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هل تملك م�صر برنامج ًا نووي ًا ع�سكري ًا �سرياً؟

اليمن :نعم طبخة بح�ص
} حميدي العبدالله
عشية انعقاد مؤتمر جنيف اليمني ،كان واضحا ً أنّ المؤتمر لن
أي تقدّم ،وحتى ما ُيس ّمى بالهدنة اإلنسانية كان واضحا ً أنها
يحقق ّ
هدف بعيد المنال.
ه��ذا االستنتاج لم يكن صاعقة في سماء صافية ،فليس معنى
اإلص��رار على عقد مؤتمر من قبل األمم المتحدة يعني أنّ العقبات
التي تعترض نجاحه قد زال��ت ،فاألمم المتحدة استطالة لألجهزة
الغربية الشريك ،على األق ّل سياسياً ،في الحرب على اليمن ،وتسعى
إلى أن تحقق عبر السياسة ما عجزت عن تحقيقه الوسائل الحربية.
ومنذ البداية ،بدا واضحا ً أنّ سلوك األمم المتحدة المشرفة على
يصب في ه��ذه الوجهة ،تمثل ذل��ك أوالً ،في تأخير
عقد المؤتمر
ّ
وص��ول وفد صنعاء إلى جنيف لتحاشي إمكانية ح��دوث لقاء بين
الوفد واألمين العام لألمم المتحدة في سياق محاولة ماكرة لعدم
االعتراف رسميا ً من قبل األمم المتحدة بوفد صنعاء بالرغم من أنه
الممثل الحقيقي ،أو األكثر وزناً ،ونزوالً عند ضغوط الدول الغربية
والمملكة العربية السعودية.
وبديهي من لم يعترف بمستوى تمثيل وفد صنعاء ويص ّر على
أنّ وف��د الرياض ال��ذي ليس لديه مكان ي��أوي إليه داخ��ل اليمن هو
الممثل األوزن للشعب اليمني ،ليس لديه الرغبة واالستعداد لوضع
ح ّد للمأساة التي يعيشها اليمنيون جراء القصف الجوي ،من خالل
هدنة إنسانية ،وال من خالل حوار جدّي يفضي إلى ح ّل سياسي.
كما أنّ اإلصرار على تحقيق ما عجزت عنه الحرب وأنصار عبد
رب��ه منصور ه��ادي على األرض ع��ن طريق مؤتمر جنيف ،يمثل
أي سذاجة أخرى ،فما الذي يدفع وفد صنعاء
سذاجة ال تضاهيها ّ
إل��ى قبول ق��رار مجلس األم��ن ال��ذي يفرض ه��ادي ممثالً للشرعية
اليمنية ،وانسحاب الجيش واللجان من المدن ،وتمكين «القاعدة»،
وأنصارها من السيطرة عليها ،بعد ك ّل هذه التضحيات التي قدّمها
الشعب واللجان والجيش اليمني خالل األشهر الثالثة التي تشكل
عمر الحرب الحالية؟ كان من الواضح أنّ مجرد طرح هذه المطالب
من قبل األمم المتحدة ،أو من قبل وفد الرياض ،هو تأكيد على أن
ال نية حقيقية لوضع ح�� ّد للحرب ال��دائ��رة في اليمن ،ال من خالل
هدنة سياسية ،وال من خالل ح ّل سياسي ،ألن أي حل أو أي هدنة
لكي تنجح عليها أن تأخذ بعين االعتبار توازنات الوضع الميداني،
وأي محاولة لتجاوز توازنات الميدان سيكون مآلها الفشل ،وألنّ
ّ
مؤتمر جنيف اليمني حاول تجاوز هذه التوازنات وصل إلى طريق
مسدود .على أية حال هذا يؤكد من جديد أنّ مسار «جنيف اليمني»
أي أنه مجرد محاولة من أجل
هو مسار يشبه «جنيف السوري» ّ
تحقيق واح��دة من غايتين ،األول��ى تحقيق ما عجزت عن تحقيقه
الحرب إذا أمكن ذلك ،ولكن إذا تعذر تحقيق هذه الغاية ،فالوصول
إلى غاية أخرى تتمثل في عدم إغالق الطريق أمام ح ّل سياسي ،إذ
أدّت تداعيات الحرب إلى مخاطر قد تهدّد المملكة العربية السعودية،
أو وصول تطورات الميدان إلى مرحلة الحسم ،األمر الذي قد يدفع
القوى المناهضة للجيش واللجان إلى قبول تسوية حتى لو لم تكن
بمستوى ما يطمحون ويتطلعون إليه.

مواقع التوا�صل اال�ستخبارية
ت�ضع حد ًا لـ«داع�ش»
تدحرجت كرة النار وتقدّم «داعش» في السنوات القليلة الماضية في
بلدان الربيع العربي «المفترض» بسرعة هائلة بحيث لم يكن ممكنا ً مراقبة
الوضع او توصيفه او وضعه سوى في إطار انزالق األمور وفقدان
السيطرة وخسارة أوطان وأراض من غير المعروف إذا كان ممكنا ً
استرجاعها اذا بقي فيها باقية من بشر وحجر ،وك ّل هذا ممزوج بمشاعر
الرهبة والخوف الشديدين اللذين اجتاحا المنطقة والعالم ،الى ان تعدّت
مشاهد احتالل األراضي لتصل الى االعتقال والخطف وإقامة الح ّد على
مسلمين ومسيحيين وايزيديين وأكراد وعلويين ،ك ّل حسب الحاجة إلى
تأجيج الفتنة والمشاعر حينها.
«داعش» التي ذبحت اميركيين وبريطانيين ويابانيين وفرنسيين
ومصريين واثيوبيين وليبيين أيضا ً نشرت فظائعها عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،وتسلحت فيها لالنتشار منذ نشأتها عام  ،2013بحيث بدت
هذه الوسائل منبر «داعش» الوحيد واألساسي لنشر فيديوات تعلن عن
مشاريع تارة ،وإنشاء واليات تارة أخرى ،وتهديد ووعيد وابتزاز دول
وحكومات بشكل يومي ومستم ّر.
