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حمليات  /تتمات

تتو�صل �إلى اتفاق جديد لوقف النار
اللجنة الأمنية
ّ

ا�شتباكات عنيفة في بين «فتح» و«جند ال�شام» في عين الحلوة
توقع قتلى وجرحى وموجة نزوح كثيفة �إلى �صيدا
إنفجر ال��وض��ع األم��ن��ي م��ج��ددا ً على نطاق واس��ع
ف��ي مخيم عين الحلوة قبل ظهر أم��س بين حركة
«فتح» و«جند الشام» بعد اشتباكات ليلية أدت إلى
وقوع عدد من القتلى والجرحى وموجة نزوح كبيرة
للعائالت إلى خارج المخيم.
وبعد اتصاالت كثيفة بين القيادات الفلسطينية،
توصلت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا التي
ّ
اجتمعت في شكل طارئ ،إلى إعالن وقف الطالق النار
رسميا ً ابتداء من الواحدة من بعد الظهر ،فانسحب
على االثر المسلحون من الشوارع وساد المخيم هدوء
ح��ذر ،في وقت دارت اتصاالت سياسية فلسطينية
مكثفة لتثبيت الهدنة .فيما واصل الجيش إجراءاته
األمنية عند مداخل المخيم.
وأعلنــت اللجنة بعد اجتماعها في «مركز النــور»
انه تم «االتفــاق على تشكيل لجان ميدانية عـدة
لتأكيد االلتزام بوقــف النار حيث ستقــوم بجولة
ميدانية على األرض واحــدة في اتجاه فتح مؤلفـة
من فصائل منظمة التحرير الفلسطينيــة واخ��رى
نحـو االسالميين المتشدديــن مؤلفة من «حماس»
والــقوى اإلسالمية ،وثالثة نحو مفرق سوق الخضار
مؤلفــة من القيادة العامة و«حركة الجهاد االسالمي»
ورابعة من أجل صياغة البيان واعالنه في المساجد
على ان يتولى الشيخ جمال خطاب متابعة كل
اللجان».
وك��ان��ت اإلش��ت��ب��اك��ات ال��ت��ي ان��دل��ع��ت الليلة قبل
الماضية واستمرت حتى صباح أمس  ،تركزت في
منطقة الطوارئ حيث معقل االسالميين المتشددين
والبركسات حيث معقل الفتحاويين إض��اف��ة الى
حي الطيرة مقر «كتيبة شهداء شاتيال» في الشارع
الفوقاني وصوال ً إلى حي حطين عند الطرف الجنوبي.
واستعملت خاللها االسلحة الرشاشة والقذائف
الصاروخية التي سمعت في أج��واء مدينة صيدا،
وسجل سقوط قتيلين من «فتح» هما ف��ادي خضير
وعالء عثمان إضافة الى عدد كبير من الجرحى توزعوا
على مستشفيات صيدا.
وبدأت المعارك عندما تم االعتداء على «فتح» ليالً
من خالل هجوم شنته مجموعات «جند الشام» وقاده

االرهابيان بالل بدر وهيثم الشعبي على مقار الحركة
ومعقلها في البركسات ،وانطلق من حي الطوارئ
وبستان ال��ق��دس .فما ك��ان من «فتح» اال ان قاتلت
على كل المحاور ودفعت بقيادييها الكبار من امثال
اللواء صبحي ابو عرب ومنير المقدح والعميد سعيد
العرموشي ،الى القتال وإدارة المعركة ،فيما قاتلت
قوات «اللينو» الى جانب «فتح» التي خسرت ضابطا ً
جديدا وسقط لها  12جريحاً.
ونزحت مئات العائالت الفلسطينية من المخيم
وباتت ليلتها في مساجد مدينة صيدا ،فيما أعطى
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي تعليماته لفتح
أب��واب القصر البلدي في المدينة إلي��واء العائالت.
وقامت شرطة بلدية صيدا وف��رق البلدية بتقديم
المساعدة للعائالت من أجل مبيت ليلتها بانتظار وقف
اإلشتباكات وعودة الهدوء إلى المخيم.
في المقابل ،ش��دد الجيش اللبناني من تدابيره
األمنية على مداخل المخيم تحسبا ألي تطور أمني
بعدما طال رص��اص القنص المناطق التي يتمركز
فيها ،وتأثرت صيدا والجنوب باالشتباكات فتراجعت
الحركة التجارية وشلت الحركة.
م��ن جهتها ،أك���دت ال��ن��ائ��ب��ة بهية ال��ح��ري��ري ان
«االس��ت��ق��رار ف��ي مخيم عين ال��ح��ل��وة ج��زء م��ن أمن
واستقرار صيدا ولبنان ،وأن تثبيت األمن والهدوء في
المخيم مسؤولية مشتركة بين جميع القوى الحريصة
على الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة والحريصة
على السلم األهلي في لبنان».
وتفقد األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري
الدكتور أسامة سعد النازحين في القصر البلدي ،وأكد
أن «المخيم يتعرض لمؤامرة تستهدف شطب دوره
في النضال الوطني الفلسطيني .ونقول للفصائل
الفلسطينية جميعا «هناك مؤامرة ألخذ المخيم إلى
مكان آخ��ر ووظيفة أخ��رى غير وظيفته الحقيقية،
وهي النضال الوطني الفلسطيني الستعادة الحقوق
الوطنية الفلسطينية ،وبخاصة النضال من أجل
حق العودة الى فلسطين .والمؤامرة تستهدف أيضا ً
شطب المخيم بشكل كامل ،فال تكونوا شركاء في هذه
المؤامرة .بل عليكم أن تتصدوا لها».

