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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

هل ستتابع إيران ملف احتجاز ناقلة نفطها
عبر الهيئات القضائية الدولية؟

ي��رى مراقب��ون أن عملي��ة احتج��از ناقلة النفط
اإليراني��ة (غري��س  )1ف��ي جبل ط��ارق عند الطرف
الجنوب��ي إلس��بانيا ،تفتق��ر ألي أس��باب ش��رعية
وجيه��ة أو دلي��ل قانون��ي قان��ع ،ومن أفض��ل الطرق
للتعام��ل م��ع مث��ل ه��ذه الخط��وات ،اس��تخدام
اإلمكاني��ات القانوني��ة للمؤسس��ات القضائي��ة
الدولية.
ف��ي ي��وم الخمي��س الماض��ي ،احتج��زت عناصر
من ش��رطة «جبل طارق» بمساعدة القوة البحرية
البريطاني��ة ،ناقل��ة نف��ط إيراني��ة تدع��ى (غري��س
 ،)1وج��اءت ه��ذه الخط��وة بع��د اإلط�لاع عل��ى
وثائ��ق الس��فينة وتراخي��ص الش��حن ،حي��ث تعتبر
حس��ب رأي الخب��راء والمتخصصي��ن بأنه��ا إجراء
سياس��ي إذ ال تتف��ق م��ع قان��ون المالح��ة الدولي��ة.
لكن التفاصيل حول الناقلة لم يتم الكش��ف عنها
بع��د ،حي��ث دع��ت وزارة الخارجي��ة اإليرانية س��فير
بريطاني��ا ف��ي طه��ران لتقدي��م توضيح��ات أكث��ر
حول االحتجاز.
وق��ال رئي��س منطق��ة جب��ل ط��ارق «فابي��ان
بي��كاردو» ،إن الناقل��ة كان مش��تبها به��ا ف��ي أنه��ا
كان��ت تنق��ل النف��ط الخ��ام إل��ى س��وريا والتي تم
احتجازه��ا .كم��ا أعلن��ت حكوم��ة جبل ط��ارق في
إع�لان أنه��ا بن��ا ًء على األدل��ة المتوف��رة لديها ،فإن
ناقل��ة ( )1 Graceكان��ت تق��وم بتس��ليم النف��ط
اإليران��ي إل��ى مصف��اة ف��ي س��وريا ،الخط��وة الت��ي
تعتب��ر انته� ً
�اكا لعقوب��ات االتح��اد األوروب��ي ض��د
الحكومة السورية.
ه��ذا وأوض��ح المتح��دث باس��م الخارجي��ة
االيراني��ة ان وزي��ر الخارجي��ة االس��باني اعل��ن ان
ه��ذه الخطوة جاءت بطلب من االدارة االميركية
وتع��د نوعا من فرض الحظر خارج الحدود والذي
اعل��ن االتحاد االوروبي معارضته له دوما ومن هنا

