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سلسلة عمليات مخططة» ،معربًا عن
االمل بأال يمضي األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله في السعي
نحو «االنتقام» ،وان يوقف رجاله عن
العمل قبل ان يتدهور الوضع بشكل
اكبر.
والـ ــى االع ـ ــراب ع ــن الـخـشـيــة ،اش ــارت
«ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» ال ـ ـ ــى «مـ ـشـ ـكـ ـل ــة اخ ـ ـ ــرى»
يواجهها الجيش االســرائـيـلــي الــذي
ي ــري ــد االم ـت ـن ــاع ع ــن ارتـ ـك ــاب اخ ـطــاء
تسمح لحزب الله باستهداف قواته
عـ ـل ــى ام ـ ـت ـ ــداد ال ـ ـح ـ ــدود مـ ــع ل ـب ـن ــان.
وب ـح ـســب الـصـحـيـفــة ،ف ــان «ال ـح ـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى عـ ـ ـ ــال مـ ـ ــن الـ ـت ــأه ــب
واالستعداد لدى كل الوحدات ،وطوال
الوقت ،يؤدي الى مشاكل ( )...وطاملا
تواصلت حالة التأهب االستثنائية،
ستتزايد املصاعب ،وستتولد نقاط
ضـ ـع ــف اخ ـ ـ ـ ــرى يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـحـ ــزب ال ـل ــه
م ـح ــاول ــة ت ـجــرب ـت ـهــا واس ـت ـغ ــال ـه ــا».
ولفتت الى حقيقة اخرى لم تكن مدار
تعليق اسرائيلي ،وهي ان «حزب الله
تجاهل رسائل التحذير االسرائيلية
ع ـب ــر الـ ـقـ ـن ــوات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة غـيــر
املـ ـب ــاش ــرة ،ولـ ــم يـ ـ ـ ّ
ـرد ب ـش ـكــل مـفـ ّـصــل
على التهديدات اإلسرائيلية السرية،
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ت ـج ــاه ــل ال ـت ـص ــري ـح ــات
الـعـلـنـيــة (ال ـت ـه ــدي ــدات) لـلـمـســؤولــن
اإلسرائيليني».
وانـ ـ ـض ـ ــم مـ ـعـ ـل ــق ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االمـ ـنـ ـي ــة
فـ ــي م ــوق ــع «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت اح ـ ــرون ـ ــوت»
عـلــى االن ـتــرنــت ،رون بــن ي ـشــاي ،الــى
التحذير من االسترخاء والركون الى
أن عبوة املزارع هي العملية التي وعد
بها حزب الله .وقال« :من الصعب ان
نعرف هــل انهى حــزب الله حسابه»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا الـ ـ ــى ان «اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل تـتـفـهــم
ض ـ ــرورة االب ـق ــاء ع ـلــى حــالــة الـتــأهــب
ع ـلــى طـ ــول ال ـج ـب ـهــة ألن الـعـمـلـيــة لم
ِّ
تؤد إلى سقوط قتلى ( )...ومن املبكر
ألوانه االعتقاد بأن عملية االمس هي
االنتقام الذي أراده حزب الله الغتيال
سمير الـقـنـطــار .ويحتمل ان يحاول
مـجــددا تنفيذ عمليات ضــد الجيش
اإلسرائيلي في منطقة مزارع شبعا».
الــى ايــن تتجه االمــور؟ ســؤال لم تجد
اســرائـيــل ،كما عبرت وســائــل االعــام
ال ـع ـبــريــة ام ـ ــس ،ج ــواب ــا لـ ــه .واك ـت ـفــت
باالشارة الى ان االيام املقبلة وحدها
ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــاظـ ـه ــار نـ ـي ــات ح ـ ــزب ال ـلــه
وأفعاله.

