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حمليات � /إعالنات

هل يعود لم�صر دورها في لبنان؟
علي جانبين
ال شك في أنّ مصر كدولة محورية ورئيسية في المنطقة العربية
كانت صاحبة دور في لبنان ،خصوصا ً بالنسبة لدعمها القضية
الفلسطينية.
ما هو الدور الذي لعبته مصر في لبنان؟
ارتبطت عالقات لبنان مع مصر في عهد الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر بشكل وثيق بتحقيق توازن بين الحفاظ على عالقات
جيدة مصرية لبنانية من ناحية االحتفاظ باستقالل لبنان والسعي
إلى تحقيق مصالح لبنان.
وكان معظم القادة اللبنانيين يرون آنذاك أنّ اتباع سياسة عبد
الناصر يُعَ ّد عامالً ب��ارزا ً للحفاظ على أمن لبنان واستقالله لما
كان يتمتع به الرئيس المصري من نفوذ واسع وكاريزما عربية
ودولية.
رغ��م تأثيرات مرحلة ما بعد «كامب ديفيد» وحجم النفوذ
السعودي في لبنان لعبت مصر أدوارا ً لبنانية عديدة ،فكان لمصر
أيضا ً في السنوات األخيرة دور كبير في دعم وترشيح العماد
ميشال سليمان ألشهر قبل اتفاق الدوحة عام  ،2008وبعيد وصول
سليمان إلى قيادة الجيش وبعدها إلى رئاسة الجمهورية جاء
برعاية مصرية تمثلت منذ عام  2007بمبادرة لرئيس المخابرات
المصرية آنذاك اللواء عمر سليمان.
وكانت مصر قد دعت للغاية نفسها إلى اجتماع استثنائي لوزراء
الخارجية العرب أوضح بعده وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط أن
الدعوة المصرية لالجتماع قد حققت الهدف منها وهو خلق توافق
عربي يساعد الفرقاء اللبنانيين على التوصل الى مخرج لألزمة.
وبعدها استعمل أبو الغيط مساعيه وزار بيروت باحثا ً في ملف
انتخاب الرئيس ضمن حراك مصري الفت حينها يقضي بتوافق
خارجي داخلي على انتخاب ميشال سليمان رئيساً.
وال ننسى دور مصر في التوافق على المفتي الشيخ عبد اللطيف
دريان لتولي منصب مفتي الجمهورية اللبنانية ،وجاء هذا التوافق
بعد الصراع بين المفتي السابق الشيخ محمد رشيد قباني وتيار
المستقبل ووج��ود انقسام داخ��ل أرك��ان الطائفة السنية يمنع
التوصل للتوافق من جهة وغياب أي عالقة للسعودية بخصوم
تيار المستقبل في الطائفة ،فبادرت مصر ونجحت.
ومؤخرا ً كان لمصر دور أساسي في رعاية اللقاء الذي حصل
بين زعيم تيار المستقبل النائب سعد الحريري ورئيس حزب
االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد وقبله في ترتيب زيارة
مراد للسعودية.
ح��دث ه��ذا بينما كانت السعودية في مرحلة دوره��ا الذهبي
لبنانياً ،فكيف يكون الوضع والسعودية تفقد تأثيرها ،رغم ما
يبدو من سقفها العالي؟ ففي لبنان تأتي األدوار من لعب دور
الوسيط وصناعة التسويات ،والسعودية غير قادرة على لعب هذا
الدور حتى زمن طويل بعدما ركبت موجة تصعيد عالية وقطعت
جسورها مع إيران.
في صناعة التسويات ستكون السعودية طرفا ً ال يمكن تجاهله،
ومن ميزات الوسيط أن تكون له عالقة طيبة معها ،وهذه صفة
تمتلكها مصر ،لكن يجب أن يكون لها أيضا ً قبول لدى خصومها،
وهذا أيضا ً ما تمتلكه مصر.
مصر على عالقة طيبة بروسيا الدولة العظمى التي ترسل
الرسائل المتتالية حول دعوة مصر للعب دورها اإلقليمي ،ومصر
التي ال تقيم عالقات طيبة مع إيران ال تثير حساسيتها وال اعتراض
حزب الله ،وفي المقابل تحوز الرضا األميركي والمركز التقليدي
في الذاكرة اللبنانية.
ليس ضروريا ً أن تسعى مصر إلى لعب دور أو وراث��ة مكانة
السعودية بل ستدفعها األحداث لتكون الدولة المؤهلة لملء فراغ
تركته السعودية فجأة وتكون السعودية غير جاهزة السترداده
فترتضي أن تخلفها مصر فيه.

