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مفارقة تراجيدية!

إقليمية؟
قوى ( 14آذار) :هل حصلت
العملية خلطف اجلنود أم حلسابات ّ
ّ

يف م ـ ـ ــواجـه ـ ـ ــة احل ـ ـ ــرب (امل ـب ـ ـ ــاغ ـت ـ ـ ــة) ،اتـفـق
الـل ـب ـن ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــون عـل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــرورة (ال ـ ـص ـم ـ ـ ــود
والـتـص ــدي) يف م ــواجه ــة اآلل ــة الع ــسك ــري ــة
اإلس ـ ــرائــيل ـي ـ ــة ،واحــتفـ ـظـ ـ ــوا بحـقهــم يف أن
يخـتلفــوا حــول مبــرر تــوفيــر الــذريعــة لهــذه
احلرب.
هذا االتفاق اللبناني بقدر ما هو نتاج نضج
سياسي يتمتع به اللبنـانيون الذين عركتهم
احملن وزادتـهم جتــربــة العـمل الــدميق ــراطي
خـب ــرة وم ــراسـ ـاً ،ف ــإنه مـن ج ــانـب ث ــان نـت ــاج
حـتمي لطبـيعة الظـرف اللبنـاني بتـعقيداته
الداخلية وبـدخول العدوان اإلسرائيلي على
خط هذه التعقيدات.
ويـدرك اللبنـانيـون ،باخـتالف توجهـاتهم ،أن
الـنـتـ ــائج احملـتـمل ــة لـلحـ ــرب عل ــى ال ــوح ــدة
الهشة للـصف اللبناني هي أخطر بكثير من
نـتائـجها علـى البنيـة التحتيـة للبالد ،بـرغم
فـضــاعــات هــذه الـنتــائـج .ويبــدو أن احلــراك
السياسي اللبناني يسعى إلى أن يظل فاعالً
بــاجتــاه تفــادي تــأثيــر احلــرب علــى الــوحــدة
اللبنانية أو تأجيله اآلن يف أقل تقدير.
هـ ــذه الـلح ـظـ ــة اللـبـنـ ــانـيـ ــة املـتـ ــوتـ ــرة بفـعل
جت ــاذب ــات الـ ــداخل واحملـيــط اإلقلـيـمـي هـي
حلظـة ساخـنة ،ولعلهـا مدمـرة إذا ما أراد أي
ط ـ ــرف أن ي ـ ــوجـهه ـ ــا خ ـ ــارج إرادة (اإلج ـم ـ ــاع
الهـش) ،ويـســوقهــا بــشعــارات وطـنيــة قــابلــة
لالســتخـ ــدام بـ ــأكـثـ ــر مــن وجه ..يـ ـسـت ـطــيع
انصـار حــزب اهلل استخـدام الـشعـار الـوطـني
الـذي يلـزم اجلـميع بـوحـدة الـصف الـوطـني
يف مـ ـ ــواجهـ ـ ــة الع ـ ــدوان اإلس ـ ــرائ ــيلــي ،ك ـم ـ ــا
يـ ـسـت ـطـيـع معـ ــارضـ ــو حـ ــزب اهلل اســتخـ ــدام
الــشع ــار ال ــوطـنـي ذاته ال ــذي يل ــزم اجلـمـيع
مبح ــاسـب ــة اخل ــارجــني عل ــى وح ــدة الــصف
ال ـ ــوط ـنــي واملــنف ـ ــرديــن بق ـ ــرارات وإج ـ ــراءات
تعـرض املصير اللبنانـي إلى ما يتعرض إليه
اآلن.
جـميع الـسيــاسيني الـلبنــانيني يـدركـون هـذه
املفارقـة يف استخدام الشعـار الوطني ،وحتى
هــذه اللحظـة مـا زال صـوت العـقل واحلكمـة
هو األعلـى نبـرة من لغـة االستخـدام األهوج
للشـعارات .ورمبـا تكـون محنـة اللبنـانيني يف
تفـادي مأزق االختالف أكبـر من محنتهم يف
جتـ ـ ـ ـ ــاوز كـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــوس الـق ـ ـ ـصـف واحل ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــار
اإلسـرائيلي ،وهـذه مفـارقة تـراجيـدية ،نـأمل
يف أن يسـتمر األشقاء اللـبنانيون بـالسيطرة
عليها.

