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سياسة

سياسة
قضية اليوم

تقرير

«األخبار» تكشف فضيحة جديدة للمحكمة الدولية:

إحباط مخطط داعشي الستهداف الجيش والضاحية

إسرائيليون و«سي آي إيه»
ّ
ُ
يعدون تقارير االدعاء

تنطلق اليوم في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسات المرافعات الختامية .ووصل الرئيس سعد الحريري إلى الهاي
لحضور الجلسة األولى ضمن برنامج يمتد لنحو أسبوعين ،وتشمل مرافعات االدعاء والمتضررين وفريق الدفاع ،على أن
يتفرغ القضاة بعدها لمراجعة الملفات قبل إصدار الحكم المتوقع العام المقبل
إبراهيم األمين
يختلف مشهد املحكمة الدولية هذه
املرة عن كل ما سبق .ال يتصل األمر
املحكمة ال تحمل جديدًا،
فقط ،بكون
ُ
ً
بــاعـتـبــار أن ـهــا أق ـي ـمــت أص ــا إلدارة
فتنة سياسية في لبنان ،بل لكونها
بــاتــت منتهية الـصــاحـيــة باملعنى
الـسـيــاســي ،مقابل ضعف هــائــل في
صدقيتها ،وتراجع أكبر في اهتمام
الناس بعملها ونتائجها.
ومـ ــع ذل ـ ــك ،فـ ــإن الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
الكبرى التي وقفت خلف قرار إنشاء

كاتس خدمت ّ في الجيش
اإلسرائيلي وتدعي أنها خبيرة
في شؤون اإلرهاب
ليفيت مدير سابق لبرنامج
مكافحة تمويل حزب الله في
وزارة الخزانة األميركية
املحكمة ،ومعها قــوى وشخصيات
لـبـنــانـيــة وع ــرب ـي ــة ،ت ــواص ــل الــرهــان
عليها كعنصر ضغط على خصوم
الواليات املتحدة والغرب وإسرائيل
والسعودية في لبنان واملنطقة .وقد
ب ــرزت فــي اآلون ــة األخ ـيــرة مــؤشــرات
على رغـبــة إسرائيلية – أميركية –
سعودية بإعادة التركيز على اتهام
ح ــزب ال ـلــه بــاملـســؤولـيــة عــن اغـتـيــال
ال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،وذلـ ــك
ً
تــوصـ ًـا إلــى هــدف تصنيف الحزب
منظمة إجرامية ـ ـ إرهابية في أكثر
من مؤسسة دولية وإقليمية ،وحتى
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
ل ـع ــدم ال ـت ـعــامــل م ـعــه ع ـلــى مـسـتــوى
مؤسسات الدولة.
ّ
املجمعة ال تقود
ورغم أن املعطيات
إلــى تــوافــر أدل ــة عند فــريــق االدع ــاء،
غ ـيــر م ـلــف االتـ ـص ــاالت ،ف ــإن املــدعــي
العام يسعى في مرافعته االتهامية
إل ــى تـقــديــم ش ــرح ي ـهــدف مــن خــالــه
إل ـ ــى إع ـ ـ ــادة ال ــرب ــط ب ــن امل ـج ـمــوعــة
امل ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــة ب ـ ــاالغ ـ ـت ـ ـي ـ ــال وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات
سياسية ومدنية من حزب الله ومع
مسؤولني ســوريــن أيـضــا .ويتضح
مـ ــن سـ ـي ــاق األوراق امل ـ ـتـ ــداولـ ــة أن
االدعــاء يريد توسيع دائرة االتهام،
ليصل إلــى املـسـتــوى السياسي في
حزب الله ،بما يتيح له اتهام الحزب
ً
مباشرة من زاويــة «دواف ــع الجهات
املحرضة».
قبل أي كالم ،ال بد من عرض بعض
ما يستند إليه املدعي العام الدولي
نــورمــان فــاريــل ،لطلب إدان ــة أربـعــة
شـبــاب لبنانيني تـعــرضــوا ألشــرس
هجوم قضائي دولي منذ عام 2011
م ــن خ ــال إص ـ ــدار م ــذك ــرات تــوقـيــف
دولـيــة بحقهم ،ومــن خــال الـشــروع
بمحاكمتهم غيابيًا في الهاي.

