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الجيش اإلسرائيلي :قتل نصرالله يحسم الحرب
يحيى دبوق

رئيس الحكومة فـ ّـك ارتباطه برئيس
الجمهورية ميشال عــون الــذي لــه في
َ
ّ
علمه
ذمــة الحريري ديــن تحريره ،مع ّ ِ
أن إدارة الظهر لـ«الجنرال» قد تكلفه
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ك ـث ـمــن .وف ــرض ــا أن
الحريري غامر بتحالفه مع العونيني،
هــل سيتحالف مــع ال ـقــوات اللبنانية
ال ــذي قــال رئيسها سمير جعجع من
السعودي إنه
منزله ،وبــوجــود الوفد
ُ
ي ــري ــد ال ـت ـحــالــف م ــع ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
ولـكــن وف ــق ال ـحـ ّـد االدن ــى مــن التفاهم
السياسي ،أي تشكيل جبهة ضد حزب
الله؟ هل سيقبل الحريري بالتحالف
مع القوات بشروطها في حال ّ
تعرضه
ل ـض ـغ ــط امل ـم ـل ـك ــة ،إذ ت ــؤك ــد م ـص ــادر
مستقبلية بــارزة أن «القوات بالنسبة
إلى الرياض أولوية»؟ وتسأل املصادر
عن «إمكان صياغة تحالفات جدية»،
خصوصًا أن «قانون االنتخابات هو
كـقــانــون قابيل وهــابـيــل ،يـفــرض على
ً
كــل ط ــرف الـبـحــث عــن مصلحته أوال،
حتى لو اضطره األمــر إلــى التضحية
بحلفائه وإخوته ،واملستقبل سيبحث
أين مصلحته ويسعى إلى تحقيقها،
وهو ليس مندفعًا باتجاه القوات وال
ّ
الحر» .أما عن
باتجاه التيار الوطني
امل ــال االن ـت ـخــابــي ،فـتـقــول امل ـص ــادر أن
«ال شيء مؤكدًا من جهة اململكة ،لكن
طبيعة القانون الجديد ال تحتاج الى
مال كثير ،فاملال يستطيع أن ُ
يح ّد من
الخسارة ال أن يزيد الربح».
وف ـي ـمــا كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن يــرافــق
املـشـنــوق الـحــريــري فــي زيــارتــه ،أشــار
وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة إل ـ ــى أن ـ ــه «لـ ـظ ــروف
طــارئــة ّ
تغيب عــن املـشــاركــة» .وأوضــح
ً
أنـ ــه «ت ـل ـق ــى أمـ ــس ات ـ ـصـ ــاال م ــن وزي ــر
الداخلية السعودي األمير عبد العزيز
بــن سـعــود بــن نــايــف بــن عـبــد الـعــزيــز،
للسؤال واالطمئنان .ودعاه إلى زيارة
رسمية للمملكة نهاية الشهر املقبل».
وب ـي ـن ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي
س ـل ـم ــان بـ ــن ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ال ـح ــري ــري
أمـ ــس ف ــي م ـك ـت ـبــه ب ــال ــري ــاض ،ت ـطــرق
رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل
لـقــاء األرب ـع ــاء الـنـيــابــي إل ــى مواضيع
عديدة ،ومنها زيارة املوفد السعودي
ن ــزار الـعـلــوال لـلـبـنــان ،إذ أك ــد لـلـنــواب
أن ـهــا «زي ـ ــارة س ــادت خــالـهــا األج ــواء
الودية ،وأنه سمع منه كالمًا إيجابيًا
لـلـغــايــة ع ــن لـبـنــان ودوره الـتــاريـخــي
والـ ـحـ ـض ــاري» .وأش ـ ــار إل ــى أن املــوفــد
ال ـس ـع ــودي سـيـسـتـكـمــل ل ـق ــاءات ــه بعد
عودته مرة أخرى من اململكة.

