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تقـرير

من فوق
ف ��ي ب �ل��دان �ه��ا مل�م�ث�ل��ي االئ� �ت�ل�اف ال � ��ذي ال
يعدو كونه اآلن ــ وكذلك من قبله املجلس
ال��وط�ن��ي ـ �ـ ه�ي�ئ��ات ص��وري��ة وإع�لام�ي��ة ،ال
كيان حقيقيًا ومتماسكًا له في ممارسة
دوره امل�ع��ارض س��وى م��ن خ�لال أف��راده��ا
ّ
وت�ن��ق�ل�ه��م ب�ين ال� ��دول ال��رئ�ي�س�ي��ة امل��ؤي��دة
للمجموعات املختلفة التي يتألف منها
ّ
االئ� � �ت �ل��اف ،امل � ��وزع � ��ة ب �ي�ن ت ��رك �ي ��ا وق �ط��ر
وال �س �ع��ودي��ة واألردن وم �ص��ر وف��رن �س��ا
وبريطانيا والواليات املتحدة .لم ُيمنح
أي من هؤالء مكاتب تمثيلية ّ
جدية فيها.
خطوة كهذه يحسبها االئتالف ضرورية
وحتمية كي يستكمل بها شرعية دولية
م �ل �م��وس��ة ،ي�ض�ي�ف�ه��ا إل� ��ى ال �ص �ف��ة ال �ت��ي
حملها سريعًا كممثل للشعب السوري.
خ��ام�س�ت�ه��ا ،ب��ات��ت امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة
الخارجية في عهدة جسمني تمثيليني
ه � �م� ��ا امل � �ج � �ل� ��س ال� ��وط � �ن� ��ي واالئ � � �ت �ل��اف
املعارض .في كليهما ترجح كفة األخوان
امل�س�ل�م�ين ف ��ي ال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه�م��ا .وق��د
اح�ت��اج تحقيق ح� ّ�د أدن��ى م��ن االن��دم��اج
الظاهر بينهما إلى خمسة أي��ام طويلة
من التفاوض الشاق في ال��دوح��ة ،حمل
امل�س��ؤول�ين القطريني على التعامل مع
املعارضني املشتتي ال��والء واالتجاهات
وال� �خ� �ي ��ارات وي�ج�م�ع�ه��م ع � ��داء م�ش�ت��رك
ل�لأس��د ،بطريقة مماثلة لتعاطيهم مع
مداوالت اتفاق
األفرقاء اللبنانيني خالل
ُ
ال� ��دوح� ��ة ع� ��ام  ،2008ع �ن��دم��ا أوص � ��دت
دونهم األبواب ومنعوا من املغادرة إلى

