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تقرير

الحرب مع إسرائيل :ممكنة ال حتمية
علي حيدر

ُ
ُمتمنيًا على الدولة اللبنانية أن تبرئ
خياط.
وبالتزامن مــع انعقاد جلسة املحكمة
فــي اله ــاي ي ــوم أم ــس ،تــداعــى ع ــدد من
ال ـص ـحــاف ـيــن واإلع ــامـ ـي ــن إلـ ــى وقـفــة
تضامنية أمــام مبنى «الجديد» شارك
ف ـي ــه عـ ــدد م ــن الـ ــزمـ ــاء ال ــذي ــن أع ـل ـنــوا
وقــوف ـهــم إل ــى جــانــب خ ـي ــاط .وأطـلـقــت
الـ ـقـ ـن ــاة وس ـ ــم « #ق ـض ــاء_ع ـل ــى_م ــن»
وش ـ ـعـ ــار «ع ـ ـشـ ــرة آالف م ـ ـ ّـرة ال ـق ـضــاء
معنا».
ت ـق ــول خ ـي ــاط إن «ال ـت ـضــامــن مــوجــود
م ــن اإلع ــام ـي ــن وس ـيــاس ـيــن ينتمون
إلــى األط ــراف كافة ،ولكن هــذا ال يعني
أي شــيء أم ــام انـتـهــاك سـيــادة لبنان».
الغائب الوحيد عن الساحة ،بالنسبة
إل ــى خ ـي ــاط ،ه ــو وزيـ ــر اإلع ـ ــام رم ــزي
جــريــج «وكـيــل سوليدير والـحــائــر بني
ـام» .علمًا
دوره كــوزيــر ووظيفته كـمـحـ ٍ
بــأن جريج كــان قــد صـ ّـرح أمــس ُمهنئًا
«الجديد» وخياط على النتيجة التي
ان ـت ـهــت إل ـي ـه ــا قـضـيـتــه ُ
وم ـث ـن ـي ــا على
مــوقـفـهــا بــامل ـثــول أم ــام املـحـكـمــة .وقــال
إنـ ــه كـ ــان ي ـتــوقــع أن «تـ ـك ــون الـعـقــوبــة
الـتــي يمكن أن يحكم بـهــا عـلــى خياط
مقتصرة عـلــى غــرامــة نـقــديــة باعتبار
أنـهــا ُبــرئــت مــن التهمة األســاسـيــة ولم
ت ـ ـ َـدن إال بـتـهـمــة عـ ــدم االم ـت ـث ــال ل ـقــرار
صادر عن املحكمة».

