10

السنة السادسة  /اخلميس  15 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1684

تتمات

Sixth year / Thursday / 15 January 2015 / Issue No. 1684

تقدم جوهري ( ...تتمة �ص)1

م��ع «جبهة ال��ن��ص��رة» وال تستطيع أن ت��ق��ود فيها أي
اتفاق لوقف النار ،وتلعب في السياسة تحت العباءة
السعودية والتركية اللتين ت��ري��دان مقايضات على
إنجاح الحوار تفوق حجم قيمة البضاعة المعروضة
التي تمثلها ه��ذه التشكيالت ومكانتها ف��ي الساحة
السورية شعبيا ً وعسكرياً ،أو هي تشكيالت تنتمي
لفكر «القاعدة» وتعمل تحت عباءة «النصرة» ضمنا ً
وتفتح قنوات مع داعش ،وهي بذلك ليست جزءا ً من
أي حل أمني أو سياسي في نهاية المطاف ،وتبقى
التشكيالت التي تمثل وزن���ا ً إعالميا ً ومعنويا ً وفي
ال��ع�لاق��ات العامة لكنها تفتقد للمكانتين العسكرية
والشعبية ،وتتساوى في ذل��ك في ما بينها س��واء ما
كان منها داخل االئتالف أو خارجه.
موسكو تنشط على خط الفريق الثالث وتتجاهل
األول��ي��ن ،وتعتبر االئتالف كخليط غير مشجع ،فإذا
ك��ان شريكا ً ف��ي ال��ح��وار سيكون سببا ً كافيا ً للفشل
المتكرر الذي تم في مؤتمري جنيف السابقين ،ولذلك
فهي ال تنزعج من الكالم عن مقاطعة االئتالف على
رغم مواصلة اتصاالتها ببعض مكوناته.
ثالثية موسكو تالقي ثالثية جنيف في افتتاح العام
السياسي وليس ف��ي اختتام السياسة فيه ،فمسار
ال��س��ي��اس��ة سيستهلك ال��ع��ام ح��ت��ى ت��ن��ض��ج الملفات
الساخنة والمترابطة بالتوازي والتزامن للتبريد من
أوكرانيا إل��ى إي��ران وس��وري��ة ،وتظهر ب��وادر تترجم
ك�ل�ام ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة حسين عبد
ال��ل��ه��ي��ان ع��ن أه��م��ي��ة ال��ح��وار اإلي��ران��ي ال��س��ع��ودي في
حلحلة الملفات اإلقليمية.
لبنانيا ً فوق الترقب لمتابعة الملفات األمنية بين ما
جرى في رومية وما سينتج منه في مكافحة اإلرهاب،
وف��ي ملف العسكريين المخطوفين المتأرجح بين
القلق واألم��ل ،حسم تعميم ل��وزارة الخارجية الجدل
ال���ذي أث��ارت��ه عاصفة ال��ت��أش��ي��رة ال��ت��ي تضمنها قرار
اللجنة ال���وزاري���ة ال��خ��اص��ة ب��ال��ن��ازح��ي��ن السوريين،
وف��رض تطبيقها على السوريين الراغبين بالدخول
إلى لبنان ،وجاء التعميم المتفق عليه مع رئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم،
وباقتراح من المديرية العامة لألمن العام ،بعد كالم
المدير ال��ع��ام لألمن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس إب��راه��ي��م من
نقطة المصنع الحدودية ،أن ال تأشيرة تفرض على
السوريين ،وأبلغ التعميم إلى السفارات اللبنانية في
الخارج ومضمونه ،أن السوريين الراغبين بالمجيء
إلى لبنان ال يحتاجون إلى تأشيرة دخول.

بعد االن��ت��ق��ادات اللبنانية العنيفة ل�لإج��راءات التي
اتخذها لبنان بحق السوريين ،أوضحت وزارة الخارجية
والمغتربين في تعميم على جميع البعثات والسفارات
والقنصليات اللبنانية ف��ي ال��خ��ارج ،أن��ه بموجب كتاب
«تعليمات» المديرية العامة لألمن العام الصادر في -1-9
« ،2015ال يتطلب دخول الرعايا السوريين الحصول على
تأشيرة من أي نوع ،إنما اإلعالن عن سبب الزيارة وحيازة
المستندات المطلوبة».
ونص الكتاب على أن «تلك اإلجراءات تهدف إلى التأكد من
أن الرعايا السوريين الذين يدخلون لبنان ليسوا بنازحين،
وهي ال تطاول أبدا ً الرعايا غير النازحين ،وليست تأشيرة
دخول إلى لبنان على اإلطالق ،علما ً أن الحدود بين الدولتين
تبقى مفتوحة كالعادة من دون أي تغيير».
إال أن األمين العام للمجلس األعلى اللبناني السوري
نصري خوري أكد في حديث إلى «البناء» و«توب نيوز» أن
«اإلجراءات ما زالت مطبقة واألمن العام يبذل جهودا ً كبيرة
لتلطيف عملية تطبيقها» ،موضحا ً أن «إع��ادة النازحين
السوريين تفرض التنسيق مع الحكومة السورية».

