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العالم

العالم
الحدث ّ
وجه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جملة رسائل
للداخل والخارج في الذكرى الثالثة الستشهاد القائد مصطفى بدر
الدين .وإذ ّ
كرر نصرالله تهديد العدو ّاإلسرائيلي بضربات موجعة
في جنوب لبنان وفي الكيان المحتل ،أكد على لبنانية مزارع شبعا،
ودعا المصارف إلى تحمل المسؤولية في األزمة المالية الحالية
التي ّ
تمر بها البالد

الحديث عن «الحرب اإلسرائيلية المقبلة»:
جزء من بدائل الحرب!
يحيى دبوق
ـاش مــع ح ــرب العقوبات
كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا ،وف ــي ت ـمـ ٍ
األميركية على حزب الله ومحور املقاومة ،استؤنفت
ال ـك ـتــابــات ع ــن ال ـح ــرب اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـق ـب ـلــة ،وق ــرب
نشوبها ُوالترويج ألرجحيتها.
هذه املرة ،أشركت الواليات املتحدة طرفًا مباشرًا في
الحرب ،مع كثرة أسئلة يفترض ،وقبل اإلجابة عنها،
أن تشير إلى قرب الحرب ورجحانها :هل العقوبات
مقدمة للخيار العسكري؟ وإن لــم تكن كــذلــك ،فهل
ُ
جد العقوبات نفعًا؟
الحرب مقبلة ،إن لم ت ِ
يتساوق ذلك مع تقارير عربية وغربية ،أشــارت إلى
أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة غـيــر راض ـيــة عــن تنفيذ الـقــرار
 1701و«تلكؤ» اليونيفيل و«تقصيرها» ،بما يشمل
تطبيق مــواد واردة فــي الـقــرار "تحظر" وجــود حزب
الـلــه فــي الجنوب اللبناني ،إضــافــة إلــى عــدم رضاها
عن مواصلة تدفق السالح إلى الحزب ،خالفًا لقرارات
مجلس األمــن الــدولــي ،ومــن بينها الـقــرار  .1559أما
األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،أن ـطــون ـيــو غــوتـيــريــس،
فيطالب لبنان بنزع سالح حزب الله ،بعدما باتت في
حوزته ترسانة هائلة من الوسائل القتالية.
هي حملة ضغوط ال تقتصر على مقال من هنا أو
هناك ،ويشارك فيها الخصوم وبعض املؤيدين ،وفي
الدرجة األولــى العدو وأتباعه ،إلعــادة إنتاج قلق لدى
بيئة املقاومة إزاء اآلتي من األيام ،ما يدفع تل أبيب إلى
األمل أكثر في تحقيق نتيجة الخيارات غير العسكرية
ض ــد ح ــزب ال ـل ــه ،وت ـحــدي ـدًا تـعــزيــز س ــاح الـعـقــوبــات
األميركية وتأليب بيئته عليه.
بالطبع ال يتساوى كل كتبة الحرب في الدوافع .فلدى
البعض تساؤالت قد تكون مشروعة حسب نظرتهم
للقدرة األميركية واإلسرائيلية التي يرونها مطلقة،
والـتــي وصـلــت لديهم إلــى مستوى كـ ّـي الــوعــي ،والــى
درجــة تأويل أي فشل أميركي أو إسرائيلي بوصفه
خيارًا أميركيًا أو إسرائيليًا مقصودًا لم ُت َ
درك أسبابه
ونتائجه بعد.
لكن مــا يتعلق بالكتبة اآلخــريــن ،يصعب استبعاد
تماهي كتاباتهم مع مقاصد إسرائيل وأهدافها ضد
املقاومة ،وتحديدًا في مرحلة خيار تعزيز العقوبات
األم ـيــرك ـيــة ،وحــاجــة ال ـعــدو إل ــى اسـتـعـجــال نتائجها
و«تسليكها» في وعي جمهور حزب الله ،عبر التهويل
بما سيليها.
فــي الخلفية ،وهــي األس ــاس فــي تحليل اآلت ــي مهما
كانت كتابات الحرب منمقة ،يجب أن يكون حاضرًا
لدى تحليل إمكانات الحرب ،أن حرب عام  2006لم
تكن مـجــرد حــرب إسرائيلية فــاشـلــة ،بــل هــي حدث
مفصلي في مسار الصراع مع العدو ،أعادت تظهير
حقيقة موازين القوة .وهي ال ترتبط حصرًا بامليزان
العسكري املباشر ،بــل أيضًا فــي فهم حظوظ القوة

