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تقرير
رسائل إلى المحرر

بين الكيميائي والضربة نحو ترسيم لخطوط

مجلس القضاء ينفي

امللف الكيميائي واحد من
حلقات الحرب في سوريا،
لكن معالجته ال تصب في
خانة انهائها .وما حصل
اخيرًا يفتح بابًا واسعًا أمام
احتماالت ترسيم خطوط
التماس بني املناطق السورية
الى اجل غير محدود

أوردت «األخ �ب��ار» ()2013/9/9
خبرًا في عنوان «عراك قضائي»
ضمن فقرة «علم وخبر» ،ذكرت
فيه أن��ه «خ�لال اجتماع ملجلس
ال �ق �ض��اء األع� �ل ��ى ح �ص��ل خ�لاف
ب�ي��ن اث � �ن�ي�ن م� ��ن األع� � �ض � ��اء ك ��اد
يتطور إل��ى ت�ض��ارب ب��األي��دي»،
ّ
عار
يهمنا أن نبينّ أن ً هذا
الخبر ٍ
ً
عن الصحة جملة وتفصيال.
املكتب اإلعالمي ملجلس
القضاء األعلى

♦♦♦

قوى األمن تقوم
بواجباتها
ورد في «األخبار» ()2013/9/6
م��وض��وع تحت ع �ن��وان« :ال أمن
داخلي في قرى الحدود» ...وأنه
«بالكاد يصبح وج��ود عناصر
ق��وى األم��ن الداخلي افتراضيًا،
بعدما فرغت مخافرهم منهم»،
وأنه بتاريخ  2013/9/3تقدمت
دورية إسرائيلية مؤللة باتجاه
ال � �ح � ��دود م� ��ع ب� �ل ��دة ال �ع��دي �س��ة،
ف �ت��وج��ه أح � ��د امل ��واط� �ن�ي�ن ن�ح��و
بلدة العديسة ملعرفة ما يجري
عند ال �ح��دود ،ليفاجأ ب��أن باب
امل �خ �ف��ر م �ق �ف��ل ول �ي �ت �ب�ّي�نّ ف ��ي ما
بعد أنه كان هناك عنصر واحد
ف ��ي امل �خ �ف��ر خ� ��رج م �ن��ه ب��ات �ج��اه
ال � � �ح� � ��دود مل� �ع ��رف ��ة م � ��ا ي �ح �ص��ل
ع�ن��ده��ا ،وت �ط��رق امل��وض��وع إل��ى
«العديد» و«العتاد» في املخافر
وال �ن �ق��ص ال �ف��اض��ح ف �ي �ه ��ا ...إن
امل ��دي ��ري ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ق ��وى األم ��ن
ال��داخ �ل��ي إذ ت�ن�ف��ي م��ا ورد في
سياق الخبر توضح ما يأتي:
ً
أوال :إن� ��ه أث� �ن ��اء ت �ق��دم ق� ��وة من
ال�ع��دو اإلسرائيلي إل��ى محاذاة
الشريط الشائك توجهت دورية
برئاسة رئيس مخفر العديسة
إل� ��ى امل �ن �ط �ق��ة ح �ي��ث ك ��ان ��ت أول
الواصلني إلى املكان ،باإلضافة
إلى دورية من مفرزة استقصاء
ل � �ب � �ن� ��ان ال � �ج � �ن� ��وب� ��ي وأع � �ل � �م� ��وا
األج �ه��زة األم �ن �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ال�ت��ي
اتخذت اإلجراءات املناسبة.
ث��ان �ي��ًا :إن م �خ �ف��ر ال �ع��دي �س��ة لم
ً
يكن مقفال كما ورد ف��ي الخبر،
ب��ل ك ��ان داخ �ل��ه ح� ��ارس ال�ث�ك�ن��ة
وعنصران آخران.
ثالثًا :إن مخافر وقطعات قوى
األم��ن الداخلي ومنها املنتشرة
في املناطق الحدودية ،وبالرغم
م � �م� ��ا ت� �ع ��ان� �ي ��ه م � ��ن ن � �ق� ��ص ف��ي
ال�ع��دي��د وال�ع�ت� ّ�اد ،إال أن�ه��ا تقوم
بواجباتها وتنفذ املهام املنوطة
بها وه��ي تحقق إن�ج��ازات على
م�خ�ت�ل��ف ال �ص �ع��د ،س� ��واء لجهة
ال � �ج� ��رائ� ��م ال� �ج� �ن ��ائ� �ي ��ة ك��ال �ق �ت��ل
وال � �س� ��رق� ��ة وت� ��وق� ��ف ع �ص��اب��ات
تجار امل�خ��درات وضبط كميات
ك �ب �ي��رة م �ن �ه��ا ،أم ل�ج�ه��ة تفكيك
ال�ش�ب�ك��ات اإلره��اب �ي��ة وش�ب�ك��ات
ع� � �م �ل��اء ال � � �ع� � ��دو اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي
وت � ��وق� � �ي � ��ف أف� � � ��راده� � � ��ا وض� �ب ��ط
أدواتهم ومعداتهم.
رئيس شعبة العالقات العامة
املقدم جوزف مسلم

