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سياسة

رسائل
إلى المحرر
بين سلسلة االنهيار
وسلسلة اإلنتاج
خمس سـنــوات مضت والشعب
ي ـ ـعـ ــانـ ــي مـ ـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة مـ ـق ـ ّـي ــدة
ّ
قيدت معها غالبية اللبنانيني،
وأره ـق ـت ـه ــم ج ـ ــراء عـ ــدم اك ـت ــراث
السياسيني واستخفافهم بوجع
ال ـش ـع ــب ال ـف ـق ـي ــر وامل ـس ـت ـض ـعــف
الذي يحاول أن يتناسى امللفات
العالقة التي ال تعد وال تحصى،
وأبرزها الكهرباء واملياه وغالء
املـعـيـشــة وج ـشــع ال ـت ـجــار وأزم ــة
الـنـفــايــات املــوقــوتــة ،إضــافــة الــى
ف ـق ــدان ــه األم ـ ــن واألمـ ـ ـ ــان نـتـيـجــة
ع ـ ـصـ ــابـ ــات الـ ـخـ ـط ــف والـ ـسـ ـل ــب
والنهب والقتل...
ق ــائ ـم ــة املـ ـلـ ـف ــات تـ ـ ـط ـ ــول ...حـتــى
أصبح هـ ّـم هــذا الشعب ينحصر
فـ ــي س ـل ـس ـلــة رت ـ ــب وروات ـ ـ ـ ــب لــن
تسمن ولن تغني من جوع ،وأول
غيثها زيادة ضرائب ال مبرر لها
ً
ملـكــافــأة شعب على فـقــره فضال،
عـ ــن أن فـ ـ ـ ــوارق ه ـ ــذه ال ـس ـل ـس ـلــة
تـفـتـقــد إل ــى مـعــايـيــر ال ـع ــدل بني
فئات املستفيدين منها.
وب ـ ــات انـ ـح ــدار ال ـس ـف ـي ـنــة يتجه
أك ـ ـثـ ــر سـ ــرعـ ــة نـ ـح ــو ال ـ ـهـ ــاويـ ــة،
والجدير بالذكر أن وقــف الهدر
وال ـف ـســاد ف ــي ق ـطــاع أو قطاعني
فقط كاف لتغطية أكبر سلسلة.
إن هذا الشعب املستضعف ليس
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى س ــاس ــل ان ـه ـي ــار
ستخنق الطبقات الفقيرة أكثر
فأكثر ،بــل أصبح بحاجة ملحة
الى سلسلة إنتاج تقتضي:
ـ ـ حصر السلسلة بــزيــادة الحد
األدنـ ـ ـ ــى لـ ــأجـ ــور وإع ـ ـفـ ــاء ذوي
ال ــدخ ــل املـ ـح ــدود م ــن ال ـضــرائــب
ووض ــع حــد لـلـتـهــرب الضريبي
ل ـ ـ ــرج ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب
ال ـش ــرك ــات والـ ـعـ ـق ــارات وف ـنــانــي
الزمن الرديء.
ـ ـ تخفيض رواتــب ومخصصات
الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ـنـ ــواب
ال ـح ــال ـي ــن وال ـس ــاب ـق ــن وإلـ ـغ ــاء
روات ـ ــب وم ـخ ـص ـصــات زمــائـهــم
ال ـ ــذي ـ ــن مـ ـض ــت عـ ـل ــى واليـ ـتـ ـه ــم
دورتان متتاليتان.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـخ ـف ـي ــض رواتـ ـ ـ ـ ــب الـ ـقـ ـض ــاة
وأساتذة الجامعات.
ـ ـ إنـصــاف االســاتــذة املتعاقدين
واألجراء املياومني والعاملني.
ـ ـ االلتفات الــى معاناة الفالحني
واملزارعني إضافة الى تعويضهم
عــن خسائر الطبيعة فضال عن
تصريف منتوجاتهم الــزراعـيــة
وحمايتها من صادرات الخارج.
ـ ـ تفعيل عمل حماية املستهلك ال
سيما لجهة تخفيض األسـعــار
الخيالية ومراقبتها ووضع حد
لجشع التجار...
ـ ـ دراسة كيفية الحد من البطالة
وتوفير فرص عمل ودعم طاقات
الـشـبــاب املـتـفــوق واملـنـتــج ماديًا
ومعنويًا
وأخـ ـيـ ـرًا ،ب ــن سـلـسـلــة االن ـه ـيــار
وس ـل ـس ـلــة االص ـ ـ ــاح واالن ـ ـتـ ــاج،
سياسة هدر وفساد...
عباس حيوك ــ عيتا الشعب

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.

