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خفايا
خفايا

احتماالت �شن حرب «�إ�سرائيلية» تكبر؟

عين الحلوة �صندوق بريد
«واليد على الزناد»

 روزانا ر ّمال

 محمد حم ّية
ال تزال أجواء التوتر والقلق تسود مخيم عين الحلوة في صيدا،
إثر اغتيال قائد «كتيبة شهداء شاتيال» في حركة فتح العقيد طالل
بالونة الملقب باألردني أواخر الشهر الماضي ،فيما تبذل اللجنة
العليا للفصائل الفلسطينية والقوة األمنية المشتركة جهودا ً كبيرة
لتنفيس االحتفان ،بعد انتشار أمني مسلح لعناصر حركة فتح من
جهة ،ومجموعة بالل بدر ،من جهة ثانية.
ي�ع��ود اس��م المخيم إل��ى ال��واج�ه��ة األم�ن�ي��ة والسياسية عند ك ّل
ح��ادث أم�ن��ي ،فتكرار أح��داث االغ�ت�ي��االت واالش�ت�ب��اك��ات المسلحة
والعبوات الناسفة ليس صدفة ،بل لتلك األحداث أسبابها ودوافعها
ورسائلها.
فما هي ه��ذه األسباب وال��دواف��ع ،ال سيما في اغتيال األردني؟
ولماذا االستنفار الكبير الذي يشهده المخيم في صفوف عناصر
فتح أم��ام منزل األردن��ي تحديداً ،وعند الطرف الجنوبي للمخيم؟
وإلى ماذا يشير تكرار هذه الحوادث ،وخصوصا ً أنه بعد ك ّل حادث
تتوالى بيانات االستنكار والوعود بكشف ومحاسبة المسؤولين
وبعدم تكرارها؟
شهد مخيم عين الحلوة عمليات اغتيال واشتباكات عديدة ،عدا
عن القنابل والعبوات الناسفة التي تنفجر بين الحين واآلخر ،ففي
 11آذار  2014اغتيل المسؤول في قوات األمن الوطني الفلسطيني
جميل زيدان قرب منزله في الشارع الفوقاني ،وفي  14أيار 2014
اندلع اشتباك بين مجموعة بالل بدر وعائلة حجير وعناصر من فتح
في الشارع الفوقاني ،واستخدمت فيه شتى أنواع األسلحة ،وفي
 12تشرين األول  2014اغتالت مجموعة ملثمة عنصرا ً من فتح
يدعى وليد ياسين ،وتال االغتيال اشتباك مسلح أدى إلى سقوط
سبعة جرحى ،وفي  28تموز  2015اغتيل الفتحاوي طالل المقدح،
ومنذ أيام اغتيل العقيد األردني.
تتحدث معلومات عن حشد لعناصر فتح في األحياء الرئيسية
للمخيم تمهيدا ً لش ّن هجوم واسع النطاق على تنظيم «جند الشام»،
ضمن خطة للسيطرة على المخيم والقضاء على عناصره وقيادييه
وأبرزهم بالل بدر.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،ت��ؤك��د م�ص��ادر فلسطينية م��ن داخ��ل المخيم
لـ»البناء» أنه «ال يستطيع أي طرف إلغاء الطرف اآلخر مهما بلغت
قوته العسكرية واألمنية ،ألنّ جميع الفصائل محكومة بالتعايش،
وإن كانت مختلفة سياسيا ً أو عقائدياً».
وتشير المصادر إل��ى أنّ األردن��ي هو ضحية وخسارة كبيرة،
فهو برتبة عميد وقتل في موقع تابع له ومنطقة تسيطر عليها حركة
فتح.
وت �ش �دّد ال�م�ص��ادر عينها ،على ض ��رورة تغليب التهدئة رغم
الضحايا والخسائر التي تسقط وعدم االنجرار إلى أي ردود فعل
بعد أي ح��ادث اغتيال ،ألنّ أهالي المخيم هم الذين يدفعون الثمن
وليس القتلة ،وإنّ أي معركة عسكرية ستؤدّي إلى ضحايا وجرحى