أدانت قوى  14آذار األعمال االجرامية االسرائيلية وأكدت
دعمها الكامل للحكومة اللبنانية يف تصديها لهذه
االزمة وللمؤسسات الشرعية يف سعيها حلماية املواطن.
ودعت بعد اجتماع هيئة املتابعة فيها امس ،اللبنانيني
إلى االلتفاف حول حكومتهم والوقوف صفاً واحداً يف
وجه اخملاطر التي تتهدد لبنان والتضامن مع األهالي يف
اجلنوب وسائر املناطق التي تتعرض للعدوان.
ويف وقت أكدت فيه على وحدة اللبنانيني مبواجهة
االعتداءات االسرائيلية ،رأت أنه ال يجوز تفرد أي طرف

محلي أو خارجي يف حتديد االولويات يف املعركة مع
العدو االسرائيلي .وطالبت اجملتمع الدولي بالضغط
على اسرائيل لوقف عدوانها على لبنان واتخاذ املواقف
الرادعة لالعتداءات واجملازر االسرائيلية ،ورحّبت بكل
دعم عربي ودولي "جدي ومخلص" .لكنها يف الوقت ذاته
رفضت اقحام لبنان يف أي حسابات لقوى اقليمية ال
متت بصلة إلى املصالح اللبنانية "جنياً للثمار واملكاسب
االنتهازية على حساب الشعب اللبناني وتضحياته".
وأكدت أن مطلب حترير األسرى "مطلب لبناني جامع

وقضية اخالقية" وسألت" :ولكن هل حصلت العمليات
العسكرية وفقاً لهذا الهدف أم وفقاً حلسابات اقليمية
رداً على حتليق الطيران االسرائيلي فوق قصر ما أو
لتعثر يف مفاوضات ما او إلعاقة تشكيل احملكمة
الدولية؟" وتابع" :هل تعريض حياة اللبنانيني وأمنهم
واستقرارهم أمر يتم جتاوزه بهذه البساطة وبهذا
التفرد؟ وهل على لبنان أن يقتل ابناؤه يف اجملازر البشعة
واملريعة ويدمر اقتصاده وموسمه السياحي لصالح
انتعاش االقتصادات اجملاورة واملتصدرة للعناوين

القومجية الفارغة".
وقال النائب الياس عطاهلل بعد االجتماع أن قوى  14آذار
ستبقي اجتماعاتها مفتوحة .ونفى وجود أي اتصاالت
مع حزب اهلل" ،فاالتصاالت ال تأتي بعد االمر الواقع،
فاالمر الواقع حينما اتخذ اتخذ بشكل متفرد وقوى 14
آذار واحلكومة اللبنانية والرأي العام اللبناني غير
مستعدين ألن يتقبلوا منطقاً استخدمته دائماً األنظمة
االنقالبية العربية ويقول أن "ال صوت يعلو فوق صوت
املعركة".

