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تحليل إخباري

ــرئاسة ال داعش
يـ ـق ــول« :اع ـت ـق ــد ان ل ـج ــان ع ـب ـيــد افـضــل
ال ـح ـظ ــوظ ح ـتــى اآلن .هـ ـ ــادىء وم ـت ــزن،
مـنـفـتــح ومـ ـح ــاور ،ع ــارف بــدقــة الــوضــع
الداخلي واسلوب التعامل معه بحكمة،
وله عالقات محلية وخارجية متشعبة».
لكن إده ّ
يبرر للكتل النيابية التي تقاطع
جلسات انتخاب الرئيس موقفها بالقول
ان مــن حقها ان تقاطع وال تتوجه الى
مجلس الـنــواب .هــذا جــزء مــن حرياتنا.
ليس االمــر ديكتاتورية وارغ ــام النواب
على الذهاب الى املجلس .للنائب حرية
في ما يقرره بإزاء هذا االستحقاق سلبا
او ايـجــابــا .اآلن فــي ظــل املــوقــف الحالي
للعماد عون ،ال مجال للبحث في مرشح
ثــالــث يتفق االط ــراف عليه .ربـمــا يصح
ذلــك فــي وقــت الحــق .فرنسا عرفت هذه
التجربة فــي الخمسينات عندما تعذر