اس ـتــأن ـفــت إس ــرائ ـي ــل أم ــس تـهــديــداتـهــا
ل ـل ـب ـنــان ع ـلــى ل ـس ــان ك ـب ــار مـســؤولـيـهــا
العسكريني ،في استعراض قوة واقتدار
ُ
ق ـتــال ـيــن ،خ ـصــص ل ـل ـحــرب املـقـبـلــة في
مــواجـهــة حــزب الـلــه ،مــع التشديد على
مسمى «الحسم» وسيناريوهات الغزو
ال ـب ــري ،وكــذلــك ضـ ــرورة اغـتـيــال األمــن
العام لحزب الله ،السيد حسن نصرالله.
وإذا ك ـ ـ ــان واض ـ ـح ـ ــا أن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
اإلســرائـيـلـيــة هــي رســالــة ردع موجهة
تحديدًا إلى حزب الله ،إال أنها موجهة
أيضًا إلى كل اللبنانيني ،خاصة أنه ال
يمكن عزلها عن التطورات األخيرة بني
ال ـجــان ـبــن ،وم ــا تخللها م ــن تـهــديــدات
مـتـبــادلــة أنـ ــذرت بــإمـكــان االن ـج ــرار إلــى
س ـي ـن ــاري ــوه ــات م ـت ـط ــرف ــة ،سـ ـ ــواء عـلــى
خلفية االدع ــاءات اإلسرائيلية بملكية
ب ـل ــوك ــات غ ـ ــاز ل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى الـ ـح ــدود
الجنوبية ،أو على خلفية ملفات أخرى،
ّ
قد ال تقل أهمية عنها.
وأهمية التهديدات اإلسرائيلية ليست
في مضمونها .فقد سبق إلسرائيل أن
هـ ــددت بــاالج ـت ـيــاحــات ال ـبــري ــة ،وكــذلــك
ً
باغتيال األمني العام لحزب الله ،فضال
عن التهديدات املتكررة إلى حد اإلفراط
بالتدمير الـهــائــل واسـتـهــداف املدنيني
والـبـنـيــة التحتية فــي لـبـنــان ،بــل سبق
للوزراء اإلسرائيليني أن تسابقوا في ما
بينهم إزاء توصيف الحقبة التي يراد
إع ــادة لبنان إليها بعد اسـتـهــدافــه ،ما
بني إعادته عشرات أو مئات السنني إلى
الــوراء ،أو إلى العصر الحجري ،وكذلك
إلى حياة الكهوف.
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ه ــو تــوق ـي ـت ـهــا وإمـ ـك ــان
ربطها زمانيًا باستحقاقات مقبلة في
الـســاحــة اللبنانية ،إن لجهة التنقيب
واس ـت ـخــراج ال ـثــروة النفطية والـغــازيــة
اللبنانية كما ورد ،وهي بلوكات تريد
إســرائـيــل حصة وازن ــة منها ،أو لجهة
ت ــأك ـي ــد ت ــوث ــب إس ــرائـ ـي ــل وجــاهــزي ـت ـهــا
العسكرية ،كرسالة ردعية ،في مواجهة
تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد إس ـ ـقـ ــاط
م ـخ ـطــط ض ـ ــرب مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة عـبــر
البوابة السورية .هذه امللفات وغيرها،
ت ـس ـتــدعــي م ــن إس ــرائ ـي ــل رفـ ــع ال ـصــوت
عاليًا ،وإن بمضمون التهديد املتكرر،
ّ
عــلـهــا تحصل عـلــى النتيجة املـتــوخــاة
مـنـهــا ،مــن دون أث ـمــان قــد تـتـلـقــاهــا إذا
ح ــاول ــت أن ت ـس ـلــك «ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
املتطرفة».
ل ـكــن م ــا ل ـفــت ف ــي ال ـت ـغ ـط ـيــة اإلعــام ـيــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ربـ ـط ــا بــال ـت ـصــري ـحــات
الصادرة عن كبار املسؤولني العسكريني
ف ــي ت ــل أب ـي ــب ،ه ــو ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى «قـتــل
نصرالله» ،باعتباره رسالة اقـتــدار في
مرحلة ما قبل «حــرب الشمال األولــى».

