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خبر
علم
و
حماية مزهر

امل��ت��ق��اع��د رش��ي��د م��زه��ر )ق��اض��ي التحقيق العسكري  ال��ق��اض��ي  ت��ب��ن أن 
األول السابق( ال يزال يحظى بحماية أمنية من أكثر من جهاز رسمي، 
وتخصص ل��ه أك��ث��ر م��ن س��ي��ارة م��واك��ب��ة، ب��خ��الف م��ا ي��ج��ري م��ع زمالئه 

الذين ُيحالون على التقاعد.

نفت مصادر مقّربة 
من املحكمة الدولية في 

الهاي ما أشيع في بيروت 
على نطاق واسع، خالل 
األيام املاضية، عن أن 

املدعي العام دانيال بلمار 

قد أخذ إجازته السنوية 
ابتداًء من يوم أمس. وأكدت 
املصادر أن لبلمار مواعيد 
محددة سابقًا خالل األيام 
املقبلة، وأن إجازته تبدأ مع 
غيره من موظفي املحكمة 

مع عطلة عيدي امليالد 
ورأس السنة.

ما قل
ودل

جان عزيز 

يؤكد أكثر من سياسي معني ومشارك أن جفري فيلتمان، 
حن حضر في زيارته الخاطفة واملفاجئة إلى بيروت في 
 مباشرة 

ْ
ع على حوارييه، إن

ّ
17 تشرين األول املاضي، وز

التي  أو هاتفيًا أو حتى عبر الرسائل النصّية القصيرة 
بريئة،  عابرة  معلومة  الخلوي،  هاتفه  بواسطة  ُيدمنها 
م��ف��اده��ا أن����ه إذا م���ا ب��ل��غ ال���وض���ع ف���ي ل��ب��ن��ان ح���د زع��زع��ة 
الله عسكريًا في  األمني، وإذا ما تحّرك ح��زب  االستقرار 
الداخل، فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي على الحدود 

الجنوبية للبنان. 
ف��ي تحليل امل��وق��ف األم��ي��رك��ي، ق��د ت��ك��ون آخ��ر الفرضيات 
أن إس���رائ���ي���ل ج���اه���زة وم��س��ت��ن��ف��رة ل���ل���ت���وّرط ف���ي ال��وح��ول 
اللبنانية، ومن املستبعد جدًا أن يكون الكيان الصهيوني 
في وارد التدخل ملساعدة »حليف حليفه«، وذلك ألسباب 
تكتيكّية على األقل، ذلك أن من شأن خطوة كهذه أن تؤدي 
إلى إحراق َمن ينوون دعمه، بدل تحسن وضعه وتعويم 
صّفه. وفي كل حال، فإن »النصائح« التي أسداها الياس 
املر في هذا املجال ال تبدو خالية كليًا من »املنطق«، وإال 
م كاتب املدّونات األميركية تسطيرها ونقلها من  ملا تجشَّ
بيروت إلى واشنطن، ومن واشنطن إلى َمن يهّمه األمر... 
ال��غ��اي��ة إذًا م��ن ك��الم فيلتمان ه��ي أب��ع��د م��ن تأكيد الدعم 
الخارجي. واألصّح واألرجح، أن الغرض منه هو الصمود 
الداخلي حتى االنفجار. وهي معادلة خبرها اللبنانيون 
طوال 15 عامًا من حربهم األهلية الطويلة، رغم التبّدالت 
ال��ح��رب، وف��ي خطوط تماسها،  تلك  الجذرية في طبيعة 
وه��وي��ات م��ت��ح��ارب��ي��ه��ا... ورغ���م االن��ق��الب��ات امل��ت��وات��رة في 
موازين قواها، لم يقّدر م��رة لطرف أو معسكر أو مقلب، 
أن يحسم فيها معركة تنهي حربه مهما كانت صغيرة. 
ف��ح��ن ت��ق��ات��ل امل��س��ل��م��ون وامل���س���ي���ح���ي���ون، ت�����وازن�����وا. حن 
تذّررت الحرب داخل كل صف من االثنن، ظّلت التوازنات 
الصغرى قائمة في ما بينهم. حتى حن ُشّنت »ح��روب 
ك��ب��رى« بكل األس��ل��ح��ة واألع��ي��رة وال��ج��ي��وش، على مخيم 
مطّوق، أو حتى على حّي محاصر منه، ظّلت التوازنات 