احملرر

لبنـــــان وســــــــط حرائـــــــق احلـــــــرب

حصــــار وقصف إرسائيـــيل من األرض والبحــــر واجلـــو
العواصم  -وكاالت
وسط تداعـيات احلرب البـرية واجلويـة والبحرية
التي وجـد لبنـان نفسـه يف أتونـها عـلى حـني غرة،
تــواصـلت أمـس احلــرائق واالنفجــارات وانـهيــارات
اجل ــس ـ ــور والعـم ــارات والـبـنـ ــى الــتحـتـي ـ ــة ،بفـعل
الهجـوم اإلســرائيـلي واسـع النـطـاق الـذي أحـاط
لبنان من كل جانب.
فقـد تــواصلت الغـارات اجلـويـة اإلسـرائـيليـة علـى
لـبنـان طـوال اللـيل حيـث استهـدفت يف الـسـاعـات
األول ـ ــى مــن صــب ـ ــاح أمـ ــس مح ـيــط الــض ـ ــاحــي ـ ــة
اجلنوبيـة لبيروت التي تُعتبـر إحدى معاقل حزب
اهلل .وقد شـاركت املقاتالت اإلسـرائيلية بـاإلضافة
لـلبـوارج احلــربيــة يف القـصف الـذي اسـتمـر عـدة
ساعات.
ونقل تلفزيون "املنار" التابع حلزب اهلل أن غارتني
إس ــرائـيلـيـتـني اسـته ــدفـت ــا جــس ــرا يف الـض ــاحـي ــة
اجلنــوبيــة وتقـاطـع منـطقـة "مــار مخـايـل" .،كمـا
أف ــادت االنـب ــاء بـ ــأن ثالثـ ــة أشخ ــاص ق ــد قــتل ــوا
وأصيب اكثر من أربعني آخرين نتيجة الغارات.
كـمــا ت ـسـ ّبـب القـصف يف أضــرار مــاديــة ج ـسـيـمــة
بينمـا ر ّد حزب اهلل واجلـيش اللبـناني عـبر إطالق
مضادات أرضية.

االستهدافات اإلسرائيلية

واستهــدفت الغـارات اإلسـرائـيليـة كــذلك مـحطـة
كه ــرب ــاء "اجلـ ّي ــة" واجلــس ــر امل ــؤدي ملـط ــار بـي ــروت
ال ـ ـ ــدول ــي ا ُملـقـفـل أصـال بـع ـ ـ ــد تـع ـ ـ ـ ـ ّرضـه لـغـ ـ ـ ــارات
إسرائيلية يوم اخلميس.
وك ـ ــان ال ـطــيـ ـ ــران اإلسـ ـ ــرائ ــيلــي قـ ـ ــد رمـ ـ ــى آالف
املنـشورات خالل النهـار دعا فيهـا سكان الضـاحية
اجلنوبـية لتـركها محـذّرا من قصفهـا بينمـا حذر

ح ــزب اهلل مـن ان قــصف بـي ــروت سـيـ ـسـتـتـبـعه رد
بقـصف صــاروخي علـى مــدينــة حيفــا يف شمــالي
إسرائيل.
كمـا شن الـطيـران اإلســرائيلي غـارات علـى مـراكـز
ت ــابع ــة لـلجـبه ــة ال ــشعـبـي ــة لـتح ــريـ ــر فل ـس ـطـني
(القيادة العامة) يف سهل البقاع اللبناني.
ويف وقـت سابـق قامـت طائـرات حربـية اسـرائيلـية
بقــصف الـط ــريق ال ــدولـي ــة الـتـي ت ــربـط بـي ــروت
بالعاصمة السورية دمشق.
وأفـادت مراسلـة بي بي سـي-العربـية يف بـيروت ان
حافـلة كـانت تقـل عددا مـن الركـاب علـى الطـريق
وقت القصف انقلبت.
وكـان وزير الـدفاع االسـرائيـلي عميـر بيـريتـس قد
حـذر ان "الطـريـق التي تـصل بيـروت بـدمـشق هي
احد االهداف احملتملة".

ضبط النفس

وك ــانت وزيــرة اخل ــارجيــة األمــريـكيــة كــون ــدوليــزا
رايس قـد طالـبت اسرائـيل بضبط الـنفس وحثت
س ــوري ـ ــا عل ــى ال ــضغ ــط علـ ــى حـ ــزب اهلل ل ـ ــوقف
الهجمات على اسرائيل.