�إلى دولة الرئي�س �سالم ( ...تتمة �ص)1
أتريدوننا أن نكون عبيدا ً تحت سيادتكم ننفذ مشيئتكم بالظلم وقهر الضعفاء
ل ُنمنح خبزا ً ووظيفة! وأيّ خبز نأكل إنْ كان مغ ّمسا ً بالذل والهوان؟
وأيّ عم ٍل نعمل إنْ كان فيه عون للظالم على ظلمه وتقوية للفاسد على
إفساده؟
يوحدوا
كان بوسع ممالك الخليج وملوكها بما منحهم الله من بركات أن ّ
المسلمين والعرب وأن ينشروا العلم ،وأن يقتلوا الفقر ،وأن يبنوا البالد ،وأن
يساعدوا على ح ّل الخالفات لكنهم فعلوا عكس ذلك.
أكثر من ألف مليار مودعة في بنوك أجنبية .عائدات النفط إما للترف والدعة
والبطر ،وإما للفتنة وشراء الذمم وصناعة الحروب والتوحش.
ما المطلوب لترضوا عنا؟
فهل المطلوب أن نرمي سالحنا لتنعم «إسرائيل» بأمن وسالم وشعوبنا
تبقى في األلم والجوع والخوف؟
هل المطلوب أن نقبل بتقسيم س��وري��ة ،أن نقبل بذبح اليمن ،أن نقبل
بانتحاريّيكم في العراق ،أن نقبل بإرهابيّيكم في مصر وليبيا؟
ما المطلوب حتى نكون معتدلين فال ُنعَ ّد إرهابيّين بنظركم :أن ال ندافع عن
لبنان ونترك أرضنا لالغتصاب وشعبنا للنفي والهجرة من جديد؟ أن ندفن
رأسنا في الرمال فال نرى كيف تسرق أميركا منا ثرواتنا و«إسرائيل» أحالمنا؟
هل المطلوب أن نأتي إلى سفارتكم نبايع مليككم على جرائمه ونفرش
أجسادنا لتدوس عليها أقدامه المقدسة.
ال ،لن نكون إال حيث نكون ،لن نكون إال إلى جانب الحق ،وإال إلى جانب
المظلومين والمعذبين في األرض من البوسنة إلى اليمن وسورية والعراق حتى
آخر شبر وجرح من فلسطين!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

بالرضا والتسليم لمشيئة الله تعالى ننعى إليكم المرحومة

فريدة معروف الخ�شن دهام
أرملة المرحوم سامي دهام

المهندس وليد زوجته سحر رضوان
		
ابناها:
المهندس أسامة زوجته أليسار األعور
		
المربية غادة زوجها شوقي حمادة
		
بناتها:
الدكتورة نجوى أرملة المرحوم جمال نور
		
الدكتورة رويدة زوجة غسان الشيتي
		
الدكتورة سحر زوجة نديم حاطوم
		
وستقام الصالة على روحها الطاهرة اليوم األربعاء  9آذار الحالي في
بلدتها بكيفا (راشيا) الساعة الثانية عشرة ظهراً.
تقبل التعازي في بكيفا (نادي البلدة) يومي الخميس والجمعة 10
و 11آذار من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً .وفي دار
الطائفة الدرزية في بيروت يوم الثالثاء في  15آذار من الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً حتى السادسة مساءً.

غيّب الموت الرفيق والمربّي

محمود محمد �سالمة
(حائز وسام الثبات)

الدكتور علي ومحمد
		
ولداه:
طه وياسين والمرحومان أحمد ومصطفى سالمة
		
أشقاؤه:
علي درغام
		
صهره:
وقد أقيم مجلس عزاء بمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاته يوم أمس
في حسينية الدوير.
تقبل التعازي في بيروت يوم غ ٍد الخميس  10آذار  2016للرجال
والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مسا ًء في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء ـ سبينس ،قرب مركز أمن
الدولة.
اآلسفون الحزب السوري القومي االجتماعي ،آل سالمة ،الكردي،
عاصي ،درغام وعموم أهالي بلدة الدوير.

