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سياسة

ّ
هدنة هشة والـ«عصبة»
تسحب فتيل التفجير مؤقتًا
ُ
ملمت ُذيول
هدأت االشتباكات في «عين الحلوة» .ل ِ
جريمة األربعاء بجهود استثنائية ،بعدما كادت تشعل
التفجير
المخيم .هذه المرة َ َسحبت «عصبة األنصار» فتيل ّ
على وعد بتسليم القتلة خالل األيام المقبلة .غير أن الهدنة
مهددة بالسقوط في أي لحظة

اجتاز أهالي مخيم عين الحلوة أمس نهارًا عصيبًا (مروان طحطح)

رضوان مرتضى
ِّ
االشتباك يولد اشتباكًا والدم يستسقي
الدم بني عشائر مخيم عني الحلوة .الثأر
ّ
ه ـنــا ال ي ـم ــوت .ال ـق ــات ــل وامل ــت ـه ــم بــالـقـتــل
ُ
وسيقتالن ولو بعد حني .هذا ما
ســواء،
حـصــل م ــع ف ــادي نـجـمــة ال ــذي دف ــع ثمن
ّ
مـخــلـفــات اال ُش ـت ـبــاك األخ ـيــر قـبــل أشـهــر.
نجمة ال ــذي قـ ِـتــل بـعــد اتـهــامــه بــالـتــورط
في قتل فتحاوي من آل عثمان ،سبق أن
ُنجا من محاولة اغتيال قبل أربعة أشهر
أصـ ـي ــب ع ـلــى إث ــره ــا ف ــي ي ـ ــده .وبـحـســب
القيادي في «عصبة األنصار» الشيخ أبو
ط ــارق الـسـعــدي ،فــإن الـخــاف «عشائري
ب ـح ــت ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ـق ـتــل شـ ــاب م ــن آل
عثمان وليس مرتبطًا باقتتال بني حركة
ّ
فتح وعصبة األن ـصــار» .ورأى أن نجمة
ُ
«قتل ظلمًا وعــدوانــا» ،مشيرًا الــى تقديم
ّ
تقارير تؤكد أن ال عالقة له بقتل عثمان
ال ــذي قـضــى بــرصــاص عـنــاصــر مــن فتح
عن طريق الخطأ».
ال ـس ـعــدي ال ــذي ك ــان أول مــن أع ـلــن وقــف
ّ
إطـ ــاق ال ـن ــار وان ـس ـح ــاب امل ـســل ـحــن من

ّ
ح ــي ال ـص ـف ـص ــاف ،قـ ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن
تفجير الوضع
«عصبة األنصار ال تريد ُ
فــي امل ـخ ـيــم» .وأضـ ــاف« :ل ــم نـطـ ِـلــق طلقة
واح ــدة .ورضينا بالهدنة بعد ّ
تعهدات
بتسليم القتلة الــذيــن لــم ُي ـحــددوا بعد».
وعن اللقاء الذي ُعقد في سفارة فلسطني
بـحـضــور فتحي أب ــو ال ـع ــردات وممثلني
ع ــن ال ـف ـصــائــل ،أب ــرزه ــم امل ـت ـحــدث بــاســم
عصبة األنصار الشيخ أبو شريف عقل،
ق ــال ال ـس ـعــدي« :تـعــامـلـنــا ب ـلــن ،رغ ــم أنــه

