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سياسة
على الغالف

Тбилиси
زياد الرحباني

َْ ُ ْ
فل َيكن ــ 6
ّ
م ــا ...بالنهاية ،الليل هــو نـهــار كتير معتم...
كتير يـعـنــي ،والـنـهــار حبيبنا ،لـيــل مـضـ ّـوى
أخـ ــو اخـ ـت ــو ،م ـش ـع ـشــع عــال ـت ـق ـيــل ،إنـ ــو شــو
ّ
مفكرن انــت؟ تنني؟ إي معلوم!!! ما الجيش
اإلســرائ ـلــي ك ـمــان ،متلك ه ــو ،أكـتــر األح ـيــان،
بـيـتـهـيــألــي بـيـلـخـبــط فـيـهــن ص ــاي ــر ،ه ــاي عا
زي ــادة الـتــركـيــز ،الـلــي مرافقها الــرعــب مــا عم
يفك عنها .إي والله ،ما اللي كل الوقت ناطر،
وبالو طويل جـدًا ،منيحة جـدًا ،ما بقا يخاف
من النهار ،إذا الليل وخالص منو ،ما رابطهن
ببعضهن ...آخــرهــن «س ـكــارســا» ...أهـلــن...
إييييييييييييه ...أهلني بألله.
¶¶¶
باملية َ
سلمىّ :مية ّ
معك حق .انا اللي الله كل
م ــرة بـيـضــرب ع ــا قـلـبــي ،ل ـيــه؟ م ــا ب ـعــرف يا
عيسى
عيسى :ليكي ،ما انا شاعر معك ،الله يعينك
بالنهاية ،هو ذاتــو ،بس انت ليكي ،وينك؟ إذا
بتفضلي إنــو يضربك عا غير محل ،جربي
تبقي تقوليلو
سلمى :كيف يعني؟
عيسى :إنو بصلواتك قصدي ،انا مالحظك،
ّ
داي ـ ـمـ ــا ه ـي ــك عـ ــا ج ـن ــب بـ ـتـ ـص ــل ــي ...ووو...
وال ـل ــه بـتـعـجـبـنــي هــالـشـغـلــة ف ـي ـك ــي ...لــذيــذة،
(وبيمشي) أخ!
¶¶¶
غريب كيف بأوقات الشدائد ،متل هاأليام اللي
إلنا عم نمرق فيها ما بعرف من قديه ،يعني
مش إنو من الـ 2005واستشهاد الحريري ،ما
بدنا نرجع هلقد ،النو ما معقول ما ّ
بصدق،
م ــا ح ــدا ب ـي ـصـ ّـدق ،م ــع إن ــو فـيـهــا تــركــب ومــا
بيصرلها شــي ،إنــو أوقــات الشدائد ،إذا مش
الـ 2005والـ ،2006ليش والـ 2009أو الـ2013؟!
كيف ما ضربت إيدك بتشيل!! إي والغريب
إنو بهاألوقات هيدي اللي الحياة واملوت كتير
قـ ــراب م ــن ب ـعــض ب ـي ـص ـيــروا ،ب ـتــزيــد بشكل
ّ
مطرد :الخيانة الزوجية ،فطبعًا الشخصية.
ّ
انـ َـت بتفكر إنــو العالم مضبضبني عا بعض
بيكونوا ،حالة حرب ،إي بس ما بيخلى األمر،
ألنــو بتصير ّأول فلتة بيفلتها «املـتـ ّ
ـزوج» ،أو
املرتبط يعني :دغري بغلطة!!! ما حالة حرب
ّ
وحياتو عا كف إيدو وممكن يولي بأي لحظة
اإلنسان ،فا ّبدو يشوفها قبل ما يموت ،مني؟
املخلوقة اللي سالبة قلبو وما عم تقول ليه وال
ّ
شو بدها فيه ،ما هي كمان ّ
مجوزة أجلكم...
إي ومــن أكتر نــاس بهالجو بينخانوا ،هول
ال ـل ــي بـيـشـتـغـلــوا بــال ـبــث امل ـب ــاش ــر او دغ ــري
عالهوا :راديو ،تلفزيون ،الله اكبر! بس جماعة
الـتـلـفــزيــون حــالـتـهــن َأر ّت ،هــولــي بـيـنـخــانــوا
ّ
هني وعالهوا ،خاصة جماعة األخـبــار ،النو
ل ـيــه؟ وال يـمـكــن ي ـت ـصــوروا ن ـشــرات األخ ـبــار
قبل ،إي فهمت كيف؟ يعني مرتو عم تقول:
«أس ـع ــد ال ـلــه م ـس ــاءك ــم ،ال ـب ـطــريــرك امل ــارون ــي
يـسـتــدعــي ال ـق ـيــادات املـسـيـحـيــة ”...وجــوزهــا
دابــك بزميلتها ،اللي آخــدة عطلتها مصاءبة
م ــن األخ ـ ـبـ ــار ،وط ـب ـع ــا ب ـي ـتــوتــي هـ ــو ،ف ــداب ــك
فيها بالبيت وعم يحضروا تنيناتهم أخبار
ه ـنــي وع ــم ي ـت ـصــرفــوا ،ع ــم ي ـح ـضــروا طبعًا
مــش األخـبــار ،عــم يحضروا مرتو ّأي ساعة
ّ
بتخلص ...ما في أءمن من هيك ،بالعالمّ ،أيا،
بالكون ...أستغفر الله.