انتخاب رئيس ،فجيء برينه كوتي ـ ـ ولم
يكن مرشحا ـ ـ كي يكون حال وسطا بني
االفرقاء املتنازعني .رينه كوتي هو الذي
اتى بديغول من بعده رئيسا».
م ــاذا ي ـقــول فــي اق ـت ــراح انـتـخــاب رئيس
ملرحلة انتقالية« :انــا ضــد مـ ّـس الوالية
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة لـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
والـ ـت ــاع ــب ب ــال ـس ـن ــوات الـ ـس ــت .اه ـم ـيــة
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة فـ ــي ن ـظ ــام ـن ــا ان ــه
ي ــؤم ــن االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار .ف ــي امل ــاض ــي كــانــت
الـ ـ ـص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ب ـ ـ ــن يـ ـ ــديـ ـ ــه ول ـ ـ ـ ــم ي ـك ــن
ي ـمــارس ـهــا ع ـلــى ال ـن ـحــو امل ــائ ــم ،ورب ـمــا
ل ــم ي ـكــن م ــن امل ـن ــاس ــب ان ت ـك ــون كــذلــك.
ال ــرؤس ــاء جـمـيـعــا ،قـبــل ات ـفــاق الـطــائــف،
تـ ـص ــرف ــوا ب ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة وغ ـ ــال ـ ــوا فــي
استخدام الصالحيات .الـيــوم قــد يكون
املطلوب ازالــة بعض الثغر التي تشوب
صالحيات الرئيس ،كإعطائه صالحية
ح ــل م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب او ع ـ ــدم تـقـيـيــده
بمهلة لـتــوقـيــع املــراس ـيــم والـ ـق ــرارات او
س ــواه ــا .ال يـحـتــاج الــرئ ـيــس س ــوى الــى
صــاحـيـتــن أو ث ــاث صــاح ـيــات فقط
لتعزيز دوره وت ـفــادي هــذه الـثـغــر ،لكن
ب ــال ـت ــأك ـي ــد اظـ ـه ــر ل ـن ــا الـ ـشـ ـغ ــور حــاجــة
االفـ ـ ــرقـ ـ ــاء ج ـم ـي ـعــا الـ ـ ــى وج ـ ـ ــود رئ ـيــس
لـلـجـمـهــوريــة وان بــال ـصــاح ـيــات الـتــي
ل ــه الـ ـي ــوم والـ ـت ــي يـ ـق ــول ال ـب ـع ــض إن ـهــا
غير كافية .انــا مــع تــرك مجلس الـنــواب
يسمي الرئيس املكلف تأليف الحكومة
لتفادي مشكالت واجهناها في املاضي،
عـنــدمــا ك ــان رئـيــس الـجـمـهــوريــة يختار
رئيسا للحكومة خالفا الرادة طائفته.
ال ب ــد م ــن االخـ ـ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار وج ـهــة
نـظــر ال ـفــريــق اآلخـ ــر ومــوق ـفــه .ان ــا مـيــال
الــى تأييد الصالحيات الحالية ،النني
اعـتـبــر الــرئـيــس يستمد قــوتــه مـ ّـن دوره
ومن توقيعه .من دونه كل أمر ُيشل في
الجمهورية».
يتوقف إده عند تقييمه «النظام الطائفي
ّ
ويعده «افضل نظام ملجتمع
في لبنان»،
غير متجانس كاملجتمع اللبناني .في
املجتمع املتجانس هناك غالبية واقلية.
الـغــالـبـيــة تـحـكــم واالق ـل ـيــة ت ـع ــارض ،ثم
تنقلب االدوار فــي االنـتـخــابــات العامة.
ُ
فـ ــي ل ـب ـن ــان ت ـ ـحـ ــرم االقـ ـلـ ـي ــة دورهـ ـ ـ ــا اذا
تـصـ ّـرف املجتمع ـ وهــو غير متجانس ـ
على ان السلطة تديرها اكثرية».
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كوخافي قائدًا للجبهة الشمالية:
االستخبارات لمواجهة حزب الله
يحيى دبوق
تشهد تل ابيب ،يوم االثنني املقبل ،حفل تسليم وتسلم،
بــن قائد املنطقة الشمالية فــي الجيش االسرائيلي،
ال ـلــواء يــائـيــر غ ــوالن ،وخليفته املـعــن حــديـثــا ،الـلــواء
افيف كوخافي .وإذا كان رحيل االول ومجيء الثاني
مسألة روتينية فــي الـظــاهــر ،اال انها تحمل اكثر من
داللــة في سياقاتها ،وتحديدا ما تقدر تل ابيب انها
تــواج ـهــه م ــن ت ـحــديــات وت ـه ــدي ــدات تـتـصــل بالجبهة
الـشـمــالـيــة خ ـصــوصــا ،واالم ـ ــن ال ـقــومــي االســرائ ـي ـلــي،
عموما.
قـبــل ث ــاث س ـن ــوات ،ع ــن ال ـل ــواء يــائـيــر غـ ــوالن ،قــائــدا
للمنطقة الشمالية ،املنصب الذي يعد من اهم املناصب
حساسية في املؤسسة العسكرية ،اذ تلقى على عاتقه
«حـ ــراسـ ــة» أرض فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ش ـم ــاال ف ــي زمــن
الالقتال مع حزب الله ،وفي الوقت نفسه ،اعداد القوات
لخوض الحرب و»االنتصار» فيها ،في حال اندالعها.
بعد ثالث سنوات على توليه املسؤولية ،يخرج غوالن
من منصبه ،ليسلم قيادة املنطقة للواء افيف كوخافي،
اآلتي من منصب حساس جدا في الجيش االسرائيلي،
وهو رئاسة شعبة االستخبارات العسكرية (التي تولى
رئاستها أمس ،قائد وحدة املظليني السابق ،هيرتسي
هـل ـي ـفــي) .غـ ــوالن ق ــد ي ـكــون راض ـي ــا وق ـل ـقــا ف ــي الــوقــت
نفسه عما قام به طوال السنوات الثالث املاضية .فهو
راض عن ان الحرب لم تندلع مع حزب الله ،وبالتالي
كل ما قام به من جاهزية واستعداد ،وكل ما ادلى به
من تصريحات عن «االنتصار في الحرب املقبلة» ،لم
يوضع موضع التنفيذ واالختبار .اما القلق ،فيتعلق
بتعاظم حــزب الله وقــدراتــه التي باتت غير مسبوقة،
وتـحــديــدا عـجــزه والـجـيــش االســرائـيـلــي عــن مـنــع هــذا
التعاظم وصده ،رغم كل الجهود التي بذلت في سبيل
ذلك.
خليفة غــوالن ،رئيس شعبة االستخبارات العسكرية
حتى االم ــس ،افيف كوخافي ،لــم يــأت مــن مكان بعيد
غـيــر ذي صـلــة ب ـحــزب ال ـل ــه .مـنـصـبــه ال ـســابــق لصيق
بـمـتــابـعــة ل ـب ـنــان وال ـح ــزب وق ــدرات ــه ون ـيــاتــه ومـجـمــل
الحرب املقبلة ..كان شريكا لغوالن طوال فترة الالقتال
في السنوات املاضية ،وعمل معه على «حــد السيف»
في مواجهة حزب الله ،سواء في الساحة اللبنانية او
في الساحات االخرى ،القريبة والبعيدة.
ق ــدم غ ــوالن ال ــى املـنـصــب قـبــل ث ــاث س ـن ــوات ،بعدما
تــولــى مـســؤولـيــة اع ـ ــداد الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة ملــواجـهــة
صواريخ حزب الله ،في اعقاب حرب عام  .2006وقبل
دخــولــه املنطقة الشمالية ،وجـهــا لــوجــه فــي مواجهة