وتهجير لألهالي ،كما تشدّد على «أنّ المخيم لن يكون كمخيمي نهر
البارد واليرموك».
وت�ت��اب��ع ال �م �ص��ادر« :األردن� ��ي وب�ل�ال ب��در يحمالن مشروعين
مختلفين ،األول ذو أبعاد خارجية وهو يمثل قوى التطرف وينفذ
أجندات خارجية ،فالقتل واالغتيال له عدد من األهداف والرسائل،
لتوتير المخيم الذي تح ّول إلى صندوق بريد بين الدول وأحيانا ً بين
التيارات السياسية في لبنان».
وتوضح المصادر «أنّ ما يحصل في المخيم هو جزء من الفلتان
األم�ن��ي ال��ذي يحصل ف��ي لبنان» ،الفتة إل��ى أن��ه «رغ��م ع��دم وجود
شرطة أو قوى أمنية بالمعنى األمني للكلمة ،إال أنّ الوضع األمني
ف��ي المخيم ال ي��زال مضبوطاً» .وتشير إل��ى «وج��ود نفوذ للقوى
المتطرفة على بعض األحياء ،لكن ال يصل األمر إلى ح ّد السيطرة
على نصف المخيم».
وي �ق��ول ع�ض��و ش ��ورى «أن �ص��ار ال �ل��ه» وع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة األمنية
المشتركة ماهر العويد في حديث لـ»البناء»« :إنّ ك ّل الفصائل تدين
وتستنكر اغتيال القادة والمدنيين في المخيم» ،مؤكدا ً «أنّ األردني
اغتيل في وضح النهار في وجود ثالث كتائب لـ»فتح» ،ومشدّدا ً على
«أنّ معلومات فتح تؤكد أنّ بالل بدر هو من ارتكب الجريمة».
ويلفت العويد إل��ى «أنّ الوضع األمني في المخيم ح��رج ورغم
وج��ود إجماع فلسطيني على تطويق االشتباكات ،إال أن��ه لم تت ّم
معالجة أي ح��ادث إل��ى أن ت �ط � ّورت األم��ور وب��ات المخيم عرضة
ألحداث أمنية في شك ٍل يومي».
ويطالب العويد «المرجعيات السياسية الفلسطينية ببذل جهد
أكبر» ،قائالً« :في مخيم نهر البارد لم يكن هناك إجماع فلسطيني
على تجنيب المخيم المعركة ،فكانت النتيجة تدميره ،وتك ّرر ذلك
في مخيم اليرموك ،لكن في مخيم عين الحلوة يتوفر هذا اإلجماع
من ك ّل الفصائل ،فضالً عن غطاء الدولة اللبنانية ال سيما مخابرات
الجيش ،وهو ما لم يكن موجودا ً في السابق».
واعترف العويد «بوجود تقصير لدى الفصائل في بعض ملفات
االغتيال التي لم يستكمل التحقيق فيها» ،كاشفا ً أنّ هناك «عددا ً كبيرا ً
من سكان المخيم ال يزالون نازحين داخ��ل المخيم وبعضهم في
البقاع».
ويكشف عن اجتماعات دوري��ة للجنة الفصائل والقوة األمنية
المشتركة «لتنفيس االحتقان والتوتر وح ّل بعض األمور التي من
الممكن حلها» ،مشيرا ً إلى أنّ «لقاءين موسعين حصال أول من أمس
ومنذ ثالثة أي��ام تق ّرر خاللهما سحب المسلحين من بين المنازل
وأن ال يتخذ المخيم رهينة ومكسر عصى وتصفية حسابات ،ألنه
المخيم الوحيد الذي خرج من رحم االحتالل منذ العام .»1982
ويتحدث عن وج��ود توتر في بعض أحياء المخيم وأنّ «اليد ال
تزال على الزناد» ،عكس ما تعلنه بعض الفصائل بأن «ال خوف على
المخيم».
ويختم العويد« :إنّ الوضع في المخيم غير مريح ومطمئن وما
نحتاجه هو قرار حاسم لمصلحة أهالي المخيم».

