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سياسة

سياسة

ّ
إخفاق جنبالطي جديد :استهداف وهاب يوحد  8آذار الدرزية

5

على الغالف

اعتاد النائب السابق وليد
جنبالط الرهانات الخاطئة.
هذه المرة ،سقطت حساباته
في الجاهلية ،مغرقًا
معه الرئيس سعد الحريري
بخطوة سياسية ــــ أمنية
فاشلة العتقال الوزير السابق
وئام وهاب
فراس الشوفي
م ـ ّـرة جــديــدة ،ينقلب «الـسـحــر» على
النائب السابق وليد جنبالط ،بعدما
كاد ّ
يورط الجبل في فتنة خطيرة من
بــوابــة الجاهلية ،ثانية أكـبــر القرى
الـ ــدرزيـ ــة ف ــي ق ـض ــاء الـ ـش ــوف .ومـ ـ ّـرة
جديدة أيضًا ،ينساق الرئيس سعد
الحريري ،ومعه قوى األمن الداخلي
وامل ـ ّـدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي الـقــاضــي
سمير حمود وفرع املعلومات ،خلف
جنبالط ،في خطوة سياسية ـ ـ أمنية
متسرعة تشبه إلى ّ
ّ
حد ،في ما تشبه،
ح ـف ـل ــة الـ ـتـ ـح ــري ــض ال ـ ـتـ ــي م ــارس ـه ــا
جـنـبــاط عـلــى ق ـ ــرارات  5أي ــار 2008
الشهيرة.
فـبــدل أن ي ـســارع جـنـبــاط إل ــى مللمة

ظهر جنبالط أمام الدروز
ً
محلال دم أبناء طائفته كما فعل
مع السويداء قبل سنوات
ردود ال ـف ـع ــل ال ـت ــي ت ــرك ـه ــا تـســريــب
ف ـ ـيـ ــديـ ــو ل ـ ـل ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق وئ ـ ـ ــام
ّ
وه ــاب ،منتصف األس ـبــوع املــاضــي،
ً
ّ
مـسـتـغــا عــاق ـتــه «الـ ـج ــي ــدة» ب ــه في
األشهر األخـيــرة ،اقتنص «الفرصة»
للتخلص من رئيس حــزب التوحيد
العربي ،مقنعًا الحريريّ ،
التواق إلى
ّ
ّ
سيمر
«االنتقام» ،بأن اعتقال وهاب
ّ
بسالسة بوجود غطاء درزي يؤمنه
االشتراكي.
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،بـ ـ ـ ــدت ال ـ ـقـ ــوى
ّ
حرج
السياسية الحليفة لوهاب في
ٍ

