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سياسة

3

في الواجهة

عون:

ال رئيس لألركان بال قائد للجيش
سـيـسـ ّـهــل ت ـصــديــر ال ـغ ــاز اإلســرائـي ـلــي
والقبرصي ويجعله أقــل تكلفة» .هذه
الفرضية تدعمها مـعـلــومــات ،أشــارت
إليها مصادر في فريق الثامن من آذار،
أك ــدت أن «األم ـيــرك ـيــن رف ـض ــوا بــدايــة
العمل في البلوكات الجنوبية الثالثة،
لكنهم تــراجـعــوا عــن ه ــذا املــوقــف بعد
اتفاق إسرائيل وقبرص على بيع الغاز
وتـ ـص ــدي ــره» .املـ ـص ــادر نـفـسـهــا تـجــزم
بعدم إمكانية «حصول هذه الشراكة،
ّ
إال في حال واحدة ،وهي أن يشن العدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ح ــرب ــا ع ـل ـي ـنــا ويـنـتـصــر
فيها» ،مشيرة إلى أن «اهتمام الرئيس
ب ـ ّـري بــاملـلــف وإصـ ـ ــراره عـلــى التمسك
بالبلوكات الجنوبية الثالثة لــم يكن
ب ـه ــدف ت ـلــزي ـم ـهــا ك ـي ـف ـمــا كـ ــان أو ألي
جهة كــانــت ،بــل مــن بــاب تثبيت الحق
اللبناني فـيـهــا» .إذ مــن غـيــر املنطقي
«ت ـل ــزي ــم ال ـب ـل ــوك ــات ال ـس ـب ـعــة األخـ ــرى
فــي املنطقة الشمالية والــوسـطــى ،في
مـقــابــل الـتـنــازل عــن الـبـلــوكــات الباقية
أمـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـ ــدو يـ ـسـ ـع ــى إلـ ـ ـ ــى سـ ــرقـ ــة كــل
ثــرواتـنــا» .أمــا بــاسـيــل ،فيريد أن يبدأ
التنقيب عن الغاز بأسرع وقت ممكن،
ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ــه ف ــي م ـح ــاول ــة إن ـق ــاذ
االقـتـصــاد اللبناني مــن الــواقــع املــزري
ال ــذي َ يـعــانــي م ـنــه .وف ــي مـقــابــل نـيــات
الـطــرفــن اللبنانيني لــاتـفــاق النفطي
األخ ـي ــر ،ت ـســرح نـيــة األمـيــركـيــن نحو
ملعب آخر :إقامة نوع من الشراكة بني
لـبـنــان وعـ ـ ـ ّ
ـدوه ،وه ــو م ــا تـنـ ّـبـهــت إلـيــه
مصادر بارزة في فريق  8آذار ،مشددة
على ضرورة «عدم التنازل لألميركيني
الــذيــن يــريــدون اب ـتــزازنــا تـحــت عـنــوان
إي ـج ــاد تـسـهـيــات إقـلـيـمـيــة لـتـصــديــر
ً
الغاز اللبناني مستقبال».
ّ
تعددت أساليب التطبيع مع إسرائيل
واختلفت وسائله وآليته ،وهــي تجد
دومــا مــن يـسـ ّـوق لها .لــن يكون صعبًا
على أحد تصديق املعلومات املذكورة
ً
إذا ع ــدن ــا أوال إل ــى حـقـيـقــة مـطـلـقــة ال
يمكن النقاش فيها ،وهي أن «الواليات
املتحدة يستحيل أن تسمح ألي دولة
عــرب ـيــة ال ـس ـيــر ف ــي م ـش ــروع ع ـلــى هــذا
ال ـق ــدر م ــن األه ـم ـيــة دون أن تــأخــذ في
االعـتـبــار املصلحة اإلسرائيلية منه».
وثانيًا إلــى مــواقــف عــدد الشخصيات
العربية املعنية بصناعة النفط والغاز،
الـ ـت ــي ب ـ ــدأت م ـن ــذ ع ـ ــام  2011ت ـس ـ ّـوق
لـلـحــوافــز املــالـيــة الـتــي يمكن أن تكون
ً
مــدخــا إلــى الـســام فــي منطقة الشرق
األوسـ ـ ــط ،وأن الـ ـن ــزاع ال ـس ـيــاســي بني
إســرائ ـيــل ولـبـنــان يمكن أن يـحــل عبر
إيجاد قضية مشتركة في البحر!

