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تحليل إخباري

ُ
ُّ
جند الشام إلى الواجهة من بوابة الرعب واإلرهاب

رسائل إلى المحرر
األسد والحريري والبقاع

ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى م��ا ورد ف��ي صحيفة
«األخ� � � �ب � � ��ار» ال � �ث�ل��اث� ��اء بتاريخ
 2010/1/5تحت عنوان «هجمة
ب�ق��اع�ي��ة ع�ل��ى م�ص��ال�ح��ة سوريا
واس� �ت� �خ� �ب ��ارات� �ه ��ا» ،وف � ��ي إطار
ح��ق ال� ��رد :إن رؤس� ��اء البلديات
وات �ح��ادات ال�ب�ل��دي��ات ف��ي البقاع
الغربي ينفون نفيًا قاطعًا حدوث
ّ
أي اج �ت �م��اع أو ات� �ص ��ال يهدف
إلى التعطيل أو النيل من زيارة
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال �ش �ي��خ سعد
ال��دي��ن رف�ي��ق ال�ح��ري��ري .وب�م��ا أن
رؤس��اء البلديات جهات رسمية
ّ
لبنانية ،فهم ّ
يؤيدون أي خطوة
ت �ق � ّ�رره ��ا ال ��دول ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة في
إط��ار تعميق وتوثيق العالقات
مع الدول العربية ،وال سيما مع
سوريا .وإننا على ثقة ويقني بأن
االج�ت�م��اع ب�ين ال��رئ�ي�س�ين األسد
والحريري هو ملصلحة الدولتني
والشعبني اللبناني والسوري.
ّ
ك �م��ا أن �ن��ا ن� ��ود ل �ف��ت ال �ن �ظ��ر إلى
ض� ��رورة ت�ب�ن��ي امل��وض��وع �ي��ة ّفي
ن �ش� ّ�ر أي خ� �ب ��ر ،وال س �ي �م��اّ أنه
ّ
رسمية يمثلها
يتعلق بجهات
رؤس� ��اء االت� �ح ��ادات والبلديات،
لذلك اقتضى التوضيح.
رئيس اتحاد بلديات السهل
ورئيس اتحاد بلديات البحيرة

♦♦♦

امليالد واآلية
أرجو نشر التوضيح التالي عن
ّ
التحقيق الذي أعده السيد قاسم
س .ق��اس��م ت �ح��ت ع� �ن ��وان «متى
ول� ��د امل �س �ي��ح؟ أك �ي ��د م ��ش بعيد
امل �ي�لاد» ف��ي ال �ع��دد  1005تاريخ
.2009/12/25
ال بد من لفت النظر إلى أنه جرى
االج � �ت ��زاء م ��ن ال �ش��اه��د املأخوذ
م � ��ن إن� �ج� �ي ��ل ل � ��وق � ��ا ،اإلصحاح
�داد  .11،10،9،8وتاليًا
ال�ـ 02واألع� ُ
س �ق �ط ��ت أو أس � �ق � �ط ��ت كلمتان
وه� � �م � ��ا« :أض� � � � � ��اء» م � ��ن رق � � ��م 09
«وال � � ��رب» م ��ن رق� ��م  ...11وعليه
تكون اآلي��ات الشاهدة قد وردت
األصل:
حرفيًا َ كما ْ
بحسب َ َ ٌ
يلي َ ْ ُ
َ َ
�ور ِة ُرعاة
«وك � � ��ان َ ِف ��ي ِت ��ل ��ك ال� � َ�ك� �
ُ َ َ ِّ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ات
حراس َ ِ ُ
م� َّ�ت��ب��دي َ� َ�ن ي ��ح ��رس ��ون ِ َ
ال��ل� ْ�ي� ِ�ل َع� َ�ل��ى َر ِع� َّ�ي� ِ�ت� ِ�ه� ْ�م َو ِإذا َ َم َالك
الر ِّب َوقف به ْم َو َم ْج ُد َّ
َّ
الر ِّب أض َاء
َ ْ َ ُ ْ َ َِ ِ ُ
َ ْ َ
�اف��وا َخ� َ�و َف��ًا ُ ع ِظ َيمًا.
ََ
ح��وَل� َ�ه� ُ�م ف� لمْ َ�خ� َ ُ
َ
َف َق
ال ل ِّه ُم ُا الك َ« :ال تخافوا ُ .فه ُا
ُ
َ َ
َ
َ
ْ
ُ
ح َّع ُ ِظيم يكَ ُون
أن��ا أب��ش��رك� َّ�م ِ ْب��ف��ر ٍ َ
ٍ َ
ِل�ْ َ�ج� ِ�م �ي��ع ال��ش��ع� َ ِ�ب :أن � ��ه ُو ِل � � َ�د ِّ لك ُم
ال� َ�ي� ْ�و َم ِف��ي َم��دي��ن��ة َد ُاو َد ُمخل ٌ
ص
ُ َ لمْ َ ِ ُ ِ ُّ ِ
هو ا سيح َّ
الرب»
ِ
واملسيح الرب يحفظكم.
الياس سمعان

