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خيوط اللعبة

ابراهيم األمين

شكرًا نتنياهو
سامي كليب
لم يصدق قائد اسرائيلي مع العرب
بقدر صدق بنيامني نتنياهو .ولم
يخدمهم قائد اسرائيلي سياسيًا
بقدر ما خدمهم نتنياهو .ولو كان
للعرب أن يختاروا رجل العام لربما
اختاروه .لعله بقراره الغبي األخير
َ
ضـ ْـر َب مجموعة من شباب حزب
ال ـلــه وج ـن ــرال اي ــران ــي م ــن الـحــرس
الـ ـث ــوري ف ــي الـ ـج ــوالن ،قـ ـ ّـدم هــديــة
س ـيــاس ـيــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة هــائـلــة
اليران وسورية والحزب.
نتنياهو صادق مع العرب ألنه ،منذ
وضع كتابه «مكان بني االمم» ،وهو
ّ
ينفذ حرفيًا أفـكــاره .مختصرها،
كما أوضحها هو نفسه« ،ال دولة
فلسطينية .ال قدس .ال مجال امام
الفلسطيني س ــوى الـقـبــول بــدولــة
يهودية .االردن وطن بديل .ال عودة
الى حدود  .1967العرب ال يفهمون
ســوى بــالـقــوة»( .ربـمــا على العرب
ال ـي ــوم أن يـ ـع ــودوا ال ــى ق ـ ــراءة هــذا
الكتاب بامعان).
نتنياهو صادق أيضًا ألنه ال يزال
ً
يعتبر ايران أوال ،ثم سورية وحزب
الله ،في طليعة أعدائه .أثبت بعدوانه
االخ ـيــر فــي ال ـج ــوالن ان ــه لــن يقبل
مطلقًا أن تمضي أميركا وخلفها
الغرب في توقيع اتفاق نــووي .ها
ّ
هو ،اذًا ،ينفذ ما وعد به دائمًا من
أنه سيتصرف وحده حتى ولو لم
تقبل أميركا.
ُ
صـ ـ ـ ــدق ن ـت ـن ـيــاه ــو يـ ـخ ــدم م ـحــور
ِ
املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ه ــذه
املرحلة املفصلية .فهو أعاد شيئًا

من التعاطف العربي مع حزب الله،
وبعث شيئًا مــن الشعور القومي
عند السوريني ،وأكد مقولة املحور
امل ـم ـتــد م ــن مــوس ـكــو الـ ــى ط ـهــران
ف ـســوريــة ول ـب ـنــان ب ــأن الســرائـيــل
مصلحة كبيرة في تدمير سورية.
وص ـ ـ ــدق ـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ــدم أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران أيـ ـض ــا
َّ
ألنـ ــه ســل ـم ـهــا م ـف ـتــاحــا م ـه ـمــا في
ً
الـتـفــاوض .للمرء مـثــا أن يتخيل
اآلن املبعوثني األميركيني يهرعون
ال ـ ـ ــى ط ـ ـه ـ ــران آم ـ ـلـ ــن ب ــاق ـن ــاع ـه ــا
ع ـ ــدم الـ ـ ـ ــرد .وال ـ ـق ـ ـيـ ــادة االي ــرانـ ـي ــة
ذات ال ـخ ـب ــرة ال ــواس ـع ــة وال ـقــدي ـمــة
ف ــي فـ ـن ــون الـ ـتـ ـف ــاوض ،س ـت ـحــرق
أع ـص ــاب االم ـيــرك ـيــن واســرائ ـيــل
بعدم االفـصــاح عما ستفعل .هي
كــانــت م ـ ّـه ــدت ل ـهــذا الـهـلــع الـغــربــي
واالســرائـيـلــي ،بتصريح مــن قائد
ال ـح ــرس ال ـث ــوري ال ـج ـنــرال محمد
علي جعفري ّ
هدد فيه اسرائيل بـ
«صاعقة مدمرة».
س ـ ـعـ ــى نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ل ـ ـ ــاف ـ ـ ــادة مــن
الهجمات التي تعرضت لها مجلة
«ش ــارل ــي اي ـب ــدو» ومـتـجــر يـهــودي
فــي فرنسا ،فجاء يتصدر طليعة
املتظاهرين ضد االرهاب .لعله كان
يخفي يده في جيبه ألن دماء أبرياء
غزة كانت ال تزال عليها .حاول أن
يـعـيــد تـلــك ال ـص ــورة الـبــايـخــة الـتــي
درج ــت الــدعــايــة الـصـهـيــونـيــة على
نشرها حول «اسرائيل الضحية».
ُ
اآلن تصدر األمم املتحدة تصريحًا
واضحًا بأن اسرائيل هي املعتدية
ف ــي ال ـ ـجـ ــوالن وه ـ ــي الـ ـت ــي ت ـخــرق
القرارات الدولية.
ُ
وصــدق نتنياهو سمح لحزب الله
ِ

