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تر�أّ�س اجتماع لجنة الإعالم

ف�ضل اهلل :ق�ضية الإنترنت غير ال�شرعي
كبيرة وخطيرة وتتدحرج

لجنة االعالم
استكملت لجنة اإلع�لام واالت��ص��االت النيابية خالل
اجتماعها في المجلس النيابي أمس برئاسة النائب حسن
فضل الله ،درس
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون المطبوعات
الصادر بتاريخ  1962/9/14وتعديالته ،المقدّم من
النائب روبير غانم ،واقتراح القانون المتعلّق بقانون
اإلعالم المقدّم من النائب غسان مخيبر.
بعد الجلسة ،قال فضل الله« :جلستنا مق ّررة منذ فترة،
وكانت مخصصة لمناقشة استكمال بنود قوانين اإلعالم
والتي لنا فترة نناقشها ،واليوم أنجزنا تقريبا ً كل ما
يتعلّق بقانون اإلعالم ،وإن شاء الله سيكون هناك جلسة
ختامية لهذا الموضوع قبل أن ُنعلن عن هذا القانون في
مؤتمر صحافي تشارك فيه القطاعات التي أسهمت معنا
في إنجازه ،أي نحن ووزارة اإلع�لام ونقابة الصحافة
ونقابة المح ّررين والمجلس الوطني لإلعالم ،وسنرفعه
إلى الهيئة العامة على أمل أن ُتعقد جلسات تشريعية
للمجلس النيابي إلقرار هذا القانون والكثير من القوانين
الحيوية التي تعود بالنفع على البلد ،سواء على اقتصاده
أم على ماليّته أم على مصالح اللبنانيين جميعاً».
وتابع فضل الله« :بالتأكيد موضوع اإلنترنت هو
حساس وأس��اس��ي ،وسبق وأن ُكشف أم��ره في جلسة
ّ
لجنة اإلعالم واالتصاالت في المرة الماضية ،وقد جرى
استعراض سريع لما أنجزناه في اللجنة .وق ّررنا عقد
جلسة يوم االثنين ال ُمقبل الستكمال بحث هذا الموضوع،
ويُفترض أن تشارك في هذه الجلسة كل الجهات المعنيّة

وجهناها
بمكافحة شبكات اإلنترنت غير الشرعية ،والدعوة ّ
وزارتي الدفاع
إلى وزارة االتصاالت المعنيّة األولى ،وإلى
ّ
والداخلية باعتبارهما مسؤولتين عن األمن في البلد ،وعن
مكافحة مثل هذه الظواهر الخطيرة .والدعوة ُو ّجهت أيضا ً
إلى مدّعي عام التمييز وإلى المدّعي العام المالي ،وكالهما
ّ
لتطلع من ه��ذه الجهات
معنيّان بالسلطة القضائية
الرسمية على مآل هذه القضية».
وقال« :إ ّننا أمام قضية خطيرة وكبيرة ،وهي أكبر م ّما
يتصوره البعض ،وإنّ مخاطر هذه القضية أمنية ومالية،
فضالً عن أبعادها القانونية ،أل ّننا أم��ام شبكات غير
شرعية وغير قانونية ال ّ
حق لها بالتصرف بالشبكة التي
تعود ملكيتها للدولة اللبنانية .ونحن نتحدث عن البنية
التحتيّة لشبكة اإلنترنت ،فالبنية التحتية تعود ملكيّتها
للدولة اللبنانية حصراً ،وهذا جزء من سيادة الدولة على
مواردها ،وجزء من سيادة الدولة على أمنها».
أض��اف« :صحيح هناك قطاع خاص لإلنترنت ،لكن
هذا القطاع الخاص يأخذ ِ
سعات اإلنترنت فقط من الدولة
اللبنانية ،وهذا األمر يُفترض أن يكون معروفا ً من قِبل
الجميع».
وخ��ت��م فضل ال��ل��ه« :ن��ح��ن ،إذاً ،أم���ام قضية كبيرة
ّ
وتتكشف فيها المزيد من الحقائق،
وخطيرة ،وتتدحرج
لكن لن أستبق اليوم ما يمكن ان نناقشه في جلسة االثنين
المقبل ،ونحن ننتظر على كل حال المعطيات والوثائق
والمستندات الرسمية التي ستز ّودنا بها الجهات المعنيّة
من الدولة اللبنانية».

«التغيير والإ�صالح» :ال�ستكمال التحقيقات
في ال�شبكة بال حمايات
دعا تك ّتل «التغيير واإلصالح» إلى استكمال التحقيقات
بشأن شبكة اإلنترنت غير الشرعية لدى القضاء المختص
حتى النهايات وم��ن دون حمايات ،وأض��اف« :لنا ثقة
بالقضاء لإلجابة عن بعض األسئلة المحورية».
وعقب اجتماعه األسبوعي برئاسة رئيس التكتل
النائب العماد ميشال عون في الرابية ،تال الوزير السابق
سليم جريصاتي بيان التك ّتل ،ال��ذي س��أل« :م��ن وراء
ال شرعية اإلنترنت؟ وكيف أُدخ��ل��ت ه��ذه األج��ه��زة إلى
لبنان؟ وهل المطلوب كشف لبنان أمنياً؟» ،معتبرا ً أ ّننا
خاصة أنّ
«اليوم أمام جريمة موصوفة بكل المعايير،
ّ
م��ق��ا ّرا ً رسمية تستخدم شبكة اإلنترنت غير الشرعية
والتنصت من قِبل العدو
المضبوطة والمع ّرضة لالعتراض
ّ
اإلسرائيلي».