ّ♦ ♦ ♦ّ
مرشح سني
تعليقًا ع�ل��ى التحقيق املنشور
ف� ��ي ع� � ��دد «األخ � � �ب � � ��ار» الصادر
ي��وم األرب�ع��اء امل��اض��ي ،واملتعلق
ب��ان �ت �خ��اب��ات ال� �غ ��رف ��ة :ل �ق��د أتى
ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ع � �ل� ��ى ذك� � � ��ر اسمي
ك �م ��رش ��ح ش �ي �ع ��ي ،و«الحقيقة
أن �ن��ي م��رش��ح ص �ي��داوي (سني)
ما يقتضي التوضيح العتبارات
تتعلق ب�ت��وزي��ع م�ق��اع��د مجلس
إدارة ال � �غ ��رف ��ة ب �ي��ن الطوائف
واملذاهب».
كامل شريتح

فداء عيتاني
إذًا ،لم يجر استيعاب تنظيم ُ
«جند ال�ش��ام» كما سبق
ِ
أن قيل أكثر من مرة ،وكما أعلنت جهات عديدة ،سواء
بطريقة مباشرة أو عبر تسريبات أمنية كانت تفيد،
إل ��ى ي ��وم ق��ري��ب ،ب ��أن التنظيم بحكم امل�ن�ت�ه��ي ،وجرى
استيعاب ك��ل عناصره ونشاطاتهم ضمن ق��وى بدأت
تثبت نضجها كعصبة األنصار.
إال ّأن عصبة األن�ص��ار ليست مسؤولة ّ
عما حصل في
مخيم عني الحلوة منذ أيام ،ال مباشرة وال مواربة .بل
هناك من يتهم جهات أخ��رى بإنعاش حالة التوتر في
املخيم .وكالعادة ،إن اشتباك داخل أزقة مخيم محاصر
على طرف مدينة لبنانية ،يحمل تفسيرات تكاد تالمس
امل� �ع ��ارك ال �ك��ون �ي��ة م��ع ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي والقضية
الفلسطينية.
والذين يراقبون األوضاع الفلسطينية عن كثب ،وبقلق
م �ت��زاي��د ،ي�ت�ح��دث��ون ع��ن ت�ف��اص�ي��ل إض��اف �ي��ة؛ ف�ل�ي��س ما
يقلقهم فقط إنعاش جند الشام ،وإعادتها إلى افتعال
ح��ال��ة م��ن امل �ش �ك�لات امل �ت �ج��ددة ،وه ��ي امل�ج�م��وع��ة التي
ارتبطت ف��ي ف�ت��رة ماضية ،وت�ح��دي�دًا قبل ح��رب مخيم
ن�ه��ر ال �ب��ارد وخ�لال �ه��ا ،ب��اس��م ال�س�ي��دة بهية الحريري،
ح�ين أص�ب��ح ال�ص�ي��داوي��ون وأب �ن��اء مخيم ع�ين الحلوة
يدعون املجموعة باسم «جنود الست» .ثم ،مع الوقت،
ُ ِّ َ
�وال ال�ش�ب��ان الناشطني ف��ي امل�ج�م��وع��ة ،وهي
ج��ف��ف��ت أم � ً
لم تكن أم��واال طائلة بكل األح��وال ،واستوعب ع��دد من
عناصرها ضمن أطر أخرىُ ،
وربطوا سواء بالعصبة أو
بقوى أخرى.
وك � ��ان ق ��د س �ب��ق أن ح �ظ �ي��ت م �ج �م��وع��ة «ج �ن��د الشام»
ب�س�م�ع��ة س�ي�ئ��ة ل �ت �ع��دد اإلش � �ك ��االت ال �ت��ي ش � ��ارك فيها
عناصرها ،ولسرعتهم في إط�لاق النار قبل إعطاء أي

