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حمليات

على «الإ�سرائيلي» �أن يفهم � ّأن المقاومة لي�ست مردوعة بل حكيمة و�شجاعة
وصل بهم الحقد الى القول إنسى «إسرائيل» ،نحن
ال نستطيع أن ننساها وال يمكن أن ننسى الشعب الفلسطيني
ول��ن ننساه» ،مؤكدا ً «أن أوالدن��ا يعبرون عن ه��ذا المعنى
بشهادتهم وبعد ذلك أحفادنا».
وإذ لفت إل��ى «أن��ه ك��ان المطلوب من عملية االغتيال أن
يصاب حزب الله باإلرباك والحرج» ،شدد على «أن مجموعة
القنيطرة كانت في نقطة تبعد  6كلم عن الحدود وبينهما آالف
المقاتلين من جبهة النصرة» .وأكد «أن جبهة النصرة الفرع
السوري للقاعدة المصنف دوليا ً وعربيا ً إرهابي له حضور
عسكري ضخم ما بين الجيش السوري والشريط الشائك في
الجوالن ،و«اإلسرائيلي» ال يشعر بأي حرج أو قلق».
وتابع «اسرائيل التي ال تشعر بأي قلق من وجود النصرة،
تأخذ ق��رارا ً خطيرا ً ألنها تشعر بقلق من سيارتين فيهما 7
شباب ال يوجد معهم سوى سالحهم الفردي».

وقفة «اإلسرائيلي»
على الحائط كانت كافية

وتابع «وقفة «االسرائيلي» على الحائط كانت كافية ،أن
تقول «لإلسرائيلين» أن ليست لديكم القدرة على قتل الناس
وأن تذهبوا لتناموا كأنكم قتلتم برغشاً».

تجربونا بعد»...
«جربتونا ما
ّ
ّ
ال نخ�شى الحرب وال نخافها
وال نتردّ د في مواجهتها
و�سنخو�ضها �إذا فر�ضت
علينا و�سننت�صر
وأش��ار السيد نصر الله إلى «أن «اإلسرائيلي» وضع كل
االحتماالت وتحدث عن كل ذلك من الحد األدنى إلى كل شيء
ألنه يعرف أن المقاومة قادرة وجاهزة».
وش��دد على «أن المقاومة منذ الساعات األول��ى لعملية
االغتيال في القنيطرة كان لديها وضوح في قرار الرد ،نحن
نعلم أن األمر يستحق التضحية ولو ذهبت األمور إلى النهايات
وحددنا منطقة العمليات وزمانها».
وأشار إلى «أننا ذهبنا الى العملية ونحن جاهزون ألسوأ

دموع �شامخة
دم��ع��ت عين رئ��ي��س لجنة االم���ن القومي والسياسات
الخارجية في مجلس الشورى االيراني عالء الدين بروجردي
عندما عدّد األمين العام لحزب الله أسماء شهداء القنيطرة،
وكادت عين السيد نصر الله تدمع أيضا ً عندما أتى على ذكر
الشهداء وعائالت الشهداء وابنه السيد هادي قائالً« :إذا كان
أحد يتص ّور بأننا ال نتألم ،ال ...نحن نتألم ونحزن ،وعوائل
الشهداء يحزنون ويبكون ،وأن��ا أق��ول لهم ابكوا ،ال يوجد
مشكلة ،وهذه ليست مسألة أننا ال نريد أن نبكي ،فلتبكوا،
حسنا ً في يوم من األيام حصل أنني لم أبكِ  .نعم هذا له عالقة
بالحرب اإلعالمية السياسية والنفسية ،ولكن بعيدا ً عن
الكاميرات أنا بكيت ،أنا أب مثل ك ّل أب».