«بنتاغون» رومية

أمنياً ،كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه بعد دخول
القوى األمنية إلى المبنى «ب» في سجن رومية ،ضبطت
عمليات تواصل بين السجناء ،واالنتحاريين المسؤولين
عن تفجير جبل محسن ،وأصدقاء االنتحاريين ،مشيرا ً إلى
أن القوى األمنية اكتشفت غرفة عمليات حقيقية مجهزة
بالمعدات ال��م��ت��ط��ورة ،حتى ظ��ن السجناء أنفسهم في
«البنتاغون».
إال أنه على رغم العملية األمنية في رومية ،بقي التهديد
بالتفجيرات حاضرا ً في الشارع ،إذ فكك الخبير العسكري
صباح أمس عبوة ناسفة معدة للتفجير كانت موضوعة
إلى جانب طريق عام مجدليا – القلعة (طرابلس) مؤلفة من
قارورة غاز في داخلها نحو عشرة كيلوغرامات من المواد
المتفجرة وموصولة بفتيل صاعق وشريط كهربائي.

ريفي سيحمي طرابلس

وتواكب هذا األمر ،مع تصريح الفت لوزير العدل أشرف
ريفي الذي نفى أن تكون له أي عالقة باالنتحاريين في جبل
محسن ،لكنه أكد أنه «عندما تقصر الدولة سأحمي طرابلس
مهما كلف الثمن».
ورف��ض ريفي في حديث تلفزيوني كل االتهامات التي
توجه إليه ،داعيا ً المواطنين إلى أن يحكموا على سلوكه،
ومشيرا ً إلى أن هناك غرفا ً سوداء تقف وراء هذا الموضوع.
وأشار إلى أننا «في خضم منطقة متفجرة جدا ً ونحن لسنا
في جزيرة معزولة» ،لكنه أعلن أن هناك قرارا ً دوليا ً وإقليميا ً
وتوافقا ً من كل القوى على حماية البلد ،داعيا ً إل��ى عدم
الخوف من االنفجار الشامل.
وعن عملية سجن رومية ،قال ريفي إن الظرف في السابق
لم يكن يسمح بذلك ،الفتا ً إلى أن أحدا ً لم يكن قادرا ً على تنفيذ
هذه المهمة من دون وجود إجماع وطني وإمكانيات ،ورأى

�سمع الأميركيون ( ...تتمة �ص)1
أن لحظة اإلجماع الوطني الحالية شكلت الغطاء األساسي
لعملية سجن رومية.
وردا ً على سؤال عن تصرفه في حال استدعاء المحكمة
الدولية عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار ،أكد
أنه ملتزم بكل ما تطلبه المحكمة الدولية ،مشيرا ً إلى أن هناك
قرارات قد ال يستطيع تنفيذها اليوم لكن سينفذها الحقاً.
على صعيد آخر ،تابعت خلية األزمة التي اجتمعت أمس
برئاسة رئيس الحكومة تمام س�لام قضية العسكريين
المخطوفين وما آلت إليه االتصاالت في هذا الشأن.

رسالة من الحريري إلى عون

سياسياً ،لم يبرز أي تطور على صعيد لقاء رئيس تكتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع سوى أن أوساطهما مرتاحة ألجواء
الحوار الممهد للقاء ،فيما أعلن جعجع أن يدنا مفتوحة
للمصافحة.
وب��رزت أمس زي��ارة الوزير المشنوق إلى الرابية ناقالً
رسالة من الرئيس سعد الحريري إل��ى ع��ون يؤكد فيها،
بحسب المشنوق «أهمية الحوار بين كل األط��راف والذي
يشجع عليها ،والجنرال ميشال عون هو جزء رئيسي من
ضمانة أي حوار سواء بين أطراف لبنانية مسلمة أو بين
أطراف لبنانية مسيحية».
وقال« :وضعت دولة الرئيس عون في أجواء الحوار الذي
يقوم بيننا وبين حزب الله وبطبيعة الحال تحدثنا عن
ايجابية الحوار الذي بدأ بين التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية .وبالطبع شرحت له عن العملية التي حدثت في
سجن رومية وقد بارك كل الخطوات».
ورأى أن «من المبكر الحديث عن تقدم في الحوار مع حزب
الله ،ولكن الحوار خيار استراتيجي لن نتراجع عنه ورغبتنا
في إنجاحه أكيدة» .وأشار إلى أن «موضوع السالح مؤجل
إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية .أما باقي المواضيع
فكلها موضوعة على الطاولة».
من جهته ،أوض��ح عضو التكتل إبراهيم كنعان انه في
اللقاءات مع «القوات» نبحث عن اللقاح المطلوب لداء الخلل
المؤسساتي ونمد اليد لقواسم مشتركة تسهّل هذا المسعى،
فبدأنا ببلورة ورقة مشتركة والمسألة تسير بجدّية وايجابية
وتتطلب بعض الوقت» ،معتبرا ً أن «موقف المردة إيجابي من
حوارنا مع القوات والرأي العام المسيحي مؤيد لخطوتنا،
وأن مبادرة م ّد اليد أبعد من الكراسي والمناصب وتهدف إلى
تحقيق شبكة أمان للدولة والكيان».
وأك��د كنعان «أننا نسعى إلى تفاهمات وطنية ال تلغي
التعددية والحق في االختالف ،وعلى اللبنانيين عدم الخوف
من االختالفات السياسية ،وحوارنا ليس بهدف التحالف مع
أحد أو اإلقصاء ألحد بل إن التيار «الوطني الحر» و«القوات»
يحاوالن الوصول إل��ى مظلّة تحمي الحقوق على أساس
رؤية وطنية ،ونحن متوافقان على ضرورة التمثيل الحقيقي
والفاعل في موقع الرئاسة».
من جهته ،أكد رئيس جهاز اإلع�لام والتواصل في حزب
«القوات اللبنانية» ملحم رياشي أن «الرئاسة تدخل في سلة
النتائج وليس في سلة مسببات الحوار».

