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األتراك للحريري ،brother :كنت صـ
تقــرير

رسائل إلى المحرر
الجيش في الشويفات
ف � ��ي م � �ق � ��ال ل� �ل� �ص� �ح ��اف ��ي ث ��ائ ��ر
غ �ن��دور ت �ن��اول ف�ي��ه ال��وض��ع في
الشويفات واالتصاالت الجارية
ل �ت �ع��زي��ز ال �ح �ض ��ور ال �ع �س �ك��ري
واألم �ن��ي ف��ي امل��دي�ن��ة ل�ل�ح� ّ�د من
ال�ح��وادث الفردية التي تحصل
م � � ��ن ح� �ي ��ن إل � � � ��ى آخ � � � � ��ر ،وردت
ب� �ع ��ض األم � � � ��ور ال � �ت� ��ي ت �ح �ت��اج
إل��ى ت��وض�ي��ح ،ل��ذل��ك يهم قيادة
الجيش ـــــ مديرية التوجيه أن
توضح ما يأتي:
ـــ على أثر حصول إشكاالت في
مدينة ال�ش��وي�ف��ات ،ب��ادرت هذه
ال�ق�ي��ادة على ال�ف��ور إل��ى تعزيز
الدوريات وتنفيذ تدابير أمنية
متواصلة في املدينة واملناطق
ً
امل � � �ج� � ��اورة وص � � � ��وال إل� � ��ى امل�ت�ن
األعلى ،كما جرى تركيز سرية
م��ن ال�ج�ي��ش ع�ل��ى ط��ري��ق صيدا
ال�ق��دي�م��ة ف��ي امل��دي �ن��ة امل��ذك��ورة،
ل � �ل � �ح � �ف� ��اظ ع� � �ل � ��ى االس � � �ت � � �ق � ��رار
والتدخل ال�ف��وري عند حصول
أي طارئ.
ـ �ـ �ـ إن م �ع �ظ��م اإلش� � �ك � ��االت ال �ت��ي
حصلت ه��ي ذات ط��اب��ع ف��ردي،
على خلفية شخصية ّأو مادية،
وال سيما أن املدينة تمثل سوقًا
تجاريًا أله��ل املنطقة والجوار،
وب ��ال �ت ��ال ��ي ف � ��إن م �ع��ال �ج��ة ه��ذه
اإلشكاالت هي في األس��اس من
صالحية قوى األمن الداخلي.
ـ �ـ �ـ إن اإلش � � � ��ارة إل � ��ى أن وج� ��ود
ال�ج�ي��ش أو ال �ق��وى األم�ن�ي��ة هو
ل�ل�ف�ص��ل ف��ي م��دي�ن��ة ال�ش��وي�ف��ات
أم��ر ي�س��يء إل��ى ص��ورة املدينة،
ويضرب حضورها االقتصادي
والتجاري وعالقاتها مع القرى
املحيطة ،تمامًا كما يسيء إلى
أي منطقة أو غ�ي��ره��ا تصنيف
أه� � �ل� � �ه � ��ا ع� � �ل � ��ى أس� � � � � ��اس أن � �ه ��م
ّ
يحبون الجيش أو ال يحبونه.
ف��ال �ع �س �ك��ري��ون ه ��م أب� �ن ��اء ه��ذه
امل�ن��اط��ق ،وه��م محل ثقة أهلهم
وشعبهم أينما كانوا.
ت��أم��ل ق �ي��ادة ال�ج�ي��ش ن�ش��ر ه��ذا
التوضيح ف��ي ال�ع��دد املقبل من
ً
صحيفتكم عمال بأحكام قانون
املطبوعات.
قيادة الجيش
مديرية التوجيه

♦♦♦

الحتي يوضح
تصحيحًا ملا ورد في صحيفتكم
ال �ك��ري �م��ة ف ��ي ع ��دده ��ا ال �ص ��ادر
ن �ه��ار ال�خ�م�ي��س ف��ي  22ك��ان��ون
األول  ،2011وف� � ��ي ال �ص �ف �ح��ة
االقتصادية تحديدًا ،بشأن ما
قاله رئيس الجمعية اللبنانية
ل�ص�ن��اع��ة ال�ب��رم�ج�ي��ات األس�ت��اذ
ف� ��ارس ق�ب�ي�س��ي ،خ�ل�ال اف�ت�ت��اح
ورش� ��ة ال �ع �م��ل ح ��ول «ال�ح�م��اي��ة
القانونية لبرامج الكومبيوتر
وقواعد البيانات» عن موضوع
اقتراح إنشاء وزارة متخصصة
للمعلومات ،جئنا بكتابنا هذا
ن��ؤك��د أن م ��ا ورد ه ��و م�خ��ال��ف
تمامًا ملا أعلنه األستاذ قبيسي
ّ
حرفيته:
في كلمته حيث قال ما
«ي�ق�ت��رح ال�ب�ع��ض إن �ش��اء وزارة
م �ت �خ �ص �ص��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات �ي��ة،
ون�ح��ن ف��ي الجمعية اللبنانية
لصناعة ال�ب��رم�ج�ي��ات ن�ع��ارض
هذا االقتراح بشكل قاطع.»...
الجمعية اللبنانية
لصناعة البرمجيات
املدير العام
دال الحتي