ال ـن ـت ـي ـجــة ه ــي ال ـف ـش ــل ف ــي مــواج ـهــة
طــائــرة مسيرة واح ــدة ،فكيف الحال
فــي مــواجـهــة مجموعة مــن الـطــائــرات
تـطـلــق بــال ـع ـشــرات دف ـع ــة واح ـ ــدة في
اتجاه اهدافها في اسرائيل؟
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،اعـ ـلـ ـن ــت اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ان ـه ــا
«سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـخـ ـل ــص ال ـ ـع ـ ـب ـ ــر» .هـ ـ ـ ــذا مــا
أك ـ ـ ــده مـ ـص ــدر امـ ـن ــي رفـ ـي ــع ل ــاع ــام
الـ ـعـ ـب ــري ،وعـ ـ ّـبـ ــر ع ـن ــه ايـ ـض ــا عـضــو
امل ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر لـلـشــؤون
االم ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ــوزي ــر زئـيــف
ال ـ ـ ـكـ ـ ــن ،فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث اذاعـ ـ ـ ـ ـ ــي امـ ـ ــس،
م ـطــال ـبــا قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش بــالـتـحـقـيــق
ف ــي ال ـح ــادث و»اس ـت ـخ ــاص الـعـبــر»،
واطــاع املجلس املصغر على نتائج
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات« .اس ـت ـخ ــاص ال ـع ـبــر»،

ال يدخل تباين التيار
الوطني الحر وحزب القوات
اللبنانية من تعيين قائد
جديد للجيش ،او تأجيل
تسريح القائد الحالي العماد
جان قهوجي ،في الـ%20
المنفذة من «اتفاق
النيات» .اال ان مواقفهما
المعلنة من هذا
االستحقاق ليست وحدها
الكافية لبته
نقوال ناصيف
ال يزال مبكرًا الى حد استحقاق الجيش:
االم ــن ال ـعــام للمجلس االع ـلــى للدفاع
الـلــواء محمد خير يـحــال على التقاعد
في  21آب ،وقائد الجيش العماد جان
قـهــوجــي ورئ ـيــس االركـ ــان ال ـل ــواء وليد
س ـل ـم ــان فـ ــي  30ايـ ـ ـل ـ ــول .فـ ــي حـصـيـلــة
الجولة املتواضعة لوزير الدفاع سمير
م ـق ـب ــل ،ت ـح ـض ـي ـرًا مل ــا ي ـن ـت ـظ ــره ،اكـتـفــى
بــزيــارة الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون ورئـيــس
حــزب الـقــوات اللبنانية سمير جعجع،
بينما ارجــىء لقاؤه مع رئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ــري ال ــى م ــا ب ـعــد ع ــودة
االخ ـي ــر م ــن ال ـخ ــارج ف ــي زيـ ــارة خــاصــة
ألقل من اسبوعني.
اعاد عون وجعجع على مقبل موقفيهما
املـ ـع ــروف ــن :بـيـنـمــا ي ـك ــرر االول لـلـمــرة
الثالثة رفض تأجيل التسريح ويتمسك
بتعيني قائد جديد ،جهر الثاني بابقاء
ال ـقــديــم ع ـلــى قــدمــه ب ــامل ـب ــررات نفسها.
ف ــإذا الـحـلـيـفــان ال ـجــديــدان عـلــى طــرفــي
نقيض في استحقاق ليس ثانويًا ،وال
بـسـيـطــا ي ــدار ل ــه ال ـظ ـهــر ،وال بالتأكيد
عابرًا خصوصًا أن قيادة الجيش باتت
املـنـصــب امل ــارون ــي االول بـعــد الـشـغــور
الـ ــرئـ ــاسـ ــي .ل ـي ـســا وح ــدهـ ـم ــا امل ـع ـنـيــن
بـمـصـيــر اس ـت ـح ـقــاق يـقـتـضــي ان يعبر
ً
اوال بـمـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وت ــواف ــر ثلثيه
الواجبني التخاذ الـقــرار :لعون وزيــران
فقط ،بينما جعجع خارج الحكومة .بل
االكثر اهمية انهما ليسا وحدهما َمن
يختاران القائد الجديد.
على ان مصير الضباط الثالثة الكبار

«استخالص العبر»
هي كلمة السر التي
تحاول تغليف الحقائق
ّ
المرة بعبارات مهنية

هــي كلمة الـســر الـتــي تـحــاول تغليف
الحقائق ّ
املرة بعبارات مهنية لتعمية
الحقائق ،وخاصة ما يتعلق بالفشل
امل ــوص ــوف الـ ــذي يــامــس الفضيحة
العملياتية للجيش االسرائيلي.
ستبرز في التحقيقات اسئلة كثيرة،

