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بورتريه

ـطلوبين فورًا
اع ـ ـتـ ــدوا ع ـل ــى ال ـج ـي ــش وال ـس ـي ــادة
الوطنية» ،مشددًا على أن االجهزة
االمنية الرسمية ال تقبل «أقــل من
التعاون وتسليم املطلوبني».
وفـ ــد ال ـف ـصــائــل ال ـ ــذي زار الـعـمـيــد
ش ـ ـحـ ــرور فـ ــي م ـك ـت ـبــه فـ ــي ص ـي ــدا،
خ ـ ـ ـ ــرج م ـ ـ ــع كـ ـثـ ـي ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــوم.
ال ـج ـي ــش رم ـ ــى فـ ــي أي ــديـ ـه ــم كـ ــرات
ن ــار ال يـسـتـطـيـعــون رم ـي ـهــا ،ألنـهــا
ستحرق كيفما كان .واالسئلة التي
ً
تواجه قيادة الفصائل تتعلق أوال
بـقــدرتـهــا عـلــى تــوقـيــف املـطـلــوبــن
ونقلهم إلــى الـخــارج ،وهــل تحتمل
ردود الفعل املتوقعة ضدها ،ليس

المولوي انتقل
من ضيافة الشعبي
الى ضيافة نعيم
النعيم في حي حطين

مـ ــن الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة ال ـت ــي
تحتضنهم في املخيم فحسب ،بل
أي ـض ــا م ــن «إخ ــوانـ ـه ــم» ف ــي لـبـنــان
وخ ـ ــارج ـ ــه؟ ت ـع ـت ـقــد األج ـ ـهـ ــزة ب ــأن
الـقــوى الفلسطينية يمكنها حسم
أمر املطلوبني الجدد كما فعلت مع
مـجـمــوعــة الـضـنـيــة بــرئــاســة أحمد
سـلـيــم مـيـقــاتــي ع ــام  2002عـنــدمــا
فرضت فتح وعصبة األنصار على
أفــرادهــا إمــا الرضوخ لسيطرتهما
أو املـ ـ ـغ ـ ــادرة ،وك ـم ــا س ـل ـمــت بــديــع
حـ ـم ــادة «أبـ ـ ــو عـ ـبـ ـي ــدة» ف ــي ال ـع ــام
نفسه.
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة ع ـ ـق ـ ــدت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
السياسية الفلسطينية اجتماعًا
بـ ــرئـ ــاسـ ــة أم ـ ـ ــن سـ ـ ــر حـ ــركـ ــة ف ـتــح
فتحي أبــو ال ـعــردات وممثل حركة
حـ ـم ــاس ع ـل ــي ب ــرك ــة وق ــائ ــد ق ــوات
األمن الوطني الفلسطيني صبحي
أبو عرب وأمير الحركة اإلسالمية
امل ـجــاهــدة جـمــال خـطــاب والـنــاطــق
اإلعــامــي فــي عصبة األن ـصــار أبو
ش ــري ــف ع ـق ــل .ف ــي ب ـيــان ـهــم ،أكـ ــدوا