محترمة ومحفوظة. 
النزاعات والستدامتها،  الذهبية الستمرار  القاعدة  إنها 
إّم������ا ل���ه���دف خ������ارج ن���ط���اق���ه���ا، م���ث���ل ن��ق��ل��ه��ا ب���ال���ع���دوى أو 
النزاع  ن��وع تحويل  م��ن  داخ��ل��ه��ا،  لغاية  وإّم���ا  بالتجاور، 
 إحداها 

ّ
مختبرًا موّلدًا لنماذج جديدة من املنظومات، عل

 االستقرار الثابت، الذي بدا مستحياًل أو متعّذرًا 
ّ

تمّثل حل
في غياب النزاع، وتحديدًا النزاع املزمن. 

م ك��الم فيلتمان وسيلًة إلبقاء األزم��ة 
َ

في ض��وء ذل��ك، ُيفه
اللبنانية على استعارها. وفي هذه الحال، يبدو الهدفان 
ال��داخ��ل��ي. ومن  ال��خ��ارج��ي��ة، واملختبر  ال��ع��دوى  مطلوبن: 
الهدفن تظهر على اللوح األميركي ثالثة احتماالت قابلة 

لالستثمار: 
أواًل، أن يؤدي غليان املختبر األزماتي إلى سقوط النظام 
اللبناني، وهو باملفهوم األميركي، فرضّية إيجابية، عّله 
يفضي إل��ى ن��ظ��اٍم آخ��ر أك��ث��ر اس��ت��ق��رارًا. وه��و م��ا يفترض 
من  فوضاها،  في  »ب��ّن��اءة«  كّلها  إلزامية،  معابر  سلسلة 
����� الشيعية، إلى ت��وّرط حزب الله  نية  الفتنة املذهبية السُّ
ف��ي ح���روب أه��ل��ي��ة، وح��ت��ى إل��ى التخّفف رّب��م��ا م��ن بعض 
بأنها محظّية ومحمّية  وأبديًا،  أزليًا  الواهمة  »األث��ق��ال« 
الغربية واألميركية، كأن يزول املسيحيون في  بالرعاية 
ل��ب��ن��ان م��ث��اًل، ت��م��ام��ًا ك��م��ا ح��ص��ل ف��ي ع���راق أم��ي��رك��ا، عّلهم 
يفهمون ما قاله لهم مسؤول أميركي عتيق قبل عقدين: 

ال يمكننا تنّكب إسرائيل ثانية في تلك املنطقة. 
ث��ان��ي��ًا، أن يفضي ذل���ك »امل��خ��ت��ب��ر« إل���ى اس���ت���دراج س��وري��ا 
املذهبية،  الفتنة  ح��ي��ال  نظامها  حساسية  خلفية  ع��ل��ى 
السّلة  ح��ي��ن��ذاك  عليها  فتطرح  واش��ن��ط��ن،  م��ع  للتفاوض 
ة. 

ّ
الواحدة للملفات الخالفية العالقة، من الخليج إلى غز

وثالثًا، أن يستدرج املختبر نفسه مقاربة إيرانية، تفتح 
ال��ب��اب على ال��ب��ازار ال��ط��ه��ران��ي امل��ق��ف��ل، أو امل��ق��ّت��ر، رغ��م كل 
انشقاق  أفغاستان، وحتى  م��ن  اإلغ����راءات واالح��ت��ك��اك��ات 

جنرال إيراني، أو اغتيال عاِلم نووي. 
أي  األميركي،  التصّور  وف��ق  إذًا،  اللبناني«  »املختبر  إن��ه 
ال��ص��ي��غ��ة امل��ن��ّق��ح��ة وامل��ع��ّدل��ة ل��ن��ظ��ري��ة س��ات��ل��وف الشهيرة 
حول الفوضى الخاّلقة، بعد إعطاء كل الضمانات الالزمة 
لدولة نتنياهو، يحصر أي »ع��وارض جانبية« قد تظهر 

على الكائنات املختبرة بعيدًا عن الخط األزرق. 
حيال هذه السياسة، ما هي الخيارات املتاحة أمام لبنان؟ 

باختصار، ثالثة نماذج ترتسم: 
أواًل، ن��م��وذج دول���ة ال��ف��وض��ى، ف��ي ح���ال اس��ت��م��رار ال��ن��زاع 
واستدامته، وصواًل رّبما ����� وفق الطموح األميركي ����� إلى 
نموذج الدولة الفاشلة، وهو جّربها في الصومال ووجد 