سياسة

بالتمتع اآلن بذريعة ممتازة للرد
حــن يـشــاء وأيـنـمــا أراد .ه ــذا كــان
قـبــل ال ـع ــدوان االســرائـيـلــي االخـيــر
على الجوالن صعبًا ،نظرا النقسام
اللبنانيني حول األمر ومعاداة قسم
مـنـهــم لـلـحــزب ومل ـف ـهــوم امل ـقــاومــة،
خ ـصــوصــا ب ـعــد اشـ ـت ــراك ال ـحــزب
بالحرب في سورية.
ُ
وصـ ــدق نـتـنـيــاهــو ،أيـضــا وأيـضــا،
ِ
جعل «حمائم» السالم والتفاوض
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ي ـ ـيـ ــأسـ ــون م ـن ــه،
ّ
فيتحدون تهديداته ويذهبون الى
مجلس االمــن لالعتراف بدولتهم،
ثــم الــى محكمة الجنايات الدولية.
وصلت الحمائم الى هذه الخالصة
ب ـع ــد ان ن ـت ــف ن ـت ـن ـيــاهــو ريـشـهــا
واحــدة بعد االخــرى ،ولم ّ
يقدم لها
ســوى مزيد مــن املستوطنات في
مكان وتدمير اآالف البيوت على
أهلها في غزة.
ُ
وصـ ــدق نـتـنـيــاهــو ،أخ ـي ـرًا ،كشف
ِ
للمجتمع االســرائ ـي ـلــي أن الــرجــل
مستعد لـلـتـحــالــف مــع الـشـيـطــان،
ولـ ـي ــس ف ـق ــط مـ ــع غ ـ ــاة ال ـت ـط ــرف
والـتـشــدد الديني والعنصرية في
ب ـ ــاده ل ـل ـب ـقــاء ف ــي ال ـس ـل ـطــة .اآلن
ب ـق ــاؤه أو عــدمــه ص ــار بـيــد اي ــران
وحزب الله.
ف ـه ــل ث ـم ــة مـ ــن ي ـس ـت ـحــق ال ـش ـكــر
عـ ـل ــى ت ــوضـ ـي ــح ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة أك ـث ــر
م ـ ـ ــن ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو؟ ي ـ ــوم ـ ــا م ـ ـ ــا ق ــد
ت ـف ـهــم اس ــرائـ ـي ــل ان ال ـش ـب ــان فــي
ع ـمــر ال ـ ـ ــورود ،ك ـج ـهــاد مـغـنـيــة ،ال
يستشهدون حبًا بــاملــوت ،بــل ألن
وجوههم النضرة وأياديهم الطرية
تحب الحياة ...بكرامة.

عشق
بعد انتهاء مراسم دفن الشهيد عماد مغنية ،قبل نحو  7سنوات،
اجتمعت العائلة في منزل ّ
الجد .ومع قليل من الهدوء ،سمع الحضور
ً
سؤاال مباشرًا :من منا سيخرج غدًا ليقول للجميع ،لألهل والرفاق،
ُ
ّ
وللعدو ،بصوت عال :نحن لم نقتل؟
نظر الجميع إلى مصطفى ،االبن البكر للشهيد الكبير .مصطفى
رفيق والده .كان إلى جانبه في كثير من الرحالت واألوقات .ربما
سمع منه الكثير بما يزيد على ما سمعه بقية إخوته .لكنه لم يتأخر
في إجابة واضحة :لست أنا من يصلح لهذه املهمة!
كان واضحًا ،ملن بيده القرار في تلك اللحظات ،أن مصطفى يرسم
لنفسه اإلطار الذي ّ
يحب ،وأنه يريد أن ُيعفى من هذه املهمة .التفت
ّ
الجميع صوب جهاد .الشاب الصغير الذي يتوسط مصطفى
وفاطمة .عرف أن الخيارات تضيق أمامه .ربما كان أكثر استعدادًا
ملهمة من هذا النوع .وافق ...وجرى ترتيب الخطاب والتدرب عليه.
عندما اعتلى املنبر ،لم يكن أحد يتوقع أن يطل على الجموع كرجل
أكبر من عمره .لم يكن هادئًا فحسب .بل كان خطيبًا مقنعًا بـ«إننا
لم نقتل»!
من عرف الشاب جهاد في تلك الفترة ،عرفه صبيًا شقيًا .يحظى
بتسامح األهل ،ولكنه يخضع لرقابة عني حنونة ،إنما حازمة .تلك
العني التي تجعله في موقع املالحق من قبل اآلخرين .كان مصطفى
يستمر في االبتعاد عن األضواء أكثر .بينما كان جهاد الذي وقع
عليه االختيار بالتصدي ملرحلة ما بعد «االنكشاف على الضوء»
يركض هنا وهناك ،مالزمًا فاطمة التي وجدت نفسها ،فجاة ،تقوم
بدور الشاهدة على عصر أبيها.
أشياء كثيرة تفرض نفسها كقانون على هذه العائلة .عيون العدوّ
تطاردها من دون توقف .فيها من الشهداء مقدار ما فيها من
الصبر واالستعداد ملا هو أكثر .يكفي االستماع إلى أم عماد ،والنظر
ُ
في وجه الحاج فايز ،حتى تتعرف إلى عنوان حكاية لم تكتب بعد،
ً
وصار جهاد فصال فيها.
الشاب الحيوي ،دفعته لحظة الخروج إلى الضوء نحو اختبارات
ّ
مكثفة في أبواب كثيرة .مع الوقت ،لم يكن ممكنًا قمع االندفاعة التي
تقوده إلى ّ
التطوع ألدوار كثيرة .املسألة ،هنا ،ال تتعلق ،فقط ،بكونه
ابن «قائد االنتصارين» ،بل ألنه يحصل على فرصة إثبات الذات في
مواجهة متطلبات صعبة .كان جهاد يسعى إلى انتزاع صفة الوريث
الشرعي ملسيرة ال يحتاج من ينتمي إليها ،ملن يشرح له أن الجائزة
الكبرى فيها ،هي املوت شهيدًا.
¶¶¶

