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سياسة
قضية اليوم

ويتوعد العدو «إذا وقعت الحرب الكبرى»:
نصراهلل يلتقي كل الفصائل الفلسطينية...
ّ

القدس هدفنا ...ال الجليل

السيد حسن نصراهلل لـ«الميادين» أمس هي كشفه عن اجتماعات ُتعقد مع فصائل المقاومة
النقطة األهم في حديث ّ
كل أنواع الدعم الالزم.
الفلسطينية ،بهدف تنظيم التواصل والتنسيق ،والدفع النطالق االنتفاضة الثالثة ،مع تقديم ّ
الكبرى» ،التي قد تصل إلى تحرير القدس ال الجليل وحسب
وال ُيفصل ذلك عن مسار التحضير لـ«الحرب ُ
ال ـت ـح ـض ـيــر لـ ــ«الـ ـح ــرب الـ ـكـ ـب ــرى» مــع
العدو اإلسرائيلي ،عبر تجميع قوى
محور املقاومة ،انطلق .هــذا ما أعلنه
األمــن الـعــام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،في مقابلته مع قناة امليادين
ّ
أم ـ ــس .ال ي ـج ــزم ال ـس ـ ّـي ــد ب ـ ــأن ال ـح ـ ّـرب
ُ ّ
ُ
ســت ـشــن .ول ـكــن« ،ه ـنــاك ش ــيء يحضر
لـلـمـنـطـقــة( .الــرئ ـيــس دون ــال ــد) تــرامــب
ح ــن ي ــذه ــب ف ــي ات ـج ــاه ض ــرب مـســار
الـتـســويــة وامل ـف ــاوض ــات فــي الصميم،
يعني إمــا االسـتـســام وإم ــا املواجهة
الـكـبــرى» .والـشـعــب الفلسطيني ،كما

السعودية كانت ُتناقش
في كيفية إيصال السالح إلى
لبنان واندالع الحرب األهلية
أصبح
يعرفه نصرالله« ،لن يستسلم.
ّ
لـ ّ
ـدي يـقــن ،ال يــوجــد فلسطيني يوقع
عـ ـل ــى تـ ـس ــوي ــة ال ـ ـقـ ــدس ل ـي ـس ــت فـيـهــا
ّ
عاصمة لفلسطني .ورغم كل الحراك في
املنطقة ،من دون توقيع الفلسطيني ال
تنتهي القضية» .واملقاومة «لن تتردد
ف ــي اغ ـت ـنــام أي فــرصــة لـتـقــديــم الــدعــم
والسالح للمقاومة في فلسطني ،وهذا
الدعم واجب وليس رد فعل».
إع ــان تــرامــب ال ـقــدس عــاصـمــة لكيان
االح ـ ـتـ ــال ،امل ــوض ــوع ال ـ ــذي «يـسـتـفــز
ّ
م ـ ـشـ ــاعـ ــر ك ـ ـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة»ّ ،أدى خـ ــال
األسبوعني املاضيني إلى عقد لقاءات
مــع كـ ّـل فصائل املـقــاومــة «مــن أجــل ّ
لم
الشمل وإعــادة التواصل .وقد التقيت
حـ ـس ــب الـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ــزم ـ ـنـ ــي :ال ـج ـب ـهــة
الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن ،الجبهة
الشعبية للقيادة الـعــامــة ،حــركــة فتح
االنـتـفــاضــة ،منظمة الـصــاعـقــة ،حركة
الـ ـنـ ـض ــال ال ــوطـ ـن ــي ال ـش ـع ـب ــي ،حــركــة
حماس ،الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطني ،الـجـهــاد اإلســامــي ،وحركة
فتح وفدها كان برئاسة عضو اللجنة
املركزية عزام األحمد» .الجميع اعتبر
ّ
أن هناك «استهدافًا لجوهر القضية.
ثـ ّـب ـت ـنــا م ـب ــدأ ال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي مـخـتـلــف
ال ـس ــاح ــات م ــن أج ــل دع ــم االن ـت ـفــاضــة
داخل فلسطني ،عبر الحضور املباشر،
ّ
ومواكبتها من الخارج عبر كل اشكال