ح ــرصـ ـه ــم «ع ـ ـلـ ــى أمـ ـ ــن امل ـخ ـي ـم ــات
ودعـ ـمـ ـه ــم لـ ــوحـ ــدة ل ـب ـن ــان وأمـ ـن ــه،
وكـ ـلـ ـف ــوا ال ـل ـج ـن ــة األمـ ـنـ ـي ــة الـعـلـيــا
بالتحقيق فــي مــا تــردد عــن دخــول
م ـط ـلــوبــن إلـ ــى امل ـخ ـيــم وتـمـسـكــوا
بالتنسيق مع الدولة اللبنانية».
على أن اجواء املخيم ليست جيدة.
وه ـ ـنـ ــاك قـ ـل ــق مـ ــن انـ ـفـ ـج ــار ك ـب ـيــر.
وال ـ ـنـ ــاس يـ ـت ــذك ــرون م ــا ج ـ ــرى فــي
ً
مخيم نهر البارد شماال .واملشكلة
تتفاقم مــع إص ــرار ال ـقــوى األمنية
عـلــى وج ــود امل ــول ــوي واألس ـي ــر في
املخيم مقابل نفي قيادات الفصائل
ذل ــك .وخــرجــت أص ــوات تنتقد أداء
الــدولــة التي «ترمي عجزها علينا
وحولتنا إلى مضافة لإلرهابيني»،
متسائلني «كيف استطاع املولوي
وقبله األسير وشاكر الدخول إلى
املخيم املحاصر بحواجز الجيش
الـ ـ ـت ـ ــي ت ــوقـ ـفـ ـن ــا سـ ـ ــاعـ ـ ــات ي ــوم ـي ــا
لـلـتــدقـيــق ف ــي هــويــات ـنــا وتـفـتـيــش
سـ ـي ــاراتـ ـن ــا ،ف ــي وق ـ ــت ل ــم ي ـت ـعـ ّـرف
عـنــاصــره على املــولــوي بحجة أنه
حلق لحيته؟».
املـ ـخـ ـي ــم م ـ ـلـ ــيء ب ـم ـط ـل ــوب ــن أك ـث ــر
خـ ـ ـط ـ ــورة م ـ ــن األسـ ـ ـي ـ ــر وامل ـ ــول ـ ــوي
م ــن قـ ـي ــادات «الـ ـق ــاع ــدة» و»ج ـب ـهــة
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» و»داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وت ـش ـي ــر
املـعـلــومــات االمـنـيــة ال ــى أن شــادي
املولوي يقيم حاليًا في حي حطني
لــدى نعيم النعيم ،أب ــرز مساعدي
امل ــوق ــوف نـعـيــم ع ـبــاس فــي كتائب
عبدالله عزام وأحد وجوه التيارات
املـتـشــددة الــدائــرة فــي فلك القاعدة
ف ــي امل ـخ ـيــم .بــانـتـقــالــه م ــن ضـيــافــة
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي هـ ـيـ ـث ــم الـ ـشـ ـعـ ـب ــي إل ــى
النعيم ،لم يشعر أهل املخيم به.
من جانبه رأى إمام مسجد القدس
ال ـش ـيــخ م ــاه ــر ح ـم ــود أن امل ــول ــوي
«لـ ــن يـسـتـطـيــع ال ـت ـح ــرك ك ـم ــا ك ــان
يفعل في محيطه الطرابلسي ،ألنه
سـيـكــون تـحــت األن ـظــار السياسية
ً
واألمنية ،فضال عن أن عني الحلوة
ليس بيئة حاضنة لفكره املتشدد».
ولـ ـف ــت حـ ـم ــود إلـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـج ــارب
الـ ـف ــاشـ ـل ــة ل ــإره ــابـ ـي ــن ف ـ ــي ع ـب ــرا
وعــرســال وطرابلس «تشكل درســا
ملــن يــريــد الـقـيــام بمغامرة جــديــدة،
خصوصًا بعد تقلص املتعاطفني
م ــع ال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـط ــرف ــة بـسـبــب
سلوكها املتوحش».

ـس أقوى من الدولة
 14آذار :الصفقة وجه
من وجوه االنتقاص
من سلطة الدولة

على «اعتماد السرية في املفاوضات
الجارية لهذه الغاية».
فــي املـقــابــل ،هــاجـمــت األمــانــة العامة
ً
ل ـ ـ  14آذار ص ـف ـقــة الـ ـتـ ـب ــادل ،م ـش ـيــرة
إلــى أن «الصفقة تبني وجهًا إضافيًا

لــان ـت ـقــاص م ــن سـلـطــة ال ــدول ــة الـتــي
يـ ـخـ ـت ــاره ــا ال ـ ـح ـ ــزب ل ـي ـت ـغ ـط ــى ب ـهــا
ح ـ ـ ــن يـ ـعـ ـج ــز ع ـ ـ ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ه ـ ـ ــدف،
وي ـت ـخ ـطــاهــا وي ـن ـف ــرد ح ــن يـتـمـكــن،
ف ـي ـط ـل ــق مـ ـ ــن ي ـس ـم ـي ـه ــم ت ـك ـف ـي ــري ــن
وإرهــابـيــن ويقايض عليهم ،وبرغم
أنـ ــه ش ــري ــك ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ،ي ـت ـجــاوز
خـ ـلـ ـي ــة األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـعـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي صـ ــدد
عـنـصــره املـعـتـقــل ويـمـنــع ال ــدول ــة من
أي مقايضة ممكنة» .وقــالــت األمانة
إن «جــري ـمــة خـطــف الـعـسـكــريــن هي
نتيجة مباشرة لقتال حــزب الله في
سوريا ،فهو مسؤول عن هذه األزمة
ومـســؤول عــن فــرز األس ــرى بــن أبناء
دولــة ال يستحقون الحرية وحزبيني
يستحقون الحماية».

