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الت�سويات تنطلق ( ...تتمة �ص)1

العيون اللبنانية المخطوفة نحو ع��رس��ال ،تتركز على مستقبل
االمتحانات ف��ي ض��وء إع�لان وزي��ر التربية ال��ي��اس بوصعب ،قراره
بالذهاب إلى اعتماد اإلفادات المدرسية ،وهو القرار الصعب أو «البو
ص��ع��ب» ،بالنسبة إل��ى ال��ط�لاب و»مستقبلهم» ،بينما هيئة التنسيق
النقابية جدّدت ربط االمتحانات ومصيرها «بالتنسيق» وأعلن مكتب
حركة أمل التربوي نيته المشاركة في «التصحيح».

عودة الحريري لم تبدل خيارات «المستقبل»

في هذا الوقت ،لم تبرز أية مؤشرات مع عودة الرئيس سعد الحريري إلى
لبنان ،عن حصول تغيير جدي في مواقف تيار المستقبل ومعه فريق  14آذار من
االستحقاقات الداهمة التي تواجه البالد من الشغور في رئاسة الجمهورية ،إلى
طريقة المواجهة الجدية المطلوبة «لموجة» التمدد اإلرهابي .علما ً بأن بعض
الكالم الذي صدر عن قيادات المستقبل حيال المجموعات اإلرهابية ال يغير في
واقع األمور شيئاً ،في وقت طرحت تساؤالت كثيرة عن فتح قنوات الحوار غير
المباشرة بين رئاسة الحكومة ـ ضمنا ً تيار المستقبل ـ والمجموعات اإلرهابية
ولو أن هذا التواصل يحصل عبر وفد «هيئة العلماء المسلمين».
وبينما يتجه تيار المستقبل وحلفاؤه للتمديد لمجلس النواب على رغم تأكيد
رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضرورة إجراء االنتخابات ألن ال مبررات لهذا
التمديد ،جاءت زيارة الحريري مساء أمس إلى عين التينة ،لتفتح باب التواصل
بين المستقبل والرئيس بري ،وذلك في إطار ما أعلن عنه الحريري عن تحرك
سيجريه مع المسؤولين والقيادات .وتمحور الحديث خالل اللقاء الذي تخلله
مأدبة عشاء ،على موضوع محاربة اإلرهاب.
وقال مرجع بارز لـ«البناء» إن هناك مبالغة في التأويالت حول موضوع عودة
الحريري إلى لبنان ،مؤكدا ً أنه لم يحصل أي كالم جديد حول موضوع رئاسة
الجمهورية ما يعني أن المشهد ال يزال على حاله في هذا الملف .وأشار المرجع
إلى أن هناك أسبابا ً عدة لعودة الحريري ومنها ،غير موضوع الهبة السعودية،
ما جرى في عرسال ألن ما حصل ليس أمرا ً عاديا ً بل يستهدف لبنان واللبنانيين
ويطاول تيار المستقبل .وكشف المرجع عن أن هناك حركة بدأت لمقاربة األزمة
السياسية المتعلقة بالمؤسسات الدستورية وبموضوع انتخابات الرئاسة
األولى وفي هذا المجال جاءت زيارة الحريري إلى عين التينة.
وأش��ار مصدر مطلع في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن أج��واء الرئيس
الحريري ايجابية ،فهو عاد بمبادرة توفيقية ال بمهمة تصعيدية ،آملة أن يبادره
فريق  8آذار والتيار الوطني الحر بالمثل .وأكد المصدر أن لقاء الحريري واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحاجة إلى وقت ،فهو لن يتم طالما
حزب الله يتدخل في سورية على رغم تالقيهما على ضرورة التهدئة ودعم
المؤسسة العسكرية في مكافحة اإلرهاب.
ورأى المصدر أن مواقف الحريري مشجعة فهو في اجتماع تيار المستقبل
و 14آذار لم يوجه أي نقد ألي طرف سياسي ،باستثناء تدخل حزب الله في
سورية ،ورفض االتهامات التي سيقت من قبل البعض ضد رئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال عون ،معتبرا ً أن ال نية تصعيدية عند الحريري.

ال أحد يستطيع أن يستثني حزب الله

وقالت مصادر وزاري���ة في  14آذار لـ«البناء» إن ع��ودة الحريري إلى
لبنان تحمل إشارات ايجابية ،فهو يميل إلى تجاوز الخالفات ،وسلوك نهج
المصالحات ،والبحث عن تسوية لالستحقاق الرئاسي.
وأكدت المصادر أن أحدا ً ال يستطيع أن يستثني حزب الله في لبنان ،أو تيار
المستقبل ،مشيرة إلى أن الحوار بينهما ضروري بغض النظر عن تواجدهما في
الحكومة .إال أن المصادر رأت أن أي لقاء بين السيد نصر الله والحريري ليس
من السهل حدوثه في الوقت الراهن ،فهو يتطلب إعداد أوراق العمل ،وفريقا ً
يحضر لهذا اللقاء من الطرفين لكي ال يكون مجرد لقاء تلفزيوني.

ال جديد في جلسة الثالتاء

إلى ذلك ،لن تحمل الجلسة النيابية المقررة غدا ً الثالثاء المخصصة النتخاب

رئيس للجمهورية أي جديد ينهي الفراغ الرئاسي ،وإن كانت مصادر عين التينة
توقعت لـ«البناء» أن يشهد المجلس النيابي على هامش الجلسة التي لن
تنعقد ،حركة مشاورات في الشأن الرئاسي ،لم تعهدها الجلسات السابقة التي
تحولت إلى جلسات روتينية.
وفي السياق ردت مصادر متابعة في حزب الله على ما قاله النائب أحمد
فتفت عن أن وفد حزب الله خالل زيارته األخيرة للبطريرك الماروني بشارة
الراعي أبلغ األخير أنه «على يقين أن ال فرص لوصول العماد ميشال عون إلى
سدة الرئاسة» .وقالت المصادر لـ «البناء» إن الوفد أبلغ إلى الراعي «أن الجنرال
عون هو مرشح حزب الله األول واألخير ،وأن كالم النائب فتفت عار عن الصحة
جملة وتفصيالً» .وأشارت المصادر إلى انه «إذا كان القصد تشويه العالقة بين
حزب الله والتيار الوطني الحر واالصطياد في الماء العكر فإن الجنرال عون
على علم بما جرى خالل اللقاء ،وبموقف حزب الله الثابت والداعم لترشيحه».
وشددت المصادر على أن «عون هو الرئيس األصلح للبالد ،ويشكل رئيسا ً
توافقياً ،فصفة التوافقي ال تعني أن يكون الرئيس بال طعم أو لون أو رائحة ،بل
من يملك صفة التواصل مع الجميع».

