
{ بييروت – حّذرت مص���ادر لبنانية مّطلعة 
من وجود خطة يجري تنفيذها لتوريط لبنان 

في الصراع السوري بصفة مباشرة.
وقالت املصادر إن نظام األسد، الذي بحث 
طويال عن تصدير األزم���ة الداخلية إلى دول 
اجلوار لتتحول إلى أزمة إقليمية، يسعى إلى 
استدراج مجموعات لبنانية متشددة للدخول 
في مناوشات مع جنوده ليجد مبررا لتوسيع 

رقعة املواجهة. 
وش���ددت املصادر ذاتها عل���ى أن اخلطة 
تق���وم على افتعال أزمة أمنية بني مجموعات 
سلفية متشددة وأخرى من أنصار األسد، أو 
م���ن عناصر حزب الله، عل���ى أن يتطور األمر 
إلى مواجهة تس���تقطب االهتم���ام اإلعالمي 

والدبلوماسي. 
وكش���فت املصادر عن نقاش���ات متت في 
صفوف حزب الله طالب فيها "صقور احلزب" 
بالك���ف ع���ن التقي���ة واملن���اورة بخصوص 
املش���اركة ف���ي املع���ارك، ودعوا إل���ى إعالن 
احلزب موقفه باالنحياز التام لألس���د وقواته 

وخوض املعركة بكل اإلمكانيات. 
وتوقع���ت املص���ادر أن يواص���ل "صقور" 
ح���زب الل���ه الهروب إل���ى األم���ام باالنحياز 

خليار دعم األس���د عس���كريا وتوتير الوضع 
على احلدود بتنس���يق مع القوات احلكومية 

السورية وبرضى إيراني.
ولم تس���تبعد املص���ادر ذاتها أن تش���هد 
املناط���ق احلدودي���ة خ���الل األي���ام القادمة 
حوادث مختلفة الستفزاز املجموعات املقابلة 

وتوريطها في املواجهة. 
وف���ي هذا الس���ياق يتنزل قص���ف طائرة 
حربية س���ورية أم���س منطقة عل���ى احلدود 
اللبناني���ة م���ن جهة الش���رق، ف���ي أول غارة 
م���ن هذا النوع منذ بدء النزاع الس���وري قبل 
سنتني، في مؤشر على أن احلرب في التراب 

اللبناني ميكن أن تعود في أي حلظة. 
ويش���ير املراقبون إلى أن حادثة الهجوم 
على أربعة من علماء الدين الس���نة في لبنان 
ه���ي وجه آخ���ر من اخلط���ة بغية اس���تفزاز 
الش���باب الس���لفي الذي يصطف وراء هؤالء 
الش���يوخ في خطابه���م املناص���ر للمعارضة 

املسلحة. 
ميش���ال  اللبنان���ي  الرئي���س  واس���تنكر 
سليمان "االعتداء الس���افر" وطالب "بتحقيق 

العدالة في هذا الشأن". 
من جانبه، قال مفتي اجلمهورية اللبنانية 

الش���يخ محمد رشيد قباني إن هذه الهجمات 
ج���اءت نتيج���ة "احلرب السياس���ية" من قبل 
زعماء الس���نة والش���يعة. ووص���ف اإلدانات 
ملرتكب���ي االعت���داء بأنها غي���ر كافية وطالب 

بتحرك عاجل. 
ويقول مراقبون إن أجواء احلرب األهلية 
بدأت تطل برأسها في لبنان، وأن املشهد يكاد 
يتك���رر كما هو في س���بعينات القرن املاضي 
حيث حتركت قوى خارجية وحركت بيادقها 

احمللية لتعطي إشارة انطالق احلرب. 
وانتهت احلرب األهلية اللبنانية عام 1990 
لكن نظام لبنان السياسي ال يزال يعتمد على 
ال���والءات الطائفية والبالد ال تزال تعاني من 
اش���تباكات متقطعة بني اجلماعات املسلحة 

