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ــر  ــز يف 14 أكتوب ــة التميي ــان محكم ــن إع ــم م ــى الرغ وع
رفضهــا الشــكوى املقدمــة ضــد قــايض التحقيــق، وســمحت له 
باســتئناف تحقيقــه، فــإن بيطــار ال يــزال يتعــرض لضغوطــات 
ــه، نظــراً إلصــداره أوامــر اعتقــال  كبــرة مــن قبــل حــزب الل
بحــق وزراء ســابقن مقربــن مــن حــزب اللــه وحركــة أمــل، 
مبــن فيهــم عــي حســن خليــل، الشــخصية القياديــة يف حركــة 

أمــل.

رفض تام من حزب الله
جــاءت التطــورات األخــرة التــي شــهدتها لبنــان مؤخــراً 
لتمثــل تغــراً نســبياً يف آليــات التحــرك مــن قبــل حــزب 
اللــه، حيــث عكســت هــذه املتغــرات أن الضغوطــات التــي 
ــة انفجــار  ــق يف قضي ــة مســار التحقي ميارســها الحــزب لعرقل
مرفــأ بــروت مل تعــد قــارصة عــى الترصيحــات واالنتقــادات 
الخطابيــة عــى املنابــر اإلعاميــة فقــط، بــل دخلــت يف مرحلة 
التهديــدات الرصيحــة لــكل مــن الحكومــة وقــايض التحقيــق 
العــديل، وصــوالً إىل دفــع أنصــاره للنــزول للشــارع، وهــو مــا 

ــايل: ميكــن توضيحــه عــى النحــو الت

ــه  ــزب الل ــّوح ح ــة: ل ــن الحكوم ــحاب م ــد باالنس 1- التهدي
ــردة”  ــيعي و”امل ــايئ الش ــق الثن ــة تعلي ــل بإمكاني ــة أم وحرك
اســتكامل  عــى  اإلرصار  حــال  الحكومــة،  يف  مشــاركتهام 
ــد عقــب  ــك التهدي ــد جــاء ذل ــق. وق ــق بيطــار للتحقي املحق
ــة جلســتها  ــة اللبناني ــل الحكوم ــاين تأجي ــان مســؤول لبن إع
ــروت يف 12  ــأ ب ــار مرف ــق يف انفج ــث التحقي ــة لبح املخصص

ــر. أكتوب

وأشــارت مصــادر أخــرى إىل انعقــاد اجتــامع مجلــس 
ــة  ــه وحرك ــزب الل ــب وزراء ح ــث طل ــاين، حي ــوزراء اللبن ال
أمــل الحكومــة اللبنانيــة إىل إقالــة القــايض. وهنــاك مخــاوف 
ــة  ــة اللبناني ــلل الحكوم ــه يف ش ــزب الل ــبب ح ــن أن يتس م
ــاد أي جلســة  عــر إرصاره عــى إزاحــة بيطــار كــرط النعق
ملجلــس الــوزراء، وهــو مــا قــد يتمخــض عنــه ســقوط 
الحكومــة الجديــدة بفعــل الفيتــو الطائفــي والثلــث املعطــل، 
ــع  ــد جمي ــل مبقاع ــة أم ــه وحرك ــزب الل ــتحوذ ح ــث يس حي
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اضطــر المحقــق العدلــي، طــارق بيطــار، فــي 12 أكتوبــر الجــاري إلــى اإلعــان عــن تعليــق التحقيــق القضائــي 
فــي انفجــار مرفــأ بيــروت، وذلــك للمــرة الثالثــة، بســبب قيــام وزيريــن ســابقين بتقديــم دعــوى قانونيــة 
جديــدة ضــده تطالــب بنقــل القضيــة إلــى قــاٍض آخــر، وذلــك بعــد إصــداره مذكــرة توقيــف غيابيــة بحــق أحــد 

الوزيريــن الســابقين لتخلفــه عــن حضــور جلســة اســتجواب كانــت محــددة فــي يــوم التعليــق ذاتــه.

