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دوليات

دونيت�سك ولوغان�سك ت�ؤكدان ا�ستعدادهما للحوار مع كييف

بوتين :الحرب الأهلية م�ستمرة وكذلك ق�صف المدن في �أوكرانيا
أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن الحرب األهلية في
أوكرانيا مستمرة على رغم اتفاق التهدئة الذي جرى التوصل
إليه في العاصمة البيالروسية مينسك ،وال تزال المدن تتعرض
للقصف.
وقال بوتين في اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني في
موسكو أمس« :على مقربة من الحدود الروسية ال تهدأ الحرب
األهلية .وعلى رغم اتفاق مينسك يستمر حتى اآلن قصف المدن
وقتل المدنيين».
وف��ي معرض حديثه عن العقوبات في مجال الصناعات
العسكرية التي فرضت على روسيا من قبل الدول الغربية على
خلفية األزمة األوكرانية ،شدد بوتين على أن روسيا قادرة ليس
فقط على تجاوز هذه التحديات ،بل وتعزيز مواقعها.
وتطرق بوتين إل��ى تعقد الوضع الجيوسياسي .وأض��اف
أن عددا ً كبيرا ً من روابط التعاون قد تضررت ،بما في ذلك مع
الشركاء األوكرانيين والشركات األوكرانية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك���دت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك
استعدادهما للحوار مع سلطات كييف في إطار عملية مينسك
السلمية.
وفي بيان مشترك نشرته الجمهوريتان أمس أكدتا التزامهما
ببنود مذكرة مينسك الصادرة في  19أيلول الماضي بشأن وقف
إطالق النار ،إضافة إلى تمسكهما بعملية مينسك السلمية على
وجه العموم.
مع ذلك لفت البيان إلى أن إعالن كييف إلغاء قانون يمنح
وضعا ً خاصا ً لبعض المناطق في جنوب شرقي أوكرانيا ،شأنه
شأن قانون العفو في صياغته المتفق عليها مع ممثلي دونيتسك
ولوغانسك ،يلحق ض��ررا ً بالعملية السلمية وينهي مفعول
البروتوكول الموقع في مينسك في  5أيلول.
وأشار البيان بهذا الصدد إلى أن الجمهوريتين مستعدتان
للعمل على ب��ل��ورة ص��وغ جديد للبروتوكول ال��م��ذك��ور ،وأن
رئيسيهما المنتخبين سيعلنان مفوضيهما إلى محادثات مينسك
خالل األيام القريبة المقبلة.
وكان سيرغي ناريشكين رئيس مجلس الدوما الروسي اعتبر
في وقت سابق أن نجاح قادة دونباس أغضب كييف والغرب.
وكتب على صفحته على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» أن:
«نجاح سلطات نوفوروسيا (إقليم الدونباس) أثار غضب الدمى
في كييف وأولئك الذين يتحكمون بها في الغرب».
وفي وقت سابق صرحت برناديت ميهان الناطقة الرسمية
باسم مجلس األمن القومي األميركي أن الواليات المتحدة تعتبر

قرار روسيا االعتراف بنتائج االنتخابات التي جرت يوم األحد في
دونباس انتهاكا ً التفاقات مينسك حول تسوية األزمة األوكرانية.
وقالت« :نشعر بالقلق إزاء تصريحات وزارة الخارجية الروسية
الهادفة إلى منح الصفة الشرعية لهذه االنتخابات المزورة».
وذكرت أن الواليات المتحدة تعتبر االنتخابات في جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عمالً غير قانوني .كما ال تعترف
السلطات الرسمية في كييف بشرعية االنتخابات في دونيتسك
ولوغانسك.
وكان الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو قد وجه خطابا ً
االثنين إلى الشعب األوك��ران��ي ،تحدث فيه عن خططه إلغاء
القانون ال��ذي وقعه في وقت سابق حول منح وضع خاص
لدونباس.
وفي السياق ،دعا مندوب روسيا الدائم لدى منظمة األمن
والتعاون في أوروبا أندريه كيلين إلى إجراء تحقيق دولي نزيه

