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سياسة

تقرير

«قبضايات» يعتدون
على معتصمين
أمام حرج بيروت
هديل فرفور
اع ـتــدى ع ــدد مــن مـنــاصــري تـ ّـيــار املستقبل،
أمــس ،على ناشطني شــاركــوا فــي االعتصام
الذي دعت إليه «حركة الشعب» احتجاجًا على
بناء مستشفى ميداني في موقف السيارات
املخصص ّ
لرواد حرج بيروت.
قــرابــة الـخــامـســة وال ــرب ــع ع ـص ـرًا ،لــم يـكــن قد
وصــل إلــى موقف الـسـيــارات الخلفي للحرج
ف ــي مـنـطـقــة ق ـص ـقــص سـ ــوى عـ ــدد م ـحــدود
مــن ناشطي «حــركــة الـشـعــب» ،كــانــوا ُيـعـ ّـدون
الف ـتــات ـهــم لــاع ـت ـصــام .ف ــوج ــئ هـ ــؤالء بـعــدد
ّ
ـان عـ ّـرفــوا عــن أنفسهم بأنهم
كبير مــن شــبـ ٍ
ّ
« ُقـبـضــايــات طــريــق الـجــديــدة» املــوالــن لــ»تــيــار
املستقبل» ُ ،أخذوا منهم الالفتات ورموها في
ُالحاويات املـجــاورة قبل أن ينهالوا بالضرب
املـبــرح على الناشط ُعـمــر واكـيــم ،ابــن رئيس
ح ــرك ــة ال ـش ـع ــب ن ـج ــاح واك ـ ـيـ ــم .ف ــي ات ـص ــال
ُ
ُمــع «األخ ـب ــار» ،قــال األخـيــر إن ابـنــه نـقــل إلى
املستشفى نتيجة ّ
تعرضه للضرب.
كان الفتًا اكتفاء عناصر قوى األمن الداخلي
الــذيــن ح ـضــروا ل ــ»ف ـ ّـض» اإلش ـك ــال بــالـتـفـ ّـرج
على ّ
الشبان الذين انهالوا بالشتائم على كل
من ّ
يتبي له أنــه حضر لـ»االعتصام» .بعض
العناصر وقفوا على بعد أمتار من اإلشكال
وعمدوا الى «نصح» القادمني إلى االعتصام
ناوية على
بعدم االقـتــراب ألن «الشباب مش
ّ
خير»« :جايي كرمال تعتصمي؟ يال فلي ما
ُبقى في اعتصام» ،يقول عنصر األمن بلكنة
امل ّ
توجس من «اكتشاف» أحد من «الشباب»
النية في املشاركة باالعتصام .كذلك اقتادت
الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة أحـ ــد ال ـن ــاش ـط ــن ال ـ ــذي ك ــان
يـتـعـ ّـرض لـلـضــرب إل ــى مخفر طــريــق الـشــام،
حيث أبـقــي مــدة نصف ســاعــة ألن «الشباب
بعدها فايرة وما بدنا ّ
دم».
ُ
لــم يكتف «القبضايات» بضرب املـشــاركــن،
ب ــل ل ـج ــأوا إل ــى «احـ ـت ــال» م ـكــان االع ـت ـصـّـام
ّ
و»التصدي» ألي ُمشارك قادم .بعضهم تولى
مهمة «ط ــرد» اإلع ــام ،وآخ ــرون تــولــوا مهمة
«ال ـت ـقـ ّـصــي» ب ــن ال ـن ــاس ال ــذي ــن ح ـض ــروا إلــى
االعتداء على املعتصمني
«مسرح» اإلشكال.
كان بحجة «الدفاع عن ُاملستشفى الذي ّ
يقدم
خدمات مجانية ألهالي طريق الجديدة».
حـ ّـمـلــت فيه
شـعــب» أص ــدرت بـيــانــا ً
«حــركــة الـ ُ
كاملةّ ،
وحملت
قيادة تيار املستقبل املسؤولية
ـن ع ــن الـ ـق ــوى ًاألم ـن ـي ــة مـســؤولـيــة
«املـ ـس ــؤول ـ ُ
التواطؤ مع املعتدين» ،الفتة إلى أنها ُفي صدد
تقديم دعوى جزائية على قيادة «املستقبل»
ً
ومــن ُيظهره التحقيق فاعال أو متواطئًا في
هذا االعتداء.
الحركة قد دعت إلى اعتصام «حرش
وكانت ّ
بـيــروت خــط أخـضــر» ،للمطالبة بفتح الحرج
لعموم املــواطـنــن ،ورفـضــا إلقــامــة «إن ـشــاءات
مـخــالـفــة لـلـقــانــون بـحـجــة إق ــام ــة املستشفى
امل ـصــري امل ـي ــدان ــي» .فــي امل ـقــابــل ،نـفــى «تـيــار
املستقبل» أن يكون للمعتدين على املعتصمني
أي صلة به.
اكتفت القوى األمنية ُبمشاهدة المعتدين
ُ
و»نصح» القادمين بعدم االقتراب من «الشباب
الفايرة» (مروان طحطح)

