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تقــرير

ترســـم حـــدود لبنـــان ســـرًاّ
إســـرائيل ّ
ي �ب��دو أن إس��رائ �ي��ل ق� ��ررت ال �ل �ج��وء إلى
اس �ت �خ ��دام أس� �ل ��وب ال �ت �ه��وي��ل ،مقرونًا
ب ��االت �ص ��االت ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،للضغط
ع�ل��ى ل�ب�ن��ان مل�ن��ع ان �ط�لاق ق��اف�ل��ة السفن
م��ن شواطئه .فبعد التقارير اإلعالمية
املتتالية ،ج��اء دور ال�ق�ي��ادة السياسية
ك��ي ت��دل��و ب��دل��وه��ا ف��ي م��واج�ه��ة تواصل
االس� �ت� �ع ��دادات الن� �ط�ل�اق ق��اف �ل��ة السفن
باتجاه شواطئ قطاع غزة.
ح��ذر وزي ��ر ال��دف��اع اإلس��رائ �ي �ل��ي إيهود
باراك الحكومة اللبنانية من دعم قافلة
سفن كسر الحصار املفروض على قطاع
غ � ��زة ،وح� ّ�م �ل �ه��ا م �س��ؤول �ي��ة أي سفينة
ت� �خ ��رج م� ��ن امل� ��وان� ��ئ ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .وفي
محاولة تأسيس ملشروعية دولية يمنع
ف��ي ظ�ل�ه��ا ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي السفن
امل�ن�ط�ل�ق��ة م� ّ�ن ل �ب �ن��ان م��ن ال ��وص ��ول إلى
أه��داف�ه��ا ،ح��ذر ب��اراك م��ن أن ت�ك��ون هذه
السفن تحمل على متنها« ،مواد قتالية
وأس �ل �ح��ة وذخ �ي��رة وم� ��واد م�ت�ف�ج��رة قد
تستخدم ف��ي مواجهة عنيفة وخطيرة
إذا م��ا رفضت السفن ال��رس��و ف��ي ميناء
أسدود».
في موازاة تأكيد إبقاء الحصار البحري
ل �ل �ق �ط��اع ،ب��ذري �ع��ة «ض �م��ان ع ��دم تزايد
القوة الصاروخية واملسلحة في قطاع
غ� � ��زة» ،وج� ��ه ب� � ��اراك رس ��ال ��ة ح � ��اول من
خ�لال �ه��ا اإلي� �ح ��اء أن امل �ج �ل��س الوزاري
امل�ص�غ��ر ع�ل��ى وش��ك ات�خ��اذ ق��رار يسمح
ب �م��وج �ب��ه إدخ� � ��ال اإلس �م �ن��ت والحديد
إل��ى ال�ق�ط��اع ،مشيرًا إل��ى أن دراس��ة هذا
األمر تجري «شرط أن يكون تحت رقابة
هيئات تابعة لألمم املتحدة».
ب��ال��رغ��م م ��ن أن ط �ب �ي �ع��ة دور األجهزة
األم�ن�ي��ة ه��ي االس�ت�ع��داد للسيناريوات
األس ��وأ ب�ع�ي�دًا ع��ن م��دى واق�ع�ي�ت�ه��ا ،إال
أن ال�ت��رك�ي��ز عليها ف��ي وس��ائ��ل اإلعالم
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ل��ه غ��اي��ات أخ ��رى ،تتصل
ب ��اإلج ��راء ال��وق��ائ��ي ال� ��ذي ت �ع �م��ل عليه
ح� �ك ��وم ��ة ت� ��ل أب � �ي� ��ب .ف� ��ي ه � ��ذا اإلطار،
ذك��رت صحيفة يديعوت أح��رون��وت أن
األجهزة األمنية تستعد إلمكان أن تنقل