هيام القصيفي
ت��رس �ي��م م �ن��اط��ق ال �ق �ت ��ال داخ � ��ل س��وري��ا
يكاد يكون اليوم العنوان الوحيد الذي
ت �خ �ل��ص ال �ي ��ه ق� � ��راءة أوس� � ��اط س�ي��اس�ي��ة
مطلعة ف��ي ل�ب�ن��ان ،ب�ع��د ت �ط��ورات االي ��ام
االخيرة ،والكشف عن مفاوضات أميركية
ـــ روسية ـــ ايرانية حول امللف الكيميائي
ف� ��ي س � ��وري � ��ا ،وامل� � � �ش � � ��اورات االم �ي��رك �ي��ة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � ��دول� � �ي � ��ة ح � � ��ول ال� �ض ��رب ��ة
العسكرية على سوريا .فالوضع السوري
يذهب ،شهرًا بعد آخر ،الى مزيد من الفرز
الداخلي وال��ى مزيد من ترسيم الحدود
الداخلية ب�ين مناطق القتال ،ف��ي مشهد
سبق للبنان ان خبره ايام حربه الطويلة.
اليوم ،ومع انتقال حرب سوريا الى فصل
جديد يتعلق بامللف الكيميائي ،يصبح
الكالم عن حرب طويلة وعن مناطق نفوذ
ب�ي�ن امل �ج �م��وع��ات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة
امرًا واقعًا.
وب �ح �س��ب ه ��ذه ال � �ق� ��راءة ،ف ��ان م ��ا حصل
م��ن ت �ط��ور ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �س�لاح الكيميائي
ال ي��دخ��ل م �ب��اش��رة ف��ي االزم � ��ة ال �س��وري��ة
بمعنى اجتراح حل نهائي لها ،بل يعني
ان �ه��اء ف�ص��ل م��ن ف �ص��ول ال �ح��رب ،بعدما
ح�ص�ل��ت واش �ن �ط��ن ع �ل��ى م ��ا ت ��ري ��ده منذ
ان ل� ّ�وح��ت ب��ال �خ �ي��ار ال �ع �س �ك��ري ك�ض��رب��ة
ت��أدي �ب �ي��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �س�لاح ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي،
ل�ي��س اك �ث��ر .ف��ال�ت�ه��وي��ل ب��ال�ض��رب��ة اع�ط��ى
املفعول الذي تريده واشنطن ،وهذا كالم
ق�ي��ل ف��ي ال��دوائ��ر املعنية واالك �ث��ر ج��دي��ة،
من دون ان تحصل الضربة ،بغض النظر
عن كل التأويالت بانتصار فريق النظام
او املعارضة وخسارة الرئيس االميركي