بري :هذا المجلس ال يستأهل التمديد

أما على صعيد االنتخابات النيابية فقد باتت بحكم المؤجلة ،إذ أكد وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد لقائه بري أول من أمس ،في عين التينة
ان «الوضع األمني ال يسمح بإجراء االنتخابات النيابية في موعدها» ،مشددا ً
على أن قرار التمديد أو عدمه ،يعود إلى السلطة السياسية.
وكرر الرئيس بري أمام زواره مساء أمس أنه ال يوافق على التمديد للمجلس
النيابي «خصوصا ً هذا المجلس الممدد له الذي ال يستأهل التمديد أصالً».

مجلس الوزراء يوافق على الهبة السعودية الخميس

في م��وازاة ذلك يعقد مجلس ال��وزراء جلسة الخميس المقبل للبحث في
موضوع الهبة السعودية المخصصة لدعم الجيش اللبناني .وأكدت مصادر
وزارية مقربة من رئيس الحكومة تمام سالم أن المجلس سيوافق على الهبة.
ولفتت إلى أن وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان
قهوجي سيتفاوضان مع الجهات المعنية ببيع األسلحة والمعدات العسكرية
على أن يرفعا الطلب إلى مجلس الوزراء ،واعتبرت أن إشراف الرئيس الحريري
عليها سيسرع من مسألة صرفها ،مشيرة إلى أن مكرمة  3مليار دوالر لم تنفذ.

الجيش يع ّزز إجراءاته في محيط عرسال

في سياق آخ��ر ،واصلت وح��دات الجيش تعزيز إجراءاتها في عرسال
ومحيطها ،وأحكمت بعد ظهر أمس سيطرتها على كل المواقع المحيطة بالبلدة
تحسبا ً ألي عدوان قد تقدم عليه المجموعات اإلرهابية من جديد ،في حين ما
زال مصير العسكريين مجهوالً ،إذ تفيد المعطيات أنه جرى توزيع العسكريين
بين المجموعات المتطرفة من «داعش» إلى «جبهة النصرة».

تساؤالت عن التسوية مع اإلرهابيين

وقد طرحت في الساعات الماضية عالمات استفهام كثيرة حول «بازار»
الحوار غير المباشر بين رئاسة الحكومة والمجموعات اإلرهابية عبر «هيئة
العلماء المسلمين» ،وقالت مصادر سياسية مطلعة إن السماح للمجموعات
اإلرهابية بالخروج من عرسال مع العسكريين إلى الجرود ،ترك زمام المبادرة
بيد اإلرهابيين ،ألنه لو بقي العسكريون داخل عرسال لبقيت المبادرة بيد
الجيش الذي كان يطوق المسلحين .ولفتت المصادر إلى أن قواعد المفاوضات
اختلفت اليوم عما كانت عليه خالل تطويق المسلحين ،وتساءلت عن حجم
المطالب التي يشترط تنفيذها اإلرهابيون لإلفراج عن العسكريين ،خصوصا ً
أنهم ليسوا لدى تنظيم واحد .واستغربت المصادر تبريرات وزير العدل أشرف
ريفي لمفاوضة اإلرهابيين .وقالت إن كالم ريفي يب ّرر لإلرهابيين المزيد من
االبتزاز للحصول على فدية مالية ،باإلضافة إلى اإلفراج عن المجموعة الموقوفة
في سجن رومية وغير ذلك .وأكدت المصادر أن هذا البازار في التفاوض يشجع
المجموعات المتطرفة على القيام بمزيد من االعتداءات ضد الجيش ،بما في ذلك

خطف عسكريين البتزاز الحكومة.

دار الفتوى تجاوزت أزمتها!

في إطار آخر ،تجاوزت دار الفتوى أمس األزمة المفتوحة حول انتخاب مفتي
الجمهورية الجديد بعد حصول توافق بين أكثرية المرجعيات السنية على
انتخاب الشيخ عبد اللطيف دريان مفتيا ً جديدا ً وبموافقة المفتي الحالي محمد
رشيد قباني ،وبذلك جرى إقفال األزمة المستمرة منذ أكثر من ثالث سنوات بين
المفتي قباني وتيار المستقبل ومعه الرئيس نجيب ميقاتي وآخرون.
وبعد انتخابه بـ 74صوتا ً من أصل  93صوتاً ،قال المفتي دريان« :ال مجال
بعد اليوم لالنقسام» .وأكد أن «ديننا دين االعتدال والتسامح وليس التطرف»،
وأض��اف« :نحن محتاجون إل��ى مكافحة التشدد والتطرف والعنف باسم
الدين».
وسبقت عملية االنتخاب كلمة للرئيس سالم أكد فيها أن «ما يشهده اإلسالم
والمسلمون من حاالت ووضعيات شاذة ومض ّرة ال تمت إلى اإلسالم والمسلمين
بشيء».
والحقا ً أقام الحريري مأدبة غداء في منزله لمناسبة انتخاب دريان ،دعا
خاللها إلى «مواجهة التطرف وإنقاذ رسالة اإلسالم من السقوط ،وقال« :لن
نرضى لقلة من المتطرفين أن تأخذ اإلسالم إلى مواجهة مع باقي الشركاء في
الوطن واألمة».
وأعربت مصادر وزارية لـ«البناء» عن سعادتها للمشهد السني الجامع في
بيت الوسط عقب انتخاب دريان ،والذي تمثل بحضور المفتي قباني الذي كان
على خالف مع تيار المستقبل والوزير فيصل كرامي ممثالً الرئيس عمر كرامي
والرئيس ميقاتي مأدبة الغداء ،في وقت تحاول البؤر اإلرهابية أخذ بعض
المساحات في الشارع السني.

