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حمليات �سيا�سية

محنة الفيديرالية ...والعولمة
 نظام مارديني
م��ا زال ال�ح��دث القومي ف��ي المنطقة مليئا ً ب��ال��والدات الجديدة
للحوادث ،وهذه ال��والدات ال تعني حراكا ً إيجابيا ً أو منتجاً ،بل هي
على العكس من ذلك شاهد على ارتباك واضح يتبيّن من خالله حجم
ال��والدات السياسية المش ّوهة ،لذا بات صعبا ً إيجاد وصفة ناجعة
ُتخرج المشهد السياسي في المنطقة من مأزقه بعدما تناثرت جهود
تمت إلى
قواها السياسية على مساحة واسعة االهتمامات التي ال ّ
العمل الوطني الناضج بأي صلة.
في هذا السياق ،يتّسع يوما ً فآخر مأزق الهويات لدى الجماعات
(األقليات) ،ال سيما بعدما دخل العامل القبلي والمذهبي والطائفي
والعرقي بيتها ليعتاش على تفتيتها ،وقد طرحت هذه المحنة أسئلة
ع��دي��دة ،ب��ل طرحت مفاصل إشكالية معقدة أه ّمها :م��اذا ستكون
ح��ال ال�ه��وي��ة القومية ف��ي عصر «ال �ه��وي��ات ال �ص �غ��رى»؟ وم��ا دور
المثقف في إعادة صوغ الهوية القومية بعيدا ً عن إشكالية تشكيلها
الملتبسة؟ وهل سقطت الهوية الوطنية في امتحان المحن الفيدرالية
والعول ّمية؟
صحيح أنّ «الهوية ليست معطى ثابتا ً ال يتغيّر حتى لو بقيت
ثوابتها القديمة قائمة ،إنما هي جزء من البنية الكلية للمجتمع تتأثر بما
يتأثر به المجتمع سلبا ً وإيجاباً» ،بحسب تعبير الكاتب ياسين نصير
(«األخ�ب��ار» ـ  ) 2013/12/16إال أنّ اإلجابة عن تلك التساؤالت
ليست بهذه البساطة ،رغم أن ال دولة معصومة من هذه األسئلة ،في
ضوء واقع المنطقة المصابة بعاهة اإلثارة الدائمة ،بل والمكشوفة
على صناعة األزم��ات ،ما يجعلها أكثر تع ّرضا ً لإلصابة باألمراض
القديمة التي غادرها العالم المتمدّن منذ عقود ،فالصراعات الطائفية
والعرقية تعكس مرضا ً اجتماعيا ً لم تستطع األقليات في بالدنا
مواجهة تداعياته السياسية والنفسية واالندماج في نظام اجتماعي
صوني يقوم على أساس انخراط هذه الجماعات في مشروع قومي
ّ
متكامل ،فبدالً من ذلك تبنّت األقليات (الجماعات) مشروع الفدرلة
(الفيديرالية) العرقية والمذهبية وبدأت في تنفيذه في العراق وجعله
نموذجا ً ينسحب على سورية الطبيعية بكاملها.
المقسم وليس لتقسيم
تطبق الفيديرالية عندما تريد توحيد
ّ
الموحد (أبسط مثال اإلمارات العربية التي كانت مجموعة إمارات ت ّم
ّ
توحيدها تحت نظام فيديرالي) ،ويقوم النظام االتحادي على أساس
الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على
أساس األصل أو العرق أو المذهب ،كما تتجه إليه الجماعات العراقية
التي أصبحت ك ّل جماعة منها تعيش عزلتها الخاصة.
تعزّز العزلة االنكفاء في ح��دود هوية ضيّقة ،والعكس صحيح
أي�ض�اً .فالعزلة والشعور بالتهديد واالرت �ي��اب من اآلخ��ر يخلقان
في النهاية سوء فهم عميقا ً بين مك ّونات المجتمع ،وتهيّئ من ث ّم
األرضية النفسية والمادية للعنف والدم.
بعضهم يمارس االنسياق إل��ى ه��ذا الوهم الفيديرالي والتفكير
فيه بكونه وسيلة وهدفا ً إلنقاذ الطائفة والعرق ،في مقابل تغييب
أي ص��ورة حقيقية لشرعنة األط��ر البنائية والحقوقية لمفهوم
ّ
الدولة القومية ،لذا سقطت الفيديرالية على وطننا كمقدمة للتقسيم
ولنشوء دويالت مذهبية وعرقية تعيد إنتاج الصراعات ،لكن هذه
ال�م��رة ف��ي شكلها األع�ن��ف .تنامى ال�ص��راع «الجماعاتي» ،وفقدت
الدولة هويتها الوطنية ودخل نسيجها في سلسلة من المواجهات.
ما يحصل في العراق راهنا ً من طرح لإلقليم الشيعي في الجنوب
ومشروع «االدارة الذاتية لسنجار» اليزيدي في الشمال ،ليس إال
عامالً من عوامل ص��راع الهوية ال��ذي يساهم في تعطيل صناعة
الدولة ،وفي تغذية المشاعر النكوصية والسلبية لدى الجماعات
التي أصبح حديث الفيديراليات طابعا ً قهريا ً لديها في ظ� ّل غياب
البيئات السياسية والثقافية واالقتصادية التي تعمل في المجتمع
كدورة حياة واحدة.
لكن أين تتقاطع فكرة الفيديرالية مع طروحات عولمة الهوية؟
تأتي أسئلة الهوية من ك��ون أن مرتكزات إيديولوجية العولمة
تقوم على مبدأ ش ّل الدولة القومية وتفتيت العالم لتتمكن الشبكات
الرأسمالية ال�ج��دي��دة وال�ش��رك��ات متعددة الجنسية العمالقة من
الهيمنة على العالم ،وتوظيف اإلعالم ووسائل االتصال التكنولوجية
الحديثة في عملية االختراق الثقافي واستعمار العقول ،من خالل
االنضواء في مجموعات إثنية أو طوائفية أو مجموعات لغوية أو
تاريخية ،وأن تح ّل العوامل اإلثنية واللغوية مكان وحدة الحياة في
المجتمع ،كعناصر أساسية في هويات الشعوب والدول في مختلف
أنحاء العالم.
طرحت االندفاعات الهائلة التي طبعت العولمة في العقود الثالثة
األخيرة التباسات مفاهيم ضمن ثقافة الناس ال معطى لها إال الخوف
من اليوم التالي وما يليه ،وحالة من اإلرباك والتشويش متأتية من
التناقضات في حالة العولمة نفسها بين الوعد اإلنساني الذي تحمله
وشكل تمظهرها ،على األقل في الوضع الراهن.
هكذا بدت العولمة استالبية قاتلة للحضارات ،وثقافات الشعوب،
إذ تعمل على إلغائها لتح ّل مكانها ثقافات أخرى أق��وى ،ولتتجاوز
تراث الشعوب وحضاراته .في هذا المعنى جاءت العولمة لتطارد
الهوية وتالحقها وتحاصرها و ُت ْجهز عليها ثم تتغ ّذى بها ،وفي
دائرة هذه المطاردة تعاند الهوية الوطنية والقومية أسباب الذوبان
والفناء وتحت ّد في طلب األمن واألمان ،وتتشبث بالوجود والديمومة
واالستمرار.
غير جائزة الدهشة من كثرة األسئلة والمساءالت حول جوانب
مختلفة من كل ما يتصل بواقع العولمة وإيديولوجيتها وحقيقة
أهدافها .من المنطقي اعتبار سؤال «الهويات» أحد أه ّم ما يبرز منها،
فالعولمة وثقافتها لم تقدّم أي جواب عن الهويات الكيانية سوى ما
تشتمل عليه أطروحات فرنسيس فوكوياما (من ّظر العولمة ووالدها
الروحي) وتجلياتها في مدلوالت «نهاية التاريخ واإلنسان األخير»،
وتعريفه الكيانات وال��وط�ن�ي��ات وال�ق��وم�ي��ات واألع� ��راق واإلثنيات
وإمكان انطباقها على «إنسان الوعد التاريخي» أو «مواطن المجتمع
الليبرالي» في «العالم الواحد» الذي كنا سنذهب إليه بأرجلنا وبإرادتنا
االنصياعية ،باعتباره قدرا ً ال را ّد له.
ً
ها أمين معلوف يوضح في كتابه «الهو ّيات القاتلة» قائال« :إن كل
فرد منا مؤتمن على إرثين ،األول عمودي يأتيه من أسالفه وتقاليد
شعوبه وطائفته الدينية .والثاني أفقي يأتيه من عصره ومعاصريه».
فهل هو يطالبنا بأن نتعولم من خالل حملنا هويات متعددة واالبتعاد
من «حصر مفهوم الهوية في ما توارثناه من أسالفنا من أمثال
وعادات وأفكار؟» ،كي تصبح عرفاً؟!