كما سأل التك ّتل عن خواتيم محطة الباروك التي كان
يتنصت عليها العدو «اإلسرائيلي».
ّ
ولفتَ التك ّتل إلى «أنّ الالمركزية اإلداري��ة عنوان هام
لتنمية البلد واالهتمام بالناس ،ويجب أن نبادر إليها من
دون تردّد».
وش�دّد على أنّ الشعب اللبناني هو صاحب السيادة
المؤسسات
ومصدر كل السلطات التي يمارسها عبر
ّ
الدستورية ،مشيرا ً إلى أنّ «األب��واب أصبحت مش ّرعة
على جميع الحلول اإلنقاذية» .واعتبر أنّ الشرعية ليست
استنسابية وأنها تكون أو ال تكون ،الفتا ً إلى أنّ «القانون
االنتخابي ش��رط لتصحيح الخلل الميثاقي ،وبداية
صحيحة للخروج من األزمات» ،ومؤ ّكدا ً أ ّنه «لن نتهاون
بأن نمارس حقوقنا الميثاقية كاملة من دون أيّ نقصان».

ّ
وتفقدت النازحين في البقاع رغم العوا�صف والأمطار
التقت �سالم

جولي :لبنان مثال ينبغي لدول العالم �أن تحتذي به
أع����رب����ت ال���م���وف���دة ال��خ��اص��ة
لمفوضية األم���م المتحدة العليا
لشؤون الالجئين المم ّثلة أنجلينا
جولي سعادتها بالعودة إلى لبنان،
وشكرت شعبه الكريم واإلنساني
والصامد والمتضامن أل ّن��ه يساهم
في إنقاذ حياة أكثر من مليون الجئ
س��وري ،م��ؤ ّك��دة أ ّن��ه «مثال ينبغي
لدول العالم أن تحتذي به».
ك�لام ج��ول��ي ج��اء خ�لال تف ّقدها
أم���س ،ترافقها مم ّثلة المفوضية
في لبنان ميراي ج��ي��رار ،مخيّمات
الالجئين السوريين في سهل البقاع،
وس��ط طقس عاصف وممطر ،وفي
ختام زيارتها ،عقدت مؤتمرا ً صحافيا ً
في الهواء الطلق ،في مخيّم للاّ جئين
السوريين ف��ي الفيضة ف��ي خ��راج
بلدة سعدنايل ،استغرق أكثر من
ساعة ،على الرغم من البرد واألمطار
وال��ري��اح ،ودع��ت الصحافيين إلى
التح ّمل معها قليالً ،الفت ًة إلى أنّ في
المخيم جنبهم ،نساء وأطفال ال يقيهم
من األمطار سوى خيمة.
استهلّت ج��ول��ي كلمتها بشكر
«الشعب اللبناني على المساعدة
ال��ت��ي قدّمها إلن��ق��اذ ح��ي��اة أك��ث��ر من
مليون س��وري» ،وقالت« :ليس من
السهل على أي بلد أن يستضيف هذا
العدد من الالجئين الذي يساوي ربع
عدد سكانه .أنتم اليوم قدوة للعالم
ف��ي ال��ك��رم واإلن��س��ان��ي��ة وال��ص��م��ود
والتضامن مع الشعب السوري».
وأضافت« :ال يغيبنّ عن بالنا أبدا ً
أ ّن��ه وعلى الرغم من التركيز الكبير
الموجه حاليا ً نحو وضع الالجئين
ّ
في أوروب��ا ،فالضغط األكبر ال يزال
س��ائ��دا ً في الشرق األوس��ط وشمال
أفريقيا ،كما ك��ان ط��وال السنوات
الخمس الماضية .هناك حاليا ً 4,8
مليون الج��ىء س��وري في المنطقة،
فضالً ع��ن  6,5مليون ن��ازح داخ��ل
سورية».
وتابعت « :كم كنت أو ّد أن أكون
ال��ي��وم ،في ال��ذك��رى الخامسة لبدء

