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المشهد السياسي

ّ
حزب الله :الحريري يتصرف بعقالنية
امللقب بـ«أبوّ عائشة» في سجن رومية،
الذي تبني أنه األمير الشرعي لتنظيم
ج ـب ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان ي ـع ـطــي
صــر ّالتنظيم
«دروس ـ ــا شــرع ـيــة» لـعـنــا ّ
وللعسكريني املخطوفني ،أنه نفذ أوامر
ّ
«أب ــو مــالــك ال ـتــلــي» ب ــإع ــدام العسكري
املخطوف محمد حمية بــإطــاق النار
عليه مــن مـســدس املـطـلــوب ال ـفـ ّـار عمر
إبراهيم املعروف بـ «أبو فاروق» .إفادة
ل ـق ـيــس ت ـقــاط ـعــت م ــع إفـ ـ ــادة امل ــوق ــوف
الـ ـس ــوري مـحـمــد ي ـح ـيــى ،الـ ــذي أوق ـفــه
الجيش ُعلى حاجز أمني فــي عرسال
بـعــدمــا ض ـبــط مــرتــديــا حــزامــا نــاسـفــا،
أك ــد أن لـقـيــس ه ــو م ــن أعـ ــدم الـجـنــدي
حـمـيــة .أم ــا الـشـهـيــد عـلــي ال ـب ــزال ،فقد
ّ
ك ـش ـف ــت ت ـح ـق ـي ـق ــات األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام أن
عبدالله الفليطي ،شقيق رنا الفليطي
زوجة البزال ،كان أحد عناصر «جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» ق ـب ــل أن ي ـل ـت ـحــق بـتـنـظـيــم
ّ«الدولة اإلسالمية» .وكشفت اعترافاته
ّ
املحرض الرئيسي على إعدام
أنــه كان
ـدم رضـ ــاه ع ــن زواج
ـ
ع
ـب
ـ
ب
ـ
س
ـ
ب
ص ـه ــره
ّ
شقيقته بشيعي ،وأنه كان حاضرًا في
أثناء إعدامه.
الجندي علي السيد كــان أول ضحايا
تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة .ورغ ــم نشر
ف ـيــديــو ُيـظ ـهــر ال ـس ـيــد م ــع زم ـي ـلــه عبد
ُ
االن ـش ـق ــاق ،إال
ا ّلــرح ـيــم د ّي ــاب يـعـ ُلـنــان ُ
أنـ ــه ك ــان ّأول م ــن ذ ِب ـ ــح ون ـش ــر فـيــديــو
ّ
ُيظهر مقنعني يتحلقون حوله قبل أن
ّ
يحتز أحدهم رأسه .وقد أفاد املوقوف
ُالبازرباشي بــأن الجندي علي السيد
التنظيم
ذبـ ــح بــأمــر م ــن ال ـق ـيــادي ف ــي
ّ
ّ
أب ــو ع ـبــد الـ ـس ــام ،كــاش ـفــا أن م ــن نــفــذ
عـمـلـيــة الــذبـ ّـح هــو ب ــال مـيـقــاتــي (أبــو
عمر) .وذكر أنه َّ
صور العملية بواسطة
ّ
ه ــات ـف ــه .وأض ـ ـ ــاف أن ال ـج ـن ــدي مــدلــج
ذب ـحــه ال ـس ــوري أب ــو الـ ـ ــورد ،بــأمــر ّمن
أب ــو عـبــد ال ـســام أي ـضــا ،الفـتــا إل ــى أنــه
ّ
ّ
ميقاتي
صــور العملية .وذكــر أن عمر ُ
(أبو هريرة) قطع جزءًا من إحدى أذني
جندي خالل تعذيب العسكريني .وكان
ق ــد ع ـمــد ســاب ـقــا إلـ ــى ال ـت ـم ـث ـيــل بجثة
الشهيد علي السيد.
أما الشهيد عباس مدلج ،فقد كشفت
ّ
التحقيقات أن املوقوف شــادي جنيد
ّ
نــفــذ عـمـلـيــة إع ــدام ــه ذب ـحــا بـعــد وعــد
قطعه له أمير التنظيم «أبــو بلقيس»
ب ــال ـس ـم ــاح ل ــه ب ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ذب ــح.
ه ــذا امل ــوق ــوف ال ــذي ق ــال أم ــام رئـيــس
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـع ـم ـيــد حسني
ّ
ّ
ع ـبــد ال ـل ــه إن «ذبّـ ــح امل ــرت ــدي ــن مـحــلــل
ش ــرع ــا» ،كـشــف أن ــه تـلـقــى دروسـ ــا في
أصول الذبح على يد الشيخ معتصم
إدري ــس! وقــد حصل األمــن الـعــام على
صور تظهر جنيد وهو ّ
يجر الشهيد
إلى مكان إعدامه حيث كان يقف إلى
جانبه املوقوف بالل ميقاتي .وقد ّ
قدم
ُ
للسكني ال ــذي استخدم
وصـفــا دقيقًا
ُ
ـحــذ فــي عــرســال،
فــي الــذبـ ّـح بـعــدمــا شـ ِ
كاشفًا أنه قبض  ٥٠دوالرًا من األمير
الـشــرعــي بـّعــد تنفيذ الـعـمـلـيــة .كذلك
اع ـتــرف بــأنــه اغ ـتــال الشهيد فــي فــرع
امل ـع ـل ــوم ــات زاهـ ـ ــر ع ــز الـ ــديـ ــن .ت ـجــدر
ّ
ّ
اإلشــارة إلى أن البازرباشي شكل مع
عمر أحمد ميقاتي (أبو هريرة) وابن
خاله عيسى ميقاتي وابــن عمه بالل
سـلـيــم مـيـقــاتــي (أب ــو ع ـمــر) مجموعة
خــاصــة امتهنت اسـتـهــداف العلويني
وع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس،
إذ ك ــان ــوا ُي ـط ـل ـقــون ال ـن ــار عـلـيـهــم في
أرج ـل ـهــم .وق ــد اع ـتــرف أحــدهــم بأنهم
في إحدى املــرات أفرغا  ٨طلقات على
جندي من آل املصري ،ما ّ
سبب مقتله،
وقـ ــامـ ــوا ب ـع ــده ــا ب ــرم ــي ق ـن ـب ـلــة عـلــى
ساحة كنيسة في طرابلس.

