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لبنان

لبنان
قضية أن تتحول الدولة إلى مستورد للبنزين والغاز المنزلي ،إضافة إلى المازوت ،فهذا أمر يؤدي حكمًا إلى تعزيز األمن الطاقوي في لبنان .لكن ،في المنطق
التجاري ،األمر مختلف .هل يمكن لمنشآت النفط أن تحقق األرباح كما أعلنت وزارة الطاقة؟ المؤشرات األولية تنفي ذلك ،خصوصًا أن مصرف لبنان يتعامل
مع المنشآت أسوة بكل الشركات المستوردة للنفط ،فارضًا عليها تأمين  15في المئة من االعتمادات بالدوالر

تقرير

نشر منظومة كشف انفاق على الحدود مع لبنان

هل تنجح الدولة في منافسة مستوردي البنزين والغاز؟
إيلي الفرزلي
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،ل ــم ي ـق ـ ّـي ــم أح ـ ــد ت ـجــربــة
اس ـت ـي ــراد ال ـب ـنــزيــن م ــن ق ـبــل مـنـشــآت
ال ـن ـفــط .ال امل ـن ـشــآت فـعـلــت وال وزارة
الطاقة .من املبكر القيام بهذه الخطوة،
ل ـكــن م ــع ذلـ ــك ،بـ ــدأت ت ـخ ــرج تــوقـعــات
تـشـيــر إل ــى خـســائــر يـمـكــن أن تتضح
معاملها قريبًا ،نتيجة الكلفة العالية
التي تتكبدها املنشآت على استيراد
هـ ــذه املـ ـ ــادة ال ـح ـي ــوي ــة ،خ ـصــوصــا أن
ُ
«الـبــريـمـيــوم» (األكـ ــاف ال ـتــي تـضــاف
إل ــى سـعــر الـنـفــط بـعــد شــرائــه فــي بلد
امل ـن ـش ــأ وحـ ـت ــى ي ـص ــل إل ـ ــى بـ ـي ــروت)،
حددت ،بحسب نتيجة املناقصة ،بـ39
فــي املـئــة ،مـقــابــل  26فــي املـئــة تدفعها
ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـن ــافـ ـس ــة .رئـ ـي ــس لـجـنــة
امل ـن ـشــآت ســركـيــس حـلـيــس ال يكترث
ل ـهــذه «ال ـشــائ ـعــات» .ي ـقــول« :انـتـظــروا
ل ـتــروا ...سأعلن كــل األرق ــام لتبيان ما
حققناه من أرباح».
قبل أن يتضح مسار استيراد البنزين،
أعلنت وزي ــرة الطاقة نــدى البستاني
انـضـمــام الـغــاز املـنــزلــي إلــى املشتقات
الـنـفـطـيــة ال ـتــي ت ـس ـتــوردهــا املـنـشــآت.
هـ ــذه امل ـ ــرة ل ــم ت ـك ـتــف ب ـن ـس ـبــة  10فــي
املـ ـئ ــة ،ح ـص ـت ـهــا م ــن سـ ــوق ال ـب ـنــزيــن،
ب ــل وص ـلــت الـنـسـبــة إل ــى  35ف ــي املـئــة
مــن حــاجــة ال ـســوق لـلـغــاز .مــع ذل ــك ،ال
مـنــاقـصــة قــريـبــا .األم ــر يـحـتــاج إل ــى 4
أشهر بالحد األدنــى .فالخزانات التي
تملكها املنشآت ّ
مؤجرة حاليًا للشركة
الوحيدة التي تحتكر استيراد الغاز
في لبنان ،أي شركة «نافتومار» التي
تـسـتـحــوذ عـلــى نـحــو  40فــي املـئــة من
سوق الغاز في شرق املتوسط .الالفت
أن الـشــركــة الـتــي أسـسـهــا ط ــال الــزيــن
ويــديــرهــا بعد وفــاتــه محمد رب ــاح ،ال
تستعمل ال ـخــزان ــات ال ـتــي تــدفــع 300
أل ـ ــف دوالر ب ـ ــدل إيـ ـج ــاره ــا ش ـه ــري ــا.
هدفها من إيجارها هو حجزها فقط
ومنع أي شركة أخرى من استعمالها.
م ـنــذ يــومــن ّ
وج ـه ــت امل ـن ـشــآت رســالــة
رس ـم ـي ــة إلـ ـ ــى إدارة الـ ـش ــرك ــة تـطـلــب
فـيـهــا اسـ ـت ــرداد ال ـخ ــزان ــات .وبـحـســب
العقد ،للشركة مهلة  3أشهر لتخلي.
ُ
ّ
ل ـ ـكـ ــن ألن الـ ـ ـخ ـ ــزان ـ ــات ال ت ـس ـت ـع ـم ــل
حــالـيــا ،فستحتاج إلــى الـصـيــانــة قبل
استعمالها ،بما يجعلها جاهزة بعد
نحو أربـعــة إلــى خمسة أشـهــر بالحد
األدنى.