َّ
كبير من الفيديو املـسـ ّـرب ،ولــم يتنب
ّ
أي منها كــامــه ،بــل أبـلــغ ح ــزب الله
تيار املستقبل ،الخميس املاضي ،أن
كالم وهاب ال ّ
يعبر إطالقًا عن وجهة
نـظــر ال ـحــزب أو أي مــن ق ــوى  8آذار.
وب ــال ـت ــوازي ،عــاتــب ال ــوزي ــر الـســابــق
عـلــى مــا ص ــدر عـنــه بـحــق الـحــريــري.
ّ
وهـ ـ ــاب ن ـف ـســه أب ـل ــغ أك ـث ــر م ــن طــرف
فــي قــوى  8آذار أنــه فوجئ بانتشار
الفيديو ،وأصدر اعتذارًا واضحًا من
الحريريّ ،
وكرر اعتذاره في أكثر من
تصريح.
مساء الخميس أيضًا ،قام مناصرو
ّ
وه ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ـج ــول ــة س ـ ـي ـ ــارة ف ـ ــي ق ــرى
الـ ـ ـش ـ ــوف ،مـ ـ ـ ــرورًا ب ــاملـ ـخـ ـت ــارة ،عـمــد
ج ـن ـبــاط ب ـعــدهــا إلـ ــى إدارة عملية
قطع الطرقات على هؤالء املناصرين
واح ـت ـج ــازه ــم (ق ـب ــل ت ــدخ ــل الـجـيــش
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي) .تـ ـ ــواصـ ـ ــل وهـ ـ ـ ـ ــاب مــع
جنبالط وأبلغه بأن مناصريه ّ
مروا
ّ
باملختارة من دون علمه ،وأكد إدانته
ّ
تعرض ّ
أي ّ
ملقر الزعامة الجنبالطية.
ّ
ّ
إل أن الـ ــزع ـ ـيـ ــم االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي قـ ـ ــرر
التصعيد ،من خلفية سياسية بحتة،
ح ـ ـ ّـدد م ـعــامل ـهــا ف ــي ت ـغ ــري ــدة ل ــه ب ــأن
«املختارة خط أحمر ...بصرف النظر
عن املعادالت اإلقليمية» .وأوحى بأن
املسيرة الصبيانية خلفها قرار على
أرفــع املستويات في محور املقاومة!
وبعد التغريدة ،تواصل االشتراكي
مع حزب الله ،وسمع تأكيدًا لحرص
الحزب على جنبالط وزعامته.
غير أن االشتراكي بقي على «نظرية
املؤامرة» ،وعمد جنبالط واملحيطون
به ،منذ يومني ،إلى ربط ما يحصل
بـقــرار مــن الـقـيــادة الـســوريــة ورئيس
األم ــن الــوطـنــي ال ـســوري ال ـلــواء علي
مملوك .واألســوأ ،هو ربط ما حصل
ّ
مـ ــع وهـ ـ ـ ــاب ب ـم ـح ــاف ـظ ــة الـ ـس ــوي ــداء،
وتسويق أن سوريا تستخدم األخير
لـلـضـغــط عـلــى ج ـن ـبــاط ف ــي بـيــروت
في سياق ما يسميه هؤالء «الضغط
عـ ـل ــى أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـسـ ــويـ ــداء ل ــال ـت ـح ــاق
بالجيش السوري»!

تـ ـض ـ ّـمـ ـن ــت تـ ـعـ ـي ــن رئ ـ ـي ـ ــس أرك ـ ـ ـ ــان
ل ـل ـج ـيــش م ـح ـس ــوب ع ـل ــى ج ـن ـبــاط
وإعــادة املوظفني االشتراكيني الذين
ت ــم نـقـلـهــم م ــن م ــراك ــزه ــم ف ــي وزارة
البيئة وشركة الكهرباء إلى أعمالهم.
هـ ــذه ال ـت ـس ــوي ــة أف ـض ــت الـ ــى ش ـعــور

بــالـخــذالن ل ــدى الـحــريــري ال ــذي كــان
يقف الى جانب جنبالط ،وكذلك لدى
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري الـ ــذي دافـ ــع عن
جنبالط وحمى حصته الوزارية.
رأى جنبالط في التطورات األخيرة
فرصة ال ّ
تعوض للوقوف إلى جانب

ّ
الحريري ،وللقضاء على وهاب على
طريق نقل زعامته إلــى ابنه النائب
تيمور جـنـبــاط .وهــو ال ــذي تسكنه
نتائج االنتخابات النيابية األخيرة
ّ
وه ــاج ــس تـ ـح ـ ّـول وهـ ـ ــاب إلـ ــى العــب
رئـيـســي فــي الـجـبــل الـجـنــوبــي ،علمًا

ب ـ ــأن ج ـن ـب ــاط اس ـت ـغ ــل ف ــي األش ـه ــر
ّ
املــاضـيــة الـتــوتــر بــن وه ــاب ورئيس
ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ال ـل ـب ـنــانــي
ّ
ّ
محيدًا وهــاب
النائب طــال أرســان،
عبر التواصل الدائم معه ،لالستفراد
بأرسالن.