إخفــاق جزئــي: انتكاســة جهــود حــزب اللــه لعرقلــة التحقيــق فــي مرفــأ بيــروت، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1373، 19 أكتوبــر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــار  ــن لتي ــيعة ووزيري ــاميل 6 وزراء ش ــيعة، بإج ــوزراء الش ال
ــي  ــن مــن الحــزب مــن ضمــن حصت ــن مقرب املــردة ووزيري

ــايت. ــون وميق ع

وال يعــد تهديــد حــزب اللــه بإقالــة الحكومــة باألمــر 
الجــدي، إذ إن هــذا األمــر ســوف يحّولهــا إىل حكومة ترصيف 
ــاً مــا ســوف تديــر البــاد، حتــى انعقــاد  أعــامل، والتــي غالب
االنتخابــات الرملانيــة يف موعدهــا مطلــع العــام القــادم، كــام 
ــة  ــكيل حكوم ــه لتش ــزب الل ــب ح ــن جان ــة م أن أي محاول
ــن  ــة ل ــذه الحكوم ــي أن ه ــل يعن ــكل كام ــه بش ــة ل خاضع
ــة،  ــات الدولي ــن املؤسس ــادي م ــم االقتص ــى الدع ــل ع تحص
كــام أنهــا ســوف تتحمــل بالكامــل مســؤولية تدهــور األوضــاع 
ــا  ــر ب ــوف يؤث ــذي س ــر ال ــو األم ــاد، وه ــة يف الب االقتصادي
شــك عــى شــعبية حــزب اللــه، واألحــزاب السياســية املرتبطــة 

ــات القادمــة.   ــه يف االنتخاب ب

ــزب  ــم ح ــم زعي ــق: هاج ــايض التحقي ــزل ق ــة بع 2- املطالب
اللــه، حســن نــرص اللــه، بشــكل رصيــح، يف 11 أكتوبــر 
الجــاري، أثنــاء كلمــة تلفزيونيــة لــه، قــايض التحقيــق العــديل 
يف انفجــار مرفــأ بــروت، حيــث وجــه لــه تعليقــاً عــى عملــه 
يف التحقيــق وحــرصه يف التعــرف عــى املتســبب يف االنفجــار 
فقــط، مــن دون الخــوض يف ملــف اإلهــامل الوظيفــي، الــذي 
اتهمــه نــرص اللــه بأنــه يهــدف إىل تصفيــة حســابات سياســية 
مــن خــال هــذا امللــف، فيام أعلــن نــرص الله رصاحــة رضورة 
ــتبداله  ــروت، واس ــأ ب ــار مرف ــة انفج ــايض يف قضي إزاحــة الق
بآخــر تحــت ذريعــة أن التحقيقــات مسيســة وتســتهدف 

الحــزب بشــكل مبــارش.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الحكومــة اللبنانيــة ومجلــس 
ــة عــزل  ــة القانوني القضــاء األعــى ال يســتطيعان مــن الناحي
القــايض بيطــار مــن منصبــه كمحقــق عــديل، مــن دون 
اســتخراج حكــم مــن املحكمــة بذلــك. ويبقــي الخيــار اآلخــر 
ــض  ــة بع ــن ماحق ــه م ــال منع ــن خ ــه م ــة عمل ــو عرقل ه
الشــخصيات، فقــد منــع مجلــس الدفــاع األعــى القــايض مــن 
ماحقــة اللــواء طــوين صليبــا، مديــر عــام جهــاز أمــن الدولــة؛ 
ــامل  ــر واإله ــام بالتقص ــه االته ــه ل ــايض يوج ــذي كان الق ال

ــي. الوظيف

3- توظيــف الشــارع لإلطاحــة بـــ “بيطــار”: دفعــت تطــورات 
األحــداث يف لبنــان، بالثنــايئ الشــيعي حــزب اللــه وحركــة أمل 
إىل دعــوة أنصارهــام يف 13 أكتوبــر الجــاري، للنــزول للشــارع 
والتظاهــر يف محاولــة للضغــط عــى األطــراف املختلفــة 
والتلويــح بورقــة العنــف، الســتكامل ســيناريو إزاحــة القــايض 

البيطــار.

