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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

الدولة «تستوعب» اشتباك الجنوب:

معركة الوعي بين حزب الله وتل أبيب:
رسائل المرحلة المقبلة

تحصين موقف المقاومة

حد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت .وللمرة
للمرة األولى من عام  ،2006تصل خطورة االعتداءات اإلسرائيلية إلى ّ
األولى ،يكون الموقف الرسمي اللبناني بالوضوح الذي كان عليه في الجولة األخيرة بين المقاومة والعدو
انتهت الجولة األخيرة من الصراع
مع العدو بموقف من أركــان الدولة
ّ
ً
غطاء رسميًا لعملية املقاومة
شكل
فـ ـ ــي األول مـ ـ ــن أيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول ،ردًا ع ـلــى
االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على ضاحية
ب ـيــروت الـجـنــوبـيــة وع ـلــى مـقــاومــن
ف ــي س ــوري ّــا .م ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس نبيه
ب ــري م ـت ــوق ــع وط ـب ـي ـعــي .ل ـك ـنــه هــذه
املــرة رفــع السقف أعلى من السابق،
إذ وضع حركة أمل في جاهزية ،إلى
جانب حزب الله ،ملواجهة أي اعتداء

الحريري :لن نقبل باعتداء
على بالدنا ،بصرف النظر عن
ّ
أي خالف مع حزب الله
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
الـ ـعـ ـم ــاد مـ ـي ـش ــال ع ـ ـ ــون ،لـ ــم يـسـمــح
ل ـل ـم ــوق ــع ال ــرس ـم ــي ب ـت ـق ـي ـي ــده .عـلــى
ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك ،حـ ّـمـلـتــه الــرئــاســة
مسؤولية عــن أمــن الـبــاد أكـبــر مما
كان عليه األمر حني كان نائبًا رئيسًا
لتكتل نيابي وتـيــار سياسي .ومن
املنطلق ،كان موقفه الداعم ،بال
هذا ّ
أي تحفظ ،للمقاومة ،في سعيها إلى
تثبيت قــواعــد االشـتـبــاك مــع العدو.
ل ـكــن ال ــاف ــت م ــوق ــف الــرئ ـيــس سعد
الحريري .ما قاله في جلسة مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أو ف ــي اج ـت ـم ــاع املـجـلــس
األعلى للدفاع ،كان شديد الوضوح
لـجـهــة رف ــض االعـ ـت ــداء اإلســرائـيـلــي

«لبنان القوي»ّ :رد الفعل الثأري ال يمكن اعتباره تصعيدًا (علي حشيشو)

على الضاحية فجر  25آب الفائت.
جعل ّ
رد االعتداء أولوية ال يتعداها
أي نقاش آخــر .من هم على تواصل
دائــم معه يؤكدون أن الحريري ،في

الجلسات املغلقة ،يعلن قناعته في
هذا الصدد« :لن نقبل باعتداء على
بالدنا ،بصرف النظر عن أي خالف
مع حزب الله أو غيره».

م ـ ـصـ ــادر وزاريـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ــرى فـ ــي م ــوق ــف
الـ ـ ـ ــرؤسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة دعـ ـ ـم ـ ــا ك ـب ـي ـرًا
لـلـمـقــاومــة ،وتحصينًا إضــافـيــا لها
فــي أي جــولــة مستقبلية مــع الـعــدو.