بسبب اخلطاب الالذع من قبل السياسيني. 
ولئن س���ارع حزب الله وأمل الش���يعيان 
إل���ى نف���ي وقوفهما وراء الهجم���ات فقد أكد 
مراقب���ون أن أصابع االته���ام في لبنان بدأت 
تش���ير إلى "صقور حزب الله" الذين يريدون 
خلط األوراق وتوس���يع دائرة احلرب لتشمل 
دوال إقليمية مختلفة خاص���ة بعد أن تيقنوا 
أن بقاء األس���د لم يعد ممكنا في س���ياق حل 

سياسي برعاية إقليمية أو دولية. 
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الحرب األهلية... صورة جديدة ملأساة قديمة

لبنان: الحرب األهلية على مرمى البصر

●

اإلسبان يضرمون النار في مواقد السياسيني

نبوءة مدن امللح والعطش على أبواب التحقق في الشرق األوسط 

حزب الله يفتعل أزمة مع مجموعات سلفية الستدراجها إلى املواجهة 

{ اسييطنبول – أطلقت منظمة تعنى بقضايا 
املي���اه صيح���ة فزع حول مس���تقبل الش���رق 
األوس���ط املهدد بأن يتحول إل���ى مدن للملح 

والعطش بفعل ندرة املياه.
ج���اء ه���ذا التحذير خالل مؤمت���ر بتركيا 
عن "األمن املائي في الش���رق األوس���ط "ضمن 
مب���ادرة منظمة "الس���الم األزرق" التي تعنى 

بقضايا املياه وحضره خبراء وإعالميون. 
ويهت���م املؤمت���ر مبطالب���ة دول املنطق���ة 
بالتنبه ملخاطر إغف���ال قضايا املياه وخاصة 
اجلف���اف الذي تعيش���ه أغلبية ه���ذه الدول، 

باإلضافة إلى اخلالفات على حصص املياه.
وفي يومه األول أجمع حضور املؤمتر على 
عدم اندهاشهم من معرفة وجود املخاطر، لكن 
ما أثار اس���تغرابهم األرقام احملبطة لتناقص 
حج���م املي���اه املتدفقة ف���ي األنه���ار التي قل 
حجمها في نه���ر كاألردن إلى 90 باملئة خالل 

خمسني عاما مما ينذر بجفافه قريبا. 

وتش���ير إح���دى املس���ؤوالت في ب���ادرة 
"اإلس���الم األزرق"  إل���ى خيب���ة أملها من عدم 
توجيه اهتمام كاف من دول الش���رق األوسط 

لقيام شبكات تعاون للتصدي للمخاطر. 
 وضربت املس���ؤولة مثاال بأنه في جميع 
أنحاء العالم نسقت دول عديدة في ما بينها، 
فمثال حوض نهر الدانوب تعدى االهتمام فيه  
باملياه املتدفقة إلى توس���يع ش���بكات تدوير 
املي���اه املس���تعملة، وينتظر أن تصل نس���بة 
تنقية املياه في املناطق احمليطة بالنهر وعبر 
ثالث دول إلى نسبة مئة باملئة في عام 2020. 
ف���ي املقاب���ل ال تبدي دول عربي���ة وتركيا 
وإيران أو مصر والسودان وأثيوبيا وأوغندا 
أي تعاون وتفاعل يضمن استمرار االستفادة 
من املي���اه ملواطنيها وألجياله���ا املقبلة، كما 

قالت املسؤولة باملبادرة. 
يش���ار إل���ى أن حض���ور املؤمت���ر لي���س 
مقتصرا على الدول التي جتري فيها األنهار، 

بل مت توجيه الدعوة أيضا إلى دول ال تعرف 
امل���اء إال في باطن األرض، أو عبر حتلية مياه 
البحر وغابت عن املؤمتر فلم حتضر أي دولة 
خليجي���ة وكأن املؤمتر عن أم���ن مياه األنهار 
فقط بينما هي من الدول التي تعاني مخاطر 

