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سياسة

معالم المعركة
يحددها الموقف
النهائي للمستقبل
وحزب الله وأمل
(هيثم الموسوي)

ج ـ ــدي ـ ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــا مـ ــؤس ـ ـسـ ــة خ ــاص ــة
موثوق بها أن  %53ممن استطلعتهم
اخ ـت ــاروا «ال أح ــد» حــن ســألـتـهــم عن
مرشحهم املفضل عن املقعد املاروني،
مقابل  12.7سموا كنعان ونحو %8
سموا الجميل.
وفــي استطالع انتخابي مفصل آخر
ي ـم ـك ــن اسـ ـتـ ـخ ــاص دالالت ك ـث ـي ــرة.
ّ
سموا مرشح القوات
فنحو  %61ممن
إدي أبــي اللمع أول ،قــالــوا إن النائب
سامي الجميل هو مرشحهم الثاني،

مـ ــا ي ـع ـن ــي أن الـ ـق ــواتـ ـي ــن ال ي ــزال ــون
يفضلون الـكـتــائــب عـلــى غـيــرهــم رغــم
ال ـعــاقــة املـلـتـبـســة ب ــن ال ـط ــرف ــن .في
املقابل ،فإن نسبة من سموا أبي اللمع
مــرش ـحــا ثــان ـيــا ل ــدى ال ـعــون ـيــن أكـثــر
بقليل ممن سموا الجميل ،مــا يعني
أن م ــن ش ـط ـبــوا م ــرش ــح ال ـق ــوم ــي فــي
استحقاقات سابقة إلح ــال الجميل
محله ،سيوزعون أصواتهم هذه املرة
بني الجميل وأبي اللمع ،ما من شأنه
إضعاف الجميل أكثر .ولدى مناصري
الكتائب يتبني أن كنعان هو املرشح
املفضل الثاني بعد الجميل ،يليه أبي
الـلـمــع ،مــا يعني أن مساهمة كنعان
في تفاهم الرابية ومعراب لم تستفز
الكتائبيني كما يتخيل كثيرون .وفي
الدراسة نفسها ،يتبني أن كنعان بات
يتقدم على الجميل بفارق مهم وسط
املستطلعني الــذيــن يرفضون الكشف
عن توجههم السياسي ،وهؤالء كانوا
يجاهرون سابقًا بتأييد الجميل.
أم ــا جـبـيــل ف ـحــال ـهــا ،ف ــي ال ـش ـكــل ،من
حــال بعبدا مــع ف ــارق رئيسي يتمثل
بوجود أكثر من مرشح جدي محتمل
ف ــي حـ ــال قـ ـ ــررت ال ـث ـنــائ ـيــة الـشـيـعـيــة
وتـيــار املستقبل كبح جماح الثنائي
امل ـس ـي ـح ــي الـ ـج ــدي ــد ،ف ـي ـم ــا ت ـت ـطــابــق
األشــرفـيــة ،فــي الشكل واملـضـمــون ،مع
بعبدا باستثناء وجود بعض الجمر
تـحــت ال ــرم ــاد ال ــذي ال يـجــد مــا يـعـ ّـول
ع ـل ـيــه غ ـيــر مـجـتـمــع م ــدن ـ ّـي ال يـعــرف
ماذا يريد .والخالصة اليوم تفيد بأن
الثنائية املسيحية قوية ،ويزيدها قوة
التحالف مع رئيس الجمهورية .إال أن
هناك فــي دوائ ــر عــدة مــن يرفض رفع
الــرايــات البيض ويستعد ملزاحمتها.
لـكــن مـعــالــم املـعــركــة يـحــددهــا املــوقــف
النهائي لتيار املستقبل وح ــزب الله
وح ــرك ــة أمـ ــل ،وخ ـصــوصــا أن تـعــامــل
هـ ـ ــؤالء م ــع ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ي ـبـ ّـن
تـسـلـيـمـهــم بـتـمـثـيــل ال ـت ـيــار وال ـق ــوات
لـلـمـسـيـحـيــن وح ــرص ـه ــم ف ــي نـهــايــة
األمر على عدم إقالق راحتهم بأي اسم
قد يسبب إزعاجًا لهم.