فرصة لالتصاالت السياسية ،والنعدام االنضباط الذي
ك��ان يشكوه أه��ل امل�خ�ي��م ،حيث اكتسبوا صفة الرعب
ّ
الحي
واإلرهاب ،وجعلوا أوضاع القاطنني ،وخاصة في
الذي يتمركزون فيه ،جحيمية.
إال أن مرحلة تنقية األج ��واء التي عملت عليها القوى
الفلسطينية ،من منير املقدح وفصائل أخرى ،والجانب
اللبناني ،وخ�ص��وص��ًا اس�ت�خ�ب��ارات ال�ج�ي��ش ،أدت إلى
ّ
ضبط األم��ور في املخيم ،إلى حد كبير ،وإلى مجموعة
من التفاهمات غير املعلنة.
إال أن األوض� � ��اع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال��داخ �ل �ي��ة م ��ن ناحية،

من كافح من أجل الحقوق
المدنية للفلسطينيين يستغرب
مزايدة أطراف عنصرية
وال �ص��راع��ات الفتحاوية ـــــ ال�ف�ت�ح��اوي��ة ،وس�ع��ي بعض
القوى اللبنانية إلى إعادة إمرار مشاريع من بوابة الرعب
واإلرهاب في املخيمات من ناحية أخرى ،كلها أدت إلى ما
يصفه مراقبون ومتابعون ومعنيون بأنه إعادة إشعال
ّ
هذه
وضع املخيمات مع مقدمات تمهد لتفريغها .وتبدأ ً
املحاوالت من املخيم األكثر اكتظاظًا ،واألسرع اشتعاال،
عني الحلوة ،ال من مكان آخر.
على خط آخر ،يشتكي بعض نواب مناطق في الجنوب،
من سعي قوى نافذة إلى تحويلهم إلى سماسرة عقارات،