المحكمة الدولية تب ّرئ «الجديد» وخياط من تهمة تحقيرها
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان ،أن
هيئة االستئناف أصدرت أمس حكمها (مع رأيين
منفصلين ورأي مخالف جزئياً) في قضية التحقير
ضد شركة الجديد ش.م.ل  /شركة نيو تي في
ش.م.ل (أن تي في) وكرمى محمد تحسين الخياط
(.»)05-STL-14
وأش��ار البيان الى أن «هيئة االستئناف ،التي
تتولى رئاستها القاضية رئيسة المحكمة إيفانا
هردليشكوفا ،وتض ّم القاضية جانيت نوسوورثي
والقاضي وليد ع��اك��وم ،فسخت في حكم خطي،
قرارا ً لجهة إدانة السيدة الخياط بالتهمة  2وألغت
الغرامة التي فرضها عليها قاضي التحقير وقدرها
عشرة آالف يورو .وصدقت هيئة االستئناف أيضا ً
تبرئة السيدة الخياط من التهمة  1وتبرئة الجديد
من كلتا التهمتين».
وأوض��ح أن «ه��ذه القضية تمحورت ح��ول بث
تلفزيون الجديد في لبنان خالل شهر آب 2012

خمس حلقات تناولت شهودا ً سريين مزعومين
للمحكمة وإتاحة هذه الحلقات على شبكة اإلنترنت،
ف��ي انتهاك ل��ق��رار ص���ادر ع��ن ق��اض��ي اإلج���راءات
التمهيدية في  10آب  .2012وقد أسندت إلى كل
من المتهمين ،شركة الجديد والسيدة الخياط التي
كانت تشغل آن��ذاك منصب نائبة مديرة األخبار
والبرامج السياسية ،تهمتين بتحقير المحكمة عمالً
بالمادة  60مكرر من قواعد اإلج���راءات واإلثبات
للمحكمة ،وذل��ك لعرقلتهما سير العدالة عن علم
وقصد من خالل:
 - 1بث و/أو نشر معلومات عن شهود سريين
مزعومين في قضية عياش وآخرين ،مقوضين بذلك
ثقة الرأي العام في قدرة المحكمة على حماية سرية
المعلومات المتعلقة بالشهود ،أو بشهود محتملين،
أو سرية المعلومات التي يقدمونها (التهمة .)1
 - 2وعدم إزالة المعلومات المتعلقة بالشهود
السريين المزعومين في قضية عياش وآخرين من

الموقع اإللكتروني لتلفزيون الجديد وقناة تلفزيون
الجديد على موقع يوتيوب ،منتهكين بذلك القرار
الصادر في  10آب ( 2012التهمة .»)2
ولفت البيان الى أن «القاضي الناظر في قضايا
التحقير نيكوال لتييري كان قد أصدر حكمه في 18
أيلول  2015مبرئا ً الجديد من كلتا التهمتين ،ومبرئا
السيدة الخياط من التهمة  ،1إال أنه وجدها مذنبة
بالتهمة  .2ونتيجة لذلك ،فرض القاضي الناظر في
قضايا التحقير على السيدة الخياط ،في  28أيلول
 ،2015غرامة قدرها عشرة آالف يورو».
وأشار الى أنه «في إطار اإلجراءات المتبعة أمام
هيئة االستئناف ،استأنف صديق المحكمة لالدعاء
الحكم بتبرئة الجديد من كلتا التهمتين وبتبرئة
السيدة الخياط من التهمة  .1كذلك ،استأنفت جهة
الدفاع الحكم بإدانة السيدة الخياط بالتهمة .2
وبهذا الحكم الصادر اليوم عن هيئة االستئناف
تختتم قضية التحقير رقم .»05-STL-14

توقيف ح�سين يعقوب في ق�ضية هنيبعل
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس ،في حق المهندس
حسين يعقوب شقيق النائب السابق الموقوف حسن يعقوب ،مذكرة توقيف
وجاهية ،بعد االستماع إلى إفادته في قضية اختطاف هنيبعل القذافي.

