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ّ
ّ
الدولة اللبنانية تفرط بأراضي «التــحفظ» ...تحت التهديد األميركي

على الغالف

قبل نحو شهرُ ،منع الجيش اللبناني
من التحرك لمنع العدو اإلسرائيلي من
أراض لبنانية «متحفظ عليها» في
احتالل ٍ
منطقة العديسة الجنوبية .قضم العدو
أراض يملكها
ما يوازي  144دونمًا من ٍ
ّ
لبنانيون ،والدولة في غفوة متعمدة،
فرضتها التهديدات األميركية .العدو
عاود في األيام الماضية استكمال
قضمه لألراضي في بقعة «الطيارة»،
و«ال حياء لمن تنادي»...
فراس الشوفي
عــاج ـزًا ،يـقــف ال ـجــدار اإلسـمـنـتــي قــرب
ّ
مستوطنة املطلة فــي شمال فلسطني
ّ
املـ ـحـ ـت ــل ــة ،ع ـ ــن حـ ـج ــب ال ـ ــرؤي ـ ــة .ه ـنــا
م ــن ك ـفــركــا ،ت ـب ــدو ق ـمــم ج ـبــل الـشـيــخ
البيضاء ّ
متصلة بــالـسـمــاء ،وتحتها
ال ـس ـفــوح الـغــربـيــة ل ـل ـجــوالن ال ـســوري
ّ
املحتل ،تشكل امتدادًا طبيعيًا للجنوب
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،والـ ـشـ ـم ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ّ
املخضرة وغابات الصنوبر
بالحقول
والـ ـش ــرب ــن املـ ـتـ ـن ــاث ــرة ع ـل ــى جــان ـبــي
الـ ـ ـح ـ ــدود امل ـص ـط ـن ـع ــة .وحـ ـ ــده جـ ــدار
املـ ــوت اإلس ـم ـن ـتــي ،امل ـج ـبــول بــالــرعــب
واالن ـعــزالـيــة والـعـنـصــريــة ،ي ـحــاول أن
يحول بني الحياة والحياة ،أن يوقف
ّ
تدفق العشب والهواء والشمس.
مــن خلف الساتر الـتــرابــي ،فــي فجوة
بنحو مئة متر في الجدار قرب بوابة
ّ
ّ
مصور جيش
فاطمة في كفركال ،يطل
العدو مسترقًا النظر ،مستطلعًا زوار
ّ
يغطي وجهه،
الصباح .القناع األسود ّ
وفي يده اليمنى ّكاميرا ،لكنه سرعان
ً
م ــا يـخـتـفــي ،م ـفــضــا أن ي ـت ـنــازل عن
ص ــوي ــره .ف ــي هــذه
الـ ـص ــورة خـشـيــة ت ـ ّ
ال ـب ـق ـعــةّ« ،ن ـق ـطــة ت ـحــفــظ» (ي ــوج ــد 13
نقطة تحفظ على الـحــدود اللبنانية
ّ
 الفلسطينية هــي الـفــارق بــن الخطّ
األزرق وخــط الهدنة ،يعتبرها لبنان
أراض ـ ـ ــي ل ـب ـنــان ـيــة م ـح ـت ـلــة) ب ـع ـمــق 7
ّ
أمـ ـت ــار خ ـلــف الـ ـخ ــط األزرق ،بحسب
اتـفــاقـيــة «تــرسـيــم ال ـح ــدود الـنـه ّــائــي»
ب ــن ل ـب ـنــان وف ـل ـس ـطــن ،ال ـت ــي وقـعـ ّهــا
امل ـق ـ ّـدم بــول ـيــه ( )N. PAULETمـمــثــل
ّ
واملقدم نيوكومب
االحتالل الفرنسي،
( )S.F.NEW COMBممثل االحـتــال
ال ـبــري ـطــانــي ف ــي ال ـع ــام ( 1923راج ــع
«األخبار» 15 ،شباط .)2018

إسرائيل ال تثق
بجيشها البري:
«حرب 73
ستكون
نزهة»!