ف��ان ه��ذه الخط��وة مثي��رة للغرابة ومخرب��ة ،وتابع
موس��وي ان اي��ران التقبل ه��ذه الخط��وة وتعتبرها
مدعاة الثارة التوتر في المنطقة وترفضه.
وفق��ا لوكال��ة رويت��رز ،ف��إن الناقل��ة مملوك��ة
لش��ركة مقره��ا س��نغافورة وترف��ع عل��م بنم��ا،
وذك��رت بعض وس��ائل اإلع�لام أن الس��فينة تابعة
لش��ركة روس��ية مقره��ا ف��ي اإلم��ارات العربي��ة
المتحدة تدعى “.”russian titan shipping line
لك��ن اإلج��راء البريطان��ي ف��ي احتج��از ناقل��ة
النف��ط اإليراني��ة يتضم��ن بع��ض النق��اط م��ن
منظ��ور القان��ون الدول��ي تش��ير إل��ى خ��رق واض��ح
للقان��ون الدول��ي والقواع��د الدولي��ة م��ن قب��ل
المملكة المتحدة.
جب��ل طارق ه��و م��ن المس��تعمرات البريطانية،
ونظ��را إل��ى س��يطرة بريطاني��ا الفعلي��ة عل��ى
الحكوم��ة المحلية ومعاه��دة  ،1713يجب أن تكون
مس��ؤولية إج��راءات الحكومة المحلي��ة على عاتق
الحكوم��ة البريطاني��ة ،وكم��ا ذكرن��ا أع�لاه ،فإن
سبب احتجاز ناقلة ( )1 Graceيأتي بسبب انتهاك
عقوبات االتحاد األوروبي ضد الحكومة السورية.
أوال :يعتب��ر فحص الس��فن التجارية والناقالت
ف��ي المي��اه اإلقليمي��ة ألي بل��د موضوع��ا عادي��ا،
ويمك��ن لمال��ك ه��ذه المي��اه احتج��از الس��فينة
بمج��رد أن تك��ون ف��ي الس��فينة مش��اكل بيئية ،أو
ايكولوجي��ة أو ش��هادات وم��ا إل��ى ذل��ك ،والت��ي ال
تشمل الناقلة اإليرانية األخيرة.
ثاني �اً :ال تتمت��ع العقوب��ات األحادي��ة الجان��ب
المفروض��ة م��ن قبل المملكة المتح��دة أو االتحاد
األوروب��ي بق��درة خ��ارج حدوده��ا اإلقليمي��ة ،وف��ي
طبق بالنس��بة لل��دول األعضاء في
النهاي��ة فإنها ُت َّ
االتح��اد ،لذل��ك إذا ل��م يك��ن البل��د ال ُمص��دِّر ،وال
الدول��ة صاحب��ة العل��م ،أو حت��ى البل��د المس��جل

لناقل��ة النف��ط ،أعض��اء في االتح��اد األوروبي ،فإن
نق��ل النف��ط إل��ى س��وريا عب��ر المي��اه الدولي��ة ه��و
خ��ارج الس��لطة القانوني��ة للعقوب��ات ،وال يمك��ن
للحكوم��ة البريطاني��ة حظ��ر الناقل��ة بس��بب ه��ذا
العذر.
ثالث��ا :منطق��ة جب��ل ط��ارق هي عب��ارة عن ممر
مائ��ي يربط البحر األبيض المتوس��طبالمحيط
األطلس��ي ،ووف ًق��ا التفاقي��ة ع��ام  ،1982ف��إن قانون
البحار يش��مل تعريف المضيقات الدولية ،وينبغي
أن يك��ون م��رور الس��فن م��ن هذه المنطق��ة يخضع
تح��ت نظ��ام «العب��ور الترانزيت��ي» ،وإن جمهوري��ة
إي��ران اإلس�لامية لي��س عض��وا أساس��ا ف��ي ه��ذه
االتفاقي��ة ،لك��ن بما أن كال م��ن االتحاد األوروبي
وبنم��ا لديهم��ا عل��م االتفاقي��ة ،فيج��ب عليهم��ا
االمتث��ال لنظ��ام «العب��ور الترانزيت��ي ،ووف ًقا لهذا
النظ��ام القانون��ي ،ال يمك��ن لل��دول الس��احلية أن
تمن��ع تنق��ل وعب��ور الس��فن م��ا ل��م تنته��ك أح��د
العناص��ر المذك��ورة ف��ي المادة  39م��ن االتفاقية
وبالتال��ي ،ف��إن نقل البضائع الخاضعة لش��رط أال
يت��م التحمي��ل أو التفريغ ف��ي المنطقة اإلقليمية
للبلد الس��احلي في المضيق خارج نطاق الحاالت
المشار إليها في المادة  ،39واحتجاز ناقلة النفط
اإليراني��ة  ، 1-Graceبمعن��ى اإلخ�لال الصري��ح
بالتزام��ات ال��دول األعض��اء ف��ي االتح��اد األوروبي
باتفاقية  .1982ومع ذلك ،فإن الحكومة البنمية،
بصفته��ا الدول��ة صاحب��ة العل��م ،له��ا الح��ق ف��ي
أن تطل��ب االنس��حاب الف��وري الحتج��از الناقل��ة
والطاق��م والش��حن م��ن محكم��ة الع��دل الدولي��ة،
وينبغ��ي للمحكم��ة أن تق��وم عل��ى الف��ور بمعالج��ة
طل��ب بنم��ا ودعوة المملك��ة المتح��دة أو الحكومة
المحلي��ة ف��ي جب��ل ط��ارق إل��ى إنه��اء عملي��ة
االحتجاز على وجه السرعة.
أخي � ًرا ،ولي��س آخ��را ،س��واء إذا كان��ت الناقل��ة
متوجه��ة بالش��حن إل��ى س��وريا ،أو كم��ا ذك��رت
بع��ض وس��ائل اإلع�لام ،أنه��ا اتجهت بالش��حن إلى
ال��دول األوروبية ،وفي كلتا الحالتين ،تعتبر هذه
الخطوة في الواقع بأنها معرقلة ومعيقة لصادرات
النف��ط اإليراني��ة ونظ��را إل��ى التزام��ات االتح��اد
األوروب��ي وف ًق��ا للملح��ق «ب»  ،وكذل��ك حك��م
محكم��ة الع��دل األوروبي��ة الص��ادر في  16س��بتمبر
 ،2013بش��أن الت��زام مجل��س االتح��اد األوروب��ي
بإلغ��اء الق��رارات الخاضع��ة لتدابي��ر تقييدية ضد
الس��فن وناق�لات النف��ط اإليرانية ،فإنه��ا تنتهك
القواعد الدولية وتعهدات االتحاد األوروبي.
لذل��ك ،بالنظ��ر إل��ى أن احتج��از الناقل��ة
اإليراني��ة يفتق��ر إل��ى أي دلي��ل قانون��ي وجيه ،فإن
أح��د أفض��ل الط��رق للتعامل مع ه��ذه القضية هو
اس��تخدام القدرات واإلمكانيات القانونية للهيئات
القضائي��ة الدولية مث��ل المحكمة الدولية لقانون
البح��ار ومحكمة الع��دل األوروبية ومحكمة العدل
الدولية.
أحمد عبيات