الجماعات التكفيرية الم�سلحة وخ�صو�ص ًا الموجودة
على حدود االحتالل في الجوالن هي جي�ش لحد جديد
و�إنْ رفعت الراية الإ�سالمية
االحتماالت وه��ذا ما فهمه «اإلسرائيلي» منذ ما قبل يوم
األربعاء أن من يطلق النار في هذه اللحظة مستعد ليذهب
الى ما هو أبعد من المتوقع ،فجهزنا ألسوأ االحتماالت وكنا
مستعدين لكل األمور».
وعن عملية المقاومة في شبعا ،قال السيد نصر الله إن
من خصوصيات عملية م��زارع شبعا المحتلة أنها حصلت
في ذروة اإلستنفار اإلسرائيلي» ،ولفت الى «أن المقاومة
قامت بهذه العملية في مزارع شبعا وفي وضح النهار ،وعجز
«اإلسرائيلي» عن معرفة كل مجريات العملية من أولها حتى
آخرها وهذه رسالة للعدو وشعبه وللصديق».
ولفت السيد نصر الله إلى «أن ردنا في شبعا كان موازيا ً
بالظروف ،وحتى العدو قال عنها أنها عملية ذكية وبارعة
ومهنية ومحترفة».
وأض��اف« :رجالنا الذين ال يهابون الموت ،جاؤوهم من
األم��ام وليس من الخلف» ،وتابع « ُقتلنا في وض��ح النهار
وقتلناهم في وضح النهار ،الساعة  11ونصف الساعة 11
ونصف إال خمسة ،سيارتان مقابلهما سيارتان وحبة مسك،
قتلى وجرحى مقابلهم شهداء ،صواريخ مقابلها صواريخ».
وق���ال ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه «ه��ن��اك ف��ارق��ان بيننا وبين
«اإلسرائيلي» :األول أنهم جبناء وليسوا رجاالً ،فهم ال يقاتلون
إال في قرى محصنة ،هم غدرونا ،أما رجال المقاومة ألنهم رجال
جاؤوهم من األمام .والفارق الثاني هو أن «اإلسرائيلي» لم
يجرؤ على تبني عمليته أما المقاومة تبنت في بيان رقم واحد
مباشرة العملية بعد حصولها ،وتابع «النتيجة حتى اآلن هم
ال يحصدون إال الخيبة والندامة ولن نحصد إال النصر».
وفيما أوضح «أن «إسرائيل» ال تعترف بالقرار  1701الذي
يقدسه البعض» ،أشار السيد نصر الله إلى «أن «إسرائيل»
تستبيح المحرمات وتتنكر ألبسط حقوق اإلنسان وتستغل
الحرب السورية وتسعّ رها» ،وتابع «إن «اسرائيل» إضافة
الى أنها ال تزال تحتل الجوالن تستغل الحرب القائمة أبشع
استغالل وتقدم الدعم الواضح للجماعات التكفيرية بهدف
تدمير سورية وتدمير جيشها وف��ي وض��ح النهار تقصف
وتعتدي» ،مشددا ً على «أن منطقتنا منذ عقود بالحد األدنى
من  1948تعاني من وجود سرطاني اسمه «إسرائيل» غدة
سرطانية ودولة إرهابية وجرثومة فساد».
ورأى األمين العام لحزب الله «أن «اإلسرائيلي» هو في
وضع اآلن يشعر فيه بأنه ق��ادر على تهديد الجميع ساعة
ي��ش��اء» ،واعتبر «ان «إس��رائ��ي��ل» تستفيد من االنقسامات
العربية واإلسالمية وغياب كامل للدول العربية وحتى لما
يُسمى الجامعة العربية».
وأسف «أنه عندما يكون االقتتال داخل الدول العربية المال
والسالح واالع�لام العربي يحضر وتجربة الحرب الظالمة
على غزة في العام الماضي شاهدة على هذا األم��ر» ،وتابع

«هناك غياب كامل لقرار عربي مستقل حين تكون المعركة مع
إسرائيل».
وتوجه «بالشكر والتحية الى مجاهدي المقاومة وقيادتهم،
وخص بالشكر والتقدير منفذي العملية في قلب العدو مقبالً
أيديهم الطاهرة وجباههم الشامخة».
وأوض��ح السيد نصر الله «أن هذه الثلة من الشهداء في

