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الجنوب يقلب الطاولة على رأس أمريكا 
ودول الخليج الفارسي

يشــهد الجنــوب منــذ مســاء االحــد انتفاضــة عشــائرية شــبابية قلبــت الطاولــة علــى رأس 
واشــنطن ودول الخليــج الفارســي واســقطت عصابــات الجوكــر واخرســت ابــواق جيوشــه االلكترونيــة 
فــي حــدث فجــره أبنــاء محافظــة ذي قــار وامتــد إلــى كل المحافظــات الشــيعية، التــي كان مــن بيــن 

ــر وآل ســعود(  ــع الجوك ــن انداســوا رب ــي:  )انداســوا بالرجلي ــا مايل هتافاته
)العكال الواله المرجع ذل أمريكا وآل سعود( 

)ال لمريكا وال لسعود الملعب السيستاني الملعب( 
)عجيل رجال المرجع ضد أمريكا وآل سعود(

)طارش كول لداعش ما ننطيكم سجن الحوت( 
)المرجع هو القائد وحنه جنوده وعد عيناه( 

ــس  ــي نف ــاء ف ــداث ج ــالب باألح ــذا االنق ــي ان ه ــج الفارس ــنطن ودول الخلي ــة لواش ــأة الصاعق المفاج
ــغ هدفــه األكبــر، بتفجيــر شــالالت الــدم الشــيعي، واشــعال  اليــوم الــذي ظنــوا فيــه أن مشــروع الجوكــر بل
فتنــة االقتتــال بيــن أبنــاء الجنــوب، وانهيــار الدولــة، وقــرب اعــالن الجوكــر نفســه حاكمــا لبعــض المحافظــات. 
مــن أســرار مــا حــدث هــو: - اوال: تأكيــد المرجعيــة لقــوة نفوذهــا الــذي انتصــرت بــه للمتظاهريــن 

حيــن وجهــت بإقالــة الحكومــة فــكان لهــا ذلــك فــي غضــون ســاعة واحــدة فقــط.. 
- ثانيــا: تواصــل المرجعيــة المباشــر مــع الشــيوخ والوجهــاء والنخــب وحثهــم علــى ممارســة 

دورهــم االجتماعــي فــي حفــظ مدنهــم وحمايــة المتظاهريــن الســلميين وطــرد المندســين.. 
- ثالثــا: وعــي شــيوخ العشــائر والنخــب االكاديميــة بخطــورة المخطــط المدمــر ومــن يقــف وراءه 

وجرأتهــم فــي اتخــاذ قــرار التصــدي.. 
- رابعــا: غــرور واشــنطن وحلفائهــا وأدواتهــا، وجهلهــم بالطبيعــة النفســية للمجتمــع العراقــي، واحتــراق 

جيوشــها االلكترونيــة بخطابهــا   الــذي عــرى اقنعتهــا وفضــح نواياهــا وقلــب ردود الفعــل الشــعبية. 
- خامســا: جــرأة النخــب االعالميــة والثقافيــة الوطنيــة فــي مواجهــة اعــالم الجوكــر، 
وفضــح مآربهــم القــذرة، واعتــزال ألكروبــات التــي فتحوهــا بحيــث لــم يجــدوا مــن يســوقوا لــه 

النعيم نيوزاشــاعاتهم وســمومهم.

السيستاني .. مرة أخرى 
مجاهد ابوالهيل 

حالة من الذعر تجتاح صفوف الجوكر
السيدة االولى

تحــوالت مفاجئــة أصابــت تنظيمــات الجوكــر بحالــة ذعــر وهلــع غيــر مســبوقة.. فأحــداث العنــف 
االخيــرة فضحــت خيــوط اللعبــة وأدواتهــا الدمويــة. وبلغتنــي معلومــات تؤكــد أن العديــد مــن مجاميــع 
الجوكــر التــي تســللت الــى ذي قــار والنجــف وكربــالء بــدأت منــذ مســاء الســبت بالفــرار والعــودة الــى 

المحافظــات التــي قدمــت منهــا.
 هنــاك فــرق اســتخبارية وبالتعــاون مــع شــيوخ ووجهــاء بــدأت صبــاح االحــد عمليــات بحــث عــن 
مجموعــات صغيــرة وعناصــر يعتقــد انهــم الذوا بمناطــق معينــة فــي االطــراف ومتهميــن بتفجيــر 

ــب.  ــل وتخري ــم قت العنــف وحــرف التظاهــرات الســلمية وجرائ
عناصــر الجيــش اإللكترونــي للجوكــر التــي لعبــت دورا أساســيا بالتحريــض علــى القتــل وتأجيــج 
الفتــن تعيــش حالــة هلــع أيضــا، وقامــت خــالل الســاعات الماضيــة بحــذف العديــد مــن منشــوراتها، 
وبلعــت ألســنتها فــي كروبــات مواقــع التواصــل وتــوارت عــن النشــر بعــد أن افتضــح دورهــا فــي 

ــث االشــاعات.  التحريــض وب
ــد كل الحمــالت  ــرة، فبع ــة كبي ــن بصدم ــكان والخليجيي ــت أيضــا األمري ــة أصاب أحــداث الســاعات الماضي
الطائفيــة لجيوشــهم االلكترونيــة وتنظيمــات الجوكــر علــى مــدى شــهرين ضــد المرجعيــة والحشــد، فوجئــوا أن 
الجنــوب كلــه يعــود للهتــاف للمرجعيــة ولعــن امريــكا وآل ســعود وداعــش حصريــا، ويتوعدوهــم بالويــل والثبــور. 

وان مورفيــن ربيــع الجوكــر االمريكــي انتهــى مفعولــه مبكــرا جــدا. 

هل تنجح أيادي امريكا الناعمة فيما فشلت فيه أياديها 
الخشنة في ايران ولبنان والعراق؟

أحمد عبد الرحمن
ربمــا اعتقــد البعــض لوهلــة أن امريــكا ” العظمــى ” وبمــا تملــك مــن إمكانيــات هائلــة وســطوة غيــر مســبوقة قــد رمــت 
المنديــل، وقبلــت بالهزيمــة فــي عديــد مــن الســاحات التــي تواجــدت فيهــا منــذ ســنين طــوال أمــام المحــور المعــادي لهــا فــي 
المنطقــة، والــذي تقــف علــى رأســه الجمهوريــة اإلســالمية فــي إيــران وحلفائهــا ومــن خلفهــم الحليــف الروســي والصينــي!!

فاإلخفاقــات األمريكيــة فــي عديــد الملفــات كســوريا والعــراق واليمــن وصــوال إلــى فنزويــال ،ربمــا اوهمــت البعــض بــان 
راعــي البقــر األمريكــي قــرر نقــل معاركــه الكبــرى إلــى ســاحات أخــرى كالصيــن مثــال، والتــي تمثــل التهديــد االقتصــادي 

األكبــر ألمريــكا حــول العالــم، أو روســيا التــي تعيــد انتشــارها وتموضعهــا بقــوة اكبــر وتأثيــر أكثــر فــي اكثــر مــن مــكان .
ولكــن مــا شــكل مفاجــأة للكثيريــن أن الحــاوي االمريكــي مــا زال يملــك الكثيــر مــن األحجيــات فــي جرابــه الــذي 
يختــص بمنطقــة الشــرق االوســط حصــرا !! ، وأن ادواتــه التــي دربهــا وأنفــق عليهــا وأدّخرهــا لليــوم األســود قــد حــان 

وقــت عملهــا وإفاقتهــا مــن ســباتها .
ونحــن هنــا نقصــد مــا جــرى ويجــري مــن احــداث فــي العــراق ولبنــان بالتحديــد ، حيــث ان مــا بــدا انــه حــراك شــعبي مطلبــي 
ــى حــراك سياســي يشــوبه  ــادر إل ــة باإلصــالح السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي، تحــول بقــدرة ق ــل أســابيع للمطالب ــق قب انطل

الكثيــر مــن العنــف، ويســتهدف جهــات معينــة كانــت علــى الــدوام فــي الصــف المنــاوئ لألمريكــي واإلســرائيلي وحلفائهمــا .
ــوم علــى  ــي الــذي يق ــام السياس ــب المتظاهريــن فــي لبنــان مــن إصــالح النظ ــول مطال ــا المبــرر ألن تتح وإال م
المحاصصــة الطائفيــة، وحــل مشــاكل الكهربــاء والنفايــات والفقــر وانهيــار العملــة، إلــى مطالــب سياســية تســتهدف فــي 
جــزء منهــا “ســالح المقاومــة” 
التــي حــررت األرض وهزمــت 
العــدو أكثــر مــن مرة ،وشــكلت 
ومــا زالــت الــدرع الواقــي لهــذا 
وجــه  فــي  الصغيــر  البلــد 
التغــول الصهيونــي المجــرم .
أن  نفهــم  وكيــف 
هــذه  ويحــرك  يقــود  مــن 
التظاهــرات أو جــزء كبيــر منهــا 
هــم ممــن يُتهمــون بالتعامــل 
اإلســرائيلي  العــدو  مــع 
أحــكام  بحقهــم  ،وصــدرت 
امرهــا. فــي  مشــكوك  بمراســيم  غــادروه  الــذي  الســجون  فــي  أعمارهــم  مــن  طويلــة  ســنوات  وقضــوا  قضائيــة 
ــب هــذه التحــركات ،وتمــارس الضغــوط وتوجــه األوامــر لبعــض  ــة نفســها فــي قل ولمــاذا تُقحــم الســفارة األمريكي

ــوادر للحــل او االنفــراج . ــوح فــي األفــق أي ب القائميــن عليهــا وتُســهم إلــى حــد بعيــد فــي اســتمرارها بــدون ان يل
وهــذا األمــر يتكــرر وإن كان بشــكل أكثــر وضوحــا فــي العــراق ، فاألمريكــي الــذي دمّــر العــراق بحجــة الســالح النــووي 
الوهمــي ، وقتــل مئــات اآلالف مــن العراقييــن، وارتكــب بحقهــم جرائــم حــرب ينــدى لهــا الجبيــن، اســتطاع كمــا يبــدو 
وعبــر وكالئــه ومــا أكثرهــم فــي هــذا البلــد المنقســم علــى نفســه مــن تحويــل دفــة تلــك التظاهــرات التــي بــدت أيضــا 

بانهــا مطلبيــة إلــى مطالــب سياســية ونزعــة عدائيــة باتجــاه الجمهوريــة اإلســالمية فــي إيــران .
فمــن دمــر العــراق ونهــب ثرواتــه وقّطــع أوصالــه وارتكــب فظائــع ســجن أبــو غريــب هــي امريــكا وليــس إيــران !! مــن 
مهّــد الطريــق لداعــش ليؤســس خالفتــه المزعومــة ودولتــه الدمويــة هــي امريــكا مــن خــالل أدواتهــا االســتخبارية ودعــم 

حلفائهــا العــرب فــي المنطقــة !!
فلمــاذا تُهاجــم إيــران وتُحــرق قنصلياتهــا ويُقتــل حلفائهــا مــن الحشــد الشــعبي وهــي التــي دافعــت ودعمــت وقدمــت 

آالف الشــهداء ،وفتحــت مخــازن أســلحتها للعراقييــن ، فيمــا األمريكــي وادواتــه آمنيــن مطمئنيــن لــم يمســهم ســوء !!
إذا كان هــذا الحــراك مطلبــي، ويهــدف إلــى اإلصــالح وإعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا ،وإنصــاف المظلــوم ومحاســبة 

الفاســدين والمجرميــن، فالعنــوان األكبــر لذلــك هــي أمريــكا ووكالئهــا وعمالئهــا وليــس إيــران.
ويبــدو أن أمريــكا وبعــد النجــاح الملحــوظ فــي التجربتيــن اللبنانيــة والعراقيــة حتــى اآلن ،مــن خــالل إســقاط الحكومــات 
ــة  ــل هــذه التجرب ــت نق ــد حاول ــا ،ق ــران وحلفائه ــة إلي ــك ضرب ــار ذل ــر، واعتب ــة بشــكل كبي ــاة السياســية واالقتصادي وشــل الحي
لقلــب العــدو االكبــر لهــا مــن خــالل اســتغالل زيــادة ســعر ” البنزيــن ” فــي إيــران وخــروج بعــض التظاهــرات الرافضــة لذلــك .
حيــث كان االســتغالل االمريكــي واضحــا مــن خــالل التحريــض الممنهــج والرســمي علــى لســان وزيــر الخارجيــة ” 
بومبيــو ” ،وكذلــك مــن خــالل التغطيــة اإلعالميــة المبالــغ فيهــا، والتــي شــابها كثيــر مــن الفبركــة والكــذب لبعــض القنــوات 

الغرببــة والعربيــة المعروفــة بتوجههــا المؤيــد لألمريكــي والمعــادي لإليرانــي .
ولكــن مــا نجــح جزئيــا فــي العــراق ولبنــان ألســباب مختلفــة ،فشــل فشــال ذريعــا فــي إيــران ،واســتطاعت الجمهوريــة اإليرانيــة 
مــن خــالل المنظومــة السياســية واألمنيــة القويــة تفكيــك جــزء كبيــر مــن األزمــة وإحــالل األمــن والهــدوء بــدل العنــف والتخريــب .

وبنــاًء علــى مــا تقــدم يمكننــا أن نســتنتج أن كثيــر ممــا جــرى ومــا ســيجري الحقــا ،يأتــي فــي إطــار الحــرب الســرية التــي تــدور 
رحاهــا فــي عديــد الســاحات فــي اإلقليــم بيــن أمريــكا وإســرائيل وحلفائهمــا مــن جهــة وبيــن إيــران وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى .

ومــن الواضــح أيضــا أن المحــور األول قــد حقــق بعــض النقــاط فــي هــذه المواجهــة ، وذلــك مــن خــالل إفقــاد المحــور 
الثانــي لبعــض أوراقــه المهمــة ودفعــه لينشــغل بجبهتــه الداخليــة بــدال مــن التفــرغ لمواجهــة المشــروع االمريكــي 

الصهيونــي فــي المنطقــة .
ولكــن يمكــن أن يكــون هــذا االنتصــار وهميــا وطارئــا وال يقــف علــى أرضيــة صلبــة ومتينــة ، وألســباب كثيــرة ال يتســع 
ــم يكشــف عــن  ــكا ل ــادي ألمري ــك األســباب ان المحــور المع ــن اهــم تل ــة ، ولكــن م ــي هــذه العجال ــا ف المجــال لذكره
كثيــر مــن اوراقــه بعــد !! فهــو يلتــزم بأقصــى درجــات ضبــط النفــس رغــم مــا يعانيــه مــن ضيــق بفعــل الهجمــات التــي 

تســتهدفه مــن كل جانــب .
إال أن هــذا المحــور يملــك مــن اإلمكانيــات واألدوات مــا يمكنــه مــن قلــب الطاولــة علــى رؤوس الجميــع وفــي 
مقدمتهــم أمريــكا !! ولكــن يبــدو انــه حتــى اآلن ينــاور بالحــد االدنــى مــن تلــك اإلمكانيــات ، ويســتخدم القليــل القليــل 

ــك االدوات . ــن تل م
الفتــرة الحاليــة قــد تبــدو للبعــض صعبــة وقاســية وحاســمة لتحديــد مصيــر المنطقــة ، وقــد ترســم خطــوط جديــدة 

النتشــار القــوى والمحــاور المتنازعــة فــي أكثــر مــن مــكان وعلــى أكثــر مــن ســاحة!!
ولكــن كل مــا نرجــوه مــن اهلل أن تصــب أي تطــورات أو تغيــرات  مرتقبــة فــي مصلحــة الشــعوب العربيــة واإلســالمية 
المقهــورة والمنكوبــة، وأن تنتهــي األزمــات والنكبــات مــن قامــوس أمتنــا إلــى األبــد ،وان تنعــم شــعوبنا بحيــاة حــرة كريمــة 

آمنــة كباقــي شــعوب العالــم.

يعتمدهــا  التــي  التأنــي  فلســفة  ان  لــي  يبــدو 
المرجــع االعلــى فــي النجــف األشــرف حيــال التطــورات 
الحركــة  واحــداث  عــام  بشــكل  العــراق  فــي  العامــة 
االحتجاجيــة لثــورة تشــرين ومــا رافقهــا مــن انتهــاك 
لحقــوق الثــوار الســلميين وســفك دمائهــم الزكيــة ، 
ــار عينــات الثــورة قبــل  ــى اختب ــك الفلســفة عل تقــوم تل
إصــدار األحــكام عليهــا، فالمرجــع السيســتاني ال يحاكــم 
األحــداث ومســببيها علــى استشــراف نواياهــم فقاعدة » 
األعمال بالنيات » ال تشــتغل في مدرســة السيســتاني 
النهــا قاعــدة تختــص بــاهلل تعالــى عالــم الغيــب ، بينمــا 
الثــورة ومعرفــة  تقــوم فلســفة النجــف علــى اختبــار 
مصادرهــا قبــل إســعافها أو إعطائهــا جرعــة اجهــاض ، 
ــرأي العــام ،  ال إليمانــه بالســلطة التــي انقلــب عليهــا ال
إنمــا لتــرك الخيــار للشــعب ومنحــه الفرصــة الكافيــة 
للتعبيــر عــن رأيــه واإلفصــاح عــن نوايــاه وممارســة حقــه 
فــي المشــاركة ببنــاء الدولــة واختيــار شــكل منظومتهــا 
وهويتهــا السياســية ،بقــدر تلــك الفرصــة التــي منحهــا 
ســابق  وقــت  فــي  السياســية  للطبقــة  السيســتاني 
ــا  ــه بوجــوه رموزهــا وقادته ــواب مكتب ــل ان يوصــد أب قب

ــوام . ــذ أع ــدًا من ــتثني اح ــم دون ان يس جميعه
قــد نســتعجل كثيــرا فــي تفكيــك تلــك الفلســفة 
ومحاولــة فهمهــا أو تقديــم قــراءة عــن ماهيتهــا وربمــا 
لهــا   ناقديــن  أصواتنــا  ونرفــع  معهــا  أو  عليهــا  نختلــف 
ــم  ــة الحس ــد جمع ــة وراء موع ــنا الالهث ــس  انفاس لنحب
التــي يطــل منهــا الناطــق الرســمي باســم المرجــع االعلــى 
ــة  ــه مــن رســائل محبوك ــا تيســر ل ــو م ــي النجــف ليتل ف
بطريقــة فقهيــة متماســكة يجهــل أو يتجاهــل تفكيــك 

شــفرتها الكثيــر مــن السياســيين والمعنييــن بهــا.

بعــد ثبــوت الرؤيــة بالعيــن المجــردة للمرجــع االعلــى 
وتبيــن  الثــوار  وهويــة  الثــورة  بيــارق  بانــت  ان  وبعــد 
الخيــط األســود مــن الخيــط االبيــض أعلــن السيســتاني 

ــة  ــا وخطــة تراتبي ــة خاصــة له ــر لغ ــورة وابتك شــرعية الث
ــة . ــا وظــل يخاطــب ثوارهــا باالحب ــب صفحاته لتقلي

فــي خطــب الجمــع المتتاليــة بعــد انفتــاق ســاحات 
االحتجــاج بالمتظاهريــن واكبــت مرجعيــة السيســتاني 
ففــي   ، جــدًا  ذكيــة  باســتراتيجية  الحــراك  ذلــك 
الجمعــة األولــى للتظاهــر كانــت المرجعيــة تخاطــب 
الطــرف األول المســؤول فــي الدولــة وهــي الحكومــة 
ــب  ــة مطال ــة واســعة لتلبي ــك ســلطة تنفيذي ــي تمتل الت
الرصــاص  اســتخدام  وعــدم  المشــروعة  المتظاهريــن 
بــكل أنواعــه ضــد المحتجيــن العــزّل ، كمــا وجهــت 
رســائل واضحــة الــى الطــرف الثانــي وهــو المتظاهريــن 
بالحفــاظ علــى ســلمية االحتجــاج والحفــاظ علــى المــال 
العــام واالحتفــاظ بارواحهــم الثمينــة ،اذ بالغــت المرجعيــة 

فــي هــذه الرســائل بمنتهــى الوضــوح النهــا تــدرك تمامــًا 
ــوأد  ــد ل ــى العنــف ســوف يمه ــزالق المظاهــرات ال ان ان
الثــورة البيضــاء التــي قادهــا شــباب العــراق وصبيتــه 
األبطــال الذيــن  خــط لهــم الفقــر والبطالــة والخشــية 
مــن مســتقبلهم المجهــول عالمــات الرجولــة المبكــرة .
المرجعيــة  انتقلــت  أخــرى  خطبــة  وفــي 
ــة  ــد هوي ــل الشــك لتحدي بإشــارات واضحــة ال تقب
الطــرف الثالــث الــذي وصفتــه بالجماعــات الخارجــة 
عــن القانــون، بعــد ان صّــوب قناصوهــا فوهــات 
الذيــن  الصبيــة  رؤوس  الــى  الشــرهة  بنادقهــم 

يبحثــون عــن وطــن يتســع ألحالمهــم .
النجــف  فــي  االعلــى  المرجــع  لغــة  كانــت 
جميــع  هويــات  تحديــد  فــي  وصريحــة  واضحــة 
ــل كل طــرف  ــى تحمي ــل ال ــل ان تنتق األطــراف قب
مســؤوليته وبوضــوح، حتــى وصلــت األمــور لذروتهــا 
فــي الجمعــة األخيــرة التــي غــادرت فيهــا المرجعيــة 
البرلمــان  لتخاطــب  والكنايــات  اإلشــارات  لغــة 
بشــكل واضــح وصريــح وتدلــه علــى دوره الحقيقــي 
واقــرار  الحكومــة  تشــكيل  فــي  خياراتــه  بإعــادة 
ــارات الشــعب وليــس  قانــون االنتخابــات وفــق خي
حســب شــهية الكتــل السياســية التــي فصلــت 

القانــون وفــق مقاســاتها .
الذيــن  الفتيــة  ابالــغ أو أصــادر جهــد هــؤالء  ال 
امنــوا بوطنهــم وازدادوا وطنيــة وشــجاعة ، لكــن لــوال 
وجــود عبــاءة السيســتاني التــي حمــت الثــوار لكانــت 
الحركــة االحتجاجيــة االن أمــام طــرف رابــع وخامــس 
وأطــراف كثيــرة تمــارس القتــل والقنــص وكل أشــكال 
خطابــات  لكــن   ، األبطــال  هــؤالء  مــع  المواجهــة 

السيســتاني ومواقفــه اإلنســانية والوطنيــة وّفــرت 
األخــرى  األطــراف  ومنعــت  للثــورة  شــرعيًا  غطــاء 
ــا  ــة مباشــرة ربم ــا بطريق ــا أو مواجهته ــن مصادرته م
ســتلتهم المزيــد مــن الــرؤوس اليانعــة بالوطنيــة 
والشــجاعة لكــن مرجعيــة النجــف اجّلــت قطافهــا 

وخبئتهــا لموســم القطــاف الوطنــي القــادم .
ــود االحتجاجــات  مــرة أخــرى ، السيســتاني يق
الســلمية فــي العــراق مــن منزلــه المتواضــع فــي 
ــر ظهــره للطبقــة  ــة النجــف األشــرف ويدي احــد ازق
السياســية مــن جديــد ليرســم مالمــح المرحلــة 
القادمــة حســب إعمــار المحتجيــن وحســاباتهم 
هــو  الــذي  الشــعب  بشــرعية  ليفتــي  الوطنيــة 

مصــدر الســلطات .
فــي  االعلــى  المرجــع  دور  عــن  الحديــث  ان 
النجــف الســيد علــي السيســتاني ال ينتهــي بهــذه 
عنــه عشــرات  كتبــتُ  فانــا شــخصيًا  الســهولة 
اولهــا  كانــت  ســابقة  مناســبات  فــي  المقــاالت 
نهايــة عــام 2003 بعنــوان » نوبــل آيــة اهلل » فــي 
ــزة  ــك الجائ إشــارة الــى اســتحقاق الرجــل لنيــل تل
االنســان  حقــوق  مجــال  فــي  المهمــة  العالميــة 
وحمايــة الــدم مــن النزيــف المســتمر وحفــظ األمــة 
مــن االنزالقــات الطائفيــة والعرقيــة ، فهــو الرجــل 
ــا الــذي يســتحق هــذه الجائــزة التــي  الوحيــد بينن
هــو فــي غنــى عنهــا وعــن غيرهــا النــه يمــارس 
دوره الحقيقــي دون انتظــار الرشــى والهبــات التــي 
ال يتســع لهــا منزلــه المســتأجر فــي احــد ازقــة 
النجــف القديمــة وعباءتــه الممزقــة التــي ورثهــا 

عــن اســالفه العظمــاء .

عن الحراك وأزمة الداخل اإلسرائيلي... والحرب
 يحيى دبوق

ال جــدال فــي أن علــى طاولــة التقديــر فــي تــل أبيب 
جملــة أســئلة فرضهــا الحــراك واالحتجاجــات فــي لبنان. 
فهــل مــا يحــدث مــن شــأنه إتاحــة الفرصــة لتغييــر 

المعادلــة فــي مواجهــة حــزب اهلل، بمعنــى التســبب فــي 
ــز  ــأنه تحفي ــن ش ــد م ــرائيل، أم تهدي ــن اس ــه ع انكباح

اســتعداده وجاهزيتــه أكثــر فــي مواجهتهــا؟
ــزب اهلل  ــغل ح ــل يش ــة، فه ــك، إن كان فرص كذل
ــا إشــغاال محــدودًا مــن شــأنه التشــويش فقــط  عنه
علــى جاهزيتــه، أم إشــغااًل واســعا يتيــح إلســرائيل 
الرهــان علــى تغييــر المعادلــة التــي حكمــت إنكفاءهــا 
ــة؟ ــة، طــوال الســنوات الماضي ــن الســاحة اللبناني ع

فــي الوقــت نفســه، لــن يغــادر طاولــة البحــث فــي 
تــل أبيــب الســؤال اآلتــي: هــل مــا آلــت إليــه األوضــاع 
ــي  ــرائيل ف ــة إس ــق مصلح ــة لتحقي ــان كافي ــي لبن ف
مواجهــة حــزب اهلل، إْن كان 
فرصــة،  أنــه  التشــخيص 
ــا  ــركًا م ــب تح ــه يتطل أم أن
وإضافــات، بأصالــة إســرائيل 
باإلنابــة  أو  نفســها  عــن 
تهديــدًا  كان  وإن  عنهــا؟ 
توثــب  فــي  يتســبب 
حــزب اهلل ضدهــا، فمــا هــو 
التحــرك واإلضافــات التــي 

تحــول دون ذلــك؟
تتعلــق  ال  بالطبــع، 
بهويــة  األســئلة  هــذه 
الحــراك ومنطلقاتــه وأهدافــه، وكذلــك هــي ال تعنــي 
تخوينــًا، بــل ترتبــط حصــرًا بواقــع اســتجد فــي 
لبنــان، ففــرض نفســه تلقائيــًا علــى طاولــة التقديــر 
والقــرار فــي تــل أبيــب، شــأنه شــأن أي متغيــر وافــد 
أو تولــد فــي الســاحة اللبنانيــة، حيــث التهديــد 

اإلســرائيلي. األمــن  علــى  األول  االســتراتيجي 
علــى  فقــط  ليــس  اإلجابــات.  الواقــع  فــي  تتعــذر 
المتابعيــن والمراقبيــن للشــأن اإلســرائيلي وحــزب اهلل، 

ــر  ــة التقدي ــق حــول طاول ــن يتحل ــى م ــا أيضــًا عل ــل ربم ب
فــي تــل أبيــب، وكذلــك القــرار فــي بيــروت. يعــود ذلــك إلــى 
ــد عامــالن  ــا أن الفرصــة والتهدي ــن بينه ــل، م ــة عوام جمل
ضروريــان ويتحتّــم الوقــوف عندهمــا، لكنهمــا غيــر كافيين 

ــرارات. ــورة الق ــداً، لبل ــة تحدي ــة اللبناني ــي الحال ف
العــادة  هــي  كمــا  تتقــدم  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
المتبعــة فــي التحليــل العربــي، رغــم ثبــوت فشــل 
هــذه التحليــالت، أســئلة الحــرب وترجيحاتهــا لــدى 
موعــد  واقتــراب  الداخليــة  اإلســرائيلية  األزمــات 
االنتخابــات فــي الكيــان االســرائيلي، فكيــف إن 

اجتمــع المطلبــان معــًا، األزمــة واالنتخابــات.
فرصــة،  لبنــان  فــي  االحتجاجــات  كانــت  إن 
كذلــك إْن كانــت األزمــة الداخليــة فــي إســرائيل 
محفــزاً، إال أن مســألة الحــرب تتعلــق فــي الحالتيــن 
القــرار صــادرًا  كان  إْن  بظــرف خارجــي مســاعد، 
بالفعــل فــي تــل أبيــب، وينتظــر توقيــت تنفيــذه 

عامــاًل مســاعداً.
فــي ذلــك، األجــدى أن يكــون اآلتــي حاضــراً، لــدى 
الربــط الــدوري المعتــاد بيــن مــا يســمى »المتغيــرات 
الخارجيــة« علــى قــرارات تــل ابيــب، وعوامــل كافيــة 
ومواجهــات  اعتــداءات  فــي  للتســبب  ذاتهــا  فــي 

ــل إســرائيل: ــا مــن قب ــادر إليه عســكرية مب
- فــي الخلفيــة، ال جــدال فــي أن إســرائيل هــي 
األقــوى عســكريًا، وهــي كذلــك قــادرة علــى إلحــاق 
األذى بلبنــان أكثــر بكثيــر مــن األذى الــذي يلحقــه 
حــزب اهلل بهــا فــي حــال المواجهــة العســكرية. لكــن 
هــل يكفــي ذلــك، كــي تبــادر إســرائيل إلــى مواجهــة، 

أو إلــى مــا مــن شــأنه التســبب فيهــا؟
اإلجابــة مرتبطــة بــاألذى الــذي تُقــدّر إســرائيل 
ــس األذى  ــة، ولي ــراء المواجه ــا ج ــه ســيَلحق به أن
الــذي يمكــن أن تتســبب فيــه للبنــان. وكلمــا كان 
الــذي تُقــدّر إســرائيل أنــه ســيلحق بهــا  األذى 
مرتفعــًا )أي إمكانــات الضــرر البشــري والمــادي(، 
فــي  التســبب  عــن  االمتنــاع  أســباب  كانــت 
المواجهــة مرتفعــة. وهــذا واحــدًا مــن أهــم العوامــل 
ــن  ــث ع ــدى الحدي ــا ل ــى تجاهله ــل عل ــي يُعم الت

الحــرب اإلســرائيلية. إمكانــات 
- ال يبــدو إلــى اآلن أن الفائــدة مــن االعتــداء 
اإلســرائيلي فــي لبنــان، تبــرر االعتــداء وتجعــل 
قليــل  مــع  التقديــر،  يمكــن  ممكنــة.  المخاطــرة 
ــداء  ــدة إلســرائيل جــراء اعت ــن الحــذر، أن أي فائ م
- كبــر أو صغــر - ســتكون مؤقتــة وال تلغــي فــي 
الواقــع إمــكان اســترداها مــن جديــد، ويشــمل ذلــك 
مــا يتعلــق بالوافــد الجديــد علــى المعادلــة، وهــو 
»تصنيــع الصواريــخ الدقيقــة فــي لبنــان«، بحســب 

ــب. ــل أبي ــول ت ــا تق م
    ال يبــدو إلــى اآلن أن قــرارًا إســرائيليًا صــدر 

يقضــي بتغييــر سياســة االنكفــاء عــن االعتــداء
- قــرار حــزب اهلل تخصيــص مهمــة ســالحه 
لتعزيــز تموضعــه الدفاعــي بوصفــه مقاومــة، ال يدفــع 
إســرائيل بــال إبطــاء إلــى شــن حــرب اســتباقية، 

ــى  ــل إل ــا وص ــق به ــدر أن يلح ــة أن األذى المق خاص
ــر  ــة غي ــارات بديل ــواب خي ــرق أب ــى ط ــع إل ــد يدف ح
عســكرية مباشــرة، طالمــا أن التهديــد غيــر وشــيك، 
ربطــًا بتموضــع حــزب اهلل الدفاعــي ال الهجومــي. 
وهــذا يعنــي أن فرضيــة االعتــداء، كمــا المواجهــة 
تبعــًا لــه، تبقــى رهنــًا بمعادلــة الجــدوى والثمــن 
الــذي يدفــع إســرائيل إلــى االنكفــاء. وهــذا خالفــًا 
لتموضــع حــزب اهلل الهجومــي، الــذي يعنــي أنــه 
نوعيــة  عســكرية  قــدرة  امتالكــه  فــور  سيســارع 
ــي  ــع إســرائيل ف ــذي يدف ــر ال ــى اســتخدامها، األم إل
هــذا  اســتخدام  اســتباق  إلــى  وبداهــة،  المقابــل، 
الســالح حتــى مــع توقــع تلقيهــا خســائر. وفــي هــذه 
الحالــة، ال فائــدة مــن اتبــاع معادلــة الثمــن والجــدوى.

القــرارات االعتدائيــة فــي إســرائيل،  - بلــورة 
ــرار يصــدر  ــه. والق ــة الحــال، تســبق محفزات بطبيع
ــى االســتهداف  ــذ وعل ــى التنفي ــدرة عل ارتباطــًا بالق
ــرد  وعلــى تحقيــق النتيجــة، وكذلــك علــى توقــع ال
وتحمــل تبعاتــه المباشــرة ومــا قــد يليــه. وعلــى ذلك 
ــًا قــد  تأتــي المحفــزات، ســواء أكانــت حــراكًا لبناني
تــرى تــل أبيــب لســبب أو آخــر، أنــه ضاغــط علــى 
حــزب اهلل، أو كانــت أزمــة داخليــة تدفــع القيــادة 
منهــا  الهــروب  إلــى  أبيــب  تــل  فــي  السياســية 

ــا. ــن وطأته ــف م والتخفي
ــدو  ــل أخــرى، ال يب ــدم، وعوام ــا تق ــة م ــى خلفي عل
إلــى اآلن أن قــرارًا إســرائيليًا صــدر، يقضــي بتغييــر 
سياســة االنكفــاء عــن االعتــداء، أقلــه المباشــر، فــي 
ــذا،  ــرار كه ــن اتخــاذ ق ــاع ع ــة. واالمتن الســاحة اللبناني
مــردّه إلــى تبعــات العمــل االعتدائــي نفســه والمرحلــة 
التصعيديــة التــي تليــه، ومعادلــة الجــدوى والثمــن، 
خاصــة إن كان القــرار متعلقــًا باعتــداءات عســكرية 
مباشــرة. ثمــة محــل للتجــاذب حاضــر علــى طاولــة 

ــة: ــروت - الضاحي ــي بي ــب أو ف ــل أبي ــي ت ــرار ف الق
هــل أن االحتجاجــات وغيرهــا مــن المتغيــرات، 
ــدى حــزب اهلل،  ــال ل ــب بمســتوى ع مســبّبة لتوث
إن لــم يكــن للمبــادرة، فلــرد عنيــف وأكثــر ايــذاًء، في 
حــال أخطــأت إســرائيل التقديــر وشــنت اعتــداءات؟

الحراك في لبنان.. فرصة وتهديد
عليــا«  »نظــرة  نشــرة  مــن   1218 العــدد  فــي 
األمــن  دراســات  مركــز  عــن  الصــادرة  الدوريــة 
القومــي فــي تــل ابيــب، تــرد الخالصــة اآلتيــة:
أن  التقديــر  يمكــن  إســرائيل،  ناحيــة  مــن 
االنشــغال  إلــى  اهلل  حــزب  تدفــع  االحتجاجــات 
بالشــأن الداخلــي فــي لبنــان، وســيكون هامــش 
ممّــا  أقــل  الفــوري،  المــدى  فــي  لديــه،  المنــاورة 
يتعلــق  مــا  فــي  االحتجاجــات،  قبــل  لديــه  كان 
بالقــدرة علــى مواجهــة اإلجــراءات ضــده )المســاعي 
إلضعافــه(. علــى المــدى الطويــل، فــي مقابــل ذلــك، 
مــن شــأن تقويــض االســتقرار الداخلــي فــي لبنــان 
أن يزيــد مســتوى التهديــدات فــي مواجهة إســرائيل، 
وتحديــدًا إن تســبب الوضــع الحالــي فــي تعزيــز قــوة 

حــزب اهلل، واكتســابه المزيــد منهــا.
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