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تقرير

أيزنكوت :ال نهاجم في لبنان ...حفاظًا على الهدوء
(ال ـح ــري ــري) ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وسـمــع
هـنــاك (م ــن األمـيــركـيــن) طلبًا بـضــرورة
ممارسة الدولة اللبنانية مسؤولياتها.
كــذلــك قــائــد الـجـيــش الـلـبـنــانــي (الـعـمــاد
جـ ــوزيـ ــف ع ـ ـ ــون) ،ال ـ ـ ــذي ش ـ ــدد م ـف ــاخ ـرًا
بــاالن ـت ـصــار الـ ــذي تـحـقــق ف ــي الـقـلـمــون،
ً
قـ ــائـ ــا« :نـ ـح ــن قـ ــادمـ ــون اآلن ،م ــن أج ــل
تطبيق مسؤوليتنا في الجنوب»».
وأردف أيزنكوت« :الجيش اإلسرائيلي
يـسـتـثـمــر مـعـظــم اس ـت ـع ــداده لـلـمــواجـهــة
ً
ش ـم ــاال ب ـمــا يـشـمــل الـجـبـهــة م ــع لـبـنــان،
ح ـيــث ي ــوج ــد رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة وقــائــد
جيش ومــؤسـســة عسكرية .ومسؤولية
الــدولــة اللبنانية تـجــاه ح ــزب ال ـلــه ،هي
جزء أساسي في أي مواجهة مستقبلية،
إذا حدث تصعيد».

يحيى دبوق

التعاون العسكري
مع روسيا ...أخيرًا
أبرز ما أقره مجلس النواب أمس ،كان
تعديل اتفاقية التعاون العسكري بني
لـبـنــان وروس ـيــا ،بـمــا يسمح لألخيرة
ب ـم ـنــح ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي م ـس ــاع ــدات
عسكرية .والجدير بالذكر أن مشروع
تعديل االتفاقية كان مجمدًا في لجنة
امل ــال وامل ــوازنــة منذ عــام  .2012وبعد
أن أث ـ ــارت «األخـ ـب ــار» األمـ ــر األس ـبــوع
املـ ــاضـ ــي ،أدرج ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ــري
امل ـشــروع عـلــى ُ ج ــدول أع ـمــال الجلسة
الـتـشــريـعـيــة ،وأق ـ ـ ّـر أول م ــن أم ــس من
دون نقاش وال اعتراض .وكانت لجنتا
الدفاع برئاسة النائب سمير الجسر،
وال ـش ــؤون الـخــارجـيــة بــرئــاســة النائب
اللطيف الزين ،قد أقرتا عام 2012
عبد ً
ت ـع ــدي ــا ي ـق ـضــي ب ــإض ــاف ــة ف ـق ــرة إلــى
االتـفــاقـيــة تنص على «تـقــديــم روسيا
املساعدة العسكرية واألمنية للبنان».
املمغنطة وتتحمل املسؤولية».
رد على ترامب وعون ّ
ّبري ّ
يرد اليوم
ب ـ ـعـ ــد أن غ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي
واالنتخابي عن جلسة مجلس النواب
أمــس ،بدا الفتًا تأنيب رئيس املجلس
للنواب ،بعد ّتأخر بعضهم عن موعد
الجلسة ،ما أخــر انعقادها .وقــال« :لم
أكن مخطئًا في الدعوة إلى انتخابات
ّ
مبكرة» .إل أن أبرز مواقف ّبري أمس،
ّ
ك ـ ــان ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب وحــديـثــه عــن التوطني
ف ــي كـلـمـتــه أمـ ــام الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
لألمم املتحدة قبل يومني .وأصدر بري
توصية رسمية باسم املجلس النيابي
لـ«رفض أي شكل من أشكال التوطني
على األراضي اللبنانية وفق الفقرة ط
ّ
من الدستور اللبناني» ،مؤكدًا أنه «ال
يمكن التعامل بخفة مع كالم ترامب».
ورأى بـ ّـري أن «أهمية التوصية تكمن
فــي كــونـهــا تـتــزامــن مــع وج ــود رئيس
الجمهورية ميشال عون في نيويورك
ومـشــاركـتــه فــي الجمعية العمومية».
ّ
ب ــدوره ،علق الحريري على التوصية
بـ ـع ــد ل ـ ـقـ ــاء ج ـم ـع ــه ب ـ ـبـ ــري وعـ ـ ـ ــدد مــن
ال ــوزراء والـنــواب فــور انتهاء الجلسة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة إنـ ــه «ال أحــد
يطرح التوطني في لبنان أو يقبل به،
واألميركيون يعرفون مــاذا يعني هذا
املوضوع ّبالنسبة إلينا».
ومن املتوقع أن ّ
يرد رئيس الجمهورية
خـ ــال ك ـل ـم ـتــه الـ ـي ــوم أم ـ ــام الـجـمـعـيــة
العمومية على كالم ترامب.
وص ـ ـ ّـدق امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي أم ــس على
ق ــان ــون ــن ال أكـ ـث ــر .األول ال ــرام ــي إلــى
معادلة البكالوريا اللبنانية للتالميذ،
وح ــق الـتـشــريــع فــي الـحـقــل الجمركي.
فـيـمــا أح ـيــل اق ـت ــراح إقـ ــرار عـيــد إع ــان
دولــة لبنان الكبير على لجنة اإلدارة
وال ـ ـعـ ــدل لـ ــدراس ـ ـتـ ــه ،ب ـس ـب ــب ال ـخ ــاف
حــولــه .وكــان بــري قــد أرجــأ البحث في
القوانني املتعلقة بعطلة يوم الجمعة،
ألن ـ ـهـ ــا «ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـ ــى نـ ـ ـق ـ ــاش» وف ــق
تعبيره .وعندما حــاول بعض النواب
التحذير من عــدم إقــرار العطلة ملا لها
م ــن ت ــداع ـي ــات ف ــي «الـ ـش ــارع ال ـس ـنــي»،
خصوصًا النائب خالد الضاهر ،قال
بـ ــري« :م ــا ح ــدا ب ـي ـه ــددن ــي» ،مـضـيـفــا:
«ال يــزايــدن أحــد على إســامــي» .كذلك
أرجأ املجلس ّ
البت بالقوانني املرتبطة
بـسـلـسـلــة ال ــرت ــب وال ــروات ــب ،بــانـتـظــار
قرار املجلس الدستوري.