من خ�صو�صيات عملية
مزارع �شبعا المحتلة �أنها
ح�صلت في ذروة اال�ستنفار
«الإ�سرائيلي»وفي نف�س
توقيت عدوان القنيطرة
القنيطرة تؤكد ان مجاهدي حزب الله ما زالوا وسيبقون مع
بقية المقاومين في مقدم الجبهات والخطوط األمامية وفي
طليعة الشهداء» .وتابع «هذه الثلة من الشهداء في القنيطرة
تعبّر عن شهداء المقاومة حيث القادة في الميدان الى جانب
المجاهدين».
وحيا السيد نصر الله «كل الذين احتفلوا قبل يومين بعملية
المقاومة النوعية في مزارع شبعا» ،وتابع «يجب أن أخص
بالشكر المقاومين الذين كانوا بمستوى المسؤولية منذ اللحظة
األول��ى لجريمة في القنيطرة واستعدادهم لكل التضحيات
على مدى الساعات الماضية وحتى اليوم» ،وأضاف« :يجب
أن أتوجه الى جمهور المقاومة والشعب اللبناني الذين وقفوا
الى جانب المقاومة منذ اللحظة االولىللجريمة االغتيال في
القنيطرة وكانوا يؤيدون كافة الخيارات التي تأخذها المقاومة،
فكان هذا الشعب وهذا الجمهور كما دائما ً على العهد بهم بأنهم
أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس».
من جهة ثانية ،قال السيد نصر الله :من واجبنا أن نقف
بإجالل وإكبار أمام شهداء الجيش اللبناني الذين استشهدوا
في رأس بعلبك حيث كانوا يدافعون عن لبنان بوجه العدو
التكفيري الذي يكمل ما يقوم به العدو الصهيوني من ضمن
مشروع واحد» ،وتوجه الى «قيادة الجيش وعوائل الشهداء
بالعزاء والتبريك».

تصوير :أكرم عبد الخالق وت ّموز

احتفاالت تعم المناطق اللبنانية

ع ّمت االحتفاالت أمس مختلف المناطق في الجنوب وبعلبك
وال��ش��م��ال بعد كلمة االم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله السيد حسن
نصر الله فخرج أنصار المقاومة وجمهورها حاملين الرايات
وغصت الساحات والطرقات العامة
ومطلقين المفرقعات النارية
ّ
بالمحتفلين ببيان االنتصار .وشهدت مدينة النبطية مسيرات
سيّارة جالت في أرجاء المدينة على انغام االناشيد الثورية كما
أضيئت سماء المدينة بالمفرقعات النارية.
وخ��رج أبناء مدينة بنت جبيل في اقصى ال��ح��دود وم�لأوا
الساحات مرددين هتافات «لبيك يا نصر الله» .وأضيئت سماء

الفيلم ال يبد�أ من النهاية...
عفو ًا حزب اهلل ...لم ن�شبع من مائدة �شبعا
} نارام سرجون

«إسرائيل» واقفة على رجل ونصف

واعتبر «أن لعملية اغتيال القنيطرة بعد إنساني بالطبع،
لكننا ال نرى في غير ذلك إال الخير واإليجابيات» .وتابع «ما
أصاب «اإلسرائيلي» بعد إعالن حزب الله عن اإلغتيال هو
المهم».
وأوض��ح «أن أول انجازات شهداء القنيطرة أنه منذ يوم
األحد حتى يوم األربعاء« ،إسرائيل» واقفة على رجل ونصف،
تنتظر ماذا سيفعل حزب الله وهذا ببركة وعزم المجاهدين
وبيئة هؤالء المجاهدين».
ولفت السيد نصر الله إلى «أن الحديث كان عن أن إيران
ستتصل لمنع الرد أو أن القيادة السورية ستتصل» .وتابع
«أنا أقول لكم أن ال أحد من كل االصدقاء يرضى لنا المذلة أو
أن تسقط دماؤنا ونحن نتفرج على ذلك» ،مشددا ً على «أن ال
شيء في لبنان له عالقة بالملف النووي االيراني ال رئاسة
الجمهورية وال رد المقاومة».

