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أداء حزب الله ال يتقاطع مع خوف الحريري وتوتر باسيل 
هيام القصيفي

"إسرائيل" بين جيشين
هيثم عبّاني

منــذ تأســيس الكيــان الصهيونــي، كانــت العقيــدة القتاليــة للجيــش اإلســرائيلي، أو المفهــوم األمنــي 
االســتراتيجي لـ"إســرائيل"، انــه مــن أجــل "الدفــاع"، يجــب الهجــوم ونقــل القتــال الــى أرض العــدو. هكــذا 
خاضــت "إســرائيل" حروبهــا ضــد الــدول العربيــة. لكــن مــع االندحــار مــن جنــوب لبنــان عــام 2000، بــدأ التحــول 
فــي هــذه العقيــدة، فالجيــش اإلســرائيلي انكفــأ الــى داخــل حــدود هــذا الكيــان مــا اســتوجب وضــع خطــط 

دفاعيــة عــن الحــدود وتشــكيالت لهــذه المهمــة، ألول مــرة فــي تاريخــه.
يقــول ضابــط رئيســي فــي الجمــع القتالــي وقائــد منظومــة حمايــة الدفــاع عــن الحــدود أميــر أبشــتاين، فــي دراســة 
نشــرها فــي "مركــز دادو للفكــر العســكري مــا بيــن المجــاالت"، انــه "فــي العقديــن األخيريــن دخــل عنصــر الدفــاع إلــى 
ــر"، فــي المــوازاة تطــوّر "جيــش  ــردع والتحذي ــة إلــى الحســم، ال المفهــوم االســتراتيجي للجيــش اإلســرائيلي، إضاف

الدفــاع عــن الحــدود"، ومــن ضمنــه تشــكيل الدفــاع عــن الحــدود الــذي يشــّكل جــزءا مــن الــذراع البريــة".
التطــورات التــي حصلــت فــي العقديــن األخيريــن، بفعــل االنتصــارات التــي حققتهــا المقاومــة وانكفــاء 
"إســرائيل"، ســواء مــن جنــوب لبنــان أو مــن مســتوطنات غــزة وتســليم المناطــق "A" فــي الضفــة الغربيــة، 
فرضــت علــى الجيــش اإلســرائيلي تخصيــص جــزء كبيــر مــن مــوارده فــي الخطــط الدفاعيــة عــن الحــدود، 
مــن بنــاء عوائــق وجــدران، تجهيــزات فنيــة وإلكترونيــة علــى الحدود، تشــكيالت قتاليــة داخل المســتوطنات، 
الــى إجــراءات يتخذهــا الجيــش فــي حــال وقــوع أي حــدث أمنــي، وكان آخرهــا حالــة الطــوارئ بعمــق ســتة 
ــن  ــراب المســتوطنين م ــه اقت ــع في ــي يمن ــا يشــبه الحــزام األمن ــى الحــدود الشــمالية، كم ــرات عل كيلومت
الحــدود، وتحليــق الطائــرات المدنيــة مــع إلغــاء التحــركات العســكرية المكشــوفة، وذلــك بعــد تهديــد حــزب 
ــوات الجيــش اإلســرائيلي  ــذي يســتنزف ق ــة، االمــر ال ــة الجنوبي ــى المســيرات فــوق الضاحي ــرد عل اهلل بال

المخصصــة للمنــاورة القتاليــة فــي مهمــات دفاعيــة وتخصيــص تشــكيالت خاصــة لهــذه المهمــة.  
ــات االســتثمار  ــه بمــوازاة عملي ــرة يمكــن مالحظــة أن ــه "فــي العشــرين ســنة األخي ــى ان ــر أبشــتاين ال ويشــير أمي
المنظمــة القائمــة فــي مبنــى قــوة المنــاورة، يســتثمر الجيــش اإلســرائيلي اســتثمارا آخــذا باالزديــاد فــي مكونــات الدفــاع. 

