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تحليل إخباري

ّ
 200.000صاروخ موجهة إلى إسرائيل
يحيى دبوق
بسيارته الخاصة الى خارج املخيم.
في مجال آخر ،وصل الرئيس الجديد
ل�ل�م�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان
ويليام باراغوانث إلى بيروت ،أمس،

انتقد باسيل ميقاتي،
معتبرًا أنه «يتصرف كأنه
وكيل تيار المستقبل»

قادمًا من فرانكفورت في إطار زيارة
ل�ل�ب�ن��ان ،يلتقي ف��ي خ�لال�ه��ا ع��ددًا من
املسؤولني بعد تعيينه في منصبه.

األسير في عكار والبقاع
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،واص��ل إم��ام مسجد
بالل بن رباح في صيدا الشيخ أحمد
األسير جوالته املناطقية ،وزار أمس
وادي خ��ال��د (روب�ي��ر عبد ال�ل��ه) ،حيث
ش � ��ارك ف ��ي م �ه��رج��ان ن �ظ �م��ه «ال �ت �ي��ار
ال � �س � �ل � �ف� ��ي» ،ت � �ح ��ت ع� � �ن � ��وان «ن � �ص ��رة
الشعب ال�س��وري وث��ورت��ه» ،ف��ي محلة
املصلبية.
وف� �ي� �م ��ا ن� �ف ��ى ب� �ع ��ض وج � �ه � ��اء وادي
خ ��ال ��د ع �ل �م �ه��م ب ��دع ��وة األس � �ي� ��ر ،أك��د
األخ�ي��ر ل�ـ «األخ�ب��ار» أن زي��ارت��ه ل��وادي
خ ��ال ��د ج � ��اء ت «ب � �ن� � ً
�اء ع �ل��ى ط �ل��ب م��ن
عشائر املنطقة» ،وأشار إلى أنه أقفل
خالفه مع «املستقبل» «بعد توضيح
الرئيس فؤاد السنيورة واعتذاره».
وقبل وادي خالد( ،عفيف دياب) ،زار
األس�ي��ر البقاع حيث استقبله املفتي
الشيخ خليل امليس في أزهر البقاع _
مجدل عنجر وكال له املديح ،ما فاجأ
املحتفى به.
وأف� � � � � ��ادت م � �ع � �ل� ��وم� ��ات ل� � �ـ «األخ� � �ب � ��ار»
ب� ��أن ق� �ن ��اة ات� �ص ��ال ف �ت �ح��ت ب�ي�ن ت �ي��ار
«امل�س�ت�ق�ب��ل» واألس �ي��ر ،ي�ش��رف عليها
ب�ط��ري�ق��ة غ�ي��ر م �ب��اش��رة ع�ض��و امل�ك�ت��ب
السياسي ف��ي التيار رض��وان السيد.
ً
وأوض� � � �ح � � ��ت أن ت � � ��واص� �ل ��ا ب� � � ��دأ ف��ي
ص�ي��دا ب�ين م�ق��رب�ين م��ن ال�ن��ائ�ب��ة بهية
الحريري واألسير .وزار األسير مبنى
بلدية زحلة _ املعلقة ،حيث استقبله
رئ� �ي� �س� �ه ��ا ج � � � ��وزف دي � � � ��اب امل� �ع� �ل ��وف
وأعضاء من املجلس.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن الشيخ األسير
طلب موعدًا للقاء مطران زحلة للروم
الكاثوليك عصام درويش ،لكن مكتب
األخير اعتذر بسبب سفر املطران الى
بلجيكا ،على أن ي�ح��دد م��وع��د اللقاء
في وقت الحق.

