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وجهة نظر

ة للتداول

الراشد واغتيال الحسن ورواية «طويل العمر»
عليق
حسن ّ

ل �ي��س إال .وت ��ؤك ��د أن «ال �ح �ك��وم��ة ب��اق �ي��ة،
ومستمرة ف��ي مشاريعها ،ونحن باقون،
وال �ت �ع �ي �ي �ن��ات م��اش �ي��ة وامل �ل �ف ��ات األخ� ��رى
جاهزة للبحث أسبوعيًا» .وبحسب هذه
امل �ص��ادر ،ف��إن التعويم ال��دول��ي للحكومة
أع ��اد إل�ي�ه��ا ال��زخ��م ،وداخ�ل�ي��ًا ك��ل األط ��راف
فيها متفقون على تفعيل العمل الحكومي،
ورئيس الوزراء سافر في مهمات خارجية
تؤكد استمرار عمل الحكومة وإطالالتها
الخارجية ،وهذا يعني أن الحكومة باتت
ّ
تملك أوراق��ًا قوية تمكنها من االستمرار،
بخالف املعارضة التي لم تعد تتمكن من
حشد مناصريها في الشارع .في املقابل،
ال تنكر هذه املصادر وجود رؤى مختلفة
داخ � ��ل ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م ��واج �ه ��ة امل��رح �ل��ة،
ووج �ه ��ات ن�ظ��ر م�خ�ت�ل�ف��ة ب�ي�ن م�ك��ون��ات�ه��ا،
ب �ح �س��ب ت �ط �ل �ع��ات ك ��ل ف��ري��ق إل� ��ى ن��وع�ي��ة
األزم� ��ة ،ل�ك��ن األك �ي��د أن وع��ي األزم ��ة ش��يء
والتفريط بالحكومة شيء آخر.

الخميس املاضي ،كتب األستاذ عبد
الرحمن ال��راش��د ،مدير قناة العربية
ال � �س � �ع ��ودي ��ة ،ف� ��ي ص �ح �ي �ف��ة ال� �ش ��رق
ً
األوس� ��ط ،م �ق��اال ب�ع�ن��وان «ح ��زب الله
وش��ائ �ع��ات اغ �ت �ي��ال ال �ح �س��ن» .امل�ق��ال
ّ
مبني للرد على م��ا ورد ف��ي التقرير
امل � �ن � �ش� ��ور ف � ��ي «األخ� � � �ب � � ��ار» ي� � ��وم 30
ت�ش��ري��ن األول ،ت�ح��ت ع �ن��وان «وس��ام
ال� �ح� �س ��ن :ه � � ��ؤالء ي � ��ري � ��دون رأس � � ��ي».
وف �ي��ه ي �ت �ه��م ال ��راش ��د ك��ات��ب ال�ت�ق��ري��ر
ب��ال�ك��ذب ،وب��إض��اف��ة «ب �ه��ارات ب��اردة»
وبتخيل معلومات عن الجهات التي
ك ��ان ال� �ل ��واء ال�ش�ه�ي��د وس� ��ام ال�ح�س��ن
ي�ت�ح��دث ،ف��ي مجالسه ال�خ��اص��ة ،عن
خشيته م��ن أن تقتله إح��داه��ا .وه��ذه
ال �ج �ه ��ات ه� ��ي :ح� ��زب ال� �ل ��ه وس ��وري ��ا
واالستخبارات اإلسرائيلية وتنظيم
ال �ق��اع��دة .ل��م ي�ع�ل��ق ال��راش��د ب��ال�ط�ب��ع،
على االحتمالني األولني ،أي حزب الله
وس��وري��ا .لكن س��اءه أن يكون العدو
اإلس��رائ�ي�ل��ي وتنظيم ال�ق��اع��دة ضمن
الئحة املشتبه فيهم بتنفيذ الجريمة.
ً
ط ��رح ال ��راش ��د س � ��ؤاال ص ��ار ال�ب�ع��ض
ي�ج��ده بديهيًا ،لكثرة م��ا ت��م ت��داول��ه،
ع �ل��ى ط��ري �ق��ة أك ��اذي ��ب غ��وب �ل��ز .ي�س��أل
ب� �ـ«ف� �ط� �ن ��ة» :مل� � ��اذا ت �غ �ت ��ال إس ��رائ �ي ��ل
محققًا أمنيًا شجاعًا تجرأ على كشف
ج��رائ��م ح��زب ال�ل��ه وس��وري��ا؟ ال�س��ؤال
أبله .وكنا نظن أن الراشد لن يقع في
فخه ،وه��و الكاتب امل��رم��وق ف��ي أكثر
ص �ح��ف آل س �ع��ود ان� �ت� �ش ��ارًا ،ورأس
ح ��رب ��ة «ال �ل �ي �ب��رال �ي��ة ال ��وه ��اب �ي ��ة» ف��ي
العالم العربي .وهو ،إضافة إلى ذلك،
يدير ثاني أكثر املحطات الفضائية
السياسية (طبعًا السياسة موجودة
خ ��ارج م �ض��ارب آل س �ع��ود) الناطقة
ب��ال �ع��رب �ي��ة ان� �ت� �ش ��ارًا .ي �ع �ي��دن��ا س ��ؤال
ال��راش��د ه��ذا إل��ى املربع األول :الدفاع
ع� ��ن وس� � ��ام ال� �ح� �س ��ن .ف �ه ��و ال ي �ع��دو
كونه ت�ك��رارًا ملقولة متطرفي الفريق
السياسي الذي يعاديهّ ،
ممن يتهمون

