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سياسة

Тбилиси
زياد الرحباني

واضح؟ ...ممتاز!
تحية طيبة وبعد،
تحية لـلـقــراء وخــاصــة املــداومــن منهم ،والــذيــن لــوالهــم ال نـعــرف ما
نكتب بالضبط ،وال إن كان يزيد شيئًا على معارفهم ،وكل بحسب
للعاملني في جريدة
معارفه وظروف نشأته واستمرارية حياته .تحية ً
«األخ ـبــار» ،وخــاصــة مــن تجدهم بعد الـعــاشــرة ل ـيــا ...مــاذا أقــول إن
الصحف تعمل في الليل يا جماعة ال ــ .Emailوإن الصحف الكبيرة
تعمل على الــ Intranetيا أخي وعزيزي ابراهيم .وهو نظام اتصاالت
الذي منه طور الـ ( ،Internetماذا فعل منصور كل هذه السنني لست
ادري) .االنترانت ملن يجهله هو« :شبكة عنكبوتية داخلية» ملؤسسة
ما ،وهي ال يخرقها احد من خارج املؤسسة وهذا بالفعل .فتصميمها
َ
داخلي وباالتفاق ومسيطر عليه ممن مدده وش َب َك كل غرف املؤسسة
بعلمه وحــده ،ولم يحتج الى مصداقية غوغل وال الى عقد Privacy
(خـصــوصـيــة) وال ال ــى اف ــادة ش ــرف تــاريـخــي «وح ـفــاظ عـلــى سرية
شخصية» من مايكروسوفت تجاه اعرابي في النجف ،مطلوب منه ان
اراد ان يدخل االنترنت ،ان يطمئن بأن َح َر َمه ومايكروسوفت لم ولن
يعلما « ،»foreverاين كان االعرابي ليلة امس في «النت  .»Netاين ربط
عن غير قصد ،ربما
جواده قبل ان تجلبب وتسلل الى موقع اباحي ً
عن طريق الخطأ ،والخطأ على االنترنت سهل ليال ،لكن الفضول فيه
ايضًا كما يقال ،نوع من الرغبة في املعرفة ،اي التثقف ،وهي ليست
بالضرورة صفة بشعة .لــذا تــرى االعــرابــي يتنقل بني املــواقــع بينما
حرمه وغوغل في واد آخر فهو بالتالي ـ ـ كما تقول املناضلة الفتية
اسمها االساسي
ماجدة البرادعي ،وأعني السيدة ماجدة الرومي وهو
ّ
الفلسطيني والتي واأسفاه عليها تخجل به .لذا فقد «شطبت عليها»
َ
باكرًا ،أي في شهر آذار من العام  ،1975حني َحض َرت الى استديو
بعلبك في سن الفيل لتؤدي ترتيلة «طوبى للساعني» من تلحيني ـ
اإلعــرابــي في واد وعقيلته والـ ــ Firefoxفي واد آخــر .لــذا فهو يشعر
وحر ُ
حر ٌ
نفسه ويغني مع الروميٌ ...
وحر!
ّ
تحية لـلــرفــاق فــي الـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني املـنـكــبــن عـلــى إحـيــاء
الذكرى التسعني للتأسيس ( ،)1924تحية لهم جميعًا ،حتى ملن آن
االوان ان يفسح املجال لجيل جديد من الشيوعيني ،اسرع في الركض،
في التسلق ،واحيانًا في االستيعاب ،وفي بعض الحاالت يمكن ان
نضيف :فــي التحليل .ال داعــي للحرد او الــزعــل ارجــوكــم ،فأنتم لم
تكفوا يــومــا عــن تبشيرنا بحركة الـتــاريــخ ،وباللولبية ،وباملتحرك
الدائم اليومي ،الذي في كل ثانية من الدقيقة يتغير (املادية) ،فلم ال