فيها مخرجًا من مأزق. 
ث���ان���ي���ًا، ن���م���وذج ال����دول����ة ال���خ���اض���ع���ة، ف���ي ح����ال ال���رض���وخ 

إلمالءات املحكمة وَمن خلفها. 
ويبقى ال��ن��م��وذج ال��ث��ال��ث، ال��دول��ة امل��ارق��ة، ف��ي ح��ال نجاح 

املواجهة وإسقاط أدوات اإلذعان. 
لهم  أّي مصلحة  أواًل«،  »لبنان  أه��ل  ُيسأل  ن��م��اذج،  ثالثة 

وللبنان فيها؟

كالم في السياسة

سياسة

ماذا قصد فيلتمان من طمأناته البيروتّية؟  هواجس الحريري من شهود الزور

ربط نزاع مفتوح مع المـحكمة 
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وش���خ���ص���ي���ة ج������دي������دة، وأرس������ي������ا ث��ق��ة 
م��ت��ب��ادل��ة. ف����إذا ب��ان��ق��ط��اع ال���ح���وار بن 
ال����ح����ري����ري واألس���������د، وب���ي���ن���ه واألم�����ن 
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ّي��د ح��س��ن نصر 
ال���ل���ه، ع��ام��ل رئ��ي��س��ي ك���ي ي��ف��ق��د رئ��ي��س 

الحكومة مقدرته على الحكم. 
ال�����ه�����واج�����س، وف������ق خ���الص���ة  ت���ل���ك  أول 
الحريري في  أقطاب املعارضة، إخفاق 
الغيابية  ال��ت��وق��ي��ف  م���ذك���رات  م��ق��اي��ض��ة 
بوضعه  ال���زور  شهود  بملف  السورية 
في عهدة القضاء اللبناني دون سواه، 
ل��ك��ن ل��ي��س ب���ن ي���دي امل��ج��ل��س ال��ع��دل��ي. 
عّد مذكرات التوقيف ضغوطًا إضافية 
عليه، وسعى عبر معاونيه إلى توفير 
أوس����ع دع���م ع��رب��ي مل��وق��ف��ه ض���ده���ا، في 
مالئمتن  مناسبتن  شكال  اجتماعن 

لذلك: 
األولى املؤتمر الرابع لرؤساء النيابات 

ال��ع��ام��ة وال���ن���واب ال��ع��م��وم ف���ي ال��ب��ل��دان 
ال��ع��رب��ي��ة ف��ي ق��ط��ر ف��ي 4 ت��ش��ري��ن األول 
السنوي  االجتماع  نطاق  ف��ي  امل��اض��ي، 
ال����دوري ل��ه��م، ح���اول ف��ي��ه م��ي��رزا ممثاًل 
ل��ب��ن��ان ح��م��ل امل��ج��ت��م��ع��ن ع��ل��ى إص����دار 
ت��وص��ي��ة ت��ط��ل��ب م���ن س���وري���ا ال��ت��راج��ع 
تطاوله  لكونها  التوقيف،  عن مذكرات 
ش��خ��ص��ي��ًا وت��م��ث��ل س��اب��ق��ة ف���ي مالحقة 
م���دٍع ع���ام ع��رب��ي م��ن ق��ض��اء ع��رب��ي آخ��ر 

ينبغي الحؤول دونها. فلم يوفق. 
األمن  لقوى  العام  املدير  الثانية سعي 
الداخلي اللواء أشرف ريفي في اجتماع 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
)اإلنتربول(، في قطر  الدولية  للشرطة 
ف��ي 8 ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي امل��اض��ي، إص���دار 
ق�����رار ع���ن امل��ج��ت��م��ع��ن ي���رف���ض ت��ج��اوب 
اإلنتربول العربي مع مذكرات التوقيف 
السياسي  طابعها  إل��ى  نظرًا  السورية 
 على األخ��ذ 

ّ
املنحى وال��ه��دف، وال��ح��ض

بنظام اإلنتربول بعدم السماح بتعميم 
هذا النوع من مذكرات التوقيف. إال أن 
امل��ؤت��م��ر، م��ت��ف��ادي��ًا إص�����دار ق����رار ب��ذل��ك، 
اكتفى باإلعراب عن تعاطف شفوي مع 
له على األخ��ّص  اقتراح ريفي، تحّمس 
الخليج  ودول  واألردن  مصر  مندوبو 