اما األكيد انّ هذه الوسائل االجتماعية ال تدار من دون مفاتيح ضبط
وسيطرة ،وانّ االمور ال يمكن ان تكون مفتوحة الى ما ال نهاية من القدرة
على التدخل في الحسابات واصحابها وتحديد مواقعهم وجلبهم الى العدالة،
اال انّ المسار المختلف أكد في السنوات الماضية انّ تعظيم هالة «داعش»
بشتى الطرق هو قرار متخذ تواطأت وسائل التواصل االجتماعي مع بعض
مشغلي اإلرهاب في العالم مباشرة من دون تحريك ساكن لمكافحة هذا
الفكر وسحبه من بين أيادي الناس التي تستخدم هذه الوسائل بشكل
يومي ،مع العلم انّ أصواتا ً علت من أجل الح ّد من هذا الفلتان االلكتروني،
خصوصا ً أنّ «داعش» تمكنت من تجنيد شابات وشبان اوروبيين عبر هذا
الطريق.
الجديد اليوم جاء بإعالن المتحدث باسم الشرطة األوروبية
«يوروبول» سورين بيديرسين إنشاء وحدة متخصصة لتعقب ما بين 40
ألف إلى  50ألف حساب على مواقع التواصل االجتماعي ،مرتبطة بتنظيم
«داعش» اإلرهابي ،والتي يت ّم استخدامها لتجنيد مقاتلين جدد والترويج
الدعائي للتنظيم .ولفت الى انّ الوحدة تبدأ عملها في األول من شهر تموز
المقبل من أجل إغالق حسابات التنظيم على مواقع التواصل االجتماعي،
مشيرا ً الى انّ زعماء االتحاد األوروبي يريدون من «يوروبول» القيام
بدور أكثر نشاطا ً في التصدّي لحسابات «داعش» على وسائل التواصل
االجتماعي.
هذا الكالم يعني أمرا ً واحدا ً ال يحتمل الشك ،وهو أنّ وسائل التواصل
االجتماعي ليست سوى لعبة استخبارية هادفة وواضحة تعمل بساعة
سياسية موجهة نحو تكريس ك ّل ما يمكن من أجلها ،وخطوة «يوروبول»
ليست سوى تأكيد على انّ هناك من «يمون» وقادر على ضبط ك ّل هذه
الموجة من اإلرهاب الفكري والنفسي ووضع ح ّد للم ّد اإلعالمي الذي
استفادت منه «داعش» بشكل واضح إذا أراد بساعة توقيت سياسي وأمر
عمليات.
«توب نيوز»

الت�صفير
ال يوجد في التاريخ صفحة جديدة غير متصلة ومتكاملة مع ما قبلها ،والصفحة جديدة بك ّل معالمها ،لكن توجد في التاريخ تح ّوالت نوعية من مسارات
إلى مسارات ترسم معالم مرحلة جديدة مختلفة بك ّل شيء عن الذي قبلها رغم
التواصل.
لم يعرف التاريخ الحديث ذلك كثيراً ،مع نهاية االمبراطورية العثمانيةوانتصار الثورة الشيوعية في روسيا وانتهاء الحرب العالمية األولى فتحت
صفحة جديدة.
مع نهاية الحرب العالمية الثانية وزوال النازية من أوروبا وظهور الثنائياألميركي السوفياتي كمحرك للسياسة الدولية فتحت صفحة جديدة.
مع نهاية االتحاد السوفياتي وتفككه وهيمنة أميركا على السياسات فيالعالم وخوض حروب االمبراطورية الوحيدة فتحت صفحة جديدة.
مع توقيع التفاهم النووي اإليراني ستفتح صفحة جديدة لتدخل توازناتجديدة مختلفة كليا ً عما سبقها في تقرير السياسات ،وستنطلق ديناميات
إقليمية ودولية تتصل باسترداد روسيا لدور فاعل وتقدّم الصين لتحت ّل مكانتها
وتمركز إيران كقوة صانعة للسياسة في الشرق األوسط بصفتها القوة العظمى
فيه.
مثلما ارتبك العالم عشية األلفية الثالثة وتصفير أجهزة الكمبيوتر يرتبكعشية نهاية حزيران والتصفير السياسي.
التعليق السياسي

} هشام الهبيشان
ف��ي م��ط��ل��ع ال��رب��ع األخ��ي��ر من
ع��ام  ،2012نشر م��رك��ز أبحاث
صهيوني «مركز بيغن  -السادات
للدراسات االستراتيجية» ،دراسة
بحثية تحت ع��ن��وان «ه��ل تتجه
مصر نحو النووي» ،هذه الدراسة
أع �دّه��ا العقيد احتياط «ش��اؤول
ش���اي» ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق لرئيس
مجلس األمن القومي الصهيوني،
تحدّث شاي بهذه الدراسة بشكل
واسع عن طموح مصر المستقبلي
بامتالك سالح نووي ،وأكد حينها
انّ بمقدور مصر ان تصنع وتمتلك
س�لاح��ا ن��ووي��ا ب��ف��ت��رة وج��ي��زة،
ويعود السبب بذلك ،إلى انّ مصر
تملك جيشا ً م��ن علماء الهندسة
النووية والفيزياء ،باإلضافة الى
خبرات واسعة يتمتع بها الكثير
من أس��ات��ذة الجامعات القادرين
على تدريب وتجهيز أجيال قادمة
بالمعرفة النووية.
ه���ذه ال���دراس���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة
أع �دّت حينها بعد أن استشعرت
دوائ���ر صنع ال��ق��رار الصهيونية
انّ الطموحات المستقبلية لمصر
ال��دول��ة ق��د ت��غ � ّي��رت بشكل شبه
ك��ام��ل ،ب��ع��د ث���ورة ال��ث�لاث��ي��ن من
حزيران  ،2013وانّ مصر بدأت
فعليا ً بالبحث عن موارد عسكرية
جديدة تمنحها ق��وة ردع فاعلة،
وتحقق لها توازنا عسكريا مع قوى
اإلقليم الفاعلة ،فالسالح النووي
كما تتحدّث بعض القوى االمنية
والسياسية في مصر ،سيكون هو
الضامن األك��ث��ر فاعلية لتحقيق
توازن الردع مع ك ّل قوى اإلقليم.