وت ـق ــول املـ ـص ــادر إن أداء ال ـحــريــري
يضعف ره ــان ال ـعــدو عـلــى الـعــوامــل
الداخلية اللبنانية إذا قررت إسرائيل
ً
مستقبال تصعيد اعـتــداءاتـهــا على
لبنان.
يـ ــوم أمـ ـ ــس ،كـ ــان رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة،
ّ
يعبر ،بدبلوماسية ،عن موقفه .قال
ف ــي ال ـس ــراي ــا إن «ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة
استوعبت ما حدث دبلوماسيًا ،منذ
ً
ـوال إلى ّ
رد فعل
قصة املسيرات ،وصـ
ح ــزب ال ـل ــه .عـلـيـنــا أن ن ـحــافــظ على
االستقرار وعلى القرار  .1701املشكلة
األس ــاس ـي ــة أن ال ــوض ــع ف ــي املـنـطـقــة
ً
بغنى عن أزمــات
ككل مـتــأزم ،ونحن
جــديــدة .هــذا هــو منطلقي ،وحماية
لبنان هي األساس».
وردًا على سؤال ،قال« :القرار  1701لم
يسقط ،وال يزال موجودًا ،والخطوط
الحمراء ما زالت موجودة ،واملهم أن
نستمر فــي تطبيق الـقــرار  .1701ما
يهمني هو ما يحصل على األرض،
وهو تطبيق هذا القرار».
وف ـ ـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـي ـ ـنـ ــه ،أت ـ ـ ـ ــى بـ ـي ــان
ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل أمـ ـ ــس ل ـي ـع ـ ّـب ــر عــن
«تموضع» رئيس الحكومة .أعلنت
إدان ـت ـهــا «ل ــاع ـت ــداءات وال ـخــروقــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة لـلـسـيــادة الـلـبـنــانـيــة»،
وعـ ـ ّـبـ ــرت ع ــن «االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان لـلـمـســار
الـ ـ ــذي اع ـت ـم ــدت ــه ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ه ــذا
الشأن ،وللجهود التي توالها رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ال ــذي أم ـســك بــزمــام
االتصاالت الدولية والعربية ،وعمل
بالتنسيق مــع رئيسي الجمهورية
ومجلس النواب على تجنيب لبنان

واملنطقة حربًا مجهولة األبعاد».
وإذ ن ــوه ــت ال ـك ـت ـل ــة ب ــ«ال ـت ـض ــام ــن
ال ــوط ـن ــي ح ـي ــال هـ ــذه االعـ ـ ـت ـ ــداءات»،
اعتبرت أن «االلتفاف حول مرجعية
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة وقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا وم ــؤسـ ـس ــاتـ ـه ــا
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـيــة
ه ــو امل ـص ــدر األس ـ ــاس ل ـق ــوة املــوقــف
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات
امل ــاث ـل ــة ،وت ـطــالــب املـجـتـمــع ال ــدول ــي،
وأص ـ ـ ـ ـ ــدق ـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا،
ال ــوف ــاء بــال ـتــزامــات ـهــم ت ـج ــاه حـمــايــة
الـ ـق ــرار  1701وم ـم ــارس ــة ك ــل أش ـكــال
الـتــدخــل لــوقــف مسلسل الـخــروقــات
اإلسرائيلية وتجنيب املنطقة املزيد
من حلقات التدهور العسكري».
م ــن جـهـتــه ،أت ــى ب ـيــان تـكـتــل «لـبـنــان
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوي» ب ـ ـعـ ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــه أم ـ ـ ــس،
ّ
ليصب في خانة دعــم موقف رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،إذ رأى ال ـت ـك ـت ــل «أن
قـ ــواعـ ــد ال ـل ـع ـب ــة قـ ــد تـ ـغـ ـي ــرت بـفـعــل
الـعـمــل اإلســرائـيـلــي ال ــذي حـصــل في
َّ
املسيرات التي
الضاحية الجنوبية،
ت ـت ـنــاول أن ــاس ــا وتـشـكــل خ ـط ـرًا على
ح ـي ــات ـه ــم وأحـ ـي ــائـ ـه ــم ودس ــاك ــره ــم
وبلداتهم ،وهــي التحدي الحقيقي،
وكـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب عـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـب ــاح ــة
َّ
مسيرة
سـمــائـنــا ونــاسـنــا ب ـطــائــرات
تفجر وتـغـتــال وتـتـجـســس وتـصــور
وتـنـقــل ال ــدات ــا إل ــى حـيــث ال نـعـلــم أو
نعلم ومــا شابه مــن أعـمــال عدوانية
ّ
تمس حياة الناس .محليًا ،ال يمكن
أن نقبل بـهــذا الـخــرق الـسـيــادي ،وال
تعارض مع منطقنا أو إحراج لنا في
ردة فعل من منطلق مصلحة الدولة
اللبنانية ،مصلحة الشعب في ضوء
م ـي ـث ــاق األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة .رد ال ـف ـعــل
الـ ـث ــأري ال يـمـكــن اع ـت ـب ــاره تصعيدًا
( .)...فــي تقييمنا ،مــوقـفـنــا املبدئي
هـ ــو س ـ ـيـ ــادي ويـ ـت ــاق ــى مـ ــع مــوقــف
وطني موحد ،باستثناء مكون اعتاد
الشعار والشجار».
(األخبار)