رجال الظل ...صانعو انتصار سوريا
من��ذ  100ش��هر َّ
تغي��ر كل ش��يء ف��ي س��ورية
ولك��ن بقي��ت الدولة على ما هي عليه بالرغم من
الح��رب المفروض��ة عليه��ا ،اي العاصف��ة القوية
الت��ي اجتاحته��ا أو ما يس��مى بالتس��ونامي الذي
�ور س��اهمت ف��ي صم��ود
ضربه��ا ..هن��اك ع��دة أم� ٍ
الدول��ة وع��دم كس��رها وصنع��ت النص��ر أهمه��ا
جه��از األم��ن والمخاب��رات ،حي��ث أن��ه ف��ي ال �ـ15
م��ن آذار  -م��ارس لع��ام  2011خل��ع ضب��اط األمن
الس��وري َز َّيه��م المدني وارتدوا البدلة العس��كرية
وكان��وا جن��وداً ال��ى جان��ب الجيش الس��وري في
جميع الميادين وقدموا الكثير من التضحيات.
أجهزة األمن السورية كان لها دور كبير في
الكش��ف ع��ن المؤام��رة الت��ي حيك��ت ض��د البالد،
وذل��ك لم��ا تتمت��ع ب��ه من خب��رة واس��عة في هذا
المج��ال ،فه��ي الت��ي خاض��ت حرباً ضروس �اً ضد
االحت�لال اإلس��رائيلي وس��اهمت بش��كل كبي��ر
باالنتصار في حرب تشرين عام  ،1973وهي أيضا
من وضع حداً للفتنة في سبعينيات وثمانينيات
الق��رن الماض��ي .وكان له��ا دور ب��ارز ف��ي الحرب
ض��د االحت�لال اإلس��رائيلي داخ��ل االراض��ي
اللبنانية ،حيث كش��فت عن العديد من ش��بكات
التجسس اإلسرائيلية.
اضافة الى عمليات اجهزة االمن الس��ورية في
الخ��ارج خصوص��ا ف��ي مناط��ق الن��زاع والتوترات
مث��ل افغانس��تان والشيش��ان والقوق��از ،فه��ي
ساهمت بشكل كبير وواضح في ضرب الشبكات
االرهابي��ة ،ووق��ف تدف��ق المس��لحين ال��ى ه��ذه
البل��دان ،خ�لال ثمانيني��ات وتس��عينيات الق��رن
الماض��ي ووص��وال ال��ى بداي��ة االلفي��ة الجديدة،
ف��كان الجه��زة االم��ن الس��ورية الفض��ل االكب��ر
باالمان الذي تتمتع به الكثير من دول العالم.
إنج��ازات األم��ن الس��وري ال تنته��ي هن��ا،