ّ
رد ال ـع ـم ـي ــد ط ـل ـب ـهــم ألن الـ ـش ــاه ــد ال
ّ
محام .وتوجه إلى األسير
يحتاج إلى
ٍ
مستفسرًا عــن حقيقة اجـتـمــاع شاكر
بــالـعـمـيــد الـحـسـيـنــي ،ف ــأج ــاب األسـيــر
ب ـصــوت هـ ــادئ« :ال أع ــرف بخصوص
ّاجتماعه أو مع من ،لكن فضل أخبرني
أن ــه اجتمع مــع مسؤولني مــن الجيش
واتـ ـ ـف ـ ــق م ـع ـه ــم عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ــم ب ـعــض
ســاح مرافقيه مقابل سحب مذكرات
التوقيف الـصــادرة بحقهم .فضل كان
قد حضر إلــى الحي بعد حادثة مقتل
ل ـب ـن ــان ال ـ ـعـ ــزي .أخـ ــذ ب ـي ـتــا واس ـت ــأج ــر
ُمـحــات ّروي ـدًا رويـ ـدًا .وكـنــا قــد إتفقنا
ضمنيًا إنــو أنــا كإمام مسجد ما ّبدي
أي ت ـص ـ ّـرف ف ــردي ُيـ ــؤدي إل ــى زعــزعــة
الوضع في املنطقة وال بني ّ أبناء الحي
ال ــواح ــد والـ ـجـ ـي ــران» .ت ــدخ ــل الـعـمـيــد
مقاطعًا ف ـ ّ
ـرد األسـيــر« :اسمحلي بس.
أنا طلبت من فضل املغادرة مع شبابه،
حتى ال يشكل وجودهم إحراجا لي».
س ــأل ال ـع ـم ـيــد إن ك ــان ق ــد ح ـصــل ذلــك
في بداية شهر حزيران  ،2012فأجاب
األسير« :ال أذكــر التاريخ» .ثم أضــاف:
«بــدك تعرف عــن مشكلتي مــع فضل»،
ثم صمت .قبل أن يطلب رئيس املحكمة
إع ــادت ــه إل ــى م ـكــانــه .اس ـتــأنــف بـعــدهــا
الـعـمـيــد االسـتـمــاع إل ــى إف ــادة حنقير،
ف ـع ــرض ع ـل ـيــه م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـص ــور
ُ
التي تظهره مالزمًا لشاكر حيث ظهر
بلباس عسكري .ثــم أرجــأ
فــي إحــداهــا
ٍ

الدفاع :مهلة
اإلرجاء تفيد ان سيناريو
التبادل مع «داعش»
ممكن وتفسح المجال
لتسليم شاكر نفسه

الدعوى إلى  ٢٣شباط.
ب ـع ــده ــا ،ت ــا ال ـع ـم ـيــد اب ــراه ـي ــم ال ـق ــرار
االت ـ ـهـ ــامـ ــي ،وفـ ـي ــه أن األسـ ـ ـي ـ ــر ،ت ـقــدم
بواسطة وكالئه ،بمذكرة دفوع شكلية
يطلب فيها بطالن التحقيقات األولية
وع ــدم اخـتـصــاص الـقـضــاء العسكري
النظر بالدعوى لجملة أسباب ،طالبني
إخــاء سبيله ما لم يكن موقوفًا لداع
آخ ــر .وأضـ ــاف« ،ق ــررت هيئة املحكمة
بــاإلج ـمــاع ّ
رد ال ــدف ــوع الـشـكـلـيــة لعدم
ص ـح ـت ـه ــا وق ــان ــونـ ـيـ ـتـ ـه ــا وج ــدي ـت ـه ــا
وال ـس ـي ــر ب ــال ــدع ــوى م ــن ال ـن ـق ـطــة الـتــي
وصلت إليها ،فاستمهل وكالء الدفاع
التـ ـخ ــاذ م ــوق ــف .ث ــم أرجـ ـئ ــت الـجـلـســة
إلـ ـ ــى  26نـ ـيـ ـس ــان املـ ـقـ ـب ــل .ثـ ــم أع ـل ـنــت
ّهيئة املحكمة باسم الشعب اللبناني
أنـ ــه حــرصــا عـلــى حـســن سـيــر الـعــدالــة
ولــإســراع بــالــدعــاوى واملحافظة على
امل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ،ووفـ ـق ــا لـلـمـطــالـعــة
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،تـ ـق ـ ّـرر ت ـف ــري ــع مـلــف

الدعوى الراهنة إلى ملفني منفصلني.
