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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

ِّ
ُ
نتنياهو يحدد وجهة التوظيف بعد تفجير المرفأ:

بعبدا :الدعاية اإلسرائيلية
ّ
تهدد المجلس البلدي!

ِّ
صوبوا على مخازن حزب الله وصواريخه
علي حيدر
م ـ ـنـ ــذ ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الن ـ ـ َّف ـ ـجـ ــار
م ــرف ــأ بـ ـي ــروت يـ ــوم  4آب ،شــخـصــت
«إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» وجـ ـ ـ ــود ف ــرصـ ــة يـمـكــن
ال ــره ــان عـلـيـهــا  -ب ـح ـســب تـقــديــرهــا
 م ـ ــن أجـ ـ ــل حـ ـ ــرف وج ـ ـهـ ــة ال ـغ ـضــبالشعبي عبر استثمار هذا املستجد
للتصويب على القدرات الصاروخية
لـحــزب الـلــه الـتــي تعتبرها التهديد
التقليدي االول على أمنها القومي.
ق ــررت قيادتها السياسية واالمنية
ب ـش ـك ــل صـ ــريـ ــح ومـ ـب ــاش ــر وع ـل ـن ــي،
توجيه الرأي العام اللبناني والعاملي
فــي ات ـجــاهــات مــرســومــة وم ــدروس ــة،
ف ــي رهـ ـ ــان ع ـل ــى م ـح ــاول ــة اس ـت ـغــال
امل ـ ـخـ ــاوف الـ ـت ــي ن ـت ـجــت ع ــن تـفـجـيــر
امل ــرف ــأ ،وال ـت ــروي ــج مل ـقـ ّـولــة أن وج ــود
مخازن وصــواريــخ يمثل خطرًا على
املــدنـيــن .لــم يتمظهر هــذا التوظيف
ع ـلــى أل ـس ـنــة مـعـلـقــن وخـ ـب ــراء فـقــط،

يراهن العدو على أن
تؤدي «الحرب على الوعي»
ّ
 ولو الحقًا  -الى نتائج مرجوةبل شمل أيضًا رأس الهرم السياسي
وم ــروح ــة م ــن ال ـق ـي ــادات ال ـع ـل ـيــا الــى
ج ـ ــان ـ ــب كـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــراء مـ ـ ــن ذوي
املناصب االمنية السابقة.
م ـح ــاول ــة ال ـتــوظ ـيــف األبـ ـ ــرز واالك ـث ــر
م ـب ــاش ــرة ك ــان ــت ع ـل ــى ل ـس ــان رئ ـيــس
وزراء ال ـ ـعـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
خ ــال مـحــادثــة هــاتـفـيــة مــع الــرئـيــس
الفرنسي ايمانويل مــاكــرون( ،مكتب
رئيس حكومة العدو)2020/8/11/ ،
ح ــن أوض ـ ــح لـ ــه ،م ــن ض ـمــن مــواقــف
أخ ـ ــرى ،أن ــه «م ــن أج ــل ت ـف ــادي وق ــوع
مــآس مماثلة النفجار مرفأ بيروت،
يجب إبـعــاد املتفجرات والـصــواريــخ
التي قام بها حزب الله بتخزينها في
جميع املناطق املــأهــولــة فــي لبنان».
الالفت أن مكتب نتنياهو اختار هذه
الـفـقــرة التحريضية عـلــى ح ــزب الله
تـحــت ع ـنــوان ال ـصــواريــخ ،مــن ضمن
فقرات مـحــدودة تضمنتها املحادثة
التي كــان لها سياق سياسي ُم َّ
حدد
ف ــي أع ـق ــاب زي ـ ــارة م ــاك ــرون االخ ـيــرة

