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تتمات
ترتيبات جنيف ( ...تتمة �ص)1

كالمها عن الجيش الح ّر والمعارضة المعتدلة ،فخيارها
العسكري تترجمه مجموعات جبهة ال��ن��ص��رة وأح���رار
ال��ش��ام وج��ي��ش اإلس��ل�ام ،وال��ت��داع��ي��ات العسكرية تنبئ
بتطورات دراماتيكية متسارعة بعد تهاوي مواقع هذه
الجماعات أمام الجيش السوري ،خصوصا ً شمال سورية
وق���رب ال��ح��دود التركية ،حيث وص��ل الجيش السوري
ليقف للمرة األول��ى منذ سنوات وجها ً لوجه أمام النقاط
الحدودية التركية ،في منطقة جبل األكراد ،ويتوقع خبراء
عسكريون أن تتواصل التطورات المتسارعة لمصلحة
الجيش السوري في األيام العشرة الفاصلة عن جنيف بما
قد يغيّر كثيرا ً في الخريطة العسكرية للقوى.
لبنانيا ًخطف إخالء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة
بقرار من محكمة التمييز العسكرية ،األضواء عن جلسة
الحكومة التي قاطعها وزراء التيار الوطني الحر وحزب
ال��ل��ه ،ال��ذي��ن قالت م��ص��ادر متابعة أنهم سيشاركون في
الجلسة المقبلة بعدما ت ّم التفاهم على إدراج بند التعيينات
األمنية والعسكرية على جدول األعمال ،ووضعت قواعد
واضحة ومرضية للفرقاء إلنجاز التعيينات.
إخالء سماحة بكفالة مالية ومنعه من السفر والتواصل
اإلع�لام��ي ،لتجنيب المحكمة العسكرية ارتكاب مخالفة
ق��ان��ون��ي��ة ج��س��ي��م��ة ،ب��م��واص��ل��ة ت��وق��ي��ف��ه ب��م��ا ي��ت��ع��دّى مدة
التوقيف في الحكم الصادر بحقه ،أثار عاصفة من قوى
الرابع عشر من آذار أصابت القضاء مباشرة بسيل من
الشتائم ،وم ّهدت لحملة شعواء بحق القضاء العسكري
خصوصاً ،وراف��ق ذل��ك تهديد بالفوضى وأعمال شغب
واستحضار لمناخات التوتر والتصعيد ،بصورة تبشر
بنية إدخ��ال البلد في أي��ام من القلق وتعريض االستقرار
األمني لالهتزاز ،بانفالت الشارع في مناخات االحتقانات
المذهبية وال��ط��ائ��ف��ي��ة ،وج��ه��وزي��ة التنظيمات اإلرهابية
الستغالل ك ّل سانحة.

محكمة الجنايات
ال تفرض التوقيف المستمر

أُخ��ل��ي سبيل ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ميشال سماحة م��ن سجن
الريحانية بقرار من محكمة التمييز العسكرية وبكفالة قدرها
 150مليون ليرة لبنانية مع منعه من السفر ومن اإلدالء بأي
تصريح على أي وسيلة إعالمية مقروءة أو مرئية أو مسموعة بما
فيها وسائل التواصل االجتماعي حتى صدور حكم نهائي عن هذه
المحكمة تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه ،بعدما
اعتبر القاضي طوني لطوف أن سماحة قضى فترة محكوميته
السابقة ،وعليه حضور الجلسات المقبلة.
وتؤكد مصادر قضائية رفيعة لـ«البناء» إلى «أن ما حصل
في المحكمة العسكرية هو تطبيق حرفي للقانون اللبناني ،ألن
المحاكمة أمام محكمة الجنايات ال تفرض التوقيف المستمر ،إنما
ينبغي أن يكون الموقوف أثناء المحاكمة فقط في قفص االتهام
وللمحكمة أن تقرر أن تبقيه موقوفا ً أو تطلق سراحه ،مع ضمانات
أن يحضر جلسة المحاكمة ،وبما أن التمييز المرفوع ضده ال
يعني حتما ً زيادة العقوبة؛ وبما أن المحكمة قد تقبل التمييز أو
ترفضه فإنها وتطبيقا ً لقواعد العدالة واإلنصاف ،وحتى ال تتخذ
موقفا ً مسبقا ً يوحي بأنها ستشدد العقوبة في حكم التمييز ،وفق
ما يناقض أصول العمل بالمحاكمات الجزائية ،فإنها ارتأت إخالء
السبيل مع اتخاذ التدابير التي تضمن حضور المحاكمة وتضمن
سرية التحقيق وعدم اإلخالل بأي معيار من معايير المحاكمة
النزيهة ،كما هو مألوف في القضاء» .وتابعت المصادر «من

هنا يُفهم قرار إخالء السبيل الذي صدر مرفقا ً بشروط تمنعه
من السفر والظهور اإلعالمي واإلدالء بأي تصريحات ،فضالً عن
الكفالة المالية الباهظة جدا ً وكل ذلك يشكل تدابير كافية لضمان
سرية التحقيق وشفافية المحاكمة النزيهة».
وتؤكد المصادر «أن بقاء سماحة في السجن هو بقاء تعسفي
ال يستند إلى مبرر إال قانون شهود ال��زور» .وش �دّدت على «أن
المحكمة العسكرية ُتعتبر اليوم أحد مرتكزات االستقرار األمني
في لبنان ألسباب تتعلق بالسرعة في المالحقة ،ومالءمة األحكام
وفقا ً للظرف األمني ،وع��دم الخضوع للضغوط السياسية».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إل��ى «أن وزي��ر العدل الذي
عجز عن الضغط على المحكمة العسكرية كانت ردة فعله ضد
وجودها ،ولو استجابت لتدخالت تيار المستقبل لكانت اليوم
في موقع آخر ،علما ً أن رئيس محكمة التمييز هو قاضي مدني
وليس ضابطا ً عسكريا ً وهو نفسه يمكن أن يكون رئيسا ً لمحكمة
الجنايات ومنتدَبا ً من القضاء العدلي».

