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سياسة

رسائل
إلى المحرر

تقرير

ديكتاتورية اإلمبريالية
والتكفير
م ـمــا ال ش ـ ّـك ف ـيــه ،ب ــأن الــرئـيــس
ب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،سـ ـ ـ ـ ـ ــأل ذات
ي ـ ـ ـ ــوم ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ك ـ ـيـ ــف س ــأمـ ـن ــح
االص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــات ،لـ ـفـ ـك ــر ي ـط ــال ــب
ب ـحــذف ق ـبــات الـفـنــان املــرحــوم
رشـ ــدي أب ــا ُظ ــة لـلـفـنــا ُنــة صـبــاح
فـ ــي أف ـ ـ ــام أنـ ـتـ ـج ــت وأخـ ــرجـ ــت
ف ــي س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـغ ــاب ــر،
ـرد لقدح
ويعتبر ان احـتـســاء ف ـ ٍ
م ــن الــوي ـس ـكــي خـطـيـئــة مميتة
وخيانة عظمى ،ويحطم تمثال
أبـ ــو الـ ـع ــاء امل ـ ـعـ ـ ّـري ،وتـمــاثـيــل
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـسـ ــن ،وي ـ ـح ـ ــرق ش ـج ــرة
امل ـي ــاد وي ـطــالــب بـمـنــع الـنـســاء
مـ ــن دخـ ـ ـ ــول مـ ـعـ ـت ــرك ال ـت ـم ـث ـيــل
السينمائي والتلفزيوني ،ومن
قـ ـي ــادة ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،وم ـم ــارس ــة
رياضتي الفروسية والسباحة.
م ـ ــن إح ـ ـ ـ ــدى م ـ ـق ـ ــوالت ت ـع ــال ـي ــم
ّ
التلمود الصهيوني ،أن نطفة
غ ـي ــر الـ ـيـ ـه ــودي ك ـن ـط ـفــة بــاقــي
الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،وال ـن ـع ـي ــم م ــأوى
أرواح اليهود ،وال يدخل الجنة
إال اليهود ،أما الجحيم فمأوى
ال ـك ـفــار ،مـهـمــا اخـتـلـفــت أسـمــاء
أديــانـهــم .مــن هنا ال نــرى فارقًا
بني الفكر الصهيوني التلمودي،
والـ ـفـ ـك ــر ال ــوه ــاب ــي ال ـت ـك ـف ـيــري
طــاملــا ان كــا الـفـكــريــن يعتبران
ان مـ ـف ــاتـ ـي ــح الـ ـجـ ـن ــة م ـل ـك ـه ـمــا
وحديهما ،وان صراطيهما هما
املستقيمان فقط ،وذلك انطالقًا
مــن اعـتـمــادهـمــا ثـقــافــة التكفير
والتخوين ،فيا لها من كارثة.
أص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـفـ ًـ ـك ـ ــر ال ـ ــوه ـ ــاب ـ ــي
التكفيري عالوة على اعتناقهم
بدعم من النظام
مذهب التكفير،
ٍ
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،يـ ـح ـ ّـمـ ـل ــون إي ـ ــران
م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـ ـخ ـ ــراب والـ ــدمـ ــار
وال ــدم ــاء .س ــؤال بــرســم الـنـظــام
امل ـل ـكــي ال ـس ـع ــودي :م ــا خطيئة
إي ــران اذا حملت رايــة فلسطني،
وأنـ ـت ــم امل ـن ـش ـغ ـل ــون ف ــي إت ـم ــام
ورشــة مـشــروع الـشــرق األوســط
ال ـجــديــد ،وال شـغــل شــاغــل لكم
س ـ ــوى ع ـق ــد ص ـف ـق ــات ال ـب ـت ــرو ـ
دوالر؟ ل ـق ــد غـ ـ ّـررتـ ــم ي ــا س ــادة
ب ـق ـســم هـ ــام م ــن أبـ ـن ــاء وأح ـف ــاد
ال ـق ــوم ـي ــن ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي ل ـب ـنــان،
وأفـهـمـتـمــوهــم ب ــأن والي ــة فقيه
س ـت ــول ــد ف ــي ل ـب ـن ــان وسـتـحـكــم
بأمرهاً ،فيا سادة يا كرام يا من
بتم ّ
مطية في أيــادي الحريرية
الـسـيــاسـيــة عليكم ان تقتنعوا
ان مــوسـكــو وب ـكــن وك ــاراك ــاس
وبيونغ يانغ وهافانا ودمشق
الــداعـمــة لـطـهــران واملـقــاومــة في
ل ـب ـنــان ،دول عـلـمــانـيــة ال تقبل
بتاتًا بقيام أي شكل من أشكال
ً
سواء
الدولة الدينية في لبنان
واليــة الفقيه ،أم واليــة الخالفة،
أم والية مار مارون.
فـلـنـعـمــل م ـنــذ اآلن ع ـلــى إب ـقــاء
دمشق عاصمة علمانية ،وعلى
ال ـبــدء فــي بـنــاء الـنـظــام العربي
ال ـع ـل ـم ــان ــي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي فــي
ّ
لبنان الذي يجل تعاليم األديان
ّ
وي ــؤم ــن ب ـه ــا ،إن ــم ــا ف ــي الــوقــت
ّ
التعصب
عينه ينبذ كل أشكال
ال ــدي ـن ــي وامل ــذه ـب ــي وال ـطــائ ـفــي
واملـ ـن ــاطـ ـق ــي ،وم ـن ـط ــق ح ـمــايــة
أم ــن املنطقة والـقــريــة وال ـشــارع
والزاروب.
ريمون ميشال هنود

