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لبنان

لبنان
المشهد السياسي

تقرير

تل أبيب تعترف بعد اإلنكار:

إجماع في «األعلى للدفاع» حول موقف عون:

َ
ّ
تالزم المسارين السياسي والعسكري للرد على إسرائيل

االعتداء على الضاحية إسرائيلي!
غيرت إسرائيل أمس ،للمرة الثالثة
على التوالي خالل األيام القليلة
الماضية ،موقفها العلني من
االعتداء على الضاحية الجنوبية :من
اإلنكار المطلق ،إلى اإلقرار التلميحي
واإلبقاء على هامش اإلنكار قائمًا ،إلى
اإلقرار الكامل المسرب على الوكاالت
مع التهديد بالمزيد من الهجمات
يحيى دبوق
اتـخــاذ تــل أبـيــب موقفها مــن اإلق ــرار
باملسؤولية أو إنـكــارهــا ،وأيـضــا ما
بني اإلقرار واإلنكار ،مرتبط بمرحلة
انـ ـتـ ـظ ــار رد حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،عـ ـل ــى أم ــل
الـنـجــاح فــي تقليص إيــذائــه ،بعدما
ّ
سلمت بحتميته.
إال أن ت ــذب ــذب امل ــوق ــف ،م ــن اإلن ـك ــار
إلى الغموض ومن ثم اإلقــرار ،كشف
أيـضــا مــوقــف إســرائـيــل وتقديراتها
في مرحلة اتخاذ قرار االعتداء ،وأنه
جاء نتيجة رهان خاطئ على إمكان
ص ـمــت ح ــزب ال ـل ــه و«بـ ـل ــع» الـضــربــة

«هآرتس» :تقدير المؤسسة
األمنية اإلسرائيلية يشدد على
أن حزب الله ينوي الرد
«املـ ـسـ ـي ــرة» ،وه ــو رهـ ــان م ـبــالــغ فيه
إلــى حد إثــارة الدهشة ،وخاصة أنه
يفترض باالستخبارات اإلسرائيلية
ً
أن ـ ـهـ ــا خ ـ ـبـ ــرت ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه طـ ــويـ ــا،
وباتت تــدرك محدودية إمكان منعه
م ــن اتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرارات م ـص ـيــريــة ،مثل
تثبيت قواعد االشتباك في الساحة
اللبنانية.
ومــع تيقن حتمية ال ــرد ،بــات تمسك
ت ــل أب ـي ــب ب ــإن ـك ــار م ـســؤول ـي ـت ـهــا عن
االعتداء في الضاحية ،ضارًا باملوقف
اإلسرائيلي ،ومقلصًا ملستوى الردع
الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــات أك ـ ـثـ ــر مـ ــن مـ ـطـ ـل ــوب فــي
مــرحـلــة ان ـت ـظــار ال ـ ــرد ،حـيــث الـحــرب
ع ـل ــى ال ــوع ــي ع ـب ــر الـ ـتـ ـه ــدي ــدات هــي

التسريب اإلسرائيلي يهدف إلى التشديد على أن العدو سيذهب إلى النهاية إن قرر حزب الله الرد (هيثم الموسوي)

الـســاح األول الــذي يمكن إلسرائيل
أن تراهن عليه .من هنا ،جاء اإلدراك،
وإن مـ ـت ــأخـ ـرًا ،أن اسـ ـتـ ـم ــرار إن ـك ــار
املـســؤولـيــة عــن اع ـتــداء الـضــاحـيــة ،ال
يتساوق مــع هــدف الـتـهــديــدات التي
تطلقها تل أبيب بإفراط للتأثير في
قــرار الــرد وتقليص مستوى إيذائه،

إذ كيف لتل أبيب التي تخشى اإلقرار
بمسؤولية اعتدائها األول ،إن كانت
تهدد باملزيد منه؟
اسـتـنــادًا إلــى ذلــك ،بــاشــرت إسرائيل
حــرب التسريبات وإنـهــاء الغموض
في موقفها املعلن من االعـتــداء على
الـ ـض ــاحـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـت ـهــويــل

بــالـتــدمـيــر إن أقـ ــدم ح ــزب ال ـل ــه على
ال ــرد .وذك ــرت الـقـنــاة  13الـعـبــريــة أن
الـتـســريــب ال ــوارد فــي وكــالــة رويـتــرز
أم ـ ــس ع ــن مـ ـس ــؤول أمـ ـن ــي إق ـل ـي ـمــي،
ه ــو ت ـســريــب إس ــرائ ـي ـل ــي م ــوج ــه في
إطــار حــرب التسريبات القائمة بني
الجانبني ،ويهدف إلى التشديد على