في الواجهة

ّ
بري يخشى من تكرار
سيناريو :2005

القانون االميركي
ّ
يخرب لبنان

تقاطع موقفا
الرئيس نبيه بري والنائب وليد
جنبالط من انفجار فردان
االحد ،بتحذيرهما من سوق
استنتاجات مبكرة ّ
تخبئ
وراءها فتنة واتهامات.
استخدم جنبالط عبارة
طابور خامس ،وخشي بري
الحقًا من افتعال سيناريو
2005
نقوال ناصيف
منذ االنـفـجــار ال ــذي اسـتـهــدف املبنى
الــرئ ـي ـســي لـبـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر في
فردان ،االحد املنصرم ،التزم حزب الله
الصمت التام حياله ،فيما افرقاء في
قــوى  14آذار تقاسموا تلميحًا تــارة
وت ـصــري ـحــا طـ ــورًا ات ـهــامــه بــالــوقــوف
وراء ال ـع ـب ــوة ت ــأث ـرًا ب ـس ـجــالــه ال ـحــاد
االخ ـ ـيـ ــر الس ـ ـبـ ــوع خـ ــا مـ ــع حــاك ـم ـيــة
مـصــرف لبنان وامل ـصــارف اللبنانية.
لــم يـشــأ ح ــزب الـلــه ات ـخــاذ مــوقــف كي
ال يقال انه يدافع عن نفسه ،او ينضم
زورًا الى طبقة املنددين .وقد ال يحتاج
ذلك االنفجار الى اكثر من موقف عابر
المـيـنــه ال ـعــام الـسـيــد حـســن نصرالله
في اول طاللة متوقعة له.
تـعـلـيــق رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نبيه
بري على ردود الفعل تلك ـ مع اعتقاده
بأن موقف النائب وليد جنبالط كان
ما يتوقعه ـ هو خشيته من استعادة
ـض دقــائــق
سـيـنــاريــو « :2005ل ــم تـنـقـ ِ
على اغتيال الرئيس رفيق الحريري

في شباط  2005حتى توجهت اصابع
ً
االتهام الى سوريا اوال ،ثم في مرحلة
الحـقــة الــى حــزب الـلــه بعد الـتــأكــد من
انـهــا ليست وراء االغ ـت ـيــال ،فـلــم يعد
يؤتى على ذكرها في هذا االغتيال».
يـعـقــب بـ ــري« :ع ـنــدمــا وق ــع االن ـف ـجــار
توقعت للفور اتهام حزب الله .لم يرد
وهــذا موقف يقرره هــو .يقتضي اآلن
انتظار التحقيقات االمنية والقضائية
قـبــل ان يحكم اح ــد .نـحــن مــن جهتنا
نتعاون مــع فــرع املعلومات فــي جمع
االدلــة واملعلومات من خالل كاميرات
املنطقة لتعقب سيارة الجناة والطرق
التي يمكن ان يكونوا قد سلكوها من
فـ ــردان .املـعـلــومــات االمـنـيــة املـتــوافــرة
لدينا ال تشير الــى انـهــم اقـتــربــوا من
عني التينة والنطاق االمني املضروب
م ــن حــول ـهــا ،وال دخ ـل ــوا ف ــي مـســاحــة
الكاميرات هنا .فــي اي حــال يقتضي
ال ـت ـم ـهــل ،وت ـ ــرك امل ـعــال ـجــة ف ــي عـهــدة
حــاك ـم ـيــة م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ول ـن ــا مــلء
ال ـث ـقــة ب ـه ــا .ه ـن ــاك م ـص ــارف لـبـنــانـيــة
اخ ـط ــأت .بعضها اخ ـطــأ مـنــذ مــا قبل
ص ــدور قــانــون الـعـقــوبــات االمـيــركـيــة.
بالنسبة ّ
إلي انا مع تطبيق قوانيننا
اللبنانية ،واالج ــراءات التي يحددها
مصرف لبنان .وهــو مــا قلته ملساعد