ص � � ��درت ف� ��ي األس� ��اب � �ي� ��ع ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة ج �م �ل��ة م��ن
ال �ت �ص��ري �ح��ات وامل ��واق ��ف اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وأي �ض ��ًا ت�ق��اري��ر
إخبارية وتحليلية ،تضمنت إشارات تعيد التأكيد على
املقاربة العلنية املعتمدة من قبل تل أبيب حيال الترسانة
الصاروخية للمقاومة .شمل الحديث اإلسرائيلي حجم
الترسانة وأمدائها ودقتها ،كذلك شمل تقديرات بشأن
قرار استخدامها وتفعيلها ،وأيضًا ما يمكن إسرائيل أن
تقوم به ملواجهة هذه الترسانة.
ترسانة صواريخ حزب الله املوجهة إلى إسرائيل ّ
تقدر،
بحسب أكثر التصريحات واملواقف اإلسرائيلية املعلنة،
م��ا ب�ين أرب�ع�ين ألفًا وخمسني أل��ف ص ��اروخ ،م��ع إش��ارات
م�ح��دودة ،تصدر ب�ين الحني واآلخ��ر ،لتزيد ال�ع��دد بضع
تصريح للرئيس اإلسرائيلي
عشرات من اآلالف ،كما في
ٍ
ش �م �ع��ون ب �ي��ري��ز ع ��ام  ،2009أك ��د ف �ي��ه اع �ت �ق��اد ت ��ل أب�ي��ب
بامتالك ح��زب ال�ل��ه ثمانني أل��ف ص ��اروخ ،وه��و تصريح
منعت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية تداوله في اإلعالم
العبري (ورد ك�لام بيريز ف��ي مقابلة م��ع صحيفة ال��رأي
ً
الكويتية في  .)2009/09/23يبقى أن الرواية األكثر تداوال
في العلن تفيد بأن صواريخ املقاومة ال تتعدى خمسني
ألفًا .ثبت هذا العدد منذ سنني ،وتحديدًا منذ أيار ،2008
التاريخ ال��ذي توقف فيه ّ
العداد اإلسرائيلي عن تحديث
أرقامه ،بعد أن أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك،
في مقابلة مع يديعوت أحرونوت في حينه ،أن في حوزة
حزب الله نحو أربعني ألف صاروخ.
امل�س�ت�ج��د ال �ب��ارز ع�ل��ى ه ��ذا ال�ص�ع�ي��د ك ��ان م��ا ك�ش��ف عنه
رئ �ي��س االس �ت �خ �ب��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،اف�ي��ف
كوخافي ،خالل كلمة ألقاها في مؤتمر هرتسيليا األخير
ف��ي الثاني م��ن شباط امل��اض��ي .ق��ال الجنرال اإلسرائيلي
إن هناك بحسب التقديرات اإلسرائيلية  200.000صاروخ
م��وج�ه��ة ض��د إس��رائ �ي��ل وم��وزع��ة م��ا ب�ين إي ��ران وس��وري��ا
ولبنان وقطاع غزة .كوخافي لم ّ
يفصل في األع��داد التي
تمتلكها كل جهة ،لكن عملية حسابية بسيطة من شأنها
أن تضيء على ما أخفاه قائد االستخبارات اإلسرائيلية:
تتحدث تل أبيب عن وج��ود عشرة آالف ص��اروخ في في
القطاع ،وع��ن مئات ال�ص��واري��خ البعيدة امل��دى ف��ي إي��ران
(أي القادرة على الوصول إلى إسرائيل) إضافة إلى آالف
الصواريخ املتوسطة والبعيدة امل��دى في سوريا (أيضًا
م��ن ال �ن��وع ال �ق��ادر ع�ل��ى اس �ت �ه��داف ال�ع�م��ق اإلس��رائ �ي �ل��ي).
وفقًا لهذه املعطيات ،يمكن االستنتاج أن العدد األقصى
ل�ل�ص��واري��خ ال�ف��اع�ل��ة امل��وج��ودة ف��ي ك��ل م��ن غ��زة وس��وري��ا