تقرير

لبنان بقي ثابتًا على
موقفه ،في حين أن
الطرف اآلخر تراجع خطوة
إلى الوراء (داالتي ونهرا)

عون ـ عبدالله ـ باسيل
أسقطوا التحفظ
عن التضامن مع لبنان
حكي الكثير عن
مقايضة لبنانية ـ خليجية،
ّأدت إلى تراجع السعودية
عن تحفظها على بند
التضامن مع لبنان ،مقابل
«التصديق» على القرار
الخاص بإيران من دون
تحفظ لبناني .الكالم تنفيه
رسمية لبنانية،
ً
مصادر ّ
معتبرة أن ما حصل هو
نتيجة التحالف الثالثي بين
الرئاسة اللبنانية والملكية
األردنية ووزارة الخارجية
اللبنانية
ليا القزي
ل ــم ي ـكــد رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
عـ ـ ــون ،ف ــي ش ـب ــاط املـ ــاضـ ــي ،يـعـتــرف
بحاجة لبنان إلــى وج ــود حــزب الله
ُ
مل ــواجـ ـه ــة الـ ـتـ ـه ــدي ــدات الـ ـت ــي ت ـح ــدق
ب ـل ـب ـن ــان ،ح ـت ــى أع ـل ـن ــت ال ـس ـع ــودي ــة
«ان ـت ـ ُفــاض ـت ـهــا» .ك ــام الــرئ ـيــس ال ــذي
من املفترض أن يشغل جبهات العدو
اإلســرائـيـلــي ،أث ــار انــزعــاج «األشـقــاء»
ال ـ ـعـ ــرب .ش ـك ــل ت ـص ــري ــح ع ـ ــون حـجــة
للسعودية لتعيد عالقتها مع لبنان
إلــى املــربــع ال ــرم ــادي .ففي بــدايــة آذار
الـ ـح ــال ــي ،وخ ـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع مـجـلــس
جامعة ال ــدول العربية على مستوى
املندوبني ،تحفظ املندوب السعودي
ل ـ ـ ــدى الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ع ـ ــن ب ـنــد
التضامن مــع الجمهورية اللبنانية
ّ
ب ــال ـك ــام ــل .وأيـ ـ ــد ال ـس ـع ــودي ــة كـ ــل مــن
يمض
اإلم ــارات والبحرين .ولكن ،لم
ِ
أكثر من ثالثني يومًا ،حتى سقط بند
التحفظ على التضامن مع لبنان في
امل ـق ــررات الـتــي ص ــدرت أول مــن أمــس
ع ــن اج ـت ـمــاع ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة .لـبـنــان
ل ــم يـكـتــف ب ـهــذا ال ـق ــدر ،ب ــل تـمـكــن من

فرض رؤيته التي ّوافقت عليها الدول
العربية ،بتأكيد حقه في املقاومة.
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة ك ـ ــان ـ ــت م ـس ـت ـغ ــرب ــة
بــالـنـسـبــة إل ــى م ـص ــادر دبـلــومــاسـيــة
مـتــابـعــة ألع ـم ــال الـقـمــة ال ـعــرب ـيــة ،وال
ّ
سيما أنه لم ُيسجل تراجع في املوقف
ّ
ال ـخ ـل ـي ـجــي ف ــي م ــا خـ ــص حـ ــزب ال ـلــه
وإيـ ــران .فـتـقـ ّـدم الـحــديــث عــن حصول
مـقــايـضــة ب ــن ل ـب ـنــان ودول الخليج
ّ
تنص على قبول األخيرة بإدراج بند
الـتـضــامــن مــع ل ـب ـنــان ،مـقــابــل تعهده
بعدم التحفظ عــن امل ـقــررات الخاصة
بإيران.
ً
ّ
ب ـي ــد أن م ــا ح ـص ــل ف ـع ــا ه ــو ن ـجــاح
ج ـه ــود ال ــرئ ــاس ــة ال ـلـبـنــان ـيــة ووزارة
الـخــارجـيــة مــن ج ـهــة ،وم ـب ــادرة امللك
األردنـ ـ ـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه ال ـث ــان ــي م ــن جـهــة
أخ ــرى .ي ــرأس األردن القمة طيلة ١٢
شهرًا ،وهــو يريد خــال هــذه املـ ّـدة أن
ي ـت ــواص ــل م ــع امل ـج ـت ـم ـعــن اإلقـلـيـمــي
والــدولــي من موقع القوي والوسيط
ّ
ب ــن الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة .ل ــذل ــك ،ال ح ــل
أم ـ ــام امل ـل ــك ال ـهــاش ـمــي سـ ــوى ال ـق ـيــام
ّ
ب ــوس ــاط ــات ،ت ـق ـضــي أق ــل ــه بـتـسـكــن
الصراعات العربية ،إن لم تتمكن من
ّ
حلها نهائيًا .نجحت وســاطـتــه بني
الـسـعــوديــة ومـصــر ،وبــن السعودية
والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق .ت ـ ـع ـ ـثـ ــرت مـ ـس ــاعـ ـي ــه بــن
ّ
مصر وقـطــر .إال أن ال ــدول الخليجية
اسـ ـتـ ـج ــاب ــت ل ـ ــه ح ـ ــن تـ ــوجـ ــه إل ـي ـه ــا
ً
قــائــا« :إنـهــا املــرة األول ــى ،منذ فترة،
ُ
التي يشارك فيها لبنان بهذا الوفد.
وهــي امل ـ ّـرة األول ــى التي يحضر فيها

