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َ
َ
أن أسمع

ّ
ويصوتون ضــد .هذا
سيحضرون
حقهم أيضًا .لكن ليس اإلخالل بما
يتعهدون».
يالحظ كذلك أن الواقع ال يزال إياه
ف ــي عـقــد اسـتـثـنــائــي أو ع ـ ــادي :ما
لم تشارك الكتل جميعًا لن ينعقد

املجلس .بيد أن ذلك ال يحجب ،في
رأيه ،ضرورة صدور مرسوم العقد
االستثنائي ما دام توقيعه يكتفي
باألكثرية املطلقة ليس إال.
 3ـ ـ يستغرب إص ــرار البعض على
املضي في االجتهاد في الدستور،
في معرض تعطيل أعمال مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب .ي ـقــول:
«الدستور يحكي عن وجود رئيس
الجمهورية .لكن الشغور ال يجعل
من كل وزير رئيسًا للجمهورية .بل
مجلس الوزراء مجتمعًا بأعضائه
هو رئيس الجمهورية .ليس الحد
أن يتالعب بالدستور ويشله ،وال
بالقانون ،وال ّ
يفصل الصالحيات
ع ـلــى ال ـق ـي ــاس ،وال ي ـح ــدد ملجلس
النواب جــدول أعماله .لم يعد اسم
ه ــذا ال ـقــانــون ،بــل «ال ـك ــان ــون» .آلية
ع ـم ــل م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـع ــروف ــة.
الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ــي ي ـت ـخــذهــا مـجـلــس
الـ ــوزراء تخضع ألحـكــام امل ــادة .65
حـيــث تـحـتــاج إل ــى الـثـلـثــن تـكــون،
وحـ ـي ــث ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ال ـن ـص ــف 1+
ت ـكــون .أم ــا املــراسـيــم الـعــاديــة التي
يصدرها رئيس الجمهورية خارج
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،فتتطلب توقيع
ال ــوزراء جميعًا ،ألن ليس للرئيس
هنا حق ردهــا وطلب إعــادة النظر
فيها .طبعًا ،وبالتأكيد ،ال تنطبق
ه ــذه ال ـح ــال ع ـلــى إص ـ ــدار مــرســوم
الـعـقــد االسـتـثـنــائــي ،ألن الــدسـتــور
يـ ـل ــزم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وم ـعــه
رئـيــس الـحـكــومــة االمـتـثــال ملشيئة
األكثرية املطلقة من مجلس النواب
إذا طلبت فتح عقد استثنائي .ال
يستمد مجلس النواب شرعيته من
أي أح ــد ،بــل هــو ال ــذي يمنح ســواه
ال ـش ــرع ـي ــة .م ـنــه تـنـبـثــق الـسـلـطــات
ال ــدس ـت ــوري ــة األخـ ـ ــرى .ف ــي مجلس
النواب ُينتخب رئيس الجمهورية،
ُ
وي ـس ـ ّـم ــى رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
وتـمـثــل الـحـكــومــة لـنـيــل ثـقـتــه قبل
م ـب ــاش ــرت ـه ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا .هــي
مسؤولة عندما تقف امامه».
ي ـض ـي ــف« :ه ـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن ي ــري ــدون
االجـتـهــاد فــي الــدسـتــور والـقــوانــن
وخلق أعراف جديدة ،أقول لهم لن
يحصل ذلك مع نبيه بري».

تلعب بالنار
كــذلــك حــاكــت امل ـن ــاورة فــرضـيــة تسلل
عـ ـن ــاص ــر مـ ــن داع ـ ـ ــش إلـ ـ ــى األراض ـ ـ ــي
اإلســرائـيـلـيــة وال ـت ــدرب عـلــى مواجهة
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ،لـ ـك ــن م ـ ــع ت ــأك ـي ــد
الـضـبــاط أن ه ــذا الـتـهــديــد افـتــراضــي،
إذ إن تنظيم داعش بعيد عن الحدود،
وعلى مسافة تزيد على  70كيلومترًا.
كـمــا أن سـيـنــاريــو ان ـقــاب «الـنـصــرة»
ومثيالتها على التزاماتهم املعقودة
مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل والـ ـعـ ـم ــل ضـ ــدهـ ــا ،هــو
أيضًا سيناريو افتراضي وموضوع
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـبـ ـعـ ـي ــد ،م ـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد
أن الـ ــوضـ ــع الـ ـح ــال ــي مـ ـث ــال ــي ،وهـ ــذه
ال ـج ـم ــاع ــات ال ت ـط ـلــق ط ـل ـقــة واح ـ ــدة
باتجاه إسرائيل ،منذ بدء الحرب في
سوريا.
لكن ما الذي يدفع نتنياهو إلى حمل
نفسه ووزير أمنه ورئيس أركانه إلى