كيري يلتقي ( ...تتمة �ص)1
وردا ً على سؤال حول ما إذا كانت هناك ضغوطات تمارس
على المعارضة من جانب قوى خارجية نفى بوغدانوف
معرفته بذلك مكتفيا ً بالقول ...إن «كل زمالئنا الذين نتواصل
معهم يؤكدون تأييدهم القتراحنا ويرونه مفيدا ً وفي الوقت
المناسب ألن مؤتمر جنيف  2بدأ وانتهى منذ عام تقريبا ً
وطيلة ع��ام كامل لم يحرك أح��د ساكنا ً عمليا ً في مجال
استئناف االتصاالت بين السوريين وهذا هو جوهر بيان
جنيف».
ج��اء ذل��ك في وق��ت أي��د وزي��ر الخارجية األميركي جون
كيري الجهود الروسية لتسوية األزمة في سورية ،مؤكدا ً أن
المبادرة السلمية الروسية لعقد لقاء سوري في موسكو «قد
تكون مفيدة».
وأعلن كيري أمام الصحافيين عقب لقائه المبعوث األممي

الى سورية ستيفان دي ميستورا في جنيف أمس ضرورة
التوصل إلى وقف إلطالق النار في المدن السورية ،ابتداء من
مدينة حلب.
وأش��ار كيري إل��ى أن��ه على رغ��م ال��وض��ع الصعب على
الساحة الدولية إال أن المشكلة السورية ما زالت تحتل موقع
الريادة في السياسة األميركية ،مضيفا ً أنه يتوجب على
الحكومة السورية اتخاذ إجراءات لوضع حد للمأساة التي
طالت .وقال« :حان الوقت ليضع الرئيس بشار األسد مصالح
الشعب في المرتبة األولى والتفكير في نتائج التصرفات التي
تجذب الى سورية أعدادا ً أكبر من اإلرهابيين».
الى ذلك ،وصف الرئيس السوري بشار األسد قتل المدنيين
في فرنسا بأنه إره��اب ،وفي حديث لصحيفة «ليتراراني
نوفيتي» التشيكية ذ ّكر الغرب بتحذيرات سابقة حول هذا

جريمة باري�س ( ...تتمة �ص)1
أما في عالم اليوم فإن أميركا ومعها الغرب ال تملك قدرات
تمكنها من العودة إلى تلك االستراتيجية بأي حال من األحوال،
لظروف تتعلق بها ذاتيا ًكما وللواقع المستجد في ظل المتغيرات
في العالقات الدولية التي اختلفت في شكل كبير عما كانت عليه
يومها ،متغيرات حصلت بعد إخفاق أميركا في تثبيت موقعها
في قيادة العالم كما كانت تطمح وتشتهي ،حيث برزت إلى
المسرح الدولي قوى صاعدة ،ال يقبل معظمها أن تكون أميركا
هي المتربع على عرش قيادة العالم ،مع أن أحدا ً منها ال يطمح
لالنفراد بتلك القيادة على غرار ما فعلت أميركا.
فإذا عطفنا ذلك على واقع فرنسا بذاتها وقدراتها العسكرية
وم��دى استجابة العالم لمطالبها نصل إلى تأكيد استبعاد
استعادة مشهد ما بعد  11أيلول  .2001ففرنسا تخبطت في
مالي ولم تجد من يمد العون لها حتى من حلفائها األطلسيين،
وفرنسا التي كانت رأس حربة في ليبيا أخرجت منها من دون
أن يصغي لصراخها أحد وعلى هذا األس��اس يكون التفكير
باستعادة فرنسية لمشهد ما بعد  11أيلول  ،2001أو حتى
أميركيا ًودولياً ،يكون تفكيرا ً منفصالً عن الواقع وفقا ً لما نعتقد،
ويكون التمسك به والعمل بمقتضاه ،نوعا ً من هدر الوقت
واالنحراف عن االتجاه الممكن أن تندفع فيه األحداث مستقبالً.
ومع هذا االستبعاد لفكرة «الحرب المقبلة انتقاما لضحايا
فرنسا» يطرح السؤال ما لذي ينتظر العالم بعد الجريمة وبعد
التظاهرة الباريسية ،ثم بعد اجتماع واشنطن الدولي المزمع
عقده تحت شعار محاربة اإلرهاب؟
عمالً بالمنطق نرى أنه من العبث البحث عما سيقع كرد فعل
على الجريمة قبل أن يحدد المرتكب الحقيقي للعملية اإلرهابية،
فعلى ضوء ما يتوصل البحث إليه هنا تطرح الفرضيات حول
التدابير الممكنة .نقول هذا بعد أن تضاربات اإلعالنات حول
تحديد المسؤول الحقيقي عن الجريمة ،وما شاع من همس ال
يشبه ما أعلن.
فإذا كانت الجريمة مجرد عمل إرهابي نفذته القاعدة أو
إحدى مشتقاتها ،فإن رد الفعل ومع استبعادنا للحروب ،لن
يتعدى ما اتخذ في بعض البلدان األوروبية بعد التفجير الذي
طاول محطات المترو أو المراكز التجارية فيها ،مع تشدد أكثر
في التدابير التي تضبط حركة االنتقال بين ال��دول وتبادل
االتصاالت بين األشخاص .أي بمعنى آخر حصر رد الفعل
بتدابير وقائية دفاعية .أي خالفا ً لرد الفعل الذي تبنى الهجوم
واجتياح الدول.
أما إذا كان الفعل كما يهمس البعض أو يسرب في شكل
حذر ،ويقول إن أميركا أو «إسرائيل» أو كليهما معا ً هما وراء
هذا الهجوم ،عندها يجب البحث عن بقية المخطط ،ألن العملية
تكون مجرد بداية فيه.
وبما أنه ال يمكن اعتبار هذه الفرضية خياال ً وهميا ً خصوصا ً
إذا أعملنا القواعد التي تعتمد في التحقيق لكشف مرتكبي
الجرائم ،وأهمها قاعدة« :فتش عن المستفيد فتصل إلى المجرم
إال إذا حكم قانون الصدفة عندها يستبعد».
ففي جريمة ب��اري��س نجد أن أول المستفيدين منها
«إسرائيل» ،التي حصدت المكاسب بالجملة .مكاسب كان
أولها تصدر نتنياهو تظاهرة باريس ضد اإلرهاب واإلرهابيين،
وكأنه بهذه المشاركة الفاعلة يغسل ي��ده وينظف سجل
«إسرائيل» من الجرائم اإلرهابية التي ارتكبتها وال تزال ضد
الفلسطينيين واللبنانيين وضد أي جهة ترى «إسرائيل» فيها
تهديدا ً لمصالحها ،حتى ولو كانت األمم المتحدة (قتل الكونت
برنا دوت ،وقصف مراكز األمم المتحدة في قانا).
ولكن األه��م من ه��ذا الكسب ك��ان أم��را ً آخ��ر طالما حلمت
«إسرائيل» بتسويقه والعمل به ،وهو فرض أمر واقع يجعل