طالب لبنان بحذف «حزب
الله اإلرهابي» ليوافق
على كل بنود القرار
المتعلق بإيران

الرئيس اللبناني قمة عربية .فلننهِ
امل ـس ــأل ــة ،م ــن دون ت ــأزي ــم ال ـخــافــات
العربية وبإسقاط التحفظ حول بند
التضامن» ،بحسب مصادر لبنانية
رسمية .مبادرة امللك األردني تكاملت
مع جهود الرئاسة األولى وعمل وزير
الـخــارجـيــة ج ـبــران بـ ّـاسـيــل مــع وزراء
الخارجية العرب لحثهم على إسقاط
التحفظ.
عنصر ثــالــث صـ ّـب ملصلحة الجهود
اللبنانية واألردنـيــة ،هو بــروز توجه
جديد للسعودية وحلفائها ،تجسد
ب ــالـ ـلـ ـق ــاء بـ ــن عـ ـ ــون وامل ـ ـلـ ــك س ـل ـمــان
ب ــن عـبــد ال ـعــزيــز عـلــى هــامــش الـقـمــة،
وب ـمــراف ـقــة الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
امللك السعودي ،في طائرته الخاصة،
إلــى اململكة .قــد ال ُيبنى الكثير على
ُ
الخطوتني ،إال أنهما تعتبران ثغرة
في الجدار.
التأكيد على رواية املصادر اللبنانية
ي ــأت ــي م ــن أوراق امل ـ ـقـ ــررات ال ـخــاصــة
شؤون الدول
بالتدخالت اإليرانية في ّ
ال ـعــرب ـيــة .ف ــأك ــد ل ـب ـنــان تـحــفـظــه على
الـبـنــديــن  ٦و( ٧يـتـعـلـقــان باستنكار
الدول العربية التدخالت اإليرانية في
شــؤون البحرين «مــن خــال مساندة
اإلرهــاب وتأسيس جماعات إرهابية
مــدربــة مــن الـحــرس ال ـثــوري اإليــرانــي
ّ
وح ــزب الـلــه اإلره ــاب ــي») .عــلــل لبنان
قراره بأن وصف حزب الله باإلرهابي
«خ ــارج عــن تصنيف األم ــم املـتـحــدة،
وغـيــر مـتــوافــق مــع املـعــاهــدة العربية
ملكافحة اإلره ــاب ،وخــاصــة مــن حيث
التمييز بني املقاومة واإلرهاب ،وكون
ح ــزب الـلــه يمثل مـكــونــا أســاسـيــا في
لبنان وشريحة واسعة من اللبنانيني
ولــديــه كتلة نيابية ووزاريـ ــة .نوافق
على باقي البنود في القرار بالرغم من
مالمسة بعضها لقرار النأي بالنفس،
وطالبنا بحذف حــزب الله اإلرهابي
لكي تتم املوافقة على كل بنود القرار
ُ
مــن دون تحفظ» .هــذه األوراق تثبت
ّ
أنه ال يوجد مقايضة .وأن لبنان بقي
ثابتًا على مــوقـفــه ،متحفظًا على ما
يتعارض مع سياسته الداخلية ،في
حــن أن الـطــرف اآلخ ــر تــراجــع خطوة
إلى الوراء.