نصرالله ألصحاب المصارف

ساهموا بحل األزمة
نصر الله :بدر الدين
أستاذ وقدوة
ّ
أكد األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر
ال ـلــه ف ــي ال ــذك ــرى الـثــالـثــة السـتـشـهــاد الـقــائــد
مصطفى بــدر الــديــن أن الشهيد «حـمــل ّ
الهم
وروح املسؤولية منذ أن كــان في سن ال ـ ،17
وهو من ضمن مجموعة من البداية يحملون
هم شعبهم ،يحملون ّ
ّ
هم أن فلسطني محتلة،
أن مـنـطـقـتـنــا ت ـخ ـضــع لـلـهـيـمـنــة األم ـيــرك ـيــة
اإلســرائـيـلـيــة وه ـ ّـم أمـتـنــا ال ـغــارقــة فــي الجهل
واألم ـيــة والـفـقــر وال ـجــوع والـبـطــالــة» .وأض ــاف
نصر الله إن «ميزة السيد مصطفى بدر الدين
وإخــوانــه أنهم يرفضون بشدة هــذه الثقافة»،
مـ ـع ــددًا ص ـف ــات «ه ـ ــذا ال ـق ــائ ــد ال ـع ــزي ــز وه ــذه
املجموعة وهــذا الجيل بعد حمل الـهــم ،الهمة
العالية ،العزم ،اإلرادة ،عدم التعب ،ثقته وثقتهم
بالقدرة على صنع اإلنجاز واالنتصار وعدم
الخشية من العدو».
وأض ـ ــاف« :ل ــو أخ ــذت ن ـمــوذجــا م ــن إن ـج ــازات
السيد مصطفى ،السيد ذو الفقار عندما كان
ً
مسؤوال عسكريًا لحزب الله ،العملية املعروفة،
العملية النوعية في أنصارية .السيد كان هو
املسؤول العسكري ،تناقش مع بقية إخوانه،
وقتها الحاج عماد .ثم تبني من خالل املتابعة
أنه يوجد تحضير لعملية كبيرة جدًا ،وضعت
خطة الكمني .السيد ذو الفقار لم يجلس هنا
وخطط لعملية األنـصــاريــة ،ذهــب الــى األرض
ووقتها ذهب هو والحاج عماد وإخوة آخرون،
نزلوا الــى األرض .وضعوا خطة تقضي بأن
ت ـك ــون امل ـج ـمــوعــات وال ـك ـمــائــن م ــوج ــودة في
مـنـطـقــة قــري ـبــة وتـخـتـبــئ ع ــن ع ـي ــون ال ـن ــاس،
وعـنــدمــا تـغـيــب الـشـمــس وي ـغ ــادر الـفــاحــون،
يـقــوم امل ـجــاهــدون ب ــزرع الـعـبــوات وينتظرون
طــوال الليل ،فــإذا لم يأت اإلسرائيلي يقومون
عند طلوع الفجر بتفكيك العبوات وإزالة اآلثار،
ثــم يذهبون مـجــددًا إلــى مخبئهم ،واستمروا
ـال طــوي ـلــة ،وك ــان
عـلــى ه ــذه ال ـح ــال ألي ــام ول ـي ـ ٍ
السيد ،رحمه الله ،يواكب معهم طــوال الليل،
ألنه كان من املمكن في كل لحظة ،من مغيب
الشمس الى طلوع الفجر أن يأتي الكومندوس
ويحصل االشـتـبــاك ،وحصلت تلك املواجهة
النوعية الكبرى».
وح ـ ــول الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة ،قـ ــال ن ـصــر ال ـلــه:
«عندما قرر السيد مصطفى بدر الدين في
بداية األحــداث في سوريا أن يذهب الــى تلك
ال ـســاحــة ،هــو ال ــذي طـلــب ال ــذه ــاب .وأن ــا أريــد
أن أؤكــد أنــه لدينا اليوم في مقاومتنا رجال
ّ
يتحملون هذه املسؤولية الكبيرة ( )...وتعمل
امل ـق ــاوم ــة ع ـلــى أن تـنـتـقــل ه ــذه ال ـ ــروح وه ــذه
املواصفات من جيل الى جيل ،من هنا نقدم
األخ السيد ذو الـفـقــار قــائـدًا جـهــاديــا كبيرًا
وأسـ ـت ــاذًا وق ـ ــدوة وأس ـ ــوة ان ـطــاقــا م ــن هــذه
املواصفات املميزة التي تصنع اإلنسان الذي
صنع االنتصارات».