مع طلب إحدى الشخصيات منهم البحث عن عقارات في
محيط منطقة جزين ،حيث يجري تملك مساحات واسعة
من األراضي .ويقول املتابعون واملعنيون بامللف إن هناك
للشعب ًالفلسطيني في
محاولة لدفع «الحقوق املدنية ّ
لبنان» من كونه مطلبًا محقًا ويمثل حال ألزمة سياسية
ـــــ إنسانية يعيشها أكثر من  400ألف فلسطيني مسجلني
على لوائح وكالة «األونروا» ،إلى شعار يتستر خلفه من
يسعى إلى تحويل الفلسطينيني من الجئني ينتظرون
أوان ال�ع��ودة ،إل��ى جالية فلسطينية في لبنان ،ودفعهم
إلى خارج نطاق املخيمات ،وتمليكهم شققًا في مجمعات
سكنية خارجها ،بمساعدات دولية سخية.
ويبدي هؤالء مخاوف من املوافقة الكبيرة التي يحظى
بها ع�ن��وان ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة للفلسطينيني ،علمًا بأن
هناك قوى في لبنان عملت على مدى العقدين املاضيني
على ه��ذا ال�ع�ن��وان ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق��وى الفلسطينية
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،م��ن دون ال ��وص ��ول إل ��ى أي ن �ت��ائ��ج ،م��ا عدا
الخطابات العنصرية اللبنانية التي ب��دأت من خطاب
الشهير «ال نحتاج إلى املزيد من النفايات
ميشال املر
ً
البشرية» ،وصوال إلى كل مواقف النائب نعمة الله أبي
نصر .واليوم ،انعطف الخطاب السياسي «اللبنانوي»
فجأة نحو امل��زاي��دة على م��ن ك��ان يطالب ب��إق��رار أبسط
الحقوق اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني في املخيمات
املحاصرة واملدمرة.
ويتكهن بعض املعنيني بامللف الفلسطيني بأن موجة
ج��دي��دة م��ن تصفية الحسابات األمنية الفتحاوية قد
ت ��ؤدي إل ��ى ت�س��ري��ع ت�ف��ري��غ امل�خ�ي�م��ات م��ن ج �ه��ة ،ودفع
الفلسطينيني نحو االنتحار السياسي من جهة أخرى،
مع دعم شبه رسمي لعمليات توطني واسعة .ويحبطون
حني يشيرون إل��ى أن املعالجات تقتصر على الجانب
األمني ...كالعادة.

تقــرير

ّ
ّ
باراك يهدد لبنان وصواريخ حزب الله غيرت الوضع االستراتيجي

مهدي السيد
واص��ل وزي��ر الدفاع اإلسرائيلي ،إيهود
ب ��اراك ،إط�لاق التهديدات الحربية ضد
لبنان وحكومته ،ملوحًا بضرب البنى
التحتية اللبنانية ،في وقت تحدثت فيه
تقارير إعالمية إسرائيلية عن اكتشاف
اليونيفيل حقل ألغام كبيرًا قرب الحدود
مع فلسطني املحتلة.
ً
ُف �ق��د ه ��دد ب � ��اراك ل �ب �ن��ان ق��ائ�ل�ا إن ��ه «إذا
أط �ل �ق��ت ال �ن��ار م��ن ل�ب�ن��ان ع�ل��ى مواطني
ّ
إس��رائ�ي��ل ،ف��إن إس��رائ�ي��ل ستعد حكومة
لبنان مسؤولة بأذرعها كلها وبنيتها
التحتية».
تهديدات ب��اراك ه��ذه ج��اءت خ�لال كلمة
ل��ه أم ��ام ال �ن��ادي ال �ت �ج��اري ف��ي ت��ل أبيب
ونقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية ،حيث كرر
أق � ��وال م �س��ؤول�ي�ن أم �ن �ي�ين آخ ��ري ��ن بأنه
في ح��رب مستقبلية ستواجه إسرائيل
صواريخ حماس وحزب الله التي تغطي
كل الجبهة الداخلية اإلسرائيلية.
ورأى ب � � ��اراك أن ات �ف ��اق ��ًا س �ي��اس �ي��ًا بني
إس� ��رائ � �ي� ��ل وس � ��وري � ��ا ق� ��اب� ��ل للتحقيق
وأن «ال �ف��رص��ة ل��م ت�غ��ب ،ف�ه��ذه مصلحة
إس��رائ �ي �ل �ي��ة م ��ن ال� ��درج� ��ة األول� � � ��ى ،لكن
ل ��رق� �ص ��ة ال� �ت ��ان� �غ ��و ه � �ن� ��اك ح� ��اج� ��ة إلى
اث �ن�ي�ن ،وع �ن��دم��ا ت�ن�ش��أ ال �ف��رص��ة ينبغي
االنقضاض عليها».
أضاف باراك أنه «يبدو اآلن أن السوريني
م��وج��ودون ال�ي��وم ف��ي م��زاج يسعون من
خالله إل��ى استخدام إن�ج��ازات السنتني
املاضيتني ،ومن الجائز أنهم ال يريدون
دراس � ��ة إم� �ك ��ان ال �ت �ق��دم م �ع �ن��ا م ��ا دامت
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة م��ع الفلسطينيني
عالقة».
ك�لام ب��اراك ج��اء بعد س��اع��ات على نشر
ص �ح �ي �ف��ة «ه� ��آرت� ��س» أم� ��س الخميس،
تقريرًا يفيد بأن القوات الدولية العاملة
ف��ي جنوب لبنان ،اليونيفيل ،اكتشفت
ّ
ق�ب��ل أس �ب� ّ�وع ح�ق��ل ع �ب��وات ن��اس�ف��ة تقدر
إسرائيل أن ح��زب الله زرع��ه في جنوب
ل �ب �ن��ان ع �ل��ى ب �ع��د ك �ي �ل��وم �ت��ر واح � ��د من
ال� �ح ��دود م ��ع ش �م��ال ف�ل�س�ط�ين املحتلة،
بالقرب من مستوطنة املطلة.
ووفقًا للصحيفة ،فإن حقل األلغام شمل