الـ ـفـ ـضـ ـيـ ـح ــة األك ـ ـب ـ ــر ال ـ ـتـ ــي ت ــواج ــه
ع ـمــل ف ــري ــق االدع ـ ـ ــاء الـ ـي ــوم ،لـيـســت
ح ـص ـرًا ف ــي عـ ــدم ت ـقــدي ـمــه أي دلـيــل
ثــابــت وق ــوي بـعــد  13سـنــة ونصف
س ـنــة م ــن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،س ــوى ملف
دات ــا االت ـصــاالت ،بــل أيـضــا فــي كون
مساعيه إلى إدانة حزب الله ،دفعته
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف بـ ــوقـ ــاحـ ــة ت ـع ـكــس
ً
خلفيته ،من خــال التوجه مباشرة
إلـ ـ ـ ــى أع ـ ـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب األسـ ــاس ـ ـيـ ــن
للحصول على ما يفيده في وجهته
السياسية.
واطـ ـلـ ـع ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ع ـل ــى وث ــائ ــق
ّ
تخص فريق املدعي العام ،توضح أنه
جرت االستعانة بخبراء من إسرائيل
ومـ ــن أجـ ـه ــزة رس ـم ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة فــي
معرض إعــداد االتهام .وتكشف هذه
الوثائق أن مزاعم االدع ــاء عن حزب
الله جاء بها مستشارون أميركيون
وإسرائيليون .وقد تمكنت «األخبار»
م ــن ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ـق ــاري ــر تـخـ ّـص
ع ــددًا مــن ه ــؤالء ،عمد مكتب املدعي
ال ـ ـعـ ــام فـ ــاريـ ــل إل ـ ــى ال ـت ـع ــاق ــد مـعـهــم
ّ
وسدد كلفة خدماتهم التي تضمنت
وضعهم تقارير بصفتهم «خـبــراء»
ب ـشــأن ك ــل م ــا ي ـخـ ّـص هيكلية حــزب

الله وتاريخه واملنتمني إليه .وبينت
امل ـع ـط ـيــات ه ــوي ــات ه ـ ــؤالء ال ـخ ـبــراء
السريني الثالثة ،وهــم :ريتا كاتس،
ماثيو ليفيت ،وروبيرت باير.
وفي محصلة بحث جانبي ،تبني أن
كاتس تحمل الجنسية اإلسرائيلية،
وخ ــدم ــت ف ــي الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
وهي تدعي أنها خبيرة في شؤون
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب .وكـ ــانـ ــت قـ ــد اتـ ـه ـم ــت فــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق بـ ـفـ ـب ــرك ــة أف ـ ـ ـ ــام تـ ـع ــرض
إعدامات مزعومة لتنظيم «داعش».
وهــي انتقلت إلــى الــواليــات املتحدة
بسبب توظيف زوجها الطبيب في
أحد املراكز الطبية األميركية.
أما ليفيت ،فهو مدير سابق لبرنامج
مكافحة تمويل حزب الله في وزارة
الخزانة األميركية ومصدر أساسي
للمعلومات والتحليالت في أجهزة
االستخبارات األميركية التي تطارد
الحزب في العالم.
أم ــا «الـخـبـيــر» الـثــالــث ،أي روبـيــرت
ب ـ ــاي ـ ــر ،فـ ـه ــو مـ ـ ـع ـ ــروف ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ــام ،وه ـ ــو «ضـ ــابـ ــط م ـت ـقــاعــد»
م ــن وك ــال ــة االس ـت ـخ ـب ــارات املــركــزيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ( )ciaوسـ ـب ــق أن نـشــر
ك ـتــابــا ع ــن عـمـلــه ف ــي ال ــوك ــال ــة ،ب ــدأه

بالقول إن مهمته في بيروت كانت
للبحث عن القائد الجهادي الشهيد
عماد مغنية واغتياله.

