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قضية اليوم

وقائع اجتماع المجلس األعلى للدفاع حول الجنوب:

ّ
خالفات على الترسيم وعلى رد الجيش
عكست مداوالت االجتماع األخير للمجلس األعلى للدفاع ارتباكًا في قرار لبنان الرسمي بشأن التطورات األخيرة في الجنوب.
وظهر واضحًا الخالف حول مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية من جهة ،وحول كيفية تعامل الجيش مع خروقات
العدو .حجم التأثير األميركي على الحاضرين انعكس ترددًا في القرار ،فيما تستمر إسرائيل في بناء الجدار االسمنتي
والتعدي على الحدود اللبنانية من دون رادع
ميسم رزق
ُ ُ
لم تكن املواجهة العسكرية املحدودة
َ
بني الجيش اللبناني وجيش العدو
اإلسرائيلي فــي العديسة عــام 2010
ُم ـج ـ ّـرد ح ــادث ــة عــرض ـيــة .ه ــي واقـعــة
َّ
«ال ـش ـج ــرة» ال ـتــي ل ــم ُي ـخــطــط لـهــا أن
ت ـبــدأ وت ـس ـت ـمـ ّـر ،وف ــق «الـسـيـنــاريــو»
َ
ال ــذي ش ــاه ــده ال ـعــالــم وق ــت ــذاك ،حني
ّ
لـ ــم ي ـت ــأخ ــر ال ـج ـي ــش فـ ــي الـ ـ ـ ــرد عـلــى
خـ ـ ــرق إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .قـ ـ ـ ـ ّـرر الـ ـتـ ـص ـ ّـدي
ل ــوح ــدة م ـعــاديــة اجـ ـت ــازت ال ـح ــدود،
مظهرًا للعالم اسـتـعــداده العمالني
للمواجهة متى تـجـ ّـرأ الـعــدو .اليوم،
َ
وبعد  9أعوام ،تعود تلك املنطقة إلى
الواجهة ،في ظل استمرار العدو في
ب ـنــاء ال ـج ــدار االسـمـنـتــي عـنــد نـقــاط
متنازع عليها.
ارتفاع منسوب األسئلة حول موقف

مدير االستخبارات :الجيش ال
يستطيع أن يصمد أكثر من 24
ساعة في أي مواجهة
خليل :لبنان ال يمكن أن يربح
دعوى في أي محفل دولي في
ظل وجود األميركي
«لـبـنــان الــرسـمــي» مما يحصل على
الـ ـح ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة ،سـبـبــه طبيعة
النقاش الذي دار في الجلسة األخيرة
للمجلس األع ـل ــى ل ـلــدفــاع اللبناني
(ف ــي ال ـعــاشــر م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري)،
حيث ظهر التباين بني رأيــن في ما
ّ
ّ
تصدي الجيش من جهة،
خص قرار
والـتـفــاوض عبر األم ــم املتحدة على
النقاط املتنازع عليها برًا وبحرًا في
آن واح ــد مــن جهة أخ ــرى .بــرز حجم
الـتــأثـيــر األمـيــركــي عـلــى الحاضرين
ب ـعــد ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي نـقـلـهــا مـســاعــد
وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــرك ـيــة ،ديفيد
ه ـيــل ،وق ــائ ــد املـنـطـقــة الــوس ـطــى في
الجيش األمـيــركــي ،الـجـنــرال جــوزف
فوتيل ،خالل زيارتيهما لبنان.
فــي االجـتـمــاع امل ــذك ــور ،طـلــب رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
م ـنــاق ـشــة م ــا ي ـج ــري ع ـل ــى الـ ـح ــدود،
وخـصــوصــا أن «أمـيــركــا أبلغتنا أن
اإلسرائيلي ُيـصـ ّـر على بناء الجدار
َ
مهما حصل» ،قبل أن ُيعطي الكالم
لـقــائــد الـجـيــش الـعـمــاد ج ــوزف عــون
الذي قال« :إن هذا األمر َ
ليس بجديد.
فأساسات الجدار وضعت ،والجانب
اإلسرائيلي سيستكملها» ،الفتًا إلى
أن «اإلسرائيليني ،خالل االجتماعات
الثالثية التي تحصل في الناقورة،
عـكـســوا ه ــذا ال ـج ـ ّـو .هــم وض ـعــوا ّ29
ج ــدارًا ،منها  9فــي الـنـقــاط املتحفظ
عليها» .بعد ذلك ،ترك قائد الجيش
ألحــد العسكريني تقديم شــرح تقني
ّ
م ـف ـ ّـصــل مل ـ ـ ّـدة ربـ ــع س ــاع ــة ،رك ـ ــز فـيــه
ّ
ع ـل ــى ن ـق ـط ــة «مـ ـسـ ـك ــاف عـ ـ ـ ــام» .قـ ــدم
أيضًا تقريرًا عن اجتماعات اللجنة
الثالثية والنقاش فيها ،والفرق بني
ّ
الخط األزرق والخط األخضر ،مشيرًا
إلى نقطة خطيرة وهي أن «املندوب
اإلســرائ ـي ـلــي يــرفــض مـطــابـقــة لبنان
ّ
بــن الخط األزرق وخــط الـهــدنــة ،ألن