الخيام بالمفرقعات التي شاهدها سكان المستوطنات وجنود
العدو بأم العين.
وتحولت طرقات مدينة صور ومنطقتها الى مواكب أشبه بزفة
عروس حاملة رايات المقاومة.
وأق��ام منتدى الشباب الديموقراطي في حاصبيا حواجز
محبة في عدد من قرى حاصبيا وقاموا بتوزيع الحلوى والورود
على المارة ،ابتهاجا ً بعملية مزارع شبعا .كما تم إحراق العلم
«اإلسرائيلي» في باحة السراي في الشهابية.
ون ّوه األمين العام المساعد للحزب وسام شروف بـ «العملية

البطولية التي نفذتها المقاومة في مزارع شبعا» ،واصفا ً اياها
بـ«فائض اإلن��ت��ص��ارات ،التي يسطرها المقاومون على دفتر
انجازاتهم ،فهم ق��ادرون على رد الصاع صاعين وتلقين العدو
دروسا ً قاسية في كل الظروف».
أما أبناء الشمال ،فتسمروا أمام شاشات التلفزة لالستماع الى
التفاصيل المثيرة لعملية شبعا النوعية والبطولية .وفي بعلبك
والبقاع الشمالي انطلقت عشرات المسيرات السيّارة العفوية
التي جابت الشوارع الرئيسية ،رفعت خاللها رايات حزب الله
وصور السيد نصر الله وشهداء المقاومة.
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أجمل ما في الرصاص ال��ذي أطلقه مقاومو
حزب الله في شبعا هو أنه استق ّر في قلوب الثوار
العرب والعرب كما في قلوب «اإلسرائيليين»...
فلقد تعبت آذاننا من احتفاالت الثوار بصواريخ
«إس��رائ��ي��ل» وت��ك��ب��ي��رات��ه��م ل��غ��ارات��ه��ا وإقامتهم
مهرجانات السعادة والشماتة ...وكان رصاص
شبعا وكورنيتها  -الذي ذ ّوب الفوالذ كالشمع
 الدواء الذي يشفي صداعنا ...فقد كان الثواروال��ع��رب يتح ّولون ف��ي ك�� ّل غ��ارة «إسرائيلية»
ال��ى باعة متج ّولين يحملون مكبّرات الصوت
وي��ن��ادون بشكل صاخب وت��ت��داخ��ل أصواتهم
على بضاعة «إسرائيل» من ماركة نتنياهو...
ال��ردئ��ي��ة ...التي ت��ؤدّب المغامرين المقاومين
وت��ت��ح��داه��م ...ك��ان ال��دخ��ول إل��ى م��واق��ع الثوار
اإلع�لام��ي��ة وف��ض��ائ��ي��ـ��ات ال��ع��ـ��رب أو الجلـوس
بينهم يسبب الصـداع فهو يشبه الدخول الى
ش���ارع م��ن ال��ش��وـ��ارع الشعبيـة الفقيـرة التي
يفتـرش ب��ه��ا ال��ب��اع��ة وال��م��ه�� ّرب��ون واللصوص
األرص���ف���ة ب��ب��س��ط��ات��ه��م وي��ق��اط��ع��ون مسيرك
بأصواتهم المتداخلة وصيحات عروضهم...
وق����د ي���ط���رح���ون ع��ل��ي��ك ب��ض��ائ��ع��ه��م وميزاتها
ويتحدّونك انْ وج��دت بضاعة رخيصـة بمثل
جودتها ...بضاعة أسئلة الثوار الرديئة على
أرص��ف��ة االنترنت وأرص��ف��ة الفضاء كانت من