تتحركون معه ،كي ال يسبقكم .اال يمكن لشيوعي ان يبقى يعمل
داخ ــل حــزبــه اال اذا كــان فــي مــوقــع مـســؤول؟ طبعًا واقـصــد فــي كل
«امل ـنــاصــب» ،ولـيـســت كلمة مـنــاصــب هـنــا باملعنى االسـتـغــالــي في
ضرورية
مجتمع استهالكي ،بل «مواقع املسؤولية» ضمن اي هرمية
ً
يعد مسؤوال
لعمل املجموعة .وما معنى كلمة رفيق ان كان من لم ً
وعاد رفيقًا ال غير هو أدنى من نفسه عندما كان مسؤوال .ارجوكم
نحن عدديًا لسنا بكافني ملجتمع كمثلنا معطوب من نمط العالقات
االجتماعية السائدة ،والتي لم تعد ال عالقات وال اجتماعية ،وهي
تعود الى الــوراء تصوروا! (وهــذا صعب في التاريخ لكن اللبنانيني
اق ــوى شـعــوب الـعــالــم وف ــي كــل ش ــيء) ،تـعــود ون ـعــود ال ــى االع ــراض
الحيوانية اي العدائية املطلقة لكل ما ومن هو ليس انــا .اننا لم نعد
نكتف بالقول الشائع« :االنسان عدو ما يجهله» ،نحن عدو ما نجهله
وما نعرفه ايضًا ،ومن نجهله ومن نعرفه .%100
«والل ِه» ان يومًا كهذا او غدًا او البارحة ،حتى تنتهي هذه االحتفاالت،
فيه الكثير من التحيات وسننسى بالتأكيد الكثيرين .ان مجموعة
اصبحت نادرة من العرب في العالم العربي موجودة االن في بيروت،
مجموعة ال تـخــاف االمـكــانـيــات االمـيــركـيــة التقنية ال ـقــذرة وال ـغــادرة
لفرقة
والفتاكة ان ارادت .فتحية طبعًا لحازم شاهني ورفاقه ،تحية
ّ
اسكندريال فــردًا فــردًا ،والتحية الكبرى ألحمد حــداد وهــو مــن خط
كلمات كــل هــذه االغــانــي ،التي هــي أكثر مــن أغــانــي ،هــي بيانات هي
هتافات ،هي نضال شديد التأثير عامليًا ،خاصة إن ترجمت الى لغات
أخــرى ،وهــذا ما سنسعى ،نحن مجموعة من املتطوعني في حركة
« ،»Kollektivالــى ايصاله بجميع الـطــرق ومنها تلفزيون «روسيا
ال ـيــوم» والـبـحــث جــار بـهــذا ال ـشــأن .مــن الطبيعي ان يــدعــم اشخاص
تلفزيونية هؤالء العرب الصامدين .خاصة
قيمون على هكذا محطة ً
وانهم في خندق واحد فعال وليس على سبيل «الجعدنة» ،لقد صار
مطلوبًا ان تكون الخنادق اعمق من خنادق التسعينيات لسوء الحظ،
خنادق اوروبا ايضًا .ينتظر هذا العالم سنني قادمة من العنف والقتل،
فــرأس املــال لن يوقف تصنيع االسلحة ،هذا معروف فهو ينهار في
ّ
اليوم التالي لو فعل .لذلك فهو شغال ليل نهار ،في غير التصنيع،
بتحريك العصبيات واب ـتــداع االع ــداء واشـعــال الـنــزاعــات التي يتأمل
مـنـهــا وصــولـهــا ال ــى ال ـح ــروب .فــأسـلـحــة ال ـح ــروب أغ ـلــى مــن اسلحة
الـنــزاعــات ،والقصف في الصحاري مكلف أكثر من حــرب الشوارع
اكيد (إن اشتباكات طرابلس البارحة غير مكلفة إطــاقــا وإسمها