من جهة أخرى ،لم يؤكد البيت األبيض إمكان
عقد لقاء بين بوتين وأوباما على هامش قمتي
دول آسيا والمحيط الهادئ في بكين (-10
 11تشرين الثاني) ومجموعة العشرين في
بريزبن األسترالية ( 16-15تشرين الثاني).
وق��ال ممثل مجلس األم��ن القومي التابع
للبيت األبيض مارك ستروخ« :ال يمكن أن نعلن
اآلن عقد أية لقاءات ثنائية».
وك��ان��ت م��ص��ادر ف��ي اإلدارة األميركية قد
صرحت في وقت سابق بأن واشنطن ال تخطط

وشفاف في جرائم الحرب التي ارتكبت على األراضي األوكرانية.
وأكد كيلين في كلمته خالل جلسة المجلس الدائم للمنظمة
بخصوص المساهمة الروسية في عمل لجنة المراقبة الخاصة
التابعة للمنظمة ،والوضع في أوكرانيا .أكد قلق بالده مما تضمنه
تقرير لجنة المراقبة الخاصة ،حول العثور على قبور جماعية
قرب دونيتسك.
كذلك أشار كيلين إلى ما تضمنه التقرير بخصوص المعلومات
حول وصول قرابة  1500جثة خالل فترة النزاع إلى المشرحة
في دونيتسك ،هي جثث ضحايا سقطوا أثناء النزاع في جنوب
شرقي أوكرانيا .ولم يجر التعرف إلى هوية ما يزيد على 300
جثة منها حتى اآلن .وأض��اف« :ندعو إلى تحقيق دولي نزيه
وشفاف حول جرائم الحرب على األراضي األوكرانية .ونرحب
بالمساهمة التي تقدمها لجنة المراقبة الخاصة لعمل الخبراء
الدوليين في موقع تحطم طائرة الـ«بوينغ» الماليزية».

لعقد لقاء رسمي بين رئيسي البلدين ،إال أنها
لم تستبعد عقد لقاء غير رسمي على هامش
قمتي بكين وبريزبن.
وفي شأن متصل ،وصف أليكسي بوشكوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما
الروسي فشل الديمقراطيين في االنتخابات
النصفية للكونغرس األميركي بفشل شخصي
للرئيس األميركي باراك أوباما.
وقال بوشكوف أمس« :أعتبر هذا «الفشل
الديمقراطي» فشالً شخصيا ً ألوباما ونتيجة

لشعبيته المتدهورة للغاية» ،مشيرا ً إلى أن
أوباما تحول من «رئيس األمل إلى رئيس خيبة
األمل».
وأضاف أن أوباما أثار غضب الكثيرين بعد
أن توجه ليلعب الغولف بعد أن قطع مسلح
من تنظيم «الدولة اإلسالمية» رأس صحافي
أميركي ،كما أشار إلى أن عدم قدرة أوباما على
طرح خطة واضحة لمكافحة فيروس «إيبوال»
سمح للجمهوريين باتهام الرئيس األميركي
بأنه «ثرثار ال يعلم ماذا يفعل».

�أوباما يواجه مرحلة �صعبة بعد �سيطرة الجمهوريين

وحصرها بالمواضيع التي يمكنه أن يصدر
بشأنها ق���رارات تنفيذية ال تتطلب موافقة
المشرعين أو بتلك التي ربما تفوز بدعم ممثلي
الحزبين على السواء مثل االتفاقات التجارية
واإلصالحات الضريبية.
وستشهد الفترة المقبلة اخ��ت��ب��ارا ً لقدرة
أوباما على التوصل إلى تسويات مع خصومه
السياسيين الذين قويت شوكتهم حديثا ً بعدما
ظلوا يقاومون ج��دول أعماله التشريعي منذ
انتخابه للمرة األولى عام .2008
وق���ال ح��اك��م والي���ة ن��ي��وج��ي��رزي «ك��ري��س
كريستي» المرشح ال��رئ��اس��ي المحتمل في