غارات إسرائيلية على لبنان

وسيعقـد مجلس األمن الـدولي جلـسة خـاصة يف
وقــت الحق بـن ــاء عل ــى طلـب لـبـنـ ــان للــبحـث يف
األزمة احلالية.
كمـا يجتمع وزراء اخلـارجيـة العرب الـيوم الـسبت
لـتدارس املـوقف ،وستقـوم األمم املتحـدة واالحتاد
األوروبي بإرسال وفود للمنطقة .قصف حيفا
وكـان صاروخا كاتيوشا قـد سقطا مساء اخلميس
علــى مــدينــة حـيفــا الـســاحـليــة ،وهي ثــالـث أكبــر
مديـنة يف اسـرائيل وتبعـد أكثـر من  30كـيلو مـترا

( 18ميل) عن احلدود مع لبنان.
وق ــالـت الــش ــرط ــة االس ــرائـيلـي ــة إن الـص ــاروخـني
سقــط ــا عل ــى حـي "سـتـيـلال م ــاريــس" ،وه ــو حـي
تقطنه غالبية مسيحية ،يف املدينة.
رد فعل بيريتس
وق ــال بـي ــريـتــس يف رد فـعلـه عل ــى الـتــط ــورات يف
حيفـا إن "حـزب اهلل خـرق كل القـواعـد ويـريـد أن
يدفع بالشرق األوسط إلى الهاوية".
ووصـف سفـي ــر اس ــرائـيل يف ال ــوالي ــات املـتح ــدة،
دانــيل آي ــال ــون ،الـهج ـ ــوم علـ ــى مـ ــديـنـ ــة حــيفـ ــا
بــ"التصعيد اخلطير".
واجــاب بـ"نعم" عن سـؤال ألحـد الصحفـيني عمـا
إذا كانت إسرائيل يف حالة حرب.
وأضاف ان "هدفنا هو كسب احلرب ...لسنا نحن
املـعتــدين بــالتــأكيــد ،نحـن نقـوم بـالـرد ،وهــدفنـا
حتـيـيــد تـلك اجملـمــوعــات "،يف إشــارة حلــزب اهلل
اللبناني.
وطـالب اجملـتمع الـدولـي بتحـذيـر إيـران وسـوريـا،
اللـتني حتتفـظان بـعالقات مع حـزب اهلل ،بأنهـما
"تلعبان بالنار" على حد تعبيره.
إال ان حزب اهلل نفى أن يكون قد قصف حيفا.
وق ــال ن ــائـب أمـني ع ــام احل ــزب ،نعـيـم ق ــاسـم ،يف
الـتـص ــريح إن "االدع ــاءات االس ــرائـيلـي ــة يف ه ــذا
الصـدد زائفـة وإن أي قـصف من طـرف حـزب اهلل
حلـيفــا سـيك ــون "رد فعل" إذا مــا ق ــامت اســرائـيل
بقصف العاصمة بيروت أو ضواحيها اجلنوبية".

طلب إسرائيلي

وكـانت اسـرائيل قـد طلبـت اخالء ضاحـية بـيروت
اجلن ــوبي ــة حيـث يقـيم االمـني العــام حلــزب اهلل،
الـسيـد حـسـن نصـر اهلل ،حـسـبمـا اشـارت وكـاالت

االنباء نقال عن وسائل االعالم االسرائيلية.
وأصـدر حـزب اهلل بيـانـا للـرد علـى دعـوة اسـرائيل
اخالء ال ــض ـ ــاحــيـ ـ ــة اكـ ـ ــد ف ـيـه انه "يف حـ ـ ــال مت
استهــداف بيـروت فـان احلــزب سيقـصف مــدينـة
حيفا االسرائيلية الساحلية".
وكـانت احلـكومـة اللبـنانـية طـالبت بـوقف إطالق
الـن ــار مع اس ــرائـيل ،وق ــالــت إنه يجـب اسـتخ ــدام
ك ــاف ــة ال ــوسـ ــائل لـ ــوقف مـ ــا أسـمـتـه بــ"العـ ــدوان
املفتوح" ضد لبنان.
وتعــالت املـطــالبـات الــدوليـة بـضبـط النفـس مع
قيــام روسيــا وفــرنـســا واالحتــاد األوروبي بــوصف
الــرد االســرائـيلـي علــى أســر جـنــديـيهــا مـن قـبل
حزب اهلل اللبناني بانه "غير مناسب".