" 14آذار تستحضر
لغة التشنج شارعيا ً

وبعد قرار إخالء سراح الوزير سماحة شن فريق  14آذار هجوما ً
مبرمجا ً على المحكمة العسكرية ولجأ رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ورئيس
حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات سمير جعجع
إلى الشحن السياسي واستحضار لغة المرحلة الماضية لخلق
مناخ توتيري يؤسس لما هو أخطر ،ال سيما أن ما يقوم به فريق
 14آذار هو تضخيم لقضية مستوفية كل شروطها القانونية،
فهو أمضى حكمه وخرج بقرار قضائي بإجماع القضاة وبأسباب
معلّلة .وتحدّثت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن هذا الفريق يريد
إعادة إنتاج شيء ما لما يُس ّمى ذكرى  14آذار ،ال سيما أن سماحة
يعتبر شخصية استقطابية جاذبة» ،مشددة على «أن التطاول
قاض وضابط والهجوم على المحكمة العسكرية وإعادة
على
ٍ
التفكير بقطع الطرقات في قصقص والطريق الجديدة والكوال
والتبانة ،يوحي أن هناك أمر عمليات يريد أن يؤسس النفجار
أمني وتوترات من هنا وهناك».
واعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أن
التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار إخالء
سبيل سماحة ،ليست إال تعبيرا ً عن النكد والكيدية واالستنسابية
التي ما انفك فريق المص ّرحين اليوم يمارسها في السلطة وفي
التعاطي مع القضاء واإلدارة والمال العام من دون أن ّ
يرف له
جفن ألص��وات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء
االستخدام للنفوذ والحكم» .ولفت في بيان له ،إلى «أن موقف
هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا فيه
ٌ
مزاجي متقلّب بحسب ال��ق��رارات واألحكام التي قد
موقف
هو
ٌ
ً
ً
تناسب مصالحه أحيانا أو تتعارض معها أحيانا أخرى ،وليس
مستندا ً أبدا ً للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات أو األحكام».
وأفاد أنه «باألمس كان القضاء مرضيا ً عنه حين أخلى سبيل
ضالعين في اإلرهاب وفي إثارة الفتن ،أو حين أخرج من السجون
عمالء للعدو اإلسرائيلي .أما اليوم فقد أصبح مغضوبا ً عليه من
قبل هؤالء حين أخلى سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بعدما
مسوغ قانوني
أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولم يَعُ ْد هناك من
ٍ
الستمرار توقيفه».

التعيينات العسكرية
تنتظر الجلسة المقبلة

إلى ذلك عاد مجلس ال��وزراء أمس ،إلى االجتماع بعد عطلة
طويلة استمرت نحو أربعة أشهر خرقتها جلسة الـ 27من كانون
األول الماضي لبتّ قرار ترحيل النفايات ،وعقد أمس جلسة بغياب
وزراء التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وحزب
الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن لعدم وضع التعيينات
العسكرية على ج��دول األعمال ،وغياب الوزير رون��ي عريجي

بداعي السفر .ورجحت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أن «يوضع
هذا البند على جدول أعمال الجلسة المقبلة» ،مشيرة إلى «أن
مشاورات حصلت بعد الجلسة ع ّرابها رئيس المجلس النيابي
نبيه بري أثمرت إيجاد مخرج للقضية ووضع بند التعيينات بندا ً
أول على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد أن فشلت االتصاالت
التي جرت في اليومين الماضيين في التوصل إلى حل» .ولفتت
المصادر إلى «أن��ه سبق أن حصل تفاه ٌم من هذا النوع خالل
لقاءات الوزيرين ابو صعب ووائل ابو فاعور قبل تقاعد العميد
شامل روكز ،سرعان ما أطاح به وزراء الرئيس ميشال سليمان»،
إال أن الضمانة اليوم هي الرئيس بري الذي هو ع ّراب التفاهم
ويالقيه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط بالتنسيق
مع رئيس الحكومة تمام سالم».
وأش���ارت مصادر وزاري���ة في  14آذار لـ«البناء» إل��ى «أن
االتصاالت مستمرة حول ملف التعيينات األمنية لالتفاق على
ثالثة أسماء للمجلس العسكري وعرضه وفقا ً لألصول ،أي من
خالل تقديم وزير الدفاع سمير مقبل الئحة بأسماء المرشحين
للمجلس العسكري إلى مجلس ال��وزراء» .ورجحت المصادر أن
تثمر االتصاالت تأمين حضور األطراف كافة الجلسة المقبلة لبّت
ملف التعيينات.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل أبلغ رئيس الحكومة قبل
الجلسة موافقة التيار الوطني الحر على جدول األعمال ،لكن
أسبابا ً سياسية منعته من حضور الجلسة».
وشددت مصادر وزاري��ة أخرى لـ«البناء» على «أنه ال يمكن
استكمال عقد جلسات مجلس ال��وزراء من دون مشاركة وزراء
التيار الوطني الحر وحزب الله ،وإال تصبح الخلفية السياسية
قاسية» ،مؤكدة «أن تفعيل عمل الحكومة يكون بجذب كل
المكونات السياسية ال سيما وان اعتراض مكونين سياسيين
من المكونات الوطنية الكبيرة المشاركة في الحكومة على أي أمر
يسقط وال يمكن أن يُق ّر».

ترحيل النفايات قبل أواخر الشهر

وعاد موضوع ترحيل النفايات إلى نقطة الصفر بسبب شبهات
حول شركة الترحيل والكلفة الباهظة ،برغم تأكيد مصادر وزارية
لـ«البناء» أن الشركة االنكليزية تقوم بكل الترتيبات وفقا ً لقرار
مجلس ال���وزراء» ،مشيرة إلى «أن فترة الشهر المعطاة لهذه
الشركة تنتهي بعد ثالثة أسابيع» ،متوقعا ً أن تسير األمور على
ما ُي��رام» .ولفتت المصادر إلى «أن رئيس الحكومة لن يتراجع
عن قرار الترحيل ،فهو أكد أن العملية ستبدأ في فترة قريبة بعد
استكمال التحضيرات» ،مشددة على «أن التجاذبات السياسية
التي حصلت حول إقامة المطامر الصحية هي التي أجبرت مجلس
الوزراء مكرها ً على القبول بالترحيل الذي هو أبغض الحالل».
ورج��ح وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج لـ«البناء» إنجاز ترحيل
النفايات قبل أواخ��ر الشهر الجاري ،وأش��ار إلى «أن الشركة
اإلنكليزية تعمل على تنفيذ الموجبات المطلوبة منها ضمن
دفاتر الشروط» ،ولفت إلى «أن الشركة الهولندية أقصيت بسبب
تخلّفها عن تقديم الكفالة ،إال أن الشركة اإلنكليزية أخذت على
عاتقها ترحيل كل النفايات ودفعت كفالة  6ماليين دوالر عنها
وعن الشركة الهولندية ،وبالتالي هي مجبرة أن تأتي بموافقة
البلد الذي سترحل النفايات إليه ،لكن الشركة لن تكشف عن هذا
البلد إال بعد توقيع العقد مع الحكومة اللبنانية».