جنبالط ّرص صفوف  8آذار
لم يصب جنبالط أيًا من أهدافه .في
ال ـخــاصــة امل ـب ــاش ــرة ،ب ــدل أن ينتج
تـعــاطـفــه مــع ال ـحــريــري غ ـطـ ً
ـاء درزي ــا
للعملية األمنية ـ ـ السياسية الفاشلة،

تواصل وهاب مع جنبالط وأبلغه بأن مناصريه ّ
مروا بالمختارة من دون علمه (أ ف ب)

خطة لـ«إصابة عصفورين»
م ـ ـنـ ــذ سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات ،وعـ ـ ــاقـ ـ ــة ج ـن ـب ــاط
ب ــالـ ـح ــري ــري تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ــن ال ـس ـي ـئــة
و«الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى» م ــن ال ـت ــواص ــل في
سـبـيــل املـصـلـحــة امل ـش ـتــركــة ،م ــع ثقة
مـفـقــودة بــن الـجــانـبــن .وزاد الطني
ّ
بــلــة ،دخ ــول جنبالط فــي تسوية مع
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
ّ
ل ـحــل أزمـ ــة ال ــوزي ــر الـ ـ ــدرزي ال ـثــالــث،

ّ
حزب الله :المس بحلفائنا ممنوع
رضوان مرتضى
أن ُي ـ ـ ـقـ ـ ـ ِّـرر رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة س ـعــد
ال ـح ــري ــري ت ـقـ ُّـمــص دور ولـ ــي الـعـهــد
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان،
بـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــض مـ ـ ـ ــن رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـح ـ ــزب
االشـتــراكــي ولـيــد جـنـبــاط ،ثــم ُيـقـ ِّـرر،
من خارج القانون ،اإليعاز إلى املدير
الـ ـع ــام ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ال ـل ــواء
عماد عثمان والنائب العام التمييزي
سمير حـمــود بتوقيف رئـيــس حــزب
ّ
التوحيد وئــام وه ــاب ،ضاربًا عرض
الـحــائــط بكل األع ــراف الـقــانــونـيــة ،ثم
ُيرسل ّ
قوة أمنية قوامها  ١٥٠عنصرًا
من القوة الضاربة في فرع املعلومات
مـ ّ
ـدج ـج ــن ب ــال ـس ــاح ل ـتــوق ـيــف وزي ــر
ّ
سابق يتهمه بشتمه ،طالبًا إحضاره
ً
م ـكـ ّـبــا ،قــاطـعــا ال ـطــريــق أمـ ــام ذهــابــه
اعتبار
للمثول أمــام القضاء ،دونـمــا
ٍ
للسلم األهلي وملـجــزرة دموية كادت

ت ـقــع ...فــذلــك هــو الـجـنــون بعينه .هو
سلمان« :فالن شتم
أسلوب عمل ابن ّ ُ
إلي ألعاقبه».
والدي ،أحضروه
هكذا فهم حــزب الله سلوك الحريري
يــوم الـسـبــت .وأم ــام هــذه املعطيات ال
يقف مكتوف األيــدي .غروب
يمكن أن َ
الـسـبــتَ ،مــنــع حــزب الـلــه حــربــا أهلية.
ّ
ّ
أبــى التخلي عــن حليفه وئــام وهــاب،
رغ ــم اع ـتــراضــه عـلــى الـفـيــديــو املـســيء
الذي صدر عن األخير وعلى لغة الشتم
التي اعتمدها .وعند تجاوز الحريري
ًّ
مستغل القضاء واألمنّ ،
وجه
القانون
له الحزب رسالة واضحة بحزم ،عبر
مسؤول وحدة االرتباط والتنسيق في
ّ
حــزب الله وفيق صفا .اتـصــل األخير
بــاملـعـنـيــن (ال ـقــاضــي ح ـمــود وال ـل ــواء
فرع املعلومات العقيد
عثمان ورئيس ِّ
خالد حمود) محذرًا« :ال نسمح ألحد
بـمـ ِّـس أح ـ ٍـد مــن حـلـفــائـنــا .وإن أخـطــأ،
ٌ
ن ـحــن ن ـعــالــج ال ـخ ـط ــأ .ح ـل ـفــاؤنــا خــط