حصار متعدد

وف ــرضت إســرائـيل حـصــارا جــويــا وبحــريــا علــى
لـبن ــان ،كم ــا كثـف اجليـش االس ــرائيـلي ضــربــاته
بع ـ ـ ــد ظه ـ ــر اخل ـمــيـ ــس ،واس ــتهـ ـ ــدف ــت الغـ ـ ــارات
االسـرائيليـة مدارج مـطار بيـروت الدولي ،ومـطار
الـقليعـات يف شمـال لـبنـان وقـاعـدة ريـاق اجلـويـة
التابعة للجيش اللبناني يف وادي البقاع.
االدعــاءات االس ــرائيـليــة "زائفــة" وأي قـصـف من
طرف حزب اهلل حليفا سيكون "رد فعل"
نائب أمني عام حزب اهلل ،نعيم قاسم
وك ــان ال ـطـي ــران االس ــرائــيلـي ق ــد قــصف مــط ــار
بـي ــروت صـب ــاح اخلـمـيــس م ـسـته ــدف ــا امل ــدرجـني
الـشرقـي والغربـي للمطـار ،ومت اغالق املطـار بعد
الق ـصـف ،وتفـي ـ ــد تقـ ــاريـ ــر بـ ــانـ ــدالع ح ـ ــرائق يف
خزانات الوقـود باملطار عقب هجوم شنته القوات
البحرية االسرائيلية عليه.
وشوهدت ألسنة الـلهب تتصاعد بكثافة يف سماء

املطار.

قتلى القصف

وقتل يف القصف االسرائيلي املستمر أكثر من 50
لبنانيا ،أغلبهم من املدنيني.
وقال اجلنـرال عودي آدام وهو مـسؤول يف اجليش
االس ـ ــرائــيلــي إنه مت ق ــصف مــئ ـ ــات األه ـ ــداف يف
لبنان منذ اختطاف اجلنديني األربعاء املاضي.
وق ــالـت اس ــرائـيـل إن مقـ ــاتلـي ح ــزب اهلل أطـلق ــوا
مايزيد عن  80صاروخا على شمال اسرائيل ،مما
تسبب يف مقتل إسرائيليني وإصابة مايقارب 100
آخــريـن ،وإرغــام عــش ــرات اآلالف علــى االحـتـمــاء
بـ ــاملالجـئ .وط ــالـت صـ ــواريخ حـ ــزب اهلل نح ــو 14
بل ــدة اس ــرائــيلـي ــة يف شـمـ ــال اسـ ــرائــيل ،ومــنهـ ــا
مستعـمرة نهاريا ومنطقة صـفد ومدينة كرمئيل،
ال ـ ــواقع ـ ــة عل ـ ــى بع ـ ــد  20كلـمـت ـ ــر داخل احلـ ــدود
االسرائيلية.
كما اعلن حزب اهلل انه قـصف بلدة كريات شمونة
يف شمال اسرائيل" .األزمة واملرحلة اخلطرة"
ووصفـت وزارة اخل ــارجـي ــة االس ــرائـيلـي ــة ال ــوضع
بــ"األزمة واملرحلة اخلطرة".

