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سياسة
على الغالف

Тбилиси
زياد الرحباني

فليكن ـ 2
الـ ـج ــوالن أرض م ـق ــاوم ــة /امل ـق ــاوم ــة :إلــى
«فض االشتباك» ّ
الجوالن درّ /
انفض الى
غير رجعة /القنيطرة على تقاطع التفاوض
ّ
االيـ ــرانـ ــي ـ ـ ـ ـ األمـ ـي ــرك ــي /ال ـج ـن ــوب ي ــزف
شهداءه /املقاومة :مرحلة الجوالن /إنجاز
ّ
يتحول الى عبء استراتيجي!/
تكتيكي
ال تداعيات للعدوان على حوار املستقبل
وحزب الله /زيادة الضريبة على البنزين
باقية /في مأزق الحوار السوري /سوريا:
ّ
الحل السياسي عنوان مضمونه حرب/
ال ـت ـك ـف ـيــر ب ــن «داع ـ ـ ــش» واألزهـ ـ ـ ـ ــر( ...يــا
حبيبي!!) /الحوثي لـهــادي :أربــع مطالب
ِ
(تمت املوافقة عليها اليوم ـ ـ البارحة).
ك ــان ــت ه ــذه ع ـنــاويــن ج ــري ــدة «األخـ ـب ــار»
البارحة ،وليوم سعيد واحد مليء باألمل
واالسـ ـت ــرخ ــاء ،ك ـمــا ه ــو أك ـث ــر م ــن جـلـ ّـي
وأشـهــر مــن أن ُي ـعـ ّـرف!!! إننا «عــن جد»
ُ
ف ــي مــرحـلــة تــاريـخـيــة ال نـحـســد عليها،
وعلى أمل أن تكون األجيال القادمة أكثر
ّ
تفرغت ّ
حظًا ،وقد ّ
كليًا للمناجاة بالواتس
آب واإلنستغرام كما والسيلفي ،وطبعًا
بالفايسبوك «عندما يأتي املسا».
مــاح ـظــة  :1وأظـ ـ ـ ّـن أن ـه ــا غ ـيــر مــاحـظـ ٍـة
ك ـث ـي ـرًا لـ ـ ــدى األك ـ ـثـ ــريـ ــة :ال ذكـ ـ ــر لـكـلـمــة
فـلـسـطــن واح ـ ــدة ف ـ ّـي ّأي م ــن الـعـنــاويــن،
ولكن ،وللتذكير ،تظل هي األساس ،وكل
مــا نعيشه ،كما تعيشون وت ــرون ـ ـ من
الذيول .كبيرة جدًا تلك الذيول ،ال أعرف
إن كان ال يزال ممكنًا تسميتها كذلك.
مالحظة  :2كانت هذه ّالعناوين ،عناوين
صحيفة واحدة على األقل.
مالحظة  :3ما زلنا يوم األربعاء (البارحة)،
أي منتصف األسبوع ،الله! الله الله!! الله
أكبر!!!
¶¶¶
ّ
(م ـح ـكــي) مـ ــدام لـ ــور ،ج ـ ّـرب ــي ت ـقــل ـلــي ،أو
أحسن كمان ،تلغي ّاستعمال الريموت،
والحـظــي كيف رح يقلوا مشاويرك عالـ
 ،gymوالح ـظ ــي ك ـيــف إذا ب ـك ــرا ،لغيت
الحضارة الريموت ،ولسبب ّ
معي تجاري
أكيد« ،رح ترجع» ـ ـ «مش رح بتصير» (ما
هـ ّـوي املاضي يــوازي املستقبل بالحركة
الثالثية امل ـ ّ
ـدورة اللولبية لـلـتــاريــخ ...إنتي
ّ
شو ّبدك بهالقصة) ّ ـ ـ رح ترجع صحتك
َ
سمك ،موديلك كلو عا بعضو أشلب،
وك ِ
ِف ــرج ــة رح ب ـت ـص ـيــري ،ب ـ ــدون ج ـهــد وال
التلفزيون
ري ـمــوت .ليش اذا بيرجع بـ ّـث
ّ
ب ــال ـل ـي ــل ح ـ ـص ـ ـرًا ،ي ـع ـن ــي م ـت ــل مـ ــا بــلــش
(املاضي = املستقبل) ...أوه!!! وخدو عا
إنتاج وعا ّ
تطور وعا ثورات.
الـ  :gymالنادي الرياضي
¶¶¶
كــل حياتها الـحـيــاة :قصير ق ـ ّـدام ،طويل
وراَ ،ع شـ ــو زعـ ـ ـ ــان؟ شـ ــو ب ـ ـ ــاك؟ وإذا
ق ـص ـي ــر؟ م ــا ط ـل ـعــت واق ـ ــف ق ـ ـ ـ ّـدام ال ـك ــل،
واألط ـ ــول كـلـهــن وراك ،ش ــو ب ـ ّـدك أفـضــل
من هيك؟! ّ
سد نيعك وحاج ِتنعي ...شو،
شــو؟ مــرتــك تــركـتــك؟ وتـتــركــك ،بــاد الله
ومتالنة نسوان من كل ّشي في
واسعة ِ
قياسات ،ما شو عمنحكي؟ عمبقلك ّ
سد
نيعك ،سد بوزك طيب.