بري لغليزير:
انا أكبر متعاون
مع حزب الله

وزير الخزانة االميركي عندما زارني».
يستعيد رئيس املجلس بعض وقائع
ح ـ ـ ــواره م ــع م ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــزان ــة
االم ـيــرك ـيــة ل ـش ــؤون تـمــويــل االرهـ ــاب
دانـ ـي ــال غ ـل ـيــزيــر ال ـ ــذي اسـتـقـبـلــه في
حضور القائم باالعمال االميركي في
ب ـيــروت ريـتـشــارد جــونــز فــي  27ايــار
الفائت .يكشف عن جوانب مما ناقشه
ً
م ـعــه« :ســأل ـتــه اوال كـيــف ستطبقون
ُ
ال ـق ــان ــون؟ ه ــل ك ــل َم ــن يـخـطــركــم اي ــاه
تـمـشــون ب ــه فـ ــورًا .لــديـكــم وش ــاة غير
واش ص ــادق لكم
ص ــادق ــن ه ـنــا .ان ــا
ٍ
اآلن .اذا ك ـن ـت ــم ت ـب ـح ـث ــون عـ ــن اك ـبــر
مـتـعــاون مــع حــزب الـلــه فهو ان ــا .ثمة
مــا ال يـقــل عــن  200بـلــديــة اتقاسمها
معه .إما رئيس البلدية من حزب الله
ونائبه من حركة امل او العكس .ثاني
اك ـبــر بـلــديــة بـعــد ب ـي ــروت ه ــي بلدية
الغبيري ،اتقاسمها ايضًا انا وحزب
الله .تحصل على مال من وزارة املال
ال ـتــي يــرأس ـهــا وزيـ ــر م ــن حــركــة ام ــل.
هل تتوقع ان يحمل الوزير املــال الى
ّ
ويقدر شهريًا بنحو
بلدية الغبيري،
م ـل ـيــار و 400م ـل ـيــون ل ـي ــرة ،اي نحو
 18م ـل ـي ــارًا ف ــي ال ـس ـن ــة ،ف ــي شـ ــواالت
واكياس عوض الشيكات؟ انا رئيس
مجلس ال ـنــواب ادف ــع روات ــب الـنــواب
ش ـي ـكــات .ه ــل تـتــوقـعــون ان ــا احملها
الى نواب حزب الله وعددهم نحو 13
َ
فــي اكـيــاس ايـضــا؟ هــل تعرفون كيف
يتشكل الـنـسـيــج الـلـبـنــانــي املـتــداخــل
ب ـع ـضــه ف ــي ب ـع ــض .ح ـســن نـصــرالـلــه
امني عام حزب الله ،واخوه عضو في
حركة امل .ليس في الطائفة الشيعية
بـيــت لـيــس فـيــه واح ــد فــي ح ــزب الـلــه،
وآخــر في حركة امــل .واحــد مع حسن
نصرالله وآخر معي .ما تفعلونه هو
ت ـخــريــب ل ـل ـب ـنــان .اال اذا ك ــان قــانــون
العقوبات ال يستهدف حزب الله فقط،

بــل الطائفة الشيعية كلها .اضــف ان
هناك مجموعة سياسية كبيرة اخرى
مــع حــزب الله كالتيار الوطني الحر
تؤيده .ماذا تفعلون به؟».
ي ـض ـيــف بـ ـ ــري« :اذا ك ــان ــت ه ـ ــذه هــي
امل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ،اال ت ـ ـ ــري ـ ـ ــدون ال ـ ـ ـحـ ـ ــل؟ رد
بــاالي ـجــاب .قـلــت ل ــدي حــل اذا وافقتم
عليه ننفذه جميعًا ،واال ال تنفيذ .هل
ّ
تـثـقــون بــريــاض ســامــة؟ ه ــز بــرأســه.
هــل تثقون بفريق عمله؟ هــز بــرأســه.
ال ـح ــل ه ـن ــا ،ف ــي ال ـق ــوان ــن الـلـبـنــانـيــة