تخريج �ضباط وع�سكريين من الأمن العام بالتعاون مع «كاريتا�س»
أق��ي��م ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س ف��ي قصر
األونيسكو في بيروت ،حفل تخريج
ض��ب��اط وعسكريين م��ن المديرية
العامة لألمن العام تابعوا بالتنسيق
م��ع راب��ط��ة «ك���اري���ت���اس» ،دورات
تدريبية مختلفة خالل العام 2015
وذل��ك في إط��ار التعاون القائم بين
ال��م��دي��ري��ة وك��اري��ت��اس ل��ب��ن��ان ،في
ح��ض��ور العقيد كميل ن��ع��وم ممثال
المدير ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء
عباس إبراهيم ورئيس الرابطة في
لبنان األب بول كرم ،إضافة إلى عدد
من الضباط والمدربين.
ووزع��ت خ�لال الحفل الشهادات
على المتخرجين ،وألقى كل من األب
كرم والعقيد نعوم كلمة للمناسبة.

يعقوب لدى وصوله إلى قصر العدل

لماذا حظر ال�سالح ( ...تتمة �ص)1
الضباط المتخرجون

وقفة ا�ستذكارية لعوائل �شهداء مجزرة بئر العبد
نفذ أهالي شهداء مجزرة بئر العبد التي ارتكبتها المخابرات األميركية عام
 1985وقفة تضامنية في مكان المجزرة إحيا ًء لذكرى الشهداء ،حضرها حشد
من المواطنين وعدد من الشخصيات االعالمية والحزبية والسياسية ،جرى
خاللها تأكيد ضرورة صون ذكرى الشهداء وحفظ وصاياهم.
وأضاء أهالي الشهداء الشموع ووزعوا الورود في مكان االنفجار ،فيما علقت
صور تذكارية للشهداء كتب عليها «وحشية أنظمة التكفير» في إشارة إلى
األنظمة التكفيرية التي وقفت خلف االنفجار.
وروت زوجة الشهيد أبو حسن نور الدين الذي استشهد في التفجير ما حصل
مع زوجها الذي كان يعمل كهربائياً ،حيث كان يوزع الحلوى على المصلين
واستشهد اثر االنفجار .وأكدت الحاجة أم حسن «أنها وعائلتها ال يزالون على
خط الجهاد والمقاومة وأن دماء زوجها الشهيد أثمرت في اوالدها وأحفادها
مقاومة وصبرا ً وجهاداً» ،واشارت الى أن «جبهة العدو اليوم قد ّ
كشرت عن
أنيابها وبانت جبهة الباطل والتكفير من السعودية إلى أميركا إلى «اسرائيل».
وأوضحت أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير األرض ودماء الشهداء هي
التي تثمر االنتصار».
وكان التفجير اآلثم استهدف اغتيال السيد محمد حسين فضل الله ،فوقع
ضحيته حوالي  80شهيداً ،بينهم أكثر من  40امراة ،وما يقرب من  260جريحا ً
كما د ّمر أربعة مبانٍ  ،وأدى الى تضرر  20مبنى آخر ضمن دائرة شعاعها 200
متر ،فضالً عن وقوع أضرار مادية أخرى.

الأ�سباب الحقيقية ( ...تتمة �ص)1

جانب من الوقفة االستذكارية

رو�سيا و�إيران ( ...تتمة �ص)1
ف��ي جنيف س��ي��ب��دأ ال��ي��وم وص���ول الوفود
والمحادثات ستنطلق اإلثنين المقبل ،ويصعب
التنبّؤ وف��ق��ا ً للمصدر نفسه بكيفية تصرف
جماعة الرياض المرتبكة بين معرفتها بالميدان
وما سيحدث مع «النصرة» إذا ارتضت مسار
جنيف ومعرفتها ف��ي ال��م��ق��اب��ل بالنتائج إذا
انسحبت وأكمل المسار بدونها.
ف����ي ل���ب���ن���ان غ���ط���ت ف��ض��ي��ح��ة االت����ص����االت
المقرصنة على فضائح النفايات المتراكمة،
ل��ت��ض��ي��ف ن��ف��اي��ات االت���ص���االت م��ل��ف��ا ً ج��دي��دا ً
التنصت والعبث بالداتا
مفتوحا ً على مخاطر
ّ
لحساب شركات أجنبية خارج نطاق المفهوم
السيادي للدولة ،ع��دا ع��ن تبديد ال��م��ال العام
وحرمان الخزينة من مداخيل سيزداد الخرق
المالي واألمني فيها كلما تك ّرست بالتغاضي،
خصوصا ً إذا تبيّن أنها تحظى بحماية سياسية
ودخلت في شبكات المحاصصة كما دخلت
قبلها النفايات ولم تخرج بعد.