عريجي :الحكومة لم تطلب من وزراء
«حزب اهلل» �إبالغها قبل الر ّد على الغارة
أكد وزير الثقافة ريمون عريجي أنّ مجلس الوزراء لم يطلب من وزراء حزب
الله إبالغه قبل الر ّد على غارة القنيطرة.
وأوضح في حديث لـ «المركزية» «أنّ مداخالت ك ّل األط��راف في الجلسة
استنكرت حادثة القنيطرة واعتبرت أنّ من سقطوا فيها شهداء ،وكانت النقاشات
هادئة ورصينة ج ّنبت فتح سجاالت ال طائل منها».
وق��ال« :إنّ مداخلة وزي��ر الدولة محمد فنيش التي أش��ار فيها إلى أنّ ه ّم
المقاومة هو عدم التفريط بسالمة لبنان وأنّ أي عمل ُتقدم عليه تأخذ فيه
مصلحة لبنان أوالً ،طمأنت أطراف الحكومة ،لذلك ّ
فضلنا الخروج بصيغة
ُمقتضبة حول الغارة».
وع ّما قيل عن الطلب من وزراء «حزب الله» إبالغ مجلس الوزراء قبل الر ّد
على الغارة «اإلسرائيلية» ،أجاب عريجي« :هذا لم يحصل» ،الفتا ً إلى أنّ «القرار
 1701يؤ ّمن نوعا ً من الحماية للبنان وهو قرار دولي يجب االلتزام به».
وإذ أكد «وجود مصلحة لدى كل أطراف الحكومة باستمرار عملها» ،لفت
إلى «أنّ قراراتها ،ومنذ شغور موقع رئاسة الجمهوريةُ ،تؤخذ باإلجماع،
ولكن باإلجماع اإليجابي ،فالقوى السياسية ا ّتفقت على اإلجماع على القرارات
ّ
يحق لك ّل وزير منفردا ً عرقلة عمل الحكومة .هذا
الكبرى ،ولكننا لم ن ّتفق على أنه
«إنّ
آلية العمل التي
ال يجوز إال إذا كانت هناك أسباب جدّية لذلك» .وأضاف:
ت ّتبعها الحكومة ليست سهلة ،فبعد  8أشهر على خلو سدّة الرئاسة يشوبها
بعض نقاط الضعف التي يجب معالجتها».
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الداخل الفل�سطيني ـ القد�س :حرب متوا�صلة وتهجير م�ستم ّر
 راسم عبيدات
مع اقتراب موعد االنتخابات «اإلسرائيلية» ،يبدو أنّ األحزاب
بمختلف تالوينها ،وخصوصا ً اليمينية المتطرفة منها ،تتصارع
ف��ي حمالتها االنتخابية ب�م��واد رئيسية ه��ي :األم��ن وتوظيف
القضية الفلسطينية وال ��دم الفلسطيني واالستيطان ف��ي تلك
الحمالت ،لكي تحصل على ثقة الجمهور «اإلسرائيلي» وتحصد
المزيد من المقاعد في الكنيست والحكومة.
وبالتزامن ،نشهد تصاعدا ً في الحرب التي يشنها االحتالل
على شعبنا وأهلنا وأرض �ن��ا ،ال سيما ف��ي مدينة ال�ق��دس .ففي
الداخل الفلسطيني حصدت آلة الهمجية «اإلسرائيلية» ،بدم بارد،
ثالثة شهداء هم :الشهيد الشاب خير الدين حمدان في كفركنا،
وشهيدان في منطقة النقب هما سامي الجعار وسامي الزيداني،
باإلضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين.
إنّ الحرب التي ُتش ّن على شعبنا ليست مقتصرة على القتل،
إذ عادت حكومة االحتالل تتحدث عن مخططات تهويد الجليل
وك��ذل��ك تسويق م�ش��روع «ب��راف��ر» التهويدي االق�ت�لاع��ي الذي
جرى تجميده نتيجة االحتجاجات الشعبية الواسعة التي نفذتها
وينص
الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني (أراضي .)48
ّ
هذا المشروع على عدم االعتراف بالقرى العربية غير المعترف
بها والعمل على تدميرها ،كما جرى مع قرية «العراقيب» التي
تعرضت للهدم والتدمير أكثر من  80م��رة ،كما أن��ه يهدف إلى
اقتالع وط��رد البدو من أرضهم وحشر  30في المئة منهم في
مساحة ال تزيد عن  1في المئة من أراضي النقب .ويأتي التسويق
الجديد للمشروع ،في إط��ار مناقصة نشرتها «سلطة تسوية
االستيطان البدوي في النقب» ،بهدف إقامة بلدات استيطانية
جديدة بدعوى تنظيم «المسكن والسكان» ،ما يعني اقتالع المزيد
من بيوت بدو النقب األصليين وتشريدهم إلى مناطق أخرى.