عومل الرئيس سعد الحريري
في تركيا بكثير من الحنان
الود .املضمون توافق
مع الشكل؛ إذ سمع من
املسؤولني األتراك كالمًا
عالي النبرة حيال النظام
في سوريا .سمع أن األتراك
ينتظرون «الغطاء الالزم»
للقيام بواجبهم على
حدودهم الجنوبية
نادر فوز
ل��م ي�ت� ّ
�ردد الرئيس سعد الحريري أمس
في تحميل النظام في سوريا مسؤولية
تفجيري دمشق باعتبارهما «من صنع
النظام كما أعلن املجلس الوطني» .يبدو
ّ
أن ال�ح��ري��ري يكسب ف��ي «م�ن�ف��اه» بعض
السرعة في التعبير وتبني املواقف .فهو
إثر حادثة االعتداء األخيرة على القوات
الفرنسية في الجنوب ،استبق كالم وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة وح� ّ�م��ل ح��زب الله
ّ
مسؤولية التفجير .وأمس أطل الحريري
ع �ل��ى م��وق��ع ت��وي �ت��ر ،م��ن دون أي م��وع��د
ّ
ليعبر
مسبق وف��ي توقيت غير معتاد،
عما يدور في خلده.
م��ن ال �ت �ق��وا ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق للحكومة
ف��ي امل��دة األخ�ي��رة يقولون إن��ه ب��ات أكثر
ق��درة على إدارة األم ��ور ،ويكسب خبرة
ف��ي آل �ي��ات ال �ت��واص��ل ل��م ي �ك��ن ليكسبها
ل � ��و ب� �ق ��ي ف � ��ي ب� � �ي � ��روت .األه � � ��م م � ��ن ذل ��ك
بالنسبة إلى الحريري أنه ،بحسب أحد
املقربني منه« ،يستعيد نصابه الدولي
واإلقليمي» .بمعنى آخر ،يجري التعامل
م��ع ال �ح��ري��ري ،خ��ارج�ي��ًا ،بصفته زعيمًا
لبنانيًا ورج ��ل دول ��ة ،ال بصفته رئيس
ح� � ��زب .زي� ��ارت� ��ه األخ � �ي� ��رة ألن � �ق ��رة ت��ؤك��د