جديد المقاومة :الردع بالعقاب
ابراهيم األمين
بات ممكنا ،اليوم ،الحديث عن اليوم
التالي في ملف الصراع مع اسرائيل.
لــم تكن عملية املقاومة النوعية في
م ـ ــزارع ش ـب ـعــا ن ـق ـطــة الـ ـتـ ـح ــول .ك ــان
خطأ العدو في قياس واقع املقاومة،
ه ــو االشـ ـ ــارة الـعـمـلـيــة ال ـت ــي اتــاحــت
لحزب الله ممارسة هوايته املفضلة
فــي «ت ـحــويــل الـتـهــديــد ال ــى فــرصــة».
وهذا ما جعل رد املقاومة العسكري،
وت ـف ـس ـي ــره ال ـس ـي ــاس ــي وال ـع ـم ــان ــي،
يقفل صفحة ويفتح صفحة جديدة.
واالساس ان املقاومة قالت ما عندها.
وبات علينا انتظار اسرائيل.
ماذا يعني ذلك؟
اوال :ان قـ ـ ـ ــدرات املـ ـق ــاوم ــة االم ـن ـي ــة
واالستخبارية والعسكرية تبدو في
حالة تتجاوز الجاهزية النظرية .بل
هي ،في واقع االمر ،قدرة قائمة قابلة
للتطبيق كلما استدعت الحاجة.
ثــان ـيــا :ان تـفــاصـيــل الـعـمـلـيــة تظهر
مـ ــرونـ ــة ع ــال ـي ــة ج ـ ــدا ل ـ ــدى االجـ ـه ــزة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي املـ ـق ــاوم ــة ،ان لجهة
ت ـل ـب ـي ــة ال ـ ـحـ ــاجـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
اختيار هدف عسكري يناسب الهدف
السياسي ،او لجهة توفير االسلحة
والتوقيت التي تستهدف بناء حالة
«تناظر» مع العدو ،او لجهة طريقة
ت ـح ـق ـي ــق االصـ ـ ــابـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ــوص ــل
ال ــرس ــال ــة ب ـم ــا ه ــو اق ـس ــى م ــن ك ـثــرة
الدماء.
ثالثا :ان طبيعة الرد االسرائيلي على
العملية ،عسكريا وامنيا ،تــدل على
ق ـ ــدرات امل ـق ــاوم ــة ،ف ــي كـيـفـيــة تجنب
الظهور وتلبية حاجة العدو الى رد
ف ــوري يشفي الـغـلـيــل .وت ــدل ،ايـضــا،
ع ـلــى ان الـ ـع ــدو ،ح ـتــى ول ــو قـ ـ ّـدر في
سياق تمرين نظري ،انه سيتعرض