لبنان ّ
يمول خبراء العدو؟

وب ـم ـع ــزل ع ــن أن الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ستتجاهل حقيقة أن العدو األميركي
– اإلســرائـيـلــي يعمل مــن دون توقف
إلثارة الفتنة في لبنان ،فمن الضروري
اإلشـ ــارة إل ــى أن الـحـكــومــة اللبنانية
تدفع من املال العام ما نسبته  49في
املئة من ميزانية املحكمة ،وبالتالي
إن نصف ما قبضه «الثالثي» ليفيت ـ ـ
كاتس ـ ـ باير جاء من مال اللبنانيني.
أال يتطلب وجود هؤالء في عمل فريق
االدع ـ ــاء ،سـ ــؤال ال ـقــاض ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ج ــوي ــس ت ــاب ــت ال ـت ــي تـشـغــل منصب
نائب املدعي العام الــدولــي عن سبب
قبولها التعاقد مع أشخاص يعملون
ملصلحة العدو اإلسرائيلي؟
املشكلة اإلضافية في سلوك الحكومة
الـلـبـنــانـيــة ،أن ـهــا لــم ت ـبــادر يــومــا إلــى
طـلــب تــدقـيــق ف ــي ح ـســابــات املحكمة
وم ـصــاري ـف ـهــا ،رغ ــم أن لـبـنــان صــرف
ح ـتــى اآلن ن ـحــو  600م ـل ـيــون دوالر،
أي ما يــوازي عشرة أضعاف املوازنة
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السنوية لوزارة العدل التي تعاني في
جسمها البشري وبنيتها ومبانيها
من مصائب كبيرة.
وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،ف ــإن ه ــذه امل ــوازن ــات
املرشحة للزيادة ،لم تقدم جــديـدًا ،ال
على الصعيد الفني ،وال على صعيد
املـعـطـيــات ال ـتــي يستند إلـيـهــا فريق
االدع ــاء الـيــوم فــي اتـهــامــه ،وهــي داتــا
االت ـص ــاالت ،الـتــي يـعــرف الجميع أن
عـ ــددًا م ــن ض ـبــاط ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
وق ــوى االم ــن الــداخ ـلــي تــوصـلــوا إلــى
ت ـح ــدي ــده ــا خ ـ ــال أشـ ـه ــر ق ـل ـي ـلــة مــن
التحقيقات التي تلت عملية االغتيال
(ت ـم ـل ــك «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» وثـ ــائـ ــق رس ـم ـيــة
ت ـفـ ّـصــل ك ــل امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ـ ـ ــواردة فــي
مــذكــرة املــدعــي ال ـعــام ،وق ــد أع ــدت في
عام .)2006
عـمـلـيــا ،م ــا سـيـطــرحــه فــريــق االدعـ ــاء
ب ـح ـس ــب م ـع ـط ـي ــات ع ـل ـن ـي ــة وأخـ ـ ــرى
حصلت عليها «األخـ ـب ــار» ،ينحصر
في اآلتي:
ً
أوال :إن نتائج تحليل حركة الهواتف
ال ـخ ـل ــوي ــة ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن م ـج ـمــوعــة
ت ـت ــألــف م ــن أشـ ـخ ــاص ي ـن ـت ـمــون إل ــى
حـ ــزب ال ـل ــه ن ـف ــذت ه ـج ــوم  14شـبــاط
 .2005ويستعد املدعي العام الدولي،
)أرشيف(

بعد صــدور الحكم عــام  ،2019للبناء
عليه من أجل تحديد عالقة املرؤوس
بالرئيس وفتح بــازار التهديد بضم
ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر ال ـلــه إل ــى قــائـمــة
املتهمني.
ثانيًا :إن حزب الله تنظيم إرهابي قام
بهجوم  14شباط  2005بالتنسيق مع
مسؤولني سوريني .وتؤكد خالصات
ت ـح ـل ـيــل االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ذلـ ـ ــك وت ـ ـقـ ـ ّـر بــه
تـ ـق ــاري ــر االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـي ــرك ـي ــة
واإلسرائيلية.
ثالثًا :إن ادعاءات الشهود السياسيني
(ج ـم ـي ـع ـه ــم مـ ــن الـ ـف ــري ــق ال ـس ـيــاســي
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـح ــري ــري) تـتـمـيــز بــالـقـيـمــة
ال ـث ـب ــوت ـي ــة امل ـن ــاس ـب ــة ل ـح ـســم دواف ـ ــع
الجريمة.