مشاورات مكثفة بين حزب الله
والوطني الحر لتحديد الخيارات

لن يمر توقيع المراسيم مرور الكرام عند التيار الوطني
الحر وحزب الله اللذين أجريا مشاورات مكثفة أمس بعيدا ً
عن اإلعالم لتحديد الخيارات اثر تجاوز رئيس الحكومة تمام
سالم والمكونات الحكومية األخ��رى اآللية المتفق عليها،
ما يعني مفاقمة األزمة السياسية القائمة في الوقت الذي
يجب أن يتم التوافق على المقاربة كمدخل للملفات األخرى.
وتوقعت مصادر مطلعة «أن تشهد الساعات  48المقبلة
المزيد من االتصاالت التخاذ القرار المناسب».
ولفتت المصادر إلى «أن بإمكان رئيس الحكومة أن يجمد
مفاعيل هذه المراسيم بانتظار توقيع وزراء تكتل التغيير
واإلصالح وحزب الله عليها ،أي توقيع  24وزيراً» ،مشيرة
إلى «أن الوضع داخل الحكومة غير مريح واألم��ور تندفع
نحو األسوأ».
وإن كان رئيس الحكومة قد أعطى توجيهاته بإزالة الجدار
الفاصل بين السراي واللبنانيين والذي حرك الشارع مجددا ً
وكاد أن يقع فوق رأس الحكومة ،غير أن سالم لم يتوقف
عند انسحاب وزراء التغيير واإلصالح وحزب الله من جلسة
مجلس ال��وزراء أمس ،حيث استمرت الجلسة قرابة األربع
ساعات وانتهت بإلغاء المناقصات «الفضيحة» على ضوء
مطالبة بعض الوزراء بإعادة النظر في األسعار المرتفعة،
ما أعاد الملف إلى نقطة الصفر ،واستدعى تكليف اللجنة
الوزارية درس العروض مجددا ً إليجاد البدائل وفق قواعد
جديدة مراعاة للخزينة وتالفيا ً لتكرار التجارب السابقة في

من خلف الدشم والمواقع المتاخمة للحدود الفاصلة.
وف��ي ه��ذا السياق ،نشرالجيش اإلسرائيلي على
الحدود اللبنانية ،منظومة إستطالعية حديثة ،ترمي
إلى زيادة قدراته على التقاط الصور الميدانية اآلنية،
وإحالتها فورا ً إلى القوات المقاتلة « ،كما أشارت اإلذاعة
اإلسرائيلية ،موضحة أن «المنظومة التي أطلق عليها
اسم «الكرة البلورية» ،تستند إلى بالونات إستطالعية
وأجهزة إستشعار ميدانية».
وم��ن المقرر ،وف��ق اإلذاع���ة ال��م��ذك��ورة ،إستكمال
نشرها في جميع قطاعات الحدود اللبنانية والسورية
خ�لال أش��ه��ر ،الف��ت��ة ال��ى أن��ه «ك���ان ق��د ت��م اختبار
المنظومة اإلستطالعية ه��ذه ،خ�لال عملية الجرف
ال��ص��ام��د ف���ي ق��ط��اع غ���زة ال���ع���ام ال��م��اض��ي حيث
أثبتت فاعليتها».

�أكد التم�سك بحق التعبير ورف�ض �إ�سقاط الحكومة

تامر يحذر من انهيار اقت�صادي واجتماعي قريب
ويدعو �إلى التجاوب مع مبادرات الحوار الإنقاذية
حذر رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر من
«حصول انهيار اقتصادي واجتماعي قريب مع استمرار
المنحى االنحداري في لبنان على المستويات كافة».
وأكد خالل ترؤسه اجتماع المكتب السياسي للحركة
أنّ «التظاهر حق مشروع للمواطنين كافة للتعبير عن
سخطهم ولمطالبة المسؤولين بحقوقهم» ،مستنكرا ً
«االعتداء الذي مارسته القوى األمنية عليهم» ،ورافضا ً في
الوقت نفسه «التع ّرض للقوى األمنية».
وش�دّد تامر على أنه «ض ّد إسقاط الحكومة ،ألنّ ذلك
يعني في هذه المرحلة الذهاب بالبلد إلى المجهول»،
معلنا ً أنه يض ّم صوته إلى صوت رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد حردان في مناشدة رئيس
مجلس النواب نبيه بري «إلطالق مبادرة إنقاذية حوارية
من أجل خالص لبنان».
كما دعا تامر تيار المستقبل إلى التجاوب مع دعوة
السيد حسن نصرالله والتحاور مع التيار الوطني الح ّر
لح ّل المعضالت والمشاكل العالقة لما فيه مصلحة البلد
والمواطنين».