ّ
للمرة األولى ،يطرح مسؤول لبناني
بهذا الوضوح ،ما طرحه األمني العام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد نـصــرالـلــه أم ــس،
حني ّ
توجه إلى املصارف داعيًا إياها
ّ
إلــى «تحمل ّاملسؤولية» واملساهمة
ّ
في خطة التقشف التي تعمل عليها
الحكومة.
وق ــال نـصــرالـلــه ف ــي خ ـطــاب الــذكــرى
الـثــالـثــة السـتـشـهــاد الـقــائــد الشهيد
مصطفى بــدر الــديــن ،أنــه «إذا أردنــا
املعالجة فاملطلوب التقشف وايضا
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب االصـ ـ ـ ـ ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
وه ـ ـنـ ــاك ش ــريـ ـح ــة يـ ـج ــب أن تـحـمــل
مسؤولية ومنها املـصــارف» .وأشــار
ّ
إلى مسألة في غاية األهمية ،حني أكد
أن «املطلوب التعامل مع فوائد الدين
ال ـس ــاب ــق ال ال ــدي ــن امل ـق ـبــل ف ـح ـســب».
واعـ ـتـ ـب ــر ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى امل ـن ــاق ـش ــات
الـحـكــومـيــة ال ـت ــي ت ـج ــري ف ــي ال ـبــاد
مل ــوازن ــة ال ـع ــام  ،2019أن ــه «ال داع ــي
ل ـل ـت ــوج ــه ن ـح ــو الـ ـسـ ـج ــال االع ــام ــي
الن ذل ــك يـصـعــب ال ــوص ــول مل ــوازن ــة،
وسنصل لـكــارثــة اقـتـصــاديــة» ،لذلك
«دعوتي للقوى السياسية املوجودة
بــالـحـكــومــة ان يـبـقــى الـنـقــاش داخــل
ال ـح ـكــومــة وال ن ــذه ــب لـلـسـجــال الــى
خــارج ـهــا ،وي ـجــب أن نـثــق بأنفسنا
وب ـب ـع ـض ـنــا النـ ـن ــا داخـ ـ ــل ال ـح ـكــومــة
نصل الــى حلول بعيدا عن اصحاب
الدخل املحدود».
ً
وخـ ــاطـ ــب املـ ـ ـص ـ ــارف ق ـ ــائ ـ ــا« :ن ـحــن
أه ـ ــل ب ـل ــد واح ـ ـ ــد وس ـف ـي ـن ــة واح ـ ـ ــدة،
ف ـيــا اص ـح ــاب املـ ـص ــارف ف ــي لـبـنــان،
اذا ل ــم ت ـت ـع ــاون ــوا وان ـ ـهـ ــار ال ــوض ــع
املـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي واالق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي فـ ـ ـم ـ ــا ه ــو
م ـص ـيــركــم وم ـص ـيــر اس ـت ـث ـمــارات ـكــم؟
رؤوس االم ـ ــوال لــن ت ـعــود الن البلد
ذاه ــب إل ــى االن ـه ـيــار ،الج ــل امــوالـكــم
واس ـت ـث ـم ــارات ـك ــم انـ ـت ــم م ـع ـن ـيــون ان
ت ـ ـ ـبـ ـ ــادروا وان تـ ـقـ ـص ــدوا الـ ــرؤسـ ــاء
ال ـث ــاث ــة وتـ ـق ــول ــوا انـ ـك ــم مـتـفـهـمــون
لـ ــوضـ ــع الـ ـبـ ـل ــد ،وخـ ــدمـ ــة الـ ــديـ ــن او
الـفــائــدة نــريــد تخفيضها وه ــذا اقــل
الواجب الوطني واالخالقي».
خـطــاب األم ــن ال ـعــام لـحــزب ال ـلــه ،لم
ّ
يـخــل مــن ت ـهــديــدات علنية ومبطنة
ّ
للعدو اإلسرائيلي ،أبــرزهــا اإلشــارة
ّ
مرة جديدة ّإلى «أمونيا» حيفا وإلى
ً
هدف جديد ملح إليه نصرالله ،قائال
إن «صاروخا واحدا على هذا الهدف
يحدث أضرارًا هائلة».
وانطلق األمني العام لحزب اللهّ ،
مما
أسماها الحملة اإلعالمية املبرمجة
التي تقوم بها وسائل إعــام غربية
وخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة وم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـت ـخ ــوي ــف
اللبنانيني من هجوم إسرائيلي على
لبنان إلخافة اللبنانني ،مشيرًا إلى
أن خلف هذ الضغط «سعي أميركا
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ت ـ ـنـ ــازالت لـبـنــانـيــة
بموضوع الحدود البرية والبحرية
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع شـ ـبـ ـع ــا ل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـعـ ــدو
االســرائـيـلــي ،وأيـضــا الحصول على
ت ـنــازالت بـنـقــاط ق ــوة لـبـنــان وبينها
املقاومة وصواريخها».