َ
بعد إنجاز تحرير الجرود والكشف
عــن مصير الـعـسـكــريــن املخطوفني،
واملطالبة بفتح تحقيق جــدي يطال
كــل املــرحـلــة الـســابـقــة ل ـغــزوة عــرســال
ومـ ــا ت ــاه ــا م ــن خ ـطــف لـلـعـسـكــريــن
وقتل عــدد منهم ،قــرر الرئيس سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري رسـ ـ ــم خـ ــط أحـ ـم ــر يـمـنــع
تـ ّ
ـوســع التحقيق فــي أح ــداث عرسال
 2014لـيـطــال شـخـصـيــات سياسية.
فـ ـي ــوم أمـ ـ ــس ،زار الـ ـح ــري ــري رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ــق ت ـم ــام سـ ــام فــي
منزله في املصيطبة ،متضامنًا معه،
وم ـع ـت ـب ـرًا أن املـ ــس ب ــه غ ـيــر م ـق ـبــول.
وف ـ ــي ال ـس ـي ــاق ع ـي ـن ــه ،أبـ ـ ــدى رئ ـيــس
مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري ارتـيــاحــه
الى هذه الزيارة ،معتبرًا أنها «رسالة
م ــوف ـق ــة» .وقـ ــد ج ـ ــاءت هـ ــذه ال ــزي ــارة
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا خـ ـ ـ ــرج سـ ـ ـ ــام عـ ـ ــن ص ـم ـت ــه،
والقــاه وزير الداخلية نهاد املشنوق
ّ
«تحمل
برفضه التعرض لسالم الذي
ً
لـثــاث س ـنــوات ج ـبــاال مــن الـخــافــات
السياسية واالسـتـهـتــار الــدسـتــوري
ّ
في ظل الفراغ الرئاسي».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،قـ ــال ن ــائ ــب األم ـ ــن ال ـعــام
لـ ـح ــزب الـ ـل ــه ال ـش ـي ــخ ن ـع ـيــم ق ــاس ــم ّإن
الــوحـيــد الـشــريــف والـنــزيــه ال ــذي يحق
لــه طلب التحقيق فــي أح ــداث عرسال
ه ـ ــو الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون .ودع ـ ــا
قــاســم الــى «عــدم االسـتـمــاع الــى بعض
الـخـطــابــات الـتــي ت ـحــاول إب ـعــادنــا عن
االنـ ـتـ ـص ــار ،ومـ ــا ت ـح ـقــق ف ــي ال ـج ــرود
هــو انـتـصــار كــامــل وحـقـيـقــي للجيش
اللبناني وللمقاومة» .وقــال «صحيح
أنه ليس هناك غرفة عمليات مشتركة
م ــع ال ـج ـي ـ ّـش ،ول ـك ــن الـتـنـسـيــق حصل
ب ـش ـكــل ح ــق ــق مـ ــا ي ـج ــب ت ـح ـق ـي ـقــه فــي
الـ ـح ــرب ض ــد اإلره ـ ـ ـ ــاب» .وشـ ـ ـ ّـدد على
«إبقاء الحكومة وعــدم املس بها حتى
االنتخابات النيابية املقبلة ،واالتفاق
ع ـل ــى ب ـع ــض املـ ـلـ ـف ــات ب ــن ح ـ ــزب ال ـلــه
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
هو نقطة إيجابية ،على أمــل أن نتفق
عـلــى مـلــف ال ـنــازحــن ال ـســوريــن الــذي
يستوجب اتفاقًا داخليًا على التنسيق
مــع س ــوري ــا» ،الفـتــا إل ــى أن «الـحــريــري
يـ ـتـ ـص ــرف ب ـع ـق ــان ـي ــة ،وال م ــان ــع مــن
الـ ـح ــوار ال ـث ـنــائــي م ـع ــه» .ورأى قــاســم

