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المنطقة في الربع ال�ساعة الأخير ( ...تتمة �ص)1

موسكو المعلوم سلفا ً المسار الذي تسلكه والهدف
ال���ذي ستصل إل��ي��ه ،وال��م��ل��ف ال��ن��ووي اإلي���ران���ي حسم
التفاهم حوله عمليا ً ول��م يتبق إال كيفيات اإلع�لان بما
يتح ّمله األميركي داخليا ً وتجاه حلفائه وحاجاته للتباطؤ
بحثا ً عن المخارج األق�� ّل كلفة ،والمقاومة التي راهنت
«إس��رائ��ي��ل» على ضعفها أو تشتتها أو استنزافها في
الحرب السورية ص��ارت الرقم األصعب في معادالت
المنطقة وبيدها من القدرات والسالح والرجال ما يجعلها
تهديدا ً ال ق��درة على تحمل رؤي��ة الغد ب��وج��وده ،وهذه
هي ملفات المنطقة التي تعني «إسرائيل» قبل أن تشهد
الحلف العسكري اإليراني العراقي السوري ،فكيف وهو
يولد ويتنامى وتتسع أط��ره واهتماماته ،وينض ّم إليه
المقاومون عملياً ،وتأتي غدا ً سنوات العافية والتسويات
وقيامة الدول التي أنهكتها الحرب على اإلرهاب ،لتواجه
«إسرائيل» ساعة الحقيقة المرة.
الخالصة «اإلسرائيلية» هي أنه ال ب ّد من قطع المسارات
السوداء اآلتية ،ولو تض ّمن األمر حدا ً من المخاطرة ،ال
ب ّد من التسخين في جبهة الجوالن وصوالً لشيء يشبه
القرار  1701بدفع المنطقة إلى حافة الحرب ،واالحتماء
بقوة وجدية وحسم وراء  1701سوري وآخر لبناني،
واالن��ك��ف��اء وراء ال��ج��دران داخ���ل فلسطين ،واالحتماء
بيهودية الدولة.
مع هذه الخالصة يبدو بنيامين نتنياهو رئيس وزراء
تائها ً ككيانه في الخيارات المرة والصعبة انتخابياً ،فال
أمل لديه للفوز بتحالفات وعدد أصوات تتيح له ترؤس
الحكومة المقبلة ،ما لم يفعل ما يبهر الناخبين أو يتيح
له ،كما يتهمه خصومه ،تأجيل االنتخابات بذريعة خطر
الحرب.
هو ربع الساعة األخير المليء بالمفاجآت ،والمفتوح
على االحتماالت ،طالما أنّ المقاومة ستر ّد على العدوان
الذي استهدف رجالها ،وطالما أنّ الر ّد على األرجح لن
يتأخر كما فهم من بيان النعي الذي ّ
زف شهداء المقاومة
لجمهورها ،من دون أن يتض ّمن اإلشارة إلى حق الردّ.
ففي اعتداء الفت في توقيته ومكانه أغارت مروحية إسرائيلية
تجسس من دون طيار ،مجموعة من حزب الله
ترافقها طائرات
ّ
كانت في مهمة تفقد ميدانية لمزرعة األمل في منطقة القنيطرة
السورية .وأدى العدوان إلى وق��وع ستة شهداء هم :القائد
محمد أحمد عيسى ،جهاد عماد مغنية ،عباس إبراهيم حجازي،
محمد علي حسن أبو الحسن ،غازي علي ضاوي وعلي حسن
إبراهيم.
واكتفى حزب الله في بيان مقتضب بنعي الشهداء من دون