اللجان الفاحصة على موقفها
من مقاطعة التصحيح

من ناحية أخرى ،يدخل قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
إعطاء إفادات حيز التنفيذ صباح غد ،إذا استمرت هيئة التنسيق النقابية على

موقفها من مقاطعة التصحيح ،بعدما أمهلها حتى الخامسة من عصر اليوم.
ووضعها بين خياري العودة عن مقاطعة التصحيح أو إصدار إفادات عن نتائج
االمتحانات بديالً من الشهادات الرسمية.
وأعلنت رابطة موظفي االدارة العامة أن االجتماع ال��ذي سيعقد اليوم
هو «لتأكيد مقاطعة التصحيح ورفض اإلف��ادات ،والبحث في كل الخطوات
التصعيدية المرافقة لذلك».
وأكد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب لـ«البناء» أن اجتماعا ً سيعقد
اليوم للجمعية العمومية ومجالس المندوبين عند الحادية عشرة صباحا ً
للوقوف على رأيها من موضوع مقاطعة التصحيح.
وإذ لفت إلى أن هيئة التنسيق ستسير بالقرار الذي سيصدر عن االجتماع،
أكد غريب أن أساتذة التعليم الرسمي واللجان الفاحصة ال تزال على موقفها من
مقاطعة التصحيح.
واعتبر غريب أن لجوء بو صعب إلى إعطاء اإلفادات هو إجراء غير تربوي
يتحمل مسؤوليته ،الفتا ً إلى أنه بدل أن يحمل الطبقة السياسية مسؤولية
ما يحصل للطالب يحمل هيئة التنسيق المسؤولية .وشدد على أن مطالب
هيئة التنسيق محقة ،وهي تريد جوابا ً عن الكتاب الذي سلمته إلى وزير
التربية.
في األثناء ،لفت مسؤول المكتب التربوي المركزي في حركة أمل حسن
زين الدين إلى أن «أكثر من مئة ألف طالب ينتظرون نتائجهم منذ حوالي
الشهرين واألف��ق ما زال م��س��دوداً .وقد أعلنت وزارة التربية أن موقفها
من االمتحانات الرسمية بأنه إما التصحيح وإصدار النتائج أو اللجوء إلى
اإلفادات كآخر الدواء .وبين أن نضحي ونعلق تحركنا ونصحح أو أن نسمح
بتمرير اإلفادات فنحن سنختار التصحيح شرط موافقة الجمعيات العامة
عليه» ،فيما قررت هيئة معلمي القطاع الرسمي في «التيار الوطني الحر»
تلبية دعوة وزير التربية إلى «وضع أسس التصحيح وإلى التصحيح في
شهادات التعليم األكاديمي والتعليم المهني والتقني» ،معتبرة إياه «خيارا ً
مفضالً على خيار اإلسهام في إصدار اإلفادات الناعية للشهادة الرسمية»،
ومحملة المسؤولين السياسيين الذين يعرقلون إقرار السلسلة ،مسؤولية
التالعب بمصير ال��ط�لاب والتآمر على هيئة التنسيق لشق صفوفها
وإضعافها».

ال يمكن �أن يحدث ( ...تتمة �ص)1
مناص من وصولها
 المفاوضات الجارية في القاهرة والتي الّ
إلى صيغة تسوية ،ستحقق للمقاومة هدفها المركزي بفك الحصار،
وتعيد ضخ الدماء في شرايين التفاوض بين السلطة الفلسطينية
المعنونة بحكومة وحدة وطنية تضم مكونات المقاومة ،تؤشر إلى
ربط نزاع طويل المدى حول فلسطين ،يحفظ حق المقاومة ويحول
دون حرب قريبة ،لكنه يك ّرس مكانة محدودة إلسرائيل في الخريطة
اإلقليمية ،بعدما بدت عبئا ً استراتيجيا ً على الغرب ال قيمة مضافة
لتعديل التوازنات.
 على إيقاع هذه الحصيلة التي يجري ترصيدها على صفيحساخن م��ا بين هدنة وسقوطها نحو التصعيد ،ترشح وانتخب
رئيس لمجلس النواب العراقي من كنف معروف الصلة بالسعودية
وتركيا ،ومثله تراجع التحالف ال��ك��ردي عن التفكير باالنفصال
أي
وترشح وانتخب رئيس للجمهورية ،وكالهما انتخب باإلجماعّ ،
بشراكة الشريحة المعنية باستيالد رئيس للحكومة وهي حكما ً في
كنف إيران.
 لن يتأخر العراق عن ح ّل معضلة رئاسة الحكومة وال تشكيلها،ليس بسبب االشتراط األميركي للمشاركة الكاملة في الحرب على

داعش بوالدة هذه الحكومة ،بل ألنّ ك ّل شيء من السياقات الطبيعية
لما جرى يقول بأنه سيجري.
 بدأ األميركيون بغارات جوية تستهدف مواقع داعش بواسطةطيرانهم الحربي اآلتي من القواعد التركية ،والمع ّرض لالستهداف
ب��دف��اع��ات ج��وي��ة منتشرة ب��ي��ن أي���دي إي����ران وحلفائها ف��ي سورية
وسواها ،بعدما كان المعروض مشاركة أميركية بواسطة الطائرات
من دون طيار رفضتها إيران وسورية.
 عاد سعد الحريري إلى لبنان وانتخب المفتي الجديد للجمهوريةباإلجماع ،والعودة كما االنتخاب كان الحائل دونهما انقسام عنوانه
الرهان السعودي على رحيل محتّم للرئيس السوري بشار األسد،
سيجري على إيقاعه ترتيب ك ّل شيء عندما يعود الحريري من مطار
دمشق الدولي كما قال السعوديون بلسانه ذات مرة.
 ك ّل هذا يستحيل أن يجري صدفة ،فثمة ما هو أكبر قد بدأ ،بعدماأخذت حرب غزة بتوازناتها الجديدة تنتهي ،وكانت الجولة األولى من
حرب عرسال فصالً مت ّمما ً لحرب غزة ومؤشرا ً على السياق الذي
سيسود المنطقة في زم��ن التسويات ،التي ستحمل رئيسا ً جديدا ً
للبنان بعدما تتضح شخصية رئيس الحكومة العراقية.

