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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ّ
حزب الله :عملية الجاهلية كانت تستــهدف قتل وهاب
وفيق قانصوه
م ــا فـعـلــه ح ــزب ال ـل ــه ف ــي الـيــومــن
امل ــاضـ ـي ــن ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة أح ـ ــداث
بـ ـل ــدة ال ـج ــاه ـل ـي ــة ،ل ـي ــس أق ـ ــل مــن
م ـ ـنـ ــع ان ـ ـ ـ ـ ــزالق ال ـ ـب ـ ـلـ ــد إل ـ ـ ــى حـ ــرب
أهلية ،للمرة الثانية فــي غضون
عـ ــام ونـ ـ ّـيـ ــف .امل ـ ــرة األول ـ ـ ــى كــانــت
ع ـنــدمــا ع ـمــل ال ــى ج ــان ــب رئـيـســي
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ومـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
وب ـق ـي ــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة عـلــى
إخـ ـ ـ ــراج رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـعــد
الحريري من معتقله في الرياض،
مــان ـعــن ان ـج ــرار ال ـب ـلــد إل ــى حــرب
ّ
خططت لها السعودية.
لـ ـي ــس ه ـ ـ ــذا «تـ ـكـ ـبـ ـي ــرًا ل ـل ـح ـج ــر»،
بـ ــل ت ــوص ـي ــف «واق ـ ـعـ ــي ودقـ ـي ــق»
ملجريات األحداث نهاية األسبوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وف ـ ـ ــق مـ ـ ـص ـ ــادر ق ــري ـب ــة
م ــن الـ ـح ــزب« .األمـ ـ ــور ك ــان ــت عـلــى
ح ــاف ــة الـ ـح ــرب» ،وم ــا مـنـعـهــا هــو
ال ـض ـغــوط املـكـثـفــة ال ـتــي مــارسـهــا
الـ ـح ــزب ،ول ـك ــن وحـ ــده ه ــذه امل ــرة،
فــي وجــه رئـيــس الحكومة املكلف
سعد الحريري الذي اتخذ منفردًا
قـ ــرار إرس ـ ــال ال ـق ــوى األم ـن ـيــة الــى
البلدة الشوفية ،وفي وجه شعبة
املـعـلــومــات والـقـضــاء ،فيما كانت
مـعـظــم ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة غــائـبــة
ع ــن ال ـس ـمــع ،وع ـلــى غ ـيــر ع ـلــم بما
يجري على األرض.
االقـ ـتـ ـن ــاع ث ــاب ــت لـ ــدى حـ ــزب ال ـلــه
ب ـ ــأن إرس ـ ـ ــال  40آلـ ـي ــة وأكـ ـث ــر مــن
مئة عسكري مدججني بالسالح،

ّ
ّ
وفر ّحزب الله لوهاب ّ
«مظلة أمان كبيرة» وأكد
أنه لن يسمح باستفراد
حلفائه (أ ف ب)