أن إسرائيل ستذهب إلى النهاية إن
قرر حزب الله الرد.
وكــانــت وكــالــة روي ـتــرز قــد نقلت عن
مصدر أمني «إقليمي» قوله إن حادث
ال ـط ــائ ــرت ــن امل ـس ـي ــرت ــن كـ ــان «غـ ــارة
وجهت ضربة لقدرات حزب الله في
مجال تصنيع الصواريخ الدقيقة».

وأض ـ ـ ــاف« :ك ــان ــت رس ــال ــة إســرائ ـيــل
إل ـ ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ه ـن ــا ك ـب ـي ــرة وه ــي:
اسـتـمــروا فــي التصنيع وسنستمر
فـ ــي ض ــربـ ـك ــم» .ول ـ ـ ــدى سـ ــؤالـ ــه عـمــا
س ـي ـح ــدث إذا ع ـم ــد ح ـ ــزب الـ ـل ــه إل ــى
الـتـصـعـيــد بـعــد الـ ــرد ،ق ــال امل ـســؤول:
ّ
ستصعد بعد
«أتـصــور أن إسرائيل
ذلــك ضرباتها وستقضي على هذه
الـقــدرة تمامًا .تفاصيل هــذه املواقع
معروفة .الـكــرة اآلن فــي ملعب حزب
الله».
وت ـ ـعـ ـ ّـد ت ـ ـهـ ــديـ ــدات امل ـ ـصـ ــدر األمـ ـن ــي
اإلســرائـيـلــي اس ـتــدراكــا مــن تــل أبيب
لوجهة تهديدات صدرت في اليومني
املــاضـيــن ،رك ــزت أكـثــر على الجانب
اإلي ــران ــي م ــن دون ح ــزب ال ـل ــه ،وفـقــا
لـ ـتـ ـق ــدي ــرات خ ــاطـ ـئ ــة م ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا.
م ــع ذلـ ــك ،اسـ ـت ــدراك امل ــوق ــف رغ ــم ما
يتضمنه مــن رفــع الـصــوت عــالـيــا ،ال
يضيف الكثير على مركبات املشهد
واسـ ـتـ ـش ــراف م ــا س ـي ـلــي .وك ـم ــا يــرد
فــي تـقــريــر الـقـنــاة  13الـعـبــريــة« :هــي
ح ـ ــرب رس ــائ ــل ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ـقــول
إن إســرائـيــل ال تقبل أي رد .وكــل رد
ع ـل ــى ق ـص ــة ال ـض ــاح ـي ــة س ـت ـقــومــون
بــه ،ستتلقون (فــي مقابله) ضربات
قوية».
مـيــدانـيــا ،أك ــدت صحيفة «هــآرتــس»
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،أن «تـ ـق ــدي ــر امل ــؤس ـس ــة
األمنية (اإلسرائيلية) يشدد على أن
حزب الله ينوي الرد على الهجومني
الـ ـل ــذي ــن ي ـن ـس ـب ـه ـمــا إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فــي
سوريا ولبنان ،األمــر الــذي يستتبع
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار رف ـ ـ ــع درجـ ـ ـ ــة الـ ـج ــاه ــزي ــة
واالس ـت ـعــداد العسكريني عـلــى طــول
الحدود مع سوريا ولبنان».
وبـعــدمــا أع ـلــن الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
الـ ـث ــاث ــاء ف ـ ــرض قـ ـي ــود ع ـل ــى حــركــة
املركبات غير العسكرية على الحدود
مع لبنان ،مع تقليص حركة اآلليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة إال بـ ـم ــوج ــب ت ـصــريــح
مـسـبــق وم ـع ـلــل ،أغ ـل ــق أم ــس امل ـجــال
الـ ـ ـج ـ ــوي أم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات امل ــدن ـي ــة
بمختلف أشكالها وأنواعها ملسافة
س ـتــة ك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن الـ ـح ــدود مع
لبنان ،األمر الذي يشير إلى فرضيات
مختلفة ل ـلــرد حــاضــرة عـلــى طــاولــة
الـتـقــديــرات فــي تــل أب ـيــب ،ال تقتصر
فقط على الرد البري ،كما جرت عليه
العادة في املاضي.

