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ـت وضعًا غير مستقر
ّ
اللبنانية كان حزب الله
زيارة الدولة
م ��وج ��ودًا ع �ل��ى امل �س �ت��وى التنظيمي
واألم � � �ن� � ��ي ح � �ت� ��ى ،وأن� � � ��ه ف � ��ي الشكل
أدخ��ل مدنيني إل��ى ح��رم مطار بيروت
للمشاركة في استقباله ،وهذه سابقة
الرئيس
جديدة» .ولفت إلى أن «ك�لام
ً
الضيف كان إيجابيًا ومنطقيًا وعاقال
وي� ��رس� ��خ ص � � ��ورة ال � ��دول � ��ة الصديقة
للبنان في الخطاب الرسمي في قصر
ب�ع�ب��دا وامل �ط��ار وال �ع �ش��اء ال ��ذي أقامه
رئيس املجلس النيابي ،أما في الزيارة
ّ
اللبنانية
الثانية فلوحظ غياب الدولة
ب�م��ؤس�س��ات�ه��ا وح �ض��ور أت �ب��اع دولة
حزب الله فقط .والحظنا كذلك أنه في
ال��زي��ارة الثانية أي ف��ي ملعب الراية،
ّ
كرر الرئيس نجاد مواقفه السياسية
امل �ع ��روف ��ة وا ّل �ث��اب �ت��ة ،وأض � ��اف شيئًا
واحدًا هو تبني وجهة نظر حزب الله
في موضوع املحكمة باتهامها بأنها
أداة س�ي��اس�ي��ة ت�س�ت�ه��دف ح ��زب الله
تحديدًا».
ّأما عضو كتلة املستقبل النائب عمار
ح ��وري ،ف�ق��ال ف��ي ح��دي��ث لـ«املؤسسة
اللبنانية لإلرسال» إن كالم نجاد «في
ال�ن�ه��ار م�ح��اه ال�ل�ي��ل» ،واص�ف��ًا خطابه
خ�لال مأدبة ال�غ��داء التي أقامها على
شرفه رئيس الجمهورية بـ«املعتدل»،
والذي ألقاه خالل الحفل الجماهيري
الذي أقامه حزب الله في ملعب الراية
بـ«املتشدد».
ّ
وت� �ح ��دث ح � ��وري ع ��ن «ن �م �ط�ين ظهرا

الحوت :خطاب
الرئيس نجاد يتالقى
مع ثوابتنا المتعلقة
برفض وجود الكيان
الصهيوني

في هذه ال��زي��ارة ،فقد سمعنا أسلوبًا
خ�ل��ال ًال �ن �ه ��ار م �ح ��اه ال �ل �ي ��ل ،ورأينا
اع�ت��داال ف��ي بعبدا وت�ش��ددًا ف��ي ملعب
ال��راي��ة» .وكشف ع��ن «أن هناك بعض
امل�لاح�ظ��ات الجزئية ول�ك��ن اآلن ليس
الوقت املناسب لطرحها».
زم �ي��ل ح � ��وري ،ال �ن��ائ��ب أح �م��د فتفت،
ق ��ال ف��ي ح��دي��ث إل ��ى م�ح�ط��ة «،»OTV
إن موضوع عداء لبنان إلسرائيل أمر
م �ح �س��وم ،وه� ��ذا «ال ي�ع�ن��ي استغالل
م��وض��وع ال �ع��داء إلس��رائ �ي��ل لتحسني
امل��وق��ع ف��ي ال��داخ��ل وف ��رض سياسات
بقوة السالح الذي يصل من إي��ران أو
من أي مكان آخر».
ووج ��د فتفت أن امل�ن�ظ��ر الجماهيري
الذي «شهدناه أمس يرمز إلى أن جزءًا
م��ن لبنان ل��ه ارت �ب��اط سياسي عميق
ج� �دًا م��ع إي� � ��ران» .وأض � ��اف أن «حزب
الله أبلغ رسالة إلى العالم مفادها أن
املنطقة الواقعة من مطار بيروت الى
ّ
اإليرانية»،
الجنوب خاضعة للسياسة
م��وض �ح��ًا أن وج � ��ود ت �ي��ار املستقبل
كان
ف��ي م��راس��م ّ االستقبال ّ ف��ي بعبدا ً
وسياسيًا ،وقلنا أهال
«بروتوكوليًا
ً
وسهال به في السياسة».