إنتاجيًا  ،)Low Budgetحتى برنامج «بس مات وطــن» يعرف هذا
الشيءٍ .آه من شربل والضاهر والويل ألمة تشاهد البرنامج الثوري
واالوالد ساهرون ،لم يشر أحد اليهم ان يناموا!! تحية لريم البنا التي
سأراها الليلة (أمس) وأنتظر هذه اللحظة منذ  ،2005وسنغني أغنية
جديدة معًا يومي  29و 30من االسـبــوع الحالي في املركز الثقافي
الروسي ،اغنية غنيناها اول مرة في صيدا منذ حوالي الشهر .فتحية
السامة سعد وزوجته ايمان املحرك االجتماعي املصري الناصري
الـصـيــداوي ،الحـظــوا هــذا الخليط ،خليط لــن تـجــدوا فــي مصر كلها
سيدة ّ
«زيها» .وتحية الى الشعبي الناصري ،والديموقراطي الشعبي،
واتحاد الشباب الديموقراطي وكل من ناضل في صيدا ضد «الطبقة
االرتوازية»! سالم لكم لقد ضحكنا من القلب لذا فلن ننسى ...وتبًا
ملن جعل عبارة صادقة ،رائعة ،مؤثرة كعبارة «لن ننسى» (،)Logo
شعار تجاري انساني ،تماما كما ّ
سوق رأسمال االميركي اليهودي
لتيشرت غـيـفــارا او مــاكــدونــالــدز او ربـمــا احـيــانــا االث ـنــن مـعــا على
التيشرت الــواحــد ،وهــو نفسه الــذي ســوق وبــاع الكوفية الفلسطينية
وادخلها في تصاميم املوضة ،فلم ال يسوق لـ :لن ننسى؟
أخ ـي ــرا تـحـيــة ل ـجــزيــرة ال ـق ــرم ،تـحـيــة لـلـشـيــوعـيــن االوك ـ ـ ــران ،وتحية
لالفروف.
تحية لـلـسـفــارة الــروسـيــة ال ــراق ــدة كـمــا يـبــدو للكثيرين مــن ُالجهال
امل ـش ـغــولــن بـ ــال ـ ــ likeو الـ ـ ـ ـ ـ ــ .Dislikeتـحـيــة ل ـغــاغــاريــن ال ــذي ــن أج ـبــر
االميركيون من بعده على صرف املليارات على غزو الفضاء ،واختراع
االنتصارات املشكوك حتى اميركيًا بجزء كبير منها.
فــي الـنـهــايــة ليست اســرائـيــل وحــدهــا عـلــى شفير الـنـهــايــة السعيدة
لنا ،كما توقع هنري كيسنجر ولــم يكذب النبأ حتى اآلن احــد على
مستوى من سربه .ان اسيادها ايضًا ما زالوا يتحايلون على قانون
الضمان الصحي ونهاية الخدمة االميركي( .ان وضعنا جانبًا طفرات
باراك اوباما،
العنصرية التي تغيب وتعود) .نتمنى التوفيق للرئيس
ّ
فهو ،وبرأيي املتواضع ،افضل رئيس اميركي رزقنا به .لقد وفر علينا
خرابًا في اكثر من مناسبة وأهمها العدول عن قصف سوريا في 9
ايلول  .2013ان هذا القصف والدمار اللذين لم يحصال كانا من ابرز
العالمات الجديدة على عودة التوازن للكرة االرضية .لقد وضع بوتني
بطيخة ثانية للحمار ،فهو يعرف ان الحمار ،اي حمار ،لن ينقل بطيخة
واحــدة ّ
محملة على جهة واحــد من ظهره ،ألنــه ،وببساطة ،ال يشعر
بالتوازن ،وبالتالي ليس حمارًا ليمشي ...واضح؟ ممتاز!