ص ـب ــاح ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،اسـتـكـمــل
الـعـ ّ
ـدو أعـمــال الـجــرف والحفر تمهيدًا
ّ
إلك ـم ــال ب ـنــاء الـ ـج ــدار ،إل أن أك ـثــر من
ّ
م ـص ــدر مـعـنــي ب ــال ـح ــدود ه ـن ــا ،يــؤكــد
أن ال ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو أوقـ ـ ـ ــف األع ـ ـم ـ ــال ت ـم ـه ـي ـدًا
ّ
لاللتفاف على «التحفظ» ،واستكمال
عمليات البناء خلف األمتار اللبنانية
السبعة .بالتوازي ،بدأ العدو في وادي
هــونــن مـقــابــل بـلــدة مــركـبــا ،قـبــل أي ــام،
ب ــاسـ ـتـ ـح ــداث شـ ـ ـي ـ ــارات ص ـخ ــري ــة فــي
محاذاة «الطريق العسكرية» ،وافتتح
ورشة هندسة في منطقة الرميش قرب
الخط األزرق.
عـلــى يـمــن ال ـطــريــق فــي ك ـفــركــا ،تقف
دوريـ ــة للجيش الـلـبـنــانــي وع ـلــى بعد
مـ ـئ ــة مـ ـت ــر دوريـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـ ـط ـ ــوارئ
الــدول ـيــة (ال ـيــون ـي ـف ـيــل) .م ــا إن يـحــاول
ّ
الزوار الوقوف على الحافة اإلسمنتية
الـضـيـقــة ق ــرب الـسـيــاج ال ـشــائــك ،حتى
ي ـس ــارع ال ـج ـنــود إل ـي ـهــم« ،ال تـجـتــازوا
الـحــافــة اإلسـمـنـتـيــة ...الـعــدو قــد يرسل
ّ
وثـيـقــة ف ــورًا لــإبــاغ عــن خ ــرق للخط
األزرق»! وم ـ ــع ذل ـ ــك ،ي ـ ــروح وي ـج ــيء
جنود العدو وآلياتهم وموظفو شركة
ال ـت ـع ـهــدات ال ـ ّتــي تـبـنــي ال ـج ــدار داخ ــل
أراضي «التحفظ».
صـعــودًا نحو عديسة ،يظهر عامالن
فـ ـ ــي راف ـ ـ ـعـ ـ ــة وهـ ـ ـم ـ ــا يـ ـضـ ـيـ ـف ــان فـ ــوق
اإلس ـم ـنــت ع ــوائ ــق حــديــديــة مـشـ ّـبـكــة.
وع ـلــى ضـخــامــة األع ـم ــدة اإلسمنتية
عن قرب ،تظهر صغيرة ما إن تنحرف
ّ
الـ ـسـ ـي ــارة ص ـ ـعـ ــودًا ن ـح ــو ت ــل ــة قـلـيـلــة
ّ
االرتفاع تطل على كامل البقعة .وتبدو
أمــامـهــا الخيمة الـتــي نصبها جيش
االحتالل فوق فوهة ما ادعى أنه نفق،
وقام بإغراقه بحمولة ّ 400
جبالة من
اإلسمنت الـســائــل ،على مرمى حجر،
حرفيًا ...تمامًا كما كان رئيس حكومة
ال ـع ــدو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ح ــن أتــى
ّ
الوهمية ،وحني
ليستعرض إنجازاته
ّ
حج قائد القيادة الوسطى في الجيش
األم ـي ــرك ــي جـ ــوزف فــوت ـيــل ق ـبــل نحو
عشرة أيــام فــي زي ــارة للكيان ليسمع
«مظلومية» الـعــدو ويتعاطف معها،
فورًا بعد زيارته بيروت.
هـ ـن ــا ي ـف ـه ــم ال ـ ــزائ ـ ــر ج ـ ـ ّـيـ ـ ـدًا ،كـ ـي ــف أن
ه ــذه الـ ـج ــدران عــديـمــة ال ـج ــدوى أم ــام
الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا ،وأن واضـ ـعـ ـيـ ـه ــا ،وه ــم
يخنقون كيانهم بــالـجــدران الـعــازلــة،
يـبـيـعــون وه ـم ــا ملـسـتــوطـنــي الـشـمــال
بأن هذه اإلجراءات ستحميهم ،إذا ما
ً
قررت املقاومة فعال تنفيذ تهديداتها
ّ
بالوصول إلى الجليل« .هونوا علينا
ال ـق ـف ــز فـ ــوق ال ـ ـجـ ــدار ،ح ـب ــال ال ــراب ـي ــل