ّ
الجيش يتصدى لطائرات العدو

َ
ضغوط أميركية :ليبق الجيش على الحياد!
ام ـ ـت ـ ــص رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـع ــد
الحريري كل الضغوط التي انهالت
عليه في اليومني التاليني لالعتداء
اإلسرائيلي على الضاحية الجنوبية
(األحـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي) ،وف ـ ـ ــي م ـقــدم ـهــا
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـي ـت ـح ــول
بـعــدهــا إل ــى مــؤكــد أن ه ــذا االع ـت ــداء
ي ـجــب أال ي ـمــر ك ـمــا ل ــو أن ش ـي ـئــا لم
يـ ـك ــن .وب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر سـيــاسـيــة
ودب ـلــومــاس ـيــة ،اع ـت ـبــر ال ـح ــري ــري أن
املوقف من االعتداء أمــر ،والخالفات
الـسـيــاسـيــة مــع ح ــزب ال ـلــه أم ــر آخــر،
داعـيــا إلــى عــدم الخلط بــن األمــريــن،
مـ ــؤك ـ ـدًا عـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـهـ ــاون فـ ــي م ـســألــة
االعتداءات اإلسرائيلية التي طاولت
منطقة مأهولةّ ،
وعرضت املواطنني
للخطر.
لكن الضغوط االميركية ســرعــان ما
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ّ
اطلت امس ،بعد إطالق الجيش النار
عـلــى ط ــائ ــرات اس ـت ـطــاع إســرائـيـلـيــة
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب .ف ـل ـل ـمــرة االول ـ ـ ــى مـنــذ
العام  ،2006تتولى قطعات الجيش
املنتشرة جنوبي الليطاني التصدي،
ول ـ ـ ــو ب ــأسـ ـلـ ـح ــة فـ ـ ــرديـ ـ ــة ،لـ ـط ــائ ــرات
االسـتـطــاع امل ـعــاديــة .مــا جــرى أمــس
قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية،
وتـحــديـدًا فــي بـلــدة العديسة (قضاء
م ــرج ـع ـي ــون) ان ط ــائ ــرات اس ـت ـطــاع
ّ
م ـعــاديــة حــلـقــت عـلــى عـلــو منخفض
فــوق مركز للجيش ،فأطلق عــدد من
الجنود النار عليها .وبالرغم من أن
الخطوة بــدت عفوية ،إال ّأن مصادر
مطلعة أكدت أن الجنود نفذوا اوامر
قــائــد فــوج الـتــدخــل الـخــامــس العقيد
محمد االمني ،الذي التزم بالتعليمات
الصادرة عن قيادة الجيشً ،
بناء على

مقررات املجلس االعلى للدفاع أول من
امــس .وكــان الفتًا أن الجنود أطلقوا
ال ـنــار مــن ب ـنــادق «أم  »16األمـيــركـيــة
ال ـص ـنــع ب ــات ـج ــاه امل ـس ـ ّـي ــرت ــن ،وســط
إح ــاط ــة م ــن امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن كــانــوا
يتجمهرون ملــراقـبــة تـحــركــات العدو
في الجانب املحتل .وهــؤالء تفاعلوا
مـ ــع رد ال ـج ـي ــش ب ـح ـم ــاس ــة ،ع ـب ــروا
ع ـن ـهــا ب ــال ـت ــداف ــع الح ـت ـض ــان أف ـ ــراده
والتصفيق لهم ،من دون أي خوف من
ردة فعل إسرائيلية .وسرعان ما بدا
م ـســؤولــون ام ـيــرك ـيــون ،عسكرييون
ودب ـل ــوم ــاس ـي ــون ،ب ــإج ــراء ات ـص ــاالت
لــاس ـت ـف ـســار ع ـمــا ج ـ ــرى ،وال ـض ـغــط
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «الـ ـنـ ـصـ ـيـ ـح ــة» ب ـع ــدم
ت ــورط الجيش فــي مــواجـهــة يريدها
ً
حزب الله ،فضال عن االستفسار عن
آلية اتخاذ القرار باستخدام أسلحة

اميركية إلط ــاق الـنــار على طــائــرات
إسرائيلية.
ك ــذل ــك اس ـت ـن ـف ــرت ق ـ ـ ــوات ال ـيــون ـي ـف ـيــل
للتحذير من ان إطالق النار ربما يكون

اليونيفيل طلبت
من الجيش تكثيف
دورياته لمنع إطالق
صواريخ عبر الحدود!

