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وتخوف على �سالحها البحري والجوي
قلق «�إ�سرائيلي» من تعاظم قوة حزب اهلل
ّ

العراق نحو حرب قد تدوم �سنوات وال بد من �إعالن حالة الطوارئ ولو كان على ح�ساب النظام الديمقراطي
الم�ؤ�شرات والأحاديث الأميركية تمهد الت�صال ر�سمي بين �أميركا و�سورية لمكافحة الإرهاب
اهتمت البرامج السياسية على القنوات الفضائية أمس بمتابعة آخر
التطورات في شأن قضية سلسلة الرتب والرواتب ،وركزت أيضا ً على
تراجع األوضاع في العراق وضرورة فرض حالة الطوارئ في البالد في ظل
مواجهة إرهاب كان وما زال يدعمه الكيان الصهيوني ،في حين يبرز القلق
«اإلسرائيلي» من تعاظم قوة حزب الله التي ظهرت خالل حرب  2006من
جهة ،ومن تعاظم الدور اإليراني في المنطقة من جهة أخرى ،خصوصا ً مع
بوادر المفاوضات مع الجانب األميركي.
تدل األحداث التي تحصل في العراق المتمثلة بالتنظيمات المسلّحة
الموجودة اآلن في الموصل التي تتقدم باتجاه المدن العراقية األخرى ،إلى
أن ما يجري هو بداية لحرب طويلة قد تستمر لسنوات ،وأنه ال بد أن يكون
هناك تحرك سريع من قبل الدولة العراقية في اتخاذ إجراء حالة الطوارئ
في بلد حالته األمنية مثل حالة العراق ،ال بد أن ُيتخذ حتى ولو كان على
حساب النظام الديمقراطي وعلى حساب القانون العراقي ،فال يمكن الوقوف
ومشاهدة ما يحدث في العراق ،خصوصا ً أن هناك مدنا ً أخرى من الممكن
أن تسقط قريباً ،فمحيط مدينة كركوك الغنية بالنفط على وشك السقوط
والرمادي شبه ساقطة وتكريت وديالي كذلك.
في سياق آخر ،يشكل قلق «إسرائيل» من تعاظم قوة حزب الله موضوعا ً
هاماً ،فمنذ أن وضعت حرب تموز أوزارها في  ،2006وهناك حديث
«إسرائيلي» متواتر عن تعاظم قوة حزب الله ،خصوصا ً في ما يتعلق
بقوته الصاروخية ،األمر الذي يمكن أن يمس ما تسميه «إسرائيل» التفوق
الجوي والبحري .ومن المالحظ في كالم رئيس قسم األبحاث في شعبة
االستخبارات العسكرية وكذلك في كالم رئيس هيئة األركان العامة في جيش
االحتالل أن هناك تشديدا ً على أن تعاظم هذه القوه يفقد «إسرائيل» عنصر
التفوق الذي كانت تحتفظ به في ما يتعلق بسالحين مهمين من أسلحتها،
وهما سالحا الجو والبحر.
إلى ذلك ،أثبتت االنتخابات الرئاسية السورية أنها رسالة لكل الدول التي
تآمرت على سورية ،وراهنت على أن هذه الدولة بعد تعرضها لحرب شرسة
قادتها  183دولة وال تزال قائمة منذ ثالث سنوات ونصف ،ولن تستطيع أن
تقيم هذه االنتخابات ،ألن الدولة بحسب ما يروجون انهارت ،حيث ال توجد
فيها مؤسسات وال إدارة وال قرار مركزي ،وإذ يقول السوريون للعالم،
لن يكون لسورية قبر تحت الشمس ،وهذا يعني أن سورية حققت انتصارا ً
سياسيا ً كبيرا ً يتوازى مع االنتصار العسكري الذي يحققه الجيش السوري
في الميدان ،وكل المؤشرات واألحاديث األميركية تمهد التصال رسمي بين
أميركا وسورية لمكافحة اإلرهاب ،وهناك صحوة إرهابية في كل الدول
العربية وحتى اآلن توجد خاليا نائمة في لبنان.