ّ
ح ــل ال ــرئ ــاس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة واإلت ـف ــاق
ع ـل ــى أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط .أمـ ــا ال ـثــان ـيــة،
ّ
فـهــي أن الـبــابــا فــرنـسـيــس طـلــب من
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق ب ــاراك
أوباما انهاء الشغور الرئاسي قبل
انتهاء واليته».
إذًا ،عــدم إدراج اســم أبــو فــاعــور في
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـ ـج ــدي ــدة «ال ص ـل ــة لــه
ب ـم ـه ـم ـتــه ال ــرئ ــاسـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة».
وتـلـفــت امل ـصــادر إلــى أن أبــو فــاعــور
حمل لقب معالي الوزير أربع مرات
مـتـتــالـيــة ،وك ــان ال بــد مــن مـنــح هــذه
الفرصة مجددًا ملروان حمادة وأيمن
ّ
شقير .أما ما ُيحكى عن أن األخيرين
لـ ـ ــن يـ ـت ــرشـ ـح ــا إلـ ـ ـ ــى اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
النيابية« ،فأمر غير محسوم حتى
اآلن» .حـ ـم ــادة ش ـخ ـص ـيــة «ال ي ــزال
لـهــا وزن ـهــا اإلنـتـخــابــي وم ــن املمكن
أن ي ـت ــرش ــح إذا ل ــم ن ـج ــد ال ـب ــدي ــل».
ول ـكــن مــن املـمـكــن أن ي ـكــون تــوزيــره
«إعادة اعتبار له في هذه اإلنعطافة
ال ـس ـيــاس ـيــة» .أم ــا ش ـق ـيــر ،فتعيينه

ّ
وزيرًا «هو ألهداف انتخابية تتعلق
بوجود اإلشتراكي في املنت األعلى».
ل ــم ي ـس ـت ـســغ ت ـي ـمــور ج ـن ـبــاط ق ــرار
ع ــدم تــوزيــر «الــرف ـيــق وائـ ــل» بــدايــة،
وك ــان لــديــه الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـســاؤالت
حول خطوة والده ،بحسب املصادر.
لـ ــذلـ ــكُ ،ع ـ ـقـ ــدت ث ــاث ــة لـ ـ ـق ـ ــاء ات بــن
جنبالط األب واالبن وأبو فاعورّ ،
تم
وضــع تيمور فــي صــورة التطورات
التي فرضت هذه الخيارات ،وجرى
الـ ـتـ ـب ــاح ــث ف ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل امل ــرح ـل ــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .إذ أن الـ ـ ـح ـ ــزب ي ـت ـح ـضــر
لعقد الجمعية الـعــامــة بــدايــة العام
وان ـت ـخ ــاب م ـك ـتــب س ـيــاســي جــديــد.
وأبو فاعور سيكون جزءًا من فريق
اإلع ــداد للمرحلة الـجــديــدة وتفرغه
ل ــإنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة .وت ــؤك ــد
ّ
امل ـ ـصـ ــادر أن «أب ـ ــو ف ــاع ــور ه ــو اب ــن
التقدمي ّاالشتراكي وابــن املختارة،
والدليل أنه توجه مع جنبالط للقاء
الحريري وإبــاغــه َ
اسمي الوزيرين
الجديدين».
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تقرير