وأض ــاف أنــه «عـلــى اللبنانيني ان ال
ي ـس ـم ـحــوا ألحـ ــد بــال ـت ـهــويــل عـلـيـهــم
الن ل ـب ـن ــان ق ـ ــوي ب ـج ـي ـشــه وش ـع ـبــه
ومـ ـق ــاومـ ـت ــه وه ـ ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوة حـقـيـقـيــة
وج ـ ـ ـ ــادة» .وت ــاب ــع أن «الـ ـخـ ـب ــراء فــي
كـيــان ال ـعــدو االســرائـيـلــي يتحدثون
عن نقاط الضعف الكثيرة في جيش
العدو ،وكذلك في لبنان هناك الكثير
مــن نـقــاط الـقــوة وال يمكن للعدو ان
يمس بـقــدرة وجهوزية املقاومة في
لبنان».
وقـ ــال ن ـصــرال ـلــه« ،أج ـ ــدد ل ـكــم بــاســم
إخوانكم في املقاومة االسالمية ،أن
ال ـف ــرق واألل ــوي ــة االســرائ ـي ـل ـيــة الـتــي
ستفكر في الدخول الى جنوب لبنان
س ـت ــدم ــر وت ـ ـح ـ ـطـ ــم ...أم ـ ـ ــام ش ــاش ــات
التلفزة العاملية».
وح ــول مــا ُحـكــي فــي األيـ ــام املــاضـيــة
حول مــزارع شبعا ،عاد األمني العام
ل ـحــزب ال ـلــه إل ــى ال ـع ــام  2000عشية
ال ـت ـحــريــر« ،ق ـل ـنــا يــوم ـهــا أن ال ــدول ــة
تقول ان هذه االرض لبنانية أو غير
لبنانية .فالدولة حني تقول أن هذه
االرض لبنانية ومحتلة فاملقاومة
مـلـتــزمــة بـتـحــريــر االرض املـحـتـلــة».
وأض ــاف« :يــومـهــا وقفنا الــى جانب
أهــالــي الـقــرى السبع نحن والحلفاء
فــي حــركــة أم ــل ،ونـحــن مقتنعون ان
الـقــرى السبع لبنانية .بالنسبة لنا
القرى السبع لبنانية او فلسطينية
ه ــي ارض مـحـتـلــة وهـ ــي ارض لـنــا.
وه ـن ــاك ع ـش ــرات االف االم ـت ــار الـتــي
تحتلها اســرائـيــل الهلنا فــي القرى
االمــامـيــة ،لكننا مــع ذلــك لــم نتعامل
معها مثلما نتعامل مع مسألة مزارع
شـبـعــا .ف ـم ــزارع شبعا ال ــدول ــة تقول
ان ـهــا لبنانية وم ــذك ــورة بالبيانات
ال ــوزاري ــة وه ــذا أم ــر مـحـســوم ومنته
بغض النظر غمن يقول نعم أو ال».
ّ
ف ــي ال ـش ــأن الـ ـس ــوري ،أكـ ــد نـصــرالـلــه
أنــه «يومًا بعد يــوم ،تتأكد صوابية
قرارنا وخيارنا بالذهاب الى سوريا،
وكـ ـلـ ـم ــا مـ ـض ــت االي ـ ـ ـ ـ ــام وان ـك ـش ـف ــت
الــوجــوه وظـهــرت الوثائق وتكاثرت
االعترافات من رئيس سابق ورئيس
حكومة سابق ووزير خارجية سابق
وغ ـيــرهــم ،نـ ــزداد ثـقــة ويـقـيـنــا ان ما
قـمـنــا ب ــه ك ــان صـحـيـحــا وف ــي زمــانــه
الصحيح ومكانه الصحيح».
وس ـ ـ ـ ــأل« :كـ ـي ــف اس ـت ـط ــاع ــت داعـ ــش
أن تـسـيـطــر ع ـلــى ح ــوال ــي  40بــاملـئــة
مــن ســوريــا ،أي أغـلــب ش ــرق ال ـفــرات،
دي ــر الـ ــزور ،ال ـبــاديــة ال ـســوريــة كلها،
وصـ ــوال ال ــى تــدمــر ومـحـيــط حمص
ومخيم اليرموك وجزء من السويداء
وشـ ــرق حـمــص وش ـم ــال ح ـلــب ،ومــن
هي داعش؟ وما هو فكرها؟ اال الفكر
الوهابي الذي يصنع في السعودية
ويـ ـص ــدر ب ــامل ــال ال ـس ـع ــودي الـ ــى كل
انـحــاء العالم بطلب وق ــرار اميركي،
وك ــان ــت ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون اعـتــرفــت
ب ـ ـهـ ــذه االمـ ـ ـ ــر وام ـ ـيـ ــركـ ــا ط ـل ـب ــت مــن
السعودية نشر الفكر في العالم؟».
وشدد على أن «املقاتلني أتوا من كل
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العسكرية مهما كانت إمكانات إسرائيل املادية.
الحرب ونتيجتها ،جعلتا من إسرائيل أقل غطرسة
وأكـثــر «اتــزانــا» ،وهــذه هــي أهــم نتيجة لها إلــى جانب
فشلها .وإذا كــان خـيــار الـحــرب مــا قبل عــام 2006
خيار تل أبيب األصيل ،إال أنه بات بعد الحرب ،خيارًا
أخيرًا .وعلى هذه الخلفية ،بات هذا الخيار مستبعدًا.
ل ــم تـقـتـصــر نـتــائــج تـلــك ال ـح ــرب عـلــى فـشــل تحقيق
أهدافها في اجتثاث حــزب الله ،بل دفعت إلــى إعــادة
التفكير بجدوى الخيارات العسكرية نفسها.
وفي الحرب املاضية ،ثبت اآلتي:
يـتـعــذر عـلــى ال ـحــرب الـعـسـكــريــة الـتــي ت ــدار عــن بعد،
بمعنى الحرب الجوية ،أن تحقق هدف اجتثاث األعداء
والتهديدات (حزب الله) ،مهما كانت شدة هذه الحرب
وقدرتها على اإليذاء.
يتعذر على الحرب التي تدار أيضًا عن بعد ،وإن جاءت
مـصـحــوبــة بـهـجــوم ب ــري م ـحــدود وخ ــاط ــف ،تحقيق
أهداف الحرب ،وإنهاء الوجود املادي لحزب الله.