أحمد الخطيب...
وسيط قطر في القلمون
المفاوض أحمد الخطيب.
ٌ
اسم لمع أثناء مفاوضات
تحرير العسكريين األسرى لدى
«جبهة النصرة» و«الدولة
اإلسالمية» في القلمون.
صفقة
الخطيب سبق أن أنجز ّ
راهبات معلوال بنجاح ،لكنه
ّ
لم ُيحقق شيئًا حتى الساعة
في ملف العسكريين األسرى
رضوان مرتضى
بعد مرور شهر على أسر العسكريني
ال ـل ـب ـنــان ـيــنُ ،س ـ ِّـرب ــت م ـع ـلــومــات عن
وسـ ـ ــاطـ ـ ــة ق ـ ـطـ ــريـ ــة مـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة ،ب ـعــد
ن ـ ـجـ ــاح دوره ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي مـ ـل ــف راه ـ ـبـ ــات
معلوال اللواتي احتجزتهن «جبهة
النصرة» .ولم تكد ّ
تمر أسابيع قليلة
حـتــى خ ــرج إل ــى الـعـلــن اس ــم وسـيــط
ّ
ليتبي
ّقطري ُيدعى أحمد الخطيب،
أنــه ســوري الجنسية ،وليس قطريًا.
الـخـطـيــب نـفـســه ك ــان ق ــد شـ ــارك في
مفاوضات إطالق سراح الراهبات.
اهتمام القطريني بملف العسكريني
األسـ ــرى ال ُيـشـبــه اهـتـمــامـهــم بملف
ال ــراهـ ـب ــات .ف ـهــم ل ــم ُي ــرس ـل ــوا مــوف ـدًا
ق ـط ــري ــا ،ك ـم ــا ح ـص ــل س ــاب ـق ــا .ورغ ــم
وصف الخطيب باملوفد القطري في
وســائــل اإلع ــام ،فــإن ّمـصــادر قطرية
ت ـقــول إن ــه «ل ـيــس مـكــلـفــا رسـمـيــا من
الحكومة القطرية بالوساطة».
أحـ ـم ــد ال ـخ ـط ـي ــب ش ـ ــاب سـ ـ ــوري فــي
ال ـع ـشــري ـن ـيــات م ــن ع ـم ــره .ابـ ــن بـلــدة
مقيمًا
كناكر في ريف دمشق ،لم يكن ّ
فــي الــداخــل الـســوري ،بــل كــان يتنقل
ب ــن ق ـطــر ح ـيــث كـ ــان ي ـق ـيــم ب ـصــورة
دا ُئـ ـم ــة ث ــم ان ـت ـقــل ب ـعــدهــا إلـ ــى دب ــي.
وت ـش ـيــر م ـص ــادر س ــوري ــة مـعــارضــة،
ّ
إلى أن الخطيب نشط على خط جمع
امل ـس ــاع ــدات وإرس ــال ـه ــا إل ــى الــداخــل
ال ـس ــوري .وتـكـشــف ل ــ«األخ ـب ــار» إلــى
أنـ ــه كـ ــان ي ـط ـلــب م ــن ابـ ــن ع ـ ّـم ــه ف ــواز
الخطيب ،امللياردير ورجــل األعمال
امل ـع ــروف ف ــي دبـ ــي ،إرس ـ ــال ح ــواالت

مــال ـيــة ألفـ ـ ــراد س ــوري ــن مـحـتــاجــن.
ّ
وتـشـيــر أيـضــا إل ــى أن الخطيب كــان
نــاشـطــا إعــامـيــا ســابـقــا ،عـمــل بــدايــة
عـلــى جـمــع مـعــونــات مــن الـتـجــار في
ال ـعــالــم وعـ ــدة ش ــرك ــات م ــن ُدب ـ ــي ،ثم
ُيرسلها عبر فواز الخطيب ،صاحب
السوري.
شركة ساكا ،إلى الداخل
ّ
ارتباط الخطيب بالجماعات املسلحة
بدأ مع املجموعات التي خرجت في
ريــف حماه ،وربطته صداقة وطيدة
بـقــائــد «كـتـيـبــة أب ــو الـ ـف ــدا» ،املــرتـبــط
ب ـحــركــة اإلخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،ق ـبــل أن
تـبــايــع «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» .وه ــو كــان
على تواصل دائــم مع «كتيبة أحمد
الخلف» و«ل ــواء أبــو مالك الـكــردي»،
ّ
لتخلص إلى القول إن هذه العالقات
ّ
مهدت لتأديته دور املـفــاوض بحكم
معرفته الواسعة بعدد من القيادات
ف ــي ّص ـف ــوف م ـج ـمــوعــات امل ـعــارضــة
املسلحة.
ل ــم ي ـسـ ّـجــل ل ـل ـم ـفــاوض الـ ـس ــوري أي
تـ ـص ــري ــح ،ل ـك ــن سـ ـ ــرت روايـ ـ ـ ـ ــات عــن
م ـ ـغـ ــامـ ــراتـ ــه ف ـ ــي مـ ـل ــف ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض.
وت ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر قـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــة م ــن