الثمن الكارثي لجريمة المحكمة
لكن فرق التحقيق الدولي التي عملت
قـبــل ق ـيــام املـحـكـمــة ،ث ــم ف ــرق االدعـ ــاء
ال ـت ــي ع ـم ـلــت ب ـعــد ق ـيــام ـهــا ،ارت ـك ـبــت
ج ـ ــرائ ـ ــم كـ ـبـ ـي ــرة بـ ـح ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن،
وي ـت ـح ـمــل املـ ـس ــؤول ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون
مسؤولية كبيرة في هــذا املـجــال ،وال
سيما أن املــدعــي الـعــام وفريقه الــذي
ي ـضــم عـ ـش ــرات امل ـح ــام ــن واملـحـقـقــن
وال ـخ ـبــراء واملـحـلـلــن ،ارت ـكــب العديد
مــن األخ ـطــاء املهنية الجسيمة التي
نالت من حقوق اللبنانيني األساسية،
من خرق مبدأ خصوصية اللبنانيني
من خالل االستحصال على معلومات
تـشـمــل جـمـيــع ال ـطــاب املـسـجـلــن في
ً
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ،م ـث ــا ،وجـمـيــع
ال ـ ـس ـ ـجـ ــات ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة ت ـس ـج ـيــل
اآللـ ـي ــات ودوائـ ـ ــر ال ـن ـفــوس وال ــدوائ ــر
الـعـقــاريــة ،واملـلـفــات الطبية ،وملفات
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة ونـ ـص ــوص
الــرســائــل الـنـصـيــة بينهم عـلــى مــدار
سنوات طويلة .إضافة إلى أن كل هذه
املعلومات باتت بيد جهات أجنبية
ال ت ـخ ـض ــع ألي رقـ ــابـ ــة مـ ــن الـ ــدولـ ــة
اللبنانية املؤتمنة على الحفاظ على
خصوصيات املواطنني ،ثم اغتصاب
أبسط القوانني واألصــول املهنية من
خــال احتجاز حرية أربـعــة مــن كبار
ضباط لبنان لعدة سـنــوات مــن دون
وج ــه ح ــق ،وال ـق ـيــام بــأعـمــال بلطجة،
كاقتحام مسلح لعيادة نسائية في
الضاحية قــام بها محققون دوليون
بحجة الـبـحــث عــن مـعـلــومــات ،وذلــك
مــن دون وج ــود مـنــدوبــن عــن وزارة
الصحة أو نقابة األطباء.
أكثر من ذلك ،فإن هذه الفرق تجاوزت
عن عمد القانون الدولي الــذي يحدد
ح ـصــانــات الـبـعـثــات الــديـبـلــومــاسـيــة
ويمنع التنصت على االتصاالت التي
ي ـجــري ـهــا ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــون ،وخ ــرق
ال ـق ــوان ــن الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي ت ـج ـ ِّـرم أي
اعتراض للمخابرات الهاتفية إال في
إط ــار ال ـقــانــون  .99/140فاملحققون
الــدولـيــون طلبوا االط ـ ّـاع على كامل
حــركــة االت ـص ــاالت بـغــض الـنـظــر عما
إذا كـ ـ ــان مـ ــن بـ ــن امل ـت ـص ـل ــن وزراء
وسفراء ونواب.
إذا كان في لبنان «حفنة» سياسيني
وعمالء يتعاونون مع قــوى إقليمية
ودول ـيــة ملعاقبة املـقــاومــة فــي لبنان،
فـ ـ ـ ــإن األجـ ـ ـ ـ ـ ــدى ب ـ ـمـ ــن يـ ـ ـح ـ ــرص ع ـلــى
م ـس ـت ـق ـبــل هـ ــذه الـ ـب ــاد ووح ـ ـ ــدة ه ــذا
ال ـش ـعــب ،ال ـت ـصــرف ســري ـعــا ،مــن أجــل
وقـ ــف هـ ــذه ال ـف ـض ـي ـحــة وإقـ ـف ــال أكـبــر
مـصــدر للتزوير والـســرقــة فــي تاريخ
لبنان.