رأى السفير اإليراني في
لبنان ،محمد فتح علي ،أن
من يعترض على منح بالده
مساعدات للجيش اللبناني
«ال يخدم مصلحة لبنان في
وأكد،
مكافحة اإلرهاب»ّ .
في حديث إلى «األخبار»،
استعداد إيران لتقديم
هبة غير مشروطة للجيش
اللبناني كـ«مرحلة أولى» من
التعاون بينهما

السفير اإليراني :من يعترض على الهـ ـ
هيام القصيفي
أعـلــن األم ــن ال ـعــام للمجلس األعـلــى
ل ـ ــأم ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ع ـلــي
ش ـم ـخ ــان ــي ،خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه األخـ ـي ــرة
لـ ـبـ ـي ــروت ،اسـ ـتـ ـع ــداد إي ـ ـ ــران لـتـقــديــم
هبة عسكرية إلــى الجيش اللبناني.
ورغــم ترحيب رئيس الحكومة تمام
سـ ـ ــام ب ــالـ ـخـ ـط ــوة ،إال أنـ ـه ــا أثـ ـ ــارت
تباينات حول مغزى الهبة واإلحراج
الـ ــذي ق ــد تـسـ ّـبـبــه لـلـبـنــان وامل ـخــاطــر
ال ـت ــي ق ــد ت ـتــرتــب ع ـلــى ق ـبــول ـهــا .ولــم
تـقـتـصــر االع ـت ــراض ــات ع ـلــى الــداخــل
املـ ـحـ ـل ــي ،ب ـ ــل تـ ـع ـ ّـدت ــه إلـ ـ ــى ال ـ ـخـ ــارج
الدولي ،بعد املعلومات التي نشرتها
«األخـ ـ ـب ـ ــار» (ال ـج ـم ـع ــة املـ ــاضـ ــي) عــن
اعتراض واشنطن وتهديدها بوقف
امل ـس ــاع ــدات األم ـيــرك ـيــة لـلـجـيــش في
حــال قبول الهبة اإليــرانـيــة .مــن هنا،
تـ ــدور أس ـئ ـلــة ح ــول مـصـيــر ال ـعــرض