مقاربة مسألة الرد على العدوان.
وفيما أكد مصدر عسكري سوري الغارة مضيفا ً إلى الشهداء
الستة إصابة طفل بجروح بليغة ،تريث الجيش «اإلسرائيلي»
في الحديث عن الغارة .إال أن مصدرا ً أمنيا ً «إسرائيلياً» أكد أن
«إسرائيل» شنت غارة جوية بواسطة مروحية على من وصفهم
بـ»عناصر إرهابية» كانوا يعدون لشن هجمات على القسم
الذي تحتله «إسرائيل» من هضبة الجوالن.
وعن توقيت االعتداء ،أشار الجنرال «اإلسرائيلي» يوءاف
جالنيط إلى أن التوقيت ليس صدفة .وأوض��ح أن التوقيت
له عالقة باالنتخابات اإلسرائيلية ،مشيرا ً إلى مثال على ذلك
حينما اغتالت «إسرائيل» قائد كتائب القسام في غزة أحمد
الجعبري عام .2012
أما ميدانياً ،فقد ساد الحذر والترقب «إسرائيل» إذ اعتبرت
وسائل إعالم «إسرائيلية» أن حزب الله «لن يمر على العملية
من دون رد حتى وإن كانت وقعت على األراض��ي السورية»،
مؤكدة أن الحزب سيحاول في كل مواجهة مقبلة مع «إسرائيل»
الوصول إلى الجليل.
وكثف الطيران المعادي تحليقه فوق مزارع شبعا ومرتفعات
الجوالن المحتلين ،ورفع مستوى التأهب في السفارات في
العالم .كما رفعت حال التأهب في المناطق الشمالية على
الحدود مع لبنان وتعزيز القوات هناك.
وكان سبق الغارة عدوان «إسرائيلي» آخر الفت أيضا ً في
نوعه وتوقيته ،إذ أقدمت قبل ظهر أمس دورية للعدو على إلقاء
قنبلتين مسيلتين للدموع قرب مركز عسكري للجيش اللبناني
في عيتا الشعب ما أدى إلى إصابة ثالثة من جنود الجيش
بضيق تنفس نتيجة تنشقهم دخان القنبلتين.
وعلى الفور أبلغ الجيش اللبناني قيادة قوات «يونيفيل»
باألمر فأرسلت فريقا ً من الضباط لمعاينة ما جرى وإجراء
تحقيق في الحادث ورفعه إلى القيادة.

عدوان ثالثي األبعاد

وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء « ،أن «الحدثين في الجنوب
والجوالن مرتبطان ويشكالن سلوكا ً عدوانيا ً واستفزازياً ،قد
تكون «إسرائيل» أرادت منهما استدراج واختبار رد فعل محور
المقاومة عموما ً وحزب الله خصوصاً ،ال سيما أن العمليتين
في الجنوب والقنيطرة ،تأتيان بعد كالم األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر ال��ل��ه ،وال���ذي أظهر فيه ع��ن ق��درات
جديدة للمقاومة أربكت العدو وأث��رت على معنويات جيشه
ومستوطنيه» .وقالت المصادر« :يبدو أن إسرائيل تعمدت
في العدوانين أن يكون عدوانها شامالً الجيش اللبناني في
الجنوب ،والمقاومة والجيش السوري في القنيطرة».
وفي السياق ،أعرب وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي في
حديث لقناة «المنار» أن «ما يجب أن تدركه حكومة إسرائيل أن
كلفة المحافظة على األمن اإلقليمي أقل بكثير من كلفة انفالت
األمور من عقالها وتطورها بشكل سلبي ،وعلى المجتمع الدولي
أن يتصرف على نحو منسجم مع شرعة المنظمة الدولية،
والمنظمات الدولية لم تتصرف أبدا ً على هذا النحو على رغم

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
وينتمي المعارضون إلى تيارات وأحزاب مقبولة من
دمشق موجودة بالداخل ال��س��وري ،وأخ��رى منضوية
ضمن «االئتالف المعارض».
إلى ذلك ،ولليوم الرابع على التوالي أمنت وحدات من
الجيش السوري خروج أكثر من  2100مواطن لجأوا إليه
من مناطق عدة في الغوطة الشرقية ،حيث خرج صباح
أمس  2112مواطنا ً من الغوطة الشرقية بينهم  1094طفالً
و 639من النساء وأكثر من  350مسلحا ً سلموا أنفسهم
ليصار إلى تسوية أوضاعهم بموجب القوانين واألنظمة

النافذة .وتوزعت المناطق التي خرج منها السكان بين
جوبر ودوما وحوش الفارة وميدعا والشيفونية وحوش
نصري وحوش الضواهرة.
وأول من أم��س أخرجت وح��دات من الجيش 1687
مواطنا ً بينهم  824طفالً و 494من النساء بطريقة آمنة
من قرى ومزارع دوما بالغوطة الشرقية عن طريق عدرا
البلد ،حيث نقلوا إلى مركز اإلقامة الموقتة في ضاحية
قدسيا بريف دمشق الغربي وتم تقديم جميع االحتياجات
األساسية إلقامتهم.