تقرير

اسرائيل :الحرب ضد حزب اهلل قبل االنتخابات
يحيى دبوق
ُي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـ ـجـ ــري انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الكنيست االسرائيلية خالل عامني،
ُ
وي ـق ـ ّـدر أن تـنــدلــع ال ـحــرب مــع حــزب
الله قبل إجرائها .هذا ما أكده وزير
إســرائ ـي ـلــي ب ـ ــارز ،وع ـضــو املجلس
الـ ــوزاري املصغر لـلـشــؤون االمنية
وال ـس ـيــاس ـيــة ،ف ــي م ـعــرض تعليقه
على التغييرات االخيرة في الجبهة
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،وضـ ـع ــف قـ ـ ــدرة ال ـ ــردع
االسرائيلية تجاه حزب الله .
الـ ــوزيـ ــر االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـ ـبـ ــارز ق ــال
لـصـحـيـفــة «مـ ـع ــاري ــف» إن ال ـحــرب
امل ـق ـب ـل ــة ،واملـ ـت ــوق ــع أن ت ـن ــدل ــع قـبــل
االن ـت ـخــابــات الـعــامــة فــي اســرائـيــل،
قد ال تقتصر فقط على حــزب الله،
ً
بل ربما تجر اليها كال من سوريا
وإيـ ــران .وبـحـســب الـتـقــديــر السائد
في تل أبيب ،فإن «الجرأة املتزايدة
لحزب الله على الجبهة الشمالية،
من شأنها أن تؤكد التقديرات حول
انتهاء منسوب الــردع الــذي تحقق
ف ــي أعـ ـق ــاب ح ـ ــرب ل ـب ـن ــان ال ـثــان ـيــة
عـ ــام  ،2006إذ إن حـ ــزب ال ـل ــه غـ ّـيــر

س ـي ــا ّس ــات ــه بـ ـص ــورة ع ـل ـن ـيــة وب ــات
ي ـت ـبــنــى ال ـع ـم ـل ـيــات الـ ـت ــي يـنـفــذهــا
عـلــى ال ـح ــدود ،كـمــا أن ــه يـبـحــث عن
احتكاك مع الجيش االسرئيلي عبر
تنفيذها في الجوالن أيضًا».
وع ـ ـ ـ ـ ــزت «مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاري ـ ـ ــف» م ـ ـ ــا س ـ ّـمـ ـت ــه
أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب جـ ـ ـ ـ ــرأة ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب وأمـ ـيـ ـن ــه
ال ـع ــام ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه في
مواجهة اسرائيل ،الى واقع الخبرة
العملياتية ال ـتــي راكـمـهــا عناصر
حزب الله خالل قتالهم في سوريا،
حيث يحارب الحزب كجيش نظامي
وفــي تشكيالت لــوائـيــة ،فــي م ــوازاة
جمع استخباري حــديــث ومتطور
واستخدام لطائرات من دون طيار،
ووس ــائ ــل حــديـثــة إضــاف ـيــة« ،االم ــر
الــذي يــؤدي الــى تعزيز ثقة الحزب
بنفسه وبقدراته».
إض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،م ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــرر أن
تتوصل ال ــدول العظمى الــى اتفاق
مــع إي ــران حــول برنامجها النووي
في الشهرين املقبلني ،وهذا االتفاق
ّ
سيكون ّ
سيمد
سيئًا إلسرائيل ألنه
اإلي ــرانـ ـي ــن ب ـم ـن ـســوب م ــرت ـف ــع مــن
ال ـش ـج ــاع ــة ل ـل ـع ــودة الـ ــى م ــا ك ــان ــوا

عليه ،والــى الـصــراع املكشوف ضد
إسرائيل .وبما أن «إيــران لن تكون
ف ــي حــاجــة ال ــى ح ــزب ال ـلــه ملعاقبة
إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى أي هـ ـج ــوم يـمـكــن

يجب أخذ تهديدات نصراهلل
باحتالل الجليل على محمل الجد
أن تـشـنــه ضــد مـنـشــآتـهــا الـنــوويــة،
ب ـس ـبــب االت ـ ـفـ ــاق ب ـي ـن ـهــا والـ ـع ــال ــم،
ف ـس ـي ـج ــد ال ـ ـحـ ــزب ن ـف ـس ــه ح ـ ـ ـرًا فــي
مقارعة إسرائيل ،وحينها لن تكون
ح ــربــا شـبـيـهــة بــال ـحــرب ف ــي قـطــاع
غـ ــزة ،ب ــل إن ـن ــا سـنـشـتــاق مل ـثــل تلك
الحرب».
وب ـح ـس ــب ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ف ـ ــإن ات ـف ــاق
ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب مـ ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ــران هـ ـ ــو نـ ـ ـ ــوع مــن
«املصيدة املفروضة علينا» ،أي إن
إسرائيل ستكون في مواجهة إيران
كدولة على حافة القدرة النووية ،من
دون أن تملك قدرة على مواجهتها.
وهــذا الواقع قد يــؤدي الى إشتعال
واس ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــاق فـ ــي م ـق ــاب ــل ح ــزب
الله ،وربما أيضًا الى إشعال حرب

