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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الجيش:
األسلحة غير فاسدة
اوردت صـحـيـفـتـكــم ف ــي عــددهــا
ال ــرق ــم  3297ال ـ ـصـ ــادر ب ـتــاريــخ
ً
 ،2017/10/13مـ ـق ــاال ب ـع ـنــوان
«أسلحة فاسدة للجيش» تضمن
الكثير من املغالطات واملعلومات
الـتــي تـســيء ال ــى الـجـيــش ،منها
ارتباط تقنيات بعض األسلحة
بشركات مصنعة تابعة للعدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وم ـن ـهــا أي ـض ــا أن
ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـي ـت ـس ـل ـم ـهــا
ال ـج ـي ــش مـ ــن امل ـم ـل ـك ــة األردن ـ ـيـ ــة
الهاشمية غير صالحة.
توضح قيادة الجيش ،استنادًا
الى القوانني املرعية اإلجــراء ،أن
الجيش ال يبرم أي اتفاق مع أي
جهة للتزود باألسلحة واألعتدة
إال بعد الـتــأكــد مــن عــدم صلتها
م ـ ــن قـ ــريـ ــب أو بـ ـعـ ـي ــد ب ــالـ ـع ــدو
اإلسرائيلي ،كذلك فإن الدبابات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـيـ ـتـ ـسـ ـلـ ـمـ ـه ــا الـ ـجـ ـي ــش
اللبناني من األردن هي صالحة
وال ت ـ ــزال ف ــي ال ـخ ــدم ــة الـفـعـلـيــة
وت ـل ـب ــي ح ــاج ــة ال ـج ـي ــش ضـمــن
إمـكــانــاتــه املــال ـيــة ،وم ــا تحتاجه
هـ ــو صـ ـي ــان ــة ب ـس ـي ـط ــة كـجـمـيــع
اآلليات العسكرية وليس أكثر.
تأمل القيادة مراجعتها فــي أي
موضوع يتعلق بالجيش ،لنشر
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـص ـح ـي ـحــة وعـ ــدم
تضليل الرأي العام ،ألن الجيش
ينتهج الشفافية واملصداقية في
كل عمل يقوم به.
اليرزة
قيادة الجيش

تقرير

سوريا وأمثولة حروب لبنان والعراق وإعادة
في األسابيع األخيرة،
طغى الحديث اإلقليمي
والمحلي عن انتهاء حرب
سوريا ،وجنح نحو الكالم عن
إعادة اإلعمار .من المبكر
الوصول الى مثل هذه
النتائج ،وأمثولة حروب لبنان
والعراق ال تزال حية
هيام القصيفي
ال يمكن الكالم عن انتهاء الحرب في
ســوريــا وإعـ ــادة اإلع ـمــار فـيـهــا ،فقط
ألن موازين القوى تبدلت ،وانحسرت
مـســاحــة املـنــاطــق الـتــي ك ــان يسيطر
عليها تنظيم الدولة اإلسالمية .فإذا
كــانــت بـعــض ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة في
لبنان تتعامل مع املتغيرات السورية
على قاعدة الربح والخسارة ،وعلى
أن ت ــوج ـه ــا إق ـل ـي ـم ـيــا ان ـت ـص ــر ،فــإنــه
ال يـمـكــن الـقـفــز مـبـكـرًا ف ــوق سلسلة
مــن الــوقــائــع ال تنحصر باملعطيات
الـ ـس ــوري ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل ت ـت ـع ـلــق أي ـضــا
باإلطار العام الــذي تعيشه املنطقة،
انطالقًا من التجربة اللبنانية ومن
ثم العراقية.
شهد لبنان حــربــا طويلة بــدأت عام
 1975ول ـ ــم ت ـن ـت ــه بـ ـع ــد ،وإن كــانــت
بوجوه مختلفة .وهــو عــاش مراحل
سلم وجوالت من العنف ومفاوضات
للتهدئة محلية وإقليمية ودولـيــة،
كانت تسفر أحيانًا عن هدنة طويلة
وأحيانًا أخرى تودي بالبلد مجددًا