وزيرة الخارجية بعد تقديم استقالتها

باك�ستان :قتل وحرق زوجين م�سيحيين
اتهما بالإ�ساءة للإ�سالم
أقدم حشد من الباكستانيين على قتل رجل وزوجته
وحرقهما بعد اتهامهما باإلساءة إلى اإلسالم بحسب ما
أفادت الشرطة.
ووقعت هذه الجريمة بحق الزوجين المسيحيين في
فترة عنف متزايد ضد األقليات في باكستان ،في مدينة
كوت ردها كيشان ،الواقعة على بعد ستين كم من الهور،
إحدى كبرى مدن شرق باكستان.
ويقول المدافعون عن حقوق اإلنسان إن تهم اإلساءة
إلى اإلسالم غالبا ً ما تستخدم لإليقاع باألقليات أو لتسوية
مشاكل شخصية ألنها تثير بسهولة غضبا ً شعبيا ً في هذه
الجمهورية اإلسالمية المحافظة.
وصرح أحد ضباط الشرطة المحلية أن «حشدا ً هاجم
وض��رب حتى الموت زوجين مسيحيين ا ُتهما بتدنيس
القرآن ،ثم أحرقت جثتاهما في فرن كانا يعمالن فيه»،
موضحا ً أن الحشد انتقم من شهزاد وشاما المسيحيين،

وهما رجل وزوجته ،بعد اتهامهما بتدنيس القرآن قبل
يوم ،وأكد الرواية مسؤول آخر في الشرطة.
وأعلنت سلطات والية البنجاب التي تقع فيها القرية
أنها أمرت بتشكيل لجنة مصغرة للقيام بتحقيق سريع
ح��ول ه��ذه القضية وأم��رت الشرطة بتعزيز األم��ن في
األحياء المسيحية ،إذ يشكل المسيحيون  3في المئة من
سكان باكستان الذين يبلغ عددهم  180مليوناً ،أي أقلية
من الفقراء يقتصر عملهم على األشغال البسيطة.
وحكم على المسيحية آسية بيبي وهي أم خمسة أبناء
باإلعدام ألنها شتمت النبي محمد بحسب ما قالت جارتها
خالل شجار معها ،في تشرين الثاني .2010
وفي السياق ،اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرات
األشخاص على خلفية الجريمة ،إذ قال جواد قمر قائد
شرطة والية البنجاب «ألقينا القبض على  44شخصاً.
إنها قضية محلية أججها إمام مسجد في المنطقة».

هذا ما �أكده ( ...تتمة �ص)1

مكين مر�شح محتمل لرئا�سة لجنة الدفاع في الكونغر�س

انتخابات  2016والذي شارك في حمالت رفاقه
الجمهوريين في أنحاء البالد إن نتائج انتخابات
مجلس الشيوخ تضع المسؤولية على أوباما.
وأضاف كريستي لشبكة تلفزيون «»CBS
«نحتاج إلى إنجاز األم��ور ...ووضع األشياء
على مكتب الرئيس وجعل الرئيس يتخذ بعض
ال��ق��رارات ».وأش��ار إل��ى اإلص�لاح الضريبي
ووض��ع سياسة قومية للطاقة واستحداث
مزيد من الوظائف باعتبارها حاجات ملحة.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ي��ت��وق��ع أن ي��ت��رأس
السناتور الجمهوري جون مكين وهو من أشد
منتقدي الرئيس أوباما وأعالهم صوتاً ،لجنة

القوات المسلحة المهمة في مجلس الشيوخ
التي هيمن عليها الجمهوريون بعد انتخابات
التجديد النصفي التي أجريت يوم الثالثاء.
وي��ق��ول محللو ال��ش��ؤون الدفاعية إن من
المرجح أن يضغط مكين ال��ذي يمثل والي��ة
اريزونا من أجل تشديد رقابة الكونغرس على
برامج األسلحة األميركية باهظة التكلفة .وكان
مكين قد انتقد برنامج شركة «لوكهيد مارتن»
لتصنيع الطائرة المقاتلة إف 35 -بتكلفة تصل
إلى  399مليار دوالر.
وف��ي السابق أج���رى مكين تحقيقات في
الفائض في صناعة الدفاع األميركية وصاغ
قانونا ً ال يسمح بتجاوز التكاليف الموضوعة
لبرامج األسلحة الرئيسية بوصفه عضوا ً بارزا ً
في مجلس الشيوخ.
وانتقد مكين ال��ذي خسر أم��ام أوب��ام��ا في
انتخابات الرئاسة ع��ام  2008كل خطوات
اإلدارة من محاربة تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
إلى تسليح «المعارضة» في سورية ،وسعى
إلى رد أميركي أشد على موقف روسيا من األزمة
األوكرانية.
وبحكم منصبه الجديد سيشرف مكين على
التشريعات السياسية التي تحكم موازنة وزارة
الدفاع على رغم أن لجنتي المخصصات في
مجلسي الشيوخ والنواب تشرفان على تمويل
وزارة الدفاع.
وسيلعب مكين دورا ً مهما ً في صوغ مشروع
القانون السنوي لسياسات الدفاع الذي يضع
كل السياسات من اإلنفاق إلى األسلحة الجديدة
وإغالق القواعد العسكرية وإلغاء برامج أسلحة
بعينها.