الحراك المدني يعود إلى «البيئة»

وتوازيا ً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء ،فاجأ الحراك المدني
المتمثل بحملة «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» رجال األمن
بتح ّرك مباغت في الشارع معيدا ً بذلك المشهد الذي كان سائدا ً
بقوة في أيلول الفائت ،رفضا ً لما أسماه «منطق المافيا في ترحيل
النفايات» ،وانتقل المتظاهرون من ري��اض الصلح إلى وسط
بيروت وتج ّمعوا أمام وزارة البيئة محاولين اقتحامها بالقوة ،ما
دفع القوى األمنية إلى توقيف  18من شباب الحراك المدني في
محيط الوزارة البيئة.

بعد الملف النووي ( ...تتمة �ص)1
عمالء ما كانوا إلاّ دُمى في يده ،كناصر الدين
شاه ،ومظفر شاه ،ومحمد رضا بهلوي .فقوى
الهيمنة والنفوذ الغربية لم تتقبّل يوما ً وجود
رج��ال وطنيّين في إي��ران يقفون في وجهها
واستغاللها ونهبها لخيرات بلدهم أمثال أمير
كبير ومحمد مصدق وروح الله الخميني.
لذلك عمدت بريطانيا إل��ى اإلط��اح��ة بأمير
كبير وقتله بمؤامرة ُدبّرت له ،وهكذا فعلت
واشنطن عبر  CIAمع محمد مصدق بتدبير
االنقالب الشهير ضدّه ومحاكمته في ما بعد
ووضعه في اإلقامة الجبرية ،وإعادة الشاه
من الخارج ال��ذي رضخ ل�لإدارة األميركية،
وكان لها األداة الطيّعة في بسط نفوذها في
إي��ران ،وجعلها مركزا ً رئيسا ً وأح��د أعمدة
الهيمنة األميركية في الشرق األوسط.
فجر ثورته اإلمام
الشعب اإليراني ومنذ أن ّ
الخميني العام  ،1979كان ُي��درك جيدا ً ما
يريده من قوى التسلّط ،وما تريده بدورها
ه��ذه القوى منه ،وه��و ال��ذي عانى األم ّرين
ّ
منظم
خ�لال القرنين الماضيين ،م��ن نهب
وسرقة موصوفة ،واستغالل بشع لخيرات
تعسفية قبيحة طالت كرامة
إيران ،وإجراءات
ّ
اإليرانيين ،ج ّراء قوانين عنصرية اعتمدتها
قوى التسلط بحق الشعب اإليراني لتصل
ه��ذه القوانين إل��ى ذروت��ه��ا في عهد الشاه
محمد رضا بهلوي.
مع ثورة الخميني ،أدرك الغرب سريعا ً
أن��ه أم��ام ظاهرة جديدة في إي��ران يصعب
عليه قبولها أو تجاهلها ،نظرا ً إلى وضوح
أه���داف ال��ث��ورة وتطلّعاتها وسياساتها
ومبادئها الثابتة في وج��ه ق��وى الهيمنة
واالستغالل .فكيف يمكن لواشنطن أن تغفل
ّ
وتغض الطرف عنها
عن إي��ران وثورتها،
وه��ي التي وضعت ح�� ّدا ً للنفوذ األميركي
األوروب��ي الثقيل في إي��ران ،وش ّكلت تحدّيا ً
وخ��ط��را ً رئ��ي��س �ا ً م��ب��اش��را ً ع��ل��ى مصالحه
ومصالح حلفائه في المنطقة ،ال س ّيما لدولة
العدوان «اإلسرائيلية» ،وكانت داعما ً قويا ً
لقوى التح ّرر والمقاومة في فلسطين ولبنان
وسورية وغيرها؟!
كيف يمكن لواشنطن أن تتقبّل في منطقة
كالشرق األوسط ،تسبح على محيط من النفط
والغاز ،دولة كإيران ،ق ّررت لنفسها الخروج
من دائرة االستغالل والتبعية والنفوذ لتكون