أوقف فرع المعلومات
مشتبهًا فيهما بالتخطيط
الغتيال ضباط وعسكريين في
الجيش وتنفيذ عملية انتحارية
الجنوبية.
في الضاحية ُ ّ
الموقوفان لم يكلفهما
تنظيم «الدولة اإلسالمية»
تنفيذ العملية اإلرهابية ،بل
قرراها بـ«مبادرة شخصية».
ِّ
ُجند الشابان داخل لبنان ،وتبادال
معلومات عن تصنيع ُّالس ّم
وإعداد عبوة ناسفة قبل
توقيفهما

فــي إط ــار سياسة األم ــن الــوقــائــي .وبــرز
الف ـتــا أن االث ـن ــن اعـتـنـقــا فـكــر التنظيم
ّ
داخل لبنان ،علمًا أن من تولى تجنيد و.
ر( .مواليد  )1996أثناء إقامته في محلة
موقوف حاليًا في سجن رومية.
صبرا
ُ
ت ــأث ــر ب ــه وأع ـ ـ ِـج ـ ــب امل ـش ـت ـبــه ف ـي ــه بـفـكــر
ال ـت ـن ـظ ـيــم وصـ ـ ــار ي ـت ــاب ــع أخ ـ ـبـ ــاره عـبــر
مواقع التواصل االجتماعي .ومنذ نحو
سنة تعرف إلى (ع .خ ،مواليد عام )1998
واسـتـطــاع إقـنــاعــه بفكر تنظيم داعــش
وأرس ـ ـ ــل إل ـي ــه ال ـع ــدي ــد م ــن اإلصـ ـ ـ ــدارات
والفيديوهات الخاصة بالتنظيم .كذلك
طـلــب إل ـيــه زيـ ــارة مــواقــع الـتـنـظـيــم على
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي لالطالع
عـلــى إص ــدارات ــه .والح ـقــا أرس ــل (ع .خ).
ُيـ ــرسـ ــل مل ـج ـن ــده ف ـي ــدي ــو ي ـظ ـه ــر كـيـفـيــة

ّ
َمن تولى تجنيد
العقل المدبر
موقوف حاليًا في
سجن رومية

ص ـن ــاع ــة الـ ـ ُّـسـ ـ ّـم ،وف ـي ــدي ــو ع ــن صـنــاعــة
ّ
عبوة صغيرة .وأرســل إليه رابطًا يعلم
صناعة العبوات .وذكــرت قوى االمن أن
املوقوفني تناقشا بالعديد من األفكار،
مـنـهــا ال ـق ـيــام بـعـمـلـيــات انـغـمــاسـيــة في
ضاحية بيروت الجنوبية.
وخططا الستهداف عناصر من الجيش
الـلـبـنــانــي بــواس ـطــة م ـســدســات مجهزة
بـكــاتــم ل ـل ـصــوت ،بـعــد أن تــأثــرا بمقطع
ف ـيــديــو م ـشــابــه مل ــا ح ـصــل م ــع عـنــاصــر
الجيش املصري في سيناء .وقــد بينت
َ
التحقيقات أن املشتبه فـيــه و .ر .أعــلــم
ـدس كــاتــم
رف ـي ـق ــه أن ـ ــه ي ـب ـحــث ع ــن مـ ـس ـ ٍ
ل ـل ـصــوت ل ـل ـم ـبــاشــرة بـتـنـفـيــذ املـخـطــط
املتفق عليه ،إال أن القوى األمنية كانت
أسرع فأوقفته.
)هيثم الموسوي(

