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تقــرير
رسائل إلى المحرر
املستقبل في باريس
األربعاء
ورد في صحيفتكم ،يوم ّ
 ٢٧كانون الثاني ،مقال موقع من
األس �ت��اذ ف ��داء ع�ي�ت��ان��ي ،يتحدث
فيه عن أج��واء ال ترضي الرئيس
وردود فعل صاخبة من قبل كوادر
ت�ي��ار املستقبل ف��ي ف��رن�س��ا أثناء
ح��دي��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س الوزراء
سعد الحريري خالل زيارته إلى
باريس .وهذا بعيد كل البعد عن
ال�ح�ق�ي�ق��ة ،ول ��م ي�ح�ص��ل أي شيء
من هذا القبيل ،ألن ك��وادر التيار
في فرنسا ّ
يؤيدون ويباركون كل
خ�ط��وات الرئيس ال�ح��ري��ري ،وقد
أت� ��وا إل ��ى ب��اري��س م��ن ك��ل أنحاء
ف��رن �س��ا م �ت �ح� ّ�م �ل�ين ع �ن ��اء السفر
وت �ك��ال �ي �ف��ه ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي حفل
االستقبال ال��ذي أقامته السفارة
اللبنانية على شرفه.
وأل� �ف ��ت ان �ت �ب��اه �ك��م إل� ��ى أن تيار
املستقبل في فرنسا كان قد أصدر
ب�ي��ان��ًا ،غ ��داة زي� ��ارة ال��رئ�ي��س إلى
سورياّ ،
ورحب بهذه الخطوة.
كذلك استقبل الرئيس الحريري
ف��ي م�ق��ر إق��ام �ت��ه وف � �دًا ك�ب�ي �رًا من
ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل م��ن ك��ل املناطق
ال�ف��رن�س�ي��ة ،ب��رئ��اس��ة ال�س�ي��د عبد
ّ
املنسقة
ال� �ل ��ه خ �ل��ف وب �ح �ض ��ور
العامة ريما طربية ،وأكد الجميع
إخ�ل�اص� �ه ��م ووف � ��اء ه � ��م لدولته،
وك��ذل��ك ث�ق�ت�ه��م ال �ك �ب �ي��رة بحكمة
سياسته وشجاعته.
ّ
عبدالله خلف
(تيار املستقبل ــ فرنسا)

♦♦♦

شان ال سني
رغ��م أنني كنت م�س��رورًا لرؤيتي
جريدة األخبار تلفت االنتباه إلى
ال�س��رق��ات ف��ي «ال�س��رف�ي�س��ات» ّ ،إال
أن�ن��ي ف��وج�ئ��ت ب��أن��ه ال أح��د كلف
قصتي.
نفسه العناء ليتحقق من ً
ول��و ك��ان ق��د فعل ،لعرف مثال أن
اسمي ش��ان ال «س�ين» .كذلك فإن
هنالك مشاكل عديدة في ترجمة
النص .فعلى سبيل املثال:
 = notebookدفتر وليس كمبيوتر،
 = bagحقيبة ول�ي�س��ت محبسًا،
 = jacketسترة وليست بذلة.
ُ
“service
ث � ��م ت ��رج � �م ��ت ع � �ب � ��ارة
ً
 ”wahadبـ«سرفيس واه��د» بدال
من «سرفيس واح��د» ،علمًا بأنه
ال فرق بني «ح» و«ه» في األحرف
الالتينية ،في محاولة من الكاتبة
ضحى شمس للسخرية والتقليل
م ��ن ج��وه��ر امل� ��وض� ��وع ،وخاصة
مع تأكيدها أن «سلوك السفارة
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ه � ��و امل � � �س� � ��ؤول عن
االمتعاض العاملي من املواطنني
األم �ي��رك �ي�ي�ن األب � ��ري � ��اء» .ك ��أن من
ح��اول سرقتي فعل ذل��ك ملعرفته
املسبقة بهويتي األميركية ،وهو
يفعل ذلك لالنتقام من األميركيني
ال ب��داف��ع ال�س��رق��ة .وك��أن السفارة
األم�ي��رك�ي��ة تتحمل مسؤولية ما
ح� �ص ��ل ،وت ��رف ��ع امل �س ��ؤول �ي ��ة عن
كاهل مرتكبي االعتداء والجهات
األم� � �ن� � �ي � ��ة ال � �ض � ��ام � �ن � ��ة لسالمة
املواطنني اللبنانيني وضيوفهم،
ع �ل��ى اخ � �ت �ل�اف ج �ن �س �ي��ات �ه��م في
لبنان.
أخ � � � �ي � � � �رًا ،وم � � � ��ع ك � � ��ل احترامي
ل �ج��ري��دت �ك��م ،ك �ن��ت أت ��وق ��ع منكم
اهتمامًا أك�ب��ر بصلب املوضوع،
واحترافية أكثر في ترجمة املقال،
بعيدًا عن السخرية ،ألن ما حصل
ل � ��ي ي �م �ك ��ن أن ي �ح �ص ��ل لغيري
وبعواقب أكبر.
شان لي