عبرة ودرسا ً لآلخرين ،ونموذجا ً يُحتذى لدى
شعوب ودول المنطقة التي تجثم على أرضها
القواعد العسكرية ،وتعبر مياهها األساطيل
الحربية ،وتتح ّكم بسياساتها وثرواتها
إمالءات وقرارات ُتصاغ في الخارج و ُتن ّفذ في
الداخل؟
الحلف األميركي – األوروبي – «اإلسرائيلي»
ال يريد حكاما ً وطنيّين حقيقيّين ،مستقلين
سياديّين في منطقتنا وفي عالمنا العربي.
إ ّنما يريد حكاما ً صوريّين تابعين ،ال حول وال
قوة لهم ،ين ّفذون ما يُطلب إليهم ،ويلتزمون
بما يؤمَرون به ،ينعمون برعايته وحمايته
ورضاه .هذا ما يريده فعالً الحلف األميركي
– األوروبي – «اإلسرائيلي» من إيران ،وهو
أال ت��غ� ّرد خ��ارج سلطة ن��ف��وذه وبعيدا ً عن
سرب عمالئه ومَن يدور في فلك سياساته.
ل��ذل��ك ن��ق��ول إنّ االت��ف��اق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي
ليس نهاية المطاف في العالقات اإليرانية ـ
الغربية .فالحلف الغربي ومعه المتواطئون
وال��م��ر ّوج��ون للتطبيع وال��ت��ع��اون م��ع تل
أبيب ،لن يرضى أن تستم ّر إيران في نهجها
وسياساتها المستقلة التي تظ ّل تش ّكل تهديدا ً
استراتيجيا ً مباشرا ً لمصالحه ومصالح
أصدقائه .لذلك ترى واشنطن في العقوبات
االقتصادية والمالية وغيرها من الوسائل،
األسلوب الناجع في حمل طهران على الركوع
واإلذعان لمشيئة الغرب.
صحيح أنّ االت��ف��اق ال��ن��ووي يضمن رفع
العقوبات الدولية عن إيران ،إلاّ أنّ واشنطن
ستجد الذرائع الواهية العديدة ،والحجج
العقيمة مستقبالً لفرض عقوبات دولية
أو أح��ادي��ة ال��ج��ان��ب ،بأشكال مختلفة من
أج���ل ك��ب��ح ج��م��اح ت��ق �دّم إي����ران وت��ط � ّوره��ا
وتنميتها ونهضتها االقتصادية والصناعية
والعسكرية والعلمية والتكنولوجية .فإبقاء
إي��ران في دائ��رة العقوبات – بنظر واشنطن
– سيجعلها في النهاية ترضخ لمشيئتها
مهما طال الزمن .لذلك ،ليس غريبا ً أن نجد
واشنطن اليوم ،وبعد توقيع االتفاق النووي،
وق��ب��ل رف��ع ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة المتوقع،
تل ّوح بعقوبات جديدة ،بحجة تطوير إيران
لصواريخ باليستية.
إي���ران ،وإنْ عانت كثيرا ً م��ن العقوبات
وتأثيراتها السلبية على اإلن��ت��اج القومي

وعملتها ،وعلى االقتصاد والتجارة وغيرها،
إلاّ أنّ ه��ذه المعاناة ك��ان يتح ّملها الشعب
��س وط��ن��ي الف���ت ،فاق
اإلي��ران��ي ب��وع��ي وح� ّ
ال��ت��وق��ع��ات ك �لّ��ه��ا ،وه���و ال���ذي خ��ب��ر ج��ي��دا ً
سياسات ق��وى الهيمنة الغربية ماضيا ً
وحاضراً ،وعرف مسبقا ً ما الذي يريده الغرب
فعالً من بلده ،فكان صبره الطويل يعبّر عن
كرامته وعنفوانه وقيمه ،وإصراره على رفض
وتمسكاً .ومن
العقوبات بإرادة أكثر صالبة
ّ
اختلط بالشعب اإلي��ران��ي ،حكاما ً وأف��راداً،
يعرف عن قرب وعن كثب معدن هذا الشعب
العنيد الذي يقبل التحدّي بك ّل ما أوتي من
قوة ،خاصة إذا ما جاء هذا التحدّي ِم َّمن ال
يريد له الحياة واالستقالل والقرار الح ّر.
َ
فات األوان على ترويض األسد اإليراني،
وعلى الغرب – واشنطن بالذات – أن يسلّم
بهذه الحقيقة ،فتلويح واشنطن بالعقوبات
ر ّدا ً ع��ل��ى ب��رن��ام��ج إي�����ران ل��ل��ص��واري��خ
الباليستية ،ل��ن يثني ط��ه��ران ع��ن السير
والمضي في سياساتها الوطنية المستقلة
ّ
مهما كان الثمن باهظاً ،وال عن مواجهة أيّ
ّ
تدخل خارجي يهدف إلى
ق��رار عدائي أو
منع إيران من تعزيز قدراتها الدفاعية .لذلك
جاء ر ّد الفعل اإليراني على تلويح واشنطن
بالعقوبات سريعا ً على لسان المسؤولين
اإليرانيّين ،إذ أوعز الرئيس اإليراني حسن
روح��ان��ي إل��ى وزي��ر ال��دف��اع حسين دهقان
بمواصلة برنامج إنتاج أن��واع الصواريخ
الالزمة للقوات المسلحة بسرعة وجدية
أكبر وفي إط��ار سياسات إي��ران الدفاعية.
وجه أمين عام مجمع
وفي مجال الر ّد أيضاًّ ،
تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي
القائد السابق لقوات الحرس الثوري ،رسالة
إلى رئيس الجمهورية ،يُعرب فيها عن أمله
بأن يبلغ مدى الصواريخ اإليرانية أكثر من
 5000كلم .وقد رافق هذه الرسالة إعالن
كبير المفاوضين النوويّين اإليرانيّين عباس
عرقجي ،من أنّ ق��درات إي��ران الصاروخية
غير قابلة للمساومة والتفاوض.
ملف ال��ص��واري��خ اإلي��ران��ي��ة ،ه��و الملف
المنتظر ال��ذي سيفتحه مستقبالً الحلف
األم��ي��رك��ي – األوروب����ي – «اإلس��رائ��ي��ل��ي»،
مدفوعا ً وم��دع��وم�ا ً ب��دون ح��دود م��ن بعض
العرب عبر جامعتهم ،حيث سير ّوج للملف

