
حكومة تستحق الفرصة والمساندة
غالب قنديل

بغــض النظــر عــن مالبســات الــوالدة الحكوميــة التــي كشــفت ثغــرات كثيــرة فــي واقــع الفريــق 
ــه أو توقيتــه فــي  السياســي المكــون للغالبيــة النيابيــة توجــب نقاشــا سياســيا صريحــا ليــس مجال
المناســبة لكــن األكيــد أن والدة الحكومــة وصــدور مراســيمها بدلــت فــي العديــد مــن الوقائع السياســية 
التــي تســاعد فــي بلــورة وضــع جديــد سياســيا ونيابيــا واقتصاديــا وماليــا فــي ضــوء الخطــوط العريضــة 

التــي رســمها الرئيــس حســان ديــاب لجــدول األعمــال الحكومــي العاجــل واالســتثنائي.
ــي  ــا ف ــرون منه ــكا كثي ــي ش ــة الت ــدة الوطني ــات الوح ــة حكوم ــة مرحل ــذه الحكوم ــت ه أوال قطع
ــة ومعارضــة تخوضــان  ــود حكوم ــرض وج ــي تفت ــاة السياســية الت ــا مصــادرة للحي الســابق واعتبروه
صراعــا مســتمرا حــول الخطــط والسياســات العامــة داخــل المؤسســات وفــي قلــب البرلمــان بحيــث 

ــا لألصــول الدســتورية. ــد والمحاســبة وفق ــي النق ــا ف تمــارس المعارضــة دوره
تنطلــق الحكومــة الجديــدة وقــد ســبقها معارضوهــا إلــى اتهامهــا والمشــاغبة عليهــا لعرقلــة 
انطالقهــا مــن موقــع الثــأر مــن الغالبيــة النيابيــة التــي عطلــت محاولــة انقالبيــة اســتعانت بــكل 

الوســائل المتاحــة لتطويــق نتائــج انتخابــات العــام 2018 ومــا رتبتــه مــن توازنــات ومعــادالت سياســية.
ثانيــا مــن لحظــة صــدور المراســيم تواجــه الغالبيــة النيابيــة الداعمــة لحكومــة الرئيــس حســان 
ديــاب أولويــة حمايتهــا شــعبيا والدفــاع عنهــا بــكل الوســائل السياســية المتاحــة وســتواجه الحكومــة 
نفســها مــع انطــالق عملهــا ومباشــرة مهماتهــا تحديــات اقتصاديــة وميدانيــة كثيــرة تســتدعي منهــا 
ــد وبرســم  ــي بالتحدي ــي المجــال االقتصــادي والمال ــا ف ــر وعمــال مكثف ــة وحســن تدبي ــا وحكم حزم
ــي والنقــدي والتخفيــف مــن  ــار االقتصــادي والمال ــع االنهي ضوابــط وأســس لتنظيــم التعامــل مــع واق

االنعكاســات التــي يرتبهــا علــى القــدرة الشــرائية للشــرائح الوســطى والفقيــرة فــي المجتمــع.
تطــول الئحــة التحديــات واألكيــد أن فريــق اإلنقــاذ الحكومــي الــذي اختــاره الرئيــس ديــاب يضــم 
كفــاءات وخبــرات مشــهود لهــا ويتوقــع منهــا الكثيــر مــن العمــل الجــدي والرصيــن والمثابــرة فــي 
ــة شــاقة وليســت  ــم وهــي عملي ــن معاناته ــاس للحــد م ــى الن ــع المشــاكل الضاغطــة عل ــل م التعام

ــب. ــوزاري المرتق ــان ال ــا البي نزهــة ســهلة وسيرســم عناوينه
ثالثــا إن الحكــم علــى جديــة الحكومــة ومــدى نجاحهــا يجــب ان يســتند إلــى معاينــة مــا ســتقوم 
بــه فعليــا ومــا تتخــذه مــن قــرارات انطالقــا مــن كــون وجودهــا المبدئــي أنهــى الفــراغ الناشــيء منــذ 
ــا فممارســة الحكومــة  ــه عــن تصريــف األعمــال ومــن هن اســتقالة رئيــس الحكومــة الســابقة وعزوف
الجديــدة لمســؤولياتها الطبيعيــة بذاتهــا ســوف تســاهم فــي الحــد مــن تفاقــم المشــاكل والتداعيــات 
المؤلمــة التــي تثيــر قلــق اللبنانييــن وغضبهــم ممــا يعطيهــا فرصــة التحــرك الفــوري للمعالجــات 

