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سياسة

رسائل
إلى المحرر
تويني يوضح
ورد فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــدد  3115فــي
جـ ــريـ ــدة «االخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ت ـقــريــر
ب ـع ـنــوان «ال ـعــون ـيــون وامل ــردة
ّ
ووزارة األش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال» ،ي ــت ـه ــم
فـ ـي ــه ال ـ ــوزي ـ ــر ن ـ ـقـ ــوال ت ــوي ـن ــي
بــاتـبــاع األسـلــوب املخابراتي
ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي م ــع الـ ـ ـ ــوزارات
األخرى.
لذا يهمنا توضيح التالي:
ً
أوال :ال عالقة للوزير تويني
بـ ــاإلجـ ــراء ات ال ـتــي ت ـقــوم بها
الوزارات األخرى ،وخصوصًا
وزار ّتـ ـ ـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـع ــدل
املتعلقة باملطار أو غيره .وال
ت ـن ـس ـيــق م ـس ـب ـقــا ب ـي ـنــه وب ــن
زمالئه الــوزراء املذكورين في
املـ ـق ــال ــة ،ح ـ ــول ال ـت ـع ــاط ــي مــع
ّ
العامة والنقل
وزيــر األشغال
يوسف فنيانوس بشأن ملف
ّ
الحرة.
السوق
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا :ل ـ ـقـ ــد أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر
ف ـ ـن ـ ـيـ ــانـ ــوس رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ط ـل ـب ــه
م ــن ال ــوزي ــر تــوي ـنــي ال ـت ـعــاون
ف ــي ّب ـعــض امل ـن ــاق ـص ــات الـتــي
تحضر ،وقد ُس ّجل ذلك أيضًا
فــي مـحـضــر ّ مـجـلــس الـ ــوزراء،
لــذا فــإن تدخل تويني يندرج
فــي إط ــار الـتـفــاهــم مــع معالي
الــوزيــر فنيانوس ،والتعاون
ب ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارات ،ح ــرص ــا عـلــى
الشفافية ،وهو ال ّ
ّ
يمت بصلة
الـ ـ ــى «الـ ـعـ ـم ــل املـ ـخ ــاب ــرات ــي»،
«سوريًا» كان أو ُلبنانيًا.
ثالثًا :إن الحملة املساقة ّضد
هي خير مؤشر
الوزير تويني ُ
على أن الحملة املضادة على
الـفـســاد ب ــدأت تعطي ثمارها
وت ــزع ــج ك ـث ـيــر ّيــن ،وم ــا يكتب
وي ـ ـ ـسـ ـ ــاق ب ـ ـحـ ــقـ ــه مـ ـ ــا هـ ـ ــو إال
مـ ـح ــاوالت إلجـ ـه ــاض عـمـلـ ّـيــة
مكافحة الفساد ،عبر اإليهام
ب ـ ــأن «الـ ـهـ ـج ــوم امل ـ ــزع ـ ــوم» مــا
ّ
ه ــو إل م ـس ـعــى ل ـح ـلــول أحــد
مـكــان آخــر ،وتاليًا لنسف أي
ّ
ّ
وإصالحية.
تغييرية
محاولة
المكتب اإلعالمي
لوزير الدولة لشؤون
مكافحة الفساد
نقوال تويني

