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كالم في السياسة

 800مليون ...و 26ألفأ :خوة العار!
جان عزيز

(مروان بوحيدر)

وبـ ـم ــا أنـ ـن ــا ت ـط ــرق ـن ــا إلـ ـ ــى م ــوض ــوع
اختصاص املحكمة ،ال بد من التذكير
محليًا بــأنــه ال يشمل جــرائــم اغتيال
الـصـحــافــي سمير قصير وال الـنــواب
جبران تويني ووليد عيدو وأنطوان
غــانــم ،وال اإلعــامـيــة مــي شــديــاق ،وال
الـ ـل ـ َ
ـواء ي ــن ف ــران ـس ــوا الـ ـح ــاج ووسـ ــام
الرائد وسام عيد ...هؤالء
الحسن ،وال
َ
ُي ـحـ َـرمــون «ع ــدال ــة» املـحـكـمــة الــدولـيــة
الـخــاصــة ،لـكــن بــالــرغــم مــن ذل ــك ،على
عائالتهم وســائــر اللبنانيني تسديد
كلفة  49بــاملـئــة مــن تكاليف املحكمة
الباهظة.
ثــان ـيــا ،ال ـس ـيــر بـ ــأول مـحــاكـمــة دول ـيــة
مل ـت ـه ـمــن ب ــارتـ ـك ــاب ج ــرائ ــم إره ــاب ـي ــة
ب ـغ ـي ــاب ـه ــم ،ح ـي ــث إن م ـج ـل ــس األمـ ــن
ال ــدول ــي ق ــرر مـنــح ه ــذه املـحـكـمــة حق
امل ـق ــاض ــاة غ ـيــاب ـيــا .وك ـل ـفــت املـحـكـمــة
عشرات املحامني الدفاع عن املتهمني
مــن دون أن يـكــون لـهــم أي ات ـصــال أو
معرفة بهم أو وكالة شرعية صــادرة
ع ـن ـهــم ف ــي م ــا ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد ت ـ ـجـ ــاوزًا ألب ـســط

ال ـح ـق ـي ـق ــة ،وأن بـ ـمـ ـق ــدوره م ـن ــح حــق
الرأي العام باالطالع على ما يقوم به
مــن مــوبـقــات ،أو حـجـبــه .تـصــرف أهــل
املحكمة على أنـهــم ي ـقــدرون ،بـقــوة ما
يسمونه املجتمع الــدولــي ،والشرعية
ال ــدول ـي ــة ،أن يـحـجـبــوا عـنــا حـقـنــا في
اس ـت ـخــدام عـقــولـنــا لتمييز ال ـحــق عن
الباطل ،أو يــزرعــوا فــي قلوبنا مهابة
وك ــاء ع ــدو ،زرع ــت مهابتنا فــي قلبه
إلى األبد.
من هنا إلى أين؟
ً
مــا حصل أم ــس ،كــان فـصــا تمهيديًا
فـ ــي مـ ـع ــرك ــة ط ــويـ ـل ــة ،وق ــاسـ ـي ــة ضــد
الـ ـ ــذيـ ـ ــن اخ ـ ـتـ ــرع ـ ـهـ ــم مـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـق ـه ــر
ض ــد مـقــاومـتـنــا وض ــد شـعـبـنــا وضــد
حريتنا .وسيكون له تتمته ومالحقه
وف ـص ــول ــه اإلض ــافـ ـي ــة .وك ـم ــا ك ـن ــا فــي
املــرح ـلــة املــاض ـيــة ،نـقــف ب ـث ـبــات .وبــا
خوف ،وبصبر من أصابت السهام كل
جـســده ،ســوف يجدوننا فــي كــل مــرة،
أكـثــر صــابــة ،وأك ـثــر وضــوحــا ،وأكـثــر
صراحة في مواجهتهم ،بكل ما أتاحت
لنا هــذه املهنة مــن وســائــل ،للتشهير
بهم ،وفضح ما يقومون به من أالعيب
وتــزويــر ،وتحقيرهم عــن بكرة أبيهم،
والـتـصــدي لـكــل مـحــاولــة مـنـهــم ،ليس
لفرض عدالة الغاصب ،بل أيضًا ملنع
فرض وصاية املستعمر أيضًا.
ال حــاجــة لنكرر موقفنا الــرافــض لكل
ما يصدر عن هذه املحكمة ،ولن نكون
فــي أي لحظة مستسلمني ملــا تـقــرره،
ول ــن نـتـعــامــل م ــع ك ــل م ــا ص ــدر عنها.
وغير ذلك ،فلتتحمل الدولة اللبنانية
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة عـ ــن كـ ــل مـ ــا قــد
يحصل ،هي التي أصعدت هذا الحمار
إل ــى املـئــذنــة ،ومهمتها حـصـرًا إنــزالــه
طوعًا أو غصبًا.
أما من جانبنا ،فسنتحمل مسؤولية
دع ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـن ـ ــاس إلـ ـ ـ ــى جـ ـم ــع عـ ـش ــرات
ألـ ــوف ال ـ ـ ـ ــدوالرات ،م ــن أج ــل إرســال ـهــا
إلـ ــى م ــن ي ـح ـم ـلــون م ـش ــاع ــل ال ـح ــري ــة.
إل ــى مـجــاهــديــن فــي لـبـنــان وفلسطني
وســوريــا واليمن والـعــراق ،إلــى هؤالء
الـ ــذيـ ــن ي ـم ـث ـل ــون ال ـق ـي ـم ــة األخ ــاقـ ـي ــة
ّ
األعلى ،في عالم كله بؤس وذل وهوان!

