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بهدوء

المشروع الخليجي...
والعثماني؛ انتهت اللعبة!
ناهض حتر

ريفي ليس
ذا صفة أو
سلطة على
المحكمة
العسكرية
أو على أي
قاض (هيثم
ٍ
الموسوي)

يلحظ طــرقــا للمراجعة ضــد أي قــرار
يشكى منه وفق آلية محكومة بجملة
شـ ـ ــروط أه ـم ـه ــا الـ ـس ــري ــة .ف ــا ي ـجــوز
خرقها عبر اإلع ــان عــن إحــالــة قاض
بــالــذات عـلــى التفتيش الـقـضــائــي أيــا
كانت األسباب أو الظروف».
رئيس حــزب الـقــوات اللبنانية سمير
جـ ـعـ ـج ــع اعـ ـتـ ـب ــر أنـ ـ ــه «ح ـ ـ ـ ــان ال ــوق ــت
لـلـتـخـلــص م ــن امل ـحــاكــم اإلسـتـثـنــائـيــة
وف ــي طـلـيـعـتـهــا الـعـسـكــريــة وال ـع ــودة
الى املحاكم املدنية» .أما النائب وليد
ج ـن ـبــاط فــاع ـت ـبــر أن ال ـح ـكــم «ي ـش ـ ّـرع
اإلغـتـيــال والـتـفـجـيــر» .األمــانــة العامة
لـ ـق ــوى  14آذار أدانـ ـ ــت ووقـ ـف ــت عـنــد
ضريح وسام الحسن في بيروت على

غرار وفد من التيار .لكن اإلدانة األبرز
وردت م ــن ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب مـيـقــاتــي
وال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــدي .ن ـســي
الرجالن مساعيهما لدفع كفاالت عدد
من املوقوفني اإلسالميني ،منهم شادي
املولوي ،وأبديا خشيتهما على مبدأ
املساواة بني اللبنانيني بالقانون.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاء ،ن ـ ـ ـفـ ـ ــذ ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب
والحقوقيني في «املستقبل» اعتصامًا
اح ـت ـجــاج ـيــا أمـ ـ ــام م ـق ــر امل ـح ـك ـمــة فــي
املتحف.
في املقابل ،توالت املواقف املتضامنة
مــع املحكمة ورئيسها العميد خليل
إبراهيم الذي طالب ريفي بمحاكمته.
فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ع ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،رش ــح

الـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة الـعـمـيــد
إب ــراه ـي ــم ،ملـنـصــب وزاري ألن ــه «أح ــق
من الذين افرجوا عن عمالء اسرائيل
وأصبحوا وزراء».
كتلة الوفاء للمقاومة ضمنت بيانها
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ت ـل ـم ـي ـحــا إلـ ـ ــى ال ـس ـج ــال
ح ـ ـ ــول حـ ـك ــم س ـ ـمـ ــاحـ ــة .اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن
إص ــرار البعض على اعتماد سياسة
ازدواج ـيــة املعايير إزاء عمل القضاء
املختص وممارسة التهويل واإلبتزاز
ضـ ـ ـ ــده ،وعـ ـ ـ ــدم ال ـت ـم ـي ـي ــز بـ ــن ش ــرع ــة
القانون وميوله السياسية املتقلبة،
لن يمكنه من ترهيب القضاة وال من
وضــع يــده على القضاء وال مصادرة
أقواسه وال إمالء ميوله عليه».