أحمر ،ومــا تفعلونه خطأ ،وسيؤدي
ّ
إلى ّ
حمام دم إن استمر» .غير أن حفلة
ّ
ّ
الجنون استمرت .أكملت القوة األمنية
طــري ـق ـهــا لـيـسـقــط ق ـت ـيــل م ــن مــراف ـقــي
ّ
وه ــابّ .
ورطــت الــدولــة فــرع املعلومات
ف ــي فـضـيـحــة أم ـن ـيــة ق ـضــائ ـيــة .سقط
الجهاز األمني ضحية ّ
دس الدسائس
من جنبالط .األخير ّ
حرض الحريري
ليورطه في حادثة أمنية كادت تؤدي
ـرب أهلية .استجاب الحريري
إلــى حـ ٍ
طالبًا من سمير حمود وعثمان إرسال
ّ
قـ ـ ّـوة أم ـن ـيــة ضـخـمــة لـتــوقـيــف وه ــاب
ّ
مهما كلف األمر .الوصي على القضاء
ِّ
ُ
خالف القانون .لم يحول سمير حمود
امللف إلى محكمة املطبوعات ،وارتأى
اس ـت ـن ــاب ــة ف ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ب ـمــذكــرة
ّ
إح ـ ـض ـ ــار لـ ـت ــوقـ ـي ــف وهـ ـ ـ ـ ـ ــاب .س ـم ـعــا
وطاعة استجاب للحريري وأبلغ فرع
امل ـع ـلــومــات ب ـض ــرورة تـنـفـيــذ املــذكــرة
ّ
ف ــورًا .رأى ح ــزب الـلــه أن امل ـســار الــذي

تسلكه الـقـضـيــة يــوحــي بــأمـ ٍـر واح ــد:
ّ
تصفية حسابات مع وهاب .تقاطعت
مـصــالــح ال ـحــريــري وجـنـبــاط إلنـهــاء
ّ
وه ـ ـ ـ ــاب ،وه ّـ ـكـ ــذا ك ـ ـ ــان .س ـق ــط م ــراف ــق
وهـ ــاب ،تــدخــل ح ــزب ال ـلــه ،فتراجعت
ّ
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات .وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ك ـ ـ ــان وه ـ ـ ــاب
مخطئًا ،بات معتدى عليه من أجهزة
رسمية .حزب الله لن يسمح بتوقيف
ّ
وهــاب .أما املسألة القضائية ،فذكرت
ّ ّ
ُ
مصادر معنية أن «شيئًا لن يحل قبل
ان ـت ـهــاء مــراســم ال ـع ــزاء .وب ـعــدهــا لكل
ح ــادث ح ــدي ــث ،عـلــى أن تـسـلــك األط ــر
القانونية».
َ
ّ
يبق ّ
سرًا ،إذ تولى
غير أن ما سبق لم
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعــد والنائب نــواف املوسوي
إعـ ـ ــان م ــوق ــف حـ ــزب ال ـل ــه ال ــرس ـم ــي.
فـ ــأكـ ــد رع ـ ـ ــد أن «تـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـق ــان ــون
اسـتـنـســابـيــا أو ت ـج ــاوز ال ـقــانــون مع
بعض الناس والتطنيش عن تطبيق