وبحسب المناقصة ،فإنّ الخطة تدّعي «استجابة احتياجات
السكان والتغييرات التي يم ّر بها المجتمع البدوي» و«الحفاظ على
األماكن المفتوحة وقيم الطبيعة والمنظر العام» و«تعبئة وتوسيع
البلدات القائمة».
إنّ االق�ت�لاع والتهويد اللذين ُيمارسان في ح� ّق شعبنا في
الداخل وعمليات القمع والتنكيل ال تقتصر على هذه األمور ،بل
هناك خطر داهم يستهدف الوجود العربي الفلسطيني كك ّل في
نكبة جديدة ،من خالل طرح قانون عنصري جديد هو قانون ما
ُيسمى بيهودية الدولة ،والذي يشكل اعتداءا ًصارخا ً على حقوقنا
التاريخية والوجودية ،وشرعنة وقوننة لإلجراءات والممارسات
العنصرية.
يخص القدس ،فإنّ استهداف المدينة ومقدساتها ال
وفي ما
ّ
يق ّل خطورة عما ُينفذ في الداخل الفلسطيني ،فالهدف واحد هو
العرقي الذي يتضح من خالل عمليات
الطرد والترحيل والتطهير
ّ
هدم المنازل ،وبالتحديد بعد عملية خطف وتعذيب وحرق الشهيد
«أبو خضير» في  3تموز من العام الماضي .فال يكاد يم ّر شهر
من دون هدم ما ال يق ّل عن عشرة منازل فلسطينية ،ناهيك عن
العقوبات الجماعية ف��ي ح � ّق السكان مثل :ه��دم م�ن��ازل أهالي
الشهداء ،طرد وإبعاد المقدسيين عن مدينتهم وعن أقصاهم،
وممارسة القمع والتنكيل في ح ّق السكان ،حيث عمليات البلطجة
من قبل موظفي ما ُيسمى بضريبة «األرن��ون��ا» للمسقفات ،كما
ح��دث مؤخرا ً مع ع��دد من تجار ومطاعم البلدة القديمة ،حيث
تفرض الضرائب بأرقام خيالية ،وف��ي ح��ال ع��دم قدرتهم على
الدفع تجري ُمصادرة الموجودات أو بيعها في المزاد العلني.
وحي في األراضي
ويزحف االستيطان ليشمل ك ّل شبر وبلدة ّ
العربية ،واألخطر من ذلك أنّ عمليات اقتحام المسجد األقصى
أصبحت تجري في شكل يومي وجماعي ،وهناك مخاوف من
تفجير المسجد بواسطة طائرات من دون طيار ،وقد جرت أكثر
من محاولة في هذا اإلطار ،ما ينذر بمدى الخطر الحقيقي الواقع