آثار المعارك

ما يخص األسعار المرتفعة.
وقرر مجلس ال��وزراء إعطاء الهيئة العليا لإلغاثة 100
مليون دوالر لتنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمات
العامة في محافظة عكار ،على أن يجتمع مجلس ال��وزراء
في جلسة عادية يوم غد الخميس الستكمال النقاش في
ملف النفايات والبحث في رواتب الموظفين التي تحتاج إلى
قرار في مجلس الوزراء بنقل األموال من االحتياط إلى بند
الرواتب ،على اعتبار الرئيس سالم «أن المجلس ليس المكان
المناسب لحل األزمة السياسية في البالد».

فنيش :إذا أردتم أن تتخطونا
فال لزوم أن نكون إلى الطاولة

مرجعيون ـ رانيا العشي
عززت قوات االحتالل االسرائيلي مواقعها المتاخمة
ل��ل��ح��دود ،حيث رص��دت تحركات آلية ناشطة من
مستعمرة المطلة شرقا وصوال حتى منطقة الغجر ـ
الوزاني م��رورا بالعمرة وباتجاه بلدة الغجر شماال
صعودا الى منطقة المزارع المحتلة شرقا ،وترافقت
هذه التحركات مع تحليق لطائرة إستطالع إسرائيلية
بدون طيار فوق مناطق الجنوب.
الى ذلك ،قامت دوري��ة للعدو بتفقد أنظمة اإلنذار
المبكر وكاميرات المراقبة واالج��ه��زة األلكترونية
المثبتة على ط��ول ه��ذا السياج التقني الممتد على
محاور القطاع الشرقي ،وسط حماية مؤللة من آليات
عسكرية وجنود راقبوا التحركات في الجانب اللبناني

الأ�سد :واثقون ( ...تتمة �ص)1
الرئيس األس��د كشف ثقته الالمتناهية بالموقفين
ال ��روس ��ي واإلي� ��ران� ��ي ،داع� �ي� �ا ً إل���ى م �ع��رف��ة وتقييم
الموقفين ال��روس��ي واإلي��ران��ي من األف�ع��ال والسيرة
التاريخية ،ألنّ مواقف بلدين مه ّمين كروسيا وإيران
ال تت ّم عبر ما يقوله األميركيون وجماعاتهم عنهما ،بل
بمقارنة تاريخ مواقف روسيا وإيران ومواقف أميركا
وحلفائها فنجد الصدق هنا والكذب هناك ،وتجربتنا
مع روسيا إيران تدعونا إلى المزيد من الثقة بالتحالف
المبدئي القائم بيننا ،وال ينشغل بالنا أب��دا ً بل نرحب
ونشجع عندما يلتقي ويتحرك الحلفاء في موسكو
وطهران نحو أط��راف سورية أو غير سورية معنية
باألزمة ويطرحون المبادرات.
األس ��د ع �بّ��ر ب �ق��وة ع��ن ث�ق�ت��ه ب��ال�ن�ص��ر ل�ك��ن نضوج
ش��روط النصر على اإلره��اب برأيه كنضوج شروط
التفاهم على المسار السياسي وتوقيتهما واحد يرتبط
بوقف الدعم الدولي واإلقليمي لإلرهاب ،وهذا مقوده
أي م��ن ال�ع��واص��م اإلقليمية
ف��ي واشنطن وليس ف��ي ّ
التي يحلم بعضها بمناطق عازلة وسواها قراره ليس
بيده.
أما عن ضوابط التفاهمات السياسية والمبادرات
التي تتعامل معها سورية إيجاباً ،فتبدأ من سيادة
تمس ومن حصر صياغة شكل الحكم
سورية التي ال
ّ
وال��دس�ت��ور والمؤسسات ب ��اإلرادة السورية وحفظ
وحدة التراب السوري.
ع �بّ��ر األس ��د ع��ن ق���راءة إقليمية تستند إل��ى األم��ل
بتكامل الثالثي الحضاري العربي التاريخي مصر
وال�ع��راق وس��وري��ة لوحدة المصير وأهمية ما يفعله
التعاون بين أض�لاع ه��ذا المثلث العربي ،معتبرا ً أنّ
التفاهم على الملف النووي اإليراني جاء ثمرة صمود
الشعب والقيادة في إيران وإص��رار القيادة اإليرانية
تمس ثوابت
على رفض ربطه بأي عناوين تفاوضية
ّ
إيران وتحالفاتها وحلفائها.
م��ن ق ��راءة ال��رئ�ي��س ال �س��وري ،ت�ب��دو المنطقة وفي
قلبها لبنان كمن يرقص على صفيح ساخن ،بحثا ً عن
كيفية مالقاة مشاريع تسويات لم تنضج وتبدو قدرا ً
وضرورة في آن ،ومقابلها يبدو التصعيد عبثياً.
ما شهدته جلسة الحكومة من مخاطر على قدرتها
على البقاء بعد إصرار فريق تيار المستقبل على تجاهل
تواقيع وزراء ح��زب الله وتكتل التغيير واإلص�لاح
على المراسيم ومواصلة الحكومة جلستها على رغم
انسحابهم ،رس��م تساؤالت ح��ول ما يمكن أن يكون
وراء هذا العناد من نوايا وحسابات ،وم��اذا يمكن أن
يكون الر ّد الذي يزمع اعتماده الثنائي المنسحب على
تجاهله.