ستقدم مجندة
في الجيش اإلسرائيلي
شهادتها بعد أن
تعاقد معها مكتب
المدعي العام

حقوقهم اإلنسانية.
ثالثًا ،استناد القرار االتهامي إلى أدلة
ظــرف ـيــة تـقـتـصــر ع ـلــى ن ـتــائــج تحليل
حركة االتصاالت الهاتفية املنقولة من

قد يكتب الكثير عن فظائع املحاكم الدولية ،خصوصًا
الخاصة منها .أولها التسييس ،ملجرد أنها خاضعة ملا
بقوة واشنطن .وثانيها
يسمى شرعية دولية محكومة ّ
إسقاطها سـيــادات ال ــدول بما يخلف جــراحــا عميقة
فــي وج ــدان ــات الـشـعــوب وكــرامــات ـهــا .وه ــي مــا أســس
فــي غــالــب األح ـيــان النـهـيــارات وانـقـســامــات وتحقيق
حسابات ومـصــالــح ،على حـســاب الــدولــة الـتــي تنشأ
ً
املحكمة لها .هــذا فضال عن تحول ضحايا الجرائم
ً
التي أقيمت املحكمة بسببها أصال ،مجرد سلع تحت
عـنــوان قتلها كــل يــوم وكــل جلسة ،ضمانًا لتحقيق
الـهــدف السياسي الكامن فــي رؤوس الـقــوى الدولية
الـقــائـمــة خـلــف ق ــرار اإلن ـشــاء والتسييس واملحاكمة
والتسليع والقتل...
غير أن ما حصل في لبنان ،وخصوصًا مع جريدة
«األخـ ـب ــار» أم ــس ،يـحـمــل ت ـطــوريــن ق ــد ي ـكــونــان غير
مسبوقني.
التطور األول ،هو موقع الحقيقة في معادلة املحاكمة.
ذلك أن هناك إشكالية كبيرة وتاريخية ودائمة حول
العالقة بني الحقيقة والعدالة .حتى أن قانونيني كبارًا
في العالم ،جعلوا ملطالعاتهم الدفاعية أمــام املحاكم،
عـنــوانــا شـهـيـرًا :نطلب الـحــق ،ال الحقيقة .ألن آليات
الـقـضــاء ،حيثما ك ــان وف ــي كــل وق ــت ،عــرضــة لـلــزور
وال ــزي ــف وال ـف ـســاد .وبــال ـتــالــي ،يـمـكــن ملـلــف أن يصل
إل ــى ق ــوس ،وه ــو قــائــم عـلــى الـتـلـفـيــق ال ـكــامــل بحيث
ُيتهم بريء ُوي ّ
جهل مرتكب .وفي حالة كهذه يصير
محامي الدفاع أمام معضلة :هل يعمل على البحث عن
الحقيقة الكامنة خلف امللف املفبرك ،بحيث يكشفها
كاملة ويظهر املجرم الغائب عن املحكمة؟ أم يكتفي
بــدحــض مــا بـنــي عليه اتـهــام مــوكـلــه ،بحيث يسقطه