القريبــة ومتوســطة المــدى مســتعينة بمــا يتوافــر فيهــا مــن خبــرات واختصاصــات.
القــوى الحيــة المعنيــة بتحقيــق خــالص لبنــان مــن المــأزق الخانــق مطالبــة بفتــرة ســماح 
سياســي لتمكيــن الحكومــة مــن مباشــرة العمــل فــي منــاخ مــن الهــدوء السياســي ومراقبــة األفعــال 
ــق  ــكيل فري ــاب بتش ــس دي ــف الرئي ــى لتكلي ــة األول ــذ اللحظ ــرزت من ــي ب ــات الت ــن النكاي ــدا ع بعي
الخبــراء الــذي أطــل بــه مدعومــا مــن قــوى الغالبيــة النيابيــة فالحقيقــة القاهــرة هــي أن البلــد اليملــك 

ــرف إضاعــة الوقــت والعبــث. ت
رابعــا ألنهــا حكومــة واعــدة فــي تكوينهــا والتزاماتهــا المبدئيــة فهــي تســتحق الفرصــة المطلوبــة 
لوقــف االنهيــار كمــا تســتحق احتضانــا وطنيــا وشــعبيا ومــؤازرة لجهودهــا اإلنقاذيــة وكل مــن يخــرج 
ــح  ــد المصال ــرك ض ــل ويتح ــق يعم ــذي انطل ــد ال ــع الجدي ــع الوض ــل م ــي التعام ــق ف ــذا النس ــن ه ع
الوطنيــة ويتحلــل مــن أي مســؤولية يمليهــا التــزام الصالــح الوطنــي العــام بعدمــا مســت الكارثــة جميــع 
اللبنانييــن وهــددت مصالحهــم ومدخراتهــم التــي اســتهلكت فــي حلقــة الريعيــة وتدميــر اإلنتــاج 

واالســتدانة المفرطــة.
ينبغــي تحاشــي رفــع ســقف التوقعــات والتعامــل بواقعيــة مــع حكومــة تســتحق الفرصــة والمتابعــة 
كمــا تتطلــب مهمتهــا تعبئــة للجهــود والقــدرات الوطنيــة الممكنــة إلــى جانبهــا بعــد ان تعلــن خطتهــا 
اإلنقاذيــة وتباشــر التحــرك علــى أساســها محاطــة ومحصنــة بثقــة القــوى الداعمــة فــي ســعيها 
ــاب  ــي للرئيــس حســان دي ــو التحــدي الحقيق ــا ه ــة وهن ــة الشــعبية بخطــوات عملي الكتســاب الثق

وســائر الــوزراء.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

بــات الحــراك الشــعبي فــي وضعيــة صعبــة 
يريــد  كان  الــذي  مــن تطويــر مشــروعه  تمنعــه 
منــه إلغــاء الطائفيــة السياســية، وبنــاء نظــام مدنــي 
علــى أســاس قانــون انتخابــات علــى اســاس لبنــان 

ــي. ــد الطائف ــة واحــدة خــارج القي ــرة انتخابي دائ
طبقــة  بيــن  اليــوم  محشــور  الحــراك  هــذا 
سياســية ال تكتــرث اليــه اعتقــادًا منهــا أنــه شــديد 
لشــدة  لــه،  والءهــا  تعلــن  أنهــا  حتــى  الضعــف، 