ّ
«قائد المحاور» يخالف القانون ويشهر بالقضاء
علي الموسوي
خ ــرج وزي ـ ــر ال ـع ــدل الـ ـل ــواء املـتـقــاعــد
أشـ ـ ـ ـ ــرف ريـ ـ ـف ـ ــي عـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول
ال ـقــانــونــي املـعـتـمــد ف ــي ص ـلــب مـهــام
ّ
وزارة ال ـع ــدل ،والـ ــذي س ــار عـلـيــه كــل
وزراء الـ ـع ــدل ال ـســاب ـقــن م ــن قـضــاة
ومحامني وسياسيني ،بعدم الجهر
ّ
بـمـعــارضــة حـكــم قـضــائــي حــتــى ولــو
كــان ص ــادرًا ّضـ ّـدهــم شخصيًا أو في
دعـ ــوى تـتـعــلــق ب ـهــم م ـب ــاش ــرة .صـ ّـب
غ ـض ـب ــه ع ـل ــى امل ـح ـك ـم ــة ال ـ ّع ـس ـكــريــة
وح ـك ـم ـه ــا ال ـ ـص ـ ــادر ب ـ ـحـ ــق الـ ــوزيـ ــر
ّ
قضية
األس ـبــق مـيـشــال سـمــاحــة فــي
ّ
طلب املخبر
نقل متفجرات بناء على ّ
م ـ ـيـ ــاد كـ ـ ـف ـ ــوري الـ ـ ـ ــذي ج ـ ــن ـ ــده ف ــرع
املعلومات ،أيام كان ريفي مديرًا عامًا
لقوى األمن الداخلي.
القضاء أن وقف
لم يسبق في تاريخ
ّ
وزي ـ ــر ل ـل ـع ــدل ع ـل ــى ال ـض ــف ــة املـقــابـلــة
ّ
لحكم ما صادر عن محكمة ما ،حتى
ولــو كــان بخالف ّ
توجهاته ومواقفه
وقناعاته السياسية والقانونية .ذلك
ً
ّ
أن هـنــاك فـصــا تــامــا بــن مسؤولية
وال عــاقــة للوزير
الــوزيــر وامل ـحــاكــمّ ،
بعمل املحاكم وال يحق له توجيهها،
أو إلــزام ـهــا بكيفية إدارة جلساتها
أو ت ــدوي ــن أح ـك ــام ـه ــا ،فــال ـف ـصــل تــام
ونـ ـه ــائ ــي ،ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـع ــدل ه ــو وزي ــر
وصـ ـ ــايـ ـ ــة ،وعـ ــاق ـ ـتـ ــه إداريـ ـ ـ ـ ـ ــة بـحـتــة
ومــرت ـب ـطــة بــالـتـشـكـيــات ّ الـقـضــائـ ّيــة
وباألمور اإلدارية ،وال يحق له التدخل
لنقض حكم أو إلجبار محكمة ّ
معينة
على تفصيل حكم ما بحسب أهوائه
ومصالحه السياسية.
ه ــاج ري ـف ــي ،ك ـمــا ل ــم يـفـعــل م ــن قـبــل،
مــرت ـك ـبــا جـمـلــة م ـخــال ـفــات تـتـنــاقــض
والـقــانــون ال ــذي يفترض بــه أن يكون
ح ــري ـص ــا ع ـل ـي ــه ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي ال ـن ـق ــاط
التالية:
ّأو ًالّ :
شهر ريفي باملحكمة العسكرية
الــدائ ـمــة كـمــا لــم يفعل أح ــد سـ ــواه ،ال
من وزراء العدل وال من السياسيني،
ل ـت ـح ـق ـي ــق غـ ــايـ ــة ف ـ ــي نـ ـفـ ـس ــه ول ـ ــدى
فريقه السياسي وهــي عــدم محاكمة

«املـ ــوقـ ــوفـ ــن اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن» ،وقـ ـ ــادة
املـ ـح ــاور ف ــي ّط ــراب ـل ــس وال ــذي ــن كــان
ب ـع ـض ـهــم ي ـت ـلــقــى ال ــدع ــم ال ـس ـيــاســي
والغطاء األمني منه خالل مسؤوليته
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـق ــوى األمـ ــن
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،وعـ ـ ــدم م ــاح ـق ــة أع ـض ــاء
التنظيمات اإلرهــابـيــة مثل «داعــش»
و»ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة» وال ـخ ــارج ــن عن
القانون من مفتعلي األحــداث األمنية

مجاراة
في حال ّ ّ
ريفي فإن كل قضاة
لبنان يحالون على
التفتيش القضائي

في سوريا .ونال وزير العدل من سمعة
قـضــاة وضـ ّـبــاط املحكمة العسكرية،
ً
بــدال من العمل على حماية قضاتها
التابعني لــوزارتــه ،فــي وقــت يفترض
أن تكون وزارة الدفاع وقيادة الجيش
مسؤولتني عن حماية ّ
ضباط املحكمة
الرد على ريفي ،ووضع حدّ
وبالتالي ّ
ّ
لتطاوله املستمر على هــذه املحكمة
ألهداف سياسية مكشوفة.
ثانيًا :أعلن ريفي إحــالــة املستشارة
املـ ــدن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ال ـقــاض ـيــة لـيـلــى رع ـي ــدي ع ـلــى هيئة
التفتيش القضائي مخالفًا القانون
ال ــذي يـفــرض عليه الـسـ ّـريــة فــي مثل
ه ــذه ال ـحــالــة .ول ــم يـسـبــق ّ
ألي وزي ــر
ع ــدل أن لـفــظ اس ــم ق ــاض أح ـيــل على
هيئة التفتيش القضائي واملجالس
ّ
التأديبية .علمًا أن رعيدي لم ترتكب
خطأ قانونيًا في عملها ،فهي عضو
ف ــي ا ّمل ـح ـك ـمــة ول ـي ـس ــت رئ ـي ـس ــة ل ـهــا،
ّ
كما أنـهـّـا اقتنعت بــأن جــرم سماحة
ّ
يـسـتـحــق ه ــذه الـعـقــوبــة وإال لكانت
خ ــالـ ـف ــت رأي زمـ ــائ ـ ـهـ ــا األع ـ ـضـ ــاء