الحوار على صفيح النفايات

ُتعقد اليوم جلسة جديدة للحوار الوطني على
صفيح النفايات وعلى ضوء القرارات الخليجية
بتصنيف حزب الله على الئحة اإلره��اب ،بغياب
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
ورجحت مصادر على صلة
الذي غادر إلى باريسّ .
بالحوار لـ«البناء» أن ال يتم االلتزام بجدول األعمال،
وأن ال أجندة حقيقية لجلسة اليوم في ضوء ملف
المتفجر ،ال سيما أن رئيس الحكومة تمام
النفايات
ّ
سالم ربط مصير الحكومة بح ّل هذا الملف خوفا ً من
أن يتح ّول صاعق تفجير لها .ولفتت المصادر إلى
«أن مصير هذا الحوار بات مرتبطا ً بمصير مجلس
الوزراء وكالهما مرتبط بالحوار الثنائي بين حزب
الله وتيار المستقبل».

بري :زيارتي السعودية تنتظر..

ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه
قوله لـ«البناء» أن «ال معطيات في القريب العاجل
في موضوع رئاسة الجمهورية ،ولفت إلى أنه يتابع
جهوده على إنجاح خيار الوزير سليمان فرنجية
الذي يُعتبر الخيار القائم حاليا ً وأنه في حال عدم
إنجاح خيار فرنجية سيبدأ التفكير حينها برئيس
من خ��ارج األق��ط��اب ،ويكون أق��رب إل��ى الوسطية
ومقبول من جميع األط��راف ،ألنه يستشعر خطر
استمرار الفراغ الرئاسي ويفضل انتخاب رئيس
وإنهاء األزمة أكثر من بقاء الفراغ».
وأشار بري إلى «أنه ال يزال على موقفه بأن إنجاز
االستحقاق الرئاسي أقرب من أي وقت مضى وأنه
يع ّول بذلك على التقارب اإليراني  -السعودي ال
سيما أن شيئا ً ما يحصل في هذا السياق خارج
اإلعالم في الدوائر المغلقة وعبر وسطاء سيؤثر على
الملف اللبناني بشك ٍل سريع الذي هو أكثر الملفات

تعقيدا ً ونضوجاً» .وفي سياق آخر ،شدّد بري على
«أن ما تقوم به السعودية خطأ وهي ال تستطيع
االستمرار في السياسة ذاتها إلى وقت طويل ،كما
أنه ليس واردة عنده زيارة السعودية في الوقت
الراهن إال في ظل مناخ تفاهم بين طهران والرياض
وهو يلمس مؤشرات على هذا التقارب وي��رى أن
األمور ليست مغلقة».
وأب��دى بري أم��ام زواره مخاوفه من أي «عمل
يقوم به تنظيم داعش وأخواته من عمليات تفجير
أو اغتياالت تخرق االستقرار األمني السائد في ظل
العمل الدؤوب لبعض الجهات في الداخل والخارج
على إيقاع الفتنة بين اللبنانيين إال أن بري مطمئن
إل��ى أن األم��ن مضبوط بيد األجهزة األمنية التي
رفعت من درجة التنسيق بينها».
وف��ي االل��ي��زي��ة يحضر الملف ال��رئ��اس��ي ال��ذي
يشغل الفرنسيين في لقاء رئيس اللقاء الديمقراطي
والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند .ووفق معلومات
الحزب التقدمي االشتراكي لـ«البناء» فإن النائب
جنبالط يهدف من زيارته الفرنسية السعي لدى
الفرنسيين الطلب من السعودية تهدئة الوضع مع
حزب الله ،مشيرة إلى تخ ّوفه من أن يكون شهر آذار
شهر االنفجار األمني واالنهيار السياسي» .ولفتت
المعلومات إلى «أن جنبالط سيطلب من الفرنسيين
تأمين مظلة دولية ضاغطة إلتمام االستحقاق
الرئاسي بانتخاب الوزير سليمان فرنجية أو الوزير
السابق جان عبيد».