تحركات للعدو على طول الخط الفا�صل
ون�شر منظومة الكرة البلورية لال�ستطالع

وحصلت «البناء» على مداخالت بعض ال���وزراء .وأكد
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال��ن��واب محمد فنيش «أن
توقيع المراسيم من دوننا موجه ضدنا ،وإذا كنتم تريدون
أن تتخطونا فال لزوم أن نكون على طاولة مجلس الوزراء،
وسأناقش األمر مع قيادة حزب الله»  .ودعا فنيش سالم إلى
تجميد مفاعيل المراسيم ،ألن إصدارها سيعقد األمور.
وتمنى وزير التربية الياس بوصعب بدوره على رئيس
الحكومة «أن ال يتكرر مشهد إقرار بند دعم تصدير المنتجات
الزراعية ألن من شأن ذلك أن يزيد األمور تعقيدا ً ونتمنى أن ال
تصل األمور إلى هنا».
وقال وزير الخارجية جبران باسيل« :صدرت مجموعة
مراسيم ال توقيع لنا فيها ،وهناك إص��رار على عدم إتمام
الوفاق في مجلس الوزراء وإدارة الظهر في موضوع الشراكة
التي ندعو إل��ى تطبيقها انطالقا ً من الدستور ال��ذي نص
عليها.
ورف��ض وزي��ر العدل أش��رف ريفي «أن يربط إنماء عكار
بالمطامر ،فالحق الطبيعي لعكار أن نعوض عليها إهمال
هذه الحكومة والحكومات السابقة بخطة إنمائية» ،وقال:
«سبق لي أن طلبت بخطة إنمائية شاملة لمنطقتي البقاع
الشمالي وع��ك��ار اللتين على تماس مباشر م��ع األح��داث
السورية ،وأي مواطن ال يشعر باحتضان الحكومة له ال يالم
على خيارات معينة إذا ذهب إليها» .ولفت إلى «أنه طرح حالً
لمعالجة مشكلة النفايات انطالقا ً من خطة تقدم بها الوزير
حسين الحاج حسن الذي سرعان ما تراجع عنها وهي أن
تتم االستعانة ببقعة غير مأهولة في السلسلة الشرقية لفرز
النفايات وطمرها ،فهذه الخطة تعالج  3معضالت :معضلة
زراع��ة ال��م��خ��درات ،معضلة النفايات ،ومعضلة المرامل
والكسارات».
وتحدث ريفي في مداخلته أيضا ً عن الوضع األمني الذي
من الممكن أن يستجد كما قال من الوضع االجتماعي.
ورد على كالم الوزير باسيل حول الشراكة وقال« :ال شك
أن احترام الشراكة الوطنية واحترام حجم اآلخر هي مطالب
محقة ،غير أن مطالب التيار الوطني ومعه حزب الله يراد
بها باطل ،فهم أول من ض��رب الشراكة الوطنية وأول من
تجاهل اآلخر ،أما في ما خص التعيينات العسكرية فإن أول
من استخدم المادة القانونية في قانون الدفاع حول تأجيل
التسريح هو حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولم نكن مشاركين
فيها ،نحن نعلم أن بلدا ً كلبنان ال يعيش إال إذا احترمنا بعضنا
البعض ،ولذلك فإن احترام الشراكة هو مطلب حق يراد به
باطل من التيار الوطني الحر».
وتحدث ريفي عن األحداث األمنية األخيرة ،فلفت إلى «أن
القرار األمني في الساحة الشيعية يعود لحزب الله ،بمعنى
أن أي تحرك أمني في هذه الساحة يكون من حزب الله أو
بضوء أخضر منه .وذكر ريفي بما قام به بعض المشاغبين
الذين اعتدوا على األم�لاك العامة والخاصة وقاموا برمي
النفايات أمام منزل رئيس الحكومة وتوجه هؤالء بأبشع
العبارات إلى الرئيس فؤاد السنيورة أمام منزله في بلس،
والتعرض لموكب الوزير رشيد درب��اس ،وأنه عرض األمر
في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء ،وسأل حينها وزيري
حزب الله هل تقومون بـ «ميني  7أيار» أو « 7أيار جديد»،
وأن رد الوزير الحاج حسن كان على الشكل التالي« :نحن ال
عالقة لنا بهذه المجموعات الغوغائية على اإلطالق وأن على
الدولة أن تالحقهم وتوقفهم» .وأضاف ريفي اليوم يتكرر
األمر وهذا غير مقبول ويضر بالشراكة الوطنية ويدفع األمور
إلى التطرف واالحتقان».
ورد الوزير الحاج حسن على ريفي ،مؤكدا ً «أن  7أيار
كان رد فعل على  5أيار» .وأشار إلى «أن األمور في الحكومة
تتدحرج باتجاه سلبي متزايد ،لقد تحدثنا عن موضوع
المقاربة والشراكة والجميع يبحث عن حل لهذه األزم��ة،
لكن ما حصل في ما يخص توقيع الـ 70مرسوما ً هو تصعيد
سلبي غير مناسب على اإلطالق».
ودعا وزير الصحة وائـل أبـو فاعــور إلى «عــدم التقليل
من التظاهــرات التي حصلــت وأعمـال الشغــب التــي
رافقتها وإمكانيــة أن تتطور» ،داعيا ً إلى «سحب فتيل
األزم��ة من ال��ش��ارع قبــل ال��ش��روع في أي أم��ر سياسي».
ودعا أبو فاعور إلى «إعــادة النظر في المناقصات» ،رافضا ً