خفض سعر الغاز؟
بـثـقــة ت ــام ــة ،يــؤكــد حـلـيــس أن تجربة
استيراد الغاز وكسر احتكار الشركة
املـ ـسـ ـت ــوردة ح ــال ـي ــا ،س ـت ـن ـجــح .ي ـقــول

ذلــك ،رغــم معايشته مـحــاوالت سابقة
ملـنــافـس ـتـهــا ك ــان ــت نـتـيـجـتـهــا إف ــاس
امل ـنــافــس ،بـبـســاطــة ألن لـشــركــة الــزيــن
قــدرة على التحكم بالسعر .وللقضاء
عـ ـل ــى أي مـ ـن ــاف ــس كـ ـ ــان ي ـك ـف ــي كـســر
األسعار لفترة وجيزة.
الفارق حاليًا ،بحسب حليس ،أن وزارة
الطاقة أمـنــت الحماية للمنشآت ،من
خــال تحديد الـحــد األدن ــى لحصتها
السوقية بـ ــ 35فــي املـئــة .هــذا يعني أن
الشركة املحتكرة حاليًا لن تكون قادرة
على استيراد أكثر من  65في املئة من
حاجة السوق ،التي تصل إلى  270ألف
طــن سنويًا .فــي املقابل ،يؤكد مصدر
مطلع على سوق الغاز أن هذا التوزيع
ل ـل ـح ـصــة ال ـس ــوق ـي ــة س ـي ـك ــون صـعــب
التطبيق ،فاالقتصاد حر ولن تتمكن
الــدولــة مــن حصر االسـتـيــراد .ويسأل:
كيف يمكن منع استيراد الشركة من
استيراد ما تشاء؟ وحتى مع افتراض
الـ ـق ــدرة ع ـلــى ت ـحــديــد حـصـتـهــا ،ال بد
من اإلجابة على ســؤال :ماذا لو قررت
الشركة املنافسة للمنشآت التوقف عن
االس ـت ـيــراد لـشـهــر عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
هل سيكون بمقدور األخيرة تعويض
ً
الفارق؟ بالطبع سيكون ذلك مستحيال
نظرًا للقدرة املـحــدودة لسعة خزانات
الـ ـغ ــاز ف ــي امل ـن ـش ــآت ،والـ ـت ــي تـقـتـصــر
على  1800طــن .في األســاس ستواجه
امل ـن ـشــآت مـشـكـلــة ف ــي تــأمــن ال ـ ــ 35في
املئة ،التي تساوي  95ألف طن سنويًا،
أو مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل  8آالف طـ ــن ش ـه ــري ــا،
بقدرتها التخزينية ه ــذه .هــذا يعني
أن تنتظر  6بواخر في البحر شهريًا
ّ
إلى حني تفريغ الخزانات ،إال إذا قررت
املـنـشــآت بـنــاء خــزانــات جــديــدة ،األمــر
املستبعد حاليًا.
طـ ـبـ ـع ــا لـ ـي ــس ال ـ ـبـ ــديـ ــل اإلب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ع ـلــى
االح ـت ـكــار ال ـقــائــم مـنــذ س ـن ــوات ،لكنه
يعني ،في املقابل ،ضرورة البحث عن
استراتيجية تشجع الشركات األخرى
على الدخول في املنافسة ،على األقل
إلــى حــن تتمكن الــدولــة مــن تحضير
بنية تحتية قــادرة على املنافسة .من
االق ـتــراحــات الـتــي لـطــاملــا طــرحــت كــان
ف ـتــح امل ـن ـش ــآت أم ـ ــام ال ـش ــرك ــات لـبـنــاء
خزانات على طريقة  BOTعلى سبيل
املثال ،بحيث يمكنها أن تستفيد منها
لفترة محددة على أن تعود بعدها إلى
املنشآت.
ليس الهدف حاليًا هو تأمني مخزون
اسـتــراتـيـجــي مــن تـلــك امل ــادة الحيوية
فقط .وزيــرة الطاقة أكــدت أن استيراد
الــدولــة للغاز سيساهم فــي تخفيض
س ـع ــره ع ـل ــى امل ـس ـت ـه ـلــك .ح ـل ـيــس أك ــد
بدوره ذلك ،انطالقًا من قاعدة بسيطة