تاريخياً ،لمصر تجارب عديدة
في مجال بناء مشاريع «نووية
س��ل��م��ي��ة» ،ف��ف��ي ع���ام  1963ق � ّرر
ال��ن��ظ��ام ال��م��ص��ري حينها ال��ب��دء
ب��إع��داد وتجهيز م��ش��روع محطة
ن��ووي��ة س��ل��م��ي��ة ،وح��ي��ن��ه��ا اتخذ
ق��رار بإقامة المشروع في منطقة
«سيدي كرير» ،بهدف توليد 150
ميغاوات ،وكان المشروع األول في
العالم ،الذي سيولد طاقة كهربائية
بمعدل  150ميغاوات ويعمل في
ال��وق��ت نفسه على تحلية مياه
البحر بمعدل  20ألف متر مكعب
في اليوم ،واستم ّر العمل ووضع
اللمسات األخيرة على المشروع ،إال
انّ جاءت حرب عام  ،1967لتهدم
ك� ّل ما ت� ّم بناؤه في ه��ذا االتجاه،
والسبب انّ عطاء تنفيذ المشروع
وقع اختياره على شركة أميركية،
وألس��ب��اب سياسية وأم��ن��ي��ة ،ت ّم
إلغاء العمل بالمشروع كك ّل حينها،
في عام  1974وما بعد عادت من
جديد طموحات المصريين لبناء

محطات نووية ،وحينها تق ّرر إعداد
خطط ناجعة لبناء  8محططات
نووية هدفها تغطية احتياجات
مصر من الطاقة ،وفي تلك الفترة
الممتدة من ع��ام  1974ال��ى عام
 1979بدأ بالفعل التجهيز لبناء
محطات نووية سلمية ،واستم ّر
العمل وبشكل واسع إلتمام تنفيذ
المشاريع ،وحينها تعهّد الرئيس
األميركي نيكسون خ�لال زيارته
إلى القاهرة بتزويد مصر بمحطتين
نوويتين تصل قدرتهما إلى 1800
ميغاوات ،كما ادّعى ،لتأتي األيام
س��ري��ع��ة ول��ت��ؤك��د خ��ب��ث ال��ن��واي��ا
األميركية ،ولتجهض ك ّل مشاريع
وخطط مصر لبناء مشاريع طاقة
نووية سلمية ،والسبب كما تدّعي
أميركا ه��و رف��ض مصر التوقيع
على معاهدة حظر انتشار األسلحة
النووية.
في مطلع العقد األول من األلفية
الثالثة ،بدأت بعض األقاويل من
جديد تثار حول نية مصر تطوير
برنامج ن��ووي س��� ّري ،وتحدّثت
حينها ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة
الذرية عن أدلة حصلت عليها ،تفيد
ب��أنّ مصر عملت وجهّزت وقامت
ببعض األنشطة النووية في الفترة
الممتدّة بين عام ،1996-1984
وأنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
حصلت على أدل���ة تفيد بإنجاز
مصر لبرنامج ن��ووي انتهى في
مطلع عام  ،2004وحينها أثارت
صحيفة «ه��آرت��س» الصهيونية
هذذا الموضوع ،وقالت« :إن عدة
كيلوغرامات من عنصر اليورانيوم
وتترافلورايد ال��ي��وران��ي��وم ال��ذي
ي��ن��ت��ج ع��ن��ه غ���از ه��ك��س��اف��ل��وراي��د
ال��ي��وران��ي��وم م��ن بين المنتجات
التي تقوم مصر بتصنيعها ،بينما
قالت صحيفة «يو إس إيه توداي»
األميريكية« :إن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية وجدت أدلة على قيام
مصر بتجارب نووية سرية يمكن
أن تشكل برنامج أسلحة نووية»،
واضافت« :إنّ الوكالة تبحث في
أدل��ة مفادها ق��ي��ام مصر ببعض
األنشطة ذات الطابع النووي في
العام الماضي» ،ومع أنّ صحيفة
«إندبندنت» البريطانية قالت« :إن
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية اقتفوا آثار تجارب محدودة
خ�لال األش��ه��ر األرب��ع��ة الماضية
م��ن ال��ع��ام ال��م��ذك��ور» ،وحينها
تحدث ديبلوماسيون ف��ي فيينا
حيث مق ّر الوكالة الذرية «وقللوا
من ش��أن ه��ذا االكتشاف قائلين:
«إنّ التجارب لم تشمل تخصيب
ال��ي��وران��ي��وم ال���ذي ي��ل��زم ت��واف��ره
كمؤشر واضح على أنّ مصر لديها
برنامج أسلحة نووية» ،فقد قال

القرار  1559والطوفان
} عصام الحسيني

إنّ الصراع الالمتناهي بين األض���داد ،هو من
الثوابت األكيدة في حركة التاريخ ،في ك ّل وجوده.
وتنطبق هذه الظاهرة على المجتمع اإلنساني،
كصيرورة مصاحبة لتط ّوره والنتقاله ،من الحالة
الفردية الخاصة ،إلى الحالة الجماعية العامة.
وف��ي ك�� ّل م��راح��ل ت��ط�� ّوره ،يخضع المجتمع
اإلنساني لك ّل أنواع الصراعات ،ويكون دائما ً عبر
التاريخ ،منطق الغلبة للقوى الفاعلة ،وليس
بالضرورة لمنطق الحق.
وتمسكها بحقها ،يعيد ك ّل
لكن إرادة الشعوب
ّ
أو بعض ما خسرته أمام القوى الفاعلة األخرى،
وانْ كان هذا التوازن بين القوى غير متكافئ ،وذلك
عبر االستفادة من القانون الدولي ما أمكن ،كوسيلة
قانونية يستفيد منها بالنظرية ،القوى صاحبة
الحق.