الخازن :ال�ستدراك
ما تبقى من الدولة
حذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن «من
التمادي في المنحنى االنتحاري للدولة» ،داعيا ً المسؤولين «إلى استدراك
ما تبقى من شتاتها».
وق��ال في تصريح« :م��ن المؤسف أن تغرق البالد في النفايات ،في
ع ّز األزم��ات المتراكمة في مؤسسات الدولة ،وسط صرخات المواطنين
يتحسسون فداحة
واستغاثاتهم المتكررة لإلنقاذ ،وكأنّ المسؤولين ال
ّ
النكبة الوطنية المحدقة بنا بك ّل أنواع التخلي».
وأضاف« :لم يعد مهما ً أي بحث في السياسة إال من باب الفراغ الرئاسي
الذي بات يش ّل محور الحل اإلنقاذي لك ّل هذه اإلشكاالت التي تعرقل وتعطل
أوص��ال السلطتين التشريعية واإلجرائية برغم المساعي المستميتة
التي يبذلها الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سالم الستدراك هذا
المنحنى االنحداري االنتحاري للدولة».
وتابع »:لم يعد األمر موقوفا ً على الحلول الجانبية والتعاطي بالتراضي
ّ
محك أن يكون أو ال يكون ،لقد نفذ صبر غبطة
عندما يكون مصير لبنان على
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وهو يطالب باإلسراع في انتخاب
رئيس للجمهورية ،ألنه الضامن األكبر للخالص من هذه المحنة الكارثية
التي ضربت نواحي الحياة وقابلية أن تبقى الدولة محتفظة بالح ّد األدنى
من المنعة والقدرة على ممارسة صالحياتها».
وختم »:هل تكون المخاطر الداخلية الجاثمة فرصة تاريخية للتنادي
ووقف التمادي في لعبة الخسائر التي تنذر بفقدان ما تبقى من شتات
العيش في دولة»؟

يحاول األتراك جاهدين الدخول على خط األزمة السورية
التي على ما يبدو انطلق الحديث عن عملية سياسية فيها
بوجود الرئيس بشار األسد كرئيس للبالد سريعا ً بعد توقيع
االتفاق النووي اإليراني ،بما يبدو تفاهما ً أميركيا ً روسيا
إيرانيا ً على بقاء األسد .وتحاول تركيا ،كأحد المتضررين
من بقاء األس��د ومن رفع أسهم قرب االستقرار في سورية
بعد االتفاق النووي الغربي مع إيران ،بشتى الوسائل إنشاء
منطقة حدودية داخ��ل األراض��ي السورية ،لكنها تصطدم
بالوقفة الروسية ومعها تأكيدات إيرانية بأهمية اللجوء
إلى رضا سلطات البالد في أي محاولة لمشاركة الدول في
مكافحة اإلرهاب.
«إسرائيل» كمتضرر آخر من االتفاق النووي أوال ً وبقاء األسد
ثانيا ً ال يبدو أنها ستلتزم الصمت حيال ما يجري ،فالعقلية
«اإلسرائيلية» القائمة على فكر وج��ودي يبيح لها تخطي
أي محظور في حال استشعار أي موجات مقلقة مقبلة على
الكيان ،بالتالي فإن الفكر «اإلسرائيلي» القائم أساسا ً على
قدرة بث الرهاب في الجوار كأساس بنيوي هي فكرة قائمة
دائماً ،أي أن فكرة اعتداءات «إسرائيلية» على جنوب لبنان
أو غزة وربما سورية دائما ً قائمة لسبب عقائدي أيديولوجي،
فـ»إسرائيل» تذوب عندما توقف حروبها القائمة على بث
القلق الدائم لدى الجوار ظنا ً منها أنها أحد أبرز استراتيجيات
حماية أمنها وحدودها والجبهة الداخلية من األع��داء ،وهم
الدول المجاورة.
ال يمكن «إسرائيل» أن تقف تتفرج على األحداث ومسارها،
ف���إذا ك��ان االت��ف��اق ال��ن��ووي ق��د وق��ع وس��وري��ة تتجه لحل
سياسي فهذا يعني أن أح��دا ً ال يأخذ في االعتبار المخاوف
«اإلسرائيلية» ،بالتالي فان محاولة ما لكسر هالتها تأخذ
طريقها ،وف��ي الغالب بالنسبة لإلسرائيليين ،يعود ذلك