العالم يسلم بـ «يهودية دولة إسرائيل»( .عبارة تعني أن
«إسرائيل» وطن كل يهود العالم فالشعب اليهودي بنظرهم
واحد ال تقسمه الحدود السياسية ،وأن الجنسية اليهودية
تتقدم على الجنسية السياسية ألي م��ن يهود الدنيا)
وبموجب هذا األمر دعا نتنياهو يهود فرنسا إلى «العودة إلى
وطنهم إسرائيل» حيث األمن الذي باتوا يفتقدونه في فرنسا
على حد قوله .ومن المهم جدا ً التوقف عند كلمة «عودة» التي
استعملت بدل الهجرة في الوقت الذي يرفض فيه حق العودة
للفلسطينيين ،ثم كان طلبه الثاني بدفن اليهود الفرنسيين
األربعة الذين قتلوا في سياق العمليات اإلرهابية في فرنسا،
طلبه دفنهم في القدس حيث «وطنهم» ،وهو بذلك وعطفا ً
على ما تقدم يضع موضع التنفيذ مقولة يهودية الدولة
وبشكل عملي .وال نغفل أخيرا ً ما سعت إليه «إسرائيل» بعد
العملية من تحريض ضد اإلسالم والجاليات اإلسالمية في
أوروبا وإطالق مقولة «اإلرهاب اإلسالمي« .نستعرض هذه
المكاسب من دون أن نطيل في استعراض األسباب التي تدفع
«إسرائيل» اآلن الرتكاب هذه الجريمة – في حال كانت هي
المرتكبة.
وعلى الصعيد األميركي ومع البرودة التي تعاملت بها
أميركا مع الحدث بذاته والتظاهرة التي أعقبته ،نرى أن أميركا
انتزعت سريعا ً من باريس فرصة االستثمار الدولي للجريمة،
وسارعت إلى الدعوة النعقاد مؤتمر دولي في واشنطن للبحث
في أسس ووسائل مكافحة اإلرهاب ،طبعا ً مؤتمر يعقد خارج
األمم المتحدة ،ألن ألميركا أهدافا ً وخططا ً ال تقبل بأن يكون
شريكا ً لها فيها أي من األطراف الذين تصنفهم أعداء أو خصوما ً
أو حتى منافسين ،وتريد أن يتحلق حولها فقط من يتلقى
أوامرها وينصاع.
إن طرح هذه الفرضيات ال يتناقض مع حقيقة أن األداة
التنفيذية للجريمة هم فرنسيون ينتمون إلى «القاعدة» أو
إحدى مشتقاتها بل إنه يعزز القول أن هذه المكونات (داعش
ومثيالتها) هي منتج أميركي صهيوني ينفذ في شكل مباشر
أو غير مباشر ما تريده إحدى هاتين الدولتين أو كالهما ،ولذلك
شهدنا كيف تم اإلجهاز ميدانيا ً على اإلرهابيين ،وكان فرار
الشخص الحي الوحيد المتبقي (حياة زوجة أحد اإلرهابيين)
إلى سورية عبر تركيا ،ثم كان أخيرا ً انتحار المحقق الفرنسي
الذي كلف بمتابعة القضية ،كل ذلك كان برأينا لمنع التحقيق
من تحديد المرتكب.
فان صحت هذه الفرضية تكون الجريمة اإلرهابية تلك
بمثابة الخطوة األول���ى ف��ي مخطط ت��ق��وده أميركا ومعها
«إسرائيل» ،يستهدف أوروبا والمسلمين فيها في شكل خاص،
من دون أن تستتبع ذلك حرب وجبهات كما بينا ،أما فرنسا
حيث كانت ميدان الجريمة إلطالق المخطط فستشعر بأنها
نالت نصيبها من التعويض المعنوي والدعم الدولي بتلك
التظاهرة الموحدة في الشكل غير المتجانسة في المضمون،
تظاهرة جمعت الخائف إلى المتألم إلى المنافق ،إلى المستثمر،
ويكون المسؤول الفرنسي على المستويين السياسي واألمني
عبرها قد حجب مسؤوليته عن التقصير .
أما األوربيون فقد ال يجدون في مواجهة ذلك إال التشدد في
التدابير األمنية الوقائية واالحترازية بما يرفع الضمانات
األمنية لديهم مع تعقيد في بعض جوانب حياتهم ،وفي
شكل يترافق مع تسعير النزعة العنصرية ضد المسلمين في
بعض المدن األوروبية .وتبقى أميركا و«إسرائيل» في حلف
استراتيجي يحصدون ما ينبت من سفك دماء اآلخرين ما لم
تكن يقظة تعطل مشاريعهما العدوانية.