وشــهدت منطقــة الطيونــة يف 14 أكتوبــر الجــاري، أعــامل 

عنــف واســتخدام الرصــاص والقذائــف، وذلــك عــى أثــر 
تظاهــرات نفذهــا منــارصون مليليشــيات حــزب اللــه وحركــة 
أمــل، حيــث احتشــد منارصوهــم أمــام قــرص العــدل يف 
بــروت للمطالبــة بتنحيــة بيطــار، ولكــن رسعــان مــا تدهورت 
األمــور أمنيــاً، ووقعــت اشــتباكات بالرصــاص والقذائــف، فيــام 
ــات  ــوارع والطرق ــل يف الش ــه وأم ــزب الل ــلحو ح ــر مس انت

ــة. لاســتعراض بأســلحة ثقيل

ــن أنصــار  ــكاكات ب ويف هــذا الصــدد، متخــض عــن االحت
الثنــايئ الشــيعي، وشــباب عــدة أحيــاء مســيحية دخلــوا إليهــا، 
وبينهــم منــارصون لحــزب “القــوات اللبنانيــة” وأحــزاب 
مســيحية أخــرى، عــن ســقوط 7 قتــى وأكــر مــن 30 جريحــاً، 
غالبيتهــم مــن حــزب اللــه، بينــام اعتــر البعــض أن أحــداث 
الطيونــة كانــت مبنزلــة اســتعراض حــي للحــرب األهليــة 
اللبنانيــة )1975 – 1990(، خاصــة مــع وقوعهــا يف أماكــن 
خطــوط التــامس نفســها التــي كانــت ســاحات قدميــة للــرصاع 

ــن املســلمن واملســيحين. ب

بيــان  أمــل، يف  اللــه وحركــة  واتهــم كل مــن حــزب 
مشــرك، حــزب القــوات اللبنانيــة بالقيــام بـــاالعتداء املســلح 
ــات  ــار مجموع ــان انتش ــم البي ــث زع ــام، حي ــى عنارصه ع
مــن حــزب القــوات اللبنانيــة يف األحيــاء املجــاورة وعــى 
أســطح البنايــات ومارســت عمليــات القنــص املبــارش للقتــل 
املتعمــد، مــام أوقــع هــذا العــدد مــن الشــهداء والجرحــى. 
وتوعــد نائــب يف الرملــان اللبنــاين ينتمــي لحــزب اللــه يف 17 
أكتوبــر 2021، مبحاســبة مــن حــرض وخطــط وأطلــق النــار يف 
األحــداث التــي وقعــت يف منطقــة الطيونــة يف تهديــد ضمنــي 

لـــ “القــوات اللبنانيــة”.

مواقف داخلية ودولية مناوئة:
يف مواجهــة التصعيــد مــن قبــل حــزب اللــه وحركــة أمــل، فإن 
رئيــس الــوزراء وحــزب القــوات اللبنانيــة والكتائــب، وكذلــك 
الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب أدانــت تحــركات حــزب 

اللــه، وتبنــت املواقــف التاليــة: 

ــس  ــب رئي ــدر مكت ــار: أص ــايت البيط ــب ميق ــد نجي 1- تأيي
الــوزراء اللبنــاين، نجيــب ميقــايت، بيانــاً عقــب مواجهــات 
الطيونــة أكــد خالــه أن الحكومــة حريصــة عــى عــدم 
ــم  ــؤرش عــى دع ــف يخــص القضــاء، يف م التدخــل يف أي مل

ــه. ــزب الل ــوط ح ــض ضغ ــي رف ــا يعن ــو م ــار، وه بيط

ــس  ــه رئي ــه: وج ــزب الل ــب ح ــوات والكتائ ــة الق 2- مهاجم
ــم  ــؤولية تفاق ــع، مس ــمر جعج ــة، س ــوات اللبناني ــزب الق ح
العنــف إىل لحــزب اللــه؛ بســبب التظاهــرات التــي دعــا إليهــا 
حــزب اللــه، وفــوىض الســاح املنفلــت الــذي ميتلكــه الحــزب.
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ــيل  ــاين ميش ــس اللبن ــى الرئي ــاً ع ــع هجوم ــن جعج وش
عــون، حليــف حــزب اللــه، متهــامً إيــاه بالتامهــي مــع 
ــن  ــرصاع ب ــتمرار ال ــس اس ــا يعك ــو م ــزب، وه ــات الح اتهام
جعجــع وعــون عــى الفــوز بتمثيــل الشــارع املســيحي قبيــل 