الختالف ال��رؤي��ة األميركية ح��ول األم��ن «اإلسرائيلي» في
الشرق األوسط.
ال ي��ب��دو أن المشهد سيخلو م��ن ت��ح��رك «إس��رائ��ي��ل��ي»
ضروري حفاظا ً على ما تبقى من الهالة «اإلسرائيلية» في
الشرق األوسط والتي تصنع وحدها لـ»إسرائيل» مكانا ً في
السياسة ،ولذلك ستحاول القول إنها ال تتأثر بأي تسويات أو
اتفاقات بين الغرب وإيران أو حلفاء إيران ألن «أعداءنا باقون
إلى األبد وإيران نفسها كخصم تقول ذلك» من جهة ،ومن جهة
ثانية ستحاول «إسرائيل» التأكيد أن أمنها هو قرار ال يحتاج
رعاية خارجية هذه المرة وللمفارقة المقصود أميركية.
للمرة األول��ى تختلف نظرة إدارة أميركية ح��ول األمن
«اإلسرائيلي» وكيفية الحفاظ عليه ،وللمرة األول��ى تجد
«إسرائيل» نفسها أمام مأزق االعتراف بالعجز إذا ما اتخذت
خطوات أحادية الجانب ال تتناسب مع الموقف األميركي
ال��ذي اكتشفت «إسرائيل» الحقا ً أنه منذ عام  2012كانت
أولى محاوالت التواصل األميركية مع اإليرانيين عبر رسالة
بعثها الرئيس باراك أوباما للسيد علي الخامنئي ،بالتالي
تعرف «إسرائيل» جيدا ً أن واشنطن مضت في هذا القرار ولم
تتراجع.
توجه «إسرائيل» نحو عملية عسكرية في سورية أو في
جنوب لبنان أو حتى في غزة ،كي ال تقف متفرجة عاجزة
عن فرض أي متغير على الساحة ،ولو كان ظنا ً «إسرائيلياً»
بإمكانية توقيع معاهدات سالم ،فتكون حربها «حرب السالم»
كفرضية قائمة حفاظا ً على كيان قائم أساسا ً على المعنويات
وإال االنهيار السريع مصيره .وبهذا اإلطار تؤكد المحاوالت
«اإلسرائيلية» لتنظيم عمليات تدخل عسكرية كالتي قيل إنها
هدفت الغتيال سمير القنطار األسبوع الماضي في قصفها
هدفا ً بالجوالن ،أو حتى اغتيال جهاد مغنية ابن القائد عماد
مغنية ليست إال عمليات رفع معنويات باستهداف رموز لها
وقع عند الرأي العام «اإلسرائيلي».
ال يمكن االكتفاء بالحسابات التي تقول بعجز «إسرائيل»