جولي خالل مؤتمرها الصحافي
ال��ن��زاع ال��س��وري ،في س��وري��ة ،وأنا
أس��اع��د ال��م��ف��وض��ي��ة ع��ل��ى مواكبة
عمليات العودة».
ونقلت عن الالجئين الذين التقتهم
خالل زيارتها «رغبتهم في العودة
إل��ى منازلهم عندما تنتهي الحرب
ويصبح ال��وض��ع آم��ن��اً» .وأش���ارت
إلى «تضاعف عدد الالجئين الذين
يعيشون بأق ّل من الح ّد األدن��ى من
مق ّومات البقاء».
وتناولت أزمة الالجئين في العالم
ج�� ّراء عقود طويلة من الصراعات
المفتوحة واالضطهادات لتلفت إلى
أ ّنه «ال يمكننا إدارة العالم من خالل
مساعدات اإلغاثة ب��دال ً من الحلول
الدبلوماسية والسياسية».
وتحدّثت جولي عن «إغالق بعض
الحدود األوروبية في وجه الالجئين
بسبب ال��خ��وف م��ن ت��أث��ي��ره��م في
حياة الشعوب واألف���راد» ،مطالب ًة
«الحكومات حول العالم التغلّب على
بحس القيادة
هذا الخوف ،والتم ّتع
ّ
وب���ذل أق��ص��ى ال��ج��ه��ود لمساعدة
الالجئين» ،آملة أن «تنعم سورية
بالسالم في  15آذار من العام المقبل،
وفي أن يعود الالجئون إلى بلدهم».
وبعد عودتها إلى بيروت التقت
جولي رئيس الحكومة تمام سالم

في السراي الكبير بحضور جيرار،
وتناول البحث أوضاع النازحين .كما
زارت للغاية نفسها وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه
في الوزارة ،حيث عقد اجتماع استمر
ساعة ،أكدت خالله أن «لبنان يجب
أن يكون قوياً ،فهذا أمر مهم للجميع،
ألن��ه ال ي��وج��د بلد ف��ي ال��ع��ال��م قدم
للنازحين السوريين ما قدمه لبنان».
ووعدت بأنها ستنقل للعالم ما يعاني
منه لبنان بسبب هذه األزمة ،وكيف
أنه بلد مليء بالشهامة.
وشكر المشنوق جولي على كالمها
في البقاع ،ووافقها أن «أزمة النازحين
السوريين يجب معالجة أسبابها
وليس تداعياتها ،وذلك بإيجاد حل
سياسي يضمن عودة النازحين إلى
بالدهم».
ف���ردت ج��ول��ي« :إن خطتنا هي
السعي إل��ى ح��ل سياسي وإع���ادة
بناء س��وري��ة» .وأش���ارت ال��ى أنها
ستستجيب لطلب المشنوق وستفعل
ما بوسعها لحث النساء اللبنانيات
ع��ل��ى ال��م��ش��ارك��ة ف��ي االن��ت��خ��اب��ات
البلدية ،ترشيحا ً واقتراعاً ،وأن ترصد
أج��واء وسائل التواصل االجتماعي
لمعرفة كيفية التأثير عليهن تماما ً
كما فعلت في ميانمار.

�أر�سالن عر�ض الأو�ضاع مع مراد
عرض رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن في دارته
بخلدة مع رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد األوضاع في
لبنان والمنطقة.
وبعد اللقاء الذي حضره نائب رئيس حزب االتحاد المحامي أحمد مرعي،
وعضو المكتب السياسي هشام طبارة ،وعن الحزب الديمقراطي نائب الرئيس
نسيب الجوهري واألمين العام وليد بركات ،ورئيس مكتب الطالب محمد
المهتار ومدير مكتب أرس�لان أكرم مشرفيه ،قال م��راد« :يأتي هذا اللقاء من
ضمن اجتماعاتنا األخوية مع األمير طالل أرسالن ،بحيث تدوالنا في الشؤون
الخارجية والمحلية .أ ّما على الصعيد العربي فقد تط ّرقنا إلى ما يجري في
تصب في
جنيف حاليا ً والقرارات التي ا ّتخذتها روسيا أخيرا ً،والتي بالتأكيد
ّ
المصلحة العامة التي من شأنها المساهمة في تسهيل وتسريع المفاوضات،
ليس على الصعيد السوري فقط ،إ ّنما على كافة األصعدة».
أ ّما على المستوى المحلي ،فقد أسف مراد« :للوضع االجتماعي واالقتصادي
الصعب والقاسي الذي يُعاني منه المواطن اللبناني نتيجة عدم وجود سلطة،
وملفات لم َ
تلق معالجة سريعة حتى يومنا هذا كملف النفايات والكهرباء
والديون المتراكمة ،إضاف ًة إلى الوضع السياسي المتردّي ،والدليل لم يت ّم
االتفاق بعد كل هذا الوقت على رئيس للبالد».
أضاف« :أ ّكدنا مع المير طالل ضرورة اعتماد قانون انتخابي على أساس
النسبية الذي يأتي بالحلول الجذرية لمشاكل نعاني منها منذ االستقالل حتى
اليوم» .آمالً من «إخواننا في السياسة أن يأتوا بنتيجة من خالل اجتماعاتهم
على طاولة الحوار وال سيّما في هذين الملفين ،القانون االنتخابي ورئاسة
الجمهورية».
رحب أرسالن بمراد واصفا ً إيّاه بـ«الشخصية الوطنية االستثنائية
من جهتهّ ،
في ه��ذا البلد ،صاحب المبادئ الثابته ،وه��و ال��ذي عاهده على المستوى
الشخصي منذ ثالثين عاماً ،ولم يتغيّر يوماً».
ور ّدا ً على سؤال حول قبوله بمطمر الكوستابرافا ،قال« :أي قبول والحكومة
اتخذت هذا القرار بعد سنتين من تراكم النفايات ،وربطت مصير النفايات بكل
لبنان في الكوستابرافا وبرج حمود .هذه الحكومة العاجزة التي لم تجد حلاّ ً
سوى «تبليط البحر» ،كم هذا األمر مؤسف ،لذلك سوف نواجهه ،ولكن هل
المطلوب م ّنا مواجهته على أرض الكوستابرافا بين الشعب أو بين الشعب
والقوى األمنية؟ بالطبع لن نقبل بحدوث مواجهات كارثية ،ولهذا السبب أنا
السبُل السلمية التي تج ّنب البلد أي فتنة محتملة».
عارضته ،ولكن ضمن ُّ