قد ادى إلى عبور عدد من الرصاصات
ال ـحــدود نحو األراض ــي الفلسطينية،
مــا يشكل خرقًا للقرار  !1701ضغوط
اليونيفيل لــم تقتصر عـلــى مــا تـقـ ّـدم.
فبعد توقف القوات الدولية عن تسيير
دوريات على الحدود مباشرة بذريعة
الخشية من ّ
تعرض جنودها للخطر،
طـلـبــت مــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي تكثيف
دوريـ ــاتـ ــه مل ـنــع إط ـ ــاق ص ــواري ــخ عبر
ال ـحــدود! وقــد أص ــدرت قـيــادة الجيش
بـيــانــا قــالــت فـيــه إن ط ــائ ــرة اسـتـطــاع
تــاب ـعــة ل ـل ـعــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي آت ـي ــة مــن
ّ
األراضــي الفلسطينية املحتلة ،خرقت
األجواء اللبنانية عند الساعة السابعة
ّ
وال ـن ـص ــف وح ــل ـق ــت فـ ــوق أحـ ــد مــراكــز
ال ـج ـي ــش ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـع ــدي ـس ــة .وق ــد
ت ـص ـ ّـدى لـهــا الـجـيــش وأط ـل ــق الـنـيــران
ّ
اضطرها إلى العودة من
باتجاهها ،ما

حيث أتت .كما قامت طائرة استطالع
ثانية بالتحليق فــوق منطقة كفركال
لـبـعــض ال ــوق ــت ،وم ــا لـبـثــت أن غ ــادرت
األج ـ ــواء الـلـبـنــانـيــة بــات ـجــاه األراض ــي
ّ
املحتلة».
ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـيــاس
ّ
بوصعب أن «تصدي الجيش اللبناني
ّ
ل ـل ـطــائــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـســيــرة أمــر
طبيعي ،وهــو يقوم بواجبه ويتحمل
م ـس ــؤول ـي ـت ــه فـ ــيال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ل ـب ـنــان
ّ
وك ـ ــرام ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن» .وأض ـ ـ ـ ــاف إن
«الـجـيــش فــي مــوقــع الــدفــاع عــنلبنان
ّ
يصد عدوانًا
وأرض ــه وسـيــادتــه ،وهــو
ّ
وخ ــرق ــا ف ــاض ـح ــا ل ـل ـق ــرار  ،1701وإن
ّ
بيان الحكومة ال ــوزاري وكــل القوانني
ال ــدولـ ـي ــة ت ـت ـيــح ل ـل ـج ـيــش الـ ــدفـ ــاع عــن
الحدود».
(األخبار)