بك ّل ق��وة ،وي��ه� ّول للعالم بخطر البرنامج
ال��ص��اروخ��ي وت��ه��دي��ده للسلم واالس��ت��ق��رار
واألمن في المنطقة والعالم .ملف الصواريخ
سيفتح مجدّدا ً شهية الحلف لفرض المزيد من
التعسفية بحق إيران من أجل ش ّل
العقوبات
ّ
قدراتها المتنامية ،ولجم تط ّورها االقتصادي
والتكنولوجي والعسكري والبنيوي.
ال���دواف���ع األم��ي��رك��ي��ة – األوروب����ي����ة –
«اإلسرائيلية» كثيرة ...فجعبة واشنطن
مليئة بالحجج والذرائع الواهية والقرارات
التعسفية الظالمة بحق إيران ،التي ستظ ّل
ّ
في دائ��رة االستهداف األميركي ،ألنّ موقف
إيران وحذرها الشديد من الواليات المتحدة
ل��م يتغيّرا ،وألنّ سلوك الحلف الغربي،
واإلص�����رار ع��ل��ى اإلط���اح���ة بالجمهورية
اإلسالمية وتقويض نظامها ب��أيّ ثمن لم
يتغيّرا ،وهما مستم ّران بالوسائل كلّها.
اإليرانيون الذين أثبتوا للعالم كلّه أثناء
تعاطيهم م��ع ملفهم ال��ن��ووي ،أن��ه��م على
مستوى المواجهة والحصار والعقوبات
والمفاوضات ،من دون التخلي عن حقوقهم
المشروعة ،وأن يخرجوا من الملف بانتزاع
حقهم ف��ي ام��ت�لاك التكنولوجيا النووية
والسير في برنامجهم السلمي ،ويحافظوا
على استقاللية ال��ق��رار اإلي��ران��ي السياسي
واالق��ت��ص��ادي والعسكري ،بمقدورهم غ��دا ً
أن يثبتوا مرة أخرى أنهم على قدر كبير من
المسؤولية الوطنية التي تجعلهم يواجهون
أيّ عقوبات الحقة تفرضها واشنطن ،وإنْ
كانت باهظة الثمن.
المواجهة بين الغرب وحلفائه ،وإي��ران،
ستظ ّل مستمرة ...طالما أ ّنه لم يقتنع بعد
بأنّ بيت الطاعة الغربي المتم ّثل بالواليات
المتحدة ،ال يسري على الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،وإنْ كان هناك من دول ر ّوضتها
واشنطن ،وارتضى حكامها الترويض ذلاّ ً
وخنوعا ً الدخول إليه واالحتماء به والدوران
في فلكه.
قدر الثورة في إيران ،أن تظ ّل متو ّثبة في
مواجهة سياسات دول الهيمنة واالستبداد
واالستغالل ،وإنْ ُغلّفت هذه السياسات نفاقا ً
بشعارات الديمقراطية والحرية وحقوق
اإلنسان.

د .عدنان منصور

كيف يتم تهريب ( ...تتمة �ص)1
وع��دم ق��درة الجيش اللبناني تغطية هذه
الحدود عدديا ً بسبب انتشاره الضروري في
جبال السلسلة الشرقية المقابلة.
نشطت شبكات التهريب م��ؤخ��را ً بنقل
سوريين فا ّرين من خدمة العلم باتجاهين،
األول داخل سورية باتجاه مدينة الرقة عبر
ش��رق حمص ،والثاني باتجاه لبنان عبر
منطقة سهل القص ْير ،ويت ّم العمل على خط
حمص الرقة عبر مه ّربين محليين في سيارات
عادية تم ّر عبر حواجز للجيش السوري عند
أبواب حمص وتستخدم طرقا ً زراعية التفافية
للوصول إلى الرقة ،وعادة ما تكون الشبكة
مؤلفة من أشخاص من المدينتين بحيث
يؤ ّمن المه ّرب الحمصي منطقته بينما يتولى

الرقاوي بدوره تأمين منطقته أيضاً ،وعادة
ما تستغرق الرحلة عشر ساعات تتخللها
مناطق استراحة تس ّمى البريد ،حيث يت ّم
التأكد من خلو الطريق من دوري��ات محتملة
للجيش السوري ،وتكلف الرحلة إلى الرقة
مئة ألف ليرة سورية ،أيّ ما يعادل ثالثمئة
دوالر أميركي ،ويعود ارتفاع الثمن إلى خطورة
الدخول إلى المناطق التي تحتلها «داعش».
على الجانب اللبناني تتولى عصابات
نقل السوريين إلى لبنان مقابل مئة دوالر من
الحدود إلى داخل لبنان ،وغالبا ً ما يصل المبلغ
إلى أكثر من ذلك إذا كان الزبون يريد الوصول
إل��ى ب��ي��روت ،وتتميّز ع��ص��اب��ات التهريب
اللبنانية ه��ذه بمعرفتها الكلية والقوية

بالمنطقة ومناطق الثغرات األمنية فيها،
وتوقيت دوري��ات األم��ن والجيش اللبناني،
ومناطق مرورها ويتوزع أفرادها بين سائق
بالزبون ومراقب للطريق يمشي أمامه يخبره
أوال ً بأول عن الحواجز الطيارة والدوريات،
وترصد في بعض المناطق الحساسة بقايا
معلبات وطعام يستخدمها المه ّربون في
نقاط مراقبة طريق التهريب.
وفيما تستم ّر هذه المهزلة الخطرة على األمن
اللبناني أوالً ،يشعر غالبية المه ّربين أنهم
محميّون بفعل التركيبة العائلية والعشائرية
للمنطقة وعدم رغبة الجيش والقوة المحلية
على فتح مواجهة معهم ف��ي ه��ذه الفترة،
خصوصا ً بعد رصد محاوالت قطرية لخرق

تلك المنطقة عبر بعض األشخاص ،وتعرف
الجهات المختصة كبار ه��ذه المجموعات،
حيث اعتقلت األسبوع الماضي المدعو (م.
ج ).بسبب نقله السالح والعناصر بين لبنان
وسورية ،غير أنّ هذه العملية تبقى منفردة
وغير مفيدة ما لم تقم الدولة بحملة أمنية
واسعة العتقال أفراد هذه العصابات ،وإعالن
المنطقة الممتدة من حدود الهرمل مع القص ْير
إلى بعلبك منطقة عسكرية وأمنية مؤقتاً،
تعيد األم��ور إل��ى نصابها بعد فلتان أمني
مخفي أصبح خطرا ً كبيرا ً على السلم واألمن
األهلي في البقاع ولبنان.