باسيل :االتفاق على الحدود البحرية ّ
والبرية معًا لن يحصل إطالقًا ألن إسرائيل لم تسمح لنا حتى بأن نقترب إلجراء مسح على الحدود البحرية (هيثم الموسوي)

َ
الهدنة سقطت عام  ،1967حني قامت
ط ــائ ــرة لـبـنــانـيــة بـقـصــف مستعمرة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة .ل ـكــن هـ ــذه ن ـظــريــة غير
موفقة ألن الـقــرار  1701يتحدث في
إح ـ ــدى مـ ـ ــواده ع ــن احـ ـت ــرام ال ـح ــدود
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـع ـ ـتـ ــرف ب ـ ـهـ ــا ،أي خــط
ال ـه ــدن ــة» .وب ـعــدمــا ت ـحــدث الـضــابــط
ع ــن الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع مـ ـن ــدوب ال ـع ــدو
ح ــول ال ـن ـقــاط ال ـ ـ  ،13س ــأل الــرئـيــس
عـ ــون ع ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي تـ ـ ّـم االت ـف ــاق
حولها ،والنقاط التي ال تزال موضع
تفاوض .كان الجواب أنه ّ
تم االتفاق
عـلــى  7ن ـق ــاط ،وه ـن ــاك نـقـطــة يـجــري
ال ـت ـف ــاوض ح ــول ـه ــا ،وب ـق ــي ه ـن ــاك 5
ف ـق ــط ،ل ـك ــن ال ـت ـق ــدي ــر أن الـ ـع ــدو «ل ــن
يتراجع حيث توجد مستعمرات».
بـعــدهــا انـتـقــل الـجـمـيــع إل ــى الـبـحــث
ف ــي م ـس ــأل ــة تـ ـص ــدي ال ـج ـي ــش ل ـهــذه
التجاوزات ،فاعتبر رئيس الحكومة
امل ـك ـلــف س ـعــد ال ـح ــري ــري أن ال ــدول ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــان ــت ق ــد اتـ ـخ ــذت قـ ــرارًا
بــالـتـصــدي ســابـقــا ألي مـخــالـفــة ،لــذا
«ف ـل ـن ـس ـت ـمــر بـ ـه ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ،ع ـل ــى أن
يترافق ذلــك مع تواصل دبلوماسي
ل ـت ــوق ـي ــف بـ ـن ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــدار» .وأض ـ ــاف
ال ـح ــري ــري« :عـلـيـنــا أن ن ـقــرر إن كنا