الأن�صاري لـ«الميادين» :الأحداث التي تجري
في العراق هي بداية لحرب طويلة
أوضح الكاتب والمحلل السياسي العراقي نجم األنصاري أن
«التنظيمات المسلحة الموجودة اآلن في الموصل تتقدم باتجاه
المدن العراقية األخ��رى ،وهذه األح��داث هي بداية لحرب طويلة
ستستمر لعدة أشهر بل لسنوات».
وأشار األنصاري إلى أن «المغزى من فرض حالة الطوارئ هو أن هناك دولة ورئاسة وزراء وبرلمان فال بد
أن تكون هناك إجراءات تجاه سقوط أكبر ثاني مدينة في العراق بيد مجاميع إرهابية ،وال بد أن يكون هناك
تحرك سريع من قبل الدولة العراقية» ،مشيرا ً إلى أن «اتخاذ إجراء حالة الطوارئ في بلد حالته األمنية مثل
حالة العراق ال بد أن يُتخذ حتى ولو كان على حساب النظام الديمقراطي وعلى حساب القانون العراقي،
فال يمكن الوقوف ومشاهدة ما يحدث في العراق ،خصوصا ً أن هناك مدنا ً أخرى من الممكن أن تسقط قريباً،
فمحيط مدينة كركوك الغنية بالنفط على وشك السقوط والرمادي شبه ساقطة وتكريت وديالي كذلك .فهذه
المناطق مهمة بالنسبة لوسط وشمال العراق فال يمكن الوقوف مكتوفي األيدي ،لذلك فإن حالة طوارئ ال بد
منها وتحرك الجيش العراقي وإيجاد حل سريع وإال الكارثة ستكبر».
وأضاف األنصاري إن «الحل اآلن هو حل عسكري وليس هناك أي مجال لحل سياسي ،ألنه ليس هناك
جهات يمكن التفاوض معها إضاف ًة إلحل العسكري في المناطق الساقطة يجب تأمين حماية للمدن األخرى
من قبل القوات العراقية والعشائرية واألمنية لتحافظ على مدنها من االنهيار» ،متسائالً« :هل من الممكن أن
يكون ما جرى هو نتيجة إهمال ،وهل من المعقول أن كل القيادات العسكرية واألمنية واإلدارية والمحلية
والمحافظة أهملوا في ساعة واحدة»؟
وحول حالة النزوح الكثيفة من الموصل باتجاه إقليم كردستان وإذا ما كان هناك تنسيق بين حكومة
بغداد وحكومة اإلقليم ،أوضح األنصاري أن «هناك عراقيل يضعها إقليم كردستان أمام أهل الموصل في
الوصول لإلقليم فمن العار أن تحتاج في بلدك لورقة إقامة كي تنزح من مدينة ألخرى».
وأكد األنصاري أن «المعركة األكبر هي في سورية وما يحدث في العراق هو ارتدادات لألزمة السورية،
خصوصا ً بعد المشهد االنتخابي ال ُمهيب في سورية .فهناك أطراف داخل المشهد السوري قد خسرت
وبعض التنظيمات اإلرهابية بدأت بالخروج من سورية والتوجه إلى العراق».
وختم األنصاري« :في األيام المقبلة ال بد أن يتحرك الجيش العراقي ولكن المدى الزمني يبقى شأنا ً
عسكرياً».

دايف�س لـ«�أل بي �سي» :ال�ش�أن اللبناني �ش�أن
داخلي وعلى جميع الأطراف اتخاذ الحل
داخليا ً ال االعتماد على الخارج
أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية روز ماري
دايفس أن «الحل السياسي في سورية ضروري» ،الفت ًة إلى أنه
«يجب الضغط على النظام من قبل روسيا لالهتمام بالحل السياسي ،كما نحن نعمل مع «المعارضة»
إليجاد حل ،مضيف ًة أننا «نحاول إيجاد خطط لمساعدة لبنان في مسألة النازحين السوريين».