فــي ال ـعــادة املتبعة إســرائـيـلـيــا ،يتحدث
رئ ـيــس أركـ ــان الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،أو
أح ــد ض ـب ــاط األرك ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش،
بمناسبة رأس السنة العبرية التي حلت
أم ــس ،عـبــر م ـقــابــات إعــام ـيــة ليطمئن
اإلسرائيليني إلى وضعهم األمني ،وإلى
جاهزية الجيش اإلسرائيلي واستعداده
ملواجهة أي تحديات أو أخطار.
تميزت املناسبة هــذه السنة بمقابلتني
ل ــرئ ـي ــس أرك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
غــادي أيزنكوت :أولــى مع موقع «والــا»
اإلخ ـبــاري ،والثانية مــع مــوقــع صحيفة
يديعوت أحــرونــوت .واملقابلتان ،اللتان
يمكن القول إنهما مستنسختان ،وجهتا
فــي األس ــاس وكما كــان متوقعًا لطمأنة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،لـكـنـهـمــا ل ــم ت ـخ ـلــوا من
رسائل و«تهديدات» ـ إلى جانب إشارات
«حـكـمــة» ـ ـ تـجــاه «ق ــوس األع ــداء» املمتد
من إيــران إلــى سوريا ولبنان ،وتحديدًا
م ــا يــرت ـبــط ب ــال ـت ـه ــدي ــدات املـتـشـكـلــة في
سـ ــوريـ ــا ،ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد ان ـت ـصــار
الدولة السورية وحلفائها.