الحسن بالعمل ،حصرًا ،على مواجهة
سوريا وح��زب الله ،ملصلحة أميركا
وإسرائيل .ويقولون إن ما قام به فرع
املعلومات خ�لال ال�س�ن��وات املاضية،
في مواجهة إسرائيل ،لم يكن سوى
م �ح��اول��ة ل�ت�ل�م�ي��ع ص ��ورت ��ه .م��ا ه�ك��ذا
ت� ��ورد اإلب � ��ل .ف �ف��رع امل �ع �ل��وم��ات عمل
خ�لال السنوات املاضية على تفكيك
عدد كبير جدًا من شبكات التجسس
اإلسرائيلية ،في لبنان وفي سوريا.
نعم في س��وري��ا .ك��ان بإمكان الراشد
أن ي� �س ��أل ال ��رئ �ي ��س ال � �س� ��وري ب �ش��ار
األس��د عن ذل��ك ،في زم��ن فائض الود
ال ��ذي ك��ان ال�ك��ات��ب ال �س �ع��ودي يبديه
تجاه األس��د بعدما استقبله األخير
ُ
أك �ث��ر م��ن م� ��رة .وع � َ�م ��ل «امل �ع �ل��وم��ات»
ح �ي �ن��ذاك ،ورغ ��م ك��ون��ه ك�ش��ف للعدو
أن أس �ل��وب عمله ب��ات مفضوحًا في
لبنان س��وري��ا ،إال أن��ه ــــ م��ع م��ا قامت
به استخبارات الجيش وأجهزة أمن
املقاومة ــــ ّ
وجه ضربة هي من أقسى
ما تلقته االستخبارات اإلسرائيلية
في تاريخها .يومذاك ،انتحر الضابط
املسؤول عن تشغيل املصادر البشرية
ف��ي شعبة االس�ت�خ�ب��ارات العسكرية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .وان� �ت� �ح ��اره ل ��م ي�ن�ت��ج،
بالتأكيد ،من النشاط ال��ذي تمارسه
ضده االستخبارات السعودية.
وع �ل��ى س �ي��رة ه� ��ذه االس �ت �خ �ب��ارات،
بإمكان ال��راش��د أن ي�س��أل رؤس��اء ه��ا
ع��ن م�ع�ط�ي��ات التحقيق ف��ي جريمة
اغ �ت �ي��ال ال �ل ��واء وس ��ام ال �ح �س��ن .لكن
ً
ننصحه باالبتعاد في سؤاله قليال
عن بندر بن سلطان ،صاحب الخبرة
في عمليات االغتيال .فحقد األخير
على املقاومة دفعه سابقًا الى تلويث
يديه بدماء األبرياء في لبنان ،عندما
ت �ب��رع ع ��ام  1985ب�ت�م��وي��ل م�ح��اول��ة
اغ�ت�ي��ال ال�س�ي��د محمد ح�س�ين فضل
الله ،ما أوقع أكثر من  80شهيدًا من
املدنيني في بئر العبد.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى «ال� �ق ��اع ��دة» ال�ت��ي
ينكر ال��راش��د أيضًا م��ا أورده تقرير

