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ّ

الرد بحرب شاملة
ّ
التطورات املقابلة التي بدأت بخطاب السيد حسن نصر الله ،ثم قمة ّدمشق مع الرئيسني بشار األسد وأحمدي نجاد،
فكالم قادة إيران أمام املقاومة الفلسطينية ،حملت الرسالة األوضح :أن الرد على إسرائيل سيكون حربًا شاملة...
ابراهيم األمين

ّ
متكي ومشعل في طهران أمس (فاهيد سليمي ــ أ ب)
اإلسرائيلية قوله في ه��ذا الصدد
اإلع�لام
ّ
الضيوف
«ن�ح��ن ال ن�ن��ظ��م ج ��دول زي� ��ارات ّ
األجانب إلى سوريا .وال ينبغي توقع أننا
عندما نتحدث ع��ن فتح مسار التفاوض
ّ
مع سوريا أن يبدد ذلك على الفور الوجود
اإليراني في الحياة السورية».
محاضرة ألقاها أمام معهد واشنطن،
وفي
ٍ
خ �ص ��ص ب� � � ��اراك ج � � ��زءًا م �ه �م��ًا م� ��ن كالمه
ّ
ل�ل��وض��ع ع�ل��ى ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�م��ال�ي��ة ،مشددًا
ع�ل��ى ع ��دم وج ��ود مصلحة إلس��رائ �ي��ل في
التدهور .وقال «نتابع بعناية ما يحدث في
لبنان ،وأعتقد أن الوقت قد حان للتعامل
م�ع��ه ب�ط��ري ّ�ق��ة أك �ث��ر اس�ت�ق��ام��ة وحقيقية».
وضع
وأضاف «إن جوهر القرار  1701كان
ً
ّ
ح ��د ل��وج��ود ح ��زب ال �ل��ه ف��ي ل�ب�ن��ان .وبدال

وأض � � � � � � ��اف الري � � � �ج � � ��ان � � ��ي ،ف � � ��ي تصريح
للصحافيني بعد إلقائه كلمة ف��ي ملتقى
طهران عن فلسطني« ،لدينا استراتيجية
م ��وح ��دة مل ��واج �ه ��ة ال �ك �ي ّ��ان الصهيوني،
ويخطئ كل من يتصور أن بإمكانه إيجاد
شرخ في هذه االستراتيجية».
وفي السياق ،أكد رئيس املكتب السياسي
لحركة ح�م��اس ،خ��ال��د مشعل ،أن «أهمية
هذه اللقاءات تكمن في أنها تأتي للتشاور
وال�ت�ع��اون والبحث ف��ي ظ��ل ق��رع إسرائيل
ل �ط �ب��ول ال� �ح ��رب ع �ل��ى أك �ث ��ر م ��ن جبهة».
االح�ت�لال والعدوان
وأض��اف إن��ه «ف��ي ظ��ل ّ
اإلس��رائ�ي�ل� ّ�ي�ين ال�ل��ذي��ن ي��ت�س�ع��ان ،وف��ي ظل
انسداد التسوية وما تتصرف به إسرائيل
على األرض ،والضعف األميركي والدولي
باملقاومة
أم��ام�ه��ا ،ف��إن��ه يجب أن نتمسك
ّ ّ
والدعم العربي واإلسالمي لها» .وأك��د أن
امل�ع��ادل��ة الطبيعية ه��ي امل�ق��اوم��ة ف��ي وجه
االحتالل.
ّ
ب��دوره ،ج��دد األم�ين ال�ع��ام لحركة الجهاد
اإل َّس�لام��ي في فلسطني ،رمضان ٌ عبد الله
ش��ل��ح ،ت��أك �ي��ده أن امل �ق��اوم��ة ح ��ق للشعب
الفلسطيني .وأش��ار إلى أن «ق��ادة فصائل

ّ
ببساطة،
م��ن ح��ل ه��ذه املشكلةُ ،سمح ل��ه،
ّ
بأن يكون أكثر تعقيدًا .فهناك شيء شاذ
وغريب هناك .فلبنان دولة عضو في األمم
املتحدة .ومن ناحية أخرى لديه ميليشيا.
هذه امليليشيا لديها ممثلون في املجلس
النيابي ،وحتى وزراء في املجلس الوزاري،
ب� ��ل ل ��دي� �ه ��م ح� ��ق ن� �ق ��ض ق � � ��رار الحكومة
اللبنانية» .وت��اب��ع «اآلنُ ،ي��دع��م ح��زب الله
ُ
ويجهز تقنيًا وبوسائل قتالية من جانب
دول �ت�ين ع�ض��وي��ن ف��ي األم ��م امل�ت�ح��دة ،هما
سوريا وإيران .وهناك الكثير من املوظفني
ّ
امل��دن�ي�ين ف��ي ال� ��زي ال��رس�م��ي وب��دون��ه ،من
كال البلدين العضوين في األم��م املتحدة،
يخدمون ف��ي لبنان ضمن سلسلة قيادة
ح ��زب ال� �ل ��هُ ،
وي � �ص� ��درون األوام� � ��ر ال �ت��ي ال

