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ابراهيم األمين

دور لسوريا أو إيران
مع قسم من اليونيفيل هم الفرنسيون؟
يقول وليامز إنه ال استنتاج لديه حيال
م� ��ا ح � ��دث ف� ��ي ت� ��ول �ي�ن ،أو س � ��واه � ��ا« :قد
ت �ك��ون ه �ن��اك ع��وام��ل أخ ��رى ط� ��رأت .ربما
م�ن�ه��ا م �خ��اوف م��ن ال�ت�م��اري��ن العسكرية
لليونيفيل ،وربما نقص في التنسيق مع
من املمكن تفاديه،
الجيش اللبناني كان ً
وك��ان ذل��ك قد أت��اح عمال مشتركًا أفضل.
ّ
يمكنني التحدث هنا أيضًا عن توترات
إقليمية قد تكون تركت أثرًا في الحوادث
ّ
األخيرة .لدي عامل إضافي خبره الجنود
الدوليون ،حيث انتشروا في بقاع العالم،
ّ
وه��و أن وج��ود ق��وات أجنبية ف��ي بلد ما
ّ
م ��ن ش��أن��ه ال �ت �س��ب��ب ب �ت ��وت ��رات ،ح �ت��ى إن
ك��ان��ت ق ��وات ح�ف��ظ س�ل�ام .امل�ه��م الوصول
إل��ى آل�ي��ات تساعد على ت�ف��ادي مشكالت
كهذه».
ه��ي إذًا أزم��ة ثقة ب�ين اليونيفيل وحزب
الله؟
ّ
ي �ق��ول« :ال أع�ت�ق��د أن ه �ن��اك أزم ��ة ث�ق��ة مع
ّ
ال�ح��زب ،ب��ل أدى دورًا إيجابيًا ف��ي األيام
األخيرة
لخفض التوتر»َ .
ّ
التحرك هذه لم تحظ ،في بعض
لكن حرية
األح �ي��ان ،بموافقة الجيش وال التنسيق
معه كمناورات الجنود الفرنسيني التي
لم ّ
يؤيد الجيش إجراءها؟
ي� �ض� �ي ��ف« :ه� � �ن � ��اك ف� � ��رق ب �ي��ن التنسيق
وامل ��واف � �ق ��ة .اآلن ال� �ف ��ري� �ق ��ان ،اليونيفيل
التنسيق
وال� �ج� �ي ��ش ،اع� �ت ��رف ��ا ب��أه �م �ي��ة
ّ
للمرحلة املقبلة واملستقبل .الجيش عزز
مساعدة
أخ� �ي� �رًا م ��ن ق ��درات ��ه ف ��ي ن �ط ��اق
ّ
اليونيفيل وت�ع��زي��ز التنسيق م�ع�ه��ا .إن

اجتماعي بحزب
اهلل ساعد كثيرًا على
خفض التوتر في الجنوب
ال رابط بين حوادث
الجنوب والمحكمة الدولية
في اغتيال الحريري

معظم ما حدث في األسابيع األخيرة كان
من ضمن تمارين اليونيفيل ،وق��د جرى
إع�ل�ام الجيش ب�ه��ا ،وك��ان ه�ن��اك تنسيق
ب�ي�ن�ه�م��ا .ح�ت��ى ف��ي ال�ت�ق��اري��ر ال �ت��ي كانت
ّ
ل� ��دي ل ��م ت�ق�ت�ص��ر ال � �ح ��وادث ع �ل��ى جنود
ال �ك �ت �ي �ب��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،ب ��ل ط ��اول ��ت أيضًا
جنود النيبال».
ه��ل ي��رى املشكلة ،إذًا ،ف��ي ع��دم التنسيق
م��ع الجيش ول�ي��س ف��ي عصيان األهالي
وتحريض حزب الله لهم؟
ي �ق��ول ول �ي��ام��ز« :ك �م��ا ق �ل��ت ،ك��ان��ت هناك
ّ
عوامل ع��دة .التنسيق مع الجيش يمكن
تحسينه .لكن يجب أن ننظر أي�ض��ًا إلى
عوامل محلية».