عدوان  2006أكد أن الحرب
الجوية ال يمكن أن تحقق هدف
«اجتثاث األعداء والتهديدات»

يمكن الجدال في إمكان االنتصار في الحرب املقبلة ،إن
كانت في أساسها حربًا برية واسعة النطاق ،بمعنى
احتالل كل الجغرافيا اللبنانية ،حيث بيئة حزب الله
الحاضنة وقواعده الشعبية .أي احتالل طويل األمد
ّ
يمكن الجيش اإلسرائيلي وأجهزة االستخبارات من
العمل جنبًا إلــى جنب إلنـهــاء الـتـهــديــد ،مــع ضــرورة
استمرار االحتالل ملنع قيام هذا التهديد من جديد.
فــي مقابل ذلــك ،على إسرائيل أن تتحمل كلفة هذه
الحرب بشريًا وماديًا ،كما عليها ّ
تحمل االستنزاف
الالحق لها بعد سيطرتها البرية ،إضافة إلى استهالك
م ــوارده ــا فــي خــدمــة االح ـت ــال ،بمعنى إع ــادة إنـتــاج
ً
مشهد قديم عانت منه طويال في الساحة اللبنانية:
العودة الى املستنقع اللبناني.
ما دون ذلك ،أي الحرب على شاكلة حرب عام ،2006
تــؤدي ،في أعقابها ،إلــى إعــادة إنتاج التهديد بحجم
ونــوع أعظم مما كــان عليه ،على نقيض الهدف الذي
خيضت ألجله.
وعندما يقال ،ومن بني من يقولون إسرائيل نفسها،
إن ال ـحــرب م ـت ـعــذرة ،فــاملـقـصــود الـتـعــذر املـبـنــي على