ويظهر بطالنه ،ويكتفي بالتالي بحق املتهم الحاضر
زورًا ،بالبراءة والحرية ،ولو من دون كشف الحقيقة
الكاملة؟!
هكذا كانت الحقيقة دومــا أمــام أق ــواس املـحــاكــم ،في
عالقة إشكالية مع الحق .ليس حتميًا أن يترافقا أو
يتطابقا .فـكــان شـبــه ســائــد وثــابــت ،أن الـحــق يمكن
أن يـقــوم ،مــن دون الحقيقة .أو أن الحقيقة يمكن أن
تكشف مــن دون إثـبــات الـحــق .لكن لــم يحصل مرة
م ــن ق ـبــل ف ــي ت ــاري ــخ ال ـع ــدال ــة ،أن ي ـكــون «ال ـح ــق على
مــن قــال الحقيقة»! أم ــس ،بــن تلك املــديـنــة الهولندية
املـسـتـعـصـيــة االسـ ــم ،وب ــن ه ــذه الـعــاصـمــة اللبنانية
املستسهلة الكرامة ،سجل سبق تاريخي قد يكون
األول من نوعه :أن يصير اإلنـســان محكومًا ومدانًا
ألنه قال الحقيقة! عبر التاريخ ثمة سوابق ال تحصى
ألشخاص حوكموا ألنهم قالوا زورًا .أو ألنهم قالوا

دون تحديد مضمون تلك االتصاالت
أو مستخدمي الهواتف .ويتبني لكل
م ــن يــدقــق ف ــي ن ــص ال ـق ــرار االتـهــامــي
الـ ـ ـ ــذي ال يـ ـتـ ـط ــرق أب ـ ـ ـ ـدًا إل ـ ـ ــى دواف ـ ـ ــع
الجريمة ُ
(ويـ َـعـ ّـد ذلــك إخفاقًا قضائيًا
واضحًا) أن األدلة املعتمدة ال يمكن أن
ترتقي إلى إثباتات من دون أدنى شك
معقول بصدقيتها .وبالتالي إن أول
حكم دولــي يدين متهمني بــاإلرهــاب،
ً
إذا صــدر فعال عــام ( 2018بعد مــرور
 13عامًا على وقوع الجريمة) سيكون
ضعيف الحجة.
راب ـ ـعـ ــا ،اخ ـ ـتـ ــار الـ ـق ـ ِّـيـ ـم ــون ع ـل ــى ه ــذه
امل ـح ـك ـمــة ال ـت ـح ــرش ب ـحــريــة الـتـعـبـيــر
عبر تصويب سهامهم على إعالميني
وألول مرة في تاريخ املحاكم الدولية
ص ــدر ق ــرار إدانـ ــة ج ــري ــدة .لـكــن اتـهــام
«األخ ـ ـبـ ــار» واألم ـ ــن وإدان ـت ـه ـم ــا كــان
أف ـض ــل دل ـي ــل ع ـل ــى أنـ ــه وزم ـ ـ ـ ـ َ
ـاء ه قــد
أص ـ ــاب ـ ــوا امل ـح ـك ـم ــة ع ـب ــر ف ـض ــح ع ــدم
ش ــرع ـي ـت ـه ــا ال ــوطـ ـنـ ـي ــة بـ ـع ــد أن ق ــرر
مجلس األمن الدولي تجاوز موجبات