ال�ق��اف�ل��ة امل�ن�ط�ل�ق��ة م��ن ل�ب�ن��ان «مخربني
انتحاريني».
ول �ف �ت��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن ب� ��اراك عقد
اجتماعًا أول من أمس ،ضم مسؤولني
ُ
من مختلف األجهزة األمنية ،وعرضت
خ�ل��ال� ��ه االس � � �ت � � �ع� � ��دادات مل� �ن ��ع وصول
ال�ق��اف�ل��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال�ق��اف�ل��ة اإليرانية
ال � �ت� ��ي س �ت �ت �ب �ع �ه��ا إل� � ��ى غ � � ��زة .وأكدت
يديعوت أن القرار الحاسم في الجلسة
ك��ان م�ن��ع وص��ول القافلتني إل��ى قطاع
غزة.
وف � � ��ي ض � � ��وء اس � �ت � �خ�ل��اص ال� � ِ�ع � �ب� ��ر من
ح��ادث��ة أس�ط��ول ال�ح��ري��ة ،وم��ا راف�ق��ه من
س�ق��وط إص��اب��ات ف��ي ص�ف��وف املدنيني،
حضر الجلسة م�س��ؤول��ون م��ن املوساد
وال �ش��اب��اك ،إض��اف��ة إل ��ى م �س��ؤول�ين من
االستخبارات العسكرية ورئيس أركان
الجيش غابي أشكنازي ً ومندوبني عن
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،ف�ض�لا ع��ن الوزيرين
دان مريدور ويوسي بيلد.
ه ��ذا وك��ان��ت ات �ه��ام��ات ق��د ُوج �ه��ت إلى
أجهزة االستخبارات ،وتحديدًا املوساد
وال � �ش� ��اب� ��اك ،ب ��أن �ه��ا أخ �ف �ق ��ت ف� ��ي جمع
امل �ع �ل��وم��ات ع ��ن ه��وي��ة امل �ش��ارك�ي�ن على
م�ت�ن ال �س �ف �ي �ن��ة ال �ت��رك �ي��ة وت ��وق ��ع ردود
أفعالهم على مهاجمة س�لاح البحرية
اإلسرائيلي لسفينتهم.
وتقرر في الجلسة أن��ه في ح��ال وصول
ق � ��واف � ��ل س� �ف ��ن ك� �س ��ر ال � �ح � �ص� ��ار مطلع
األس�ب��وع املقبل ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يكون
فيه ب��اراك في الواليات املتحدة سيقوم
مقامه وزي��ر الشؤون االستخبارية دان
ميريدور.
في املقابل ،أش��ارت يديعوت أحرونوت
أي �ض��ًا إل ��ى أن إس��رائ �ي��ل ت��واص��ل العمل
ع �ب��ر ال �ق �ن ��وات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة الدولية
بهدف إقناع الجهات ذات الصلة بقافلة
ال�س�ف��ن ،بمن فيها الحكومة اللبنانية،
لدفعها إلى منعها من االنطالق.
من جهة أخرى ،ذكرت صحيفة جيروزاليم
بوست ،أن الجيش اإلسرائيلي يواصل
تعقب السفن اإليرانية في طريقها إلى

قطاع غزة ،مشيرة إلى أنه سبق لسفينة
إي��ران�ي��ة قبل أك�ث��ر م��ن س�ن��ة ،أن حاولت
ك �س��ر ال �ح �ص��ار ،إال أن س�ل�اح البحرية