أرسالن مستقبالً مراد

«تج ّمع العلماء» ّ
حذر من تق�سيم الدول العربية
ح ّذر المجلس المركزي في «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان إثر اجتماعه
األسبوعي ،من «تقسيم البلدان العربية ،وخصوصا ً ما يُحكى عن تقسيم سورية
تحت عنوان الفيدرالية» ،معتبرا ً أنّ «هذا األمر ليس حلاّ ً للمشكلة في سورية،
بل هو إنجاح لمخطط صهيوني يستهدف منذ بداية خدعة الربيع العربي إلى
تقسيم العالم اإلسالمي».
ودعا «في هذا الظرف الدقيق الذي تم ّر فيه المنطقة اإلسالمية والعربية ،إلى
التنبّه واليقظة خوفا ً من أن يكون هناك مؤامرة ُتحاك في الظالم تؤدّي إلى خطر
مقسمة».
كبير يطال وحدة أمتنا ،وتساهم في تقسيمها أكثر م ّما هي ّ
وأ ّكد أنّ «الوحيد الذي له الحق في تقرير مستقبل سورية ،إن على صعيد
الدستور أو الرئاسة هو الشعب السوري ،وأنّ أي محاولة لمصادرة قرار هذا
الشعب سيكون مصيرها الفشل ،ويع ّول في هذا المجال على التضامن بين
الدولة والجيش والشعب».
وأشار التج ّمع إلى أنّ «أول الم ّرحبين بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب
باعتبار حزب الله منظمة إرهابية هم الصهاينة الذين انهالوا على حكام العرب،
وخاصة الخليجيين منهم ،بالمديح والثناء الذي لم ينقطع حتى اليوم ،وهذا
دل على شيء فإ ّنه ّ
إن ّ
يدل على أنّ الكيان الصهيوني هو المستفيد األول م ّما
يحصل ،ألنّ ذلك سيعني إضعاف المقاومة ،واستمرار سيطرته على األراضي
التي يحتلّها».
وإذ حيّا «شعب المقاومة في فلسطين» دعاه إلى «تصعيد الجهاد».
وعلى الصعيد اللبناني ،دعا التج ّمع إلى «اإلس��راع في انتخاب رئيس
مبني
للجمهورية لبدء قطار العمل التشريعي وإنتاج قانون انتخاب عصريّ
ّ
على أساس لبنان دائرة واحدة وعلى قاعدة النسبية ،وغير ذلك هو الدخول في
متاهات ال ُتنتج شيئاً».

الف�صائل �شما ًال :ال خل ّية في البداوي
تخطط الغتيال ريفي وفتفت
نفتْ فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال ،في بيان
أمس ،ما تداولته بعض وسائل اإلعالم عن أنّ «هناك خليّة متواجدة في مخيم
البداوي تخطط الغتيال وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي والنائب أحمد
فتفت».
وأ ّكدت الفصائل واللجان أنّ «مخيماتنا بشكل عام ومخيم البداوي بشكل
خاص ،تتم ّتع باستقرار أمني ،وذلك بفضل الجهود التي ُتبذل من قِبل فصائل
المقاومة والتنسيق العالي مع كافة األجهزة األمنية اللبنانية» معتبرة أنّ
«إشاعة هذه األخبار إ ّنما تهدف إلى اإلساءة إلى شعبنا وقيادته ،ونص ّنفها
كأحد أدوات الضغط التي ُتمارس علينا هذه األيام تماشيا ً مع المخطط الذي
يهدف إلى ج ّرنا إلى أتون التجاذبات السياسية اللبنانية ،وأيضا ً ما يُمارس
على شعبنا من قِبل وكالة أونروا من تقليصات للخدمات بقرار دولي هدفه إنهاء
الوجود الفلسطيني في لبنان ،وبالتالي إلغاء وكالة الغوث وإنهاء حق العودة
وتهجيرنا وتوطين من يتبقى».
وشدّدت على «أ ّننا سنبقى على الحياد في لبنان ،ولن نكون مع أي طرف ض ّد
آخر ،ونحن مع استقرار لبنان وأمنه ،ولن نسمح ألحد أن يستخدم مخيّماتنا
كمنطلق ألي خرق أمني ،ولن نكون مق ّرا ً ألي جهة تحاول العبث بأمن واستقرار
هذا البلد الذي نج ّل ونحترم تضحياته تجاه القضية الفلسطينية».
وأبدت «استعدادها للتعاون بالبحث والتدقيق في أي معلومات قد ُتشير
إلى وجود أيّ شخص يش ّكل خطرا ً أمنيا ً على استقرار لبنان» .وأهابت «بكل
وسائل اإلعالم ّ
توخي الد ّقة ،وعدم المشاركة في الحرب التي ُتشنّ على شعبنا
الفلسطيني بهدف تشويه صورته».