وقائع عن �إي�صال ( ...تتمة �ص)1
لدى وصوله إلى ساحتها نفذ السائق توجيهات مسؤولي
هيئة اإلغاثة القطرية التي أرسلته ،فاتصل برقم هاتف
خليوي زودته به ،وقال له محدثه على الطرف اآلخر من خط
هذا الهاتف« :انتظر مكانك وسنوفد لك شخصا ً على دراجة
نارية ليرشدك إلى المكان المطلوب إيصال شحنة اإلعانات
إليه».
مرت لحظات قليلة قبل أن يحضر شخصان على دراجة
نارية ك��ان أحدهما يحمل سالحا ً ظ��اه��راً ،هو عبارة عن
رش��اش أوتوماتيكي من نوع كالشينكوف .قاد الرجالن
سائق الشاحنة إلى مبنى بالقرب من تواجد النازحين
السوريين في بلدة عرسال ،ولدى توقف الشاحنة هناك،
صعد أحد األشخاص الملتحين إلى الشاحنة وطلب من
السائق أن يخرج منها مع إبقاء مفاتيحها فيها .لكن السائق
حاول االعتراض ،غير أن الشخص عينه أخذه عنوة من يده
وأخرجه من الشاحنة ،ثم قاده إلى داخل المبنى الواسع،
حيث نزل به إلى أحد المكاتب الموجودة تحت األرض،
وأمره بانتظار إفراغ الشاحنة .لم يكن يوجد في المكتب
ملتح أيضا ً جلس
المكيف والمنار بالكهرباء سوى شخص
ٍ
بمقابله .كان هذا األخير يكتفي بالنظر إليه من دون أن
يحدثه .شعر سائق الشاحنة بالخوف واعتبر للحظات
أنه وقع في أسر جماعة تكفيرية .وحاول في هذه األثناء
استعمال هاتفه الخليوي ليرسل رسالة إلكترونية لصديق

ال��دف��اع المقال ح��اول تسييس التحقيق بحق ع��دد من
موظفي وزارت��ه ،واعتبر هذا التحقيق هجوما ً يرمي إلى
إفشال تكامل جورجيا مع الهيئات األوروبية األطلسية.
وأضاف غريباشفيلي أن أالسانيا أدلى بـ»تصريحات
غير مسؤولة» بهذا الشأن ،مشيرا ً إلى أن أمين مجلس
األمن الجورجي مينديا جانليدزه سيحل محل أالسانيا في
منصب وزير الدفاع ،وأكد أن سياسة جورجيا الخارجية
«لن تتغير».
ويواجه رئيس ال��وزراء غريباشفيلي أزمة متصاعدة
داخل االئتالف الحاكم المؤلف من ستة أحزاب عقب إقالة
أالسانيا الذي انتقد إلقاء القبض على عدد من مسؤولي
وزارته.