ل ـل ـب ـن ــان ،ل ـن ـق ـل ـهــا الـ ــى ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام.
وب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ال ي ـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك الـ ـ ــى أن
رئيس وزراء العدو يخاف على أمن
اللبنانيني ،بل كــان واضحًا جـدًا أنه
ُي ِّ
حدد بذلك وجهة التوظيف للجهات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالعـ ــام ـ ـيـ ــة واالم ـن ـي ــة
حول ضــرورة التصويب على قدرات
حــزب الله الصاروخية ،تحت شعار
املـ ـخ ــاوف م ــن تـ ـك ــرار تـفـجـيــر امل ــرف ــأ.
ولتظهير هــذا املـفـهــوم ال ــذي ينبغي
شعار ملرحلة ما بعد
أن يتحول الى
ٍ
تفجير املرفأ ،اختار نتيناهو القناة
الفرنسية( ،كجزء من القنوات الدولية
املــؤثــرة في الــواقــع اللبناني) ،بهدف
الــدفــع فــي هــذا االت ـجــاه ،على أمــل أن
ينعكس ذلك في الواقع اللبناني.
مع ذلــك ،لــدى التدقيق في املضمون
َ
الذي أورده نتنياهو ،فقد كان ُم ْحكمًا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـش ـ ـعـ ــار وال ـ ـهـ ــدف
وال ــره ــان وتـحــديــد املـطـلــوب .وألجــل
ذلــك ،تدخل فــي تفاصيل التوظيف،
ف ـح ـ َّـدد ال ـش ـعــار ف ــي ف ـق ــرة «م ــن أجــل
تـ ـ ـف ـ ــادي وقـ ـ ـ ــوع مـ ـ ــآس م ـ ـمـ ــاث ـ ـلـ ــة،»...
وحــاول بذلك أن يضفي عليه طابعًا
ان ـس ــان ـي ــا ،كـ ـج ــزء م ــن ع ـ ــدة ال ـش ـغــل.
وكـشــف ايـضــا عــن رهــانــه باستغالل
ح ــادث ــة امل ــرف ــأ ،ع ـبــر رب ـط ــه امل ـبــاشــر
بـ ـه ــا .وح ـ ـ ـ ـ َّـدد املـ ـط ـل ــب االس ــرائ ـي ـل ــي
بــاالس ـت ـنــاد ال ــى م ــا ت ـق ــدم ب ـض ــرورة
«إبعاد املتفجرات والصواريخ التي
قــام حــزب الله بتخزينها فــي جميع
امل ـنــاطــق امل ــأه ــول ــة ف ــي ل ـب ـن ــان» ،كما
يزعم .وهكذا يصبح جليًا أن الهدف
م ــن ذلـ ـ ــك ،إث ـ ـ ــارة ال ـب ـي ـئــة ال ـحــاض ـنــة
ل ـل ـم ـقــاومــة م ــن خـ ــال م ـح ــاول ــة قلب
الـ ـص ــورة ،ع ـبــر االيـ ـح ــاء ب ــأن م ــا هو
م ـص ــدر قـ ــوة ل ـب ـنــان وح ـم ــاي ـت ــه ،هو
مـصــدر الـخـطــر عـلـيــه .وألن القضية
لـيـســت مــوقـفــا ع ــاب ـرًا ،بــل تعبير عن
سـيــاســة مــدروســة وه ــادف ــة ،أت ــى في
االطـ ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ح ــدي ــث وزي ـ ـ ــر االمـ ــن
اإلسرائيلي بني غانتس ،امام لجنة
الخارجية واالمن التابعة للكنيست،
التي عادة ما تكون جلساتها سرية.
ومع ذلك ،فقد ُسمح بنشر بعض مما
يتصل بالفقرات املتصلة بالتحريض
على مخازن حزب الله وصواريخه،
فتناول غانتس في سياق حديثه عن
تفجير املرفأ ما ّ
سماه تخزين حزب
الله للوسائل القتالية داخل البلدات
والقرى اللبنانية...

)مروان طحطح(

َ
َع ــك ـ َـس هـ ــذا ال ـت ـصــويــب ع ـلــى لـســان
نتنياهو ووزيــر األمــن ،وجــود خطة
رس ـم ـيــة ت ـب ـلــورت م ــن ق ـبــل مــؤسـســة
القرار للدفع باتجاه هــذا التوظيف.
فـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددت م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات وأسـ ــال ـ ـيـ ــب

ت ـظ ـه ـيــره ،وتـ ـك ــررت إثـ ـ ــارة املـفــاهـيــم
وال ـش ـع ــارات نـفـسـهــا ،ع ـبــر أك ـثــر من
جهة إعــامـيــة وسـيــاسـيــة .وفــي هذا
السياق ،تصدى ايضًا لهذا الترويج
بعض كبار خبراء اسرائيل االمنيني،