«األخبار» بشأنها ،فيمكنه أن يسأل
ع�ن�ه��ا أص ��دق ��اءه ف��ي أج �ه��زة محمد
ب ��ن زاي � ��د آل ن �ه �ي��ان ف ��ي أب� ��و ظ �ب��ي،
وع��ن املعلومات التي أرسلوها إلى
الحسن ب��داي��ة العام
الشهيد وس��ام ّ
الجاري ،عندما ح��ذروه من محاولة
اغ� �ت� �ي ��ال ي� �ج ��ري إع � ��داده � ��ا ل �ض��اب��ط
ك �ب �ي��ر ف� ��ي امل ��دي ��ري ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ق��وى
األمن الداخلي ،محددين منطقة يقع
ضمنها م�ك��ان اغ�ت�ي��ال ال�ح�س��ن قبل
أسبوعني وثالثة أي��ام .يومها ،فاجأ
اإلم ��ارات � �ي ��ون ال �ح �س��ن ب��ذك��ر امل �ن��زل
الذي يسكن فيه سرًا ،قبل أن يخبروه
ب��أن م��ا ف��ي ح��وزت�ه��م م��ن معلومات
يشير إلى أن من ّ
يعد عملية االغتيال

يحز في
أكثر ما ّ
النفس أن من يتهمنا
بالكذب يدير قناة ُيدرك
هو شخصيًا ضحالة
صدقيتها

ليس سوى مجموعة تابعة لتنظيم
«ال�ق��اع��دة» تعمل انطالقًا م��ن مخيم
عني الحلوة .وليس مفهومًا أن ينفي
ال� ��راش� ��د م� �ج ��رد ش �ب �ه��ة ع ��ن ت�ن�ظ�ي��م
«ال �ق��اع��دة» وم�ت�ف��رع��ات��ه ،إال إذا ك��ان
يرى في هؤالء نتاجًا شرعيًا لنظام
آل سعود وبرنامج «مناصحتهم»،
أو أن «الليبرالية الوهابية» تقضي
باتهام كل صاحب رأي آخر بالكذب
أو بغيره مما هو فيها .يبقى أنه ال
ل�ب��س ف��ي أن ال��راش��د ي��ري��د تبخيس
ك��ل رواي� ��ة ت�خ��ال��ف م��ا ق� � ّ�رره «ط��وي��ل
العمر».