بمحدوديتــه. ابتهاجهــا 
هــو أيضــًا محاصــر مــن قــوى تزعــم أنهــا منــه، 
لتحويــر  الطوائــف  أحــزاب  مــن  مدفوعــة  لكنهــا 
ــه  ــي بكامل اســتهدافه مــن مســتوى النظــام الطائف
الــى مرحلــة دعــم قــوى طائفيــة ضــد قــوى طائفيــة 
السياســي  النظــام  الــى  معــًا  وينتميــان  أخــرى 
اختــالف حاليــًا بســبب  علــى  انهمــا  إال  نفســه، 

الصــراع المندلــع بيــن مراكزهــا اإلقليميــة.
هنــاك الصــراع األميركــي اإليرانــي المحتــدم 
الســوري  واإليرانــي  األميركــي،   – والســوري 
اجتــازت  االســرائيلي وهــي صراعــات  الخليجــي 
فــي  لتنــدرج  بينهــا،  فيمــا  النــزاع  ربــط  خطــوط 
القتاليــة  الوســائل  انــواع  بمختلــف  صــراع  إطــار 

ايضــًا. والحربيــة  السياســية 
مــا انعكــس علــى الســاحة اللبنانيــة الهشــة 
والكثيــرة االرتبــاط بالخــارج، قتــااًل سياســيًا ضروســًا 
ــه  ــة، لكن ــة الحــروب الداخلي ــد مرحل ــدرك بع ــم ي ل
ليــس بعيــدًا عنهــا متجــاوزًا مشــارفها ومعلنــًا تأهبــه 

للتعامــل معهــا.
لذلــك يُصــاب هــذا الحــراك بإحــراج خطيــر، 
لهــا  يتعــرّض  التــي  االختراقــات  عــن  فيســكت 

مكتفيــًا بالمراقبــة انمــا مــن دون ردود فعــل.
سياســة  وهــذه 
منــذ  انتهجهــا  حراكيــة 
أكثــر  قبــل  انطالقتــه 
مــن ثالثــة أشــهر حيــن 
القــوات  أحــزاب  تــرك 
والتقدمــي  اللبنانيــة 
والمســتقبل  االشــتراكي 
ــات مــن دون  تقطــع الطرق
قبلــه،  مــن  توضيــح  أي 
والشــمال  بيــروت  بيــن 

والبقــاع. والجنــوب 
لكنــه اقتــرف هــذه المــرة صمتــًا يرقــى إلــى 
ــالموية«  ــًا »إس ــرك أحزاب ــن ت ــة حي ــدود الجريم ح
وقاعديــة  داعشــية  أصــول  الــى  بعضهــا  يذهــب 
اإلرهابيــة  بالمعارضــات  يرتبــط  آخــر  وقســمًا 
الصلــح  ريــاض  فــي  ســاحاته  تغــزو  الســورية، 
والشــهداء وتهاجــم بشــكل عنيــف قــوى األمــن 
الداخلــي والجيــش بالترافــق مــع حركــة تدميــر 

والعامــة. الخاصــة  للممتلــكات 
بوجــود  يتعّلــق  هنــا  االســتياء  يثيــر  مــا  إن 
مؤيــدي الحــراك علــى مســافة قريبــة جــدًا مــن 
بضــع مئــات مــن شــبان جــرى تحشــيدهم مذهبيــًا 
عبــر ســفارات تركيــة وإماراتيــة مــع أحــزاب إرهابيــة، 
ونقلهــم الــى بيــروت يوميــًا لتعميــم حركــة فوضــى 
وهجــوم علــى األجهــزة األمنيــة فــي مشــاهد عنــف 
تنقلهــا محطــات تلفــزة بشــكل مشــابه لمــا كان 
وتبيــن   ،2011 منــذ  ســورية  مياديــن  فــي  يحــدث 
آنفــًا أن معظــم تلــك المشــاهد كانــت تفبــرك فــي 
بعــض األحيــاء التــي يســيطر عليهــا اإلرهابيــون 
فــي ســورية، او فــي بلــدان خليجيــة علــى صلــة 
بالمشــروع التدميــري الغربــي للمنطقــة العربيــة، 
وعلــى رأســها قطــر وبعــض المراكــز الســينمائية 

التركيــة والخليجيــة.

