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كالم في السياسة

أسرار فيينا بحسب اآلذاريين وخصومهم
جان عزيز

جدول
اعمال
مجلس
الوزراء شرط
التوافق
وجزء ال يتجزأ
منه

الرئيسية ،وتحديدا التيار الوطني
الحر وتيار املستقبل.
 2ـ ي ـت ـم ـســك ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق بـتـعـمـيــم
التوافق املطلق ،غير املـشــروط ،على
وضع جدول االعمال شأن القرارات،
ما يجعله يرفض اي جدول لالعمال
ال ي ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار تـحـفـظــه عن
اي م ــن ب ـن ــوده ،خــافــا لــوجـهــة نظر
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة بـمـعــارضـتــه منح
ُ َ
ال ــوزي ــر صــاح ـيــة ل ــم ت ـع ــط لــرئـيــس
الجمهورية بازاء وضع جدول اعمال
مجلس ال ـ ــوزراء ال ــذي هــو صالحية
ح ـصــريــة لــرئ ـيــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء.
ال ي ـســع رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة رفــض
ج ـ ــدول االع ـ ـمـ ــال ،وال ت ـج ـم ـيــده ،وال
ارغ ـ ــام رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء على
اع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ـيــه ،اال ان ل ــه عـنــدئــذ
طرح اي بند من خارج الجدول.
واقع االمر ما يعنيه هذا الشرط ابقاء
الـيــد موضوعة على ج ــدول االعـمــال
ك ــي تـ ـك ــون ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ال ـع ـس ـكــريــة
واالم ـ ـن ـ ـيـ ــة فـ ــي رأس بـ ـ ـن ـ ــوده .مـلــف
املــرحـلــة الـحــالـيــة مــن املــواجـهــة التي
يقودها التكتل.

حتى االتفاق النووي الواحد ،يبدو قد انشطر
اتـفــاقــن متباينني وقــراءتــن متناقضتني في
لبنان .لكل من فريقي الصراع اتفاقه وقراءته
وتوقعاته وإرهاصاته.
ً
مــن وجـهــة نظر  14آذار أوال ،أن االت ـفــاق بني
إي ــران وال ـغــرب لــم يكن متوقفًا منذ أع ــوام ،ال
ح ــول تـقـنـيــات الـتـخـصـيــب وال ح ــول نتائجه
الـسـيــاسـيــة .ي ـجــزم أح ــد ص ـقــور ه ــذا الـفــريــق
بأن العقدة الوحيدة التي ظلت تؤخر االتفاق،
كانت تلك املخفية وغير املعلنة ،ال بل كبرى
القطب السرية املحاكة بــن سطور صفحاته
املـئــة :م ــاذا عــن حصة اســرائـيــل فـيــه؟ وحصة
اسرائيل ،يتابع الركن اآلذاري ،تعني بوضوح
كامل أمرين اثنني :أمن اسرائيل ومصالحها
في املنطقة .وهذان الهدفان االسرائيليان ال بد
أنهما قد تم االتـفــاق حولهما ،ضمن املالحق
ال ـس ــري ــة التـ ـف ــاق ف ـي ـي ـنــا .وهـ ــو م ــا سـيـفــاجــئ
حسابات املهللني لالتفاق النووي في املحور
اإليراني .ال بل ،يتابع املسؤول اآلذاري قراءته
بشكل أوضح :هذان الهدفان يشمالن بال شك
وضــع حــزب الـلــه فــي لبنان وســوريــا ،ووضــع
ً
سوريا املتفجر ،وصوال إلى كل امللفات العربية
التي تورطت فيها طـهــران .باختصار ،يجزم
املسؤول اآلذاري بأن إيران هي من سيدفع في
امللفات العربية ،بنتيجة اتفاق فيينا .ولن تكون
هي من سيقبض.
ليست قــراءة القطب اآلذاري مجرد تخمني أو
ً
تحليل .بل يسوق لتزكيتها وتأكيدها سيال
ً
مما يراه أدلة وبراهني :أوال كالم السيد حسن
ن ـصــرال ـلــه م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،وتــوق ـفــه
لــدقــائــق طويلة عند مــوقــف إي ــران مــن الكيان
االسرائيلي ومبدئية السيد خامنئي حيال هذه
املسألة ورفــض إيــران املطلق ألي تنازل على
هذا الصعيد ...كل ذلك ،بحسب الركن اآلذاري،
مؤشر واضح على أن املسألة مطروحة .ال بل
طرحت ،وربما اتفق عليها ،واألرجح أنها ذللت.
ك ـيــف؟ لننتظر ونـ ـ َـر .ثــانـيــا ،حـمــاســة املــوقــف
الفرنسي .فالكل يعلم أن باريس كانت األكثر
تعنتًا مــن بــن مجموعة الست حيال االتفاق
مع طـهــران .وهــي من عرقل مـحــاوالت سابقة
للحل .وذلك ألسباب عدة ،تتراوح بني السياسة
واملصالح االقتصادية ربما ،وتموضع اإلدارة