كيف يترجم موقف رئيس
الجمهورية ميشال عون
باعتبار االعتداء اإلسرائيلي
إعالن حرب على لبنان؟
في تقويم المجلس
األعلى للدفاع ،اتفاق
على موقف موحد من
الرد ،والجيش أبلغ جاهزيته
وأوامره واضحة بالرد على
أي اعتداء
هيام القصيفي
ف ــي ال ـس ــاع ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،كـ ــان ال ـس ــؤال
امل ــرك ــزي ك ـيــف س ـيــرد ح ــزب ال ـلــه على
الـعـمـلـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي الـضــاحـيــة
فجر األحد املاضي ،وأين ومتى ،بعدما
تـ ـج ــاوز ج ـم ـيــع امل ـع ـن ـيــن واق ـ ــع أن رد
الحزب أكيد وحــاصــل؟ هناك من حدد
الساعة الصفر انتهاء االحتفال بذكرى
تغييب اإلم ــام موسى الـصــدر ،وهناك
من رأى أن مجالس عــاشــوراء ستكون
الحد املانع ألي رد من الـحــزب ،ليؤكد
مـعـنـيــون أن ال مــانــع يـحــول دون الــرد
على اعـتــداء إسرائيلي فــي هــذه األيــام
العشرة.
وألن الــزمــان واملـكــان فــي يــد حــزب الله
وحـ ــده ،كـمــا ك ــان اع ـت ــراف الـحــاضــريــن
في املجلس األعلى للدفاع ،فإن جانبًا
أساسيًا من النقاش األمني والسياسي
ف ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع امل ـ ــذك ـ ــور وخ ـ ــارج ـ ــه،
ت ــرك ــز ع ـلــى م ــا يـمـكــن أن يـحـيــط بـهــذا
الـ ــرد وتــداع ـيــاتــه املـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة
والدولية ،وعلى قــراءة الحدث األمني
من زاويــة خطورته .ألن هناك عناصر
أســاسـيــة يفترض األخ ــذ بها استنادًا
ال ــى أسـئـلــة أمـنـيــة ت ـتــداول ـهــا األج ـهــزة
املختصة ،ومنها :ما هو حجم الخرق
األمني الذي سمح بوصول الطائرتني
ّ
املسيرتني الى املنطقة املستهدفة؟ وهل
هذا الخرق األمني أوسع بحيث يمكن
للطائرة املسيرة أن تكون قد انطلقت
مــن لبنان وليس مــن خــارجــه؟ السؤال
األخ ـيــر م ـطــروح للبحث ،عـلــى اعتبار
املعلومات التقنية املتوافرة حتى اآلن
ع ــن ال ـط ــائ ــرات ت ــدل ع ـلــى أن ــه ال يمكن
أن تطير مسافات بعيدة ،مهما كانت
قدرة اإلسرائيليني على تطوير قدرتها
على التحليق مسافات أكبر من املعتاد.
حـتــى احـتـمــال انـطــاقـهــا مــن الـبـحــر ال
ي ـ ــزال ن ـظــري ــة م ــن ال ـن ـظ ــري ــات األم ـن ـيــة
املتداولة غير املحسوم صحتها .وهذا
يـعـنــي تــوس ـيــع رق ـع ــة ال ـب ـحــث ال ـجــدي
عن هذا النوع من الطائرات وإدخالها
ال ــى ل ـب ـنــان ،أو تـهــريـبـهــا إل ـي ــه ولـيــس
ع ــن طــريــق امل ـط ــار ،امل ـت ـشــددة أجـهــزتــه
فــي الكشف الــدقـيــق على هــذه األن ــواع
وهوية أصحابها.
الشق األمني أيضًا يتعلق بمكان الرد،
انـطــاقــا مــن ك ــام نـصــر ال ـلــه .ال ــرد في
ل ـب ـنــان ،ق ــد ال يـتـعـلــق حـكـمــا بــالـحــدود
املشتركة مع فلسطني املحتلة وبمنطقة
عـمــل ال ـق ــوات الــدول ـيــة ومـنـطـقــة الـقــرار
 ،1701ب ـمــا يـعـنــي ال ـت ـمــاس م ــع ال ـقــوة
ال ــدول ـي ــة أو ال ـج ـي ــش .املـ ـج ــال ال ـجــوي
وال ـبــري وال ـب ـحــري مـفـتــوح عـلــى كامل
مساحة لبنان ،من الشمال الى البقاع
وال ـ ـج ـ ـنـ ــوب .وه ـ ـ ــذا ي ـف ـت ــح اح ـت ـم ــاالت
عـ ـ ــدة الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـ ـح ـ ــزب إس ــرائـ ـي ــل
بكل الــوســائــل املمكنة .وه ــذا ال يعني
حصر الــرد بضرب طــائــرات استطالع
إسرائيلية من أي منطقة في لبنان ،بل
يـعـنــي تــوسـيــع أط ــر الـ ــرد ،وخـصــوصــا
أن الغطاء الرسمي والحكومي أضاف
الــى حركة الـحــزب حرية فــي الــرد وفق
جاهزيته ورزنامته.