املـســانــدة املطلوبة ،إن كــان باملواقف،
أو الدعم اإلعالمي والسياسي واملالي.
وإيران تعتز بأنها تقوم بواجبها عبر
ّتقديم الدعم املــادي» .أوضح نصرالله
أنه «ال نتحدث عن قتال وحرب ،ولكن
ان ـت ـفــاضــة ش ـع ـب ـيــة ،ي ـجــب أن تنطلق
وتتواصل ،وعن تضامن عربي معها».
وردًا على ســؤال ّ
عما إذا كانت حركة
فتح موافقة على هــذا الـتــوجــه ،أجــاب
ّ
ن ـّصــرال ـلــه بـ ــأن «ف ـت ــح مــواف ـقــة وقــالــت
إنها أساسية في انطالق االنتفاضة.
ُ ّ
ّ
وكـ ـ ــل ال ـف ـص ــائ ــل ت ـس ــل ــم بـ ـ ــدور حــركــة
ّ
فـ ـت ــح» ،ك ــاش ـف ــا ع ــن أن االت ـ ـصـ ــال مــع
«ف ـتــح لــم يـكــن مـقـطــوعــا ي ــوم ــا» .حتى
مع حركة حماس« ،العالقة لم تنقطع.
ّ
ُيـمـكــن ال ـقــول إن دفـئـهــا ت ــراج ــع ،وكنا
مختلفني حول بعض القضايا ،ولكن
ال ـي ــوم األمـ ــور أح ـســن وإل ــى مــزيــد من
تطويرها».
ّ
ك ـ ـ ـ ـ ّـرر نـ ـص ــرالـ ـل ــه أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ّـرة أن
«مشروعنا ليس الحرب ،ولكن ترامب
ونتنياهو قــد يدفعان املنطقة إليها،
وق ـ ــد ت ـح ـص ــل كـ ـح ــرب ع ـل ــى غ ـ ـ ــزة ،أو
لبنان ،أو سوريا ،الهدف منها ضرب
مـحــور امل ـقــاومــة» .إذا حصلت الحرب
ً
املقبلة ،وكانت مثال تستهدف لبنان،
ُ
«سـ ـيـ ـك ــون هـ ـن ــاك اآلالف يـ ـش ــارك ــون
فيها .السيد عبد امللك الحوثي أعلن
اسـ ـتـ ـع ــداده ل ـي ـكــون ج ـ ــزءًا م ـن ـهــا .وقــد
وص ـل ــت رس ــائ ــل م ـب ــاش ــرة م ــن الـسـيــد
ال ـح ــوث ــي ،أن ـ ُه ــم ج ــاه ــزون إذا وقـعــت
ال ـ ـحـ ــرب ألن نـ ــرسـ ــل ق ـ ــوات ب ـع ـشــرات
اآلالف من املقاتلني حتى لو لم تتوقف
الـحــرب السعودية األميركية علينا».
ُ
الـنــواة التي تحضر وتعمل الحتمال
ال ـح ــرب ،تـتــألــف مــن فـصــائــل املـقــاومــة
ف ــي إي ـ ـ ــران ،ال ـ ـعـ ــراق ،س ــوري ــا ،ل ـب ـنــان،
على هذا
واليمن .املسؤولية التي تقع ُ
املحور هي «التحضير حتى ال نفاجأ
بالحرب ،والعمل على تحويل التهديد
إلى فرصة تاريخية يعني ما هو أبعد
من الجليل .فإذا حصلت حرب كبرى،
ّ
ّ
كــل شــيء وارد» ،الفـتــا إلــى أن الهدف
ح ـي ـنــذاك س ـي ـكــون ت ـحــريــر الـ ـق ــدس ،ال
الجليل وحسب .وكما احتمال الحرب
وارد ،ه ـ ـنـ ــاك «ي ـ ـقـ ــن ب ــاالنـ ـتـ ـص ــار».
فاملعركة الكبرى ،يوجد فيها «اآلالف
من املقاتلني املستعدين لخوضها من

ّ
دون ح ـســاب ،وهــم ُعــشــاق الـشـهــادة».
ّ
وق ــال نصرالله إن مــن «ألـحــق هزيمة
ب ــداع ــش ،قـ ــادر ع ـلــى إل ـح ــاق الـهــزيـمــة
بــال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،الـ ـخ ــارج من
مجموعة هزائم ،وميزته الوحيدة في
ســاح الـجــو ال ــذي ال يحسم مـعــركــة».
أم ـ ــا عـ ــن ع ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى اس ـت ـه ــداف
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ألهـ ـ ــداف حـ ــزب ال ـل ــه في
س ــوري ــا« ،ف ـي ـخــدم الـتـحـضـيــر للحرب
ّ
ّالكبرى .علمًا أن اإلسرائيليني يعرفون
أنهم لم ولن يتمكنوا من منع وصول
السالح إلى حزب الله».
ان ـط ـل ـق ــت ال ـح ـل ـق ــة ع ـل ــى «امل ـ ـيـ ــاديـ ــن»،
بحديث نصرالله عــن التظاهرات في
ّ
إيران ،وتأكيده أن «األمور انتهت ،وما
جرى ّ
تم استيعابه بشكل جيد» .قارن
بــن األح ــداث فــي األي ــام األخ ـيــرة ،وما
حـصــل غ ــداة االن ـت ـخــابــات ع ــام ،2009
ّ
«الـ ـي ــوم ك ــل تـ ـي ــارات ال ـن ـظــام م ــوح ــدة.
ب ــدأت الـقـصــة بـخـلـفـيــة مــال ـيــة ،ودخ ــل
ّ
على الخط جهات سياسية متربصة:
كجماعة الشاه السابق رضــا بهلوي،
مجاهدي خلق ،ومجموعات أخــرى...
ّ
اس ـت ـغــلــت األمـ ـ ــور وأخ ــذت ـه ــا بــات ـجــاه