عط االئتالف
لم ُي َ
مما ُأعطي
بعد أكثر ّ
المجلس الوطني

المسلح اليوم
األسير يعلن تنظيمه
ّ
حني إبرام تفاهمهم نهائيًا.
ل�ع��ل امل �ف��ارق��ة ّف��ي ت�ش��اب��ه األس �م��اء ل��دى
ال�ع��ائ�ل��ة ال�س��ن�ي��ة الدمشقية التقليدية.
انتخب أح�م��د م�ع��از الخطيب ،الداعية
اإلس� �ل ��ام � � ��ي ال� � � � ��ذي ي� ��دع � �م� ��ه األخ� � � � ��وان
املسلمون ُ
وينظر إليه على أنه واجهتهم،
ّ
رئ �ي �س��ًا ل�ل�ائ �ت�ل�اف ف ��ي م��رح �ل��ة ي �ع��ده��ا
لتحقيق انتقال السلطة من األس��د إلى
معارضيه ،وربما إلى األخوان املسلمني
أنفسهم .على نحو مماثل قبل عقود،
عينّ الرئيس حافظ األسد ،غداة الحركة
التصحيحية عام  ،1970أحمد الخطيب
رئ �ي �س��ًا ل� �ل ��دول ��ة وش� �غ ��ل ه ��و م�ن�ص�ب��ي
رئيس الحكومة ووزي��ر ال��دف��اع توطئة
إلجراء انتقال للسلطة إليه يبدأ بتعديل
الدستور واستفتاء شعبي ،أدى السنة
ال�ت��ال�ي��ة ع��ام  1971إل��ى ان�ت�خ��اب األس��د
رئيسًا للجمهورية طوال  30عامًا.
سادستها ،ال يزال املجتمع الدولي يدعم
سياسة النأي بالنفس التي انتهجتها
ح�ك��وم��ة ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي منذ
إع�ل�ان� �ه ��ا .ال ي� �ب ��دي ل �ب �ن��ان اس� �ت� �ع ��دادًا
لالعتراف باالئتالف املعارض الجديد،
ً
ول � ��م ي� �ش ��أ ق� �ب�ل�ا االع � � �ت � ��راف ب��امل �ج �ل��س
ّ ً
الوطني ،وال عد كال منهما كدول أخرى
ً
ممثال للشعب ال �س��وري ،وال ُيظهر في
املقابل استعدادًا لسحب اعترافه بنظام
األس��د ،وال بثنائية انقسام سوريا بني
هذين الفريقني.
تجعله سياسة النأي بالنفس أقرب إلى
تثبيت م��وق�ع��ه ب�ين اإلث �ن�ين ح�ت��ى غ��داة
ان� ��دالع أح� ��داث س��وري��ا ق�ب��ل  20ش�ه�رًا:
ال ي �م��دح ال�ن�ظ��ام ال ��ذي ي�ع�ت��رف ب ��ه ،وال
يستفز املعارضة التي ال يريد االتصال
ال� ��رس � �م� ��ي ب � �ه� ��ا ،وال ُي � � �ج� � ��اري ج �ه ��ود
ال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة إلح� �ل��ال االئ� �ت�ل�اف
محل النظام في مجلس الجامعة وعلى
الخارطة اإلقليمية.
يطمئن امل�س��ؤول��ون اللبنانيون إل��ى أن
موقفهم هذا يلقى ّ
تفهم العرب والغرب
عندما يقرنون سياسة النأي بالنفس
باالستقرار.

ّ
سرقت أحداث غزة األخيرة األضواء عن «أسير» صيدا.
ّ
توجهت األنظار إلى مخيم عني الحلوة الذي احتفل ابتهاجًا
بإنجازات املقاومة الفلسطينية ،فيما استمر الشيخ أحمد
األسير في هجومه على حزب الله ،بانتظار إعالنه اليوم عن
خطوات املرحلة املقبلة
أمال خليل

ع� � � � � ��ادت ب � ��وص � �ل � ��ة ص � � �ي� � ��دا أم � � � ��س إل � ��ى
اتجاهها الصحيح .املدينة ومخيماتها
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت ��ي ت �ج �ن��دت ل�ل�ت�ن��دي��د
ب��ال �ع��دوان ع �ل��ى غ� ��زة ،س��رق��ت األض� ��واء
ع��ن ت��أم��ل ال �ش �ي��خ أح �م��د األس �ي ��ر ،ال��ذي
ال ي� � ��زال ي �س �ت �ش �ي��ر ن �ف �س��ه وم �ن��اص��ري��ه
ف ��ي ال �خ �ط ��وات ال �ت��ي س �ي �ق��وم ب �ه��ا ،ردًا
ع�ل��ى ح��ادث��ة تعمير ع�ين ال�ح�ل��وة عصر
األح� ��د ال �ف��ائ��ت ،ال �ت��ي ق �ت��ل ف�ي�ه��ا اث �ن��ان
م��ن أن �ص ��اره ،وف �ت��ى م��ن أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة.
ع��دس��ات ال�ك��ام�ي��رات وال�ح�ش��ود صوبت
نحو مخيم عني الحلوة ،كما إطالق النار
ابتهاجًا ب��إع�لان امل�ق��اوم��ة الفلسطينية
ع��ن إس �ق��اط ط��ائ��رة ل�ل�ع��دو .أم��ا األس�ي��ر،
ال � � ��ذي روج � � ��ت م� � �ص � ��ادره ت ��وج �ه ��ه إل ��ى
عقد مؤتمر صحافي أم��س عقب صالة
الجمعة ،فإنه حصر نشاطه في اإلط��ار
املعتاد ليوم الجمعة في مسجد بالل بن
رب ��اح .بعد ال�ص�لاة ،خطب ف��ي املصلني
ت�ح��ت ش�ع��ار «ال يحقق ال�ظ��ال��م ه��دف��ه»،
ً
م �ك �ي�ل�ا ال �ش �ت��ائ��م ل �ل �س �ي��د ح �س��ن ن�ص��ر
ال �ل��ه وال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس ��د.
وتماشيًا م��ع امل�ن��اس�ب��ة ،ض� ّ�م��ن الخطبة
أج � � ً
�واء ع��اش��ورائ �ي��ة ،ف �ق��ال إن «األح� ��رار
رف � �ع� ��وا ش� �ع ��ار امل� � ��وت وامل� ��ذل� ��ة ع �ن��وان��ًا
لكرامتهم» ،راب�ط��ًا ب�ين «طغيان الكيان
الصهيوني في غزة واألس��د في سوريا
ون �ص��ر ال �ل��ه ال ��ذي ق�ت��ل رف �ي��ق ال�ح��ري��ري
ووس � � ��ام ال �ح �س��ن وال � �ع� ��زي وس �م �ه��ون.
وقد اختلط الدم الفلسطيني بالسوري
باللبناني» .واخ�ت�ت��م خطبته ب��اإلع�لان
عن مؤتمر صحافي يعقده اليوم «ألعلن
الخطوات التي سنقوم بها في املرحلة