وح��رص��ًا م�ن��ا ع�ل��ى ص��دق�ي��ة ال��راش��د،
نحيله على ما قاله املدير العام لقوى
األم ��ن ال��داخ�ل��ي ال �ل��واء أش ��رف ريفي
بعد اغتيال الحسن .وريفي ليس في
ن�ظ��ر ال��راش��د ،بطبيعة ال �ح��ال ،ممن
ي �س �ع��ون إل ��ى ن �ش��ر ش��ائ �ع��ات ب�ش��أن
ال� �ج ��ري� �م ��ة .وه � ��و ق � ��ال ب� ��وض� ��وح إن
أربعة احتماالت تقف خلف اغتيال
ال �ح �س ��ن :ت��وق �ي��ف ال� ��وزي� ��ر ال �س��اب��ق
م �ي �ش��ال س �م ��اح ��ة ،ت �ف �ك �ي��ك ش �ب �ك��ات
ال �ت �ج �س��س اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،ت��وق �ي��ف
الشبكات اإلرهابية التابعة للقاعدة
ومتفرعاتها ،أو طابور خامس.
ّ
وأك �ث��ر م��ا ي �ح��ز ف��ي ال �ن �ف��س ،أن من
ُ
ي�ت�ه�م�ن��ا ب��ال �ك��ذب ي��دي��ر ق �ن��اة ي ��درك
ه ��و ش�خ�ص�ي��ًا ض �ح��ال��ة ص��دق�ي�ت�ه��ا.
وع �ن��دم��ا أراد أن ي � � ّ
�روج ع ��ام 2010
لنظرية اغ�ت�ي��ال ح��زب ال�ل��ه للرئيس
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف��ي ف�ي�ل��م «ج��ري�م��ة
ف��ي ب �ي��روت» ال ��ذي أن�ت�ج�ت��ه شركته
ال�ل�ن��دن�ي��ة ،س�ع��ى إل ��ى ع ��رض الفيلم
ع �ل��ى ق �ن ��اة «ال� �ج ��زي ��رة» أو غ �ي��ره��ا،
إلدراك � � � � � ��ه أن «أح� � � � � �دًا ل � ��ن ي � �ص� ��دق»
ق �ن��اة «ال� �ع ��رب� �ي ��ة»( .وت �ع �ب �ي��ر «أح � �دًا
ل � ��ن ي� � �ص � ��دق» اس� �ت� �خ ��دم ��ه ال� ��راش� ��د
ف��ي ح��دي�ث��ه ع��ن ت�ق��ري��ر «األخ� �ب ��ار»).
و«ال�ع��رب�ي��ة» ه��ي ذات�ه��ا ال�ت��ي َ
نشرت
خ �ل ��ال األس� ��اب � �ي� ��ع امل ��اض � �ي ��ة م �ئ��ات
األوراق امل��زورة ،مغدقة عليها صفة
«وث ��ائ ��ق» ،وف��ي أب��رزه��ا أن ص��اروخ
غ��راد أطلق على طائرة تركية قبالة
ال � �ش ��واط ��ئ ال � �س� ��وري� ��ة ،وأس �ق �ط �ه��ا.
رب�م��ا ل��م ي�ش��رح أح��د ل�ل��راش��د وغيره
م��ن ّ
القيمني على ال�ق�ن��اة ،أن سقوط
طائرة بصاروخ غراد هو أقل واقعية
م��ن ال �خ��راف��ة ال�ش��ائ�ع��ة ف��ي ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ،وال� �ت ��ي ت� �ق ��ول إن أن �ص��ار
ال �ك��ون �ف��درال �ي��ة ف ��ي ال �ح ��رب األه�ل�ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة أط� �ل� �ق ��وا ص� ��اروخ� ��ًا م��ن
ري�ت�ش�م��ون��د ،ن�ح��و م��دي�ن��ة واش�ن�ط��ن
التي تبعد عنها أكثر م��ن  150كلم،
وإن ه� � ��ذا ال � � �ص� � ��اروخ وص� � ��ل ع �ل��ى
األرجح إلى الفضاء الخارجي.

تحليل إخباري

إسرائيل «لن ترضى» و«تحتفظ بحق الرد»
أنصار المستقبل في
المجلس حاولوا تضمين
البيان موقفًا أكثر حدة
تجاه النظام في سوريا
وهو ما رفض أيضًا

املستقبل وم�ف�ت��ي ال�ج�م�ه��وري��ة وال �ه��دف
منه توجيه السهام الى سماحته» .وفي
اتصال مع «األخبار» قال رياض الحلبي،
أح��د ال��ذي��ن وردت أس�م��اؤه��م ف��ي البيان
االعتراضي« :لم تتم استشارتي ،وال علم
ل��ي ب��امل��وض��وع ،كما ان��ي فوجئت عندما
وج � ��دت اس �م��ي ع �ل��ى ال� �ب� �ي ��ان» .ي�ض�ي��ف:
«بحسب اتصاالتي التي أجريتها ،هناك
 6من أص��ل 13ال عالقة لهم باملوضوع».
يشرح الحلبي أن��ه خ�لال االجتماع «ق��رأ
املفتي ال�ب�ي��ان علينا وت��م ال�ت��واف��ق عليه
باإلجماع» .ومل��اذا قام زم�لاؤه بما قاموا
ب��ه؟ يكتفي الحلبي بالقول إن��ه ال يعلم.
ب��دورهّ ،
يعبر الشيخ محيي ال��دي��ن قطب
ع� ��ن رف� �ض ��ه «ال � � �ت� � ��داول ب ��امل ��وض ��وع ف��ي
اإلع �ل ��ام» ،م��ؤك �دًا أن ال �ب �ي��ان ال� ��ذي أل �ق��اه
ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د أروادي ب �ع ��د اج �ت �م��اع
امل�ج�ل��س ال�ش��رع��ي «ال يختلف ع��ن ال��ذي
قيل داخل االجتماع».