فتحعلي يلتقي «الأحزاب» ّ
ووهاب ويزور جنبالط

فتحعلي مجتمعا ً إلى وفد لقاء األحزاب
التقى سفير الجمهورية اإلسالمية في لبنان محمد
فتحعلي وف��دا ً من لقاء األح��زاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية في مق ّر السفارة اإليرانية في بئر حسن،
وكانت مناسبة لعرض آخر التطورات الجارية في لبنان
والمنطقة.
وق��دم الوفد التهنئة للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
بإنجاز اإلت��ف��اق ال��ن��ووي مع ال��دول الست ،مثمنا ً إياه
باعتباره «إنجازا ً تاريخياً ،ليس فقط للشعب اإليراني
الذي حقق هذا النصر بصموده ،وإنما أيضا انتصار لك ّل
قوى التح ّرر والمقاومة في المنطقة ،التي كانت وال تزال
ج��زءا ً ال يتجزء من التحالف مع الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،منذ انتصار ثورتها وحتى اآلن».
كما استقبل فتحعلي رئيس حزب التوحيد العربي وئام
وهاب ،يرافقه مستشاره الخاص ياسر الصفدي وأمين
اإلعالم والداخلية في الحزب هشام األعور.
وج��رى خ�لال اللقاء البحث في التطورات المحلية
واإلقليمية حيث قدم وهاب التهنئة للسفير اإليراني بإنجاز
الملف النووي ،وأكد الطرفان «ضرورة دعم صمود سورية
ومساندتها لتجاوز أزمتها» ،كما جرى التأكيد على «أنّ
موضوع الرئاسة اللبنانية هو شأن لبناني بحت».
وأك��د وه��اب أنّ «المطلوب من بعض العرب أن يعوا
الحقائق السياسية الجديدة في المنطقة وأن يعتبروا
التعاون مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية هو األساس
لضمان أمن المنطقة» ،معتبرا ً أنّ «الدول الكبرى اقتنعت
في النهاية بقدرة إيران على لعب دور إيجابي كبير في

المنطقة وبالتالي المطلوب من بعض الدول التي تعتبر أنّ
التحريض على إيران هو مصدر رزق سياسي لها أن تقلع
عن هذا األمر ألنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية شكلت
بما قامت به فخرا ً لك ّل المسلمين في العالم وللشعوب
المقهورة ومنها شعوبنا العربية».
من جهة أخ��رى ،زار السفير اإلي��ران��ي رئيس جمعية
المشاريع الخيرية اإلسالمية الشيخ الدكتور حسام
قراقيرة ،وجرى «التداول في مختلف األوضاع الراهنة وما
يجري من أحداث وتداعيات» ،بحسب بيان للجماعة.
وش���دّد الطرفان على «أهمية العمل لما فيه خدمة
قضايا األمة ووأد الفتن المشتعلة في المنطقة ،ليع ّم األمن
واالستقرار في ربوع بالدنا الحبيبة».
كما زار األمين العام للجماعة اإلسالمية في لبنان
إبراهيم المصري ،في مركز الجماعة في بيروت ،يرافقه
عدد من مستشاري السفارة ،في حضور رئيس المكتب
اإلعالمي للجماعة وائل نجم.
وقد ت ّم البحث ،بحسب بيان «الجماعة» «في األمور
والتطورات التي يعيشها لبنان والساحات اإلسالمية
المجاورة ،والتأكيد على «ضرورة العمل الجاد للخروج
من األزمات التي تعانيها هذه الساحات بما يحقن الدماء
ويفوت الفرصة على المتربصين بهذه األمة».
ومساءً ،زار فتحعلي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ،في دارته في كليمنصو ،حيث جرى عرض
التطورات.

ن�شاطات
دعا رئيس المجلس النيابي
نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد
الثانية عشرة ظهر األربعاء المقبل
 12ال���ج���اري الن��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية .وهي الدعوة السابعة
وال��ع��ش��رون التي توزعها دوائ��ر
المجلس لهذه الغاية.
عرض رئيس الحكومة تمام
سالم اليوم في السراي الحكومي
مع المدير العام لـ «أون���روا» في
لبنان ماتياس شمالي ،األعمال
التي تقوم بها المنظمة في لبنان.
جال ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي
داي��ف��ي��د ه��ل ف��ي ط��راب��ل��س ،حيث
التقى الرئيس نجيب ميقاتي في
دارت���ه ف��ي المدينة ،ف��ي حضور
الوزيرين السابقين أحمد كرامي
ونقوال نحاس .وت � ّم خ�لال اللقاء
عرض األوضاع الراهنة في لبنان
والمنطقة والعالقات الثنائية بين
البلدين.
كما زار هل وزير العدل أشرف
ريفي ،ومفتي طرابلس والشمال
الشيخ مالك الشعّ ار.
زار سفير إيطاليا ماسيمو
ماروتي المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم في مكتبه،
في زي��ارة ت��ع��ارف ،بحثا خاللها
سبل التنسيق بين األم��ن العام
والسفارة اإليطالية.
وفي «ب��ي��ت المستقبل»
ف��ي ب��ك��ف��ي��ا ،ب��ح��ث م���اروت���ي مع
الرئيس أمين الجميل المستجدات
السياسية على الساحتين المحلية
واإلقليمية.

