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في الواجهة

ّ
ساترفيلد العائد ...والود المفقود مع عون
واسـتـكـمــال الـقـتــال حتى إنـهــاء حالة
َ
«ال ـ ِـب ــال ــن» وإحـ ـك ــام ال ـس ـي ـطــرة على
معقلهما فــي الـطـيــرة .وك ــان قــد طلب
مهلة  24ســاعــة تـبــدأ صـبــاح اإلثـنــن
(أم ــس) للسيطرة على الـطـيــرة .قتال
ال ـل ـيــل كـ ــان شـ ــدي ـ ـدًا ،ب ـخ ــاف مــوقــف
قيادات فتح السياسية التي دعت إلى
االلتزام بوقف إطالق النار ،معتبرة أن
العرموشي ّ
يتفرد بالقرار .في املقابل،
يؤكد األخير أنــه ّ
ينسق خطواته مع
قيادة الحركة في رام الله.
مل ـص ـل ـحــة م ــن ي ـق ــات ــل ال ـع ــرم ــوش ــي؟
خالل معركة نيسان بني فتح وبدر،
قـ ــررت ق ـي ــادة ال ـحــركــة وق ــف إط ــاق
الـنــار قبل إنـهــاء مربع الطيرة .لكن
«اللينو» وبعض العناصر تمردوا
على القرار ّ
ومددوا القتال لثالثة أيام
إضافية .هذه املرة ،لعب العرموشي
دور «ال ـل ـي ـنــو» ،راف ـض ــا االن ـص ـيــاع.
م ـصــدر فلسطيني م ــواك ــب رأى أن
عــدم الـتــزام العرموشي ،ومــن خلفه
رام الله ،بوقف إطالق النار ،يندرج
ف ــي س ـيــاق اس ـت ـبــاق خ ـطــة الـجـيــش
اللبناني للتعامل مــع آخ ــر معاقل
التكفيريني بعد االنـتـصــارات التي
سجلت فــي عــرســال ورأس بعلبك،
إذ وص ـل ــت م ـع ـلــومــات م ــؤك ــدة إلــى
ق ـيــادات الفصائل أن الـجـيــش ،بعد
أن ينتهي مــن مـعــركــة ال ـح ــدود ،لن
يقبل باستمرار «الوضع الشاذ» في
عني الحلوة ،بالتزامن مع استمرار
تـ ـشـ ـيـ ـي ــد الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدار حـ ـ ـ ــول املـ ـخـ ـي ــم.
وبـحـســب امل ـص ــدر ،يـحـســب إص ــرار
العرموشي إيجابًا ملصلحة قيادة
السلطة الفلسطينية «التي تسعى
لـتـقــديــم إن ـج ــاز ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة،
لكنها فــي الــوقــت ذات ــه تكسر ّ
تفرد
ال ـل ـي ـنــو (امل ـح ـس ــوب ع ـلــى ال ـق ـيــادي
املفصول من الحركة محمد دحالن)
ّ
وترد
بقرار الهجوم على املتشددين
ّ
الـصــاع لحماس التي تتهمها فتح
باحتضانهم».
وكـ ــان ال ـعــرقــوب ق ــد ت ـ ّ
ـوع ــد بــالــذبــح
ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات فـ ـ ـت ـ ــح وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوى ال ـ ــذي ـ ــن
يـتــواصـلــون مــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة،
ّ
وموجها
واصفًا إياه بـ«الصليبية»،
ال ـت ـح ـي ــة إلـ ـ ــى «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» .اش ـ ـتـ ــداد
ً
االشـتـبــاكــات لـيــا أدى إل ــى سقوط
الرصاص الطائش في بعض أنحاء
مدينة صيدا.

مواقع
هناك ّ ُ ّ
إلكترونية تعلمك كيف
ّ
تتحول إلى «ناشط»
ببضع خطوات

تـحــت اس ـمــه «ن ــاش ــط» .ه ـكــذا فقط.
لــم يعد ُم ّ
همًا ّتحديد نــوع النشاط
أو م ـ ـجـ ــالـ ــهّ .إن ـ ـ ـ ــه ن ـ ــاش ـ ــط وكـ ـف ــى.
ً
يـتـعــاطــى امل ـنــش ـطــات م ـث ــا! يــذهــب
سمعة
ّ
الصالح بالطالح .الالفت أن ّ
املـ ـن ــشـ ـط ــات ،ع ـل ــى ل ـس ــان ـن ــا ،ظــلــت
ُسـ ّـيـئــة ،عـلــى عـكــس ال ـنــاشــط ،الــذي
ً
أري ـ ــد ل ــه أن ي ـك ــون «ج ـم ـي ــا» .بعد