اإليــرانــي ،فــي ضــوء الــزيــارة املرتقبة
لــوزيــر الــدفــاع سمير مقبل ،لطهران
للبحث في العرض وحاجات الجيش
اللبناني.
عـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي ج ـع ـل ــت إيـ ـ ــران
تعيد عــرض تقديم الهبة العسكرية
للبنان ،يقول السفير اإليراني محمد
فتحعلي لـ«األخبار» إن إيران «مهتمة
بلبنان وبأمنه ،وال سيما أنه يعاني
اليوم أزمة قوية بسبب اإلرهاب الذي
يتعرض له .لذا ،نعتبر أن من واجبنا
الــوقــوف إلــى جانبه ،كما إلــى جانب
الدول التي تنتمي إلی محور املقاومة
واملـ ـم ــانـ ـع ــة ،وأن نـ ـق ــول لـ ـه ــم :لـسـتــم
وحدكم في محاربة اإلره ــاب .ونحن
نـعـ ّـبــر ع ــن ه ــذه ال ـصــداقــة لـيــس فقط
بالعاطفة ،بل أيضًا عمليًا من خالل
امل ـس ــاع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة» .ويـضـيــف:
«كل الدول تقدم مساعداتها للجيش
ف ــي م ـحــارب ـتــه اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ون ـح ــن في

ّ
إيــران حققنا ،خالل األعــوام املاضية،
م ـك ـت ـس ـب ــات وإنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات م ـل ـم ــوس ــة،
نعتقد أنها يمكن أن تساعد الجيش
اللبناني الباسل» .وأكد فتحعلي أن
الهبة اإليــرانـيــة للجيش «مخصصة
ل ــدع ــم ع ـم ـلــه ف ــي م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب،
وهـ ـ ـ ــي غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـش ـ ــروط ـ ــة ومـ ـ ـ ــن دون
م ـق ــاب ــل» .وأوض ـ ــح أن ال ـع ــرض ال ــذي
حمله شمخاني ،في زيارته األخيرة
لـلـبـنــان« ،ع ـب ــارة ع ــن هــديــة م ــن دون
قيد أو شــرط ،وبالتالي فهذه ليست
صفقة ،وال يوجد فيها أي وسيط أو
أي طرف ثالث ،بل هي هبة من دولة
إلــى دول ــة ،وإي ــران ال تــريــد مــن لبنان
شيئًا في املقابل» .ولفت إلى أن رئيس
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ّ
«رحـ ــب بالهبة
ألنها ضرورية للبنان وجيشه».
وعن التعاون العسكري مع الجيش،
أجــاب السفير االيــرانــي« :نحن ّ
نقدم
الـ ـهـ ـب ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ك ـم ــرح ـل ــة اولـ ــى
مــن ال ـت ـعــاون مــع الـجـيــش الـلـبـنــانــي.
ونـعـتـبــرهــا مـقــدمــة طـبـيـعـيــة لــزيــادة
التعاون معه .وسندرس في املستقبل
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ـس ـك ــري ــة
ٍّ
وال ـل ــوج ـي ـس ـت ـي ــة ،بـ ـ ـت ـ ــأن ،كـ ــي ت ـكــون