خامنئي :دعمنا
للمقاومة الفلسطينية
قضية عقائدية
امل �ق��اوم��ة م �ص� ّ�م �م��ون ع �ل��ى م��واص �ل��ة درب
ّ
أس�َّل�اف �ه��م م ��ن ال� �ق ��ادة ال� �ش� �ه ��داء» .وشدد
ش��ل��ح ع �ل��ى أن «ال� �ح ��ل ال��وح �ي��د للقضية
الفلسطينية يكمن في املقاومة والصمود،
إذ إن التجارب السابقة أثبتت أن السبل
ّ
ال�س�ي��اس�ي��ة ل��ن ت � ��ؤدي إل ��ى ن�ت�ي�ج��ة سوى
طمس حقوق الشعب الفلسطيني».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أش � ��ار األم �ي��ن ال� �ع ��ام للجبهة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ل �ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ين ـ �ـ �ـ �ـ �ـ القيادة
ال �ع��ام��ة ،أح�م��د ّج�ب��ري��ل ،إل��ى االنتصارات
التي حققتها امل�ق��اوم��ة ف��ي لبنان
ّ
الكبرى ّ
وغ� ��زة ،م��ؤك �دًا أن ال �ظ��روف ال�ت��ي ت�م��ر بها
امل�ن�ط�ق��ة ح��ال�ي��ًا ت�خ�ت�ل��ف ع� َّ�م��ا ك��ان��ت عليه

سابقًا ،حيث إن ال�ع��دو الصهيوني الذي
ل��م يكن يفكر ف��ي الفشل ي��وم��ًا ،ذاق اليوم
ّ
م��رارة ع��دة ه��زائ��م ن�ك��راء .وق��ال إن «جبهة

ت� �خ ��دم م �ص ��ال �ينْ�ح ال �ش �ع ��ب ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ،بل
َ
َ
اآلخر ْين» .وإذ أشار إلى
الالعب
مصالح
امتالك الحزب « 45000صاروخ تغطي كل
إس��رائ�ي��ل» و«م�ن�ظ��وم��ة أسلحة ال يملكها
الكثير من امل�ل��وك» ،ق��ال ب��اراك «ال ُيمكننا
ق �ب ��ول ه� ��ذا األم� � ��ر .ال ُي �م �ك �ن �ن��ا ق �ب ��ول هذا
ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ين إره��اب �ي��ي ح ��زب ال �ل��ه ودولة
لبنان وراع�ي��ه .ون�ك� ّ�رر ال�ق��ول إننا ال نريد
ّ
أي ن��زاع هناك ،ول��ن ندفع إل��ى الوقوع في
ّ
ن��زاع .لكن إن ح��دث أي ه�ج��وم ،فلن نهرع
أو ن�ط��ارد ك��ل ف��رد م��ن إرهابيي ح��زب الله
ـــــ وهم في الواقع يبنون ويحفرون ضمن
املراكز السكنية داخ��ل امل��دن وب�ين السكان
امل��دن�ي�ين ،وه��ذه األسلحة التي يملكونها
ضد
ّبطريقة رئيسية ال يمكن استخدامها ً
هدف عسكري ،فهي ليست دقيقة كفاية
أي ّ
املعقول الوحيد ملعظم
االستخدام
إن
ـــــ بل
ّ
ّ
هذه األسلحة هو ضد السكان املدنيني في
فعلوه
امل��راك��ز الكثيفة
بالسكان ،وه��ذا ما ُ
ّ
ف��ي امل ��اض ��ي .ل ��ذا ف� ُ�إن �ن��ا ن��وض��ح :ال نريد
ُهذا النزاع ،لكن إذا فرض علينا ،فإننا لن
نطارد كل إرهابي ،بل سنجعل الحكومة
اللبنانية وامل�ص��ادر األخ��رى الراعية ،لكن
ع �ل��ى ن �ح��و رئ �ي �س��ي ال �ح �ك��وم��ة اللبنانية
ُوال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ج � ��زءًا من
املعادلة التي نواجهها».
وك��ان��ت وس��ائ��ل اإلع�ل��ام اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة قد
ت��وق�ف��ت ع�ن��د «ق�م��ة ال �ش��ر» ف��ي دم�ش��ق كما
وصفتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»
أم� � � ��س .ورأت ال �ص �ح �ي �ف ��ة أن مضامني
امل �ح��ادث��ات ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ف��ي ه ��ذه القمة
ت �ب��دو أم� �رًا ه��ام�ش�ي��ًا ق�ي��اس��ًا إل ��ى الصورة
التي أريد لها أن تظهر للعالم من خاللها،
وه� � ��ي أن س� ��وري� ��ا وح � � ��زب ال � �ل ��ه وإيران
«م � ّ
�وح ��دون» .وأش� ��ارت الصحيفة إل��ى أن
ال�ق�م��ة ان�ع�ك�س��ت خ�ي�ب��ة أم ��ل داخ ��ل اإلدارة
األميركية «م��ن سلوك الرئيس السوري»،
وذلك وفقًا للمحادثات التي أجراها إيهود
باراك في واشنطن.
(األخبار)