بوتين يترأس لجنة التعاون العسكري

الكرملين ال ي�ستبعد عقد لقاء بين بوتين و�أوباما ال�شهر الجاري

استغل الجمهوريون موجة االستياء لدى
الناخبين األميركيين لينتزعوا السيطرة على
مجلس الشيوخ موجهين لطمة للرئيس باراك
أوب��ام��ا ستحد من ج��دول أعماله التشريعي
وربما تجبره على تعديل مساره خالل العامين
المتبقيين له في منصبه.
وحقق الجمهوريون يوم الثالثاء الماضي
ن��ص��را ً سيعتبر بمثابة توبيخ ح��اد ألوباما
ال��ذي يترنح من أزم��ة ألخ��رى ،في ظل تراجع
شعبيته ،ما جعله زائرا ً غير مرحب به بالنسبة
للمرشحين الديمقراطيين في كثير من الواليات
المتنازع عليها.
وأظ��ه��رت نتائج التصويت األول��ي��ة فوز
ال��ج��م��ه��وري��ي��ن ب��ـ  52م��ق��ع��دا ً ف��ي مجلس
الشيوخ ،مقابل  45للديمقراطيين ،وارتفع
ع��دد مقاعد التي حصل عليها الجمهوريون
في مجلس النواب إلى  242مقعدا ً مقابل 173
للديمقراطيين ،إذ أظهرت تقديرات لوسائل
اإلع�لام األميركية أن الجمهوريين أصبحوا
يشغلون أكثر من  51من أصل  100مقعد في
مجلس الشيوخ.
وأحكم الجمهوريون قبضتهم أيضا ً على
مجلس ال��ن��واب فيما وص��ف��ه النائب ستيف
إس��رائ��ي��ل رئ��ي��س لجنة حملة الكونغرس
الديمقراطية متحدثا ً لشبكة « »MSNBCبأنها
«ليلة فظيعة جداً» بالنسبة إلى الديمقراطيين،
إذ ستكون السيطرة المطلقة للجمهوريين على
مجلسي النواب والشيوخ للمرة األول��ى منذ
انتخابات عام .2006
وستجبر سيطرة الجمهوريين على مجلس
ال��ش��ي��وخ أوب��ام��ا ع��ل��ى تقليص طموحاته

�أزمة مت�صاعدة داخل الحكومة الجورجية
بعد �إقالة وزير الدفاع
قدمت وزيرة الخارجية الجورجية مايا بانجيكيدزه
استقالتها من منصبها وأعلنت انسحابها من ائتالف
«الحلم الجورجي» الحاكم في البالد ،كما أعلنت الوزيرة
الجورجية في مؤتمر صحافي في العاصمة تبليسي أمس
استقالة نوابها األربعة.
وكان وزير الدولة الجورجي لشؤون التكامل األوروبي
أليكسي بيترياشفيلي هو اآلخر قد أعلن في وقت سابق
تقديم استقالته على خلفية إقالة وزير الدفاع الجورجي
هرقلي أالسانيا ،ال��ذي يترأس ح��زب «جورجيا لنا –
الديمقراطيون األح���رار» ،وه��و أح��د األح��زاب الستة في
االئتالف الحاكم.
وأعلن رئيس ال��وزراء هرقلي غاريباشفيلي أن وزير

بو�شكوف� :إخفاق الديمقراطيين في «الكونغر�س» ف�شل �شخ�صي لأوباما

أش��ارت الرئاسة الروسية إلى إمكان عقد
لقاء بين الرئيسين الروسي فالديمير بوتين
واألميركي ب��اراك أوب��ام��ا على هامش قمتي
م��ن��ت��دى ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي ل���دول آسيا
والمحيط الهادئ ومجموعة العشرين.
وق��ال دميتري بيسكوف المتحدث باسم
الرئاسة الروسية أمس« ،تجرى على هامش
مثل هذه الفعاليات الكبيرة اتصاالت مكثفة،
ولذلك ال يمكن استبعاد إمكان عقد مثل هذا
اللقاء».
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له .ولكنه ما كاد يهم بذلك ،حتى انقض عليه جليسه في
المكتب وأخ��ذ منه الهاتف .ودار بينهما سجال ،قطعه
دخ��ول الرجل ال��ذي كان قاد السائق إلى المكتب ،وطلب
منه أن يرافقه إلى األعلى .هناك وجد الكثير من األشخاص
الملتحين وه��م يلتفون بكثير م��ن مظاهر الطاعة حول
رجل ينادونه بالشيخ .عرف أنه أميرهم .وهنا همس أحد
مساعدي الشيخ .بإذنه« :إن هذا الرجل هو السائق الذي
أوصل لنا شاحنة اليوم» .ظن الشيخ أنه واحد منهم .وقال
له كيف الوضع في بيروت وأين تقيم وهل يوجد بالقرب من
منزلكم «رواف��ض» .أجاب السائق باقتضاب ،ثم جاء أحد
ليقول إن البضاعة تم إنزالها بالكامل .حينها التفت الشيخ
إلى السائق ونقده خمسمئة دوالر وباركه وقال له جزاك
الله خيراً ،وإذا أردت البقاء على الغداء فأنت بين إخوتك
المجاهدين .لكن السائق ت��ذرع بأن لديه شحنة إغاثات
ثانية ،وقبل مغادرته طلب من الشيخ أن يعيد له هاتفه.
وهنا صاح األخير أن يحضروا إليه الشخص الذي سلب
السائق الهاتف وقام بتأنيبه .وغادر السائق نحو الشاحنة
وكاد ينطلق بها لوال أن شخصا ً اعترضه وقال له« :الشيخ
يسألك أين الوصل»؟ أجابه السائق« :أعطيته للجيش عند
الحاجز» .علق« :كيف فعلت ذلك والوصل مخصص لنا»،
ثم أمر السائق بالبقاء مكانه لغاية عودته .وما أن ابتعد
الرجل حتى داس السائق على مداس البنزين ومضى إلى