ال ــى ص ــراع دمـ ــوي .وإذا ك ــان لبنان
ب ـم ـســاح ـتــه ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ال ـص ـغ ـيــرة
وب ـ ـحـ ــروبـ ــه الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة
امل ـح ـص ــورة م ـبــدئ ـيــا ب ــن ات ـجــاهــن،
احـ ـت ــاج الـ ــى أك ـث ــر م ــن ربـ ــع قـ ــرن في
مـ ـح ــاول ــة ل ــانـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ت ــداعـ ـي ــات
حـ ــرب  1975ـ ـ ـ  ،1990ال ـت ــي ال ت ــزال
آثـ ــارهـ ــا مـ ــوجـ ــودة ف ــي ش ـك ــل آو فــي
آخـ ــر ،فـكـيــف بــال ـحــري ب ـســوريــا ذات
املـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة
واملـ ـ ـت ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة ب ـع ـن ــاص ــر
متشابكة إثـنـيــة وعــرقـيــة وطائفية،
ً
فضال عن تدخالت إقليمية مباشرة
وم ـك ـش ــوف ــة ،وم ـص ـي ــري ــة ال ـ ــى ال ـحــد
الـ ـ ــذي ت ــراه ــن الـ ـع ــواص ــم اإلقـلـيـمـيــة
املعنية على مستقبل حضورها في
الشرق األدن ــى ،من خــال انتصارها
أو ان ـك ـســار م ـشــروع ـهــا ف ــي ســوريــا.
وف ـي ـمــا ب ــدأ ل ـب ـنــان ي ـخ ــوض حــروبــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،فـ ــي م ـن ـط ـق ــة إق ـل ـي ـم ـيــة
مـسـتـقــرة نـسـبـيــا ،ف ــإن ح ــرب ســوريــا
تــدور اليوم في ظل اشتباك إقليمي
وسياسي كبير ،وخصومة مذهبية
عـلــى مـسـتــوى الـ ــدول م ــن إيـ ــران الــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وح ـ ـ ــرب م ـف ـت ــوح ــة فــي
ال ـ ـعـ ــراق وعـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع تــركـيــا
واألردن ،وخ ـطــر ال ــدول ــة اإلســامـيــة
وتنظيم القاعدة وما يمكن أن تنتجه
بـعــد مــن تنظيمات ح ــروب املنطقة،
وتـ ـع ــدد ال ـع ـنــاصــر اإلق ـل ـي ـم ـيــة فيها
وت ـش ــاب ــك امل ـص ــال ــح م ــن ت ــرك ـي ــا ال ــى
ً
األردن وامل ـش ـك ـلــة ال ـك ــردي ــة ،وص ــوال
ال ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل وال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
والتدخل العربي بكل أوجهه ،يجعل
من الصعب الكالم عن انتهاء الحرب
ولو تغيرت موازين القوى.
حني بدأت الحرب السورية ،فوجئت
شخصيات لبنانية ،تـعــرف سوريا

جـ ـيـ ـدًا ،بـ ــأن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ـم ــن فـيـهــم
مـ ـس ــؤول ــون رسـ ـمـ ـي ــون ،ال ي ـعــرفــون
مـ ــن ج ـغ ــراف ـي ــة سـ ــوريـ ــا إال ال ـق ـل ـيــل،
م ــن خـ ــال ب ـعــض امل ـ ــدن األس ــاس ـي ــة.
وهــذه الجغرافيا الواسعة تزيد من
احـ ـتـ ـم ــاالت ب ـق ــاء الـ ـح ــرب امل ـف ـتــوحــة
ف ـي ـهــا وإن ب ـع ـنــاصــر م ـخ ـت ـل ـفــة ،ألن
املـ ـع ــارك ص ـبــت ف ــي م ـنــاطــق م ـحــددة
وت ـ ــرك ـ ــز ثـ ـق ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ل ـل ـن ـظ ــام
الـســوري فــي بقع استراتيجية ،كما
تركز دفــاع املؤيدين له على مناطق
أس ــاس ـي ــة ك ــان ــت ت ـس ـت ـخــدم لـحـمــايــة
ال ـع ــاص ـم ــة ،وحـ ـي ــث ي ـت ــرك ــز ال ـن ـظــام
إضافة الى الشاطئ السوري ،قبل أن
تتطور األوضــاع العسكرية تدريجًا
وتـتـخــذ أوج ـهــا أخـ ــرى .وه ــذا يعني
أيضًا أن عــودة الـســام النهائي الى
ه ــذه امل ـنــاطــق لـيـســت عـمـلـيــة سهلة،
ب ــل س ـت ـح ـتــاج إلـ ــى سـ ـن ــوات ل ـع ــودة
األم ـ ــور ال ــى طـبـيـعـتـهــا ع ـلــى ام ـت ــداد
األرض الـســوريــة .حتى مــن الناحية
االجتماعية ،وال سيما فــي املناطق
ال ـتــي ش ـهــدت تـهـجـيـرًا داخ ـل ـي ــا ،فــإن
النظام السوري الذي رافق ما خبره
لبنان في التهجير الداخلي والذي ال
يزال يعاني منه بعد أكثر من ثالثني
سنة على حــرب الجبل ،ورغــم إتمام
امل ـصــال ـحــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ي ـ ــدرك أن من
الصعب إتمام املصالحات الداخلية
بـ ـمـ ـج ــرد انـ ـتـ ـه ــاء أص ـ ـ ـ ــوات املـ ــدافـ ــع.
وت ـجــربــة ال ـع ــراق ب ـحــروبــه املختلفة
قبل سقوط الرئيس العراقي صــدام
ح ـس ــن وب ـ ـعـ ــده ،وتـ ـن ــوع ال ـخ ــاف ــات
واالنقسامات والجروح االجتماعية
وال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ــذه ـب ـي ــة وال ـع ــرق ـي ــة،
ت ـظ ـه ــر أيـ ـض ــا أن الـ ـ ـع ـ ــراق مـ ــا ي ـكــاد
ينتهي مــن مشكلة حـتــى ي ـغــرق في
أخرى أشد قسوة ،تساهم في تقسيم