مثل :لماذا ال ير ّد حسن نصـرالله وحليفه بشار
األس��د؟ أيـن هي صواريخهمـا التي يتباهيــان
بها؟ وأيـن هو محور المقاومة ال��ذي ال يجـرؤ
علـى «إسرائيـل» لكنـه ال يبخـل علينـا بالبراميـل
ال��م��ت��ف��ج��رة؟ أم ان��ك��م ج��م��ي��ع��ا ً م��ن ج��م��اع��ة ال���ر ّد
المناسـب في الـوقت المنـاسب؟ وووو ...وكلهـا
أسئلـة منتشيـة ومبللـة بالشماتـة القصـوى...
����س أنّ ل��ل��رص��اص فائدة
ه���ذه أول م���رة أح ّ
ال�����دواء وه���و ي��ش��ف��ي ال����ص����داع ...ف��ق��د صمت
ال��ث��وار كما صمت نتنياهو ال��ذي ت��ن��اول وجبة
ضخمة من اإلذالل وتكسير ال���رأس ...وصار
الرصاص حجرا ً يل ّقم به قادة «إسرائيل» وباعة
المعارضة الجوالون على أرصفة السياسة...
أرص��ف��ة السياسة ه��ذه األي���ام خلت م��ن الباعة
الجوالين ...والسؤال الذي يجب أن يكون في
برنامج ج��ائ��زة المليون ال��ذي قدمه االعالمي
الرفيع ج��ورج ق��رداح��ي ه��و (أي��ن ذه��ب صلف
ن��ت��ن��ي��اه��و ...وم��ت��ى س���ي���رد؟) وم���ن ال يعرف
الجواب فيمكنه أن يستعين بصديق من محور
المقاومة ليعطيه ال��ج��واب ال��ص��ح��ي��ح ...ولكن
حذار أن يسأل الجمهور «العربي» ألنه سكران
ب��ال��ث��ورات ،ومكتظ باإلسالميين ،وال يعرف
الفرق بين الربيع والكارثة وال��م��ؤام��رة ...وال
الفرق بين اإلمام علي بن ابي طالب والحاخام
ع��وف��ادي��ا ي��وس��ف ...وج��م��ه��ور ك��ه��ذا ال يعتمد
ع��ل��ي��ه ...واألف���ض���ل س����ؤال ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر ب��دالً
منه...
ول���م يصمت ال��ث��وار ف��ق��ط ،ب��ل ك��ذل��ك صمت
ال���ع���رب ص��م��ت��ا ً ال ي��ف��وق��ه ص��م��ت ع��ن��دم��ا تكلم
الرصاص في شبعا حتى اعتقدت أنّ حناجرهم
��ج��رت وأنّ أص��وات��ه��م غ��رق��ت ف��ي البحر
ق��د ت��ح ّ
الميت وص��ارت ملحاً ...وال��ع��رب ال يصمتون
إال ف��ي حالتين ...االول��ى عندما ينصتون من
خلف األب���واب على ص��وت اغتصاب فلسطين
وصراخها وأنين ابنها المسجد األقصى وهو
يصلب ف��ي كنيسة ال��ق��ي��ام��ة ...والثانية عندما
يرتفع ص��راخ «إس��رائ��ي��ل» من األل��م وه��ي تبلع
بالتقصف...
ال��س��ي��ف ...ف��ت��ص��اب ف��رائ��ص��ه��م
ّ
ويبولون في ثيابهم...
ما ح��دث في شبعا يذكرني بمقولة شهيرة
ل��ش��ي��م��ون ب��ي��ري��ز ...ول��ك��ن دار ال��زم��ن دورت���ه
وشاءت األقدار أن نقولها له اليوم ...ففي أثناء
المفاوضات السورية ـ «اإلسرائيلية» في واي