الفرنسية تقربًا من الرياض ومناوءة لطهران.
فجأة وافقت باريس على صيغة فيينا .ال بل
باتت متحمسة لها ومسرعة لزيارة العاصمة
اإلي ــران ـي ــة .مل ـ ــاذا؟ ي ـقــول اآلذاري ـ ـ ــون إن لــديـهــم
ً
معلومات مؤكدة بأن مسؤوال سعوديًا رفيع
املستوى ،كان قد زار العاصمة الفرنسية قبل
أسابيع .وإنــه عقد خلوة طويلة جدًا مع خلية
األزمات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية
التابعة لإلدارة هناك .في محصلة الخلوة ،طرح
الـفــرنـسـيــون عـلــى امل ـس ــؤول ال ـس ـعــودي فكرة
تحركهم باتجاه واشنطن ،إلقناع األميركيني
بإدراج بند إبعاد بشار األسد عن دمشق ،مع
اإلبقاء على نظامه ،على أجندة التفاوض مع
طهران .رد املسؤول السعودي بأن هذا الطرح
مرفوض ألنه متواضع جدًا .وبأن الحد األدنى
املقبول هو اإلطاحة باألسد وبنظامه ،وإقامة
حـكــم جــديــد فــي دم ـشــق ،ي ـتــواله املـعــارضــون
املــدعــومــون مــن السعودية .ذهــب الفرنسيون
بعدها لعرض األمر على األميركيني .لم يتمكن
اآلذاريــون من معرفة جواب واشنطن .غير أن
دعم باريس التفاق فيينا وحماسها لترجمته
وال ـبــدء بتحقيق مفاعيله ،مــؤشــران بحسب
اآلذاريــن إلى أن األمــر قد تم ،وأن الصفقة قد
أقرت.
دليل ثالث يسوقه اآلذاري ــون ،يقولون إنه بعد
أيام قليلة ستقرأون كالمًا واضحًا وصريحًا
للرئيس األميركي بــاراك أوباما ،يقول فيه أن
أكثر ما شجعه على املضي في اتفاق فيينا
ه ــو امل ــوق ــف ال ــروس ــي اإلي ـج ــاب ــي ج ـ ـدًا حـيــال
رؤية واشنطن نفسها ألزمات منطقة الشرق
األوسط .ال بل أكثر من ذلك ،سيكشف أوباما
ً
أنــه تلقى اتـصــاال من الرئيس الــروســي ،بحث
خالله معه في الوضع السوري تحديدًا ،وفي
مصير الــرئـيــس األسـ ــد! هــل يعقل أن يكون
بوتني قد ناقض موقفه املعلن قبل أيام حيال
دعمه األسد؟ فلننتظر أيضًا ،يقول اآلذاريون،
ولنترقب كالم أوباما...
يبقى دليل رابــع ،ماذا حصل على األرض في
ال ـي ـمــن ،فــي شـكــل م ـتــزامــن مــع ات ـفــاق فيينا؟
م ـجــرد م ـصــادفــة؟ األك ـي ــد أن م ــوازي ــن الـقــوى
ف ــي حـ ــروب املـنـطـقــة ال ت ـعــرف االرتـ ـج ــال وال
املصادفات.
يبتسم أنـصــار الـفــريــق املـقــابــل حـيــال الـقــراءة
اآلذارية التفاق فيينا برمتها .هي مثال للتفكير