تطورات ( ...تتمة �ص)1
حردان:
ّ

كل الخروقات اإلسرائيلية في الجوالن» ،الفتا ً إلى أن «ما يحصل
اآلن هو جملة من االنتهاكات ضد سورية».
في األثناء ،صد الجيش اللبناني أمس محاولة تسلل لعناصر
مسلحة من «جبهة النصرة» من ج��رود عرسال إلى البلدة.
ودار اشتباك بين الطرفين أسفر عن سقوط ثالثة جرحى من
المسلحين وانكفاء المجموعة إلى المكان الذي انطلقت منه.

الراعي في جبل محسن معزيا ً

داخ��ل��ي�اً ،ال ت��زال ح��ال االس��ت��رخ��اء تسيطر على الساحة
السياسية ولم يسجل أمس سوى زيارة البطريرك الماروني
بشارة الراعي رئيس المجلس اإلسالمي العلوي الشيخ أسد
عاصي ،معزيا ً بشهداء التفجيرين االنتحاريين في جبل
محسن .وقال الراعي« :آلينا على نفسنا أن نأتي باسم كنيستنا
المارونية وسنودس أساقفتنا كي نقدم التعازي لعائالت
شهداء تفجيري جبل محسن» ،موضحا ً «أننا جئنا لنكن لكم
كل هذا التقدير ،فكل لبنان يقدر كيف أطفأتم فتيل الشر والثأر
وارتضيتم هذه الذبيحة».
أما الشيخ عاصي فأشار إلى «أن البطريرك الماروني تخرج
من مدرسة سيدنا المسيح ،وزي��ارت��ه لجبل محسن بلسم
للجراح» ،معتبرا ً «أن الحافز األخالقي والديني دفع بالراعي
إلى هذه الزيارة التي ال تتعلق بمنظور سياسي بل بمنظور
إنساني».
كما زار الراعي ،دارة الرئيس الراحل عمر كرامي ،يرافقه
المطرانان جورج بو جودة ومطانيوس الخوري ،لتقديم واجب
العزاء للعائلة.
وكان الراعي تمنى في عظة قداس األحد أن يتوصل األفرقاء
السياسيون المتحاورون عندنا في هذه األيام ،إلى اكتشاف
لبنان  -الكنز ،في ميثاقه الوطني وصيغته ونموذجية العيش
المسيحي  -اإلسالمي المنظم في الدستور ،ودوره في محيطه
العربي كعنصر س�لام وانفتاح ولقاء للديانات والثقافات
والحضارات ،فيتحررون من مصالحهم الخاصة والفئوية
والمذهبية ،ويعملون بروح المسؤولية الوطنية على انتخاب
رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن ،ووض��ع قانون جديد
لالنتخابات النيابية وإج��راء مسبق لهذه االنتخابات على
أساسه ،وعلى إنهاض المؤسسات العامة ،وإجراء التعيينات
في األماكن الشاغرة ،ويعملون على إخراج البالد من أزمتها
االقتصادية والمعيشية واالجتماعية ،فيما الدين العام،
بالمقابل ،والفساد وهدر المال العام ،يتآكلون الدولة وخزينتها،
وينذرون بأخطر النتائج».

تيمور يباشر
نشاطه السياسي

وفي أول زيارة سياسية لتيمور وليد جنبالط ،كانت أول من
أمس إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرافقه وزير الصحة
وائل أبو فاعور ،في حضور وزير المال علي حسن خليل ،وكانت
جولة أفق حول التطورات.