على الغالف

عين الحلوة
النار تالمس طريق الجنوب
أيد مشبوهة بأمن
تعبث ٍ
مخيم عين الحلوة .تلعب
بدماء أهله وأمنهم
َ
لتقتل األبرياء دون َحملة
السالح .ماذا يجري في
عين الحلوة؟ لماذا اشتعل
المخيم وكيف هدأ؟ ما
هي الرسائل التي أوصلها
المتحدث باسم «عصبة
األنصار اإلسالمية» أبو شريف
عقل إلى المطلوبين
اللبنانيين المختبئين في
المخيم؟ هل تنجح القوة
الجديدة في ضبط األمن
وهل لدى الجيش نية
لدخوله؟ ومن ّ
يتحمل
مسؤولية ما يجري :حركة
فتح أم اإلسالميون؟ وما ً
هو هدف المعركة فعال؟
رضوان مرتضى
اش ـت ـعــل م ـخ ـيــم ع ــن ال ـح ـل ــوة م ـج ــددًا.
أم ــس ،كــانــت االش ـت ـبــاكــات عنيفة إلــى
درج ــة تـكــاد تـكــون غير مسبوقة ،ولو
أن ـه ــا ات ـخ ــذت ش ـكــل ال ـت ــراش ــق بــالـنــار
وال ـق ـنــص وال ـق ــذائ ــف ،ال االش ـت ـبــاكــات
املـبــاشــرة .لكن حـ ّـدتـهــا ّأدت إلــى إقفال
ط ــري ــق ب ـ ـيـ ــروت ـ ـ ـ صـ ـي ــدا ـ ـ ـ ال ـج ـن ــوب
املـ ـ ـح ـ ــاذي ل ـل ـم ـخ ـي ــم ،وإل ـ ـ ــى ت ــوت ــر ع ـ ّـم
عــاصـمــة الـجـنــوب ،ت ـسـ ّـرب بعضه إلــى
ب ــاق ــي امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة .اس ـت ـن ـفــار
أمني كبير ،داخل املخيم وفي محيطه،
وحــديــث عــن نـقــل ق ــوات تــابـعــة لحركة
فتح ،ولـ»املنشقني» عنها ،من مخيمات
الجنوب إلى عني الحلوة ،بتسهيل من
الجيش.
اشتعل املخيم مــن دون أن يــدري أحد
مل ــاذا اشـتـعــل .وه ــدأ مــن دون أن يــدري
أحد السبب .ال حقيقة ثابتة في مخيم
ال ـش ـت ــات األكـ ـب ــر س ـ ــوى أن م ــن يـمـلــك
«املــونــة» لوقف إطــاق النار هو نفسه
ال ــذي يـمـلــك «امل ــون ــة» إلشـعــالـهــا .مــاذا
ي ـج ــري ف ــي امل ـخ ـي ــم؟ ه ــل ه ــي تصفية
حسابات بني محمود عباس ومحمد