لنتصرف بحكمة وصبر ...تجاه
الساحة اللبنانية

ُ
لم تخل مقابالت أيزنكوت ،تجاه الساحة
اللبنانية ،من إشارات «الغطرسة» ،الصفة
التي سأله عنها املـحــاورون ،وسعى إلى
دفعها في إجاباته .لكنها غطرسة كانت
مطلوبة في سياق طمأنة اإلسرائيليني،
وإن كــانــت أيـضــا ألغ ــراض تـعــزيــز ال ــردع
تجاه الجانب الثاني من الحدود .املفارقة
أن امل ـق ــاب ـل ـت ــن لـ ــم ت ـخ ـل ــوا مـ ــن إش ـ ـ ــارات
ّ
«الـ ـحـ ـكـ ـم ــة» ،وال ـ ـحـ ــث ع ـل ــى ال ـت ــري ــث فــي
مواجهة التحديات فــي لبنان ،مــع طلب
«مزيد من الوقت» ،إضافة إلى اإلقرار غير
املباشر بمعادلة الردع املتبادل مع حزب
ال ـل ــه .ال داعـ ــي ل ـعــرض امل ــواق ــف املـتـكــررة
التي وردت على لسان أيزنكوت ،والتي
ال جديد فيها ،إذ باتت نوعًا من «اللوازم
الكالمية» .لكن من املجدي اإلشارة حصرًا
إلى جملة مواقف جديدة:
سؤال :تهاجمون في سوريا .هذا ما ّ
أقر
به رئيس الحكومة (بنيامني نتنياهو)،
ل ـكــن ع ـنــدمــا ت ـصــل األمـ ـ ــور إلـ ــى ل ـب ـنــان،
الوضع يختلف؟
إجابة أيزنكوت عن هذا السؤال ،جاءت
إقرارًا بحضور وفاعلية املعادلة القائمة
مــع ح ــزب ال ـلــه :ال ــردع امل ـت ـبــادل .مـعــادلــة
ي ــؤدي خــرقـهــا إل ــى إم ـكــان االن ـج ــرار إلــى
مواجهة ،من مصلحة إسرائيل االبتعاد
عـنـهــا .أج ــاب أي ــزن ـك ــوت« :ت ـب ـل ـ َـو َر وضــع
في لبنان منذ حرب لبنان الثانية (عام
 ،)2006كــانــت فـيــه هـجـمــات (م ــن جانب
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل) ردًا عـ ـل ــى أح ـ ـ ـ ــداث حـ ـصـ ـرًا.

)أ ف ب(

تـبـلـ َـو َر وض ـ ٌـع أمـنــي ه ــادئ عـلــى جانبي
ال ـح ــدود .الـتـحــدي املــاثــل أمــامـنــا (تـجــاه
ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ه ــو ض ـ ــرورة منع
تـهــديــد اسـتــراتـيـجــي (ف ــي ل ـب ـنــان) ،ومــن
جهة أخرى الحفاظ على الوضع األمني
الهادئ ،املتواصل منذ  11عامًا ،من أجل
رفاهية السكان في كال الجانبني».
ويؤكد أيزنكوت أن «حزب الله هو العدو
ال ــذي يقلقنا أكـثــر مــن أي ع ــدو آخ ــر في
محيطنا» ،الفتًا إلى أن «حزب الله يملك
قدرات مهمة في لبنان ،وبعض القدرات
األخــرى في سوريا ،وهــو تنظيم يعادل
ن ـص ــف جـ ـي ــش ،مـ ــع مـ ـك ــون ــات وأنـ ـم ــاط
كثيرة مرتبطة بالجيوش ،بل إنــه قاتل
في السنوات األخيرة (في سوريا) وقام
بتشغيل وإدارة أطر قتالية على مستوى
ك ـت ــائ ــب وألـ ــويـ ــة م ــع اسـ ـتـ ـخ ــدام ج ـهــود
ال ـج ـم ــع امل ـع ـل ــوم ــات ــي الـ ـح ــرب ــي وت ـل ـقــي
مساندة نارية».
م ــع ذلـ ــك ،ي ــؤك ــد أي ــزن ـك ــوت أن «الـجـيــش
اإلسرائيلي أقوى» .ويشير إلى أن امليزان
االستراتيجي هو ملصلحة إسرائيل .في
املقابل ،يجدد استبعاده نشوب حــرب،
ورف ـض ــه م ـقــولــة «إن ـن ــا اآلن م ــوج ــودون
عشية ال ـحــرب املـقـبـلــة» ،ردًا ّعـلــى ســؤال
املحاورين .وقال« :أنا ال أشخص وجود
رغبة أو حافز ،من جانب ٍّ
أي من أعدائنا،
لـشــن ح ــرب اب ـتــدائ ـيــة عـلـيـنــا» .وت ـجــاوز
أيــزنـكــوت فــي إجــابـتــه الـشــق الـثــانــي من
السؤال ،عن الحرب االبتدائية من جانب
إس ــرائـ ـي ــل ،وإمـ ـك ــان وق ــوع ـه ــا ف ــي خطأ
حسابات مغلوطة.
لكن كيف يمكن مواجهة حزب الله؟ سأل
املـحــاورون في املقابلتني ،وإن بعبارات
م ـخ ـت ـل ـف ــة .إج ـ ــاب ـ ــات أيـ ــزن ـ ـكـ ــوت جـ ــاءت
عامة ،وإن كانت تحمل إشــارات اإلدراك
اإلســرائ ـي ـلــي املـسـبــق مل ـحــدوديــة فاعلية
ال ـقــوة الـعـسـكــريــة فــي تحقيق األه ــداف،