ميقاتي والسفير األميركي

ابراهيم والسفير اإليطالي

عن تحقيق أي نصر بل يجب توقع أي حماقة «إسرائيلية»
من أجل ملء فراغ أحدثه القلق على المهابة «اإلسرائيلية
التي تم تجاوزها بعد التوقيع النووي اإليراني مع الغرب من
قبل حليفتها الواليات المتحدة .هذا ما يقوله خبراء في الشأن
«اإلسرائيلي» ،مستعيدين مشهد المناورات «اإلسرائيلية»
المتالحقة والمكلفة ماليا ً للقول إنها ليست لالستعراض،
مضيفين م��اذا يعني نقل بعض الطائرات «اإلسرائيلية»
للتموضع في اليونان ضمن تفاهمات عسكرية على غرار
التفاهمات مع كازاخستان ونشر طائرات «إسرائيلية» في
مطاراتها.
يحاول أوباما أن يشرح للكونغرس مخاطر الوقوف منفردا ً
أمام العالم إلى جانب «إسرائيل» في لعبة ذكية جدا ً وضعت
بعض أعضاء الكونغرس و»اإلسرائيليين» في خانة واحدة،
لكنها صورت «إسرائيل» كقوة مناهضة لكل مشروع سالم
وأم��ن في العالم وجعلها شبه معزولة باعتبارها وحدها
عارضت االتفاق مع طهران.
يستنجد أوب��ام��ا بقوة ح��زب الله لتعزيز مواقفه أم��ام
الكونغرس ويذكر «اإلسرائيليين» أن هذا الحل هو الذي
سيحمي «إسرائيل» من مخاطر صواريخ الحزب التي ستنهمر
عليها عند أي حرب مع إيران .وانطالقا ً من هنا «يؤكد مصدر
مقرب من المقاومة استبعاد قيام «إسرائيل» بأي عملية
عسكرية في الوقت القريب نظرا ً لعدم قدرتها على تحمل
تكلفتها مع إبقاء االحتماالت مفتوحة بالحساب اإلسرائيلي
المتطرف».
في المعطيات الكثير مما يقول أن «إسرائيل» لن تقف مكتوفة
األيدي وهي تتآكل هيبة ومكانة ودوراً ،ولن ترتضي فقدان
مقعدها في النظام اإلقليمي الجديد ولو كانت الحرب حرب
صناعة السالم والمفاوضات ،وقد تنتهي بالتنازالت التي
تسميها بالمؤلمة ،وفي المقابل ما يقول بخشية «إسرائيل»
من انزالق أي حرب إلى حيث تخرج عن السيطرة.

نائب «مستقبلي»
يمثل منطقة نائية،
أكد أمام عدد من
اإلعالميين أنه ُيفاجأ
أحيانا ً بمدى تجاوب
وزراء فريق  8آذار
والتيار الوطني الح ّر
مع مطالبه الخدماتية
ألبناء منطقته ،فيما
ال يلقى إال التجاهل
واإلهمال من الوزراء
الذين يمثلون
فريقه السياسي
في الحكومة! مبديا ً
امتعاضه الشديد من
هذا األمر ،خصوصا ً
مع استمرار توقف
الخدمات التي
كان يوفرها تياره
للمواطنين مباشرة.