عليها العقد مع شركة ،ZR energyما
يـعـنــي أن ــه إض ــاف ــة إل ــى ال ـخ ـســائــر في
فارق «البريميوم» ،ستلحق باملنشآت
خسائر تصل إلــى  2000لـيــرة عــن كل
صفيحة بـنــزيــن .وإذا مــا تــم التعامل
م ـ ــع امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت ب ــاملـ ـنـ ـط ــق ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري،
فيجب إضافة أجور املوظفني وإيجار
الـ ـخ ــزان ــات إل ـ ــى ال ـك ـل ـف ــة( ،امل ــوظـ ـف ــون
ي ـح ـصــول ع ـلــى روات ـب ـه ــم م ــن ال ــدول ــة
والخزانات هي ملك الدولة) وبالتالي،
عندها الخسائر ستكون حتمية.

ّ
صراف القطاع الخاص

منشآت النفط
خسرت كل
احتياطها
بالدوالر
(مروان
طحطح)

هي أن املنافسة يفترض أن تؤدي إلى
التخفيض.
«م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري أن ت ـم ـل ــك الـ ــدولـ ــة
اح ـت ـيــاطــا م ــن امل ـ ــواد االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لتغطية أي نقص في حال حصوله»،
يقول مصدر معني .لكنه ،في املقابل،
ي ــرف ــض ال ــرب ــط ب ــن اس ـت ـي ــراد ال ــدول ــة

كيف تستورد الدولة  95ألف
طن من الغاز بقدرة تخزينية
ال تتخطى  1800طن؟

ّ
وال ـ ـس ـ ـعـ ــر .يـ ــذكـ ــر أن وزارة ال ـط ــاق ــة
ه ــي ال ـتــي ت ـحــدد س ـعــر ك ــل املـشـتـقــات
ال ـن ـف ـط ـيــة ،وهـ ــي ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
السعر العاملي ،بغض النظر عن الكلفة
فــي لبنان .وهــذا يعني أن التخفيض
ال يـحـتــاج ســوى إلــى ق ــرار مـنـهــا ،قبل
استيراد الدولة وبعده .وبالتالي فإن
ّ
ق ــرار الـخـفــض لــم يـكــن ليكلفها شيئًا
لــو أصــدرتــه خــال السنوات السابقة،
بخالف اليوم ،حيث الخفض سيعني
خفضًا في أرباح منشآت النفط أيضًا.

وزارة الطاقة تتراجع
األم ـ ــر ن ـف ـســه ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى اس ـت ـي ــراد
البنزين الــذي بــدأتــه املنشآت مؤخرًا.
تلك خطوة تساهم تلقائيًا في تعزيز
األم ــن الـطــاقــوي للبنان ،لكن ال يمكن

اع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ،تـ ـج ــاري ــا ،خ ـ ـيـ ــارًا ن ــاج ـح ــا.
ف ــي األس ـ ــاس ،ل ــم ي ـتــأخــر ال ــوق ــت قبل
أن يـسـقــط وع ــد وزي ـ ــرة ال ـطــاقــة ببيع
الـبـنــزيــن بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة .صـمــدت
ُ
املنشآت ألقــل مــن شهر ،قبل أن تعلن
نفاد ال ــدوالرات التي لديها (كانت قد
ب ــدأت باستعمالها منذ نهاية أيلول
لدى شرائها املازوت).
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،صــار
يتوجب على كل من يود شراء البنزين
م ــن امل ـن ـش ــآت ت ــأم ــن  15ف ــي امل ـئ ــة من
ث ـم ـنــه ب ـ ــال ـ ــدوالر ،ألن م ـص ــرف لـبـنــان
رفــض تغطية كامل قيمة االعتمادات
بالدوالر ،وأبلغ املنشآت التعامل معها
أســوة بالقطاع الـخــاص .ولــذلــك ،أبلغ
حليس وزيرة الطاقة بأن قرار مصرف
لبنان لــم يـتــرك إلدارة املـنـشــآت سوى