ال ود مشهودًا بين السفير
السابق في بيروت دافيد
ّ
المعين في مطلع
ساترفيلد،
هذا الشهر مساعدًا لوزير
الخارجية االميركي لشؤون
الشرق االوسط ،وبين رئيس
الجمهورية ميشال عون.
منذ عام  1988يجمع
بينهما سوء التفاهم
نقوال ناصيف
مـ ــا بـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـل ـب ـن ــان ــي وداف ـ ـيـ ــد
س ــات ــرف ـي ـل ــد ،امل ـس ــاع ــد ال ـج ــدي ــد ل ــوزي ــر
الخارجية االميركي ريكس تيلرسون،
فـ ـسـ ـح ــة رح ـ ـ ـبـ ـ ــة وم ـ ـع ـ ـم ـ ــرة م ـ ـ ــن سـ ــوء
ال ـت ـفــاهــم ت ـعــود ال ــى ن ـحــو ثــاثــة عـقــود
تـقــريـبــا .عـنــدمــا ت ــرأس ال ـع ـمــاد ميشال
ع ــون ال ـح ـكــومــة الـعـسـكــريــة االنـتـقــالـيــة
ب ــن ع ــام ــي  1988و 1990ك ـ ــان داف ـي ــد
ساترفيلد سكرتيرًا ثالثًا ومستشارًا
س ـيــاس ـيــا ف ــي ال ـس ـف ــارة االم ـيــرك ـيــة في
بيروت ،وكــان وراء قــرار اقفال السفارة
في ايلول  1989ونقل طاقمها كله على
عجل الى قبرص.
حـيـنــذاك ،فــي ذروة املــواجـهــة بــن عــون
وس ــوري ــا واع ــان ــه لـشـهــور خـلــت حــرب
التحرير على جيشها عامذاك ،ومن ثم
انتقاد واشنطن هذا االعــان وتوقيته،
ت ـظ ــاه ــر م ـ ــؤي ـ ــدون ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
العسكرية االنتقالية ،كــان على رأسهم
ال ــراح ــل جـ ـب ــران تــوي ـنــي وعـ ـش ــرات من
ال ـش ـب ــاب ،ح ــاص ــروا م ـقــر ال ـس ـف ــارة في
ً
ع ــوك ــر ،م ــا ح ـمــل ســاتــرفـيـلــد ل ـيــا على
اخراج طاقمها االميركي منها ،بمن فيه
ال ـح ــراس والـطـبــاخــون حـتــى .استمرت
السفارة غائبة عن لبنان حتى تشرين
الثاني  ،1990في الشهر التالي الطاحة
عون.
اعــاد حصار سفارة عوكر الــى االذهــان
حـصــار الـسـفــارة االمـيــركـيــة فــي طهران
ّ
ع ــام  1979وات ـخــاذهــا رهـيـنــة ،مــا حتم
اخالءها العاجل بعدما تيقن مسؤولو
ال ـس ـف ــارة م ــن ان «الـ ـجـ ـن ــرال» ل ــن ي ــردع
املـتـظــاهــريــن واملـعـتـصـمــن فـحـســب ،بل
يـضـمــر مــواف ـق ـتــه ع ـلــى ت ـصـ ّـرف ـهــم .بعد
شهرين فقط ،مع انجاز تسوية الطائف
وانتخاب الرئيس رينه معوضّ ،
تحرك
السفير االميركي الجديد جون مكارثي
مـ ــن قـ ـب ــرص الـ ـ ــى اه ـ ـ ـ ــدن ،كـ ــي يـجـتـمــع
بــالــرئـيــس ال ـجــديــد ،م ــن دون ان يعمد
قبل انتخاب معوض الــى تقديم اوراق
اع ـت ـمــاده ف ــي لـبـنــان ال ــى عـ ــون ،وكــانــت
حـكــومـتــه الـعـسـكــريــة االنـتـقــالـيــة تمثل

