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الحدث

خامنئي لألسد :دعمنا شامل ...وغير محدود
«الرد على الغارة
اإلسرائيلية حتمي ،وهو
مفتوح على جميع االحتماالت
بما ال يهز توازن الرعب القائم
في املنطقة» .لعلها الجملة
التي تختصر موقف طهران
التي أكدت دعمها الكامل
واملفتوح لسوريا ،وهذه املرة
برسالة مباشرة من املرشد إلى
القيادة السورية
إيلي شلهوب
ت � � ��درك ط � �ه� ��ران ل� � � ّ�ب امل � �ع� ��ادل� ��ة :ال � �غ� ��ارة
اإلس ��رائ � �ي � �ل � �ي ��ة ض� ��رب� ��ت س � ��وري � ��ا ،ل �ك��ن
امل�ق�ص��ود ف�ي�ه��ا إي� ��ران وح ��زب ال �ل��ه .كثر
ت�ح��دث��وا م��ن ط �ه��ران ،ل�ك��ن ال �ق��رار واح��د
وامل� ��وق� ��ف واح� � ��د :دع� ��م ك ��ام ��ل وم �ف �ت��وح
ل� �س ��وري ��ا ال� �ت ��ي ل ��ن ن �س �م��ح ب�س�ق��وط�ه��ا
ف��ي أي��دي األع� ��داء .ال�ك�لام مل��رش��د ال�ث��ورة
علي خامنئي ،نقله علي أكبر صالحي
بصفته موفدًا باسمه إلى الرئيس بشار
األس��د ،في ظل تحرك ميداني ،األولوية
فيه لتعزيز التقدم في الداخل السوري،
مرفقًا باتجاه لعقد مؤتمرين في طهران:
األول س��وري ـ�ـ س��وري م��وس��ع ،والثاني
دولي ألصدقاء الشعب السوري.
وأبلغ صالحي ،باسم السيد خامنئي،
«رس ��ال ��ة ت�ض��ام��ن ودع ��م إي� ��ران ال�ش��ام��ل
وغ� �ي ��ر امل� � �ح � ��دود ،س �ي��اس �ي��ًا وع �س �ك��ري��ًا
واقتصاديًا ،لسوريا وقيادتها وشعبها
ف��ي م��واج �ه��ة ال�ت�ك�ف�ي��ري�ين واإلره��اب �ي�ين
وإس��رائ �ي��ل وأم�ي��رك��ا وك��ل م��ن ت �س� ّ�ول له
نفسه االعتداء على هذا البلد» .وتصف
مصادر إيرانية وثيقة االط�لاع الرسالة
ب��أن �ه��ا «ت �ت �م��اه��ى م ��ع م ��ا أع �ل �ن��ه أخ �ي �رًا
األم �ي�ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال�س�ي��د حسن
نصرالله» ،مشيرة إلى أن أهميتها تنبع
م��ن كونها «رس��ال��ة م�ب��اش��رة م��ن القائد
(ع �ل��ي خ��ام �ن �ئ��ي) إل ��ى ال��رئ �ي��س األس ��د،

ّ
طهران تحذر ملك األردن :عرشك ومملكتك سيذهبان فرق عملة (بترا)