وأشارت دايفس إلى أن «انتشار اإلرهاب من سورية إلى العراق تجلّى مؤخرا ً بسيطرة «داعش»
على نينوى ،وهذا أمر خطير وعلينا تجنبه» ،معتبر ًة أن «الحل في سورية يكون بالحوار بين النظام
يتجسد بالموافقة على بيان سياسي وهو بيان جنيف 1
و«المعارضة» وهذا الحوار بين األطراف
ّ
ينص على تشكيل حكومة انتقالية وفترة انتقالية» ،على حد تعبيرها.
الذي
ّ
وأوضحت دايفس« :لدينا برنامج لدعم لبنان وهذا ليس كافيا ً بل يجب بذل الجهود من المجتمع
الدولي لتجنب تأثيرات الحرب السورية على لبنان ،وحماية لبنان تعتمد على الجهود األمنية
اللبنانية ،إضاف ًة لقيامنا باتصاالت مع الدول الكبرى في ظل تحرك جديد من مجلس األمن من أجل
الوضع االنساني في سورية».
ورأت أن «الشأن اللبناني شأن داخلي وعلى جميع األطراف اتخاذ الحل من الداخل ال االعتماد على
الخارج» ،مؤكد ًة أننا «نشجع األطراف كشريك في المنطقة على حل مشكلة الشغور الرئاسي باختيار
لبناني ،وال دور لبريطانيا بأي جهود في هذا الموضوع».
واعتبرت دايفس أن «مشكلة العنف الجنسي في النزاعات هو موضوع حساس وصعب ويجب
تسليط الضوء على الموضوع والموافقة على وضع بروتوكوالت جديدة لتسجيل الحاالت بكل العالم
لوضع حد للعنف الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتقديم الدعم الطبي والنفسي للضحايا» ،مشير ًة إلى أن
«الموضوع حساس بالنسبة لجميع الثقافات العربية ،لكن ال أحد يقبل بمثل تلك الجرائم ضد المرأة
واألطفال».
وأشارت دايفس إلى أن «هناك ناجين من جرائم العنف الجنسي دلوا على اآلثار المدمرة للحرب»،
معتبرة أن «القيام بمؤتمر له دور كبير بزيادة التوعية للمشكلة والخروج بحلول جدية للتخلص من
هذه المشكلة جذريا ً والمطالبة بحقوق المرأة واألطفال».
وأكدت دايفس أن «هناك تفاؤال ً حول مستقبل لبنان وبريطانيا تهتم بالعالقات الودية بين البلدين،
مضيفة أن «يُقدر للبنان استضافة النازحين السوريين كما نقدر مدى العبء الذي يتحمله في هذا
الشأن».
وأعربت دايفس عن «قلق الحكومة البريطانية حيال هجرة  400من البريطانيين للقتال في
سورية» ،مؤكد ًة أنهم «يسافرون عبر دول أخرى .وبريطانيا تعمل للتنسيق بين الدول لمعرفة كيف
خرج هؤالء المتطرفون وكيف تواصلوا مع اإلرهابيين» ،مشير ًة إلى أن «الحكومة تعمل على التحقيق
مع القادمين من سورية وتعمد لسحب الجواز واعتقالهم».