«�إ�سرائيل» تروي هزيمتها ( ...تتمة �ص)1
وح���رص نتنياهو على أن يشكل
ح��ك��وم��ة االس��ت��ع��داد ل��ح��رب تعيد لـ
«إس��رائ��ي��ل» تفوقها العسكري ال��ذي
خسرته ف��ي لبنان ،ول��ذل��ك ض��م الى
ب��ارك للدفاع اشكنازي لرئاسة أركان
الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» .وب��دا أن هذا
الثنائي الفوالذي هو الذي يقود عملية
إع��ادة هيكلة الجيش ليجتاز ثغرات
تموز الـ 2006وسيأخذ «إسرائيل» إلى
حرب منتصرة على واحدة من الجبهات
الثالثة اآلنفة .وأوحى انتقاء اشكنازي
بوصفه خبيرا ً ف��ي ال��ح��رب م��ع حزب
الله ،بأن نتنياهو يعطي أولوية إلعادة
االعتبار للتفوق «اإلسرائيلي» انطالقا ً
من شن عدوان واسع على لبنان.
ف��ور تسلم ب���اراك منصبه كوزير
للدفاع بعد أشهر من حرب تموز بداية
ضمن حكومة أولمرت ثم استتباعا ً في
حكومة بيبي (اسم الدلع لنتنياهو) عام
 ،2009بدأ مع اشكنازي ورشة إعادة
هيكلة القدرات العسكرية «اإلسرائيلية»
باالستناد إل��ى خطة شاملة تصحح
ثغرات ظهرت في تموز  .2006وحصيلة
هذا الجهد وصل لذروته العملية يوم
السابع من نيسان عام  ،2009الذي
شهد بدء المناورة «اإلسرائيلية» األكبر
في تاريخها ،وخضع لتطبيقاتها ليس
فقط عمال اإلطفاء وقيادة وعناصر نجمة
داود وطواقم المستشفيات واألجهزة
والقطاعات األمنية والعسكرية ،بل أيضا ً
رئيس ال��وزراء ايهود اولمرت وجميع
أفراد حكومته( :الجميع في «إسرائيل»
بحاجة إلعادة تأهيل) .هذا هو العنوان
الحقيقي للمناورة ،والدرس المستفاد من
عبر حرب  2006التي تجري المناورة
في إطار تصحيح أخطائها.
وكانت م��ن��اورة «نقطة تحول ،»2
تتويجا ً لمجموعة مناورات بدأت عام
 2007تحت عنوان إع��ادة تأهيل كل
شيء ،وإعادة بناء النظرية العسكرية
«اإلسرائيلية» من ألفها إلى يائها .في
البداية جرت المناورات على مستوى
إعادة تأهيل السرايا المقاتلة في الجيش
«اإلسرائيلي» التي كشفت وجود ثغرات
جسيمة.
ولكن في دراسة نتائج هذه المناورة
ظهرت مشكلة نجد له صدى اآلن في
التحليل «اإلسرائيلي» لنتائج حرب غزة
الجارية ،وهو ليس مضمونا ً أن تتصرف
القيادتين األمنية والسياسية خالل
الحرب المقبلة في شكل مقبول.
والواقع الذي فرضت عليه الرقابة
«اإلسرائيلية» تعتيما ً منذ  2006حتى
اآلن ،هو أن سلسلة ال��م��ن��اورات التي
أج��ري��ت تحت مس ّمى «نقطة تحول»
وصوال ً لـ «تحول  ،»2لم تستطع تقديم
إجابة شافية على ثالث إشكاليات1- :
سوء تصرف القيادة األمنية والسياسية
(أخطاء في االستعالم االستخباراتي،
ت��ردد القيادة السياسية أثناء الحرب
لفقدانها اليقين بالنصر ،تعثر أداء
الجيش لترهل في معنوياته) 2- .عدم
ال��وص��ول ال��ى ح��ل عملي ل��ـ «تحرير
الرأي العام «اإلسرائيلي» من إحساس
نفسي ضاغط استمر يجتاحه كنتيجة
آلثار حرب تموز  2006عليه» .وضمن
ه��ذا األم��ر توجد اشكالية ثالثة وهي
أن الجبهة الداخلية باتت ت��رى أنها
تسلم مقاليد زم���ام مصيرها لقيادة
تجريبية وغير خبيرة .ويعبر الشارع

«اإلسرائيلي» عن ذلك بالقول الشائع :إن
عصر القيادة التاريخية في «إسرائيل»،
انتهى!

باراك الملك

وحده ايهود باراك ،حاول اإليحاء بين
نهايات عام  2007و ،2012انه امتداد
ن��ادر للقيادة التاريخية ،وان��ه وريث
الساللة العسكرية الحديدية التي ينتمي
إليها موشي دايان وارييل شارون الذي
كان يقبع في تلك الفترة داخل مستشفى
هداسا في موت سريري .وتقول مقالة
متخصصة بالحالة النفسية العامة
للجمهور «اإلسرائيلي» أصدرها مركز
جامعة تل أبيب :أن إبقاء شارون على
قيد الحياة على رغم موته السريري،
ليس فقط عمالً أخالقياً ،بل هو تجنب
إع�لان م��وت��ه ،ألن��ه سيعني عمليا ً أن
الشعب سيسير لدفن ليس فقط شارون،
بل آخر رموز القيادة التاريخية.
وعشية المناورة األكبر يوم  7نيسان
 ،2009ألغى ايهود باراك ،زيارة كانت
مقررة أللمانيا ،علما ً أن تقنية تنفيذ
المناورة ال تستلزم بقاءه ،إذ أنه حسب
تراتبية تطبيقاتها ،تخضع إمرة قيادتها
حينها للعميد احتياط زئيف تسوك-
رام (رئيس شبكة الطوارئ الوطني)،
الذي يتلقى أوامره من نائب وزير الدفاع
ميتانفلنائيبوصفهمسؤوال ًعنالجبهة
الداخلية من قبل المؤسسة األمنية .ومع
ذلك فإن باراك فضل البقاء العتقاده بأن
وجوده يمنح الرأي العام «اإلسرائيلي»
ثقة بأهمية المناورة ،خاصة أن المناورة
جرت وسط كالم صحافي مكثف عن أنها
قد تترافق مع رد من قبل حزب الله على
اغتيال عماد مغنية.