ما قل
ودل
دقدوق يعود
إلى لبنان بعد اطالق
السلطات العراقية
سراحه

ج�ع�ج��ع أن «ال � ��داء ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�ت��داع�ي��ات
األح� ��داث األم�ن�ي��ة ال�ت��ي ج��رت أخ �ي �رًا في
ّ
ص �ي��دا ال ي�م�ك��ن م�ع��ال�ج�ت��ه ب��امل�س��ك�ن��ات
ف �ح �س��ب ،وإن �م��ا ب�م�ع��ال�ج��ة م�ك��ام�ن��ه من
ج��ذوره��ا» ،م��ؤك��دة « ض��رورة نشر قوى
الجيش واالمن ًالداخلي ،وجمع السالح
من صيدا ّ
مقدمة لجمعه من كل لبنان».
وكررت ان «الطريق األقصر لسحب فتيل
ّ
التوتر الحالي ،وتنفيس االحتقان يكمن
ف��ي رح�ي��ل ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة» .ف��ي امل�ق��اب��ل،
اس �ت �ه �ج��ن «امل� �ج� �ل ��س ال �ع �ل �م��ائ��ي أله��ل
السنة والجماعة ف��ي ط��راب�ل��س وشمال
ل�ب�ن��ان» م��ا ورد ع�ل��ى ل�س��ان جعجع في
رده على السيد نصر الله «من مغالطات
وم� � �ح � ��اوالت ت �ل �م �ي��ع ص � ��ورت � ��ه» ،ورأى
ان ج �ع �ج��ع «ارت� �ب ��ط وال ي � ��زال ال ��ى اآلن
باملشروع االسرائيلي ــ االميركي».
وف��ي خطوة اس�ت�ف��زازي��ة ،اع��اد مناصرو
ق��وى  14آذار اغ�لاق الطريق امل��ؤدي��ة من
س��اح��ة ري��اض الصلح إل��ى تلة السرايا
ف ��ي ب � �ي� ��روت ،ب��ال �ع��وائ��ق ب �ع��دم��ا ك��ان��ت

ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة أع � ��ادت ف�ت�ح�ه��ا ن �ه��ارًا.
وكانت هذه الطريق اغلقت بعد اغتيال
اللواء وس��ام الحسن وهجوم مناصري
 14آذار على السرايا الحكومية.

املحكمة الدولية
ع� �ل ��ى ص �ع �ي ��د آخ� � � ��ر ،اع� �ل� �ن ��ت امل �ح �ك �م��ة
الخاصة بلبنان في الهاي ،أن االدعاء في
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري
أودع لديها مذكرته التمهيدية ،وقائمة
ال�ش�ه��ود ال��ذي��ن يعتزم اس�ت��دع��اء ه��م في
أث�ن��اء املحاكمة ،وقائمة البيانات التي
ينوي عرضها كأدلة .وأوضحت أن هذا
اإليداع يأتي مراعاة ملهلة حددها قاضي
اإلج� ��راءات التمهيدية دان�ي��ال فرانسني
كجزء من اإلعداد للمحاكمة.
وأودعت املذكرة التمهيدية واملستندات
امل��رت �ب �ط��ة ب �ه��ا ب�ص�ف��ة س��ري��ة ،وت�خ�ض��ع
قائمة الشهود وقائمة البيانات للسرية
التامة ما لم يقرر القضاة خالف ذلك.