عون و 14آذار

ودعا عضو تكتل التغيير واإلصالح الوزير السابق
سليم جريصاتي في بيان تاله بعد اجتماع التكتل
امس ،إلى انتظار كلمة رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون المرتقبة في  14آذار الحالي ألنها
توصف وتحدد مسارا ً للتعاطي مع الوضع الراهن
واالستحقاقات ،مطالبا ً بوقف مصادرة الرأي العام
اللبناني عبر الذهاب إلى انتخابات نيابية والبلدية
في آن معاً .وأكد أن مَن يقاتل داعش يقاتل عدو لبنان
وال��ع��رب ،معتبرا ً أن مقاومة اإلره��اب التكفيري و
«إسرائيل» يجب أن تكون مح ّل إجماع ك ّل اللبنانيين.
رحبت وزارة الخارجية األميركية
على خط آخر ّ
بالقرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي
أخي ًرا بإعالن حزب الله تنظيمًا إرهابيًا .وقال نائب
المتحدث باسم الخارجية األميركية م��ارك تونر
إن «ال��والي��ات المتحدة ستواصل مشاوراتها مع
دول مجلس التعاون الخليجي حول إمكان فرض
عقوبات وأي إجراءات أخرى لمواجهة أنشطة حزب
الله اإلرهابية في المنطقة» ..وأوض��ح أن بالده
فرضت عقوبات خالل هذا العام على ثالثة أفراد
وشركتين لهم عالقات بجماعة حزب الله ،ودعا
المسؤول األميركي «ال��دول كافة إلى إعالن حزب
الله تنظيمًا إرهابيًا» ،زاعما ً إلى أن الحزب ال يزال
يلعب دو ًرا في إثارة زعزعة االستقرار في المنطقة
وممارسة أنشطة إرهابية.
واستبعد مصدر دبلوماسي سابق لـ»البناء أن
تقدم الواليات المتحدة مشروع ق��رار في مجلس
األمن الدولي أو في الجمعية العامة لألمم المتحدة
لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية ،وأكد أن «الفيتو

 في ليبيا رغم الفوضى العارمة التي خلفها التدخل الغربيوراءه بعد حرب ضارية إلسقاط العقيد معمر القذافي ،ورغم
ال��دور المكشوف للغرب في جلب التشكيالت اإلرهابية إلى
ليبيا ،نهض جيش ليبي لقتال اإلره��اب ،وأثبت ويثبت أهليته
ك ّل يوم في تحقيق اإلنجازات بوجه اإلرهاب ،ورغم ذلك تدور
التطورات ح��ول تدخل ق��وات تقودها إيطاليا لمواجهة خطر
اإلرهاب بينما يكفي تسليح الجيش وتجهيزه ،للقيام بالمهمة،
لكن الحجة تقنية قانونياً ،فالقرار المتخذ بحظر بيع السالح
إلى ليبيا ال ي��زال سارياً ،والعذر األقبح من ذنب أنّ تشكيل
حكومة تض ّم اإلخ���وان المسلمين وجماعة القاعدة إرضاء
لتركيا يشكل سببا ً كافيا ً إللغاء الحظر عن الجيش الليبي!
 يتباكى الغرب على كيفية خوض الحرب على اإلرهاب عبربوابات لبنان والعراق وليبيا ويخشى فوز الجيش السوري في
سورية ،ويكثر الحديث عن أهمية الحرب البرية للفوز النهائي
على اإلره���اب ،وعماد الحرب البرية جيوش مستعدّة لبذل
الدماء ،والمفارقة أنّ الجيوش موجودة ومستعدّة ولكن...
محظور عليها امتالك السالح الذي ال تحتاج منه مجتمعة أكثر
من إنتاج يوم واحد من مصانع السالح والذخائر األميركية!
ناصر قنديل

الروسي سيكون حاضرا ً في أي قرار من هذا القبيل،
وبالتالي الواليات المتحدة لن تقدم قرارا ً كهذا إذا
كانت تعلم مسبقا ً بأن روسيا ستستخدم الفيتو إال
إذا كان هدفها ودول الخليج حشر روسيا ،لكن هذا
ليس واردا ً في الوقت الحاضر ال سيما بعد التفاهم
األميركي  -ال��روس��ي على مكافحة اإلره���اب في
سورية وقرار وقف إطالق النار األخير» .وأوضح
المصدر أن «هناك مشكلة في األم��م المتحدة في
تحديد اإلرهاب ،حتى قرار مجلس األمن األخير في
خص اإلرهاب لم يحدّد ماذا يعني اإلرهاب ،بل
ما
ّ
يحدّد كيف سيتم التعامل معه بينما تحديد معناه
متروك للدول الكبرى».