أنـصــاف حقائق .أو ألن الحقائق زورت إلدانـتـهــم أو
شوهت أو أخفيت أو طمست ،ملحاكمتهم .لكن ،على
األرجح ،لم يسبق أن أدين شخص ،حقيقي أو معنوي،
بتهمة أنه قال الحقيقة .محكمة تلك املدينة لم تناقش
إطالقًا في أن ما قالته «األخبار» هو حقيقة ثابتة .ولم
تشكك قطعًا في أن ما نشر قرائن قاطعة .بل على
العكس ،حاكمت وحكمت وأدانت ّ
وغرمت ،ألن ما نشر
حقيقة ...إنه تطور تاريخي ،يسجل لهذه الصفحات،
كما يسجل على تلك املحكمة.
التطور التاريخي الثاني املسجل أمــس ،هو أن يدفع
ش ـعــب ب ـ ــريء كـلـفــة إدانـ ـ ــة ب ـ ــريء آخ ـ ــر ،بـتـهـمــة قــول
الحقيقة .ليست املسألة نوعًا من الكاريكاتور .وال هي
تورية للسخرية أو استعارة لرسم جدلية سوريالية.
إنها حقيقة وقائعية بالكامل .ثمة شعب لبناني كامل،
يفترض أن يكون بريئًا من كل ما أنشئت تلك املحكمة
م ــن أج ـلــه أو بـسـبـبــه ،ذري ـع ــة وغ ــرض ــا .ه ــذا الشعب
يفرض عليه فرضًا ،ويتم إلزامه بآليات من القوة غير
الشرعية ،بــأن يدفع «سـخــرة» ثمن تلك اللعبة .ودفع
الثمن في هذا املجال ،انتهاك صارخ لسيادة الشعب.
وجريمة عدوان فعلي ،بمفهوم القانون الدولي نفسه.
جريمة قائمة بذاتها ،بمعزل عن مقدار الثمن ورقمه
وحجمه.
لـكــن فــي الــوضــع اللبناني ال ــراه ــن ،وف ــي ظــل أوض ــاع
هــذا الشعب بــالــذات ،يصير البحث فــي األرقـ ــام ،ولو
تفصيلية أو ثــانــويــة ،ذا شــأن كبير .خصوصًا في
مــواجـهــة أرقـ ــام الـثـمــن الـكـبـيــرة .ي ــروي أح ــد الـخـبــراء
املعنيني ،أن الثمن الــذي دفعه الشعب اللبناني حتى
اآلن يبدأ منذ قيام لجان التحقيق الدولية ،ولم ينته بعد
مع أعمال املحكمة الدولية .وهــو يشمل بداية تغطية
إقــامــة مـئــات مــن األش ـخــاص ،قبل قـيــام املحكمة .مع
كلفة الحمايات األمنية التي أعطيت لهم ،في سهرهم
وترفيههم ورحالتهم وعطالتهم  ...وفي أثناء عملهم
طبعًا .يضاف إليه عبء مالي مماثل ،في تأمني سرايا
كاملة مــن الحمايات االفـتــراضـيــة ألشـخــاص ليسوا
مقيمني في لبنان منذ أعــوام .ليصل الثمن طبعًا إلى
حـصــة لـبـنــان مــن م ــوازن ــات تـلــك املـحـكـمــة عـلــى مــدى
أعــوام .بما يبلغ عند خط املجموع املمنوع نشره ،إلى
ما يناهز  800مليون دوالر ...أميركي طبعًا .رقم ال
يفهم حجمه ،إال إذا قورن بأرقام مآسي هذا الشعب.
ً
فهو مثال يساوي أكثر من مليون و 700ألف حد أدنى
ألجورنا .أو أجر  40مليون يوم عمل من عمالنا .طبعًا
قبل أن تأكل منه ومنهم «حكومة املصلحة الوطنية»
أربعة آالف ليرة يوميًا ...
أمــس أضيفت إلــى تلك ال ـخــوة 26 ،ألــف ي ــورو .هــي ال
شيء؟ بل هي الالقيمة املضافة على خوة العار على
دولة كاملة وسلطة عاجزة وحكومة مصلحة.