وفي ترجمة لهذا الواقع القانوني ،نستعرض
للقرار الدولي رقم  1559الصادر عن مجلس األمن
بتاريخ  ،2004/9/2وال��ذي وضع لبنان تحت
المجهر الدولي ،وأصبحت القرارات الصادرة ذات
الصلة ،تتوالى بشكل غير مسبوق ف��ي تاريخ
العالقات الدولية ،بحيث أن حجمها قد فاق بكثير،
قدرة لبنان على استيعابها أو تجاوزها ،على المدى
الزمني المنظور.
فما هو موقف القانون الدولي من طبيعة هذا
القرار؟ وما هي تداعياته القانونية والسياسية؟
في البداية نستعرض أله ّم البنود التي وردت
فيه وهي:
 – 1انسحاب ك ّل القوات األجنبية الباقية في
لبنان.
 – 2ال��دع��وة إل��ى ح�� ّل ون���زع أسلحة كافة
الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
 – 3دعم إجراء عملية انتخابية حرة وعادلة
في االنتخابات الرئاسية اللبنانية المقبلة ،وفقا ً
للقواعد الدستورية اللبنانية ،من دون تدخل أو
تأثير خارجي.
ف��ي البداية وم��ن حيث المضمون ،يمكن لنا
من الناحية القانونية ،أن نس ّمي النقاط الثالث
باإلشكاليات الثالث ،وذلك العتراضها مع ما نص
عليه القانون الدولي في الروحية وفي المواد.
وفي الشكل يتبادر إلى ذهننا ،أنّ نزاعا ً دوليا ً
قائما ً بين لبنان وسورية ،مما أوجب تدخالً لمجلس
األمن لح ّل هذا النزاع ،الذي من شأنه أن يهدّد السلم
واألم��ن الدوليين ،كما ورد في الميثاق في المادة
األولي الفقرة .1
فأين هي األطراف المتنازعة في هذا القرار؟ وهل
من شكوى مقدّمة إلى مجلس األمن؟
في الواقع لقد أعطى القانون الدولي لمجلس
األمن ،عبر المادة  34من الميثاق ،الصالحية بأن
يفحص أيّ نزاع أو أيّ موقف ،قد يؤدّي إلى احتكاك
دولي ،أو قد يثير نزاعاً ،لكي يق ّرر ما إذا كان استمرار
هذا النزاع أو الموقف ،من شأنه أن يع ّرض للخطر،
حفظ السلم واألمن الدوليين.
لكن ه��ذه الصالحية م��ح �دّدة قانونا ً بمفردة
«دولي» ،أيّ أن هناك أطرافا ً دولية متنازعة ،أو يمكن
أن تتنازع ،وهي غير موجودة في حالة البلدين.
وبالعودة إلى بنود القرار ،نستعرض اإلشكالية
األولى:
لقد قصد ال��ق��رار بالطلب إل��ى جميع القوات

دبلوماسيون غربيون :إنّ الوكالة
الدولية للطاقة الذرية تحقق في
أنشطة نووية غير معلنة في مصر
يمكن أن يكون لها صلة بتصنيع
األسلحة النووية.
مصر حينها ردّت على ك ّل هذه
االقاويل من خالل عدة تصريحات
لمسؤوليها ،بمطلع ع��ام ،2005
فقال مجدي راضي المتحدث باسم
الحكومة المصرية حينها« :إنّ
مصر ال تسعى لحيازة برنامج
نووي ألغراض عسكرية» ،وتابع
في إش��ارة ذات مغزى« :إنّ مصر
نفت ذلك منذ بضعة أشهر وتنفيه
مجدّداً» .وأضاف« :ال يوجد سرية
ح��ول برنامجنا ال��ن��ووي وليس
هناك ما ال تعرفه الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ع��ن أنشطتنا»،
وه��ذا ب��دوره دف��ع البرادعي مدير
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
نفسه حينها إل��ى ال��ر ّد على هذه
االدّع��اءات بعد ان تع ّرض لهجمة
شرسة وحملة منظمة ض �دّه عام
 2005للقول في مقابلة مع وكالة
«رويترز»« :إنّ مصر ستلقى نفس
المعاملة الصارمة التي تلقاها أيّ
دول��ة أخ��رى موقعة على معاهدة
حظر االنتشار ال��ن��ووي» ،وق��ال»:
أن��ا م��وج��ود ه��ن��ا بصفتي م��دي��را ً
عاما ً وليس كمصري ،وسنواصل
تطبيق نفس معايير الشفافية
واالحتراف ،ولن نخفي أيّ جزئية
من المعلومات».