مرعي لـ«الر�سالة» :العفو الذي �أ�صدره
الرئي�س الأ�سد بعد االنتخابات هو �أول
خطوات تعزيز برنامج الم�صالحة الوطنية
أكد الباحث في الشؤون الدولية ورئيس فرع لبنان لالتحاد
الوطني لطلبة سورية أحمد عبد السالم مرعي أن «أهمية االنتخابات
السورية ليست في نتيجتها ،ألن نتيجة هذه االنتخابات كانت واضحة منذ اللحظة التي أعلن الرئيس بشار
األسد ّ
ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية ،ومع احترامنا الكبير للمرشحين ماهر الحجار وحسان النوري
لكن ال يمكن اليوم منافسة األسد الذي يقود معركة سورية الدفاعية منذ ثالث سنوات ونصف ،وبات خشبة
الخالص للسوريين جميعاً ،ولكن أهمية هذه االنتخابات هي في إجرائها في ظروف آمنة وفي موعدها ،وهذا
يعني أن كل تهديدات الجماعات المسلحة ودول عربية وغربية بمنع إجرائها واستهداف مراكز االقتراع لم
يكن لها أي قيمة».
وقال مرعي إن «هذه االنتخابات رسالة لكل الدول التي تآمرت على سورية ،وراهنت على أن هذه الدولة
بعد تعرضها لحرب شرسة قادتها  183دولة وال تزال قائمة منذ ثالث سنوات ونصف ،ولن تستطيع أن
تقيم هذه االنتخابات ،ألن الدولة بحسب ما يروجون انهارت ،حيث ال توجد فيها مؤسسات وال إدارة وال
قرار مركزي ،واذ يقول السوريون للعالم ،لن يكون لسورية قبر تحت الشمس ،وهذا يعني أن سورية
حققت انتصارا ً سياسيا ً كبيرا ً يتوازى مع االنتصار العسكري الذي يحققه الجيش السوري في الميدان»،
متسائالً« :هل كنا نتوقع أن الردود من بعض الدول العربية والغربية ردود إيجابية ومباركة لهذه العملية
االنتخابية؟» ،متابعاً« :إذا كانت هذه الدول ذاتها هي التي تشن هذه الحرب عليها ،فمن الطبيعي أن تكون
ردودهم بهذا الشكل السلبي» ،مضيفا ً إن «االنتخابات الرئاسية السورية أجريت وفقا ً للشروط والمعايير
الديمقراطية الدولية ،وفي مقدمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وإذا صدر تشكيك من هنا أو هناك
في صحة هذه االنتخابات ،فإن هذا التشكيك يأتي في إطار االتهام السياسي الذي ال قيمة له أمام نتيجة
االنتخابات الرئاسية والتي بموجبها فاز األسد بوالية دستورية أولى بحسب الدستور الجديد».
وفي موضوع مستقبل الحل السياسي في سورية قال مرعي إن «المصالحات الوطنية استراتيجية
سورية ذكية تنطلق من إيمان السوريين بأن الحل السياسي لن يكون إال سورياً ،وبنجاح هذه المصالحات
واستمرارها تجويف لكل الحلول المقبلة من الخارج ،وفي مقدمها سلسلة جنيف ،مضيفا ً أن «ال يخفى على
أحد أن المصالحات الوطنية تأخذ الحيز واالهتمام الكبيرين من قبل القيادة السورية ،وسوف تبقى جزءا ً
أساسيا ً من برنامج األسد في المرحلة المقبلة .وشملت أولى خطوات تعزيز برنامج المصالحة الوطنية
بالعفو الذي أصدره األسد».

نا�صر لـ«الجديد» :لو كانت لدى ال�سلطة نية
لإقرار ال�سل�سلة لتم �إقرارها منذ فترة طويلة
أكد غسان ناصر المدير السابق في االستثمارات في وزارة
االتصاالت اللبنانية أن «هيئة التنسيق هي هيئة ديمقراطية
وصاحبة قرار ،ومسألة السلسلة تطورت من مرحلة إلى مرحلة
حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن ،والدولة لم تبا ِل بالتفاوض على
مطالب الهيئة» ،مشيرا ً إلى أن «إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى انهيار كامل للدولة ويجب
مواجهة هذا النظام غير المهتم بمصالح الشعب».
واعتبر أن «المشكلة في البنان أن الفاسد فيه ال يحاسب وجهات الرقابة معطلة» ،مضيفا ً أن «حتى لو
قامت جهات الرقابة بواجبها ورفعت تقاريرها للجهات المعنية ال يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة».