هل يرى ثغرًا في القرار 1701؟

ُيجيب« :كثير م��ن ق ��رارات مجلس ّاألمن
ّ
ت �ع��د ف��ي أوق� ��ات أزم � ��ات ،وال أرى أن من
ّ
ال �ج��ي��د ص ��دور ن �ص��وص ت�ح��ت الضغط.
ال�ق��رار م��وج��ود ،وأن��ا هنا كممثل لألمني
ال�ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة م��ن واج�ب��ي احترام
هذا القرار والعمل على تطبيقه».
ه� ��ل وج � ��د دورًا ل� �س ��وري ��ا ف� ��ي م� ��ا حدث
الليطاني؟
جنوبي نهر ّ ّ
يقول« :لم َأر أي أدلة على هذا املوضوع».
وإيران؟
يقول أيضًا« :هناك توتر إقليمي هو أحد
العناصر التي أسهمت في ما حصل ،قد
تكون منها القدرات النووية إليران وقرار
لكنني
ّ
مجلس األمن فرض عقوبات عليهاّ ّ .
أشكك كثيرًا في هذا التقويم ،وال أظن أن
إيران كانت أحد أسباب ما حدث».
وه � � ��ل ي � �ض ��ع راب� � �ط � ��ًا ب �ي��ن ال � � �ص� � ��دام مع
اليونيفيل واملحكمة الدولية في اغتيال
ال ��رئ � �ي ��س رف � �ي� ��ق ال � �ح � ��ري � ��ري ،م � ��ن خالل
ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ال �ق��رار  ،1701واالستقرار
جنوبي نهر الليطاني؟
يقول وليامز« :ال أعتقد ذل��ك .لم يحصل
ش��يء في املحكمة ّالدولية بعد .ال أوافق
أ ّب�دًا ال��رأي القائل إن املشكلة صغيرةّ ،أو
ّإن ما حدث كان أزمة كبيرة .أعود وأؤكد
ّ
أن الحوادث كانت جدية ،وكان من املمكن
ّ
تتطور كي تصبح أزم��ة .لهذا السبب
أن
نشطت والجنرال أسارتا لدى املسؤولني
والجهات اللبنانية املعنية .وعملنا في
اجتماعاتنا األخ�ي��رة على ال�ح��ؤول دون
ّ
تحول املوضوع أزمة .وهذا في ذاته هدف
ناجح».

ّ
نظرية االختراق :محاولة لتثبيت
ّ
االتهام ألفراد ال لحزب الله
بمعزل ع��ن ع��دم نشر الكثير م��ن املعطيات ب�ش��أن التحقيقات
األخ �ي��رة ال�ت��ي يجريها ف��ري��ق التحقيق ال�ت��اب��ع للمدعي العام
ف��ي امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ،دان �ي��ال ب�ل�م��ار ،ال �ت��ي ش�م�ل��ت ح�ت��ى اآلن
أك�ث��ر م��ن م�ئ��ة وخ�م�س�ين ّ شخصية لبنانية م��ن ّ اختصاصات
واه�ت�م��ام��ات مختلفة ،ف��إن القسم األك�ب��ر منها رك��ز على أمور
س �ي��اس �ي��ة وش � ّخ �ص �ي��ة وع �ل��ى ت �ح �ل �ي�لات ل �ل �ظ��رف ال � ��ذي جرى
االغتيال في ظله ،باإلضافة إل��ى أسئلة تفصيلية عن الحياة
اليومية للرئيس رفيق الحريري .وبعض هذه املقابالت جرى
مع أشخاص كانت لجنة التحقيق قد التقتهم في فترة سابقة.