بحسب التمني يقولون .ال شيء جديًا فيها إال
رغـبــات أصحابها .يقول أصــدقــاء طـهــران إن
من يقرأ صفحات االتفاق املئة ونيف ،يكتشف
تفاصيل ما حققته إيــران في مواجهتها مع
ال ـغ ــرب .حـتــى ال ـبــرامــج املـعـلــومــاتـيــة ،وأس ـمــاء
مـ ـ ــوردي ت ـكــونــولــوج ـيــا اإلن ـت ــرن ــت امل ـح ـظــورة
عليها ،تضمنها االت ـف ــاق ،لجهة رف ــع الحظر
وإل ـغ ــاء ال ـع ـقــوبــات وف ـتــح ط ـه ــران عـلــى الـعــالــم
ً
الـغــربــي .فـضــا عــن تـتــويــج ذل ــك ب ـقــرار أممي
يـشـكــل تـصــديـقــا م ــن قـبــل الـشــرعـيــة الــدولـيــة
لحق إيران النووي .ثم ،كيف لدولة بهذا الحجم
املقبل ،وب ــواردات من رتبة ثمانية أصفار في
غ ـضــون سـتــة أش ـه ــر ،وبــاح ـت ـيــاط غـ ــازي هو
ال ـثــانــي ف ــي ال ـعــالــم ونـفـطــي ه ــو ال ــراب ــع دول ـيــا،
وبانفتاح غربي يشبه الهرولة أو حتى التسابق
األوروبــي ـ ـ األميركي على االستثمار فيها...
كيف لها في املقابل أن تدفع ثمنًا؟! وأين؟ في
ســوريــا وفــي لـبـنــان؟! أي فــي املـكــانــن اللذين
شـكــا ال ـعــامــود الـفـقــري لـصـمــودهــا ومـســرح
كباشها الــذي ساهم فــي إقـنــاع الـغــرب نفسه
بالذهاب إلى االتفاق معها .أكثر من ذلك ،يقول
أصدقاء إيران ،من يقرأ اتفاق فيينا ،يكتشف
بوضوح جلي ،أن الغرب أعطى طهران حقها
الكامل في استيراد السالح ملحاربة اإلرهاب.
واألهــم حقها في تصديره لهذه املهمة أيضًا.
ً
تصديره ملن؟! هنا يكمن أصال جوهر اتفاق
فيينا .وهنا تكمن العلة األساسية التي دفعت
الغرب إلى إبرامه .أن إيران ستكون جزءًا من
التحالف الــدولــي ملـحــاربــة اإلره ــاب ومكافحة
أنشطته واستئصال جماعاته .ومــن ال يفقه
هــذه املسألة ،سيكون غائبًا عــن نتائج فيينا
كما عن مشهد الشرق األوسط ملا بعد فيينا.
هــل يعقل إذن أن تـكــون إي ــران قــد ربـحــت كل
ش ــيء؟ يـجـيــب أص ــدق ــاؤه ــا :أن ـظ ــروا اآلن إلــى
أفغانستان ،وإلى الــدور اإليراني في مساعدة
واش ـن ـطــن عـلــى االن ـس ـحــاب م ــن مستنقعات
كابول .هناك حيث صارت منظمة شانغهاي
تـضــم إس ــام آب ــاد ،وحـيــث ينفتح أف ــق العالم
الـ ـج ــدي ــد ،خ ـص ــوص ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـغ ــرب
عمومًا وواشنطن خصوصًا ...تبقى مسألة
اســرائـيــل؟ غــزة هــي الـجــواب اإليــرانــي الوحيد
حيال هذه القضية .إال إذا كان بعض اآلذاريني
حريصًا على أمن الكيان الصهيوني أكثر من
واشنطن نفسها!

