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تقرير

إسرائيل تعتدي ...وحزب الله يتعاظم
يحيى دبوق
ـ ـ امل ــارونـ ـي ــة ع ـل ــى ص ــاح ـي ــات رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،وجـعـلـهــا ت ــأخ ــذ طــابـعــا
آخر ،بحكم املواجهة بني رئيس مجلس
الـنــواب ورئـيــس الجمهورية» ،هــو في
حــد ذات ــه إث ـبــات للتهمة املــوجـهــة إلــى
التيار األزرق .وقد يكون هذا االعتراف
ع ـل ــى لـ ـس ــان امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــن ،أكـ ـث ــر مــا
يفسر التساؤالت عن تضييع الرئيس
الـ ـح ــري ــري س ـي ــر ال ـ ـحـ ــراك ال ـح ـكــومــي،
وتبديل مواقفه ،ونشر طروحات غير
م ــوج ــودة ،ك ـمــا ح ـصــل ح ــن أك ــد أم ــام
الـ ـق ــوات أن «ال ــرئ ـي ــس بـ ــري ال يـمــانــع
إعـ ـط ــاء ه ــا وزارة األش ـ ـغـ ــال م ــن دون
التنسيق مع رئيس املجلس» ،وثانيًا
حني قــال للرئيس بـ ّـري« :إننا عرضنا
وزارة ال ـتــربـيــة عـلــى ال ــوزي ــر فرنجية
ورف ـض ـهــا ،وعـ ــارض ب ـ ّـري حــن عــرض
األخير املساعدة عبر إقناع املردة بها»!
األم ــر ال ـثــانــي واألهـ ــم يــرتـبــط بـقــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وه ـن ــا ب ـي ــت ال ـق ـص ـي ــد .إذ
إن الـبـنــد األول والــوحـيــد عـلــى جــدول
أعمال الحكومة العتيدة مرتبط بإقرار
قانون جديد .لذلكُ ،يمكن أن ال تكون
للحريري مصلحة فــي تسريع عملية
ال ـتــأل ـيــف ،ألن ذل ــك يـعـنــي ال ـب ـحــث عن
قانون جديد والــذهــاب إلــى انتخابات
نيابية على أســاســه .وهــو كلما تأخر
ّ
يكرس بقاء قانون الستني.
في إعالنها
وال سيما أن ما بقي من الوالية الحالية
لـلـمـجـلــس الـنـيــابــي سـبـعــة أش ـه ــر ،من
ضمنها شهران هما املهلة القانونية
الن ـت ـخــاب مـجـلــس ن ـيــابــي جــدي ــد قبل
 60يــومــا مــن انـتـهــاء الــواليــة الحالية.
ّ
فــي مــا يـتـعــلــق ب ـهــذه الـنـقـطــة ،لــم تعد
هناك حاجة النتزاع تصريح من نواب
املستقبل ،إذ جــاء الكالم واضحًا على
لسان الوزير املشنوق ،وهو أكبر دليل
على أن املستفيد األول من عدم إجراء
االنتخابات على أســاس قانون جديد
هــو تـيــار املـسـتـقـبــل .إذ رب ــط املـشـنــوق
االتفاق على أي قانون جديد بالتمديد
ملجلس النواب أو تأجيل االنتخابات
تقنيًا .مع ذلك ،تقر مصادر التيار بأن
في كل «تأخيرة خيرة» .فاالنتخابات
ال ـب ـل ــدي ــة الـ ـت ــي «هـ ـ ــزت ق ــاع ــدة ال ـت ـيــار
الجماهيرية فــي كــل املـنــاطــق ،ال يــزال
صداها حاضرًا في التيار» .والتأخير
التقني لالنتخابات سيعطي الحريري
«وقتًا إضافيًا إلعادة اإلمساك باللعبة
الـسـيــاسـيــة» :مــن جـهــة« ،يلملم كتلته
النيابية ،خصوصًا بعد االنتخابات
الداخلية التي حصلت في التيار ،ومن
جـهــة أخ ــرى يستعيد ج ـم ـهــوره الــذي
ان ـج ــرف بــات ـجــاهــات ع ــدة ب ـع ـيــدة عن
الرئيس الحريري».