استم ّرت حملة هذه االدّع��اءات
ض��� ّد م��ص��ر ب��ي��ن ص��ع��ود ون���زول
طيلة ال��ع��ق��د ال��م��اض��ي ،إل���ى انّ
وصلنا لمطلع ال��رب��ع الثالث من
عام  ،2013وحينها عادت بعض
الصحف الغربية واإلقليمية ،لتشنّ
حملة جديدة ض ّد مصر متهمة إياها
بشراء س�لاح ن��ووي من الخارج،
وقالت هذه الصحف إنها استقت
معلوماتها من مصادر استخبارية
دولية ،وعادت مصر حينها لتنفي
ك�� ّل ه��ذه ال��ش��ائ��ع��ات ،واستمرت
الحملة هذه طيلة االع��وام الثالثة
الماضية ،الى الوقت الذي ق ّررت
فيه مصر ان تعلن وبشكل صريح
وواض���ح ع��ن ش��راك��ة ن��ووي��ة مع
روس��ي��ا إلن��ش��اء محطات نووية
سلمية ،فقد ج��رى خ�لال زي��ارة
بوتين األخ��ي��رة إل��ى مصر توقيع
عدة اتفاقيات شاملة بهذا االتجاه،
ومنها اتفاق لتطوير مشروع لبناء
أول محطة للطاقة ال��ن��ووي��ة فى
مصر ،وفى المقام األول سيت ّم بناء
وحدتين للطاقة النووية ك ّل وحدة
بطاقة  1200ميغاوات ،مع وجود
خطط لبناء أرب��ع محطات أخرى
التى تحتوي على أحدث متطلبات
ال��س�لام��ة ،وق���د ت��ع � ّه��دت روس��ي��ا

األجنبية الباقية باالنسحاب من لبنان« ،القوات
السورية» تحديداً ،على اعتبار أنّ العدو الصهيوني
قد نفذ االنسحاب العسكري ،استنادا إلى تفسير
األمم المتحدة للقرار .425
فهل كان الوجود العسكري السوري في لبنان
يشكل نزاعا ً دولياً ،أو يمكن أن يشكل نزاعا ً دولياً؟
لقد تواجدت القوات السورية في لبنان ،بطلب
من الحكومة اللبنانية المنتخبة شرعياً ،وبموافقة
ضمنية دولية ،بغية وضع ح ّد للحرب اللبنانية
األهلية ،ثم تح ّولت الحقا ً إلى قوات ردع عربية،
بموافقة جامعة الدول العربية ،ثم تح ّولت بعد
اتفاق الطائف ،إلى وجود منظم من حيث التموضع
المرحلي والزمني عام  ،1989ومن ثم أصبحت
هذه القوى تخضع التفاقية التعاون والتنسيق
بين الدولتين اللبنانية والسورية الموقعة عام
.1991
إذاً ...إنّ الوجود السوري في لبنان ،كان نتيجة
طلب لبناني رسمي وت ّمت قوننته باستمرار ،ولم
يشكل أيّ حالة نزاع دولي ،وانْ كان يمكن أن يشكل
حالة ن��زاع داخلي ،ال ترقى إل��ى مستوى النزاع
الدولي الذي يهدّد السلم واألمن الدوليين.
وهنا نسأل :ما هي األسانيد القانونية التي
ارتكز اليها مجلس األمن الدولي ،في مقاربته لطلب
انسحاب جميع القوات األجنبية الباقية من لبنان
«القوات السورية» ،وهي ق��وات تخضع لوجود
شرعي منظم قانوناً ،ومتعارف عليه في كل دول
العالم؟
لقد أعطى القانون الدولي للدول ،حق إب��رام
المعاهدات الدفاعية في ما بينها ،وكان دور األمم
المتحدة ،يقتصر على التبلّغ والتسجيل لهذه
التحالفات ،وليس من شأنه القبول أو الرفض بها،
ألنها خارج إطار ما نصت عليها صالحياته.
اإلشكالية الثانية :هي في البند المتعلق بالدعوة
إلى ح ّل ونزع أسلحة كافة المليشيات اللبنانية
وغير اللبنانية ،والمقصود بها سالح «المقاومة»،
ألنّ جميع المليشيات التي شاركت في الحرب
األهلية اللبنانية ،كانت قد سلّمت سالحها من حيث
الشكل ،إلى السلطة اللبنانية بعد اتفاق الطائف.
لقد تحدّثت ديباجة ميثاق األمم المتحدة ،عن
اإليمان بالحقوق والكرامة األساسية لإلنسان ،وقد
فسرها القانون الدولي ،بحق اإلنسان بالحرية،
ّ
وعدم الخضوع إلرادة قهرية أو عنفيه ،وفي تقرير
المصير.
وكذلك أق ّرت المادة  51من ميثاق األمم المتحدة،
حق الدفاع عن النفس ،أمام اعتداء قوة مسلحة
أخرى.
إنّ االع��ت��داء الصهيوني على لبنان ،لم يبدأ
مع وجود المقاومة ،والتي هي ر ّد فعل على فعل
اعتداء ،ولن ينتهي مع حلها ونزع سالحها.
والقرار قد تجاوز روحية ومواد القانون الدولي،
والذي يعطي للشعوب الحق في الحرية ،والنضال
في سبيل تحقيق هذه الحرية ،وفي تقرير المصير،
باعتبار انّ العدو الصهيوني قد انسحب من لبنان،
ولم يعد للمقاومة من حاجة ،والتي لم يعترف
بها أصالً ،إال كمنظمة إرهابية في وجه المدرسة
السلمية والتسووية.
لقد وصف المقاومة التي ح ّررت األرض ،بصفة
يُراد لها االنتقاص من حقها ،كعصابة خارجة على
القانون.
إنّ شرعية المقاومة تستمدّها من عدالة قضيتها،

بتعاون كامل مع المصريين لبناء
مشروع نووي متكامل مصري.
م��ش��اري��ع م��ص��ر ال��ن��ووي��ة لم
ت��رض «االسرائيليين» ،وأث��ارت
الشكوك حول نوايا المصريين من
التوجه نحو الطاقة النووية ،فقد
ج��اء تقرير أورده م��ؤخ��را ً موقع
«إسرائيل ديفينس» تحت عنوان
«مصر والخيار ال��ن��ووي» مكتظا ً
ب��ال��ش��ك��وك وال��ت��ح��ذي��رات ح��ول
البرنامج النووي المصري ،مدّعيا ً
«أنّ عجز الطاقة ليست ال��داف��ع
المصري الوحيد وراء االهتمام
بالبرنامج» ،محذرا ً من «إمكانية
دخ��ول مصر سباق تسلح نووي
إقليمي» ،كما وجه تقرير «إسرائيل
ديفينس» انتقادات ضمنية لرفض
مصر التوقيع على ب��روت��وك��ول
إضافي في معاهدة «حظر انتشار
الطاقة النووية ،أو تلك الخاصة
باألسلحة الكيماوية .وقال التقرير:
«ح��اج��ة مصر المتزايدة للطاقة
ليست الدافع الوحيد وراء اهتمامها
ببرنامج الطاقة النووية ...مصر
ت���رى ف��ي نفسها ق��ائ��دة للعالم
العربي ،لذلك ف��إنّ ق��رار مواصلة
برنامج الطاقة ال��ن��ووي��ة ،يخدم
أغراضا ً سياسية على المستويين
الداخلي والدولي» ،وحذر التقرير
م��ن سباق تسلح ن��ووي متوقع،
م��دع��ي�ا ً «أنّ مصر ق��د ت��ك��ون أحد
أطرافه» ،قائالً :األنشطة النووية
إلي����ران ق��د ت��ث��ي��ر س��ب��اق �ا ً ن��ووي �ا ً
إقليمياً ،حيث يستطيع منافسو
إي��ران في الشرق األوس���ط ،مصر
والسعودية وتركيا واألردن ودول
الخليج مجابهة التهديد اإليراني
عبر برامج نووية خاصة بها».