يحيى دبوق
ل �ع��ل م �ص �ط �ل��ح «ع� � ��ام ال� �ح� �س ��م» أك �ث��ر
امل �ص �ط �ل �ح��ات ش �ي��وع��ًا وت �ح� ّ�ب �ب��ًا ل��دى
االستخبارات االسرائيلية .يبرز هذا
امل �ص �ط �ل��ح ،س �ن��وي��ًا ،م��ع «ت �س��ري �ب��ات»
ال � �ت � �ق� ��دي� ��ر االس � �ت � �خ � �ب � ��اري ال� �س� �ن ��وي
وال � ��دوري ،وي�ت�ن��اول��ه خ �ب��راء اس��رائ�ي��ل
ّ
وم�ح��ل�ل��وه��ا ،كما امل �ص��ادر السياسية
واالمنية املختلفة .املتغير املالزم لهذا
امل�ص�ط�ل��ح ،يختلف م��ن ع��ام ال��ى آخ��ر:
حسم ال�ن��ووي االي��ران��ي ،حسم وج��ود
ح ��زب ال �ل��ه أو س�ل�اح��ه ،ح�س��م امل�س��أل��ة
السورية ...وأحيانًا حسم كل املسائل
دفعة واحدة.
ع ��ام  ،2013ه��و ال �ع��ام االخ �ي��ر امل�ع�ل��ن
إسرائيليًا ،كـ«عام حسم» ،وه��ذه املرة
في املوضوع النووي االي��ران��ي .تمامًا
ك �م ��ا ك � ��ان  2012و ،2011وق �ب �ل �ه �م��ا.
تنقل وس��ائ��ل إع�لام عبرية أن الخيار
ال �ع �س �ك ��ري س � ُ�ي �ف � ّ�ع ��ل ع � ��ام  ،2013إن
ل � ��م ت � � ��ؤت امل � � �ف � ��اوض � ��ات وال � �ض � �غ ��وط
وال �ع �ق ��وب ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ن�ت��ائ�ج�ه��ا
املتوخاة إسرائيليًا.
بالطبع ،يوجد في اللغة العبرية إمكان
ل �ت��رك �ي��ب م �ص �ط �ل��ح آخ � ��ر ،وه� ��و «ع ��ام
الفشل» ،سواء كان الفشل استخباريًا،
أو عملياتيًا ،أو سياسيًا ،أو غيره .لكن
اس �ت �خ��دام م�ص�ط�ل��ح ك �ه��ذا غ�ي��ر وارد،
وم �س �ت �ب �ع��د ،وإن ج� ��رى اس �ت �خ��دام��ه،
فيكون ش��اذًا ،وتحديدًا في مواجهات
وتحديات م��ا زال��ت حية وقائمة ،كما