الحذر من الوقوع في األسوأ ،نتيجة الحرب وخاللها.
وال يعني التعذر عدم امتالك القدرة املادية والوسائل
القتالية لدى إسرائيل للبدء بالحرب.
فــي املـ ــوازاة ،بــات لــدى حــزب الـلــه ق ــدرة إيــذائـيــة هائلة
قياسًا بما كان لديه عام  ،2006األمر الذي يزيد من
إبعاد قرار الحرب ،ليس تلك الواسعة وحسب َ،بل وما
ُ
دونها من تبادل ضربات محدودة ،أو ما تطلق عليه
تسمية «أيام قتالية».
وإن كــان لجوء إســرائـيــل إلــى الـخـيــارات البديلة غير
العسكرية في مواجهة حزب الله ،في مرحلة ما قبل
ح ــرب عــام  ،2006يــأتــي فــي سـيــاق ال ـحــرب نفسها،
أي إمكان اللجوء إلى الحرب في حال فشل بدائلها،
إال أن الـلـجــوء إلــى هــذه الـبــدائــل مــا بـعــد  2006وإلــى
اآلن ،هو نتيجة قــرار االبتعاد عن الخيار العسكري
وال ـحــروب ،الـتــي ثبت تـعــذر تحقيق نتائجها .الفرق
شاسع جدًا بني الوضعني ،ويصعب تحليل اآلتي من
أفعال إسرائيل ،في الساحة اللبنانية تحديدًا ،من دون
استحضار النتيجة العملية للتفريق بينهما.
في آخــر البدائل عن الحرب اإلسرائيلية املقبلة ،بعد
فـشــل ال ــره ــان عـلــى ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ،ه ــو االبـتـعــاد
العملي عن لبنان أكثر من السابق ،وإن كان إشغاله
بالتهديد والتهويل والعقوبات ال يزال قائمًا.
االبـتـعــاد شــرقــا إل ــى إيـ ــران ،للضغط عليها وتعزيز
حصارها اقتصاديًا ،في مسعى جديد قديم لتأليب
اإليرانيني على دولتهم ،وهو مسار يبدو أنه سيكون
تصاعديًا إلــى أقصى حــد ممكن أميركيًا ،وإن كان
الــايـقــن مـصــاحـبــا لـلـخـيــار الـعـقــابــي وال ـح ـصــار في
الحالة اإليرانية ،ودون نتائجه عقبات.
وكيفما اتفق ،على تلك الحرب التي يحكى عنها أن
تنتظر ـ ـ فــي حــال اإلص ــرار على عــدم استبعادها ـ ـ
نتيجة الضغط االقتصادي واستعاره ضد إيران ،أي
ّ
وتشوش عليها عبر
أن ال تستبق إسرائيل النتيجة
«الحرب اإلسرائيلية املقبلة».
لكن ما بني الحرب والتهويل بها فرق كبير في سياق
املواجهة التي تعتمد البدائل غير العسكرية .والكتابات
التهويلية جزء أساسي من تلك البدائل ،وهي ضرورة
ال ت ـف ــارق خ ـيــار ال ـع ـقــوبــات وال ـض ـغــط االق ـت ـصــادي،
ويــؤمــل أن يـكــون تأثيرها كبيرًا على بيئة املقاومة
نفسها.
ه ــل ه ــذا يـعـنــي ان ـت ـفــاء ال ـح ــرب بــامل ـط ـلــق؟ واضـ ــح أن
اإلجــابــة هــي «ال» كبيرة ج ـدًا .لكن فــي الــوقــت نفسه،
ً
الحرب ليست قــرارًا سهال ودونها كثير من املوانع.
وهذه املوانع ،ـ ـ كما بات ثابتًا ـ ـ لم تتقلص ،بل تعاظمت
ويتواصل تعاظمها.
ّ
كتبة مأجورون من جهة ،وكتبة "يتفضلون" بالتهويل
ملصلحة إســرائـيــل مــن جهة ثــانـيــة ،بـنـ ًـاء على عــداوة
ّ
م ـت ـج ــذرة ل ـل ـم ـقــاومــة ،فـيـمــا كـتـبــة آخ ـ ــرون يـخــدمــون
إسرائيل ،بال وعي منهم.