نضال حمادة

�آلهة التمر ( ...تتمة �ص)1
وج���ه التهمة
للعدالة ظ��ال��م��اً ،وم��رف��وض��اً ،وي���وم ّ
لسورية ك��ان نزيها ً وي��وم ب�� ّرأه��ا ص��ار مسيّساً،
ولما عاد فكشف لعبته بالتبرئة بهدف التجنّي مرة
أخرى واتهم حزب الله ع��ادوا للتطبيل والتزمير،
ويوم الحت لهم بوادر صفقة سياسية يحتاجونها
مع سورية وحزب الله تستدعي إلغاء المحكمة ما
ّ
رف لهم جفن ووافقوا.
 م��ع قضية ال��وزي��ر السابق ميشال سماحة،وقفوا يصدرون األحكام نيابة عن قضاء يفترض
أنهم يقدّسون أحكامه ،ويحترمون قوانينه ،ومع
قرار القضاء بتوقيف سماحة طبّلوا وز ّم��روا مرة
جديدة للعدالة وصرخوا يحيا العدل ،وارتضت
قوى الثامن من آذار المسار القانوني ولم تخرج
بموقف سياسي واحد يتخطى الحدود القضائية،
فاكتفت بالتساؤل عن مب ّرر تهريب المخبر ميالد
ك��ف��وري ،والخلل القانوني ال��ذي يصيب القضية
برفض إح��ض��اره من مش ّغليه ،ما يضع المسألة
القانونية كلها في دائرة الشبهة ،وبقي هذا رأيا ً ولم
يتح ّول إل��ى قضية في ال��ش��ارع والسياسة ،ولما
صدر الحكم ودار في أروقة المستويات القضائية

من البداية إلى التمييز ،بقيت قوى الثامن من آذار
تحترم المسار القانوني وترتضيه ،وم��ع قرار
إخ�لاء السبيل المشروط وبكفالة ،ل��م ُت�� ِق��م قوى
الثامن من آذار أقواس النصر ولم تحتفل ،وحدها
ق��وى ال��راب��ع عشر م��ن آذار فتحت ف ّكيها لتأكل
تيسر من جسد القضاء ،كما اعتادت أن تأكل
ما ّ
وتلتهم مك ّونات الدولة ومقوماتها كلّها.
 عقل الميليشيا الذي يدّعي طهارة العبور إلىالدولة يعبر على جثتها ليصل وال يتو ّرع عن نبش
القبور وأكل األكباد ،أو الدفاع ع ّمن يفعلون ذلك.
 عندما يلتقي ق��ادة الرابع عشر من آذار علىتصنيف «جبهة النصرة» كفرع لتنظيم «القاعدة»
بالثورة التي تمثل شعباً ،ويتقاطع كالم قادتها مع
كالم موشي يعالون في امتداح «جبهة النصرة»،
و«النصرة» وأمها «القاعدة» وفقا ً لتعريفات مجلس
األمن الدولي أسوأ ميليشيا إرهابية عرفها التاريخ،
فماذا ُيرتجى للبنان ما دام الفاجر يأكل مال التاجر،
ويصير الميليشياوي حامل أختام الدولة؟
ناصر قنديل

«جنيف ( ... »3تتمة �ص)1
النتائج على المستويين السياسي واالستراتيجي .ولع ّل
معركة ريف الالذقية ،وتحديدا ً إتمام السيطرة على المنطقة
المس ّماة «جبل األك��راد» وضمنها «سلمى» واالقتراب من
السيطرة على ما يُس ّمى منطقة «جبل التركمان» وضمنها»
ربيعة» ،هي من المعارك المفصلية ،نظرا ً ألهمية الموقع
االستراتيجي لهذه المناطق ،إذ إنها تتاخم لواء االسكندرون
السليب الذي تحتله تركيا ،و ُت َع ّد سيطرة الجيش السوري
على هذه المناطق ،كما تقدّمه السريع في أرياف حلب ،إنجازا ً
كبيراً ،ي ّ
ُعطل إلى ح ّد كبير ،الدعم اللوجستي الذي توفره
تركيا للمجموعات اإلرهابية على تن ّوع تسمياتها ،ويُبطل
مفاعيل الدعوات التركية إلقامة مناطق عازلة ،بحيث تكون
بمثابة غابات خلفية لتركيا يسكنها وحوش اإلرهاب.
ولع ّل تركيا التي كانت قبل واقعة إسقاط «السوخوي»
الروسية ،تضع خطوطا ً حمراء أمام أيّ تقدّم للجيش السوري
باتجاه مناطق سورية معينة ،باتت اليوم تفتقد هذه الورقة،
فقرار مجلس األمن الدولي رقم  2254واضح بشأن تأكيد
وحدة سورية واحترام سيادتها ،والمؤازرة الروسية للجيش
السوري جواً ،تت ّم وفقا ً لم تطلبه الدولة السورية من أجل
بسط سيادتها على أراضيها ودحر اإلرهاب .وبالتالي فإنّ أيّ
محاولة تركية النتهاك السيادة السورية عبر التهديد أو عبر
التدخل ،سترت ّد سلبا ً على تركيا ،وعلى مختلف الصعد ،ألنها
ُت َع ّد تجاوزا ً لقرار مجلس األمن الدولي ،وتكرارا ً لفعل الغباء
التركي بإسقاط «السوخوي» الروسية .لذلك ،فإنّ الموقف
التركي سيقتصر على تصريح الرئيس التركي رجب طيب
اردوغان ،الذي اتهم روسيا االتحادية بالسعي إلقامة دويلة
الالذقية ،والذي لقي ردا ً حازما ً وسريعا ً من مصادر روسية.
إذن ،الدولة السورية تذهب إلى «جنيف  »3برؤية واضحة
لكيفية وطبيعة الح ّل السياسي ،ومتسلحة أيضا ً بما حققه
الجيش السوري من إنجازات حاسمة ،في أرياف الالذقية
وحلب وحماه ودرع��ا ،وم��ا سبق ذل��ك ،من إنجاز القضاء
على مجموعة التحكم والسيطرة التي كانت تقود ما يُس ّمى
«جيش اإلسالم اإلرهابي» في ريف دمشق .وهي إنجازات
أحرقت معظم األوراق التي تمتلكها دول العدوان اإلقليمية
والعربية وكانت تحاول وضعها على طاوالت الحوار بشأن
الح ّل السياسي.
وإذا ما عُ قد «جنيف  »3في  25الحالي ،فإنّ ظروفه تختلف
عن الظروف التي انعقد في ظلها «جنيف  »1و»جنيف ،»2
ولقاءات فيينا ،ويعتقد المتابعون أنّ «جنيف  »3ربما يشكل