«حراك» الصفدي لتثبيت الربح أم لتجـ
حركت خطوتا الوزير ّ
الصفدي ،املتمثلتان
محمد
ً
في لقائه كال من النائب
سليمان فرنجية ورفعت
عيد ،األسبوع املاضي،
مياه السياسة الراكدة في
طرابلس منذ االنتخابات
النيابية ،وطرحتا تساؤالت
في األوساط املحلية عن
أبعادهما
عبد الكافي الصمد
قبل ظهر السبت املاضي ،اجتمع وزير
االقتصاد والتجارة محمد الصفدي في
مكتبه مع مسؤول العالقات السياسية
في الحزب العربي الديموقراطي ،رفعت
علي ع�ي��د ،ف��ي ل�ق��اء ه��و األول علنًا بني
ال��رج �ل�ي�ن م �ن��ذ االن �ت �خ��اب��ات النيابية،
عندما نال الصفدي فيها أكثر من %90
م ��ن أص� � ��وات ال �ن��اخ �ب�ي�ن ال �ع �ل��وي�ي�ن في
طرابلس ،ما جعله يحتل املرتبة األولى
ف �ي �ه��ا ،م �ت �ق��دم��ًا ع �ل��ى ال��رئ �ي��س نجيب
ميقاتي ومرشحي تيار املستقبل ،في
إش ��ارة ف� ّ�س��رت ب��أن�ه��ا ع�لام��ة «استياء»
س ��وري م��ن م�ي�ق��ات��ي وت�ح��ال�ف��ات��ه ،أكثر
م� ��ن أن� �ه ��ا دل� �ي ��ل «رض � � ��ى» س� � ��وري عن
الصفدي.
وم � ��ع إدراك ال� �ص� �ف ��دي أن م� ��ا حصده
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة ي�ح�ت��اج إلى
متابعة ورعاية حتى يستمر ،فقد رأى
أن االن �ت �خ��اب��ات ال �ب �ل��دي��ة واالختيارية
املرتقبة ستكون فرصة مناسبة لذلك،
وأن ��ه ع�ب��ره��ا يستطيع ت��وج�ي��ه رسائل
إل��ى الحلفاء وال�خ�ص��وم م�ع��ًا ،ب��أن��ه رقم