مـ ــن هـ ـن ــا ،ك ـ ــان ال ـب ـح ــث فـ ــي ال ـخ ـط ــوة
الـتــالـيــة بـعــد رد ح ــزب ال ـلــه .فاملجلس
األع ـل ــى ل ـلــدفــاع اس ـت ـفــاض ف ــي الـشــرح
ال ـس ـي ــاس ــي وال ـع ـم ــان ــي ح ـ ــول كـيـفـيــة
ً
تجهيز أرض ـيــة صــالـحــة ع ــدة وعــديـدًا
ملواجهة التطور التكنولوجي وتحديث
أج ـه ــزة ال ـ ــردع وامل ــراقـ ـب ــة ،إض ــاف ــة الــى
الـخـطــوات السياسية والدبلوماسية
الـ ـت ــي ات ـ ـخـ ــذت ،ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ق ــد ات ـفــق
ع ـل ــى اس ـت ـب ـع ــاد دع ـ ــوة م ـج ـلــس األم ــن
الدولي الجتماع طــارئ ،واالستعاضة
بتقديم شكوى لبنانية إليه .والشرح
ً
ال ـس ـي ــاس ــي ت ـ ـنـ ــاول ت ـف ـص ـي ــا م ــواق ــف
ال ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـت ــي أب ـل ـغ ـهــا لـبـنــان
موقفه الــرافــض لالعتداء اإلسرائيلي،
وبـعــض األجــوبــة ـ ـ األميركية تحديدًا
ـ ـ ـ ـ الـتــي نـقـلــت تـبــريــر إســرائ ـيــل ب ــأن ما
ً
قامت بــه هــو رد فعل وليس فـعــا ،ردًا
ع ـلــى تـصـعـيــد حـ ــزب ال ـل ــه ض ــده ــا في
لبنان وسوريا .لكن املجلس الذي شهد
إجماعًا على كيفية إدارة معركة الــرد
على إســرائـيــل ،شهد فــي ختامه طرح
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
ً
ســؤاال مركزيًا ،تحت عنوان مــاذا بعد
الـعـمـلـيــة اإلســرائـيـلـيــة ورد ح ــزب الله
الذي أصبح أمرًا واقعًا بعد كالم األمني
الـعــام للحزب السيد حسن نصر الله،
وم ــا هــو املــوقــف ال ــذي يـتـخــذه لـبـنــان؟
س ــؤال عــون ّ
وس ــع الـنـقــاش ليصل إلى
السؤال عما لو ردت إسرائيل ووسعت
رقـعــة اعـتــداءاتـهــا ،وم ــاذا لــو لــم تكتف
بتعادل في الرد؟ ورغم أن االنطباع أن

رد حزب الله لن ّ
يغير قواعد االشتباك
املعمول بها منذ عام  ،2006وأن الحوار
األمـيــركــي اإليــرانــي املــرتـقــب ال يحتاج

قائد الجيش كان واضحًا
في التعبير عن أن الرد
على أي اعتداء إسرائيلي
أمر مفروغ منه
2:13 PM

ال ــى ان ـه ـيــار اس ـت ـق ــرار ل ـب ـنــان ف ــي هــذه
املرحلة وتــوســع رقعة االع ـت ــداءات ،إال
أن الواجب التعامل مع مروحة واسعة
م ــن الـ ـخـ ـي ــارات املـ ـط ــروح ــة واح ـت ـم ــال
تدهورها في أي لحظة.
أجـمــع ال ـحــاضــرون عـلــى مــوقــف واحــد
سـيــاسـيــا وأم ـن ـيــا ،انـطــاقــا مــن موقف
عون ورئيس الحكومة سعد الحريري
عـلــى اعـتـبــار أن أي اع ـت ــداء إســرائـيـلــي
ه ــو اعـ ـت ــداء ع ـلــى ك ــل ل ـب ـن ــان ،ول ـب ـنــان
ي ـجــب أن ي ــرد ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل املـتــاحــة
ل ــه .والـتــأكـيــد الـثــانــي هــو رب ــط املــوقــف
السياسي بالعسكري ،ألن الجيش جزء
أســاســي فــي مــا يمكن أن يـعـ ّـد للبنان.
قائد الجيش العماد جــوزف عون كان
واضحًا في التعبير عن أن الرد على أي
اعتداء إسرائيلي أمر مفروغ منه ،وهذه
أوامر معطاة لكل القوى العسكرية قبل
ال ـح ــادث ــة وب ـع ــده ــا ،ال يـمـكــن أن يقف
الجيش على حياد أو متفرجًا على أي
عملية عسكرية ضد لبنان .والجيش،
الــذي رفــع جاهزيته منذ ليلة العملية
اإلسرائيلية ،أبلغ الجميع أنه متأهب
لكل االحتماالت املطروحة ،وأن ألويته
وقـطـعــه مـسـتـنـفــرة ،وأن أي ج ـنــدي أو
ضابط لن يحتاج الى أوامر جديدة كي
يــرد على أي عمل عسكري إسرائيلي،
وه ـ ــذا م ــا تـبـلـغـتــه مـ ـج ــددًا ك ــل الـقـطــع
واأللـ ــويـ ــة .ه ــذا أم ــر ع ـس ـكــري ب ـحــت ال
يحتاج الى نقاش ،فكيف الحال إذا كان
م ـعــززًا بتغطية سياسية واس ـعــة ،من
جانب رئيس الجمهورية؟
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