العميد د .أمين محمد حطيط

األمر ،ومنذ بداية األزمة السورية حين نبه إلى وجوب عدم
توفير مظلة سياسية لإلرهاب لما لذلك من انعكاسات على
بلدانه وشعوبه.
ووصف الرئيس األسد قادة الغرب وسياسييه بضيق األفق
وقصر النظر لكونهم لم يستمعوا إلى هذه التحذيرات .وقال:
«يجب أن نف ّرق بين محاربة اإلرهابيين ومكافحة اإلرهاب.
علينا أن نحارب اإلرهابيين ألنهم يقتلون الناس األبرياء
وعلينا الدفاع عن هؤالء الناس ،لكن إذا أردنا أن نتحدث عن
مكافحة اإلرهاب فهذه ال تحتاج إلى جيش ،بل هي بحاجة
إلى سياسات جيدة».
وتابع األسد «ينبغي محاربة الجهل من خالل الثقافة،
كما ينبغي بناء اقتصاد جيد لمكافحة الفقر ،وأن يكون هناك
تبادل للمعلومات بين البلدان المعنية بمكافحة اإلرهاب».

اختتام جولتين ...
(تتمة �ص)1
وأض��اف ظريف «بلغنا مرحلة
تحتم علی ال��ط��رف اآلخ��ر اتخاذ
ال���ق���رارات ال�ل�ازم���ة ك���ي نتمكن
م��ن المضي ق��دم �اً» ،موضحا ً أن
«جمهوریة ايران االسالمیة اثبتت
دوما ً وعلی كل المستویات عزمها
ع��ل��ی ذل���ك ،ك��م��ا أك���دت تمسكها
بحقوقها النوویة السلمیة وبما
ان��ه��ا وای��م��ان �ا ً منها بفتوی قائد
ال��ث��ورة االسالمیة لیست بصدد
الحصول علی اي اسلحة نوویة
ف�لا یساورها اي قلق م��ن اثبات
سلمیة برنامجها النووي للعالم
أجمع».
ه���ذا وت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات على
مستوى مساعدي وزيري خارجية
البلدين اب��ت��داء م��ن ال��ي��وم لغاية
 17م��ن ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ،2015
ح��ي��ث س��ي��ل��ت��ق��ي م��س��اع��دا وزي���ر
الخارجية االيراني عباس عراقجي
ومجيدتخت روان��ج��ي م��ع وكيل
الخارجية االميركية السابق وليام
بيرنز ون��ائ��ب الخارجية ويندي
شيرمان.
وفي السياق ،أك��دت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية االيرانية
مرضية اف��خ��م ح��ول اح��ت��م��ال ان
تفرض اميركا حظرا ً جديدا ً على
اي���ران ،ان ف��رض اي حظر جديد
هو بمثابة وقف المسيرة الراهنة
للمفاوضات النووية بين اي��ران
ومجموعة «.»1+5
وق���ال���ت أف��خ��م ف���ي م��ؤت��م��ره��ا
الصحافي أم��س ،إننا نعتقد بأن
آلية الحظر أداة بالية ومهترئة،
ولقد اتضح للعالم عبثية وعدم
فاعلية آلية الحظر واالس��ت��م��رار
في ه��ذا المسار الخاطئ ،كما ان
الشعب االيراني اثبت بأنه يمكنه
بما يتناسب مع اهدافه في مختلف
الظروف تنظيم برامجه االقتصادية
والسياسية وآفاقه المستقبلية.
ووص����ف����ت أف���خ���م اج�������راءات
الحظر بأنها ظالمة وال انسانية
وأضافت ،ان اس��اس عملنا مبني
على االقتصاد المقاوم ومتابعة
األه��داف السياسية واالقتصادية
وتوسيع م��ج��االت ال��ع�لاق��ات لذا
فإننا نأمل بأن تسود الواقعية على
سياسات حكام اميركا ومن المؤكد
ان تكرار األخطاء السابقة لن يعود
بالفائدة لالدارة االميركية ومجمل
السياسات االميركية في العالم.