ختاماً ،يبقى الحديث عن برنامج
نووي س ّري عسكري مصري ،مج ّرد
حديث عابر ال أدلة حقيقية تثبت
وج��وده على أرض الواقع ،ولكن
هنا يمكن التأكيد على أنّ وجود
برنامج نووي عسكري «إسرائيلي»
معلن وواض��ح للجميع ،سيدفع
بعض قوى اإلقليم عاجالً أم أجالً
إلى تطوير برامج عسكرية نووية
بهدف إنتاج قوة ردع نووية في
مواجهة ال��ن��ووي «االسرائيلي»،
وه���ذا ب���دوره سيعكس مستقبالً
سباق تسلح نووي سيشمل اإلقليم
ك��ك� ّل ،فالطاقة ال��ن��ووي��ة بشقيها
السلمي وال��ع��س��ك��ري ،أصبحت
ح��اج��ة ملحة ل��ك� ّل ق��وى االقليم،
ف��ي ظ�� ّل وص���ول ح���دّة ال��ت��ص��ارع
واالشتباك الدولي واالقليمي الى
حدود االشتباك المباشر ،وهذا ما
يؤكد انّ السنوات القليلة المقبلة
س��وف تشهد على األغ��ل��ب سباق
تسلح نووي وبشكل علني وواسع
بالمنطقة واألقليم كك ّل...

ومن احتضان شعبها لها ،ومما نصت عليه القوانين
والمواثيق والحقوق الوطنية والدولية.
اإلشكالية الثالثة :هي في الدعوة إلى إجراء
عملية انتخابية ح��رة وع��ادل��ة ف��ي االنتخابات
الرئاسية اللبنانية القادمة ،وفقا ً للقواعد الدستورية
اللبنانية ،من دون تدخل أو تأثير خارجي.
ف��ي الحقيقة أنّ ه��ذه ال��دع��وة ،ق��د تناولت
مسألة هي محض شأن داخلي ،وتشكل تجاوزا ً
للصالحيات الممنوحة لألمم المتحدة ،ال بل هي
تدخل غير قانوني في شأن دستوري لدولة ذات
سيادة.
لقد نصت المادة  49من الدستور اللبناني ،على
تحديد والية الرئيس بست سنوات ،وعدم إعادة
انتخابه إال بعد م��رور ست سنوات النتهاء هذه
الوالية.
لكن ،وانطالقا ً من الدستور نفسه المواد (76-
 ) 79 – 78 – 77يمكن للسلطتين التنفيذية
والتشريعية تعديل أيّ من مواده.
وقد سبق للمجلس النيابي أن عدّل نص المادة
 49ع��ام  1949وج��دّد انتخاب الرئيس بشارة
الخوري لست سنوات أخرى ،كما عدّل نص المادة
 49عام  1995ومدّد والية الرئيس الياس الهراوي
لثالث سنوات أخرى.
إذاً ...إنّ تعديل نص المادة  49لصالح تمديد
والية الرئيس إميل لحود عام  ،2004لم يكن سابقة
دستورية في تاريخ لبنان السياسي ،وهي مسألة
محض داخلية تختص بسيادة الدولة.
فعلى أيّ أسانيد قانونية ارتكز مجلس األمن
تمس الدستور اللبناني في صميمه،
إلى مقاربة
ّ
وتجعله عرضة للخرق واالنتقاد؟ وهل أصبحت
مقاربة الدساتير الوطنية ،من صالحيات مجلس
األمن؟
لقد أعطى القانون الدولي الحق للشعوب في
تقرير مصيرها ،وأق ّر لها بالمساواة بين األمم ،وهذا
ما عبّرت عنه الديباجة ،والمادة األولى من الميثاق
في الفقرة  ،2وفي المادة الثانية الفقرة .1
لقد تجاوز القرار رقم  1559الكثير من القانون
الدولي ،ليصبح قرار ملتبساً ،يمكن أن يكون من
أخطر القرارات التي تناولت الوضعين اللبناني
واإلقليمي.
أما التداعيات القانونية والسياسية له ،فيمكن
أن تتجاوز الزمن لعقود طويلة ،وتضع المنطقة
في ظ ّل أحداث جسام ،وتطرح العديد من األسئلة
المبهمة ومنها:
 – 1هل كان اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق
الحريري ،في  ،2005 – 2 – 14ض��رورة ملحة
لخروج الجيش السوري من لبنان في – 4 – 26
2006؟
 – 2ما هو الثمن لنزع سالح المقاومة ،ومن
ينفذ هذا النزع بعد أن عجز العدو الصهيوني عن
تنفيذه؟
 – 3ما هو النظام السياسي الجديد المقترح
للبنان وللمنطقة ،بعد إع��ادة رسم خريطة شرق
أوس��ط��ي��ة ج��دي��دة ،ت��ك��ون ال��م��درس��ة التسووية
والسلمية هي المعلم األساسي لها؟
ال شك أنها أسئلة مشروعة ،في ظ ّل تبدّل الخريطة
السياسية في الشرق األوس��ط ،نحو المزيد من
التفتت والتشرذم ،لصالح القوى المعادية للقوى
الوطنية.