انتهاء الحرب الباردة كان ال ّ
بد ِمن
ناشطني وناشطات .ماليني الناس
أصبحوا بال عمل .ال بـ ّـد للمنتصر
ّ
ف ــي تـلــك ال ـح ــرب أن يــوظ ـف ـهــم .كــان
ه ـ ـ ـ ــؤالء ،ب ـ ــداي ـ ــةِ ،مـ ـ ــن الـ ـيـ ـس ــاري ــن،
أي ـتــام الـحــالــة الـســوفـيــاتـ ّـيــة عــاملـ ّـيــا،
فــأص ـب ـح ـنــا نـ ــرى ش ـ ّـب ــان ــا ي ــرت ــدون
قمصان غيفارا بينما هم يعملون،
ّ
للرأسمالية
فــي العمق ،بما ي ــروق
ّ
العاملية .كائنات ّ
تم مسخها .الحقًا،
ّ
وم ــع م ــرور ال ـس ـنــوات ،ط ــور هــؤالء
أن ـف ـس ـه ــم ،ب ـع ــد أن دخـ ـل ــت عـلـ ّيـهــم
أجيال جــديــدة ،إلــى حد أن تبخرت
امل ـفــردات الـيـسـ ّ
ـاريــة ِمــن أصلها في

ال ـشــرع ـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة .وازن مـكــارثــي
بينه وحـكــومــة الــرئـيــس سليم الحص
ال ــى حــن حسمت واشـنـطــن انحيازها
الى معوض.
في غياب عون في املنفى ،حل ساترفيلد
على رأس سفارة بيروت ما بني عامي
 1998و ،2001حاضرًا االنتقال من عهد
الرئيس الياس هراوي الى عهد الرئيس
ام ـي ــل لـ ـح ــود .كـ ــان ك ـتــب ف ــي م ــا مضى
ال ــى ع ــون ،صـيــف  ،1989يحضه باسم
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق
االوســط ريتشارد مورفي على تسهيل
انتخاب رئيس للبنان و«نحن لن ننسى
فضلك» ،لكن «الجنرال» رفض العرض
ّ
مجددًا على غرار العرض االول ملورفي
فــي اي ـلــول  .1988اال ان الديبلوماسي
االميركي لم يـتـ ّ
ـردد يومًا في القول انه
رفض عام  2003استقبال عون ـ وهو ملا
يزل في منفاه ـ في واشنطن ،في مرحلة
التحضير ل ــ«قــانــون محاسبة ســوريــا
واستعادة سيادة لبنان» قبل اقراره في
الكونغرس في تشرين الثاني عامذاك.
م ــوقـ ـف ــان ب ـ ـ ـ ـ ــارزان ع ـل ـق ــا فـ ــي االذهـ ـ ـ ــان
ف ــي مــرح ـلــة تـ ــرؤس ســاتــرفـيـلــد س ـفــارة
ب ــاده :اولـهـمــا تـنــديــده بهجمات حزب
الـ ـل ــه ع ـل ــى الـ ــداخـ ــل االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،رغ ــم
ت ـب ــري ــره ال ـض ـم ـنــي ب ـح ـقــه ف ــي م ـقــاومــة
االحـ ـت ــال االس ــرائ ـي ـل ــي ل ـل ـج ـنــوب ،وقــد
شـهــد ج ــاءه عـنــه ع ــام  .2000ثانيهما
سهره على تطبيع العالقات االميركية
ـ السورية في لبنان ،وتاليًا دفاعه عن
وجــود الجيش الـســوري على االراضــي
اللبنانية الى حني تسوية ازمة املنطقة،

مـتـفـهـمــا دواف ـ ــع ه ــذا ال ــوج ــود بـتــوفـيــر
االس ـت ـق ــرار الــداخ ـلــي لـلـبــاد وضـمــانــه.
وخــافــا ل ـلــدور ال ــذي لـعـبــه فــي مــا بعد
خـلـفــه ال ـس ـف ـيــر ج ـي ـفــري فـيـلـتـمــان منذ
مطلع  ،2005اشهرًا قليلة بعد مباشرته
مهماته في ايلول  ،2004بانحيازه الى
فــريــق لـبـنــانــي ض ــد آخ ــر والـ ـت ـ ّ
ـورط في
تـفــاصـيــل ال ـش ــؤون الـلـبـنــانـيــة ،وكــانــت
ال ـعــاقــات االم ـيــرك ـيــة ـ ـ ال ـســوريــة بــاتــت
على فوهة مدفع منذ حرب العراق قبل
سنتني ،ثــابــر ساترفيلد مــا بــن عامي
 1998و 2001على تأكيد دعمه الشرعية
الـلـبـنــانـيــة بـمــا فـيـهــا اس ـب ــاب اسـتـمــرار
وجـ ـ ـ ــود س ـ ــوري ـ ــا ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،م ـن ـت ـه ـزًا
اجتماعه مرة تلو اخرى بالرئيس نبيه
بري كي يهاجم حزب الله ،ما احله في
عالقة مترجحة مع املعارضة املسيحية
وقتذاك.
اآلن بـ ــات م ـس ــاع ـدًا ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
االم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ي ـن ـت ـظ ــر م ــوافـ ـق ــة مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ عـلــى تعيينه بـعــد االسـتـمــاع
ال ـ ـيـ ــه .وكـ ــانـ ــت الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة فـ ــي بـ ـي ــروت