ّ
ّ
سنتصدى».
سنتصدى أو ال ،وكيف
َ
رئيس الجمهورية أصــر على اتخاذ
قرار ،إذ «علينا أن نقول سنفتح النار
أو ال .ال نستطيع أن نطحش بهذه
ال ـط ــري ـق ــة» ،مـ ـك ــررًا رس ــال ــة ال ـجــانــب
األمـ ـي ــرك ــي أن «اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ُم ـصــر
وسيستمر فــي بـنــاء ال ـج ــدار» .ســأل
ع ــون« :إذا ب ــدأوا الـعـمــل ،كـيــف بدنا
نتعامل مــع املــوقــف»؟ ّ
رد الـحــريــري:
«ب ــالـ ـع ــادة ،م ــش ب ـت ـقــوصــوا بــالـهــوا
أو ح ـ ّـدن»؟ هنا ّ
رد قائد الجيش« :ال
نعلم إن كانت ّ
ردة الفعل اإلسرائيلية
شاملة أو محصورة».
ُ
حتى هذه اللحظة ،لم يكن املجتمعون
قـ ــد ت ــوصـ ـل ــوا إلـ ـ ــى قـ ـ ـ ــرار ب ـ ـشـ ــأن مــا
فأخذ
سيفعله الجيش على الحدودّ ،
وزيــر الخارجية جـبــران باسيل دفــة
ً
الحديث ناقال النقاش إلى مكان آخر،
وه ــو قـضـيــة فـصــل تــرسـيــم ال ـحــدود
الـبـ ّـريــة عــن تلك البحرية ،أي الطرح
الــذي حمله املـســؤولــون األميركيون
في أكثر من زيــارة .أشار باسيل إلى
أن «جـهــة داخـلـيــة ال ت ــزال تــربــط بني
ّ
البر والبحر» ،الفتًا إلى وجهة نظره
التي تقول إن «من األفضل أن نسير
البر ،وبذلك نكون قد ّ
باتفاق ّ
سجلنا

ان ـت ـص ــارًا ،ألن ال ـجــانــب اإلســرائـيـلــي
يـعــرض مـســاحــة أكـبــر مــن تـلــك التي
طالبنا بها» .وأكد باسيل أنه ال يرى
أي مصلحة فــي الــربــط بــن الـحــدود
الـبــريــة والـبـحــريــة ،فهما «مسألتان
منفصلتان».
كــام باسيل اسـتــدعــى ردًا مــن وزيــر
ً
امل ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،قـ ــائـ ــا:
«ن ـح ــن ال ـج ـه ــة ال ـت ــي ت ـص ــر وت ـل ـتــزم
ب ــرب ــط الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـب ــري ــة ب ــال ـح ــدود
الـبـحــريــة ،ونـحــن مقتنعون بأهمية
هــذا الــربــط ،وهــذا الــربــط ال عالقة له
بــأمــر الـتـفــاوض» .وجـهــة نظر خليل
أن «على الدولة اللبنانية أن تدرس
نيات العدو في البحر ،فهو محشور
ويــريــد أن ينتهي مــن ال ـبـ ّـر لحماية
املستوطنات ،وال يمكن أن نراهن معه
ّ
عـلــى ح ــل ال ـنــزاع عـلــى نـقــاط معينة،
فبعض األمتار قد تكون كفيلة بفتح
ّ
نـ ــزاع م ـع ــه» .كــذلــك عــلــق خـلـيــل على
َ
املوقف األميركي بأنه «ليس جديدًا،
والضغط بدأ منذ زمن .علينا اآلن أن
نحدد كيف سنتعاطى ميدانيًا».
هـنــا ،عــاد الــرئـيــس عــون إلــى النقطة
ً
األولـ ـ ــى س ــائ ــا« :ن ـف ـتــح ال ـن ــار أم ال؟
اإلسرائيليون مصممون ،واألميركي

يلمس جــديــة موقفهم» .هــذا الـجــدال
دف ــع بــال ـحــريــري إل ــى ال ـق ــول« :هـنــاك
خـ ــاف ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ،ويـجــب
مناقشتها فــي اجـتـمــاعــات جانبية.
فلنبق على قرارنا القديم ،نمنع بناء
ِ
الـجــدار ونكلف الجيش بالتصدي».
ب ــدا واض ـحــا أن مــوقــف ال ـحــريــري لم
يكن سوى بهدف املزايدة ،إذ سرعان
م ــا ت ـحــدث ع ــن ال ــذه ــاب إل ــى مجلس
األم ـ ــن لـلـمـطــالـبــة ب ــإزال ــة ال ـب ـلــوكــات،
وإطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ل ـ ـب ـ ـنـ ــان مـ ــوق ـ ـفـ ــا ح ــاس ـم ــا
وقاسيًا ،ونشر عسكر على الحدود.
ثم أعاد فتح النقاش حول الفصل بني
َ
ّ
البر والبحر ،عارضا فكرة «التفاوض
ّ
على البر واللجوء إلــى التحكيم في
البحر» .وقد القى وزيــر العدل سليم
ً
جــريـصــاتــي رئ ـيــس الـحـكــومــة قــائــا:
ّ
يتقدم بــدعــوى حول
«على لبنان أن
الحدود البحرية ،ألن موقفنا سيكون
ما عارض
قويًا» .وزيــر املــال سرعان ّ
ً
الـفـكــرة ،ألن إســرائـيــل لــم تــوقــع أصــا
على اتفاقية الـبـحــار ،وألن لبنان ال
يمكن أن يــربــح دع ــوى فــي أي محفل
دولــي في ظل وجــود األميركي .هنا،
أشـ ـ ــار وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة إل ـ ــى ثــاثــة
ط ـ ــرق لـ ـل ــدع ــوة :ال ـت ـح ـك ـي ــم ،مـحـكـمــة