اسرائيل ما بعد حلب:
ال خيارات مجدية في وجه حزب الله
لم يكن امتناع اسرائيل
عن شن حرب وقائية ضد
حزب الله ،والرهان على
فعالية ردعها ،لتغيير
المعادلة االقليمية في
سوريا والمنطقة ،سوى
نتيجة ادراكها المسبق
لألثمان الهائلة ،ومحدودية
الجدوى في أي مواجهة
واسعة مع حزب الله
علي حيدر
عـلــى وق ــع ان ـت ـص ــارات م ـحــور املـقــاومــة
ف ــي س ــوري ــا ،وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد اس ـت ـعــادة
حـ ـ ـل ـ ــب ،خ ـ ـلـ ــص أحـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــم املـ ـنـ ـظ ــري ــن
االسـتــراتـيـجـيــن االســرائ ـي ـل ـيــن ،وزي ــر
األم ـ ـ ــن الـ ـس ــاب ــق م ــوشـ ـي ــه اريـ ـ ـن ـ ــز ،ال ــى
الـتـسـلـيــم بـعـجــز اســرائ ـيــل عــن تحقيق
امل ــؤم ــل م ــن ال ـخ ـي ــارات املــاث ـلــة أمــام ـهــا.
وب ـخ ــاص ــة ع ــام ــة ،أج ـم ـل ـهــا بـخـيــاريــن
اث ـنــن :االول ،عملية عـسـكــريــة وقائية
ض ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــدرات ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي،
محاولة ردعــه عن تفعيل قــدراتــه .وفي
كــا الـسـيـنــاريــوهــن ،خـلــص اري ـنــز الــى
م ـح ــدودي ــة ال ـ ـجـ ــدوى ،واش ـك ــال ـي ــة عــدم
جهوزية الجبهة الداخلية في مواجهة
ترسانة حــزب الـلــه الـصــاروخـيــة .وهي
نـتـيـجــة مـخـيـبــة ل ـكــل ال ــذي ــن يــراه ـنــون
ع ـلــى ال ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري االســرائ ـي ـلــي
املباشر ،االمــر الــذي ُيفسر الـتــردد لدى
امل ــؤس ـس ـت ــن ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة
االسرائيلية ،حتى االن.
تنبع أهمية مقاربة ارينز ،التي نشرتها
صحيفة «ه ــآرت ــس» ،مــن كــونـهــا أقــرب
الــى التقدير العمالني االستراتيجي،
وتحضر عناصرها بـقــوة لــدى صناع
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالم ـ ـ ـنـ ـ ــي ف ـ ــي تــل
ابـيــب ل ــدى دراس ــة خـيــاراتـهــم ردا على
االنـ ـتـ ـص ــارات ال ـت ــي يـحـقـقـهــا الـجـيــش
السوري وحلفاؤه.
ِّ
ومـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــزز م ـص ــداق ـي ــة ه ـ ــذا ال ـب ـحــث
ال ـت ـق ــدي ــري ،الـ ــى ج ــان ــب م ـض ـمــونــه ،أن
م ــن صـ ــاغ هـ ــذه ال ـت ـق ــدي ــرات شخصية
لديها خبرة عميقة في صناعة القرار
السياسي واالمني ،وبمتابعة املجريات
االقليمية ذات الـصـلــة بــاالمــن القومي
االسرائيلي.
في ما يتعلق بخيار العملية الوقائية
ض ــد ق ـ ـ ــدرات حـ ــزب ال ـل ــه ال ـص ــاروخ ـي ــة
االستراتيجية ،أقر ارينز بتعذر تحقيق