خارج البلدة بسرعة.
لفتت هذه الحادثة نظر الجهات األمنية المعنية ،فعادت
إلى الوصل الذي سلمه السائق للجيش .خالل النظرة األولى
المتفحصة للوصل بدا أنه عبارة عن ورقة واحدة كتب عليها
اسم الجهة المرسلة وعدد الصناديق ونوع اإلغاثة وإلى أية
جهة مرسلة .ولكن بعد تدقيق النظر بالورقة  -الوصل،
تبين أنها عبارة عن ورقتين لصقتا ببعض بشكل ال يمكن
أحدا ً تصور أنهما ورقتان .وحينما تم نزع الورقة األولى عن
الثانية ،اتضح أن هناك أرقاما ً كتبت بين ثنايا الورقتين ورد
فيها ما يلي :ص (أي صندوق) ( 57مثالً) وص  ،99الخ...
ماذا تعني هذه الرموز؟
ببساطة تقوم هيئات قطرية بوضع صناديق فيها أموال
للمسلحين بين مجموع الصناديق المعبئة بالمواد الغذائية
والمشحونة للنازحين ،ويتم تحديد صناديق المال من
خالل كتابة أرقامها في شكل سري بين طيتي الورقتين
الملصقتين جيدا ً بحيث تبدوان أنهما ورقة واحدة .وهذه
الورقة المزدوجة يقوم ناقل صناديق اإلغاثة القطرية
ب��إب��رازه��ا على الحواجز العسكرية اللبنانية بوصفها
وصل تسلم وتسليم بين الجهة المانحة للنازحين والجهة
الممنوحة ،بينما في باطن األم��ر ف��ان المقصود إيصاله
ليست صناديق اإلغ��اث��ة للنازحين ب��ل األم���وال للخاليا
النائمة المتغلغلة بينهم.