توحي املعطيات اإلسرائيلية بمصادرها
املـ ـتـ ـن ــوع ــة ،أن ال ـ ـحـ ــرب بـ ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
وإســرائـيــل ال مفر منها .وآخــر مــا صدر
فــي ه ــذا الـسـيــاق تـقــريــر معلق الـشــؤون
األمـنـيــة فــي مــوقــع يــديـعــوت أحــرونــوت،
رون بــن يـشــاي ،الــذي أكــد أنــه «مــن فترة
ل ـي ـســت ط ــوي ـل ــة ،أع ـ ـ ـ ّـدت قـ ـي ــادة املـنـطـقــة
ً
(الـشـمــالـيــة) ،تـحــديـثــا شــامــا وإبــداعـيــا
للخطط الهجومية والدفاعية».
ومـ ـم ــا ي ـل ـفــت أن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ال ــذي ــن
يؤكدون أن ليس من مصلحة حزب الله
فتح جبهة ثانية مع الجيش اإلسرائيلي
فــي الــوقــت الــذي يـخــوض معركة وجــود
دف ــاع ــا ع ــن لـبـنــان وشـعـبــه ف ــي مــواجـهــة
الخطر التكفيري ،يتحدثون أيـضــا عن
أرجحية نشوب ما يسمونه حرب لبنان
الثالثة .ويعود ذلــك إلــى أنهم يــرون في
املـعــركــة ال ــدائ ــرة عـلــى األرض الـســوريــة،
ودور حـ ــزب ال ـل ــه ف ـي ـه ــا ،ظ ــرف ــا مـثــالـيــا
ل ـتــوج ـيــه ض ــرب ــات م ــدروس ــة ومـ ـح ـ َّـددة
ت ـس ـت ـهــدف قـ ـ ــدرات حـ ــزب الـ ـل ــه ،ان ـطــاقــا
مــن تقدير مـفــاده أنــه ليس مــن مصلحة
حزب الله الرد التناسبي على مثل هذه
الضربات.
ي ـن ـب ـغــي ال ـت ــأك ـي ــد أن ن ـش ــوب الـ ـح ــرب ال
يحتاج إال إلى إرادة أحد أطراف الصراع
القادر على فرضها على اآلخرين .بينما
يحتاج الهدوء إلى إرادة جميع األطراف،
بصرف النظر عن أسباب كل منهم .وال
يصح استبعاد إمكانية نشوب الحرب
مع إسرائيل ،أو الجزم بها ،بشكل مطلق.
وي ـع ــود ذل ــك إل ــى أن ع ــدم مـ ـب ــادرة أحــد
األطــراف ،وتحديدًا إسرائيل ،إلى شنها
أو ال ــدف ــع بــات ـجــاه ـهــا ،مــرت ـبــط بـعــوامــل
وظروف ومعادالت َّ
محددة..
َ
لم يبق التقدير اإلسرائيلي بشأن مثالية
الظرف اإلقليمي لشن اعتداءات متعددة
املستويات واألهداف ،في إطاره النظري،
بل تحول إلى خطط وقرارات واعتداءات
نـ ـف ــذه ــا جـ ـي ــش االح ـ ـت ـ ــال فـ ــي س ــوري ــا
ولبنان.
ف ــي س ــوري ــا اع ـت ـبــر ح ـك ــام ت ــل أب ـي ــب أن
ت ـق ــدي ــره ــم كـ ــان ص ـح ـي ـحــا إلـ ــى ح ــد م ــا،
وال ــدل ـي ــل ع ـلــى ذل ــك أن م ـح ــور امل ـقــاومــة
ام ـت ـن ــع ع ــن ال ـ ــرد امل ـب ــاش ــر وال ـت ـنــاس ـبــي
ت ـج ـن ـبــا ل ـف ـتــح ج ـب ـهــة ج ــدي ــدة ف ــي ه ــذه
املــرحـلــة .مــع اإلش ــارة إلــى أن العديد من
ـرا ِّئـ َيـلـيــة شـكـكــت بـجــدوى
الـتـقــاريــر اإلسـ ُ
الضربات التي نفذت حتى اآلن .ووصف

عندما حاول العدو
التمدد بعدوانه باتجاه
لبنان لم تكن حسابات
صناع القرار في محلها
أح ــد ه ــذه ال ـت ـقــاريــر «اإلن ـ ـجـ ــازات» الـتــي
سجلها اإلسرائيليون بأنها «نقطة في
بحر» قدرات حزب الله.
لكن عندما ح ــاول الجيش اإلسرائيلي
الـتـمــدد بـعــدوانــه بــاتـجــاه لبنان لــم تكن
حـســابــات صـنــاع ال ـق ــرار فــي مـحـلـهــا .إذ
عندما عـمــدوا إلــى محاولة جــس نبض
ح ــزب ال ـل ــه ،وت ـم ـثــل ف ــي حـيـنــه بــاع ـتــداء
جـنـتــا مـطـلــع ع ــام  ،2014ردت املـقــاومــة
باستهداف إحدى دوريات جيش العدو
فــي م ــزارع شـبـعــا .ثــم أت ــى رد ح ــزب الله
أي ـض ــا ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــداء ال ـق ـن ـي ـطــرة (مـطـلــع
ال ـع ــام الـ ـج ــاري) ب ـص ــواري ــخ اسـتـهــدفــت
موكبًا إسرائيليًا ،وهــو مــا أكــد لصانع
الـقــرار فــي تــل أبيب أن املــدى الــذي ذهب
ً
وبناء
إليه في رهاناته كان مبالغًا فيه.
على ذلك ،باتت القيادة اإلسرائيلية على
قناعة بــأن لـحــزب الـلــه خطوطًا حـمــراء،
ي ـم ـنــع تـ ـج ــاوزه ــا ب ــال ــرغ ــم م ــن امل ـعــركــة
التي يخوضها في مواجهة الجماعات
التكفيرية في سوريا والجرود اللبنانية.
ٍّ
وأبرز تجل لهذا الفهم ما نقلته صحيفة
يــديـعــوت أح ــرون ــوت ( )2015/7/30عن
االس ـت ـخ ـب ــارات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة بـ ــأن «مــن
يعتقد ب ــأن قـتــال ح ــزب الـلــه فــي ســوريــا
سـيــردعــه عــن ردود يمكن أن ت ــؤدي إلى
حرب شاملة ،عليه أن يعيد حساباته».
ّ
وي ـم ـكــن ال ـت ـق ــدي ــر ،ب ــل الـ ـج ــزم ب ـ ــأن فـهــم
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ل ـ ــردود حـ ــزب الـ ـل ــه ،هــي
التي حالت حتى اآلن دون مغامرة بشن
اعتداءات أوسع في لبنان.
مع ذلك ،ترى إسرائيل أن مجمل التطورات
اإلقليمية تنطوي على تهديدات وفرص
أيضًا .وفي ضوء ذلك ،تحافظ على حالة
تــرصــد وتــوثــب اس ـت ـعــدادًا لالنقضاض
في اللحظة املناسبة .لكن مشكلة العدو
أن ح ــزب الـلــه أيـضــا يـحــافــظ عـلــى حالة
التوثب للرد على اي اعتداء إسرائيلي.
ّ
وأب ــرز معطى عملي أك ــد ه ــذه الحقيقة