كاغ تابعت جولتها على الم�س�ؤولين:
دعمنا للبنان م�ستم ّر ومتوا�صل

سالم مستقبالً كاغ في السراي الحكومية
أكدت المنسقة الخاصة وممثلة
األمين العام لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد ك��اغ دع��م األم��م المتحدة
«المستمر وال��م��ت��واص��ل» للبنان،
مشدّدة على «أهمية التوصل ،في
وقت قريب ،إلى آلية النتخاب رئيس
للجمهورية».
وواصلت كاغ بمناسبة تسلمها
مه ّمات منصبها الجديد ،جولتها
ع��ل��ى ال��م��س��ؤول��ي��ن وزرات أم��س
ال��س��راي الحكومية ح��ي��ث التقت
رئيس الحكومة تمام سالم .وقالت
كاغ بعد اللقاء« :كانت لنا محادثات
جيدة عن عدد من المسائل األساسية
المتعلقة بلبنان في هذه المرحلة
المفصلية ،وال داع��ي لتحديدها،
ل��ك��ن��ه��ا ت��ت��ص��ل ب��م��ج��م��ل ال��وض��ع
المتعلق باالستقرار واألمن وترسيخ
االستقرار االقتصادي واالجتماعي
في البلد ،وه��و أم��ر ثمين بالنسبة
إلينا جميعاً ،وأهمية التوصل في
وقت قريب إلى آلية النتخاب رئيس
للجمهورية ،وأهمية ذلك واضحة
للجميع».
وأضافت« :من المهم أيضا ً الدعم
المستمر وال��م��ت��واص��ل م��ن األم��م
المتحدة ومن خاللي بصفتي المنسق
ال��خ��اص ف��ي ل��ب��ن��ان ،وال��م��س��اع��ي