ب��اراك اوب��ام��ا .وال سيما اذا وض��ع هدف
ال�ض��رب��ة ف��ي م�ن�ح��اه االص �ل��ي ول�ي��س في
ال�ت��رج�م��ات ال �ت��ي اع�ط�ي��ت ل��ه محليا بني
قوى  8و 14آذار ،او في صفوف املعارضة
السورية او النظام نفسه.
وت �ع �ي��د ه ��ذه ال� �ق ��راءة ال �ت��ذك �ي��ر بمسلمة
ت��رت�ك��ز ع�ل�ي�ه��ا ه ��ذه االوس � ��اط ف��ي اع ��ادة
رس��م امل�ش�ه��د ال �س��وري ،وتتعلق ب��ال��دور
االميركي ال��ذي قوبل ف��ي االي��ام االخيرة
ب� �ح� �م� �ل ��ة م � �ن ��اه � �ض ��ة .م � ��ع ال � �ت ��ذك � �ي ��ر ان
واشنطن لم تتدخل في االزم��ة السورية
منذ ان��دالع�ه��ا قبل اك�ث��ر م��ن ع��ام�ين ،رغم
امل �ط��ال �ب��ات امل �ت �ك��ررة م��ن دول ف��اع�ل��ة في
املنطقة .ال ب��ل ان االن�ك�ف��اء االم�ي��رك��ي عن
التدخل ساهم ال��ى ح��د كبير ف��ي اح��داث
خ�لاف��ات ب�ين واش�ن�ط��ن وع��واص��م عربية
وم �ن �ه��ا ال ��ري ��اض .ك ��ان االم �ي��رك �ي��ون وال
ي��زال��ون ي�ع�ت�ق��دون ان كلفة ع��دم ال�ت��ورط
ف��ي س��وري��ا اق��ل م��ن كلفة ال �ت��ورط .ولعل
التدخل البارز الوحيد كان ادراج «جبهة
النصرة» على الئحة املنظمات االرهابية،
م� ��ا اع� �ت� �ب ��ره خ� �ص ��وم ال� �ن� �ظ ��ام ال� �س ��وري
حينها انه يصب في مصلحته.
وم ��ا ع ��دا م �ط��ال �ب��ات واش �ن �ط��ن امل �ت �ك��ررة
للرئيس بشار االس��د باالنصياع لرغبة
شعبه والتنحي ،من دون ان يترافق ذلك
م��ع دع ��م امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ب��ال�س�لاح،
خ�ل�اف ��ا ل � ��دول اخ � � ��رى ،دخ� �ل ��ت واش �ن �ط��ن
ع �ل��ى خ ��ط االزم� � ��ة م �ن��ذ اش �ه ��ر ف ��ي م�ل��ف
االس� �ل� �ح ��ة ال �ك �ي �م ��ائ �ي ��ة ،ع� �ب ��ر ال �ت �ح��ذي��ر
ال��ذي اطلقته املتحدثة باسم الخارجية
االم�ي��رك�ي��ة فيكتوريا ن��والن��د ف��ي ك��ان��ون
الثاني املاضي ،للرئيس السوري من ان
استخدام هذه االسلحة خط أحمر .وجاء
هذا التحذير ليقابل ّ
برد روسي ّ
عبر عنه
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
نفسه ال��ذي يخوض اليوم معركة وضع
هذا السالح في يد املجتمع الدولي حني
ق� ��ال« :ح �ت��ى ال �س��اع��ة ت�ش�ي��ر م�ع�ل��وم��ات�ن��ا
امل�ت�ط��اب�ق��ة م��ع م�ع�ل��وم��ات ال�غ��رب�ي�ين ال��ى
ان االسلحة الكيميائية تحت السيطرة.
جمعتها ال�س�ل�ط��ات ال �س��وري��ة ف��ي مركز
او اثنني ،فيما كانت موزعة في مختلف
ان � �ح ��اء ال� � �ب �ل��اد» .م ��ع ال �ع �ل��م ان ال �ن �ظ��ام
السوري كان يحاذر ،حتى اليوم ،الحديث
العلني عن السالح الكيميائي (وقد دفع