لم يكن الهدف منه تبليغ الوزير
ّ
الـ ـس ــاب ــق وئـ ـ ــام وه ـ ـ ــاب بـ ـض ــرورة
حـضــور االسـتـجــواب فــي الــدعــوى
املـقــامــة ضــده ،وال حتى إحـضــاره
إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء« ،ب ـ ــل ك ـ ــان هــدف ـهــا
أكبر من ذلــك» ،على ما قــال نائب
رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـسـ ـي ــاس ــي فــي
الـ ـ ـح ـ ــزبمـ ـحـ ـم ــود قـ ـم ــاط ــي ل ــدى
زيــارتــه  الجاهلية للتعزية أمــس.
والـ ـ «أك ـبــر مــن ذل ــك» لـيـس ،أيـضــا،
مـجــرد «فــركــة أذن» لــرئ ـ يــس حــزب
التوحيد العربي ،بل هو محاولة
ق ـت ــل م ـت ـعـ ّـم ــد ع ــن ط ــري ــق اف ـت ـعــال
ّ
اش ـت ـبــاك فــي مـحـيــط م ـنــزل وه ــاب
يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى إطـ ـ ــاق ن ـ ــار م ـت ـب ــادل
ُيـقـتــل خــالــه األخ ـيــر فــي اشـتـبــاك
عرضي ،ثم تجري لفلفة األمور.
وب ـ ـ ـصـ ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـيـ ــات،
ف ــإن م ــا ه ــو مــوضــع ت ـس ــاؤل لــدى
الـحــزب هــي «الـخـفــة الـتــي تعاطى
ب ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن أرس ـ ـ ـ ــل دوري ـ ـ ـ ـ ــة ش ـع ـب ــة
املعلومات الــى الجاهلية فــي ظل
امل ـحــاذيــر الـسـيــاسـيــة والـطــائـفـيــة،
واالح ـت ـم ــاالت ال ـتــي كــانــت قــائـمــة
النـ ـ ـ ـ ــزالق الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات إل ـ ـ ــى ف ـت ـنــة
ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـج ـب ــل ،وربـ ـم ــا فـتـنــة
طائفية في البلد .وإذا كان هؤالء
ال يـعـلـمــون ب ـهــذه امل ـحــاذيــر فتلك
م ـص ـي ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،أم ـ ــا إذا ك ــان ــوا
يـ ـعـ ـلـ ـم ــون ،وكـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك ن ـي ــات
مبيتة ،فإن املصيبة أكبر وأخطر
بما ال يقاس».
بات من نافل القول إن الحزب ّ
عبر
ّ
لوهاب ،األسبوع املاضي ،عن عدم
ّ
مــواف ـق ـتــه ع ـلــى امل ـ ــس بــال ـكــرامــات
واإلس ــاء ة إلــى الــرمــوز واالن ـحــدار
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي
واإلع ــام ــي ،م ــن جـمـيــع األطـ ــراف.
إال أنه ،في املواقف التي ّ
عبر عنها
مسؤولوه في اليومني املاضيني،
ً
ّ
ّ
للشك أنه لن
أكد بما ال يدع مجاال
يسمح باستفراد أي من حلفائه،

تقرير

ّ
اتصال بين الخليل والحريري ...و 8آذار يلم شمله في الجاهلية
ميسم رزق
ُ
لــم يــكــن مــا شـهــدتــه ب ـلــدة الجاهلية
يـ َ
ـوم السبت املاضي «قطوع ومــرق».
صحيح أن الـجـبــل اج ـتــاز تداعياته
األمنية بعد ُمحاولة إحضار الوزير
السابق وئام وهاب من منزله تنفيذًا
إلش ـ ـ ــارة ا ّل ــرئ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
لكن الخضة ومالبساتها استدعت
اس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــارًا سـ ـي ــاسـ ـي ــا ع ـ ـلـ ــى أعـ ـل ــى
املـسـتــويــات .وفــي هــذا اإلط ــار علمت
ً
«األخـبــار» أن اتصاال مباشرًا ُس ّجل
بـ ــن ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــري ــري وامل ـ ـعـ ــاون
الـسـيــاســي لــأمــن ال ـعــام لـحــزب الله
السيد حسن نصر الله الحاج حسني
ال ـخ ـل ـي ــل ب ـع ــد «غـ ـ ـ ــزوة ال ـج ــاه ـل ـي ــة»،
أكـ ـ ــد ف ـي ــه رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة أن «ال
أحــد ُيمكن أن يقبل الـتـعــرض ألهله
وبيته بهذه الطريقة وبهذه اللغة»،
فـ ّـرد الخليل بــأن «الـكــام الــذي صدر
هــو مستهجن ومــرفــوض ،وأع ــراض
الناس هي أعراضنا ،وال يهني علينا
ت ـص ــرف كـ ـه ــذا» .ل ـكــن الـخـلـيــل خــال
االت ـصــال ســأل الـحــريــري ،مستنكرًا:

ً
«هل فعال كنتم تنوون اعتقال وهاب
بهذه الطريقة ،وهل كنتم لتتحملوا
الـنـتــائــج؟ مــا حـصــل خـطــأ وال ُيمكن
ّ
يتحمل مسؤولية تداعياته».
ألحد أن
فأكد الحريري أن «وهــاب كان يجب
أن ّ
يتم إحضاره الى التحقيق».
م ــا ح ـصــل ف ــي ال ـجــاه ـل ـيــة ،وبـمـعــزل
عــن تـفــاصـيـلــه ،أع ــاد االل ـت ـفــاف حــول
وهـ ــاب ،ال ّ سيما مــن قـبــل ح ــزب الله
ال ــذي ت ــدخ ــل ملـصـلـحــة األخ ـي ــر ،على
اعتبار أن حملة رئـيــس «التوحيد»
ُ
على الحريري تعالج بمسار قضائي
ُ
ول ــم تــكــن تـسـتــدعــي امل ـس ـتــوى ال ــذي
بـلـغـتــه م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــن ج ـهــة أخ ــرى
ل ـع ـلــم الـ ـح ــزب بـ ــأن ال ـن ــائ ــب ال ـســابــق
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط ل ـعــب دورًا أســاسـيــا
ف ــي ال ـت ـحــريــض ع ـلــى وه ـ ــاب للنيل
م ـن ــه ،م ـس ـت ـح ـض ـرًا م ـن ــاخ ــات  5أي ــار
التي كان جنبالط عرابها عام .2008
وهو حتمًا أحدث صدمة داخل فريق
 8آذار ال ــذي أع ــاد تجميع ّ
مكوناته
سياسيًا حفظًا للتوازن الــذي حاول
ّ
«متهور»
الفريق اآلخر ضربه بقرار
وغـيــر م ــدروس مــن رئـيــس الحكومة

ّ
املـ ـك ــل ــف سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ورئـ ـي ــس
ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ول ـيــد جـنـبــاط.
فقد كان الفتًا َ
يوم أمس ،وبالوقائع،
أن ما أقدمت عليه شعبة املعلومات
ن ــزل كــالـصــاعـقــة عـلــى فــريــق  8آذار،

الخليل للحريري:
مرفوض
كالم وهاب
ّ
لكن طريقة الرد عليه
كانت خاطئة

لتنبيه الـخـصــوم فــي الجبل وغيره
ّ
من الذهاب بعيدًا في ما يخططون له.
أبرز هذه الوقائع هو ّ
توجه وفد من
الحزب الديمقراطي اللبناني لتقديم
واجب العزاء لرئيس حزب التوحيد
ً
العربي ،ممثال الوزير طالل أرسالن،
وي ـت ــرأس ــه نــائ ـبــه نـسـيــب ال ـجــوهــري
الــذي اعتبر أن «أمــن الجبل ال ُيكون
بهدر دم أبنائه واستباحة أمن قراه،
ّ
وال يكون بقرية واحــدة خطًا أحمر،
ّ
ال بل كل الجبل خط أحمر» .وأهمية
َ
هــذه الــزيــارة أنها جــاءت بعد خالف
عميق بــن أرس ــان ووهـ ــاب ،وأعـلــن
ّ
وهــاب بعدها «أنـنــا كلنا تحت رايــة
أرســان ،وســأزور منزله َ
بعد انتهاء
التعازي».

جنبالط يتراجع
الذي شعر جزء كبير منه بأن هناك
ُ
منطق االستقواء
محاولة الستخدام ِ
ّ
بـجـهــاز أم ـن ــي .وه ــذا الـتـحــســب دفــع
ب ــ 8آذار ،وت ـحــدي ـدًا ال ـقــوى ال ــدرزي ــة،
الى استنهاض جمهورها من جديد

ح ــرك ــة ال ـت ـض ــام ــن م ــع وهـ ـ ــاب ال ــذي
َ
قــال إن ««املـعـلــومــات» كــان ينقصهم
أن يـ ــأتـ ــوا الـ ـ ــى ال ـج ــاه ـل ـي ــة وم ـع ـهــم
املناشير» انـضـ ّـم اليها رئيس تكتل
«ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي» الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـب ــران
بــاس ـيــل الـ ــذي أرسـ ــل وف ـ ـدًا لـلـتـعــزيــة