عملية مفتوحة

ولـكن نــاطقــا عــسكــريــا اس ــرائيـليــا أعـلن ان مــدة
"العـمليـة الـتي بـدأتهـا اســرائيل يف لـبنــان ليـست
مسألة ايام".
وقال املتحـدث باسم احلكـومة االسـرائيليـة مارك
ريجيف إن بالده "تـرد على عـدوان غيـر مبـرر" من
قبل لبنان.
وقــال رئيـس اركــان اجليـش االســرائيلـي اجلنـرال
دان حـالـوتــز انه " ،ليـس هنـاك مـن مكــان آمن يف
لـبـن ــان ،وان سك ــان الــض ــاحـي ــة اجلـن ــوبـي ــة (مـن

الع ـ ــاصــم ـ ــة بــي ـ ــروت) يجــب ان يـفهــم ـ ــوا ذلـك وان
يستخلصوا العبر من هذا الكالم".
ويقـول مـراسل بـي بي سي إن آالف الـسكـان يف كـافـة
أرجــاء لـبنــان يف حــركــة مـسـتمــرة هــرب ــا من خـطــر
القصف ،كـما تـقول تـقاريـر إن آالف السـياح شـرعوا
يف مغادرة لبنان باجتاه سوريا.
وأوردت تق ـ ــاري ــر وف ــاة ع ــدد مـن األج ــانـب يف الــبالد
منهم كويتيون وبرازيليون.
مـن جهـته قــال ال ــرئيـس األمــريـكي بــوش أن حــزب
اهلل"مـجمـوعــة من االرهـابـيني يـريــدون وقف تقـدم
السالم".
قلق إسرائيلي
وكــانت وزارة اخلــارجيـة االسـرائـيليـة قـد قــالت انهـا
"قلقــة مـن امك ــانيــة ان يـنقل ح ــزب اهلل اجلن ــديني
االس ــرائيـليـني االسي ــرين إلــى ايــران" ،واشــارت وزارة
اخلارجية ان "لهذه اخملاوف اسس جدية".
ونفت إيران بشدة تلك االدعاءات.
وكـان بيـريتـز قـد قـال ان اسـرائـيل لن تـسمح حلـزب
اهلل بــالعــودة إلــى مــواقـعه علــى احلــدود اللـبن ــانيــة
االسـرائـيليـة الـتي كـان يحـتلهـا بعـد ان قـام احلـزب
بخطف جنديني اسرائيليني.
وكـان االستهـداف االسرائـيلي للبـنان قـد بدأ صـباح
االربعــاء بعـد ان قــام مقــاتلــون من حـزب اهلل بـأسـر
جـن ـ ــديـني اس ـ ــرائــيلـيــني (اعلـنـت اس ــرائــيل يف وقـت
الحق ان اس ـمــيهــم ـ ــا ايه ـ ــود ج ـ ــول ـ ــدواس ـ ــر وال ـ ــداد
ريجيف) ،وطلب احلـزب التفـاوض من خالل االمم
املتحـدة الجــراء صفقــة تبـادل اسـرى مع اســرائيل.
ورفضت احلكومة اللبنانية تبنّي أو حتمل مسؤولية
ح ـ ـ ــادث اح ـ ـتـج ـ ـ ــاز اجل ـ ــن ـ ـ ــدي ــني االس ـ ـ ــرائ ـيـل ــي ــني
واالشـتـب ـ ــاك ـ ــات الـتـي أعقـبـته يف جـن ــوب لـبـن ــان بـني
الطرفني.