نقطة الصفر والبداية في مسار بلوغ الح ّل السياسي ،بعد
أن ت ّم تعطيل الكثير من األلغام المتفجرة التي تضعها القوى
الراعية والداعمة لإلرهاب ،خصوصا ً أنّ روسيا االتحادية
تدعم بقوة الموقف الرسمي السوري الرافض إش��راك أيّ
مك ّون من مك ّونات اإلرهاب في الحوار السياسي ،ال سيما تلك
المكونات اإلرهابية التي خرجت من رحم اجتماع الرياض
لما ُس ّمي بالمعارضة السورية.
مرجح أن تكون مرتكزات «جنيف  ،»3إدان��ة
وم��ا هو
ّ
واضحة لإلرهاب والتطرف ،وه��و الشرط األس��اس الذي
تمسكت به ال��دول��ة السورية قبل أن تذهب إل��ى «جنيف
ّ
 .»1فمخاطر اإلرهاب لم تعد تقتصر على سورية والعراق
وبعض دول المنطقة ،بل باتت تشكل تحدّيا ً لك ّل دول العالم،
ال سيما الغربية منها؛ وبالتالي فإنّ بعض هذه الدول التي
رعت اإلرهاب ودعمته وأسبغت عليه صفة «الثورة» ،ربما
تجري مراجعة دقيقة لسياساتها في هذا الصدد ،وهذا حكما ً
ينعكس على مسار «جنيف  »3ونتائجه.
التحديات اإلرهابية التي تجاوزت سورية ،والتي ينعقد
في ظلها «جنيف  ،»3قد تجعل من ه��ذا المؤتمر محطة
انطالق باتجاه ما اصطلح على تسميته «الح ّل السياسي»
إلنهاء األزم��ة السورية ،وقد يت ّم التوصل إلى آلية تدفع
بهذا االتجاه وحلحلة تعقيدات كانت تفرضها الدول التي
ترعى اإلرهاب وتدعمه ،خصوصا ً أنّ رعاة اإلرهاب خسروا
في اآلونة األخيرة أوراقا ً كثيرة .وباتوا أكثر اقتناعا ً من أيّ
وقت مضى ،أنّ «الح ّل السياسي» لألزمة السورية ،في ظ ّل
ما تحققه الدولة السورية من تقدّم وإنجازات في مواجهة
اإلره��اب ،سيكون بمثابة االسم الحركي الذي يُسبَغ على
اإلقرار بانتصار سورية في الحرب على اإلرهاب ونجاحها
في إسقاط المؤامرة التي استهدفتها.
ال شك في أنّ الدول التي دعمت اإلرهاب وشكلت حواضن
ل��ه ،سترفع م��ن منسوب ال��ك�لام ع��ن سيناريوات «الح ّل
السياسي» ،بزعم انه يقوم بناء على شروط مسبقة توضع
على الدولة السورية ،وبمرحلة انتقالية تحقق لما يس ّمى
المعارضة نصرا ً معنوياً ،لكن هذه السيناريوات ليس لها أيّ
أساس ،حتى وإنْ صدرت عن األميركي أو عن أيّ دولة أخرى.
فالدولة السورية التي صمدت في وج��ه أش��رس مؤامرة
إرهابية كونية ،لن تمنح أعداءها فرصة االنقضاض عليها
مجدّدا ً باسم «الح ّل السياسي».

معن حم ّية

في ميالده الثامن والت�سعين( ...تتمة �ص)1
أطلق مشاريع وخطط التعليم اإلل��زام��ي وفتح أب��واب
الجامعات ألبناء مصر من ك ّل الطبقات ،وأق��ام المعاهد
ومراكز البحث والتدريب للقضاء على الفجوة العلمية بين
أ ّمتنا والعالم...
وكان ناصر مقاوما ً لمحاوالت فصل األ ّم��ة عن تراثها
الروحي العميق المتمثل باإلسالم ،فأرسل المئات من
بعثات األزه��ر لتعليم أبناء آسيا وأفريقيا أصول الدين
الحنيف ،تماما ً مثلما كان مدركا ً أهمية التن ّوع الديني في
بالده وأ ّمته ،فطلب من أنجاله الصغار أن يتب ّرعوا بما
جمعوه في حصاالتهم من أجل تشييد الكاتدرائية القبطية
الكبرى في القاهرة...
كان ناصر مقاوما ً لك ّل نزعة شوفينية أو عنصرية تلقي
بظاللها على الحركة القومية العربية ،فكان من أوائل الذين
احتضنوا المطالب الشرعية للحركة الوطنية الكردية في
شمال العراق ،ومن أكثر المتفاعلين مع جماهير األمازيغ
في الجزائر إلى الدرجة أنّ صحافيا ً فرنسيا ً كان يتج ّول
في جبال األوراس فوجئ «بقبائلي» ال يعرف العربية
يحمل راديو ترانزستور يستمع إلى خطاب يلقيه جمال
عبد الناصر ،فلما سأل الصحافي القبائلي الجزائري :أنت
ال تعرف العربية ...هل تفهم ما يقوله ناصر؟ ...أجابه
المواطن الجزائري على الفور :نعم أفهمه بقلبي...
كان ناصر مقاوما ً لك ّل تناحر بين أبناء األ ّمة العربية،
بل كان يسعى دوما ً إلى إصالح ذات البين في الصراعات
البينية العربية ،وه��و سعي أدّى إل��ى استشهاده إثر
قمة وقف القتال في األردن بين النظام ومنظمة التحرير
الفلسطينية ( 28أيلول  ،)1970بعد أن رعى إنجاز اتفاق
القاهرة بين هذه المنظمة والدولة اللبنانية ( 2تشرين
الثاني  ،)1969إثر أزمة وزارية استم ّرت سبعة أشهر
ورافقتها توترات مسلحة من أقصى الجنوب إلى أقصى
الشمال ،وحتى حين كانت تفرض عليه شخصيا ً تسوية،
خصوصا ً مع هذا النظام أو ذاك ،بما فيها حرب اليمن
نفسها في أوائ��ل الستينيات ،لم يكن يغلق الباب أمام
التسويات مع خصوم األمس في إطار سياسة «وحدة
الصف» بعد أن يكون قد سار لسنوات في سياسة «وحدة
الهدف».
كان ناصر مقاوما ً لك ّل محاولة لفرض الوحدة العربية
بالقوة ،رغم أنّ الوحدة العربية كانت أعظم أهدافه ،فحال
دون محاوالت الزعيم عبد الكريم قاسم ض ّم الكويت بالقوة
إلى العراق ،بعد خروج القوات البريطانية منها العام
 ،1960كما أعاد القوات المصرية من سواحل سورية بعد
االنفصال في أيلول  ،1961حقنا ً للدماء العربية...
كان ناصر مقاوما ً لسياسات الهيمنة االستعمارية على
بالده وعلى العالم من حوله ،فلم يكتف بدعم ك ّل حركات
التح ّرر واالستقالل في أفريقيا وآسيا وأميركا الالتينية
فحسب ،بل سعى مع رهط من زعماء دول هذه القارات إلى
إطالق حركة عدم االنحياز التي ش ّكلت قطبا ً ثالثا ً في عالم
تسوده ثنائية قطبية وحرب باردة بين واشنطن وحلفائها
من جهة وموسكو ومعسكرها من جهة ثانية...
لذلك لم تكن المقاومة عنده تكتيكا ً يستخدمه في خدمة
استراتيجيات ،بقدر ما كانت استراتيجية لها تكتيكاتها
في ك ّل مجال من مجاالت الحياة العربية...
وألنّ ناصر ك��ان مقاوما ً عنيداً ،تع ّرض إل��ى حروب
ومؤامرات لم تتوقف للقضاء عليه كعدو أول للصهيونية
وللدول االستعمارية ،قديمها وجديدها ،بدءا ً من العدوان
الثالثي العام  ،1956إلى االنفصال المشؤوم العام ،1961
إلى حرب حزيران المأساوية العام  ،1967لكنه كمقاوم
كان يخرج من ك ّل حرب على مصر واأل ّم��ة أكثر حرصا ً