األول يضم الشيخ أحمد األسير وفضل
ش ــاك ــر و 32مـتـهـمــا آخ ــري ــن ،وال ـثــانــي
يـ ـض ــم  38م ـت ـه ـم ــا ه ـ ــم ال ـ ــذي ـ ــن أن ـه ــت
امل ـح ـك ـمــة م ـحــاك ـمــة مـعـظـمـهــم وبـ ــدأت
االستماع الــى مرافعات وكــاء الدفاع
عنهم .وقد ُع ّينت جلسة للمتهمني في
املـلــف األول بـتــاريــخ  ٢٦نـيـســان ،فيما
املتهمون في الفئة الثانية سيحضرون
بتاريخ  ٢٣شـبــاط» .وأوض ــح ابراهيم
ّ
في الختام أن تقسيم املتهمني لم يجر
بـحـســب األفـ ـع ــال ال ـجــرم ـيــة املـنـســو ّبــة
إلـ ـيـ ـه ــم ،إنـ ـم ــا تـ ــم عـ ـش ــوائـ ـي ــا ،أي أنـ ــه
لـ ــم ي ـق ـس ــم املـ ـل ــف إل ـ ــى ف ـئ ــة م ــوق ــوف ــن
خطيرين وفـئــة أق ــل خ ـطــورة .علمًا أن
ف ـصــل امل ـل ـف ــات كـ ــان ق ــد ُرف ـ ــض ســابـقــا
العـتـبــار توقيف األسـيــر يعيد األمــور
إلــى نقطة البداية لكونه العقل ّ
املدبر
ّ
ألح ــداث ع ـبــرا .وقــد عــلــق رئـيــس هيئة
وكــاء الــدفــاع عــن األسـيــر ل ـ «األخـبــار»
ً
قــائــا« :كــانــت الجلسة منتظرة فــي ما
ذهبت إليه .وطلب التفريع هو طلبنا
منذ البداية واليوم استجيب لنا تحت
وط ــأة االجـ ــراءات وهــو ملصلحة إنهاء
امللف» .واستيضاحًا عن مقصد نعمة
فــي مسألة إنـهــاء امللف أض ــاف« :مهلة
اإلرجـ ـ ــاء إل ــى ث ــاث ــة أش ـه ــر و ٢١يــومــا
سيناريو الـتـبــادل مــع داعــش
تفيد ان
ّ
مـم ـكــن .كـمــا أن ـه ــا تـسـنــح امل ـج ــال أم ــام
تسليم فضل شاكر نفسه ايضًا».

سياسة

سنة جديدة
عامر محسن
باملعنى السياسي واإلقليمي ،ابتدأ عام  2016يوم السبت املاضي مع
تصريح الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،عن «حاجة» اسرائيل الى
ّ
تركيا واحتياج بــاده السرائيل في املنطقة؛ خاصة وأنــه قد أدلــى بهذا
الرأي الى الصحافيني الذين كانوا يرافقونه على الطائرة من الرياض الى
أنقرة ،وقد اجتمع ّ
لتوه بامللك سلمان (اعتبرت صحيفة «جيروساليم
بوست» االسرائيلية أن سياق التصريح ورمزيته هما من األهمية بحيث
ّ
(املوجه الى
جعلت هذا التفصيل جزءًا من عنوان الخبر) .كالم أردوغان
الخارج والى الداخل ،والى الحلفاء ايضًا ،ليعلن وجهة الحكومة التركية
في املرحلة املقبلة) جاء ّ
ليثبت مقولة ّأن تفاهمًا ثالثيًا قد جمع تركيا
ّ
واسرائيل والسعودية حــول سياساتها في املنطقة ،وان هــذا التحالف
ّ
مصم ٌم ّ
ّ
ضد ايران ،وانه ينوي املواجهة.