الحديث عن
اإلعمار في سوريا بدأ
منذ أشهر ،من خالل
اجتماعات دولية
عقدت في لبنان

املجتمع العراقي أفقيًا وعموديًا .فهل
بــإمـكــان ســوريــا ،وإن سكتت املــدافــع
م ــع ت ـن ـظ ـيــم الـ ــدولـ ــة أو امل ـع ــارض ــن
ال ـســوريــن ،أن تعلن انـتـهــاء الـحــرب
مرة نهائية؟
وهنا تكمن النقطة املتعلقة بإعادة
إعمار سوريا .فالحديث عن اإلعمار
لــم يـبــدأ ال ـيــوم ،بــل مـنــذ أش ـهــر ،ومــن
خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ع ـق ــدت
ف ــي ل ـب ـن ــان وت ـح ــدث ــت ع ــن م ـل ـي ــارات
الـ ـ ـ ــدوالرات ال ـت ــي تـسـتـلــزمـهــا إع ــادة
اإلعـ ـم ــار ف ــي س ــوري ــا .ل ـكــن امل ـفــارقــة
أن الـكــام عــن إع ــادة اإلعـمــار بــدأ من
لبنان ومــن أط ــراف لبنانيني ،منهم
م ــن ه ــم ع ـلــى خ ـصــومــة ش ــدي ــدة مع
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،ق ـبــل أن تـتـحــدث
بــه الـهـيـئــات املـخـتـصــة ف ــي املجتمع
الــدولــي .وهـنــا تـســأل جـهــات معنية،
رافـ ـق ــت ع ـم ـل ـيــة إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار فــي
ل ـب ـنــان« ،أن إعـ ــادة اإلع ـم ــار تسلتزم
دفــع أم ــوال طــائـلــة ،فمن ال ــذي ّ
يؤمن
األم ـ ــوال إلع ـمــار س ــوري ــا ،وم ــن الــذي
ً
ي ــري ــد أن ي ــدف ــع أمـ ـ ـ ــواال لــاسـتـثـمــار
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االنتخابات «بدأت» في الشمال!
محمد خالد ملص
ف ـي ـمــا يـ ـب ــدو أن قـ ـط ــار االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية وضــع على سكة االنـطــاق،
بعيد إق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء للهيئة
املشرفة على االنتخابات ،وبالتزامن
مع التأكيدات اليومية بأن انتخابات
ستجرى في موعدها ،ال يزال العديد
م ــن امل ــرش ـح ــن وال ـ ـنـ ــواب ،يــرفـضــون
ال ــدخ ــول فــي س ـجــاالت انـتـخــابـيــة أو
إعالمية ،ويفضلون التريث إلى بداية
الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد إلط ـ ــاق مــاكـيـنــاتـهــم
االنتخابية.
غـ ـي ــر أن م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـشـ ـم ــال دائـ ـم ــا
مـ ـ ــا تـ ـ ـك ـ ــون س ـ ـبـ ــاقـ ــة فـ ـ ــي ف ـ ـتـ ــح بـ ــاب
االسـتـحـقــاقــات االنـتـخــابـيــة .عـشــرات
الـ ـ ـص ـ ــور الـ ـعـ ـم ــاق ــة ب ـ ـ ـ ــدأت ت ـج ـت ــاح
الطرقات وسطوح األبنية وشرفاتها،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى امل ـ ـحـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة
ولـ ــوحـ ــات اإلع ـ ــان ـ ــات ،ح ـت ــى يـخـيــل
للداخل إلى طرابلس بأن االنتخابات
تجري اليوم!
كـ ـ ــل م ـ ــرش ـ ــح يـ ـ ـح ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى ت ــأم ــن
أماكن لصوره ،و«األشطر» من يرفع