سياسة
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قضية اليوم

ّ
األسير :خططنا الغتيال حمود وضاهر
ب ــات الـشـيــخ أحـمــد األس ـيــر فــي قبضة الـجـيــش .كنز
المعلومات ُ
سي ّ
فرغه أصحاب البزات الزيتية ،أولياء
دم شهداء أحــداث عبرا وجرحاها .لكن هل ُيعقل
استجواب األسير،
مسودتان لمحضر
ُأن يكون هناك
ّ
ُ
تخفى األكثر دسمًا وتظهر النسخة المنقحة في
بازار السياسة بين العسكر والساسة؟
رضوان مرتضى
ُ
أحيل الشيخ املوقوف أحمد األسير إلى فرع التحقيق في وزارة
الــدفــاع ،بعدما استكمل األمــن العام استجوابه على مــدى أربعة
أقر الرجل خاللها ٍّ
أيامّ .
بكم كبير من االعترافات ،كان أخطرها
اإلع ــداد والتخطيط الغتيال إم ــام مسجد الـقــدس الشيخ ماهر
حـمــود وم ـســؤول حــزب الـلــه فــي صـيــدا الشيخ زيــد ضــاهــرُ .
دم
الرجلني ُهــدر ،حمود لــ«دوره التحريضي ّ
وردتــه بعمالته لحزب
ِ
الله» ،فيما الثاني لـ«تورطه بالدم املسلم» ،بحسب زعم األسير.
وقد اعترف بإرساله سيارة الستقدام عبوات ناسفة من الشمال
ونقلها إلــى صيدا تحضيرًا لعمليات أمنية .وفــي ضــوء ّ
تقدم
ّ
االستجواب ،نفذت قوة من األمــن العام عمليات دهم في صيدا
ومحيطها أسفرت عن توقيف مشتبه فيهم جدد في مساعدة
ُ
األسير أو إيوائه أو تأمني مستلزمات لوجستية له ،فيما ضبطت
كمية من املتفجرات في عدد من األماكن التي أشار إليها األسير.
ُ
هكذا ،إضافة إلى االعترافات السابقة ،ف ِتح الباب أمام تجزئة ملف
أحمد األسير إلى ثالثة أقسام :األسير في مرحلة ما قبل عبرا
ثم أحــداث عبرا وثالثًا األسير في مرحلة ما بعد عبرا .الهمس
السياسي يحكي عــن تجزئة املـلــف للتخلص مــن الـجــزء األول
والثاني وختمهما ،ثم ّ
التفرغ للثالث .إذ إن ذلك ُيعتبر مخرجًا
من اإلحراج لكثير من الالعبني السياسيني ،وال سيما أن املرحلة
ُ
األولــى والثانية تــورط فيها كثر من سياسيني أو أجهزة ،فيما
ُ
املــرحـلــة األخ ـيــرة تـغــرق األسـيــر وح ــده .وت ــرى امل ـصــادر أن أهل
ّ
السياسة والقضاء يتفقون على ذلك .غير أن مصادر قضائية
تستبعد ذلك ،معتبرة أن «ملف االتهام ال يجزأ» .ورأت املصادر
أنه «كان يمكن التفكير بتجزئة امللف ،إال أن توقيف أحمد األسير
نسف ذلــك .فاألسير هو املـلــف» .لكن املـصــادر نفسها تحدثت
ثان لألسير منفصل عن ملف معارك عبرا ،ملف ما
عن «ملف ٍ
بعد عبرا ،وهو ملف جديد ُيعمل عليه يتعلق بالخاليا األمنية
ـات أمـنـيــة مـحـتـمـلــة» .وق ــد وضعت
الـتــي ك ــان ُيــديــرهــا فــي عـمـلـيـ ٍ
املصادر قضية املشتبه فيه محمد علي الشريف في هذا السياق.
وبحسب املعلومات األمنية ،بعد ساعات من التحقيق مع مدير
املشتريات في منزل النائبة بهية الحريري بجرم إيــواء األسير
عقب أحــداث عبرا ،اعترف بـ ّ
ـأن األسير لجأ إليه من دون اتفاق
مسبق .وذكــر املوقوف أن إمــام مسجد بالل بن ربــاح مكث في
ّ
ضيافته ليلتني ،قبل أن يتدخل والده ،رئيس جمعية تجار صيدا
علي الشريف ،رافضًا استمرار بقائه ،بحسب ما ذكر املشتبه
فـيــه خ ــال التحقيق .وعـلـيــه ،اتـصــل األس ـيــر بــأحــد األشـخــاص
لتحضر سيارة لنقله ،علمًا أن األسير لم يكن وحده الذي مكث
في ضيافة الشريف ،إنما كان معه آخرون بينهم فضل شاكر
ُ
ومعهم أسلحتهم .وقــد نقلوا إلــى منزل آخــر ،ومــن هناك جرى