بدائل بعد فشل باراك

م���ا ال����ذي ج���رى داخ����ل ك��وال��ي��س
«إسرائيل» بعد خروج ايهود باراك من
حكومة نتنياهو واتضاح أن عالجاته لن
تقدم حلوالً؟!
س���اد ف���ي ال��ع��م��ق االن��ط��ب��اع ب��أن
«إسرائيل» لم تبلغ مرحلة القدرة على
شن حرب أو حتى شن معركة كبيرة،
خاصة بمواجهة ح��زب الله .وعمدت
للبدائل التالية - :ب��ذل جهود كبيرة
لعزل سورية عن حزب الله بوسائل غير
مباشرة (الربيع العربي ربما كان الحل)
فرض الحصار على غزة بالتعاون مع
مصر على نحو يصبح من غير الممكن
إدخال سالح إليها - .في حالة الحرب
مع غزة يجب حصارها من الخارج وبنار
القوة الفائقة وتكبد أهلها خسائر توجه
رسالة للجبهات األخرى بأن أي حرب
مع «إسرائيل» ستنتهي بآالف القتلى
المدنيين .وهذه االستراتيجية بشقيها
أرادت تحقيق «الهدوء من دون دفع ثمن
سياسي» ،ريثما يمكن اكتشاف عالجات
للخلل البنيوي العسكري «اإلسرائيلي»
العالق بها منذ حرب عام  - 2006ثمة
أيضا ً إضافة أخرى لهذه االستراتيجية
جرت عبرت مناورة «كوبرا» المشتركة
األخيرة بين الجيشين «اإلسرائيلي»
واألميركي عنها .والرسالة األساسية
منها هو أن أي معركة وليس فقط حربا ً
ستخوضها «إسرائيل» في المستقبل
يجب أن يكون ق���رار شنها أميركياً،
وم��ي��دان��ي�ا ً يجب أن ي��ش��ارك الجيش
األميركي بها .باختصار «إسرائيل» لم

تعد قادرة على تقدير قرار شن الحرب أو
شنها وحدها.
ولكن ضمن هذه المعطيات القاتمة
ت��م ط���رح س���ؤال ال ي���زال س��اري��ا ً منذ
حكومة أولمرت التي دخلها باراك عام
 ،2007وهو هو ماذا لو قرر حزب الله
شن الحرب انتقاما لمقتل عماد مغنية،
وم���اذا ل��و ج��رت ه��ذه ال��ح��رب بغياب
باراك؟! تجدر االشارة هنا إلى أن إيراد
اسم باراك هو ترميز لثالثة أمور أولها
االعتراف بندرة وجود قيادة عسكرية
تاريخية يمكن االعتماد عليها .ثانيا ً
غياب ب��اراك يتم إدراج��ه من قبيل أنه
تجري ح��رب يبدأها ح��زب الله بقتل
رأس الهرم العسكري «اإلسرائيلي» مما
سيربك الجيش وأيضا ً لجبهة الداخلية
وكذلك توازنات الوضع السياسي .ثالثا ً
ذكر ب��اراك يتم على اعتبار أنه سؤال
يصح أيضا ً كمثل على حصول حرب
تجري باغتيال يعلون أو غيره ممن هم
في سدة القرار العسكري .وعليه فان
السيناريو الذي تورده السطور التالية
يحاول استدراك حصول حرب بظروف
«إسرائيلية» عسكرية وسياسية ال تملك
هوامش واسعة.

سيناريو الحرب:
خطة أفق 2

ومن المهم في هذا السياق االطالع
على سيناريو متخيل وضعته القيادة
العسكرية «اإلسرائيلية» تتصور فيه
اضطرارها لشن ح��رب من دون رأس
الهرم العسكري ويتم ذكر اسم باراك
هنا كتعبير عن اللحظة السياسية التي
كانت في «إسرائيل» أثناء وضع هذا
السيناريو ،علما ً أنه ال يزال قائما ً ولو
تغيرت أسماء المسؤولين اإلسرائيليين.
ماذا جاء في محاكاة «إسرائيل» الذي
وضع في نهايات عهد حكومة أولمرت
وتتخيل حرب ضد حزب الله بمبادرة
من األخير ومن دون باراك :كيف سيكون
الوضع؟
من جملة االفتراضات والمعطيات
التي تطرحها هذه ويتم تعريف هذه
المحاكاة بأنها تجسيد معطيات حرب
على ال���ورق ،وخوضها في ظل ظرف
سياسي وعسكري معين وحرج .وهي
تفترض السيناريو التالي:
فجأة يصل الخبر الذي طالما توجس
منه المستوى السياسي واألمني في
«إسرائيل» :حزب الله نفذ فعالً تهديده.
عشرات القتلى والجرحى في انفجار في
القدس استهدف موكب سيارة ايهود
ب��اراك وزي��ر الدفاع «اإلسرائيلي» في
خالل توجهه إلى مكتب رئيس الحكومة
ايهود أولمرت (أو أي رئيس حكومة آخر،
لكن هنا أولمرت وأركانه مثالً) .ال تزال
المعلومات أولية عن مصير باراك .لكن
المؤشرات األولى تتحدث عن إصابته
ب��ج��روح ب��ال��غ��ة .كما أص��ي��ب أو قتل
العشرات ممن تواجدوا قرب سيارته
لحظة استهدافها بانفجار وصف بأنه
ضخم.
في وزارة الدفاع في تل أبيب:
رئيس ال���وزراء ايهود أولمرت على
الخط .يقدم أحد كبار الضباط في وزارة
الدفاع سماعة الهاتف إلى نائب وزير
ال��دف��اع ال��ل��واء احتياط ميتان فلنائي
المسؤول من جانب المؤسسة األمنية