مالئمة في عملية مكافحة االرهاب».
وع ـ ــن ن ــوعـ ـي ــة الـ ـهـ ـب ــة وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات
الـعـسـكــريــة ،ق ــال إن ب ــاده «مستعدة
ل ـت ـقــديــم ك ــل م ــا ي ـح ـتــاجــه ل ـب ـنــان من
أس ـل ـح ــة وذخ ـ ــائ ـ ــر ،وهـ ـ ـ ــذان االم ـ ــران
ح ـيــويــان لـلـجـيــش .ون ـح ــن ،اسـتـنــادًا
إلـ ــى خ ـبــرت ـنــا ال ـعــري ـقــة ف ــي مـكــافـحــة
اإلره ــاب ط ــوال أكـثــر مــن ثــاثــة عقود
داخ ـ ــل إيـ ـ ــران وخ ــارجـ ـه ــا ،ن ـع ــرف ما
ه ــي ال ـح ــاج ــات الـ ـض ــروري ــة ،ونــريــد
أن نقدمها إلــى لبنان على طبق من
اإلخالص للجيش اللبناني».
وع ـ ــن احـ ـتـ ـم ــال اع ـ ـتـ ــراض الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ع ـلــى ال ـه ـبــة اإلي ــران ـي ــة ،قــال
إن «هـ ــذا ال ـت ـصــرف ي ــأت ــي م ــن ضمن
سـ ـي ــاس ــة ازدواجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة املـ ـع ــايـ ـي ــر فــي
مكافحة اإلرهــاب» ،الفتًا ،على سبيل
املـثــال ،إلــى السياسة التي تعتمدها
واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي ضـ ـ ــرب ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية ،إذ «إننا نعتقد أن ليست
لـ ــدى االئ ـ ـتـ ــاف الـ ــدولـ ــي ن ـي ــة فـعـلـيــة
ملكافحة اإلرهــاب ،وهو داء سرطاني
يـ ـصـ ـي ــب دول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وي ـ ـجـ ــب أن
ت ـتــوحــد ف ــي ص ــف واحـ ــد ملــواجـهـتــه.
وإي ـ ــران سـبــق أن تـنـبــأت بـخـطــر هــذا
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غيب املوت الكاتب اللبناني والعربي
منح الصلح ،عن عمر يناهز السبعة
والثمانني عامًا.
ون ـع ــى ال ـص ـلــح ك ــل م ــن دار ال ـن ــدوة
التي أسسها وترأس مجلس إدارتها
م ـنــذ ع ــام  ،1987وال ـل ـق ــاء الـلـبـنــانــي
الــوحــدوي الــذي أسسه وتــرأســه منذ
عام  ،1992واملنتدى القومي العربي
ال ــذي ش ــارك ف ــي تــأسـيـســه مـنــذ عــام
 ،1992ك ـمــا نـعـتــه ن ـقــابــة الـصـحــافــة
اللبنانية ونقابة املـحــرريــن ،إضافة
الى املؤتمر القومي العربي الذي كان
أحــد مؤسسيه عــام  ،1990واملؤتمر
القومي  -اإلســامــي الــذي ساهم في
تأسيسه عام .1994
كـ ـ ـ ــان م ـ ـنـ ــح ال ـ ـص ـ ـلـ ــح مـ ـ ــن أص ـ ـحـ ــاب
املواقف الالفتة في ما خص املسألة

الـلـبـنــانـيــة وال ـن ـقــاش ح ــول الـقــومـيــة
العربية والديموقراطية .وهــو أبــرز
ال ـص ـل ـح ـيــن الـ ـ ــذي ظ ــل ع ـل ــى عــاقــة
جـيــدة بغالبية األطـ ــراف اللبنانية،
ل ـك ـن ــه لـ ــم ي ـك ــن ع ـل ــى ود مـ ــع ال ـق ــوى
الـ ـح ــاكـ ـم ــة الـ ـت ــي م ـن ـع ــت ت ــولـ ـي ــه أي
منصب رفيع خالل حياته.
وقـ ــد ن ـع ــاه أي ـض ــا رئ ـي ــس الـحـكــومــة
تـ ـم ــام س ـ ـ ــام ،ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــال إن ل ـب ـنــان
«فـ ـق ــد ق ــام ــة وط ـن ـي ــة ك ـب ـي ــرة عــرفــت
مـبـكـرًا معنى لـبـنــان وأدرك ــت أهمية
الصيغة اللبنانية ،فتحولت ضميرًا
وط ـن ـي ــا و ّصـ ــاحـ ــب رأي فـ ــي ال ـع ـمــل
ال ـع ــام .جــنــد نـفـســه دائ ـمــا لتصويب
املسار وترجيح كفة االعتدال ووحدة
لـبـنــان وديـمــوقــراطـيـتــه ،وخصوصًا
فـ ــي األوق ـ ـ ـ ــات ال ـص ـع ـب ــة حـ ــن ف ـقــدت