حمدان :لن يمنع �أحد
حتمية انت�صار الجي�ش ال�سوري
استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان وفدا ً من شباب التنسيقية.
و تحدّث باسم الوفد الزميل حمزة الخنسا ،الذي اعتبر «أنّ المقاومة ومهما
ازدادت الضغوطات عليها والمؤامرات ،فإ ّنها ستح ّقق المزيد من االنتصارات».
من جهته دعا حمدان «الجميع إلى إدراك أهمية مواقع التواصل االجتماعي،
ووجوب ردع أعداء المقاومة عبر هذه المواقع ،والتي ُتعتبر جزءا ً أساسيا ً من
عمل المقاومة والنضال».
َ
ودان حمدان «وصف حزب الله باإلرهابي» ،مؤ ّكدا ً «أ ّننا ننعم بتهمة أن نكون
إرهابيين ض ّد إسرائيل».
وختم« :بالنسبة لإلعالن الروسي المتعلّق باالنسحاب العسكري الجزئي
من سورية ،فإ ّننا نؤ ّكد ومنذ  5سنوات أنّ القيادة السورية والجيش العربي
السوري وأهلنا السوريين ،هم أصحاب الميدان ،وهم الذين صمدوا في الحرب
والسلم ،ورغم كل هذا الضجيج ،فلن يستطيع أحد أن يمنع حتمية االنتصار
الناجز على أرض سورية وفي القريب العاجل» .
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حفر الباطن �أو هوليوود الخليج؟
} شارل أبي نادر*
انشغلت األوساط العربية واإلسالمية والدولية في
األسبوع الفائت بمتابعة مناورة «رعد الشمال» التي ت ّم
تنفيذها في منطقة حفر الباطن في شمال السعودية،
بقيادة وإشراف األخيرة ،وباشتراك أكثر من عشرين
دولة عربية وإسالمية من ضمن وحدات جوية وبرية
وبحرية تجاوزت الـ 350الف ضابط وجندي وآالف
المد ّرعات والعربات وأكثر من  2000طائرة مقاتلة
و 500طوافة عسكرية وعدد كبير من القطع البحرية.
لقد انشغلت ايضا ً هذه االوس��اط في الفترة التي
سبقت ال��م��ن��اورة بالتحضير اإلع�لام��ي ال��واس��ع لها
المتخصص
سعودياً ،من خالل وضع ال��رأي العام
ّ
من الناحية العسكرية واالستراتيجية بأهميتها وبما
سوف تقدّمه للميدان من أسلحة ومن تقنيات عسكرية
متطورة ،وايضا ً انشغلت هذه األوساط بما ستقدّمه
هذه المناورة للوحدات العسكرية المشتركة فيها من
خبرات وتقنيات تميّز أنظمة الحروب بشكل عام في
القيادة والسيطرة وفي التنسيق بين جيوش تتبع
ل��دول مختلفة ،حيث تقاتل ك ّل منها بطريقة معينة
وتمتلك عقيدة خاصة في الهجوم وفي الدفاع وفي
العمليات النوعية الخاصة ،أو في طريقة إدارة ك ّل
منها لمعركتها ولمناوراتها ...وأيضا ً في التنسيق
بين أسلحة الجو والب ّر والبحر وغير ذلك من أسلحة
التشويش واالت��ص��االت الحديثة من ضمن الحرب
االلكترونية.
ال يمكن ألحد أن ينكر هذا المستوى الالفت في ما
ظهر في المناورة من أسلحة متط ّورة ،وفي ما برز فيها
من ق��درات عالية في التنسيق المتكامل على صعيد
الوحدات أو على صعيد األسلحة ،كما ال يمكن ألحد
أن ينكر هذا الجهد الواضح الذي بذله ضباط المملكة
العربية السعودية في تحضير هذه المناورة وتنظيمها
وتنفيذها ،والتي غالبا ً ما تعني هذه المناورات بشكل
ع��ام ،باإلضافة إل��ى قيمتها من الناحية العسكرية
والتقنية والعمالنية ،فهي تشكل رسائل سياسية
واستراتيجية للقاصي وللداني ،يمكن استخالصها من
جنسية الدول المشاركة فيها ،وأيضا ً من نوع ومستوى
األسلحة والقدرات المتط ّورة التي تظهرها هذه الدول،
واأله ّم من ذلك هو الفكرة األساس من المناورة والتي
تكون عادة هدفا ً حيويا ً للدول المشتركة ،كالمدافعة
عن دول��ة مهدّدة أو المدافعة عن محور أو عن حلف
معيّن ،أو مثالً تكون بهدف محاربة اإلره��اب ،والذي
أصبح هدفا ً إعالميا ً عند البعض يتفاخرون ويجاهرون
به حتى ولو كانوا من أكثر الدول الداعمة له ،ولدينا
أكثر من نموذج إقليمي ودولي عن ذلك.
في الحقيقة ،ال يمكن ان تكون هذه المناورة وبالرغم
مما ذكر أعاله حول المستوى العسكري الذي ظهرت
فيه ،والذي بدا واضحا ً من خالل التنسيق بين مختلف
األسلحة المتطورة أو من خالل القيادة والسيطرة في
إدارة معركة مشتركة بين وح��دات عدة من جيوش
مختلفة ،أكثر من مسرحية هوليوودية ال أكثر وال أق ّل،
خصوصا ً أنها لن تكون وال يمكن أن تكون في وجهتها
التطبيقية (وبعيدا ً عن الوجهة النظرية التي تميّزها)،
بعيدة عن النموذج العملي الذي شهدناه وخبرناه في
حرب المملكة على اليمن والتي يمكن تلخيصها ببعض
النقاط العسكرية ،حيث رأينا نموذجا ً واضحا ً من هذه
األسلحة المتطورة ،وال��ذي استعمل في الحرب على
اليمن ،إذ لم تترك المملكة العربية السعودية وقائدة
هذه المناورة سالحا ً فتاكا ً إال واستعملته في الميدان:
 ل��ق��د استعملت أح���دث ال��ط��ائ��رات األميركيةواألوروب��ي��ة في حربها الجوية ،وحيث كانت تتمتع