حذر باراك الحكومة
اللبنانية من دعم قافلة
سفن كسر الحصار
المفروض على قطاع غزة

اإلس��رائ�ي�ل��ي اس�ت�ط��اع إب�ع��اده��ا ق�ب��ل أن
تتمكن من الوصول إلى هدفها املحدد،
وإذا ف �ش��ل ت� �ك ��رار ه� ��ذا األم� � ��ر ،تستعد
وحدة الشييطت  13لتنفيذ عملية كتلك
ال�ت��ي ق��ام��ت بها قبل أس�ب��وع�ين إليقاف
أسطول الحرية اآلتي من تركيا.
ون� �ق �ل ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ع� ��ن أح � ��د ضباط
ال �ج �ي��ش ق ��ول ��ه إن� ��ه ن �ت �ي �ج��ة للمسافة
ال �ق �ص �ي��رة ال �ت��ي ي �ج��ب ع �ل��ى ال �س �ف��ن أن
تعبرها ،ليس هناك ما يكفي من الوقت
إلي �ق��اف ال�س�ف��ن ال�س��ري�ع��ة ال �ق��ادم��ة من
ل�ب�ن��ان ،األم��ر ال��ذي ي�ف��رض ع�ل��ى سالح
ال �ب �ح��ري��ة ال �ب �ق��اء ف��ي أع �ل��ى جهوزيته
ع�ل��ى م��دار ال�س��اع��ة .ول�ف�ت��ت الصحيفة
إلى أن من املحتمل أن تحاول البحرية
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ً
أوال إي �ق��اف ال�س�ف��ن ع�ب��ر دع��وت �ه��ا إلى
ال �ت��وق��ف ف��ي ال�ب�ح��ر ب�ع�ي��دًا ع��ن شاطئ
غزة.
إل� � � � ��ى ذل � � � � � ��ك ،ذك� � � � ��ر م � � ��وق � � ��ع معاريف
اإلل �ك �ت��رون��ي ،أن ع�م�ل�ي��ة ت��رس�ي��م سرية
ي�ق��وم بها الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي وقوات
األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل �ل �ق �ط��اع ال� �ش ��رق ��ي من
ال� �ح ��دود ب�ي�ن إس ��رائ� �ي ��ل ول� �ب� �ن ��ان ،بعد
االن �ت �ه��اء م��ن ت��رس�ي��م ال �ق �ط��اع الغربي.
أضاف املوقع أنه في إطار األعمال التي
ن �ف��ذت ف��ي م�ن�ط�ق��ة ك �ي �ب��وت��س «يفتح»،
وض�ع��ت ال �ق��وات ح��اوي��ات زرق ��اء تشير
ب��وض��وح إل��ى ال�خ��ط األزرق الحساس،
ال��ذي سبب في بعض األحيان توترات
أمنية وخالفات بني إسرائيل ولبنان.
ت��اب��ع امل��وق��ع أن عملية ترسيم الحدود
ب��واس �ط��ة ال� �ح ��اوي ��ات ب � ��دأت م �ن��ذ فترة
ق �ص �ي��رة ،وه ��ي م�ت��واص�ل��ة ح�ت��ى اليوم،
وتقوم القوات كل أسابيع عدة بترسيم
ق�ط��اع آخ��ر ،م�ش�ي��رة إل��ى أن عملية نزع
األلغام ب��دأت قبل أكثر من عام ونصف
عام.
ك� ��ذل� ��ك ف� � ��إن م �م �ث �ل�ي�ن ع � ��ن اليونيفيل
ب �م �س��اع��دة م�م�ث�ل�ين ع ��ن األم� ��م املتحدة
وآخ��ري��ن تابعني لشعبة التخطيط في
الجيش اإلسرائيلي واالدعاء العسكري
ال�ع��ام ،ت��واف�ق��وا خ�لال نحو ع��ام�ين على
خط أزرق واضح في معظم األماكن.
ونقل املوقع عن مصادر عسكرية قولها
إن ت��رس �ي��م ال �ق �ط��اع ال �غ��رب��ي ق��د انتهى
وب� � ��دأت ه� ��ذا ال �ص �ب ��اح ع �م �ل �ي��ة ترسيم
�ي ب �ه��دف ت��رس�ي��م الخط
ال �ق �ط��اع ال �ش��رق� ُ
ترسيمًا
الحدود،
عبر
ت
ال��ذي من خالله
ّ
م��ادي��ًا .واكتفى املوقع ب��اإلش��ارة إل��ى أن
متحدثًا باسم الجيش أك��د صحة هذه
التفاصيل.
ورأى امل��وق��ع أن ��ه ك�ل�م��ا ت�ق��دم��ت القوات
ش ��رق ��ًا ب ��ات� �ج ��اه ق ��ري ��ة ال �غ �ج��ر ومزارع
شبعا ،ازدادت التوترات بشأن ترسيم
الحدود.
(األخبار)
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ّ
السنيـــورة عـــراب املســتقبل
ثائر غندور
تتجه كتلة ن��واب املستقبل إل��ى ن��وع من
امل��أس �س��ة م�خ�ت�ل��ف ع ��ن واق �ع �ه��ا سابقًا.
ع� ّ�دد م��ن ال�خ�ب��راء واملختصني ُيتابعون
ك��ل ق�ض� ّ�ي��ة ،يبحثون ف�ي�ه��ا ،يدرسونها،
ُ ّ
وي �ق��دم��ون ت�ق��اري��ره��م إل��ى رئ�ي��س الكتلة
ّ
الذي يحولها إلى نواب الكتلة ،وأحيانًا
ّ
يتعدى نواب الكتلة .وهذا ما حصل قبل
الجلسة املاضية ملجلس ال�ن��واب ،عندما
ّ
ُوزع� ��ت دراس � ّ�ة م��ن م� ّك�ت��ب ال��رئ�ي��س فؤاد
السنيورة ،لكنها تخطت نواب املستقبل
ل �ت �ت �ع��داه��ا إل � ��ى ن � � � ّ�واب م ��ا ك � ��ان ُيسمى
ّ
«األك�ث� ّ
النيابية» ما ع��دا ن��واب اللقاء
�ري��ة