وق��ال أح��د ال��ذي��ن ال�ت�ق��اه��م ف��ري��ق التحقيق أخ �ي �رًا ،إن��ه ك��ان قد
خ�ض��ع الس �ت �ج��واب ع�ل��ى م��دى أي ��ام ع��دة وس��اع��ات ط��وي�ل��ة في
الفترة األول��ى من التحقيق ،ي� َ
�وم كان القاضي ديتلف ميليس
يرأس لجنة التحقيق .لكن هذا الشخص انتبه إلى أن األسئلة
ال�ت��ي ّ
وج �ه��ت إل�ي��ه اآلن ظ�ل��ت ع��ام��ة ،إل��ى أن ط��رح ف�ج��أة سؤال
ّ
محدد عن واقعة جرت مع الرئيس الحريري وأحد املسؤولني
السوريني قبل االغتيال بفترة وجيزة.
وب�ح�س��ب ال�ش�خ��ص ن�ف�س��ه ،ال ��ذي ك��ان ح��اض �رًا ه��ذا االجتماع،
فقد سبق له أن أج��اب بأنه لم يسمع خ�لال اللقاء أي ن��وع من
ال�ت�ه��دي��د ،ال تصريحًا وال تلميحًا ،وه��و انتبه إل��ى أن جلسة
االس�ت�م��اع ال�ج��دي��دة ل��ه ك��ان��ت تستهدف إع��ادة س��ؤال��ه ع��ن هذا
األمر بقصد تبيان ما إذا كان قد قرر تغيير إفادته ،وذلك ربطًا
ّ
بتغير حصل م��ع ال��رج��ل ال��ذي ك��ان��ت عالقته مقطوعة بفريق
ال�ح��ري��ري ال�س�ي��اس��ي واألم �ن��ي امل�ح�ل��ي واإلق�ل�ي�م��ي ،إال أن��ه عاد
وأكد الجواب نفسه.
ل �ك��ن األه� ��م ف��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ج��اري��ة اآلن ه��و م��ا ي�ح�ص��ل مع
عناصر من حزب الله أو مقربني منه .وطبيعة األسئلة املوجهة
إلى هؤالء تعيد تأكيد أن فريق بلمار لديه شكوك قوية في أن
لهؤالء عالقة بعملية االغتيال ،أو بجوانب منها ،علمًا بأن سيل
األسئلة ال يقف عند ح��دود شخصية أو مهنية ،ب��ل يستهدف
ضمنًا بناء سيرة ذاتية لهؤالء األشخاص ،بما يشمل أيضًا بناء
سيرة ذاتية مهنية ،وه��و أم��ر يحاول أع��داء املقاومة الحصول
عليه ،ليس فقط لتجميع معلومات
ع ��ن أف � � ��راد امل� �ق ��اوم ��ة وق ��ادت � �ه ��ا ،بل
للتعرف على آلية التفكير وبالتالي
آل �ي��ة ات �خ��اذ ال� �ق ��رار أو ت �ن �ف �ي��ذه ،وال
ّ
سيما أن الجهة التي أعدت التقارير
األولية التي تعتقد بأن لعناصر من
حزب الله عالقة باالغتيال ،تشير في
مداوالت مختلفة إلى أن هؤالء على
ع�لاق��ة بالجهاز األم�ن��ي ف��ي الحزب.
وقد حاول فريق االدعاء ًفي لبنان العمل على وتيرة تركز على
أن ه�ن��اك اخ�ت��راق��ًا ح��اص�لا لجسم ال�ح��زب ،على ق��اع��دة أن سعد
الحريري وآخرين يقولون إنهم على اقتناع بأن قادة حزب الله
أو السيد حسن نصر الله ال يمكنهم أن يوافقوا على عمل من
هذا النوع .وبالتالي ،فإن من يقوم بهذه املهمة هو من يقدر على
تجاوز األطر القيادية ويسير بعمل من دون مراجعة أحد.