بسيطرة ج��وي��ة كاملة دون وج���ود أي��ة ط��ائ��رة في
مواجهتها ،ولم تتجاوز في األهداف التي حققتها أكثر
من قصف األطفال والمدارس والبنى التحتية بأسلحة
مح ّرمة دوليا ً وبصواريخ موجهة وقنابل ذكية ،في
الوقت ال��ذي عجزت فيه عن تدمير أو إسكات القوة
تقصر
الصاروخية للجيش واللجان الشعبية التي لم ّ
وما زالت حتى الساعة في ّ
دك مراكز العدوان وأماكن
تج ّمعاته ،حيث أذاقت هذه الوحدات المعتدية األم ّرين
في اإلصابات وفي التدمير.
 أيضاً ،لقد رأينا نموذجا ً عن الدبابات الحديثةالمشتركة في المناورة ،وذل��ك في تلك الحرب على
اليمن على الحدود مع المملكة في محافظات نجران
وعسير وجيزان ،حيث نذكر جميعا ً المشاهد المخزية
التي نقلتها وسائل اإلع�لام عن الجنود والضباط
السعوديين ،طواقم هذه الدبابات األحدث في العالم،
كيف كانوا يلوذون بالفرار تاركين هذا الحصن المنيع
المتط ّور عند مشاهدتهم للغبار المتطاير من مآثر
طلقات بنادق «أنصار الله» واللجان الشعبية من نوع
كالشينكوف صنع .1965
 أي��ض�اً ،لقد رأينا نموذجا ً واض��ح�ا ً عن القيادةوالسيطرة الفاشلة في إدارة معركة الداخل اليمني في
مختلف جبهات القتال ما بين مأرب أو تعز اللتين بقيتا
خالل كامل فترة المواجهات العسكرية حصنا ً منيعا ً
في وجه أيّ تقدّم باتجاه العاصمة صنعاء ،بالرغم من
التغطية الجوية الهائلة ،كما ال يمكننا إالّ أن ننظر بعين
والتعجب إلدارة قادة وحدات المملكة لمعركة
الدهشة
ّ
المدافعة عن مواقعهم الحدودية مع اليمن ،والتي لم
يسلم أيّ موقع منها من دخول الوحدات اليمنية إليه
وتدميره بعد السيطرة على حاميته أو أسر أفرادها.
ويبقى أخيراً ،هدف المناورة وال��ذي لخصه ولي
العهد كالتالي« :تنسيق الجهود المباركة في تعزيز
أمن المملكة ودول الخليج العربية واألم��ن العربي
الشامل في مواجهة كافة التحديات المحيطة بدولنا
وشعوبنا ،وحيث أكدت المناورة على عمق التالحم
العربي واإلسالمي وقدرة الدول المشاركة مع المملكة
في هذه المناورة على التصدّي لك ّل ما يهدّد أمن وسلم
دول المنطقة والوقوف بك ّل حزم وعزم في مواجهة
التنظيمات اإلرهابية ومن يقف وراءها ويدعم نشاطها
اإلجرامي بهدف النيل من أمن واستقرار هذه الدول
وشعوبها» ،وحيث أنه في الظاهر لم يكن سم ّوه على
علم بمضمون ما سيتحدّث به الرئيس األميركي باراك
أوباما الذي قال بالحرف الواحد لمجلة «أتالنتيك»
األسبوعية« :إنّ السعودية وغيرها من الدول الخليجية
ترسل األموال وعددا ً كبيرا ً من األئمة والمد ّرسين إلى
أغلب البلدان» ،وكشف أوباما أيضاً« :في عام 1990
م ّولت السعودية ال��م��دارس الوهابية بشكل كبير،
وأقامت دورات تدريبية لتدريس الرؤية المتطرفة»،
وقد تناسى سم ّوه حقيقة ال��دور الذي تلعبه مملكته
الكريمة في تمدّد ه��ذا اإلره���اب ال��ذي رع��وه بأشفار
عيونهم ودعموه بعد أن خلقوه في بيئتهم المتشدّدة
المزروعة بالجمعيات وبالمدارس الدينية المتطرفة،
وبعد ان تدخلوا به واستعانوا بعملياته الدموية
إلخضاع الشعوب والحكومات التي تقف في وجه
سياستهم وتسلطهم وهيمنتهم ،من اليمن إلى سورية
إلى العراق وحتى إلى لبنان والى ك ّل مكان ال ينصاع
إلرادتهم .هذه اإلرادة التي برهنوا مؤخرا ً ودون خجل،
أنها مرتهنة إلرادة العدو الصهيوني ،تعمل بوحي من
قادته ومن زعمائه في سبيل تحقيق أهدافه التي فشل
لي ذراع المقاومة والشعوب الحرة
في تحقيقها في ّ
العنيدة.