الحميدة والتأييد وال��ق��ي��ادة التي
س��ن��س��ت��م��ر ب��ت��أم��ي��ن��ه��ا للحكومة
اللبنانية وشركائها ف��ي معالجة
المروحة الواسعة من الحاجات في
اإلطارين السياسي واألمني ،وتأمين
التقدم نحو تنفيذ قرار مجلس األمن
الدولي  ،1701والتطلع إلى تطبيق
خطة االستجابة لألزمة في لبنان
ب��ط��رق ف��ع��ال��ة ،وإي��ج��اد التمويل
لتمكين األم��م المتحدة والحكومة
اللبنانية وشركائها م��ن معالجة
ح��اج��ات ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن،
إضافة إل��ى المجتمعات اللبنانية
المضيفة المحتاجة والسخية جداً».
وتابعت« :بالنسبة إلى الوضع
األم��ن��ي بالتحديد ،قمنا بمراجعة
الوضع في الجنوب والتطورات في
األي��ام الماضية ،إضافة إلى حادثة
القنيطرة .وجدّدت التشديد مع رئيس
الحكومة على البيان ال��ص��ادر عن
ّ
لحض
األمين العام لألمم المتحدة
جميع األطراف على االمتناع عن أي
أعمال قد تؤدي بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة إلى تصعيد في الوضع
الحالي ،وهنا نعود إلى القرار 1701
والدور الكبير والتعاون الذي تقدمه
يونيفيل في هذا البلد».
وخ��ت��م��ت ك����اغ« :ش���دّدن���ا على

الحاجة إلى استمرار التعاون القوي
والمكثف وحضور األمم المتحدة في
عملها من أجل لبنان حكومة وشعباً،
والحاجة إلى التطلع إلى ك ّل الفرص
التي ترسخ االستقرار وتدعم صمود
ل��ب��ن��ان ف��ي م��رح��ل��ة تستمر فيها
التحديات وأزمات محتملة».
ك���م���ا زارت ك������اغ م���س���ؤول
العالقات الدولية في «حزب الله»
عمارالموسوي وجرى خالل اللقاء
ع��رض األوض���اع وال��ت��ط��ورات على
الصعيدين المحلي واإلقليمي.
وال��ت��ق��ت م���س���اءً ،رئ��ي��س ح��زب
الكتائب أمين الجميّل في دارته في
بكفيا .وكان الرأي متفقا على «أولوية
انتخاب رئيس للجمهورية ،وتعزيز
قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من
القيام بدوره في ترسيخ األمن بدءا ً
من الحدود ،وحماية القرار 1701
البالغ األهمية بالنسبة إل��ى أمن
الجنوب».
ثم زات كاغ رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع في معراب
وع��رض��ت معه ال��وض��ع األم��ن��ي في
لبنان على ض��وء االع��ت��داء ال��ذي
تع ّرض له الجيش اللبناني في رأس
بعلبك ،فضالً عن األوضاع السياسية
العامة في لبنان والمنطقة.

الق�صار وزغيب ودامرجي
�سالم ا�ستقبل ّ
عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوضاع العامة مع
زواره في السراي الحكومية ،حيث التقى وفدا ً من االتحاد
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية
برئاسة الرئيس الفخري لالتحاد الوزير السابق عدنان
القصار ،وج��رى البحث في سبل التعاون بين االتحاد
والحكومة اللبنانية.
وأشار القصار إلى «أنّ الزيارة تأتي في سياق التواصل
المستمر مع دولة الرئيس سالم الذي برهن عن جدارة أنه
رجل المرحلة بامتياز ،إذ إنه يقود البالد في مرحلة حساسة
ج��داً ،يتعرض فيها لبنان لتحديات داخلية وخارجية،
ويُحسب للرئيس سالم حنكته في إدارة الملفات وتواصله
الدائم والمباشر مع جميع القوى واألطراف السياسية ،ما
ساعده في الحفاظ على التضامن الوزاري والحكومي وفي
توفير الح ّد األدنى من االستقرار األمني والسياسي».
وأض��اف« :بحثت مع الرئيس سالم في مؤتمر رجال
األعمال العرب والصينيين المزمع عقده في بيروت في
السادس والعشرين من أيار المقبل ،بتنظيم من جامعة
ال��دول العربية ووزارة الخارجية الصينية واتحادي
الغرف العربية واللبنانية والمجلس الصيني لتنمية
التجارة الدولية واتحاد رجال األعمال العرب ومجموعة
االقتصاد واألعمال .ويتزامن المؤتمر مع مرور  60عاما ً
على توقيع االتفاقية التجارية بين لبنان والصين ،ومن
هنا أبديت رغبة كبيرة في أن يكون انعقاد هذا المؤتمر
برعاية الحكومة اللبنانية ممثلة برئيسها تمام سالم ،لما
يكتسبه المؤتمر من أهمية كبرى ينبغي للبنان استغاللها
باعتبارها فرصة ثمينة وذهبية ،حيث الحاجة اليوم
تقتضي تنشيط التعاون اإلقتصادي بين لبنان والصين
من جهة وبين لبنان والبلدان العربية من جهة أخرى .كما
منصة لتعزيز التعاون في مجاالت
أنّ هذا المؤتمر يشكل
ّ
التجارة واالستثمار والتعاون العلمي والتكنولوجي