ٌ
ّ
ّ
يـقــول صــديــق أكــاديـمــي تخصص بــدراســة الفكر اإلســامــي إن هناك
صفة ملفتة في التعامل الدولي لطهران (وهو ّ
يرجعها الى نمط التدريب
ّ
الديني للكثير من القادة اإليرانيني) :الدبلوماسية االيرانية ،مهما اشتدت
بلد مــا ،واحـتــدم التنافس واالتهامات في اإلعــام،
عداوتها ظاهريًا مع ٍ
ال تبادر ـ ـ من نفسها ـ ـ الى بتر العالقات أو تخفيضها معه (اسرائيل
ٌ
استثناء بالطبع ،وألسباب عقائدية وايديولوجية) ،سواء كان بلدًا جارًا
ّ
ّ
أم قوة غربية .حتى حني ارتفعت نبرة حكومات الخليج ضد ايــران في
ـرب على البلد
السنوات املاضية ،وصــارت تطالب ـ ـ ّعلنًا ـ ـ
ٍ
بعقوبات وحـ ٍ
استعدادها لدفع كلفتها) ،ظـ ّـل املوقف الديبلوماسي اإليراني
(وتعلن
ّ
ّالرسمي ،من كل هؤالء «الجيران» ،يتكلم على انفتاح للتعاون واستعداد
لتوثيق العالقات .أما حني تعلن ّ
السعودية عن القطع النهائي للعالقات
مع طهران ،وتحشد أتباعها وحلفاءها خلفها في حملة شعواء ،فهي
ّ
تفصح عن نيتها االستغناء حتى عن الواجهة الدبلوماسية ،وأنها ـ ـ كما
ّ
مستعدة للذهاب الى أبعد مدى.
خبير تعليقًا على الحدث ـ ـ
قال أكثر من
ٍ
ّ
التأثيرات املباشرة لقطع العالقات ّ
(وأولها أن كل من كان يراهن
بعيدًا عن
على ّ
تغي ٍرات أو تسويات في بلده تنتج عن «تفاهم اقليمي» بني الفاعلني،
في سوريا أو اليمن أو لبنان وغيرها ،عليه أن يعيد حساباته ،اذ لم يعد لـ
ً
«جنيف» وأمثاله من فرصة)ّ ،
فإن سؤاال يجب أن ُيطرح حول طبيعة هذه
ً
ٌ
املواجهة وأسبابها ،وهل هي ـ ـ فعال ـ ـ حرب طائفية ،تجري على عقيدة
ومكاسب وهويات ،أم هي مجرد تدافع على مصالح ونفوذ ،أو جزء من
ّ
تفسير ألحداث السنوات
خطة أكبر ،خلفها ارادات ومصالح دولية؟ ّأي
ٍ
ّ
ٌ
شعوب
صراع بني «ثورات» و»ثورات مضادة» ،أو بني
املاضية على أنها
ٍ
التي يلهج بها اإلعالم الخليجي
األخيرة
السردية
ـ
ـ
مذاهب
وأنظمة ،أو بني
ّ
ـ ـ لن يترادف مع مسارات الواقع ،بل هو ّيغطي ّعلى األجندات الحقيقية
(على سبيل املثال ،هل يمكن ألحد منظري الطائفية أن يشرح ما هي
األسباب املوضوعية واملادية التي ّ
صراعًا مذهبيًا في العراق؟ أو أن
تبرر
ّ
ّ
يتذكر مطالب «ثورة العشائر» ،حيث ابتدأ كل شيء؟).