بالنتيشن برعاية بيل كلينتون في التسعينات
كان «اإلسرائيليون» يص ّرون لتحقيق السالم
على أن يت ّم إنجاز خطوات السالم مع سورية
قبل االنسحاب من ال��ج��والن ...بمعنى أن تبدأ
خ��ط��وات ال��ت��ط��ب��ي��ع أوالً وي��ح��ت��ف��ل السوريون
و«االس��رائ��ي��ل��ي��ون» ب��ت��ب��ادل اف��ت��ت��اح السفارات
وال��م��ك��ات��ب ال��ت��ج��اري��ة وم��ه��رج��ان��ات ومشاريع
ال���س�ل�ام ال��ت��ج��اري��ة ال��م��ش��ت��رك��ة ،ث���م ب��ع��د ذلك
ينسحبون من الجوالن ...كمكافأة على السالم
الذي أبداه السوريون ...لكن السوريين كانت
ل��ه��م وج��ه��ة ن��ظ��ر صلبة ال ت��ت��زح��زح ،وه��ي أنّ
أي سالم...
االنسحاب من الجوالن هو بداية ّ
وب��ع��د االن��س��ح��اب منه ك��ام�لاً يمكن البحث في
ث��م��ار ال��س�لام ال��ت��ي ي��ري��ده��ا «اإلسرائيليون»
ألن سبب الحرب هو بقاء «اإلسرائيليين» في
األرض وليس غياب السفارات ...وانسحابهم
ه��و أول خ��ط��وة ج��وه��ري��ة ب��ات��ج��اه ال���س�ل�ام...
وع��ن��ده��ا ق��ال شيمون بيريز لمحطة «س��ي أن
أن» مبتسماً :يبدو أنّ السوريين يريدون رؤية
الفيلم م��ن نهايته السعيدة ...أم��ا نحن فنريد
رؤي���ة الفيلم م��ن ال��ب��داي��ة ...تطبيع ودفء ثم
انسحاب...
اليوم تصرح «إسرائيل» ب��أنّ المسؤول عن
الحادث بشكل رئيسي هو اي��ران ،وتؤكد على
اس��ت��ب��ع��اد ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��م��ب��اش��رة ل��ح��زب الله
وسورية عن عملية شبعا ألنهما المنفذان ألوامر
إيرانية ...وهو ته ّرب فاضح من تحدّي الطرفين
المعنيين م��ب��اش��رة ب��ال��ت��وت��ر ع��ل��ى ال���ح���دود...
وه���ذا ال��ت��ه�� ّرب بعد ك�� ّل الصلف «اإلسرائيلي»
ه��و أس��وأ درج��ة م��ن درج���ات (ال���ر ّد ف��ي الوقت
المناسب في الزمان المناسب) ...فـ»إسرائيل»
تعني أنّ ال��م��س��ؤول ع��ن ال��ح��ادث ه��و إي���ران...
إي��ران البعيدة ع��ن متناول اليد «للجيش الذي
ال يقهر» ...وذل��ك اقتضى ع��دم ال��ر ّد المناسب
أي زم���ان م��ن��اس��ب وأي م��ك��ان مناسب...
ف��ي ّ
وسكوت «إسرائيل» على تحدي حزب الله ومن
خلفه س��وري��ة ل��ي��س م��ج�� ّرد إدراك لحقيقة أنّ
حزب الله ال يحب المزاح على الحدود ...وليس
ألنّ «إسرائيل» اكتشفت أنّ من تواجهه ليست
ع��ق��والً س��اذج��ة وليست م��ت��ه�� ّورة وال مغامرة
بل هي عقول استراتيجية ...تملك مع العقول
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أس��ل��ح��ة ن��وع��ي��ة واستراتيجية