خ ـيــار تــأمــن ال ـ ــ 15فــي امل ـئــة املطلوبة
بالعمل االجنبية من السوق ،أي أن كل
من يشتري البنزين من الــدولــة عليه،
من اليوم فصاعدًا ،دفع  15في املئة من
قيمة الفاتورة بالدوالر.
أي أم ـ ـ ــر آخ ـ ـ ــر س ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى وق ـ ــوع
امل ـن ـشــآت ف ــي امل ـح ـظــور وال ـتــوقــف عن
استيراد املشتقات النفطية .فاملنشآت
تـ ـسـ ـت ــورد  3بـ ــواخـ ــر أسـ ـب ــوعـ ـي ــا بــن
م ــازوت وبـنــزيــن ،وتغطي الـســوق ب ـ 8
ماليني ليتر يوميًا ،ما يعني أن تعطل
هذه اآللية قد يؤدي إلى نقص حاد في
هذه املشتقات.
ك ــل ذلـ ــك ي ـع ـنــي عـمـلـيــا إلـ ـغ ــاء الـقـيـمــة
التفاضلية التي حظيت بها املنشآت
م ـن ــذ اس ـ ـت ـ ــوردت أول ب ــاخ ــرة بـنــزيــن
( 30ألــف طــن) مــن أصــل خـمــس ينص

أول باخرة استوردتها منشآت النفط
تهافت عليها مــوزعــو البنزين لشراء
كـ ـمـ ـي ــات مـ ـنـ ـه ــا .حـ ـت ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردون
اشتروا ،فالدفع كان بالليرة .وهذا أمر
ّ
كصراف
أدى إلى تعاملهم مع املنشآت
يؤمن لهم الدوالرات بالسعر الرسمي،
ويـخـفــف عــن كــاهـلـهــم ع ــبء تــأمــن 15
في املئة من قيمة ما اشتروه بالدوالر.
وع ـل ـيــه ،ه ــل سـتـحــافــظ امل ـن ـشــآت على
معدل مبيعاتها ،بعدما فقدت ميزتها
الـتـفــاضـلـيــة هـ ــذه؟ األمـ ــر بـحــاجــة إلــى
بعض الوقت لتبيانه ،لكن الواقع صار
عـلــى الـشـكــل ال ـتــالــي :املـنـشــآت واح ــدة
مــن  11شــركــة مـسـتــوردة ،مــع ف ــارق أن
ال ـشــركــات الـعـشــر األخ ـ ــرى تـشـكــل في
ً
مــا بـيـنـهــا كــارت ـيــا حقيقيًا يـسـتــورد
النفط بشكل ّ
منسق ،حيث يتم تبادل
املـ ـعـ ـل ــوم ــات حـ ـ ــول أس ـ ـعـ ــار ال ـب ـن ــزي ــن
الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن لـ ـك ــل ش ــرك ــة ال ـح ـص ــول
عليه مــن بلد املـنـشــأ ...ثــم يتم اعتماد
الـسـعــر األق ــل وي ـتــم تـفــويــض الـشــركــة
صــاحـبــة هــذا الـسـعــر بــاالسـتـيــراد الــى
لبنان وتــوزيــع البنزين على خزانات
ال ـشــركــات األخ ـ ــرى .وغــال ـبــا م ــا تـكــون
الـ ـش ــرك ــة ص ــاحـ ـب ــة الـ ـسـ ـع ــر األق ـ ـ ــل قــد
ت ـعــاقــدت مــع أطـ ــراف خــارج ـيــة لحجز
الـبـضــاعــة وشــرائـهــا عـنــدمــا تنخفض
األسعار العاملية.
ام ــا جـ ــدول تــرك ـيــب األس ـع ــار فـيـصــدر
اسبوعيًا باالستناد الى متوسط سعر
طــن البنزين عامليًا على مــدى اسبوع
عمل كامل ،وهــذه الطريقة باحتساب
السعر املحلي تؤدي الى زيادة هامش
األرباح في ظل طريقة عمل «الكارتيل»
وغياب املنافسة في السوق.
لهذا ،ستبقى الدولة الطرف األضعف
في هذه املعادلة ،خصوصًا أن مصرف
ل ـب ـن ــان لـ ــم ي ـع ــط م ـع ــام ـل ــة تـفـضـيـلـيــة
لـلـمـنـشــآت بــالــرغــم م ــن أن مــالـهــا مــال
عام .أضف أن  80في املئة من املحطات
تـمـلـكـهــا ال ـش ــرك ــات امل ـس ـت ــوردة ،وهــي
م ـل ـت ــزم ــة م ـع ـه ــا بـ ـعـ ـق ــود ت ـل ــزم ـه ــا أن
تشتري منها.