ال ـن ـتــائــج املــؤم ـلــة م ـن ـهــا ،ب ــال ـق ــول« :مــن
املـعـقــول االف ـتــراض أن عملية كـهــذه لن
تـنـجــح ف ــي تـحـيـيــد ك ــل تــرســانــة حــزب
ال ـل ــه» .وي ـن ـطــوي تـقــديــر ه ــذه النتيجة
على اقرار بأن قدرات حزب الله ،التي لن
تستطيع اســرائـيــل املــس بـهــا ،ستكون
كافية لجبي أثمان هائلة من اسرائيل
عبر اسـتـهــداف عمقها االستراتيجي،
وبالتالي سيكون الكيان االسرائيلي
امــام عملية مـحــدودة الـجــدوى وكبيرة
الثمن .ومن جهة أخرى ،يمكن القول إن
تسليم صناع القرار السياسي واالمني
فــي تــل ابـيــب بـهــذه النتيجة هــو الــذي
أدى الــى امتناع العدو طــوال السنوات
التي تلت حــرب  ،2006عن اللجوء الى
مثل هــذا الـخـيــار ،وأس ــس ملـعــادلــة ردع
متبادل.
فــي ضــوء عجز جيش الـعــدو عــن سلب
حزب الله القدرة على استهداف العمق
االستراتيجي للكيان ،من الطبيعي أن
يتراجع سقف الطموح االسرائيلي الى
م ـحــاولــة ش ــل ال ـح ــزب ع ــن تـفـعـيــل هــذه
القدرات ردا على اعتداءات اسرائيلية،
عـبــر الـتـلــويــح بــأثـمــان هــائـلــة ،وه ــو ما
عبر عنه ارينز بالردع.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـه ــذا الـ ـخـ ـي ــار ،رأى
أرينز أن معادلة الــردع املتبادل أثبتت
ج ــدواه ــا ف ــي ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة انـطــاقــا
مــن ادراك ال ــوالي ــات املـتـحــدة واالت ـحــاد
السوفياتي ،في حينه ،أن شن الضربة
االولــى سيؤدي الى ضربة ثانية .لكنه
أقـ ــر بـ ــأن هـ ــذه املـ ـع ــادل ــة ل ــم ت ـن ـجــح فــي
مواجهة حزب الله .وارجــع ذلك (بعيدا
ع ــن ال ـع ـب ــارات ال ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا) الــى

تسليم بالعجز
في خطوة استثنائية ،تكشف عن التسليم
االسرائيلي بعجز سالح الجو عن التعامل
مع قــدرات حــزب الله الصاروخية ،كشف
مصدر امني اسرائيلي رفيع ،أن اسرائيل
بــدأت دراســة شــراء مئات صــواريــخ ارض
ـ ـ ارض ،يصل مداها الــى  200كلم ،رغم
معارضة القيادة العسكرية لهذا الخيار،
ألس ـبــاب تتعلق بــاملــوازنــة .وأق ــر املـصــدر
أن الهدف من هذا الخيار ،محاولة تغطية
االع ـ ــداد الـكـبـيــرة ل ــاه ــداف عـلــى الـســاحــة
الشمالية .وكشف املـصــدر ملوقع «والــا»
ال ـع ـب ــري أن ال ـ ـ ــرؤوس االن ـف ـج ــاري ــة لـهــذه
ال ـص ــواري ــخ تـ ـت ــراوح ب ــن  400الـ ــى 500
ك ـل ــغ م ــن امل ـ ـ ــواد امل ـت ـف ـج ــرة ،وتـ ـه ــدف ال ــى
تمكني الجيش من مواجهة سيناريوهات
مختلفة.

كشف ارينز عن حجم كي الوعي الذي حققه انتصار حزب الله عام ( 2006أرشيف)

قدرة الصمود ،وكانت الفتة إشارته الى
«ثقة حزب الله بالنصر النهائي».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ك ـشــف أري ـن ــز عن
حـجــم ك ــي ال ــوع ــي ال ــذي حـقـقــه انـتـصــار
حــزب الله عــام  ،2006بالقول إن «الــردع
االسرائيلي لم يمنع حزب الله من اطالق
ال ـص ــواري ــخ ف ــي ح ــرب ل ـب ـنــان ال ـثــان ـيــة»
كما لــم يمنع حركتي حماس والجهاد
االس ــام ــي عــن ذل ــك اي ـضــا فــي غ ــزة .امــا
الـتـهــديــد بـتــدمـيــر ج ــزء كبير مــن لبنان