تقرير

التحقيق مع «انتحاري سوليدير» :تفجير سيارة مف ـ
ّ
حصلت «األخبار» على ملخص
التحقيقات مع اللبناني
مصطفى الصفدي الذي
ّ
كلفه تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،عبر «ضابط ارتباط»
جرى توقيفه أيضًا ،مراقبة
الكاميرات المنتشرة في
وسط بيروت لتنفيذ هجوم
انتحاري بسيارة مفخخة
الستهداف تجمع للسياسيين
اللبنانيين أو محاولة خطف
شخصيات سياسية

رضوان مرتضى
لــم يـكــن مصطفى ال ـص ـفــدي (املـلـقــب
بـ ـ ـ ـ «ت ـ ــرج ـ ـم ـ ــان املـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك») ومـ ـحـ ـم ــود
عبدالرحيم («الـشـيــخ أبــو يــوســف»)
مـ ــوقـ ــوفـ ــن عـ ـ ــاديـ ـ ــن فـ ـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة
العامة لألمن الـعــام .ليس ألن األول
أق ــر بنيته تنفيذ عملية انـتـحــاريــة
ضـ ـ ــد شـ ـخـ ـصـ ـي ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة كـ ــان
يقوم برصدها ،وعن مخطط للقيام
بأعمال خطف إذا سنحت الفرصة.
وإنما لكون التحقيقات مع املوقوفني
ك ـش ـف ــت عـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تـنـظـيــم
«الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» امل ـب ـنـ ّـيــة على
م ـحــاولــة اخ ـت ــراق ال ــداخ ــل اللبناني
بـشـتــى ال ـس ـبــل ،ول ــو وف ــق آل ـيــة عمل
طويلة األمد ،لتنفيذ عمليات أمنية.

وكــان الفتًا في إفــادة الصفدي الذي
يعمل موظفًا في شركة «سوليدير»
واملولدات
بصفة «مراقب الكاميرات ّ
الـكـهــربــائـيــة» ،إش ــارت ــه إل ــى أن ــه كــان
م ــوج ــودًا فــي م ـكــان عـمـلــه فــي وســط
ب ـي ــروت ف ــي  27ك ــان ــون األول ،2013
وق ّــت اغ ـت ـيــال ال ــوزي ــر مـحـمــد شطح،
وأن ـ ـ ـ ــه ع ـ ِـل ــم بـ ــاألمـ ــر فـ ـ ــور ح ـص ــول ــه.
التحقيقات لــم تـفــض إل ــى كـشــف أي
ارت ـ ـبـ ــاط ب ــن املـ ــوقـ ــوف واالغـ ـتـ ـي ــال،
لكنها طرحت أسئلة حيال إمكانية
توجيه أصابع االتهام إلى «الدولة»
في هذه العملية.
وف ـ ـ ــي مـ ـعـ ـل ــوم ــات حـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أف ـ ــاد ال ـص ـف ــدي أنـ ــه بــدأ
ال ـع ـمــل ف ــي «س ــول ـي ــدي ــر» مـطـلــع عــام
ّ
 ،٢٠١٣وأن تـنـظـيــم «الـ ــدولـ ــة» كــلـفــه

مراقبة الكاميرات في وسط بيروت.
وكـشــف أن شقيقه غ ــادر فــي الـفـتــرة
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـ ــى تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ومـ ـنـ ـه ــا ال ــى
س ــوري ــا ح ـي ــث ال ـت ـح ــق ب ـ ـ «الـكـتـيـبــة
الـ ـخـ ـض ــراء» ث ــم انـ ـض ــم إل ـ ــى تـنـظـيــم
«الــدولــة» .وأوض ــح أن شقيقه حمزة
ح ـ ـ ــاول إقـ ـن ــاع ــه ب ــااللـ ـتـ ـح ــاق بـ ــه فــي
«أرض دول ـ ــة ال ـخ ــاف ــة اإلس ــام ـي ــة»
واع ـ ـدًا إي ــاه بـ ـ «تــأمــن مـنــزل وزوج ــة
ص ــال ـح ــة وأمـ ـ ـ ـ ــوال» .ث ــم ّ
زوده بــرقــم
هاتف الفلسطيني عبدالرحيم الذي
يـعـمــل م ـه ـنــدس ك ـه ــرب ــاء ف ــي إح ــدى
ّ
الشركات وكلفه التواصل معه .وبناء
على توصية األخير ،توجه الصفدي
إلـ ـ ـ ــى مـ ـخـ ـي ــم عـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــوة ل ـل ـق ــاء
لتسهيل انتقاله إلى الداخل
وسطاء
السوري ،إال ّأنه ّ
قرر البقاء في لبنان.