م ــن أم ـث ــال الـ ـل ــواء ع ــام ــوس ي ــادل ــن،
رئيس معهد ابـحــاث االمــن القومي،
وال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لــاس ـت ـخ ـبــارات
العسكرية ،الذي رأى أن «االنفجار في
مرفأ بيروت يوضح مخاطر تخزين

مـ ـ ــواد ق ــاب ـل ــة ل ــان ـف ـج ــار ف ــي مـحـيــط
مــدنــي» .هــذا إضــافــة الــى الـعــديــد من
املعلقني االسرائيليني الذين تساوقوا
م ــع ال ـخ ـطــاب الـتــوظـيـفــي وم ـحــاولــة
إنتاج جو إعالمي يدفع نحو إثــارة

هذه القضية االستراتيجية بمعايير
االمن القومي االسرائيلي.
مع ذلك ،ينبغي أال يكون مفاجئًا هذا
املستوى من التوظيف .فهو ينسجم
مــع استراتيجية اسرائيلية معلنة،
تـتـمـحــور ح ــول م ــا يـطـلــق عـلـيــه في
ال ـس ـيــاق االســرائ ـي ـلــي «ال ـح ــرب على
ال ــوع ــي» .وه ــي بــذلــك تــأتــي ام ـت ــدادًا
لـ ـلـ ـح ــروب الـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــاول تـ ــل أب ـي ــب
فيها استغالل كل محطة اقتصادية
أو س ـيــاس ـيــة أو أم ـن ـي ــة ب ـم ــا ي ـخــدم
أولويات أمنها القومي .وضمن هذا
االطار ،يأتي أيضًا ما سبق أن َّ
روج له
نتنياهو من على منبر االمم املتحدة
قبل سنوات ،والــذي هــدف في حينه
اي ـض ــا الـ ــى ال ـت ـحــريــض ع ـلــى قـ ــدرات
حــزب الله التي عجزت إسرائيل عن
م ـن ــع ت ــراك ـم ـه ــا وتـ ـط ــوره ــا ،فـلـجــأت
ك ـجــزء مــن خ ـي ــارات بــديـلــة ومــوازيــة
ف ــي آن واحـ ــد ،ال ــى تـحــريــض البيئة
الحاضنة للمقاومة .وبـهــذا املعنى،
ال يوجد جديد على مستوى املفهوم
فــي ه ــذه الـسـيــاســة الـتـحــريـضـيــة إال
بكونها مصداقًا جديدًا من مصاديق
الحرب على الوعي ،ولكونها تستند
الى استغالل حدث أمني خطير جدًا.
مــع أن هــذه املحاولة املتجددة تأتي
بعد فشل مساعي مماثلة فــي أكثر
م ـ ــن م ـح ـط ــة سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،إال أن ـ ـهـ ــا مــن
منظور إسرائيلي خطوة فــي مسار
تــراك ـمــي ي ــراه ـن ــون ف ــي ك ـيــان ال ـعــدو
ع ـلــى أن ي ـ ــؤدي  -ولـ ــو الح ـق ــا  -الــى
ن ـت ــائ ــج مـ ــرجـ ــوة ،أو ع ـل ــى االقـ ـ ــل أن
ي ـكــون جـ ــزءًا م ــن ال ـج ـهــود امل ـســاعــدة
لخيارات أخرى ،كما تنص على ذلك
استراتيجيته في مقاربتها للحرب
على الوعي.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن صـ ــدق ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو فــي
تـ ـق ــدي ــره ألسـ ـ ـب ـ ــاب االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار ،ب ــأي
اتـ ـ ـج ـ ــاه كـ ـ ـ ــان ،ال ـ ــاف ـ ــت أن االج ـ ـهـ ــزة
االمنية االسرائيلية ،بحسب معلقني
عسكريني ،وبالرغم من أنها خلصت
ال ـ ــى أن ال ـت ـف ـج ـيــر ن ــات ــج ع ــن ح ــادث
ع ـ َـرض ــي (خـ ـل ــل) ،فــإن ـهــا أض ــاف ــت أن
ح ــزب الـلــه يبقى متهمًا! وه ــي بذلك
تؤكد أنه أيًا كانت االسباب والجهات
وال ـن ـت ــائ ــج ،يـنـبـغــي ف ــي ك ــل االحـ ــوال
تــوظ ـيــف أي مـسـتـجــد اق ـت ـص ــادي أو
مالي أو سياسي أو أمني للتصويب
على حزب الله ،ولو كان على قاعدة
«عنزة ولو طارت».