رضوان مرتضى
مـقـطــع ف ـيــديــو وح ـيــد يـتـضـمــن اغـتـيــال
ع ـن ـصــر مـ ــن ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ــش فـ ــي مـصــر
ّ
عـسـكــريــن م ـصــريــن داخـ ــل دك ـ ــان ،كــان
ك ــاف ـي ــا ل ـي ـك ــون مـ ـص ــدر إل ـ ـهـ ــام ل ـشــابــن
ســوريــن الستهداف الجيش اللبناني.
ك ــذل ــك ك ــان ــت إص ـ ـ ـ ــدارات هـ ــذا الـتـنـظـيــم
م ـص ــدرًا لـتـعـلـيــم ال ـش ــاب ــن ع ـلــى كيفية
تصنيع ُّ
الس ّم وإعــداد العبوات الناسفة
ق ـب ــل أن ي ـ ـقـ ــررا اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـضــاح ـيــة
ال ـج ـنــوب ـيــة وج ـن ــود ال ـج ـيــش «ان ـت ـقــامــا
للتنظيم».
األول انتقل إلى لبنان مع اندالع األحداث
في سوريا عــام  ،2011لكنه اعتنق فكر
التنظيم املتشدد قبل عامني .أما الثاني،
فقد وصل في عام  ٢٠١٤آتيًا من سوريا
برفقة وال ــده .اجتمع االثـنــان تحت راية
التنظيم املتشدد ،رغــم أن أيــا منهما لم
يكن لــه تــواصــل مــع قـيــادتــه .وقــد تمكن
فــرع املعلومات في قــوى األمــن الداخلي
من توقيف أحدهما في عرمون واآلخر
فــي بـلــدة ان ـص ــار ،إح ــدى ق ــرى الجنوب
اللبناني ،وذلك قبل مباشرتهما التنفيذ

مقال

حزب الله بعد الحرب السورية ...إسرائيل عاجزة عن ّ
التنبؤ!
يحيى دبوق
تـهــديــدات حــزب الله وســاحــه الـنــوعــي ،يلزمان إسرائيل
باالستعداد ملواجهة سيناريوات متطرفة كان األمني العام
لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ،هدد باللجوء إليها ،في
حال نشبت الحرب .تأكيد صدر على لسان قائد الدفاع
الـجــوي اإلســرائـيـلــي ،فــي مقابلة مــع صحيفة مـعــاريــف،
بمناسبة رأس السنة العبرية ،حذر فيها أيضا من تعزز
مكونات التهديد في سوريا ولبنان وتناميها.
رأس السنة العبرية مناسبة دوري ــة إلطــالــة املسؤولني
العسكريني اإلسرائيليني على جمهورهم لطمأنتهم .هذه
ً
استثناء.
هي العادة املتبعة في تل أبيب ،وهذه السنة ليست
لكن أن «يطل» قائد الدفاع الجوي على اإلسرائيليني ،وهو
امل ـس ــؤول ع ــن ال ـت ـصــدي ل ـصــواريــخ ح ــزب ال ـلــه وحـلـفــائــه
ً
شماال ،فهي إطاللة تستأهل التأمل وتكشف أوجه القلق
ومحل تركزه.
قبل أيــام ،أطل على اإلسرائيليني ضابط رفيع في قيادة
املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة للجيش اإلســرائ ـي ـلــي ،لـيــؤكــد نجاعة
الخطط الدفاعية في مواجهة سيناريوات توغل حزب الله
بريًا ،رغــم إقــراره عمليًا بقدرته على التوغل ،والتشديد
على عامل الردع في أن أحدًا من مقاتلي الحزب لن يعود
حيًا إلى لبنان .يأتي اليوم دور الدفاع الجوي ،في محاولة
إضافية ثانية لطمأنة ما أمكن ،حيال االستعداد ملواجهة
صواريخ حزب الله ،إن نشبت الحرب.
في ذلــك ،تكون القيادة العسكرية اإلسرائيلية قامت بما
عليها إعالميًا ،حيال اثنني من التحديات املثيرة للقلق في
إسرائيل ،إن لدى القيادة أو لدى الجمهور ،في ما يتعلق

