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نقوال ناصيف 

م���ا ل���م ُي��ع��ل��ن إرس�����ال امل���دع���ي ال���ع���ام في 
املحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار 
ال���ق���رار االت��ه��ام��ي ف���ي اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س 
اإلج���راءات  إل��ى قاضي  الحريري  رفيق 
األحد  قبل  فرانسني  دانيال  التمهيدية 
امل��وع��د  امل��ق��ب��ل، 19 ك��ان��ون األول، وه���و 
واملؤسسات  اإلدارات  فيه  تدخل  ال��ذي 
األوروب����ي����ة ف���ي إج�����ازة األع���ي���اد إل���ى ما 
ب���ع���د رأس ال���س���ن���ة ال����ج����دي����دة، ب���م���ا ف��ي 
التي ال تشذ عن  الدولية  املحكمة  ذل��ك 
القاعدة، فلن يقع ص��دوره رسميًا قبل 
 القرار 

ّ
آذار املقبل. حتى ذلك الوقت، يظل

االتهامي محور جدل ساخن وتصعيد 
االشتباك  ويستمر  سقف،  بال  متبادل 
الداخلي على ملف شهود الزور كجزء 
بالقرار  املحيط  االنقسام  من  يتجزأ  ال 
االت����ه����ام����ي، وك���ع���ام���ل ض�������روري ل��رب��ط 
ن���زاع م��ع ال��ق��رار االت��ه��ام��ي، وم��ن خالله 
املحكمة الدولية، في املواجهة الضارية 
ال��ت��ي ي��خ��وض��ه��ا ح����زب ال��ل��ه وح��ل��ف��اؤه 
م���ع رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة س��ع��د ال��ح��ري��ري. 
إال أن تمّسك الطرفني بشروطهما بات 
أي  ع��دم رغبة  األدق عن  التعبير  يمثل 
إلى تسوية خارج  التوّصل  منهما في 
نطاق الشروط التي يفرضها لها. بذلك 
أضحى ملف شهود ال��زور، في مجلس 
ال�������وزراء وخ����ارج����ه، خ���ط ال���دف���اع األول 
لآلخر،  األول  الهجوم  وخ��ط  ألحدهما، 
أو  الدولية  املحكمة  حماية  معركة  في 

إسقاطها. 
ت��ح��م��ل ه���ذه ال���دواف���ع رئ��ي��س الحكومة 
على رفض أي مخرج لألزمة يبدأ حيث 
ان��ت��ه��ى م��وق��ف��ه م���ن ش���ه���ود ال�������زور، في 
ح��دي��ث��ه إل���ى صحيفة ال��ش��رق األوس���ط 
ف���ي 6 أي���ل���ول امل���اض���ي، ع��ن��دم��ا اع��ت��رف 
ت���ه���م إل����ى ع��ائ��ل��ت��ه  ب���وج���وده���م وب���إس���اء
وت���خ���ري���ب���ه���م ال����ع����الق����ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ������������� 
����� إل��ى  ال��س��وري��ة. ورغ���م أن ه���ذا امل��وق��ف 
امل��وق��ف امل���الزم ل��ه ال��ذي أفصح عنه في 
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��س��ع��ودي��ة، وه���و االع��ت��ذار 
من سوريا عن اتهامها باغتيال والده 
 ����� ����� ه��و ث��م��رة ت��ف��اه��م س��ع��ودي  ال��راح��ل 
د كان الحريري 

ّ
سوري، فضاًل عن تعه

قد قطعه للرئيس السوري بّشار األسد 
ب��ه��ذا االع���ت���ذار، إال أن  ب���أن يجهر علنًا 
االع���ت���راف امل��ك��ل��ف وامل���وج���ع ل��ل��ح��ري��ري 
املستقبل  ت��ّي��ار  أم���ام  عليه  بثقله  أل��ق��ى 
وحلفائه في قوى 14 آذار الذين فوجئوا 
ب��م��ا أع��ل��ن��ه. وك���ان رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة قد 
ع��ّب��ر ع��ن ح���ذره م��ن امل��راح��ل ال��ت��ال��ي��ة ملا 
بعد االعتراف بوجود شهود الزور في 
االجتماع األخير الذي جمعه باملعاون 
ال��س��ي��اس��ي ل���ألم���ني ال���ع���ام ل���ح���زب ال��ل��ه، 
تشرين   19 ف��ي  الخليل،  ال��ح��اج حسني 

األول املاضي. 