نقلهم شخصني شخصني إلى منزل الشيخ سالم الرافعي في
الشمال .ورغم وضوح الجرم هنا ،إال أن مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ارت ــأى إطــاق ســراح
ال ـشــريــف بـسـنــد إق ــام ــة .الـتـســويــة ال تـقـتـصــر عـلــى ه ــذا االس ــم
فحسب ،ففي ملف منفصل عن أحــداث عبرا ،علمت «األخبار»
أن تسوية نضجت قضت رفــع مذكرة التوقيف الـصــادرة بحق
صديق األسـيــر ،الشيخ داعــي اإلس ــام الـشـ ّـهــال املــوجــود خــارج
لبنان بعد ضبط الجيش مخزن أسلحة تعود ملكيته لــه .وقد
ُّ
اتهم وزيــر العدل اللواء أشــرف ريفي بالعمل على التسوية .أما
بشأن ما تردد عن إخــاءات محتملة ملوقوفني من ملف أحداث
عبرا املوجود لدى املحكمة العسكرية ،فنفى مرجع قضائي ذلك،
مؤكدًا أن ال إخالءات سبيل ألي من املوقوفني في املدى املنظور.
إذًا ،أحيل األسير إلى الجيش .في فرع التحقيق ،يتواجه الضباط
والعناصر مــع «عـ ّ
ـدوهــم ال ـلــدود» .الشيخ وجماعته الــذيــن قتلوا
ُ ّ ُ
 18عسكريًا ،وجــرحــوا مــا يزيد على الستني .لذلك يـعــول كثر
على محققي هــذا الفرع النتزاع الكم األكبر من كنز املعلومات
الذي يحتفظ به األسير .من أسماء وأرقام وعناوين وخاليا ،إلى
ممولني ومدربني عسكريني وانتحاريني ،وال سيما أن عناصر
الجيش هم من سبق أن أجروا التحقيقات األولية في ملف أحداث
عـبــرا .لــذلــك ،فإنهم يحفظون عــن ظهر قلب تفاصيله الدقيقة.
ً
فضال عن أن «عــداء الكار» والتنافس بني األجهزة يفترض أن
يسعى الجيش جاهدًا النتزاع مزيد من االعترافات من املوقوف.
غير أن كل ذلك ،لن يحول دون أن يدخل ملف أحمد األسير في
ً
البازار السياسي .إذ ّإن كال من قائد الجيش العماد جان قهوجي
ومفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية صقر صقر وحتى
مدير املخابرات إدمون فاضل ورئيس فرع التحقيق في الجيش
العميد طلعت زي ــن ،كــل ه ــؤالء ،لـيـســوا ب ــوارد الـسـمــاح بــإحــراج
تيار املستقبل ،وذلــك يفتح الباب واسعًا أمــام احتمال أن يكون
هناك ّ
مسودتان ملحضر استجواب األسير .األول ُي ّ
سجل عليه
كل شيء ،لكنه يبقى في املحفوظات لدى الجيش ،فيما الثاني،
َ
الذي س ُـ»يفلتر» سياسيًا ُوينتقى مضمونه بعنايةُ ،يرسل إلى
املحكمة العسكرية.
ً
وعلمت «األخبار» أن كال من رجال األعمال نزيه العاليلي وعماد
األس ــدي ومحمد ال ـقـ ّـوام لعبوا ال ــدور األب ــرز فــي تمويل الحركة
األس ـيــريــة .وب ــدأ بـعــض املـغـتــربــن الــذيــن كــانــوا ُيــرس ـلــون أم ــوال
التبرعات لألسير التقصي ملعرفة إن كانوا سيتم توقيفهم لدى
قدومهم عبر مطار بيروت.
تجدر اإلشارة إلى أن مداهمات األمن العام توزعت بني شرحبيل
ّ
في شــرق صيدا وصيدا القديمة والقياعة .وفتش رجــال األمن
شـقـقــا تـ ــردد أن ـهــا اس ـت ـخــدمــت ك ـم ـخــازن لــأس ـل ـحــة .وتــركــزت
املداهمات أيضًا على مبنى األسدي في شرحبيل .أما في صيدا
القديمة ،فإن عمليات الدهم كانت ترمي إلى توقيف فؤاد أ .غير أن
متوار عن األنظار مع شريكه أحمد شرف ،منذ الخريف
األخير
ٍ
املاضي عقب العملية األمنية التي نفذت في باب السرايا لضبط
خلية إرهابية مرتبطة باألسير .كذلك شــارك فــؤاد في معركة
عبرا وفــي إع ــادة تجميع األسيريني فــي األشـهــر املاضية .وهو
أيضًا خال نادر الرفاعي ،أحد مناصري األسير الذي قتل قبل
أشهر في سوريا مع تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،علمًا أنه معروف
بتأثره الشديد بخاله .وتضاربت املعلومات حــول توقيف أحد
عـنــاصــر الـشــرطــة فــي بـلــديــة صـيــدا ل ــورود ذك ــره فــي اعـتــرافــات
األسير.