الكنيست إلــى التفرغ للتداول في
«األزمــة األمنية املقبلة» ،وتحديدًا
التهديدات العلنية إليــران وحزب

الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ،وط ـ ـ ــرح ـ ـ ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
األسئلة يجب على من أصدر قرار
ال ـه ـجــوم اإلج ــاب ــة ع ـن ـهــا :ه ــل كــان
(ج ـه ــاد) مغنية ه ــدف الـهـجــوم أم
أن ال ـق ــرار يـشـمــل أي ـضــا الـتـعــرض
لحياة الـجـنــرال اإليــرانــي (العميد
محمد علي الله داد)؟ وهل علمت
االستخبارات اإلسرائيلية بالفعل
بــوجــوده في املــوكــب؟ وهــل أضــرار
ب ـق ــاء مـغـنـيــة ت ــزي ــد ع ـلــى األضـ ــرار
امل ـح ـت ـم ـل ــة الغـ ـتـ ـي ــال ــه ،مـ ــع إم ـك ــان
ت ــده ــور ال ــوض ــع األم ـن ــي م ــع حــزب
الـ ـل ــه؟ وأضـ ـ ــاف هــرئ ـيــل أنـ ــه يـجــب
أي ـضــا اإلج ــاب ــة عــن م ــدى جــاهــزيــة
ال ـج ـب ـهــة ال ــداخ ـل ـي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ملــواج ـهــة اح ـت ـمــال ن ـشــوب ال ـحــرب
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـ ـهـ ـ ــدد ح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ب ــأن ــه
سـيـطـلــق خــال ـهــا عـ ـش ــرات اآلالف
مــن ال ـصــواريــخ فــي ات ـجــاه املــراكــز
ال ـس ـك ـن ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وك ــذل ــك
اإلجابة عن االستعدادات املسبقة
مل ــواج ـه ــة ك ـه ــذه ون ــوع ـي ــة الـخـطــط
العملية للجيش في املعركة.
وانتقد معلق الـشــؤون السياسية
في «يديعوت أحــرونــوت» ،ناحوم
ب ــرن ـي ــاع ،االعـ ـت ــداء ف ــي الـقـنـيـطــرة،
ً
مــؤك ـدًا أن ــه يـعــانــي خ ـلــا واض ـحــا.
وأوضـ ـ ـ ــح« :ال ـ ـحـ ــدث ف ــي الـ ـج ــوالن
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري وقـ ـ ـ ـ ــع نـ ـتـ ـيـ ـج ــة خـ ـل ــل.
واالع ـ ـتـ ــذار م ــن م ـح ـفــل إســرائ ـي ـلــي
مغفل أمــس (األول) ،بــأن الجنرال
ِّ
اإلي ـ ــران ـ ــي اغ ـت ـي ــل خـ ـط ــأ ،ل ــم ي ـغــط
على الخلل األول ،بل فاقمه .وهو
دليل على أن اإلعالميني املشككني
ليسوا وحــدهــم مــن يعتقدون بأن