 ذهبت عملية مدريد من جهة وتح ّرر جنوبلبنان بقوة المقاومة المدعومة من سورية من جهة
مقابلة ،ورحل الرئيس حافظ األسد ،وتوهّم الحاكم
الوافد إلى البيت األبيض بعد أحداث الحادي عشر
من أيلول ،أنّ لحظة اإلطباق على سورية كثمرة
ناضجة قد حانت ،وأنّ زعامة العالم تناديه ،وأنّ
ما جرى في حرب يوغوسالفيا من جهة ،وتفكك
االتحاد السوفياتي من جهة أخ��رى ،يسمحان له
بالرهان على نظرية دون��ال��د رامسفيلد وأرك��ان
البنتاغون الجدد بول وولفوفتيز وريتشارد بيرل
بإعادة رسم خريطة العالم بالقوة العسكرية في
ح��روب على نمط يوغوسالفيا ،عنوانها خسائر
صفر ،ال حساب فيها لمنظمة دولية قالوا إنها بال
قيمة ،وال لقانون دولي قالوا إنه خارج التاريخ،
وال ألوروب����ا القديمة ألنّ أوروب����ا ال��ج��دي��دة هي
الحكومات التابعة لواشنطن التي ورث��ت الحكم
الشيوعي في أوروبا الشرقية ،وبالتأكيد ال مكان
لروسيا والصين ،والثورات المل ّونة ستحاصرهما
من التيبت وهونغ كونغ إلى أوكرانيا وجورجيا.
 أع ّد األميركيون لغزو أفغانستان ،بعد أحداثالحادي عشر من أيلول ،لكنهم مرة أخ��رى قرروا
سماع سورية ،وأرسلوا وفدا ً من الكونغرس للقاء
الرئيس بشار األسد ،وكان اللقاء وكانت الحصيلة
بين أي���دي األميركيين جملة نصائح ع��ن الفارق
بين االنتقام من اإلره��اب وبين معالجة اإلرهاب،
واصفا ً اإلرهاب بالسرطان الخبيث الذي يتغلغل من
دون أن تستطيع مراقبة نم ّوه وكشفه بالفحوص
السريرية والمخبرية ،وال��ذي ال ي��داوى باالنتقام،
فاالنتقام هنا كجرح العضو المصاب وشقه ،ولن
يؤدّي إال إلى انتشار السرطان ولو ظهر لوهلة أولى
أنّ بعض المناطق المصابة قد ت ّم تطهيرها ،ووصف
العالج المجدي بالمؤلم والطويل ،ألنه يشتغل على
جذوع الخاليا وحمضها النووي وهو هنا االقتصاد
والثقافة ،ومن بعدهما السياسة ،وخلص الرئيس
بشار األسد إلى القول إنّ غزو أفغانستان سيكون
خطأ تاريخيا ً يفقد أميركا التعاطف الذي كسبته في
قلوب العالم كله ،وصرفا ً غير مو ّفق لهذا الرصيد
ال���ذي جلبته ال��م��أس��اة ،وال���ذي ُيستحسن صرفه
ف��ي مكان ي��ع��زّز م��ن المكانة األميركية عبر إدارة
ح��وار عالمي ه��ادئ حول تعريف اإلره��اب وكيفية
مواجهته ،وخصوصا ً في ماهية العالقات الدولية
النموذجية لعالم خال من اإلره��اب ،وألنّ اإلرهاب
الذي نتحدّث عنه يستظ ّل باإلسالم ويبدو أنه موجه
ض ّد الغرب فمن الضروري البحث في كيفية تنقية
العالقات بين الغرب والمسلمين من نقاط الضعف،
خ��ص��وص��ا ً عندما تظهر أم��ي��رك��ا أن��ه��ا ت��ري��د مقاتلة
اإلره��اب الذي يرتكبه مسلمون وتدافع عن إرهاب
ترتكبه دولة محظية في واشنطن هي «إسرائيل»،
استمع األميركيون وركبوا رؤوسهم وذهبوا إلى
حربهم ،وعند أول بوادر الفشل فيها كانوا قد أكملوا
عدة حربهم الثانية ،واتجهوا صوب العراق.
 قبيل الحرب على العراق وبعدما اكتملت العدةوصار العرب كلهم في الجيب األميركي يقرعون
طبول الحرب ،بقيت سورية وبقي الرئيس بشار
األس��د ،وبقيت العبارات الشهيرة التي قالها في
مؤتمر القمة العربية ال��ذي ُعقد في ش��رم الشيخ

ع��ام  ،2002وق��ال فيها إنّ المستهدف ليس بلدا ً
بعينه وال ن��ظ��ام ح��ك��م بعينه وال ح��اك��م��ا ً بعينه،
بل هو األم��ة كلها لج ّرها إلى ح��روب تفتّتها على
أساس األعراق والطوائف والمذاهب ،ولم يسمع
العرب ،فجاء األميركيون ليسمعوا ،وزاره معاون
وزير الخارجية األميركية وليم بيرنز يسأل رأي
سورية بالحرب على العراق ،وسمع أنّ سورية
ت��رى ال��ح��رب خطأ ق��ات�لاً ستندم عليه واشنطن
وستلجأ تطلب المعونة للخروج من المستنقع ،وأنّ
المقاومة ستنطلق في وجه األميركيين وسورية
ستكون مع هذه المقاومة ،لكن األخطر لن يكون
المقاومة بل اإلره��اب الذي سيتفشى في العراق
ومنه إلى المنطقة وربما إلى العالم ،ولن تفيد معه
عندها النصائح فسيكون قد فات الكثير من األوان
وزُهقت الكثير من األرواح ،وقال األسد لبيرنز:
ليست حكومتكم بحاجة إل��ى ع��رض ق��وة لتثبت
قدرتها على احتالل ال��ع��راق أو أفغانستان ،ألنّ
السؤال ال يطاول هذه القدرة ،بل ماذا سيحدث في
اليوم التالي الحتاللكم العراق ،ستكتشفون أنكم
عاجزون عن قيادة عملية سياسية تنتج استقرارا ً
يسمح لكم باالنسحاب ،وتجدون أنفسكم تغرقون
ويغرق معكم العالم والمنطقة في بحر من الفوضى
واألزم�����ات ،وت��أت��ون ت��س��أل��ون م��ا ال��ع��م��ل؟ الناس
ستعاملكم كمحتلين ول���ن تصغي إل��ي��ك��م ،وفي
المنطقة شعوب تحمل لكم ذاكرة حمايتكم العمياء
لالحتالل والعدوان «اإلسرائيليّين» ،وستكتشفون
ولكن لألسف بعد فوات األوان صحة ما نقول لكم
وصدق نصائحنا.
 ركب األميركيون رؤوسهم وأطلقوا األعنّةلفرسان الحرب ،وغرقوا في العراق وأفغانستان،
فكانت نظرية ما ال تحله الفوضى يح ّل بالمزيد من
الفوضى بعد فشل نظرية ما ال تحله القوة يح ّل
بالمزيد من القوة ،وجاء «الربيع العربي» وقذفت
ك��رة ال��ن��ار نحو س��وري��ة ،وك��ان اإلره���اب حصان
الرهان الرئيسي ،وها هو اإلرهاب يتجذر ويتمكن،
ويصير خطرا ً على العالم في قلب العواصم التي
رعته وساندته واستجلبته إل��ى س��وري��ة ،وهذه
المرة كان الرئيس بشار األس��د يحذر منذ اليوم
األول ،ويردّد أنّ سورية ستمتلك مناعة الصمود،
لكن اللعب م��ع وح��ش اإلره���اب سيجلب الكارثة
ع��ل��ى ال��ع��ال��م وسيكتشف ال��ذي��ن ج��ل��ب��وه لتدمير
س��وري��ة وإسقاطها أنهم أول الضحايا ،وه��ا هم
ضحايا ،وها هو الرئيس األسد يعيد ،الحلف في
وجه اإلره��اب ينطلق من نزاهة القول إنّ الحرب
على اإلره���اب أول��وي��ة ،فهل يتص ّرف ال��غ��رب في
خصوماته وتحالفاته على أساس أنّ الحرب على
اإلرهاب بوصلته في االختيار؟
 ال يزال الغرب وحلفاؤه غارقون في عالقاتهمالملتبسة باإلرهاب ،وأغلب خصومه يخوضون
حربهم على اإلرهاب ،بينما يضطرون إلى تسخير
جزء من قدراتهم لألسف لص ّد ما يد ّبره الغرب
ضدّهم.
 سيم ّر وقت طويل قبل أن يصحو الغرب منهذا الغرور ،ويدرك أنّ نصيحة ابن البلد ال تقدّر
بثمن فكيف إذا كان حكيما ً وشجاعاً؟
ناصر قنديل