اطالق دقدوق
في مجال آخر ،أطلقت السلطات العراقية
س � ��راح ال �ل �ب �ن��ان��ي ع �ل��ي م��وس��ى دق ��دوق
وغ � ��ادر إل ��ى ل �ب �ن��ان .ودق � � ��دوق ،امل�ن�ت�م��ي
إل��ى ح��زب ال �ل��ه ،أوق�ف�ت��ه ق ��وات االح�ت�لال
األميركي ف��ي ال�ع��راق ع��ام  ،2007بتهمة
امل� �ش ��ارك ��ة ف� ��ي ق �ت��ل ج� �ن ��ود أم �ي��رك �ي�ي�ن.
وقال وكيل دقدوق املحامي عبد املهدي
املطيري الذي اعلن خبر االطالق ،إنه لم
يكن هناك سند العتقال موكله وإن قرار
اإلفراج عنه اتخذ الليلة قبل املاضية.

ّ
توجه وزير الداخلية
والبلديات مروان شربل
خالل جلسة مجلس
الوزراء األخيرة إلى صيدا،
وبقيت الجلسة منعقدة،
وجرى االتفاق قبل ذهاب
شربل على أن ال يزور
الشيخ أحمد األسير.
وخالل الجلسة ،علم رئيس

الحكومة نجيب ميقاتي
من أحد الوزراء أن شربل
زار األسير ،ما استدعى
ً
اتصاال منه بوزير الداخلية
ّ
لسؤاله عن صحة الخبر،
فنفى أن يكون قد زار
األسير .وبعد وقت قصير،
وردت معلومات تشير إلى
أن شربل ّ
رد على اتصال
رئيس الحكومة من مكان
لقائه األسير.

املقبلة .وعليكم جميعًا أن تعززوا الثقة
بجهد مسجد بالل واإلخوة فيه».
تماشى األس�ي��ر م��ع ت �ط��ورات غ��زة التي
ت �س ��ارع ��ت ف ��ي وق � ��ت الح � ��ق ي � ��وم أم ��س.
أعلن النفير العام في صفوف جماعته
لنصرة الشعب الفلسطيني .وف��ي هذا
اإلطار ،رجحت مصادر متابعة لحركته،
أن� ��ه س �ي �ع �ل��ن ف ��ي م��ؤت �م��ره ظ �ه��ر ال �ي��وم
تشكيل فصيل م �ق��اوم إلس��رائ �ي��ل ،وه��و
ما رشح عن استشاراته .ولفت متابعون
لحركة األسير إلى أنه سيركز على كون
«ع� �ن ��وان امل �ق ��اوم ��ة ه ��و ال �غ �ط��اء ل�س�لاح
ح��زب ال �ل��ه» ،وأن ع�ل��ى ال�ط��ائ�ف��ة السنية