مقبل يوقع قرار ت�أجيل ت�سريح قهوجي و�سلمان وخير

عريجي� :سي�ؤ ّدي �إلى تعقيد الأزمة
جري�صاتي :نمهل وال نهمل
بعد سجال طويل ح��ول مسألة
التعيينات األمنية ،و ّقع وزير الدفاع
سمير مقبل قرار تأجيل تسريح قائد
الجيش العماد جان قهوجي ورئيس
األرك��ان اللواء وليد سلمان واألمين
العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء
محمد خير لمدة عام.
وف���ي ردود ال��ف��ع��ل األول����ى ،ق��ال
عضو تكتل التغيير واإلصالح الوزير
ال��س��اب��ق سليم ج��ري��ص��ات��ي« :كنا
نرصد ونتوقع مثل ه��ذه ال��ق��رارات
وال ي��م��ك��ن ألح���د أن ي��ت��ص��ور ول��و
للحظة أننا لم نحسب حسابا ً كبيرا ً
لمثل هذه الخطوة التي تضاف إلى
سجل تسلطهم ومخالفتهم للميثاق
والدستور».
وأضاف في حديث لـ»المركزية»:
«ال نزال نراهن على ح ّل قانوني في
ال��ت��داول اليوم لن نتخذ منه موقفا ً
قبل أن يتبلور ،وه��و ما يحكى عن
تعديل المادة  56من قانون الدفاع
الوطني ،غير أنّ ه��ذا ال يعني أننا
موافقون بل أننا ال نزال نراهن على
ح ّل قانوني شامل متوافق وأحكام
الدستور ول��ن نتخذ موقفا ً قبل أن
نطلّع عليه وعلى حيثياته وأسبابه

الموجبة ومضمونه ،لذلك نحن نمهل
وال نهمل».
وأك��د عضو التكتل النائب فريد
ال��ي��اس ال���خ���ازن ،م��ن ج��ه��ت��ه« ،أنّ
التيار يرفض التمديد بك ّل أشكاله،
وخصوصا ً للقادة األمنيين ،حيث
إرج���اء تسريحهم تحت أي حجة
مرفوض وليس منطقيا ً ويعتبر تمييزا ً
ف��ي ح� ّ
�ق ضباط الجيش وال ُمخرج
األول ل��ه��ذه المسرحية ه��و وزي��ر
الدفاع سمير مقبل ،وكان على رئيس
الحكومة تمام سالم أن يجد طريقة
مناسبة لهذا اإلج��راء ،لكن هناك من
يريد افتعال مشكلة مع التيار وأعتقد
أنّ تيار المستقبل له يد في ذلك وفي
أمور عدة».
واس��ت��غ��رب وزي���ر الثقافة رون��ي
عريجي في تصريح األسباب «التي
دفعت بالوزير مقبل إلى اتخاذ مثل
هذا القرار».
وعن موقف  8آذار من القرار ،أشار
عريجي «إل��ى أنّ الوضع سيدرس
الت��خ��اذ الموقف الصحيح م��ن هذه
الخطوة السياسية الذي أقدم عليها
مقبل والتي ستزيد التأزم في لبنان».
أما وزير االتصاالت بطرس حرب،

فأكد في حديث إذاع��ي أنّ «مجلس
ال���وزراء وص��ل إل��ى طريق مسدود،
واضطر وزير الدفاع ،نظرا ًإلى ضرورة
الحفاظ على التوازن في الجيش ،إلى
اتخاذ القرار لس ّد الفراغ وكي ال يكون
الجيش بال رئيس لألركان» ،مشيرا ً
إلى أنّ «بتّ هذا األمر ت ّم لمرة واحدة
إلع��ادة االستقرار إلى حالة الجيش
وإعادة الطمأنينة إلى القيادات التي
تتولى أمن البلد».
ولفت إل��ى أن «ال ق��درة على ترك
ال��ج��ي��ش ال معلقا ً وال مطلقا فيما
يخوض المعارك».
وق���ال« :ف��ي مجلس ال����وزراء لم
نلق استعدادا ً لدى الفريق الذي كان
يقول إنه يريد البحث في التعيينات،
لبحثها أمس (أول من أم��س) ،ألنه
كان يمكن طرح األمر».
وأض��اف« :أنا ض ّد نظرية إسقاط
دور مجلس ال���وزراء لمصلحة من
يعملون خارجه ،ويجب أن يتحمل
المجلس مسؤولياته».
وأك����د أن���ه «ض���� ّد ال��ت��ن��ازل عن
ص�لاح��ي��ات ال��م��ج��ل��س وأن تتخذ
القرارت في الخارج ويكون صورة
يم ّرر القرار فيها».