عــن  التســاؤل  الــى  يدفــع  الــذي  األمــر 
عــن  الفعلــي  الحــراك  هــذا  اعتــكاف  اســباب 
فضــح تلــك االختراقــات اإلرهابيــة التــي أصابتــه 

حتــى العظــم فيــه.
كان بإمــكان الحــراك المكــوّن مــن جمهرة 
مــن األحــزاب اليســارية والوطنيــة ومواطنيــن 
مصابيــن مــن االنهيــار االقتصــادي المتفاقــم 
ــأوا بأنفســهم عــن القســم المدســوس  أن ين
انكمــاش  مــن  ويســتفيدوا  حراكهــم،  فــي 
ردود فعــل الطبقــة السياســية أمــام تحرّكهــم 
بتطويــر برامــج أعمالهــم لتتكامــل مــع مســعى 
ــه الذ  ــي، لكن ــي المدن ــان الوطن ــيس لبن تأس
الطائفــي  النظــام  زاد  الــذي  األمــر  بصمــت، 
إيمانــًا بقدراتــه وتيقنــًا مــن ضعــف الحــراك 
ــه ال  ــورة، لكن ــه ث ــى أن ــدّم نفســه عل ــذي يق ال
لــم يصــل بعــد الــى حــدود حــراك فعلــي او 
انتفاضــة تراكــم اعمــااًل تضعهــا فــي مرتبــة 

ــوي. ــر البني ــى التغيي ــادرة عل ــوى الق الق
تكفــي اإلشــارة الــى ان الوضــع أكثــر طائفية مع 
هــذا الحــراك وباتــت الطبقــة السياســية أكثــر ثقــة 
بإمكاناتهــا، والدليــل أن قــادة النظــام مســتمرون 
فــي خالفاتهــم حــول تأســيس حكومــة جديــدة 
»الثورييــن«  قــدرة  عــدم  مــن  متأكــدون  ألنهــم 
ــو  ــم ول ــن صراعاته ــن االســتفادة م ــن م المزعومي
شــعروا حتــى بالحــد األدنــى مــن وجــود خطــر مــن 
ــوا  ــوا اتجه ــي، لكان ــم الطائف ــى نظامه الحــراك عل
الشــعبي  الطائفــي  مخزونهــم  اســتعمال  الــى 
ــي قمــع  ــة والعســكرية الرســمية ف وقواهــم األمني

ــم. ــى أدواره ــن عل المعترضي
لــم  المعترضيــن  الثــوار  هــؤالء  أن  يتبيــن 
ينتفعــوا مــن انكمــاش النظــام الطائفــي بســبب 
اإلقليميّيــن  »معّلميهــم«  بيــن  المندلــع  الصــراع 
والدولييــن، ولــم يوظفــوا هــذه الصراعــات ليســجّلوا 
انتشــارًا بيــن لبنانييــن تواقيــن للخــروج مــن األســر 
اللبنانيــة  الفئــات  أن  كمــا  والطائفــي،  المذهبــي 
لــم  البــالد  فــي  االقتصــادي  بالتراجــع  المصابــة 
يمكــن  بديــاًل  المزعوميــن  الثــوار  هــؤالء  تعتبــر 

عواقــب  مــن  عراقيــون  سياســيون  يحــذر 
التصعيــد االخيــر الــذي تشــهده مظاهــرات العــراق 
المليونيــة  المظاهــرات  تجعــل  أن  متأمليــن 

لألزمــة  حــاًل  المرتقبــة 
العراقيــة.

سياســيون  ويقــول 
عمليــات  ان  عراقيــون 
التــي  االخيــرة  الشــغب 
العراقيــة،  المــدن  طالــت 
التظاهــرات  التخــدم 
تســد  بــل  المطلبيــة، 
االحــزاب  امــام  الطريــق 
محاولــة  فــي  والحكومــة 
مطالــب  تحقيــق 

. يــن هر لمتظا ا
الحكومــي  التأخيــر  ان  أكاديميــون  ويــرى 
وتقاعــس  جهــة  مــن  الشــارع  مطالــب  بانجــاز 
ــى  ــور مهمــة عل ــوى السياســية عــن حســم أم الق
الرغــم مــن مطالبــات الشــارع ومطالبــة المرجعيــة 
مــن جهــة أخــرى تســبب فــي ان تأخــذ التظاهــرات 