جبهة الجوالن ( ...تتمة �ص)1
ال���ذي���ن ي��ح��ت��ض��ن��ه��م ،ك���ي ي��م��س��ك��وا ه���م بهذه
المسارب وتتصل عبرهم الجغرافيا اللبنانية
وال���س���وري���ة ،ف��ال��ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ل��ن أن المقاومة
حسمت ح��رب الجغرافيا الواصلة بين لبنان
وس��وري��ة وأن��ه��ت فرضية تسلل «النصرة»،
لكنه ي��ق��ول أي��ض��ا ً إنّ االه��ت��م��ام «اإلسرائيلي»
بحماية م��س��ارب تتيح ل��ـ«ال��ن��ص��رة» الوصول
عبر الجغرافيا السورية إل��ى لبنان ،ناتج من
استيعاب وتسليم «إسرائيليين» بمعنى رسالة
المقاومة عبر م��زارع شبعا وفيها «إن جلبتم
النصرة إل��ى م���زارع شبعا م��ن داخ��ل األرض
المحتلة ف��أن��ت��م تعلنون ح��رب��ا ً عليكم تح ّمل
نتائجها» ،فـ»إسرائيل» تسلّم اليوم أنّ طريق
«النصرة» بمحاذاة فلسطين المحتلة مغلق من
سورية إلى لبنان س��واء عبر األرض المحتلة
أو عبر ال��ح��دود ال��س��وري��ة اللبنانية مباشرة،
ف��واح��دة تحميها ال��م��ق��اوم��ة ب��ت��واج��ده��ا الذي
استهدف اليوم ،وثانية تحميها المقاومة بقدرة
الردع عبر التلويح بالحرب.
 العملية محاولة لرسم إطار لالشتباك معالمقاومة خارج معادالت الخيارات الحاسمة،
ح���رب أو تسليم ب��ال��ع��ج��ز وإخ��ل�اء الساحة،
ومحاولة لبناء خيار بديل على حافة الهاوية
يتمثل بالقدرة على دخ��ول ح��رب استنزاف
على ال��ح��دود السورية مع الجيش السوري
وال��م��ق��اوم��ة ،ال ت��ص��ل إل���ى ال��ح��رب الشاملة،
وتتالقى مع الحاجة «اإلسرائيلية» في الزمان
والمكان والسياق ،لهذا البديل الثالث مهما

ال�شيخ �سلمان ( ...تتمة �ص)1
وقال الشيخ سلمان بأن «التظاهر
السلمي ح� ّ
�ق» ،و«قضية الشعب
األساسية هي المطالبة بالمجلس
ال��م��ن��ت��خ��ب ك��ام��ل ال��ص�لاح��ي��ات
التشريعية وال��رق��اب��ي��ة» ،منددا ً
بقمع «الحراك السلمي» ،وقال إنه
«انتهاك لحقوق شعب البحرين
في التجمع السلمي المنصوص
ع��ل��ي��ه ف���ي ال��ش��رع��ة ال��دول��ي��ة»،

مناشدا ً «المجتمع الدولي ضمان
حق شعب البحرين في التجمع
السلمي ،وح��م��اي��ة المتظاهرين
من القمع واالعتقال التعسفي»،
كما أعلن عن تضامنه مع رئيس
ش��ورى «ال��وف��اق» ،السيد جميل
كاظم ،وقال إن اعتقال األخير هو
«نتيجة للتعبير عن رأيه ،وضيق
صدر الحكم بالرأي أيا ً كان».