علي حيدر
لم يعد الحديث عن عدم جاهزية سالح
البر في جيش العدو مجرد تقدير أو
تـحــذيــر مــن لـجــان متخصصة أو من
مفوض شـكــاوى الجنود .بــل أتــى من
قلب املؤسسة العسكرية ومن قيادتها
العليا .في وثيقة سرية قدمها نائب
رئـيــس األركـ ــان الـســابــق ال ـلــواء يائير
غ ـ ـ ـ ــوالن ،كـ ـ ــان األخ ـ ـيـ ــر ص ــريـ ـح ــا إل ــى
حــد اإلق ــرار بـعــدم ثقة الـقـيــادة العليا
بالجيش البري ،والتحذير مما ينتظر
ال ـج ـب ـهــة ال ــداخ ـل ـي ــة م ــن س ـي ـنــاريــوات
ل ــم تـشـهــدهــا طـ ــوال تــاريـخـهــا ف ــي كل
الـحــروب التي خاضتها فــي مواجهة
الجيوش العربية.
لم يعد بإمكان املؤسسة اإلسرائيلية
بـ ـك ــاف ــة عـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــا ،ال ـت ـغ ـط ـي ــة عـلــى
هـ ــذه الـحـقـيـقــة امل ــؤمل ــة بــالـنـسـبــة لكل
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ـح ـت ــل ،ج ـن ــدي ــا ك ـ ــان أو
مـسـتــوطـنــا ،خـصــوصــا أن مــن قدمها
ه ــو م ــن ال ـق ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة الـعـلـيــا،
وك ــان أح ــد املــرشـحــن لـخــافــة رئيس

(القفز) تعلق أكثر على الحديد منها
ّ
على الباطون» ،يعلق «الدليل» ساخرًا،
وهــو أحــد أبـنــاء املنطقة .املـفــارقــة ،أن
ّ
ّ
القروي وغيره من السكان الذين
هذا
يتابعون حياتهم اليومية بطمأنينة،
يحفظون عن ظهر قلب ّ
ضباط العدو
ّ
الذين يتنقلون على املقلب اآلخــر من
ال ـح ــدود ،وجــوهــا وأس ـم ــاء وقـطـعــات
ومهام ،كما يحفظون سيارات العمال
وم ـســؤولــي ال ــورش ــة وأوق ـ ــات الـعـمــل،
ويملكون التفسير الدقيق ،ألي ّ
تحرك
للعدو ،مدنيًا كان أم عسكريًا.

خرق عديسة ...والصمت
المطبق!

كيف للمواطن الجنوبي أن يثق بالدولة والجيش طالما يتم التفريط باألرض خضوعًا للضغوط األميركية؟ (أ ف ب)

األركـ ــان الـســابــق غ ــادي آيــزنـكــوت في
مـنـصـبــه .وم ـمــا أض ـفــى عـلــى الوثيقة
امل ــزي ــد م ــن ال ـصــدق ـيــة أي ـض ــا أن ـه ــا لم
تستند إلــى تـقــديــرات نظرية ،بــل إلى
ت ـج ــارب عـمــانـيــة أي ـض ــا ،األمـ ــر ال ــذي
رفــع من مستوى الخطورة لــدى قادة
تل أبيب  -حتى لو تمت التغطية على
ذلــك  -خصوصًا أن هــذا الــواقــع يمهد
مل ــزي ــد م ــن ال ـن ـك ـســات والـ ـه ــزائ ــم الـتــي
ستكون مفاعيلها أشــد خطورة على
وجودها وأمنها.
أكـ ــد الـ ـل ــواء غ ـ ــوالن أن انـ ـع ــدام الـثـقــة
ب ـ ـقـ ــدرات س ـ ــاح الـ ـب ــر ،وال ـ ـخـ ــوف مــن
الخسائر ،أديا إلى عدم تنفيذ اجتياح
بـ ـ ـ ــري خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان عـ ـل ــى ق ـط ــاع
غـ ــزة ف ــي الـ ـع ــام  ،2014ف ــي م ــا سمي
ب ــ«ال ـجــرف ال ـصــامــد» .وأشـ ــار إل ــى أن
«انـعــدام الثقة بسالح البر انتقل إلى
ال ـش ـبــان ،وأل ـح ــق ه ــذا األم ــر ض ــررًا ال
يمكن إصالحه من حيث ثقة الضباط
بأنفسهم وبقدرتهم على االنتصار».
في املقابل ،اعتبر رئيس معهد القدس
ل ــأبـ ـح ــاث االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،أف ــراي ــم