منحــًا آخــراً وهــو التصعيــد الســلمي.
المتظاهريــن  بعــض  ان  أكاديميــون  ويقــول 

ــد لجــأوا  ــد الســلمي، وق أخطــأوا فــي فهــم التصعي
قطــع  ان  الــى  مشــيرين  الطرقــات،  قطــع  الــى 
الطرقــات يجــب أن يكــون جزئيــًا ال أن يــؤدي الــى 

الدوائــر  غلــق  موضــوع  وكذلــك  الحيــاة  تعطيــل 
بالقــوة.

العــراق  ان  سياســيون  باحثــون  ويعتقــد 
يعانــي االن مــن االشــتباك السياســي المســتدام 
علــى المســتوى االقليمــي ويعانــي مــن التشــتت 
الداخلــي علــى مســتوى االطيــاف الكردية والســنية 
والشــيعية ويعانــي أيضــًا علــى مســتوى التشــتت 
علــى مســتوى الطيــف الشــيعي. الفتيــن الــى 

ــي  ــا توحــد ف ــف الشــيعي كم ــه "اذا توحــد الطي ان
مجــال تصويــت قــرار اخــراج القــوات االميركيــة مــن 
ــي  ــه باق ــي البرلمــان، ســوف تتوحــد مع ــراق ف الع

ــة". ــي دوام ــراق ف ــى الع ــاف واال ســوف يبق االطي
ويوضــح باحثــون سياســيون ان المليونيــة التــي 
مطلــب  تؤكــد  ســوف  الصــدر  مقتــدى  اليهــا  دعــا 
الشــعب الــذي مــرّ عبــر تصويــت البرلمــان، معتبريــن 
انهــا أول مبــادرة لتوحيــد القــوى الشــيعية بعــد اغتيــال 
الشــهيدين ســليماني والمهنــدس وهــذا سيؤســس 

ــة. ــوات االميركي ــة شــعبية ضــد الق مقاوم
ويؤكــد باحثــون سياســيون علــى ضــرورة تتويــج 
المظاهــرة المليونيــة بتســمية رئيســًا للــوزراء حتــى 
يكــون هنــاك تكامــل بيــن المنظومــة السياســية 
والمنظومــة الشــعبية ويجــب ان التتأخــر أكثــر مــن 
اســبوعين واال ســتذوب كل حالــة التعبئــة التــي تــم 

الحشــد لهــا بعــد الجريمــة االرهابيــة االميركيــة.
ما رأيكم:

للشــارع  المدنــي  التصعيــد  جــر  وراء  مــن   -
العنــف؟ نحــو  العراقــي 

- هل سترضخ أميركا لمطالب المليونية؟
- هل ستنتج المليونية، حكومة عراقية؟

العالم

ــداؤه  ــا اع ــي الداخــل كم ــوه ف ــع مخاصم يجم
فــي خــارج الكيــان علــى انــه يتســاقط ويأفــل 
ــر البطــل..! ــر بمظه ــا حــاول ان يظه ــه مهم نجم

دوره  تراجــع  رغــم  المنتفــخ  كيانــه  وحــال 
الوظيفــي ليــس باحســن مــن حالــه مهمــا طالــت 
ايــام بقائــه بعــض الوقــت وهــي اآليلــة للنفــاد 

وباتــت معــدودة ...!
واليكــم شــهادة مــن 
جنــس  ومــن  جنســه 

كيانــه:
1(نشــر موقــع ديبــكا 
االســتخباري االسرائيلي 
ليــس  بالتأكيــد  وهــو   ،
صديقــًا لمحــور المقاومــة 
2020/1/1٩ موضوعــًا  يــوم   ،
حــول الضربــة الصاروخية 
االيرانيــة ، لقاعــدة عيــن 