«أن يزج رياض األسعد أو غيره النائب وليد جنبالط في
المناقصات».
وتابع في مداخلته« :صحيح أن هناك أزمة فعلية سياسية
يعبر عنها التيار الوطني الحر ويجاريه فيها حزب الله غير
أن الشراكة ليست بمرسوم إنما هي أوسع والطرح الذي يهم
كل المواطنين هو إيجاد حل لملف النفايات ،فأن نخرج من
مجلس الوزراء من دون الوصول إلى قرار في موضوع عكار
نكون قد أضعنا فرصة كبيرة».

عون يحدد خطوات التحرك اليوم

وفي م��وازاة ذلك يعقد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
مؤتمر ا ً صحافيا ً عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم
سيتحدث فيه عن الخطوات التي سيقوم بها التيار الوطني
الحر رد ا ً على التهميش المتعمد من قبل الفريق اآلخر
في الحكومة واستباحة صالحيات رئيس الجمهورية.
ومنسقي التيّار
وكان العماد عون ترأس اجتماعا ً لكوادر
ّ
الوطني الحر مساء االثنين ،تحضير ا ً للتحرك في الساعات
ا لمقبلة .
وأكد النائب نبيل نقوال لـ«البناء» «أننا موجودون في
ال��ش��ارع من خ�لال الشعارات التي يرفعها المتظاهرون
المطالبة بالحماية االجتماعية وبإنشاء المحكمة المالية،
وض��د الفساد والسرقة» .وش��دد على «أننا لم نخرج من
الشارع لنعود إليه فنحن نزلنا إلى الشارع من أجل إسقاط
النظام المتمثل بالفاسدين والحريرية السياسية» .ورجحت
مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن ال يقف التحرك عند الشارع
العوني» ،مرجحة «أن ينضم حلفاء التيار الوطني الحر إلى
التحركات العونية».
وأكد وزير الخارجية عقب اجتماع التكتل «أن المراسيم
الجمهورية ليس لها مهلة ،ويمكن أن يوقع أو ال يوقع
رئيس الجمهورية ،وهذه هي الصالحية المتبقية لرئيس
الجمهورية .وهناك استباحة لصالحيته من رئيس الحكومة
وال���وزراء الذين يسكتون عن ه��ذا األم��ر .ال يمكن لرئيس
الحكومة أن يستنسب مجموعة من المراسيم ويقول إنها
صالحيته ،وقد أوضحنا ذلك لرئيس الحكومة تمام سالم،
وصالحية الرئيس عند الوزراء».