على إزالة آثار الهزائم ،مدركا ً أنّ «الضربة التي ال تميتني
تزيدني قوة».
وألنه كان مقاوماً ،كان شجاعا ً في مراجعة تجربته
وتحديد مكامن الخطأ والخلل دون تردّد ،مدركا ً أنّ مواجهة
األخطار العظيمة التي تواجهه ال تنجح إالّ بالمراجعة
الدائمة والجريئة ألدائه في الواقع الذي يتحرك فيه.
ولقد سمعت ككثيرين ،من أب��ي عمار قائد المقاومة
الفلسطينية ورمزها أنه حين التقى جمال عبد الناصر
للمرة األولى العام  ،1968وبجهد كبير من األستاذ محمد
حسنين هيكل ،بعد تشويش مارسته أجهزة وجهات
متعدّدة بحق (فتح) بعد انطالقتها في  ،1965/1/1قال
له القائد العربي الكبير« :لنتوزع األدوار أنتم تشاغلون
العدو خلف خطوطه في الداخل الفلسطيني والجبهة
الشرقية ،وجيش مصر يرهقه على الجبهة المصرية
بحرب االستنزاف» ،ومن ثم اصطحب «أبو خالد» «أبا
عمار» وإخوانه (رحمهم الله) إلى موسكو في زيارة سرية
و ّفرت السند الدولي للثورة الفلسطينية.
ترى لو كان جمال عبد الناصر موجودا ً اليوم هل كان
يسمح أن يصدر عن جامعة الدول العربية بيان يعتبر فيه
المقاومة اللبنانية إرهاباً ،فيما لم تكلّف الجامعة نفسها
حتى بذرف «دموع التماسيح» على شهداء االنتفاضة في
فلسطين؟...
بل لو كان ناصر موجودا ً هل كان يسمح أن يجري
احتالل العراق «وتشريع» مفاعيله فيما النظام الرسمي
العربي ،بأغلب أركانه ،بين صامت أو متواطئ أو شريك
في احتالل العراق ،بل هل كان سمح بغير الح ّل العربي
لسحب القوات العراقية من الكويت العام  ،1990بل لو
كان موجودا ً هل سمح باستدعاء الناتو لتدمير ليبيا،
أو باستباحة سورية على مدى خمس سنوات ،وكانت
سورية بالنسبة إليه اإلقليم الشمالي في الجمهورية
العربية المتحدة ،وجيشها الجيش األول الذي يش ّكل مع
الجيش المصري رك َن ْي األمن القومي العربي ،وهل كان
يسمح بإغراق اليمن في حمى عدوان ال يرحم واحتراب ال
يُبقي وال َي َذر ...أو ...أو...؟
ً
بل لو كان عبد الناصر م��وج��ودا ،هل كان يسمح أن
يُص ّور لأل ّمة عدو غير المشروع الصهيوني/االستعماري،
وأن تتح ّول عالقة األ ّمة بدول جوارها الحضاري إلى عالقة
ع��داء مستمر يغ ّذي ك ّل النزاعات الطائفية والمذهبية
والعنصرية.
لقد اختلف ناصر كثيرا ً مع حكومة مندريس في تركيا،
ومع حكم الشاه في إيران ،لكنه لم يح ّول خالفه السياسي
معهما يوما ً إل��ى حملة عنصرية شوفينية ض� ّد أمتين
تجمعهما مع العرب رواب��ط ومصالح عديدة ولكن على
قاعدة واضحة «العربي عربي ،والتركي تركي ،واإليراني
إيراني»...
الحديث إذن عن جمال عبد الناصر ليس مجرد حنين
ماض مشرق نعت ّز به كعرب أحسسنا معه بوحدتنا
إلى
ٍ
وكرامتنا ،رغم ك ّل الثغرات واألخطاء التي اعتورت نظامه،
بل وأجهزته وبيروقراطية دولته ،بل هو قراءة في حاضر
ممزق في ظ ّل تخلي األ ّمة عن مبادئ حملتها مدرسة جمال
عبد الناصر القومية العربية ،كما هو استشراف لمستقبل
نتطلع إليه وترتفع فيه راي��ات العروبة الديمقراطية،
واالستقالل الحقيقي ،وحرية الوطن والمواطن ،والتنمية
االجتماعية على قاعدة الكفاية والعدل ،والتجدّد الحضاري
الضاربة جذوره في روح األ ّمة ورسالتها الخالدة ،والممتدة
أغصانه إلى رحاب العصر والعالم.

معن ّ
بشور