َ ّ
صالحة وتشكل وعي حسن نصر الله
في األيام القليلة املاضية ،احتل هجوم
وحدة قتالية صغيرة من حزب االله على
مركبة عسكرية إسرائيلية في أعلى
الـجـلـيــل وتــدم ـيــرهــا ،ع ـنــاويــن وســائــل
اإلعالم العاملية والعربية .الهجوم كان
ردًا على هجوم إسرائيلي بالطائرات
املسيرة على الضاحية الجنوبية في
ب ـي ــروت ،هــو ّاألول مــن نــوعــه مـنــذ آب
 ،2006مــا ُيـخــل بــ«قــواعــد االشتباك»
التي استقرت بني الطرفني .في خضم
ال ـح ــدث ،ب ــرز وت ـكــرر اس ــم مستوطنة
ُ
أفيفيم ،لكون الشارع الذي ضربت فيه
املــركـبــة اإلســرائـيـلـيــة مــاصــق لشمال
املستوطنة الـتــي ال تبعد عــن الـحــدود
اللبنانية  -الفلسطينية (أو ما يسمى
الـخــط األزرق) س ــوى  900مـتــر (فــي
مواجهة قرية مارون الرأس).
لــن أخ ــوض فــي ه ــذا املــوضــوع إال من
خالل زاوية محددة ،هي زاوية الذاكرة.
فما أحزنني هــو ُعــدم التطرق إلــى أن
مستوطنة أفيفيم أقـيـمــت عــام 1958

ع ـل ــى أن ـ ـقـ ــاض ق ــري ــة ع ــرب ـي ــة اس ـم ـهــا
«صالحة» (أو «صلحا»).
كانت صالحة قرية سكانها من الشيعة
في «جبل عامل» .ولهذا السببُ ،ح ِّد َدت
صالحة جــزءًا ال يتجزأ من لبنان في
اتفاقية الـحــدود الفرنسية البريطانية
ع ــام  .1920لكنها كــانــت واحـ ــدة من
سـبــع ق ـ َـرى شـيـعـيــة ،وواح ـ ــدة م ــن 24
ُ
قــريــة نـقــلــت إلــى السيطرة البريطانية
في عام  1924بعد ترسيم الحدود عام
 1923بــن االن ـت ــداب الـبــريـطــانــي على
فلسطني واالنتداب الفرنسي لسوريا
ولـ ـبـ ـن ــان .ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـج ــدي ــد ملـصـلـحــة
البريطانيني حصل بتواطؤ فرنسي،
وال ـ ـه ـ ــدف :ت ــوس ـي ــع ح ـ ـ ــدود املـ ـش ــروع
الصهيوني على حساب لبنان .بذلك،
أص ـب ـحــت صــال ـحــة ق ــري ــة فلسطينية
خــاض ـعــة ل ــان ـت ــداب ال ـبــري ـطــانــي على
فلسطني .الحقًا ،بموجب قرار تقسيم
فـلـسـطــن إل ــى دول ـت ــن ،واحـ ــدة عربية
واألخرى يهودية ،الصادر عن الجمعية
العامة لألمم املتحدة عام ( 1947القرار
رقم  ،)181كانت صالحة ضمن حدود