عكار تنتفض
ضد نوابها والحكومة

إل��ى ذل��ك ،يعود منظمو تحرك «ب��دن��ا نحاسب» اليوم
إل��ى االع��ت��ص��ام ف��ي ساحة ري��اض الصلح ،بعدما علقوا
اعتصامهم أمس عند التاسعة مساء على اثر اعتداءات بعض
المشاغبين على قوى األمن وإلقاء قنابل مولوتوف وحجارة
على عناصرها ورميها بالمفرقعات الكبيرة وافتعال حرائق
في مكان االعتصام .وترافق ذلك مع إطالق هؤالء المشاغبين
الذين ال ينتمون إلى تحرك «بدنا نحاسب» ،عبارات مناهضة
للقوى األمنية ووصفهم بـ«الشبيحة» .وأدى التدافع بين
المتظاهرين وقوى األمن إلى سقوط جريحين إصاباتهما
مختلفة.
وأفادت «حملة عكار منا مزبلة» التي شاركت في اعتصام
«بدنا نحاسب» ونفذت اعتصاما ً آخر في العبدة« ،أن التحرك
عفوي ولن يقبلوا بمعادلة النفايات مقابل االعتمادات».
ودعت الحملة المواطنين إلى االعتصام الخميس المقبل عند
السادسة مسا ًء في ساحة حلبا .ودعا المعتصمون نواب
عكار الذين رحبوا بقرار الحكومة إقرار مشاريع لمنطقة عكار
إلى الكف عن استغباء الشعب.
إلى ذلك ،تواصل النيابة العامة العسكرية تحقيقاتها
بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود ،في
األحداث التي حصلت ليل السبت  -األحد في وسط بيروت،
وقد تم اإلفراج عن عدد كبير من الموقوفين بعدما تبين أنهم
غير متورطين في أعمال شغب أو االعتداء على العناصر
األمنية ،في حين ال يزال عدد قليل منهم قيد التحقيق.
وتم االستماع أيضا ً إلى إف��ادات عدد كبير من العناصر
األم��ن��ي��ة وس��ي��ص��ار إل���ى ات��خ��اذ اإلج������راءات ع��ل��ى ض��وء
التحقيقات .وقد ت��م تكليف طبيب شرعي للكشف على
المصابين وتحديد مدى اإلصابة ،وقد تبين أن اإلصابات هي
نتيجة عيارات مطاطية.
توصلت اللجنة األمنية الفلسطينية
وفي مخيم عين الحلوة
ّ
العليا التي اجتمعت في شكل طارئ أمس على وقع المعارك
التي شهدها مخيم عين الحلوة منذ ليل االثنين  -الثالثاء،
إل��ى إع�لان وق��ف إط�لاق النار رسميا ً ابتداء من الواحدة،
فانسحب على األثر المسلحون من الشوارع ودارت اتصاالت
سياسية فلسطينية مكثفة لتثبيت الهدنة ،بالتوازي مع
تكثيف الجيش إجراءاته األمنية عند مداخل عين الحلوة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن االشتباكات التي حصلت
في عين الحلوة ليست عامالً عارضاً ،وأبدت خشيتها من «أن
تكون نتيجة اتفاقات حصلت في الدوحة وتبغي في شكل
رئيسي إما وضع اليد على المخيم وإما استعماله لغايات
لبنانية وإقليمية غير ظاهرة في جوهرها».

كذلك وجهت الحركة كتابا ً إلى وزارة االتصاالت بطرس
حرب طالبته فيه بوضع ح ّد لتجاوزات شركتي الهاتف
الخلوي والتالعب بالفواتير ،حيث تحتسب الثالثين أو
الخمسين ثانية دقيقة كاملة ،وهذه تعتبر سرقة بحق
تحاسب الشركتان عليها.
جميع المواطنيين ،وال ب ّد أن
َ
وعن الوضع اإلقليمي في المنطقة ،رأت الحركة أنّ
«تزويد سورية بالطائرات الحربية الحديثة من قبل روسيا
هو دليل على ثبات الموقف الروسي في دعم سورية ،وفي
سياستها المسؤولة تجاه منع تقسيم المنطقة وتفتيتها»،
الفتة الدول العربية الى أنّ «ما يجري في سورية والعراق
سيرت ّد على الجميع ألنّ مخطط التقسيم يطاول المنطقة
بكاملها ،ولذلك ندعو ال��دول العربية إل��ى إع��ادة النظر
والتمعّ ن في ما يحصل ،وانتهاج السياسات الموحدة
الكفيلة بمنع المتآمرين من تنفيذ مخططاتهم الكارثية».
وفي سياق داخلي درس المجتمعون ورقة العمل التي
أعدّتها اللجنة المصغرة لعقد المؤتمر الثاني للحركة،
مفصل للورقة ،على أن يت ّم في وقت الحق
وجرى نقاش
ّ
اإلعالن عن موعد المؤتمر.