تقرير

ً
االمتحانات الرسمية ابتداء من منتصف حزيران:
ثانويات الشمال تطالب بتدابير استثنائية
فاتن الحاج
إذا بـقــي إي ـقــاع ال ــدراس ــة عـلــى مــا هو
ّ
ع ـل ـيــه الـ ـي ــوم ،ف ـ ــإن طـ ــاب ال ـش ـه ــادات
فـ ــي م ـع ـظــم امل ـح ــاف ـظ ــات س ـي ـكــونــون
مـ ـسـ ـتـ ـع ـ ّـدي ــن إلج ـ ـ ـ ـ ــراء االمـ ـتـ ـح ــان ــات
الرسمية فــي املــواعـيــد الـتــي حددتها
وزارة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ،أي  15حـ ــزيـ ــران
ل ـل ـش ـه ــادة امل ـت ــوس ـط ــة و 22ح ــزي ــران
لـلـثــانــويــة الـعــامــة بـفــروعـهــا األرب ـعــة:
العلوم العامة ،علوم الحياة ،اآلداب

واإلنسانيات واالجتماع واالقتصاد.
اإلدارة التربوية أعلنت املواعيد ضمن
روحية اإلصرار على استكمال املنهج
ال ـ ــدراس ـ ــي بـ ــا ّ
أي ح ـ ــذف ل ـل ـم ـحــاور
ّ
التعليمية ومــن ثــم إج ــراء استحقاق
االم ـ ـت ـ ـح ـ ــان ـ ــات واسـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاد خـ ـي ــار
اإلفادات .أتى ذلك ً
بناء على معطيات
عـ ــن عـ ـ ــدد أيـ ـ ـ ــام ال ـت ـع ـط ـي ــل ال ـق ـس ــري
والـتـعــويــض جمعتها مــن مـســؤولــي
املناطق التربوية وممثلي الثانويات
الرسمية واملدارس الخاصة.

ّ
حـ ـت ــى اآلن ،تـ ـم ــكـ ـن ــت املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس مــن
تعويض التأخير خــال أي ــام العطل
َ
األسبوعية وفي عطلتي امليالد ورأس
السنةُ ،
وينتظر أن تستكمل ذلــك في
عطلة الـفـصــح ،باعتبار أن التعطيل
لـ ــم يـ ـتـ ـج ــاوز  15ي ــوم ــا فـ ــي أك ـث ــري ــة
ّ ّ
املناطق .إل أن املسؤولني التربويني
ّ
ك ــان ــوا يـ ـ ـ ّ
ـرددون ف ــي ك ــل ال ـل ـق ــاءات أن
ذلك سيكون ممكنًا شرط عدم حدوث
طارئ.
ّ ّ
إل أن ه ــذه لـيـســت ح ــال مـحــافـظـتــي

ال ـش ـم ــال وعـ ـك ــار ح ـيــث الم ـس ــت أي ــام
الـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل فـ ـ ــي ب ـع ـض ـه ــا  45ي ــوم ــا
كـمــا ف ــي طــراب ـلــس .فــرئـيـســة املنطقة
ال ـتــربــويــة ف ــي ال ـش ـمــال وع ـك ــار نهلة
حاماتي أبلغت ال ــوزارة قبل  10أيــام
أن املدارس الرسمية هناك قادرة على
إنجاز برنامج البريفيه في آخر أيار،
م ــن دون أن تـحـتـســب أي ــام التعطيل
األخـيــرة الـتــي دخـلــت ضمن «أسـبــوع
الغضب».
ّأمـ ــا ف ــي ث ــان ــوي ــات ال ـش ـم ــال فــالـقـصــة

مـخـتـلـفــة ،إذ ت ــواص ــل م ــدي ــروه ــا مع
اإلدارة الـتــربــويــة قبل ص ــدور مذكرة
امل ــواع ـي ــد وط ــال ـب ــوا ب ـتــداب ـيــر خــاصــة
بــامل ـحــاف ـظــة ،ل ـك ــون ط ــراب ـل ــس دفـعــت
ّ
الحد
الثمن والتعطيل استنزفها إلى
األقصى .ولفتت مديرة ثانوية سابا
زريــق الرسمية ،ملوك محرز ،إلــى أن
ه ـنــاك حــاجــة إل ــى ح ــذف م ـح ــاور في
بعض مــواد شهادة الثانوية العامة
ال ـط ــوي ـل ــة ال س ـي ـم ــا م ـ ـ ــادة ال ـف ـي ــزي ــاء
ل ـفــرع ال ـع ـلــوم ال ـعــامــة والـبـيــولــوجـيــا
الحياة .وقالت إن الواقع
لفرع علوم
ُ
االستثنائي الذي فرض على طالبنا
يـسـتــوجــب ق ـ ــرارًا اسـتـثـنــائـيــا يــراعــي
وضـعـهــم الـنـفـســي م ــن دون املـســاس
باملعايير التربوية .محرز أوضحت
أن اإلدارة التربوية تنتظر اقتراحات
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ُ
املــديــريــن ال ـتــي ســتـنــاقــش ف ــي األي ــام
املقبلة ليبنى على الـشــيء مقتضاه،
ّ
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ف ــي ح ـ ــوزة ال ـ ـ ــوزارة
مـعـطـيــات دق ـي ـقــة ع ــن أيـ ــام التعطيل
ونـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،إذ ك ـ ــان ه ـن ــاك
تــواصــل يــومــي بــن مــديــريــة التعليم
الثانوي ومديري املدارس.
ممثلو املدارس الخاصة أعربوا أيضًا
عن أهمية إجراء االمتحانات الرسمية
مهما كانت الـظــروف .ورغــم أن هناك
تفاوتًا في أيام التعطيل بني مدارس
ال ـج ـنــوب وال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة من
جـهــة ( 5أيـ ــام) وب ــن مـ ــدارس بـيــروت
وج ـب ــل ل ـب ـنــان (بـ ــن  12و 17ي ــوم ــا)،
إال أن إج ــراء االسـتـحـقــاق هــو أفضل
ّ
الـحـلــول لـكــونــه يـشــكــل حــاف ـزًا للعمل
في واقــع استثنائي ال يحتمل األخذ