ُيفترض أن ال
يقتصر تسليم
المطلوبين على
الضعفاء من المرتكبين

5

س ـق ــط ل ـن ــا ث ــاث ــة ق ـت ـل ــى .ح ــرك ــة ف ـت ــح لــم
ُ ّ
تسلم القتلة ،لكنهم وعــدوا بذلك .لذلك،
حقنًا لـلــدمــاء ،أعلنت وقــف إطــاق النار.
ُ
ن ـحــن ُح ـك ـمــاء ول ــو اع ــت ــدي ع ـل ـي ـنــا» .من
جهته ،أكــد قائد القوة األمنية املشتركة
فــي مخيمات لـبـنــان ال ـلــواء منير املـقــدح
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» االت ـ ـفـ ــاق «مـ ــع اإلخ ـ ـ ــوة فــي
العصبة على التهدئة .وهناك وفدان من
قيادة اللجنة األمنية العليا ّ
توجها إلى
حـ ّـيــي الـصـفـصــاف وال ـبــراك ـســات لسحب
املسلحني» .وتحدث عن مرحلة ثانية تلي
ّ
سـحــب امل ـســل ـحــن ،ه ــي تــوقـيــف املشتبه
فيهم بارتكاب الجريمة للتحقيق معهم
وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية.
ميدانيًا ،اجتاز أهالي مخيم عني الحلوة
أمــس نـهــارًا عصيبًا .وكما كــان متوقعًا،
ان ـف ـجــرت االش ـت ـب ــاك ــات ض ــد ح ــرك ــة فتح
أثناء تشييع الضحايا ،إذ لم تكد الجنازة
ّ
املشيعون من أحياء
تنطلق حتى هاجم
طيطبا وعــرب زبيد منطقة البراكسات،
وبـ ـ ــدأ إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ع ـش ــوائ ـي ــا بــات ـجــاه
املـنـطـقــة ال ـخــاض ـعــة ل ـن ـفــوذ ح ــرك ــة فـتــح،
فحوصرت عشرات العائالت في املنازل ،
فيما نزح من تمكن من الخروج .حصيلة
اليومني الداميني في عني الحلوة بلغت
أرب ـع ــة قـتـلــى وس ــت إص ــاب ــات ،واح ـت ــراق
منزلني.
م ـصــادر أمـنـيــة تـحــدثــت ال ـ ّـى «األخ ـب ــار»،
ّ
حـ ـ ــذرت م ــن أن ال ـه ــدن ــة ه ــش ــة ومـ ـه ــددة
ّ
بالسقوط في أي لحظة ،وأن «أي ضربة
ُ
قد تعيد إشعال االشتباكات من جديد ،ال
سيما أن أحدًا ال يملك املونة على عشرات
ّ
الـشـبــاب املـتـشــدديــن» .ورأت امل ـصــادر أن
ّ
«عمليات االغتيال التي هزت املخيم من
دون تسليم أي مطلوب والـتــي تزامنت
مــع معمعة تسليم املطلوبني الـعــاديــن،
ّ
ّ
ـواء ملزيد من
عــززت الفلتان وهيأت األجـ ّ
االغـ ـتـ ـي ــال» .ورأت املـ ـص ــادر أنـ ــه «إذا لم
ُيعالج السبب الجذري لهذه اإلشكاالت،
ف ـس ـت ـب ـقــى األوض ـ ـ ـ ــاع ف ــي امل ـخ ـي ــم قــاب ـلــة
ل ــان ـف ـج ــار ف ــي أي ل ـح ـظ ــة» .وب ــال ـت ــال ــي،
ُ
«يفترض أن ال يقتصر تسليم املطلوبني
عـلــى الـضـعـفــاء مــن املــرتـكـبــن ،بــل أولـئــك
الذين تقف خلفهم الفصائل القوية داخل
املخيم».
ّ
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن االجـ ـتـ ـم ــاع فــي
سـفــارة فلسطني كــان مخصصًا ملناقشة
املذكرة التي ُيفترض أن ُت ّ
قدمها الفصائل
الفلسطينية للدولة اللبنانية كي تكون
ً
ّ
بــديــا لـلـ ُســور ال ــذي أوق ــف ب ـنــاؤه ،إال أن
االجتماع أرجئ إلى آخر األسبوع.

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات
ً
ّ
الصراف :لن نوفر مقاومة
الدفاع يعقوب الصراف
¶ شدد وزير
ّ
على ّ«انـنــا لــن نــوفــر مقاومة لتحرير
ّ
لبنانية محتلة،
مــا تبقى مــن أراض
وحماية وطننا من ٍ ّ
عدو ما زالت عينه
على أرضنا ومياهنا ونفطنا» .وأكد
لدى تسلمه الوزارة من الوزير السابق
س ـم ـيــر م ـق ـبــل أن «ت ـح ـص ــن الـجـيــش
وت ـط ــوي ــر ق ــدرات ــه س ـي ـكــون هــاجـســي
ّ
وأولويتي ،ليصبح جيشنا قادرًا على
ردع كل أنواع اإلعتداءات على وطننا،
وليكون حارسًا على أرضــه ،وحاميًا
إستقالله وحافظًا سيادته».

خوري يعد
بـ «نهضة ثقافية»!
¶ وع ــد وزي ــر الـثـقــافــة غـطــاس خــوري
ب ـ ـبـ ــذل ك ـ ــل ج ـ ـهـ ــده «إلطـ ـ ـ ـ ــاق ن ـه ـضــة
ثقافية في البلد» .وقال خالل التسلم
وال ـت ـس ـل ـيــم ب ـي ـنــه وبـ ــن س ـل ـفــه رون ــي
عــريـجــي إن ــه «ف ــي الـنـهـضــة الـثـقــافـيــة
ال ـت ــي ن ـن ـجــزهــا ،وب ــاق ـت ـص ــاد امل ـعــرفــة
نستطيع ان نساعد كثيرا على النمو،
وخصوصا ان هدف هذه الحكومة في
الفترة القصيرة التي ستتولى فيها
املهمات هو توفير نمو اقتصادي في
البلد بسبب االزمة املتراكمة».

03/662991
ً
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