ُّ
رد ح ــزب ال ـلــه األخ ـيــر فــي مـ ــزارع شبعا
بعد عــدوان القنيطرة ،والــذي كان يمكن
أن ي ــؤدي إل ــى مــواجـهــة أوس ــع لــو اتخذ
الـعــدو ق ــرارًا بتوسيع دائ ــرة اعـتــداءاتــه.
ُيضاف إلى ذلك أن حزب الله قرن رده في
حينه باالستعداد للرد التناسبي على
أي رد إسرائيلي ،وهــو ما أدركــه صانع
القرار في تل أبيب في حينه ،من ضمن
أم ــور أخ ــرى ،عـبــر «ال ـب ـيــان رق ــم واح ــد»،
ومستوى جاهزية حزب الله العمالنية
اس ـت ـع ــدادًا لـلـمــواجـهــة ،األم ــر ال ــذي دفــع
العدو إلى التراجع واالنكفاء.
في ضوء ما تقدم ،تجد تل أبيب نفسها
أم ـ ــام واق ـ ــع م ــرك ــب .م ــن ج ـه ــة ،تـفـتــرض
أن الـ ـتـ ـط ــورات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ـس ــوري ــة،
إل ــى مــا قـبــل ال ــدخ ــول ال ــروس ــي ال ّــذي لم
تـكـتـمــل م ـعــاملــه وت ــداع ـي ــات ــه ،ت ــوف ــر لها
فــرصــة لتحقيق إن ـجــازات استراتيجية
فــي مــواج ـهــة ح ــزب ال ـلــه ،بــأقــل االث ـم ــان.
ضـمــن هــذا اإلط ــار ،أق ــرت االسـتـخـبــارات
العسكرية اإلسرائيلية أنــه بفعل سرعة
الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ،ب ـ ــات م ــن ال ـص ـع ــب ال ــرك ــون
إلـ ــى ال ـخ ــاص ــات ال ـت ــي ت ـت ــوصــل إلـيـهــا
ً
تقديراتها السنوية .وافترضت بدال من
ذل ــك أن ه ــذه ال ـت ـقــديــرات ق ــد ت ـكــون ذات
ص ـلــة ملـ ــدة س ـتــة أش ـه ــر ف ـق ــط .وبـحـســب
رئيس وحدة األبحاث في االستخبارات
العسكرية العميد إيلي بــن مائير ،بات
احتمال الوقوع في الخطأ أكثر مما كان
في املاضي.
على خــط م ــواز ،ملــس الـعــدو وجــود قــرار