الدولة العربية املقترحة.
ٌهجر جميع أهل صالحة على األغلب
فــي األي ــام األخ ـيــرة مــن شهر تشرين
األول /أك ـت ــوب ــر  1948ب ـع ــد م ـج ــزرة
هــي واح ــدة مــن األشـنــع الـتــي ارتكبها
الـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي خـ ـ ــال ح ــرب
ُ
 .1948احتلت القرية بعد استسالمها
ورفـ ـ ــع أهـ ـلـ ـه ــا لـ ــأعـ ــام الـ ـبـ ـي ــض مــن
قبل الكتيبة  79التابعة لـلــواء السابع
ضمن «عملية حيرام» ،التي شنت في
أواخ ــر تشرين األول /أكتوبر ومطلع
تشرين الثاني /نوفمبر  1948والتي
استهدفت احتالل ما بقي من الجليل،
وخصوصًا الجليل األوســط وتفريغه
من السكان.
تـتـفــق املـ ـص ــادر اإلســرائ ـي ـل ـيــة املـبـنـيــة
على وثائق إسرائيلية متنوعة ،منها
أرش ـي ــف عـمـلـيــات الـجـيــش وم ــذك ــرات
ق ــادة صهاينة كـبــار وتـقــاريــرهــم ،في
ُ
أن مجزرة شنيعة ارت ِك َبت في القرية
(ح ـتــى وف ــق املـقــايـيــس اإلســرائـيـلـيــة)،
لكنها تتناقض في عدد قتلى املجزرة،
ً
مــع أن أغلبها يتحدث عــن  94قتيال،

علي حيدر
ل ــم يـنـتــهِ ّ
رد ح ــزب ال ـلــه عـلــى اع ـت ـ َ
ـداء ي
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا والـ ـض ــاحـ ـي ــة
الجنوبية .انـطــاقــا مــن هــذه الحقيقة،
انتقل تركيز جيش الـعــدو فــي البحث
عــن سـيـنــاريــوات الضربة التالية التي
س ـي ـت ـل ـق ــاه ــا ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة ف ـ ــي األجـ ـ ـ ــواء
اللبنانية .وتـحــاول الجهات املختصة
ف ــي ت ــل أب ـيــب اس ـت ـشــراف سـيـنــاريــوات
االس ـت ـهــداف ال ــذي ستتلقاه الـطــائــرات
َّ
املسيرة في األجــواء اللبنانية ،توقيتًا
وأسـلــوبــا وهــدفــا .ب ـم ــوازاة ذل ــك ،انتقل
«الـكـبــاش» بــن مؤسسة ال ـقــرار فــي تل
أبيب وقيادة حزب الله ،إلى ساحة ما
ُيـعــرف بـ«املعركة على الــوعــي» .يهدف
من خاللها كل من الطرفني إلى محاولة
التأثير في حسابات اآلخر وتقديراته،
ل ـج ـهــة م ــا ي ـت ـصــل ب ـم ـع ــادالت املــرح ـلــة
املقبلة.
املـ ــواقـ ــف الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا األمـ ـ ــن ال ـع ــام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،أول
من أمــس ،بعد عملية الــرد الصاروخي
عبر الحدود اللبنانية  -الفلسطينية (1
أيلول  ،)2019كانت ،من جهة ،تظهيرًا
ل ـل ــرس ــائ ــل ال ــردعـ ـي ــة  -االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـكــامـنــة فــي عملية ال ــرد ال ـصــاروخــي.
وأكثر من يــدرك هذه الرسائل ويلتقط
معاملها ،قادة العدو وأجهزته املختصة.
ومن جهة أخــرى ،شكلت تزخيمًا لهذه

نتنياهو يعيد ترتيب أولويات العمل اإلسرائيلي« :النووي»
ثم الصواريخ الدقيقة ثم االنتشار اإليراني (أ ف ب)

الرسائل في مواجهة تحديات املرحلة
املقبلة .في هــذا السياق ،أتــت الرسائل
الـتــي وجـهـهــا األم ــن ال ـعــام لـحــزب الله
وحدد فيها موقفه وخياره في مواجهة
استراتيجية العدو العدوانية ،من خالل
قــولــه« :إذا اعـتــديـتــم ،ف ــإن كــل جنودكم
ومستعمراتكم في عمق العمق ستكون
ضـمــن أه ــداف ردن ــا ،احـفـظــوا تــاريــخ 1
أيـلــول  2019ألنــه بــدايــة مرحلة جديدة
من الوضع عند الحدود لحماية لبنان.