في الواجهة

سياسة

هواجس الحريري من شهود الزور

ربط نزاع مفتوح مع المـحكمة 

الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

ح���ني ت��ص��ب��ح ال��ع��ومل��ة ق��رص��ن��ة، 
وت��ت��ح��ّول ح��ق��وق اإلن���س���ان إل��ى 
ف��ي  ت���ع���ذي���ب  وأدوات  م�����ج�����ازر 
ال���س���ج���ون ال��ع��ل��ن��ي��ة وال���س���ري���ة، 
وح���������ني ن���������رى ح������ري������ة اإلع���������الم 
الصحافيني  ب��اغ��ت��ي��ال  م��ط��ّوق��ة 
وإغ���������������الق م�����ك�����ات�����ب ال�����ق�����ن�����وات 
ال���ف���ض���ائ���ي���ة وت���ع���ط���ي���ل امل����واق����ع 
اإلل��ك��ت��رون��ّي��ة وق��د ب��ات��ت إعالمًا 
ب��دي��اًل ي��س��ّد ال��ف��راغ ال��ن��اج��م عن 
ُظم 

ُّ
والن األم���وال  رؤوس  التهام 

ال��ح��اك��م��ة ل��ل��ع��دي��د م���ن وس��ائ��ل 
القائمة، حينها يصبح  اإلع��الم 
م��ع »األخ��ب��ار« بوجه  التضامن 
ال���ق���رص���ن���ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ع��ل��ى 
موقعها عنوانًا محليًا لتضامن 
عربي وعاملي مع حرية اإلعالم 
امل���س���ت���ه���دف���ة إق���ل���ي���م���ي���ًا ودول����ي����ًا 

)راجع الصفحة 16(. 
ل��ق��د ب���ّش���رن���ا أه����ل ال���ع���ومل���ة قبل 
أكثر من عقدين من الزمن بأننا 
االن��س��ي��اب  م��ن  سنشهد ع��ص��رًا 
الكامل ودون حواجز للرساميل 
وال��س��ل��ع واألف�����راد وامل��ع��ل��وم��ات، 
ف�����رأي�����ن�����ا ب�����امل�����ق�����اب�����ل رس����ام����ي����ل 
ت����ت����ح����رك، ل���ك���ن���ه���ا ت���ح���م���ل ع��ل��ى 
الفساد  أش��ك��ال  أب��ش��ع  مناكبها 
الجماعي،  والقتل  واالس��ت��غ��الل 
ك���م���ا رأي�����ن�����ا أخ�����ي�����رًا م�����ع ش���رك���ة 
ب���ي���زر األم���ي���رك���ي���ة ل����ألدوي����ة ف��ي 
نيجيريا، ورأينا السلع تتحرك 
ول����ك����ن ب����ات����ج����اه واح����������د، ح��ي��ث 
جمركية  حواجز  سيرها  تنّظم 
وض���رائ���ب م��ت��ص��اع��دة وش���روط 
م����ت����ع����ددة، ورأي�����ن�����ا األش���خ���اص 
ي���ت���ح���رك���ون، ول���ك���ن ف���ي م��واك��ب 
موت جماعية يطلق عليها اسم 
الهجرة غير الشرعية املصحوبة 
ب��أش��د ال��ح��م��الت ع��ن��ص��ري��ًة في 
والتقدم،  الحضارة  مجتمعات 
ورأينا املعلومات تتدفق، ولكن 
ض��م��ن خ���ط أح���م���ر م���ع���روف إذا 
ت�����ج�����اوزت�����ه ت���ص���ب���ح امل���ع���ل���وم���ة 
للقتل  ه��دف��ًا  وصاحبها  ح��رام��ًا 

أو السجن أو املطاردة. 
من هنا، فلقاؤنا حول »األخبار« 
استهدفت موقعها  وق��د  ال��ي��وم، 
ال��ق��رص��ن��ة، ليس م��ج��رد صيحة 
ف��ي وادي ال��غ��رائ��ب وال��ع��ج��ائ��ب 
املتدافعة في عالم اليوم، بل إنه 
إل��ى افتتاح حملة عربية  دع��وة 
وإق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة ل��ل��دف��اع عن 
حرية إعالمية مهددة في وطننا 
العربي من املحيط إلى الخليج، 
كما نرى اليوم في إقفال مكاتب 
والحرية  املتتالية،  »ال��ج��زي��رة« 
اإلع��الم��ي��ة امل��ط��اردة ف��ي العالم، 
ك���م���ا ه����ي ح�����ال ص���اح���ب م��وق��ع 
»وي���ك���ي���ل���ي���ك���س« امل���ح���ت���ج���ز ف��ي 
سجن الديموقراطية البريطانية 
العريقة، فنؤكد لوسائل اإلعالم 
التي تحمي حقوقنا عبر كشف 
ل����ن����ا، أن م�����ن ح��ق��ه��ا  ال���ح���ق���ائ���ق 
علينا أن نقف إلى جانبها يوم 
يتعرضون لها وهي تضع هذه 

الحقائق أمامنا. 
معن بّشور 

رسائل إلى المحرر

حني تصبح
 العوملة قرصنة! 