املقاومة ّ
أسست ش��رق أوس��ط جديدًا يبدأ
ان �ط�لاق��ًا م��ن ط �ه��ران وي�ن�ت�ه��ي إل ��ى جميع
أرجاء املنطقة».
وفي السياق نفسه ،أشار مسؤول الجبهة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر فلسطني ف��ي الخارج،
م��اه��ر ال �ط��اه��ر ،إل��ى دور إي ��ران وموقعها
املمتاز في املنطقة ،مشيدًا بتأثير انتصار
ال � �ث ��ورة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ت �ك��وي��ن جبهات
املقاومة وق��واه��ا .وق��ال الطاهر «إن أحمد
س �ع��دات ،األم�ي�ن ال �ع��ام للجبهة الشعبية
ل �ت �ح��ري��ر ف �ل �س �ط�ي�ن ،امل �ع �ت �ق��ل ح ��ال �ي ��ًا في
سجون االحتالل الصهيوني ،بعث رسالة
ش �ك��ر إل ��ى ال��رئ �ي��س أح �م ��دي ن �ج ��اد ،لقاء
مواقفه الشجاعة».
إل ��ى ذل� ��ك ،أب �ل��غ امل �م �ث��ل ال �خ��اص للرئيس
السوري بشار األسد لدى مؤتمر طهران،
هيثم سطائي ،تحيات األس��د إل��ى ّاملرشد
األع � �ل� ��ى ل� �ل� �ث ��ورة اإلس �ل�ام � �ي ��ة ،م� ��ؤك � �دًا أن
«س ��وري ��ا ب �م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي ه� ��ذا املؤتمر
إل��ى ج��ان��ب الفصائل الفلسطينية ،تعلن
أن ج �ب �ه��ة امل� �ق ��اوم ��ة ت �ق��ف ب ��وج ��ه العدو
الصهيوني وحماته في صف واحد».
(مهر ،إرنا ،أ ف ب ،األخبار)