ع��ن ش��ؤون الجبهة الداخلية وال��ذي
يخضع ألمرته العميد احتياط زئيف
تسوك – رام (رئيس شبكة الطوارئ التي
أنشئت بعد حرب تموز عام  2006والتي
أشرفت لوجستيا ً على تنفيذ مناورة 7
نيسان الكبرى الخاصة بكيفية تصرف
الجبهة الداخلية والمستويين األمني
والسياسي والمدني ،في حال حدوث
حرب شاملة مع حزب الله أو مع إيران
أو معهما دفعة واحدة.
يقول أولمرت بصوت قلق :ما أخبار
باراك؟
يجيب ميتان :الموساد يقول إنه في
حالة «كوما» كاملة.
أولمرت :بعد ساعة أدعوكم الجتماع
في مكتبي ...يبدو أننا سنباشر تنفيذ
خطة ال��ح��رب« :نقطة ت��ح��ول» .يقفل
أولمرت الخط .وفي وزارة الدفاع يرتسم
س��ؤال أساسي :من يحل مكان ب��اراك
في إدارة ال��ح��رب ،وف��ي منصب وزير
الدفاع؟.
ي��ه��رول ميتان إل��ى رك��ن قصي في
مكتبه ،ويخرج من أح��د أدراج خزنة
حديدية ملفا ً كتب عليه (خطة «نقطة
تحول  »2ليحملها معه إلى اجتماعه مع
أولمرت.
في هذه األثناء يصل إلى مكتب ميتان
العميد احتياط زئيف تسوك – رام،
رئيس شبكة الطوارئ .ويقول هل تأمر
ببدء إع�لان االستنفار في حالة شبكة
الطوارئ.
يجيب ميتان .ن��ع��م ...بالتأكيد...
منذ هذه اللحظة كل «إسرائيل» ضمن
فعاليات شبكة ال��ط��وارئ .م��ن��اورة 7
نيسان بخصوص الجبهة الداخلية،
ستوضع منذ ه��ذه ال��س��اع��ة موضع
التنفيذ الفعلي .ولكن انتظر حصولي
على اإلشارة السياسية ،ربما بعد نحو
ثالث ساعات.
يتوجه ميتان إلى مكتب أولمرت في
القدس ،وبحسب خطة «نقطة تحول
 »2التي رسمت سيناريو مسبقا ً لكيفية
التصرف في ح��ال ق��ام ح��زب الله برد
قوي على اغتيال مغنية ،يصل أيضا ً
إلى مبنى رئاسة الحكومة كل من رئيس
ون��ائ��ب رئ��ي��س هيئة أرك���ان الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ال��ج��ن��رال أشكنازي
والجنرال دان هارئيل ورؤس��اء أجهزة
الموساد والشاباك وأمان ،ووزير األمن
الداخلي ووزي���رة الخارجية تسيبي
ليفني ،وتعقد م��ش��اورات غير رسمية
ريثما يدعو أولمرت الجتماع لمجلس
الوزراء لمناقشة كيفية التصرف.
رئيس الموساد يقدم تقديرا ً أوليا ً
للموقف :ح��زب الله تقصد أن يكون
الهدف باراك ،نظرا ً لالعتبارات التالية:
الرد على اغتيال رأس الهرم العسكري
في حزب الله برأس الهرم العسكري
ف��ي «إس��رائ��ي��ل» .االن��ت��ق��ام م��ن ب��اراك
بالتحديد ل��ك��ون ح��زب ال��ل��ه يحمله
المسؤولية ع��ن ات��خ��اذ ق��رار اغتيال
مغنية ،واإليحاء بأن قتل المسؤولين
في الحزب سيواجه بقتل المسؤولين
عن اتخاذ هذه القرارات في «إسرائيل».
أخيراً ،الحزب يتوقع أن يسود اإلرباك
على المستوى األمني في «إسرائيل»،
نتيجة اغتيال ب��اراك ،بحيث يصبح
ق��رار ال��رد العسكري م��رب��ك�اً ،كما أن
خ��وض «إس��رائ��ي��ل» ال��ح��رب م��ن دون
ب���اراك سيضعف معنويات الشعب

