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 28/8/2012جريدة الجمهورية 

 هل تكشف متفّجرات سماحة ترابطًا مع اغتياالت سابقة؟

 

في سوريا نَمت في ظّلهم شعارات الممانعة والمقاومة ورأس حربة المواجهة مع   " آل األسد"أربعون عامًا على حكم 
 .إسرائيل، تخّلل هذه الفترة جرائم عمدت أدوات نظام األسد إلى إلصاقها بهذا وذاك

 
وأّن العالم العربي بأسره يدرك ما تقوم بع  إسعرائيل، لكعن معن يتلّوعى ورا       " سجسمها لّبي"صحيح أّن إسرائيل 

الشعارات الرتكاب جرائم نعجز عن تعدادها إّلا إذا أفضت التوّورات إلى تمّكن القضا  اللبناني كشَف النقاب عنهعا،  
 .ويبدو أن  سائر في هذا االّتجاه

 
وهو معلوم عن  أّن  . م  بدايات الحرب اللبنانية كانت أصاب  النظام في سوريا ظاهرة وأدوات  حاضرة وأهداف  بائنة

يجيد خلق األزمات وافتعال التصادم والصراعات بين الجماعات في كّل بلد يضع  نصب عيني  ليقّدم نفس  حاجًة لحّل 
 .هذه الصراعات

 
فوّجهها كما يريد في الداخل السوري واللبناني وحتى الفلسويني، ثّم انقلب عليها يوم  هكذا فعل في القضية الفلسوينية

استدعت مصالح  ذلك، وتخاصم م  النظام في العراق يوم فشل في إيجاد مووئ قدم في ، وتصالح مع  يوم بدأ لعبة 
ا  بعدما بات يجيد هذا الدور النظعام  االبتزاز م  نظام صّدام ثم م  الشعب العراقي، لكّن هذه اللعبة على وشك االنته

اإليراني الذي سحب البساو من تحت النظام السوري الذي بالكاد يتمّكن من السيورة على بعع  مفاصعل الحكعم    
 .والجغرافيا في سوريا

 
قعل  أّما تأثير النظام السوري في لبنان فكاد يكون شاماًل بعدما وال الجانب السياسي واإلداري واالقتصادي إن لعم ن 

 .5002االجتماعي، لوال خروج  من  في العام 
 

لقد أدرك كيف يض  يده على كّل مفاصل الحياة اللبنانية وعرف كيف يجعلها موواعة في يدي ، على رغعم صعمود   
البع  في وجه ، وكانت بع  جرائم  عصّية على االنكشاف، وإذا حصل ذلك فلم يكن هناك معن يجعرع علعى    

واضحًا وجلّيًا ال سّيما عدوان  العسكري الذي واول لبنان من شمال  الى جنوب ، فِمعن   اإلفصاح عنها، وبعضها كان
مجازر الشمال والقاع وزحلة واألشرفية إلى الجرائم التي واولت أشخاصًا وجماعات لم يصل فيها االّتهام الرسعمي  

 .القضائي الى خواتيم  المرجّوة
 

ير الجمّيل وسليم اللوزة والمفتي حسن خالد، مرورًا بتفجير كنيسة سّيدة فمنذ اغتيال الشهيد كمال جنبالو والرئيس بش
النجاة وما دار حولها من جرائم واّتهامات هدفت للنيل من معارضي النظام، وصواًل إلى قتل رمزي عيراني وإيلعي  

العبع  يضعوّر إلعى    حبيقة وقافلة شهدا  ثورة األرز حيث كان االّتهام بالكاد يصل إلى االوار السياسي، كما كان 
العودة عن  خوًأ أو صوابًا خوفًا أو ضعفًا، فبع  ذوي أولئك الشهدا  لم يأخذوا أّي مواقف تجاه هذا النظعام علعى   
رغم وضوح صورة القاتل، ال بل ساروا في االّتهام المسبق إلسرائيل والذي كان ُيعّده القاتل نفس  كجز  من الخوعة  

 .التي يقوم بتنفيذها المجرم
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غياهب النسيان أو الكتمان، حيث كان يتّم تجهيل الفاععل   ا اليوم وبعدما كانت التحقيقات بحثًا عن الفاعل تعدخل  أّم
أو التضليل في هويت ، فقد وقَ  القاتل في شرك قوى األمن، وهذا اليوم انتظره العديد من اللبنانّيين عقعودًا وعقعودًا،   