الدستور اللبناني إلنشائها وبعد أن
استمر نهب خزينة الدولة لتمويلها
م ــن دون م ــواف ـق ــة م ـج ـل ـســي ال ـ ـ ــوزراء
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ،ومـ ـ ـ ــن دون خ ـض ــوع ـه ــا
لـتــدقـيــق ديـ ــوان امل ـحــاس ـبــة .وك ـيــف ال
تــديــن املحكمة «األخ ـب ــار» وهــي التي
كشفت عوراتها وإخفاقاتها املهنية
وال ـق ــان ــون ـي ــة واألخ ــاقـ ـي ــة… واآلتـ ــي
أعظم.
فمن مغامرات املحققني الدوليني في
عـيــادة الـطــب النسائي فــي الضاحية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـ ـب ـ ـيـ ــروت ،حـ ـي ــث ادعـ ـ ــوا
ال ـت ـف ـت ـيــش ع ــن ق ــات ــل الـ ـح ــري ــري ،إلــى
تعيني مكتب املدعي العام محققًا كان
يسعى إلى تصفية الحاج عماد مغنية
في إطار عمله في وكالة االستخبارات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إل ـ ــى ت ـس ــري ــب امل ـح ـق ـقــن
الــدول ـيــن مـعـلــومــات ووث ــائ ــق سـ ّـريــة
إل ــى «س ــي بــي س ــي» و«دي ــر شبيغل»
وغـيــرهـمــا ،إل ــى ال ـصــراعــات الـضــاريــة
ب ـ ــن امل ـ ــدع ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام دان ـ ـ ـيـ ـ ــال ب ـل ـم ــار
ورئ ـي ــس ال ـق ـلــم روبـ ــن فـنـسـنــت (ال ـتــي

ان ـت ـهــت بــاس ـت ـقــالــة األخـ ـي ــر ووف ــات ــه)
إل ــى ع ـش ــرات االس ـت ـق ــاالت الـغــامـضــة
«ألس ـ ـبـ ــاب ش ـخ ـص ـيــة أو عــائ ـل ـيــة»…
وكل ذلك على مــرأى ،وربما بمشاركة
ال ـق ـض ــاة ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي اله ـ ــاي مــن
رال ــف ريــاشــي وعـفـيــف شـمــس الــديــن
إل ــى ول ـيــد عــاكــوم وجــوسـلــن بــريــدي
ّ
وجويس تابت ،ثلة من القضاة الذين
ل ـط ــامل ــا ق ـي ــل ع ـن ـهــم إنـ ـه ــم ي ـح ـتــرمــون
دسـتــور بــادهــم واستقاللية القضاء
وال يـ ــرضـ ــون أي شـ ـك ــل مـ ــن أشـ ـك ــال
التعاون مع العدو اإلسرائيلي ...فماذا
سيكون موقفهم في األسابيع القليلة
امل ـق ـب ـلــة ع ـن ــدم ــا س ـت ـق ــدم م ـج ـن ــدة فــي
الجيش اإلسرائيلي شهادتها أمامهم
ب ـعــد أن ت ـعــاقــد مـعـهــا مـكـتــب املــدعــي
العام الدولي؟
س ـت ـن ـش ــر «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ق ــريـ ـب ــا ه ــوي ــة
الـ ـش ــاه ــدة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وص ــورت ـه ــا
وتفاصيل أخرى عنها وعن املتعاونني
معها في وكــر االستخبارات السابق
في الهاي.