بسبب قلة املطر وتناقص املياه اجلوفية. 
أحد خب���راء املؤمت���ر ، الذي مينع نش���ر 
أس���ماء متحدثيه، وجه نظر احلضور إلى أن 
األم���ن املائ���ي ال يعني فق���ط اجلفاف ونقص 
املي���اه، بل أيض���ا يضم الفيضانات وس���وء 
التخطي���ط ملواجهتها ويضرب مثاال على ذلك 

ما يحدث في األردن والسعودية وغيرهما. 
في املقاب���ل يرفع محاضر آخ���ر حاجبيه 
مس���تغربا من ع���دم قي���ام املجتم���ع الدولي 
مبساعدة اليمن الذي يعاني نقصا فادحا في 
املياه، بينما تش���ير خبي���رة أردنية إلى نكث 
املجتم���ع الدولي وع���وده بخصوص متويل 

مشروع االستفادة من مياه وادي عربة. 

ليبيا تلوح بالقوة ملواجهة 

املجموعات السلفية

{ طرابلييس – قال���ت مص���ادر مّطلع���ة إن 
احلكوم���ة الليبي���ة اتخذت ق���رارا مبواجهة 
حال���ة الفوضى التي تقف وراءها مجموعات 
متش���ددة تري���د من���ع أي تقدم ف���ي الوضع 

لتواصل عمليات االبتزاز. 
وذك���رت املصادر أن حكوم���ة علي زيدان 
قررت الفصل بني املطالب التي ترفعها بعض 
القبائ���ل، أو مجموعات الش���باب الس���اعني 
للحصول عل���ى عمل أو رواتب من ش���ركات 
نفطية، وب���ني التحركات واالعتصامات التي 

تقف وراءها املجموعات السلفية. 
وكش���فت املص���ادر ذاتها ع���ن دعم غربي 
للحكومة للتحرك بقوة بغية الس���يطرة على 
الوضع قبل أن تتقوى املجموعات الس���لفية 

بشكل يصعب التصرف معه. 
وأشارت إلى العزم األميركي على تسهيل 
مراقبة ما يجري في ليبيا عن طريق طائرات 
دون طي���ار ما قد يتوج بض���رب عناصر تلك 
املجموعات التي حتولت إلى ما يش���به دولة 

داخل الدولة. 
وأع���ادت املص���ادر التصريح���ات القوية 
الت���ي أطلقها عل���ي زيدان مس���اء األحد إلى 
قناع���ة تامة داخ���ل احلكومة ب���أن الفوضى 
املوج���ودة وراءه���ا جه���ة سياس���ية توظف 

حاجات الناس وتتخفى خلفها. 
وكان رئيس احلكومة الليبية علي زيدان 
ش���دد عل���ى أن املنش���آت النفطي���ة واملوانئ 
واملط���ارات واملقدرات العام���ة املوجودة في 
مختل���ف امل���دن الليبية هي مناطق س���يادية 
للدول���ة الليبية ال يج���وز ألي عائلة أو قبيلة 
أو فئة ادعاء ملكيتها أو االستحواذ عليها. 

دائ���رة  اتس���اع  ظ���ل  ف���ي  ه���ذا  يأت���ي 
االعتصام���ات العش���وائية ومحاول���ة بعض 
املجموع���ات املس���لحة أو القبلي���ة الضغط 
عل���ى الدولة للحص���ول على تن���ازالت منها 
بخصوص العمل واخلدمات ومواقع النفوذ. 
ويقول مراقبون إن املشكلة التي تثير قلق 
حكوم���ة زيدان هي أن املجموعات الس���لفية 
التي كونتها ودربتها ش���خصيات على صلة 
باملجلس الوطني السابق تريد أن متنع تقدم 
العملية السياس���ية، وأن تعطل دور املؤمتر 