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نادي بيلدربرغ ـ كي�سنجر ـ كوندي
والفو�ضى الهدامة

} محمد ح .الحاج
��أس��س ه��ذا التجمع ال��ع��ام  1954بهدف إق��ام��ة ح��وار بين أوروب��ا
ت ّ
وأميركا الشمالية لتخفيف العداء ض ّد األخيرة ،واتفق على أن يجتمع
معني بالشؤون المالية – االقتصادية – األكاديمية
ك ّل عام ،المعلن أنه
ّ
ويض ّم شخصيات من االختصاصيين ،لكن أهدافه السرية أبعد من ذلك
بكثير ،البعض يقول إنّ تأسيسه كان بداية لتأسيس حكومة عالمية،
ال��ب��ع��ض اآلخ���ر ي��ق��ول إن��ه معني ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ص��ال��ح االحتكارات
العالمية والسيطرة على الثروات ،أما إشارة االستفهام الكبرى فهي
حول نوعية الشخصيات المشاركة في اللقاء وتأثيرهم على مناحي
الحياة الدولية ضمن مجاالت أعمالهم وأنشطتهم.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة :ما عالقة هذه الشخصيات وما هي
مواقعها في التنظيم السري للماسونية الدولية؟
ال��ك��ات��ب ال��س��اخ��ر ت��ش��ارل��ز س��ك��ي��ل��ت��ون ف��ي «ال���غ���اردي���ان» (ع���دد 11
حزيران  )2015الحق الحضور السري ألعضاء نادي بيلدربرغ إلى
أعالي جبال األلب النمساوية ،وسرد بدقة قصة معاناة مع البوليس
النمساوي ومضايقتهم له والطلب منه مغادرة المنطقة ،وفي الصور
التي نشرتها «الغارديان» يبدو جمهور يرفع يافطات تقول :أوقفوا
بيلدربرغ ،وصور أخرى لشخصيات من المدع ّوين ال ظهور سابق لها
في الميديا العالمية.
ف��ي ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي ن��ش��ره��ا م��وق��ع «وي��ك��ي��ل��ي��ك��س» ال��ك��ث��ي��ر ع��ن ن��ادي
بيلدربرغ ،ما يشير إلى شمول أنشطة هذه الجماعة العالم كله ،لكن،
دون تحديد تاريخ ،واألرجح أنّ قرار توسيع أنشطته اتخذ في أوائل
الستينات نظرا ً لطبيعة الشخصيات المشاركة ومنها قادة عسكريون
ورؤس����اء اس��ت��خ��ب��ارات وم��س��ت��ش��اري��ن سياسيين – رؤس����اء مراكز
أبحاث – ووزراء خارجية ورؤس��اء دول سابقين ،للمثال :ض ّم لقاء
 2015المجرم ديفيد بترايوس رئيس سابق لالستخبارات المركزية،
وهنري كيسنجر وأالن جوبيه وست شخصيات تركية لم يت ّم اكتشاف
هوياتها ،كما لم يت ّم اإلع�لان عن أسماء المشاركين اآلخ��ري��ن الذين
ت���راوح ع��دده��م بين  150 – 130بينهم م���دراء ب��ن��وك عالمية ،منهم
دوغالس فلنت (اكتشف سكلتون حضوره ،وكذلك رينيه بينكو بارون
العقارات النمساوي ،ووزي��ر المالية ج��ورج اوزب��رن) ،ومن المرجح
مشاركة تلميذة كيسينجر – وزي��رة الخارجية السابقة كوندوليزا
رايس ،لكن أحدا ً من العالم العربي أو من روسيا والصين واي��ران لم
يشارك ألنّ هؤالء مستبعدون وغير مؤهلين للمشاركة في ما ُيس ّمى
حكومة عالمية ،أو ألنّ دولهم موضع االستهداف.
ال��م��ت��اب��ع��ة ال��دق��ي��ق��ة ل��ك�� ّل م��ا ي��ح��ص��ل ع��ل��ى س��اح��ة ال��ع��ال��م ،وتحليل
الشخصيات التي تكشفت مشاركتها أو وقوفها وراء األحداث الكبرى
يعطي ص��ورة واض��ح��ة ألنشطة ه��ذا المحفل األع��ظ��م( ،ع��راب الربيع
العربي – برنار هنري ليفي) ومهندس سياسة الخطوة خطوة قبله
كيسنجر ،ك ّل ما كان يحصل على ساحة أفريقيا ،جنوب شرق آسيا
(تجمع نمور آسيا ،والهند الصينية ،دول االتحاد السوفياتي السابق،
واالتحاد الروسي الحقاً) األهّ��م (بالنسبة لنا) ما يحصل على ساحة
العالم العربي وال��م��ش��رق بشكل ع��ام م��ن ح��روب وت��دخ��ل أميركي –
أوروب����ي (ال��ن��ات��و) م��ب��اش��ر ،وه��ن��ا ال يخفي ع��ل��م��اء اج��ت��م��اع واقتصاد
أميركيون سطوة اللوبي الصهيو – ماسوني وتح ّكمه بمفاصل اإلدارة
األميركية وتوجيه السياسة الخارجية بما يخدم المصالح االحتكارية
التي تسيطر على أغلبها عائالت معروفة بوالئها للصهيونية ،ومنها
ع��ائ�لات ي��ه��ودي��ة ك��ب��رى تتحكم ب��م��ف��اص��ل ال���ق���رار ف��ي ع��ال��م��ي المال
واإلع��ل�ام ،وآخ��ري��ن ف��ي ك��ارت�لات ص��ن��اع��ة ال��س�لاح وال��ط��اق��ة وهناك
الكثير من األسماء المشهورة والمعروفة للعالم ،وخصوصا ً في عالم
االتصاالت والتقنيات الحديثة.