لبنان بين ال�سعودية وقطر ( ...تتمة �ص)1
ح� �ل ��ول وت � �س� ��وي� ��ات ،ف� �ق ��د س� �ب ��ق أن كشف
السعوديون علنا ً عن نيتهم التصعيد ض ّد حزب
ال�ل��ه ف��ي ال�ب�ي��ان ال �ص��ادر ع��ن م�ص��در سعودي
تعليقا ً على اللقاء ال��ذي ض � ّم ول��ي ول��ي العهد
السعودي محمد بن سلمان مع رئيس مجلس
األمن الوطني في سورية اللواء علي المملوك،
وما تض ّمنه من حملة على حزب الله ،واعتباره
العدو الرئيسي للسعودية في المنطقة ،وتحميله
في ك ّل المواقف الصادرة عن السعودية الحقا ً
مسؤولية الفشل السعودي في سورية والعراق
واليمن.
 ما يشهده لبنان في المقابل ضمن دائرةال�ح��رك��ة ال�ت��ي ت�ق��وده��ا وت�ت��ول��ى تمويلها قطر
على ضفتي التظاهرات المنطلقة تحت شعار
م �ن �ظ �م��ات م�ج�ت�م��ع م��دن��ي ت �ن �ض��وي ف ��ي قلب
منتدى الدوحة للمنظمات األهلية الذي تترأسه
األم�ي��رة م��وزة بنت المسند ،وتنقله الوسائل
اإلع�لام �ي��ة ال �ت��ي ت�م� ّول�ه��ا ق�ط��ر بصفته البيان
رقم واح��د لثورة الشعب اللبناني لبناء الدولة
التي يحلم بها اللبنانيون ،وتالقيها محاوالت
التستر على التحقيقات الجارية في فضيحة
تمويل واح�ت�ض��ان وتشغيل ال�م��وق��وف أحمد
األسير التي تطاول جماعة السعودية وقطر،
وتتبعها عمليات التفجير في مخيم عين الحلوة
ال��ذي ت�ت��واله الجماعات الفلسطينية المم ّولة

والمش ّغلة من قبل قطر ،ليقول ك ّل هذا إن قطر
تتولى الملف التفجيري أمنيا ً من وسط بيروت
إل��ى عين الحلوة ،والسعودية تتولى التفجير
السياسي من فرط الحكومة إلى إدارة التصعيد
ض ّد حزب الله وحلفائه.
 لبنان مع ما شهدته الحكومة أمس منت��أزم محوره إص��رار فريق السعودية على
تسيير المراسيم الموقعة خالفا ً لمبدأ التوافق
ف��ي م�م��ارس��ة ال�ح�ك��وم��ة ل�ص�لاح�ي��ات رئيس
الجمهورية في ح��ال ال�ف��راغ ،وم��ا يستدعيه
من توقيع ك ّل الوزراء بدالً من توقيع رئيس
الجمهورية ،يعني دفع حزب الله وحلفائه إلى
مغادرة الحكومة ،وجعل الحكومة واحدا ً من
اثنين ،إما حكومة تصريف أعمال أو حكومة
غالبية على طريقة حكومة السنيورة ،وفي
الحالين إدخال لبنان في نفق مظلم يعني بدء
النهاية لمرحلة االستقرار التي عاشها منذ
تشكيل الحكومة السالمية.
 ه� �ن ��اك ف ��ي ل �ب �ن��ان م ��ن ي� �ق ��رع أج� ��راسالتصعيد لتكرار مشهد يشبه ما قبل وما بعد
اتفاق الدوحة ،وعلى حزب الله وحلفائه عدم
ال��وق��وع في التجربة وام�ت�لاك مخيّلة تبتكر
سيناريوات جديدة لكيفية المواجهة وطبيعة
الحلول.
ناصر قنديل