العسكريني ،وهي أكثر معرفة منهم
ف ــي ف ـهــم ال ـق ــان ــون وت ـط ـب ـي ـقــه بحكم
ا ّلــوظ ـي ـفــة واملـ ـم ــارس ــة .وع ـل ــى فــرض
أن ـهــا أخ ـط ــأت ،فـهـنــاك محكمة أعلى
هـ ــي م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـي ــز ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
قضية
يعود لها الفصل النهائي في
سماحة بعد الطعن بالحكم .وإذا ما
ّ
جــرت م ـجــاراة ريـفــي فــي فعلته ،فــإن
ّ
كــل قضاة لبنان يحالون على هيئة
ّ
الـتـفـتـيــش ال ـق ـضــائــي ألن أحـكــامـهــم
م ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــة ف ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األح ـ ـيـ ــان
والقضايا واملوضوعات لالستئناف
والتمييز.
ثــالـثــا :طـلــب ري ـفــي مــن الـنــائــب الـعــام
ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـق ــاض ــي س ـم ـيــر ح ـمــود
ّ
بالتحرك لتوجيه مـفـ ّـوض الحكومة
ل ـ ــدى امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــدائ ـم ــة
القاضي صقر صقر التابع له وظيفيًا
بغية الطعن فــي الحكم ،هــو مخالفة
صريحة للمادة  75من قانون القضاء
الـعـسـكــري ال ـتــي تـمـنــع عـلــى مـفـ ّـوض
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ّط ـع ــن ب ــأحـ ـك ــام اإلدان ـ ــة
وت ـح ـصــر ح ــق ــه ف ــي ال ـط ـعــن بــأح ـكــام
ّ
الـبــراءة .وهــذا يعني أن طلب النقض
ً
من صقر مردود شكال.
على
ذه ــب ري ـفــي فــي ت ـعــداد مــآخــذه ّ
الـ ـحـ ـك ــم الـ ـقـ ـض ــائ ــي ال ـ ـص ـ ــادر ب ـح ــق
سماحة ،الى ربطه باغتيال الضابط
ّ
وسام الحسن ،في حني أن سماحة لم
يكن متهمًا باغتيال األخ ـيــر ،وإنما
ّ
متفجرات بناء على اسـتــدراج
بنقل
ّ
الـحـســن ل ــه ،وه ــذا يعني أن «انـتـقــاد
ريـ ـف ــي ل ـل ـح ـكــم غ ـي ــر مـ ـب ـ ّـرر قـضــائـيــا
ب ــوق ــائ ــع املـ ـح ــاكـ ـم ــة ،ب ـ ــل ب ــاغ ـت ـي ــال
الحسن فقط ،وهــذا التبرير عاطفي
وربــط مخابراتي بني أحــداث سابقة
تنظر فيها املحكمة وأحداث ال تنظر
فيها املحكمة» على حـ ّـد تعبير أحد
ّ
القانونيني .وهذا األمر يؤكد مرافعة
وكـ ـ ــاء الـ ــدفـ ــاع ع ــن س ـم ــاح ــة ال ــذي ــن
ّ
ّ
املتفجرات
طلبوا له البراءة ،ألن نقل
ح ـص ــل بـ ـن ــاء ع ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــدراج «ف ــرع
املـعـلــومــات» لــه ،وتـحــديــد هــذا ّالفرع
ّ
ّ
خطيًاّ ،
ثم تسلمها
املتفجرات
الئحة
من سماحة نتيجة كمني مخابراتي.