بـقــدرات حــزب الـلــه :التوغل الـبــري؛ وال ـقــدرة الصاروخية
املتطورة نوعيًا.
تـ ـح ــدث الـ ـضـ ـب ــاط اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون فـ ــي االتـ ـج ــاه ــن مــع
جمهورهم ،في محاولة الطمأنة بشأن استعداد وجاهزية
جيشهم .مــع ذلــك ،بــرز فــي الطمأنة مسعى لحفظ «خط
ً
الرجعة» في حال نشبت الحرب فعال ،وذلك عبر اإلشارة
إلى «لكن» كبيرة في ما يتعلق بقدرات الحزب وإمكاناته
الفعلية ،في سياق التأكيد على الجاهزية اإلسرائيلية.
فــي مقابلة أم ــس ،يــؤكــد قــائــد الــدفــاع الـجــوي فــي الجيش
اإلســرائـيـلــي ،تسفيكا حيموفيتش ،أنــه عـنــدمــا يتحدث
نصرالله عــن ضــرب حيفا والـخـضـيــرة ،فــا يـعــود أمــام
إسرائيل اال االسـتـعــداد وتحسني الـقــدرات على الــرد مع
تعديالت في بناء القوة وتشغيلها ،لتحسني القدرة على
املواجهة في حال الترجمة العملية للتهديدات.
يـضـيــف أن ال ـت ـهــديــدات عـلــى األم ــن اإلســرائ ـي ـلــي تغيرت
عما كانت عليه في املاضي ،إذ إن «حزب الله لم يكن في
سوريا وهو اليوم هناك ،مع سؤال كبير حول اليوم الذي
يلي الحرب السورية :هل يبقى أم يعود إلى لبنان؟ أنا ال
أعرف كيف أتنبأ حول هذه املسألة».
وأضــاف« :كذلك الوجود اإليراني في سوريا لم يكن في
املــاضــي ،وهــم اآلن يتمركزون فيها .والـســؤال حــول هذا
الوجود أيضا يتعلق بما إذا كانوا سيختفون من سوريا
أو ال .نحن نعمل على تحقيق ذلك عبر الجهود السياسية
والـعـسـكــريــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وإن كـنــت أج ــد صـعــوبــة
فــي رؤيــة اإليــرانـيــن يتنازلون عــن وجــودهــم فــي سوريا
وتركها ،لكن هذا هو الهدف اإلسرائيلي الرقم واحد في
الجبهة الشمالية ،أي إبعاد اإليرانيني ومنع نقل حدودهم

إلى تخوم حدودنا».
فــي توصيفه لتهديد ح ــزب الـلــه وت ـمــدده فــي الساحتني
الـســوريــة واللبنانية ،يــؤكــد الضابط اإلســرائـيـلــي تشكل
جبهة شمالية مختلفة تمامًا ّ
عما كانت عليه قبل سنوات،
«إذ باتت تشمل ربــط سوريا ولبنان بجبهة واحــدة من
دون ح ــدود .حــزب الـلــه نفسه مــوجــود فــي ســوريــا وفي
لـبـنــان ،وم ــن الـصـعــب مـعــرفــة مــركــز ثـقـلــه الــرئـيـســي في
الساحتني».
وتــابــع حيموفيتش ليؤكد حجم التحدي وتعقيداته في
سياق اإلصرار على تحقيق املصالح اإلسرائيلية« :كدولة
وج ـيــش وس ــاح ج ــو ،نـعـمــل ك ــل م ــا بــوسـعـنــا ك ــي نمنع
التمركز اإليــرانــي في ســوريــا ،وكذلك منع حــزب الله من
التزود بسالح استراتيجي من شأنه أن يستخدم ضدنا.
وهذه االستراتيجية لم تتغير في السنوات االخيرة ،وإن
باتت أكثر تعقيدًا وتحديًا».
وعن الهدوء على الجبهة اللبنانية والالقتال فيها ،شدد
حيموفيتش على تجنب الوقوع في خطأ تقديرات امليدان
الظاهري؛ فـ«إذا كان حزب الله يقاتل في سوريا إلى جانب
الهدوء على الجبهة ،إلى جانب التزود بأسلحة متطورة
وتحسني خبرته وأهليته ّالقتالية ،فهذا ليس هــدوءًا .وإذا
قاتل الجيش السوري وتسلح ،فهذا أيضًا ليس هدوءًا».
مــع ذل ــك ،ط ـمــأن حيموفيتش اإلســرائـيـلـيــن إل ــى تطوير
ال ـقــدرات اإلسرائيلية ملواجهة الـتـهــديــدات فــي الساحتني
السورية واللبنانية وقــوس التهديد املشترك للمكونات
الثالثة ،ايــران وسوريا وحــزب الله ،الفتًا الــى أن «سوريا
ّ
ه ــذه بــاتــت م ـغــايــرة وإن أرادت أن تــواج ـه ـنــا بـمــركـبــات
تهديدها ،فيجب أن نكون جاهزين».