ذعر في إسرائيل
انتقلت إسرائيل أمس من مرحلة القلق إلى مرحلة الذعر ،بعدما أخفقت محاولة
احتواء غضب إيران وحزب الله ،عبر تقديم مبررات تخفيفية «مخادعة» ،و»اعتذار»
غير مباشر ،كما ورد على لسان مصدر أمني رفيع أول من أمس .فيما سيطرت
على المستوطنات الشمالية أمس حال من الهلع بعد تداول المستوطنين ً
أنباء
على اجتياز مجموعة من حزب الله للحدود ،لتنفيذ عمليات «خطف»
يحيى دبوق
شيعت املـقــاومــة االســامـيــة امــس،
آخـ ـ ـ ــر شـ ـهـ ـي ــدي ــن مـ ـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــة
التي اغتالتها طــائــرات الـعــدو في
الـقـنـيـطــرة االحـ ــد امل ــاض ــي .بينما
ب ــوش ــرت ال ـت ـح ـض ـي ــرات الح ـت ـفــال
مـ ــركـ ــزي ي ـ ـقـ ــام االح ـ ـ ــد املـ ـقـ ـب ــل فــي
ال ـض ــاح ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،مل ـنــاس ـبــة
م ــرور اس ـبــوع عـلــى اسـتـشـهــادهــم.
ونـ ـف ــت مـ ـص ــادر ل ـ ـ «األخ ـ ـب ـ ــار» مــا
ّ
تردد عن كلمة لالمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله تعرض
رؤيـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــزب ل ـخ ـل ـف ـيــة االع ـ ـتـ ــداء
وتحدد موقف املقاومة من طريقة
التعامل معه.
فــي هــذه االثـنــاء ،واصـلــت الجهات
امل ـع ـن ـيــة ف ــي حـ ــزب ال ـل ــه ال ـتــدق ـيــق
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ،ودرس
امل ـع ـط ـي ــات امل ـح ـي ـط ــة ب ــالـ ـع ــدوان،
ووض ـ ـ ــع مـ ـقـ ـت ــرح ــات ام ـ ـ ــام قـ ـي ــادة
ال ـ ـحـ ــزب بـ ـش ــأن رد ب ـ ــات ال ـج ـم ـيــع
يتصرف على انه حاصل حتما.
وت ـ ـت ـ ـصـ ــرف املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة بـ ــوضـ ــوح
ازاء نـ ـت ــائ ــج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان .وه ـ ـ ــي ال
تـقــف ام ــام كــل «الـتــوضـيـحــات» او
«ال ـت ـف ـس ـي ــرات» او «االعـ ـ ـت ـ ــذارات»
التي يقدمها العدو ،وتجد نفسها،

كما كل مرة ،معنية بتثبيت قواعد
ال ـ ـ ــردع والـ ـعـ ـق ــاب مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو .مــع
االخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار االس ـت ـح ـقــاق
املتعلق ه ــذه امل ــرة بـتــوســع حــدود
الـجـبـهــة الـشـمــالـيــة م ــن شـبـعــا في
لـبـنــان ال ــى كــامــل ح ــدود ال ـجــوالن
السوري املحتل.
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ــاف ـ ــت مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ،ح ـص ــول

هلع في مستوطنات
الشمال بعد شائعات
عن تسلل مجموعة
من حزب الله

ب ـع ــض االت ـ ـصـ ــاالت غ ـي ــر امل ـع ـل ـنــة،
والـ ـت ــي ل ــم ت ـت ــراف ــق ح ـتــى االن مــع
ت ـصــري ـحــات ع ـل ـن ـيــة ،لـكـنـهــا تــركــز
من جانب فريق  14اذار في الحكم
وخارجه ،على « اال يرد حزب الله
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــدوان ب ــاع ـت ـب ــاره حـصــل