ّ
َ
من راية حزب الله على مرتفع تلة موسى بالقلمون إلى مرتفع تصريحات عالء
الدين بــروجــردي في دمشق ،يستعيد تيار املقاومة ،املـبــادرة  :ال مساومة على
ســوريــا .رســالــة ليست موجهة ،فقط ،لألميركيني وحلفائهم اإلقليميني .إنها،
َ
أيضا ،وبالقدر نفسه ،موجهة للتيار الليبرالي اإليــرانــي الــذي يتحسس تنامي
ق ــواه ،خصوصًا بعد االسـتـقـبــال الجماهيري الـحــافــل لــوزيــر الـخــارجـيــة ،جــواد
ّ
سيتحول هذا إلى اتفاق
ظريف ،العائد بـ «اتفاق اإلطار» حول امللف النووي .هل
دائــم؟ سنرى ،أوال ،ما إذا كانت سفينة املساعدات اإليرانية ،سترسو في ميناء
الحديدة اليمني ،بأمان .ذلك أن اعتراضها قد ُيشعل مواجهة عسكرية مباشرة
ّ
مع السعودية .سفينة التحدي ستوضح إلى أي مدى يذهب األميركيون في القبول
بالحدود التي قررت الجمهورية اإلسالمية ،وضعها لالتفاق النهائي حول النووي.
السياسيون الغربيون ،وفقًا لتقارير دبلوماسية ،معجبون بظريف؛ إنــه نمط
اإليــرانــي األكثر تجاوبًا مع «العقلية الغربية» .هل حصلوا منه ،كما تؤكد تلك
التقارير املتطابقة ،على إيماءة بالتعهد باملوافقة على البند الــذي يعتبره الغرب
شــرطــا إلنـجــاز االتـفــاق التاريخي املــأمــول مــع طـهــران؟ هــذا الـشــرط هــو السماح
للمفتشني الدوليني بالتفتيش املفاجئ على أي منشأة مدنية أو عسكرية ،يقررون
الدخول إليها .في ذلك ،بالطبع ،مساس بالسيادة لن تقبلها القوى اإليرانية ِّ
املقررة،
وعلى رأسها املرشد .الفريقان ،إذًا ،أمام معضلة جدية .إنما ،في األخير ،قد يدفع
الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،برهانه اإليراني حتى النهاية .وهناك مؤشرات
على أن ذلك الرهان يتجاوز النووي وامللفات اإلقليمية ،إلى دفع عملية اجتماعية ـ ـ
سياسية تؤدي إلى لبرلة الجمهورية اإلسالمية ،من خالل تشجيع القوى الداخلية
ـ ـ «اإلصالحية» ـ ـ الطامحة إلى إعادة اندماج إيران في النظام الرأسمالي الغربي؛
ّ
فأبعد من سوريا والـعــراق واليمن ،وأبعد حتى من الصراع مع إسرائيل ،تمثل
إي ــران ،الـيــوم ،بيضة ّ
القبان فــي الـصــراع العاملي املتشكل بــن القطب الــروســي ـ ـ
الصيني والقطب األميركي ـ ـ األوروبي ـ ـ الياباني .هل تذهب إيران ،بدولتها الوطنية
ونظامها السياسي الدينامي وقدراتها االقتصادية والعلمية ـ التقنية والدفاعية،
صوب االندماج في منظومة «البريكس» ،أم تعود ادراجها لالندماج في املنظومة
الرأسمالية الغربية؟ وهو نفسه سؤال املصير املطروح على كل القوى اإلقليمية
الطامحة إلى التقدم في العالم .سؤال مطروح على إيران ّ
بحدة ،ولم يجر ،حتى اآلن،
حسم الصراع حوله؛ لكن قوى االستقالل واملقاومة ،املتجذرة في النظام اإليراني،
ّ
وتؤجل ـ ـ أو أنها لم تتوصل بعد ـ ـ إلى اإلجابة
تجيب ،أوال ،في السياسة اإلقليمية،
على مستوى السياسة الدولية.
على هــذه الخلفية بــالــذات ،تنعقد القمة األميركية ـ ـ الخليجيةّ ،
املرجح أن تكون
مفصلية بالنسبة للمشهد اإلقليمي كله .في تلك القمة ،سيكون هناك الكثير
من اإلنـشــاء الدبلوماسي الــذي يحفظ مــاء وجــه السعودية .لكن ،في املضمون،
هناك رسالتان أميركيتان واضحتان سيتم تبليغهما لزعماء الخليج ،هما ()1
أمن الخليج هو مهمة أميركية ،ال خليجية؛ ستوفر الواليات املتحدة للخليج (كما