ممثل
«النصرة» لبناني
كـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ـ ّـرة
«أب ــو ع ــزام ال ـكــوي ـتــي» ،هــو مــن يـتــولــى
املفاوضات في ملف راهبات معلوال.
وبعد مقتله فــي مـعــارك يـبــرود ،نقلت
املهمة اليوم إلى القيادي في «النصرة»
املدعو «أبو ُصهيب» ،ثم نقل امللف من
جــديــد إل ــى اب ــن ّم ـجــدل عـنـجــر املــدعــو
عـمــر صــالــح املـلــقــب ب ــ«أب ــو ال ـف ــاروق».
وص ـ ــال ـ ــح يـ ـشـ ـغ ــل مـ ــركـ ــز امل ـ ـسـ ــؤول
األمني في «جبهة النصرة» ،وهو كان
برفقة إبراهيم أبــو معيلق الــذي قتلته
اسـتـخـبــارات الجيش فــي البقاع بداية
ال ـعــام ال ـجــاري لــاشـتـبــاه فــي ارتـبــا ّطــه
بـ«كتائب عبد الله عــزام» ،فيما تمكن
صالح من الفرار حينها.

ّ
املـفــاوضــات ل ــ«األخ ـبــار» أن وساطة
الخطيب رفـضــت بــدايــة مــن قيادتي
«الـ ـنـ ـص ــرة» و«ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة»ّ ،وان أم ـيــر
«ال ـن ـص ــرة» أبـ ــو م ــال ــك ال ـت ــل ــي رفــض
اس ـت ـق ـب ــال ــه فـ ــي بـ ــدايـ ــة م ـه ـم ـت ــه .ثــم
طـلــب مـنــه عـنــاصــر التنظيم اإلتـيــان
بـتـصــريــح م ــن ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
ُي ّ
دون فيه موافقتها كتابيًا على مبدأ
ّ
املـقــايـضــة وت ـف ــوض إل ـيــه الـتـفــاوض
بالنيابة عنها .حــال «ال ــدول ــة» معه
ليس أفـضــل مــن «ال ـن ـصــرة» .فيما ال
يـعـيــره تنظيم «ال ــدول ــة» أي أهمية،
الع ـت ـب ــاره أن ال ق ـ ــدرة ل ــه ع ـلــى فعل
اعتباره موفدًا قطريًا،
ويرفض
شيءّ ،
ّ
مــؤكـدًا أن ــه «لـيــس مكلفًا رسميًا من
الدولة القطرية».
تـ ـ ـع ـ ــددت م ـ ـغـ ــامـ ــرات ال ـخ ـط ـي ــب بــن
بـيــروت والـبـقــاع .ففي إح ــدى امل ــرات،
وأثناء مروره بسيارة مزودة بزجاج
حاجب للرؤية تحمل لوحة سورية
فـ ــي م ـح ـل ــة الـ ـط ــري ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فــي
بيروت ،هاجمه ّ
شبان قبل أن تتدخل
القوى األمنية وتنقله إلى املخفر .كان
حينها برفقة أحــد أصدقائه املدعو
حسن الحجيري ،ابــن بلدة عرسال،
الــذي يعمل في مجال باصات النقل
ال ـتــاب ـعــة ل ـشــركــة الـ ـص ــاوي زن ـت ــوت.
وفي حادثة أخرى ،ترددت معلومات
عـ ــن ت ــوق ـي ـف ــه عـ ـل ــى أحـ ـ ــد الـ ـح ــواج ــز
أث ـ ـنـ ــاء م ـح ــاول ـت ــه إدخـ ـ ـ ــال حــافـلـتــن
ّ
ـن م ـســاعــدات إنـســانـيــة إلــى
مـحــمـلـتـ ُ
ّ
ع ــرس ــال .ت ـش ــب ــه املـ ـص ــادر الـخـطـيــب
ب ــال ـن ــاش ــط اإلعـ ــامـ ــي عـ ــاء ال ـش ـيــخ،
اب ــن ب ـلــدة ال ــرس ــن الـ ــذي ن ـشــط على
هــواء الفضائيات الداعمة لـ«الثورة
السورية» قبل أن ُيصبح الحقًا أحد
أم ــراء الـحــرب فيها .وتــذكــر املـصــادر
ّ
أن الـشـيــخ ك ــان فــي ال ـبــدايــة يـتـسـ ّـول
املـ ــال م ــن رجـ ــال األعـ ـم ــال ال ـســوريــن
لدعم مجموعة هنا أو نقل مساعدة
ّ
يتحول إلــى أحد
إلــى هـنــاك ،قبل أن
أثرياء «الثورة» ُ
الجدد .ال يقصد هنا
اإلســاءة إلى املفاوض السوري ،لكن
حصيلة الوساطة حتى ُاآلن ال تعدو
كونها فقاعة إعالمية لم تحقق شيئًا
مما حققه الوسيط السابق مصطفى
الحجيري املـشـهــور ب ــ«أبــو طاقية»،
الذي نجحت وساطته في إخراج ١٣
عسكريًا.