مع ساترفيلد يرتفع قرار
لبنان من السفيرة الى
مساعد وزير الخارجية

ابان ترؤسه السفارة ،سهر ساترفيلد على تطبيع
العالقات االميركية ــ السورية في لبنان (أ ف ب)

جماعات
خطابهم .أصبحنا أم ــام
ّ
رأسـ ـم ــال ـ ّـي ــة ،فـ ــي املـ ـح ـ ّـصـ ـل ــة ،إن ـم ــا
«ن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــة» .أص ـ ـبـ ـ ُـح ه ـ ــذا م ـش ـه ـدًا
عــاملـ ّـيــا .جـ ــاءت م ــا ت ـسـ ّـمــى «مــواقــع
التواصل االجتماعي» لتمسخ تلك
ال ـص ـفــة ،ال ـن ــاش ــط ،ع ـلــى ن ـحــو غير
مسبوق .أصبح بإمكان ّ
ّ
«ضراب
أي
ّ
ُ
طبل» أن يوصف بالناشط .أن يقدم
نفسه إلى اآلخرين بهذا العنوان .أن
تتسابق عليه وسائل اإلعالم ،التي
ّ
ال تــقــل عـنــه ضـحــالــة ،واملـلـيـئــة هي
نفسها بــالـنــاشـطــن والـنــاشـطــات،
ّ
ّ
ُ
وه ـك ــذا ال ـك ــل ي ــأك ــل والـ ـك ــل ُسـ ّعـيــد.
ه ـن ــاك م ــواق ــع إل ـك ـت ــرون ـ ّـي ــة تـعــلـمــك

ّ
تتحول إلى ناشط» .الخطوة
«كيف
األولـ ـ ـ ــى ،ف ــي هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ،ه ــي:
«الـعـثــور على ال ــداف ــع»ِ .مــن األمثلة
ّ
على الدافع« :ربما تكتشف أن شركة
ّ
تلويث
تتسبب في
ً
ما في مدينتك ّ
ال ـن ـهــر ،وت ـق ــرر أنـ ــك سـتـفـعــل شـيــئــا
ّ
التلو ّث».
للمساعدة على إيقاف هذا
ّ
ّ
التلوث ،إنما
سيستمر
طبعًا ،الحقًا
أنـ ــت بـ ـه ــذا تـ ـك ــون س ـع ـيــت إلي ـج ـ ّـاد
معنى لحياتكّ .أمــا كيف يستغلك
ً
ّ
السياسيون مثال ،فأنت،
اآلخــرون،
ستكون
نواياك،
صالح
فرض
على
ُ
أتفه ِمن أن تنتبه لذلك .أنت تصنع
ً
على هذا النحو أصال.