م ــع امل ـك ــاب ــرة ،واإلصـ ـ ــرار ع ـلــى الـتــذكـيــر
أيضًا ،بقوة الجيش اإلسرائيلي .يجيب
أيــزن ـكــوت« :إن ـهــا عملية تستغرق وقتًا
ً
طــويــا .صــورة االستخبارات املــوجــودة
ل ــديـ ـن ــا هـ ــي أن (األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـح ــزب
ال ـل ــه ال ـس ـي ــد ح ـس ــن) ن ـص ــرال ـل ــه ال ي ــزال
م ــوج ــودًا فــي جـمـيــع ال ـقــرى (ف ــي جنوب
ل ـب ـنــان) ،وبــالـتــأكـيــد فــي ال ـقــرى القريبة
مــن إســرائ ـيــل .وه ــو يبني هـنــاك ق ــدرات
(عسكرية) بشكل متواصل وبال انقطاع.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع املـ ـعـ ـق ــد ،مـ ــن ال ـح ـك ـمــة
التصرف على نحو صحيح».

«نصرالله يبني قدرات
بال انقطاعّ .في هذا
الواقع المعقد ،من
الحكمة التصرف على
نحو صحيح»

أضـ ــاف أي ــزن ـك ــوت« :ال ـج ــدي ــد ف ــي لـبـنــان
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي (الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــري) ،هــو
ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،وكــذلــك
رئ ـي ــس ل ـل ـح ـكــومــة ،وامل ـط ــال ـب ــة بـتـحـمــل
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة مـســؤولـيــاتـهــا .فبعد
وق ــت قـصـيــر م ــن اس ـت ـع ــراض نـصــرالـلــه
وعناصره قوتهم مع تصريحات عدائية
(ع ـل ــى الـ ـح ــدود م ــع فـلـسـطــن امل ـحـت ـلــة)،
ســارع سعد الــديــن الحريري إلــى هناك،
وأراد املحافظة على ال ـهــدوء .عــاد وزار

نذير شؤم في سوريا
ســؤال :ما هي الخطوط الحمراء إزاء ما
يحدث في سوريا؟
أي ــزنـ ـك ــوت« :ل ـي ــس م ــن الـ ـص ــواب وضــع
خـطــوط ح ـمــراء ،كما ليس مــن الـصــواب
إعالن خطوط حمراء .في األشهر األخيرة
يـتـبـلــور وض ــع خـطـيــر ج ـدًا فــي ســوريــا،
حيث تسعى إيران إلى النفوذ اإلقليمي،
وإذا نجحت إيــران في سوريا ،فستكون
نــذيــر ش ــؤم للمنطقة كـلـهــا وللمعسكر
ال ـس ـن ــي املـ ـعـ ـت ــدل وأيـ ـض ــا ل ـل ـع ــال ــم ك ـلــه،
ولهذا السبب وضعنا التهديد اإليراني
وكبح مساعي إيران لفرض نفوذها في
املنطقة ،على رأس سلم أولوياتنا».
ســؤال :حسب التقارير املنشورة أخيرًا،
رفضت روسـيــا وأمـيــركــا طلب إسرائيل
إيجاد منطقة خالية من القوات اإليرانية
بعمق  60كيلومترًا في جنوب سوريا؟
ـأت رد سـلـبــي .تــوجــد
أي ــزن ـك ــوت« :ل ــم يـ ـ ِ
مـ ـح ــادث ــات ب ــات ـج ــاه ت ـس ــوي ــة ف ــي ه ــذه
امل ــرحـ ـل ــة ،وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــدر أن ي ــوق ــع عـلــى
االتـ ـف ــاق م ـط ـلــع ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل .الـطـلــب
اإلسرائيلي هو إبعاد القوات اإليرانية
مــن ســوريــا ،األمــر الــذي يخدم املصالح
األمـ ـنـ ـي ــة إلس ــرائـ ـي ــل وأي ـ ـضـ ــا مـ ــن أج ــل
االستقرار األمني اإلقليمي .لكن الطلب
الفوري اآلني ،كان إبعادهم هم أو قوات
من حزب الله ،عن الحدود .والرسالة قد
وصلت».
وهــل هـنــاك خــاف مــع أميركا وروسـيــا،
حول هذا املوضوع؟
أي ــزنـ ـك ــوت« :ال خـ ــاف م ــع األم ـيــرك ـيــن.
امل ــوق ــف م ــع واش ـن ـطــن م ـش ـتــرك وواحـ ــد.
وأوضـ ـ ـحـ ـ ـن ـ ــا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــروس أن ـ ـ ـنـ ـ ــا نـ ـط ــال ــب
ب ــإخ ــراج ـه ــم إلـ ــى م ـس ــاف ــات ط ــوي ـل ــة فــي
العمق الـســوري ،وكذلك نطالب بإخراج
كل القوات اإليرانية في اليوم الذي يلي.
وأق ــول لــأوروب ـيــن إن سـيـطــرة شيعية
فــي ســوريــا تعني أن مــايــن السوريني
سيهاجرون إليكم».

السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية
ف ــي سـ ـي ــاق م ـقــاب ـل ـت ـيــه م ــع م ــوق ـ َـع ــي «والـ ـ ــا»
و«ي ــدي ـع ــوت أحـ ــرونـ ــوت» ،أك ــد رئ ـي ــس أرك ــان
الجيش اإلسرائيلي ،غادي أيزنكوت ،أن «إيران
هي التهديد املــركــزي إلسرائيل في السنوات
العشر األخـيــرة ،ونحن نبذل جهودًا ملواجهة
ه ــذا الـتـهــديــد ،وه ــو عـلــى رأس سـلــم أولــويــات
الجيش اإلسرائيلي ،قبل االتفاق النووي وفي
أعقابه أيضًا ،للحؤول دون تحولها إلى كوريا
شمالية إقليمية» .ولفت إلى أن «إيران هي هدف
إلسرائيل ،وكذلك للدول «السنية املعتدلة» في
الـشــرق األوس ــط ،وكــذلــك للعالم كـلــه» .وأشــار
إلــى أن املهمة رقــم واحــد للجيش اإلسرائيلي،
هي منع وصول إيران إلى قدرة نووية ،وكذلك
تقليص نفوذها في املنطقة.

وفـيـمــا أك ــد أيــزنـكــوت أن إي ــران ال ت ـخــرق ،في
املحصلة النهائية ،بنود االتـفــاق الـنــووي لعام
 .2015ورد عـلــى س ــؤال إن كــانــت إســرائـيــل
تـمـلــك الـ ـق ــدرة الـفـعـلـيــة ع ـلــى مـهــاجـمــة إي ــران
عسكريًا ،بالقول إنه «عندما يتحدث صاحب
الـقــرار السياسي عن أن لــدى إسرائيل قــدرة،
فهذا يعني أن لدى الجيش خططًا أساسية ،إذا
طلب منه فعل شيء ما ،وهو يعرف التصرف
ويعرف كيف يحقق األهــداف ،التي رسمت له
من قبل املؤسسة السياسية».
وتطرق أيزنكوت إلى األوضــاع في قطاع غزة
والضفة الغربية ،مشددًا على الفائدة الكبيرة
إلســرائ ـيــل ،فــي وج ــود السلطة الفلسطينية،
وقـ ـ ـ ــال إن «وج ـ ـ ـ ــود ال ـس ـل ـط ــة هـ ــي مـصـلـحــة

إســرائ ـي ـل ـيــة ،ل ـكــون ـهــا تـحـمــل عـبـئــا أك ـث ــر من
م ـل ـيــونــي فـلـسـطـيـنــي ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة».
ووص ــف ال ـعــاقــات ب ــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
وأجـهــزة األمــن الفلسطينية بالجيدة ،مشددًا
على أنها «مصلحة مشتركة للطرفني».
وفــي تقدير غير مـبــاشــر ،استبعد أيزنكوت
إمـكــان التوصل إلــى صفقة تـبــادل أســرى مع
حركة حماس في قطاع غــزة ،مشيرًا إلــى أنه
«ال يحمل بشائر لعائالت الجنود املفقودين
فــي غ ــزة» ،وأكــد أن «ال جديد فــي هــذا امللف».
ول ـف ــت ف ــي امل ـقــابــل إل ــى وجـ ــود ت ـغ ـي ـيــرات في
الساحة الفلسطينية بشكل عــام ،وفــي قطاع
غــزة بشكل خــاص ،و«نحن نعمل على إعــادة
الجنود لدفنهم في إسرائيل».