ذل��ك؛ إذ خاطبه أكثر م��ن م�س��ؤول تركي
بعبارة « ،»brother saadأي «أخي سعد»،
ما من شأنه اإلش��ارة إلى «عمق العالقة
واالح�ت��رام وال��ود بني الطرفني» .يضيف
املعنيون أن الزيارة حملت معها الكثير
م��ن اإلي �ج��اب �ي��ات وت ��رك ال �ح��ري��ري أن�ق��رة
وكأنه «الع��ب إقليمي» له وزن��ه وأوراق��ه
السياسية ،وإن ك��ان يعيش ف��ي «منفى
ط��وع��ي» ،ب�ع�ي�دًا ع��ن م�ن��زل��ه ف��ي ب �ي��روت،
منذ نحو ثمانية أشهر.
ّ
ّ
يقول أحد املطلعني على هذه الزيارة إن
ّ
امل �س��ؤول�ين األت� ��راك «دل� �ع ��وا» ال�ح��ري��ري،
أك � ��ان ف ��ي أس� �ل ��وب ال� �ك�ل�ام أم م�ض�م��ون��ه
أم ح �ت ��ى خ�ل�اص ��ات ��ه .س �م ��ع ال �ح ��ري ��ري
وم �ع ��اون ��وه ف ��ي ت��رك �ي��ا م ��ا ل ��م ي�س�م�ع��وه
ف� ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ة أو ف ��رن� �س ��ا ،وخ ��رج ��وا
ّ
بثقة زائ��دة بالنفس لم يتحلوا بها منذ
تسلمهم السلطة في بيروت ع��ام .2005
ق� ّ�دم األت��راك ما يشبه املراجعة للمرحلة
ال �س��اب �ق��ة ،م��رح �ل��ة امل � �ب� ��ادرة ال �ت��رك �ي��ة ـــــ
السعودية املشتركة الهادفة إل��ى إيجاد
ت �س��وي��ة س�ي��اس�ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وم��رح�ل��ة
ال �س�ين س�ي�ن ،وخ ��رج ��وا ب �خ�لاص��ة زادت
ثقة الحريري بنفسه ،وتفيد اآلتي« :أخي
س �ع��د ،ت �ب�ّي�نّ أن� ��ك ك �ن��ت ص ��ادق ��ًا وم�ح�ق��ًا
تمامًا».
وأي � �ق ��ن ال� �ح ��ري ��ري وف ��ري� �ق ��ه خ �ل��ال ه��ذه
ال��زي��ارة م��دى ال�ض��رر ال��ذي لحق بأنقرة
نتيجة فشل املسعى التركي ـــــ القطري،
ّ
واستنتاجهم أن هذا الفشل كان مقدمة
مل ��ا وص �ل��ت إل �ي��ه األم� � ��ور داخ � ��ل س��وري��ا
اليوم .وصل النقاش إلى امللف األساسي:
ال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس ��د .م��ا ك��ان��ت نتيجة
التداول؟
ع � ّ�ب ��ر امل � �س� ��ؤول� ��ون األت � � � ��راك ب �ك �ث �ي��ر م��ن
ّ
ال��وض��وح وال�ب�لاغ��ة ع��ن أن موقفهم من
النظام في سوريا «واضح وحاسم وغير
خ��اض��ع للنقاش أو ال�ت�ع��دي��ل» .وأه��م ما
س� ّ�ر ق�ل��ب ال�ح��ري��ري وف��ري�ق��ه ،ق��ول أن�ق��رة
�ام ال��زوار اللبنانيني« :األس��د غ��در بنا
أم� ّ
وغشنا» .عبارة أخرى وردت على لسان

الحريري يريد العودة إلى بيروت في غضون أسابيع لإلعداد لذكرى  14شباط (أرشيف ــ مروان طحطح)
املتحدثني باسم اإلدارة التركية« :فعلنا
لألسد ما لم تفعله ألح��د ،وهو فعل بنا
ما لم يفعله بنا أحد».
انعكست ه��ذه العبارات فرحًا في قلوب
أع �ض��اء ال��وف��د ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ألن�ه��م سمعوا
ّ
معنية
ل�ت� ّ�وه��م م��وق�ف��ًا ح��اس�م��ًا م��ن دول ��ة
م� �ب ��اش ��رة ب ��امل� �ل ��ف ال � � �س� � ��وري .وم� � ��ا زاد
الحريريني بهجة ،هو قول األت��راك إنهم
«ينتظرون الغطاء الدولي املناسب ألداء
دوره��م في س��وري��ا» .م��اذا يعني ذل��ك؟ ال
ّ
ج��واب حتى ال�س��اع��ة ،إال أن امل�ه� ّ�م اليوم
«م� �ن ��ح ل �ج �ن��ة امل ��راق� �ب�ي�ن ال � �ع ��رب ال��وق��ت

الالزم ،لعله خير».
على هذه القاعدة انتهى البحث في امللف
ال �س��وري ،ل�ي�ج��ري ال �ت �ط� ّ�رق إل��ى ال��وض��ع
ال��داخ�ل��ي ف��ي لبنان ،ال��ذي ل��م ُي َ
فصل عن
ال ��وض ��ع ف ��ي س ��وري ��ا .ف �ت �ن��اول ال �ن �ق��اش
املوقف التركي من القوى اللبنانية ،حيث
ع� ّ�ب��ر امل�س��ؤول��ون األت ��راك ،بحسب أج��واء
الرئيس سعد الحريري ،عن ّ
تبدل رأيهم
في الرئيس نجيب ميقاتي .وقالوا إنهم
ّ
ت�ع��ام�ل��وا م�ع��ه ب��إي�ج��اب�ي��ة ل�ح�ظ��ة ت��ول�ي��ه
ّ
رئاسة الحكومة ،مشيرين إلى أن الوقت
ً
ك ��ان ك �ف �ي�لا ف ��ي ت�غ�ي�ي��ر وج �ه��ة ن�ظ��ره��م،