عنبر ،أن «الخشية هذه موجودة منذ
سـنــوات طويلة وكـمــا يـبــدو منذ أيــام
حـ ــرب ل ـب ـنــان ال ـثــان ـي ــة» (ح ـ ــرب تـمــوز
 ،)2006مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ل ـيــس عبثًا
تم إهمال ســاح البر ملصلحة قــدرات
السايبر وسالح الجو».
ل ـ ـكـ ــن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ب ــال ـن ـس ـب ــة
إلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة
ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي س ـتــواج ـه ـهــا ان ـطــاقــا
م ــن أن «ال ـض ــرب ــة ال ـت ــي س ـتــوجــه إلــى
الـ ـجـ ـبـ ـه ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة سـ ـتـ ـك ــون (ف ــي
ال ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة) أك ـبــر م ـمــا تحتمله،
وأن إخفاق حــرب يــوم الغفران (حرب
تشرين العام  )1973سيكون «نزهة»
قـيــاســا بــالـضــربــة ال ـتــي سـتــوجــه إلــى
الجبهة الداخلية» ،بحسب غوالن .في
املقابل ،رأى قائد ســاح البر السابق
اللواء غاي تسور ،أنه «إذا نظرنا إلى
املستقبل ،وبموجب إدراكـنــا لطبيعة
الـ ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،فـعـلـيـنــا
تعزيز ثقة صناع القرار بسالح البر».
ويعود منشأ هذه الخطورة ،بحسب
مـنـطــق غ ـ ــوالن ،م ــن أن «سـ ــاح الـجــو

ّ
يادلين مشككًا:
إلى أي مدى يمكن أن
يصل الهجوم البري؟
إلى بيروت؟ شمال
لبنان؟ العراق؟

لــن يتمكن مــن وقــف آالف الـصــواريــخ
في الحرب املقبلة ،وبالتالي سيكون
مــن ال ـض ــروري دخ ــول ال ـقــوات البرية
إلـ ـ ــى أراض ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــدو ووق ـ ـ ــف إطـ ــاق
الصواريخ .وإال فإن الجبهة الداخلية
ستتلقى ضربات صاروخية سيكون
م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا تـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه ــا»،
«والوضع سيشكل صدمة للجمهور».

ي ـت ــاق ــى هـ ــذا «ال ـت ـح ــذي ــر» أي ـض ــا مــع
مــا سـبــق أن أق ــر بــه الــرئـيــس الـســابــق
ألرك ــان جيش الـعــدو غ ــادي آيزنكوت
عشية رأس السنة العبرية في أيلول
امل ــاض ــي ،ب ــأن س ــاح ال ـجــو غـيــر قــادر
عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـصـ ــار ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،وأن
«االنـتـصــار سيأتي حـصـرًا عبر عمل
القوات البرية».
لكن املشكلة أن هناك قدرًا من التسليم
الـضـمـنــي ب ــأن س ــاح ال ـبــر ف ــي جيش
ال ـع ــدو ،عــاجــز ع ــن تـحـقـيــق أي حسم
ً
عـسـكــري ،فـضــا عــن الكلفة الباهظة
الـ ـت ــي س ـي ـت ـل ـق ــاه ــا .ومـ ـ ــن ه ـن ــا تـنـبــع
ع ـ ــدم ث ـق ــة الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـل ـيــا ب ـ ــه ،وه ــو
م ــا وص ـفــه غـ ــوالن ف ــي الــوث ـي ـقــة ،بــأنــه
«م ـف ـهــوم ك ــارث ــي» وأن «وض ــع ســاح
ال ـبــر س ــيء ج ـ ـدًا ،وق ــائ ــد ذراع ال ـبــر ال
يـعـمــل .»...ويضيف أيضًا أن «مشكلة
ال ـق ـيــادة الـعـلـيــا للجيش اإلســرائـيـلــي
ً
تكمن في الوعي ،وهــذه القيادة فعال
ال تـعـتـمــد ع ـلــى س ــاح الـ ـب ــر ...وحـتــى
االستثمارات املالية الكبيرة في سالح
البر لن تفيد» .وهكذا يتضح فعليًا أن