ولتثبيت فكرة االخ�ت��راق ،عملت أجهزة أمنية لبنانية ،وحتى
ب �م �س��اع��دة ج �ه��ات ع��رب �ي��ة وغ��رب �ي��ة ،ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ح�م�ل��ة أمنية
ت�ح��ت ع �ن��وان «م�ك��اف�ح��ة ال�ت�ج�س��س اإلس��رائ �ي �ل��ي» ،وس�ع��ت هذه
الجهات إلى البحث عن أشخاص من داخل الحزب ،ومن داخل
جسم امل�ق��اوم��ة ،وطلبت م��ن الجهات املعنية ف��ي ال�ح��زب تقديم
معلومات عن ه��ؤالء باعتبار أن التحقيقات كشفت عن صالت
بينهم وبني األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،مع أنه حصل توضيح
في عدد من الحاالت ،ينّكما أطلق س��راح أشخاص أوقفوا بتهمة
التعامل مع العدو وتب أنهم كانوا يعملون مع املقاومة (عميل
مزدوج) .وقال الحزب صراحة لهذه الجهات إنه لم تثبت في كل
التحقيقات الجارية مع املشتبه في ّ
تورطهم بالتعامل ،أو مع
آخرين تحت املراقبة ،أي صلة ألي ك��ادر أو عنصر من الحزب،
وبالتالي فإن التجارب العملية للمقاومة لم تظهر وجود اختراق
إسرائيلي فيها .كما أن قيادة الحزب أوض�ح��ت ،بدرجة عالية
من الثقة ،أن حزب الله وجسمه الجهادي بصورة خاصة ليس
ّ
وجرت اإلشارة إلى
من العدو وال من آخرين.
ً
معرضًا لالختراق ينّ
الـ«آخرين» بعدما تب أن لدى هذه الجهات ميال إلى الحديث
عن احتمال وجود اختراقات لالستخبارات السورية .وكل ذلك
يهدف إلى األمر نفسه :هناك اختراق ما لجهات أمنية إقليمية
في جسم حزب الله األمني والعسكري.
ّ
يصر عليه البعض في لبنان والخارج إنما
هذا االختراق الذي
ي�ه��دف إل��ى تثبيت االش�ت�ب��اه والتهمة امل�ف�ت��رض��ة ،وإل��ى طمأنة
النفس ّقبل ال�ح��زب إل��ى أن��ه ل��ن تكون هناك ردود فعل على أي
ّ
كمتورطني في
ق��رار ظني يصدر عن بلمار ،ويشير إل��ى ه� ً�ؤالء
ً
الجريمة .وهو األمر الذي رفضه الحزب شكال وتفصيال ،ما أعاد
األمور إلى نقطة الصفر ،وال سيما بالنسبة إلى الفريق اللبناني
واإلقليمي الذي يريد أن ينجح بمخرج لهذه األزمة.
وإذا كان في خارج لبنان من ال يأبه ألي انعكاسات على الوضع
الداخلي جراء خطوة مقيتة بهذا الحجم ،فإن الالفت هو إصرار
البعض في بيروت على تكرار فعل ما سبق ورافق وتلى عدوان
تموز عام  ،2006والعودة إلى الرهانات على املجهول والجنون.
وال ي�ه�ت��م ه� ��ؤالء ل �ك��ون ت �ق��دي��رات �ه��م وت�ح�ل�ي�لات�ه��م ومواقفهم
وتمنياتهم ت��أت��ي م�ط��اب�ق��ة مل��ا ه��و م��وج��ود ل��دى ال �ع��دو ،ولدى
أعداء املقاومة في املنطقة والعالم .وكأن حياة الجهات اللبنانية
من ه��ذا الفريق ومستقبلها السياسي ب��ات ره��ن التخلص من
املقاومة ،بالفتنة الداخلية ،إن لم يكن بالحرب اإلسرائيلية.
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تموز 2006
حرب ّ

3

