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تقرير

املــرافــق لــه إلــى دول الخليج ،على ما
عــداهــا مــن مـلـفــات داخـلـيــةّ ،
يتقدمها
قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـ ـ ــذي ي ـســابــق
مــوعــد ان ـت ـهــاء والي ــة مـجـلــس ال ـنــواب
ال ـح ــال ــي ،ودع ـ ــوة ال ـه ـي ـئــات الـنــاخـبــة.
وفـيـمــا تـتـ ّـركــز األن ـظ ــار عـلــى النتائج
الـتــي ُيمكن أن تنجم عــن زي ــارة عون
ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،وانـ ـعـ ـك ــاس ذل ـ ــك زخ ـمــا
إض ــافـ ـي ــا ع ـل ــى الـ ـعـ ـه ــد ،ب ـك ــل أبـ ـع ــاده
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،ان ـت ـقــل
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة أم ــس إل ــى دول ــة
قـطــر ،والـتـقــى أمـيــرهــا تميم بــن حمد
آل ثــانــي .ويـســود بـيــروت ترقب كبير
ملــا سـتـخــرج بــه زي ــارة ع ــون لـلــدوحــة،
خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــدم ــا أف ـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر
س ـيــاس ـيــة بـ ــأن «م ـس ــأل ــة الـعـسـكــريــن
امل ـخ ـط ــوف ــن ل ـ ــدى ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش لــم
ت ـغ ــب ع ــن امل ـ ـحـ ــادثـ ــات ،ك ــذل ــك قـضـيــة
املطرانني املخطوفني في حلب يوحنا
إبــراهـيــم وبــولــس ي ــازج ــي» .وبحسب
املـصــادر« ،كــان الرئيس عــون قد وعد
أه ــال ــي ال ـع ـس ـكــريــن امل ـخ ـط ــوف ــن فــي
ل ـقــائــه األخـ ـي ــر م ـع ـهــم ب ــأن ــه سيحمل
معه خــال زيــارتــه ملفًا يتضمن آخر
امل ـع ـل ــوم ــات ب ـشــأن ـهــم ،وي ـب ـحــث مــدى
إمكانية قطر للمساعدة فيه ،نظرًا إلى
ال ــدور اإليجابي الــذي لعبته الدوحة
سابقًا في ملفات تتعلق بمختطفني
لبنانيني» .وربطت املصادر حديثها
باملوقف الذي أطلقه أهالي املخطوفني
بعد لقائهم الرئيس عــون قبل سفره
عن «وجــود معطيات جديدة ال ُيمكن
الكشف عنها» ،وعن «أخبار إيجابية
سنسمعها في املستقبل القريب».
حـكــومـيــا ،عـقــد مجلس ال ـ ــوزراء أمــس
أول جلسة له برئاسة الحريري ،نظرًا
إلــى وجــود رئيس الجمهورية خارج
ّ
يتضمن جدول أعمال
البالد .وفيما لم
الجلسة أي بنود دسمة ،لفتت مصادر
وزاريــة إلى أنها جلسة «اليــت» ،جرى
فيها تأجيل عدد من البنود ،باعتبار
أن عــددًا من الــوزراء خــارج البالد ،وال
يمكن إقرارها ألنهم معنيون بها .وقد
أرج ــئ الـبـنــد املـتـعـلــق بــالـنـظــام املــالــي
ال ـخــاص بهيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول
إل ــى جـلـســة أخ ـ ــرى ،ن ـظ ـرًا إل ــى غـيــاب

ــزب الله!
ّ
يتبي فــي حـ ّـد أدن ــى ،بعد البحث،
ً
أن خ ـب ـرًا ك ـه ــذا ق ــد ن ـشــر ف ـع ــا في
املــواقــع اإلخبارية اللبنانية ،علمًا
ب ـ ــأن أخ ـ ـبـ ــارًا كـ ـه ــذه وغـ ـي ــره ــا ،بــل
وأكـ ـث ــر م ـن ـهــا س ـخ ــاف ــة ،ت ـن ـشــر فــي
لبنان ويجري تداولها بال حرج.
وإلكـمــال «السوسبنس» ،ولوضع
ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــارئ فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة الـ ـتـ ـلـ ـق ــي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـخـبــر ك ـه ــذا ،نـخـتــار
جملة تعليقات إلسرائيليني وردت
عليه ،ومن شأنها أن تظهر التفاعل
الـ ـعـ ـب ــري مـ ـع ــه ،ك ــون ـه ــا ت ـع ـ ّـب ــر عــن
اإلسرائيلية في
اآلمــال والتمنيات
ّ
«مواجهة العدو» .أحد املتصفحني
أشار الى أنه «على (أمني عام حزب
ال ـل ــه ال ـس ـي ــد ح ـس ــن) ن ـص ــرال ـل ــه ّ أن
يخاف في هذه األثناء» ،وآخر علق
ً
قــائــا« :ال ســام لـهــؤالء األش ــرار»،
فيما قال آخر« :حتى إيران وحزب
ال ـلــه يـعــانـيــان مــن اإلره ـ ــاب .أرجــو
وآم ــل أن تنجح العملية ،ونسمع
أنهم تفجروا هناك».
ي .د.