الـيــزابـيــت ريـتـشــارد ابـلـغــت ال ــى رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ووزي ـ ـ ــر
الخارجية جبران باسيل قرار التعيني.
م ـ ــع ان ح ـ ـلـ ــول س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد ،الـ ــواسـ ــع
االمل ــام بــالـشــؤون اللبنانية ومراجعها
ورجاالتها ،في منصبه ال يعيد ترتيب
لـبـنــان ف ــي سـلــم االول ــوي ــات االمـيــركـيــة
في املنطقة ،وهو في الواقع في أدناها
اآلن لكونه البلد االكـثــر االس ـتـقــرار ،اال
ان مــن شــأن هــذا التعيني االرت ـفــاع بكل
قــرار يتصل بلبنان ،للمرة االولــى منذ
ع ــام  ،2011م ــن مـسـتــوى الـسـفـيــرة الــى
مستوى مساعد وزير الخارجية.
مذ بدأ انهيار االنظمة العربية عامذاك،
في ظل السفيرة السابقة مورا كونيللي،
اقتصر القرار عليها ،كما الذين خلفوها،
في وقت شغلت مكاتب الشرق االوسط
فـ ــي الـ ـخ ــارجـ ـي ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــأح ــداث
تونس ومصر وليبيا وسوريا ،ناهيك
بــالـعــراق .كــان فــي االمـكــان العثور على
 20موظفًا في املكاتب املختصة بشؤون
البلدان تلك ،في حني يعثر بالكاد على
موظف واحــد يسأل عــن لبنان .مــذذاك،
ً
وصــوال الــى شغور الرئاسة اللبنانية،
اقتصر اهتمام الخارجية االميركية من
خــال السفير فــي بـيــروت على توجيه
ثــاث رسائل فحسب الــى اللبنانيني ال
تنفصم احــداهــا عــن االخ ــرى :استمرار
ال ـشــرع ـيــة الــدس ـتــوريــة والـ ـح ــؤول دون
انقطاعها بــأي ثمن ،ضمان االستقرار
االمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،املـ ـ ـض ـ ــي فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم ال ـج ـي ــش
والوقوف الى جانبه ضد االرهاب ّ
ومده
باملساعدات العسكرية.
منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية قبل
عشرة اشهر ،لم ترسل واشنطن اشارة
ايـجــابـيــة ال ــى ع ــون بـعــد ،وال ب ــدا انها
فــي ص ــدد تطبيع عالقتها ب ــه .نظرت
اليه على الدوام منذ عام  2006الى انه
حـلـيــف مـسـيـحــي رئـيـســي ل ـحــزب الـلــه
يــدافــع عــن سالحه ويـبــرره ،فلم تتسم
عــاقـتــه ب ــأي م ــن ال ـس ـفــراء املـتـعــاقـبــن
ب ــود مـلـحــوظ ،مــن غـيــر انـقـطــاع خيط
الـتــواصــل .حينما ذهــب الحريري الى
واش ـن ـط ــن ك ــان ــت ال ـس ـف ـيــرة ال ـيــزاب ـيــت
ريتشارد وراء الحض على استقباله
هناك .مع اندالع حرب جرود عرسال،
فـ ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــاب الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة الـ ـ ـت ـ ــي رافـ ـق ــت
ـف
الـ ـح ــري ــري ال ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن ،لـ ــم ي ـخـ ِ
مــوظـفــون امـيــركـيــون رفيعو املستوى
امتعاضهم مــن قـيــادة حــزب الـلــه هذه
ال ـح ــرب ،قـبــل ان تـعـمــد الـسـفـيــرة لــدى
عــودت ـهــا ال ــى تـعـمـيــم ه ــذا االع ـت ــراض
على املسؤولني الذين اجتمعت بهم.
يبد الرئيس بعد حماسة
في املقابل ،لم ِ
كافية ملقاربة جديدة مللف عالقته غير
الــوديــة بــاالمـيــركـيــن ،ول ــم ُيـحــط نفسه
بـفــريــق يــولـيــه االهـتـمــام املـطـلــوب .على
االقــل ينقصه مــا ينجح فيه املحيطون
بالحريري.

السخرية ِمــن ه ــؤالء أصبحت اآلن
مـ ــوجـ ــة ،ك ـم ــا كـ ــانـ ــوا ه ـ ــم ،أس ــاس ــا،
م ــوج ــة .ي ـل ـعــب هـ ـ ــؤالء ،وال بـ ـ ّـد من
االع ـت ــراف ،فــي منطقة ال ـفــراغ .هذه
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــي لـ ــم تـ ـج ــد بـ ـع ــد َم ــن
يشغلها .ه ــذه إح ــدى أزم ــات شكل
عــامل ـنــا ال ـح ــدي ــث .أخـ ـيـ ـرًا ال بـ ـ ّـد ِمــن
ّ
اإلش ـ ــارة إل ــى أن تـعــريــف الـنـشــاط،
بـ ـحـ ـس ــب «لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب» البـ ــن
منظور ،هو« :ضد الكسل يكون ذلك
ومن معاني
في اإلنسان والدابة»ِ ...
الناشط أيـضــا ،فــي لغتنا ،بحسب
املصدر نفسه ،هو« :الثور الوحشي،
الذي يخرج ِمن بلد إلى بلد».