القانون مــع البعض اآلخ ــر ،ال يحقق
احترامًا للسلطة .نحن ال نقبل بهذا
الـفـحــش وال الـشـتـيـمــة وال الـتـعــرض
بالشخصي ،ال لألحياء وال للماضني،
ل ـكــن م ــا نـقـبـلــه ل ـفــان ال نـقـبـلــه ألحــد
ممن يتطاول على اآلخــريــن ،ال يبقي
م ـق ــدس ــا ع ـن ــد اآلخـ ــريـ ــن اال ويـهـتـكــه
ويتعرض له وال يحترم كبار اآلخرين
وال ص ـغــارهــم ويـلـقــى الـتـصـفـيــق من
ب ـعــض رجـ ـ ــاالت ال ـس ـل ـط ــة» .وأضـ ــاف
أن «إرسـ ـ ــال ق ــوة مــؤل ـلــة ت ـحــت حجة
تبليغ دعــوى للحضور إلى املحكمة،
فـ ـي ــه ت ـ ـج ـ ــاوز لـ ـلـ ـق ــان ــون وأم ـ ـ ـ ــر ك ــان
يـخـفــي نـيــة اع ـت ـقــال إلذالل الشخص
امل ـط ـلــوب وس ــوق ــه خ ــال أيـ ــام العطل
لـيـبـقــى م ـح ـت ـج ـزًا ح ـتــى ي ـب ـيــت لـيــوم
اإلث ـ ـنـ ــن والـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء .هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر فــي
ال ـح ـق ـي ـقــة ي ـجــب ع ـلــى امل ـس ــؤول ــن أن
ي ـت ـجــاوزوه ويـتــرفـعــوا عــن مـثــل هــذه
األساليب ،وخصوصًا أنهم ما زالــوا

يقدمون أوراق اعتمادهم .حتى اآلن
ال يستطيعون أن يشكلوا حكومة».
وخـ ـت ــم رع ـ ــد ب ــال ـق ــول إن «مـ ـث ــل ه ــذه
التصرفات تنأى بالناس عن احترام
قدرتهم على حكم البلد ،وخصوصًا
في هذه املرحلة».
أم ــا امل ــوس ــوي ،فــأكــد أن «حـكـمــة حــزب
الله هي التي حالت دون إدخال البالد
فــي أت ــون فتنة ،فنحن مــن أنـقــذ البلد
وأي ـقــظ بـعــض ال ـنــاس الــذيــن مــا زال ــوا
يتصرفون بعنجهية وبتكبر ومكابرة،
بـ ـحـ ـج ــة أن شـ ـخـ ـص ــا وج ـ ـ ــه إهـ ــانـ ــات
لرئيس الحكومة .وعليه فإننا نقول،
إن رئيس مجلس النواب املوقع الثاني
في الدولة ،بقي يشتم على مدى أشهر
طويلة من شخص زقاقي في الشارع،
وهــذا الزقاقي كــان يقفل الطريق على
م ـئ ــات اآلالف م ــن ال ـج ـنــوب ـيــن ،فــأيــن
كانت أجهزة الدولة لكي تعتقله ألنه
يـتـطــاول على رئـيــس مجلس الـنــواب،

ٌ
حلفاؤنا خط أحمر
خطأ
وما تفعلونه
ّ
وسيؤدي إلى حمام
دم إن استمر

وتمنعه من سد الطريق على أكثر من
 750أل ــف جـنــوبــي ،أل ـيــس ه ــذا رئيس
مجلس النواب؟».
وأض ــاف املــوســوي «إنـنــا نذكر بهذه
األمـ ـ ــور لـنـلـفــت ال ـج ـم ـيــع ك ــم صـبــرنــا
ع ـل ــى اإلسـ ـ ـ ــاءة ل ـلــرئ ـيــس ن ـب ـيــه ب ــري