هو الحال بالنسبة إلسرائيل) الحماية إزاء إيران ،إنما في إطار منظومة دفاعية
تقودها واشنطن ،ال من الناحية العسكرية فقط ،بل ومن الناحية السياسية أيضًا.
وبالتالي ،ال مكان ملشروع سعودي ،أو سعودي ـ ـ إسرائيلي ،مستقل ،وال مكان
ملغامرات حربية ال تصدر األوامر بشأنها من واشنطن؛ على الرياض وتل أبيب،
أن تفهما أنهما جزء من منظومة أمنية ـ ـ سياسية أميركية في الشرق األوسط،
ممنوع اللعب خــارجـهــا ،ولـيــس للسعوديني والقطريني واإلســرائـيـلـيــن أي دور
خاص في حل امللفات اإلقليمية )2( ،الهدف رقم واحد على أجندة املنظومة األمنية
ـ ـ السياسية تلك هو محاربة اإلرهاب؛ فاللعبة انتهت .لقد سمح األميركيون ،خالل
السنوات األربــع املاضية ،للخليج وتركيا ،باالستخدام املفرط للقوى اإلرهابية،
من أجل كسر املحور املضاد؛ فلم ينكسر .وقد أظهرت الحرب السعودية على
اليمن ،وقبلها الحرب السعودية ـ ـ الخليجية على سوريا والعراق ،والحرب القطرية
ـ ـ التركية على ليبيا ومصر ،أنه ال يوجد حلفاء محليون للخليج وتركيا ،سوى
التنظيمات التكفيرية اإلرهــاب ـيــة الـتــي خــرجــت مــن الـقـمـقــم ،ول ــم يـعــد بــاإلمـكــان
إدارتها ،وتحولت إلى خطر داهم على الدول الغربية ،أيضًا .خطر يتعاظم منبعه
االيديولوجي واملالي هو السعودية ودول الخليج التي أصبحت مطالبة بإجراء
إصالحات تحد من آليات تصدير اإلرهاب ورعايته.
ُ
هل ستواصل الرياض ـ ـ التي احتجت مسبقا على االستدعاء األميركي املهني،
ّ
بتخفيض مستوى تمثيلها في كامب ديفيد ـ ـ التعنت؟ سيكون االختبار األسرع
فــي الـيـمــن .ولـكــن ،حــن تكف الـسـعــوديــة عــن الـحــرب فــي هــذا الـبـلــد ،ستكون قد
خرجت ،أيضًا ،من الترتيبات السياسية حــول مستقبله ،تمامًا كما هو الحال
بالنسبة لسوريا والـعــراق« .املـشــروع» السعودي ـ ـ الخليجي ،انتهى؛ ليس لهذه
املمالك واإلمارات سوى وضع املحميات.
هــذا ما فهمته ،جيدًا ،تركيا األطلسية ،حني رفــض األميركيون ،مـجــددًا ،طلبها
بإنشاء «منطقة آمـنــة» فــي ســوريــا؛ فلم تستطع أن تحصد نتائج غ ــزوة إدلــب،
سـيــاسـيــا .مــا املـطـلــوب مــن تــركـيــا فــي امل ــدى املـنـظــور؟ لـيــس س ــوى قـلــع شوكها
بأيديها ،أي تـ ُّ
ـدبــر أمــر الـخــاص مــن جيش اإلرهــابـيــن ،الــذي استقدمته ورعته
ٌ
ّ
وجهزته وحمته فــي السنوات األرب ــع املاضية؛ ممنوع تسريح هــذا الجيش ،بل
ّ
َ ََْ
تقاطره كله على إدلب ،حيث يواجه مقتلة شاملة ،تتلوها مقتلة أخرى في الرقة.
ٌ
ٌ
مشابه؛ فعمان كانت أكثر حذرًا .ولكن السياسة
وضع
ليس على الجبهة األردنية،
األردنـيــة التي ســارت ،في األزمــات اإلقليمية للربيع العربي األســود ،وفــق أجندة
خليجية ـ ـ ال أردنية ـ ـ تبدو ،اليوم ،مدعاة للسخرية أكثر مما تدعو للنقد؛ فال دور
ّ
وال مساعدات وال ضمانة إزاء تدفق االرهابيني إلى األراضي األردنية ،وال حصانة
إزاء مشروع الوطن البديل.
املشروع العثماني هو ،أيضًا ،انتهى؛ لكن إيران ما ًتزال ترى ،في تركيا ،شريكًا؛
تصمت عنها ،رغم أنها ال تقل ،في سوريا ،عدوانية وفجورًا ،عن السعودية في
اليمن؛ إليران مصالحها املشروعة ،ولكن ،بالنسبة للمشروع العربي واملشرقي،
تظل تركيا عدوًا ،كما إسرائيل والسعودية واإلخوان .وهذه قصة أخرى.