«اإلسرائيلي» جراء اعتقاده أنه ضمانة
الفوز بهذه الحرب.
ويختم رئيس الموساد تقدير الموقف
بتوصية مهمة ،وهي ض��رورة أن يتم
تعيين خلف لباراك بخالل نهاية هذا
اليوم حتى ال نترك إشارة ضعف لحزب
الله.
يقترح «ال��م��وس��اد» تعيين ميتان،
وي��ق��ت��رح األم����ن ال��ع��س��ك��ري تعيين
اشكنازي ،أما الشاباك فيقترح استشارة
حزب العمل باسم وريث باراك.
ن��ق��اط ال���ق���وة ف���ي س��ي��رة ميتان
الشخصية ،تفيد ،بحسب تقدير الموقف
الذي يقدمه الموساد ،بأنه مطلع على
التفكير األم��ن��ي ل��ب��اراك وعلى خططه
ب��خ��ص��وص كيفية م��واج��ه��ة ال��ح��رب
الجديدة في لبنان وضد سورية وإيران.
والالفت في سيرته هو قيادته لعملية
قرية السموع الفلسطينية  -قضاء
الخليل في  13تشرين الثاني من عام
 ،1966حيث هدم القرية وقتلمنأبنائها
 18شخصا ً وجرح  .134ويعبر هذا األمر
عن إرادة الرد القاسي لدى ميتان.
رئيس الموساد يعتقد أن تعيين
ميتان سيرسل لحزب الله وللبنانيين
رسالة عن إرادة الرد القاسي في حال
ذه��ب ح��زب الله بعيدا ً في استهداف
العمق «اإلسرائيلي» بالصواريخ.
سيرة اشكنازي تظهره أنه متخصص
بأوضاع حزب الله وبالوضع في لبنان.
أولمرت يطور رأي الشاباك ،فيقترح
تعيين ميتان بالوكالة ،ليصار الحقا ً
إل��ى استمزاج رأي ح��زب العمل بمن
يريد وزيرا ً للدفاع بدال ً من رئيسه باراك.
وبرأي أولمرت يجب مراعاة التوازنات
السياسية داخل الحكومة عند الحديث
عن تعيين بديل لباراك الذي هو إضافة
لكونه وزي���را ً للدفاع وق��ائ��دا ً عسكريا ً
ومشرفا ً على المؤسسة العسكرية فهو
أيضا ً رئيس لحزب العمل الشريك األكبر
في االئتالف الحكومي.
رئيس أمان :الوقت ضيق ونحن في
حالة ط��وارئ وعليه فإن تعيين بديل
ل��ب��اراك يجب أن يخضع لخصوصية
اللحظة األمنية االستثنائية .وقد يكون
من المفيد عدم انتظار توافق حزب العمل
على بديل لباراك ،بل يمكن استمزاج رأي
شمعون بيريس في انتقاء شخصية من
الحزب ليكون وزيرا ً للدفاع.
ثم يصار إلى نقاش خيارات الرد:
أول��م��رت ه��ل ن��ق��وم ب��رد ق��وي لكنه
محدود ،أم ندخل حربا ً شاملة مع حزب
الله ،أم نقوم بحرب مع الحزب وسورية
في آن معاً.
تسيبي ليفني :يجب التشاور مع
واشنطن .خ�لال زي��ارة ب��اراك األخيرة
إلى واشنطن نصحه البنتاغون بعدم
ال��دخ��ول ف��ي ح��رب شاملة م��ع حزب
الله في ه��ذه المرحلة .فالحزب لديه
صواريخ بعيدة المدى التقطتها األقمار
االصطناعية األميركية .و «إسرائيل»
لن تنته من بناء القبة الحديدية قبل
عام ( 2010المقصود :انتاج صواريخ
مضادة لصواريخ أرض – أرض قصيرة
ومتوسطة المدى).
أول��م��رت :لكن ال��رد القوي المحدود
سيتبعه رد من ح��زب الله على شكل
دف��ع��ات م��ن ال��ص��واري��خ تستهدف كل
مستوطنات الشمال وربما أبعد من ذلك.
وقد يتواكب ذلك مع إطالق صواريخ من

قطاع غزة تقوم بها حماس أو بأضعف
تقدير حركة الجهاد اإلسالمي.
رئيس شبكة الطوارئ :نحن نستطيع
إخالء سكان الشمال في غضون ساعات
تنفيذا ً لمناورة  7نيسان ،ونستطيع
إن���زال سكان حيفا إل��ى المالجئ في
غضون سبع س��اع��ات .وال��س��ؤال هو
عن م��دة الحرب؟ الجبهة الداخلية ال
تستطيع تحمل حرب تتجاوز األربعة
أسابيع على أبعد تقدير.
ليفني:أميركاتستطيعالتحذيربشكل
علني من أنها ستكون معنية بالدفاع عن
الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» .وهذا
يوفر لـ «إسرائيل» أن ترد بضربة قوية
ومحدودة من دون أن يقوم حزب الله
برد شامل بل برد رم��زي .وهنا نكتفي
بإخالء مستوطنات الشمال لبضعة أيام
أو على أبعد تقدير أسبوعين.
أشكنازي :بخصوص سيناريو حرب
شاملة ضد حزب الله تتوافر لدى هيئة
االركان خطة جاهزة ،مفادها :اجتياح
ب��ري سريع من منطقة راشيا بعمق
 27كيلومترا ً في منطقة البقاع الغربي،
وبذلك تصبح دمشق في مرمى نيران
القوات «اإلسرائيلية» ،ويمكن تحقيق
ه��ذا ال��ت��ق��دم ب��ظ��رف خمس س��اع��ات.
المنطقة مختلفة عن منطقة القطاع
األوس���ط الصعبة المسالك .القطاع
الغربي مثالي لزحف سريع للدبابات.
هذه العملية ستؤمن هدف قطع طريق
بيروت دمشق ،مما يجعل حزب الله
يخسر عمقه التسليحي االستراتيجي.
ال��ه��دف ه��و البقاء ف��ي ه��ذه المنطقة،
واس��ت��ص��دار ق���رار م��ن مجلس األم��ن
بنشر ق��وات دولية فيها .هكذا نعزل
الحزب تسليحيا ً عن سورية ،ونجعل
موقف لبنان أق��وى في أية محادثات
مع سورية حول تصحيح عالقاتهما.
وإذا دخلت س��وري��ة ال��ح��رب ،فلدينا
بنك أه��داف لقصفه ،وسنشل سورية
وسترغم على وقف إطالق النار ،ونحن
لن ندخل األراضي السورية بل سنقف
على أب���واب دم��ش��ق داخ���ل األراض���ي
اللبنانية .ونفاوض على انتشار جديد
لقوات «اليونيفيل» في تلك المنطقة
وعلى الحدود اللبنانية – السورية.
ميتان فلنائي :أن تنفيذ سيناريو
أشكنازي يفترض تأمين المستلزمات
التالية:
أوالً :تحييد ح��م��اس ألن الجيش
والجبهة الداخلية سيكونان بوضع
صعب إذا قاتلنا على الجبهة الشمالية
والجنوبية في وقت واح��د .فالمشكلة
ليست فقط في الصواريخ المنطلقة
من حماس والجهاد انطالقا ً من غزة
باتجاه عسقالن والعمق «اإلسرائيلي»،
بل أيضا ً بأن ال��رد «اإلسرائيلي» على
غزة سيسفر عن تكرار محاوالت حماس
لدفع سكان القطاع القتحام الجدار
على الحدود بين مصر والقطاع .وهنا
سنواجه الشارع المصري الذي سيدخل
على جهد تجييش الشارع العربي في
هذه المعركة .واشنطن عندها ،ستقول
لنا كفى خوفا ً على الوضع المصري
الداخلي.
وهنا يقترح ميتان االتصال بالسفير
النرويجي ف��ي ت��ل أبيب لحث ب�لاده
على تذكير حماس باالتفاق الذي رعته
ال��ن��روي��ج وال���ذي حصل بشكل سري
بينه وبين ممثلين عن حماس في وزارة