�آبي :يجب العمل �سوي ًا
للت�صدي لخطر التطرف والإرهاب
أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خالل لقائه العاهل األردني الملك عبد
الله الثاني في عمان على «ضرورة العمل سويا ً للتصدي بحزم لخطر التطرف
واإلرهاب».
وقال آبي أمس« :في ظل الوضع الراهن ،أؤكد أهمية أن نتصدى إليقاف
ظاهرة التطرف المنتشرة في العالم حالياً ،وسأعمل من أجل نشر مبدأ( ،خير
األمور أوسطها) ،لضمان السالم واالستقرار في المنطقة».
وأعرب آبي عن قلق اليابان إزاء الجمود الراهن ،الذي تشهده عملية السالم
ّ
«سيحض الجانبين على
بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» ،موضحا ً أنه
المضي قدما ً في عملية السالم».
وقال الملك عبد الله إن «ما يوحدنا اليوم هو الخطر العالمي لإلرهاب الدولي،
وأنا أؤمن بأن العمل معا ً يدا ً بيد سيقوي عالقتنا ،فهذا التحدي يواجه الجيل
الحالي ،وهناك الكثير من العمل الذي ينتظر بلدينا وبلدان العالم األخرى ،وهذا
األمر سيكون في غاية األهمية».
وأك��د ملك األردن «ض��رورة مواصلة العمل على دع��م جهود السالم بين
الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» استنادا ً إلى مبدأ حل الدولتين» ،مبينا ً أن «بقاء
هذه القضية من دون حل عادل ودائم سيبقي المنطقة عرضة لمزيد من التوتر
وتصاعد حدة التطرف والعنف».

ً
�شخ�صا في الكاميرون
«بوكو حرام» تختطف 60
قتل عدة أشخاص وخطف قرابة  60آخرين في أقصى
شمال الكاميرون ،أمس إثر هجوم جديد شنته جماعة
«بوكو ح��رام» اإلسالمية المتطرفة ،بحسب ما أف��ادت
مصادر أمنية محلية.
ونقلت مصادر عن رجل شرطة كان متواجدا ً في مكان
الحادث قوله« :إن مقاتلين من «بوكوحرام» اقتحموا
قريتين بمنطقة تورو في دائرة موكولو وغادروا مع ستين
شخصا ً غالبيتهم من النساء واألطفال ،موضحا ً أن الهجوم
أوق��ع «قتلى» لكنه لم يكن ق��ادرا ً على تحديد عددهم.
وأضاف المصدر نفسه أن الجيش الكاميروني أطلق عملية
عسكرية ،مشيرا ً إلى أن خطف قرابة  60شخصا ً يعد أكبر
عملية تنفذها الجماعة في الكاميرون منذ بداية هجماتها .

وأشار حردان إلى أنّ مسلسل اإلرهاب الذي عانت منه
بالدنا طيلة السنوات الماضية ثبت أنه من صنع العدو
معني بأن يبقى على
«اإلسرائيلي» ،لذلك ف��إنّ شعبنا
ّ
استعداد ت��ا ّم لمواجهة العدوان الصهيوني والتصدّي
لك ّل ما يرتكبه من أعمال إجرامية وإرهابية يتبادل فيها
الخدمات مع المجموعات اإلرهابية المسلحة التي تنفذ
المخطط التآمري ض ّد شعبنا وبالدنا.
وق��ال ح��ردان :إنّ مقاومة أمتنا تعرف كيف تصون
الكرامة القومية وكيف تتعامل مع العدوان الغاشم.
وإننا ،إذ نتقدّم بأسمى تحيات التقدير لشهادة جهاد

ْ
مغنية وإخوانه األبطال ،نؤكد أنّ اآلفاق الكبرى ال تفتحها
إال التضحيات الجسام والعزائم المنسوجة ب��إرادة
النصر ،وأنّ دماء الشهداء هي بوصل ُة النضال وشعل ُته
األس��ط��ع ف��ي مسيرة ال��ص��راع ض � ّد ال��ع��دوان واإلره��اب
الصهيونيّين.
وختم حردان بالقول :إننا إذ نؤكد على استمرار مسيرة
الصراع في مواجهة العدو اإلرهابي فإنّ دماء المقاومين
التي روت أرض الجوالن امتزجت بدماء شهداء الجيش
السوري التي روت أرض لبنان دفاعا ً عنه ،وهذا تأكيد
لقومية المعركة في مواجهة العدو الصهيوني.