ملــا ت ـعــرض ل ــه ،اال ان ــه لــم يـكــن ق ــادرا
على اتـخــاذ املـنــاســب مــن االج ــراءات
امليدانية التي تقيه هذه الضربة.
راب ـ ـعـ ــا :ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت املـ ـق ــاوم ــة قــد
اعدت (اسرائيل شاهدت ذلك بالعني
املـ ـج ــردة) ملــواج ـهــة ق ــد ت ـصــل ح ــدود
ال ـحــرب ،اال ان الـعــدو لــم يكن جاهزا
مل ـث ــل هـ ــذا االحـ ـتـ ـم ــال .وهـ ـ ــذا يـعـنــي،
ايـ ـض ــا ،ان ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي ال ــذي
تــوافــر ل ــدى ق ـيــادة امل ـقــاومــة بالسير
في رد ولو ادى الى حرب واسعة ،لم
يكن متوافرا عند الـعــدو ،الــذي وجد
حـيـلـتــه ف ــي ردود عـشــوائـيــة قـبــل ان
يقرر «احتواء املوقف».
خ ـ ــام ـ ـس ـ ــا :ان طـ ـبـ ـيـ ـع ــة االن ـ ـت ـ ـشـ ــار
ب ـكــل ص ـنــوفــه ال ـع ـس ـكــريــة واالم ـن ـيــة
واللوجستية ،الذي انجزته املقاومة
قبل اعـطــاء االذن ملجموعة الهجوم،
ه ــو ان ـت ـش ــار ش ـمــل م ـســاحــة ك ـب ـيــرة،
وكـبـيــرة جــدا جــدا مــن لبنان وداخــل
االراضي السورية ،وهو يشمل قدرات
لو نجح اي عاقل في رسم مالمحها،
لفهم ما جعل العدو يرتدع.
سـ ــادسـ ــا :ادرك ال ـ ـعـ ــدو ،ع ـم ـل ـي ــا ،ان
املقاومة التي تقدر على ضبط حجم
انــدفــاعــة الصفعة فــي وج ـهــه ،ق ــادرة
ع ـل ــى م ــا ه ــو اك ـب ــر ب ـك ـث ـيــر .وااله ـ ــم،
ان ج ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو ب ـ ــات قـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
مواجهة اي شطط من جانب القيادة
السياسية فيما لو قررت «االنتحار».
وباملناسبة ،فبقدر ما يعيش جيش
ال ـعــدو وق ــوات ــه الـعـسـكــريــة واالمـنـيــة
ح ــال ــة غ ـض ــب م ــن جـ ـ ــراء م ــا ح ـصــل،
بقدر مــا يعيش هــؤالء حالة ارتخاء
تـمـنــع عـلــى الـسـيــاسـيــن جــرهــم الــى
مــواج ـهــة لـيـســوا ف ــي حــالــة جــاهــزيــة
لـهــا .وسـيـكــون نصيبهم ،بالتأكيد،
الحصول على موازنات اضافية في
االشهر القليلة املقبلة.