ابراهيم األمين
العدل الدولية وقانون البحار ،داعمًا
موقفه هــذا بالقول« :نقطة ال ـ  B1ما
بـتـعـمــل ف ــرق ك ـب ـيــر ،ول ــن ت ــؤث ــر على
تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ف ــي ح ــال ال ـف ـصــل».
قال باسيل بصراحة إن «االتفاق على
ّ
والبر معًا لن يحصل إطالقًا،
البحر
ألن إسرائيل لم تسمح لنا حتى بأن
ن ـق ـتــرب إلج ـ ــراء م ـســح ع ّـلــى ال ـحــدود
البحرية» .وزير املال تحفظ على كالم
باسيل عن نقطة ال ـ ( B1وهــي نقطة
حدودية بني لبنان وفلسطني املحتلة
عند رأس الناقورة ،ويؤدي تحريكها
إلى تعديل الحدود البحرية) ،مؤكدًا
أن كل الــدراســات والخرائط تثبت أن
أي تـعــديــل فــي ه ــذه النقطة سينجم
عـ ـن ــه خ ـ ـسـ ــارة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـن ــد ال ـب ـل ــوك
البحري رقم .8
خ ـ ــال املـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ،ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن
مــوقــف الفصل بــن الـبــر والبحر أمر
م ـت ـفــق ع ـل ـيــه بـ ــن ع ـ ــون والـ ـح ــري ــري
وب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل .وهـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ــر أيـ ـ ـ ـ ــده وزيـ ـ ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق .وب ـعــدمــا
أصــر وزي ــر امل ــال على املــوقــف القديم
«بــالــربــط وال ـت ـصــدي» ،تــدخــل املــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إبراهيم ،معتبرًا أن أي موقف حاسم
مــن لبنان وتهديد بــالـ ّ
ـرد والتصدي
س ـي ــدف ــع ال ـج ــان ــب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إل ــى
التفكير جديًا ،وخصوصًا أنه يحاذر
الـ ـتـ ـه ــور .ه ـ ــذا ال ـ ـجـ ــدال دف ـ ــع رئ ـيــس
الجمهورية إلــى ال ـســؤال مـجــددًا عن
القرار الذي يجب اتخاذه في موضوع
التصدي ،فقال ممازحًا« :هل سنتخذ
الـقــرار أم ننتظر تأليف الحكومة؟».
ه ـنــا ع ــرض ال ـح ــري ــري «ع ـق ــد جلسة
حـكــومـيــة إذا اض ـطــررنــا إل ــى اتـخــاذ
قــرار بكيفية املواجهة» .عــدم االتفاق
ح ــول الـفـصــل بــن ال ـبـ ّـر والـبـحــر دفــع
بــأحــد الـضـبــاط إلــى الـتــدخــل ،مشيرًا
ّ
إلى «أن املفاوضات حول البحر تؤكد
أن هناك مشكلة ليست محصورة مع
الجانب اإلسرائيلي ،وإنما مع الدولة
القبرصية» .فأجاب باسيل« :وهناك
مشكلة مــع ســوريــا بنفس الـحـجــم»!
َ
حني بدأ املجتمعون بصياغة البيان،
تــدخــل قــائــد الجيش طالبًا «تحديد
كيفية الـتـصــدي» ،فأجابه الحريري
ّ
«ت ـ ـعـ ــزز وج ـ ـ ــودك ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وف ــي
هـ ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ن ـن ــاق ــش ن ـح ــن م ـســألــة
الفصل» .عون وباسيل أكــدا ضرورة
«الـ ـتـ ـف ــاوض ع ـل ــى ال ـن ـق ــاط امل ـت ـن ــازع
عليها في ّ
البر دون ربطها بالبحر.
فـعـمـلـيــة ال ــرب ــط س ـت ــؤدي إل ــى وق ــوع
دم أو تضييع األرض ،وبالفصل لن
نخسر شيئًا».
لم يتوقف الضغط في هــذه النقطة.
ّ
ثمة من يصر على السير في الطرح
األمـيــركــي .وأكـثــر مــن ذلــك ،هناك من
يعتبر أن بـنــاء ال ـجــدار لـيـ َـس كــارثــة،
كما رأى مدير استخبارات الجيش
العميد طوني منصور ،الــذي اعتبر
أن اإلسرائيليني يستخدمون الطريق
الـ ـ ـ ــذي يـ ـبـ ـن ــون ال ـ ـ ـجـ ـ ــدار ع ـل ـي ــه م ـنــذ
سـنــوات طويلة ،ونحن لــم نعترض.
فــإذا هم حولوا الشريط الشائك إلى
ج ـ ــدار «شـ ــو ب ـي ـكــونــوا ع ـم ـل ــوا؟ شو
بيختلف الــوضــع؟ منبطل نشوفهم
وال ي ـ ـشـ ــوفـ ــونـ ــا» .حـ ـ ـ ــاول م ـن ـص ــور
التهويل ضد قــرار التصدي بالقول
إن «الـجـيــش ال يستطيع أن يصمد
أكثر من  24ساعة في أي مواجهة».
بــالــوصــول إل ــى ه ــذه الـنـقـطــة ،كــانــت
«ض ــاع ــت الـ ـط ــاس ــة» .ق ــائ ــد الـجـيــش
يـ ــريـ ــد م ــوقـ ـف ــا واض ـ ـحـ ــا مـ ــن إطـ ــاق
ال ـ ـنـ ــار أو عـ ــدمـ ــه ،ف ـي ـج ـي ـب ــه رئ ـي ــس
الحكومة« :مع إطــاق النار ،ولكن ال
يحصل إال بالعودة ّ
إلي وإلى رئيس
الجمهورية» .كــام الحريري يوحي
كأن القرار يقضي بسحب التفويض
مــن الجيش ،ولـكــن بطريقة ّ
مموهة.
ّ
ل ــذا رك ــز مـجـلــس ال ــدف ــاع األع ـلــى في
مـقــرراتــه على صياغة الجملة التي
تتعلق باملؤسسة العسكرية بالقول:
«إعـطــاء التوجيهات الــازمــة لقيادة
الـ ـجـ ـي ــش ل ـك ـي ـف ـي ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـه ــذا
التعدي».