وإي ��ران ال يتعدى عتبة ال�ث�لاث�ين إل��ى أرب�ع�ين أل�ف��ًا (لنقل
خمسني ألفًا مع قدر من اإلكثار التحوطي) ما يبقينا مع
نحو  150ألف ص��اروخ ال يجد امل��رء لها ّ
حيزًا ِج َهويًا إال
املقاومة في لبنان بوصفها الضلع األخير في الجبهات
التي أحصاها كوخافي.
عد هذه الترسانة ،في ّ
بالطبع ُت ّ
حدها األدنى أو األقصى،
ودائمًا باالستناد إلى الحسبة اإلسرائيلية ،إنجازًا كبيرًا
للمقاومة ،رغم الجهود اإلسرائيلية املتواصلة للحؤول
دونها ،بال نتيجة .مع ذل��ك ،ال يقتصر هذا اإلنجاز على
جمع ال�ص��واري��خ وتخزينها م��ع ج�ه��وزي��ة الستخدامها
في حال قررت إسرائيل خوض حرب جديدة ضد لبنان،
إذ يمكن ال�ق��ول إن إس��رائ�ي��ل ت�ج��اوزت ق�س�رًا مسألة عدد
الصواريخ وأحجامها .أصبحت خشيتها تتركز حاليًا
�واري��خ ل�ج�ه��ة دق ��ة اإلص ��اب ��ة ال�ت��ي
ع �ل��ى م��زاي��ا ه ��ذه ال �ص� ّ
تتمتع بها ،األمر الذي يمثل تحديًا غير مسبوق للجيش
اإلسرائيلي في أي مواجهة عسكرية مقبلة.
املشكلة التي تعترض إسرائيل إذًا باتت تكمن في املراكمة
ع�ل��ى ن��وع�ي��ة ال �ص��واري��خ (ف ��ي م � ��وازاة امل��راك �م��ة ال�ك�م�ي��ة).
وبحسب الجنرال افيف كوخافي ،فإن صواريخ حزب الله
ّ
بست خصائص مقارنة مع حرب عام :2006
باتت تمتاز
أمداء أطول؛ رؤوس حربية أكبر؛ كميات أكبر؛ دقة أعظم؛
ق ��درة ع�ل��ى اإلط�ل�اق م��ن ع�م��ق أراض ��ي ال �ع��دو؛ وف��ي كثير
من الحاالت ،مدفونة تحت األرض في مخابئ ومنصات
إطالق شديدة التحصني.
الجمع ما بني الخصائص الست يعني أن العدد الكبير من
الصواريخ ،مقرونًا بفعاليتها األكثر تدميرًا وقدرتها على
اإلصابة الدقيقة ألهداف منتخبة ،سيتيح للمقاومة ليس
فقط إطالة أمد الحرب ،بل تكثيف مفاعيلها امليدانية في
العمق اإلسرائيلي ،األمر الذي من شأنه أن يدفع تل أبيب
قسرًا إلى الدخول البري ملعالجة أماكن هذه الصواريخ
ومنع إطالقها ،مع العلم بأن أحد األسباب املانعة للحرب
هو نفس الدخول البري واالشتباك املباشر مع املقاومة.
بات بإمكان املقاومة استهداف البنى التحتية واملنشآت
ال �ح �ي��وي��ة إلس��رائ �ي��ل ف ��ي أي م��واج �ه��ة م�ق �ب�ل��ة ،ردًا على
أي اس�ت�ه��داف للبنى التحتية للبنان ،األم��ر ال��ذي يفرغ
التهديدات اإلسرائيلية من مضمونها التهديدي املباشر،
ويجمدها على مفاعليها الردعية املتبادلة ،وهو النتيجة
املتوخاة ،دفاعيًا ،من قبل املقاومة.
ه��ذه التغييرات ،ضمن تغييرات أخ��رى ب��ات��ت ف��ي أي��دي
امل �ق��اوم��ة ،تحضر ب�ق��وة ل��دى ص��ان��ع ال �ق��رار ف��ي ت��ل أبيب
حيال أي مغامرة قد يفكر في اإلقدام عليها ضد لبنان أو
فيه أو عليه ،وأيضًا ،ما يرتبط به.

علم
و خبر
مثل فريقه ،لم
يذكر جعجع ثورة
البحرين ،ولو فعل ألسقط
بعضًا من العصافير
العشرة عن الشجرة

امل �ض �م��ون ل��م ي�خ�ت�ل��ف ك �ث �ي �رًا م��ن حيث
دع � ��م ال� � �ث � ��ورات ال �ع ��رب �ي ��ة .ل �ك��ن ال� �ق ��وات
أث � �ب � �ت ��ت م � � ��رة ج � ��دي � ��دة ت � �ف � ّ�وق � �ه ��ا ع �ل��ى
ح �ل �ف��ائ �ه��ا .ج �ع �ج��ع ت� �ج ��رأ ع �ل ��ى دع� ��وة
ممثلني ع��ن ال �ث��ورات ال�ع��رب�ي��ة ،الحلفاء
ل ��م ي �ف �ع �ل��وا .األه � ��م ف ��ي ه� ��ذا امل ��وض ��وع،
ج� ��رأة ال �ق��وات �ي�ين ع�ل��ى ف�ت��ح ال�خ�ط��اب��ات
أم��ام امل�ع��ارض�ين ال�س��وري�ين ،األم��ر ال��ذي
هربت منه قوى  14آذار بشتى الوسائل
ل� ��دى ت �ح �ض �ي��ره��ا مل �ه��رج��ان  14ش �ب��اط
األخير .رفضت هذه القوى دع��وة ممثل
ع��ن امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ال �س��وري ب��ادع��اء
ح �ج��ة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى أم� �ن ��ه .ام �ت �ن �ع��وا
ع��ن تسجيل كلمة للمجلس لكي تبقى
املخاطبة عبر شاشة حكرًا على الرئيس
سعد الحريري وحتى ال يقارن به أحد.
ّ
فسجلوا رسالة لناشطة
أما القواتيون
ف��ي امل �ع��ارض��ة .اخ �ت��اروه��ا م��ن ال�ط��ائ�ف��ة
ّ
علها ّ
تعبر ع��ن رأي شارعها
املسيحية
ّ
ف ��ي س� ��وري� ��ا .ع ��ب ��ر ج �ع �ج��ع ع ��ن م��وق �ف��ه