العربي. 
رئ��ي��س الحكومة  أن  ال��ه��واج��س،  ث��ان��ي 
ي��������ص��������ّور إص���������������رار امل�������ع�������ارض�������ة ع���ل���ى 
ال���ت���ص���وي���ت ع���ل���ى إح����ال����ة م���ل���ف ش��ه��ود 
باعتباره  العدلي،  املجلس  على  ال��زور 
ي��راد منه، بمعزل عن  فخًا منصوبًا له 
ن��ت��ي��ج��ة ه����ذا ال��ت��ص��وي��ت وإن خ��س��رت��ه 
قوى 8 آذار حتى، استدراجه إلى موقف 
علني يظهر فيه أنه يحمي شهود الزور 
وش���رك���اءه���م، وأخ��ّص��ه��م أول���ئ���ك ال��ذي��ن 
تشيع قوى 8 آذار أن صانعي الشهود 
ه��م م��ع��اون��وه ال��ق��ري��ب��ون أو مسؤولون 
أو م��وظ��ف��ون ك��ب��ار ف��ي السلطة واألم��ن 
وال��ق��ض��اء. األم���ر ال���ذي ح��م��ل ال��ح��ري��ري 
على وضع حّد أقصى ألي تنازل يقبل 
����� بالخوض  األق��ل  اآلن على  ����� حتى  به 
في ملف شهود الزور من غير أن ينكر 
����� بحسب  يقبل  أن��ه  بهم. وه��و  اعترافه 
����� بأي صيغة ال  ما أبلغ إلى املعارضة 
تلحظ إح��ال��ة ه���ذا امل��ل��ف ع��ل��ى املجلس 
إل���ى التصويت  ال��ع��دل��ي، وال االح��ت��ك��ام 

بغية الوصول إلى هذا الهدف. 
ث��ال��ث ال��ه��واج��س ي��ق��ن ال��ح��ري��ري ب��أن 
انتزاع ملف شهود الزور منه بإحالته 
ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال���ع���دل���ي، ي��م��ث��ل خ��ط��وة 
ت����ت����وخ����ى االن�����ق�����ض�����اض ع����ل����ى ال�����ق�����رار 
االتهامي واملحكمة الدولية. وهو بذلك 
 ����� ����� ملرة واح��دة  آذار   8 يلتقي مع قوى 
على أن هذا امللف ليس هدفًا في ذاته، 
بل هو ج��زء من مواجهة أكثر ض��راوة 
وال��ع��دال��ة  ال��دول��ي��ة  املحكمة  تستهدف 
أيضًا مع  يلتقي بموقفه هذا  الدولية. 
فحوى الزيارة الخاطفة ملساعد وزيرة 
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ل��ش��ؤون ال��ش��رق 
األدن���������ى ال���س���ف���ي���ر ج���ي���ف���ري ف��ي��ل��ت��م��ان 
لبيروت في 17 تشرين األول املنصرم، 
ب��ع��دم��ا ك���ان ق���د ال��ت��ق��ى ال��ح��ري��ري قبل 
ي��وم��ن ف��ي ال��ري��اض، وأع��ل��م��ه ب��إص��رار 
واش��ن��ط��ن ع��ل��ى دع���م امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة 
واملضي في عملها، والحؤول دون أي 
فيلتمان  ق��ال��ه  م��ا  أن  إال  ف��ي��ه��ا.  ت��دخ��ل 
ب��ع��ده لبعض  ال��ح��ك��وم��ة، وم��ن  لرئيس 
َم���ن ال��ت��ق��اه��م ف���ي ب���ي���روت أو خ��اب��ره��م 
ه��ات��ف��ي��ًا ب��س��ب��ب ت���ع���ّذر اج��ت��م��اع��ه ب��ه��م، 
كان تشديده على الحريري وقوى 14 
آذار بعدم القبول بأي تسوية، بما في 
ذل����ك م���ا ي��ت��ص��ل ب��م��ل��ف ش��ه��ود ال����زور، 
م���ن ش��أن��ه��ا ال��ت��ش��وي��ش ع��ل��ى امل���راح���ل 
األخ���ي���رة م���ن إع�����داد ال���ق���رار االت��ه��ام��ي، 
وإض��ع��اف امل��ن��اخ��ات ال��س��ي��اس��ي��ة التي 
التي  النتائج  وتواكب  القرار  لها  ُيعّد 
سيفضي إليها في إطار عمل املحكمة 

الدولية. 