وزير املالية ،رغم االتفاق عليه سابقًا
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل.
كذلك ناقش الــوزراء مسألة النازحني
الـ ـس ــوري ــن ،وإم ـك ــان ـي ــة وض ـ ــع خـطــة
جديدة للتعامل مع هذا املوضوع بعد
إضافة وزير االقتصاد ووزيــر الدولة
لشؤون الالجئني إلى اللجنة الوزارية
التي كانت تتابع امللف.
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري أن
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي مـقـبــل ع ـلــى ورش ــة
عـ ـم ــل ن ــاشـ ـط ــة ومـ ـكـ ـثـ ـف ــة ل ـل ـت ـش ــري ــع
والــرقــابــة ،مشيرًا خــال لقاء األربـعــاء
ال ـن ـي ــاب ــي إل ـ ــى أن ـ ــه «ع ـ ـ ــازم ع ـل ــى عـقــد
جلسات محاسبة مكثفة للوزارات عدا
عن الجلسات التشريعية للتعويض
عن مرحلة التعطيل السابقة».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،اس ـت ـمــرت ال ـس ـفــارة
اإلي ــران ـي ــة بــاسـتـقـبــال امل ـعــزيــن بــوفــاة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق أك ـب ــر
هاشمي رفسنجاني .وحـضــر معزيًا
أمس تيمور وليد جنبالط ،على رأس
وفــد مــن الـحــزب التقدمي االشتراكي.
ّ
وك ــان الفـتــا أن ال ـصــورة الـتــي وزعـهــا
الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـتـ ـق ــدم ــي االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي عــن
ال ــزي ــارة ،أظ ـه ــرت جـنـبــاط مصافحًا
رئ ـيــس املـجـلــس الـتـنـفـيــذي ف ــي حــزب
الله السيد هاشم صفي الدين ،ال أحد
أركان السفارة اإليرانية.
ّ
على صعيد آخر ،علق النائب السابق
فـيـصــل ال ـ ــداوود عـلــى ه ـجــوم الـنــائــب
وليد جنبالط على النظام االنتخابي
الـنـسـبــي ،بــالـقــول« :إن النحيب الــذي
يستخدمه جنبالط والـتـحــذيــر الــذي
يطلقه عن مكون طائفي سيندثر مع
الـنـسـبـيــة ،ه ــو ال ـخ ــداع ف ــي عـيـنــه وال
يـنـطـلــي عـلــى أح ــد ،ف ــال ــدروز يشكون
مــن هيمنته عليهم على مــدى أربعة
عـ ـ ـق ـ ــود ،وشـ ـب ــابـ ـه ــم ي ـ ـصـ ــرخـ ــون مــن
البطالة التي سببها لهم ،وعائالتهم
تئن من الفقر الــذي تــرزح تحته ،ألنه
لم يقم بواجباته تجاه الطائفة التي
تــزع ـم ـهــا ،دون أن يـبـنــي م ـصــانــع أو
يـنـشــئ مــؤس ـســات وي ـق ـيــم مستشفى
أو ج ــام ـع ــة ،وهـ ــو ج ـنــى األم ـ ـ ــوال من
صندوق املهجرين ووزارات تسلمها
وإدارات رأس عليها محازبيه».