فبحس��ب بع��ض المصادر ق��د وأد االمن الس��وري
الفتن��ة ف��ي إدل��ب ف��ي أواس��ط العق��د الماض��ي
عندم��ا قام��ت الجماع��ات الس��لفية وعناص��ر
تحم��ل اف��كار القاع��دة بالتخطي��ط ألعم��ال
إرهابي��ة ف��ي س��ورية،إال أ ّن األمن اس��تطاع اقتالع
ه��ذه العناصر من جذروها ،وذلك دون أن يش��عر
الش��ارع الس��وري بش��يء وليواص��ل المواطن��ون
حياتهم بشكل طبيعي.
بالع��ودة إل��ى الح��رب المفروض��ة عل��ى البالد،
ف��ان األم��ن الس��وري س��اهم ف��ي تحدي��د عناص� ِ�ر
الجماع��ات اإلرهابي��ة ف��رداً فرداًُّ ،
وتعق��ب مصادر
تمويله��م وتس��ليحهم ،وس��اهم بمعرف��ة العناصر
األجنبية والقبض عليها ،وأجبر الدول األوروبية
عل��ى االعت��راف بقوته وبطل��ب ودّه عندما طلبت
تزويده��ا بأس��ماء اإلرهابيي��ن ال��ذي يقاتلون في
س��ورية ويحمل��ون جنس��ياتها ،وه��و م��ا أعط��ى
الدول��ة الس��ورية الي��د العلي��ا ف��ي أي مفاوض��ات
مستقبلية مع الدول األوروبية.
وه��ذه الورقة تمثلت بالتنس��يق األمني مقابل
ع��ودة العالق��ات الطبيعي��ة ورف��ع العقوب��ات ع��ن
الش��عب الس��وري ،وس��اهم األم��ن أيض��ا بالح��رب
العس��كرية وح��رب الش��وارع البعي��دة ك ّل البع��د
عن عمله أساس �اً ،وس��قط له الكثير من الشهداء
من قادة وعناصر.
أه��م إنج��ازات األم��ن ف��ي س��ورية بع��د الحرب
ه��و تواص��ل ه��ذه األجه��زة م��ع الش��ارع وتوعي��ة
المجتم��ع بدوره��م وم��ا يقوم��ون به ،فمث� ً
لا قبل
الح��رب عندم��ا يت��م ذك��ر اس��م جه��از مخابرات
معي��ن ف��ي الب�لاد ،يرتج��ف الش��خص خوف �اً من
ذك��ر االس��م فق��ط .وق��د يتط��ور األم��ر ليخ��اف
المرء من االقتراب من ش��ارع فيه فرع مخابرات،
ولك��ن ه��ذا األم��ر تغي��ر بص��ورة كبيرة ج��داً بعد

