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ا           دين         : لنفترض انها اسرائيل وانه السيناريو البوليسي الذي اشاعته افالم المافي شاهد واحد يمكن ان ي
ال شك ان هذه الفرضية هي التي تتأسس عليها         . رئيس العصابة فيتم اسكاته اذا لزم بالتصفية الجسدية       

دع . االتهامات الموجهة الى اسرائيل في موضوع اغتيال الياس حبيقة    ددًا      ن اد ع ذي ق سّرع ال ًا الت  جانب
دًا                             م، وتحدي ق، وان يكن يجدر به ل مباشرة التحقي ام قب ذا االته ى سوق ه انيين ال من المسؤولين اللبن

االت      ذه الح ي ه شيء ف ث بعض ال نهم، التري ضاء م ى الق القيمين عل سمها  . ب رائيل ج يس"فاس ، "لّب
د  وخصوصًا عندما تكون حكومتها برئاسة ارييل شارون ويكون     ارييل شارون معنيًا بملف قضائي قي

.التداول في بلد اوروبي محايد مثل بلجيكا
ستفيد من            .  وهي تمّثل مّتهمًا مقنعًا اذا عملنا بالمنطق البوليسي العادي          دي عن الم سؤال التقلي اذ ان ال

دو  تفادة اسرائيل يب ى اس شير ال ذي ي ل ان الجواب ال ة، ب ن االجوب ر م ل الكثي ة ال يحتم ر الجريم  اآث
د            م يكن الوحي ره، وان ل ر من            . ترجيحًا من غي ستتبعها مالحظات ال مف ورط االسرائيلي ت ة الت نظري

ى             . اخذها في الحسبان   دامها عل وأولها يتعلق بآليات عمل اجهزة المخابرات االسرائيلية التي يتطلب اق
.  اطار الحكومة المصغرة اغتيال سياسي في العادة قرارًا سياسيًا يتم اتخاذه في مجلس الوزراء او في          

زة االسرائيلية                واذا آان يمكن تقبل فكرة تغطية االئتالف الحكومي لمثل هذه العملية، فان تجنيد االجه
اع                 رارات التي ال تحظى باالجم وع الق لمصلحة الدفاع عن شخص رئيس الحكومة حصرًا هو من ن

ر م  ضررين الكث د المت ى ي ب عل ستقبل قري ي م شف ف ة للك ون معرض سياسة وتك صنة ال ن شخ
.االسرائيلية 

ة            ام المقبل ة في االي دعوى     .  وعليه، سيتوجب رصد الصحافة االسرائيلية بدق ق بال ة تتعل مالحظة ثاني
شكل ال           . التي تنظر فيها المحكمة البلجيكية     رى تطول ال فمن اّطلع على الملف يعرف ان المشكلة الكب

ان اخضاع            المضمون، بمعنى ان المعرآة منصّبة على صالحية ا        ى امك الي عل انون البلجيكي وبالت لق
د ثالث              ان    . مسؤول حكومي اجنبي للمحاآمة في بروآسيل على جريمة جرت في بل ا المضمون، ف ام

. الملف الذي تم تحضيره واشرف على الجانب اللبناني منه المحامي شبلي المالط مكتمل الى حد بعيد              
.ررت المحكمة المضي قدمًاوتكفي االدلة الواردة فيه الدانة شارون اذا ق

ة            سمح للمحكم صه، وي م نواق ة، رغ ة هائل ادة اتهامي ه م ي ذات شكل ف ا ي ة آاهان ر لجن ل ان تقري  ب
ر من                     د بكثي ذهب ابع سانية، ان ت البلجيكية، بعدما تم وصف مجزرة صبرا وشاتيال بالجريمة ضد االن

 التي اجرتها آنئذ الصحافة االسرائيلية    اللجنة االسرائيلية الرسمية، خصوصًا اذا تم تدعيمه بالتحقيقات       
ومؤدى الكالم   ". تحقيق حول مجزرة  "وأهمها مضبطة االتهام التي حررها امنون آابليوك في آتاب  

.ان موت حبيقة ال ينهي القضية المرفوعة في بروآسيل
راق     ورة االخت صل بخط ي تت ة، وه ة لبناني ضًا مالحظ ستتبعها اي رائيلي ت ورط االس ة الت ن نظري  لك

ى                        . االمني ه عل ا مضى قدرت د اثبت في م اد، وق از الموس ى جه ستحيًال عل راق م ليس مثل هذا االخت
ى  اي ان التقصير، اذا آان يؤخذ  . العمل والتخريب في معظم الدول العربية ان لم يكن في جميعها          عل

ة ر من عاصمة عربي ي اآث رار ف ابًال للتك ل ق ًا، ب ى مفهوم ة، يبق زة اللبناني و ان . االجه م ه ا ال يفه م
  القيمين على الدولة اللبنانية لم يدرآوا بعد ان عجزهم المبرر ال يغطى بالعنتريات الكالمية وال بمزيد
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ة          م  . من التقييد على الحريات آما هدد صراحة وزير الداخلي ل   ويبقى االه د ال  . ، وهو شخصية القتي ق
ة     شرق حرم ي ال وت ف سجالت، فللم ل ال تح آ بًا لف ت مناس ون الوق ن  . يك ل ع ن التغاف ه ال يمك اال ان

ارون       د ش دعوى ض ف ال صل بمل ا يت ي م ل ف ى االق صية، عل ذه الشخ صوصية ه ى  . خ العودة ال فب
دقق حسا                ابر سبيل او م شاهد المفترض ع ان    سيناريوهات افالم المافيا، لم يكن ال تهم، آ د الم بات عن

.فاعًال في العمل الموضوع تحت المجهر
واذا آان  .  بل ان شهادته ال يكتمل معناها اال اذا تذآرنا انه آان في موقع مطل على مسرح المجزرة                 

ه           ى براءت حبيقة يملك بالتأآيد معطيات تؤآد مسؤولية شارون المباشرة، فان ادعاءه تقديم البراهين عل
ة               ال يتالءم مع آل    ذه الحقب ادة االسرائيلية في ه ه بالقي ر  .  ما هو معروف عن عالقات . والمعروف آثي

ذي شوهد                      اللهم اذا آان حبيقة ينوي ان يقول في بروآسيل انه ليس من اعتقدوه ولم يكن في المكان ال
.فيه اال لتهيئة الئحة اتهامية ضد شارون عندما تحين الفرصة

ولئن يكن . في اتجاهات اخرى غير نظرية التورط االسرائيلي      ولكن في هذه الحال، سيفترض النظر        
دناها                       اع عن المبالغات التي اعت وق آل شيء، االمتن . حبيقة من آان، فانه يتوجب لبنانيًا وعربيًا، وف

  .واسوأها ان تفسر حياة شخص بنهايتها، بحجة ان اسرائيل قد تكون من قرر هذه النهاية
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