(أرشيف)

الـ ـح ــدود لـلـتـحــذيــر م ــن إي ـ ـ ــران؟ فيما
ي ـحــذر يـعـلــون مــن الـتـهــديــد اإليــرانــي
فــي ال ـجــوالن ،مــع العلم بــأن هــذه هي
الحال أساسًا منذ عامني على األقــل؟
ل ــو ك ــان ــت ال ـت ـص ــري ـح ــات أط ـل ـق ــت مــن
تــل أبـيــب ،لكانت ت ـكــرارًا لتصريحات
سابقة بــاتــت اج ـتــرارًا ملــواقــف رتيبة.
فـ»األكشن» الجديد يتمثل في الجولة
املـ ـي ــدانـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا ،وم ـ ـكـ ــان إطـ ــاق
التصريحات.
إذًا ،مجمل «الهمروجة» اإلسرائيلية
األخ ـ ـيـ ــرة عـ ـب ــارة ع ــن رسـ ــالـ ــة ،لـيـســت
موجهة بالضرورة إلى الشرق البعيد
(إي ـ ــران) ،أو الـشـمــال الـقــريــب (ســوريــا
وح ــزب ال ـلــه) ،بــل بشكل أســاســي إلــى
الغرب ،وتحديدًا إلى الواليات املتحدة
َ
ومجلسي النواب والشيوخ ،للتأكيد
على أن كل التحذيرات اإلسرائيلية من

هل تستأهل معركة
إسرائيل الخاسرة في
الكونغرس المخاطرة
والمجازفة؟

مـســاوئ االتـفــاق الـنــووي تحققت ،أو
هي في طور التحقق الفعلي .صحيح
أنها تعبر عن يأس من إسقاط االتفاق
النووي ،يدفع إسرائيل إلى استخدام
هذه الوسيلة وهذا األسلوب ،إال أنها
أيضًا تحمل فــي طياتها مخاطر ،قد
تفضي إلى األسوأ.
السؤال ما بعد املناورة والتصريحات
من على الحدود :هل تكتفي إسرائيل
بـمــا قــامــت ب ــه إل ــى اآلن ،عـلــى أم ــل أن
تصل الرسالة إلى مقصدها ،أو تعمل

على الدخول أكثر في املحذور ،إلضفاء
صدقية عملية عليها من خالل خرق
قواعد االشتباك القائمة حاليًا؟ سؤال
ي ـح ـتــاج إل ــى كـثـيــر م ــن ال ـت ــأم ــل ،لكنه
يعني أن إسرائيل ستخاطر بتصعيد
الــوضــع األم ـنــي ورب ـمــا إل ــى املــواجـهــة
الشاملة والحرب.
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـمـ ـك ــن نـ ـف ــي الـ ـح ــرب
بــاملـطـلــق .فـقــواعــد االشـتـبــاك الحالية
ب ــن إســرائ ـيــل وامل ـق ــاوم ــة دقـيـقــة جـدًا
وخطرة جدًا ،والعمل على إلغائها أو
تعديلها ،أو تـجــاوزهــا نتيجة خطأ
في الحسابات والتقديرات ،قد يؤدي
إلــى األس ــوأ .وعلى إسرائيل أن تسأل
نـفـسـهــا ال ـس ــؤال اآلتـ ــي :ه ــل تستأهل
معركة النووي في الكونغرس ،املقدر
إلى حد اليقني بأنها خاسرة مسبقًا،
املخاطرة واملجازفة؟