ن ـه ــائ ــي ب ــال ــرد ب ـم ــا ي ـت ـنــاســب ع ـل ــى أي
اع ـت ــداء .وه ـكــذا ب ــات عـلــى صــانــع الـقــرار
في تل ابيب أن يأخذ بالحسبان إمكان
تـ ـع ـ ّـرض جـبـهـتــه ال ــداخ ـل ـي ــة الـعـسـكــريــة
واالقتصادية واالستراتيجية لضربات
صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ل ـ ــم ت ـش ـه ــد م ـث ـل ـه ــا ط ـ ــوال
ت ــاري ـخ ـه ــا ،إذا م ــا قـ ــرر ش ــن اع ـ ـتـ ــداءات
واسعة.
وم ــن أبـ ــرز مـفــاعـيــل ه ــذا ال ــواق ــع املــركــب
من تهديدات وفــرص ،على رؤى القيادة
اإلســرائـيـلـيــة وتـقــديــراتـهــا ،أن املـعــادالت
التي تحكم حسابات املواجهة مع حزب
الله في الظروف الحالية ،تكشف عن ال
حتمية الحرب مع حزب الله ضمن املدى
املنظور.
فــي الـجـهــة املـقــابـلــة ،إن ت ـطــور األح ــداث
اإلقـلـيـمـيــة وســرعـتـهــا وحـجــم الـقـلــق من
التداعيات غير النووية لالتفاق النووي
م ــع إيـ ـ ــران ،وال ـ ـقـ ــراءة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ملــآل
ال ـت ـطــورات ،تجعل سـيـنــاريــو ات ـخــاذ تل
أب ـيــب قـ ــرارًا عـمــانـيــا يـتـجــاوز الـسـقــوف
الـ ـت ــي رس ـم ـه ــا ح ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ـ ـ بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
تقدير خاطئ لــردوده ـ ممكنًا وال يمكن
استبعاده.
أما بخصوص مفاعيل الدخول الروسي
املباشر على خط املواجهة في الساحة
ال ـســوريــة ،فـهــو مـســار لــم تكتمل معامله
لـحــد اآلن ول ــم تـتـبـلــور كــافــة تــداعـيــاتــه،
وسيكون له أثره على أي قرار إقليمي أو
دولــي يتصل بالساحة السورية وحتى
اللبنانية.

مائير :بات احتمال الوقوع في الخطأ أكثر مما كان في الماضي (أرشيف)

األسير ولماذا قاتل الجيش؟
ُأن املــامــح الـجــديــدة للشيخ واسمه
َ
ً
املـ ـن ــتـ ـح ــل ،ل ــم ُي ـس ـع ـف ــاه طـ ــويـ ــا ،إذ
ُ
أوقـفــه فــرع املـعـلــومــات .أف ــاد حبلص
ف ــي الـتـحـقـيــق األولـ ـ ــي ب ــأن ــه «بـحـكــم
كإمام مسجد وخطيب
مسؤولياتي
ُ
ّ
تتعرض
كنت أتناول في خطبي ما
له الطائفة السنية من إحباط بسبب
مـحــاسـبــة ط ــرف لـبـنــانــي وتـ ــرك آخــر
م ــن دون حـ ـس ــاب .وه ــاج ـم ــت ن ـظــام
األسد ّ
الثورة .وهذا الخطاب
وأيــدت
َ
ُ
أكسبني شعبية ،ولع اسمي» .يكمل
ُح ـب ـلــص« :ول ـ ــدى ت ـس ــارع األح ـ ــداث،
أعلن الشيخ سالم الرافعي من على
املـنـبــر تـشـكـيــل «امل ـج ـلــس الـعـسـكــري
ألهــل الـ ُّـسـنــة» ،ودع ــوت أنــا شخصيًا
الـ ـن ــاس إلـ ــى ح ـم ــل الـ ـس ــاح ل ـلــدفــاع
ع ــن م ـن ــازل ـه ــم .ورحـ ـ ــت أن ـ ّـس ــق عـمــل
ّ
ً
املجموعات املسلحة املوجودة أصال،
وكـ ـ ــان ه ــدف ــي أن ت ـص ـبــح طــراب ـلــس
ذات خـصــوصـيــة أمـنـيــة تـمــامــا مثل
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة .ع ـ ّـدد ُحبلص
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ــه،
كاشفًا أن إحداها الخاصة بأسواق