* عميد متقاعد

لقاء ت�ضامني مع «فل�سطين اليوم» في «دار الندوة»:
العدوان دليل على تر ّدي �أحوال االحتالل
ع��ق��د ل��ق��اء تضامني م��ع «ق��ن��اة
فلسطين اليوم» واإلعالم الفلسطيني
ف��ي «دار ال���ن���دوة» ،بحضور أكثر
من  50مم ّثالً ل�لأح��زاب والفصائل
والجمعيّات والهيئات اإلعالمية
اللبنانية والفلسطينية والعربية،
وذل���ك ب��دع��وة م��ن الحملة األهلية
ل��ن��ص��رة فلسطين وق��ض��اي��ا األم��ة
والمنظمة العربية لحماية ومساندة
الصحفيين وسجناء الرأي.

مرهج

افتتح اللقاء رئيس الندوة بشارة
مرهج ،وق��ال« :الكيان الصهيوني
ال���ذي ي �دّع��ي الديمقراطية نجده
اليوم وه��و على طريق االستيطان
وال��ت��ه��وي��د يُ��م��ع��ن ف���ي م�لاح��ق��ة
المناضلين واإلعالميين لكتم صوت
فلسطين الذي بدأ يح ِّرك األجواء على
المستوى العربي والعالمي ،وفي هذا
توجهت
السياق ،شهدنا جميعا ً كيف ّ
ال��ق��وات الصهيونية القتحام قناة
«فلسطين اليوم» واعتقال مسؤوليها
ومديريها ،أل ّنها تعتبر أنّ هذه القناة
كالقنوات األخرى ،قناة «القدس» أو
قناة «األقصى» ،كلّها أصوات يجب
إخمادها حتى ال يتن ّفس الفلسطيني،
وحتى ال يتواصل مع شقيقه العربي،
وأش�� ّق��ائ��ه األح����رار ع��ل��ى مستوى
العالم».
أض��اف« :لقاؤنا اليوم هو تعبير
عن إرادت��ن��ا الوطنية والقومية في
التضامن الكامل والشامل مع الشعب
الفلسطيني في قضيته ونضاالته،
هذا اللقاء سيستمر في هذه الدار وفي
كل شوارع بيروت ومخيّماتها ،أل ّننا
نعتبر أنّ النضال الفلسطيني هو
األساس في نضالنا الوطني والقومي
من أجل الحرية في هذه المنطقة من
العالم ،والنضال من أجل فلسطين
هو المقياس لوطنية وتقدمية كل
مجاهد وكل ومناضل وكل من يقول
ف��ي دع��م ال��ح��ري��ة ف��ي ه��ذا العالم،
ففلسطين هي البداية وهي المقياس
وهي المعيار».
وك��ان��ت كلمة ألمين س��ر اللجنة
الوطنية يحيى المعلم ،اعتبر فيها أنّ
«إقدام سلطات االحتالل الصهيوني
ال��ع��ن��ص��ري ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن على
استباحة قناة فلسطين اليوم ،ما هو
إلاّ استباحة لكل المواثيق الدولية،
وال ُمنافية لكل قِيم العدالة وحريّة
الرأي والتعبير».

زين

منسق اللجنة الوطنية
وتحدّث
ّ
ورئيس المنظمة العربية لحماية
ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي
عمر زي��ن باسم الهيئات الداعية،
وأوضح أنّ «ما أقدمت عليه السلطات
الصهيونية في فلسطين ،وما سبق أن
أقدمت عليه وما س ُتقدم عليه يش ّكل
جريمة ض ّد حرية الرأي والتعبير».
وك��ان��ت كلمة للمدير التنفيذي
لـ«قناة فلسطين ال��ي��وم» نافذ أبو
حسنة ،شكر فيها «القيّمين على
الدعوة للتضامن مع قناة فلسطين
اليوم» ،الفتا ً إلى أنّ «قناة فلسطين
هي قناة كل فلسطيني».