هل هناك نية لتغيير عقيدة الجيش؟
تنشط االستخبارات العسكرية الفرنسية ضمن قوات الطوارئ
الدولية العاملة في الجنوب .بعض الضباط من إسبانيا ودول
أخرى ،يعزون النشاط الفرنسي الى غياب الواليات املتحدة املباشر
عن القوة الدولية ،والى أن باريس تهتم من خالل هذا الدور لفرض
مقعد لها في املعادلة العسكرية الدولية في لبنان ،وخصوصًا أنها
تتعرض إلهمال من جانب قيادة الجيش اللبناني التي لن تشتري
أسلحة فرنسية وتستمر في االتكال على املساعدات األميركية.
كما أن الجيش ال يريد إدخال الفرنسيني في أي نشاط أو عمل
عسكري ال عالقة لهم به ،مثل ملف األفواج الحدودية ،حيث
يقتصر تعاون الجيش مع الواليات املتحدة وبريطانيا.
الفرنسيون ّ
يعولون على دورهم في القوات الدولية ،من أجل
تعزيز عالقتهم مع إسرائيل أيضًا .وتطوع الفرنسيون مرارًا لنقل
هواجس العدو الى الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية حيال
ملف القوة الصاروخية للمقاومة .وتظهر املعلومات الواردة من
باريس أن فرنسا معنية بتعزيز دائرة التعاون األمني والعسكري
مع العدو وتوسيعها في ساحات أخرى غير لبنان ،مثل سوريا