احلـــــــــرب اللبنانيـــــــــــــة تعـــــــــــيد 12ألف خليجــــــــــي إىل بلــــــداهنم
األحداث املأساوية تنسف املوسم السياحي وتراجع أسعار األسهم يف سوق البورصة
توجه آالف السـياح العرب ومـن بينهم قرابـة  12ألف مواطن
خـليـجي إلــى ســوريــا ،وذلك هــرب ـاً مـن القـصف اإلس ــرائيـلي
العـنـيف علــى لـبـنــان .وشــوه ــد بع ــد ظهــر أمــس األول صف
طـ ــويل مـن الـ ـسـيـ ــارات واحلـ ــافالت عـنـ ــد نقــطـ ــة اجلـ ــديـ ــدة
احلدودية على طريق دمشق بيروت ،بعد إقفال مطار بيروت
الدولـي إثر قصفه من قـبل طائرات االحتـالل وفرض حصار
بحـري إســرائيـلي علـى لـبنــان .وأعلن ضـابـط يف اجلمـارك
اللـبـن ـ ــانـي ـ ــة ،أن أكـث ـ ــر مــن  12ألف س ـ ــائح مــن دول اخللــيج
العــربيــة غــادروا لـبنــان عبــر نقـطــة املـصـنع احلــدوديــة الـتي
تــربـط مـنـطقــة الـبقــاع (شــرق) بـســوريــا.وقــال إن (القـصف
اإلسرائيلي املتواصل والتهديد بضرب العاصمة بيروت دفعا
بـ ــالع ــدي ــد مــن اخللــيجـيـني وامل ــواطـنــني الع ــرب وال ــرع ــاي ــا
األجــانب إلـى تـرك لـبنـان) ،مـؤكـداً علـى أن (هـذا الــرقم (12

ألـفاً) الـذي سُجّل ظهـر أمس األول ال يـشمل املـواطنني غـير
اللـبـنـ ــانـيـني اآلخـ ــريـن الـ ــذيـن غـ ــادروا الــبالد ،وخــصـ ــوص ـ ـاً
األردنيني والسوريني واإليرانيني).
وبح ـسـب م ــا ج ــاء يف وك ــال ــة (ف ــرانــس ب ــرس) ف ــإنه لـم يـتـم
إحصـاء أعـداد أخــرى من غيـر الـلبنــانيني غــادرت لبنـان عبـر
نقـاط حدوديـة أخرى عـلى احلـدود مع سـوريا.وروى مـواطن
سعـ ــودي يـ ــدعـ ــى طـالل فهـيـم ( 29عـ ــام ـ ــا) أنه (صُـ ــدم هـ ــذا
الـصبـاح بـالقـصف اإلســرائيـلي العـنيـف ملطــار بيـروت ،حـيث
ميضي إجازتـه مع عائلته يف لبنان منـذ عشرة أيام) ،وأضاف
ـ م ـسـتقالً سـي ــارته املــرسـيــدس ال ـســوداء الـتـي حتـمل لــوحــة
سعوديـة بعد إنـهائه مـعامالت اجلـمارك ـ (قـررنا اجملـيء إلى
سوريا بعد اتصال من سفارتنا يف دمشق).
وجـاءت الكـويـتيـة فـوزيــة األنبـار ( 55عـامـاً) بـردائهـا األسـود
(العبـاءة) وحجابهـا التقلـيدي مـن بلدة عـاليه املـشرفـة على

بيروت ،حـيث كانت متـضي إجازتهـا مع  18من أفراد عـائلتها
وثالث خادمات من الفلبني ،ومثلها دانييل فرحات اللبنانية
والـتي كــانت سـتمـضي شهـريـن يف بيـروت ،وقــالت مـبتـسمـة:
(أتوجّه إلـى دمشق ،لكننـي سأعود إلـى بيروت مـا إن يتحسّن
ال ــوضع) .وعـلق محـم ــد (سع ــودي اجلـن ـسـي ــة) ،ال ــذي عك ــر
القـصف اإلســرائـيلـي صفــو إج ــازته اللـبن ــانيــة( ،إن شــاءاهلل
نـطـرد إســرائيل مـن األراضي اللـبنــانيــة والعــربيــة احملتلـة)،
وقـرر الـذهـاب مع أصـدقـائه إلـى سـوريــا ،ولكن دون أن يـدري
وجهته بـالتحـديد هـناك) ،وكـان وصل قبل ثـالثة أيـام فقط
إلى عاليه التي جتتذب كل صيف السياح اخلليجيني.
ويؤكد بـسام ( 55عاماً) سـوري اجلنسية ،أنه يـعمل يف مدينة
زحلــة مـن ــذ ثالث ــة أشهــر ،واآلن هــو مـنهـمك يف الـبحـث عـن
سـيـ ــارة تقـلّه إلـ ــى ذويه يف دم ـشـق.وعل ــى غ ــرار كـثـي ــريـن مـن
قــاطنـي الضــاحيــة اجلنــوبيـة لـبيـروت ،قــرر عيـســى قهــوجي