تداعيات حرب  :2006جنود االحتالل
يفضلون السجن على الميركافا
يحيى دبوق
مــن حـصــن آم ــن إل ــى تــابــوت متنقل.
ه ـ ــذه ه ــي ح ـق ـي ـقــة دب ــاب ــة امل ـيــركــافــا
فــي الــوعــي الجمعي لإلسرائيليني،
بعد أن أسقط حــزب الله ،عــام ،2006
أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة «مـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــرة الـ ـصـ ـن ــاع ــات
العسكرية» .من حينه ،بعد الحرب،
ي ـس ـع ــى ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إل ــى
إعــادة الثقة بـ»الدبابة األكثر تطورًا
وأم ـنــا فــي ال ـعــالــم» ،دون طــائــل .قبل
الـحــرب ،بحسب املعطيات العبرية،
كــان ســاح املــدرعــات وامليركافا ،هو
األكـثــر جــذبــا للجنود اعـتـقــادًا منهم
أنــه األكـثــر أمـنــا :ستة مرشحني لكل
مـ ـك ــان ش ــاغ ــر فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاح .ان ـق ـلــب
ال ــواق ــع ب ـعــد الـ ـح ــرب ،وب ــات ــت ق ـيــادة
السالح تجبر الجنود على االلتحاق
باملدرعات ،بعد ابتعادهم عنه.
أمـ ــس ،كـشـفــت صـحـيـفــة «م ـعــاريــف»
ال ـع ـب ــري ــة ،أن أح ـ ــد أه ـ ــم ال ـت ـحــديــات
ال ـتــي تــواجـهـهــا ال ـق ـيــادة العسكرية
للجيش اإلسرائيلي ،هو إعادة الثقة
بــدبــابــة امل ـي ــرك ــاف ــا ،رغ ــم مـ ــرور أكـثــر
مــن عـشــر س ـنــوات عـلــى ح ــرب لبنان
الثانية عــام  .2006تشير الصحيفة
إلــى أن الجيش واج ــه الـعــام املاضي
ص ـع ــوب ــة فـ ــي ت ـج ـن ـيــد م ـق ــات ـل ــن فــي
ســاح املــدرعــات ،وفشل فــي تسويق
امل ـي ــرك ــاف ــا م ــن ال ـج ـيــل الـ ــرابـ ــع ،الـتــي
تعد آلــة حــرب متطورة ج ـدًا ،وكانت
ه ــي امل ـس ــؤول ــة إل ــى ج ــان ــب ال ـطــائــرة
الحربية فــي تأمني ال ــردع إلسرائيل
منذ قيامها عام .1948
امل ـع ـط ـيــات املـجـمـعــة ل ــدى م ـعــاريــف،
تكشف أن  86جنديًاّ ،
كعينة ،رفضوا
في تشرين الثاني املاضي االلتحاق
بصفوف ســاح املــدرعــات ،وفضلوا
الـسـجــن عـلــى ذلـ ــك ،األمـ ــر الـ ــذي دفــع
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـل ـج ـيــش إل ــى
إج ـ ـبـ ــارهـ ــم عـ ـل ــى الـ ـخ ــدم ــة ف ـ ــي ه ــذا
السالح.
وتشير الصحيفة أيضًا إلى أن دورة
التجنيد األخ ـي ــرة كـشـفــت معطيات

(أرشيف)

يصعب إقناع أحد ،أي
أحد ،بخوض المعارك
في مواجهة حزب الله،
في «تابوت متنقل»

مقلقة ،إذ إن األلوية التابعة للمشاة،
وكـ ــذلـ ــك لـ ـس ــاح ــي الـ ـبـ ـح ــر والـ ـجـ ــو،
تمتعت بفائض في طلبات املجندين
لـلـخــدمــة ف ــي ه ــذه األس ـل ـح ــة ،بينما
عانى سالح املدرعاتّ ،رغم محاوالت
إغ ـ ــراء امل ـج ـنــديــن وح ــث ـه ــم ،م ــن فشل
في إكمال العدد املطلوب قبل انتهاء
فترة التجنيد.
الـجـيــش اإلســرائـيـلــي وق ـيــادة ســاح
املدرعات يدركان ،بحسب ما تكشف
معطيات معاريف ،وجود هوة كبيرة
ب ــن امل ــرغ ــوب فـيــه وم ــا ه ــو مــوجــود

بــالـفـعــل ،وأن يـصــل األم ــر إل ــى الـحـ ّـد
الـ ــذي يــرضــى ف ـيــه امل ـج ـنــد بالسجن
على االلتحاق بامليركافاّ ،
يعبر عن
ُ َ
ثــغــر جسيمة وفـشــل كبير فــي الثقة
بـ ـه ــذا ال ـ ـسـ ــاح .وت ـل ـف ــت الـصـحـيـفــة
إلــى أن الجيش يسعى ويـحــاول مع
املجندين ،بــا طــائــل ،التشديد على
ميزة الخدمة في املدرعات وإفهامهم
أنها آلة حرب رئيسية من شأنها أن
تحسم املـعــارك وتصل ميزاتها إلى
أنها ّ
تنمي الصداقات الشخصية بني
طواقمها ،أكثر من أي سالح آخر ،مع
الـتـشــديــد أي ـضــا عـلــى وج ــود تأهيل
استثنائي لكل متطوع في املدرعات.
هي إذًا «متالزمة امليركافا» وإحدى
نـتــائــج ح ــرب ع ــام  .2006وإذا كانت
م ـعــاريــف ق ــد خـلـصــت ف ــي تـقــريــرهــا
إل ـ ـ ــى «ن ـ ـص ـ ــح» الـ ـجـ ـي ــش ب ـ ـضـ ــرورة
العمل على «إيـجــاد صيغة مناسبة
ل ـلــوصــول إل ــى ق ـلــب ال ـش ــاب املــرشــح
ل ـل ـخــدمــة» ،ل ـكــن ال ــواق ــع وم ــا تــرســخ
ـص على
ف ــي وع ــي «الـ ـش ــاب» مـسـتـعـ ٍ
الحل .إذ يصعب إقناع أحد ،أي أحد،
بـخــوض امل ـعــارك فــي مــواجـهــة حــزب
الله ،في «تابوت متنقل».