دح ـ ـ ــان أم أن ـ ــه ال ـ ـصـ ــراع بـ ـ ّـن ع ـبــاس
وحركة حماس على من ُيمثل الشعب
ّ
الفلسطيني فــي الـشـتــات؟ أم أنــه هــزة
عـصــا مــن األج ـهــزة األمـنـيــة اللبنانية
والفلسطينية للضغط على الفصائل
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــا ع ـص ـبــة
األنصار ،لتسليم املطلوبني املتورطني
ف ــي عـمـلـيــات إرهــاب ـيــة أو دفـعـهــم إ ّلــى
مغادرة املخيم؟ أمــا هي معركة شنها
ّ
ليوجهوا رسالة إلــى «كل
اإلرهابيون
مــن يعنيهم األم ــر» بــأن ال ـقــرار األمني
فــي املـخـيــم وبــوابــة الـجـنــوب مـلــك لهم
وحــدهــم؟ تــزدحــم األسـئـلــة الـتــي يبدو
أن جميعها منطقي للوهلة األولــى ،ال
سيما أن معاينة مسار األحــداث يؤكد
أن م ــا ي ـج ــري ال ي ـع ــدو ك ــون ــه تـقــاطــع
مصالح في أزمــة تراكمت عقدها .غير
أن املــؤكــد هــو أن مــا يجري فــي املخيم
ت ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة إدارتـ ـ ـ ــه أك ـث ــر مــن
جـهــة .م ـصــادر مـتـعــددة أك ــدت أن أحــد
أه ـ ــداف االش ـت ـبــاك األم ـن ــي ف ــي املـخـيــم
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـف ـص ــائ ــل اإلس ــام ـي ــة
لطرد املتورطني في عمليات إرهابية
خـ ــارج امل ـخ ـيــم أو دف ـع ـهــم إل ــى تسليم
أنـفـسـهــم .وتـسـتـنــد ه ــذه امل ـص ــادر الــى
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات األمـ ـنـ ـي ــة وال ـت ــوق ـي ـف ــات
األخيرة التي كشفت ارتباطًا وثيقًا بني
مطلوبني مختبئني في املخيم وخاليا
تسعى للقيام بعمليات إرهــابـيــة في
ال ــداخ ــل الـلـبـنــانــي .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق
تضع املصادر صرخة املتحدث باسم
«ع ـص ـب ــة األنـ ـ ـص ـ ــار اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» أب ــو
شــريــف عـقــل ال ــذي ق ــال أم ــس« :أتــوجــه
إل ــى ك ــل ال ــذي ــن ُي ـش ــار إل ـي ـهــم بــالـبـنــان
على أنهم متورطون في العبث باألمن،
أط ـل ــب مـنـهــم أن ي ـخــرجــوا م ــن املـخـيــم
مخيم عني الحلوة يصلح
فورًا .لم يعد ً
ألن يكون ملجأ سوى ألبنائه» .وأبرز
امل ـع ـن ـي ــن ب ـ ـكـ ــام عـ ـق ــل هـ ــو امل ـط ـل ــوب
ال ـل ـب ـن ــان ــي شـ ـ ــادي املـ ـ ــولـ ـ ــوي .وت ـن ـقــل
املـ ـص ــادر أن ال ـج ـيــش أب ـل ــغ الـفـصــائــل
الفلسطينية رســالــة شــديــدة اللهجة:
«لــن نرضى أن يستمر هــؤالء بالعبث
بـ ــاألمـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــي وه ـ ــم مـ ــوجـ ــودون
بـحـمــايـتـكــم ف ــي امل ـخ ـيــم» .وق ــد ت ــرددت
مـعـلــومــات أن الـفـصــائــل الفلسطينية
تعهدت الستخبارات الجيش بتسليم
امل ـط ـلــوبــن الـلـبـنــانـيــن داخـ ــل املـخـيــم.
ّ
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاقُ ،ي ـع ــل ــق ال ـق ـي ــادي
الـفـتـحــاوي املـفـصــول مـحـمــود عيسى،
امللقب بـ«اللينو» ،ال ــذي دخــل املعركة
إلــى جــانــب حــركــة فتح ضــد املسلحني
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ح ـ ــي الـ ـصـ ـفـ ـص ــاف:

«اللجنة األمنية لم تأخذ يومًا إجـ ً
ـراء
فعليًا ول ــم تـقــم ب ــدوره ــا .فــي عمليات
االغ ـت ـيــال ،ك ــان ُي ـعــرف ال ـقــاتــل ،لـكــن لم
ُي ـحـ ّـرك أحــد ســاكـنــا .كــان يـخــرج هــؤالء
ب ـعــد أن يــرت ـك ـبــوا جــرائ ـم ـهــم م ــن دون
أق ـن ـعــة» .لـكــن هــل سـيـهــدأ املـخـيــم بعد
تشكيل قوة أمنية جديدة؟ ّ
يرد اللينو:
ُ
«ال أمــن بــالـتــراضــي .إن أعـطـيــت القوة
ً
صالحيات ننجح ،لكني لست متفائال.
املـ ـشـ ـك ــل بـ ــن اإلجـ ـ ـم ـ ــاع واملـ ـتـ ـط ــرف ــن.
عليهم أن يقولوا ما هي املشكلة .كيف
ً
ستجد حال من دون تحديد املشكلة».
ف ــي م ـقــابــل ه ــذه ال ــرواي ــة ال ـتــي تجعل
مــن املطلوبني اإلســامـيــن عبئًا ُيثقل
كــاهــل امل ـخ ـيــم ،ي ـقــول ق ـي ــادي إســامــي
بــارز من حي الصفصاف لـ«األخبار»:
فتح والــدحــان
«هــذا الـصــراع هــو بــن ّ
وحـ ـ ـم ـ ــاس عـ ـل ــى م ـ ــن ُي ـ ـمـ ــثـ ــل ال ـش ـع ــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي ال ـ ـش ـ ـتـ ــات» .ويـ ــرى
القيادي املذكور أن «الكل يكيد بعضهم
لبعض ،ومخيم عني الحلوة هو ساحة
الرسائل ،وبعض الشباب املحسوبني
عـ ـل ــى الـ ـح ــال ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة أص ـب ـح ــوا
كأحجار على رقعة الشطرنج».
فــي م ــوازاة مــا سـبــق ،كــانــت قــد تــرددت
معلومات مــن مـصــادر أمنية لبنانية
وأخـ ـ ـ ــرى م ــن «فـ ـت ــح» ع ــن ن ـي ــة مـحـمــد
دحــان استغالل زيــارة عباس للبنان
مــن أجــل إحــراجــه .لكن مـصــادر أخــرى
تشير إلى أن من افتعل االشتباكات هم
املتطرفون الذين أرادوا توجيه رسالة
إلى عباس والدولة اللبنانية معًا ،بعد
املعلومات التي ّ
تحدثت عن أن عباس
طلب تسليم أمن املخيمات إلى الجيش
اللبناني.
خــال االشتباكات اجتمعت الفصائل
فــي ّ عــن ال ـح ـلــوة .حـضــر االجـتـمــاعــات
ممثلو كل االطراف الفلسطينية ،حتى
فتح املنقسمة بني جناح ّ
يؤيد دحالن

يهدف االشتباك
إلى الضغط على
الفصائل اإلسالمية
لطرد المتورطين في
عمليات إرهابية

ب ــرئ ــاس ــة ال ـل ـي ـنــو الـ ـ ــذي ك ـ ــان ح ــاض ـرًا
ال ــى ج ــان ــب الـ ـل ــواء صـبـحــي أب ــو عــرب
املسؤول العسكري لـ»فتح ـ أبو مازن»،
وكــانــا معًا فــي املعركة ضــد بــال بــدر.
ف ــال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـل ـي ـنــو واإلس ــام ـي ــن
ّ
سيئة ،واملعركة بينهما «كسر عظم»،
كما يصفها أحــد مسؤولي الفصائل.
حتى اآلن من غير املفهوم سبب اندالع
االشتباكات في املخيم .السبب املعلن
ه ــو ت ــاس ــن ب ــن س ـي ــدت ــن ،ل ـك ــن مل ــاذا
توقيت انــدالعـهــا خــال زي ــارة عباس؟
وملـ ــاذا دخ ـلــت جليلة دح ــان وولــدهــا
فادي الى املخيم خالل االشتباك؟ أغلب
مسؤولي الفصائل ال يملكون أجوبة
ل ـهــذه األس ـئ ـلــة .األه ــم بــالـنـسـبــة اليهم
تهدئة األوضاع حاليًا.
توقفت اشتباكات مخيم عني الحلوة
ب ـع ــد ي ــوم ــن ع ـل ــى ان ــدالعـ ـه ــا .م ـســاء
أمـ ـ ــس ،هـ ـ ــدأت األوض ـ ـ ـ ــاع ف ــي امل ـخ ـيــم
بـ ـع ــدم ــا عـ ـق ــد م ـ ـسـ ــؤولـ ــو ال ـف ـص ــائ ــل
اجـتـمــاعــا فــي الـسـفــارة الفلسطينية،
أص ـ ـ ـ ــدروا بـ ـع ــده ب ـي ــان ــا أعـ ـلـ ـن ــوا فـيــه
ت ـش ـك ـيــل قـ ــوة أم ـن ـي ــة ج ــدي ــدة مــؤلـفــة
م ــن ن ـح ــو  ١٠٠ع ـن ـصــر ل ـض ـبــط أم ــن
عاصمة الشتات الفلسطيني .وخالل
اج ـت ـم ــاع الـ ـسـ ـف ــارة ،ح ـض ــر مـمـثـلــون
ع ــن ك ــل ال ـف ـص ــائ ــل ،وأصـ ـ ـ ــدروا بـيــانــا
م ـش ــاب ـه ــا ل ـك ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـس ــاب ـق ــة،
وق ــرروا االستعانة بوجهاء املناطق
لـلـنــزول ال ــى ال ـش ــوارع وال ـت ـحــاور مع