هــذا االســتثمار قــاد إلــى تطــور غيــر رســمي لجيشــين: جيــش المنــاورة الهجومــي وجيــش حمايــة الحــدود".
فــي الخالصــة، صحيــح أن اســتراتيجية الجيــش اإلســرائيلي القتاليــة ترتكــز علــى الهجــوم ونقــل القتــال الــى 
الطــرف اآلخــر ـ الخصــم ـ لكــن مــا نــراه عمليــا فــي حــاالت الطــوارئ والعمليــات العســكرية هــي عمليــات دفاعيــة، 
ــات  ــار عــن بعــد فــي اغلبهــا )تكثيــف اســتخدام ســالح الجــو والقصــف المدفعــي وتراجــع فــي عملي هجــوم بالن
المنــاورة البريــة(. هــذا الوضــع خلــق تباينــا بيــن المفهــوم االســتراتيجي القومــي وبيــن المفاهيــم العســكرية. وفــي 
المقابــل نجحــت المقاومــة بــكل فصائلهــا، وعلــى رأســها حــزب اهلل فــي لبنــان، "فــي تحســين أســاليب العمــل 
والوســائل العمالنيــة التــي بحوزتهــا مــع اســتمرار مباغتتنــا وتحقيــق األهــداف" بحســب أميــر أبشــتاين. ومــا كان 
يتغنــى بــه قــادة العــدو اإلســرائيلي مــن ان "إســرائيل هــي "فيــال فــي غابــة" او "جزيــرة نائيــة فــي بحــٍر عاصــف""، 

أصبــح فــي واقــع االمــر "فيــال هنــاك مــن يطــرق جدرانهــا"، لــم تعــد نائيــة، وتســتنزف قاطنيهــا للدفــاع عنهــا.
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خبث التكنوقراط... وفساد السياسة
 ناصر قنديل

– يــدور نــوع مــن حــوار طرشــان بيــن مقولتــي حكومــة تكنوقــراط وحكومــة سياســية، وفــي الحــوار يــردّد 
الشــارع بمثقفيــه وطالبــه وجامعييــه ومعهــم مواطنــون كثيــرون الدعــوة لحكومــة تكنوقــراط، ويظنّــون بصــدق 
أحيانــًا كثيــرة أنهــم يضعــون أيديهــم علــى الجــرح، فقــد ســئموا وزراء يديــرون وزارات ال يفهمــون بموضوعهــا، 
وأحيانــًا ال يكونــون فيهــا إال ظــاًل ألحزابهــم ومرجعيّاتهــم، لتسســير خدمــات المحســوبيات والمحميــات، فــي 
التعيينــات والمصالــح والصفقــات، وعندمــا ينتبهــون أن ثمــة تكنوقــراط ينطبــق عليهــم هــذا الــدور الفاســد، 
يســتدركون فيضيفــون إلــى وصفــة التكنوقــراط، إضافــة مــن غيــر األحــزاب الحاكمــة، أو بتعبيــر أوســع مــن خــارج 

الطبقــة السياســية، ويظنــون أنهــم أضــاءوا بذلــك شــمعة ديوجيــن، ويصرخــون، لقــد وجدتُهــا .
– علــى الضفــة المقابلــة يجلــس السياســيون مــن الحــكام، ويقولــون إن فــي لبنان حيــث النظام ليس رئاســيًا، 
تنــاط الســلطة السياســية بمجلــس الــوزراء مجتمعــًا، وتعبّــر عــن نتائــج االنتخابــات، وكل وزيــر ليــس معنيــًا فقــط 
بشــؤون وزارتــه بــل بالمشــاركة فــي النقــاش والتصويــت علــى قــرارات تتصــل بالسياســة العامــة للدولــة. وإذا غابــت 
عنــه الصفــة التمثيليــة علــى هــذا الصعيــد صــار القــرار السياســي فــي مــكان آخــر، إمــا بيــد رئيــس مجلــس الــوزراء أو 
بيــد رئيــس الجمهوريــة، أو بيدهمــا معــًا، أو بيــد جهــة خفيّــة تطبــخ مــا ال قــدرة للــوزراء علــى تذوّقــه والحكــم عليــه، 
فمــاذا يقــرّر مجلــس الــوزراء مثــاًل بيــن خيــاري ترســيم الحــدود اللبنانيــة جنوبــًا، الجمــع بيــن الترســيم البــري 

الفصــل  أو  والبحــري 
هــذا  فهــل  بينهمــا؟ 
يقــرره  تقنــي  شــأن 
 ، شــاطر  دبلوماســي 
أم هــو قــرار سياســي 
يتأســس علــى تحديــد 
اللبنانيــة  األولويــة 
بإرضــاء  الســيادية، 
األميركــي  الوســيط 
أم  طلباتــه،  وتلبيــة 
المســاحة  بضمــان 
اللبنانيــة  الســيادية 