اضطر الحريري إلى استدعائه ليل
ال ـج ـم ـعــة إلـ ــى م ـنــزلــه ف ــي وادي أبــو
ج ـم ـي ــل ،ب ـع ــد ورود م ـع ـل ــوم ــات عــن
وق ــوع محمد أب ــو ذي ــاب جــريـحــا في
الجاهلية ،نتيجة تبادل إطالق النار
ب ــن حـ ــرس م ـن ــزل وه ـ ــاب وع ـنــاصــر
ف ــرع امل ـع ـلــومــات .وبـ ــدل أن يـتــم رفــع
ّ
الغطاء عن وهــاب و«فــرك أذنــه» كما
اتفق جنبالط والحريري ،حاز وهاب
ً
تعاطفًا درزيًا وسياسيًا ،بدأ أوال في
بلدته الجاهلية التي انتفضت على
مــا اعتبره أهــالــي البلدة «انتهاكًا»،
وامتد ليطال غالبية القرى الدرزية
ً
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـس ــوي ــداء
وجرمانا في سوريا .حتى إن شيخ
ع ـقــل طــائ ـفــة امل ــوح ــدي ــن ال ـ ـ ــدروز في
فلسطني املحتلة اضطر إلــى إصــدار
ُ
حرج حركة
بيان تضامني! وبدل أن ت ِ
الحريري ـ ـ جنبالط قوى  8آذار ،أبلغ
مـســؤول وحــدة االرتـبــاط والتنسيق
في حزب الله الحاج وفيق صفا فرع
ّ
املعلومات أن املس بوهاب ممنوع.
أم ــا ف ــي ال ـخــاصــة األوسـ ـ ــع ،ف ــإن ما
حـصــل ف ــي ال ـيــومــن املــاض ـيــن أع ــاد
االنـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـي ــاس ــي إل ـ ــى الـ ـش ــارع
الدرزي على قاعدة  8و 14آذارّ ،
ورص
ص ـفــوف املــؤيــديــن ل ـقــوى  8آذار في
الساحة الــدرزيــة ،وهو ما كان غائرًا
خالل األشهر املاضية بفعل الندوب
ال ـتــي تــركـتـهــا االن ـت ـخ ــاب ــات ،وبـفـعــل
الـحـمــايــة ال ـتــي ّأمـنـهــا الــرئـيــس بــري
ل ـج ـن ـبــاط ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات .وفـيـمــا
كــان أخـصــام جنبالط على الساحة
الدرزية منقسمني ،فتحت التطورات
بــاب الـحــوار والتواصل بني أرســان
ووهـ ــاب وال ـح ــزب ال ـس ــوري الـقــومــي
االجـتـمــاعــي ،خـصــوصــا بـعــد موقف
ّ
أرسالن أمس ،والذي شن فيه هجومًا
ك ــام ـي ــا ع ـل ــى ج ـن ـب ــاط م ـع ـت ـب ـرًا أن ــه
ّ
«يستبيح الجبل» ،فيما تلقف وهاب
إي ـجــاب ـيــة أرس ـ ــان ّ
ورد ف ــي خـطــابــه
ّ
ّ
بالتحية ،مؤكدًا محورية موقع
أمس
شـيــخ الـعـقــل نــاصــر ال ــدي ــن الـغــريــب،
فــي مقابل شيخ العقل نعيم حسن،
املحسوب بالكامل على جنبالط.
ّ
ول ـ ـعـ ــل أكـ ـث ــر الـ ـسـ ـه ــام الـ ـت ــي أصـ ــاب
جنبالط نفسه بها أمس هي فرضه
«أخــاق ـيــات ج ــدي ــدة» وظ ـه ــوره أمــام
ال ــدروز ،على عكس أي زعيم درزي،
م ـس ـت ـع ـدًا ل ــ«ت ـح ـل ـي ــل دمـ ـ ـ ــاء» أب ـن ــاء
طائفته ،كما فعل في السويداء قبل
سـ ـ ـن ـ ــوات ،وكـ ـم ــا ف ـع ــل بـ ــاألمـ ــس فــي
وصفه وهــاب بـ«الشذوذ األمني في
الجاهلية».

واألمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في الشوارع وعلى شاشات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزة ،فـ ـلـ ـم ــاذا لـ ــم ت ـق ــم األجـ ـه ــزة
األمنية بأي عمل ،وملاذا لم تحضر 20
آلية و 20مدرعة وحوالى  200مسلح
لـتـعـتـقــل م ــن ك ــان يـشـتــم ،وم ـ ــاذا كــان
يعمل املــدعــي الـعــام إلص ــدار مــذكــرة؟
ألم يكن يسمع في بيته الشتائم التي
كــانــت تـطــال رئـيــس مجلس الـنــواب؟
ف ـهــل ي ـجــب أن ن ـش ـتــم ن ـحــن ف ــي هــذا
البلد ويتآمر علينا ونضطهد ،وفي
النهاية يجب أن ال نتحدث بأي شيء؟
وهل هناك فقط جنس معني في هذا
البلد هو من يجب أن ال يقترب منه
أحد ،وإال املفروض أن يسيل الدم إلى
ال ــرك ــب؟ فـبــأمــس قـتــل أح ــد الـشـبــاب،
ول ــو أن العملية استكملت ووقـعــت
مـ ـج ــزرة ،م ــن كـ ــان يـمـكـنــه أن يـخــرج
لبنان من أزمته؟ نحن من أنقذ لبنان
كالعادة».