تقــرير

عني الحلوة :الصراع ينتقل إلى داخل فتح
اختلطت األوراق في عني
الحلوة .الحديث يدور اليوم
عن صراع داخل أجنحة فتح،
انعكس في اغتيال مرافق
«اللينو» ،ومعه حديث عن
تحالف جهات فتحاوية مع
أخرى إسالمية للتخلص من
هذا األخير ،من دون استبعاد
دخول طرف ثالث على الخط
عبر اإلسالميني
رضوان مرتضى
كامنًا تحت رم��اد مخيم
الجمر ال ي��زال
ّ
ع�ي�ن ال �ح �ل��وة .ال �ت��رق��ب واالن �ت �ظ ��ار هما
الخبز اليومي لقاطني املخيم .األعصاب
مشدودة واالتهامات تطلق يمنة ويسرة،
لكن ال أحد يعلم حقيقة ما يجري .ورغم
ما يحكى عن «مكيدة» ّ
تدبر لهذا املخيم،
وسعي إلى تحويله إلى نهر بارد جديد،
ووس� ��ط م��ا ُي� �ت ��داول ع��ن ص� ��راع م� ّك�ت��وم
ب�ين ح��رك��ة ف�ت��ح واإلسل��ام �ي�ي�ن ،تكشفت
معلومات خالل اليومني املاضيني ،تنفي
ُ
ما أشيع سابقًا ،وتؤكد وج��ود «ص��راع
ن �ف��وذ» داخ� ��ل ح��رك��ة ف �ت��ح ن�ف�س�ه��ا ،ب��رز

إل��ى العلن م�ج��ددًا .املعلومات املتداولة
ل �ي �س��ت ن �ه��ائ �ي��ة .ورغ � ��م أن «امل �ت �ه� َ�م�ين»
ينفيان التهمة املنسوبة إليهما ،إال أن
امل��واق��ف املعلنة ت� ّ
�وج��ه ال�ل��وم إل��ى حركة
فتح ملسارعتها إلى اتهام «الضعفاء من
بقايا جند الشام وتنظيم فتح اإلسالم»
ب �ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي �ت��ي اغ � �ت � �ي� ��ال م ��راف� �ق ��ي
«ال�ل�ي�ن��و» .ويستند مطلقو ه��ذا املوقف
إلى كون املوقوف الفلسطيني عبد الله
الغزي ،املشتبه في تنفيذه عملية اغتيال
م ��راف ��ق «ال �ل �ي �ن��و» ع ��ام ��ر ف �س �ت��ق ،ل�ي��س
«إس�لام �ي��ًا أص��ول �ي��ًا» ،ب��ل أح ��د امل�ق� ّ�رب�ين
م��ن قائد املقر ال�ع��ام لحركة فتح ،اللواء
م�ن�ي��ر امل� �ق ��دح .ي �ع��زز ه� ��ؤالء ف��رض�ي�ت�ه��م
بكون باقي أصحاب األسماء املشتبه في
ّ
تورطها موجودين في الحلقة الضيقة
املحيطة ب��ال �ل��واء امل �ق��دح أي �ض��ًا .وه�ن��اك
أي� �ض ��ًا ،امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي أف �ص��ح عنها
«ال �ل �ي �ن��و» ب �ش��أن «اع �ت ��راف ��ات» امل��وق��وف
ّ
الغزي خالل استجوابه من قبل عناصر
ّ
ال� �ك� �ف ��اح امل� �س ��ل ��ح ،وق� �ب ��ل ت �س �ل �ي �م��ه إل��ى
مديرية استخبارات الجيش اللبناني.
�ورط اللواء
فقد تحدث عن إش��ارة إل��ى ت� ّ
امل �ق��دح ف��ي ت��وف�ي��ر ال�غ�ط��اء مل�ن��ف��ذ عملية
لتسهيل اخ�ت�ب��ائ��ه .ليس هذا
االغ�ت�ي��الُ ،
فحسب ،فقد ذكر أن العملية جرت بإيعاز
منه شخصيًا ،وذلك بحسب االعترافات
ّ
التي ينقلها «اللينو» عن ال�ع��زي ،علمًا
أن ذلك يمكن أن يوضع أيضًا في خانة
صراع النفوذ املحتدم.
ال ي� � � ��زال امل � ��وق � ��وف ال� � �غ � ��زي ف � ��ي ع �ه��دة