الح��رب ،فالجمي��ع ب��ات يع��ي دور المخابرات وما
تق��وم ب��ه م��ن أج��ل المجتم��ع والوط��ن ،وخي��ر
مث��ال على ذل��ك اللواء جميل الحس��ن ،فعندما
خ��رج ه��ذا الرج��ل م��ن رئاس��ة جه��از المخاب��رات
الجوي��ة ،انهال��ت رس��ائل المبارك��ة م��ن اج��ل أن
يس��تريح بع��د أن خ��دم الوطن لنح��و نصف قرن،
ه��ذا الرج��ل تحدي��داً لدي��ه الكثي��ر والكثي��ر م��ن
المواق��ف البطولي��ة م��ع الجمي��ع وخصوصاً مع
الس��جناء ،وه��ذه االم��ور اعرفها بش��كل ش��خصي
حي��ث أن��ه يق��وم أس��بوعياً بطل��ب طبي��ب خ��اص
لزي��ارة الس��جناء ك��ي يطمئ��ن عل��ى صحته��م،
ويق��وم أيض��ا بتس��ريع محاكمته��م وم��ن تثب��ت
براءت��ه ال يتوانى في العمل على تس��ريع معاملة
خروجه من الس��جن التي تطول عادة خاصة في
ظل األوضاع الحالية.
وف��ي إح��دى القص��ص الت��ي أعلمه��ا بش��كل
ش��خصي كان م��ع أح��د اإلرهابيي��ن األجان��ب
عندم��ا ت � ّم اعتقال��ه كان مع��ه ول��ده الصغي��ر
ال��ذي جلب��ه م��ن ب�لاده ،وعندم��ا دخ��ل األب ال��ى
الس��جن أرس��ل اللواء جميل الحسن هذا الطفل
ليت��م تربيت��ه وخصص ل��ه مبلغا مالي��ا من راتبه
الش��هري م��ن أج��ل التك ّف��ل بجمي��ع نفقات��ه،
والوض��ع مس��تمر حت��ى يت��م االنته��اء م��ن مل��ف
والده االرهابي.
ق��ادة األجه��زة األمني��ة ف��ي س��ورية أعط��وا
المجتم��ع هدي��ة كبي��رة تمثل��ت ف��ي ن��زع فتي��ل
الخ��وف بي��ن المواط��ن والمخاب��رات عل��ى عكس
الكثير من الدول األخرى العربية والغربية ،وهذا
األمر عب ٌء كبير جداً مُلقاً على كاهل الش��ارع
والدول��ة الذي يج��ب أن يحافظوا عليه وأن يكون
سمة تم ّيز الدولة السورية في المستقبل.
ابراهيم شير