ماذا عن الردع الجديد؟
قــال السيد نصرالله إن املقاومة في
حل من اي قواعد لالشتباك ،وإن من
حقها الــرد على اي ع ــدوان .واضــاف
م ـح ــددا :ان امل ـقــاومــة سـتـخـتــار ،هــي،
طريقة ومـكــان وكيفية الــرد على اي
ع ـ ــدوان ع ـس ـكــري او اغ ـت ـي ــال ام ـنــي.
وهذا معناه:
اوال :ان العدو قبل ،ولو على مضض،
أن من حق خصومه ،وتحديدا حزب
ال ـل ــه ،ان ي ــرد ع ـلــى االعـ ـم ــال االمـنـيــة
حيث يـقــدر .وهـنــاك سجل ،ال نعرف
م ـتــى ي ـف ــرج ع ـن ــه ،ل ـه ــذه امل ــواج ـه ــات
امل ـس ـت ـم ــرة ح ـت ــى الـ ـ ـي ـ ــوم .واذا ك ــان
ت ـج ـن ـيــد م ـح ـم ــد شـ ــوربـ ــا قـ ــد ســاعــد
الـ ـع ــدو ع ـل ــى احـ ـب ــاط عـ ــدد م ــن ه ــذه
ال ــردود فــي السنوات املاضية ،اال ان
ما قاله السيد ،امس ،يعكس توجها
جديدا .ومفاده ،ان بمقدور املقاومة،
الـ ـي ــوم ،اخ ـت ـي ــار م ــا ي ـنــاس ـب ـهــا لـلــرد
على اي عملية اغـتـيــال ،وهــذا يعني
ببساطة ،انــه إذا اق ــدم الـعــدو  -وهو
سيحاول حتما  -على اغتيال ناشط
او قيادي في املقاومة من خالل عمل
ام ـن ــي ،فـسـتـلـجــأ امل ـق ــاوم ــة ال ــى ال ــرد
عليه ،اما بعمل امني ،او حتى بعمل
ع ـس ـكــري ع ـلــى غـ ــرار م ــا ح ـصــل قبل

المقاومة التي
افتتحت مرحلة جديدة
في الصراع ،تحتاج إلى
عون من المحبين

اي ــام .الن مبدأ االغـتـيــال مبدأ واحــد.
وم ــا قــالــه الـسـيــد ام ــس ،ه ــو ان ال ــرد
على االغتيال هو مبدأ واحد ايضا.
ثــان ـيــا :ان ل ـجــوء ال ـع ــدو ال ــى اغـتـيــال
شـ ـه ــداء ال ـق ـن ـي ـط ــرة أوضـ ـ ــح طـبـيـعــة
امل ــواج ـه ــة ال ــدائ ــرة ف ــي س ــوري ــا ،وأن
ال ـت ــوص ـي ــف الـ ـح ــاس ــم ال ـ ــذي اع ـط ــاه
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــن ن ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـلـ ـ ــه امـ ــس
لـلـمـجـمــوعــات االرهــاب ـيــة فــي جنوب
س ــوري ــا ،يـعـنــي ،بـبـســاطــة ،ان جبهة
ال ـج ــوالن انـضـمــت عمليا ال ــى دائ ــرة
امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة امل ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة .ام ـ ـ ــا ك ـي ـف ـيــة
ت ـف ـع ـي ـل ـهــا ،ف ـه ــو ام ـ ــر لـ ــه ح ـســابــاتــه
امليدانية والسياسية .واملفيد ،هنا،
القول ان املقاومة لن تنتظر  15عاما
لرسم مـعــادالت وقــواعــد اشتباك في
ال ـ ـجـ ــوالن ع ـل ــى غ ـ ــرار م ــا ح ـص ــل فــي
لبنان سابقا ،بل هي تقول انها تبدأ
الـعـمــل ه ـنــاك ،مــن تــاريــخ  28كــانــون
الثاني  2015وما بعده .وعلى العدو
تخيل ما ينتظره.
وبـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،ف ـ ــان املـ ـق ــاوم ــة ال ـتــي
افتتحت مرحلة جديدة في الصراع،
تحتاج إلى عون حقيقي من املحبني،
وهـ ــو عـ ــون يـقـتـضــي ال ـ ـهـ ــدوء .وهــي
ت ـح ـت ــاج ال ـ ــى ق ـ ــدر ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـحــب
والتضامن والـثـقــة ،وال تحتاج ابــدا
ال ــى م ــن ي ـضــج م ــن حــول ـهــا ول ــو عن
غير قصد .وعلينا التنبه ،الى ان من
ال ي ـقــدر او ال حــاجــة لــه فــي مـيــاديــن
ال ـق ـت ــال ،ي ـق ــدر ع ـلــى ال ـق ـي ــام بــاعـمــال
كثيرة ،ابرزها ،جعل الوعي ثابتا في
العقل ،ومنسحبا على سلوك يومي
ف ــي ال ـح ـيــاة ،ال عـلــى اسـ ــاس انـفـعــال
تفضحه لحظة املواجهة الحقيقية.
ان فعل املقاومة كبير وكبير جدا ،وال
يحتاج الى من ينفخ فيه ،بل يحتاج
ال ــى م ــن ي ـحـ ّـولــه ف ـكــرة ال ي ـقــدر على
حجبها جهلة وال طغاة!