أي عملية عسكرية
وقائية عاجزة عن
استئصال قدرات حزب
الله الصاروخية

ل ــردع ال ـحــزب ،فاعتبره اريـنــز ج ــزءًا من
املعادلة ،واصفا نجاح اسرائيل في ردع
ح ــزب ال ـلــه بــأنــه أم ــر اش ـكــالــي .ويسجل
فــي ه ــذا امل ـجــال ،تـجــاهــل اري ـنــز املتعمد
لحقيقة أن الـتــدمـيــر ال ــذي ت ـحــدث عنه
يمكن لحزب الله أن يرد عليه ،بضربات
نوعية استراتيجية تفوق مفاعيلها ما
شـهــدتــه اســرائـيــل ط ــوال تــاريـخـهــا ،كما
ه ــدد بــذلــك االم ــن ال ـعــام لـلـحــزب السيد
حسن نصر الله قبل أشهر.
هـ ـك ــذا ،ي ـب ــدو م ــن خـ ــال ال ـت ـقــديــر ال ــذي
عــرضــه أري ـنــز ،أن الـعــامــل االســاســي في
اجهاض أي محاولة شن حــرب وقائية
أو ردع حزب الله عن الردود ،تستند الى
تسليم اسرائيل بقدرته على استهداف
العمق االسرائيلي وارادتــه على تفعيل
هذه القدرات.
ومن هنا ،يأتي تناول ارينز ،في مقدمة
بحثه ،عــدم جهوزية الجبهة الداخلية،
مستندا الــى تقرير مــراقــب الــدولــة الــذي
أكـ ـ ــد عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة .وع ـ ـ ــزا ع ــدم
الجهوزية الى الحجم الهائل لصواريخ
حـ ــزب ال ـل ــه ال ـت ــي ال يـمـكــن ف ــي ضــوئـهــا
تــوف ـيــر م ــاج ــئ ل ـس ـكــان ال ــدول ــة الـبــالــغ
عددهم أكثر من ثمانية ماليني ،متسائال
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ع ــن م ـص ـيــر مـنـشــآت
البنية التحتية واملصانع وغيرها..
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالــرهــان عـلــى فعالية
م ـن ـظ ــوم ــات االع ـ ـت ـ ــراض الـ ـص ــاروخ ــي،
«ال ـق ـب ــة ال ـح ــدي ــدي ــة» و»مـ ـق ــاع داوود»
و»حيتس» ،اقــر ارينز بأنها غير قــادرة
عـلــى تــوفـيــر مـظـلــة حـمــايــة لـكــل الــدولــة
التي تطالها صواريخ حزب الله ،مشددا
على قدرة الهجمات الصاروخية املكثفة
لحزب الله على اختراق هذه املنظومات،
فــي اشـ ــارة ال ــى تعطيل فعاليتها امــام
ال ـك ـث ــاف ــة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ال ـه ــائ ـل ــة ال ـتــي
ي ـف ـت ــرض أن ُي ـف ـ ِّـع ـل ـه ــا ال ـ ـحـ ــزب فـ ــي أي
مواجهة واسعة.
في ضوء عقم هذه الخيارات العمالنية،
خ ـلــص اري ـن ــز الـ ــى أن ال ـخ ـي ــار الــوحـيــد
املتبقي أمــام اســرائـيــل ،يتمثل بالرهان
عـلــى الـضـغــط الــدولــي لتفكيك ترسانة
حــزب الله الصاروخية ،متسائال ما إن
ك ــان ه ــذا االمـ ــر يـثـيــر اه ـت ـمــام املـجـتـمــع
ال ــدول ــي فــي ه ــذه املــرح ـلــة .وخ ـتــم اريـنــز
بحثه التقديري ،بــاالقــرار أن «اسرائيل
مـضـطــرة ال ــى الـبـحــث بــن خ ـيــارات غير
بسيطة عليها» .لكنه كشف ،بشكل غير
مباشر ،عــن حجم الــرهــان االسرائيلي،
الذي تبني فشله ،على انتصار الجماعات
املسلحة واالرهابية في سوريا باعتباره
الخيار االستراتيجي البديل الذي لجأت
اليه اسرائيل لتحقيق ما عجزت عنه في
مواجهة حزب الله.