ّ
النسبية تنفس كتلة
تيار المستقبل وتنهي
سطوتها على مقاعد
حللها لها الستين

وت ـ ــوازن مـصــالــح ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
وال إم ـك ــان ـي ــة ل ــإخ ــال بـ ــواحـ ــدة مــن
أس ـ ــاس ـ ــات وجـ ـ ـ ـ ــوده .ع ـل ـي ــه ،س ـي ــوزع
الـ ـح ــري ــري املـ ـك ــرم ــات ع ـل ــى مـ ــن يـ ــراه
مـسـتـحـقــا لـهــا وي ـف ـتــرض بـمــن يــرغــب
فــي الـفــوز بالنيابة التزلف لــه ،أو في
حال ميقاتي والنائب محمد الصفدي
التحالف معه ،للحفاظ على حيثيتهم.
واألهم أن الحريري يظن أنه سيتمكن
من سحق ّ
تمرد الوزير أشرف ريفي.
ول ـعــل مــوقــف املـسـتـقـبــل غـيــر مفاجئ
ه ـنــا ،ب ـقــدر مــا يـفــاجــئ صـمــت الـتـيــار

تجهد إسرائيل كي ال تنشب «الحرب املقبلة»
مع حزب الله .ويالت الحرب ،وخسائرها املقدرة،
ّ
تصعب على صاحب القرار في تل أبيب أن
يباشرها ،وكذلك أن يقدم على اعتداء من شأنه أن
يؤدي إليها ،وإن تدحرجًا .في الوقت نفسه ،ترى
إسرائيل أن حزب الله ،املشغول في الحرب الدائرة
في سوريا ،غير معني في هذه املرحلة بالتدحرج
أيضًا إلى حرب ،لكنه أيضًا غير معني ،بل ومندفع
ملنع استباحة الساحة اللبنانية مهما كانت
األثمان .على ذلك ،بات خارج الجدال ،إسرائيليًا
ً
ّ
على األقل ،أن ردعًا متبادال يحكم األفعال ويجنب
لبنان مغامرات إسرائيلية من شأنها أن تفضي
إلى حرب ،وهو واقع لم تعد إسرائيل تجد حرجًا
باإلقرار به.
مع ذلك ،وجدت تل أبيب ما يشغلها في مرحلة
ما قبل الحرب .وهو ما يعرف إسرائيليًا
باستراتيجيا «املعركة بني الحروب» ،وعمادها
منع حزب الله من امتالك ،أو تعاظم امتالك ،سالح
ّ
نوعي من شأنه أن ُيدفع إسرائيل أثمانًا باهظة ،إن
ّ
وبغض النظر عن الجدوى والفائدة
نشبت الحرب.
املحققة ،الترجمة العملية لهذه االستراتيجيا،
وجدت تعبيرها في الساحة السورية عبر شن
ضربات مركزة ومدروسة جيدًا ومتباعدة زمنيًا،
تقلص من إرساليات السالح النوعي من سوريا
وعبرها ،إلى حزب الله في لبنان.
وإسرائيل تنظر إلى الساحتني ،السورية
واللبنانية ،كجبهة واحدة .استعداداتها العسكرية
واالستخبارية وخططها وتدريباتها موجهة
بنحو رئيسي إلى هذه الجبهة بشقيها .إال أنها،
في املقابل ،تدرك أنها في مرحلة ما قبل الحرب،
تملك إمكانيتني متناقضتني في الساحتني ،قد
تسمح لها في األولى أن تتحرك بما ليس متاحًا
لها في الساحة الثانية .الساحة السورية ،ونتيجة
تعقيداتها وانشغال الجيش السوري بمواجهة
ّ
مكنت إسرائيل من ّ
شن اعتداءات،
أعدائه فيها،
بني الحني واآلخر ،في معظمها جاءت على هامش
الحرب السورية ،وموجهة تحديدًا لعرقلة تعاظم
حزب الله العسكري النوعي (املعركة بني الحروب)،
فيما امتنعت في الثانية ،لبنان ،بعد محاوالت
عمدت إليها في السنوات املاضية ،واجهها حزب
الله بإرادة تفعيل القوة املوجودة لديه ،وكادت أن
تفضي إلى حرب ،ال تريدها وال تقوى على تحمل
تبعاتها ،فاضطرت إلى االنكفاء.

ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر عـ ــن ق ـض ـي ــة ال ـف ـس ــاد
األك ـبــر فــي الـبـلــد :قــانــون االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــابــي .ال ـح ــزب ال ـبــرت ـقــالــي مقتنع
بانسداد كل اآلفاق أمام النسبية حتى
النسبية املقنعة بتوزيع دوائر يراعي
الـطــوائــف ،وتــؤكــد م ـصــادره موافقته
على قانون بري املقترح على دورتني:
ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى ل ـت ــأه ـي ــل املــرش ـحــن
وفق النظام األكثري والــدورة الثانية
تعتمد النسبية .فيما يشير النائب
آالن عون إلى أن «التيار الوطني ّ
الحر»
يدعم إجــراء االنتخابات النيابية في
موعدها وفق قانون جديد .لن يكون
هناك تمديد ،بل تأجيل تقني بسيط
إذا ُوضع قانون انتخابي جديد وكان
ه ـنــاك حــاجــة ل ــه السـتـكـمــال جــاهــزيــة
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ب ـش ــرط أن ُيـعـتـ َـمــد
ً
القانون أوال ويعقبه التأجيل.
ح ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ي ـقــول ـهــا
صــراحــة« :نحن كـقــوات ضــد النسبية
بــاملـطـلــق» .مل ــاذا؟ «ألن ــه بـقــدر حرصنا
على تصحيح التمثيل نحرص أيضًا

إقدام سالح الجو اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء
على إطالق صاروخني سقطا في منطقة الصبورة
ّبريف دمشق الغربي ،من دون إصابات ،وهو ما
موجه إلى منع ّ
ملحت إسرائيل إلى أنه ّ
تزود حزب
الله بسالح «كاسر للتوازن» ،يستأهل اإلشارة إلى
اآلتي:
ً
أوال :في حال صدقت إسرائيلي في ادعائها أم لم
تصدق ،وكانت غارة الصبورة تستهدف شحنة
سالح نوعي لحزب الله في لبنان ،فهي تندرج
ضمن استراتيجية «املعركة بني الحروب» .هذه
االستراتيجية التي ثبت ،بإقرار إسرائيل ،أنها
لم تحقق النتيجة التي وضعت ألجلها .ال هي
منعت إرادة حزب الله في االستمرار بالتزود
بالسالح «الكاسر للتوازن» ،وال هي منعت املزود
(سوريا وإيران) من تزويد السالح النوعي ،كذلك
لم تستطع ،بإقرار إسرائيل أيضًا ،منع تعاظم
القدرة النوعية لحزب الله وتراكمها في الساحة

نتنياهو كان قد أكد أن
منظومات دفاع جوي متطورة
وصواريخ ياخونت وصلت إلى
حزب الله في لبنان

اللبنانية .رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
نتنياهو كان قد نعى فاعلية هذه السياسة في
أكثر من مناسبة ،ومنها من على منبر الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،2015/10/01 ،بتأكيده أن
منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ ياخونت
وغيرهما ،وصلت بالفعل إلى مخازن حزب الله
في لبنان.
ثانيًا :القدرة اإلسرائيلية على توجيه ضربة
جوية في الساحة السورية ،ضد ما يصطلح
على تسميته بإرسالية سالح نوعي ،هنا أو
هناك ،من ضمن إرساليات سالح أخرى غابت
عن العني اإلسرائيلية ،مكن حزب الله من التزود
ٍّ
بكم هائل من هذا السالح ،وهذا ما تشهد عليه
التقارير اإلسرائيلية ّ
وتقر به تباعًا ،وبحسب هذه
التقارير تشمل الترسانة النوعية التي قفزت فوق
استراتيجية «املعركة بني الحروب» :منظومات
دفاع جوي متطورة ،صواريخ بعيدة ذات قدرة