(هيثم الموسوي)

نصرالله :يا اصحاب
المصارف اذا لم
تتعاونوا وانهار الوضع
المالي فما هو مصير
استثماراتكم؟
ّ
فكك األمين العام
لحزب الله الحملة
اإلعالمية التي تقوم
بها وسائل إعالم غربية
وخليبجية لتخويف
اللبنانيين من عدوان
إسرائيلي

ان ـح ــاء ال ـعــالــم واغ ـل ــب االن ـت ـحــاريــن
كانوا من السعوديني وهــم مولوهم
وراهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوا ع ـل ـي ـه ــم وداعـ ـ ـ ـ ــش ك ــان ــت
مـطـلــوبــة ل ـل ـعــراق وس ــوري ــا ولـبـنــان،
والحـ ـ ـق ـ ــا اليـ ـ ـ ـ ــران ول ـ ـكـ ــل أح ـ ـ ــد ي ـ ــراد
اخ ـض ــاع ــه وت ــدم ـي ــره وهـ ــذا م ـشــروع
داعش».
وشـ ـ ّـرح نـصــرالـلــه وظـيـفــة «داعـ ــش»،
ّ
م ــؤك ـدًا أن ــه «ل ــم تـنـتــه وظـيـفــة داعــش
بعد .ولذلك نقول إنها هزمت ولكنها
ح ـق ـق ــت ان ـ ـ ـجـ ـ ــازات كـ ـبـ ـي ــرة الم ـي ــرك ــا
واسرائيل ،لألسف ،ودمــرت جيوش
وشـ ـ ـع ـ ــوب ومـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات وأوجـ ـ ـ ــدت
شالالت من الدم وبنت جدرانا عالية
مــن الـحـقــد تـحـتــاج لـعـقــود الزالـتـهــا،
وه ـن ــا ن ـع ـتــرف م ــن اج ــل امل ـعــال ـجــة».
وأشار إلى أن «داعش ما زالت تمثل
ت ـهــديــدا ،خــافـتـهــا املــزعــومــة انتهت
وال ـج ـيــش ال ـع ـس ـكــري الـ ــذي يسيطر
على مساحات انتهى ،ولكن داعــش
الفكر والقيادة والخاليا االنغماسية
مــا زال ــت مــوجــودة وسيتم تفعيلها
بـســوريــا وال ـع ــراق ولــذلــك مــا يجري
على الـحــدود العراقية الـســوريــة من

تعاون هو واجب وضروري».
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد الـ ـسـ ـي ــد نـ ـص ــرالـ ـل ــه ال ــذي ــن
يـ ــزايـ ــدون ع ـل ــى س ــوري ــا ف ــي مـســألــة
ّ
تحرير ال ـجــوالن ،مــؤك ـدًا أنــه «يكفي
ســوريــا وقـيــادتـهــا أنـهــا لــم تستسلم
وص ـمــدت ووق ـفــت وحـمــت املـقــاومــن
وسلحتهم ،وأنها لم تخضع لالرادة
االميركية بوقت خضع لها كل العالم
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء إيـ ـ ـ ــران وبـ ـع ــض ال ـق ــوى
الـشـعـبـيــة .ك ــان امل ـط ـلــوب أن تنتهي
سوريا ملصلحة أميركا وإسرائيل».
وحــذر نصر الله «اخــوانـنــا بالعراق
بـ ــأن ك ــل وع ـ ــود ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب االنتخابية ينفذها،
ورغـ ــم ك ــل ص ـفــاتــه الـسـيـئــة ال يمكن
لنا اال ان نعترف له بــان كل ما قاله
بــاالنـتـخــابــات ي ـقــوم ب ــه ،وم ــن جملة
ما قاله ان النفط العراقي لألميركي
ويريده له ،وهو وعد بأن السعودية
بقرة حلوب وسيحلبها وقد حلبها،
ويعتبر النفط العراقي حقه ويريد
املنطقة النفطية لــه ويــريــد اسـتــرداد
م ــال ــه وه ـ ــذا م ــا ي ـجــب ان يـلـتـفــت له
العراقيون».