كيف نواجه العقوبات األميركية؟
منذ سنوات يعيش لبنان محكوما بما
تمليه تعاميم وزارة الخزانة األميركية
بف��رض عقوب��ات مصرفي��ة ض��د المزي��د
م��ن الش��خصيات والمؤسس��ات اللبنانية
وكان��ت البداي��ة بتصني��ف قن��اة المن��ار
وإذاع��ة الن��ور منظمتي��ن إرهابيتي��ن
انتقام��ا من دورهما المهني المتقدم في
مقاوم��ة الح��روب العدواني��ة الصهيونية
وف��ي مالح��م التحري��ر والصم��ود وق��د
ف��رض األميركي��ون تصنيفاته��م عل��ى
المعايي��ر والقواني��ن األوروبي��ة فط��ورد
اإلع�لام المق��اوم والتح��رري ف��ي العال��م
لصالح إسرائيل بألف ذريعة وتغطية.
ج��رى حظ��ر مؤسس��ات اإلع�لام
المقاوم��ة ع��ن جمي��ع ش��ركات األقم��ار
العربي��ة والغربي��ة وعوقب��ت ش��ركات
الكاب��ل الت��ي تعي��د توزيعه��ا ف��ي الخ��ارج
وط��ورد ش��ركاؤها اإلعالني��ون وم��وردو
المع��دات والبرام��ج والخدم��ات ب��ل إن
مؤسس��ات لبناني��ة أخ��رى بات��ت تعم��ل
لتكوي��ن باق��ة غير ش��رعية اخرج��ت قناة
المقاوم��ة منه��ا واس��تبعدتها ن��زوال عند
طلب أميركي سعودي صريح واكتفت
المقاوم��ة بالمقاب��ل بحم�لات التضامن
السياسية واإلعالمية التي خفت صوتها
وتراجعت أصداؤها.
ل��م تجع��ل قي��ادة ح��زب اهلل بن��د
العقوب��ات الت��ي طال��ت مؤسس��اتها
اإلعالمي��ة المرخص��ة والمحمي��ة
بالقان��ون اللبناني ش��رطا في تفاهماتها
السياس��ية عن��د تش��كيل الحكوم��ات رغم
بل��ورة المجلس الوطني لإلعالم المرئي
والمس��موع القت��راح متكام��ل ع��ن باق��ة
فضائي��ة لبناني��ة أرس��ل إل��ى الحكوم��ة
ورفع إليها بواس��طة الوزي��ر رمزي جريج
ال��ذي ص��رح متبني��ا وجهة نظ��ر قانونية
تقول باعتبار اإلعالم مرفقا سياديا على
الس��لطة اللبناني��ة ان تحمي��ه من خالل
تلك الباقة التي تتعاقد عليها الحكومة
مع شركات األقمار الصناعية.
غلب على س��لوك قيادة الحزب منطق
التس��هيل السياس��ي والتخل��ي ع��ن أي
مطل��ب خ��اص واعتبر مواجه��ة ما يمس
مؤسس��ات الح��زب وقادت��ه ورم��وزه ام��را
خاص��ا بالح��زب ال��ذي تع��رف قيادت��ه
حج��م الحم��اس االنتقام��ي المعل��ن
والخف��ي عن��د اط��راف وجه��ات لبناني��ة
عدي��دة سياس��ية ومصرفي��ة متعاملة مع
األميرك��ي وس��ائرة في ركابه س��بق لها
ان تناغم��ت م��ع الح��روب الصهيوني��ة
إعالمي��ا وسياس��يا وحت��ى أمني��ا بأوام��ر
اميركية خليجية طيلة العقود الثالثة
الماضية.
كان ش��به مغي��ب كلي��ا أي كالم
سياس��ي ع��ن ان العقوب��ات تس��تهدف
البل��د وقطاع��ه المصرف��ي وإن ورد
احيان��ا فق��د كان ي��رد بش��كل متقط��ع
ول��م يط��رح س��ؤال واح��د ع��ن كيفي��ة
التص��دي لمنظوم��ة ه��ي اح��د أش��كال
الهيمن��ة االس��تعمارية ول��م يج��رؤ عل��ى
هذا التوصيف بكل وضوح س��وى الرئيس

ميش��ال ع��ون ف��ي حديث��ه الش��هير ال��ذي
وصف فيه العقوبات بانها استعمار مالي
اميركي يستهدف لبنان.
ق��د يق��ال وما هو الجدي��د؟ هل مجرد
ش��مول ث�لاث ش��خصيات قيادي��ة علي��ا
بينه��ا النائبان محم��د رعد رئيس كتلة
الوف��اء للمقاوم��ة وامي��ن ش��ري نائ��ب
بي��روت ومس��ؤول وح��دة االرتب��اط الحاج
وفي��ق صف��ا؟ وق��د ال يج��د كثي��رون في
الخط��وة بذاته��ا جدي��دا ام��ام سلس��لة
متواصل��ة م��ن العقوب��ات المعلن��ة ورغ��م
اعتزام واش��نطن تصعي��د تدابيرها كما
تعل��ن وتك��رر .القرار الجدي��د هو نوع من
التصعيد السياسي واإلعالمي وهو ينقل
التح��دي إل��ى مجلس النواب في مس��ألة
التعام��ل م��ع العقوب��ات األميركي��ة
الت��ي ل��وح األميركي��ون في تس��ريباتهم
بش��مولها للرئي��س نبي��ه ب��ري وقيادي��ي
حركة امل شريك حزب اهلل في الخيار