بالشهيد محمد بــو دي ــاب ،برئاسة
الوزير طــارق الخطيب الــذي قال من
ال ـجــاه ـل ـيــة «إن م ــا ح ـص ــل سـيـكــون
مــوضــوع تحقيق قـضــائــي لتحديد
ّ
املسؤوليات» .ومن بني املعزين شيخ
عقل طائفة املــوحــديــن ال ــدروز نصر
الدين الغريب الــذي اعتبر ما حصل
«غ ـ ـ ـ ــزوة عـ ـل ــى امل ــدنـ ـي ــن والـ ـشـ ـي ــوخ
واالط ـف ــال» ،مشيرًا الــى «أنـنــا نعرف
أن الـعـمـلـيــات ت ـكــون ض ــد املـجــرمــن
واإلرهــاب ـيــن ،وه ــذه سابقة خطيرة
نأمل أن ال تتكرر».
فــي مقابل هــذا االلتفاف والتضامن
مــع وهـ ــاب ،سـ ّـجــل جـنـبــاط تــراجـعــا
كبيرًا في مواقفه؛ فبعد أن اعتبر من
على عتبة منزل الرئيس الحريري،
َ
قبل أيام ،أن «الدولة قامت بواجبها
في الجاهلية» ،علمت «األخـبــار» أن
ّ
يسوق في
رئيس الحزب االشتراكي
ُ
مجالسه أنه «لم يكن يعلم بأن املشهد
سيكون كما حصل» ،لذا سارع أمس
جمهوره وتهدئة ساحته.
الى ضبط
ّ
جنبالط لــم يـتــوقــف طيلة الساعات
املاضية عن التغريد ،وقال في تعليق

ّ
على موقع «تويتر» إن «التنسيق مع
ح ــزب ال ـلــه منتظم كــال ـعــادة بــالــرغــم
مــن الـتـفــاوت فــي وجـهــات النظر في
ّ
بعض األمــورّ .أمــا في ما ّيتعلق بما
ّ
ج ــرى ف ــي ال ـجــاه ـل ـيــة ،فــإن ـنــي أت ـقــدم
بالتعازي بالشهيد محمد بو دياب،
ّ
وكلنا في خدمة أمن الجبل أيًا كانت
الخالفات».
فــي املـســار الـقـضــائــي ،أعـلــن محامي
وهـ ــاب م ـعــن األس ـع ــد ال ـت ـقــدم بطلب
تنحية مدعي عــام التمييز القاضي
س ـم ـي ــر حـ ـم ــود عـ ــن ال ـق ـض ـي ــة ون ـقــل
ال ــدع ــوى ض ــد وهـ ــاب «إلـ ــى املحكمة
ً
املـ ـخـ ـتـ ـص ــة أصـ ـ ـ ـ ــوال وه ـ ـ ــي م ـح ـك ـمــة
املطبوعات ،كما تقدمنا بشكوى أمام
التفتيش القضائي بــوجــه القاضي
حـ ـم ــود» ،م ـش ـي ـرًا الـ ــى أن «ال ـقــاضــي
حـمــود إنـســان كـفــوء لكنه أخــذ قــرارًا
ت ـح ــت ال ـض ـغ ــط الـ ـسـ ـي ــاس ــي» .كــذلــك
ّ
كلف مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القاضي بيتر جرمانوس
ال ـشــرطــة الـقـضــائـيــة بــالـتـحـقـيــق في
املــاب ـســات ال ـتــي ّأدت إل ــى مـقـتــل بو
دياب.

ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام ال ـق ـض ــاء ل ـغــايــات
ـوى
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـق ـ ّ
األمنية بهذا املستوى من «الخفة
والــامـســؤولـيــة» مــن ّقبل السلطة
ّ
الـ ـسـ ـ ّي ــاسـ ـي ــة .وه ـ ــو وف ـ ـ ــر ل ــوه ــاب
«مـظــلــة أم ــان كـبـيــرة» ،مــؤكــدًا مــرة
جديدة أنه يضع الوفاء وااللتزام
مع حلفائه في مستوى أعلى من
الـسـيــاســة .فكما وقــف إلــى جانب
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــرنـ ـجـ ـي ــة فــي
ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،وإل ـ ــى جــانــب
الوزير جبران باسيل زمن تأليف
حكومة الــرئـيــس نجيب ميقاتي،

في خالصات أحداث
الجاهلية أن األحادية
ُ
الدرزية كسرت وأن الحزب
يشجع على تشكيل
تحالف درزي عريض