األزمة السورية أمام خطوط تماس لحرب طويلة األمد (أ ف ب)
املتحدث باسم وزارة الخارجية السورية
ج �ه��اد م �ق��دس��ي ،آن� � ��ذاك ،ث �م��ن ت�ص��ري�ح��ه
في صيف ع��ام  ،2012ب��أن ه��ذه االسلحة
م�خ��زن��ة ل ��دى ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال�س��وري��ة
ولن تستخدم في االحداث السورية).
من هنا تصبح الضربة االميركية فصال
من فصول الحرب السورية ال خاتمة لها.
فاملناقشات االميركية التي تسربت في
ت�ق��اري��ر غ��رب�ي��ة ،رك��زت ف��ي شكل منهجي
على سلسلة من االحتماالت التي تناولت
ق �ب��ل ال �ه �ج��وم ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي ال �غ��وط��ة
الشرقية ،امكان تنفيذ عمل عسكري بعيد
عن التدخل املباشر في الحرب ،سواء عبر
اقامة منطقة حظر جوي او منطقة عازلة
تتمكن فيها ق��وات املعارضة امل��درب��ة في

دول حليفة ،من العمل النوعي.
وت� � ��درج� � ��ت امل � �ن� ��اق � �ش� ��ات ب� �ع ��د ال� �ه� �ج ��وم
ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ل �ت �ت �ن��اول ت �ف �ص �ي�لا ن��وع�ي��ة
ال �ض ��رب ��ة ،وه� ��ل ه ��ي ض��رب��ة «ع �ق��اب �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ
ت��أدي�ب�ي��ة» او ض��رب��ة ن��وع�ي��ة الس�ت�ه��داف
م��راك��ز رم��زي��ة م��ع مناقشة شاملة ملغزى
استهدافها ،او ضربة م�ح��دودة ،وصوال
ال� ��ى درس ض��رب��ة م��وس �ع��ة م ��ن دون ان
تهدف الى كسر النظام السوري.
ش��ددت ه��ذه التقارير على اهمية القيام
بضربة عسكرية الجبار النظام السوري
على تسليم سالحه الكيميائي .ولكن هذا
الخيار يفترض حكما بحسب املناقشات
االخ� ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار «امل �ف �ه��وم ال��واس��ع»
للسالح الكيميائي واالس�ل�ح��ة املختلفة

تقرير

و«ب ْت َع ِّدي»
الجماعة والمستقبل :مرحلة ِ

باعدت ساحات مصر بني
الجماعة اإلسالمية وتيار
املستقبل .اعترض إخوان
لبنان على مواقف الرئيس
سعد الحريري من االنقالب
على حكم إخوان مصر .ال همّ،
مسألة وقت ،وتعود كما
كانت .سوريا تجمع
فراس الشوفي

ما تجمعه سوريا ّ
تفرقه «رابعة العدوية»،
مرحليًا .ه��ذه ح��ال إم��ارة قطر ومملكة آل
سعود .هذه حال الجماعة اإلسالمية في
لبنان وت� ّ�ي��ار املستقبل .ل��م تكن الجماعة
يومًا حليفًا للرئيس رفيق الحريري ،وال
خصمًا طبعًا .العالقة ملتبسة دائمًا.
وبعد اغتيال الحريري ،جمع ّ
الدم الساخن
األصدقاء ـــــ األعداء ،كما جمع األعداء ،في
عالقة ملتبسة أي�ض��ًا .ال تخفي الجماعة
اإلسالمية أنها تشعر دائمًا بالغنب .وهي
ع� ّ�ب��رت أك �ث��ر م��ن م ��رة ع��ن اس�ت�ي��ائ�ه��ا من
«ط�م��ع» املستقبل باملقاعد النيابية ،في
مناطق ت��رى الجماعة نفسها فيها رقمًا
يؤهلها لنيل نائب .وربما أكثر من ذلك،
الجماعة التي بدأت تبتعد عن حزب الله