ــن المدرســتين. ــن ينقســمون بي ــراط، الذي ــدى التكنوق ــن فلســفته ل ــن النظريتي ــكل م ــر منقوصــة؟ ول ــة غي كامل
– الــذي يغيــب هنــا هــو الجوهــر. وهــو األهــم عــن نقــاش يهــدف مــن زاويــة الحــراك اســتبعاد الفســاد فيقــع 
بفــخ خبــث نظريــة التكنوقــراط، ويهــدف مــن زاويــة السياســيين لضمــان نفوذهــم وســلطتهم، فيحتمــي ببالهــة 
نظريــة التكنوقــراط. فالســؤال الرئيســي الــذي يواجــه السياســيين والحــراك معــًا، أي تكنوقــراط وأي سياســة معــًا، 
ففــي الشــؤون السياســية وفــي السياســات التقنيــة، مدرســة العالقــات العامــة والتبعيــة ومدرســة الســيادة، ولبنــان 
يحتــاج سياســيين وتكنوقــراط ينتمــون إلــى مدرســة الســيادة، فــي سياســته الخارجيــة، وملفــات االنتهــاكات 
ــن  ــف م ــة كالموق ــات اقتصادي ــي ملف ــن، وف ــودة النازحي ــف ع ــة، ومل ــة والبري اإلســرائيلية وترســيم الحــدود المائي
ــة الوطنيــة، والموقــف مــن سياســة االســتدانة ومــا يصيــب الســيادة بســببها  الدولــرة للســوق وردّ االعتبــار للعمل
ــون  ــراط يلتزم ــة وتكنوق ــى ساس ــان إل ــاج لبن ــوازي يحت ــا وبالت ــة، ومثله ــروط الخارجي ــوع للش ــان وخض ــن ارته م
ــة أم  ــى دعــم الجامعــة اللبناني ــراط عل ــي المتوحّــش، فهــل يجمــع التكنوق ــان الليبرال ــة الفلت ــة، ال دول ــة الرعاي دول
يتعصّــب بعضهــم للجامعــات الخاصــة والكبــرى منهــا خصوصــًا، كمــا يجمعــون علــى كرويــة األرض ودورانهــا حــول 
الشــمس وتعاقــب الليــل والنهــار، أم ينقســمون وفقــًا لمدارســهم السياســية، بيــن دعــاة تشــجيع المستشــفيات 
الخاصــة ودعــاة توســيع وتطويــر المستشــفيات الحكوميــة، كمــا ينقســمون بيــن دعــاة تطويــر دور الدولــة الســيادي 
واالســتثماري فــي قطــاع الثــروات االســتراتيجية كالنفــط واالتصــاالت ودعــاة الخصصــة، كمــا ينقســمون بيــن دعــاة 
البطاقــة الصحيّــة الشــاملة ودعــاة الترويــج لشــركات التأميــن.. وكل هــذه االنقســامات موجــودة بيــن التكنوقــراط 
ــدي الرئيســين  ــن عه ــرز بي ــط، فاالنقســام األب ــر فق ــات. وللتذكي ــرق الديمقراطي ــي أع والسياســيين واألحــزاب، ف

األميركييــن بــاراك أوبامــا ودونالــد ترامــب يــدور حــول السياســات الصحيــة بيــن التكنوقــراط فــي الفريقيــن.
–لبنــان يحتــاج حكومــة مــن سياســيين متخصّصيــن وأصحــاب اختصــاص مسيّســيين، لكنهــم 
ــة  ــدول الكبــرى مــن جهــة، ويؤمنــون مــن جهــة أخــرى بدول ــاراً لرضــا وغضــب ال ســياديّون ال يقيمــون اعتب
ــوا مــن المجرَّبيــن  ــاراً لرضــا وغضــب أصحــاب األمــوال. وهــذا يســتدعي أن يكون ــة وال يقيمــون اعتب الرعاي
ــد كل  ــة عن ــخصية والعائلي ــم الش ــتطال دورة حياته ــي س ــوط الت ــن كل الضغ ــم م ــم وتحرّره ــي صالبته ف
منعطــف وقــرار. واألمــر ليــس وصفــة طبيــة يقدمهــا الوزيــر ويمشــي، وفــوق هاتيــن الصفتيــن يحتــاج لبنــان 
ــح خاصــة أو حســابات  ــام لمصال ــع الع ــع عــن كل تســخير للموق ــى وزراء تشــهد ســيرتهم بالنزاهــة والترف إل
عائليــة أو حزبيــة أو شــخصية. ومــن يظــنّ أن إيجــاد هــؤالء يتــم بمجــرد رفــع شــعار حكومــة تكنوقــراط أو 
حكومــة سياســية أو تكنوسياســية، يضحــك علــى نفســه وعلــى النــاس. فالبشــرية منــذ آالف الســنين تبحث 
ــم،  ــي العال ــات ف ــى أعــرق الديمقراطي ــًا رشــيداً، وحت ــي تضمــن حكم ــر الت ــة والمعايي عــن الفلســفة والنظري
التــي تقــدّم النظــام الديمقراطــي وصفــة الصطفــاء النخــب الصالحــة لتولــي الحكــم، تعتــرف بــأن مجــرد قيــام 
الديمقراطيــة علــى تــداول الســلطة هــو اعتــراف بأنهــا ليســت وصفــة أحاديــة للحصــول علــى حكــم رشــيد، بــل 
هــي بصــورة أدقّ وصفــة صالحــة للتخّلــص مــن حكــم توهّــم النــاس رشــده فتكشــف عــن الفشــل أو الفســاد.

– كما السياسة هي أفضل الممكن، فإن الحكومة هي أفضل الممكن أيضًا.

يومــًا بعــد يــوم يزيــد انكشــاف تورط الســعودية 
فــي شــبهات وجرائــم، ليــس داخــل المملكــة التــي 
حوَّلهــا ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان 
ــى الخــارج،  ــك إل ــل وصــل ذل ــر؛ ب ــى ســجن كبي إل
التجســس  مثــل  عالميــة  آخرهــا شــركات  وكان 

ــر«. ــى عمــالق التواصــل االجتماعــي »تويت عل
ويبــدو أن الشــبكة المقربــة مــن محمــد بــن 
ســلمان علــى عالقــة مباشــرة بأغلــب تلــك الشــبهات 
واالتهامــات، حيــث ُأعطيــت لهــم صالحيــات واســعة 
العهــد  ولــيّ  مطالــب  وتحقيــق  النفــوذ،  لبســط 
علــى  ولــو  كان  شــكل  بــأي  لــه  الحكــم  بتثبيــت 

حســاب ســمعة المملكــة وتاريخهــا.

إدارة التجسس
فقــد كشــفت صحيفــة »واشــنطن بوســت« 
مــن  اثنيــن  اتهمــت  األمريكيــة  العــدل  وزارة  أن 
»تويتــر«  شــركة  لــدى  الســابقين  الموظفيــن 
ــابات  ــى حس ــعودية عل ــاب الس ــس لحس بالتجس
منتقديــن لسياســاتها، وأن حلقــة الوصــل معهمــا 
هــو »بــدر العســاكر« مديــر مكتــب محمــد بــن 

ســلمان، وأحــد أبــرز المقربيــن منــه.
جــاء  التهــم  »توجيــه  إن  الصحيفــة:  ذكــرت 
ــال المواطــن األمريكــي أحمــد  ــن اعتق ــوم م ــد ي بع
وهــو  تويتــر،  فــي  الســابق  الموظــف  عمــو،  أبــو 
الثانــي  المتهــم  أن  حيــن  فــي  األول،  المتهــم 
مواطــن ســعودي يدعــى علــيّ الزبــارة، وقــد اتُّهــم 
ــن  ــر م ــات الشــخصية ألكث ــى المعلوم بالوصــول إل

ســتة آالف حســاب علــى تويتــر عــام 2015«.
وأضافــت نقــاًل عــن وزارة العــدل، أن »المتهمَين 
ــة  عمــال معــًا لحســاب الحكومــة الســعودية والعائل
أصحــاب  هويــات  كشــف  أجــل  مــن  المالكــة، 

حســابات معارضــة علــى تويتــر«.
ســعوديًا  »مواطنــًا  إن  االدعــاء:  ممثلــو  وقــال 
ــن  ــري، كان وســيطًا بي ــد المطي ــًا يُدعــى أحم ثاني
تويتــر«،  وموظفــي  الســعوديين  المســؤولين 

الصحيفــة. بحســب 

ديفيــد  األمريكــي  العــام  النائــب  قــال  بــدوره 
أندرســون: إن »الشــكوى الجنائيــة التــي ُكشــف 
ــة  ــث باألنظم ــعوديَّين بالعب ــم س ــوم تته ــا الي عنه
الحصــول علــى  أجــل  مــن  )تويتــر(،  لـــ  الداخليــة 
ســعوديين  معارضيــن  عــن  شــخصية  معلومــات 

المنصــة«. مســتخدمي  مــن  وآالف 
بيــن  مــن  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
الحســابات التــي اســتُهدفت حســاب المعــارض 
الســعودي المقيــم بكنــدا عمــر عبــد العزيــز، الــذي 
كان مقربــًا مــن الصحفــي الســعودي الراحــل جمــال 

خاشــقجي.
ولفتــت إلــى أن »األشــخاص الثالثــة متَّهمــون 
ــدر العســاكر،  بالعمــل مــع مســؤول ســعودي هــو ب
التابعــة  الخيريــة  )مســك(  منظمــة  يقــود  الــذي 
لمحمــد بــن ســلمان«، مبينــة أن »كاًل مــن علــيّ 
ــارة وأحمــد المطيــري يُعتقــد أنهمــا موجــودان  الزب

اآلن فــي الســعودية«.
التــي يمتلكهــا  وروَّجــت شــركة »ســماءات« 
المطيــري، ألحــد المتهميــن )علــيّ الزبــارة( عــام 
2015، مــن خــالل اســتضافته فــي جلســات شــبابية، 
ليتحــدث خاللهــا عــن تجربتــه فــي العمــل بموقــع 
قديمــة  وجــود عالقــة  يؤكــد  مــا  وهــو  »تويتــر«، 

وقويــة بيــن الطرفيــن.

ضلوعه بجريمة خاشقجي
الصحفــي  اغتيــال  مــن  واحــد  شــهر  وبعــد 

ــة بــالده فــي  الســعودي جمــال خاشــقجي بقنصلي
ــورط  ــر ت ــر 2018، ظه ــن أكتوب ــي م إســطنبول بالثان
ــدر العســاكر،  ــر مكتــب محمــد بــن ســلمان، ب مدي
كأحــد العناصــر األساســية فــي إدارة عمليــة االغتيال 

ــا. ــرة منه ــى اللحظــات األخي ــا وحت ــذ بدايته من
بوســائل  كثيــرًا  الــذي ال يظهــر  »العســاكر«، 
ــه  ــم يكــن ل اإلعــالم ضمــن فريــق بــن ســلمان، ول
أي صيــت داخــل المملكــة أو خارجهــا، كان حلقــة 
الوصــل بيــن فريــق االغتيــال الســعودي الــذي كان 
مــع  تحقيقهــم  القنصليــة خــالل  داخــل  موجــودًا 
وبــن ســلمان، حيــث كانــت تصــدر  خاشــقجي، 

األوامــر، وفــق التســريبات التركيــة.
مديــرًا  عُيِّــن  الــذي  »العســاكر«،  وكان 
لمكتــب ولــي العهــد بمرتبــة وزيــر، بعــد مرســوم 
ملكــي، فــي يوليــو 2017، قــد تلّقــى عــدة اتصــاالت 
ــذي  ــق ال ــد الفري ــر مطــرب، قائ ــد ماه ــن العقي م
بــدوره  وكان  خاشــقجي،  اغتيــال  عمليــة  نّفــذ 
ينقلهــا لمحمــد بــن ســلمان، بحســب صحيفــة 

»ينــي شــفق« التركيــة.
ــة  ــًا خــالل عملي وأدّى »العســاكر« دورًا مهم
االغتيــال، ولكــن لــم يكــن اســمه بــارزًا فــي 
عــن  المســؤولين  كأحــد  اإلعــالم  وســائل 
ــعوديُة  ــادُة الس ــه القي ــم تُقدِّم ــا ل ــال، كم االغتي
كبــش فــداء، واكتفــت بإعفــاء ســعود القحطانــي، 
منصبــه،  مــن  الملكــي،  بالديــوان  المستشــار 
العهــد  ولــي  إلــى  بالنســبة  يُعتبــر  والــذي 
الســعودي عينيــه وأذنيــه، لقربــه منــه، وإقالــة 
ــد  ــس االســتخبارات الســعودية أحم ــب رئي نائ
إلــى متهميــن آخريــن ال  عســيري، باإلضافــة 

توجــد تفاصيــل عنهــم.

كاتم أسرار بن سلمان
ويبــدو أن ولــي العهــد يعتمــد علــى »العســاكر« 
كاتــم  ويُعــدّ  تحركاتــه،  كل  فــي  كبيــر  بشــكل 
أســراره، رغــم أنــه ليــس أحــد أعضــاء الحكومــة 
الســعودية، لــذا لــم يســتغِن عنــه أو يُذكــر اســمه 
فــي التحقيقــات، التــي زعمــت الســلطات إجراءهــا 

ــقجي. ــال خاش ــد اغتي بع
ــي  ــف مــن ول ــه ُكّل ــرف عــن »العســاكر« أن وعُ
العهــد، منــذ األيــام األولــى لتعيينــه مديــرًا لمكتبــه، 
التواصــل مــع المؤسســات الدوليــة فــي مختلــف 
أرجــاء العالــم بهــدف تشــكيل صــورة مميــزة لألميــر، 
وإبــراز أنــه الشــاب المنفتــح الــذي ســيغيّر المملكــة 

بعــدة قــرارات؛ كالســماح للمــرأة بقيــادة الســيارة.
لمديــر  الذاتيــة  الســيرة  عــن  البحــث  وفــي 
أوناليــن«  »الخليــج  وجــد  ســلمان،  بــن  مكتــب 

أنــه مــن عائلــة ثريــة، تعمــل فــي بيــع األجهــزة 
الكهربائيــة واإللكترونيــة منــذ عــام 1980، مــن خــالل 
عــدة محــالت تجاريــة فــي العاصمــة الســعودية 

الريــاض.
ويشــغل »العســاكر«، الــذي تخــرّج فــي جامعــة 
الملــك ســعود بالريــاض مثــل ولــي العهــد، منصــب 
الخيريــة  ســلمان  بــن  لمؤسســة  العــام  األميــن 
»مســك«، إضافــة إلــى إدارة مكتــب بــن ســلمان، 
الوقــت  وتوزيــع  اليوميــة،  أعمالــه  جــدول  وإدارة 
ــخصية،  ــتثماراته الش ــه السياســي، واس ــى عمل عل

وأنشــطته الترفيهيــة.
خبيــرًا  بصفتــه  نفســه  »العســاكر«  ويقــدّم 
فــي التاريــخ، حيــث كان يظهــر علــى الفضائيــات 
الوقائــع  عــن  للحديــث  والعربيــة  الســعودية 

لتاريخيــة. ا
العــام  وشــغل »العســاكر« منصــب األميــن 
األعمــال«،  لشــباب  ســلمان  الملــك  لـ«جائــزة 
وعضويــة مجلــس إدارة »مركــز الملــك ســلمان 
للشــباب«، وعضويــة مجلــس الغــرف الســعودية، 
األعمــال  شــباب  لجنــة  عضويــة  يشــغل  كمــا 
الريــاض،  فــي  الصناعيــة  التجاريــة  بالغرفــة 
الريــاض،  مــدارس  إدارة  مجلــس  وعضويــة 
ــذي التحــاد  ــًا للرئيــس التنفي وعمــل ســابقًا نائب

والحلــوى. للتمــور  الصالحيــة 
التــي  ومــن خــالل هــذه المناصــب العديــدة 
تقّلدهــا »العســاكر«، يتضــح أن بــن ســلمان يعتمــد 
عليــه بشــكل رئيــس فــي المهــام الخارجيــة، التــي 
مــع  التواصــل  مهمــة  توكيلــه  ضمنهــا  مــن  كان 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، وزيارتــه فــي 
باريــس لتحســين العالقــات السعودية-الفرنســية، 

ــاردة. ــي توصــف بالب الت
ــرون  ــاؤه ماك ــارة »العســاكر« ولق ــم تحــَظ زي ول
بــأي  عنهــا-  يُكشــف  لــم  التــي  الزيــارة  -وهــي 
اهتمــام أو ظهــور إعالمــي، وهــو مــا يعطــي مؤشــرًا 
العهــد  لولــي  الســرية  المهــام  رجــل  أنــه  علــى 
الســعودي، والتــي قــد تكــون مــن ضمنهــا مهمــة 
اغتيــال خاشــقجي داخــل القنصليــة الســعودية فــي 

إســطنبول.
وممــا يعــزز الــدور الكبيــر الــذي أداه »العســاكر« 
فــي اغتيــال خاشــقجي، كشــف النائــب البريطانــي 
بــن  أن مديــر مكتــب  غــاالوي،  الســابق، جــورج 
داخــل  االغتيــال  فرقــة  أمــر  مَــن  هــو  ســلمان 
القنصليــة عبــر »ســكايب« بإحضــار »رأس الكلــب« 
إلــى  والعــودة  لألوامــر  االســتجابة  رفضــه  بعــد 

العالمالريــاض.

ال يتعامــل حــزب اهلل مــع التظاهــرات علــى قاعــدة 
ــي او  ــتقبله السياس ــى مس ــوف عل ــا والخ ــس منه التوج
التوتــر ممــا قــد يحدثــه اي تغييــر فــي ترجمــة المطالــب 
االقليميــة،  االســتراتيجية  يغّلــب  يــزال  ال  الشــعبية. 

بتهدئــة داخليــة ملحوظــة
ال يصــب االهتمــام االعالمــي والسياســي الدولــي 
بتظاهــرات لبنــان علــى قــراءة آفاقهــا وامــكان ترجمــة 
مطالبهــا عمليــًا فحســب. هنــاك شــق آخــر، حيــوي، يتعلــق 
بموقــف حــزب اهلل ممــا يجــري. وليــس هنــاك مــن محلــل 
اســتراتيجي غربــي او صحافــي اال وبــدأ يربــط بينهــا 
وبيــن تظاهــرات العــراق وتداعيــات الحدثيــن علــى نفــوذ 

ايــران مــن العــراق الــى ســوريا ولبنــان.
لكــن، بقــدر مــا تكبــر الرغبــة فــي وضــع موقــف حــزب 
اهلل مــن الحــدث اللبنانــي فــي اطــار اقليمــي، مرتبــط بتطــور 
العالقــة االميركيــة - االيرانيــة وأحــداث العــراق، اال انــه ال 
القــراءة المحليــة الصــرف لموقــف الحــزب  يمكــن عــزل 
الملتقــي مــع شــعارات التظاهــرات حــول الفســاد ومحاربتــه، 
ــى مجموعــة مــن الثوابــت  ــي الوقــت نفســه عل وحرصــه ف
حســن  الســيد  العــام  أمينــه  حددهــا  التــي  السياســية 
نصــراهلل، ودوره المتقاطــع مــع حلفائــه فــي الســلطة الحاليــة.

االولــى،  لحظاتهــا  فــي  التظاهــرات،  تخــرج  لــم 
كان  بــل  بذاتــه،  طرفــًا  تســتهدف  سياســية  بشــعارات 
الهــدف المطلبــي واحــداً، منطلقــا مــن همــوم معيشــية 
واجتماعيــة صــرف. ولــم يحمــل المتظاهــرون أو يــردّدوا 
ــوريا او  ــي س ــالحه ودوره ف ــزب اهلل او س ــد ح ــعارات ض ش
لبنــان وعالقاتــه مــع ايــران. ال بــل ان هنــاك قــوى سياســية 
مــن خصــوم الحــزب اتهمتــه، فــي الســاعات االولى، انــه وراء 
جــزء ممــا يجــري، ال ســيما عندمــا قطعــت طريــق المطــار، 
وخــرج مــن الضاحيــة الجنوبيــة شــبان يحرقــون االطــارات 

ويهتفــون بمطالــب اجتماعيــة واقتصاديــة.
ان  للحــزب  يمكــن  كان  االولــى،  الســاعات  فــي 
يتلقــف الحركــة المطلبيــة ويعمــل علــى ســحب اي ذريعــة 
تســاهم فــي تعميــق االزمــة وتقديــم تنــازالت تدريجيــة. 
لكــن، لحســابات او معلومــات خاطئــة، تأخّــر الحــزب فــي 

القبــض علــى لحظــة مفصليــة كان يمكــن ان تترجــم 
جملــة  علــى  والعمــل  فــوري  وزاري  لتعديــل  بالضغــط 
مطالــب اصالحيــة فــي صــورة ســريعة. والتعويــل أكثــر 

علــى دوره مرتبــط، منطقيــًا، بحيثيتــه كقــوة سياســية، 
وبكونــه يملــك حــدس الشــارع وحساســياته، خصوصــا 
فــي ظــرف اقليمــي يجعــل من اي خــرق اســتثنائي موضع 
مراقبــة دائمــة. وتأخــره هــذا، جعــل تصعيــد المتظاهريــن 
لحظــات  توفيــر  فــي  فأكثــر  اكثــر  ســاهم  مــا  حتميــًا، 
ترتيــب  مــن  لمزيــد  الفرصــة  البعــض  فيهــا  يقتنــص 
ــاز.  أولويــات الشــعارات وتوســعها لتصبــح سياســية بامتي
وهــذا صــبّ، فــي نهايــة المطــاف، فــي صالــح المتظاهريــن 
ــه  الحقيقييــن ومطالبهــم المحقــة وتوســع حركتهــم، لكن
ســاهم - فــي المقابــل - فــي تمتــرس كل طــرف تعــرض 
الرتفــاع حــدة شــعارات الشــارع ضــده، خلــف تيــاره وحزبــه 
ــة حــادّة  ــاكات داخلي ــا ضاعــف مــن ارب ــًا لســقوطه، م منع
ــي  ــن تحــد ف ــر م ــام أكث ــح ام ــه اصب ــت الحــزب. اذ ان طال
مواجهــة تطــور ميدانــي هــو االول الــذي يواجهــه منــذ 
ســنوات، وانكشــاف عــورات وضعــف القــوى السياســية 

ــه. ــي احتمــت خلف الت

ــم يســارع الحــزب الــى نجــدة  ــى، ل لكــن، للمــرة األول
ــة  ــم ثالث ــؤالء. رغ ــه ه ــذي كان يتوقع ــكل ال ــه بالش حلفائ
خريطــة  وتحديــده  نصــراهلل،  القاهــا  خطابــات سياســية 

حكومــة  قيــام  بمنــع  حمــر  وخطــوط  سياســية  طريــق 
تكنوقــراط واســقاط العهــد، اال ان ذلــك، عمليــًا، ال يــزال 
ــا  ــد به ــاد الحــزب التقي ــي اعت ضمــن االطــر السياســية الت
عنــد االســتحقاقات الدســتورية، رئاســية كانــت ام حكومية.
    تأخّــر الحــزب فــي القبــض علــى لحظــة مفصليــة 
ــب  ــة مطال ــوري وتلبي ــل وزاري ف للضغــط مــن أجــل تعدي

اصالحيــة فــوراً.
جبــران  الحــر  الوطنــي  التيــار  رئيــس  فبخــالف 
فأكثــر،  اكثــر  يداهمــه  الوقــت  ألن  المتوتــر،  باســيل 
ايقاعــه بعدمــا كثــر اســتهدافه محليــا وخارجيــا  لفــرض 
وتفاقــم ازمــة الخالفــات الداخليــة فــي القصــر الرئاســي، 
ورئيــس الحكومــة ســعد الحريــري الخائــف علــى مصيــره 
أن  إال  لبنــان،  فــي  السياســي  ومســتقبله  »الســعودي« 
مشــكلة حــزب اهلل فــي مــكان آخــر، وتهدئتــه الظرفيــة 
نابعــة مــن انــه »محــرج« بيــن جمهــور فــي مناطــق نفــوذه 
يؤيــد الشــعارات المطلبيــة الحقيقيــة ومحاربــة الفســاد 

ورد االمــوال المنهوبــة - وهــو الــذي حــدد قبــل تشــكيل 
الحكومــة اوليــات اقتصاديــة مماثلــة وطالــب بــوزارة تخطيط 
- وبيــن حملــة تصاعديــة محليــة وخارجيــة تريــد اســتهدافه، 
وبيــن تحالفــات سياســية تريــد االفــادة ممــا يحصــل ومــن 
دعمــه لهــا لتمتيــن مواقعهــا فــي مناطــق نفوذهــا وتصفيــة 
حســاباتها مــع معارضيهــا. حتــى ان ثمــة حلفــاء عولــوا 
فــي بعــض االيــام الشــديدة الحساســية مــن قطــع الطــرق 
ــوذ  ــوب للحــزب نف ــة جي ــى ثالث والتظاهــرات الحاشــدة عل
فيهــا، فــي جبيــل والمتــن الشــمالي وعاليــه – بعبــدا، لفتــح 
ــى  ــان عل ــد فشــل الره ــل، بع ــة التنق ــن حري الطــرق وتأمي
نــزول عناصــر الحــزب الــى بيــروت لفــك التظاهــرات. هــذا 
بعــض مــن توقعــات فــي غيــر محلهــا تحدثــت عــن امــكان 
زجّ الحــزب نفســه فــي توتــرات جانبيــة، خصوصــا فــي 
ــى  ــل ال ــة الوضــع ب ــى تهدئ ــؤدي ال مناطــق مســيحية ال ت

ــنية. ــق س ــي مناط ــة، او ف ــة موصوف فتن
دون  مــن  اآلنيــة،  التهدئــة  الحــزب  تغليــب  لكــن 
ــل  ــا يحص ــاق م ــدرس آف ــه ال ي ــي ان ــرات، ال يعن اي مغام
االولويــة  معطيــا  السياســية،  وتأثيراتــه  االرض  علــى 
الســتراتيجية اقليميــة، بخــالف حلفائــه المنغمســين فــي 
ترتيــب بيوتهــم الداخليــة، وهــو يجــري فــي الوقــت نفســه 
ــن  ــال. م ــة الح ــة بطبيع ــية وامني ــاملة سياس ــة ش مراجع
ــن  ــى طرفي ــة ال ــى االن مفاوضــات الحكوم ــه حت ــا ترك هن
ــا  ــا رســم الخطــوط العريضــة لم ــن مباشــرة، بعدم معنيي
ــكات  ــن المماح ــرج نفســه م ــه اخ ــه. لكن ــه او ال يقبل يقبل
المحليــة التــي جعلــت التيــار يســتنفر جمهــوره علــى 
مــدى اســبوعين للدفــاع عــن نفســه والعهــد، وجعلــت 
الحريــري يقــع فــي مــأزق حشــد مناصريــه الســنة واعــادة 
التكليــف. فلــم يدخــل فــي لعبــة الشــارع، ال اعــدادا وال 
ــن  ــه ع ــت نفس ــي الوق ــل ف ــم يتخ ــدة، ول ــر حاش جماهي
دوره المرجعــي، محتفظــا بأوراقــه الــى حيــن االســتحقاق 
ــاة فيهــا،  ــاج اليــه لضــخ الحي الفعلــي، الن اي تســوية تحت
واي حــل لوقــف انهيــار التركيبــة الحاكمــة يحتــاج الــى 
الكلمــة الفصــل مــن عنــده. وحتــى االن ال تــزال التهدئــة 

هــي هــذه الكلمــة.