فو�ضى المفاهيم ( ...تتمة �ص)1
لتسويق خيارات تناقض االستقالل الوطني والسيادة
الوطنية ،وحيث يجاهر المخططون األميركيون بسعيهم
إلى تكوين كتلة مضادة للمقاومة والتيارات السياسية
االستقاللية الداعمة لها في الواقع اللبناني باالعتماد على
تلك الجماعات التي يغدقون عليها مساعداتهم ويسعون
إلى تلميعها بعناوين خادعة عبر تقديمها إلى اللبنانيين
بصفات وأس��م��اء م��ت��ع��ددة تنتحل التبشير بالسلم
والديمقراطية والتنمية .لكن ما يجب االلتفات إليه هو أن
البطالة السياسية التي تعيشها القوى الوطنية المناهضة
توسع من هوامش تح ّرك هذه
للمشاريع االستعمارية
ّ
الجماعات ومن قدرتها على التضليل باستثمار عناوين
يغيب الوطنيون عن التعامل معها منهجيا ً وألنه ال وجود
للفراغ في السياسية أصالً.
بناء على الحاجة األميركية لتجديد مواقع النفوذ
وب��ل��ورة بدائل للزعامات المستنزفة شعبياً ،تحركت
الواليات المتحدة منذ سنوات وبصورة مكثفة بعد العام
 2000الستقطاب تج ّمعات لبنانية شبابية ،وضاعفت
جهودها بعد العام  2005عبر ما س ّمته وكاالت اإلعالن
األميركية «ث��ورة األرز» ومؤخرا ً أظهرت أزم��ة النفايات
مجموعة من متد ّربي المعاهد األميركية الذين شاركوا
في مبادرة التحرك الشعبي وتحت حماية ورعاية السفير
ديفيد هِ ل ال��ذي سعى إلى تجيير التحرك أله��داف قوى
 14آذار (ليجتمع النواب ولينتخبوا رئيساً) وقد تح ّولت
هذه العبارة منذ مدة إلى الزمة سياسية أميركية تك ّررت
في البيانات الرسمية الصادرة من واشنطن حول الوضع
اللبناني.
أما المصطلح التائه بعيدا ً عن علم االجتماع فهو تعبير
«الطبقة السياسية» الواقع خ��ارج جميع التصنيفات
العلمية ،فالطبقة هي مصطلح يحدّده موقع فئة اجتماعية
معينة من عالقات اإلنتاج وفي التراتب االجتماعي ،وإنْ
كان المقصود في استعمال ذلك التعبير تجاوزا ً هو القوى
السياسية الحاكمة أو النافذة في الحكم ،أيّ القوى التي
تحقق مصالحها المادية من خالل دورها السياسي ،فهذا
ما ينطبق على جميع المتعاطين في السياسة وعلى سائر
طبقات المجتمع وتعبيراتها السياسية وأحزابها بما في
ذلك نجوم منظمات «المجتمع المدني» الذين هم ذراع
سياسية ترتبط عضويا ً بمصالح الدول األجنبية الراعية
التي تمدّهم بالمال وبالدعم اإلعالمي المبرمج ويغرفون
من توجيهاتها ثقافة مسطحة وتابعة للغرب يعملون على
تعميمها عبر مواقع التواصل االجتماعي وسواها بألف

قناع وقناع ،مرة تحت يافطة الحريات والديمقراطية،
ومرة تحت عنوان قضية المرأة وحقوق اإلنسان ،ومرات
ومرات بغالف التنمية االقتصادية لربط فئات اجتماعية
فقيرة ومه ّمشة بشبكة مصالح تتيح استتباعها.
في التح ّرك االحتجاجي ال��ذي أطلقه تجمع «طلعت
ريحتكم» ح��ض��رت منتجات الفوضى الفكرية دفعة
واح���دة ،وق��د استنتج البعض أن الغاية المقصودة
كانت إطالق حالة من الفوضى ،وإذا وضعنا سوء النية
االفتراضي جانبا ً نجد في ذلك تعبيرا ً عن ارتباك وذهول
فرضته مفاجأة حجم الحشود بحيث طرحت في وقت
واحد جملة شعارات مختلفة ومتعدّدة من نوع استقالة
الحكومة (وم��اذا بعد ذلك في ظ ّل الفراغ الرئاسي؟) أو
الدعوة إلسقاط النظام (بأي تعبير إجرائي وما هو اإلطار
الدستوري التأسيسي البديل؟) بينما كان واضحا ً لك ّل
ذي بصيرة أن إج��راء االنتخابات النيابية على أساس
النسبية هو المدخل الواقعي للتغيير السلمي والشعار
السياسي المناسب للحظة الراهنة ،وكان يمكن الدعوة إلى
االستمرار في االعتصام والتظاهر إلى حين انعقاد المجلس
النيابي وإق��رار قانون جديد لالنتخابات يتض ّمن موعدا ً
قريبا ً إلجرائها بهدف إطالق عملية تجديد المؤسسات
الدستورية واالحتكام إل��ى اإلرادة الشعبية ،فينتخب
المجلس النيابي الجديد رئيسا ً للجمهورية وتنبثق حكومة
جديدة تمثل الغالبية التي ستأتي بها االنتخابات ،ولكن ال
يبدو انه من قبيل المصادفة يت ّم تجهيل القوى السياسية
المسؤولة عن منع االنتخابات ومنع التفاهم على قانون
جديد إلجرائها على أساس النسبية وهي معروفة وظاهرة
للعيان في بيانات وتصريحات رسمية ألركان المستقبل
وحلفائهم ،أما لو أراد المنظمون حصر موضوع التحرك
مباشرة بقضية النفايات فكان الطبيعي ومنذ اللحظة
األولى تبني ما اقترحوه باألمس أيّ إلغاء المناقصة الذي
تق ّرر في مجلس الوزراء بدافع مراجعة األرقام الفضائحية
وتسوية االختالف في تباين العائدات الريعية وليس
للتخلي عن خيار الخصخصة ،بينما المطلوب هو إسقاط
خيار الخصخصة ف��ي ملف النفايات لصالح تفعيل
العمل البلدي تحت الرقابة الشعبية ومن ضمن توجه
شامل إلسقاط النيوليبرالية التي نخرت لبنان اقتصاديا ً
واجتماعيا ً وح ّولت قطاعاته اإلنتاجية إلى خراب وهجرت
شبابه بالجملة.

غالب قنديل