في هذا االجتماع، كشف الحريري عن 
م��خ��اوف��ه م��ن أن ت��دف��ع ب��ه ردود الفعل 
تقديم مزيد  إل��ى  االع���ت���راف،  ذل��ك  على 
م��ن ال��ت��ن��ازالت. وأب��ل��غ إل���ى م��ح��ّدث��ه أن 
امل��ط��ال��ب��ة ال��ت��ال��ي��ة إلح���ال���ة امل���ل���ف ع��ل��ى 
العدلي هي مطالبته بتنحية  املجلس 
امل�����دع�����ي ال�����ع�����ام ال���ت���م���ي���ي���زي ال���ق���اض���ي 
له  آخ��ري��ن. وأك��د  سعيد ميرزا وقضاة 
م��ع��ارض��ت��ه إح��ال��ة امل��ل��ف ع��ل��ى املجلس 

العدلي. 
م���ذ ذاك ل���م ي���ب���ِد رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة أي 
انفتاح على القبول بخطوة كهذه تلّح 
ال  دمشق،  وتتوقعها  املعارضة  عليها 
ف��ي مجلس ال�����وزراء وال خ��ارج��ه. وه��و 
ب��ذل��ك وض��ع م��وق��ف 6 أي��ل��ول ف��ي نطاق 
م����ح����ّدد، ال ي��ت��خ��ط��ى م���ج���رد ال��ت��س��ل��ي��م 
ال��زور،  ب��وج��ود ملف شهود  السياسي 
وال االن���زالق إل��ى ت��ن��ازالت إضافية. في 

تلقى  الحريري  أن  التصّلب  صلب هذا 
أكثر م��ن ل��وم م��ن قريبني منه ف��ي تيار 
املستقبل وفي قوى 14 آذار عن خطورة 

ما أفصح عنه حيال شهود الزور. 
ل���م ي���ك���ن ح�����ذره م���ن س��ل��س��ل��ة ت���ن���ازالت 
أخ���������رى ق������د ُي������دع������ى إل�����ي�����ه�����ا، ل������م ي��ك��ن 
أح��اط بموقفه  ال��ذي  الوحيد  الهاجس 
م����ن ش���ه���ود ال��������زور. ل����م ي���ش���أ ت��ط��وي��ره 
إل���ى أك��ث��ر م��ّم��ا ف��ع��ل. ب���ل ت���ول���دت ل��دي��ه 
هواجس أخرى ارتبطت أيضًا بتدهور 
عالقته بالرئيس السوري مذ انقطعت 
االتصاالت بينهما تمامًا في 3 تشرين 
األول املاضي، على أثر صدور مذكرات 
سنة  في  السورية.  الغيابية  التوقيف 
م��ن ع��م��ر ع��الق��ت��ه ب��ال��رئ��ي��س ال��س��وري، 
األول،  ك��ان��ون   19 املقبل  األح��د  تكتمل 
ل��م ي��ص��ّح أب���دًا م��ا قيل ع��ن أن الرجلني 
نجحا سريعًا في بناء عالقة سياسية 

يكثر رهان قوى 8 آذار 
على سبحة طويلة من 

التنازالت يقّدمها الرئيس 
سعد الحريري. إلى اآلن، منذ 

ترأس الحكومة، قّدم لها 
الكثير، وكذلك لسوريا. 

ولم يفلح في مقايضتهما 
بالسلعة األكثر احتمااًل، 
وهي إثبات نجاح تجربته 
في الحكم وفي اإلمساك 

بحكومة، ال يكتفي 
بترؤسها فقط 

بعد سنة من عمر عالقة الحريري بالرئيس السوري كأن ال ثقة أرسياها )أرشيف ــ أ ف ب(

من المحرر

ال��ق��ّراء  "األخ���ب���ار" رس��ائ��ل  تستقبل 
ع���ل���ى ال���ع���ن���وان اإلل���ك���ت���رون���ي اآلت�����ي: 
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح���د امل��واض��ي��ع 
املنشورة في "األخبار"، وأال يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

الحريري يرفض 
حاًل يبدأ حيث انتهى 
موقفه من وجود 

شهود الزور 

أخفق الحريري
 في مقايضة مذكرات 

التوقيف السورية بملف 
شهود الزور