الديموقراطي.
ف��ي امل �ب��دأ ،منذ ع� ً�ام حتى ال �ي��وم ،تعيش
كتلة املستقبل حالة من التنظيم الداخلي،
ب��إش��راف فريق الرئيس ف��ؤاد السنيورة.
وض� ��ع ن �ظ��ام��ًا داخ �ل �ي��ًا ل �ل �ك �ت �ل��ةّ ،
وأسس
ً
ف��ري�ق��ًا م�ت�ك��ام�لا م�ه� ّ�م�ت��ه إج� ��راء دراسات
الساحة
لجميع القضايا املطروحة على
ُّ
ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة .ف ��ي ال �ف �ت��رة األول� � ��ى قدمت
دراس � ��ات ع��ن ت� ُ�اري��خ ل� ّب�ن��ان ومنظومته
ّ
االقتصادية ،ثم شرح كل ملف على حدة.
ّ
ف�ف��ي ك ��ل ج�ل�س��ة ،ت�ق��ري�ب��ًا ،ي �ب��دأ النقاش
ُ
ّ
السياسي العام ،ثم يصاغ بيان الجلسة
ّ
ال��ذي ُي��وزع على وسائل اإلع�لام ،فيعقد
ال� � �ن � ��واب خ� �ل ��وت� �ه ��م ،وذل� � � ��ك ب � �ن � � ً
�اء على
ّ
الرئيس
ج� ��دول األع� �م ��ال ال� ��ذي ُي� �ح ��دده
ينّ
ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورةُ .ي �ط��رح م��وض��وع مع
االستشاري
ل �ل �ن �ق��اش .ي� �ك ��ون ال� �ف ��ري ��ق
ّ
ّ
للسنيورة قد أع��د مطالعته .ت��وزع على
النواب« ،ويجري نقاش حولها ويخرج
الجميع بخالصات مشتركة» ،يقول أحد

ّ
الذين يحضرون اجتماعات الكتلة .لكن
هذه النقاشات ُ ُيفترض أن تبقى بعيدة
عن اإلعالم كما أبلغ الجميع.
س ��ت الكتلة ح�ت��ى ال �ي��وم العديد
وق��د در ّ
م� ��ن امل � �ل� ��ف� ��ات ،م �ث ��ل م� �ل� �ف ��ات الكهرباء،
الضمان ،الدواء ،وملف الـ 11مليار دوالر
ال�ت��ي صرفتها ح�ك��وم��ة ال�س�ن�ي��ورة ً
بناء
ع �ل��ى «ال �ق��اع��دة االث �ن��ي ع �ش� ّ
�ري��ة» .شرح
السنيورة األمور من وجهة نظره« ،لكي
ّ
يتمكن ال �ن��واب م��ن التعبير ع��ن املوقف
بوضوح» ،يقول أحد النوابّ .
وم ��ن امل�ف�ت��رض أن ي�خ�ت��ار ك ��ل ن��ائ��ب في
ال �ك �ت �ل��ة أي� ��ًا م ��ن امل �ل �ف��ات ال �ت ��ي ُي ��ري ��د أن
ُيتابعها ،هذا نظريًا ،لكن األمر لم يحصل
حتى اآلن.
ويقول أحد العاملني في فريق السنيورة
إن ال �ه��دف م��ن ّ وراء ه��ذه ال��دراس��ات هو
جعل النواب مطلعني وعارفني باملواضيع
املطروحة في البلد ،وذلك «ألنه ال ُيمكن
ّ
كل النواب أن ّيكونوا عارفني في ّجميع
القضايا» .ويؤكد الرجل أنه في كل ملف
ُي �ط��رح ،ف��إن امل�خ�ت�ص�ين ي�ح�ص�ل��ون على