الوطني في أن يصادق على القوانني. 
ولفت املراقبون إل���ى وجود صراع داخل 
املؤمت���ر بني فريق���ني، واحد يري���د أن يتقدم 
باجت���اه صياغة قوانني حتض���ر النتخابات 
قادم���ة تنهي املرحل���ة االنتقالية، وفريق ثان 
يريد أن يعطل كل ش���يء خوف���ا من أن يفقد 
الهيمنة على املش���هد السياسي خاصة بعد 
أن اخت���ار الليبي���ون الق���وى الليبرالية في 

االنتخابات املاضية.
وكش���ف املراقب���ون ع���ن أن االعتصامات 

واالحتجاج���ات الت���ي تش���هدها م���دن مثل 
بنغ���ازي وطرابل���س هي جزء م���ن الصراع 

داخل املؤمتر بني الفريقني. 
يش���ار إلى أن إس���الميي ليبيا مارس���وا 
خالل األسابيع األخيرة ضغوطا على املؤمتر 
لتمري���ر قان���ون العزل السياس���ي بغية منع  
منافس���هم القوي محم���ود جبريل من العمل 
السياسي بزعم صالت سابقة بنظام القذافي. 
وكانت "العرب" كشفت في تقرير سابق عن 
وجود تنس���يق قوي بني مختلف املجموعات 
املنتمية إلى اإلسالم السياسي لتكوين جبهة 
ف���ي املؤمتر وخارجه حملاصرة جبريل وقطع 

الطريق أمام حكم التيار الليبرالي لليبيا. 
وكانت شخصيات إسالمية ليبية توقعت 
فوزا كاس���حا في االنتخابات األخيرة قياسا 
على فوز إخوان تونس ومصر، لكن الش���ارع 
الليبي اخت���ار القوى الوطني���ة ذات النفس 

الليبرالي. 
وأث���ار ف���وز حتال���ف جبريل ف���ي نظام 
القائم���ات باالنتخاب���ات خوف اإلس���الميني 
الذين يريدون الهيمنة على ليبيا مستفيدين 
من دع���م خارج���ي خ���الل مع���ارك اإلطاحة 
بالقذاف���ي، وبع���د اإلطاح���ة به ف���ي محاولة 

الستنساخ ربيع إخوان تونس ومصر. 
من جهة أخرى، يقول املراقبون إن احلملة 
احلكومي���ة املتوقعة تس���عى للحف���اظ على 
صورة ليبيا التي اهتزت على ضوء عمليات 
عن���ف قام بها متطرف���ون وبينها التورط في 
تهريب الس���الح إلى مالي لفائدة املجموعات 

اجلهادية املتشددة. 
وأث���ار ش���ريط فيديو بث عل���ى االنترنت 
ويظه���ر فيه إس���الميون يتناوبون على جلد 

شبان، موجة من السخط في ليبيا. 
والش���ريط الذي ي���دوم أكث���ر من خمس 
دقائق بعن���وان "ليبيون يجلدون في س���رت 
)ش���مال( مبوجب الش���ريعة"، يظه���ر رجاال 
ملتحني يتناوبون على جلد خمس���ة ش���بان 
مقّيدين الواحد تلو اآلخر إلى جذع شجرة. 

إال أن أس���باب ودواف���ع ه���ذه العقوبات 
بقيت مجهول���ة لكن رئيس ال���وزراء الليبي 
عل���ي زيدان دان هذه األعم���ال التي اعتبرها 

"غير مقبولة" وينبغي معاقبة منفذيها. 
وتهيمن مجموعات س���لفية متشددة على 
مواق���ع خاص���ة في ش���رق ليبيا، وتس���عى 
لفرض منط خ���اص من احلياة على الليبيني 

مستفيدة من تراجع دور الدولة. 
ويق���ول مراقب���ون إن ه���ذه املجموع���ات 
عل���ى  واعتداءه���ا  س���طوتها  س���تواصل 
خصوصي���ات األفراد إل���ى أن حتني اللحظة 
التي تق���در فيها الدولة على املواجهة، آنذاك 

سينسحب هؤالء دون رجعة.

الجفاف عنوان املرحلة القريبة القادمة
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