ّ
رد حزب الله منعطف استراتيجي
محمد بدير
أصـ ــداء عـمـلـيــة مـ ــزارع شـبـعــا ال ت ــزال
ت ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـردد ف ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
وانعكست في تقارير املعلقني الذين
رأى بعضهم أن إسرائيل انطلقت من
تـقــديــر ب ــأن لـيــس م ــن مـصـلـحــة حــزب
الله الـ ّ
ـرد على عــدوان القنيطرة .فيما
اختار آخــرون التحذير من أن الحرب
م ــع الـ ـح ــزب م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـم ــام ــا ع ــن أي
حرب مع أي طرف آخر .وحاول بعض
ثالث لفت نظر قياداتهم إلــى األبعاد
ال ـتــي ت ـن ـطــوي عـلـيـهــا عـمـلـيــة شـبـعــا،
لـجـهــة أن ع ــدم وضـعـهــا ف ــي سياقها
الصحيح ُي َع ّد هروبًا من الواقع .وهو
مــا التقى مــع توصيف مــا جــرى بأنه
«مـنـعـطــف اس ـت ــرات ـي ـج ــي» .عـلـمــا بــأن
هذه التعليقات وردت تعقيبًا على ّ
رد
حــزب الـلــه ،قبل أن يلقي األمــن العام
للحزب ،السيد حسن نصر الله ،كلمته
التي حدد فيها قواعد جديدة للصراع
مع العدو.
ووصـ ـ ـ ـ ـ ــف املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــق الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ف ــي
صحيفة «ه ــآرت ــس» عــامــوس هرئيل
رد ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ــأن ــه ك ـ ــان م ـح ـســوبــا
ومـحــدودًا ،وأكــد أن التوجيهات التي
أصــدرت ـهــا ق ـيــادة الـجـيــش تـشـيــر إلــى
قـ ــرار بــاح ـتــواء ال ـح ــدث ال الـتـصـعـيــد.
وغـمــز مــن جـهــة الخلفية االنتخابية
لبنيامني نتنياهو وسعيه إلى إبداء
حزم أمني عشية االنتخابات ،محذرًا
مــن أن الـحــرب الشاملة مــع حــزب الله
أمر مختلف تمامًا ،و«مــن الصعب أن
نتوقع كيف يمكن الحرب أن تخدمه»،

عدم وضع عملية حزب الله في سياقها الصحيح ُي َع ّد هروبًا من الواقع (أ ف ب)

خـ ـص ــوص ــا أن ال أسـ ـ ــاس ل ــاع ـت ـق ــاد
ب ــأن «امل ــواج ـه ــة الـعـسـكــريــة الــواسـعــة
س ـت ـن ـت ـه ــي ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرورة ،ب ــان ـت ـص ــار
واضح ومقنع ويعزز مكانته».
وت ـس ــاءل هــرئـيــل عـ ّـمــا إذا ك ــان مسار
ال ـت ـط ــورات س ـيــؤدي إل ــى إعـ ــادة رســم
معادلة تتعلق بقصف قوافل أسلحة
نــوع ـيــة تــاب ـعــة ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،ومـ ــا إذا
ك ــان ــت إس ــرائـ ـي ــل س ـت ـك ــرر خ ـطــوات ـهــا
ال ـعــدوان ـيــة ،مــع علمها أن ح ــزب الله
يمكن أن يجدد عملياته من الجوالن
ومن املنطقة الحدودية اللبنانية ،ألن
«م ــن ال ــواض ــح أن م ــا ك ــان ــت ت ـقــوم به
ً
إســرائـيــل فــي ســوريــا ،لــم يعد مقبوال
بعني الخصم» .ولفت هرئيل إلــى أنه
رغم وجود حقائق تحدد توازن الردع