الهجمات تخدم المصالح الغربية في سوريا
يحيى دبوق

تفرق تظاهرة ضد العدوان
غزة« :حماس» ّ
غزة ــ شعيب أبو جهل
ّ
فرقت قوى األمن التابعة للحكومة الفلسطينية املقالة ،التي ترأسها حركة «حماس»،
وقفة تضامنية نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني في مدينة خ��ان يونس
جنوب قطاع غزة ،للتنديد بالعدوان االسرائيلي على دمشق ،رافعني صورًا للسيد
حسن نصرالله وأعالم سوريا وفلسطني .كذلك رفع املتظاهرون صورًا عليها عالمة
( )xللشيخ يوسف القرضاوي الذي سيصل إلى قطاع غزة على رأس وفد من علماء
املسلمني اليوم.
وخالل الوقفة ،استخدمت قوات االمن العصي والهروات لتفريق املتظاهرين ،ما أوقع
ثالث إصابات طفيفة .كذلك منع الصحافيون الحاضرون في الوقفة من التغطية
اإلعالمية ،حيث تم اعتقال عدد منهم لدى املباحث العامة.
وأدانت نقابة الصحافيني الفلسطينني ما جرى من اعتداء بحق الصحافيني خالل
عملهم ،وطالبت باالفراج الفوري عنهم .وقالت النقابة ،في بيان ،إن اعتداء االجهزة
االمنية في الحكومة املقالة واعتقال الصحافيني بصورة تعسفية انتهاك واضح
للقانون الفلسطيني ال��ذي كفل حرية العمل الصحافي وال��وص��ول ال��ى املعلومات.
وطالبت النقابة باإلفراج الفوري عن الصحافيني املعتقلني والتحقيق في مالبسات
االعتداء.
من جانبهّ ،
عبر رئيس املكتب االعالمي الحكومي في الحكومة الفلسطينية املقالة،
إيهاب الغصني ،عبر صفحته على فايسبوك ،عن رفضه وأسفه بخصوص ما تم
من أح��داث فى محافظة خان يونس ومما قامت به الشرطة من احتجاز لعدد من
الصحافيني أثناء القيام بعملهم .وأوضح الغصني أنه طالب بتشكيل لجنة تحقيق
ومحاسبة ّ
املسبب لهذا الحدث املرفوض بحق الصحافيني ،من دون التطرق إلى قمع
املتظاهرين من غير الصحافيني.

ح��ذر خ �ب��راء وم�ح�ل�ل��ون اس��رائ�ي�ل�ي��ون من
الدخول املباشر لتل أبيب على خط األزمة
وال� �ح ��رب ف ��ي س ��وري ��ا ،م ��ن ب ��واب ��ة ف��رض
ق��واع��د لعبة ج��دي��دة ،تمنع ن�ق��ل اسلحة
«ك��اس��رة ل�ل�ت��وازن» إل��ى ح��زب ال�ل��ه .وعبر
االعالم العبري عن الخشية من أي تورط
اسرائيلي في املعادلة الداخلية السورية،
بعدما ح��اذرت تل ابيب التدخل املباشر
ط��وال ال�ع��ام�ين امل��اض�ي�ين ،وت��رك��ت املهمة
لحلفائها في الغرب وفي املنطقة.
وأك � ��دت ص�ح�ي�ف��ة «اس��رائ �ي��ل ال� �ي ��وم» ،أن
الهجمات االسرائيلية األخيرة في سوريا،
وإن ك��ان��ت تحت ع�ن��وان «م�ن��ع ح��زب الله
من امتالك سالح كاسر للتوازن» ،اال أنها
تخدم املصالح الغربية من دون أن يضطر
ً
الغرب إلى التدخل بنفسه ،مشيرة إلى أن
تل ابيب عملت في السابق «كذراع طويلة
ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،وحققت
مصالح الغرب في الساحات التي كانت
ال ��دول الغربية تمتنع ع��ن ال�ت��دخ��ل فيها
بشكل مباشر ومكشوف».
وب �ح �س ��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة« ،ي �م �ك ��ن أن ن ��رى
ف��ي الهجمات االس��رائ�ي�ل�ي��ة ض��د منشآت
ووس��ائ��ل قتالية ف��ي األراض ��ي ال�س��وري��ة،
ً
ب��دي�ل�ا ع��ن ع�م�ل�ي��ات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت��أخ��ر
وص� ��ول � �ه� ��ا ل� �ك ��ل م � ��ن واش � �ن � �ط� ��ن ول� �ن ��دن
وب � � ��اري � � ��س ،اذ إن ال � �ح � �ض� ��ور ال � �ج� ��وي