قبل ُمتهمني محسوبني على الكتلة الشعبية« ،أتــى بضغوط
س ـيــاس ـيــة ،م ــن أج ــل عــرق ـلــة إم ـكــان ـيــة ال ـت ـحــالــف ب ــن الـكـتــائــب
ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف».

ميقاتي يحسم ...ريفي يتأرجح
ّ
ب ـعــد ح ـســم ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي أسـ ـم ــاء م ــرش ـ َـح ـي ــه عن
َ
مقعدي الضنية ،محمد الفاضل وجهاد اليوسف ،خالف نائب
طرابلس كل التوقعات التي كانت تشير إلى تحالفه مع عثمان
ّ
علم الدين في املنية ،إذ يتجه إلى تسمية حليف تيار املستقبل
السابق ،ورئيس بلدية املنية سابقًا ،مصطفى عقل .وفيما لم
ُت َ
حسم بعد خيارات النائب السابق جهاد الصمد (الضنية)
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ف ـيـصــل ك ــرام ــي ب ـعــدمــا قـ ــرر م ـي ـقــاتــي عــدم
التحالف مع ٍّ
أي منهما ،يحاول الــوزيــر السابق أشــرف ريفي
البحث عــن شخصيات قريبة مــن توجهاته السياسية ،وهو
َ
ّ
وسيسمي لهما املرشحني راغــب
مقعدي الضنية،
حسم أمــر
رعد وعبد العزيز الصمد .أما في املنية ،فال يزال ريفي يتأرجح

َ ْ
ورفـ ـ ـ ُـع اإلعـ ــام ال ـع ـبــري ل ـهــذا الـتـهــديــد،
الــذي ال يحمل جــديـدًا فــي ق ــراءة أولية،
يستدعي التأمل في أهدافه ومنطلقاته.
مطلب إسرائيل في اغتيال األمني العام
لـحــزب ال ـلــه ،وكــذلــك ق ــادة ح ــزب ال ـلــه ،ال
ي ـع ـ ّـد مـطـلـبــا ج ــديـ ـدًا .ف ـهــو س ـبــق حــرب
ع ــام  ،2006وأع ـق ـب ـهــا ،وكـ ــان أح ــد أهــم
األه ــداف التي ُوضـعــت للحرب نفسها.
إال أن ال ـع ــدو ف ـشــل ف ــي ك ــل امل ـح ــاوالت
التي قام بها ،رغم كل الجهود املبذولة
استخباريًا وعسكريًا .بعد عــام ،2006
توصلت إســرائـيــل ولـجــان تحقيقاتها
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي الـ ـفـ ـش ــل االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري
وال ـع ـس ـك ــري ،إلـ ــى ن ـت ـي ـجــة م ـف ــاده ــا أن
قتل السيد نصرالله هو هدف مطلوب
في كل مرحلة ،وخاصة مع اإلدراك أنه
يشكل أحد أهم عناصر القوة لدى حزب
الله ،وبالتالي مطلوب شطبه وإزاحته
من الساحة.
أص ـب ــح ه ــذا امل ـط ـلــب أك ـث ــر إل ـحــاحــا من
منظور إسرائيلي وأمـيــركــي واألنظمة
العربية املتحالفة معهما ،إذ يأتي بعد
ف ـشــل ك ــل ال ــره ــان ــات ،ت ـح ــدي ـدًا ال ــره ــان
على الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة التكفيرية،
ال ـت ــي ج ــرى ال ـت ـعــويــل عـلـيـهــا لتحقيق
ض ــرب ح ــزب ال ـلــه ،وك ــل جـســم املـقــاومــة