وأش ��اد فتفت ب�م��وق��ف رئ�ي��س الهيئة
ّ
ّ
اللبنانية سمير
التنفيذية في القوات
جعجع ح�ي��ال زي ��ارة ن �ج��اد ،مضيفًا:
ّ
الحقيقية
«أن� ��ا ج �ن��دي ف��ي امل �ق��اوم��ة
ف��ي وج��ه اس��رائ�ي��ل ،وح��زب ال�ل��ه ليس
ّ
حقيقية في وجه اسرائيل ألن
مقاومة
ّ
الجزء األكبر من سالحه أصبح موجهًا
ال��ى ال��داخ��ل منذ أن ب��دأت التهديدات
باستعمال السالح والقوة».
وع��ن سيناريو م��ا بعد زي ��ارة نجاد،
أوض ��ح أن ت �ي��ار املستقبل «ل �ي��س في
وارد أي تصعيد بأي اتجاه» ،مجددًا
ّ
قضية
ال �ق��ول إن «امل �ح �ك �م��ة ال��دول� ّ�ي��ة
ّ
ق �ض��ائ� ّ�ي��ة ،وه �ن��اك ت�ق��ري��ر أع� ��ده وزير
العدل ابراهيم نجار».
ّ
السيد
في املقابل ،رأى الوزير عدنان
ح�س�ين أن ال��زي��ارة ت��أت��ي وس��ط بروز
ت �ك �ت�ل�ات إق �ل �ي �م� ّ�ي��ة وس� �ب ��ق أن تكلم
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ت��رك��ي رج ��ب ّ
طيب
أردوغ��ان عن «البحار األربعة وقصد
بذلك تركيا وإيران وسوريا والعراق،
أم��ا ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ف�خ��اط��ب أمس
اللبنانيني وق��ال هناك جبهة أو كتلة
أوس� ��ع ت �ض��م إض ��اف ��ة ال ��ى املذكورين
األربعة لبنان وفلسطني».
ووص � ��ف خ� �ط ��اب ال ��رئ �ي ��س اإليراني
ال �س �ي��اس��ي ب��أن��ه «ك� ��ان ح��ري �ص��ًا على
وح��دة اللبنانيني» ،الفتًا ال��ى «اآلفاق
الرحبة التي رآه��ا ف��ي زي��ارة الرئيس
اإلي � ��ران � ��ي ال� �ت ��ي ت� �ج ��ري بالتنسيق
م��ع امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ومع
س � ��وري � ��ا» .ول � ��م ي �ج��د ال� �س � ّ�ي ��د حسني
تشددًا في خطاب نجاد في بنت جبيل
«فهو يقول للعرب نحن معكم من أجل
ّ
الفلسطينية ،وإي ��ران لديها
الحقوق
موقف إيديولوجي ومنطلقات دينية
واضحة برفض التعامل مع إسرائيل
وهذا شأنها .وأنا العربي اللبناني لم
أحصل على حقوقي بعد فلماذا ّ
أفرط
بأوراق التطرف اإليراني».
ّأم��ا نائب الجماعة اإلس�لام�ي��ة عماد
ال� � �ح � ��وت ف � �ق� ��ال إن «خ� � �ط � ��اب نجاد
ال� � �ه � ��ادئ ت � �ج ��اه ال � ��داخ � ��ل اللبناني
ّ
على
س�ي�ن�ع�ك��س إي �ج��اب��ي��ة وه � � ��دوءًا ّ
الوضع الداخلي بعد ال��زي��ارة» .وأكد
أن خ �ط ��اب ال��رئ �ي��س ن �ج ��اد يتالقى
مع «ثوابتنا املتعلقة برفض وجود
ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ووج� � ��وب دعم
ّ
ّ
الفلسطينية».
القضية
ووج ��د ع�ض��و كتلة ال��وف��اء للمقاومة
ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل ال��رف��اع��ي ،رس��ال�ت�ين في
خطاب نجاد «األولى رسالة دولة إلى
دول ��ة ترجمتها االت �ف��اق��ات الثنائية،
والثانية إيجابية الخطاب الذي توجه
ب��ه ن�ج��اد إل��ى أرك ��ان ال��دول��ة وشرائح
املجتمع اللبناني كافة» .ورأى النائب
ياسني جابر أن زيارة نجاد الى لبنان
«استثنائية لرجل استثنائي».