وإلى جانب الرئيس ميشال عون
ف ــي م ـعــركــة رئ ــاس ــة ال ـج ـ ّم ـهــوريــة،
والى جانب حلفائه السنة بفرض
قـ ـ ــانـ ـ ــون انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ع ـ ـلـ ــى أسـ ـ ــاس
النسبية وفي تشكيل الحكومة...
ج ــاء ت أح ــداث الـجــاهـلـيــة لـتــؤكــد،
م ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،وقـ ــوفـ ــه ال ـ ــى ج ــان ــب
حلفائه الدروز.
ف ــي خ ــاص ــات أح ـ ـ ــداث األسـ ـب ــوع
ّ
املــاضــي ،ف ــإن املــؤكــد أن األحــاديــة
ُ
الـ ــدرزيـ ــة ف ــي ال ـج ـب ــل ق ــد كـ ـس ــرت.
ّ
ك ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن م ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــف وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
االسـتـيـعــابــي ل ــأح ــداث ،مــدعــومــا

م ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ،يـ ـجـ ـع ــل مـ ـن ــه رق ـم ــا
صعبًا في املعادلة الــدرزيــة ،وهو
م ــا كـ ّـرس ـتــه ع ـلــى أي ح ــال نـتــائــج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة األخـ ـي ــرة.
وفي الخالصات ،أيضًا ،أن الغزل
ّ
املستجد بني الجاهلية ودار خلدة
يحظى بــدعــم الـحــزب وتشجيعه،
لتشكيل تحالف عريض يضم كل
الـقــوى الــدرزيــة الوطنية والحزب
السوري القومي االجتماعي.
من الواضح لدى حزب الله الدور
ال ــذي لعبه الـنــائــب الـســابــق وليد
جـنـبــاط ف ــي تـحــريــض الـحــريــري
على إنهاء «الحالة الشاذة» التي
ّ
ّ
يمثلها وه ــاب فــي الـجـبــل ،مؤكدًا
لـ ــه أن ـ ــه وشـ ـي ــخ الـ ـعـ ـق ــل والـ ـ ـ ــدروز
ّ
جميعًا سيغطون ذلك .لذلك يبدو
ّ
الـحــزب ماضيًا فــي مـغــادرة مربع
الـتـحـفــظ فــي خـصــوصـيــة الـعــاقــة
ال ـتــي يـقـيـمـهــا م ــع رئ ـيــس ال ـحــزب
التقدمي االشتراكي ،والتي كانت
ت ـت ـي ــح ل ــأخـ ـي ــر ه ــامـ ـش ــا واسـ ـع ــا
م ــن ت ــوج ـي ــه االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ،ف ــي كــل
مـنــاسـبــة ،ال ــى ال ـحــزب ودوره في
لبنان وسوريا ،من دون أن يلقى
ّ
ردًا .ول ـيــس خــافـيــا أن فــي مشهد
ال ـج ــاه ـل ـي ــة والـ ـحـ ـش ــد ال ـس ـيــاســي
الـ ـ ــذي ّأمـ ـه ــا أمـ ــس رس ــال ــة بــال ـغــة
الداللة لجنبالط أن لحزب الله في
الجبل حليفًا يحظى بدعم واسع
منه ويقف الى جانبه ّ
بقوة.
ف ـ ــي خـ ـط ــاب ــه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،قـ ـب ــل أق ــل
م ـ ــن ش ـ ـهـ ــر ،نـ ـص ــح األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد حـ ـس ــن
ـاط ب ــأن «يـضـبــط
ن ـصــرال ـلــه ج ـن ـبـ ُ
أنتيناته» .أمــس ،أعـلــن أن الوزير
ال ـس ــاب ــق غـ ــازي ال ـعــري ـضــي ،ب ـنـ ً
ـاء
ع ـل ــى ط ـل ــب مـ ـن ــه ،س ـ ـيـ ــزور ال ـي ــوم
امل ـع ــاون الـسـيــاســي لــأمــن الـعــام
ح ـســن ال ـخ ـل ـيــل .أمـ ــس ،ف ـقــط ،بــدا
أن ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط رب ـ ـمـ ــا ب ـ ـ ــدأ ال ـع ـم ــل
بالنصيحة.
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تقرير

نتنياهو ِّ
يوسط بومبيو:

أوقفوا أنشطة حزب الله في لبنان
ِ
يحيى دبوق
واصـلــت إســرائـيــل بــث رســائــل التهويل على لـبـنــان ،والــدفــع بــاتـجــاه إق ــاق داخلي
وسجال ،من شأنه الضغط على املقاومة وسالحها .هذه املرة عبر الجانب األميركي،
ّ
املتجند دائمًا لخدمة املصالح اإلسرائيلية.
إضافة إلى التصريحات واملواقف والتقارير املهولة الواردة من تل أبيب ،في الفترة
االخيرة ،استخدمت إسرائيل أمس ،وتحديدًا رئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو،
ً
لقاء جمعه بوزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،الستكمال التهديد والتهويل
أوقفوا أنشطة حزب الله وإال فإن إسرائيل ستبادر بنفسها إلى إيقافها.
على لبنانِ :
الــرســالــة اإلسرائيلية حملها نتنياهو إلــى الجانب األمـيــركــي خــال لقائه بومبيو
أمس في بروكسل ،في لقاء وصف إسرائيليًا بالعاجل و«الطارئ» ،سبقته وأعقبته
مواقف وتصريحات إسرائيلية شبيهة برسائل نقلت قبل شهرين عبر فرنسا إلى
بيروتّ ،
هددت في حينه لبنان بالعدوان العسكري إن لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى
مواجهة حزب الله ومنع تنامي قدراته العسكرية.
نتنياهو الــذي وصل أمس إلى بروكسل برفقة رئيس املوساد ،تامير بــاردو ،قال:
سأبحث معه (بومبيو) سلسلة من التطورات في منطقتنا والطرق التي نتخذها معًا
من اجل كبح عدوانية إيران وأتباعها في الشمال .بالطبع سنبحث أيضًا مواضيع
أخرى» ،وأضاف «اللقاء مهم جدًا ،ونحن موجودون على اتصال دائم مع أصدقائنا
األميركيني».
وفيما تطرف أحد كتاب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت في التركيز على البعد
الحربي املباشر للقاء بروكسل ،وأنــه قد يكون مقدمة لعملية عسكرية في لبنان،
ذكــرت القناة الثانية العبرية أن لقاء نتنياهو ـ ـ بومبيو يبحث في تـطــورات مهمة
تحدث في لبنان في الفترة األخيرة ،تحاول إسرائيل منعها والحؤول دونها ،عبر
الوساطات والضغوط الخارجية.
وقالت القناة إن الجهد اإلسرائيلي مرتكز في ذلك على جبهتني :أميركا من جهة،
وفرنسا من جهة ثانية ،حيث للدولتني قدرة تأثير على الحكومة اللبنانية ،ودفعها
إلى الضغط على حزب الله ومنع أنشطة تطوير سالحه وترسانته الصاروخية.
قناة ْ
«كان» العبرية أشارت في تقرير لها إلى ضرورة الحذر واالبتعاد عن التقديرات
املتطرفة للقاء بومبيو :لو كان نتنياهو يخطط لشيء صاخب جدًا وثقيل جدًا في
الساحة اللبنانية ،ملا شاهدنا هــذه العلنية املفرطة ،إن لجهة تصريحاته املباشرة
أو حتى علنية الـلـقــاء نفسه وكــل مــا يــرد على لسانه مــن تـهــديــدات ،وكــأنــه يقول
«أمسكوني قبل أن أفعل شيئًا» .وأضافت يبدو أن كل ذلك جزء ال يتجزأ من حرب
ِ
املواقف والتغريدات بني إسرائيل وحزب الله.
مع ذلك ،الحراك اإلسرائيلي املشبع بالتهويل تعبير واضح عن معضلة وجد صانع
القرار في تل أبيب نفسه أسيرًا فيها بني أن يقرر التحرك ضد املقاومة في الساحة
اللبنانية وهو يدرك تبعاتها ومساوئها ،واالمتناع عن التحرك في ظل تنامي التهديد
وتعاظمه .واقــع ّ
يعبر عن نفسه دوريــا منذ عــام  2006مع نقالت التعاظم النوعي
لقدرات حزب الله التي باتت صفة من صفات السباق بني الجانبني :إشباع املوقف
ّ
الصد واملنع اإلسرائيلية.
الدفاعي لحزب الله عبر تناميه عسكريًا ،مقابل إرادة