َ
ومحورها في املنطقة .فشل هذا الرهان
أعاد إسرائيل إلى خياراتها البديلة في
كــل ال ـســاحــات ،وف ــي مقدمتها الساحة
اللبنانية ،حيث لديها عــدة أولــويــات،
وعلى رأسها اغتيال السيد نصرالله.
م ـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ـ ـ ـ ــإن كـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن
اإلســرائـيـلـيــن ورب ـط ـهــم قـتــل نـصــرالـلــه
بهزيمة حزب الله ،يحمل أكثر من داللة.
فإذا كان اغتياله خالل الحرب خسارة،
ال يمكن املجادلة حولها ،وهي خسارة
ق ــد ال تـ ـع ــوض نـ ـظـ ـرًا ل ـ ـ ــدوره ومــوق ـعــه
وتأثيره في مسيرة املقاومة وتناميها
دوره ـ ـ ـ ــا وف ــاع ـل ـي ـت ـه ــا ،إال أن ت ـشــديــد
إســرائـيــل على أن قتله هــو السبيل في

جيش العدو :حزب الله
ينجح في سحق تفوق
إسرائيل في القتال الليلي

مطلب اغتيال نصرالله يأتي بعد فشل الرهانات في سوريا (هيثم الموسوي)

بني هاني الدهيبي ومحمد نــور الدين أســوم .وفــي طرابلس،
ّ
ً
ُي ّ
رجح أن يرشح ريفي كال من وليد قمر الدين ،عبد املنعم علم
الــديــن ،نظام مغيط ،ناجي غـمــراوي ،ألبير ع ــازار ،وبــدر عيد،
على أن يحسم اسم املرشح األرثوذوكسي في األيام املقبلة.

األحرار يواجه المستقبل واالشتراكي
يستعد ح ــزب الــوطـنـيــن األحـ ــرار إلع ــان الئـحـتــه فــي دائ ــرة
ـزل ع ــن الـتـحــالــف م ــع ت ـيــار املستقبل
عــالـيــه وال ـش ــوف ب ـم ـعـ ٍ
والحزب التقدمي االشتراكي ،للمرة األولى منذ  .2005وتضم
الئحة األحرار في الشوف :كميل دوري شمعون ،غسان نعيم
ّ
مغبغب ،العميد املقاعد نزار شبو ابن بلدة برجا ،مرشحني
املفاوضات مع
درزيــن من آل العماد وحمادة .فيما تستمر
ّ
ّ
ثان
ي
سن
ح
بمرش
اللواء املتقاعد أشرف ريفي لرفد الالئحة
ٍ
في ّ
يسميهّ .أما في عاليهُ ،
ّ
ّ
تضم الالئحة :حياة أرسالن
رجح أن
وراجي السعد.