حقيقية بينها وبــن إي ــران ،مــع كل
ما ينطوي عليه من تداعيات.
ونصحت الصحيفة اإلسرائيليني
ب ــأال ي ـف ـكــروا ف ــي ه ــذه امل ـس ــأل ــة ،ألن
النتيجة ستكون سيئة ،بل إن «أداء
إسرائيل مقابل حماس (في الحرب
االخـيــرة على قطاع غــزة) لــم يضف
شيئًا الــى ال ــردع االسرائيلي حيال
هــذه املنطقة املجنونة التي نعيش
فـيـهــا» ،مـشـيــرة ال ــى أن « نصرالله
واملسؤولني في إيــران يدركون اآلن
أن إس ــرائ ـي ــل ل ــم تـتـمـكــن م ــن حسم
املعركة مع منظمة صغيرة ومعزولة
كحركة حماس ،وبالتالي يسألون
أنـفـسـهــم :ه ــل ه ـنــاك داع للخشية؟
( )...وه ــذا ال ـس ــؤال فــي مـكــانــه ،لكن
علينا نحن (اإلسرائيليني) أن نسأل
ال ه ــم ،إذ ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة علينا
نحن أن نخشى» ّ
مما سيحدث.
الـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ــائـ ـ ــد الـ ـفـ ـيـ ـل ــق
الشمالي في الجيش االسرائيلي،
الـ ـل ــواء غ ــرش ــون ه ــاك ــوه ــن ،ال ــذي
غــادرم ـن ـص ـبــه ق ـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة ،أن
الجيش اإلســرائـيـلــي يـبــذل جهودًا
ج ـب ــارة لـلـكـشــف ع ــن وجـ ــود أنـفــاق

هـجــومـيــة تــابـعــة ل ـحــزب ال ـلــه على
الحدود الشمالية مع لبنان ،الفتًا
الـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أخـ ـ ـ ــذ ت ـص ــري ـح ــات
نصرالله على محمل الجد عندما
يـهــدد بــاحـتــال الـجـلـيــل .وبحسب
هاكوهني ،حزب الله يعلم أنه قادر
على الدخول الى الجليل حتى من
دون الحاجة الــى أنـفــاق هجومية،
وفي الوقت نفسه ،نحن أيضًا ندرك
أنه قادر على فعل ذلك.
وأشـ ــار ال ـضــابــط االســرائ ـي ـلــي الــى
أن الـ ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة م ــع حـ ــزب الـلــه
سـتـكــون مـغــايــرة لـلـحــرب السابقة
ع ــام  ،2006خـصــوصــا أن مقاتلي
الحزب اكتسبوا تجربة غنية جدًا
فــي قـتــالـهــم فــي ال ـســاحــة الـســوريــة
وع ـلــى جـمـيــع الـصـعــد ،بـمــا يشمل
سالح املشاة واملدرعات والطائرات
املـ ـسـ ـي ــرة وال ـت ـك ـت ـي ـك ــات ال ـحــرب ـيــة
وال ـ ـقـ ــدرة االس ـت ـخ ـب ــاري ــة ال ـج ـي ــدة.
وبـحـســب الـضــابــط« ،سـنــواجــه في
ال ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة م ـقــات ـلــن م ــن نــوع
آخ ـ ــر ،أق ـ ــوى بـكـثـيــر وأكـ ـث ــر خ ـبــرة،
قـ ـي ــاس ــا بـ ـم ــا خ ـ ـبـ ــرنـ ــاه ع ـن ـه ــم فــي
السابق».