والتعاون في مجال الطاقة وال��زراع��ة وحماية البيئة
والمقاوالت واألعمال».
القصار« :نحن نعول أن يثمر هذا المؤتمر إيجابا ً
وختم
ّ
على لبنان واالقتصاد اللبناني الذي يم ّر بظروف دقيقة
وحساسة جداً ،وخصوصا ً أنّ الصين باتت تمكثل اليوم
أكبر وأهم مورد بالنسبة للعالم العربي ،ومن هذا المنطلق
ال ب ّد أن يستفيد لبنان بشكل أكبر من هذه العالقات على
الصعيدين االقتصادي والتجاري وكذلك على الصعيد
االستثماري».
كما استقبل س�لام رئ��ي��س نقابة مالكي العقارات
واألبنية المؤجرة في لبنان جوزف زغيب ورئيس لجنة
المستأجرين في بيروت وجيه الدامرجي.
وأكد زغيب بعد اللقاء «ضرورة وضع اليد سويا ً بين
المالكين والمستأجرين الفقراء بالتحديد ،بعد ر ّد الطعن
من قبل المجلس الدستوري بقانون اإليجارات الجديد،
وإنهاء األزم��ة الماضية التي دام��ت أكثر من  70سنة،
وبالتالي ،رفع الصوت إلى جانب المستأجرين للمطالبة
بترميم ال��م��واد التي ت � ّم إبطالها ،وفقا ً لقرار المجلس
الدستوري بما يضمن إنشاء وتفعيل صندوق دعم الفقراء
والمستأجرين».
واعتبر الدامرجي ،من جهته« ،أنّ القانون الذي أق ّره
مجلس النواب سابقاً ،غير نافذ بسبب طعن المجلس
الدستوري ببعض بنوده األساسية ،وإذا ما ت ّم تنفيذه من
دون تعديل سيؤدي إلى تهجير عشرات اآلالف من سكان
المدن ،وخصوصا ً من العاصمة بيروت».
وم��ن ز ّوار ال��س��راي :وف��د غرفة التجارة اللبنانية -
األوسترالية برئاسة ف��ادي زوي��ن ،والخبير االقتصادي
رودي بارودي الذي قدم لرئيس الحكومة دراسة خطية
موجزة عن الثروة النفطية التي تختزنها المياه اإلقليمية
اللبنانية.

خفايا
خفايا

عليه من قبل القوى «اإلسرائيلية» المتطرفة والمشبعة باألفكار
العنصرية والتحريض م��ن قبل ج�ه��ات ن��اف��ذة ف��ي قمة الهرم
السياسي واألمني والمؤسسة الدينية.
ال� �ح ��رب م �س �ت �ع��رة ع �ل��ى ش�ع�ب�ن��ا ف ��ي ال ��داخ ��ل الفلسطيني
والقدس ،وهي ت��زداد استعارا ً مع قرب االنتخابات ،وهناك من
ه��م مهووسون ومسكونون م��ن ق��ادة االح �ت�لال ،ب��أنّ الطريق
إل��ى البرلمان والحكومة ،تم ّر من خ�لال الح ّل األمني وتشديد
القمع والبطش ،لذلك فإنّ األوض��اع في مدينة القدس والداخل
الفلسطيني ،ستكون مرشحة للمزيد من التطورات والتصاعد،
وم��ا ي�ج��ري م��ن ه�بّ��ات جماهيرية وشعبية واس �ع��ة ،يمكن أن
تبني عليها القيادات والفعاليات والقوى واألح��زاب ،لكي تكون
«ب��روف��ات» واسعة النتفاضة شعبية يتشارك فيها أهل القدس
وال��داخ��ل ال��ذي��ن ي��وح � ّده��م ال �ه��دف وال �ه � ّم وال�م�ص�ي��ر والقمع،
بحيث يجري التوافق على هيئة تنسيق علنية للقدس والداخل
الفلسطيني ،تكون بمثابة المرجعية والعنوان والناظم للجهد
الشعبي والفعاليات الجماهيرية المناهضة والرافضة إلجراءات
وممارسات االحتالل القمعية والعنصرية.
إنّ تحول الهبات الشعبية في القدس والداخل الى انتفاضة
شعبية شاملة ،كر ّد جماعي على ك ّل ما يتعرض له شعبنا من قمع
وتنكيل وتنكر للحقوق وامتهان للكرامة ،يحتاج إلى قيادة لديها
إرادة ورؤي��ة وبرنامج واستراتيجية ،تمكن من تحويل الهبات
الشعبية إلى نمط حياة انتفاضي شعبي .فاالنتفاضة في حاجة
إلى تأطير وتنظيم وقيادة ومشاركة شعبية واسعة ،ومن دون
ذلك فإنّ ما يجري في القدس أو الداخل يبقى في إطار التحرك
العفوي الفردي من أج��ل الدفاع وحماية ال��ذات ،في ظ� ّل غياب
وانكفاء األطر والفعاليات واألحزاب عن القيام بدورها ومه ّماتها
في القيادة والتأطير والتنظيم.