وأوضح ناصر أن «هيئة التنسيق النقابية استطاعت أن تتخطى جو االنقسام الطائفي والسياسي السائد
في لبنان من خالل سلسلة تحركات بدأتها من مدة دفاعا ً عن مطالب العمال ،مؤكدا ً أن «المغلوب دائما ً هو
البلد وهناك خسائر كبيرة للشعب» ،مشيرا ً إلى أنه «ال يرى حلوال ً مستقبلية وما يحصل اآلن هو هدنة بين
السلطات وهيئة التنسيق النقابية ليس أكثر ،ولو كانت النية موجودة لدى السلطة إلقرار السلسلة لتم
إقرارها منذ فترة طويلة».
وأضاف« :يجب على بعض السياسيين أن ال يقولوا إذا تم إقرار السلسلة ستزداد األسعار ،فاألسعار
متزايدة قبل إقرار السلسلة ،والتهويل في موضوع الليرة خطير ألن الليرة ال تنهار ،ويصبح هناك تضخم إال
إذا طبعت عملة ،لكن إذا لجأت إلى ضرائب جديدة على أصحاب الودائع والمصارف ال تنهار الدولة».
وختم ناصر« :إذا أرادت وزارة التربية والتعليم العالي أن تجرى االمتحانات من دون المعلمين تستطيع
فعل ذلك ،ومن واجب هيئة التنسيق أن تدعو إلى االمتحانات».

ي�شوعي لـ«�أو تي في» :القوة النقابية تزداد
في العالم وت�شكل قوة �ضغط ت�سعى باتجاه
العدالة للعمال والموظفين
أكد الخبير االقتصادي الدكتور إيلي يشوعي أن «هناك إصالحات
سريعة وهناك إص�لاح��ات هيكلية تحتاج إل��ى وق��ت ،واإلي���رادات
المتوقعة من األمالك البحرية ليست بضخامة التوقعات وهناك عقود مع الدولة بالنسبة لبعض هذه األمالك
وهي عقود قديمة».
وتابع« :يجب تطبيق مبدأ المساواة بالنسبة للضريبة ،فهناك أناس أصحاب أمالك وال يعرفون شيئا ً عن
ّ
ضخ السيولة في
تلك الضريبة وهذا ال يجوز بأن تطبق على أشخاص بينما يُعفى آخرون منها ،كما يجب
البنوك فهناك مبلغ هائل يقارب  60مليار مودعة في البنك المركزي ،لكن هذا البنك ليس لديه مخزون مالي
كبير على شكل عملة لكنه موجود على شكل ذهب هذه سياسة تقليدية وانكماشية وغير مبررة منذ  22سنة
واعتماد هذه السياسة تسبب تراكم الفوائد وتعطيل الحركة االقتصادية في البلد».
توسعية بحسب حاجة االقتصاد ووضع
وأوضح أن «السياسة النقدية يجب أن تكون تارة انكماشية وطورا ً ّ
السوق في حينها» ،مشيرا ً إلى أن «يجب على الدولة االلبنانية أن تفهم أن الهدف ليس الحفاظ على قيمة الليرة
ّ
وضخ السيولة ليس شيئا ً مخيفا ً بل سيكون سببا ً في جني أرباح
فقط بل الهدف هو االقتصاد اللبناني ككل،

هائلة».
وأكد أن «القوة النقابية تزداد في العالم وتشكل قوة ضغط تسعى باتجاه العدالة للعمال والموظفين ،وهذه
القوة مهمة جدا ً ألن السياسيين عندما يدخلون عالم السياسة يصبح من المستحيل التواصل معهم».