اجمليء (إلــى ســوريــا بـضعــة أيــام يف انتـظــار هــدوء الــوضع)،
وأضـاف رب العـائلـة الـلبنـاني (نـذهب إلـى دمـشق مع األوالد
ه ــربـ ـاً مـن الـض ــاحـي ــة اجلـن ــوبـي ــة بع ــدم ــا ه ــددت اس ــرائـيل
بق ـصـفه ــا) .يف حـني ق ــال أحـم ــد عـثـم ــان ( 30ع ــامـ ـاً) وه ــو
يــتحـ ـ ـدّر مــن بـعل ـبــك ،إنه هـ ـ ــرب (بع ـ ــدم ـ ــا ق ــصفـ ـ ــوا(الع ـ ــدو
اإلسـرائيلي) كل األمكـنة التي حتـوطنا قـرب منزل العـائلة)،
وأضـاف (الـوضع خـطيـر ،سـنمـضي بـعض الــوقت يف دمـشق،
أمتـنــى ان يهــدأ الــوضع ســريع ـاً ألعــود إلــى لـبـنــان يف أســرع
وقت) .ويف دمـشق ،ينـتظـر هـؤالء النـازحـني مشهـد آخـر من
املعــانــاة ،حـيـث ال تــوجــد غــرف شــاغ ــرة يف الفـن ــادق بعــدمــا
امـتألت ب ــال ـسـيـ ــاح اخللـيجـيـني ،ويق ــول مــس ــؤول يف فـن ــدق
امليريديـان يف اتصال هـاتفي مع (فرانس بـرس)( ،إن الفندق
امـتأل مـن ــذ الـصـب ــاح ب ـسـبـب الـظ ــروف ،ومــثله ال ـشـي ــرات ــون
وفنادق أخرى يف العاصمة السورية).

ويف سيـاق آخــر سجـلت بـورصــة بيـروت تــراجع ـاً بنــسبـة %01
اخلـميـس بــسبـب الهجـوم اإلســرائيـلي علـى لـبنـان ،وتـدعـور
سعر سهم شركة سوليدير إلى ما دون العشرين دوالراً للمرة
األولــى منــذ أكثــر من عـام .وبلغ مـؤشــر بنك لـبنـان واملهجـر
لألسهم الـلبنـانيـة أدنـى مـستـوى له هـذا العـام عنـدمـا أقفل
عـنــد  4231.28نقـطــة مق ــابل  4741.62نقـطــة األربعــاء ،أي
بتــراجع نــسبـته  %1.41وكــان هــذا املــؤشــر قــد خـســر .%2.31
وتراجع سعـر سهم سوليـدير التـي تدير الـوسط التجاري يف
بيــروت واألكثـر نـشـاطـاً يف الـسـوق ،إلـى  81.31دوالراً مقـابل
 12.45دوالراً أمـس األول .وكــان سعـر سـهم ســوليـديـر الـذي
تــدعــور خمـســة دوالرات بعــد اغـتيــال رئيـس الــوزراء األسـبق
رفيق احلـريـري يف  14شبـاط فبـرايـر  ،2005سجل منـذ ذلك
الـوقت قفـزة عـاليـة ووصل سعـره إلـى حـدود  52دوالر بفضل
مشتريات مهمة من مستثمرين عرب من دول اخلليج.