سياسي ،وطرحت شعارات سياسية.
النظام واملسؤولون تعاطوا بهدوء».
ما أعطى ضخامة «هي أعمال الشغب،
والتدخل الخارجي إن كان من ترامب
ون ــائ ـب ــه ،أو ن ـت ـن ـيــاهــو ،وال ـس ـعــوديــة
ّ
ً
التي اعتبرتها معركتها وعلقت آماال
ّ
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ــا ي ـح ـص ــل» .الـ ـك ــل فــي
إيــران «يعترف بالتحدي االقتصادي
ويـ ـتـ ـفـ ـه ــم االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات .سـ ُـي ـش ـكــل
ه ــذا حــاف ـزًا لـلـمـســؤولــن واملــؤسـســات
ُ
لتعالج املوضوع بجدية» .أما إن كانت
االحتجاجات ستؤثر في دعم املقاومة
في فلسطني أو لبنان أو سوريا ،فنفى
ّ
نصرالله ذلــك ألن «النسبة األكبر بني
اإليرانيني تؤيد السياسة الخارجية.
قضية فلسطني ،وامل ـقــاومــة ،ج ــزء من
عـقـيــدة الـشـعــب وم ــن ال ـتــزامــه الــديـنــي
ال ـ ُـث ـ ــوري ،وج ـ ـ ــزء مـ ــن أمـ ـن ـ ُـه ال ـق ــوم ــي.
وشــرح للشعب ،أنــه إذا لم نساعد في
سوريا والعراق واللبنانيني ليقاتلوا
التكفير ،املعركة ستكون على حــدود
وداخلها».
إيران ّ
فــي امل ـلــف الـلـبـنــانــي ،كـشــف نـصــرالـلــه
ع ــن مـسـعــى ي ـقــوم ب ــه ح ــزب ال ـلــه لحل

أزمة مرسوم ضباط «دورة عون» بني
الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس
النواب نبيه بري ،من دون أن ُي ّ
عبر عن
ّ
ثم ّ
حلّ .
تحدث عن
إيجابية في إيجاد
تـفــاصـيــل إضــافـيــة فــي مــا خ ـ ّـص أزمــة
رئيس الحكومة سعد الحريريّ .وفق
ُ
ّ
املعلومات ،إن السعودية كانت تحضر
ُ
ألن «تقبل االستقالة ،يبقى الحريري
ن ـهــائ ـيــا ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،ون ـص ــل إلــى
تسمية رئيس حكومة جديد .إذا ُسمي
ش ـخ ــص م ــن خـ ـ ــارج ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
سـيـتــم تـحــريــض األخ ـيــر وإن ــزال ــه إلــى
ـارع وأخـ ــذ ل ـب ـنــان إل ــى ال ـفــوضــى.
الـ ـش ـ ّ
وإذا ُرش ـ ــح أح ــد م ــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل،
ُ
سيمنع من قبول التسمية .يؤدي ذلك
إلــى فــراغ ،ودفــع األمــور إلــى التصعيد
والـفــوضــى وال ـحــرب األهـلـيــة .وحصل
ن ـق ــاش بـطــريـقــة إي ـص ــال ال ـس ــاح إلــى
لبنان» .أمــا فــي مــا خـ ّـص االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة« ،ف ـم ــا ُي ـح ـكــى ع ــن تـحــالــف
خ ـمــاســي ،ي ـع ــزل أط ـ ــراف أخ ـ ــرى ،غير
مـ ـط ــروح وال أس ـ ــاس ل ــه م ــن ال ـص ـحــة.
األص ـ ــل ه ــو ال ـت ـح ــال ــف م ــع حـلـفــائـنــا.
مــن خ ــارج الـتـحــالـفــات الطبيعية ،في

نصراهلل :الحرب في سوريا في مراحلها األخيرة ،قد تنتهي بحدود سنة أو سنتين (هيثم الموسوي)