أك �ث��ر م��ن ع�ش��ر ع �ب��وات ن��اس�ف��ة احتوت
على متفجرات ب�م��واص�ف��ات ع��ال�ي��ة ،من
ص�ن��ع إي ��ران أو س��وري��ا ،ووص ��ل وزنها
الكلي إلى  300كيلوغرام من املتفجرات.
ّ
وت�ق��در الجهات األمنية اإلسرائيلية أن
ح��زب ال�ل��ه زرع ه��ذه ال �ع �ب��وات الناسفة
ب �ه��دف ت�ف�ج�ي��ره��ا ف ��ي ق ��وة إسرائيلية
ت�ح��اول التوغل ف��ي األراض ��ي اللبنانية
في هذه املنطقة.
وق� ��ال� ��ت «ه � ��آرت � ��س» إن دوري� � � ��ة تابعة
للكتيبة اإلسبانية في «يونيفيل» عثرت
ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �ش ��رق ��ي ل �ج �ن��وب لبنان،
ب��ال �ق��رب م ��ن ب �ل��دة ال �خ �ي��ام ،ف ��ي منطقة
تسمى «مزرعة سرده» ،على حقل عبوات
ناسفة في ليلة  26كانون األول/ديسمبر
امل��اض��ي ،بعدما الحظت القوة بواسطة
وسائل للرؤية الليلية أشخاصًا ُيشتبه
ب��أن �ه��م ي �ح �ف��رون ف ��ي األرض ،وعندما
اقتربت القوة منهم فروا من املكان.
وكانت قوات اليونيفيل قد أص��درت في
ال�ي��وم ال�ت��ال��ي الك�ت�ش��اف ال�ع�ب��وات بيانًا
قالت فيه إن جنودها عثروا على مواد
متفجرة ،وإنها فتحت تحقيقًا بالتعاون
م��ع الجيش اللبناني الستيضاح نوع
املتفجرات وهوية املشتبهني بزرعها.
ّ
وادعت هآرتس أنه وفقًا للمعلومات التي
ُ
حصلت عليها إسرائيل ،عثر في املكان،
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة م ��زرع ��ة س� � ��رده ،ع �ل��ى نحو
عشرة خنادق ُح َ
فرت بهدف زرع عبوات
ُ
ن��اس�ف��ة ف�ي�ه��ا ،وأن ��ه ع�ث��ر ق��رب الخنادق
ع�ل��ى ن�ح��و ع�ش��ر ع �ب��وات ن��اس�ف��ة .ووفقًا