وختم يشوعي« :أحد أهم اإلصالحات الجوهرية هي إدخال المؤسسات الخاصة في المشاريع اللبنانية
وإبرام العقود معها وتطبيق الالمركزية المالية واإلدارية .وهذا ما سينعش االقتصاد ويحسن الوضع المعيشي
ويعيد الشباب اللبناني الذي هاجر هربا ً من الوضع االقتصادي المزري في البلد وضعف الخدمات».

كليب لـ«الإخبارية» :الأ�سد هزم الم�شروع
اال�ستراتيجي الكبير ب�إرادته والمرحلة
المقبلة �ستكون مرحلة م�صالحة في �سورية
قال الكاتب واإلعالمي سامي كليب إن «نسبة المشاركة في
االنتخابات عالية جدا ً واألهم أن الناس سارعت إلى االنتخابات»،
مضيفا ً إن «قوة الجيش وااللتفاف الشعبي ظهرا في االنتخابات األخيرة ،وهذا االلتفاف الشعبي منح
سورية القوة ،والحرب ال شك أنها انتقلت من مرحلة إلى أخرى لكن من الناحية االستراتيجية سورية قد
خرجت من األزمة».
وأضاف كليب« :فوجئت بهدوء الرئيس بشار األسد وثقته الكبيرة بنفسه ،فاألسد يتفوق على كثير من
القادة الموجودين ،إال أن دولة مثل سورية محورية مفصلية داعمة لخيار المقاومة في اللحظة المفصلية فلو
كان رئيس غير األسد ال أتصور أن تبقى سورية على ما هي عليه اآلن» ،مشيرا ً إلى أن «شخصية األسد لعبت
دورا ً محورياً ،كما أنه هزم المشروع االستراتيجي الكبير بإرادته وأنقذ محور المقاومة».
وأوضح أن «في المرحلة المقبلة ستكون مرحلة المصالحة الشاملة في سورية ،وفي الشرق األوسط
زرعت الفتن الطائفية بهدف تطويق دول المقاومة» ،مؤكدا ً أن «االنتخابات السورية كانت جزءا ً من منظومة
حاصلة في المنطقة».
وفي ما يخص الشأن التركي ،قال كليب إن «الفكر التركي يقول سيعود للعهد العثماني ولدى تركيا وهم
بالعودة للسيطرة على الوطن العربي».
وباالنتقال إلى الشأن األميركي ،أكد أن «أميركا بدأت مرحلة تفاهم جدي مع إيران ،وكل المؤشرات
واألحاديث األميركية تمهد التصال رسمي بين أميركا وسورية لمكافحة اإلرهاب» ،مشيرا ً إلى أن «هناك
صحوة إرهابية في كل الدول العربية وحتى اآلن توجد خاليا نائمة في لبنان والشبكة اإلرهابية انتقلت
إلى الدول العربية حتى إلى مالي ،فأكبر ضحايا اإلرهاب في سورية هم من «المعارضة» التي سلمت كل
مفاتيحها إلى المسلحين».
وأشار إلى أن «الغرب وصل إلى قناعة أن إيران دولة قوية والتفاوض معها سيفتح آفاقا ً كثيرة ،والملف
النووي يسير على الطريق الصحيح».
وفي ما يتعلق بالملف «اإلسرائيلي» قال كليب« :إن «إسرائيل» قاعدة عسكرية متقدمة لألطلسي في
الشرق األوسط» ،موضحا ً أن «إسرائيل» قبل الحرب على سورية ليست كـ«إسرائيل» بعد الحرب على
سورية ،حيث أصبحت هناك قدرات عسكرية عالية على محور المقاومة ،وليس لديها مستقبل ،فوهم
«إسرائيل» سقط وأسقط معه صورتها».