Quds.45@gmail.com

مازح وزير سابق
أحد أصدقائه من
النواب بأنّ لديه «حالً
سحرياً» لالستعصاء
المستم ّر في انتخاب
رئيس جديد للجمهورية
اللبنانية .ويقضي هذا
الح ّل بأن يتق ّدم النائب
مع تسعة من زمالئه
باقتراح قانون لتعديل
الدستور وجعل النظام
في لبنان ملكياً ،حيث
لم تكد تمضي ساعات
معدودة على وفاة الملك
السعودي عبدالله بن
عبد العزيز حتى خلفه
أخوه سلمان بن عبد
العزيز في هذا المنصب،
وبالتالي لم يحصل في
المملكة شغور وال َمن
«يشغرون»!

وعلى نف�سها جنت براق�ش
د .سليم حربا
يص ّر العنكبوت «اإلسرائيلي» على أن يط ّل من
بيته ال��واه��ي ل�ي�ض��رب ع��ري��ن األس���ود ف��ي م��زارع
المقاومة واألم��ل الموعود نصر ًة «لجبهة نصرة»
ع��ا ٍد وث�م��ود و«إس�لام��وي��ي التلمود» ال��ذي��ن يمثلون
م�ش��روع استحضار «ل�ح��د» م��ن اللحد إل��ى المهد،
لينسجوا خيوط عناكبهم علّهم يحمون الهيكل من
الخراب الثالث.
لك ّن ري��اح الميدان المح ّملة بدماء القادة السادة
المقاومين ستأتي بما ال تشتهيه وال تتحمله خيوط
عنكبوت أو أذرع أخطبوط أو قطعان مستوطنين وال
حتى حجارة حائط المبكى .فعدوان كيان اإلرهاب
على القنيطرة ،بأسبابه وأهدافه وسياقه الزماني
وال �م �ك��ان��ي ،ه��و ع� ��دوان ع�ل��ى ج�غ��راف�ي��ا المقاومة
وتاريخها ومحورها ،فالعدوان جريمة والجريمة
تحتاج إل��ى عقاب والعقاب آتٍ في أكبر من جردة
حساب.
وقدر كيان العدو أن يتألم وأن ال يتعلم من أ ّميت ِه
في قواعد الحساب وهزائمه المذلّة من حرب تشرين
إل��ى ع��ام  2000إل��ى ع��ام  2006إل��ى غ��زة والضفة،
واآلن امتدت الجغرافيا من الناقورة إلى القنيطرة
إلى الح ّمة وما بعد الجليل والجوالن وحيفا وما بعد
فلسطين المحتلة.
العدو ارتكب بحماقته خطأ ً استراتيجيا ً ومقامرة
ت��ذك��رن��ا «ب�ع�ن�ت��ري��ات» أول �م��رت ال�م�ه��زوم و«منظار
رب ض��ار ٍة نافعة فمن
عامير بيرتس» المسدودّ ...
م� ��زارع األم ��ل وط �ه��ارة ال��دم��اء وش �م��وخ حرمون
تتعملق المقاومة التي أصبحت فرض عين وحاجة
وضرورة وإرادة وإدارة وفعل وقيمة تعلو وال ُيعلى
فوق صوتها وموقعها ووقعها« ،فأنا أق��اوم إذا ً أنا
موجود» ألنه صراع مصير ووجود مع هذا الكيان