إسرائيل منزعجة من سليمان
يحيى دبوق
ت�ن�ف�س��ت ت��ل أب �ي��ب ال �ص �ع��داء أمس،
وب� ��دت ك�م��ن اج �ت��از ق �ط��وع��ًا خطيرًا
في ض��وء إحجام الرئيس اإليراني،
م �ح �م��ود أح� �م ��دي ن� �ج ��اد ،ع ��ن رمي
ال �ح �ج��ارة ب��ات�ج��اه�ه��ا خ�ل�ال زيارته
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ،ال� �ت ��ي واك� �ب� �ه ��ا تأهب
ع� �س� �ك ��ري اس ��رائ� �ي� �ل ��ي غ� �ي ��ر معلن،
وخشية ل��دى املستوطنني دفعتهم
ّ
للبقاء في منازلهم ،فيما رد رئيس
ال �ح �ك ��وم ��ة االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و ع �ل��ى ك�ل�ام ن �ج��اد ،مؤكدًا
أن اس��رائ�ي��ل ت�ع��رف كيف ت��داف��ع عن
نفسها.
ف ��ي ت�ع�ل�ي��ق م�ق�ت�ض��ب ع �ل��ى خطاب
ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي ف ��ي ب �ن��ت جبيل
ام ��س ،ق ��ال ن�ت�ن�ي��اه��و ،إن «تأسيس
دول ��ة اس��رائ�ي��ل وج�م�ي��ع م��ا حققناه
ط ��وال ال �س �ن�ين ،ه��و أف �ض��ل رد على
الشتائم التي سمعناها ال�ي��وم ،من
جهة الحدود اللبنانية» ،مشيرًا إلى
أن «إسرائيل تعرف جيدًا كيف تدافع
عن نفسها ،وهي ستواصل تحقيق
النمو في مختلف املجاالت».
ّ
وأك��دت مصادر في مكتب نتنياهو،
ّ
أن زي � ��ارة ن �ج��اد إل ��ى ل �ب �ن��ان« ،تعد
ت �ج �س �ي �دًا الك� �ت� �م ��ال ع �م �ل �ي��ة ُّ
تحول
ه ��ذا ال�ب�ل��د إل ��ى دول ��ة ت ��دور ف��ي فلك
إي��ران ،وانضمامه إلى محور الدول
امل �ت �ط ��رف ��ة ،ال� �ت ��ي ت � �ع ��ارض مسيرة
السالم وتساند اإلره��اب» .وأشارت
امل � �ص ��ادر ن �ف �س �ه��ا إل� ��ى أن الرئيس
اإلي��ران��ي وص��ل إل��ى ل�ب�ن��ان بصفته
«ق ��ائ� �دًا ي��أت��ي ل�ت�ف�ق��د ج� �ن ��وده ،وهم
ّ
م �خ��رب��و ح ��زب ال �ل��ه ،ال��ذي��ن يعدون
ال� � � � � � ��ذراع ال � �ع � �س � �ك ��ري ��ة إلي� � � � � ��ران في
امل �ن �ط �ق��ة» .وق ��ال ��ت امل � �ص ��ادر إن كل
م�ح�ب��ي ال �س�ل�ام وال �ح��ري��ة ينظرون
ب �ق �ل��ق إل ��ى «االس� �ت� �ف ��زاز اإليراني».
ورأت أن «لبنان ال��ذي ك��ان م��ن حقه
أن ينعم بالهدوء واالزده ��ار َّ
تحول
إلى خ��ادم للعدوان اإليراني بقيادة
حزب الله».
وأع� ��رب رئ �ي��س ال�ق�س��م ال�س�ي��اس��ي –
األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية،
ال� �ل ��واء ع ��ام ��وس غ �ل �ع��اد ،ع ��ن حزنه
وام�ت�ع��اض��ه م��ن «م�خ��ال�ف��ة» الرئيس
اللبناني ميشال سليمان الدستور
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ،وش � � ��دد خ �ل��ال مقابلة
أج��رت �ه��ا م�ع��ه اإلذاع � ��ة االسرائيلية
أم � � ��س ،ع �ل ��ى أن «امل � ��أس � ��اة ه� ��ي في
أن ال ��رئ �ي ��س ال �ل �ب �ن��ان��ي ،املسيحي
وامل ��ارون ��ي ،وامل �ط �ل��وب م�ن��ه بحسب
الدستور أن يحافظ على لبنان دولة
س�لام ،يهيئ الساحة لشخص غير
عربي ومتشدد ،يريد القضاء على
لبنان» ،وأش��ار بنبرة حادة لإلذاعة
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة إل � ��ى أن � ��ه «م � ��ن دون
الرئيس سليمان ،ما كان باستطاعة
نجاد املجيء إلى لبنان» .أضاف أن
ضرورة
«الواليات املتحدة التي ترى
ّ
دعم لبنان ،عليها أن تتيقظ إلى أن
الجيش اللبناني والرئيس سليمان
يتعاونان مع حزب الله ويساعدانه
نحو مسار التأثير االيراني».