ّ
وضباط ّ االرتباط الفرنسيون
الدولية
واإليطاليون ،توقف العدو عن تحريك
ّ
اآلل ـي ــات .لـكــن امل ـفــارقــة ،أن ال ـعــدو عــاد
للعمل بعد ساعات ،ولم يعر اهتمامًا
مل ـج ـلــس ال ــدف ــاع األعـ ـل ــى ال ـ ــذي انـعـقــد
مساء ذلــك الخميس ،واتخذ فيه قرار
م ـنــع ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي م ــن ال ـت ـحـ ّـرك
ّ
منفردًا ،إل بأمر مــن املستوى األعلى
فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .فـ ــي ال ـي ــوم
ال ـت ــال ــي ،أي ي ــوم الـجـمـعــة  11كــانــون
الثاني ،وصلت التعليمات إلى قطعات
ّ ّ
التحرك إل
الجيش على الحدود بعدم
بناء على األوامر ،بالتوازي مع شروع
العدو بأعمال البناء على نطاق واسع.
ّ
العدو حتى
وبحسب املعلومات ،وضع
يعادل
ما
أي
اآلن  »T« 480إسمنتية،
ً
 720مترًا من الباطون ،قاضمًا مساحة
ضخمة مــن األراض ــي اللبنانية ،وهو
عاد قبل أربعة أيام للعمل مجددًا على
أراض جديدة في البقعة نفسها،
قضم
ٍ
امل ـس ـمــاة لـبـنــانـيــا مـنـطـقــة «ال ـط ـي ــارة»
م ــن دون أن يـ ـح ـ ّـرك أحـ ــد ف ــي ال ــدول ــة
اللبنانية ساكنًا ،وعلى مرأى ومسمع
من القوات الدولية.

ص ـ ـعـ ــودًا مـ ــن خـ ـل ــف حـ ــاجـ ــز ال ـج ـيــش
اللبناني الذي شهد «معركة الشجرة»
ُ
في عديسة عام  ،2010توصل الطريق
إلى منطقة «الخرق األكبر» ،والنقطتني
 B86-B79و  ،B86-BP37املـطـلــة على
مستعمرة «مسكافعام» .ما إن تالحظ
دورية القوات الدولية ،حركة ما ،حتى
تستنفر وتـبــدأ اتصاالتها الستطالع
ـويـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
هـ ـ ّ
ـزوار .فـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة،
استكمل الـعــدو ّضــم الـجــزء األكـبــر من
مـن ـطـقــة «ال ـت ـح ــف ــظ» ف ــي عــدي ـســة إلــى
داخــل الـجــدار .من على الطريق العام،
تظهر عشرات أشجار الصنوبر البري
الـلـبـنــانـيــة خـلــف ال ـج ــدار ،فــي مساحة
 144886م ـت ـرًا م ــرب ـع ــا ،م ــن األراض ـ ــي
اللبنانية الـتــي يملك أهلها مــن أبناء
الـقــرى أوراق «طــابــو» تثبت ملكيتهم
ّ
ل ـه ــا .ولـ ـع ــل هـ ــذه ال ـب ـق ـعــة ،ه ــي األك ـثــر
أهمية واستراتيجية من ضمن نقاط
ّ
التحفظ الـ  ،13إضافة إلى نقطة رأس
الـ ـن ــاق ــورة ،ال ـت ــي ت ـع ــرف ب ـ ـ ،BP1-B1
ومساحتها ّ  3341مترًا ،عــدا عن ثالث
نـ ـق ــاط تـ ـح ــف ــظ «شـ ـعـ ـبـ ـي ــة» فـ ــي مـيــس
الجبل وبليدا وعيترون ،يرفض أهلها
ّ
االعتراف بالخط األزرق فيها مللكيتهم
هذه األراضي الزراعية ،وهم يزورونها
الـيــوم بالتنسيق بــن الـجـيــش واألمــم
املتحدة.
ّ
«جس»
في  10كانون الثاني املاضي،
العدو نبض الدولة اللبنانية ،بتحريك
ج ــراف ــة ف ــي ه ـ ــذه ال ـب ـق ـع ــة (ع ــديـ ـس ــة -
مـسـكــافـعــام) املـعــروفــة لبنانيًا بـ«تلة
املـحــافــر» ،فـكــان ّ
رد الجيش اللبناني
ســريـعــا ،بنشر ج ـنــوده وآل ـيــاتــه .وفــي
مـقــابــل دب ــاب ــات ال ـع ـ ّ
ـدو ،نـشــر الجيش
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ املـ ـض ــادة
لـ ـ ـل ـ ــدروع ،ب ـع ـض ـهــا ظ ــاه ــر وبـعـضـهــا
مخفي عن عيون العدو .وبعد أن بدأت
االتـصــاالت وحـضــرت عناصر القوات