ّ
ُل�لادع��اء اإلسرائيلي ،ف��إن ه��ذه العبوات
نقلت من إيران أو سوريا إلى حزب الله.
التقديرات اإلسرائيلية ،بحسب
وتشير
ّ
ُهآرتس ،إل��ى أن حقل العبوات الناسفة
زرع في املنطقة في أعقاب خشية حزب
ال�ل��ه م��ن ح�ص��ول تغلغل إس��رائ�ي�ل��ي في
األراض��ي اللبنانية على محاور الحركة
امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ه� ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ،ف ��ي حال
مسلحة في القطاع.
حصول اشتباكات ً
وقالت «هآرتس» ،نقال عن موظفني كبار
في إسرائيل ،إنه في أعقاب هذا الحادث
توجهت إسرائيل إلى محافل في قوات
اليونيفيل وإلى مسؤولني في مقر األمم
املتحدة بنيويورك وأوضحت لهم أنها
تعتقد أن حزب الله هو الذي يقف وراء
زرع العبوات الناسفة ،ال منظمات تابعة
ل �ح��رك��ة ال �ج �ه��اد ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي أطلقت
ص��واري��خ باتجاه إسرائيل في الشهور
األخيرة.
ورأت إس��رائ �ي��ل أن ال �ع �ث��ور ع �ل��ى حقل
األلغام هو مثال إضافيًا على أن نشطاء
ح ��زب ال �ل��ه ي�م�ت�ن�ع��ون ع ��ن ال ��دخ ��ول في
مواجهة علنية مع «يونيفيل» ،لذلك فإن
ث�م��ة أه�م�ي��ة لتسيير دوري ��ات م��ن قوات
اليونيفيل في املناطق املفتوحة املحاذية
للحدود اإلسرائيلية اللبنانية.
وف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،ق��ال��ت «هآرتس»
إن� � ��ه ي� �ت ��وق ��ع أن ي �ل �ت �ق��ي امل� ��دي� ��ر العام
ل� ��وزارة ال�خ��ارج�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة يوسي
غ� � ��ال م� ��ع ق� ��ائ� ��د ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل الجنرال
ك�ل�اودي��و غ��رات�س�ي��ان��و ب �ه��دف مواصلة

السوريون يسعون إل��ى استخدام إنجازات
السنتني املاضيتني (أرشيف)
امل � �ف� ��اوض� ��ات ب� �ش ��أن إم � �ك� ��ان انسحاب
الجيش اإلسرائيلي من القسم الشمالي
من قرية الغجر .وأش��ارت إل��ى أن��ه سبق
ُ
أن ع�ق��د ل�ق��اء واح ��د ي��وم األح ��د املاضي
ب�ين ال�ط��رف�ين ف��ي م�ق��ر وزارة الخارجية
اإلسرائيلية في القدس.
في سياق آخ��ر ،تطرق املعلق السياسي
ف��ي «ه��آرت��س» ،أري شافيت ،إل��ى تطور
ال � �ق� ��درة ال� �ص ��اروخ� �ي ��ة ل � ��دى ح � ��زب الله
وتأثيرها على مجريات الحرب املقبلة،
فأشار إلى أنه في  2006كان عند حزب
الله نحو من  15ألف ص��اروخ كان مدى
أكثرها بضع عشرات من الكيلومترات،
وأص �ب ��ح ع �ن��ده ف ��ي  2010ن �ح��و م ��ن 40
ألف صاروخ مدى جزء منها يبلغ مئات
الكيلومترات.
وبحسب شافيت ،فإن «املواجهة املقبلة
م ��ع ن �ص��ر ال �ل��ه ل ��ن ت �ك��ون م��واج �ه��ة بني
جنوب لبنان وشمال إسرائيل ،بل بني
عمق لبنان وعمق إس��رائ�ي��ل» .وأضاف:
«إن إط ��ال ��ة امل� � ��دى ،وزي � � ��ادة ق� ��وة النار،
وتحسني دقة صواريخ حزب الله غيرت
الوضع االستراتيجي تغييرًا جوهريًا».
وحذر شافيت من أنه «عندما نزيد على
امل �ع��ادل��ة ص��واري��خ ح �م��اس ،وصواريخ
سوريا والصواريخ الجديدة في إيران،
نحصل ع�ل��ى ص ��ورة وض��ع م�ق�ل�ق��ة .فلم
تكن الجبهة اإلسرائيلية الداخلية منذ
 1948مهددة كما هي مهددة اآلن».

