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بإدارة جديدة
ّ
معلقة حاليًا حتى تبيان الشكل الجديد
ال� � ��ذي س �ت �ت �خ��ذه ،وخ �ص ��وص ��ًا ف ��ي ظ��ل
غياب الرأس بعد تواري األسير» .ولفت
إلى أن من انضم إلى صفوف األسيريني
ألن��ه «يكره ح��زب الله والشيعة ويشعر
بأنه مهدد ألنه سني ،لم يتبدد شعوره
ب��ل ض�م��ره ف��ي داخ �ل��ه» .ح��ال�ي��ًا« ،ينتظر
األسيريون قيام مشروع مماثل لينتموا
إل �ي��ه ،ألن خ �ط��اب امل�س�ت�ق�ب��ل امل �ع �ت��دل ال
يعطيهم ال�ث�ق��ة» ي �ق��ول ،م �ق �رًا بصعوبة
«ترميم الثقة باألسيريني أي�ض��ًا الذين
يحتاجون إل��ى إدارة ج��دي��دة ويعانون
ح��ال ت�خ�ب��ط وض �ي��اع ف��ي رح �ل��ة البحث
عن الوريث».
بعيدًا عن معارك مسجد ب�لال ،م��اذا عن
أدوات�ه��ا ،املناصرين واملقاتلني؟ يهمس
ال�ك�ث�ي��رون ب��أن األس �ي��ر «ح��ي ف��ي قلوب
غ��ال�ب�ي��ة ال �ص �ي��داوي�ين ال��ذي��ن ت�ض��ام�ن��وا
م� �ع ��ه ب� �ع ��د م� �ع ��رك ��ة ع� �ب ��را ال ال� �ع� �ك ��س».
«ال�ط��ائ�ف��ة امل�ظ�ل��وم��ة» و«ال��دف��اع ع��ن أهل
السنة املضطهدين» و«هيمنة املشروع
اإليراني وحلفائه على لبنان» و«إحقاق
ال�ح��ق» إل ��خ ...ش�ع��ارات استطاع األسير
نشرها على أوسع نطاق.
ل � �ك ��ن امل� �ت� �ض ��ام� �ن�ي�ن ال� � �ج � ��دد ي �ق��اب �ل �ه��م

أس �ي��ري��ون «ل �ع �ن��وا ال �س��اع��ة» .م��ن أرض
امل �ع��رك��ة ف��ي ع �ب��را ،ه ��رب س��ام��ر (االس ��م
م�س�ت�ع��ار) ع�ن��دم��ا «اك �ت �ش��ف» أن��ه يقاتل
الجيش ال ح��زب الله والسرايا كما ظن
ه��و وب �ع��ض «إخ ��وان ��ه» .ت��وق��ع ال�ن�ه��اي��ة
ف��ان�س�ح��ب ق�ب��ل أن ي �ت��وارى ع��ن األن �ظ��ار
ب �ع��د ت�ع�م�ي��م اس �م��ه م ��ن ب�ي�ن امل�ط�ل��وب�ين
للجيش .اصطحب عائلته وغادر لبنان،
ه��رب��ًا م��ن م�لاح�ق��ة ال�ج�ي��ش وش �ب��ان إم��ا
ك ��ان ق ��د اع �ت ��دى ع�ل�ي�ه��م ف ��ي زم ��ن ق��وت��ه
أو الخ �ت�لاف �ه��م م �ع��ه ب ��ال ��رأي «ف� �ج ��اؤوا
ل�ي�ص�ف��وا ح�س��اب��ات�ه��م ب �ع��دم��ا أص�ب�ح��ت
ضعيفًا ومطاردًا» .ترك وظيفته وأخرج
أط�ف��ال��ه م��ن امل��درس��ة ودخ��ل إل��ى أوروب��ا
بطريقة غير شرعية ،فأوقف ّ
ورحل إلى
ل �ب �ن��ان .ي �س��أل س��ام��ر «م � ��اذا ج�ن�ي��ت من
األس�ي��ر ال �ه��ارب؟» ،لكن ال�ن��دم «ال يعني
أن م� �ش ��روع ال ��رج ��ل ل ��م ي �ك��ن م �ح �ق��ًا ،بل
أخطأ في كيفية تطبيقهّ .
تسرع وأخ��ذه
ال�غ��رور ورف��ع سقفه كثيرًا حتى دفعنا
ن �ح��ن ال �ث �م��ن وه � ��رب ه ��و» ي �ق��ول س��ام��ر
ب�ح�س��رة .س��ام��ر ك��ان عنصرًا ف��ي سرايا
امل�ق��اوم��ة ،انضم إليها بعد ابتعاده عن
ال�ج�م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة وت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل.
تصرفات بعض رفاقه ،ألقته في حضن
األس�ي��ر وف�ض��ل ش��اك��ر «ال�ل��ذي��ن ل��و ط� ّ�ول
ً
الجيش باله قليال ،لكانا سيتصادمان
ب�ب�ع�ض�ه�م��ا ب�ع�ض��ًا ح �ت��ى ي�ق�ض�ي��ا على
حضورهما بنفسيهما».
ي �ض �ح ��ك أح � �م� ��د (اس� � � ��م م� �س� �ت� �ع ��ار) م��ن
نفسه عندما يتذكر تجربته مع األسير
ال � � ��ذي ك� � ��ان «داء ال� �س � �ك ��ري وال �ض �غ ��ط
ال�ل��ذان يعانيهما يتحكمان ف��ي ق��رارات��ه
وت�ح��رك��ات��ه وه��دوئ��ه وغ �ض �ب��ه» .وي��ذك��ر
أنه كان «يطلق الوعيد خالل اجتماع مع
م�ن��اص��ري��ه وي�ت��رك�ه��م غ��اض�ب��ًا .ك�ن��ا نظن
حينها أنه سيتوجه إلى حارة صيدا أو
الضاحية إلحراق الحزب ،فإذا به يصعد
إل��ى م�ن��زل��ه وي�خ�ل��د إل��ى ال �ن��وم» .تحوله
ع ��ن ال �خ �ط��ب ال �س �ل �م �ي��ة ،وات �ج ��اه ��ه إل��ى
التحريض والتسليح ّ
«هربا مناصريه
م� ��ن ف� �ع ��ال� �ي ��ات امل ��دي� �ن ��ة وك � �ب� ��ار ال� �س ��ن،
وب�ق��ي ال�ش�ب��ان وال�ف�ت�ي��ان ال��ذي��ن أغ��راه��م
ال �ت �ح��ري��ض امل��ذه �ب��ي وح �م��ل ال �س�ل�اح».
ويلفت ال��ى أن األس�ي��ر ك��ان «ي��أخ��ذ ثمن
السالح الذي يوزعه على مناصريه ،ومن
ليس له القدرة على الدفع كاش ،يسمح
ل��ه بالتقسيط» .وأك�ث��ر م��ا ي�ح��زن أحمد
م��ن ال�ت�ج��رب��ة ال �غ��اب��رة ،ف �ق��دان صديقيه
م� �ه� �ن ��دس االت � � �ص� � ��االت ع� �ل ��ي س �م �ه��ون
وخبير الكمبيوتر لبنان العزي ،اللذين
«راحت عليهما في لحظة رخيصة برغم
أنهما لم يحمال يومًا السالح».

بهدوء

مفاوضات غامضة طريقها مفتوح
ناهض حتر
ث�لاث عمليات تفاوضية تجري ح��ول امللفات الكبرى في
الشرق األوسط )1( :املفاوضات الفلسطينية ــــ اإلسرائيلية،
( )2وامل�ف��اوض��ات الخاصة ب�ـ «جنيف» ح��ول س��وري��ا)3( ،
واملفاوضات اإليرانية ـــ األميركية.
صحيفة «هآرتس» تنقل عن مسؤولني إسرائيليني أنهم
«يشعرون أن الواليات املتحدة لم تعرض صورة دقيقة عن
التنازالت التي ّقدمتها لإليرانيني في إطار الصفقة» .يمكن
أن نسحب الشعور نفسه حول صفقتي سوريا وفلسطني؛
ف�لا أح��د ي�ع��رف ك��ل ش��يء عما ي�ح��دث ،س��وى أن�ن��ا نعيش
مناخ التسويات.
ن �ب��دأ ب��ال�ج��ان��ب امل �ع �ت��م ،وه ��و م��ا ي �ح��دث ف��ي امل �ف��اوض��ات
الفلسطينية ــــ اإلسرائيلية؛ من يستطيع اإلج��اب��ة ،اليوم،
عما إذا ك��ان ال�ج��ان��ب الفلسطيني األض�ع��ف قبل بتقديم
تنازالت جوهرية أم أن��ه ال ي��زال يعاند؟ ربما كانت خلية
م�ح��دودة العضوية ه��ي التي تعرف «ص��ورة دقيقة» عن
حجم التنازالت تلك.
على ك��ل ح ��ال ،ت�غ��دو امل�ع�ل��وم��ات أق��ل أه�م�ي��ة ،ح�ين ن��درس
ال �ح ��اج ��ة امل �ل �ح��ة ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إل � ��ى اس �ت �م��رار
املفاوضات ّ
بحد ذات�ه��ا .وم��ن ال��واض��ح أن في استمرارها
هذا ،تنازل فلسطيني جوهري ،فيما تواصل حكومة العدوّ
تكثيف مشروعها االستيطاني على نحو غير مسبوق.
ليس ل��دى «السلطة» بديل ع��ن القبول إال االستقالة ،أي
حل نفسها بنفسها .وهو ما أصبح يتعارض مع مصالح
فئات اجتماعية وسياسية واسعة .في املقابل ،ال تستطيع
«حماس» أن تعترض بأكثر من الصرخات التي ال يسمعها
ٌ
أحد؛ فهي استقالت ،بالفعل ،من القضية الفلسطينية ،حني
سمحت لنفسها ب��أن تتحول أداة بيد اإلخ��وان املسلمني،
ض ��د راع �ي �ت �ه��ا ال �ق��وم �ي��ة ،س ��وري ��ا ،وت �ن �خ��رط ف ��ي أول��وي��ة
املعركة املذهبية في بالد الشام ،وفي أولوية نصرة الدولة
اإلخ��وان �ي��ة ف��ي م �ص��ر .وق ��د خ��رج��ت م��ن ح��رب�ي�ه��ا ه��ات�ين
خاسرة مهشمة ،من دون قدرة واقعية على إنقاذ نفسها،
فما بالك بإنقاذ القضية؟ بل إن أيام الحكم الحمساوي في
غزة باتت معدودة؛ فحاملا يتم التوصل إلى تفاهم مبدئي
على «أوسلو  ،»2ستكون استعادة رام الله لغزة مقدمة ال
بد منها إلعالنه.
الطرف الثالث ،املعني بالصفقة ،هو اململكة األردنية التي
ثابرت على السعي لبث الحياة في ما يسمى مفاوضات
«العملية السلمية» ،لكن ما أن بدأت تلك املفاوضات ،حتى
انقطعت املعلومات؛ فعمان ،أيضًا ،ليست لديها «صورة
دق �ي �ق��ة» ع�م��ا ي �ح �ص��ل .وه ��ي ت�خ�ش��ى ،م��ن دون أن ت�ك��ون
لديها القدرة على االعتراض ،صفقة ال تأخذ في االعتبار
م�ص��ال�ح�ه��ا ف��ي م�ل�ف��ات ال�لاج �ئ�ين وال �ن��ازح�ي�ن ،وال �ح��دود
الثنائية ،والعالقة االقتصادية واملالية مع الضفة الغربية.
ترعى واشنطن ،مفاوضات رام الله ـــ تل أبيب ،وتضغط
ل�ح�ص��ول ص�ف�ق��ة ،ل�ك��ن اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين ي�ض�غ�ط��ون الن�ت��زاع
كل شيء ،وال يقبلون بأقل من اتفاق إذع��ان كامل من قبل
«السلطة» ،بما في ذلك مباركة االستيطان .وهو أمر غير
عملي كما يدرك األميركيون ،حتى أن وزير الخارجية جون
كيري أصبح ّ
يلوح بـ «انتفاضة ثالثة»!
ّ
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ت��ي تتلهف لسلسلة ص�ف�ق��ات ش��رق

ما قل
ودل
هتافات تهاجم
يرد:
الشعار والمفتي ّ
ّ
طرابلس قضية حق
ابتليت بمحامين فاشلين

وال �س �ع��ودي��ة ،وإذا اخ�ت�ل�ف�ت��ا فسيقاتل
ب �ع �ض �ن��ا ب �ع �ض��ًا إل � ��ى ال� �ن� �ه ��اي ��ة ،ألن �ن��ا
م��ع س��وري��ا وه ��م م��ع ال �س �ع��ودي��ة ،وإذا
اتفقتا فسينتهي امل��وض��وع ونتصالح
كما تصالحنا سابقًا م��ع رئ�ي��س تيار
امل �س �ت �ق �ب��ل س� �ع ��د ال� � �ح � ��ري � ��ري» .ودع � ��ا
األج � � �ه� � ��زة األم � �ن � �ي� ��ة إل � � ��ى ال� �ب� �ح ��ث ع��ن
«ت�ي�س�ي��ر ي�ح�ي��ى غ �ل �ي��ون ،وه ��و س��وري
يحمل الجنسية التشيكية من مواليد
 ،1971وإل � �ق� ��اء ال �ق �ب��ض ع �ل �ي��ه مل �ع��رف��ة
ع�لاق�ت��ه ب�ت�ف�ج�ي��رات ط��راب �ل��س» ،راف�ض��ًا
إعطاء املزيد من املعلومات عن غليون.

واكتفى بالقول« :اسألوا األمن العام».
ك� �ل ��ام ع � �ي ��د اس � �ت� ��دع� ��ى ردًا م � ��ن وزي � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة م � ��روان ش��رب��ل ،ال� ��ذي أك ��د أن
«شعبة املعلومات برئيسها وضباطها
ورت �ب��ائ �ه��ا وع �ن��اص��ره��ا ك ��اف ��ة ت�خ�ض��ع
ملؤسسة ق��وى األم��ن ال��داخ�ل��ي املرتبطة
بوزير الداخلية والبلديات ،وهي تؤدي
دوره��ا على الصعيد الوطني العام من
خ�لال تنفيذ القوانني املعمول بها ،وال
�رف ك ��ان وف ��ق أه ��واء
ت�ع�م��ل ت�ح��ت أي ظ � ٍ
وتوجهات طائفية أو حزبية» ،معتبرًا
أن «اس�ت�س�ه��ال تحليل دم اآلخ��ري��ن من
أي ج�ه��ة ك��ان��ت ،ل�غ��ة تكفيرية إج��رام�ي��ة
يحاسب عليها القانون».
وسط هذه األجواء ،أوضحت مصادر في
الحزب العربي الديموقراطي لـ«األخبار»
أن «م �س��ؤول�ي�ن أم �ن �ي�ين ط �ل �ب��وا م ��ن عيد
تأجيل مؤتمره الصحافي ،لكنه رفض»،
م� �ش� �ي ��رة إل� � ��ى أن� � ��ه «ل � �ي ��س ل ��دي� �ن ��ا ش ��يء
ن �خ �س��ره ،وس �ن �ق��ات��ل دف��اع��ًا ع��ن أن�ف�س�ن��ا
ح �ت��ى ال �ن �ه��اي��ة ،وم� ��ن ي �ظ��ن أن ب��إم�ك��ان��ه
إسقاط جبل محسن فهو واهم».
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تبينّ أن توقيع أمني سر
املجلس األعلى للدفاع اللواء
محمد خير ،في  30الشهر
املاضي ،قرار تأخير تسريح
الضابطني في املديرية
العامة ألمن الدولة أنطوان

مكاري وإيلي منسى ،جاء
مخالفًا للمرسوم الرقم
 10720الذي أصدره الرئيس
ميشال سليمان الشهر
املاضي ،ويقضي بتسريح
مكاري ومنسى من الخدمة
بعد بلوغهما سن التقاعد.

أوس�ط�ي��ة ت�ح��اف��ظ ع�ل��ى مصالحها االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،فيما
ّ
ّ
للتفرغ للتحديات اآلسيوية ،تحصل على أفضل
تستعد
العروض من أخصامها ال��روس والسوريني واإليرانيني،
ف ��ي ح�ي�ن ت �ع��ان��ي األم� � ّ�ري� ��ن م ��ن ح �ل �ف��ائ �ه��ا اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين
والسعوديني والفرنسيني الذين يعرقلون ،اليوم ،الخطة
األميركية إلنشاء مظلة تفاهمات في املنطقة.
عالم اتفقت موسكو وواشنطن؟ ما هي التنازالت املتبادلة
(غير ملف الكيماوي)؟ هل ّ
ثمة َم��ن يعرف بالضبط؟ هل
يكون «جنيف  »2مقابل «أوسلو »2؟ أهذه هي املقاربة التي
يحاول كيري إقناع بنيامني نتنياهو بها ،فيما األخير
ّ
التمرد السعودي ،سينال كل ما يريد
يظن أنه ،بتحالفه مع
فلسطينيًا وبعض ما يريد سوريًا وإيرانيًا.
تعرقل السعودية ،سواء عبر أدواتها السياسية السورية
أم عبر أدوات�ه��ا اإلرهابية في س��وري��ا ،التسوية الروسية
األميركية .هل تستطيع؟ يمكنها ،بالطبع ،أن تسبب املزيد
من اآلالم للشعب السوري ،لكنها ستخضع ،في النهاية،
لتسوية فرضتها وتفرضها الوقائع؛ فالقوتان الرئيسيتان
ف��ي س��وري��ا اآلن ،ليستا ال�ن�ظ��ام وامل �ع��ارض��ة ،ب��ل الجيش
العربي السوري واملنظمات اإلرهابية التي تم التوافق على
ضربها ،فحصل النظام ،بذلك ،على اع�ت��راف دول��ي ليس
ببقائه ،وإنما ،أيضا ،بدوره في مكافحة اإلرهاب بالنيابة
عن توافق الدولتني األعظم.
ل�ل�س�ع��ودي��ة ش��ري��ك أوروب� � ��ي م � ��أزوم ه ��و اآلخ � ��ر ،ب��ان�ت�ف��اء
ح �ض��وره ودوره ف��ي م��ا يعتبره «مستعمرته السابقة»،
س��وري��ا؛ ي�ح��اول الفرنسيون عرقلة «ال�ه��رول��ة» األميركية
لعقد صفقة م��ع اإلي��ران �ي�ين  ،ت�ن�ش��أ ،حسبما أع�ل��ن وزي��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال � ��روس � ��ي س �ي ��رغ ��ي الف� � � � ��روف ،ع �ل ��ى ق ��اع ��دة
«التسلسلية والتوافقية» ،أي ليس كما يريد اإلسرائيليون
على قاعدة الشمولية تحت التهديد؛ اتفاق نهائي ينزع
القدرات النووية اإليرانية أو إعالن الحرب على إيران.
ليست إلي��ران مصلحة ،ولن تقبل باتفاق شامل ونهائي،
وإنما هي تطرح إطارًا يسمح باطمئنان املجتمع الدولي
إلى انها ال تزمع انتاج سالح نووي مقابل إزالة العقوبات
عنها ،على أن تتم كل خطوة الحقة في إط��ار ودي .وهذا
ه��و م�ع�ن��ى «التسلسلية وال �ت��واف �ق �ي��ة» .وه ��و إط ��ار قبلت
ب��ه واش �ن �ط��ن ال �ت��ي ت��ري��د ،ف��ي امل �ق��اب��ل ،ض �م��ان االن�ش�غ��ال
اإلي ��ران ��ي ال��واق �ع��ي ع��ن م �ج��رى امل �ف��اوض��ات الفلسطينية
ـ�ـ�ـ�ـ اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وال �ت��وص��ل إل ��ى ت�ف��اه�م��ات ب �ش��أن س��وري��ا
ول�ب�ن��ان وال�ب�ح��ري��ن .ول��دى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،االس�ت�ع��داد
لتقديم تنازالت جوهرية في امللفات الثالثة ،على قاعدة
التسلسلية وال�ت��واف�ق�ي��ة .وه��ي «ق��اع��دة» راب�ح��ة بالنسبة
للمحور الروسي ــــ اإليراني ــــ السوري في كل مكان ،ما عدا
امكان تخلي هذا املحور
فلسطني .واملشكلة ،هنا ،ليست في ّ
عن الفلسطينيني ،وإنما في عدم توفر الرافعة السياسية
الفلسطينية التي تمكن الفلسطينيني من اإلفادة من مناخ
االنسحاب األميركي من املنطقة.
هناك شعور لدى الجميع بأن طريق التسويات اإلقليمية
ّ
مفتوح .ولعل هذا هو «الشعور» الذي ُيفقد السعوديني أي
عقالنية سياسية ،ويدفعهم نحو مروحة من التحالفات
ً
ّ
املرتدة وباال على اململكة ومكانتها ودورها وأمنها ،سواء
م��ع اإلره��اب �ي�ين أم م��ع إس��رائ �ي��ل أم م��ع ذل��ك ال�ك��اري�ك��ات��ور
االستعماري ،فرنسا.

علم
وخبر
«الجديد» بني قطر وبيروت
ت�س��ارع��ت ال �خ �ط��وات اإلج��رائ �ي��ة ل�ل�م�ب��اش��رة ف��ي إص� ��دار ج��ري��دة عربية
ج��دي��دة ّ
تمولها قطر ،وت�ص��در م��ن ال��دوح��ة ول�ن��دن ،وت�ك��ون لها مكاتب
كبيرة في بيروت والقاهرة وباريس وواشنطن.
واتفق مبدئيًا على إط�لاق اس��م «الجديد» على الصحيفة ،األم��ر الذي
أث��ار مشكلة قانونية بسبب امتالك قناة «الجديد» اللبنانية حصرية
هذا االسم التجاري .وتجرى اآلن مداوالت قانونية ملعالجة األمر .وعلم
أن ال�ج�ه��ات ال�ق�ط��ري��ة امل�ش��رف��ة رص ��دت م��وازن��ة ت�ف��وق  25م�ل�ي��ون دوالر
سنويًا لدعم املوقع اإللكتروني اإلخباري للصحيفة الجديدة ،من دون
أن يؤدي ذلك إلى تعديالت في موقع «املدن» اإللكتروني الذي يصدر في
ّ
وتموله قطر أيضًا .وفي ضوء التغييرات السياسية الحاصلة
بيروت
في املنطقة ،في ما يتعلق باألزمة السورية ،فقد باتت «العبارة» األكثر
ّ
ّ
املنضمني إلى هذه الصحيفة من كتاب ومحررين ،أن القاسم
رواجًا بني
امل�ش�ت��رك ه��و ال �ع��داء إلي ��ران وامل �ق��اوم��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،وللجيش ف��ي مصر
وسوريا.

مكتب لـ«الحر» في قريطم
ي��دي��ر ع��دد م��ن امل�ع��ارض�ين ال�س��وري�ين التابعني ل�ـ«ال�ج�ي��ش ال�ح��ر» منذ
أشهر ،بمساعدة ناشطني من تيار املستقبل ،مركزًا اجتماعيًا طبيًا يقع
ضمن نطاق املربع األمني املحيط بمنزل آل الحريري في قريطم ،في
مبنى يضم أيضًا أحد املصارف املعروفة .ويعنى املركز بشؤون جرحى
املقاتلني املعارضني التابعني لكتائب «الجيش الحر» ،ومهمته تأمني
توزعهم على بعض مستشفيات العاصمة ومتابعة عالجهم.