ع ـل ــى أن ي ـك ــون شــري ـك ـنــا ف ــي الـحـكــم
ً
معتدال .نريد شركاء كالحريري وبري
ّ
ال أسير آخر .فالتطرف الشيعي حده
األقصى حزب الله ،أما التطرف اآلخر
ف ـي ـب ــدأ م ــن األسـ ـي ــر وال ي ـن ـت ـهــي عـنــد
البغدادي» .ما سبق إن لم يكن حجة
أخرى لرفض حجم التمثيل الصحيح
لكل كتلة الـتــي تكشفه النسبية ،هو
فـعــل ديـكـتــاتــوري آخ ــر يــريــد تفصيل
نتائج االنتخابات مسبقًا وفق ما يراه
مـنــاسـبــا .عـلـمــا أن ه ــذا املـنـطــق سقط
في االنتخابات البلدية األخيرة التي
تعتمد فــي تقسيمها دوائ ــر صغيرة.
ً
فـفــي ب ـي ــروت ،م ـثــا ،لــم يـتـجــاوز عــدد
األصوات التي نالها رافضو املناصفة
فــي الـعــاصـمــة عـتـبــة ال ـ ـ  2719صــوتــا.
وهم باملناسبة ،لم يكونوا أسيريني،
وال داع ـش ـيــن .وأق ـص ــى م ــا يـمـكــن أن
ت ـفــرزه الـنـسـبـيــة لـتـيــار املـسـتـقـبــل هو
إظ ـه ــار حـجـمــه الـحـقـيـقــي ،أكـ ــان على
م ـس ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـي ــل ال ـس ـن ــي أم عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـي ــل امل ـس ـي ـح ــي (م ــع

اح ـت ـمــال ض ـمــان ف ــوز حـلـفــاء ل ــه ممن
ُيعرفون بـ»املستقلني»).
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام ،ك ـل ـم ــة «الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة» ذات
إيـ ـق ــاع رن ـ ــان وم ــرب ـح ــة ش ـع ـب ـيــا ،لـكــن
عـنــدمــا تـصــل املــوســى إل ــى األح ـجــام،
ت ـص ـبــح ال ـن ـس ـب ـيــة ع ـص ـيــة ع ـل ــى فـهــم
ال ـ ــرأي ال ـع ــام ع ـنــد ال ـب ـعــض وجـمـيـلــة،
ل ـكــن ي ـت ـعــذر تـطـبـيـقـهــا ع ـنــد آخ ــري ــن.
ف ــي م ـي ــزان ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،النسبية
تنهي احتكاره لطائفة كاملة وتنهي
س ـطــوتــه ع ـلــى م ـقــاعــد أخ ـ ــرى حللها
لــه قــانــون الـسـتــن بـتــوزيـعــه الــدوائــر
وفــق مــا يفصله الــورثــة السياسيون.
اش ـتــراك ـيــا ،إن ـص ــاف الـنـسـبـيــة لباقي
الـقــوى الــدرزيــة وتأسيسها لزعامات
خ ــارج البيت الجنبالطي على املــدى
البعيد كفيلة بتأجيج عــداوة النائب
وليد جنبالط ضدها .عونيًا وقواتيًا،
ال ـن ـس ـب ـيــة ال ت ـم ـ ّـس ح ـجــم كتلتيهما
باملجمل ،ولكن تحالفهما اليوم وفق
ق ــان ــون ال ـس ـتــن يـجـعـلـهـمــا مقتنعني
باكتساح كل األقضية التي يتمثالن