روي � �دًا روي � �دًا ب�ع��د تفجير ال �س��ان ج��ورج
 ،2005ل ��م ت �ج��د ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل االم �ت �ن��ان
امل �ط �ل��وب ،وال � ��ذي ُي �ص��رف ف��ي ح�س��اب��ات
ال �س �ي��اس��ة ،ب��امل �ق��اع��د ال �ن �ي��اب �ي��ة وح��ده��ا.
ّ
والحصة التي تستأهلها الجماعة حكمًا
هي أكبر من تلك التي حصلت عليها في
انتخابات .2009
يقتنع إخ��وان لبنان بأنهم ّ
قوة وازن��ة في
صيدا وبيروت وطرابلس والضنية ،وقوة
موجودة في البقاع ،وأساسية في إقليم
ال� �خ ��روب .وال ي�ن�ف��ك م �س��ؤول��و ال�ج�م��اع��ة
ف ��ي امل �ن��اط��ق ع ��ن ت �ع ��داد األص� � ��وات ال�ت��ي
ّ
وتجيرها
بإمكان الجماعة أن تحصدها
ل �ت �ح��ال �ف��ات �ه��ا االن �ت �خ��اب �ي��ة .ع �ل��ى س�ب�ي��ل
«الحليف» طبعًا.
تذكير
ّ
ل��م ي�ك��ن ال ��ن ��زاع ال �س �ع��ودي ـ�ـ�ـ ال �ق �ط��ري قد
ً
ب� ��دأ ي��أخ��ذ ش �ك�ل�ا ج��دي��ًا ف ��ي ل �ب �ن��ان قبل
ّ
تحوالت مصر ،ول��م تؤثر عالقة الثنائي
على عالقة الجهات املرتبطة بالدولتني
بمعزل
الخليجيتني في الداخل اللبناني،
ٍ
طبعًا عن بعض النفور الذي أصاب بعض
الشخصيات وال�ج�م��اع��ات املنغمسة في
أع �م��ال أم�ن�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س وب �ي ��روت ،إذ
بدأت تتنازع في ما بينها.
�ات ح��ادة.
أف��رز املشهد امل�ص��ري اص�ط�ف��اف� ٍ
رب �م��ا ألن ��ه إع�ل�ان ان �ت �ه��اء م��رح �ل��ة ،ودور،
وسياسة إقليمية ج��دي��دة .وص��ل الوهج
ع�ن��ده��ا إل ��ى ل �ب �ن��ان ،ف� ّ�أي��د ال��رئ �ي��س سعد
ال �ح��ري��ري خ �ط��وات ال�ج�ي��ش امل �ص��ري في
رسالة إلى الحكم املصري الجديد« ،فاقد

ف��ي نظر أكثر م��ن م�س��ؤول مستقبلي في
املناطق ،هي حليف «صنديد» ،على الرغم
من الفتور اآلن.
رس��ال��ة ال�ح��ري��ري ك��ان��ت إع�ل�ان اصطفاف
ط�ب�ي�ع��ي إل ��ى ج��ان��ب امل��وق��ف ال �س �ع��ودي،
الداعم والدافع واملساند للجيش املصري،
ولعزل مرسي ،ومعه األمير حمد ووزي��ر
ّ
املستجد في
خارجيته وال ��دور ال�ق�ط��ري
املنطقة عمومًا .وبعيدًا عما حصل على
األرض ،من تنافر في جسمي التنظيم ،بدا
عماد الحوت على رسالة
تعليق النائب ً
ال� �ح ��ري ��ري ع�ل�ان �ي ��ة ع �ل��ى ص �ف �ح �ت��ه ع�ل��ى

ال�ش��رع�ي��ة» و«م�ن�ت�ه��ك ال�س�ل�ط��ة» ف��ي نظر
اإلخ��وان .وأي��دت الجماعة عودة الشرعية
إل��ى ال��رئ�ي��س «امل �ع��زول» واملعتقل محمد
مرسي ،وانخرطت في الدفاع عن التنظيم
العاملي  ...من بعيد.
ول�لأم��ان��ة« ،ص�ي��ت» الجماعة اإلسالمية
ّ
في لبنان ال يمكن مقارنته بذلك املتعلق
ب��اإلخ��وان ،ال��ذي يقول عنه املستقبليون
قبل س��واه��م إن��ه «س �ي��ئ» ،وب��أن أس��وأ ما
ي�م�ك��ن أن ي �ح��دث مل�ص��ر ه��و أن يحكمها
اإلخوان املسلمون .وال ّ
شك بأنك لن تسمع
هذا الخطاب عن إخوان سوريا! الجماعة،
ً
ّ
علق الحوت على رسالة الحريري عالنية على صفحته على «الفيسبوك» (مروان طحطح)