والـ ّ
ـرد ،بحسب رئيس رابطة املــدارس
اإلن ـج ـي ـل ـيــة ن ـب ـيــل األس ـ ـطـ ــا .لـ ــدى كــل
مــن الـتــربــويــن ،كما ق ــال« ،مـئــة سبب
وسـبــب لـتــأجـيــل االمـتـحــانــات لـكــن ال
أح ــد مـنـهــم ي ــري ــد أن ي ـك ــرر الـتـجــربــة
ّ
تصحح
امل ـ ّـرة فــي عــام  2014حيث لــم
االمـتـحــانــات وأعـطـيــت إف ــادات نجاح
للجميع» .وقال إن املدارس اإلنجيلية
ّ
«عوضت حتى اآلن نحو نصف أيام
التعطيل أي  8أيــام ،وعلينا أن نبذل
جهدًا إضافيًا في األيام املتبقية».
ّأم ـ ـ ــا دائـ ـ ـ ــرة االمـ ـتـ ـح ــان ــات الــرس ـم ـيــة
فـ ـ ـق ـ ــد بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت بـ ــاس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال طـ ـلـ ـب ــات
امل ــرشـ ـح ــن ل ــام ـت ـح ــان ــات مـ ــن ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،فيما ينتظر
أن ي ـبــدأ اسـتـقـبــال طـلـبــات الـتــرشـيــح
لالستحقاق في شباط املقبل.