ميركل :الناتو ال ي�سعى لمواجهة رو�سيا
أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أمس أن حلف شمال األطلسي
ال يسعى للمواجهة مع روسيا.
وفي اختتام محادثات أجرتها مع
األمين العام للحلف األطلسي ينس
ستولتنبرغ في برلين قالت ميركل
إن الناتو يرغب في تعزيز التعاون
السياسي مع روسيا ،مشيرة إلى أن
ممارسات الحلف في مجال ضمان

األمن في أوروبا ال تستهدف العالقات
مع موسكو.
وأضافت أنها تريد استمرار عمل
وثيقة «روسيا-الناتو» التأسيسية
إل����ى ج���ان���ب اح����ت����رام ال��ط��رف��ي��ن
اللتزاماتهما المتبادلة التي تشمل،
بحسب قولها ،احترام وحدة أراضي
الدول األجنبية.
وفي هذا السياق ،أعربت ميركل

عن أملها في أن تحذو روسيا حذو
الحلف في ذلك.
من جانبه أكد ستولتنبرغ استعداد
الحلف للنظر ف��ي طلب أوك��ران��ي
لالنضمام إلى حلف شمال األطلسي
في حال تقديمه من قبل كييف ،وذلك
بناء على «معايير معتمدة».
وذك���ر األم��ي��ن ال��ع��ام للناتو أن
أوك��ران��ي��ا ل��م تتقدم حتى اآلن إلى

الإرهاب وحزب ( ...تتمة �ص)1
انصب الجهد األميركي مذذاك على بلورة استراتيجية
الحروب بالواسطة ،كما حصل بعد هزيمة فيتنام بفعل
العجز عن مواصلة شن الغزوات الكبرى نتيجة التراجع
االقتصادي الخطير منذ أزمة  ،2008ومع تداعيات الهزائم
والفشل داخل المجتمع األميركي ،وبفعل تبلور معادالت
رادعة تحد من القدرة على تحمل تبعات االشتباك اندالع
مواجهات عسكرية شاملة وه��و ما أظهرته اختبارات
القوة ضد سورية وحسابات الحرب على إيران .وجاءت
التجربة خالل السنوات األخيرة مجددا ً بفشل كبير لخطة
األخونة التي قادها أردوغان وتنظيمات اإلخوان المسلمين،
وجندت لها فصائل «القاعدة» في البالد العربية والعالم،
وهو فشل انطلق من صمود سورية ،وتأكد بمآل التطورات
في مصر وليبيا واليمن.
على رغم حصاد التجربة المستمرة منذ ثالثين عاما ً
تعيد اإلمبراطورية األميركية الكرة مجددا ً وتك ّرس فصائل
التكفير وتنظيمات اإلخوان كقوة حرب احتياطية ،وعلى
رغ��م ال���دروس القاسية الرت���داد اإلره���اب التكفيري وما
يوصف بخروجه عن السيطرة ،أدار الغرب أذنه الصماء
لتحذيرات الرئيس بشار األسد في السنتين األخيرتين.
النظرية التي بلورها البنتاغون لحروبه الجديدة تقوم
على ما يُس ّمى البصمة الخفيفة والقيادة من الخلف من
دون إن��زال جنود على األرض وعبر استخدام الطائرات
من دون طيار وأسراب الطيران الحربي ،واالعتماد على
قوات المرتزقة التي نظمت برامج تدريبها تحت عنوان
المعارضة السورية المعتدلة .وهذا هو محتوى حملة
أوباما التي انطلقت بعد ما عرف بغزوة الموصل ،بينما
صعد حزب الحرب األميركي من ضغوطه للعودة إلى
نهج إدارة دبليو بوش بتدخل عسكري واسع في سورية
والعراق معاً ،وهو يزيد مؤخرا ً من ضغوطه على اإلدارة
انطالقا ً من الصورة الباهتة لنتائج حملة أوباما على
«داعش» ،وباشر حملة الستثمار هجوم باريس اإلرهابي
لهذه الغاية .وقد تناقلت بعض وسائل اإلعالم األميركية
معلومات عن مناقشات في الكونغرس مع الجنرال مارتن
ديمبسي رئيس هيئة األرك��ان المشتركة إلقناعه بتبني
فكرة إرس��ال ثمانين ألف جندي إلى العراق ،ما يعني
محاولة جديدة لفرض االحتالل والوصاية على هذا البلد
والمغامرة بصدام مباشر مع إي��ران التي يؤكد الرئيس
األميركي عزمه على تكريس آخر عامين من واليته الثانية
إلنجاز اتفاق معها حول الملف النووي ،وال ينفك يكرر
تطلعه إلى إحداث نقلة تاريخية عبر االعتراف بها كقوة