تقرير

اسرائيل :هزيمة «داعش» تبقينا وحيدين
يحيى دبوق
كشفت إسرائيل أمس أن القتال ضد
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا ليس
م ــن مـصـلـحـتـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ما
لم يكن مقترنًا بمواجهة حــزب الله.
وع ـ ّـب ــر رئ ـيــس شـعـبــة االس ـت ـخ ـبــارات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ه ــرتـ ـس ــي ه ـل ـي ـف ــي عــن
خشيته من أن تترك اسرائيل وحيدة
في نهاية املطاف كي تواجه الحزب
منفردة.
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــة ام ـ ـ ـ ـ ــس فـ ـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر
هــرت ـس ـي ـل ـيــا الـ ـس ــادس ع ـش ــر ،تـحــت
عنوان «جدول أعمال اسرائيلي في
مـحـيــط ش ــرق اوس ـط ــي م ـض ـطــرب»،
ع ـ ـ ــرض ه ـل ـي ـف ــي تـ ـق ــويـ ـم ــا ل ـل ــوض ــع
االم ـن ــي وال ـت ـه ــدي ــدات والـ ـف ــرص في
م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـب ـه ــات ،م ــع ال ـت ـشــديــد
على تهديد حــزب الله الــذي تنامى

ّ
التقرب من إسرائيل
مصلحة سعودية
وهناك فرصة
لتحقيق ذلك

وتـ ـع ــاظ ــم ع ـس ـك ــري ــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
االخيرة.
وك ــان ــت ال ـح ــرب املـقـبـلــة م ــع ال ـحــزب
ح ـ ــاض ـ ــرة ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي ك ـل ـم ــة رئ ـي ــس
االس ـت ـخ ـب ــارات االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ــذي
استبعد نشوبها ضمن «معقولية

مـنـخـفـضــة» ،لـكـنــه ش ـ ّـدد فــي املـقــابــل
عـ ـل ــى ان ـ ـهـ ــا ل ـ ــو نـ ـشـ ـب ــت فـ ـه ــي «ل ــن
ت ـكــون سـهـلــة» ،الف ـتــا ال ــى أن ق ــدرات
حــزب الـلــه لــم تـعــد كـمــا كــانــت عليه،
وتحديدًا بعد تدخله العسكري في
ســوريــا ،و«صـحـيــح أن ــه ُمـنــي هناك
ب ـخ ـســائــر ب ـش ــري ــة ،اال أنـ ــه اك ـت ـســب
خبرات وتجارب وحقق نجاحات».
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض هـ ـلـ ـيـ ـف ــي تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــول
املـ ــوقـ ــف مـ ــن الـ ــوضـ ــع ال ـ ــراه ـ ــن عـلــى
امـتــداد الـحــدود ،ومصلحة اسرائيل
فـ ــي االب ـ ـقـ ــاء ع ـل ـي ـهــا هـ ــادئـ ــة ،وق ـ ــال:
«ال ـج ــان ـب ــان غ ـي ــر م ـع ـن ـيــن بـنـشــوب
ح ــرب ،وال ي ـعــارضــان عـشــر سـنــوات
اضـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدوء ...م ـ ــن ج ـهــة
اســرائـيــل نحن ال نــريــد حــربــا ،لكننا
جـ ــاهـ ــزون ل ـخ ــوض ـه ــا ون ـع ـم ــل عـلــى
تحسني قدراتنا ،تحسبًا ألي طارئ».

الرسالة الردعية كانت حــاضــرة في
كلمة هليفي ،وجديدها إنشائي ،رغم
تكرار مضمونها ،إذ قــال إن «نهاية
الحرب ستكون واضحة رغم كونها
صعبة ،وأنا على اقتناع تام بأنه لو
علم (االمــن العام لحزب الله السيد
حسن) نصرالله بقدراتنا وما لدينا
من استخبارات وحجم استعدادنا،
ف ـه ــو ل ــن ي ـخ ــاط ــر ب ـم ــواج ـه ــة أخ ــرى
مـعـنــا» .واضـ ــاف« :سـيـتـحــول لبنان
الى دولة من الالجئني ،ولن يتعافى
بـ ـسـ ـه ــول ــة ،وح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه س ـي ـخ ـســر
تأييده السياسي».
وفــي املـقــابــل ،أكــد هليفي ان الحرب
املقبلة سـتـكــون مختلفة تـمــامــا عن
ال ـ ـحـ ــروب الـ ـت ــي ن ـش ـب ــت م ـن ــذ ح ــرب
عام  ،1973وما سبقها ايضًا .وقال:
«ال أري ــد أن أتـحــدث كـثـيـرًا عــن ذلــك،
لـكـنـهــا سـتـكــون مـخـتـلـفــة ،وأريـ ــد ان