األســد االميركيــة فــي العــراق ، اهــم مــا جــاء فيــه 
ــي : هــو التال

تكنولوجيــا  اســتخدمت  قــد  ايــران  •ان 
مالحــة ) أنظمــة توجيــه وتحديــد مواقــع ( روســية 
ــي  المنشــأ اســمها غالســنوس Glasnoss .وه
ــع االميركــي  ــد المواق أنظمــة تشــبه نظــام تحدي

. GPS : لتحديــد المواقــع المســمى
•كمــا ان ايــران اطلقــت 1٩ صاروخــًا ، علــى قاعدة 
عيــن األســد ، اصابــت 1٧ منهــا قلــب االهــداف التــي 
ضربتهــا ) تســمى هــذه النوعيــة فــي اإلصابــات 

.)Dead Center Strike : باالنجليزيــة
مصــادره  ان  قائــاًل  ديبــكا  موقــع  وتابــع 
االســتخبارية ، األميركيــة واالســرائيلية ، التــي 
لــم تكــن تعلــم شــيئًا عــن هــذه القــدرات 
دقــة  مــن  دهشــتها  اكــدت  قــد  االيرانيــة، 

. االيرانيــة  اإلصابــات 
عــن  النظــر  بغــض  قائــاًل:  الموقــع  وأردف 
التــي   ، والتوجيــه  المالحــة  تكنولوجيــا  منشــأ 
ــة  ــة الصاروخي ــي الضرب ــون ف اســتخدمها اإليراني
، فــان الحقيقــة الثابتــة هــي : ان كل االهــداف 
ــة الــى  ) هــم يعنــون االهــداف االســرائيلية اضاف
ــا ٧00  ــرة قطره ــن دائ ــع ضم ــي تق ــة ( الت االميركي

كــم معرضــة لإلصابــات الدقيقــة .
األجهــزة  تعتــرف  عندمــا  تقييمنــا: 

بمــا   ، االســرائيلية  واالمنيــة  االســتخبارية 
ورد اعــاله ، فانهــا تقــول لمنفــوش الريــش ، ) 
الطــاووس األجــوف ( نتــن ياهــو ، ان تبجحاتــك 
، عــن أحــالف  تقــول انــك نجحــت فــي إقامتهــا ، 
عبــر الشــرق االوســط ال قيمــة لهــا علــى اإلطــالق 
قــدرات  يملــك  المقاومــة  حلــف  ان  طالمــا   ،

صاروخيــة هائلــة ، ذات مديــات مختلفــة وقــادرة 
علــى ضــرب وتدميــر اي هــدف فــي الكيــان وهــي 

. منهــا  اآلالف  تملــك 
واألمنيــة  العســكرية  القيــادة  ان  وبمــا 
االســرائيلية تعــرف تمــام المعرفــة انهــا وســيدها 
المــدن  ضــرب  عــن  عاجزتيــن  االميركــي 
الصواريــخ  صوامــع  او  االيرانيــة  الصاروخيــة 
ــا  ــي تمتلكه ــة تحــت االرض ، الت ــة المقام الدقيق
قــوات حلــف المقاومــة فــي فلســطين ولبنــان 
وســورية والعــراق وايــران ، فانهــا تعــرف أيضــًا ان 
اي حــرب ســتدخلها ضــد قــوات الحلــف ســتنتهي 

" "اســرائيل  بــزوال 
حتمًا وليس اقل من ذلك .

فقــد  بوســت  الجروســاليم  صحيفــة  2(امــا 
، يــوم 2020/1/1٩ ، موضوعــًا علــى موقعهــا  نشــرت 
اهارونهايــم  ــا  أنّْ الصحفيــة  بقلــم   ، االلكترونــي 
 ،  ) ألمانــي  اصــل  مــن   (  Anna Aharonheim
اكــدت فيــه علــى عــدة نقــاط مهمــة توضــح هشاشــة 
وعــدم   " العظمــى  ياهــو  نتــن  دولــة   " جيــش 
اســتعداده ، ال بــل عــدم قدرتــه ، علــى الدخــول فــي 
اي حــرب ضــد قــوات حلــف المقاومــة. اذ ركــزت 