حــزب الله ،كــان يــدرك جيدا ما هو العدو ومــا قدراته
وكيف تغيرت وتعاظمت .كذلك كان يدرك جيدا وضع
اســرائـيــل الــدفــاعــي فــي مــواجـهــة صــواريــخ ح ــزب الله
وحقيقة وض ــع املستوطنني وإمـكــانــاتـهــم الــدفــاعـيــة.
يسلم املنصب لكوخافي ،يــوم االثنني املقبل ،في ظل
حديث الجيش والجمهور واالعــام في اسرائيل ،عن
تغييرات جــذريــة فــي استراتيجيا حــزب الله للحرب
املقبلة ،وفــي مقدمتها احـتــال الجليل .امــا كوخافي
نفسه ،فيأتي الــى املنصب وهــو يعلم اكثر من غيره،
كرئيس لالستخبارات ،ما لــدى حــزب الله من قــدرات
ووسـ ــائـ ــل ق ـتــال ـيــة «أكـ ـث ــر ح ـج ـمــا واكـ ـث ــر دقـ ــة واك ـث ــر
تدميرا».
م ــا ب ــن ظـ ــروف ال ـقــائــد االســرائ ـي ـلــي امل ـغ ــادر والـقــائــد
الجديد املقبل ،فروق ترتبط بوضع حزب الله واآلمال
من حوله .لدى تولي غوالن املنصب ،قبل ثالث سنوات،
كانت اسرائيل مشغولة ومشبعة باالمل بشأن الحرب
في سوريا واقتراب موعد سقوط الرئيس بشار االسد،
وتـبـعــا لــذلــك «اخ ـت ـنــاق» ح ــزب ال ـلــه فــي لـبـنــان وكـســر
«محور الشر» ،املمتد من طهران الى بيروت .ولعل اول
حديث صدر عن غوالن بعد تعيينه في حينه ،تضمن
تأكيدا من جانبه على قرب سقوط االسد ،محددا فترة
زمنية وجيزة تفصل االسرائيليني عن هــذه البشرى
وعن الفائدة االستراتيجية جراء سقوطه.
ام ــا ظ ــروف كــوخــافــي ،فـمـغــايــرة تـمــامــا .يتسلم قـيــادة
الجبهة الشمالية بعدما خرج االمل بسقوط الرئيس
ال ـس ــوري عــن املـشـهــد االقـلـيـمــي ،وبـعــدمــا ثـبــت االســد
قدميه فــي االرض الـســوريــة فــي وجــه اعــدائــه .لــم يعد
حــزب الـلــه فــي مــوقــع دفــاعــي يـحــاول منع «اختناقه»،
ب ــل ح ـتــى االصـ ـ ــوات ال ـتــي كــانــت تـنـتـقــده ف ــي الــداخــل
اللبناني ،التي راهنت اسرائيل عليها طويال ،تراجع
تأثيرها إلى حد كبير بعدما اكد الواقع صحة الضربة
الوقائية التي قــام بها في الساحة السورية .وكيفما
اتفق ،من ناحية اسرائيل فان الواقع مختلف تماما في
مواجهة حزب الله ،ولعل هذا هو السبب االساسي في
دفعها الختيار رئيس االستخبارات ،قائدا للمنطقة
الشمالية.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،دالل ـ ــة ت ـع ـيــن ك ــوخ ــاف ــي ،كــرئـيــس
سابق لالستخبارات العسكرية ،تشير الى ان الحرب
مــع حــزب الـلــه هــي حــرب كــانــت ومــا زال ــت قائمة على
االستخبارات ،وهي سمة املواجهة بني الجانبني ،سواء
فــي زمــن الـحــرب او فــي زمــن الــاقـتــال .هــذا مــا تنتظره
هذه الجبهة ،في لبنان وفي سوريا ،الساحتني اللتني
اعلن كوخافي ،في وقت سابق ،انهما جبهة واحدة في
ساحتني.
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أوغاسبيان من الدائرة األولى الى الدائرة
الـثــانـيــة وس ــط حــديــث م ـصــادره عــن عــدم
رغبته فــي الـتــرشــح واص ــرار الـتـيــار على
ابقائه .يتبارى اليوم على مقعده لألرمن
األرثوذكس ستة مرشحني أبرزهم املرشح
امل ـق ــرب م ــن ال ـطــاش ـنــاق وع ـض ــو مجلس
بـلــديــة ب ـيــروت هــاغــوب تــرزيــان املـعــروف
ب ـم ـش ــاك ـس ـت ــه ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل الـ ـبـ ـل ــدي كـمــا
السياسي ،ويعمل من خالل منصبه على
تسهيل مــرور املشاريع االنمائية لدائرة
ب ـيــروت األولـ ــى خـصــوصــا ،فـيـمــا مرشح
ق ــوى  14آذار يــدعــى سـيـبــوه مـخـجـيــان،
وه ـ ــو م ـ ـعـ ــروف ل ـخ ــدم ــات ــه االج ـت ـمــاع ـيــة
الكثيفة على مدى  20عامًا من خالل توليه
ادارة مكتب الـنــائــب فــرعــون الـخــدمــاتــي،
بحيث بــات يتساءل البعض ان كــان هو
مــن ّ
ّ
ويثبت زعامته.
ينجح عمل فــرعــون
أمــا «وجــه سحارة» املرشحني فهو ألبير
كوستانيان واليكم سجله :ناشط سابق
في «لبناننا» ،ساهمت صداقته الحميمة