ّ
عالق على مسؤوليات موزعة:
 1ـ ـ امــام مقبل ،وهــو الــوزيــر املعني ،ان
يحمل الى مجلس الوزراء الئحة بثالثة
اسماء ضباط مرشحني لقيادة الجيش
يطرحها على التصويت ،وينال احدها
ثلثي االصـ ــوات .ردًا على طلب الــوزيــر
الئـ ـح ــة ب ــاالسـ ـم ــاء امل ــرشـ ـح ــة ال ـث ــاث ــة،
يعتزم قهوجي تزويده اسماء ما يقارب
 70ضابطًا مارونيًا من رتبة عقيد ركن
وعميد ركن ما دام القانون يتيح تعيني
قائد من اي من هاتني الرتبتني ،بغية ان
ال يقصر الترشيح على اسماء محددة.
بيد ان صالحية االقتراح للوزير وليس
للقائد ،كونه رأس وزارته.
 2ـ ـ ام ــام قهوجي اق ـتــراح ثــاثــة اسماء
لثالثة ضباط دروز مرشحني لرئاسة
االركــان هم حاتم مالك ومــروان حالوي
وامـ ـ ــن اب ـ ــو م ـج ــاه ــد ب ـص ـف ـتــه صــاحــب
ص ــاحـ ـي ــة االقـ ـ ـت ـ ــراح ،عـ ـل ــى ان يـحـمــل
ال ــوزي ــر الــائ ـحــة ال ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء.
صالحية الترشيح هذه ملزمة لقهوجي

ً
لـئــا يـعـ ّـد مــوقـفــه تعطيال ل ــدور سلطة
التعيني في مجلس ال ــوزراء ،والتسبب
ب ـف ــراغ ف ــي رئ ــاس ــة االركـ ـ ــان .لـكــن الـشــق
الـسـيــاســي فــي مـقــاربــة ه ــذا الـجــانــب ان
رئـ ـي ــس الـ ـح ــزب ال ـت ـق ــدم ــي االش ـت ــراك ــي
ّ
يصر على تعيني
النائب وليد جنبالط
رئيس لالركان خلفًا لسلمان الذي يكون
انهى في  30ايلول  43عامًا في الخدمة
العسكرية .يرفض جنبالط ابقاء مقعد
ال ـطــائ ـفــة ش ــاغـ ـرًا ،ويـتـفـهــم مـعـظــم كتل

تأجيل التسريح
ينتظر إستنكاف
مجلس الوزراء

بت رئاسة االركان منفصل عن قيادة الجيش (هيثم الموسوي)

منها :كيف امكن للطائرة ان تتسلل
الــى الــداخــل االســرائـيـلــي وتـجــول في
االج ــواء االسرائيلية وف ــوق اهدافها
طــوال ساعة من الزمن؟ وملــاذا فشلت
املـنـظــومــات الــدفــاعـيــة عـلــى انــواعـهــا،
ث ــاث م ـ ــرات ،ف ــي اعـ ـت ــراض ال ـطــائــرة،
وك ـيــف ملـنـظــومــة بــاتــريــوت ان تفشل
م ــرت ــن ،م ــع ف ـش ــل اض ــاف ــي ل ـطــائــرت
سـ ــاح ال ـج ــو ب ـع ــد اطـ ـ ــاق ص ــواري ــخ
جــو ـ ـ ـ ـ جــو فــي ات ـجــاه ال ـطــائــرة؟ مــاذا
عن الفشل غير املعلن ملنظومة القبة
ال ـحــديــديــة ال ـت ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة في
م ـ ـنـ ــاورات ال ـج ـيــش االس ــرائ ـي ـل ــي في
الجوالن لحظة تسلل الطائرة ،والتي
اعلنت اسرائيل قبل اشهر انها ُع ّدلت
ملــواج ـهــة ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـط ــائ ــرات؟

كيف سيقرأ املستوطنون ،وتحديدًا
م ـس ـت ــوط ـن ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـ ـقـ ــريـ ــب مــن
الحدود مع لبنان ،الفشل االسرائيلي
في اعـتــراض الطائرة ،وإمكاناته في
رفــع مستوى القلق والخشية لديهم
من قدرات حزب الله؟ وبشكل اساسي،
سيبرز السؤال اآلتي :ما هي «دروس
وع ـبــر» الـفـشــل االســرائـيـلــي مــن جهة
حــزب الـلــه وكـيــف سيستفاد منه في
الحرب املقبلة ،على خلفية التقديرات
االستخبارية االسرائيلية ،بأن سالح
الـ ـط ــائ ــرات غ ـيــر امل ــأه ــول ــة ه ــو ســاح
اس ــاس ــي م ــوج ــود ل ــدي ــه ب ـك ـث ــرة ،الــى
جــانــب الـصــواريــخ والـخـبــرة القتالية
الهجومية؟
ي ـت ــوق ــع ل ــآت ــي م ــن االيـ ـ ـ ــام ،م ـحــاولــة