شبكات مخروقة

إل��ى ذل��ك ب��رزت أم��س ،فضيحة االنترنت غير
الشرعي في ضوء الشكاوى التي وصلت إلى وزارة
االتصاالت عن شركات عمدت إلى تركيب تجهيزات
ضخمة في بعض الجرود ألخذ اإلنترنت من الخارج،
ومن ثم تزويد المواطنين باشتراكات غير شرعية،
وأك��د النائب حسن فضل الله بعد اجتماع لجنة
اإلعالم واالتصاالت ،أن «لألمر بعدا ً أمنيا ً ومخاطر
حقيقية إذ يمكن أن تكون هذه الشبكات مخروقة من
قبل العدو اإلسرائيلي».
ورجحت مصادر عسكرية لـ»البناء» أن يكون
منشأ هذه الشبكات الخارجية هي قبرص ،حيث
تؤمن اتصاالت بمحطات داخل األراضي اللبنانية
بواسطة ما يُس ّمى شبكة «الماكروايف» ومن هذه
المحطات يتم توزيع خطوط للمواطنين اللبنانيين،
وبالتالي يصبح ك��ل مشترك ف��ي ه��ذه الشبكة
مع ّرضا ً للتنصت على كافة وسائل االتصاالت
التي يستخدمها ،سواء كانت من خدمات الشبكة
العنكبوتية (اإلنترنت) أو من خ�لال المكالمات
العادية ،وبالتالي وسائل االتصال وهذه مع ّرضة
للمراقبة من خارج لبنان ،خصوصا ً من قبرص التي
هي على اتصال مباشر بإسرائيل».
ودع���ا الخبير ف��ي ح��ق��ل االت���ص���االت المدنية
والعسكرية محمد عطوي ل��ـ»ال��ب��ن��اء» إل��ى عدم
االستخفاف بهذه المعلومات األمنية واالقتصادية
واالجتماعية والشخصية ال��ت��ي تستفيد منها
«إسرائيل» باالتفاق مع قبرص» ،وأش��ار العميد
عطوي إلى أن ذلك أيضا ً ير ّتب خطرا ً أمنيا ً وخسارة
مالية كبيرة ل��وزارة االتصاالت المسؤولة األولى
عن هذا الموضوع ،وبالتالي عليها التنسيق مع
القوى األمنية ومديرية االستخبارات في الجيش
واالس��ت��ق��ص��اء واألم���ن ال��ع��ام للكشف ع��ن جميع
المحطات الالشرعية في داخل األراضي اللبنانية
والطلب من المواطنين تقديم بعض المعلومات
لكشف أماكن تواجدها وهي تركب عادة في أعالي
األبنية وتكون موجهة باتجاه قبرص».
ولفت عطوي إلى «احتمال أن يكون جبل الباروك
أح��د أماكن تواجد ه��ذه المحطات غير الشرعية
خارج األراضي اللبنانية ،ال سيما وأن «إسرائيل» قد
نشرت منذ سنوات صحونا ً القطة في مرتفعاته على
الخط الفاصل بين لبنان وفلسطين من الناقورة إلى
مزارع شبعا لمراقبة االتصاالت الهاتفية الخلوية
في لبنان».