وفد من جبهة التحرير يبحث مع الح�ص
التطورات على ال�ساحة الفل�سطينية
استقبل ال��رئ��ي��س ال��دك��ت��ور سليم
الحص ف��ي منزله ف��ي عائشة بكار،
عضو المكتب السياسي في «جبهة
التحرير الفلسطينية» عباس جمعة
على رأس وفد من «الجبهة» ،ورئيس
جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني
عيد فضة.
وقال جمعة »:تشرفنا اليوم بزيارة
الرئيس الحص لوضعه ب��ص��ورة ما
تتعرض ل��ه القضية الفلسطينية،
وخصوصا ً ما ج��رى اخيرا من حرق
للطفل علي دوابشة».
وأضاف«:أكدناعلىأهميةاستنهاض
طاقات أمتنا العربية لمواجهة المخاطر
المحيطة بقضية فلسطين ودعم صمود
الشعب الفلسطيني ك��ي يتمكن من
تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة في
الحرية واالستقالل والعودة» ،مشدّدا ً
على «ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات اللبنانية ـ
الفلسطينية».

الحص مستقبالً الوفد الفلسطيني

(داالتي ونهرا)

تم�سك ًا
الفرزلي :عون �أكثر ّ
بالرئا�سة من �أي وقت م�ضى
أك���د ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق لرئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي «أنّ
رئيس تكتل التغيير واالص�لاح
متمسك
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون
ّ
برئاسة الجمهورية وأكثر عنادًا من
أي وقت مضى» ،نافيًا أن يكون قد
ورد أيّ اقتراح ح ّل مفاده انتخاب
الوزير السابق جان عبيد رئيسا ً
وتعيين العميد شامل روكز وزيرا ً
للدفاع ،مش ّددًا على أن «ال روكز
وال ع��ون ب��ص��دد السير باقتراح
مماثل».
وردا ً على س��ؤال عن المواقف
األخ���ي���رة ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا رئ��ي��س
المجلس النيابي نبيه ب��ري في
ح� ّ
�ق العماد ع��ون ،رأى الفرزلي

أنّ «م��ا يحصل تناقض طبيعي
بين زعيمين يدافع ك ّل منهما ع ّما
يجب أن ي��داف��ع عنها ،فالرئيس
بري رئيس مؤسسة من واجبه أن
يدافع عن دوره��ا ووج��وده��ا ،كما
أنّ العماد عون زعيم كتلة نيابية
ويعتبر أنّ التمديد استنادا ً إلى
قانون مزور يعني استيالء من قبل
أكثرية على السلطة».
من جهة أخ��رى ،ح ّمل الفرزلي
مسؤولية انفجار أزم��ة النفايات
ل��ط��رف��ي��ن رئ��ي��س��ي��ي��ن« ،ط���رف
م��ؤس��س��ات ت��م��ادى ب��خ��روق��ات��ه
ن��ظ��را ً ل��غ��ي��اب منطق المساءلة
وال��م��ح��اس��ب��ة سببه ع��دم إن��ت��اج
مجلس نيابي يم ّكن النائب من لعب

دوره كمسؤول باعتباره مستولد
ف��ي كنف كيانات معينة يسعى
لتحقيق مصالحها .أم��ا الطرف
اآلخ��ر فهو جهة سياسية يعرفها
الصغير والكبير ،كانت وال تزال
صاحبة مصلحة في اإلبقاء على
سوكلين وحريصة على عدم إيجاد
بدائل حقيقية لتصريف النفايات،
وخصوصا ً أنّ ه��ذه الجهة كانت
على علم قبل  7أشهر ب��أنّ األمور
ستصل إلى هذه المرحلة ،فتآمرت
ع��ل��ى ال���ع���روض وال��م��ن��اق��ص��ات
لتبقى شركة سوكلين المستفيدة
ب��م��ل��ي��ارات ال�������دوالرات تبيض
ذه��ب �ا ً على شخصيات معروفة
باالسم».