صاعدة وفاعلة في المنطقة والعالم.
شعار مكافحة اإلرهاب هو الغطاء الذي يوظفه حزب
الحرب لتخريب العالقة التفاوضية الناشئة مع إيران
لمصلحة «إسرائيل» انطالقا ً من العراق ،تماما ً كما اعتبر
االن��ق�لاب األوك��ران��ي رد المحافظين الجدد على تفاهم
الرئيسين الروسي واألميركي المتعلق بالكيماوي السوري
الذي أخرج أوباما من ورطة أوشكت أن تتحول إلى حرب
كبرى.
االشتباك بين موسكو وواشنطن ال يزال مستمرا ً على رغم
المؤشرات حول ميل البيت البيض الختبار فرص التفاهم
حول أوكرانيا والشراكة من الباطن مع روسيا في تفعيل
عملية سياسية سورية ،تقوم على االعتراف بالمكانة
الحاسمة للرئيس بشار األسد ،وفقا ً لالعتراف الخجول
الذي أورده بيان الناطقة بلسان الخارجية األميركية.
لكن خطة ح��زب الحرب األميركي تقوم على منع ختم
الجروح التي أثارتها حروب الواليات المتحدة بتسويات
سياسية أو عبر التكيف مع التوازنات المتغيرة .وقد عبر
عن ذلك تقرير مطول نشره معهد واشنطن قبل شهرين
لرئيسه روبرت ساتلوف يدعو فيه لنقل ملفات األزمات
الكبرى إلى جدول أعمال اإلدارة األميركية الجديدة التي
يخطط المحافظون الجدد واللوبي الصهيوني الكتساحها
مرة أخرى بعد عامين ،وهم يجاهرون باعتبار االتفاق
مع إيران والتراجع في سورية خطرا ً كبيرا ً على إسرائيل
التي أعطاها فرانسوا هوالند صدارة مسيرة باريس على
رغم كالم نتنياهو العنصري والمهين ،ناهيك عن رفضهم
الصارخ ألي تراجع عن منظومة الهيمنة األحادية بقبول
شراكة دولية جديدة تنطلق من التفاهم مع روسيا وإيران
والصين.
ستبقى العبرة الحاسمة في ق��درة إدارة أوباما على
مجابهة حزب الحرب وخروجها الكلي من عقيدة «النوم
مع الشيطان» األمر الذي ال تزال تتجنب الخوض فيه أو
السعي لتحقيقه بالتعاون مع الدول المعنية ،خصوصا ً
روسيا والصين في مجلس األمن الدولي وكل من سورية
وإي��ران والعراق ومصر ،بالتالي بإرغام شركائها على
االلتزام بتفكيك منصة العدوان على سورية تحت طائلة
العقوبات الدولية .وإل��ى حين تبدل المشهد على هذا
المقلب ينبغي النظر بريبة إلى اجترار العواصم الغربية
للكالم عن مكافحة اإلره��اب بوصفه خديعة استعمارية
مستمرة تبطن غير ما تظهر.

غالب قنديل

الحلف بهذا الطلب ،مشيرا ً إل��ى أن
سلطات البالد نفسها اعترفت «بأن
العملية ستتطلب وق��ت �ا ً ط��وي�لا».
وأض��اف إن «م��ن حق جميع ال��دول
ذات السيادة  -وأوكرانيا منها  -أن
تختار طريقها بحرية».

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن دورة بيع خردة حديد بالمزاد
العلني (دورة ثانية)
سندا ً ألحكام ال��م��ادة  441من قانون
الجمارك
وبناء لموافقة جانب المديرية العامة
للجمارك اللبنانية رقم 2014 /17098
تاريخ  2014/11/12وتنفيذا ً إلحالة
ج��ان��ب رئ��اس��ة إق��ل��ي��م ج��م��رك ط��راب��ل��س
رق����م  /4975راط 2014/ت��اري��خ
2014/11/19
يعلن رئيس مكتب جمرك العبودية عن
إج��راء دورة بيع كمية من الخردة الحديد
بالمزاد العلني (دورة ثانية) وهي عبارة
عن  /11/إحدى عشرة آلية محجوزة.
«على أن تكون أكالف تحويل اآلليات إلى
خردة ووزنها على عاتق الشاري».
يجري البيع في مكتب جمرك العبودية
بتمام الساعة  10.00العاشرة من تاريخ
2015/2/16
العبودية في 2014/12/04
رئيس المكتب
المراقب محمد الكيال
التكليف 62
اعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج ع��روض ألعمال تقديم وتركيب
مكيفات هواء في المبنى المركزي ،بعض
التحويل الرئيسية ومعمل صور.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50000 /ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/2/6عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/1/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 64