جيش العدو :االحتياط غير جاهز
لمواجهة حزب الله
علي حيدر

ي ـك ـش ــف اصـ ـ ـ ـ ــرار جـ ـي ــش الـ ـ ـع ـ ــدو ع ـلــى
م ـنــع ن ـشــر ت ـقــريــر سـ ــري حـ ــول عـيــوب
الفرقة االكـبــر فــي الجيش االسرائيلي
( )319ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن ـه ــا س ـتــواجــه
ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي أي ح ـ ــرب الحـ ـق ــة ،عــن
مخاوفه من مفاعيل هــذا الكشف لدى
الجمهور االســرائـيـلــي وأع ــداء الكيان.
ل ـك ــن امل ـح ـك ـمــة امل ــرك ــزي ــة ف ــي ت ــل اب ـيــب
كــان لها اعتباراتها االخ ــرى ،وفرضت
ع ـل ـي ــه ت ـس ـل ـي ــم  13ت ـ ـقـ ــري ـ ـرًا ت ـت ـض ـمــن
انتقادات خطيرة ،الى موقع «يديعوت
احرونوت» .تزامن ذلك ،مع االعالن عن
ن ـشــر م ـن ـظــومــات ك ـشــف االنـ ـف ــاق على
الحدود مع لبنان ،في خطوة اضافية
تعكس حجم مـخــاوف قــادة الـعــدو من
خ ـيــار اق ـت ـحــام الـجـلـيــل ف ــي أي ع ــدوان
على لبنان.
خـصــوصـيــة الـتـقــريــر ال ــذي ت ــم اع ــداده
فــي صيف  2018تنبع مــن كــونــه يأتي
فــي أكثر مــن سـيــاق .فالى جانب كونه
يتعلق بالفرقة االكبر في جيش العدو،
ي ــأت ــي ب ـعــد سـلـسـلــة ت ـق ــاري ــر وم ــواق ــف
ت ــؤك ــد ع ــدم ج ـهــوزيــة س ــاح ال ـب ــر ،في
ظل ظروف اقليمية استثنائية تحتاج
فـيـهــا اســرائ ـيــل ال ــى تــوجـيــه مــزيــد من
رسـ ــائـ ــل ال ـ ـقـ ــوة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ت ـعــاظــم
التهديدات املحدقة بها .وهو يأتي بعد
أكثر من  13عاما من حرب العام ،2006
يـفـتــرض أن الـجـيــش أمـضــاهــا تــدريـبــا
وتطويرًا ،في محاولة لبلوغ الجهوزية
التي تسمح له بامتالك خيار املبادرة
الى شن الهجمات الواسعة التي كانت
تعتمدها اسرائيل في مواجهة لبنان.
َ
ل ـك ــن م ـش ـك ـلــة اس ــرائـ ـي ــل الـ ـت ــي ت ـلـ َّـمــس
قادتها تفاقمها من مرحلة الى أخرى،
ن ـب ـعــت ف ــي األسـ ـ ـ ــاس م ــن ادراك ق ــادة
الـعــدو تـعــذر امكانية الحسم باملعنى
ال ـت ـق ـل ـيــدي الـ ـ ــذي يـ ـق ــوم ع ـل ــى اح ـت ــال
االرض وتدمير القدرات ،وتعذر تحققه
ايضا عبر سالح الجو.
لــم تـعــد ه ــذه املـفــاهـيــم مـجــرد تـقــديــرات
تستند الى تجارب سابقة ،والى تقارير
خبراء ،بل تم االقرار بها ايضا في أكثر
مــن محطة .ففي الــربــع االخـيــر مــن عام
 ،2018ص ـ ــارح رئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـجـيــش
غــادي ايزنكوت الجمهور االسرائيلي،
ملناسبة ال ــرأس الـسـنــة الـعـبــريــة ،بعقم
الــرهــان على الخيار الـجــوي ،موضحًا
ف ــي سـلـسـلــة م ـقــابــات ب ــأن «االن ـت ـصــار
فــي الـحــرب سيأتي فقط عبر مـنــاورات
الـ ـق ــوات ال ـبــريــة ال ـتــي سـتـحـتــل االرض
وت ـهــزم ال ـع ــدو» (االخ ـب ــار  -اإلث ـنــن 10
أيلول  .)2018لكنه تغافل في حينه عن
امكانية الرهان على نجاعة سالح البر.
وهــو ما كشفه ،بعد أشهر فقط ،نائبه
الـلــواء يائير غ ــوالن .إذ كشفت وسائل
االع ــام االســرائـيـلـيــة عــن وثـيـقــة سرية
قدمها االخـيــر الــى الـقـيــادة العسكرية،
يوضح فيها عــدم جاهزية ســاح البر
وأن القيادة العليا ال تثق به («االخبار»
 السبت  9شباطَ .)2019
َ
ال يعني ذلك أن العدو َعزف عن خياراته
الهجومية في البر والجو .لكنه مضطر
الــى االع ــداد لها ،والسبب بكل بساطة
ت ـبـ ّـدد الــرهــان عـلــى ال ـخ ـيــارات البديلة.
وهو ما يضيء على أحد أوجه خطورة
تقرير «يديعوت» ،كونه يأتي في سياق
تتصاعد فيه التهديدات ،وتبددت فيه
الرهانات ،وتتعاظم فيه قــدرات محور
املقاومة النوعية ،وهو ما ُيفسر اصرار
الجيش على عدم السماح بنشره.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،م ــا تــوقــف ع ـنــده املــراســل
ال ـع ـس ـك ــري مل ــوق ــع «ي ــديـ ـع ــوت» ي ــوآف
ً
زيتون أنــه لم يعد مفهومًا وال مقبوال
التي يفترض أن
وجود نقص في الفرقة ِّ
تواجه حزب الله ،بما ُيمثله من قدرات
وخبرات وانــدفــاع ،بـ «االف الشاحنات
إلدخال الدعم والذخيرة واملياه للقوات

املناورة ...إضافة الى نقص في سيارات
اإلسـعــاف ملناطق التجمع» .وقــد حذر
زيـ ـت ــون م ــن أن ذل ـ ــك سـ ـي ــؤدي ال ـ ــى أن
«تعلق» هــذه الـقــوات بعد توغلها في
االراضـ ــي الـلـبـنــانـيــة .واالك ـث ــر خـطــورة
ُ
أن م ـحــاولــة امل ـنــع تـظـهــر ال ــى «اي حد
الجيش يخفي ،والــى أي حد املؤسسة
األمنية تمتنع عــن الكشف» .ويتالقى
هــذا التقييم مــع مــا نقله زيـتــون ايضا
عن أحد كبار الضباط في الفرقة (ليس
مــن الـصـعــوبــة الـتـقــديــر أن ــه قــائــدهــا أو
م ـمــن يـحـيـطــون بـ ــه) ،ومـ ـف ــاده ان «مــن
االفضل أن يتخلى الجيش اإلسرائيلي