للنائب سامي الجميل ،يقول أحد املقربني
من بكفيا« ،في تعيينه عضوا في املكتب
الـسـيــاســي ل ـحــزب الـكـتــائــب وصـ ــوال الــى
تــرشـيـحــه فــي األشــرف ـيــة ،وذل ــك لسببني:
ارضاء طموحه وزكزكة نديم».
ع ـل ــى ض ـف ــة األرمـ ـ ـ ــن ال ـك ــاث ــول ـي ــك خـمـســة
مــرش ـحــن ،أح ــده ــم أوه ــان ــس تـســاقـيــان
وه ــو طــاشـنــاقــي مـلـتــزم وع ـضــو اللجنة
املــركــزيــة لـلـحــزب املــركــزيــة ،فيما االثـنــان
اآلخـ ــران مـقــربــان مــن الـطــاشـنــاق :سيرج
ج ــوخ ــدري ــان ع ـض ــو ف ــي م ـج ـلــس بـلــديــة
بـ ـ ـي ـ ــروت واب ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق ج ــاك
ج ـ ــوخ ـ ــدري ـ ــان ورئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ادارة
ش ــرك ــة «س ــوداتـ ـي ــل» بــاتــريــك ف ــاراج ـي ــان.
ي ـنــافــس ال ـطــاش ـنــاق ـيــون ال ـن ــائ ــب سـيــرج
طورسركيسيان املدعوم من قوى  14آذار
وحزب الهانشاك واملرشح القواتي ريشار
قيومجيان .في عام  2009خاض األخيران
معركة شــرســة بينهما لــركــوب الالئحة،
انتهت بانسحاب القواتي ملصلحة األول
بضغط مــن تـيــار املـسـتـقـبــل .وه ــو مــا لن
يتكرر الحقًا ،بحسب مصادر القوات« ،ال
في األشرفية وال في املنت وال في زحلة وال
في أي من مناطق نفوذ الحزب .أصــا ال
يملك الـهــانـشــاك مــا يــزيــد على العشرين
ص ــوت ــا ف ــي بـ ـي ــروت االولـ ـ ـ ــى ،واس ـكــات ـنــا
ب ـج ــوائ ــز تــرض ـيــة امل ـس ـت ـق ـبــل أص ـب ــح من
املاضي».