ب ــن ال ـط ــرف ــن ،وت ـس ــاع ــد ع ـلــى إب ـعــاد
الحرب ،إال أن األمــور تحصل بسرعة
في املنطقة ،وبنحو غير متوقع.
من جهتها ،حذرت صحيفة «يديعوت
أحــرونــوت» مــن أن عــدم وضــع عملية
حزب الله في سياقها الصحيح ُي َع ّد
هــروبــا مــن الــواقــع ،وقــالــت إنها تشير
إلــى مستويني :عمالني واستخباري
عال جدًا ،ملقاتلي حزب الله ،خصوصًا
تنطل
أنهم عرفوا ماذا يستهدفون ولم
ِ
عـلـيـهــم عـمـلـيــة ت ـمــويــه اآللـ ـي ــات الـتــي
كانت تبدو كما لو أنها آليات مدنية،
وحققوا إنجازًا عسكريًا دقيقًا ،ورغم
الـضــربــة املــوجـعــة الـتــي تـعــرضــت لها
إسرائيل ،إال أنها لم تسبب التصعيد.
إلى ذلــك ،وصف املعلق العسكري في

الصحيفة اليكس فيشمان ،مــا جرى
بــأنــه «مـنـعـطــف اسـتــراتـيـجــي» لــدولــة
إســرائ ـيــل ،لكنه رأى أن ه ــذا األم ــر لم
يقرره أحد رسميًا .ولفت إلى أنه على
م ــدار ال ـس ـنــوات األرب ــع املــاض ـيــة ،منذ
انــدالع األحــداث في سوريا واملنطقة،
ّ
تسقط داخل
حرصت إسرائيل على ألّ ُ َ
هذا «الثقب األســود» ،وأل تجذب إلى
داخــل الـصــدامــات فــي العالم العربي،
ّ
وأل تتدخل علنًا في سوريا ومصر.
لكن حني قرر من قرر تغيير االتجاه،
ب ــاغ ـت ـي ــال ع ـن ــاص ــر ح ـ ــزب الـ ـل ــهّ ،
دس
أن ـفــه ف ــي املــواج ـهــة ف ــي س ــوري ــا .وأق ــر
ف ـي ـش ـمــان ب ـ ــأن قـ ـ ــرار م ـهــاج ـمــة ح ــزب
الـلــه فــي ال ـجــوالن ،انطلق مــن فرضية
أن ليس للحزب وإي ــران مصلحة في
توسيع املواجهة مــع إسرائيل وفتح
جبهة أخــرى ضدها ،في الوقت الذي
ي ـخ ــوض ــون ف ـي ــه ال ـق ـت ــال ف ــي س ــوري ــا
وال ـ ـعـ ــراق ول ـب ـن ــان .إلـ ــى ذل ـ ــك ،أض ــاف
فيشمان أن هناك من اعتقد أيضًا أن
الردع اإلسرائيلي قوي بما يكفي كي
يـكـبــح ح ــزب ال ـلــه واإلي ــران ـي ــون ردود
أفعالهم .لكنه لفت إلى أن الردع «ليس
علمًا دقـيـقــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه عندما
ً
تغتال إسرائيل جنراال إيرانيًا ونجل
عـمــاد مغنية فــي وضــح الـنـهــار ،فإنك
«بـبـســاطــة تــرغــم الـجــانــب اآلخ ــر على
تنفيذ خـطــوات ،وتـهــدم بيديك الــردع
الــذي بنيته» .وحــذر فيشمان مــن أنه
غـيــر واضـ ــح م ــا «إذا كــانــت اي ـ ــران قد
أغلقت حسابها مع إسرائيل ،وهو ما
يعني أنه يتعني على إسرائيل النظر
إلى ما يحدث في خارج البالد».