صعب ليس ممكنًا تجاوزه في طرابلس،
مستفيدًا م��ن قاعدته وك�ف��اءة ماكينته
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،وم��ن ت�ح��ال�ف��ه «املستجد»
م��ع ع�ي��د ،إض��اف��ة إل��ى ت �ض��ارب مصالح
اآلخرين وتعارض توجهاتهم ،فأراد أن
يكون لقاؤه مع عيد إش��ارة ليلمس من
فعلهم.
خالله ردة
ّ
لكن الصفدي غلف رسالته السياسية
إل� ��ى ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي طرابلس
بإطار آخر ،فرأى بعد لقائه عيد أنه «في
ّ
جو املصالحات العربية ـــــ العربية وما
انعكاس إيجابي على الساحة
تركته من
ٍ
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ال ي�م�ك��ن أن ن �ت �ص� ّ�ور بقاء
طرابلس خارج دائرة املصالحة» .وأشار
إلى أن «إتمام املصالحة وتعميمها على
قرارات حاسمة من
الناس يحتاجان إلى
ٍ
ّ
التعويضات
دفع
مها
الحكومة ،وفي مقد
ُ
ّ
إلى أهالي الضحايا وإلى الذين هجروا
م��ن بيوتهم ف��ي ًجميع أح�ي��اء طرابلس
ومناطقها ،أس��وة بما جرى في مناطق
أخرى من لبنان».
وفيما القى عيد الصفدي في منتصف
الطريق بتأكيده لـ«األخبار» أنه سيلتقي
ب �ق �ي��ة ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة األخ � � ��رى في
ط��راب�ل��س ،إض��اف��ة إل��ى رئ�ي��س الحكومة
س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ،إلن� �ج ��از «املصالحة
ال �ش �ع �ب �ي ��ة» ب�ي��ن ج� �ب ��ل م �ح �س��ن وباب
ال �ت �ب��ان��ة ،ف �ق��د دف �ع��ت «ن� �ق ��زة» البعض
م��ن «اس�ت�ه�لال» عيد جولته بالصفدي
مصادر األخير إلى التأكيد أنه «ال يبني
خطواته على أس��اس وج��ود معارضني
وم �ت �ض��رري��ن ،ب��ل ي�ع�م��ل لتثبيت رقعة
املصالحة في طرابلس وتوسيعها».
وأش ��ارت م�ص��ادر الصفدي لـ«األخبار»
إل ��ى أن «ه �ن��اك خ �ط��وات أخ ��رى ينبغي
القيام بها على األرض إلنجاز املصالحة،
ّ
وه��و لم ي��دع يومًا أن��ه ق��ادر على القيام
بها وحده ،لكنه يعرف واجباته وحدوده
وق ��درات ��ه ،إل ��ى ج��ان��ب ت�ش�ع�ب��ات الواقع
في طرابلس ،فقام بخطوة يتمنى على
الجميع القيام بها».

ّ
ّ
ّ
مقربون« :للصفدي استقاللية سياسية وهو لم يذب في تيار املستقبل» (أرشيف)
ل �ك��ن ال �خ �ط ��وة ال �ث��ان �ي��ة ال� �ت ��ي ق � ��ام بها
الصفدي في اليوم ذات��ه بزيارته رئيس
ت �ي��ار امل � ��ردة ال �ن��ائ��ب س�ل�ي�م��ان فرنجية
ف��ي بنشعي ،وتناوله طعام ال�غ��داء إلى
ط��اول �ت��ه ف ��ي أول ل �ق��اء س �ي��اس��ي علني
يجمعهما منذ مطلع عام  ،2005جعلت

املراقبني ينظرون إلى خطوتي الصفدي
من ناحيتني :األول��ى أنه يحاول تثبيت
عالقته مع السوريني من خ�لال التقائه
طرفني (فرنجية وعيد) مقربني جدًا من
دمشق تحسبًا لتطورات األي��ام املقبلة.
وال �ث��ان �ي��ة أن� ��ه ي� �ح ��اول إق ��ام ��ة ن� ��وع من

تقــرير
ّ
إسرائيل تفكر في اجتياح البقاع
ذكرت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» أمس ،أن
الدفاع اإلسرائيلي إيهود
وزير
ّ
باراك« ،هدأ من روع» الرئيس
املصري حسني مبارك ،خالل
اللقاء الذي جمعهما أول من
أمس في شرم الشيخ ،وأعلمه
أنه «ليس في نية إسرائيل
مهاجمة لبنان أو سوريا»