ب��دل��ي��ل اع��ت��راف��ات ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه بأنّ
مخازنه مشبعة ومتخمة بك ّل أصناف األسلحة
ال���ن���وع���ي���ة ...ول���ذل���ك ف����إنّ «إس���رائ���ي���ل» أوح���ت
ب��رس��ائ��ل كثيرة أن��ه��ا ت��ري��د اآلن رس��م خ��ط في
نهاية هذه المواجهة وتوقف تبادل الردود...
وانهاء الدرس بالتعادل.
ولكن هل انتهى الدرس؟ بالعودة الى تصريح
شيمون بيريز عن بداية الفيلم ونهايته فإنه من
سوء الطالع لـ«إسرائيل» أنها تتحدث اآلن عن
رغ��ب��ة ب��رؤي��ة ن��ه��اي��ة ال��ف��ي��ل��م ...وت��ري��د أن ترى
الفيلم من مشهد النهاية التي تس ّميها «عملية
شبعا» ...ولكن الحقيقة أننا كمحور للمقاومة
م��ص�� ّرون ع��ل��ى أن ن��ع��رض ال��ف��ي��ل��م م��ن البداية
يحب
ن����زوالً ع��ن��د رغ��ب��ة ش��ي��م��ون ب��ي��ري��ز ال���ذي
ّ
األفالم من بداياتها وليس من نهاياتها ...وفيلم
«عملية شبعا» ليس إال المشهد األول ...واسم
هذا المشهد صريح ال لبس فيه (بيان المقاومة
االسالمية رقم  ...)1واسم الفيلم بالكامل هو
(تحرير الجوالن) ...وآخر مشهد فيه سيكون
مثل آخر مشهد من فيلم (تحرير جنوب لبنان)
الذي رآه بيريز ونتنياهو من بدايته الى نهايته
«اإلسرائيلية» الكئيبة ال��ذل��ي��ل��ة ...ففي النهاية
منظر ال ينسى ...انسحاب مستعجل ومتوتر
وتدافع نحو داخل فلسطين المحتلة ...ورمي
للعمالء من الشاحنات ...وفي آخر لقطة يظهر
أنطوان لحد يعمل في مطعم وبار في تل أبيب
بعد أن ك��ان حاكم جنوب ل��ب��ن��ان ...وقريبا ً قد
ينض ّم ال��ي��ه اب��و محمد ال��ج��والن��ي وث���واره عند
إتمام المشهد األخير في الجوالن...
«إسرائيل» بلغت بها السذاجة أنها بعد فشل
مشروع تقسيم سورية والسالم المتفق عليه
مع المعارضين و«اإلخ��وان المسلمين» أدركت
أنّ ه��دوء سورية سيعني تحريك الجوالن...
ففتحت جبهة الجوالن وز ّنرت نفسها بـ«جبهة
ال��ن��ص��رة» الب��ت��زازن��ا ل��ي��ك��ون ث��م��ن ب��ق��ائ��ه��ا في
الجوالن االنسحاب من التحالف مع المعارضة
السورية ...ولكنها لم تتنبّه الى أنها علقت مع
من يبدع في عمليات المقاومة وله باع طويل
���أي ث��م��ن أن ت��ع��ود األم��ور
ب��ه��ا ...وه��ي ت��ري��د ب ّ
الى سابق عهدها ...هدوء وجوالن للسياح...
وم���زارع ...ومناطق تزلج ...وقبعات زرق...
ومستشارو نتنياهو يس ّربون مهدّدين أنهم
ق��د ي����ردّون ق��ب��ل خ��ط��اب ن��ص��رال��ل��ه اذا ل��م يقبل
محور المقاومة بالعرض ...ولكنهم أجبن من
أن يجرؤوا...
وهذا الحلم صار مستحيالً ...فاألسد أعلن
ال���ج���والن م��ن��ط��ق��ة م��ق��اوم��ة وال ع����ودة ع��ن هذا
القرار ...والجوالن مشروع تحرير ال مشروع
م���ف���اوض���ات ب��ع��د ال�����ي�����وم ...ووج������ود خ��ب��راء
ال��م��ق��اوم��ة الشعبية م��ن ح���زب ال��ل��ه دل��ي��ل على
نضوج ال��م��ش��روع ...وه��ذا كابوس ال كابوس
بعده لـ«إسرائيل»...
وم����ن ي���ذي���ب ال���ص���ل���ف «اإلس���رائ���ي���ل���ي» عن
ال��ت��ص��ري��ح��ات ال���ت���ي ت��ع��بّ��ر ع���ن ال��غ��ض��ب من
وج��ود زوار المقاومة ف��ي ال��ج��والن وأن��ه��ا لن
تسمح ب��ت��ج��اوز ال��خ��ط��وط ال��ح��م��ر وال بوجود
غ���ي���ر ال����م����رغ����وب ب����وج����وده����م وال���م���غ���ض���وب