حكومة الرئيس تمام سالم وجهة نظره
ً
وي ـبــررهــا ،مــا يجعل التعيني محتمال
بتوافر الثلثني له.
 3ـ ـ خالفًا ملا يشاع في اوساطه ـ ـ مع ان
عون يكرره امام زواره ـ ـ وهو ان تعيني
خلف لقهوجي حتمي في مقايضة بينه
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل ت ـس ــاوي ف ــي التعيني
بـ ــن ق ــائ ــد ج ــدي ــد ومـ ــديـ ــر ع ـ ــام جــديــد
ل ـقــوى االمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،ال يــؤتــى داخ ــل
تـيــار املستقبل عـلــى ذك ــر صفقة كهذه
السباب مختلفة ،ابرزها انقسام التيار
بــن املــرشـحــن املـحـتـمـلــن :رئـيــس فــرع
املعلومات العميد عماد عثمان او قائد
منطقة الجنوب العميد سمير شحادة.
الــى النائبة بهية الحريري التي تدعم
تعيني شـحــادة ،ينقسم تيار املستقبل
بني الضابطني السنيني الذين يجمعهما
مسقط واحــد هــو اقليم الـخــروب .بذلك
ي ـبــدو اوان صـفـقــة مـتـبــادلــة ك ـهــذه غير
ناضج تمامًا عند الفريق املعني .من ّ
ثم
فــإن الخوض في منصب قائد الجيش
ً
اض ـحــى مـنـفـصــا ع ــن مـنـصـبــي رئـيــس
االركــان واالمــن العام للمجلس االعلى
للدفاع ،اذ يستمر خير يحظى بغطاء
رئيس الحكومة وسلفه الرئيس سعد
الحريري حتى اشعار آخر.
 4ـ ـ يقول رئيس تكتل التغيير واالصالح
ان ال رئيس لالركان ما لم يقترن بتعيني
قائد جديد للجيش في الجلسة نفسها.
اال ان هــذا الربط دونــه عقبات مرتبطة
بنصاب ثلثي مجلس ال ــوزراء .تعطيل
نـصــاب تعيني اي مــن هــذيــن املنصبني
يتطلب تـسـعــة وزراء فــي حـكــومــة بــات
عدد وزرائها  22بعد استقالة اثنني من
اعضائها ،ما يخفض ثلثيها ،واقعيًا،
م ــن  16وزيـ ـ ـرًا ال ــى  .15ع ـلــى ان تــوفـيــر
ال ـث ـلــث امل ـع ـطــل ( )1+8م ـت ـع ــذر .نــاهـيــك
بــوزيــريــه ،ال يـســع ع ــون اج ـتــذاب ســوى
وزيري حزب الله .بالتأكيد ليس الجدل
الـقــانــونــي فــي ن ـصــاب مـجـلــس الـ ــوزراء
بـعــد اسـتـقــالــة وزي ــري ــن هــو الـعـقـبــة ،بل
االشتباك السياسي الــذي من شأنه ان
يفضي الــى تأجيل ثــالــث لقهوجي في
قـيــادة الـجـيــش ،متى استنكف مجلس
الـ ـ ــوزراء عــن االت ـف ــاق عـلــى تـعـيــن قــائــد
يخلفه .ما ان يخفق املجلس في تعيني
القائد الجديد بثلثيه ـ ـ اذ يقتضي ان
يتوافق الجميع عليه سلفًا ـ ـ والتسبب
تــال ـيــا ب ــالـ ـف ــراغ ،ي ـم ـضــي وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
للفور الــى تطبيق امل ــادة  55مــن قانون
الدفاع مللء الشغور املحتمل في قيادتي
ال ـج ـيــش ورئ ــاس ــة امل ـج ـلــس الـعـسـكــري،
وتأمني استمرار عمل املرفق العام.

اس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـت ــرم ـي ــم ال ـ ـص ـ ــورة .مــن
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ان ت ـ ـصـ ــدر ع ـ ــن ت ـ ــل اب ـي ــب
م ـ ــواق ـ ــف وتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر ،مـ ــوج ـ ـهـ ــة الـ ــى
اع ــدائ ـه ــا وج ـم ـهــورهــا ع ـلــى ال ـس ــواء،
تــؤكــد فـيـهــا ع ـلــى «ال ـن ـج ــاح ال ـبــاهــر»
فــي اكتشاف االخـطــاء و»استخالص
ال ـ ـع ـ ـبـ ــر» ،م ـ ــع الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى ان ـه ــا
بــاتــت ج ــاه ــزة «ع ــن ج ـ ّـد ه ــذه املـ ــرة»،
ل ـل ـحــؤول دون الـفـشــل ف ــي املستقبل.
كــل ذل ــك مــع ض ــرورة االشـ ــارة ال ــى ان
اداء وج ــاه ــزي ــة ال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة
االســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ـتــي ظـهــر فـشـلـهــا مع
حادثة الطائرة ،مبنية بــدورهــا على
«اس ـت ـخ ــاص ال ـع ـبــر» م ــن ح ــرب عــام
 ،2006واملواجهات العسكرية الالحقة
للجيش االسرائيلي مع اعدائه.