تقرير

الجيش اإلسرائيلي :ترسانة حزب اهلل الصاروخية من األفضل في العالم!
يحيى دبوق
ّ
تحول الحديث عن تطور قدرات حزب
ال ـل ــه ال ـص ــاروخ ـي ــة إل ــى م ـف ــردة ثــابـتــة
ف ــي امل ـق ــارب ــة الـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة
واإلعــام ـيــة اإلســرائـيـلـيــة .وبـلــغ األمــر
أن قــادة العدو لم يعودوا يستبعدون
وجـ ــود أي ن ــوع أو مـسـتــوى م ــن هــذه
القدرات املتطورة التي يمكن حزب الله
االستفادة منها في أي معركة الحقة.
وتـ ـتـ ـس ــع مـ ــروحـ ــة هـ ـ ــذه ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ،
بحسب املواقف اإلسرائيلية الرسمية
واإلعالمية ،ومعهم الخبراء واملعلقون،
إل ـ ــى ك ــاف ــة امل ـ ـج ـ ــاالت ،وم ـ ــن ضـمـنـهــا
املجال البحري ،حيث ّ
يقر جيش العدو

بأن صواريخ حزب الله قادرة على أن
تشكل تهديدًا استراتيجيًا لألسطول
البحري اإلســرائـيـلــي ،ومنشآت الغاز
املوجودة على مرمى هذه الصواريخ.
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
ع ـ ـ ــادت أم ـ ـ ــس ،ومـ ـ ــن جـ ــديـ ــد ،ل ـتــأك ـيــد
ام ـت ــاك ح ــزب ال ـلــه ال ـق ــدرة العسكرية
الصاروخية على استهداف املنشآت
الـنـفـطـيــة وال ـغ ــازي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
عــرض املـتــوســط ،وه ــددت بــأن تطورًا
خطيرًا كهذا ،إن أقدم عليه حزب الله،
فـمــن شــأنــه أن يـسـ ّـبــب ن ـشــوب «ح ــرب
لبنان ثــالـثــة» .تحذير إســرائـيــل ،عبر
تسريبات مصادر عسكرية إسرائيلية
وصفت بالرفيعة جـدًا ،تثير أكثر من

عالمة استفهام في هذه املرحلة ،وهي
فــي حــد أدن ــى مــدعــاة ل ـل ـحــذر ،خاصة
أن ت ــل أب ـي ــب تـ ــدرك مـسـبـقــا أن ســاح
حزب الله مخصص للموقف الدفاعي
ـ ـ ـ ال ـ ـنـ ــدي ،ف ــي م ــواج ـه ــة وصـ ـ ـ ّـد ن ـيــات
وأفعال إسرائيل العدائية.
ض ــاب ــط رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى ف ــي الـجـيــش
اإلسرائيلي قال لهآرتس إن «تقديراتنا
االستخبارية تشير إلــى أن حــزب الله
لــن يـقــدم على هــذه الـخـطــوة املتطرفة
ملجرد استفزاز إسرائيل ،إذ إنه يدرك
أن خـطــوة كـهــذه مــن شأنها أن تــؤدي
إل ــى نـشــوب حـ ــرب» .وبـحـســب ضابط
آخ ــر« ،ب ــدأ ح ــزب ال ـلــه ب ـنــاء تـهــديــداتــه
(البحرية) في عام  ،2010وهي تشمل

قـ ــدرات عـلــى مـهــاجـمــة مـنـصــات الـغــاز
اإلسرائيلية».
وأقر قائد سالح البحرية اإلسرائيلي،

بدأ حزب اهلل بناء
«تهديداته» البحرية
عام 2010

ال ـل ــواء إي ـلــي شــرب ـيــت ،ب ــأن ح ــزب الـلــه
«عـمــل على بـنــاء منظومة صاروخية
ه ـج ــوم ـي ــة ،وهـ ــي ت ــرس ــان ــة ص ــواري ــخ
األف ـ ـضـ ــل فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ــى
«مروحة قــدرات حزب الله على ضرب
املـنـشــآت االسـتــراتـيـجـيــة اإلسرائيلية
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر ،مـ ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ضـ ـ ـ ـ ــرورة
الـعـمــل عـلــى ب ـنــاء مـنـظــومــة اع ـتــراض
صاروخية ،رغم اإلدراك املسبق أنها ال
ً
تشكل حال جذريًا» للتهديدات .وعلى
ه ــذه الخلفية ،تــابــع يـقــول إن «ســاح
ال ـب ـح ــر ع ـم ــد إلـ ــى ت ـن ـص ـيــب مـنـظــومــة
القبة الحديدية على سفينة ساعر 5
لحماية منصات الغاز».
ل ـج ـه ــة مـ ــروحـ ــة ال ــوسـ ــائـ ــل ال ـق ـتــال ـيــة