ه��ي ال�ح��ال املرتبطة ب�ـ«م�ح��ور ال�ش��ر»،
املمتد من طهران حتى قطاع غزة ،بما
يشمل سوريا وحزب الله.
اإلق � ��رار ب �ـ«ع ��ام ال �ف �ش��ل» ض��د «م �ح��ور
ال � �ش� ��ر» ،أو ال �ت �ل �م �ي��ح ال� �ي ��ه ،ال ي� �ع � ّ�د ـ�ـ
إس��رائ�ي�ل�ي��ًا ـ �ـ إج � � ً
�راء ت��وص�ي�ف�ي��ًا ل��واق��ع
م��وج��ود وح �س��ب ،ل�ك�ن��ه ي�م�ت��د ل�ي��ؤث��ر
اس �ت �خ��دام��ه ،إن ح �ص��ل ،ع �ل��ى م ��ا هو
آت ،ربطًا بمواجهة ما زال��ت مستمرة
وق��ائ �م��ة ،وإن ك��ان��ت ب � ��اردة ع�س�ك��ري��ًا،
ونشطة جدًا أمنيًا .كما أنها في الوقت
نفسه تدور كحرب بالوكالة في ساحة
قريبة م��ن الكيان االس��رائ�ي�ل��ي ،أي في
س ��وري ��ا ،ت�خ��وض�ه��ا دول وم�ن�ظ�م��ات،
وم��ن ش��أن نتائجها أن تؤثر مباشرة
على االمن القومي إلسرائيل.
امل�ص�ط�ل��ح اآلخ� ��ر ،وه ��و ق��دي��م نسبيًا،
ويجري تظهيره واستخدامه بوضوح
م �ن��ذ ع ��ام  ،2006ه ��و «ن � ��درس ال�ق�ي��ام
ب�ع�م�ل�ي��ة ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ح � � � ��ال .»...ه��ذا
امل �ص �ط �ل��ح ،خ �ص��ص ت �ح��دي �دًا ل �ح��زب
الله ،وملواجهة تراكم قدراته العسكرية
ال �ن ��وع �ي ��ة ،ب� �ه ��دف ردع� � ��ه ع ��ن ال� �ت ��زود
بوسائل قتالية متطورة .إال أن دراسة
إس ��رائ �ي ��ل ال �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة،
ط��ال��ت ج � �دًا ،وك� ��أن ال �س �ن��ة ال �ع �ب��ري��ة ال
تنتهي .وينتقل ش��رط القيام بعملية
عسكرية م��ن وسيلة قتالية يحوزها
ح��زب ال �ل��ه ،ال��ى وس�ي�ل��ة قتالية أخ��رى
ً
أك� �ث ��ر ت � �ط� ��ورًا وأك � �ث� ��ر ن ��وع� �ي ��ة .م �ث�ل�ا:
إس��رائ�ي��ل ستتحرك عسكريًا ف��ي حال
حاول حزب الله إدخال دفاعات جوية،

أو ف��ي ح��ال ال �ت��زود ب�ص��واري��خ بعيدة
امل ��دى ،أو ف��ي ح��ال ال �ت��زود ب�ص��واري��خ
دق�ي�ق��ة ،أو ف��ي ح��ال ال �ت��زود ،وه��و آخر
االس �ت �خ��دام��ات ،ب�س�لاح ك �ي �م��اوي .أم��ا
م� ��وض� ��وع ال� �ط ��ائ ��رة م� ��ن دون ط �ي ��ار،
فكانت مفاجأة لم ُ«ي ّ
لحق» املصطلح
ات �ب��اع �ه��ا ،وك ��ان ��ت خ� ��ارج ال �ح �س��اب��ات
االسرائيلية.
م� �ص� �ط� �ل ��ح آخ � � � ��ر ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � � �ـ«خ� � ��رق
ال� � �ت � ��وازن» .امل �ص �ط �ل��ح ال � ��ذي اع �ت��ادت��ه
األذن ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ج � �ي � �دًا ،وأك � �ث� ��ر م��ن
استخدامه وزير الحرب إيهود باراك.
ل�ك��ن ل�ك�ث��رة اس�ت�خ��دام��ه ،ض��اع املطلب
وت�ش�ت��ت .ف��إس��رائ�ي��ل ل��ن تسمح بخرق
ال � �ت ��وازن :إع � ��ادة ت��رم �ي��م ق � ��درات ح��زب
الله ،الصواريخ البعيدة املدى ،ومن ثم
الدقيقة ،والدفاعات الجوية ...وغيرها.
مصطلح آخر تستخدمه تل أبيب ،بات
جزءًا ال يتجزأ من أي منشور إعالمي
يصدر بالعبرية ،وه��و «ك��ل الخيارات
م�ط��روح��ة ع�ل��ى ال �ط��اول��ة» ،املخصص
ملواجهة إي��ران على خلفية برنامجها
النووي ،رغم أن ما يوجد على الطاولة
أص ��اب ��ه ال � �ص� ��دأ .ل �ك��ن ه ��ل َم � ��ن ي �ق��ول
ل�لإس��رائ�ي�ل�ي�ين ،م��ن اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين ،إن
ال �ت �ه��دي��د ال � ��ذي ي �ب �ق��ى م �ت �س� ّ�م �رًا ع�ل��ى
الطاولة ،وبشكل متواصل ،من شأنه
أال ي �ص��ل ال� ��ى وع� ��ي األع � � � ��داء؟ س ��ؤال
يستأهل االنتظار.
وامل�ص�ط�ل��ح األه� ��م ،ورب �م��ا ال� ��دال أك�ث��ر
ع�ل��ى واق ��ع االرت � ��داع اإلس��رائ �ي �ل��ي إزاء
امل �ق��اوم��ة ،ه��و مصطلح ع��رب��ي ،قامت