ّ
لم يوفر أي مسؤول أميركي زار لبنان
خالل العام املاضي ،فرصة إال ومارس
فيها الـضـغــط ّعـلــى الــدولــة اللبنانية
بهدف فصل ملف الصراع «الحدودي»
في البر عن الصراع «الحدودي» على
البحر .أراد هــؤالء انتزاع أوراق ّ
القوة
ف ــي الـ ـب ـ ّـر م ــن ي ــد الـ ــدولـ ــة ،م ـثــل نقطة
عديسة ،تمهيدًا للبدء بانتزاع أوراق
ال ـ ـقـ ـ ّـوة ف ــي ال ـب ـح ّــر ،م ـث ــل ن ـق ـطــة رأس
الناقورة التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في
ّ
حصة لبنان من املنطقة االقتصادية
ال ـخــال ـصــة ف ــي ال ـب ـحــر ،وتــال ـيــا حصة
لـبـنــان مــن الـنـفــط وال ـغــاز فــي الحقول
ال ـج ـن ــوب ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة مـ ــع فـلـسـطــن
امل ـح ـت ـل ــة .م ــن م ـ ـحـ ــاوالت «ال ــوس ـي ــط»
األم ـيــركــي ال ـســابــق فــريــديــريــك ه ــوف،
إلــى زي ــارة وزي ــر الخارجية األميركي
السابق ريكس تيلرسون إلــى بيروت
ال ـع ــام امل ــاض ــي وقـبـلـهــا نــائ ـبــه ديـفـيــد
س ــات ــرف ـل ـي ــد ،وب ـع ــده ـم ــا ن ــائ ــب وزي ــر
الخارجية الحالي ديفيد هـيــلّ ،
يكرر
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون مـ ـط ــالـ ـب ــاتـ ـه ــم ب ـف ـصــل
مـلـفــات ال ـحــدود الـبـحــريــة عــن الـبـ ّ
ـريــة.
وم ــع أن الـلـبـنــانـيــن خ ــرج ــوا بموقف
مـ ّ
ـوحــد ،وه ــو رف ــض ه ــذا الـفـصــل أمــام
ّ
امل ــوف ــدي ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،إل أن ذل ــك ال
يخفي االن ـق ـســام الـلـبـنــانــي الضمني.

إسرائيل عالقة بني «خيار جوي عقيم
وغ ــزو ب ــري مـتـعــذر» («األخـ ـب ــار»10 ،
أيلول .) 2018
ك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ــوال ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
املــؤسـسـتــن الـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة
الـتـشـكـيــك ب ـت ـقــاريــر م ـفــوض ش ـكــاوى
الجنود فــي الجيش الـلــواء يتسحاق
بريك ،الذي أكد عدم جاهزية الجيش
لـلـحــرب .لـكــن انـكـشــاف وثـيـقــة غــوالن
أطاح بكل هذه الجهود الدعائية.
ف ــي امل ـقــابــل ،تـ ــدرك ت ــل أب ـيــب خـطــورة
الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـش ـك ــل ف ـ ــي وع ــي
أع ـ ــداء إس ــرائ ـي ــل ح ــول ع ــدم جــاهــزيــة
سـ ــاح الـ ـب ــر .وتـ ـ ــدرك أي ـض ــا الـ ـق ــدرات
ال ـصــاروخ ـيــة الـهــائـلــة ال ـتــي يمتلكها
مـحــور املـقــاومــة ،وال ـقــادر مــن خاللها
عـ َّلــى دك الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة ،وه ــو ما
وف ـ ــر ردع ـ ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ف ــي مـقــابــل
ال ـق ــوة ال ـن ــاري ــة وال ـتــدم ـيــريــة الـهــائـلــة
لجيش العدو .وانعكاس كل ذلك على
معادالت الــردع املتبادل ،وعلى املدى
الــذي يمكن أن يبلغه أع ــداء إسرائيل
في حال نشوب أي مواجهة كبرى.