كانت مخاطره ،فهي مخاطر تحت السيطرة
إذا م��ا ظهرت م��ؤش��رات تح ّولها إل��ى الحرب
ال��ش��ام��ل��ة ،ال��ح��اج��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ن��اب��ع��ة من
إدراك أنّ المنطقة تدخل ربع الساعة األخير
في ك ّل ميادين االشتباك ،من الملف النووي
اإلي��ران��ي ،إل��ى ملف الحرب في س��وري��ة ،إلى
ح���رب «داع����ش» وآف��اق��ه��ا المغلقة ،وح��ي��ث ال
م��ك��ان ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» ف��ي ال��م��ع��ادالت الجديدة
م���ا ل���م ت��ف��ع��ل م���ا ي��ف��رض وج���وده���ا ف���ي هذه
المعادالت ويقدم أوراق االعتماد لألميركي
بأن «إسرائيل» ليست دولة كسيحة وال مب ّرر
ي��ف��رض وج��وده��ا ف��ي خ��ري��ط��ة ش���رق أوسط
جديد بما عدا أن تتح ّمل واشنطن مسؤولية
إطعامها وحمايتها ،والحاجة «اإلسرائيلية»
ه��ي أي��ض��ا ً ل��رس��م ب��دي��ل للعجز بين خيارات
الالحرب والالسلم في القضية الفلسطينية،
ب���ب���دي���ل ح������رب االس�����ت�����ن�����زاف ،وال���ح���اج���ة
«اإلسرائيلية» الثالثة هي في السياسة على
أب��واب االنتخابات ،يحتاجها نتنياهو لفرض
حملة انتخابية م��ع��ززة بالحماسة ض�� ّد من
ي��خ��اف��ه «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون» وت��رت��ع��د فرائصهم
لدي وصفة
من ذكره ذعرا ً ورعبا ً ليقول لهم ّ
للتعامل مع هذه المقاومة ...فانتخبوني.
 الكلمة األخيرة ستكون للمقاومة التي زفتشهداءها من دون أن تذ ّيل البيان بحق الر ّد في
المكان والزمان المناسبين ...لهذا معنى أننا لن
ننتظر طويالً ...فلننتظر الر ّد إذن...
ناصر قنديل

توازن الردع ( ...تتمة �ص)1
إذا كان من الحصافة التوقف أمام ما كشفه السيد نصر
الله عن المستوى العالي المتقدّم ألسلحة المقاومة ،فإنه
من المهم أيضا ً معرفة معلومات «إسرائيل» عما تمتلكه
المقاومة من أسلحة وتقويمها لقدراتها وآثارها المحتملة
على الكيان الصهيوني.
تقول «معاريف» إن أسلحة نوعية جديدة وصلت
إلى المقاومة ،من بينها طائرات من دون طيار انتحارية،
وصواريخ دقيقة وأسلحة مضادة للسفن والطائرات ،وإن
مدى هذه األسلحة يصل إلى منطقة شمال األرض المحتلة،
كما يشمل منطقة الوسط والجنوب (النقب حتى إيالت)
أيضاً .ووفقا ً لتقديرات أجهزة االستخبارات «اإلسرائيلية»
فإن لدى المقاومة قدرات هجومية عالية جدا ً وقادرة على
تهديد الجبهة الداخلية على نح ٍو واسع وغير مسبوق.
ه��ذا التهديد ال يكسر ،بحسب المصادر االستخبارية،
التوازن القائم بين الطرفين« ،قادر بالفعل على كسر الروح
المعنوية والمناعة الوطنية في «إسرائيل» خالل الحرب،
ما يؤدي إلى اإلض��رار بقدرة القيادة «اإلسرائيلية» على
توسيع المناورة البرية ،كما يؤثر سلبا ً في الخطط القتالية
للجيش «اإلسرائيلي»».
إلى ذلك ،نقلت «معاريف» عن المصادر االستخبارية
تقديرها أن جزءا ً كبيرا ً من القدرات اإليرانية بات فعالً في
مخازن المقاومة ،وأن المفاجآت التي تحتفظ بها المقاومة
للحرب المقبلة قد ال تفاجئ الجيش «اإلسرائيلي» ،لكنها
ستكون مفاجئة جدا ً للمواطنين «اإلسرائيليين» الذين ال
يعرفون إالّ قدْرا ً بسيطا ً مما ينتظرهم في الحرب المقبلة
مع حزب الله.
في ضوء هذه المعطيات ،ينهض سؤال :لماذا تتبادل
«إس��رائ��ي��ل» وح��زب الله كل ه��ذه التهديدات في الوقت
الحاضر؟
ب��ات واضحا ً مما تنشره الصحف العبرية وقنوات
التلفزة وتعليقات الك ّتاب والخبراء وتصريحات القادة
الصهاينة أن ثمة خوفا ً وقلقا ً لدى «اإلسرائيليين» من
أخطار ومفاعيل أي حرب تنشب بين الكيان الصهيوني
والمقاومة في لبنان وحليفتها المقاومة في قطاع غزة.
لذا لجأت القيادة «اإلسرائيلية» إلى مواجهة هذه الظاهرة
المتنامية بطرائق ثالث :إطالق تصريحات تطمينية من
كبار القادة السياسيين والعسكريين لتنفيس مخاوف
ال��س��ك��ان ،وإط�ل�اق ت��ه��دي��دات م��د ّوي��ة ض��د المقاومتين