يحيى دبوق
أوردت صحيفة «ي��دي �ع��وت أحرونوت»
أمس أن مبارك كان قلقًا خالل لقائه ووزير
الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك« ،فرئيس
الحكومة اللبنانية ،سعد الحريري ،زار
ال�ق��اه��رة ق�ب��ل أي ��ام وأع ��رب أم � ّ�ام الرئيس
املصري عن قلقه من إمكان شن إسرائيل
هجومًا في القريب على لبنان» .وأشارت
إل ��ى أن «ب�ل�اغ ��ات ال�ت�ه��دئ��ة اإلسرائيلية
التي أرسلت (من إسرائيل) في األسبوع
املاضي باتجاه سوريا ولبنان ،لم تنجح
في تهدئة روع زعماء البلدين».
ون�ق�ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع��ن م �ص��ادر سياسة

إسرائيلية قولها إن «وزير الدفاع (باراك)
بدد مخاوف الرئيس املصري» ،مضيفة
أن «ب��اراك يأمل أن تصل رسالة التهدئة
ال �ت��ي س�م�ع�ه��ا م� �ب ��ارك ،إل ��ى آذان رئيس
الحكومة اللبنانية والرئيس السوري».
وق ��ال ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إن «وزارة الدفاع
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة رف �ض��ت ت��أك�ي��د أو ن�ف��ي أن
يكون التوتر في الشمال إح��دى املسائل
التي ُبحثت في اللقاء».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ن �ف �س��ه ،ذك� � ��رت صحيفة
«ج� � � �ي � � ��روزال� � � �ي � � ��م ب � � ��وس � � ��ت» أم � � � � � ��س ،أن
«ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ع��دائ �ي��ة للمسؤولني
اإلس��رائ�ي�ل�ين ت�ج��اه س��وري��ا ،ه��ي رسائل
غير معهودة ،واألرج��ح أنها تهدف إلى
ردع دم� �ش ��ق» ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن «حاجة
إسرائيل إلى ردع سوريا تأتي في أعقاب
سلسلة من املتغيرات الهامة على الساحة
ُ
اللبنانية ،وت �ش��دد س��وري��ا ف��ي مساعدة
حزب الله واملحور اإليراني في املنطقة».
ورأت الصحيفة أن تحذيرات املسؤولني
اإلسرائيليني ،وم��ن بينهم أخ�ي�رًا باراك،
ون��ائ��ب وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة دان� ��ي أيالون،
ت �ش �ي��ر إل � ��ى وج � ��ود م �ت �غ �ي��رات مرتبطة
ب �س��وري��ا ،ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�ه��دي��د من
الساحة اللبنانية .وبحسب الصحيفة،
فإن «حزب الله نشر في األسابيع األخيرة
صواريخ من طراز  Mـــــ ،600أرض ـــــ أرض،
وهي صواريخ متطورة سورية الصنع،
على األراض ��ي اللبنانية ،أي نسخة عن
الصاروخ اإليراني فاتح  ،110الذي يصل
م ��داه إل��ى  259ك�ل�ي��وم�ت�رًا ،وي�ح�م��ل رأسًا