أيًا كانت املساعي التي تبذلها القيادة
اإلســرائـيـلـيــة لتبديل ص ــورة جيشها
ب ـن ـظــر ج ـم ـهــورهــا وب ـن ـظــر أع ــدائ ـه ــا،
فإنها من الناحية العملية لم تعد تثق
بجيشها فــي مواجهة قــوى ّ املقاومة،
وبـ ــاتـ ــت أم ـ ـ ــام ح ـق ـي ـق ـتــن لــخ ـص ـه ـمــا
رئ ـ ـيـ ــس االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ــامـ ــوس ي ــادل ــن.
األول ـ ـ ــى ع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا ب ــالـ ـق ــول« :أنـ ـ ــا ال
أوافــق على االدعــاء أن العملية البرية
سـتــوقــف إط ــاق ال ـص ــواري ــخ .إل ــى أي
مسافة ستصل العملية البرية؟ حتى
بيروت؟ حتى شمال لبنان؟ إلى غرب
العراق؟» .وهو أراد بذلك اإلشارة إلى
أن هــذا التمدد اإلســرائـيـلــي املفترض
لن يوقف أيضًا دك الجبهة الداخلية
«ذراع البر
بالصواريخ .والثانية ،أن ّ
فــي الجيش اإلســرائـيـلــي يمثل شعب
إسرائيل الذي ال يريد إرســال جنوده
إلــى هـجــوم ب ـ ّ
ـري فــي الـحــرب املقبلة».
وهي الحقيقة األكثر إيالمًا وحضورًا
في وعي قادة تل أبيب على املستويني
السياسي واألمني.

التهديد األميركي وخسارة أوراق
ّ
القوة

إذ يعتبر رئـيــس الجمهورية ميشال
عون ورئيس الحكومة سعد الحريري
ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران بــاسـيــل ،أن
ً
فصل امللفني عمال بالطلب األميركي،
هو ما يحمي حقوق لبنان وأن البديل
ع ــن امل ــواج ـه ــة ه ــو ل ـج ــوء ل ـب ـنــان إلــى
ً
التحكيم الدولي عمال بقانون البحار،
وكـ ـ ـ ــأن ق ـ ـ ـ ـ ــرارات «مـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـع ــدال ــة
الدولية» أتت يومًا بنتيجة أو أعادت
حقوقًا للبنان أو فلسطني ،في مواجهة
الدعم األميركي املطلق إلسرائيل .فيما
يتمسك الرئيس نبيه بري وحزب الله
ب ـ ـضـ ــرورة ربـ ــط امل ـل ـف ــن ،واس ـت ـخ ــدام
أوراق الـ ـق ـ ّـوة ف ــي ال ـب ـ ّـر لـلـحـفــاظ على

وضع العدو حتى
اآلن  480حاجزًا إسمنتيًا
بطول  720مترًا متذرعًا
بحماية مستعمرة
«مسكافعام»

الحقوق في البحر .ومن هذه األوراق،
ّ
يصر العدو
مسألة بقعة عديسة ،التي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى ال ـح ـص ــول عـلـيـهــا
بهدف حماية مستعمرة «مسكافعام»،
وك ــان قــد ع ــرض فــي الـســابــق الـتـنــازل
عن هذه البقعة املرتفعة مقابل إعطاء
لبنان بقعة منخفضة قريبة ،وقوبل
طلبه بالرفض.
ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس خ ـ ــاف ـ ـي ـ ــا أن ال ـ ـت ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات
األميركية ،ومعها الضغوط الفرنسية
وال ـبــري ـطــان ـيــة ،تـعــاظـمــت ف ــي املــرحـلــة
األخـ ـي ــرة ،م ــع تــأك ـيــد ت ـلــك ال ـ ــدول بــأن
الـعـنــاد لــن ينفع لبنان برفضه فصل
امل ـل ـفــن ،وأن إس ــرائ ـي ــل سـتـعـمــل على
ض ـ ّـم بـقـعــة عــدي ـســة ب ــال ـق ــوة ،وه ــو ما
أبلغه ّ
ضباط العدو للجيش اللبناني
خــال اجتماعات اللجنة الثالثية في
ال ـن ــاق ــورة ب ـتــاريــخ  11ك ــان ــون الـثــانــي
املاضي.