خوري

وت��ح �دّث باسم نقيب الصحافة
عوني الكعكي خليل خ��وري ،فقال:
«ليس غريبا ً أن تتمادى «إسرائيل»
ال���ع���د ّوة ف��ي ه���ذا ال��زم��ن ال����رديء،
فلسطين هي البوصلة وهي القبلة».
وأ ّك��د أمين عام اتحاد الصحفيين
العرب بالنيابة ،الدكتور ناصر حيدر،
أنّ «اتحاد الصحفيين العرب يُدين
بكل قوة انتهاكات سلطات االحتالل
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ال��م��ت��ص��اع��دة ض� ّد
الصحفيين ووسائل اإلع�لام ،بهدف
قمع الصوت الفلسطيني من الوصول
إلى العالم».

حافظ

وأش��ار أمين عام المؤتمر القومي
العربي الدكتور زياد حافظ ،إلى أنّ
«األم��ة العربية تتع ّرض إلى هجوم
ُممنهج على هويّتها وعلى روحها».

سرحان

وتحدّث باسم حركة فتح ومنظمة
التحرير الفلسطينية الدكتور سرحان
س��رح��ان ،ف� َ
���دان ب���ـ«ش���دّة الحملة
«اإلسرائيلية» الرسمية التي تستهدف
وسائل اإلعالم الفلسطينية واألجنبية
العاملة ف��ي فلسطين ،خصوصا ً
ما تع ّرضت له فضائية «فلسطين
اليوم» عبر عديد اإلج��راءات القمعية
التي تمارسها سلطات االحتالل».
ولفتَ أمين الهيئة القيادية في
ح��رك��ة الناصريين المستقلين –
المرابطون ،العميد مصطفى حمدان،
إلى أنّ «قناة فلسطين اليوم» كانت
تش ّكل خطرا ً على اليهود ،لذلك أقدموا
على ذلك في رام الله».

رامز

وأ ّك����د أم��ي��ن س��ر ت��ح��ال��ف ال��ق��وى
الفلسطينية أبو عماد رام��ز ،أنّ «ما
تع ّرضت له «فلسطين اليوم» يش ّكل
دافعا ً عدائيا ً وعدوانيا ً لدى الكيان
الصهيوني في محاولة إسكات صوت
«فلسطين اليوم» وثقب عدستها عن
جرائمه».
وت���ح���دّث ال��دك��ت��ور ع��م��ر شبلي
باسم ح��زب طليعة لبنان العربي
االش��ت��راك��ي ،ف��ق��ال« :أع��ت��ب��ر نفسي
فلسطينيا ً منذ أن تف ّتح وعيي .عشت
معهم في مراحلهم الصعبة وسجنت
من أجلهم منذ طفولتنا».
وت��ح�دّث باسم المنتدى القومي
العربي الدكتور رياض خليفة ،الذي
أ ّك���د أنّ «اإلع�ل�ام س�لاح أم��ض��ى من
األسلحة الحربية» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«مشكلة اإلع�ل�ام ه��و أنّ ال��غ��رب من
استعمل الوسائل اإلعالمية الحديثة
كسالح ض ّد الشعوب التي تخرج عن
طاعته».
أ ّما كلمة حركة «فتح – االنتفاضة»
فألقاها أبو جمال وهبة ،الذي اعتبر
أنّ « اع��ت��داء ال��ك��ي��ان الصهيوني
على تلفزيون «فلسطين ال��ي��وم»،
ليس غريبا ً على عدو غاشم تجاوز
ف��ي اع��ت��داءات��ه ك��ل ح���دود األخ�لاق
واإلنسانية».
وكانت كلمة لمحفوظ من ّور ،فتحدث
باسم «ح��رك��ة الجهاد اإلس�لام��ي»،
أشار فيها إلى أنّ «قناة فلسطين اليوم
تدخل كل منزل وكل عمل وكل مق ّرات
الفصائل اإلسالمية والفلسطينية ،هي
نبض الشارع الفلسطيني ،هي نبض
االنتفاضة».

ّ
بشور

المنسق العام للحملة
ث ّم تحدّث
ّ
األهلية لنصرة فلسطين وقضايا
األمة معن بشور ،فقال« :حين يواصل
االحتالل «اإلسرائيلي» قمعه لإلعالم
الفلسطيني ،مراسلين كالمجاهد
مجاهد السعدي ،والمناضل سامر
الساعي ،ومكاتب فضائيات كقناة
«فلسطين اليوم» ،وب ّثا ً فضائيا ً كقناة
«األقصى» ،فلذلك داللتان ها ّمتان،
أ ّولهما أنّ ح��ال ق��وات االح��ت�لال في
ال��م��ي��دان ق��د وص��ل��ت إل��ى درج���ة من
التردّي لم يعد كافيا ً معها أن تعدم
شباب فلسطين وشابّاتها عشوائياً،
ثانيهما أنّ حال االنتفاضة الباسلة قد
بدأ يشمل قطاعات حيوية جديدة في
المجتمع الفلسطيني».