من تشييع الشهيد الشهيد حجازي في الغازية أمس (علي حشيشو)

خارج االراضي اللبنانية».
ف ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه االث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،عـ ـ ــاشـ ـ ــت
املستوطنات اإلسرائيلية القريبة
ً
من الحدود مع لبنان ،أمس ،حاال
مـ ــن الـ ــذعـ ــر والـ ـهـ ـل ــع ،ب ـع ــد ت ـ ــداول
امل ـسـتــوط ـنــن أخـ ـب ــارًا ع ــن اجـتـيــاز
مـجـمــوعــة م ــن ح ــزب ال ـلــه ال ـحــدود
فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه إحـ ـ ــدى امل ـس ـتــوط ـنــات
ل ـت ـن ـف ـيــذ «ع ـم ـل ـي ــة خ ـ ـطـ ــف» .وزاد
مـ ــن م ـس ـت ــوى ال ـه ـل ــع ال ـت ـع ــزي ــزات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـت ــي
انـتـشــرت فــي الـقـطــاع األوس ــط من
ال ـحــدود ،وإق ـفــال ال ـطــرق ،والطلب
م ـ ـ ــن امل ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ف ــي
م ـن ــازل ـه ــم ح ـت ــى ان ـت ـه ــاء عـمـلـيــات
البحث والتمشيط.
وأفـ ـ ــادت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الـعـبــريــة
ب ــأن ال ــذع ــر دف ــع املـسـتــوطـنــن إلــى
ّ
إقفال محالهم التجارية ،فيما خلت
ال ـط ــرق ــات م ــن املـ ـ ــارة والـ ـسـ ـي ــارات،
وأغلقت الشرطة والجيش الطرق
الــرئـيـسـيــة وم ـف ـتــرقــات ـهــا .وأعـلـنــت
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة رف ـ ــع حــالــة
الـ ـت ــأه ــب ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود مــع
لبنان ،واتـبــاع اإلجـ ــراءات املتخذة
مسبقًا ملواجهة حالة تسلل عدائية
لخطف جنود ومستوطنني.
وبعد ساعات من االستنفار ،أعلن

ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي عـ ــدم رص ــد
أي م ـج ـمــوعــة ت ـس ـل ـلــت م ــن لـبـنــان
إل ــى امل ـس ـتــوط ـنــات ،وت ـح ــدي ـدًا في
م ـن ـط ـقــة س ـل ـس ـلــة جـ ـب ــال «رامـ ـي ــم»
ف ــي ال ـق ـط ــاع األوس ـ ـ ــط ،وط ـل ــب مــن
امل ـس ـتــوط ـنــن ا ُس ـت ـئ ـنــاف حـيــاتـهــم
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وأعـ ـ ـي ـ ــد ف ـت ــح جـمـيــع
الـطــرقــات .وأش ــارت وســائــل إعــام
إلـ ــى أن ال ـش ــائ ـع ــات ع ــن عـمـلـيــات
تسلل دفعت رئيس أركان الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ــي غ ــان ـت ــس ،إل ــى
إل ـغ ــاء مـشــاركـتــه ف ــي مــؤتـمــر ق ــادة
جـيــوش ال ــدول األعـضــاء فــي حلف
شمال األطلسي «الناتو».

بدء النقاش
إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأ اإلعـ ـ ـ ـ ــام ال ـع ـب ــري
ي ـ ــرف ـ ــع الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت بـ ــان ـ ـت ـ ـقـ ــاد ق ـ ـ ــرار
ال ـه ـج ــوم امل ـت ـس ــرع ف ــي ال ـق ـن ـي ـطــرة
األح ــد املــاضــي ،لـعــدم مــوازنـتــه بني
الفائدة والثمن املقدر دفعه ،وسط
م ـطــال ـبــات بــالـت ـحـقـيــق ف ــي الـخـلــل
االس ـت ـخ ـبــاري ال ــذي الزم الـهـجــوم،
وفشل أداء املؤسسة السياسية في
أعقابه.
ودعـ ــا مـعـلــق الـ ـش ــؤون الـعـسـكــريــة
ف ــي «ه ــآرت ــس» ،ع ــام ــوس هــرئـيــل،
أعضاء لجنة الخارجية واألمن في