ال ـخ ـلــل ق ــائ ــم ،ب ــل وأيـ ـض ــا مـحــافــل
في املؤسسة األمنية» .وأضاف أن
«من املحتمل أن تكون العملية قد
شابها خلل عملياتي ،وخـلــل في
عملية اتخاذ القرارات ،إذ ال يمكن
تنفيذ عمل كهذا من دون إذن من
امل ــؤس ـس ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،أي رئـيــس
الوزراء ووزير الدفاع ،ما يعني أن
الـقـيــادة السياسية هــي املـســؤولــة
في نهاية املطاف».
م ـع ـل ــق الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
«ي ــديـ ـع ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ،ال ـي ـكــس
ف ـي ـش ـم ــان ،أش ـ ـ ــار مـ ــن ج ـه ـت ــه إل ــى
أن ت ـعــامــل إس ــرائ ـي ــل م ــع الـعـمـلـيــة
تحول من ارتباك إلى ذعر ،إذ بدت
إسرائيل كشخص مصاب بمرض
انـفـصــام الشخصية ،فمن جهة ال
تعترف بأنها شنت الهجوم ،ومن
جهة أخــرى تعترف بأنها اغتالت
الـجـنــرال اإليــرانــي خـطــأ ،أي جــراء
الهجوم الذي ال تعلن مسؤوليتها
عنه!
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،املقربة
م ــن ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاه ــو ،ت ـص ـ ّـدت
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن قـ ـ ــراراتـ ـ ــه ومـ ـح ــاول ــة
إسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــات املـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــن ،بـ ــذري ـ ـعـ ــة
املـصـلـحــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وأشـ ــارت
في ّ مقال تحت عنوان «على إيران
الكف عن إطــاق التهديدات» ،إلى
أن إســرائ ـيــل ال تستطيع الـتــوقــف
عن محاربة التنظيمات اإلرهابية،
ول ـيــس ل ـهــا إال أن ت ـقــوم ب ــن حني
وآخ ــر ب ــإرس ــال رســالــة إل ــى زعـمــاء
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ب ــأن ـه ــم ال يـسـتـطـيـعــون
العيش بأمن مطلق.

ّ
على مرتفع ّ
يقربه من الله ،عاش «ابو عيسى» حياة الجبل .لم يمل
ّ
ً
من السير فيه ،صعودًا ونزوال ،فخطط الن يكون منزله قبالته ،كأنه
حارسه االبدي ،من زاوية ينظر منها الى البعيد .يخفيه كرسي
صغير ،تحت سنديانة ،تشبه لكل االشجار التي اخفته كل الوقت
عن عيون العدو.
جيل بأكمله من املقاومني االوائل تعلم معه «ابو عيسى» احرف
املقاومة االولى .وجيل ثان سار خلفه متقدمًا املسير ملطاردة العدو
في أرض الجنوب .وجيل ثالث رافقه في رحلة حماية املقاومة من
اعداء الداخل املتصلني بعدو الخارج االول.
حكاية «ابو عيسى» ،مع الجبل ومع املقاومة ،طويلة جدًا .مرت
سنوات على انغراسه في ارضها ،ورحلته طالت الى اكثر مما توقع.
ُولد من اب سوري وام لبنانية عاش معها حياة بلدتها واهلها .الى أن
كانت لحظة ،قل هي صدفة او هي قواعد محفورة في زاوية ضيقة
من العقل او حكمة الهية ،دفعته ،بعد جوالت في لبنان والعراق
وسوريا ،الى حيث كان استشهاده ،كما رغب ،على ايدي الصهاينة
الذين طاردهم ،حتى سقط شهيدا في أرض اآلباء واألجداد.
صفاء ،ام عيسى ،املرأة الصاحية بكل حواسها تعرفه جيدا.
تعرف انه منذ تعرف اليها ،ظل يتركها في ليل او غروب ،ويهرب
الى عشيقته الدائمة واملعلنة .لم تكن صفاء اشطر من املقاومة في
اغوائه .خافت عليه كثيرًا .اما هو ،فكان يضحكّ ،
ويدربها على
مالقاته شهيدا.
لم تكن صفاء لتقوى على عشقه الحقيقي .وكأن الله ارادها
مستعدة ليوم منتظر .فصارت تحلم به شهيدًا ،وتقيم له مجالس
العزاء ،ولو في نومها .حتى انها ّ
تدربت على رثائه .لكنها أفاقت ،في
لحظة ،مع نقرة في القلب ،لتحمله هي ،وفي بطنها طفله الذي شهد
كيف تعلن االم  -الرفيقة نهاية مشوار العشق الدائم ،وبما يليق
ّ
بعاشقني ،ثم تزفه عريسا للمقاومة.
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