ت��ل أب�ي��ب بسرقته واس�ت�خ��دام��ه ،وه��و:
سنرد ف��ي ال��وق��ت وال��زم��ان املناسبني،
الذي يستأهل من العرب أن يكون محل
دع ��وى ق�ض��ائ�ي��ة م��وض��وع�ه��ا ال�س��رق��ة
املوصوفة.
يبقى أن يشار ال��ى سرقة إسرائيلية،
أخ � � � ��رى ،وه� � ��ي ال� �ش� �ك ��اي ��ة إل� � ��ى االم � ��م
امل� �ت� �ح ��دة .ال� �ح ��ق ال� �ح� �ص ��ري ت �ق��ري �ب��ًا،
للبنان .ففي السابق ،كان الرد الصاعق
ال��ذي تستخدمه الحكومة اللبنانية،
ت�ق��دي��م ش �ك��وى ال��ى م�ج�ل��س األم ��ن ردًا
على أي اع�ت��داء إسرائيلي ،بمعنى أن
الدولة اللبنانية كانت تقوم بواجبها
من خالل تقديم الشكوى« ،وكفى الله
املؤمنني شر القتال» .أما االن ،فالالفت
أن إسرائيل هي التي ّ
تقدم الشكاوى.
مسألة تستأهل أيضًا ،التأمل.
م � ��ع ذل � � � ��ك ،ت � �ج � ��در االش � � � � � ��ارة ال � � ��ى أن
التهديدات التي ال تترجم ال��ى أفعال،
وامل �ص �ط �ل �ح��ات وال �خ �ط ��وط ال �ح �م��راء
ال� �ت ��ي ت �ت �ح ��ول ال � ��ى خ � �ض� ��راء الح �ق ��ًا،
واالح � �ت � �ف ��اظ ب �ح��ق ال� � ��رد ف ��ي ال ��زم ��ان
وامل �ك��ان امل�ن��اس�ب�ين ،وأي �ض��ًا ،الشكوى
ال ��ى م �ج �ل��س االم � ��ن ،ت� �ع � ّ�د ،وع ��ن ح��ق،
ت�ع�ب�ي��رات وم ��ؤش ��رات دال ��ة ع�ل��ى م��دى
االرت � � ��داع االس��رائ �ي �ل��ي إزاء االع� �ت ��داء
ع�ل��ى ل�ب�ن��انَ .
إالم ي�ع��ود ذل ��ك؟ بالطبع
ال ي �ع��ود إل ��ى ال�ت�ص��ري�ح��ات وامل��واق��ف
واالت � � �ص� � ��االت ال �س �ي��اس �ي��ة وع�ل�اق ��ات
ال �ص��داق��ة ،ب��ل ،وب�ش�ك��ل ش�ب��ه ح�ص��ري،
إلى وج��ود ق��درة عسكرية ،كما اإلرادة
لتفعيل هذه القدرة ،لدى لبنان .سالح