المقاوم.
تصعي��د العقوب��ات إل��ى مس��تويات
سياس��ية عليا يقتضي مجابهة سياس��ية
وعدم تمرير س��ابقة جديدة س��وف يعمل
األميرك��ي لتوس��يع نطاقه��ا بعدم��ا
كانت العقوبات ش��أنا تنفيذيا في عهدة
حاك��م المص��رف المرك��زي وقد س��بق
للس��يد نص��راهلل ان ق��ال ان العقوبات لن
تغي��ر ش��يئا «ألنن��ا ال نمل��ك حس��ابات
ف��ي البن��وك « ولك��ن الحقيق��ة ان تمرير
مب��دا التعاي��ش م��ع ه��ذه التدابي��ر وعدم
تحري��ك النق��اش الوطن��ي ح��ول س��بل
التح��رر م��ن االس��تعمار المال��ي ال��ذي
تح��دث عن��ه الرئي��س ع��ون يمث��ل خل�لا
جديا في الواقع السياس��ي اللبناني وفي
نه��ج الحكوم��ات اللبناني��ة وي��وم هض��م
الح��زب عقوب��ات اميركي��ة ض��د قن��اة
المن��ار وإذاع��ة الن��ور باش��ر األميرك��ي
مس��يرته التصاعدي��ة واس��تمرأ العدي��د
م��ن المس��ؤولين والساس��ة اللبنانيي��ن
فك��رة تكيف الح��زب وجمهوره م��ع نتائج
العقوب��ات األميركي��ة الت��ي تعام��ل م��ن
جان��ب الق��وى األخ��رى عل��ى انه��ا قدر ال
راد له.

عب��ارة الرئي��س ميش��ال ع��ون لها تتمة
منطقي��ة وه��ي «كي��ف نح��رر بلدن��ا
م��ن االس��تعمار المال��ي األميرك��ي؟»
وه��و ام��ر يس��تحق عن��اء التفكي��ر بس��لة
إجراءات وتدابير تلجأ إليها س��ائر الدول
المس��تهدفة بالعقوب��ات األميركي��ة في
العالم ولم تعد محصورة بإيران وروس��يا
والصي��ن ب��ل إنه��ا تط��ال دوال وش��ركات
في جميع انحاء الكرة األرضية بما فيها
اوروب��ا وم��ن المف��روض أن يناق��ش األمر
في جميع المس��تويات القيادية بما فيها
مجل��س الوزراء ويتوج بقرارات وإجراءات
اوله��ا رف��ض االمتثال وش��مول المقاومة
بتعري��ف النط��اق الس��يادي ورف��ض
االعتداء عليها وعلى قادتها ومؤسساتها
ورفض التصنيف األميركي والتوصيف
األميرك��ي المزع��وم بتهم��ة اإلره��اب
فمقاومتن��ا ه��ي الت��ي قاتل��ت اإلره��اب
ال��ذي دعم��ه األميركيون وس��اندوه ولم

يمر وقت طويل على قوافل شهداء حزب
اهلل ف��ي مجابه��ة داع��ش والقاع��دة اداتي
الحروب والغزوات األميركية.
ح��زب اهلل حزب ش��رعي وقوة سياس��ية
ش��عبية وحرك��ة مقاوم��ة دافع��ت ع��ن
اس��تقالل البل��د وس��اهمت ف��ي تحري��ر
األرض م��ن االحت�لال الصهيون��ي وه��ي
ق��وة حماي��ة لالس��تقالل والس��يادة م��ع
س��ائر المقاومي��ن الذي��ن انش��أوا قواع��د
الس��يادة الوطني��ة بمقاوم��ة االحت�لال
الصهيون��ي واقتالع��ه وبإس��قاط
مؤام��رة إح��راق لبن��ان في غ��زوة التكفير
األميركي��ة وواجب الس��لطات اللبنانية
ان تق��دم حمايته��ا القانوني��ة وحصانتها
السيادية لهذه القوة.
ام��ا التدابي��ر المصرفي��ة والخط��وات
والخي��ارات فه��ي واس��عة ومتاح��ة ع��ن
طريق تنويع التعامالت المالية وتوس��يع
نطاق الشراكات التجارية والخروج من
حصرية التعامل بالدوالر كنقد اجنبي
وعل��ى كل م��ن يطمح إل��ى بناء وطن ان
يس��أل ع��ن س��بل التح��رر من االس��تعمار
المالي األميركي.
غالب قنديل