اﻟﻘﺮض اﻟﺸﺨﺼﻲ

ﺣﻠﻮ...ﺑﻮﻗﺘﻮ!
ﻗﺮﺑــﺖ اﻟﻤــﺪارس ﺗﻔﺘــﺢ
دق اﻟﺠــﺮسّ ...
وﻛِ ْﺘﺮت اﻷﺳﺌﻠــﻪ واﻟﺤــﺴﺎﺑﺎت!؟
ﻓﻲ أﺟﻮﺑﻪ واﺣﺘﻤﺎﻻت ﻛﺘﻴﺮه...
ﻣﻊ اﻟﻘﺮض اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ،Creditbank
ﻛﻞ ﺷﻲ ﺑـﻮﻗﺘﻮ ﺣﻠﻮ!
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بينهم أيـضــا نـســاء وشـيــوخ وأطـفــال.
وت ـعــود امل ـص ــادر اإلســرائـيـلـيــة لتتفق
ع ـل ــى ش ـك ــل امل ـ ـجـ ــزرة ،ف ـت ـت ـحــدث عــن
تجميع الـضـحــايــا فــي داخ ــل مسجد
القرية ونسفه عليهم (بــدم بــارد ومن
دون أي «ضرورة» عسكرية).
لـكــن ذل ــك لــم يـكــن فــي ال ــواق ــع إال أحــد
فصول املـجــزرة التي جــرت على عدة
مــراحــل .فــي الـبــدايــةُ ،جمع األهــالــي في
ســاحــة ال ـقــريــة بــال ـقــرب م ــن املـسـجــد،
ث ــم ن ـس ـفــت الـ ـق ــوات ج ـ ــزءًا م ــن بـيــوت
القرية ،فأدى الركام املتطاير إلى جرح
وم ـق ـتــل ال ـب ـع ــض ،تـ ــاه إعـ ـ ــدام شـبــان
ُجمعوا في الساحة لهذا الغرض .وهو
إعـ ـ ــدام أع ـق ـبــه ان ـس ـح ــاب ال ـج ـيــش من
القرية .األحياء من األهالي املرعوبني،
وغــال ـب ـي ـت ـهــم ال ـس ــاح ـق ــة مـ ــن ال ـن ـســاء
وبعض كبار السن من الرجال ،نقلوا
القتلى والـجــرحــى إلــى مسجد القرية
الوحيد .لم يكن في القرية من مسعف
أو ط ـب ـيــب ،وك ـ ــان ال ـج ــرح ــى ي ـمــوتــون
بـصـمــت ،ول ــم تـكــن ل ــدى مــن بـقــي من
ال ـن ـســاء املــرعــوبــات وامل ـص ــدوم ــات أي

مـقــدرة على دفــن عـشــرات الضحايا،
وغالبيتهم من الفتية الشبان والرجال.
فــي الـيــوم الـتــالــي ع ــادت ق ــوات الجيش
ّ
وصبت النفط على الجثث
إلى القرية،
وأش ـع ـلــت ال ـن ــار ف ــي امل ـس ـجــد ق ـبــل أن
ي ـن ـس ـفــوه ع ـلــى رؤوس م ــن ك ــان فيه
مــن قتلى أو جرحى أو مرافقني لهم،
ثــم أخ ـبــروا القليل الـبــاقــي فــي الـقــريــة،
أن «ارحـلــوا وإال فسنحرقكم أحـيـ ًـاء».
تـ ــوجـ ــه م ـع ـظ ــم ال ـ ـهـ ــاربـ ــن إلـ ـ ــى ق ــري ــة
مــارون الــرأس قبل أن يتوزعوا الحقًا
ع ـلــى مـخـيـمــات الــاج ـئــن ف ــي لـبـنــان،
وب ـع ـض ـه ــم اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــم ع ــائ ــات
لبنانية في البداية ،ثم استأجروا غرفًا
لـفـتــرة م ـح ــدودة فــي ال ـقــرى الشيعية.
بعض الجئي صالحة وصل واستقر
ف ــي ق ــري ــة ال ـ ـبـ ــازوريـ ــة ،م ـس ـقــط رأس
(األمني العام لحزب الله السيد) حسن
نصر الله.
ل ــم تـتــوقــف مـحـنــة أه ــل صــال ـحــة ،فقد
قتلت ال ـقــوات اإلســرائـيـلـيــة معظم من
حــاول الـعــودة إلــى القرية فــي األي ــام أو
األشهر أو السنوات التالية ،وكان دافع