تقرير

خطة إسرائيل للحرب المقبلة :إنهاء القتال سريعًا
يحيى دبوق

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

يتسلم قــائــد الجبهة الــداخـلـيــة في
الجيش اإلسرائيلي ،الـلــواء يوئيل
س ـتــرايــك ،مـهـمــاتــه ال ـجــديــدة قــائـدًا
للمنطقة الـشـمــالـيــة ف ــي األســابـيــع
القليلة املـقـبـلــة .وه ــو ،قـبــل تسلمه
امل ـن ـص ــب ،ي ـعــد اإلســرائ ـي ـل ـيــن بــأن
الجيش اإلسرائيلي سيبذل كل ما
أم ـكــن إلن ـه ــاء أي ح ــرب تـنـشــب مع
ح ــزب ال ـلــه ،فــي أس ــرع وق ــت ممكن،
ك ــي ي ـت ـف ــادى اإلصـ ــابـ ــات وس ـق ــوط
عشرات اآلالف من الصواريخ.
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ــوق ــع «دي ـف ـن ــس

ن ـيــوز» األم ـيــركــي ،أك ــد سـتــرايــك ما
صدر من تقديرات إسرائيلية حول
ال ـحــرب املـقـبـلــة فــي مــواجـهــة حــزب
ال ـل ــه ،لـكـنــه ش ــدد عـلــى أن عمليات
اإلجالء ،مع بدء املعركة ،ستقتصر
ف ـقــط ع ـلــى م ــا ي ـق ــرب م ــن م ـئــة ألــف
مستوطن ،فــي شـعــاع ضيق يصل
ال ــى كـيـلــومـتــريــن م ــن الـ ـح ــدود مع
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،أم ـ ـ ــا م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى ه ــذا
الشعاع ،فال خطة إجــاء ،ألن األمر
يتعلق بماليني اإلسرائيليني.
ويـ ـجـ ـه ــد الـ ـجـ ـي ــش اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
كـمــا أش ــار سـتــرايــك ،لــابـتـعــاد قــدر
اإلمـ ـ ـك ـ ــان عـ ــن الـ ـ ـح ـ ــرب .وفـ ـ ــي ح ــال

بين مئات وآالف
الصواريخ قد تتساقط
يوميًا والوتيرة يقررها
حزب الله

ن ـشــوب ـهــا ،فــامل ـتــوقــع أن ال تنتهي
فــي لحظة ،لكن لــن تطول أسابيع،
و«كـ ـق ــائ ــد مـ ـي ــدان ــي ،م ـ ـسـ ــؤول عــن
الـجـبـهــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ف ــإن وظـيـفـتــي
هــي أن أقـلــص أم ــد ال ـحــرب ق ــدر ما
أم ـك ــن ك ــي ي ـعــانــي ال ـس ـكــان أق ــل ما
ي ـم ـكــن ،وه ــو واقـ ــع م ـط ـلــوب يعمل
ع ـل ـي ــه ،ي ـق ــاب ـل ــه م ـس ـع ــى مـ ــن ح ــزب
ال ـل ــه ك ــي ي ـق ـحــم قـ ــدر م ــا أم ـك ــن من
اإلسرائيليني في القتال».
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل امل ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراي ـ ـ ــك ع ــن
السيناريو الــذي يــراه كقائد مقبل
لـلـمـنـطـقــة ال ـش ـم ــال ـي ــة؟ ف ــأج ــاب أن
ع ـ ـش ـ ــرات اآلالف م ـ ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات

