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المشهد السياسي

حزب الله إلطالق مبادرة
بين بري وعون

االتفاق
النووي:
عصر جديد
في الشرق
األوسط
(أ ف ب)

ألن ـه ــا تـصـبــح تـلـقــائـيــا ب ــن خ ـطـ َـري
«داع ـ ــش» م ــن ج ـهــة ،وإي ـ ــران م ــا بعد
الـنــووي مــن جهة أخ ــرى .وال شــك أن
مــا يعيشه الـيــوم األردن وتركيا في
عملهما للحد مــن صـعــود التنظيم
فــي املناطق املتاخمة لهما ،وإمكان
تمددهما الى داخل سوريا ملحاربته
في عقر داره ،وإنشاء مناطق عازلة
تبعد خـطــر ال ـحــرب عــن أراضـيـهـمــا،
يـمـثــل ال ـي ــوم أبـ ــرز صـ ــورة ع ــن واق ــع
هذه الدول .وإذا كانت تركيا تحارب
عـلــى جبهة األكـ ــراد والـتـنـظـيــم معًا،
وتالقي دعمًا قطريًا ،فإن السعودية،
التي تدعم األردن ،تريد بدورها خلق
حالة متماسكة بعد حرب اليمن ،ما
يجعلها بعد اتفاق فيينا في موقع

ح ـ ـسـ ــاس ،ت ـ ـحـ ــاول مـ ــن خـ ــالـ ــه ،مــع
تـحـيـيــد نـفـسـهــا ع ــن تـنـظـيــم ال ــدول ــة،
اإلم ـ ـسـ ــاك ب ـم ـنــاطــق نـ ـف ــوذ ف ــي دول
املواجهة مع إيران .وهو ما لن يكون
ً
سهال في ظل تنامي قوة «داعش».
وألن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وضـ ــع خـطــا
ً
فــاصــا بــن مرحلتني ،فــإن مشهدية
ج ــدي ــدة ف ــي طــري ـق ـهــا الـ ــى ال ـظ ـه ــور،
وم ـع ـه ــا خـ ـط ــوط ح ـم ــر كـ ـثـ ـي ــرة ،فــي
خضم مرحلة تاريخية وانقسامات
ط ــائـ ـفـ ـي ــة وت ـ ـصـ ــاعـ ــد ح ـ ـ ــدة الـ ـح ــرب
وط ــاب ـع ـه ــا األمـ ـن ــي وال ـع ـس ـك ــري فــي
ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط .وجـ ــرت الـ ـع ــادة أال
ترسم هذه الخطوط إال بالدم ،وليس
مــن خــال مفاوضات وح ــوارات على
الطاولة.

خـ ّـيــم تــوقـيــع االت ـف ــاق ال ـن ــووي بني
إيــران وأميركا وال ــدول الكبرى في
ال ـع ــال ــم ع ـل ــى األجـ ـ ـ ــواء الـسـيــاسـيــة
ّ
التطورات
العامة في البالد ،فغابت
والـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول ع ـ ــن أي م ـ ــن األزم ـ ـ ـ ــات
املستمرة ،ال ّ
سيما أزمــة الحكومة
وآلـ ـي ــة ال ـع ـمــل داخ ـل ـه ــا ،وخ ــاف ــات
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر م ــع رئـيــس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ت ـ ـم ـ ــام س ـ ـ ـ ــام وت ـ ـيـ ــار
املستقبل.
غ ـيــر أن ال ـت ـبــايــن ف ــي امل ــواق ــف بني
رئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالصـ ــاح
النائب ميشال عون والرئيس نبيه
ب ـ ـ ّـري ح ـظــي بــاه ـت ـمــام حـ ــزب ال ـلــه.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ال ـحــزب بــدأ
ٌّ
م ـفــاوضــات م ــع حـلـيـفـيــه ،ك ــل على
ح ـ ــدة ،ل ـت ــدوي ــر الـ ــزوايـ ــا .وبـحـســب
امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن الـ ـح ــزب يـسـتـعــد
إلط ـ ـ ـ ــاق م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـعــد
عـيــد الـفـطــر م ــن أج ــل الـتـقــريــب في
وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر ب ــن بـ ــري وعـ ــون،
خـصــوصــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاألزمــة
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وم ــرس ــوم ف ـتــح دورة
استثنائية ملجلس ّ
النواب .ويمكن
القول إنه إلى ّ
حد اآلن تم التوصل
إل ــى «م ـنــع االش ـت ـبــاك امل ـبــاشــر بني
ال ـط ــرف ــن ،خ ـ ــارج مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
أو داخـ ـل ــه» ،وإن ب ـ ّـري ك ـ ّـرر موقفه
امل ـ ّخ ــال ــف لـبـعــض ت ــوج ـه ــات ع ــون،
لكنه أكد أن «وزيــري أمل لن يكونا
فــي صـ ــدارة املـتـصـ ّـديــن لـطــروحــات
وزي ــري ع ــون» .وفــي سياق مسعى
حـ ــزب الـ ـل ــه ،ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
الـ ـح ــزب أب ـ ّل ــغ ف ــرق ــاء ال ـح ـكــومــة أن
وزي ــري ــه وق ـع ــا م ــرس ــوم فـتــح دورة
اسـتـثـنــائـيــة ملـجـلــس ال ـن ــواب ،فيما
قالت مصادر وزارية أخرى إن عون
أب ــدى لـيــونــة ف ــي مـســألــة امل ــرس ــوم،
بعد تـشـ ّـدده سابقًا ّفــي رفــض عقد
أي جلسة ملجلس النواب ما لم يكن
على جدول أعمالها انتخاب رئيس
للجمهورية.
ّ
م ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ـ ــد «ت ـك ـت ــل الـتـغـيـيــر
واالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،بـ ـ ـع ـ ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــه

األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـن ــائ ــب
إبــراه ـيــم ك ـنـعــان ،أن «ف ـتــح ال ــدورة
االستثنائية ال يتم إال بحسب ما
ي ـق ــرره مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء مجتمعًا،
والتكتل على هــذا الصعيد شريك
أس ـ ـ ـ ــاس ،بـ ـم ــن ي ـم ـث ــل ومـ ـ ــا ي ـم ـثــل،
فــي وض ــع ج ــدول االع ـم ــال» ،داعـيــا
إلــى «اح ـتــرام آلـيــة اتـخــاذ ال ـقــرارات
ّ
ل ـ ـبـ ـ ّـت مـ ــا يـ ـج ــب بـ ــتـ ــه مـ ــن م ـســائــل
ع ــال ـق ــة ل ـه ــا ع ــاق ــة ب ــان ـت ـظ ــام عـمــل
الــدولــة وبالتعيينات وســواهــا من
الـبـنــود» .وطــالــب التكتل بـ ــ«إدراج
قــانــون انـتـخــاب وقــانــون استعادة
ال ـج ـن ـس ـيــة ل ـل ـم ـن ـحــدريــن م ــن أصــل

ليونة عونية حول فتح
استثنائية ووزيرا
دورة ّ
الحزب وقعا المرسوم

ل ـب ـن ــان ــي ،وال ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـظــر م ـن ــذ 20
عــامــا ،والـبـنــود املــالـيــة األخ ــرى من
موازنة وسواها ،على جدول أعمال
ّ
الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة لـبــتـهــا خــال
ال ـ ــدورة االسـتـثـنــائـيــة ،وه ــذا األمــر
برسم الحكومة والكتل النيابية».
ً
واسـتـكـمــاال لـجـلـســات ال ـح ــوار بني
تـيــار املستقبل وح ــزب الـلــه ،عقدت
ل ـيــل أول م ــن أم ــس جـلـســة جــديــدة
فــي مـقــر الــرئــاســة الـثــانـيــة فــي عني
التينة ،بحضور ممثلي املستقبل
وحزب الله االعتياديني ،ومشاركة
ال ــوزي ــر عـلــي حـســن خـلـيــل .وقــالــت
م ـص ــادر م ـشــاركــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن
«املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــن نـ ــاق ـ ـشـ ــوا م ـخ ـت ـلــف
الـ ـقـ ـض ــاي ــا واألزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ال س ـ ّـي ـم ــا
الــوضــع األمـنــي ،مــن دون أن يسفر
اللقاء عن أي جديد» .بدورها ،دعت
كتلة املستقبل النيابية فــي بيان

ـيدا
الشمال ألنها «أكثر أمانًا وستعلن
إمارة» ،لكنه رفض.
فـ ــي ش ـق ـت ــه الـ ـت ــي تـ ـق ــع فـ ــي ال ـط ـب ـقــة
األرض ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـح ــت م ـ ـنـ ــزل ذوي ـ ـ ـ ــه فــي
م ـ ـجـ ــدل ـ ـيـ ــون ،اس ـ ـت ـ ـضـ ــاف املـ ـغ ــرب ــي
سليمان و(املخلى سبيله) سرحان
و(امل ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــوف) ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـع ـج ـم ــي
وأس ـي ــري ــن آخ ــري ــن ف ــي اج ـت ـمــاعــات
تنسيقية بحثت فــي ال ـتــدريــب على
الـســاح وجمعه فــي أمــاكــن مختلفة
م ـ ــن ص ـ ـي ـ ــدا؛ مـ ـنـ ـه ــا شـ ـق ــة تـ ـق ــع فــي
الـ ـقـ ـي ــاع ــة .س ـل ـي ـم ــان ك ـل ـف ـهــم بــرصــد
تحركات شخصني ،األول يدعى «أبو
ع ـلــي» ويـعـمــل ســائــق س ـيــارة أج ــرة،
وال ـث ــان ــي مـحـمــد املـ ـص ــري ،م ـســؤول
ســرايــا املقاومة فــي التعمير ،بهدف
اغ ـت ـي ــال ـه ـم ــا( .امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب) مـعـتـصــم
قـ ـ ـ ــدورة ،ط ـل ــب م ــن امل ـغ ــرب ــي تــأجـيــر
ش ـق ـت ــه األرضـ ـ ـي ـ ــة لـ ـن ـس ــوة م ـن ـق ـبــات
وأط ـف ــال (أزواجـ ـه ــن م ــن دون عـمــل).
بعد انتهاء معارك طرابلس األخيرة،
ق ـ ــاد ق ـ ـ ــدورة امل ـط ـل ــوب أيـ ـم ــن مـسـتــو
مــن طــراب ـلــس إل ــى ص ـيــدا وط ـلــب من

املـغــربــي أن يدخله إلــى عــن الحلوة
م ــن ط ــري ــق غ ـيــر شــرع ـيــة ال تخضع
للمراقبة .وهذا ما فعله .الفلسطيني
أوضح أن صديقه محمد الشيشاني
ّ
دل ــه على الـطــريــق الـتــي تقع لناحية
م ـن ـط ـقــة ال ـح ـس ـب ــة ب ــاتـ ـج ــاه ب ـس ـتــان
داخل املخيم تقود إلى حي الطوارئ
وحطني .ذات يوم ،قامت امرأة منقبة
(زوجـ ـ ـ ــة وس ـ ـ ــام ش ــريـ ـت ــح) ب ــإي ـص ــال
امل ـط ـلــوب أم ـجــد األس ـي ــر إل ــى مـنــزلــه،
ق ـبــل أن يــدخ ـلــه إل ــى امل ـخ ـيــم .ق ــدورة
راف ـ ــق الحـ ـق ــا ،م ــن ط ــراب ـل ــس ،محمد
النقوزي والبيروتي وأحمد األسير
ونجله محمد إلــى صـيــدا .اتصل به
وقــال له إن «الشيخ معنا وننتظرك
ب ـجــوار مــدرســة عــائـشــة أم املــؤمـنــن
لتوصلهم إل ــى املـخـيــم» .فــي سـيــارة
ق ــدورة مــن نــوع هــونــدا ،كــان األخير
يجلس في مقعد السائق إلى جانبه
زوجته (املخلى سبيلها) أمــل شبو.
ف ــي الـ ـخـ ـل ــف ،ك ـ ــان ي ـج ـلــس األسـ ـي ــر،
حـ ـلـ ـي ــق الـ ـ ــذقـ ـ ــن .يـ ـض ــع قـ ـبـ ـع ــة ع ـلــى
رأســه وأســدل تحتها شعره الطويل

ً
ويرتدي بنطاال وسترة .مستو كان
فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــاره ــم ع ـن ــد آخ ـ ــر ال ـط ــري ــق
لناحية املخيم .املغربي حنى ظهره
ل ـي ـص ـعــد األسـ ـي ــر ف ــوق ــه وي ـق ـف ــز عــن
ال ـس ــور بــات ـجــاه ال ـب ـس ـتــان .مـنــذ ذلــك
الحني ،تحول إلى «نقليات» املغربي.
بإشارة من قدورة ،تولى نقل األسير،
الـ ــذي تـبــدلــت جــزئـيــا مـعــالــم وجـهــه،
مرات عدة من عني الحلوة إلى صيدا
وبالعكس .خالل تلك الفترة ،كان قد
أع ـطــى نـسـخــة عــن مـفـتــاح بـيـتــه إلــى
ق ـ ـ ــدورة الـ ـ ــذي أع ـط ــى ن ـس ـخــة أخ ــرى
إلــى سليمان .فــي الـبـيــت ،كــانــت تتم
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ت ـن ـس ـي ـق ـيــة ي ـح ـضــرهــا
األسير وكوادر خالياه الجديدة.
اعـ ـت ــراف ــات امل ــوق ــوف خ ــال ــد حبلص
كشفت املستور في صيدا .قادت على
ن ـحــو م ـت ـتــال إل ــى تــوق ـيــف الـعـجـمــي
وشـ ـ ـب ـ ــو وم ـ ـح ـ ـمـ ــد عـ ـجـ ـي ــل وحـ ـس ــن
الــدغ ـي ـلــي والـ ـس ــوري يــاســر األس ـعــد
وامل ـ ـ ـغـ ـ ــربـ ـ ــي ...ومـ ــداه ـ ـمـ ــة شـ ـق ــق فــي
شــرحـبـيــل كــانــت تـسـتـخــدم لتخبئة
الـ ـس ــاح .اع ـت ــراف ــات ـه ــم ت ـث ـيــر أسـئـلــة

عدة عن مدى جدية األجهزة األمنية
في تعقب بقايا خاليا األسير الذي
يبدو أنه «يسرح ويمرح بني املخيم
وصيدا»!
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أص ـ ـ ــدر رئـ ـي ــس امل ـح ـك ـمــة
العميد خليل إبــراهـيــم ق ــراره بشأن
املطالب التي قدمها عــدد مــن وكــاء
الـ ــدفـ ــاع ع ــن م ــوق ــوف ــي عـ ـب ــرا ،مـنـهــا
األخــذ فــي االعتبار تقارير ومقاالت
وت ـس ـج ـي ــات ت ـظ ـهــر ب ــرأي ـه ــم ت ــورط
س ــراي ــا املـ ـق ــاوم ــة ف ــي م ـع ــرك ــة ع ـب ــرا،
ً
فضال عــن الطلب مــن هيئة املحكمة
ت ــزوي ــده ــم ب ـت ـق ــاري ــر ت ـظ ـه ــر كـيـفـيــة
إصابة الجنود الشهداء والجرحى،
وأخـ ـ ـ ــرى ت ـث ـب ــت تـ ـع ــرض امل ــوق ــوف ــن
لـ ـلـ ـتـ ـع ــذي ــب .واف ـ ـ ـ ــق إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ع ـلــى
ب ـع ـض ـهــا ّ
ورد ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر .كـمــا
حدد الخميس في  30تموز الجاري
أولـ ـ ــى ج ـل ـس ــات االسـ ـتـ ـم ــاع ملــراف ـعــة
وك ــاء ال ــدف ــاع ع ــن الـفـئــة األولـ ــى من
امل ــوق ــوف ــن .وم ــا تـبـقــى مـنـهــم تـحــدد
الـجـلـســات ال ـخــاصــة بـهــم تـبــاعــا في
مهلة ال تتعدى الشهرين.

لها ،بعد اجتماعها األسبوعي ،إلى
«التمسك بالحوار نهجًا وأسلوبًا،
وعـ ـل ــى وج ـ ــه ال ـخ ـص ــوص الـ ـح ــوار
ال ـج ــاري فــي عــن الـتـيـنــة مــع حــزب
الله» ،على الرغم من أنه «لم يتحقق
تقدم جدي في املواضيع الخالفية
الرئيسية ،من انتشار السالح غير
ال ـشــرعــي ال ــى ال ـق ـتــال ف ــي س ــوري ــا،
ً
وصوال الى ضرورة انتخاب رئيس
للجمهورية».
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،سـ ـ ّـجـ ــل الـ ــوزيـ ــر
جـبــران باسيل موقفًا الفـتــا بعيدًا
ّ
متطرقًا إلى
عن األزمــة الحكومية،
دور «املجتمع الدولي» في معالجة
أزم ــة ال ـنــزوح ال ـســوري إل ــى لبنان،
خ ــال اسـتـقـبــالــه وزيـ ــر الـخــارجـيــة
اإليطالي بــاولــو جنتيلوني ،الــذي
ي ـ ـقـ ــوم بـ ـج ــول ــة عـ ـل ــى املـ ـس ــؤول ــن
اللبنانيني.
ودع ــا بــاسـيــل «املـجـتـمــع الــدولــي»
ّ
إلـ ــى «أل ي ـف ــرض ع ـل ــى ل ـب ـن ــان مــا
يـ ـمـ ـتـ ـن ــع عـ ـ ــن تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه فـ ـ ــي دول
ً
أخــرى» ،قــائــا« :لقد حافظنا على
حدودنا مفتوحة مستقبلني مئات
اآلالف م ــن امل ــواطـ ـن ــن ال ـس ــوري ــن
بـيـنـمــا ،وب ــال ـت ــوازي ،س ـ ّـدت بعض
الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة حـ ــدودهـ ــا فــي
وج ــه م ـئــات ال ـنــازحــن الـســوريــن،
ضاربة عرض الحائط بمبدأ عدم
اإلب ـعــاد» .وأض ــاف أنــه «ال يمكننا
أن نقبل أن يلزمنا املجتمع الدولي
بتطبيق ما يمتنع عن تطبيقه في
دول أخ ـ ــرى» ،الف ـتــا إل ــى أن «مـنــح
إجــازات العمل وتسجيل الــوالدات
ومـ ـن ــح وث ــائ ــق أح ـ ـ ــوال شـخـصـيــة
للنازحني السوريني في لبنان هي
إش ـ ــارات أول ـي ــة الن ــدم ــاج مـسـتــدام
ألك ـث ــر م ــن م ـل ـيــونــي أج ـن ـب ــي عـلــى
أرض ـ ـنـ ــا» ،واصـ ـف ــا «ه ـ ــذا امل ـن ـحــى»
ب ـ «الـخـطـيــر وي ـهــدد وج ــود بـلــدنــا،
كما أنــه تهديد لهويتنا» ،معتبرًا
ً
أنها «بوادر توطني ،نرفضه شكال
ومـ ـضـ ـم ــون ــا ،ألنـ ـ ــه سـ ـ ـي ـ ــؤدي ال ــى
ذوبان لبنان».

األسير ّبدل جزئيًا معالم وجهه (هيثم الموسوي)