الوقت الذي يرغبون فيه لتقديم شرحهم
ً
ك� ��ام�ل��اُ .ي �ض �ي��ف ًأن ه � ��ذا أم � ��ر طبيعي،
وخصوصًا أن كتال صغيرة تملك فريق
م�س�ت�ش��اري��ن ،فكيف بالكتلة األك �ب��ر في
البرملان اللبناني؟
هذه «املأسسة» التي بدأت تأخذ طريقها
غائبة في
إلى كتلة نواب املستقبل ،كانت ّ
السنوات األربع املاضية ،كما يؤكد أحد
النواب.
لكن الالفت هو تجاوز السنيورة وفريقه
ن��واب املستقبل ،وإرس��ال��ه دراس �ت��ه هذه
ّ
تصرف قرأ فيه
إلى النواب اآلخرين ،في
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فريق عمله يعد
األوراق واآلراء ويوزعها
األكثرية ما عدا
على ّنواب
ّ
اللقاء الديموقراطي
البعض أن السنيورة ي��ؤدي دور ال�ـGod
 .Fatherوال�لاف��ت أيضًا أن ال��دراس��ة التي
أرسلها السنيورة ّ
ضمت مواقف تختلف

ُ
مع املوقف املعلن لرئيس الحكومة سعد
الحريري.
ف �ق��د دع ��ا ال �س �ن �ي��ورة إل ��ى ع ��دم املوافقة
ّ
املعجل ّ
املكرر الذي
على مشروع القانون
ّ
قدمه رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
ال�ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط وال �ن��ائ �ب��ان عالء
الدين ترو وإيلي عون.
وه��و «اق �ت��راح ق��ان��ون ي��رم��ي إل��ى تعديل
املادة  79من قانون الضمان االجتماعي»،
ويرمي إلى معاملة األجراء الفلسطينيني
م�ع��ام�ل��ة األج� ��راء ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ل�ج�ه��ة حق
ال �ت �ق��اض��ي ف ��ي ق �ض��اي��ا خ�ل�اف ��ات العمل
أمام مجلس العمل التحكيمي املختص.
إذ رأت دراس � ��ة ال �س �ن �ي��ورة أن ��ه «حاليًا،

ال ع��ائ��ق ق��ان��ون�ي��ًا ي �ح��ول دون ممارسة
األج�ي��ر الفلسطيني ح��ق التقاضي أمام
م�ج�ل��س ال�ع�م��ل ال�ت�ح�ك�ي�م��ي ف��ي نزاعات
العمل».
ّأم��ا ف��ي اق�ت��راح القانون ال��ذي يرمي إلى
ت �ع ��دي ��ل امل � � ��ادة  9م� ��ن ق� ��ان� ��ون الضمان
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ب �ح �ي��ث ُي� �ع ��ام ��ل الالجئ
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي امل �ق �ي��م ف ��ي ل �ب �ن��ان إقامة
ق ��ان ��ون �ي ��ة م �ع��ام �ل��ة امل� ��واط� ��ن اللبناني
لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية
ال� �ط� �ب � ّ�ي ��ة ع � ��ن األض� � � � � ��رار ال� �ن ��ات� �ج ��ة من
الحوادث وطوارئ العمل فقط ،من وزارة
الصحة واملستشفيات الحكومة وسائر
املؤسسات الضامنة العامة والخاصة.
فقد اشترط السنيورة املوافقة عليه بعد
إج��راء التعديل اآلت��ي« :يعفى الالجئون
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ،وم��ن ه��م م��ن جنسيات
ق� �ي ��د ال � � � � ��درس ،امل � � ��ول � � ��ودون ف � ��ي لبنان
وامل�ق�ي�م��ون ف�ي��ه إق��ام��ة دائ �م��ة ،م��ن شرط
امل �ع��ام �ل��ة ب��امل �ث��ل امل �ن �ص ��وص ع �ل �ي��ه ّفي
البند الثاني من ه��ذه الفقرة» .وق��د علل
ال�س�ن�ي��ورة ال�س�ب��ب ف��ي دراس �ت��ه باآلتي:
ينبغي أن تحصر االستفادة بالالجئني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وم ��ن ه ��م م ��ن جنسيات
ق�ي��د ال ��درس (وم�ع�ظ�م�ه��م فلسطينيون)
املولودون في لبنان واملقيمون فيه إقامة
دائمة .أضاف أنه ال يمكن تحميل موازنة
وزارة الصحة العامة معالجة الحوادث
األخ ��رى ال�ن��اش�ئ��ة ع��ن ال �ح��وادث األمنية
التي قد تحصل في املخيمات .ه��ذا ولم
يوضح الرئيس فؤاد السنيورة إذا كانت
ال �ح��رب ع�ل��ى ن�ه��ر ال �ب��ارد ه��ي م��ن ضمن
ّ
األمنية التي تحصل في
خانة الحوادث
ّ
املخيمات.