استخبارات الجيش .التحقيق معه لم
ينته .ال�ل��واء امل�ق��دح ينفي م��ا ي�ت��ردد عن
اع �ت��راف��ه ،وي��ؤك��د أن ذوي ��ه ال��ذي��ن زاروه
ي �ن �ف��ون م��ا أش �ي��ع ف��ي ه ��ذا ال �خ �ص��وص.
وف��وق ذل��ك ،يعرب املقدح عن استعداده
ل� �ت� �س� �ل� �ي ��م أي م� �ش� �ت� �ب ��ه ف � �ي � ��ه ت �ط �ل �ب��ه
استخبارات الجيش ،الفتًا إلى أنه سبق
أن ت ��دخ ��ل ل� ��دى ذوي امل ��وق ��وف ال �غ��زي
لتسليمه ،كما ذكر املقدح أن هناك عدة
أشخاص ج��رى استدعاؤهم لالستماع
إلى إفاداتهم.
وف� � � ��ي اإلط� � � � � ��ار ن � �ف � �س� ��ه ،وس� � � ��ط س� �ي ��اق
«ص ��راع ال�ن�ف��وذ» امل �ت��داول ،ي�ق��ول بعض

تشكيك لبناني
يشكك مسؤولون أمنيون لبنانيون
ف��ي م��ا ي �ت��داول��ه ن��ائ��ب ق��ائ��د ال�ك�ف��اح
امل�س�ل��ح ف��ي ل�ب�ن��ان ،العميد محمود
ال �ع �ي �س��ى (ال �ل �ي �ن ��و) ،ع � ّ�م ��ا ي�س�م�ي��ه
اعترافات املوقوف املقرب من اللواء
منير امل�ق��دح ،بشأن اغتيال مرافق
األول .وي�ق��ول امل�س��ؤول��ون أنفسهم
إن م��ا ي�ق��ول��ه ال�ل�ي�ن��و ال ي �ع��دو كونه
محاولة إلقصاء املقدح عن ساحة
حركة فتح في املخيم.

ُ
ال � �ف � �ت � �ح ��اوي �ي�ن إن خ � �ط ��ة أب� � ��رم� � ��ت ب�ين
ّ
متطرفة
ال �ل��واء امل �ق��دح وج�ه��ة إس�لام�ي��ة
ّ
ل �ل �ت �خ��ل��ص م ��ن «ال �ل �ي �ن��و» ،ب��اع �ت �ب��ار أن
ال �ط��رف�ين س�ي�ح�ص�لان ع �ل��ى م�ك�ت�س�ب��ات
مهمة إن نجحا في تحقيق ذلك .وتذكر
م �ص��ادر أم�ن�ي��ة فلسطينية ل �ـ«األخ �ب��ار»
«أن �ه �م��ا إذا أط��اح��ا «ال �ل �ي �ن��و» ،ف ��إن ع��دة
ع �ص��اف �ي��ر س �ت �س �ق��ط ب �ط �ل �ق��ة واح� � � ��دة».
وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر امل ��ذك ��ورة إل ��ى أن أم �رًاَ
ك� �ه ��ذا س �ي �خ �ل��ي ال� �س ��اح ��ة أم� � ��ام امل �ق��دح
ل �ق �ي��ادة ف �ت��ح .ه ��ذا ف��ي م��ا خ��ص امل �ق��دح،
أم ��ا ب ��امل ��ردود ال� ��ذي س�ت�ح� ّ�ص�ل��ه ال�ج�ه��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،ف��إن �ه��ا س �ت �ك��ون ق ��د ق�ض��ت
على «املخبر األول الستخبارات الجيش
اللبناني داخل املخيم ،أي اللينو» .تكمل
امل�ص��ادر« :وبذلك يضمن املقدح لهؤالء
ً
ح��ري��ة التنقل ،ف�ض�لا ع��ن استفادته من
ّ
م��ال ال�س�لاح ال��ذي سيبيعهم إي ��اه ،كما
سبق أن فعل».
ما سبق ،تنفيه مصادر إسالمية .ال تؤكد
وج��ود «اتفاقية أمنية ك�ه��ذه» ،لكنها ال
�ارات
ت�ن�ف� ّ�ي اح �ت �م��ال إع �ط ��اء امل �ق ��دح إش� � ّ
مشجعة لإلسالميني ،باعتبار أن كفته
ه��ي ال��راج �ح��ة ل��دي �ه��م ق �ي� ُ�اس��ًا ب��ال�ل�ي�ن��و.
بالطبع ،ينفي املقدح ما ذك��ر ،مؤكدًا أن
املستفيد األول من أي خلل أمني داخل
امل �خ �ي��م ه ��و ال �ع ��دو اإلس��رائ �ي �ل ��ي ،ح��ال��ه
ك�ح��ال اللينو ،ال��ذي يتحدث ع��ن وج��ود
شبكة م��وس��اد إس��رائ�ي�ل�ي��ة تعمل داخ��ل
امل �خ �ي��م ،ك��اش�ف��ًا ع��ن دخ� ��ول «م�ج�ه��ول�ين
ج��دد إل��ى امل�خ�ي��م ،ل�ج��أوا إل��ى ال �ط��وارئ،