ــة.  ــة املقبل ــات الرملاني االنتخاب

ومــن جانــب آخــر، اعتــر رئيــس حــزب الكتائــب، ســامي 
ــه حــزب  ــوم ب ــا يق ــر”، م ــر حســابه عــى “توي ــل، ع الُجمي
اللــه وحلفــاؤه هــو مبنزلــة محاولــة اغتيــال مكشــوفة للعدالة 
والقضــاء ومــا تبقــى مــن دولــة لبنــان يف انتقــاد رصيــح 

ــة بيطــار.  ــه إقال للحــزب عــى محاولت

ــران  ــدم ج ــات: ق ــر التحقيق ــي الح ــار الوطن ــم التي 3- دع
املســيحية  القــوة  الحــر،  الوطنــي  التيــار  باســيل، زعيــم 
الرئيســية يف الرملــان وحليــف حــزب اللــه القــوي، دعــامً 
ضمنيــاً للقــايض، إذ أكــد أن: “التيــار الوطنــي الحــر مــع 
وتقديــم  الحقيقــة  عــن  والكشــف  التحقيــق  اســتمرار 
ــاين،  ــر العــدل اللبن ــة”. كــام أعــرب وزي املســؤولن إىل العدال
ــدوره عــن  ــي الحــر، ب ــار الوطن هــري خــوري، املنتمــي للتي
ــه اســتدعاء أي شــخص.  ــه يحــق ل ــاً إن ــايض، قائ ــه للق دعم
ويــؤرش هــذا املوقــف إىل وجــود تبايــن بــن التيــار الوطنــي 

ــة.  ــذه القضي ــول ه ــه ح ــزب الل ــر وح الح

ــم  ــت العواص ــق: دع ــتكامل التحقي ــة الس ــوات دولي 4- دع

العربيــة والدوليــة املختلفــة إىل تهدئــة التوتــرات يف بــروت، 
عقــب أحــداث منطقــة الطيونة، وكــررت الواليــات املتحدة يف 
16 أكتوبــر دعواتهــا إىل الهــدوء يف لبنــان. وطالبــت واشــنطن 
بــأن يكــون القضــاة اللبنانيــون “يف مأمــن مــن التهديــدات” 

وعمليــات الرهيــب التــي ميارســها حــزب اللــه ضدهــم.

كذلــك، جــدد االتحــاد األورويب يف 15 أكتوبــر 2021، مــن 
خــال بيــان لبعثــة االتحــاد االورويب يف لبنــان، تأكيــده رضورة 
اســتكامل التحقيقــات يف انفجــار مرفــأ بــروت يف أرسع وقــت 
ممكــن، عــى أن يتــم مبصداقيــة وشــفافية واســتقالية، كــام 
حملــت البعثــة الســلطات اللبنانيــة مســؤولية متكن اســتمرار 
ــة  ــة واملالي ــوارد البري ــن كل امل ــال تأم ــن خ ــق، م التحقي
الرضوريــة لــه، فيــام حثــت البعثــة، جميــع األطــراف والقــادة 
ــد  ــب املزي ــط النفــس لتجن ــزام أقــى درجــات ضب عــى الت
ــرصف  ــة إىل الت ــم البعث ــام دعته ــائر يف األرواح، ك ــن الخس م
ــات  ــل األزم ــف يف ظ ــد العن ــع تصاع ــؤولية ملن ــدوء ومس به

املتشــابكة التــي تعــاين لبنــان.

ويف الختــام، تكشــف مواقــف رئيــس الــوزراء نجيــب 
ــوط  ــا ضغ ــن رفضه ــيحية ع ــزاب املس ــب األح ــايت، وأغل ميق
ــاذ  ــه التخ ــد يتج ــر ق ــي أن األخ ــا يعن ــو م ــه، وه ــزب الل ح
ــة أخــرى، يف ضــوء وجــود مــؤرشات عــى  إجــراءات تصعيدي
إخفــاق هــذه الجولــة مــن التصعيــد مــن جانــب الحــزب يف 

ــروت.  ــأ ب ــر مرف ــق يف تفج ــة التحقي عرقل
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