أن «عـلـيـنــا اسـتـثـمــار تـحـ ّـســن الــوضــع
األم ـنــي فــي إج ــراء االنـتـخــابــات ونحن
ف ــي زمـ ــن االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ،أمـ ــا ال ـقــانــون
فهو صار أمرًا واقعًا تم إقراره برضى
الـجـمـيــع ،وم ــن ال ـض ــروري أن تحصل
فـ ـ ــي مـ ــوعـ ــدهـ ــا مـ ـ ــع مـ ـع ــالـ ـج ــة ب ـعــض
التفاصيل التي تعرقل إجــراء هــا ،مثل
البطاقة االنتخابية املمغنطة وغيرها
من التفاصيل» .وذكــر من جهة أخرى
أن حــزب الـلــه ال يعطي أهمية ملواقف
الوزير السعودي ثامر السبهان ،كاشفًا
أن السعودية «تمر في أوقــات صعبة،
فهي فشلت في مشاريعها في املنطقة،
وهـ ــي ت ـس ـعــى ل ـل ـت ـقــارب م ــع اســرائ ـيــل
بهدف التطبيع معها ،وخياراتها لم
تكن صحيحة» .ولفت الى أن املناورات
اإلسرائيلية قرب الحدود الجنوبية «ال
نعتبرها تحضيرًا للحرب ،بل أهدافها
سياسية ،ولكننا جاهزون ألي حرب».
وكـ ـش ــف أن ال ـ ـحـ ــزب أراد مـ ــن رس ــال ــة
الحاج أبو مصطفى ،بالظهور العلني
ف ــي س ــوري ــا ،ال ـق ــول «إن ـن ــا ف ــي ســوريــا

ّ
ّ
عوني ــ
ظهر ّتوتر
قواتي من ّخالل تزامن
احتفالين لكل منهما
في معراب وجونية

لسنا مختبئني ،ونـحــن جــزء أســاسـ ّـي
مــن م ـحــور امل ـقــاومــة ،ومـسـتـمــرون في
هـ ــذا االتـ ـج ــاه وال ع ـ ــودة الـ ــى ال ـ ــوراء،
وأص ـب ـح ـنــا ج ـ ــزءًا م ــن مـتـطـلـبــات هــذا
املحور».
ّ
وبـ ـ ــرز أمـ ــس تـ ـط ــور أمـ ـن ــي ،ت ـم ــث ــل فــي
اختراق الطائرات اإلسرائيلية األجواء
اللبنانية وخرقها جدار الصوت فوق

بري :ما فعلته إسرائيل أمس فوق صيدا تهديد مباشر لنا (مروان طحطح)