تقرير

ّ
المحكمة الدولية :شهود االدعاء يهزون روايته
تهتز رواية االدعاء العام في املحكمة
الــدول ـيــة ال ـخــاصــة بــاغـتـيــال الــرئـيــس
رفيق الـحــريــري .لهذه الــروايــة أركــان،
أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا أن ـ ـ ــه اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا إل ـ ـ ــى ح ــرك ــة
االتصاالت الهاتفية ،استنتج االدعاء
أن املـ ـتـ ـهـ ـم ــن الـ ـخـ ـمـ ـس ــة (م ـص ـط ـف ــى
بـ ـ ــدر ال ـ ــدي ـ ــن وسـ ـلـ ـي ــم ع ـ ـيـ ــاش وأس ـ ــد
صـ ـ ـب ـ ــرا وحـ ـ ـس ـ ــن عـ ـنـ ـيـ ـس ــي وحـ ـس ــن
م ـ ــرع ـ ــي) شـ ـ ــاركـ ـ ــوا ف ـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط
لـلـجــريـمــة ،وف ــي إع ــداده ــا وتنفيذها.
وح ــرك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ه ـ ــذه «س ـم ـحــت
ب ــاالسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج» أن ب ـع ــض امل ـت ـه ـمــن
اشـ ـت ــروا شــاح ـنــة مـيـتـســوبـيـشــي من
البداوي يوم  ،2005/1/25وفخخوها
وف ـجــروهــا فــي مــوكــب ال ـحــريــري يــوم
 14شـبــاط  .2015تضيف ال ــرواي ــة أن
املتهمني عنيسي وصـبــرا أسهما في
«اختالق» الشريط املسجل الذي ظهر
فيه أحمد أبو عدس ليتبنى الجريمة.
ك ــذل ــك ُي ــزع ــم أن ـه ـمــا تــول ـيــا االت ـص ــال
بـمـكـتــب ق ـن ــاة ال ـج ــزي ــرة ف ــي ب ـي ــروت،
إليصال الشريط.

الـثـغــر فــي ال ــرواي ــة ب ــدأت تـظـهــر علنًا
م ــن ج ـل ـســات اس ـت ـج ــواب امل ـســؤولــن
ع ــن م ـع ــرض الـ ـسـ ـي ــارات الـ ـ ــذي يــزعــم
االدع ـ ـ ــاء أن ال ـشــاح ـنــة اب ـت ـي ـعــت مـنــه.
ف ــأح ــد الـ ـشـ ـه ــود ق ـ ــال إن امل ـ ـعـ ــرض ال
يـبـيــع شــاحـنــات مـقــودهــا إل ــى الجهة
اليمنى .فيما قــال آخــر إن من اشترى
امليتسوبيشي لــم يـكــن يحمل هاتفًا
خ ـل ــوي ــا .واملـ ـف ــاج ــأة ك ــان ــت أن تــاريــخ
الـيــوم ال ــذي زعــم املحققون أن عملية
بيع الشاحنة جرت فيه ،غير مؤكد .إذ
تبني أن أصـحــاب املـعــرض لــم يكونوا
دقيقني فــي تسجيل الـتــواريــخ ،كذلك
فإنهم يمألون الفواتير بعد أيــام من
إجـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـي ــع ،وع ـشــوائ ـيــا.
و»يمكن االستنتاج» أن محققي لجنة
ال ـت ـح ـق ـيــق ال ــدول ـي ــة وم ـك ـتــب االدع ـ ــاء
الـ ـع ــام «طـ ـ ّـوعـ ــوا» ن ـتــائــج اس ـت ـجــواب
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن م ـع ــرض الـ ـسـ ـي ــارات،
لكي تتوافق مع نظريتهم حول حركة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت .وه ـ ــذه ال ـن ـظ ــري ــة قــائـمــة
ف ــي أح ــد جــوان ـب ـهــا ع ـلــى زع ــم وج ــود