اإلرهابي الصهيوني ـ الوهّابي.
من مزارع األمل يرتسم األمل الموعود والنصر
القادم الذي بدأت مؤشراته ومبشراته واقعا ً ال يمكن
لمقامرات أو مغامرات صهيونية أن تبدّل ميادينه أو
موازينه لدى محور القول الصادق والوعد الصادق
وشعارنا «الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة»
ولسان حالنا سيبقى «هيهات منا ال ّذلة هيهات منا
الهزيمة».
فيا أيها الصهاينة يا أوالد األفاعي ،كما خاطبكم
السيد المسيح :هل تتحملون أب��واب الجحيم التي
فتحها قادتكم عليكم وأنتم واثقون بأنّ ال��ر ّد آتٍ ال
محالة؟ تأهبوا وتحسبوا يوما ً قمطريرا ً وسيأتيكم
من حيث ال ولن تحتسبوا ،وخصوصا ً أننا تعلمنا
في مدرسة الحكماء ،من القائد الراحل حافظ األسد
إلى الرئيس بشار األس��د إلى سيد المقاومة حسن
نصر الله ،الحكمة وفنون المقاومة والقتال والحرب
واالنتصار ،وأن يكون الر ّد فاعالً وليس منفعالً...
سريعا ً وليس متسرعاً...محسوبا ً وحكيما ً وليس
ارتجالياً ...تكتيكيا ً بأبعاد استراتيجية ،وأن يكون
أوجع وأوقع من العدوان.
نقول هذا لك ّل من يه ّمه األمر ،ولكم أنتم أن تتوقعوا
متى يأتي الر ّد على «إسرائيل» من بوق إسرافيل أو
قبضة عزرائيل ونصر من الله وفتح قريب وفي أي
مكان وزمان وكيف وبأية وسيلة وسالح وأسلوب.
فهل سيأتي م��ن تحت األرض أم م��ن فوقها؟ هل
سيكون أمنيا ً أم عسكرياً؟ مفردا ً أم جمعياً؟ برا ً أو
بحرا ً أو ج��واً؟ ليالً أم نهاراً؟ أم أكبر من ال��ر ّد وأق ّل
من الحرب؟ أم أكبر من الر ّد ولتكن الحرب؟ ولنا في
دقة الحساب والموازين ثقة بأنّ الغلبة لنا وليست
علينا مهما تدحرجت الخيارات ،ولتعلموا وتتعلّموا
أنكم أيها الصهاينة كالكلبة «براقش» التي جنت على
نفسها فانتظروا مصير براقش.

قهوجي عر�ض الأو�ضاع الأمنية مع بري
عرض قائد الجيش العماد جان
قهوجي األوض��اع األمنية في البالد
وشؤون المؤسسة العسكرية،
مع رئيس مجلس النواب نبيه بري
في عين التينة في حضور المستشار
أحمد بعلبكي.
وفي مكتبه في اليرزة ،التقى قائد
الجيش منسق اللجنة المركزية في
حزب الكتائب النائب سامي الجميّل،
يرافقه النائب إيلي ماروني ومستشار
الرئيس أمين الجميّل ساسين ساسين
ورئيس إقليم زحلة الكتائبي روالن
خزاقة ورؤساء بلديات ومخاتير قرى
قوسايا ورعيت ودير الغزال في شرق
زحلة.
وقدم الوفد تعازيه إلى قائد الجيش
بالشهداء الذين «يسقطون دوري �ا ً
دفاعا ً عن لبنان واللبنانيين عموما ً
والبقاع والبقاعيين خصوصاً».
وك��ان قهوجي تلقى ات��ص��اال ً من
وزي����ر ال��س��ي��اح��ة م��ي��ش��ال ف��رع��ون

بري وقهوجي في عين التينة
مستفسرا ً عن «األوض��اع العسكرية
في رأس بعلبك» .وأكد فرعون «دعمه

ميقاتي التقى في دافو�س
وزير الخارجية الإيراني
التقى ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي
ع���ددا ً م��ن ال��ق��ي��ادات والشخصيات
العربية وال��دول��ي��ة المشاركة في
الدورة الخامسة واألربعين للمنتدى
االق��ت��ص��ادي ال��ع��ال��م��ي ف��ي مدينة
دافوس في سويسرا.
واجتمع ليل أول م��ن أم��س إلى
وزي��ر خارجية إي���ران محمد ج��واد
ظريف وعرضا األوضاع في المنطقة
وال��ع�لاق��ات الثنائية ب��ي��ن لبنان
وإيران.
وقطع ميقاتي زيارته إلى دافوس
وع���اد إل��ى ب��ي��روت أم���س ،على أن
يزور السعودية اليوم لتقديم التعازي
بوفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز.

ميقاتي مجتمعا ً إلى ظريف

(حسن ابراهيم)
للمؤسسة العسكرية في ك ّل المهام
التي تقوم بها «.