يدرك قادة العدو تعذر
امكانية الحسم الذي
يقوم على احتالل
االرض أو عبر سالح الجو

عن قوات اإلحتياط في الحرب القادمة
بـشـكــل ق ــاط ــع!» .وي ــؤك ــد بــذلــك عـلــى أن
هذه العيوب التي تعاني منها الفرقة
تنسحب على كامل فرق االحتياط في
الجيش االسرائيلي.
ع ـلــى ه ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،يـصـبــح واض ـحــا
م ـ ـن ـ ـشـ ــأ ت ـ ـ ـحـ ـ ــول اه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ـ ــات ج ـي ــش
ال ـعــدو ال ــى تـعــزيــز اج ــراءات ــه الدفاعية
واالعـتــراضـيــة التي تهدف الــى حماية
الجبهة الداخلية .ويؤكد أن ذلك ينبع
من ضــرورة االستعداد للمخاطر التي
تحدق بالجبهة الداخلية االسرائيلية
ن ـت ـي ـج ــة تـ ـع ــاظ ــم قـ ـ ـ ـ ــدرات ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ،ال ـق ــوس ـي ــة (الـ ـص ــواري ــخ)
والبرية ،والتحت – ارضية.

فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كـشــف جـيــش الـعــدو
عــن قناعته الـتــامــة ب ــأن خـيــار اقتحام
الجليل يشكل أح ــد األوراق الدفاعية
وال ــردع ـي ــة ل ـحــزب ال ـلــه ف ــي ال ــدف ــاع عن
ل ـب ـنــان .فـبـعــد املـ ـن ــاورات ال ـتــي أجــراهــا
خالل االسابيع املاضية ،والتغيير في
التضاريس الذي أحدثه مقابل الحدود
مــع لبنان ،أعلن وضــع آلـيــات ومعدات
تكنولوجية تعتمد على أجهزة لكشف
م ــواق ــع ح ـفــريــات ت ـحــت س ـطــح األرض
عند الحدود الشمالية مع لبنان ،على
أن تستمر ه ــذه األع ـم ــال ل ـعــدة أشـهــر،
وب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـس ـل ـطــات
املحلية في املناطق الحدودية .وتأتي
هــذه االجـ ــراءات االســرائـيـلـيــة ،انطالقا
مــن مستوطنة مـسـغــاف ع ــام ،الــواقـعــة
مقابل قرية عديسة في جنوب لبنان،
على أن تمتد إلــى مناطق أخ ــرى على
طول الحدود مع لبنان.
م ــع ذلـ ــك ،يـنـبـغــي ال ـتــوقــف ع ـنــد اع ــان
العدو عن هذا االجراء الذي حرص على
أن ي ـكــون عـلـنـيــا ،مــع أن ــه ك ــان بامكانه
أن ي ـقــدم عـلـيــه ب ـقــدر م ــن ال ـســريــة .فقد
رسالة نحو
أراد بذلك توجيه أكثر من َ َ
الــداخــل وال ـخــارج .مــن جـهــة ،ه ـ َـدف الى
محاولة تثبيط حزب الله عن مواصلة
مساعيه في هــذا املـســار ،عبر القول أن
اسرائيل باتت تملك الوسائل الوقائية،
فـبـحـســب ال ـق ـنــاة « »13ف ــي الـتـلـفــزيــون
االس ــرائ ـي ـل ــي« ،ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة الـتــي
تــم نـشــرهــا عـلــى ال ـح ــدود ،تستند إلــى
تكنولوجيا فــريــدة مــن نــوعـهــا ،وتمت
مالءمتها لطبيعة املنطقة عند الحدود
الشمالية».
ونحو الداخل ،أراد جيش العدو ايضا
أن يــوجــه رســالــة طمأنة الــى الجمهور
االسرائيلي عبر محاولة رفــع مستوى
الـ ـشـ ـع ــور بـ ــاألمـ ــن ل ــديـ ـه ــم ،خ ـصــوصــا
بـعــدمــا ثـبــت لــديـهــم ب ــاالدل ــة املـلـمــوســة
أن ح ــزب ال ـلــه يـعــد ال ـع ــدة لـتـنـفـيــذ هــذا
الخيار ،اذا ما أقدمت اسرائيل على شن
عدوان على لبنان.
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