كًا ورا ه بع  أدوات  االمنية والسياسية وأبواق  اإلعالمية، وبعدما سمعنا فبعدما انسحب النظام عسكرّيًا من لبنان تار
من رئيس الجمهورية ذهول  لدى معرفت  باألدّلة التي هي بحوزة شعبة المعلومات، وبعدما امتن  الرئيس السوري عن 

ما حصل، شعّكل ملعّف    توضيح هذا األمر، وال حّتى سعت وزارة الخارجية اللبنانية بوزيرها الحالي إلى استيضاح
حيث كان المجرم معلومًا لدى البع  ويراد ل  أن يبقعى مجهعواًل معن    " الشعرة التي قصمت ضهر البعير"سماحة 

البع  اآلخر، سوا  بإرادة من القاتل عين  أو بمهّمة من أدوات ، كما جرت العادة، وبعدما سقو القناع وصمَت كبار 
ظالم، حيث ال يمكنهم أن يظهروا تحت ضو  الشمس، تعاب  العبع  اآلخعر    واختبأ صغار وتراجَ  األزالم إلى ال

ومن يرف  أن يصّدق أو يخشى أن يصّدق . كما تحلو ل  التسمية" الزامو ة"أو " الخو" "محور الممانعة"مشواره في 
 .فال حاجة للتذكير أّن النظام السوري أرسل لنا صواريخ لمحاربة إسرائيل

 
من ِقبل إسرائيل وكانت تلوذ بالصمت، ال بل تض  رأسها في التراب، فلعو أرادوا مقاومعة    إذ لوالما ُقِصفت سوريا

... م  سماحة سقو القناع عن المجرم الحقيقي، وكم من سماحة. إسرائيل لفعلوها مباشرًة من دون المقاومة بالواسوة
 .سيسقو مع  أو من حول 

 
فال داعَي للخو  في متاهات التسريب، فالتسعريب يحصعل    وم  الحقائق واألدلة الموجودة لدى القضا  العسكري

عالمّيًا ومحلّيًا، ففي ملّف التعامل م  إسرائيل سّربت المواق  االلكترونية لحزب اهلل كّل التحقيقات التي أجرتها مديرية 
لذات جعا  منع    وفي هذه القضية با. المخابرات م  الموقوفين، ولم تحصل أّية إدانة أو مالحقة على هذه التسريبات

فيما كان الرأي العام بأمّس الحاجعة ليّولع    " للخو"عر  األدّلة ليخّفف من ووأة الضربة التي تلّقاها الفريق المعّيد 
 .على قّوة األدّلة كي يواكب عمل القضا  وصواًل إلى الخواتيم المرجّوة في  بعيدًا من اللفلفة المعهودة

 
التي كان منوّيًا استخدامها، إذا ما صّح أّنها هي ذاتها المسعتخدمة فعي تفجيعرات    نشير هنا الى أّن المواد التفجيرية 

أخرى مثل التفجير الذي تعّر  ل  الشهيد سمير قصير وجورج حاوي والشهيدة الحّية مي شدياق، فإن  يتيح لمكتعب  
بين هذه االغتياالت، وفعي هعذا   المّدعي العام التاب  للمحكمة الدولية التحقيق في هذا الصدد للتأّكد من وجود ترابو 

 .األمر تسهيل لمعرفة الجهة التي تقف ورا  هذه االغتياالت
 

إّن ما قام ب  سماحة على ما ورد في وسائل اإلعالم يق  تحت وائلة العقاب المنصوص عنع  فعي   : مالحظة أخيرة
مباشرة العدوان على لبنان، وعقوبعة  من قانون العقوبات اللبناني لجهة دّس الدسائس لدى دولة أجنبية ل/ 572/المادة 

لجهة تجنيد جنود للقتعال  / 590/هذا الفعل تصل الى االعتقال المعّبد وإلى اإلعدام إذا أفضى فعل  الى نتيجة، والمادة 
لجهة إثعارة الحعرب االهليعة،    / 803/لجهة إيقاظ النعرات الوائفية، والمادة / 592/في سبيل دولة أجنبية، والمادة 

/ 855/للحّ  على النزاع بين الووائف، والمادة / 817/لجهة تمويل اإلرهاب والمساهمة ب ، والمادة / 813/والمادة 
فال ُتخرجوا هذه األفععال معن   ... لجهة حيازة أسلحة، والسلسلة وويلة/ 857/لجهة إنشا  عصابات مسّلحة، والمادة 

لحرب األهلية، وقد آن لنا أن ننه  ب  حعّرًا بععدما ناضعلنا    دائرة العقاب لئّلا يفقد لبنان مناعت  فينزلق مجّددًا إلى ا
 .ووياًل للخروج من فّك األسد وجرائم 
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