الدفاع في تل أبيب وقوامه مبادلة وقف
إطالق الصواريخ بالغذاء لغزة وبوقف
«إسرائيل» لعملياتها هناك ضد قادة
حماس( .تفاصيل ه��ذا االتفاق كشفه
أم��ي��ن ع��ام رئ��اس��ة السلطة الوطنية
الفلسطينية لجريدة «الصباح» في غزة
الطيب عبد الرحمان).
ثانياً :يجب القيام بعملية استباقية
تستهدف شبكة ص��واري��خ أرض –
جو الروسية التي نشرتها سورية
على طول شواطئها بمساعدة وإدارة
خبراء روس .هذه الصواريخ تستطيع
اع��ت��راض ال��ط��ائ��رات «اإلسرائيلية»
حتى قبل أن تصل إلى أجواء سورية.
بعد تنفيذ هذه العملية يتم االتصال
باألتراك إلب�لاغ سورية بأن الضربة
هي دفاعية ،وليس لدى «إسرائيل»
نية بدخول األراضي السورية .وهي
مستعدة بعد إنجاز عملية اقتحام
منطقة البقاع الغربي أن تستأنف
اتصاالتها السرية مع دمشق حول
سالم في الجوالن.
وهنا توجد نقطة قوة في صالح خطة
اشكنازي ،وه��ي أن سورية لن تصل
مرحلة «النضج العملياتي» ،إال في عام
 ،2009حيث تنجز استكمال صفقات
السالح الكبرى مع روسيا .وعلى هذا
هناك مجال للتكهن بأن سورية لن ترد
على قصف «سرائيل» لشبكة صواريخها
للدفاع الجوي.
ثالثاً :يجب تنفيذ الهجوم البري
بسرعة فائقة ،ثالثة أي��ام أو أسبوع
على أوسع تقدير ،حتى تبدأ خطوة عقد
جلسة لمجلس األمن لنشر قوات دولية
في المنطقة التي تجتاحها «إسرائيل».
يحاول أولمرت أن يجمل النقاش:
تعيين بديل لباراك يجب أن يتم خالل
ساعات لتالفي إشارات الضعف .ميتان
وزيرا ًبالوكالة.
خيار ضربة قوية ولكن محدودة
ل��ح��زب ال��ل��ه ،تضمن واش��ن��ط��ن ع��دم
تحولها لحرب مفتوحة ض��د العمق
«اإلسرائيلي» من قبل حزب الله ،عبر
إصدار اإلدارة بيانا ً يحذر فيه من ضرب
المدن «اإلسرائيلية» بالصواريخ.
خ��ي��ار اش��ك��ن��ازي بالسيطرة على
منطقة البقاع الغربي وقطع طريق
دمشق – بيروت ،ونشر قوات دولية في
تلك المنطقة وعلى الحدود اللبنانية -
السورية.
إل��ى هنا ،انتهى سيناريو محاكاة
كيفية التصرف في حال مواجهة حرب
م��ن دون ب���اراك أو حتى م��ع��ه .ولكن
ال��س��ؤال ال��ذي يطرحه أكثر من معلق
عسكري في «إسرائيل» ،هو :من الذي
سيقرر اعتماد هذا الخيار أو ذاك؟.
الجواب واحد وهو واشنطن .وذلك
لعدة أسباب:
حتى عام  2010فإن حماية الجبهة
ال��داخ��ل��ي��ة ه��ي م��س��ؤول��ي��ة أميركية.
وربما بعد ه��ذا العام ستظل الجبهة
الداخلية مسؤولية أميركية ،ألن النقاش
بخصوص القبة الحديدية يظهر أن
نجاحها غير أكيد .ووصول المدمرة كول
إل��ى شواطئ المتوسط عشية وخالل
الحرب «اإلسرائيلية» األخيرة على غزة،
تظهر أن أميركا ملتزمة بهذه الضمانة.
ولكن حتى م��ع ه��ذه الضمانة هناك
مشكلة :فبطاريات صواريخ باتريوت
معدة للرد على احتمال هجوم على

الجبهة الداخلية وفق نسخة الحرب مع
صدام حسين وتحديات من نوع سقوط
بضعة صواريخ سكود على «إسرائيل».
علما ً أن المطروح اآلن سقوط مئات
الصواريخ دفعة واح��دة انطالقا ً من
سورية ولبنان وغ��زة وربما أيضا ً من
إيران!.
ال����ه����دف ال����م����رك����زي ل��ل��ت��ح��دي
االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��ـ «إس��رائ��ي��ل» -كما
ص��اغ��ت��ه أج���ه���زة االس���ت���خ���ب���ارات
«اإلسرائيلية» الثالثة  -هو إيران وليس
سورية أو حزب الله أو حماس .وباراك
وفق نظريته األمنية الجديدة يعمل من
أجل إقناع العالم على تشكيل حلف
عسكري عالمي لمقاتلة إيران ،وضرب
منشآتها النووية ،تكون «إسرائيل»
جزءا ً منه ،وليس رأس حربته .وعليه
فإن فتح حرب شاملة في الشمال قد
يخدم إيران كما حصل في حرب تموز
عام  .2006فاستراتيجية إيران تقوم
على إشعال النار في المنطقة خارج
أراضيها لتغطية مسار بناء سالحها
النووي وتعزيز دورها اإلقليمي .وهكذا
ف��إن «إسرائيل» في ح��ال استدرجت
ل��ح��رب ض��د س��وري��ة ول��ب��ن��ان تكون
كمن يسير بقدميه لخدمة هدف إيران
االستراتيجي.
ولعل تشابك مجمل هذه التعقيدات
هو الذي جعل كبير المعلقين العسكريين
ف��ي صحيفة «م��ع��اري��ف» المقرب من
المؤسسة العسكرية ،يوجز مجمل
ال��ك�لام «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ع��ن المناورات
والحرب بالقول :إن «إسرائيل» تستعد
لحرب ال تملك كل إمكانات الرد عليها وال
تعرف متى يجب أن تبدأ وكيف :السؤال
المركزي :إيران أوالً ...أم حماس أم حزب
الله وسورية؟

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج ع��روض الستئجار مركز لدائرة
رياق.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/8/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/8/6
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