�شلحت لـ«الميادين» :قلق «�إ�سرائيلي» من
تعاظم قوة حزب الله بعد حرب 2006
ودخول �إيران في المفاو�ضات مع �إميركا
أوض���ح ال��ب��اح��ث ف��ي ال��م��رك��ز الفلسطيني ل��ل��دراس��ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» أن��ط��وان شلحت أن
«هناك قلقا ً «إسرائيلياً» من تعاظم قوة حزب الله منذ أن وضعت حرب تموز أوزارها في ،2006
وهناك حديث «إسرائيلي» متواتر عن تعاظم قوة حزب الله ،خصوصا ً في ما يتعلق بقوته
الصاروخية ،األمر الذي يمكن أن يمس ما تسميه «إسرائيل» التفوق الجوي والبحري .فيجب أن
نالحظ أن في كالم رئيس قسم األبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية وكذلك في كالم رئيس
هيئة األركان العامة في جيش االحتالل أن هناك تشديدا ً على أن تعاظم هذه القوه يفقد «إسرائيل»
عنصر التفوق الذي كانت تحتفظ به في ما يتعلق بسالحين مهمين من أسلحتها ،وهما سالحا الجو
والبحر».
وأضاف شلحت إن «الهدف من وراء ذلك هو التهويل وتجنيد العالم ضد حزب الله أو ضد حماس
أو ضد أي من حركات المقاومة ،لكن بين السطور يمكن أن نتلمس قلقا ً «إسرائيلياً» داخليا ً من تعاظم
هذه القوة ألن هذه القوة تصيب أساسا ً الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» والتي ظهرت في الحروب
والعمليات العسكرية األخيرة بأنها الخاصرة الرخوة للكيان الصهيوني».
وأشار إلى أن «هذه أول مرة يجري الحديث داخل الكيان عن ضرورة تغير االستراتيجية لجيش
االحتالل بشكل يقلب االستراتيجية أو العقيدة الحالية رأسا ً على عقب ،ففي السابق تم الحديث
عن إضافة ما يسمى بـ«رجل رابعة لنظرية بن غوريون» القائمة على أساس الردع واإلنذار المبكر
والحسم ،فهذه «الرجل الرابعة» هي الدفاع ألن سابقا ً الحرب «اإلسرائيلية» كانت تقوم على نظرية
الحروب التقليدية أي الحرب بين الجيوش الكالسيكية وكانت االستراتيجية تقوم على أساس نقل
الحرب إلى ما يسمى بأرض الخصم ،لكن في الحروب األخيرة تبين أن فصائل المقاومة ،خصوصا ً
حزب الله في لبنان تمكن من أن ينقل الحرب إلى داخل الجبهة «اإلسرائيلية» ولذلك كانت هناك
حاجة إلضافة عنصر الدفاع».
وختم شلحت حديثه مؤكدا ً أن «حديث «إسرائيل» عن فتح أرب��ع جبهات في نفس الوقت
هو واقعي ،لكن هناك قلقا ً من الجبهة الشمالية وهذا القلق تصاعد في الفترة الماضية ،وكان
هناك قلق موا ٍز من الجبهة الجنوبية باالرتباط مع قطاع غزة ،ويبدو أن في األيام القليلة الفائتة
هناك انخفاض في منسوب هذا القلق باالعتماد على أن هناك نظاما ً جديدا ً في مصر يتواله العسكر»،
مشيرا ً إلى أن «هذا النظام قد يكون أكثر تعاونا ً مع «إسرائيل» في مجال كبح كل القوة الصاروخية
لقطاع غزة وتبقى إي��ران في مقدمة القلق «اإلسرائيلي» باالرتباط مع تطور برنامجها النووي
ودخولها في مفاوضات مع الواليات المتحدة يمكن من خاللها أن تحقق إنجازات تدفع هذا البرنامج
قدما ً إلى األم��ام» ،مضيفا ً أن «هناك حاجة كل عدة سنوات لشحن ما يسمى ببطاريات الردع
«اإلسرائيلية» ألن النظرية األمنية «اإلسرائيلية» تعتمد على عدة عناصر ولكن أهم عنصر من هذه
العناصر هو الردع ،لذلك تأتي هذه التهديدات لكي تشحن الردع في مواجهة هذه الجبهات الجديدة
القديمة».