هــواتــف للمتهمني ،كــانــت تنشط في
البداوي يوم  25كانون الثاني .2005
لكن بعض إفــادات الشهود تشير إلى
أن عملية البيع جــرت يــوم  17كانون
الـثــانــي  ،2005مــا يعني نـســف رواي ــة
املدعي العام بشأن حركة االتصاالت.
الضربة الثانية أتت خالل استجواب
ش ـ ـهـ ــود م ـك ـت ــب ق ـ ـنـ ــاة الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ،إذ
ت ـض ــارب ــت رواي ـت ـه ــم ع ــن االتـ ـص ــاالت
الـتــي وردت إلــى املـكـتــب ،مــع مواقيت
االتصاالت التي استند إليها االدعاء
ف ــي مـ ــواد ق ـ ــراره االت ـه ــام ــي .الـضــربــة
الـثــالـثــة أت ــت أم ــس ،مــن إفـ ــادة شاهد
كان يعمل محققًا في لجنة التحقيق
ال ــدول ـي ــة .اإلي ـط ــال ــي ل ــورن ــزو الن ــزي،
وخـ ـ ــال ع ـم ـلــه م ــع ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق،
قابل شاهدًا يقول االدعــاء إنه ّ
تعرف
إلـ ــى ص ـ ــورة امل ـت ـهــم ع ـن ـي ـســي ،زاع ـمــا
أنــه كــان ي ــراه برفقة أحـمــد أبــو عدس
ف ــي م ـس ـجــد ف ــي ال ـط ــري ــق ال ـج ــدي ــدة.
االستماع إلى إفادة الشاهد ـ ـ املحقق
ك ــان يـهــدف إلــى فـهــم منهجية عمله.

وتـبــن خــال اسـتـجــوابــه وج ــود عدد
مــن الـثـغــر ال ـتــي تـسـمــح باالستنتاج
ب ـ ـ ــأن املـ ـحـ ـقـ ـق ــن ّ
وج ـ ـ ـهـ ـ ــوا ش ــاه ــده ــم
ل ـكــي «يـ ـتـ ـع ـ ّـرف» إلـ ــى الـ ـص ــورة الـتــي
يريدونها .فأصول التحقيق تقتضي
ع ــرض ص ــور ألش ـخ ــاص متشابهني
ع ـل ــى الـ ـش ــاه ــد ،الخـ ـتـ ـب ــار ص ـح ــة مــا
تختزنه ذاكرته .لكن ّ
تبي أن املحققني
وضـعــوا على «لــوح الـعــرض» صــورة
لشخص من مواليد عــام  ،1983فيما
املـتـهــم م ــن مــوال ـيــد ع ــام  .1969كــذلــك
ســأل املحامي املكلف تمثيل مصالح
عنيسي ،فينسان كورسيل البــروس،
الـشــاهـ َـد ـ ـ املـحـقــق ،عــن سبب وضعه
صـ ـ ــورًا ألقـ ـ ـ ــارب ع ـن ـي ـســي ،ف ـ ــرد بــأنــه
ن ـســي .كــذلــك ل ــم ي ـعــط تـفـسـيـرًا لـكــون
غالبية أصحاب الصور ينتمون إلى
ً
الـطــائـفــة الـشـيـعـيــة ،قــائــا إن ـهــا ربما
الـ ـص ــدف ــة .فـ ـق ــال ل ــه املـ ـح ــام ــي« :أه ــي
ال ـص ــدف ــة ال ـت ــي تـصـنــع األشـ ـي ــاء كما
يجب؟» ،فرد الشاهد ـ املحقق بالقول:
ربما نعم.

أحمد أبو عدس (األخبار)