ما قل
ودل
املعروف من السلطة السورية ،فانتقدها
وح� ّ�م�ل�ه��ا م�س��ؤول�ي��ة ه ��در ال��دم��اء ودف��ع
ال�س��وري�ين إل��ى ال�ت�ط� ّ�رف« :ك��ل م��ا يجري
ل��ن يفيد ال�ن�ظ��ام ،وال م��ن يقف وراءه أو
أمامه بشيء ،سوى زيادة التطرف» .دعا
«ال��ى استفتاء شعبي حقيقي ،برعاية
ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وم�ج�ل��س األم��ن
حول بقاء النظام أو عدمه» .وخارج هذا
السبيل الديموقراطي «مزيد من الدماء
والدمار وامل��وت» .توجه إلى املسيحيني
ال � �س� ��وري �ي�ن وط � �ل ��ب م �ن �ه��م ال� �ب� �ق ��اء ف��ي
أرضهم واملشاركة في الحياة السياسية
عبر انفتاحهم وتوسيع تحالفاتهم.
وف ��ي ان �ت �ق��اد ال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ب��دا
جعجع أك�ث��ر تماسكًا م��ن حلفائه .ع� ّ�دد
أخطاء الحكومة في كل املجاالت وانتقد
ّ
إص�لاح��ات �ه��ا م �ش �ي �رًا إل ��ى أن «ال�ت�غ�ي�ي��ر
ال��وح�ي��د ال��ذي اق��دم��وا عليه ك��ان تغيير
ش ��رب ��ل ن � �ح� ��اس ،ال � ��وزي � ��ر ال ��وح� �ي ��د م��ن
بينهم الذي كان يحمل أفكارًا إصالحية
وت �غ �ي �ي ��ري ��ة ،ول � ��و ك �ن ��ا ال ن� ��واف� ��ق ع�ل��ى
معظمها».
إطاللة جعجع كان عنوانها «ال يصح إال
الصحيح» .قال للجيمع ما معناه :كنت
ّ
مقيدًا ومنبوذًا وها أنا اليوم حر طليق
أخوض املعارك السياسية .اختصر ذلك
ب��ال �ق��ول« :ف ��ي ال �ع��ام  1994ح �ل��وا ح��زب
القوات وفي العام  2005حلوا عن أرضنا
وعن سمانا»ّ ،
وعبر عما ينتظره« :وكلي
أم��ل أن ��ه ف��ي وق ��ت ق��ري��ب رح ي�ح�ل��وا عن
ضهر الشعب السوري إذا ألله راد».

تبلغت الجهات
الرسمية اللبنانية وجود
وثيقة صادرة عن مصدر
رسمي في حكومة الزعيم
الليبي الراحل معمر
القذافي ،تتضمن معلومات
عن أشخاص لديهم

معلومات عن قضية اإلمام
موسى الصدر ورفيقيه.
كذلك قال مسؤول ليبي
منشق ،إن موفدًا رسميًا
للقذافي كان قد زار لبنان
قبل أشهر من الثورة،
والتقى شخصيات لبنانية
رسمية معنية بامللف
على سبيل استطالع آفاق
تسوية للملف.

املازوت السياسي
ُ
ت�ب��ذل م�ح��اوالت سياسية ل��وق��ف مالحقة ش��رك��ات النفط امل�ت��ورط��ة في
شراء كميات من املازوت في شهر الدعم ،وذلك على خلفية التحذير من
أن املتورطني إنما يمثلون جهات سياسية ،وأن أصحاب الشركات من
ممولي تيارات سياسية في عدد من املناطق اللبنانية ،علمًا أن الئحة
ه��ذه ال�ش��رك��ات يفترض أن ت�ك��ون ف��ي م�ت�ن��اول ال�ج�ه��ات املعنية وزاري��ًا
ونيابيًا وقضائيًا ،وخ�ص��وص��ًا أن بعضها ال يشتري ّ
أي ليتر ط��وال
لاّ
السنة ،إ في خالل شهر الدعم.

تصويت طائفي صريح
ص� ّ�رح نائب عاليه الكتائبي ف��ادي الهبر أم��ام وف��د م��ن األس��ات��ذة ،بأن
م��وق��ف ح��زب��ه ال ��راف ��ض إق � ��رار ق��ان��ون ت �س��وي��ة أوض � ��اع م�ت�ع��اق��دي��ن في
التعليم الثانوي ،سببه أن غالبية املستفيدين من القانون هم من غير
ّ
املسيحيني .وأب�ل��غ ال��وف��د أن موقف بقية ال�ن��واب املسيحيني ه��و نفس
موقف الكتائب .علمًا أن النائب امل��ذك��ور ف��از في االنتخابات النيابية
بأصوات ناخبني غير مسيحيني.