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

يتبارى المرشحون في
تكبير الصور ،و«األشطر»
من يرفع صورة أكبر

صــورة أكبر فــي املـكــان األفـضــل ،قبل
ال ـط ـح ـشــة ال ـك ـب ــرى .ل ــذل ــك ،ب ــات ــت كل
األمـ ـكـ ـن ــة مـ ـب ــاح ــة ،ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ج ـســور
ً
امل ـشــاة ،وص ــوال إل ــى إغ ــاق شبابيك
الشقق ،كما في البداوي ،حيث ترحب
ب ــزائ ــره ــا ،ع ـنــد مــدخ ـل ـهــا ،ص ــورت ــان
عمالقتان متجاورتان ،األولى للوزير
ال ـس ــاب ــق ف ـي ـصــل كـ ــرامـ ــي ،وال ـثــان ـيــة
لـلــوزيــر الـســابــق أش ــرف ريـفــي ذيلت
ب ـع ـب ــارة« :ه ـي ــدا أشـ ــرف ري ـفــي ع ـ ّـدوا
للعشرة».
وبحسب املناصرين واملحازبني ،فإن
كلفة كــل صــورة مــن صــور املرشحني
ت ــراوح بــن  250و 700دوالر« ،هدية
ل ـل ـم ـنــاصــر» م ـقــابــل تـعـلـيـقـهــا ،فيما
الـطـبــاعــة عـلــى ح ـســاب امل ــرش ــح ،ومــا
على املستفيد إال أن يذيلها باسمه
الشخصي فقط.
في الطريق نحو املنية ،يبدو أنصار
الـنــائــب كــاظــم الـخـيــر واملــرشــح كمال
الـ ـخـ ـي ــر األن ـ ـشـ ــط فـ ــي رفـ ـ ــع ال ـ ـصـ ــور.
وي ـح ــرص ال ـفــري ـقــان ع ـلــى الـتـنــافــس
فـ ــي عـ ـ ــرض ص ــورهـ ـم ــا وأح ـج ــام ـه ــا
واخـ ـتـ ـي ــار الـ ـعـ ـب ــارات ال ـط ـن ــان ــة .لـكــن
الـ ـ ــافـ ـ ــت فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـيـ ــة ،غـ ـ ـي ـ ــاب صـ ــور
الرئيس سعد الحريري ،على عكس
ان ـت ـخ ــاب ــات  2005و ،2009إذ إن ـهــا
ال ـيــوم ال تتخطى ع ــدد أصــابــع اليد
الــواحــدة .كذلك تغيب صــور الرئيس
ميقاتي عن الساحة املنياوية غيابًا
شبه كلي ،باستثناء صــورة وحيدة
يرفعها أحــد مناصريه منذ سنوات
عديدة ،فيما يتقدم اللواء ريفي على
االثنني ،بفارق ال يتعدى عشر صور.
الـحـمــاوة االنـتـخــابـيــة إعــامـيــا بــدأت

تنعكس سـخــونــة عـلــى األرض .ففي
املـ ـنـ ـي ــة ،أطـ ـل ــق م ـج ـه ــول ال ـ ـنـ ــار ،قـبــل
أس ــابـ ـي ــع ،ع ـل ــى إحـ ـ ــدى ص ـ ــور ك ـمــال
الـ ـخـ ـي ــر ،ال ـ ـ ــذي دع ـ ــا م ـن ــاص ــري ــه إل ــى
ال ـهــدوء .أمــا «ال ـحــرب األع ـنــف» ،التي

تمتد فصولها من طرابلس إلى املنية
والضنية وعـكــار ،فتدور رحاها بني
أنصار الرئيس الحريري ومناصري
ري ـفــي ،وآخ ــر صــورهــا ك ــان أم ــس في
إشـ ـك ــال س ــرع ــان م ــا ع ــول ــج ،عـنــدمــا