حربيًا زنته  500كيلوغرام».
وق��ال��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إن ح ��زب ال �ل��ه أصبح
ق� � ��ادرًا م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذه ال� �ص ��واري ��خ على
إص��اب��ة وس��ط إس��رائ �ي��ل ،و«ب �م��ا أن هذه
ال �ص��واري��خ دق�ي�ق��ة ،ف��إن ت�ج��دد املواجهة
مع الحزب ،يعني وجود قدرة لديه على
اس �ت �ه��داف م �ن �ش��آت ع �س �ك��ري��ة ومناطق
مكتظة بالسكان» ،مشيرة إلى أن «الدعم
ال � �س� � ً�وري امل� �ت ��زاي ��د ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه يعكس
تحوال استراتيجيًا واضحًا من دمشق،
إال أن ال�س��وري�ين ل��م يتخطوا بعد نقطة
ال�لاع��ودة ،وسيتخطونها إذا نقلوا إلى
ح ��زب ال �ل��ه م�ن�ظ��وم��ات م�ت�ط��ورة مضادة
للطائرات من نوع  SAـــــ.»2
أضافت الصحيفة أن «إسرائيل أوضحت
ف��ي امل��اض��ي أن ن�ش��ر ح ��زب ال �ل��ه ألنظمة
قادرة على تهديد الطائرات اإلسرائيلية،
سيكون سببًا الن��دالع الحرب ،علمًا بأن
م�ن�ط��ق امل��واج �ه��ة ي�ش�ي��ر إل ��ى أن دمشق
س �ت �ج��د ص �ع��وب��ة ف ��ي ت �ج �ن��ب املشاركة
امل�ب��اش��رة ف��ي أي م��واج�ه��ة ب�ين إسرائيل
وحزب الله».
وق� ��ال� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إن «ح� � � ��دود لبنان
الشرقية مع سوريا هي املنفذ الرئيسي
إلم� ��داد ح ��زب ال �ل��ه ب��األس �ل �ح��ة ،وق ��د ركز
ح ��زب ال �ل��ه ب�ن�ي�ت��ه ال�ت�س�ل�ي�ح�ي��ة شمالي
ن �ه��ر ال �ل �ي �ط��ان��ي ،وف ��ي س �ه��ل ال �ب �ق��اع في
املناطق القريبة من الحدود مع سوريا»،
مشيرة إلى أن «املواجهة املستقبلية مع
ح��زب اللهً ،
بناء على ذل��ك ،تعني أن على
إسرائيل أن تجتاح ب�رًا سهل البقاع ،ما

يعني إمكان أن يتدخل السوريون إلمداد
حزب الله باألسلحة ،أي إمكان استهداف
إسرائيل لهم».
وتسأل الصحيفة عن إمكانات أن توقف
دمشق مساعدتها العسكرية لحزب الله،
ف��ي ح ��ال اج �ت �ي��اح ال �ج �ي��ش اإلسرائيلي
ل�س�ه��ل ال �ب �ق��اع ،م�ش�ي��رة إل��ى أن «السؤال
م�ن�ط�ق��ي ،ل�ك��ن م��ن غ�ي��ر امل�ح�ت�م��ل حصول
ذلك».
ورغم هذه اإلش��ارات ،قالت الصحيفة إن
«ت �ص��ري �ح��ات امل �س��ؤول�ي�ن اإلسرائيليني
تستهدف ال� ��ردع ،وب��ال�ت��ال��ي ال تعني أن
ه �ن��اك ح��رب��ًا وش �ي �ك��ة س �ت �ن��دل��ع ،وك ��ل ما
ت��ري��ده إس��رائ�ي��ل ه��و إب�ل�اغ ال�س��وري�ين أن
هناك ثمنًا لتحالفهم مع حزب الله ،وأن
النصيحة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ه��ي أن يلتزموا
عدم تجاوز الخطوط الحمراء».
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،رأى ال��رئ �ي��س السابق
لقسم األب�ح��اث ف��ي شعبة االستخبارات
العسكرية ف��ي جيش االح �ت�لال ،يعقوب
عميدرور ،أن املقاربة اإلسرائيلية الراهنة
ح �ي��ال ال�خ�ط��ر ال ��ذي تمثله امل �ق��اوم��ة في
لبنان على إس��رائ�ي��ل ت�ق��وم على اعتماد
م �ب��دأ ال ��رد ع�ل��ى أي ه �ج��وم ي�ن�ف��ذه حزب
ال �ل��ه ،ال م �ب��دأ ال �ه �ج��وم اإلب �ت ��دائ ��ي .وفي
مقال نشرته صحيفة «إس��رائ�ي��ل اليوم»
أمس عرض فيه تحليله للوضع املتوتر
على الجبهة الشمالية ،رأى عميدرور أن
القدرات التي يبنيها حزب الله ًفي فترة
ما بعد ح��رب تموز تطرح س��ؤاال قاسيًا
أمام إسرائيل« :هل يجب عليها املبادرة