ُ
عدم تدخل المقاومة في أي مواجهة مع
طلب
العدو ّ
يهدد إنجازات نضال عمره عقود من الزمن

حيث التشاور بني تل أبيب وباريس قائم حول كيفية التعامل مع
القرار األميركي باالنسحاب.
لكن النشاط الفرنسي له فائدة وحيدة ،وهو الكشف عن ظواهر
جديدة تخفي هواجس من أن يكون في لبنان من يسعى الى تغيير
عقيدة الجيش اللبنانية لناحية كيفية التعامل مع اعتداءات العدو
اإلسرائيلية البرية والبحرية والجوية ،علمًا بأن الجيش ال يملك أي
قدرات على منع خروقات العدو في البحر والجو ،لكنه يملك قدرات
محدودة في مجال البر.
تكشف مصادر في القوة الدولية لـ«األخبار» أن املندوب الفرنسي
في لجنة االرتباط التي تتواصل بني لبنان وإسرائيل ،يتصرف
بـ«ثقة كبيرة» إزاء أن لبنان لن يقدم على خطوات تصعيدية في
وجه أعمال العدو على طول الحدود .وأن هذا الضابط «يقول
لزمالئه إنه حتى لو ظهر أن الجنود اللبنانيني املنتشرين في النقاط
الحدودية يقومون بتحركات توحي باحتمال حصول مواجهة،
فإنه على ثقة بأن اتصاالت عاجلة سوف تردهم من قيادة الجيش
في بيروت تمنع عليهم القيام بأي عمل عسكري مباشر» .وأكثر
من ذلك ،يقول الضابط الفرنسي إنه «تبلغ من الجانب اللبناني أن
الجيش سوف يساعد على تخفيف التوتر ،وأنه سيتخذ إجراءات
تمنع املدنيني أيضًا من االقتراب من النقاط الحدودية» .ويعطي على
ً
ذلك مثاال ،ما حصل في بلدة ميس الجبل ،حيث توقف فجأة نشاط

األهالي عند نقاط التماس الحدودية ،وخصوصًا بعد املواجهة
الشهيرة التي قامت بني ضباط وجنود لبنانيني ،ومجموعة من
قوات العدو كانت تنوي إقامة سياج حدودي في نقاط متنازع
عليها.
وفي عملية التدقيق ،يتبني أن قيادة الجيش واجهت صعوبات في
كيفية التعامل مع لحظات التوتر التي تحصل على األرض ،وهو
ما دفع بالعماد جوزيف عون الى الطلب من َ
رئيسي الجمهورية
والحكومة ميشال عون وسعد الحريري عقد اجتماع عاجل
للمجلس األعلى للدفاع ،لوضع استراتيجية لكيفية التعامل مع
الوضع على األرض ،بعدما كان قد سمع منهما ،خارج االجتماع،
توصية بعدم ترك األمور للجنود املوجودين على األرض ،وربط
أي خطوة ذات طابع دفاعي أو هجومي بقرار يصدر عنه مباشرة.
وهو ما تكرس في اجتماع املجلس األعلى للدفاع ،مع إضافة
أن يعود قائد الجيش الى عون والحريري قبل اتخاذ أي خطوة
عمالنية.
َ
هذا «االرتباك» الواضح كشف عن عمق التأثيرات التي تنتج من هذا
املستوى غير املسبوق من التنسيق بني الجيش والجانب األميركي
ً
من جهة ،وعن تعزيز فرضية ـ ـ لم تكن حاضرة قبال ـ ـ بأن لبنان
ال يقدر على الدخول في مواجهة مع العدو .وفي هذه النقطة ،تبدو
الخطوة ،سواء صدرت عن الحكومة أو عن قيادة الجيش ،كأنها
امتثال لإلرادة األميركية بعدم الذهاب نحو أي نوع من الصدام مع
العدو ،وبالتالي« ،عدم االتكال على أحد» .وفي هذه النقطة تحديدًا،
يكون لبنان الرسمي (الحكم والحكومة والجيش) قد وافق على
اعتبار أن املقاومة ليست موجودة كقوة مساندة للجيش في
مواجهة أي عدوان إسرائيلي .وهذا ما يعيدنا عمليًا الى املناخات
التي كانت سائدة قبل أكثر من ربع قرن ،والتي تقول بأن «لبنان
ضعيف وال حول له وال قوة على مواجهة إسرائيل».
على أن الخطير في هذا امللف ،ليس حصرًا إشعار العدو بأنه قادر
على التصرف بحرية وخرق الحدود وتجاوز القواعد املعمول
بها ،ألنه واثق من عدم وجود قرار بالتصدي له من قبل الحكومة
اللبنانية ،بل إن األخطر هو التعايش مع هذه الوقائع الجديدة ،بحيث
إنه في لحظة مواجهة غير محسوبة ،سوف يخرج من الدولة من
يطلب عدم تدخل املقاومة .وهو أمر يهدد إنجازات نضال عمره
َ
عقود من الزمن ،ودفع لبنان ثمنه حياة اآلالف من أبنائه والغالي
من اقتصاده وبناه التحتية ،علمًا بأن قيادة املقاومة التي تتعامل
مع األمور بحذر ،وبتنسيق عال مع قيادة الجيش ،سوف لن تقف
مكتوفة األيدي أمام خروقات موصوفة من قبل العدو ،وسوف
تبقي في يدها حق املبادرة ملنع العدو من التمادي في اعتداءاته.
لكن ،هل صار ضروريًا رفع الصوت والسؤال ،عما إذا كان في
بيتنا َمن ّ
قرر ـ ـ ومن طرف واحد ـ ـ تغيير العقيدة القتالية للجيش؟