وللمفارقة الشديدة أو الخطأ الذي لم يتنبه إليه أصحاب
الشأن في جبهة العدو ،هو التناقض ال��ذي ُس ّجل في
المواقف اإلعالمية التي تنعى قدرات حزب الله وتراجعه
في الميدان إلى حد تجرؤ البعض على القول إن حزب
الله فقد قدراته المقاومة وبات يتر ّنح في الميدان متآكالً
ال يقوى حتى على حماية نفسه في مواجهة التكفيريين،
فكيف إذا تع ّرض لهجوم من «إسرائيل» ومواقف األخيرة
التي تؤكد صراحة تزايد قدرات حزب الله إلى الحد الذي
يمكنه من خوض مواجهة مؤثرة ومؤلمة لـ»إسرائيل»؟!
حتى أن المسؤولين «اإلسرائيليين» ال يستطيعون تقدير
مداها الذي قد يكون أقله إغالق المطار والمرافئ وعزل
«إسرائيل» عن العالم الخارجي.
في ظل هذا المشهد الذي يحمل التناقض في جزئياته
صدح السيد حسن نصرالله يوم عاشوراء ليضع النقاط
على الحروف ويكشف حقيقة الواقع الذي بات حزب الله
عليه بعد أربع سنوات من العدوان على سورية ،وبعد سنة
ونصف تقريبا ً من مشاركة حزب الله للجيش السوري في
معركة الدفاع عن الوطن ومحور المقاومة ،وأشد ما يمكن
أن يحمل المراقبين على البحث وتقصي قصد السيد في
عرضه للموضوع المتعلق بالمواجهة ،هو ما أعلنه أو
أضمره السيد من قدرات حزب الله أو ما يستطيع الحزب
فعله في المواجهة المستقبلية مع «إسرائيل» في الحرب
الثالثة بالتسمية «اإلسرائيلية» إن وقعت.
بداية ،ينبغي التوقف عند الثوابت التي يعتبر متجاهالً
أو غافالً أو أعمى من ال يأخذ بها أو ال يعتبرها في أي موقف
يتخذه من المقاومة .الثابتة األولى أن قضية فلسطين هي
الصلب والجوهر في عمل المقاومة ومبرر وجودها أصالً،
فالمقاومة ومحورها ما كان وجودهما إال من أجل الرد على
وجود «إسرائيل» وعدوانها ،وأي عمل تقوم به المقاومة
يصب في النهاية في خدمة المشروع األساس وهو مقاومة
ّ
«إسرائيل» والتصدي لعدوانها.
أما الثابتة الثانية ،فهي أن حزب الله عندما ذهب إلى
سورية فقد ذهب للدفاع عن المقاومة ليبقيها قادرة على
القيام بمهمتها األساسية أي مقارعة «إسرائيل» ،وبالتالي
ال تكون معركة المقاومة في سورية معركة انحراف
أو إشغال أو إلهاء عن الهدف األساسي ،بل هي معركة
حفظ المقاومة وتأكيد االتجاه األساس لها وإجهاض أية
محاولة إلدخال «إسرائيل» دائرة الطمأنينة في احتاللها
بعد حجبها بإرسالها التكفيريين.
أما الثابتة الثالثة ،فهي أن على رغم كل ما ُن ّفذ أو ُر ّوج
أو أُشيع في إطار الحرب النفسية من قول بأن القتال في
المنطقة إنما صراع ديني ـ مذهبي بين السنة والشيعة
أو عرقي بين العرب وسواهم من األع��راق ،إنما هو زيف
وتزوير وبهتان ،ألن حقيقة الصراع هي بين محور يريد
تثبيت «إس��رائ��ي��ل» ف��ي احتاللها ف��ي سياق المشروع
الصهيوأميركي ،وآخر يتصدى لهذا المشروع وعلى رأس
وأي
اهتمامه التصدي لـ»إسرائيل» في هذا االحتالل،
ّ
معركة دارت على مساحة المنطقة وكانت المقاومة فيها
طرفا ً فإن الطرف اآلخ��ر يكون «إسرائيلياً» مباشرة أو
بديالً يقاتل نيابة عن المشروع الصهيوأميركي ،ولن تقع
المقاومة اليوم وال غدا ً في فخ التحريف لألهداف وحقيقة
الصراع.
على ضوء هذه الثوابت جاءت مواقف السيد حسن نصر
الله في خطبتي إحياء مراسم عاشوراء في ليلتها ويومها
األخير ،لتكون رسالته األشد أهمية وخطراً ،عندما أكد ما
يمكن أن تفعله المقاومة في الحرب المقبلة إن وقعت فاتحا ً
الباب للبحث عن احتماالت يجب أن تؤخذ بالحسبان .وإن
لم يشرح تفصيالً تلك االحتماالت ،فإن الوقائع وعناصر
المشهد العام والمعادالت التي تشكلت أخيرا ً تقود إلى
تحديد تلك االحتماالت كالتالي:
االحتمال األول :تغطية كل أرض فلسطين المحتلة
بالنار المؤثرة المحرقة والمدمرة .إذ لن تكون هناك
ـ كما أعلن السيد ـ بقعة واح��دة من فلسطين ال تصلها