االس��رائ �ي �ل��ي ف��ي امل �ي��دان (ال� �س ��وري) ،هو
اهم تعبير عملي حيال التحرش بالنظام
ً
ف��ي دم �ش��ق ،وح �ي��ال م��واج�ه�ت��ه» ،م�ش��ددة
على أن «ت �ك��رار ال�ت��دخ��ل االس��رائ�ي�ل��ي في
ال�ق�ت��ال ،ي�لائ��م تمامًا امل�ص��ال��ح االميركية
واالوروبية».
ب� ��دوره ،أك��د دان مرغليت ف��ي الصحيفة
ن� � �ف� � �س� � �ه � ��ا ،ع � � �ل� � ��ى «ح � � �ك � � �م� � ��ة ال� � �ه� � �ج � ��وم
االس��رائ �ي �ل��ي» ،م��وض�ح��ًا أن «ال�ح�ك��وم��ات
الغربية تستخدم اسرائيل كجهة مرتزقة
الضعاف بشار االسد ،بينما هي مستعدة
لذلك» ،اال أن الكاتب حذر اسرائيل من أنه
«ال توجد مصلحة بالتدخل في سوريا،
واسرائيل ليست طرفًا في املعارك الدائرة
ه �ن ��اك ،ف��امل �ت �م��ردون ل �ي �س��وا ب��ال �ض��رورة
اق��ل تهديدًا م��ن عائلة االس��د» .ام��ا معلق
الشؤون العسكرية في «اسرائيل اليوم»،
يؤاف ليمور ،فأكد على أن «االستعدادات
للهجوم ( االسرائيلي) التالي ،قد بدأت
بالفعل ،وال �س��ؤال عما يمكن أن يحصل
اذا ت �ل �ق��ت اس ��رائ �ي ��ل ف ��ي األي� � ��ام ال�ق��ري�ب��ة
املقبلة ،معلومات استخبارية تشير إلى
نقل سالح من سوريا إلى لبنان ،خاصة
أن�ه��م ف��ي اس��رائ�ي��ل ي��درك��ون ج�ي�دًا أن كل
عمل ك�ه��ذا ي�ق��رب س��وري��ا وح��زب ال�ل��ه من
قرار الرد».
وك�ت��ب اي��ال زي�س��ر ف��ي «اس��رائ�ي��ل ال�ي��وم»،
م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى أن «اس � ��رائ� � �ي � ��ل ت� ��ري� ��د م��ن
هجماتها ف��ي س��وري��ا ،أن ت�ف��رض قواعد

لعبة ج��دي��دة وت�م�ن��ع ن�ق��ل س�ل�اح متطور
إل��ى ل�ب�ن��ان» ،لكنه ت�س��اءل ف��ي امل�ق��اب��ل إن
كان بإمكان حزب الله أن يرضى بقواعد
اللعبة الجديدة .وبحسب زيسر ،فإن «ما
يحصل ال يتعلق بسالح يكسر التوازن،
ب��ل ه��و كسر معادلة وق��واع��د لعبة كانت
قائمة وموجودة منذ عقدين بني اسرائيل
م��ن ج�ه��ة ،وح��زب ال�ل��ه وس��وري��ا م��ن جهة
اخرى ،وبموجب هذه املعادلة ،جرى نقل
س�ل�اح م�ت�ط��ور م��ن س��وري��ا إل��ى االراض ��ي
اللبنانية».
صحيفة «هآرتس» ركزت على ما وصفته
ب��ال �س��ؤال االس�ت��رات�ي�ج��ي ،وال� ��ذي يتعلق
ب�ت��أث�ي��ر ال �ه�ج �م��ات ع �ل��ى م�ج�م��ل امل �ق��ارب��ة
الغربية من سوريا ،وكتب معلق الشؤون
ال �ع��رب �ي��ة ف��ي ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ت�س�ف��ي ب��رئ�ي��ل،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن «ال� �س ��ؤال االس�ت��رات�ي�ج��ي
امل�ط��روح حاليًا ،ليس اذا كانت اسرائيل
ت �ت �ع��رض ل �ت �ه��دي��د ع �س �ك��ري م ��ن ج��ان��ب
س��وري��ا او ح ��زب ال �ل��ه ،ب��ل ب ��أي ش�ك��ل قد
تغير الهجمات االسرائيلية ،التفاهمات
الدولية بشأن عدم التدخل العسكري في
سوريا».
م�ع�ل��ق ال �ش��ؤون ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي صحيفة
«يديعوت اح��رون��وت» ،اليكس فيشمان،
ش��دد ع�ل��ى أن م��ا ق��ام��ت ب��ه اس��رائ �ي��ل هو
عمل موجه لسوريا ،لكنه ،ب��درج��ة اكبر،
خ�ط��وة ص��ارخ��ة ض��د مصالح االي��ران�ي�ين
وح �ل �ف��ائ �ه��م ف� ��ي امل �ن �ط �ق ��ة ،م ��وض �ح ��ًا أن