أن ت �ق��وم ب��واج �ب �ه��ا مل �ق��اوم��ة إس��رائ �ي��ل،
ول�ن�ص��رة ال�ش�ع��ب الفلسطيني ،و«مل� ّن��ع
احتكار ح��زب ال�ل��ه للمقاومة» .وق��د ملح
األسير لهذا الخيار في مقابلة مع قناة
«العربية» أم��س ،علمًا بأنه بعيد وقوع
ح ��ادث ��ة ال �ت �ع �م �ي��ر ،ت� �ح � ّ�دث ع ��ن ت��وج�ه��ه
إل� ��ى ت �ش �ك �ي��ل ت �ن �ظ �ي��م م �س �ل��ح «مل �ق��اوم��ة
إسرائيل واملشروع اإليراني وحلفائه».
س �ي ��اس �ي ��ون ص � �ي� ��داوي� ��ون وج� � � ��دوا ف��ي
آخ��ر ت��وج�ه��ات األس�ي��ر «أس�ل��وب��ًا جديدًا
للتصويب على حزب الله في عقر داره
هذه املرة ،وخصوصًا أن ظرف العدوان
ع�ل��ى غ��زة م ��ؤات ل�ت�ك��رار م�ش��اه��د إط�لاق
الصواريخ من جنوب لبنان بعد عدوان
ت�م��وز ،التي تبنت بعضها كتائب عبد
الله عزام».
ب �ش��أن ح ��ادث ��ة ال �ت �ع �م �ي��ر ،أش� ��ار م�ص��در
متابع إلى أن التحقيقات التي يتوالها
آم ��ر ف�ص�ي�ل��ة درك ص �ي��دا ال ��رائ ��د س��ام��ي
ع �ث �م��ان «ل� ��م ت �ص��ل إل� ��ى م��رح �ل��ة ج��دي��ة.
وم � ّ�ا أن �ج��ز ب �ع��د م� ��رور ح ��وال ��ى أس �ب��وع
ت�م��ث��ل ف��ي ج�م��ع األدل� ��ة م��ن امل �ك��ان ،مثل
ب �ق��اي��ا ال ��رص ��اص امل �س �ت �خ��دم وع�ن��اص��ر
أخ � � ��رى ت� �س ��اع ��د ع� �ل ��ى ت� �ح ��دي ��د وج �ه��ة
إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل��ى ال�ض�ح��اي��ا ال�خ�م�س��ة،
مرافقو األس�ي��ر الثالثة والفتى املغدور
ع �ل��ي ال �ش��رب �ي �ن��ي ،وم �س ��ؤول ح ��زب ال�ل��ه
في صيدا زيد ضاهر ،كمقاطع الفيديو
التي رصدت مقتطفات مما جرى .كذلك
جرى االستماع أمس إلى شهادة لبناني
َّ
وفلسطينيني ك��ان��وا برفقة األس�ي��ر في
ال�ح��ادث��ة .وج��رى الكشف على سيارتي
األسير (سوداوين من نوع بي أم دبليو
 )x5اللتني أحضرتا إل��ى مقر الفصيلة
ل �ل �ك �ش ��ف ع �ل �ي �ه �م��ا وت � �ح� ��دي� ��د ظ � ��روف
إصابتهما بالرصاص خالل الحادث.
وك � ��ان � ��ت وف� � � ��ود ش �ع �ب �ي��ة م � ��ن ال �ش �م ��ال
وم � �ج� ��دل ع �ن �ج��ر ق� ��د أم � ��ت امل �س �ج ��د ف��ي
ال �ي ��وم�ي�ن امل ��اض �ي�ي�ن ل �ت �ق��دي��م ال �ت �ع��ازي
بمقتل م �ن��اص� َ�ري األس �ي��ر .وف��ي ال�ق�ب��ة ــ
ط��راب�ل��س ،انطلقت ب�ع��د ص�ل�اة الجمعة
أم��س م��ن مسجد ح�م��زة ب��ات�ج��اه ساحة
عبد الحميد ك��رام��ي ،مسيرة تضامنية
مع األسير.

علم
و خبر
هدية بـ 90ألف دوالر
ّ
�اض ي� ��رأس إح� ��دى غ ��رف م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز س �ي��ارة م��ن ن��وع
ق� ��دم ق� � ٍ
م��رس�ي��دس ،يصل ثمنها إل��ى  90أل��ف دوالر ،ه��دي��ة إل��ى ابنته التي
بلغت الثامنة عشرة من عمرها ،بمناسبة عيد ميالدها.

تخطيط لعمل عسكري جديد ضد شعبان
ُع�ق��د اج�ت�م��اع ف��ي م�ن��زل ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال�ض��اه��ر ف��ي ط��راب�ل��س منذ
ث�لاث��ة أي��ام ،ع�ل��ى خلفية م �ح��اوالت ال�ن��ائ��ب محمد ك� ّ�ب��ارة التأثير
في عائلة الشيخ عبد الرزاق األسمر ،بهدف التنازل عن الدعوى
ضد عميد حمود ،من دون أن ُيفلح .وبعد فشل اللقاء بني كبارة
وصهيب شعبان ،شقيق الشيخ ب�لال شعبان ،ف��ي ال��وص��ول إلى
ّ
تتخوف جهات أمنية من أن هناك توجهًا لعمل
إسقاط الدعوى،
عسكري جديد ضد حركة التوحيد ،يهدف إلى إنهائها على نحو
نهائي.

وساطة ريفي في مقتل األسمر
ُيجري املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي اتصاالت
مع قضاة للحؤول دون اتخاذ إجراءات قضائية ضد املدعى عليهم
في قضية مقتل الشيخ عبد الرزاق األسمر ،وأبرزهم جهاد املغربي
و«زياد علوكي» و«عامر أريش» وعميد حمود.

الخازن في معراب
عقد لقاء في معراب يوم الخميس املاضي بني رئيس القوات سمير
جعجع ،النائب السابق فريد هيكل ال�خ��ازن ،وم�س��ؤول ال�ق��وات في
ّ
ك �س��روان ش��وق��ي ال��دك��اش .ل��م ي�ت�خ��ط ال�ل�ق��اء ال�س��اع��ة ،وات �ف��ق خالله
املجتمعون على خطوات املرحلة املقبلة.