ال ـع ــودة ال ـع ــوز وال ـف ـقــر وال ـح ــاج ــة .في
الغالب ،كان الرجال يدفعون بنسائهم
إلــى هــذه املهمة الخطيرة ،على أمــل أن
يـكــون اإلســرائـيـلـيــون أرح ــم بالنساء.
ُدفع ثمن باهظ لهذا التصور الخاطئ،
في حالة واحــدة فقط ،وفــي يــوم واحد
قتلت  4نـســاء مــن عــائـلــة واحـ ــدة .في
مـنـتـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،وع ـل ــى منت
طائرة متجهة من عمان إلــى القاهرة،
لبناني من البازورية،
التقيت بعجوز
ّ
أكــد لي مأساة ما حــل بالفلسطينيني
خالل النكبة الفلسطينية،
واللبنانيني ّ
ومن ذلك ما حل بقرى صالحة والحولة
(الحولة قرية لبنانية قتل عشرات من
سكانها تحت أنقاض مسجد القرية
ال ــذي ُجـمـعــوا فـيــه) وال ــذي تـنــاهــى إلــى
مسمع نصر الله وهو صغير ،وهو ما
ّ
أسهم في تشكل وعي «السيد» املبكر
في طفولته.
* كاتب فلسطيني ،رئيس سابق
لبلدية البيرة  -رام الله ،وعضو
سابق في املجلس التشريعي
الفلسطيني .مقيم في البيرة.

األول مــن أي ـلــول بــدايــة ملــرحـلــة جــديــدة
للحدود اللبنانية مع فلسطني املحتلة،
وليس هناك خطوط حمر ،وفي الدفاع
عن لبنان ليس هناك خطوط حمر».
في املقابلّ ،
تعمد رئيس حكومة العدو
بنيامني نتنياهو أيـضــا الـحــديــث عن
أول ــوي ــات إس ــرائ ـي ــل ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة.
وأعـ ـ ـل ـ ــن ف ـ ــي ج ـل ـس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة أم ــس
تحديد ثالثة أهداف للجيش واألجهزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة« :وق ـ ـ ـ ــف امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـنـ ــووي