ما قل
ودل
بعدما كانت العالقة بني
حزب الله وحزب الكتائب
ُ
تم ّر بوزير العمل سجعان
القزي ،انتدب الكتائب
النائب إيلي ماروني
ملتابعة امللف .والتقى

ماروني النائب علي فياض
في اليومني املاضيني ،في
ّ
مطول ّ
تطرق إلى
اجتماع
مختلف امللفات .وتجدر
اإلشارة إلى أن ماروني
ُيعد من صقور الكتائب،
ّ
التهجم على
وهو دائم
حزب الله.

رئيس املحكمة :أطلقوا املوقوفني!
طلب رئيس املحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم ،من قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،التدخل واملساعدة على تأمني غطاء لإلفراج عن
«ق ــادة امل ـحــاور» فــي طــرابـلــس ،املــوقــوفــن فــي سجن روم ـيــة ،وال ّ
سيما
س ـعــد امل ـص ــري وزي ـ ــاد ع ـلــوكــي .ويـ ــرى إب ــراه ـي ــم أن ب ـقــاء هـ ــؤالء داخ ــل
الـسـجــن ،يفسح املـجــال لإلسالميني املـتـشــدديــن أمـثــال ش ــادي املــولــوي
وأسامة منصور الستقطاب أتباع «قادة املحاور».

تدريبات االشتراكي
ّ
ّ
«مخيم كشفي» ،نظم الحزب التقدمي االشتراكي ،بالتنسيق
تحت ستار
ّ
ّ
مــع جماعة الــداعـيــة عــمــار ،مخيمًا تدريبيًا ألكـثــر مــن  60شخصًا في
تــال مدينة الـشــويـفــات ،بينهم عــدد مــن مشايخ بـلــدة ديــرقــوبــل .وهي
ليست ّ
املرة األولى التي تشهد فيها التالل تمارين ذات طابع عسكري،
ّ
ّ
تتضمن رمــايــة بــاألسـلـحــة ،إل أن الــافـ ّـت هــذه امل ــرة هــو إع ــداد دروس
نـظــريــة لـلـمـشــاركــن فــي امل ـخ ـيــم ،عـلــى رش ــاش ــات ثـقـيـلــة مـحـمــولــة على
سيارات رباعية الدفع ،إضافة إلى مدافع الهاون.

األمنيون املحرومون
خ ـلــق قـ ــرار أص ــدرت ــه امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،يتعلق
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى أدوي ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــراض امل ــزمـ ـن ــة ،إربـ ــاكـ ــا ل ـ ــدى ال ـض ـب ــاط
والعناصر ،بسبب عدم قدرة املديرية على تأمني األدوية املطلوبة ،التي
يصفها الطبيب املختص ،فتعمد إلــى استبدالها بأدوية أخــرى تزعم
أنها «مماثلة» .وقد دفع هذا القرار هؤالء العناصر إلى شراء األدوية
املوصوفة على نفقتهم الخاصة .وفي هذه الحالة ،ال يعود بإمكانهم
تقديم طلبات مـســاعــدة لالستحصال على ثمنها ،فيتكبدون نفقات
إضافية.