اللبنانية والفلسطينية ،وتعظيم قدرات المقاومة في لبنان
وفلسطين ودور إيران في تسليحها وذلك لحمل الواليات
المتحدة على رفع اهتمامها بـ ِ «أمن إسرائيل» باعتماد
سياسة مواجهة تقوم على ركائز ثالث:
األول��ى ،عدم توقيع تسوية مع إيران بشأن برنامجها
النووي تسمح لها بتخصيب اليورانيوم مخافة أن تم ّكنها،
عاجالً أو آجال ،من تصنيع أسلحة نووية ،وتشديد العقوبات
االقتصادية والمصرفية عليها وعدم رفعها عنها قبل التأكد
من رضوخها لبنود تسوية ال تؤذي أمن «إسرائيل».
الثانية ،إبقاء الضغط السياسي واألمني على سورية
فاعالً بمختلف الوسائل لضمان فك تحالفها مع إيران
وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين حتى لو تطلّب ذلك
إزاح��ة نظامها السياسي أو تقسيم البالد إل��ى كيانات
متمايزة ومتناحرة.
الثالثة ،ضمان تفوق «إسرائيل» المطلق بمنحها أقوى
وأفعل ما تمتلكه ال��والي��ات المتحدة في ترسانتها من
أسلحة نوعية فتاكة برية وجوية وبحرية.
هذه األهداف واألخطار واالحتماالت ال تغيب عن تفكير
قيادات المقاومة ،وال سيما في لبنان ،وقد ر ّد عليها السيد
حسن نصرالله في حديثه األخير لقناة «الميادين» .غير أن
ثمة حقيقة من حقائق الصراع ال تتحدث عنها «إسرائيل»،
ّ
تحسباً ،عدم
تفضل قيادات المقاومة ،تواضعا ً أو
كما
ّ
الخوض فيها .إنها يقين القيادة «اإلسرائيلية» بأن لدى
قادة المقاومة ،وال سيما قيادة حزب الله ،إرادة قتالية
قاطعة وحاسمة ،وأنها لن تتردّد لحظة واحدة ،إذا اقتضى
األمر ،في إمطار «إسرائيل» «بكل ما يخطر على البال» من
أسلحة نوعية فتاكة لها فعالية تدميرية هائلة لم تضعها
في حسبانها ،وذل��ك في ح��ال كانت هي البادئة بشن
الحرب .بعبارة أخرى ،ما قصده السيد حسن نصرالله
بحديثه القوي ،الصريح ،والهادف ردع قادة «إسرائيل»
عن وَهْ م االعتقاد بأنه ما زال في وسعهم ترهيب المقاومة
وجمهورها في لبنان وفلسطين واإلفالت من عقاب بالغ
القسوة وهائل التداعيات.
بهذا الموقف الجاد وال��ح��ازم يؤكد السيد نصرالله
ردع حقيقيا ً قد
للجميع ،في الشرق والغرب ،بأن ميزان ٍ
استوى فعالً بين العرب و«إسرائيل» ،وأن عصر الهزائم قد
و ّلى إلى غير رجعة.