الطائفيون العقائديون ،على األقل ،يملكون منطقًا داخليًا ،ولكن من ّ
يصر
«نظامها
على تجاهل العدوان الذي يعصف باملنطقة بغية الحفاظ على
ّ
ّ
القديم» (وهو بدأ بالترنح قبل  2011بسنوات) ،والكلفة الهائلة التي حلت
بشعوبنا ومجتمعاتنا ودولـنــا مــن ج ـ ّـراء عبثه ،وال ـحــروب الـتــي فرض
ّ
ّ
علينا خوضها واالنتصار فيها ،يثبت بأنه ـ ـ حتى في أحلك ساعات
األزمــة ـ ـ هناك من يعتاش على بيع األوه ــام واألح ــام (وهــو ايضًا من
تفاجئه التصريحات التركية عن التطبيع مع اسرائيل ،وتصدمه وال يفهم
مغزاها) .العبرة األساس من «الحلف الثالثي» الذي يعلن عن نفسه ،ومن
التصعيد الذي ابتدأ في اإلقليم ،هي ّأن املواجهة ذاهبة الى النهايةّ ،
وأن
ً
احتماالّ ،
وأن بالدنا هي ميدان هذا النزاع.
التسوية بشروط املاضي ليست
من ينطلق من فرضية ّأن أمامنا في هذه املرحلة تحديات تاريخيةّ ،
وأن
ّ
عسكري ،وهي تبدأ بمواجهة الغرب واسرائيل ،وانتزاع السيادة
أساسها
ّ
على بالدنا من وكالئهم وحلفائهم ،يستنتج أن التجربة االيرانية والقوى
ّ
التي تشكلت على مثالها (من لبنان الى العراق وفلسطني) هي الوحيدة
الـتــي يمكن أن تــؤدي هــذه املهمة التاريخية الـيــوم ،وأن تــرفــد مشروعًا
كهذاّ ،
وتزوده بالتقنيات والخبرات املناسبة ،ومن مصلحتها نشوء ً
قوى
ّ
ٌ
محوري في تفسير املواجهة
عنصر
مستقلة في اإلقليم .وهنا يكمن
القائمة وشراستها.
ّ
منظور طائفي ّأو مــانــوي ،أو
ـن
ـ
م
املرحلة
ل
يحل
أن
ـاء
فــي وســع مــن شـ
ٍ
أن يستنتج ،حتىّ ،أن التحدي املصيري أمامنا اليوم يتعلق باالنتقال
الديمقراطي (ه ــؤالء ،وهــم ذاتـهــم مــن ينتقد مــن يرفع الـســاح فــي وجه
ّ ّ
ويتهمهم بـ ّ
ّ
نفعي و»أدات ــي»،
ـأن خطابهم عن املقاومة وفلسطني
الـعــدو،
ال تعكسه أفعالهم فــي الــواقــع وسياساتهم وتحالفاتهم ،ال ينتبهون
ّ
بشكل أوضــح وأكمل ـ ـ على ّادعاءاتهم
الحجة نفسها تنطبق ـ ـ
الــى ّأن
ٍ
ّ
مفارقتني ساطعتني في بداية هذه السنة
الليبرالية) .مهما يكن ،فإن هناك
ّ
ّ
الصعبة ،ال يمكن تجاهلهما .األولى تتعلق بالفرحة العارمة التي عمت
الصحافة االسرائيلية بعد اج ــراءات السعودية فــي األي ــام املاضية ،مع
ّ
تعليقات لخبراء وكتاب تتنبأ بمنافع كبيرة السرائيل؛ بل ّأن األمر وصل
ّ
بمصدر اسرائيلي تحدث الى «جيروساليم بوست» الى امتداح السياسة
ٍ
األبيض
البيت
على
ومزايدتها
واليمن»)
وايران
«سوريا
(في
السعودية
ّ
في العداء إليران .الحقيقة الثانية في بداية هذا العام ،وهي أقوى من كل
ّ
ما ُيقال ُويكتب ،هي أنــه بينما يعقد بعض العرب (وخلفهم جماهير
معتبرة) العهود السرية والعلنية مع الصهيونية ،ويخوضون حروبهم
ـرب آخــرون ـ ـ وهم في ّ
في املنطقة سوية ،يتسلل عـ ٌ
عز معرك ٍة وجودية
تحيط بهم ـ ـ ّ
ليفجروا عبواتهم بدوريات الجيش االسرائيلي.
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