الصحفيــة علــى نقــاط عديــدة أهمهــا :
بالخدمــة  المكلفيــن  مــن   ٪  ٣2،٩ ان 
فــي  والشــابات  الشــبان  مــن   ، العســكرية 

اســرائيل ، يتخلفــون عــن أدائهــا . باالضافــة الــى 
ذلــك فــان ســلطات الجيــش تقــوم باعفــاء ٪1٥ 
مــن الفتيــات، المكلفــات بالخدمــة العســكرية، 

. متعــددة  الســباب  الخدمــة  هــذه  مــن 
ــذي  ــع الجروســاليم بوســت ، ال واضــاف موق
نقــل معلوماتــه عــن صحيفــة يديعــوت احرونــوت 
رســمية  احصائيــات  بدورهــا  نشــرت  التــي   ،
 ٤٧،٩ ان  قائــاًل  أضــاف   ، االســرائيلي  للجيــش 
الخدمــة  مــدة  يكملــون  ال  المجنديــن  مــن   ٪
العســكرية االلزاميــة . كمــا ان مجمــوع مــن يتــم 
اعفائهــن مــن الخدمــة العســكرية مــن الفتيــات ، 

وألســباب عديــدة ، يصــل الــى ٤٤،٣ ٪ .
•وامــا الطامــة الكبــرى فتتمثــل فــي رفــض 
الخدمــة  المجنديــن  مــن   ٪  ٦٥ مجموعــه  مــا 
فــي الوحــدات القتاليــة فــي الجيــش ، حســب 
احصائيــات الجيــش ، التــي نشــرتها صحيفــة 
بينمــا   . ، عــن ســنة 2018  احرونــوت  يديعــوت 
اشــارت إحصائيــات ســنة 2011 الــى رفــض 81 ٪ 
مــن المجنديــن الخدمــة فــي الوحــدات القتاليــة .

نســبة  تراجــع  مــن  بالرغــم   : تقييمنــا 
 ، القتاليــة  الوحــدات  فــي  للخدمــة  الرافضيــن 
مــن 81٪ ســنة2011 الــى ٦٥ ٪ ســنة 2018 ، حســب 
ادعــاء كاتبــة المقــال ، فــان هــذه النســبة تعنــي ان 
ثلثــي عديــد جيــش " دولــة نتــن ياهــو العظمــى 
ــة فــي  " يرفضــون الخدمــة فــي الوحــدات القتالي
الجيــش . أي انهــم يرفضــون دخــول الحــرب 
يحلــو  كمــا   ، الحــروب  بيــن  معركــة  حتــى  او 
ان يســموا  المنفــوش وقيادتــه  الريــش  البــي 
اعتداءاتهــم المتواصلــة ضد الشــعب الفلســطيني 

. واللبنانــي والســوري والعراقــي 
ــا  ــي اطلقه ــدات الت ــي أيضــًا ان التهدي وهــذا يعن
 ، ايّــام  قبــل  االســرائيلي  الجيــش  اركان  رئيــس 
حــول اســتراتيجية تدميــر اهــداف العــدو ، مــن خــالل 
 ، والمركــزة  المنســقة  والبريــة  الجويــة  الهجمــات 

ــة . ــرب فارغ ــول ح ــي طب ــرع ف ــوى ق ــت س ليس
فأيــن هــي القــوات البريــة ، التــي تخطــط 
ــدو ؟ ــداف الع ــى اه ــري عل ــوم ب ــي هج ــا ف لزجه

وهــل انــت متأكــد مــن ان ســالحك الجــوي 
ال  ولمــاذا  ؟  الحــرب  فــي  دور  اي  لــه  ســيكون 
تضــع فــي حســبانك ان تتحــول اجــواء " دولتــك 
الــى منطقــة حظــر طيــران ؟ . مــا   " العظمــى 

يعنــي ان قواتــك المدرعــة والقــوات المحمولــة 
الــى لقمــة ســائغة  وقــوات المشــاة ســتتحول 
ــف المقاومــة ، ســيتم القضــاء  ــة لقــوات حل وطري
ــة ، ممــا  ــًا خــالل ســاعات قليل ــا قضــاًء مبرم عليه
يضــع حــداً لوجــود " دولتكــم العظمــى " وتتحــرر 