هزيمة حزب الله ،هو إقرار منها بتعذر
ال ـه ــزي ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة .وه ـ ــذا ت ـح ــدي ـدًا،
مــا دف ــع اإلعـ ــام الـعـبــري إل ــى الـتـســاؤل
ف ــي م ـعــرض تـعـلـيـقــه ع ـلــى تـصــريـحــات
وتـهــديــدات األم ــس ،عــن معنى ومصير
مصطلح الحسم في مواجهة حزب الله،
وع ــن إم ـكــانــات تحقيقه الـفـعـلـيــة ،وعــن
قــدرة الجيش اإلسرايلي على التوصل
إل ـيــه ،وك ــل ذل ــك م ــع تــوجــه واض ــح جـدًا
من قبل املعلقني على التشكيك في حد
أدنى ،إن لم يكن النفي.
وك ــان ــت وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـع ـب ــري ــة قــد
ّ
هبت أمــس ،دفعة واحــدة ،للتركيز على
ح ــدي ــث مـ ـص ــادر ع ـس ـكــريــة إســرائـيـلـيــة
رفيعة املستوى عن «اغتيال نصرالله»،
وتشديدها على أن اغتياله هدف يحقق
ان ـت ـصــار إســرائ ـيــل فــي ال ـحــرب املـقـبـلــة،
وي ـل ـح ــق ال ـه ــزي ـم ــة بـ ـح ــزب الـ ـل ــه .وق ــال
ضابط رفيع في سالح البر اإلسرائيلي،
الــذي وصفه اإلعــام العبري باملسؤول
عن إعداد الجيش للمناورة واالجتياح
الـبــري للبنان ،إن أح ـدًا ال يملك إجابة
واضـ ـح ــة ح ـ ــول م ـص ـط ـلــح ال ـح ـس ــم فــي
الـ ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة ،ل ـكــن «ي ـم ـكــن اإلش ـ ــارة
إلى أن قتل نصرالله في الحرب ،يعني
هزيمة حزب الله .وإذا تحققت لنا هذه
النتيجة ،فسنكون منتصرين في حرب
الـشـمــال األولـ ــى» (ال ـحــرب املـقـبـلــة التي
يقول العدو إنها لن تكون في مواجهة
ل ـب ـن ــان وحـ ـس ــب ،ب ــل س ـت ـش ـمــل س ــوري ــا
معه).
رسائل التهديد عبر التهويل بالحرب
والتلويح بارتفاع احتماالتها ،وردت
أيضًا على لسان الضابط اإلسرائيلي
ال ــرف ـي ــع ،الـ ــذي ذكـ ــرت اإلذاعـ ـ ــة الـعـبــريــة
أن ــه الـ ـل ــواء ك ــوب ــي بـ ـ ــاراك ،ق ــائ ــد الـ ــذراع
البرية في الجيش اإلسرائيلي .بحسب
باراك ،فإن تقديرات املؤسسة العسكرية
اإلســرائـيـلـيــة تــرى ارتـفــاعــا فــي احتمال
ن ـش ــوب ال ـح ــرب ع ــام  ،2018أمـ ــام عــدو
(حزب الله) متخندق ومسلح جيدًا مع
طــائــرات مـسـيــرة انـتـحــاريــة وصــواريــخ
يحمل كل منها رأســا حربيًا يصل إلى
نصف طن.
ولفت الضابط اإلسرائيلي إلــى أنــه لن
يـكــون هـنــاك خـيــار أم ــام إســرائ ـيــل بعد
أن يـطـلــق ال ـع ــدو آالف ال ـص ــواري ــخ في
اليوم على أراضيها ،ســوى تجنيد كل
الـجـيــش ال ـبــري وامل ـب ــادرة إل ــى امل ـنــاورة
ال ـبــريــة وال ــدخ ــول ال ـب ــري ال ـســريــع إلــى
لـبـنــان .وأضـ ــاف أن ال ـحــرب قــد تستمر
أيامًا طويلة ،وربما أسابيع كي نتمكن
مــن تحقيق اإلن ـجــاز ،لكنها لــن تستمر
أشهرًا ،الفتًا إلى أنها «حرب ستخاض
ضــد عــدو بــات صــاحــب تجربة وخبرة
قتالية واس ـعــة ،مــع نـجــاحــه فــي سحق
تفوق إسرائيل في القتال الليلي ،بعد
أن تــزود (حــزب الله) بمنظومات رؤية
ليلية».

المردة يريد طوق وعيسى الخوري
َ
ينشط تيار املــردة على جبهتي ويليام جبران طوق من جهة،
وروي عيسى الـخــوري مــن جهة أخ ــرى ،إلقناعهما بالترشح
جنبًا إلــى جنب عــن مـقـعـ َـدي قـضــاء بـشــري ،ضمن الئحته في
ّ
ّ
(بشري ،زغرتا ،الكورة ،البترون) .إال أن
دائــرة الشمال الثالثة
العقبة بينهما ال تزال حول كيفية توزيع الصوت التفضيلي.

بكاسيني ينافس جان عبيد
علمت «األخ ـب ــار» أن تـيــار املستقبل قــرر ترشيح عضو مكتبه
الـسـيــاســي الــزمـيــل ج ــورج بـكــاسـيـنــي ،عــن املـقـعــد امل ــارون ــي في
طرابلس (في مواجهة الوزير األسبق جان عبيد املرشح عن املقعد
املاروني في الالئحة التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي) ،إال إذا
حصلت تطورات انقالبية بعد عودة سعد الحريري من الرياض،
من شأنها أن ّ
تعدل حساباته االنتخابية .يذكر أن بكاسيني كان
من أبرز مرشحي «املستقبل» عن قضاء البترون.