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى ال ��زي ��ارة ،ق ��ال رئيس
مركز موشيه دايان للدراسات ،أيال
زي� �س ��ر ،إن «ال � �ه� ��دف ال��رئ �ي �س��ي من
زيارة الرئيس االيراني هو التحدي،
إذ إن ما فعله في األشهر والسنوات
املاضية ،هو تحدي العالم واسرائيل،
ويهدف من ذلك الى زي��ادة شعبيته
في العالم العربي وفي ايران» .ورأى
أن «ال��زي��ارة تأتي ف��ي إط��ار التذكير

بأن لبنان يقع ضمن سيطرة ايران
وت ��أث� �ي ��ره ��ا» ،وب �ح �س��ب زي �س ��ر فإن
«ح � ��زب ال �ل��ه ي �م��ر ب �م��رح �ل��ة صعبة،
وت �ه��دي��د امل �ح �ك �م��ة ال��دول �ي��ة يقلقه،
وتأتي الزيارة كي تؤكد للجميع أن
إيران موجودة».
وفي السياق ،ربط الرئيس السابق
ل�ق�س��م األب� �ح ��اث ف��ي االستخبارات

نتنياهو :زيارة نجاد
تجسيد الكتمال
تحول لبنان إلى
عملية ُّ
دولة في فلك إيران
عاموس غلعاد:
من دون ميشال
سليمان ،ما
كان باستطاعة نجاد
المجيء إلى لبنان

اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ،ال� �ع� �م� �ي ��د يعقوب
عميدرور ،بني زيارة نجاد واملحكمة
ال� ��دول � �ي� ��ة ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن «عرض
زي��ارة نجاد غير مرتبط بإيران ،بل
ب��ال�ت�ق��ري��ر امل��زم��ع ع�ل��ى ص� ��دوره عن
املحكمة الدولية نهاية العام الجاري،
ل��ذا ف��إن الخشية ل��دى اي ��ران وحزب
الله هي من ردود الفعل ّ
جراء صدور
التقرير ال��دول��ي ،وبالتالي يريدون
هنا
ال �ق��ول م��ن خ�ل لاّ
�ال ال ��زي ��ارة ،إن �ن��ا ّ
ونقترح عليكم أ تواجهونا ،أي أن
املسألة مرتبطة بعرض قوة باتجاه
ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي» .أم��ا ال �ل��واء ايال
بن رؤف�ين ،ال��ذي شغل خ�لال عدوان
 2006م�ن�ص��ب ن��ائ��ب ق��ائ��د املنطقة
الشمالية ف��ي الجيش االسرائيلي،
ف ��أض ��اف أن «ت �ح �ل �ي��ل زي � ��ارة نجاد

على املستوى االستراتيجي ،يشير
الى أن الرئيس االيراني يريد إنتاج
صورة والتأكيد على انه في بيته»،
م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن «اس� ��رائ � �ي� ��ل قلقة،
وه�ن��اك دول اضافية تشاركها هذا
القلق ،وبالتالي على الدولة العبرية
أن ت�ع�م��ل م ��ن ال �ن��اح �ي��ة السياسية
على إظهار ص��ورة الخطر االيراني
وس�ع��ي ط �ه��ران إل��ى ال�س�ي�ط��رة على
منطقة الشرق األوسط».