العرب ،بينما يركز الجمهوريون
على نهج تقوية «إسرائيل» .واألمر
ليس سيان بل هناك فرق مه ّم...
وال شك في أنّ إضعاف العرب
أخطر من تقوية «إسرائيل» ،وإنْ
كان األمران يخدمان في النهاية هذا
الكيان .ويبدو أنّ الواليات المتحدة
تحت حكم الديمقراطيين قد تمادت
هذه المرة في إضعاف العرب إلى
درجة أنّ حكام تل أبيب ال يرون أيّ
سبب للتنازل ولو بشيء قليل في
القضية الفلسطينية.
ب����دأت ال��ق��ص��ة ع��ن��دم��ا أع��ل��ن
الرئيس أوب��ام��ا في خطابه أمام
الجمعية العمومية لألمم المتحدة
في أيلول  2014موقفا ً قال عنه
إن��ه «اكتشاف م��ده��ش» وه��و أنّ
ما يس ّمى بـ»الصراع الفلسطيني
– اإلس��رائ��ي��ل��ي» ل��ي��س ال��ص��راع
المركزي في المنطقة ،وإنما هو
صراع ثانوي .وال شك في أنّ هذا
االستنتاج قرأه من خالل لقاءاته
م��ع زع��م��اء الخليج ال��ذي��ن كانوا
ي��ص�� ّرون ع��ل��ى م��ح��ارب��ة «م��ح��ور
المقاومة» كأولوية مطلقة...
أوباما وجد أنّ هناك شيئا ً أولويا ً
يجمع الخليج بـ»إسرائيل» وهو
مناهضة محور المقاومة ،وشيئا ً
ث��ان��وي �ا ً يف ّرقهم وه��و «ال��ص��راع
الفلسطيني اإلس��رائ��ي��ل��ي» ...من
الضروري إذا ً ح ّل الثانوي والتركيز
على األ ّول���ي .ضغط أوب��ام��ا على
نتنياهو إلعطاء الفلسطينيين دولة
ما حتى ولو كانت مسخا ً ما دام
العرب اآلن في أضعف أحوالهم
وسيرضون بالفتات .هذه «الدولة
الفلسطينية» ال��ت��ي سترتبط
بـ»إسرائيل» أمنيا ً ودفاعيا ً سوف
تلغي أيّ إحراج أمام غالبية أعضاء
جامعة ال��دول العربية لالعتراف
بالكيان الصهيوني وفتح عالقات
تحالف علنية تحت الشمس معه
في مواجهة الخطر المشترك الذي
يمثله محور المقاومة.
الخليجيون طالبوا أوباما مرارا ً
بالضغط على «إسرائيل» كي تقوم
بهذه الخطوة وينتقل الحلف من
«تحت الطاولة» إلى العلن...
وكأني بأوباما يقول لنتنياهو:
لقد أضعفتُ لكم العرب إلى أقصى
ح���دّ ،فعليكم االع���ت���راف ب��دول��ة
فلسطينية مرتبطة معكم بمعاهدات
أمنية وعسكرية كي نجني الثمار
سوية عبر توافق استراتيجي كامل
بينكم وبين الخليج.
يجيب نتنياهو :سيدي الرئيس؛
ولماذا أعطي الفلسطينيين شيئا ً
واح����دا ً م��ا دام ال��ع��رب ضعفاء؟
خاصة أنهم يتعاونون معي اآلن

ض ّد عدونا المشترك؟ وهل االنتقال
من تحت الطاولة إلى فوقها سبب
ٌ
كاف كي أعطيهم األرض؟ علينا أن
نضغط أكثر على الخليجيين حتى
ّ
بغض النظر
يعلنوا تعاونهم معنا
عن الفلسطينيين ومسألتهم.
تلقف أوب��ام��ا الفكرة .فما دام
الضغط على «إس��رائ��ي��ل» صعبا ً
وال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال���ع���رب س��ه�لاً
ف��ل��م��اذا ال ن��ض��غ��ط ع��ل��ى زع��م��اء
الخليج لتقديم «ت��ن��ازل نوعي»
لـ»إسرائيل»؟ وهكذا كان ،فقد قدّم
الخليجيون «ورق��ة اعتماد» لدى
«إسرائيل» عبر إعالنهم حزب الله
منظمة إرهابية.
أوباما بدا أسعد الناس بعد هذا
اإلع�ل�ان ،وق��ال ف��ي نفسه :سوف
أنتظر نتنياهو في واشنطن كي
يدفع ثمن م��ا ق�دّم��ه الخليجيون
ع��ب��ر ال��ق��ب��ول ب��دول��ة فلسطينية
مسخ يكون قيامها فاتحة سيطرة
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ك��ب��رى على عرب
الخليج في مواجهة شرقه...
نتنياهو ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ليس
مستعدا ً لمثل ه��ذا األم��ر .ولماذا
يكون ما دام الخليج مطواعاً؟ ولع ّل
نتنياهو بانتظار تنازل جديد من
دول النفط العربي بشكل اعتراف
بـ«إسرائيل» علنا ً دون أيّ اعتبار
لما يس ّمى بـ«الصراع الفلسطيني
ـ اإلسرائيلي».
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