عليهم فإنه ي��رى أنّ مسؤوليها يطرحون في
ث��ن��اي��ا ك�لام��ه��م اق��ت��راح��ات خفية م��ف��اده��ا أنهم
ق���د ي��وق��ف��ون ال���ت���ع���اون م���ع «ج��ب��ه��ة النصرة»
والمسلحين السوريين والمنطقة العازلة اذا
تع ّهد السوريون بإيقاف مشروع المقاومة في
ال��ج��والن وأع���ادوه ال��ى ملفات المفاوضات...
وأع��ادوا نمور حزب الله الى (أقفاص) جنوب
لبنان وأق��ف��اص المماحكات السياسية حيث
اإلح����راج م��ن ال��م��ق��اوم��ة وس�لاح��ه��ا ...وحيث
ينصرف السيد حسن نصرالله إل��ى مجادلة
س���م���ي���ر ج���ع���ج���ع وس���ع���د ال����ح����ري����ري وأح���م���د
األس���ي���ر ...وغ���ي���ره���م ...ب����دالً م��ن أن يشتغل
بجنود «إس��رائ��ي��ل» ف��ي ل��ب��ن��ان ...وال��ج��دال مع
هؤالء يشبه إشغال النمور بصرخات القرود
وضجيجها وصخبها...
ولكن عندنا أخبار سيئة ج��دا ً ل��رواد سينما
ال��واق��ع م��ن «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ال��ذي��ن ألول مرة
نكتشف أنهم يفضلون رؤية األفالم من النهاية
ال م��ن ال��ب��داي��ة ...وه��ي أنّ الفيلم ب��دأ مشاهده
األول����ى ب��م��ش��اه��د عنيفة وف����والذ منصهر في
قوافل طويلة ...في شبعا...
ولذلك فإنه يسعدنا أن نعلن أنّ الفيلم مثير
ج�����داً ...وم���ش��� ّوق ج�����داً ...وس��يُ��ق��ال لنتنياهو
اق��ت��ب��اس��ا ً ع��ن ف��ض��ائ��ي��ة م��ن ف��ض��ائ��ي��ات العرب
التافهة (مش ح تقدر تغمض عينيك) حقيقة...
فهي أفضل عبارة تقال لنتنياهو وتستحق تلك
الفضائية براءة اختراع للعبارة التي سنهديها
لنتنياهو القبضاي ...سبع الفال...
واذا كانت عملية شبعا مائدة سريعة دعانا
ال��ي��ه��ا ح��زب ال��ل��ه ف��إن��ن��ا نعلن أن��ن��ا ل��م نشبع...
وس��ن��ن��ت��ظ��ر س��ي��د ال��م��ق��اوم��ة ل��ي��دع��ون��ا بشكل
مستم ّر ...إنه كريم ...ونجن نستحق ك َر َمه...
وسنقول من دون تردّد:
عفوا محور المقاومة ...عفوا ح��زب الله...
ه��ا ن��ح��ن ننهض ول��م نشبع ب��ع��د ...م��ن مائدة
شبعا ...فهل من مزيد؟
****
م�ل�اح���ظ���ة :اس���م���ح���وا ل���ي أن ات���وج���ه ب��أح�� ّر
ال��ت��ع��ازي ال���ى ال��م��ع��ارض��ي��ن ال��س��وري��ي��ن الذين
ال ش��ك أنّ عملية شبعا ق��د أصابتهم بالخيبة
����ص بالذكر
واألل����م وع��ق��دت أل��س��ن��ت��ه��م ...وأخ ّ
ال��ب��ائ��ع ال��م��ت��ج�� ّول ك��م��ال ال��ل��ب��وان��ي ال����ذي يبيع
ال��ج��والن على األرص��ف��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ...وليس
��دي ش��ك أن��ه أرس��ل باسم االئ��ت�لاف السوري
ل ّ
المعارض رسالة تعزية وتضامن الى الحكومة
«اإلسرائيلية» و«اإلسرائيليين» ،وأب��دى أسفه
الشديد على إذالل «إسرائيل» وجيشها ...وال
ش��ك أنّ نتنياهو ق��د ت��ل��ق��ى ع��ش��رات الرسائل
وال��ب��رق��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة م���ن م��م��ال��ك ال��ن��ف��ط ومن
ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وم����ن ال��خ��ل��ي��ف��ة العثماني
أردوغان بهذه المناسبة المؤلمة ...ومن ديوان
��ح��ر بعض
الخليفة اب��ي بكر ال��ب��غ��دادي ال���ذي ن َ
ترحما ً على شهداء أهل
المسلمين كالقرابين
ّ
الكتاب...