إيران مكان مصر:
راح زمن االستفراد
ليس فتية  14آذار فقط من تحدثوا عن وجهة سوريا نحو االبتعاد
واألردن وفي بعض
عن إي��ران وقوى املقاومة .في مصر والسعودية
ّ
عواصم أوروبا كما في الخارجية األميركية ،من اعتقد أن األمر يتجه
صوب هذا الخيار .وقاعدة التحليل لدى هؤالء تقوم ّعلى أن سوريا
ليست قادرة على مواجهة التهديد بالحرب عليها ،وأن النظام فيها
متى ّ
خير بني رأسه وموقفه السياسي ،تراجع سريعًا وأوجد لنفسه
األوروبيون ينقلون رسائل تهديد
األعذار .بعدها توالت التحذيرات:
ّ
مباشرة من إسرائيل ّوالواليات املتحدة بأن سوريا ستكون الهدف
املباشر إذا تواصل تدفق السالح إلى املقاومة في لبنان وغ��زة .وأن
استمرار التحالف مع إيران يعني استمرار عزلة سوريا والضغوط
ع�ل�ي�ه��ا .وح� ��اول ه ��ؤالء االس �ت �ف��ادة م��ن م �ن��اخ ال�ت�ه��وي��ل اإلسرائيلي
املتراكم منذ أكثر من عام ،بأن بنية لبنان التحتية ستكون هدف أي
حرب إسرائيلية مقبلة .وساد اعتقاد قوي لدى أوساط نافذة في تل
أبيب كما في واشنطن وعواصم أخرى ،بأن هذه الرسائل كافية لردع
جميع من في املحور املقابل.
وأن الرسائل األمنية يجب أن تكون كابحًا ،من اغتيال القائد العسكري
في حزب الله الشهيد عماد مغنية ،إلى اغتيال املستشار العسكري
للرئيس ال�س��وري العميد محمد سليمان ،إل��ى اغتيال القيادي في
حماس محمد امل�ب�ح��وح ،وال�ث�لاث��ة ك��ان��وا هدفًا لكونهم ضمن خلية
والقتالية بوجه إسرائيل.
عمل مكلفة تعزيز القدرات العسكرية
ّ
تأخر امل�ح��ور امل�ق��اوم ف��ي ال��رد .ل��م يكن التأخر مرتبطًا بالنقاش في
كيفية التعامل ،بقدر ما كان يتصل بتوفير مستوى من الجهوزية
يتناسب وامل��وق��ف املتفق عليه ف��ي رف��ض ال�ت�ه��دي��دات اإلسرائيلية.
وخالل فترة زمنية معينة ،اكتمل الحد املطلوب من الجهوزية ،وخرج
األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليجهز على «عقيدة
الضاحية وال�ب�ن��ى التحتية» ول�ي��دف��ع إس��رائ�ي��ل إل��ى البحث م��ن ّأول
وجديد عن استراتيجية جديدة.
لم يتوقف األمر عند هذا الحد ،باعتبار أن إسرائيل فكرت في طريق
فرعية ملواجهة األم��رّ ،
وعبرت بأشكال مختلفة ،بينها امليداني ،عن
استعدادها للذهاب نحو توجيه ضربة عسكرية قاسية إلى سوريا.
ّ
وسعت إسرائيل إلى أن تكون هذه الضربة محصورة الترددات ،فال
تقود إلى حرب مع سوريا وال تتيح لحزب الله التدخل للرد واالتجاه
صوب حرب شاملة .وترافق ذلك ،مع تعزيز الكالم التهديدي إليران
ّ
بشن حرب خاطفة عليها أو محاصرتها بعقوبات مشددة وخالفه،
محور املقاومة.
األمر الذي بدا محاولة جديدة إلرباك
ً
ّ
وهذه ّ
جهوزية
املرة لم يكن األمر يتطلب وقتًا طويال النتظار اكتمال
تولى وزي��ر الخارجية السورية وليد املعلم إيصال «رسالة
معينة.
ّ ّ
ن��اع �م��ة» ب � ��أن ّأي اع� �ت ��داء ق ��د ي �ق��ود إل ��ى ح ��رب س �ت �خ��اض ف ��ي املدن
اإلسرائيلية .لكن املوقف كان تمهيدًا لحلقة أخرى ،من شأنها توفير
ال ��ردع امل�ط�ل��وب مل�ن��ع اس�ت�ف��راد س��وري��ا ،ولحمايتها م��ن التهديدات.
وك��ان ال بد من خطوة من العيار الثقيل ،وهي الخطوة التي بادرت
إليها إيران ،من خالل زيارة الرئيس أحمدي نجاد إلى دمشق ،التي
هدفت إلى إيصال رسالة إلى الواليات املتحدة والغرب عمومًا ،وإلى
إسرائيل على وجه الخصوص بأن إيران حاضرة من جانبها لتوفير
ك��ل م��ا ت�ح�ت��اج إل �ي��ه س��وري��ا م��ن دع��م ف��ي م��واج�ه��ة أي ح��رب عليها.
وجاءت التتمة بمشاركة األمني العام لحزب الله في القمة السورية ـــــ
اإليرانية ،وانعقاد مؤتمر دعم املقاومة الفلسطينية في إيران ،لخلق
معادلة جديدة بوجه إسرائيل ،مفادها ،أنه من جانب قوى املقاومة،
ّ
ل��م يعد هناك إم�ك��ان لقبول أي ح��رب وف��ق ال�ت�ص��ورات اإلسرائيلية،
ال لناحية تحديد امل�ك��ان ،وال األه ��داف ،وال الطريقة التي ت��دار بها،
وال شكل إدارت �ه��ا .وأن ال��رد على م�ح��اوالت إس��رائ�ي��ل اس�ت�ف��راد قوى
ّ
بحرية شاملة ،ال تحتاج إل��ى تبريرات موضعية
املقاومة ،سيكون
ّ
اإلسرائيليون.
كما يعتقد
ال�ج��دي��د ال�ن��وع��ي ف��ي األم ��ر ،أن االع�ت�ق��اد ال�ق��وي ال��ذي س��اد ع��ن عجز
إسرائيل في غياب مصر
العرب عن إنتاج معادلة جديدة للصراع مع
ّ
ل��م يعد ل��ه م�ك��ان على مستوى الحقائق .لقد ت��ول��ت إي ��ران تعويض
الغياب املصري ،سياسيًا ،وعسكريًا وعلى مستوى اإلرادة واملوقف.
وبالتالي ،فإن مستقبل الصراع العربي ـــــ اإلسرائيلي ،لم يعد رهن
نتائج أول االنحرافات العربية الخطيرة يوم فضيحة كمب ديفيد .بل
ّ
ّ
واألهم فيه ،أن القدرات
رهن شيء سيكون محل اختبار في أي وقت،
ال تنحصر فقط بالعتاد والعديد ،بل بآلية االستخدام التي قد تجعل
إسرائيل أمام واقع جديد.
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