تقرير

«العسكرية» حائرة في ّ
قضية سوزان الحاج:
ً
«فبرك دليال» أو «ابحث عن دليل»؟
ِ
استجوب رئيس املحكمة العسكرية الدائمة العميد حسني
عبد الله املقرصن اإللكتروني إيلي غبش أمس في القضية
الـتــي ُيـحــاكــم فيها مــع الــرئـيـســة الـســابـقــة ملكتب مكافحة
جــرائــم املعلوماتية امل ـقــدم س ــوزان ال ـحــاج ،بـجــرم اخـتــاق
التعامل مع العدو اإلسرائيلي للممثل املسرحي زياد
جناية ُ
عيتاني .أعطي غبش الكالم قبل أن يطلب العميد عبد الله
عرض بعض الرسائل النصية والصوتية بني غبش واملقدم
الحاج .سأل العميد غبش عن بداية عالقته باملقدم الحاج
ّ
ليذكر أنها تعود إلــى عــام  ،2015جـ ّـراء توقيفه إثــر قيامه
بإطفاء املوقع اإللكتروني ملصرف سوسيتيه جنرال ردًاّ
عـلــى قـتــل ط ــارق يـتـيــم ل ـجــورج ال ــري ــف ،لـكــون الـقــاتــل كــان
مجلس إدارة املصرف أنطون صحناوي.
يعمل لدى رئيس ّ
وسرد غبش كيف وظفته الحاج في مكتب مكافحة جرائم
املعلوماتية بصفة عامل نظافة براتب يتراوح بني  ٨٠٠ألف
و ٩٠٠ألــف ليرة ،على أن يتولى القيام بأعمال القرصنة.
وقــد قرصن خــال عمله مــواقــع تابعة للعدو اإلسرائيلي
ّ
وح ـســابــات خـ ّ
ـاصــة بـمـجـمــوعــات إرهــاب ـيــة .وذك ــر أن ــه في
إح ــدى املـ ـ ّـرات ،طلبت منه قرصنة مــوقــع إخ ـبــاري لبناني
نـشــر م ـق ــاالت ض ـ ّـد مـكـتــب مـكــافـحــة ج ــرائ ــم املـعـلــومــاتـيــة
ّ
واتهمه بتوقيف أصحاب الــرأي الحر «لحتى نجينب لعنا
ّ
على ركــابــن» .غير أنــه بعد نحو ستة أشـهــر ،تــرك العمل
جـ ّـراء تلقيه عرضًا ماليًا أفضل بلغ  ١٧٥٠دوالرًا شهريًا