تدميرية كبيرة جدًا ودقة شبه موضعية ،صواريخ
أرض بحر نوعية مع قدرة تدمير ودقة .األنكى
من ذلك ،بحسب التقارير اإلسرائيلية نفسها،
أن العداد اإلسرائيلي لقدرات حزب الله النوعية ال
يهدأ ،وهو في تزايد مستمر ،وبني الغارة والغارة
ضمن «املعركة بني الحروب» ،يقفز العداد من
العشرات إلى املئات ،فاأللوف.
ثالثًا :تؤكد إسرائيل مرة تلو أخرى ،أن حصر
الضربات في الساحة السورية وانكفاءها عن
الساحة اللبنانية ،يأتي نتيجة إدراكها أن محاولة
نقل املعركة إلى لبنان من شأنها أن تتدحرج
إلى ردود فعل قد تقود إلى مواجهة ال يريدها
الطرفان في هذه املرحلة ،وهذه القناعة جاءت بعد
أن حاولت وفشلت في توسيع نطاق االعتداءات
ّ
سيرد
إلى الساحة اللبنانية ،وأيقنت أن حزب الله
عليها مهما كانت التبعات ،ما يعني أن انكفاءها لم
يكن طوعيًا عن لبنان.
رابعًا :الواضح ،أن إرادة الفعل اإلسرائيلي في
الساحة السورية غير مفتوحة ،وهي تعمل ضمن
ضوابط أوجدها الردع املتبادل ،رغم أن إسرائيل
استطاعت إيجاد خرق في سوريا ّ
لشن اعتداءات
مدروسة نتيجة الحرب الدائرة فيها وانشغال
جيشها في محاربة أعدائه ،وأهم هذه الضوابط:
عدم وقوع إصابات ،واملسارعة إلى الفعل االعتدائي
قبل تجاوز «إرسالية السالح» الحدود مع لبنان.
ضابطتان ال تحيد االعتداءات اإلسرائيلية عنها،
منذ أن بدأت قبل سنوات في الساحة السورية،
وهما تستأهالن التأمل.
خامسًا :اختارت إسرائيل استراتيجية «املعركة
بني الحروب» في الساحة السورية تحديدًا ،كخيار
بديل من خيارات أخرى متعذرة ،وأهمها اثنان:
عدم القدرة على الوقوف مكتوفة األيدي إزاء
صمود النظام السوري وفشل الرهانات على
إسقاطه ،وتبعًا لذلك فشل خنق املقاومة في لبنان
عبر سقوط الدولة السورية ،وفي الوقت نفسه
تعذر القدرة على الذهاب بعيدًا في خيارات متطرفة
من شأنها أن تؤدي إلى انفجار إقليمي واسع.
ما بينهما ،حاولت اشتراح خيار بديل محكوم
بمجموعة من الضوابط تهدف إلى الحد من قدرات
حزب الله وعدم حشره بما يؤدي إلى انفجار .لكن
إسرائيل نفسها وتقويمًا لهذه السياسة خالل
السنوات املاضية ،يؤكد مسؤولوها وخبراؤها
وإعالمها أن هذه السياسة لم تحقق النتيجة التي
وضعت ألجلها ،وقصرت عن منع تعاظم حزب
الله على الصعيدين الكمي والنوعي.

ف ـي ـه ــا ب ــال ـك ــام ــل وسـ ـح ــق ال ــزع ــام ــات
امل ـح ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـص ـف ـه ــا ال ـن ـس ـب ـيــة
أمـ ـ ـث ـ ــال م ـ ـيـ ــريـ ــام س ـ ـكـ ــاف وم ـن ـص ــور
ال ـبــون وفــريــد م ـكــاري وب ـطــرس حــرب
وح ـ ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب وغـ ـي ــره ــم .فـ ــي مــا
خ ــص حــركــة أم ــل وح ــزب ال ـل ــه ،يمكن
النسبية أن تحول دون فوزهما بكل
مقاعد الطائفة الشيعية (وباملناسبة،
حاليًا ،ثمة أربعة نــواب شيعة خارج
كتلتي حــركــة أم ــل وح ــزب ال ـلــه ،وهــو
الحد األقصى الذي يمكن أن يخسراه
بالنسبية ،إن بـقــي سـلــوك الناخبني
على مــا هــو عليه) ،لكنها فــي املقابل
تضمن تمثل حلفائهما من مسيحيني
ّ
وس ــن ــة ودروز أمـ ـث ــال ع ـب ــد الــرح ـيــم
مــراد وفيصل كــرامــي وجـهــاد الصمد
ومــرشـحــي ال ـحــزب الـقــومــي وغـيــرهــم
ـاق،
ـاق ،ب ـ ٍ
الـكـثـيــر .إزاء ذل ــك ،الـسـتــن ب ـ ٍ
باق ...إال إذا أنتجت العقول البرملانية
ٍ
الفذة قانونًا جديدًا يعيد طبخ القالب
الـطــائـفــي ذاتـ ــه بـشـكــل جـ ــذاب يضمن
ابتهاج بعض الرأي العام.