فلســطين كاملــةً  .
الــذي  المالحــة  بنظــام  تتفاجــأوا  أَلــمْ 
اســتخدمته ايــران ، فــي توجيــه صواريخهــا 
؟  العــراق  فــي   ، األســد  عيــن  قاعــدة  الــى 
وألــم تتفاجــأوا بدقــة إصابــات تلــك الصواريــخ 

ألهدافهــا فــي عيــن األســد ؟
 ، أهدافكــم  تدميــر  تتوقعــون  ال  فلمــاذا 
العســكرية واالســتراتيجية بمــا فيهــا مفاعلكــم 
النــووي ، مــن خــالل اســتخدام أضعــاف أضعــاف 
عــدد الصواريــخ التــي ضربــت عيــن األســد وربمــا 

بقــوة تفجيــر اكبــر بكثيــر ؟
ان  عليكــم  ان  يقــول  الســليم  العقــل  ان 
تفكــروا بطريقــة مختلفــة وان تتعلمــوا نظريــة 
 ( ) Realpolitik ( الِريــال بوليتيــك السياســية
تكتــب بهــذه الطريقــة النهــا كلمــة المانيــة وهــي 
األلمانــي  المستشــار  المانيــة أسســها  نظريــة 
 Willy Brandt  ( برانــدت  فيللــي  الســابق 
المعســكر  مــع  تعاملــه  فــي  طبقهــا  والتــي   )
ــرن الماضــي ( . ــي ســبعينيات الق االشــتراكي ف

وهــو مــا يعنــي تحديــداً ان عليكــم البــدء فــي 
االســتعداد لترحيــل مســتوطنيكم الــى بالدهــم 
األصليــة ، التــي قدمــوا منهــا الــى فلســطين ، الن 
الواقــع وموازيــن القــوى الميدانيــة ، ال يســمح 

لكــم بأكثــر مــن ذلــك .... 
فكروا بالهروب اآلمن قبل فوات االوان ...

فكــروا فــي تفكيــك قاعدتكــم والحفــاظ 
علــى أرواحكــم ...

تأكــدوا انــه ال مــكان لكــم بيننــا اكثــر ممــا 
مكثتــم حتــى االن ..

وقــت  حــان  كمــا  رحيلكــم  وقــت  حــان 
ــة  ــا والمعنوي ــة منه ــا المادي ــا كله اســترداد حقوقن
دون اي تفريــط حتــى فــي قطــرات النــدى فــوق 
اوراق اشــجارنا وطنيــن حشــرات بالدنــا  والبحــر 

الليــل والنهــار...! واالنهــار ودورة 
ال تبديل لحكم اهلل

بعدنا طيبين قولوا اهلل

هشاشة »دولة نتن ياهو العظمى«.. انظروا اليه يتهاوى ومعه كيانه...!
* محمد صادق الحسيني

»الحراك« يغتاُل ثورته!
 د. وفيق إبراهيم

المراهنــة عليــه للبنــان جديــد، بــل تفضّــل الهجــرة 
وتــرك البــالد الــى مناطــق جديــدة.

فهــل هــذا يعنــي انتهــاء الحــراك؟ إنــه علــى 
تخــوم هــذه المرحلــة، إال إذا غيّــر أســلوبه الفظــًا 
المندسّــين فــي صفوفــه ومعلنــًا برنامــج عمــل 
واضــح بوطــن الطائفــي مــع إعــالن قيــادة مدنيــة 
الصمــت  نبــذ  مــع  المرحلــة،  مســتوى  علــى 
القاتــل الــذي ال يفعــل إال خدمــة المندسّــين 
ــم  ــى انه ــهم عل ــم أنفس ــم بتقدي ــماح له والس
والنصــرة  داعــش  اجــل  مــن  يعملــون  ثــوار 

وحــراس المدينــة العثمانيــة.

تصعيد الشارع العراقي والعد التنازلي للمليونية
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