اإليراني ،منع إيران من تزويد أعدائنا
بـ ـس ــاح دقـ ـي ــق ي ـش ـك ــل خـ ـطـ ـرًا ع ـل ـي ـنــا،
وم ـن ــع ت ـمــوضــع إيـ ـ ــران وأذرع ـ ـهـ ــا عند
ح ــدودن ــا .ون ـحــن نـنـفــذ ه ــذه ال ـغــايــات،
ب ـع ـض ـه ــا ب ـ ـصـ ــورة ع ـل ـن ـي ــة وب ـع ـض ـهــا
بصورة غير مكشوفة .ونحن مصرون
على الـحـفــاظ على أمــن إســرائ ـيــل» .في
ذات الـسـيــاق ،عمد مـصــدر أمـنــي رفيع
(أكـ ـ ــدت مـ ـص ــادر إع ــام ـي ــة إســرائ ـي ـل ـيــة
مطلعة أن املصدر هو نتنياهو نفسه)
إل ــى تـفـسـيــر ه ــذا ال ـتــرت ـيــب بــال ـقــول إن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي «أمر بتغيير
ّ
سلم األولــويــات التي تتعلق بمواجهة
إيـ ــران» ،مضيفًا أن «إح ـبــاط البرنامج
ّ
النووي اإليراني يبقى على رأس سلم
األول ــوي ــات ،ولـكــن بـعــد ذل ــك ،فــي ضــوء
ال ـت ـط ــورات ،يــأتــي ف ــي املــرت ـبــة الـثــانـيــة
هدف وقف مشروع الصواريخ الدقيقة
ل ــدى ح ــزب ال ـلــه ،وبـعــد ذل ــك فـقــط يأتي
م ـنــع إيـ ـ ــران م ــن ال ـت ـمــوضــع الـعـسـكــري
ف ــي س ــوري ــا ول ـب ـنــان والـ ـع ــراق والـيـمــن
وغيرها».
ف ــي اإلط ـ ــار ن ـف ـس ــه ،ح ـض ــرت ال ــرس ــائ ــل
امل ـي ــدان ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة امل ـت ـب ــادل ــة بني
الـ ـط ــرف ــن ،ف ــي ق ـ ـ ــراءة ت ـن ــاول ـه ــا مـعـهــد
أبـ ـح ــاث األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي ت ــل أب ـي ــب،
م ــوض ـح ــا أن الـ ـهـ ـج ــوم فـ ــي ال ـضــاح ـيــة
الـجـنــوبـيــة شـكــل ت ـج ــاوزًا لـخــط أحـمــر،
لـكــونـهــا الـعـمـلـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة األول ــى
م ـن ــذ ح ـ ــرب ع ـ ــام  ،2006فـ ــي األراض ـ ــي

نتنياهو :منع مشروع
الصواريخ الدقيقة لحزب
الله أولويتنا بعد منع
«النووي اإليراني»

اللبنانية .في املقابل ،لفت املعهد إلى أن
عملية أفيفيم «غايتها منع إسرائيل من
إم ــاء قــواعــد لعبة جــديــدة واستئناف
غــاراتـهــا فــي األراض ــي اللبنانية بشكل
دائــم ،مثلما تفعل في سوريا والعراق،
وتمكني حــزب الله مــن مواصلة عملية
تعاظم قوته العسكرية» .وأضاف معدو
التقرير أن «حزب الله يتطلع إلى إرساء
املعادلة التي أنتجها رده» .وبموجبها،
املطلوب من إسرائيل «إعادة التفكير في
ح ــدود «املـعــركــة بــن حــربــن» ،استنادًا
إلى ما أعلنه حزب الله من أن أي عملية
أخرى تنفذها في لبنان قد تقود إلى رد
من الحزب».
املـعـطــى األه ــم فــي الــداخ ــل اإلســرائـيـلــي
الـ ـ ــذي ك ـش ــف م ـس ـت ــوى اإلح ـ ـ ـ ــراج ال ــذي
تـعــرض لــه نتنياهو فــي أعـقــاب عملية
الرد الصاروخي ضد آلية عسكرية قرب
مستوطنة أفيفيم ،انعكست في محاولة
ت ــرويـ ـج ــه خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه مـ ــع امل ــراس ـل ــن
العسكريني ،بــأن االتـصــاالت والرسائل
التي وجهها رئيس الحكومة اللبنانية
سـعــد الـحــريــري إل ــى ال ــوالي ــات املتحدة
وفرنسا ومصر ،وعبرها إلى إسرائيل،
كانت في أعقاب رسائل تهدئة وجهها
إلـ ـي ــه األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ،وه ــو
مــا لــم يــزعـمــه حـتــى خ ـصــوم ح ــزب الله
ف ــي ل ـب ـن ــان .وي ـك ـشــف ل ـج ــوء نـتـنـيــاهــو
إلـ ــى ت ــروي ــج هـ ــذه امل ـق ــول ــة ف ــي ال ــداخ ــل
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،مـ ـح ــاولـ ـت ــه ال ـت ـع ــوي ــض
على مستوى الـصــورة ،بعدما بــدت يد
املقاومة في امليدان أنها العليا ،فيما بدا
جيش االحتالل اإلسرائيلي منكفئًا في
مقابل توثب املقاومة واندفاعها للرد
في العمق اإلسرائيلي.