بني اجمللس العدلي وحادثة قبر شمون الحكومة الى أين؟

اُثي��ر بع��د «كمي��ن» قبرش��مون ف��ي الجب��ل قضي��ة احال��ة
الجريمة او الحادثة الى المجلس العدلي ،وتردد اسم المجلس
كثي��را ف��ي السياس��ة واالع�لام ،والمطالبة إحالة ه��ذه الحادثة
ال��ى المجل��س العدل��ي بينم��ا يته��رب البع��ض م��ن القي��ام بهذه
الخطوة.
م��اذا يعن��ي احالة حادثة ما الى المجلس العدلي وما هو هذا
المجلس ،وكيف تتم احالة اي ملف له؟
اوال ،المجل��س العدل��ي ه��و محكم��ة حس��ب قان��ون أص��ول
المحاكم��ات تخت��ص بمواضي��ع تتعل��ق باالعت��داء عل��ى أم��ن
الدول��ة الخارج��ي والداخلي او التجس��س او االرهاب او صفقات
أسلحة وما هو مرتبط بها وما نص عليه القضاء العسكري.
وهنا الس��ؤال ،كيف تصبح هذه الجرائم في عهدة المجلس

العدل��ي؟ تتطل��ب إحال��ة أي قضي��ة ال��ى المجلس العدل��ي قرارا
من مجلس الوزراء نظرا لحاجتها الى قرار حكومي و القرار هو
سياسي والحكومة هي السلطة السياسية الدستورية التي تتخذ
ق��رارا بإحال��ة أي جريم��ة ال��ى المجل��س العدل��ي وذلك حس��ب
خط��ورة وابعاد ه��ذه الجريمة .وللمجلس العدلي الذي يترأس��ه
رئي��س مجل��س القص��اء االعل��ى أي الرئي��س االول لمحاك��م
التميي��ز صالحي��ات واس��عة ويمك��ن ان يدع��ي على اش��خاص لم
تطل��ب النياب��ة العامة االدع��اء عليهم وله هنا الحق ان يتخذ ما
ي��راه مناس��با ويمك��ن توقيف او اطالق س��راح اي ش��خص حس��ب
المعطيات التي يمتلكها مع باقي اعضاء المجلس.
وم��ن خ�لال ه��ذا الملخ��ص ح��ول المجل��س العدل��ي ن��درك
اهمي��ة احال��ة او عدم احالة حادثة الجبل الى المجلس العدلي،
وه��ي الت��ي اصبحت ذات رمزية سياس��ية وبُعد أمني متعلق بأمن
الوطن.
ف��ي ظ��ل كل م��ا تق��دمُ ،ن��درك طبيع��ة الس��جال السياس��ي
الحاص��ل ج��راء ه��ذه الحادثة وه��روب البعض م��ن الوصول الى
المجل��س العدل��ي ول��و تطل��ب ذل��ك «ف��رط» الحكوم��ة كم��ا
ألمحت بعض القوى السياسية.
وبعي��دا ع��ن ص��دور حكم م��ن عدمه ف��ي الحادث��ة المذكورة،
يعتب��ر الط��رف السياس��ي المنف��ذ انه ف��ي حال اق��رار احالة هذه
القضي��ة في مجلس الوزراء الى المجلس العدلي يكون الخصم
ق��د حق��ق انتصارا سياس��يا وقضائيا ويمكن ان يطال ليس فقط
مطل��ق الن��ار بل من حرض وصرح وادلى بموقف كان من ش��أنه
تأجيج الشارع وتهديد االمن القومي في لبنان.
وهنا يبرز السؤال االساسي ..إلى أين؟
حسين مرتضى