صواريخ المقاومة ،وهذا االحتمال بالغ األهمية بالنسبة
إلى «إسرائيل» التي عملت في السابق على إرساء عقيدة
قتالية تقوم على قاعدة «الحرب على أرض الخصم والنار
في داره فقط» ،وج��اءت حرب تموز  2006لتسقط هذه
النظرية ،وتحمل «إسرائيل» على البحث عن حل للمستجد
فكانت نظرية «المناعة االجتماعية» التي تحقق قدرة
المجتمع على العمل في ظل الحرب ،عبر اعتماد القبة
الفوالذية والتحصينات والعمل في المالجئ .وهنا كان
تطوير قدرات المقاومة التي امتلكت الصواريخ النوعية
الدقيقة اإلصابة والفعالة في الوصول إلى األعماق ودك
المالجئ ،ما أسقط نظرية المناعة االجتماعية وجعل
احتمال تعطيل الحياة في «إسرائيل» وعزلها عن العالم
الخارجي بإغالق كل مرافئها البحرية والجوية احتماال ً
مرجحا ً عليها أن تحسب الحساب له.
االحتمال الثاني :المناورة في العمل البري واالقتحام.
في ه��ذا الشأن ال يمكن أن نتجاوز ما ازدح��م به إعالم
ال��ع��دو أخ��ي��را ً م��ن أح��ادي��ث ح��ول إم��ك��ان حفر المقاومة
لألنفاق باتجاه الجليل ،خصوصا ً بعد أن أوحى السيد
حسن نصرالله باحتمال اإلذن أو إصدار األمر لمجاهدي
المقاومة بدخول الجليل ،واآلن وبعد الخبرات الواسعة
التي اكتسبها حزب الله من القتال في سورية بات هذا
االحتمال أكثر جدية وواقعية بنظر «اإلسرائيلي» ،وتعلم
«إسرائيل» مدى خطورته إن حصل ومدى انعكاسه على
حركة الحياة في الشمال الفلسطيني المحتل والذي يعتبر
في التصنيف العام المنطقة االستراتيجية النوعية الثانية
في «إسرائيل» بعد منطقة الوسط وتل أبيب.
أما االحتمال الثالث :وهو االحتمال المركب واألرجح
بين الثالثة .ويقوم على دمج االحتمالين األول والثاني
مع إضافة عنصر ثالث إليهما هو تفعيل خاليا في الداخل
الفلسطيني المحتل ودخ���ول ح��رب الجبهات الثالث
المتكاملة نار وميدان على الحدود ومقاومة في الداخل
وهو أمر تعرف «إسرائيل» أن مواجهته ليست باألمر
السهل.
أما في الرسائل الضمنية ومع ق��راءة ما بين سطور
خطاب سيد المقاومة ،فيمكن تسجيل أمرين أساسيين.
األول يتعلق بالمفاجآت التي أعدها حزب لله للحرب
المقبلة وهي من طبيعة عمالنية واستراتيجية ال يمكن
البحث فيها اآلن وإال سقطت عنها صفة المفاجأة ،أما
الثانية فتتعلق بـ»اإلسرائيليين» أنفسهم الذين يحتاطون
عبر اقتناء جواز سفر ثانٍ غير «إسرائيلي» لمغادرة البالد
عند الخطر ،فقد أوحي لهم أنهم لن يستطيعوا استعماله
إذا وقعت الحرب ،كون منافذ السفر ستكون مقفلة بكليتها،
ثم أنهم لن يجدوا مكانا ً آمنا ً في فلسطين المحتلة كلها،
وعليهم أن يقدروا وضعهم منذ اآلن وقبل وقوع الحرب.
وفي هذين األمرين كما نرى شحنة إضافية تثبت «معادلة
توازن الردع» وتعززها.
أخيراً ،في محصلة أولية لما تقدم نصل إلى استنتاج
أن المقاومة وصلت إلى مستوى تستطيع معه تعطيل
الحياة في «إسرائيل» وعزلها ومحاصرتها في أية مواجهة
واسعة تقع وتنقلب إلى حرب شاملة ،كما أنها قادرة على
االنتقال من نار الرعب واإلشغال إلى نار الشل والتدمير،
وأخيرا ً إنها ق��ادرة على دخ��ول حرب مفتوحة تستطيع
متابعتها دونما توقف حتى تفرض شروطها هي من دون
أن يكون لـ«إسرائيل» خشبة خالص تتمسك بها للنجاة،
وف��ي ه��ذا يكمن سر وخ��ط��ورة ما قاله السيد نصر الله
باألمس وما لوح به المسؤولون اإليرانيون في ردهم على
التهديدات الغربية التي وجهت إليهم لثنيهم عن مواقفهم
الداعمة لسورية ،وهذا ما أشار إليه الرئيس بشار األسد في
صيغة ذكية ،عندما ر ّد على التهديد الغربي بالعدوان على
سورية ...إنه محور المقاومة الذي امتلك القوة ،وخطط
الستعمالها بفعالية تحقيقا ً ألهدافه المشروعة ،فبات
مطمئنا ً لنتائج أية مواجهة.
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