في شركة أمن معلومات .انقطع التواصل بني الطرفني طوال
ُ
أشهر .لم ت ِجب خاللها الحاج على أحد اتصاالته لتهنئتها
ّ
استمر االنـقـطــاع ،إلــى أن
بنيلها الترقية إلــى ُرتـبــة مـقــدم.
وقعت حادثة وضعها «اإلعجاب» على تغريدة شربل خليل
الشهيرة (املسيئة لـلـمــرأة فــي الـسـعــوديــة) الـتــي أطاحتها
ّ
مــن مــركــزهــا .هـنــا رك ــز رئـيــس املحكمة لـ ُـيـحــدد مــن بــادر
الى االتصال باآلخرّ .بينت الرسائل النصية عبر تطبيق
الواتساب وإفادة غبش ّأن املقدم الحاج هي من بادرت إلى
االتصال به .جرى تخطي هذه املسألة للغوص في مضمون
مــا طلبته املـقــدم الـحــاج مــن غـبــش .سعى رئـيــس املحكمة
إلــى تحديد َمــن ِمــن املدعى عليهما اقترح فبركة الجريمة
لعيتاني .املناسبة كانت ً
لقاء جمع غبش بالحاج في منزل
األخيرة في أدمــا ً
بناء على طلبها .في هذا اللقاء ،بحسب
إف ــادة غـبــش ،أرسـلــت املـقــدم خمس رســائــل لــه عـبــارة عن
«بروفايل» كل من زياد عيتاني والزميل رضوان مرتضى
ّ
على تويتر وفــايـسـبــوك ،بعدما اتهمتهما بأنهما يقفان
خلف نسخ إعجابها بالتغريدة ونشرها ،ما تسبب بعزلها
ّ
من منصبها .غير ّأن غبش أخبر رئيس املحكمة أنها طلبت
إلـيــه دراس ــة ملفهما الشخصي .غ ــادر غبش ليبدأ جملة
اختراقات ملواقع رسمية بطلب من املقدم الحاج والتنسيق
ّ ّ
معها .أفاد غبش بأنه اتصل بأمن الدولة لالستفسار عن
ّ
عيتاني .فأخبروه بأنهم يشتبهون فيه بجرم التعامل مع

إسرائيل ،لكن ال يوجد لديهم دليل .أقفل غبش الخط مع
ّ
أمــن الــدولــة ،ليتصل باملقدم الحاج ويبلغها بمضمون ما
أخبروه في أمن الدولة .فسألته وملاذا لم يوقفوه؟ ُّ فأخبرها
ّ
بأن ّه ال يوجد دليل .عندها بادرته بالقول« :اعملن دليل».
ّ
توقف العميد عند هذه النقطة .قالت لك« :فتشلن على دليل
ّ
أو اعملن دليل؟» .هنا ّ
رد غبش أنه ال يذكر تحديدًا .فقال له
العميد« :هنا كل القضية» .إن لم تذكر حرفيًا ،باملعنى ماذا
ّ
فهمت؟ فـ ّ
ـرد غبش« :باملعنى اللي أنــا فهمتو إنــو كيف ما
كان .بحالل بحرام الزم نجيبو على التحقيق».
وقد اعتبر رئيس املحكمة ّأن تناقضًا وقع في إفادة غبش
ه ـنــا .وت ـ ّ
ـوج ــه رئ ـيــس املـحـكـمــة إل ــى غـبــش بــال ـقــول« :لــديــك
اعترافات في محاضر التحقيقات األولية ،دعك منها ،نحن
اآلن نبحث عن الحقيقة ،هناك فرق كبير بني أن تقول ّإن
ّ
س ــوزان الـحــاج طلبت منك أن تــركــب وتـفـبــرك ملفًا لزياد
ّ
عيتاني وبــن أن تطلب منك البحث عن أدل ــة» .فــرد غبش:
«كان الهدف أن نبحث عن دليل أو شبهة ليأتي زياد عيتاني
ّ
إلى التحقيق «وياكل كفني ويتبهدل شوي» وينتهي األمر
عند هذا الحد».
وقـ ـ ّـرر رئ ـيــس املـحـكـمــة إرجـ ــاء الـجـلـســة ال ــى الـخـمـيــس في
السابع من شباط املقبل ،ملتابعة استجواب غبش ومباشرة
استجواب سوزان الحاج.
(األخبار)