د .عصام نعمان

وقائع جديدة ( ...تتمة �ص)1

وأردف المصدر أن عددا ً كبيرا ً من السكان المحليين،
فروا إلى المدن الداخلية هربا ً من هذه الهجمات اإلرهابية.
وكانت القوات العسكرية الكاميرونية قد قتلت 143
مسلحا ً ينتمون لـ»بوكو حرام» كأكبر خسارة في صفوف
الجماعة منذ بداية هجمات مسلحيها على الكاميرون.
ورحب الرئيس الكاميروني بالتضامن والدعم العسكري
الذي تقدمه تشاد ،معتبرا ً أنه دليل على أواصر العالقة
المتينة وحسن الجوار بين البلدين.
وكان زعيم «بوكو حرام» اإلسالمية المتطرفة أبو بكر
شيكاو هدد الرئيس الكاميروني بول بيا بمعاملة بالده
بطريقة التعامل ذاتها التي تتعامل بها الجماعة مع
السلطات النيجيرية.

أولها ،يتعلق بالتوقيفات التي أنجزتها األجهزة األمنية
والتي أظهرت أنها ال تزال تمسك بزمام المبادرة في هذه
الحرب التي استعادتها منذ معركة طرابلس .ويتوقع
أن يؤدي تدحرج الخطة األمنية لتشمل بؤر توتر أخرى
بعد سجن رومية إلى تعزيز هذه اإلنجازات وتحصينها،
خصوصا ً في ظل استمرار األج���واء اإليجابية للحوار
المستمر بين حزب الله وتيار المستقبل المنعكسة على
واقع تخفيف االحتقان المذهبي والسياسي.
ثانيها ،يتعلق بمالحظة أن البيئات الشعبية الشمالية
أظهرت مزيدا ً من دعمها للجيش اللبناني ووقوفها وراءه

انفجار يهز ( ...تتمة �ص)1
وأف����ادت وس��ائ��ل إع�ل�ام محلية
بأن عناصر مسلحة تابعة لجماعة
الحوثي «أنصار الله» أقدمت صباح
السبت باستخدام سيارات عسكرية،
ع��ل��ى اخ��ت��ط��اف أم��ي��ن ع���ام مؤتمر
الحوار الوطني ومدير مكتب رئاسة
الجمهورية ،الدكتور أحمد بن مبارك،
أثناء توجهه إل��ى دار الرئاسة من
منزله.
وتأتي هذه العملية بينما ال تزال
ميليشيات أنصار عبد الملك الحوثي
المسلحة تحكم سيطرتها على
العاصمة صنعاء ،وعلى األجهزة
األمنية.
من جهة أخرى ،أدى وقوع انفجار
بمدينة القاعدة في إب وسط اليمن
إلى سقوط ضحايا.

في حربه لحماية أمن البلد في وجه اإلرهاب .وكان الفتا ً أن
تفجيري جبل محسن لم تستتبعه أية قالقل في طرابلس،
حتى أن ح��ال��ة السلم المستعادة بين جبل محسن
والمنكوبين ،حافظت على رسوخها على رغم أن منفذي
العمليتين هما من المنطقة األخيرة الجارة للجبل .ويؤشر
ه��ذا إل��ى أن تماس االشتباك بين ه��ذه المناطق انتهى
وأصبح راسخا ً نتيجة وعي الناس وحكمة الجيش التي
أظهرها خالل تعامله مع هذه المشكلة منذ نشوئها مع بدء
األحداث في سورية حتى اآلن.

يوسف المصري
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ت��ذك��ر المديرية العامة ل�لأم��ن العام
جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة
والمكتوبة والشركات التي تتعاطى اإلعالم
واإلع�لان التجاري عن المتممات الغذائية
واألعشاب الطبية ذات الفوائد العالجية
ومشروب الطاقة بضرورة ضم شهادة أو
إذن صادر عن وزارة الصحة العامة بطلب
الحصول على إجازة عرض لدعاية أو إعالن
وأن يشمل اإلع�لان المتعلق بمشروبات
الطاقة على تنبيه وت��ح��ذي��رات مقروءة
وواضحة تصف أنها مشروبات تحتوي
على مواد كحولية ،وذلك لما فيه مصلحة
وصحة الوطن.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
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