أي استراتيجية مواجهة؟

أم ـ ـ ــام ّت ـ ـحـ ـ ّـول اح ـ ـتـ ــال ال ـ ـعـ ــدو لـبـقـعــة
«التحفظ» فــي عديسة إلــى أمــر واقــع،
ال بـ ّـد من طــرح مجموعة من األسئلة،

ّ
تتعمد السلطة السياسية عدم اإلجابة
عـنـهــا ،أو إه ـمــال ـهــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ال يملك ال ـقــادة الـعـسـكــريــون األجــوبــة
عليها ،خصوصًا بعد أن ُمنع الجيش
م ــن ال ـق ـيــام بــواج ـبــه وال ــوق ــوف بــوجــه
ال ـع ــدو ،ك ـمــا ح ـصــل ف ــي م ـيــس الـجـبــل
قبل نحو شهرين وقبلها في الناقورة.
ً
ّأوال ،مل ـ ـ ــاذا أع ـط ـي ــت أوامـ ـ ـ ــر م ـغ ــاي ــرة
للجيش خالفًا للمرات السابقة التي
ترك فيها له ّ
ّ
التصرف بما يراه
حرية
مناسبًا ملنع العدو من الخرق البري؟
ف ـ ــإذا ك ـ ــان م ـن ــع ال ـ ـخـ ــروقـ ــات ال ـجــويــة
ال ـيــوم ـيــة صـعـبــا بـسـبــب ع ــدم ام ـتــاك
األسلحة املضادة للطائرات ،ما الذي
ي ـم ـن ــع ال ـج ـي ــش مـ ــن م ـن ــع ال ـ ـعـ ــدو عــن
ّ
البرية ،وهو يملك
القيام بالخروقات
الـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى م ــن الـ ـس ــاح امل ـط ـلــوب
ّ
لــاش ـت ـبــاك ّ
األولـ ـ ــي ،وف ــي ظ ــل وق ــوف
املقاومة بقوتها البرية الكبيرة على
كــامــل ال ـح ــدود خـلـفــه ،وخـشـيــة الـعــدو
اإلســرائـيـلــي مــن االنـ ــزالق إل ــى الـحــرب
الواسعة؟
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،إذا اسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـدو ب ـق ـضــم
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ،وهـ ـ ــو م ـس ـت ـم ــر ،مـ ــا الـ ــذي
يعوض لبنان عن نقاط ّ
ّ
القوة في ّ
البر
وم ــا ال ــذي يمنع ال ـعــدو مــن اسـتـخــدام
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ف ــي ال ـب ـحــر؟
ث ـ ـ ّـم م ــن ل ــم ي ـس ـت ـطــع م ـن ــع الـ ـع ــدو مــن
وضع الجدار االسمنتي في األراضــي
ً
املحتلة ،كيف سيجبره مستقبال على
نزعها؟ أم ستتحول تلك األراضي إلى
م ـ ــزارع شـبـعــا مـحـتـلــة ج ــدي ــدة وقــريــة
الغجر محتلة جديدة؟
ثالثًا ،ما هي خلفيات عــدم الـ ّـرد؟ وما
هــو حـجــم ال ـت ـهــديــدات األم ـيــرك ـيــة؟ ما
هي استراتيجية املواجهة املقبلة؟ وما
هو تبرير دعــاة فصل البحر عن ّ
البر
وسط كل هذه العنجهية اإلسرائيلية
والتآمر األميركي؟
راب ـع ــا ،كـيــف يـجـيــب دع ــاة ن ــزع ســاح
املـ ـق ــاوم ــة ع ـل ــى أس ـئ ـل ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن،
واملواطنني الجنوبيني تحديدًا ،طاملا
أن السلطة السياسية تمنع الجيش
اللبناني من القيام بمهامه خضوعًا
ل ـل ـض ـغــوط األم ـي ــرك ـي ــة؟ وك ـي ــف يمكن
لـلـمــواطـنــن الـثـقــة ب ـقــدرة الــدولــة على
حـمــايـتـهــم وه ــم يـ ــرون ال ـع ــدو يـنـتــزع
أراضيهم من دون أي مقاومة؟ وكيف
ً
ي ـم ـك ــن ال ـ ــرك ـ ــون م ـس ـت ـق ـب ــا ،ل ـل ـق ـبــول
بـ ـخـ ـض ــوع امل ـ ـقـ ــاومـ ــة لـ ـ ـق ـ ــرار الـ ــدولـ ــة
اللبنانية الرسمي في أي استراتيجية
دفاعية مقبلة ،طاملا أن الدولة تتجاوب
مع الضغوط الدولية ولو على حساب
حقوقها وسيادتها؟

غوالن :وضع
سالح البر
سيء جدًا،
وقائد ذراع
البر ال يعمل
(أ ف ب)