وأثيرت أمس ،كما في االيام القليلة
امل ��اض �ي ��ة ،ال� �خ� �ي ��ارات االسرائيلية
حيال إمكان رم��ي الرئيس االيراني
ل� � �ل� � �ح� � �ج � ��ارة ب� � ��ات � � �ج� � ��اه االراضي
االسرائيلية ،وشهدت هذه الفرضية،
رغ � ��م ت ��أك �ي ��د أج � �ه� ��زة استخبارات
ال ��دول ��ة ال �ع �ب��ري��ة أن �ه��ا ل ��ن تحصل،
إثارة وتحريضًا خاصني من جانب
وسائل اإلعالم العبرية ،التي وجدت
تعبيراتها في استطالع للرأي أجرته
القناة الثانية االسرائيلية امس ،إذ
ّأي ��د  92ف��ي امل �ئ��ة م��ن اإلسرائيليني
اغ�ت�ي��ال ت��ل أب �ي��ب ن �ج��اد ،إذا اقترب
من الشريط الشائك على الحدود مع
ل�ب�ن��ان ،لكن م��ن «ح�س��ن ح��ظ نجاد»
أن االت� �ج ��اه ال �ع ��ام ل ��دى املسؤولني
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين ال «ي �ح �ب��ذ» اغتياله
أو اع� �ت� �ق ��ال ��ه ،رب� �ط ��ًا «بأخالقيات
ال ��دول ��ة ال � ّع �ب��ري��ة» ع �ل��ى ح ��د تعبير
أح � ��د امل �ع ��ل �ق�ي�ن .وع� �ل ��ى ن �ق �ي��ض من
ع�ض��و الكنيست م��ن ح��زب االتحاد
ال�ق��وم��ي امل�ت�ط��رف ،اري��ه ال ��داد ،الذي
ط��ال��ب باغتيال ن�ج��اد ،رأت مصادر
امنية إسرائيلية أن «التقديرات في
إسرائيل تشدد على أن ّ
املس بنجاد
ّ
سيكون خطأ كبيرًا جدًا».
وط� � ��ال� � ��ب رئ� � �ي � ��س االستخبارات
العسكرية ال�س��اب��ق ،أه ��ارون زئيفي
فركش ،بوجوب «عدم تعظيم الزيارة
واملبالغة بما يجري» ،وقال «أعتقد
أنه باالضافة الى بعض اإلنجازات
التي يسعى اليها نجاد ّ
جراء زيارته
للحدود الشمالية إلس��رائ�ي��ل ،يريد
ال �ق��ول ل �ت��رك �ي��ا ،ع �ل��ى س�ب�ي��ل املثال،
اح� ��ذروا ف �ه��ذا ال�ق�س��م م��ن ل�ب�ن��ان أنا
املسؤول عنه ،وبالتالي فإن الزيارة
ل� �ي� �س ��ت لاّم ��وج� �ه ��ة ض � ��د إسرائيل،
وع�ل�ي�ن��ا أ ن ��رى األم � ��ور ع �ل��ى أنها
كذلك ،إنها رسالة ايرانية قوية جدًا
باتجاه السعودية أيضًا ،التي تدعم
االتراك بالكثير من املال».
وك� � ��ان امل� ��راس� ��ل ال �ع �س �ك��ري للقناة
العاشرة في التلفزيون االسرائيلي،
اور ه �ي �ل��ر ،ق ��د أش � ��ار أم� ��س ال� ��ى أن
م ��روح � �ي ��ات ال �ج �ي ��ش االسرائيلي
م��ن ن ��وع ك ��وب ��را ،ك��ان��ت ت�ح�ل��ق على
ال �ح��دود م��ع لبنان ف��ي ال��وق��ت الذي
ك ��ان ي�ت�ح��دث ف�ي��ه ن �ج��اد ف��ي مدينة
بنت جبيل ،مشددًا على أن تحليق
املروحيات يأتي في اط��ار استعداد
اسرائيل ملواجهة اي تطور سلبي قد
يقع على الحدود مع لبنان .أضاف
امل ��راس ��ل أن أج� �ه ��زة االستخبارات
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ،واك �ب��ت زي � ��ارة نجاد
ب ��واس � �ط ��ة ص� � ��ور ب �ث �ت �ه��ا طائرات
ب �ل��ا ط � �ي � ��ار ت ��اب � �ع ��ة ل � �س �ل��اح الجو
االسرائيلي ،كانت تحلق بكثافة في
سماء لبنان وتتابع حركة الرئيس
االي��ران��ي .أم��ا مراسل القناة ّ الثانية
االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ف��أش��ار ال��ى أن سكان
امل� ّس�ت��وط�ن��ات ال�ق��ري�ب��ة م��ن الحدود،
«فضلوا» البقاء في منازلهم تحسبًا
لتطورات غير محسوبة ،خالل زيارة
الرئيس االي��ران��ي ملناطق قريبة من
مستوطناتهم.
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