ّ
مــديـنــة ص ـيــدا .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،علق
الرئيس بري على هذا الحدث بالقول
«نحن نلتهي في الداخل فيما إسرائيل
ً
تجري مناوراتها ضدنا ،وأعطت مثاال
عـلــى ذل ــك ،عـبــر تـنـفـيــذهــا خ ــرق ج ــدار
الصوت في صيدا» .وقــال لـ«األخبار»
إن «تحليق الطائرات اإلسرائيلية فوق
منطقة صـيــدا ،وتحديدًا عــن الحلوة،
إنما هو رسالة تهديد مباشرة ّ
موجهة
الـيـنــا ،تعني أنـنــا لسنا بعيدين ّ
عما
حققتموه ولــم َ
ننسكم ،إنما نحن هنا
في كل وقت».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أكـ ــد رئ ـي ــس «ال ـت ـيــار
الــوطـنــي ال ـحــر ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل،
فـ ــي غـ ـ ــداء خـ ـ ــال ج ــولـ ـت ــه فـ ــي بـ ـش ــري،
أن «األح ــادي ــة ال م ـكــان لـهــا ف ــي لـبـنــان.
الـفـكــر األحـ ــادي داع ـش ــي ،ال أح ــد يلغي
أحـ ـ ـدًا ،وهـ ــذه ه ــي قـيـمــة ل ـب ـن ــان» .ورأى
أن القانون النسبي فعلناه لكل لبنان،
ليس مسايرة من أحد .حتى تربحوا في
بـشــري ،دفعنا الثمن فــي املــن وجبيل،
وتنازلنا عن حقنا ،ونفكر بأخذ األقلية
حصصها» ،مضيفًا «أشعر باملسؤولية
واألمــانــة برقبتي لناحية الحفاظ على
قـ ــوة مـجـتـمـعـنــا ح ـتــى ل ــو دفـ ــع ال ـت ـيــار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر الـ ـثـ ـم ــن» .والـ ــافـ ــت أن
بــاسـيــل افـتـتــح مـكـتـبــا لـلـتـيــار الــوطـنــي
الحر في ّ
بشري ،عشية احتفال القوات
اللبنانية الـسـنــوي فــي مـعــراب بذكرى
«ش ـه ــداء امل ـق ــاوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،وال ــذي
تزامن أيضًا مع احتفال للتيار الوطني
الحر في ملعب فؤاد شهاب في جونية،
لتسليم بطاقات للمنتسبني .وأظهرت
امل ـنــاس ـبــات ال ـث ــاث ت ــوت ـرًا ف ــي الـعــاقــة
بني الطرفني ،بــدا واضحًا على وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،وه ــو م ــا جهد
مسؤولوهما لنفيه.
فــي سياق آخــر ،توجه الـحــريــري أمس
إل ــى الـعــاصـمــة الــروسـيــة مــوسـكــو ،في
زيـ ـ ــارة يـلـتـقــي ف ـي ـهــا ك ـب ــار امل ـســؤولــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ،وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــم ال ــرئـ ـي ــس
ف ــادي ـم ـي ــر بـ ــوتـ ــن ،تـ ـتـ ـن ــاول ال ــوض ــع
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي س ــوري ــا،
وضـ ـ ــرورة تـكـثـيــف ال ـج ـهــود لـلــوصــول
ال ــى حــل سـيــاســي ،إضــافــة ال ــى تعزيز
العالقات االقتصادية بني البلدين من
خــال التوقيع على اتـفــاقــات للتعاون
في مختلف املجاالت.

تقرير

ّ
جدار الصوت فوق صيدا :نباح الكلب الذي ال يعض
يحيى دبوق
س ــارع ــت إس ــرائـ ـي ــل أمـ ــس إلـ ــى ال ــرد
عـلــى ق ــرار لـبـنــان الــرسـمــي (املجلس
األعلى للدفاع) بالتوجه إلى مجلس
األمــن ،وتقديم شكوى بشأن الخرق
اإلســرائـيـلــي لــأجــواء اللبنانيةّ .
رد
إسرائيل الــذي جاء صراخًا من نوع
آخر ،عبر خرق املقاتالت اإلسرائيلية
جــدار الصوت فــوق مدينة صيدا ،ال
يخلو مــن دالالت ورســائــل ،سياسة
وعملياتية ،أرادت إسرائيل إيصالها
إلى الحكومة اللبنانية.
وي ـش ـيــر ج ـ ــدار الـ ـص ــوت ،ف ــي أجـ ــواء
مدينة صيدا تحديدًا ،وابتعاده عن
مناطق انتشار املقاومة ،إلى مستوى
مــرت ـفــع م ــن االم ـت ـع ــاض واالن ــزع ــاج
م ــن امل ــوق ــف ال ـل ـب ـنــانــي ،ال ـ ــذي يــدفــع
إســرائـيــل ،نتيجة محدودية الـقــدرة،
إلى استخدام وسيلة احتجاج كانت
مـ ـهـ ـج ــورة فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة،
مل ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة نـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة،

وه ــي إزعـ ــاج الـلـبـنــانـيــن عـبــر خــرق
ج ــدار ال ـصــوت .ومـسـتــوى االنــزعــاج
االس ــرائ ـي ـل ــي ي ـ ــوازي ت ـ ـ ّ
ـردد ال ـصــوت
وصداه الكبير في مدينة صيدا.
وجهة الرسالة هي املوقف الرسمي
ال ـل ـب ـنــانــي و«الـ ـتـ ـج ــرؤ» ع ـلــى وضــع
إســرائ ـيــل فــي قـفــص االت ـه ــام بـخــرق
ال ـقــرار  1701لــدى املـحــافــل الــدولـيــة،
بـ ـع ــد جـ ـه ــد دبـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي أم ـي ــرك ــي
وإسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ،أراد
ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان مـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــه ال ـ ــوص ـ ــول
إل ــى نـتـيـجــة نـقـيـضــة .ت ـ ّ
ـوج ــه لـبـنــان
الــرسـمــي شاكيًا لــدى مجلس األمــن
الــدولــي ،وإن كــان ال يطيح النتيجة
(ال ـهــزي ـلــة) ال ـتــي تـحـقـقــت ع ـبــر ق ــرار
التمديد لـقــوة اليونيفيل ،لكنه من
ناحية إسرائيل ،نظرًا إلى تعقيدات
واختالف مواقف الدول االعضاء في
املجلس ،يعيد في ّ
حد أدنى التوازن
إلــى طــاولــة الـنـقــاش الــدولــي ،فــي أن
ال ـخ ــروق ل ـل ـق ــرارات الــدول ـيــة ليست
م ــن ط ــرف واح ـ ــد ،ب ــل إن إس ــرائ ـي ــل،

صــاح ـبــة ال ـش ـكــوى االب ـت ــدائ ـي ــة ،هي
أيضًا طرف فاعل ونشط ،وتستدعي
أيضًا معالجة ونقاشًا خاصًا لدى
املنظمة الدولية.
م ــن هـ ــذه ال ـن ــاح ـي ــة ،ت ـق ــدي ــم ال ــدول ــة
اللبنانية شكوى لدى مجلس االمن،
ً
عـمــا بـقــرار مجلس الــدفــاع األعـلــى،
حتى من دون قــرار يعقب الشكوى،
ي ـعـ ّـد م ــن نــاحـيــة إســرائ ـيــل انـكـســارًا
ت ـح ـق ــق بـ ـمـ ـج ــرد تـ ـق ــدي ــم الـ ـشـ ـك ــوى،
وخــرق جــدار الصوت تعبير واضح
عن رد الفعل على هذه الخسارة.
من ناحية عملياتية ،رسالة إسرائيل
أيـضــا واضـحــة :ال مجلس األم ــن وال
ال ـ ـقـ ــرارات ال ــدول ـي ــة ت ـث ـنــي إســرائ ـيــل
ع ــن اس ـت ـب ــاح ــة األجـ ـ ـ ــواء الـلـب ـنــان ـيــة
وخ ـ ــروق ـ ـه ـ ــا .وه ـ ـ ــي رس ـ ــال ـ ــة أرادت
إي ـص ــال ـه ــا إلـ ــى ال ـج ــان ــب ال ـل ـب ـنــانــي،
الرسمي ،قبل تقديم الشكوى وقبل
مناقشتها ،حتى مع إمكان التقدير
أنها لــن تصل إلــى املناقشة الفعلية
على طاولة املجلس.

مــع ذل ــك ،عـلــى الـلـبـنــانـيــن أن يقفوا
مليًا أمام الحدث :خرق جدار الصوت،
واعتباره حدثًا استثنائيًا ،يوجبان
ع ـلــى اإلعـ ـ ــام والـ ـخـ ـب ــراء واملـحـلـلــن
الـ ـبـ ـح ــث ف ـ ــي م ــاه ـي ـت ــه وت ــداعـ ـي ــات ــه
ورس ــائ ـل ــه ،عـلـمــا بــأنــه ف ــي ال ـســابــق،
فــي الــزمــن الـلـبـنــانــي الـسـحـيــق ،كــان
ح ــدث ــا اع ـت ـي ــادي ــا ،وج ـ ـ ــزءًا ال يـتـجــزأ
مــن الحياة اليومية للبنانيني ،كما
االعتداءات الفعلية التي كانت تتكرر
ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وك ــان ــت
حياة اللبنانيني ودوره ــم وأرزاقـهــم
ضحايا لها .هــذه هي إحــدى نتائج
الردع املحقق في وجه إسرائيل ،التي
يـحــاول البعض تناسيها ،ويحاول
دفع اللبنانيني إلى تناسيها.
يـكـثــر ل ــدى ال ـع ــدو ،وم ــن دون ح ــرج،
اس ـت ـخــدام مـثــل مـشـهــور أي ـضــا لــدى
اللبنانيني ،وربما قادر على التعبير
تناسبيًا مــع «ج ــدار ال ـص ــوت» فــوق
مدينة صيدا« :الكلب الــذي ينبح ،ال
يعض».