نصر الله قال كلمته…
يمش
ولم
ِ
يحيى دبوق
تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة ،مباشرة وغير مباشرة ،إلفهام لبنان أنها
قد تقدم على تنفيذ «حدث أمني» ،مهم ومفصلي ،من شأنه أن يقود إلى
حرب على الجبهة اللبنانية ،والشمالية عمومًا ،إضافة الى سوريا.
الـجـهــود املـبــذولــة الفـتــة للغاية ،وتـكــاد تـكــون سمة املــرحـلــة إسرائيليًا.
فرئيس حكومة العدو بنيامني نتنياهو هو ّالذي يقودها ،إلى جانب عدد
من وزرائــه ،ويسهم فيها بشكل فاعل معلقو مختلف وسائل اإلعالم
العبرية ،مع التشديد على املقاربة التخويفية وكأن الحرب باتت وشيكة
جدًا.
بالطبع ،ال يراد من هذه املقدمة تقدير وضع أو استشراف نتائج ووقائع
ّ
مقبلة ،سواء بالرفض أو بالتبني ألي سيناريو أو فرضية ،ومن بينها
استخدام البعد األمني في الداخل والصراع على السلطة .لكنه توصيف
لحالة إسرائيلية قائمة من الالفت فيها االستماتة في الدفع نحو إيجاد
حالة توتر في لبنان ،وفي أساسها إرادة تخويف الطرف اآلخر وترهيبه.
في التعليق اإلعالمي اإلسرائيلي (للمفارقة ،معظم املعلقني يماشون
ٌ
تأكيد أن
قيادتهم ،دفعة واحدة ،مع شبه استنساخ يكاد يكون حرفيًا)
قبول تل أبيب وقف إطالق النار مع غزة مرتبط بالحدث األمني الكبير
جدًا الذي قد تقدم عليه إسرائيل في الجبهة الشمالية ،وتحديدًا مع لبنان،
وكذلك أيضًا حيال تمديد والية رئيس األركان غادي أيزنكوت أسبوعني
إضافيني ،وهــو بطبيعة الحال السبب الــذي منع سقوط الحكومة بعد
استقالة الوزير أفيغدور ليبرمان وانسحابه من االئتالف.
من ضمن حملة التخويف استخدام إسرائيل ما قيل إنها هجمات في
سوريا ،الخميس املاضي ،باعتبارها رسالة واضحة للجميع على حزم
إسرائيل وجديتها في مواصلة استهداف أعدائها مع القيد الروسي أو
من دونه ،وتحديدًا في لبنان .ومما ورد ،يمكن اإلشارة كعينة إلى تقرير
«يديعوت أحرونوت» عن «الضربات غير املسبوقة في ّ
شدتها واتساعها
في سوريا ...أما الرسالة من خاللها ،فهي إلى لبنان».
بني هاللني ،إن كان يستدل على موقف إسرائيل وجديتها تجاه لبنان
من «هجمات» الخميس املاضي في سوريا ،فهذا يعني «موقف وجدية
ً
الالشيء» ،ألنه سيكون مبنيًا ومستدال عليه من واقع صفر نتائج :في
حد أدنى لم تسفر الهجمات عن أي نتيجة ،هذا إن كانت هناك هجمات
من األساس ،كما تؤكد مصادر إسرائيلية أمس.
في ذلك ،تبرز األسئلة اآلتية :إن كانت إسرائيل معنية باملجازفة وشن
اعتداء ،مهم ومفصلي ،في لبنان ،فما الذي يدفعها إلى الداللة واإلشارة
إليه مسبقًا؟ وما الذي يدفعها إلى إعالم الطرف اآلخر بنياتها العدائية
ً
والتنازل عن عامل املفاجأة إن كانت فعال في مرحلة التنفيذ الوشيك
لهذا «الحدث املهم»؟ وأيــن ذهبت قاعدة أن إسرائيل تفعل ثم تتحدث،
ال تثرثر إن أرادت أن تفعل؟ ومــاذا عن املجازفة بمواجهة تــدرك جيدًا
تبعاتها ونتائجها عليها ،مهما كانت قدرتها على اإليــذاء املقابل؟ في
الخلفية تكمن ربما األسباب.
واضح أن إسرائيل في معضلة إزاء ما يمكن فعله للحؤول دون تعاظم
أكثر لقدرات أعدائها ،بعد ظهور التعقيدات في الساحة السورية التي
تقيد مناورتها العسكرية فيها :كل الخيارات النظرية صعبة ومحفوفة
باملخاطر ،وفي الوقت نفسه اإلذعان والوقوف بال حراك أيضًا محفوف
باملخاطر.
ّ
في ذلك ،تأتي توصيفات إسرائيل للتهديدات وتشكلها وتناميها تباعًا،
مع إبداع تقدير استخباري إزاءها .لكن اإلبداع يتقلص حيال الخيارات
العملية في مواجهة هذه التهديدات ،وتحديدًا عندما يتعلق األمر بالساحة
اللبنانية ،على خلفية ّ
رد فعل حزب الله بعد توجيه الضربات ،إن أقدمت
ً
فعال على ذلك.
في املحصلة ،تبدي إسرائيل اهتمامًا كالميًا تهديديًا ،والتشديد على
ضرورة إيصال هذا التهديد إلى الوعي في لبنان مع إرادة التوتير وإثارة
َ
القلق فيه .لكن مع تباين بني املعطى والنتيجة املعلن عنها :من يختر
الهجوم ال يوقظ املهاجم ويعزز تموضعه الدفاعي مسبقًا.
الواضح أن إرادة التوتير هي املقصد اإلسرائيلي جــراء التهويل .وهو
استكمال لتهويل سابق ،وملحاوالت الدفع لبلبلة داخلية في لبنان على
خلفية سالح حزب الله ،وهو تمامًا ما كان عليه القصد أخيرًا في ادعاءات
نتنياهو من على منبر األمم املتحدة ،حول مستودعات ومصانع أسلحة
بالقرب من مطار بيروت الدولي ،والتي قيل في أعقابها إن الحرب باتت
وشيكة.
لكن في الفرضيات املتطرفة يبرز السؤال الذي تريده إسرائيل أن يثار في
لبنان :هل ّ
تهيئ تل أبيب الظروف واملسرح امليداني والسياسي العتداء
وشيك؟ من ناحية عملية ،هذا تحديدًا ما تريد تل أبيب أن يجري تداوله
في لبنان ،اعتقادًا منها أنه عنصر ضاغط على املقاومة ،خصوصًا إذا
ً
جاء السجال اللبناني اللبناني حوله ،ربما يصلح مدخال دافعًا أيضا
للضغوط الخارجية ضد املقاومة وموقفها.
رغم هذا التقدير الذي يأتي من بعيد ،إال أن موقف حزب الله جاء حاسمًا،
إلدراكه أن الخيار الوحيد والضروري في أعقاب االعتداء اإلسرائيلي ،هو
الرد .األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال كلمته ولم يمش.
ّ
حتمي ،كما ورد على لسانه ،وهــذا الـقــرار ينسحب
الــرد على االعـتــداء
أيضًا على الرد على الرد ...وما يليه!