إسرائيل :كالم أبو صعب صحيح ...لألسف
تصريح وزيــر الــدفــاع اللبناني ،الياس أبــو صعب،
خــال جولته األخ ـيــرة على ال ـحــدود مــع فلسطني
املحتلة ،جــاء الفتًا واستثنائيًا .ولــوال ورود اسم
إســرائـيــل فــي الـتـصــريــح ،لـكــان الـظــن أن ــه تصريح
صــادر عن وزيــر إسرائيلي ّ
يهدد فيه لبنان ،كما
هي العادة املتبعة .برز في تصريح أبو صعب ،كالم
غريب عن األذن اإلسرائيلية ،وتحديدًا ما يتعلق
بــالـشــدة وال ـحــزم والـثـقــة بــالـقــدرة الــذاتـيــة والـنــديــة،
وال ـحــرص عـلــى إفـهــام الـعــدو أن لـبـنــان ق ــادر على
اإليذاء باملثل ،إذا قررت االعتداء عليه.
فــي إع ــادة نشر كــام أبــو صعب فــائــدة ،أساسها
إفهام إسرائيل أن مظلة الردع التي باتت في لبنان،
ي ـجــري الـتـعــامــل مـعـهــا مــن امل ـســؤولــن اللبنانيني
عـلــى أنـهــا ذخ ــر وطـنــي يحمي لـبـنــان واللبنانيني
ُ
وم ـصــال ـح ـهــم .وه ـ ــذه الـنـتـيـجــة تـ ـع ـ ّـد ،م ــن نــاحـيــة
إسرائيل ،تظهيرًا لفشل سياستها (مــع الواليات
املتحدة وأتباعهما) ،الرامية إلى الفصل بني املقاومة

ولبنان الدولة وعامة الجمهور اللبناني ،كما كان
الـفـشــل أي ـضــا فــي سـيــاســة الـفـصــل بــن املـقــاومــة
وبيئتها الحاضنة املباشرة« :إذا هاجمت إسرائيل
م ـطــارات ـنــا فـسـنـهــاجــم م ـطــارات ـهــا ،وإذا هــاجـمــت
منشآتنا النفطية ،فسنهاجم منشآتها النفطية».
الزيارة ،وما ورد فيها ،كانت محل اهتمام إسرائيلي
بالغ ،جرى التعبير عنه في املواقف والتصريحات
والتعليقات الـعـبــريــة ،ومــن بينها مقابلة أجرتها
اإلذاعــة العبرية مع ضابط احتياط رفيع املستوى
ف ــي ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــيُ ،ي ــدع ــى كــوبــي م ـيــروم.
الـضــابــط ال ــذي شغل فــي قـيــادة املنطقة الشمالية
مسؤوليات عدة؛ من بينها األمن على الحدود مع
لبنان ،والــذي ّ
تسرح من الجيش اإلسرائيلي عام
 ،2000هو أحــد أهــم الباحثني والخبراء في معهد
هــرتـسـيـلـيــا مـتـعــدد املـ ـج ــاالت ،بـصـفــة خـبـيـرًا في
املنطقة الشمالية وتهديداتها.
يسأله محاوره« :أريــد أن أسأل عن تصريح وزير

الدفاع اللبناني ،الذي قال إن إسرائيل مرتدعة أمام
لبنان ،ولهذا السبب لن تندلع الحرب ،وهو يريد أن
يقول لنا عمليًا :لتجلس إسرائيل صامتة ،فنحن
من يسيطر على الوضع».
يجيب الضابط اإلسرائيلي« :وزير الدفاع اللبناني
ل ــم ي ـخ ـطــئ .ل ــأس ــف ،خـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة،
ونتيجة للقدرات الهائلة التي باتت في حوزة حزب
ال ـلــه ،أي قــرابــة مــا يـصــل ال ــى  150أل ــف ص ــاروخ،
فــالــردع متبادل بيننا وبينهم ،وهــو مــا حــال دون
هجمات إسرائيلية في لبنان».
وهذا الوضع (الردع املتبادل) ،يضيف ميروم«ُ ،ي َع ّد
من التحديات الكبرى املاثلة أمام إسرائيل ،ألن ما
َ َّ
حدث وتشكل هو تهديد هائل ليس بإمكان الجبهة
الداخلية اإلسرائيلية أن تتحمله .إنــه خطر كبير
جدًا قادم من الشمال ،وهو ما يجب على الشعب
ّ
ويتنبه له».
اإلسرائيلي أن يدركه
يحيى..