لم يتس ّرب الكثير عن أنشطة ن��ادي بيلدربرغ ول��م يت ّم االعتراف
بوجوده إال مؤخراً ،زمن بيل كلينتون ،ث ّم في زمن بوش االبن حين
ك��ان��ت ك��ون��دول��ي��زا راي���س مستشارة ل�لأم��ن ال��ق��وم��ي ،والح��ق��ا ً وزي��رة
للخارجية ،ومن الجدير بالذكر أنها أول من تحدث بصراحة عن «الشرق
األوسط الجديد» وتبنّيها «الفوضى الخالقة» بمفهومها الغربي – وإذا
ك��ان كيسنجر ه��و واض���ع الخطط وم��ه��ن��دس أس��ال��ي��ب ال��ف��وض��ى التي
تستهدف العالم ،وخصوصا ً المنطقة المحيطة بالكيان الصهيوني،
ف���إنّ ك��ون��دول��ي��زا راي���س شكلت ب��ال��ت��ع��اون م��ع أج��ه��زة االستخبارات
المختلفة أدوات التنفيذ ،وكانت كوندي صوت سيدها بحق ،وهؤالء
جميعا ً دون استثناء (مجموعة نادي بيلدربرغ) هم من األعضاء الكبار
في المحافل الماسونية ،يلتقون سنويا ً في محفل مركزي هو صاحب
الصالحية ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رارات المتعلقة بمصير ال��ع��ال��م« ،الفوضى
الخالقة» في خدمة مصالح هؤالء ،هي هدامة بك ّل ما للكلمة من معنى
بالنسبة لمصالح باقي العالم.
م��ن ال��م��رج��ح أنّ خ��ط��ط اس��ت��ه��داف المنطقة ك��ان��ت م��وض��ع البحث
والدراسة قبل نهاية األلفية الثانية ،لكنها لم تنضج وتوضع قيد التنفيذ
الشامل إال بعد العام  2001بعد مسرحية تدمير مبنيَي التجارة –
السبب المباشر الحتالل أفغانستان – ثم العراق ،وقد توالت التداعيات
بعد سقوط حكومة صدام حسين والسيطرة على العراق ،إلى أن بدأ
ال��ح��راك ف��ي لبنان  ،2005بتصفية رئيس ال���وزراء اللبناني السابق
رفيق الحريري ،وخ��روج ال��ق��وات السورية ،فحرب تموز العدوانية
س ّمي «الربيع العربي»
 ،2006فالعدوان على غزة  ،2009ليبدأ ما ُ
وشرارته التي انطلقت من تونس لتصل مصر ،كما ت ّم استهداف ليبيا
بشكل مباشر ،أما بداية التنفيذ على الساحة السورية فقد ت ّم التمهيد
له باتفاقية عضو المحفل الماسوني الفرنسي أالن جوبيه مع التركي
رجب أردوغان أواخر  ،2010وقد ت ّم نشر تفاصيلها سابقاً ،ولم تكن
الحكومات الغربية بما في ذلك حكومة أوباما بمنأى عن التفاصيل،
مع أنّ صالحية أعضاء المحفل تتجاوز الحكومات الرسمية ،مثال
ذلك ممارسات برنار هنري ليفي في ليبيا ومن ث ّم تبنّيه «المعارضات
السورية» ورعايتها واإلشراف على اجتماعاتها ،بل وتوجيه أعمالها
والبيانات الصادرة عنها – عن طريق التمويل – األرجح من الصناديق
العربية.
من الصعب إجراء إحصائية لحجم االستثمارات في عمليات الحرب
الشاملة التي تشنّها قوى عالمية على األمة السورية خدمة لمصالح
الصهيو -ماسونية بتوجيه من المحفل األعظم ،لكن نظرة على حجم
مبيعات األسلحة الغربية إل��ى دول العالم ال��ع��رب��ي ،وحجم الذخائر
المستهلكة من قبل التحالف الدولي في العراق وال��ش��ام ،والتحالف
العربي في الحرب على اليمن يبيّن حجم الكتلة المالية التي تتح ّرك
م��ن ال��ج��ن��وب إل���ى ال��ش��م��ال ،ك��م��ا يعطي ص���ورة واض��ح��ة ع��ن أسباب
ال��ف��ق��ر واالن��ه��ي��ار االق��ت��ص��ادي (ال��ت��ض��خ��م ال��م��ال��ي – غ�لاء األس��ع��ار -
وانهيار أسعار العمالت تجاه الدوالر واليورو) في الدول المستهدفة
بالعدوان ،وحتى في أوساط بعض الدول الداعمة لها وما تتع ّرض له
اقتصادياتها من جمود ،سواء مجموعة دول «بريكس» – عدا الصين
– بسبب متانة اقتصادها وعالقاتها المتداخلة مع الواليات المتحدة
وديونها على الدولة العظمى ،في الوقت الذي تتع ّرض إيران الستمرار
العقوبات االقتصادية رغم وصولها إلى اتفاق مبدئي في المفاوضات
مع مجموعة الخمسة زائد واحد ،وذلك بسبب مواقفها تجاه ما يحصل
ف��ي ك�� ّل م��ن البحرين وال��ع��راق وال��ش��ام وأخ��ي��را ً اليمن ،وف��ي األساس
ه��ي مستهدفة م��ن المحفل األع��ظ��م بسبب دعمها المقاومة الوطنية
اللبنانية في حربها ض ّد الكيان الصهيوني ،والتنديد بممارساته ض ّد
الفلسطينيين في األراضي المحتلة ،وأيضا ً لدعمها فصائل المقاومة
الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس.
جريدة «ال��غ��اردي��ان» محقة في وصفها ن��ادي بيلدربرغ بالحكومة
السرية العالمية ،وربما لم تنشر ك ّل ما وصل إليها من معلومات عن
ممارساته في العالم ،واألرجح أنها تعرف الكثير من األسماء من ضمن
الشخصيات التي اجتمعت مؤخرا ً في النمسا ،وامتنعت ألسبابها عن
نشر هذه األسماء ،أوليس حريا ً بمراكز الدراسات في أمتنا أن تتجه
إلى استقصاء وبحث ودراسة ونشر ك ّل ما يتعلق بهذا النادي المعادي
لوجودنا ،المستهدف لحضارتنا ،وهل ننتظر جريدة أو مجلة عالمية
لتفعل ذل��ك وتصف ه��ذا النادي بأنه مجموعة من المجرمين يلتقون
بوزراء ورؤساء ليتآمروا على أمن وسالمة العالم ونحن منه؟