ُحبلص بعد التجميل:
عندما نظرت إلى المرآة
لم أعرف نفسي

ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ك ـ ــان ـ ــت تـ ــاب ـ ـعـ ــة ل ـل ـش ـيــخ
الرافعي .وذكــر ُحبلص أن اثنني من
مساعدي أحمد األسـيــر ّ
درب ــا بعض
عناصر هــذه املجموعات ،وهما أبو
أحمد الصيداوي وأبــو خالد اللذان
ً
اس ـت ــأج ــر ل ـه ـمــا ُّح ـب ـل ــص مـ ـن ــزال فــي
بحنني .وأفــاد بأنه بعد نحو أربعة
أشهر من أحداث عبرا« ،قمت بتأمني
مسكن للشيخ األسـيــر وعــائـلـتــه في
ب ــاب الـتـبــانــة ،ول ــدى تطبيق الخطة
األم ـن ـيــة نـقـلـتــه إل ــى شـقــة أخـ ــرى في
بحنني مع عائلته وبعض مرافقيه».

ّوبخصوص سالح املجموعات ،ذكر
أنه اشتراه من تجار األسلحة ،كاشفًا
أن األس ـي ــر ك ــان يــدفــع ثـمــن ال ـســاح.
وكـ ـش ــف أن أب ـ ــو أحـ ـم ــد ال ـص ـي ــداوي
اشـ ـ ـت ـ ــرى كـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن امل ـ ـ ــواد
ُ
األول ـي ــة الـتــي تـسـتـخــدم فــي صناعة
ّ
املـ ـتـ ـف ـ ّـج ــرات ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن بعض
عناصر األسير عملوا على تجهيزها
كعبوات ناسفة فــي أحــد املـنــازل في
سهل عكار .وعــن أحــداث املنية ،ذكر
أن ــه «م ــع ب ــدء م ـعــركــة األسـ ـ ــواق (فــي
طــراب ـلــس) ،ب ــدأت أتـلـقــى الـعــديــد من
االت ـ ـصـ ــاالت والـ ـشـ ـك ــاوى م ــن أهــالــي
تلك املنطقة للمساعدة بفك الحصار
الــذي فرضه الجيش ،فقمت بالطلب
ّ
مناصري قطع الطرقات في املنية
من
لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
ً
ملعالجة الوضع ،وأصـ ُ
ـدرت تسجيال
ُ
ص ــوتـ ـي ــا ،ف ــق ـط ـع ــت الـ ـ ـط ـ ــرق .وأمـ ـ ــام
أفـ ـ ــران ل ـب ـنــان األخـ ـض ــر ،أط ـل ــق أحــد
العناصر النار على شاحنة للجيش
ُ
وأصـ ــاب ع ــدة ع ـنــاصــر .واســتـهـ ِـدفــت
مــالــة للجيش وسـقــط مــن فيها بني

ق ـت ـي ــل وج ـ ــري ـ ــح .وبـ ـحـ ـل ــول الـ ـظ ــام،
ب ــدأ عـنــاصــر امل ـج ـمــوعــات ف ــي املنية
وبـحـنــن يـنـسـحـبــون إل ــى البساتني
املـ ـ ـج ـ ــاورة ،وان ـس ـح ـب ـ ُـت ب ـ ـ ــدوري مــع
مرافقني تابعني لي واختبأنا ثالثة
ّ
أي ــام .اتصلت بعدها بشقيقي الــذي
ّ
أحضر بيك أب مـعــدًا لنقل الخضار
ونقلنا إلى البداوي».
ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق االس ـت ـن ـط ــاق ــي ،أدل ــى
حبلص بأن لديه مجموعات مسلحة،

مثله مثل بعض رجال الدين وبعض
الـسـيــاسـيــن ،وأن ع ــدد مـجـمــوعــاتــه
تشمل نحو خمسني عنصرًا.
أربعة،
ّ
بأنه استعمل هوية ّ
مزورة
واعترف
باسم ابن زوج والدته هيثم القبوط
ل ــدى طـبـيــب الـتـجـمـيــل نـ ــادر صـعــب.
ّ
وردًا ع ـلــى سـ ــؤال قــاضــي التحقيق
إن ك ـ ــان ص ـع ــب ع ـل ــى ع ـل ــم بـهــويـتــه
وبالغاية من عملية التجميل ،أجاب
بالنفي.