تقرير

سد القرعون ...هل يمكن تفادي الكارثة؟
آمال خليل

)مروان طحطح(

ّ
تلقت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
أمس كتابًا من وزير الطاقة واملياه في
حكومة تصريف األعمال ريمون غجر،
يطلب فيه «وضع خطة طــوارئ إلخالء
املـ ـن ــاط ــق املـ ـع ــرض ــة ل ـل ـم ـخــاطــر أس ـفــل
مـشــروع ســد الـقــرعــون ،قيد الجهوزية
والتنفيذ» .ويأتي طلب ال ــوزارة إعــداد
دراسة «تحليل املخاطر وسيناريوهات
االن ـه ـي ــار» ب ـعــد ان ـك ـشــاف ال ـت ـحــذيــرات
الـتــي كــانــت قــد أطلقتها املصلحة منذ
ع ــام  ،2018مــن احـتـمــال ت ـعــرض السد
ل ـل ـت ـخ ــري ــب أو ال ـع ـم ــل اإلره ـ ــاب ـ ــي ،مــا
ّ
يهدد سالمة آالف املواطنني وعشرات
الـبـلــدات .حــال ط ــوارئ أعلنتها الــدولــة
الستباق الخطر اآلتــي مــن خلف السد
بعد كــارثــة انـفـجــار مــرفــأ ب ـيــروت التي

نـ ّـبـهــت املعنيني إل ــى أهـمـيــة املــراســات
التي كانت وجهتها املصلحة للوزارات
واألجهزة األمنية ،وأخيرًا إلى املجلس
األعلى للدفاع قبل أيام من كارثة املرفأ.
وردًا ع ـلــى ط ـلــب ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ق ــال رئـيــس
املصلحة سامي علوية لــ«األخـبــار» إن
املصلحة أع ـ ّـدت بالفعل خطة «ليست
صالحة لتطبيقها على ســد القرعون
األخرى،
فحسب ،بل على سائر السدود ُ ّ
وال سـيـمــا ســد ب ـســري فــي ح ــال نــفــذ».
وت ـض ـم ـن ــت الـ ـخـ ـط ــة ت ـج ـه ـي ــز أجـ ـه ــزة
اإلنذار واإلخالء بالتعاون مع البلديات
وطــواقــم الــدفــاع املــدنــي بالتنسيق مع
دائرة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس
الوزراء.
ورغم إقرار الدولة بخطر سد القرعون
وتـ ـ ـ ّه ـ ــاف ـ ــت األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
ت ـفــقــد ال ـس ــد وس ــد ال ـث ـغ ــرات املـحـتـمــل

استغاللها لتخريبه ،ال يــزال البعض
َ
غير آبه بالخطر .أمس ،لم يتوان أحد
أص ـح ــاب امل ـقــالــع ف ــي م ـجــدل بلهيص
وال ـقــرعــون ال ــواق ــع عـلــى بـعــد عـشــرات
األم ـ ـتـ ــار ف ـق ــط م ــن الـ ـس ــد ،ع ــن ال ـق ـيــام
ب ــأع ـم ــال ت ـف ـج ـيــر ،مـسـتـفـيـدًا م ــن ق ــرار
الـحـكــومــة قـبــل اسـتـقــالـتـهــا بــالـسـمــاح
بنقل «الستوك» من املقالع والكسارات،
علمًا ب ــأن املصلحة كــانــت قــد تقدمت
ضد األخير بشكوى بسبب االرتدادات
واالهـ ـ ـت ـ ــزازات ف ــي ج ـس ــم الـ ـس ــد ال ـتــي
تـتـسـ ّـبــب فـيـهــا الـتـفـجـيــرات الضخمة
التي يقوم بها!
وكانت املصلحة قد تنبهت إلى خطورة
تعد قد يطال السد
أي عمل تخريبي أو ٍ
أو األنفاق التابعة له أو حتى مفيضه
أو «سـكــورة» تفريغ املـيــاه منه .ووفــق
إمـ ـك ــانـ ـي ــات م ـ ـح ـ ــدودة ،نـ ـف ــذت بـعــض
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ما زالت آثار انفجار مرفأ
بيروت تثير الذعر لدى
األهالي .بعض أعضاء بلدية
بعبدا  -اللويزة ركنوا إلى رواية
ّ
سوقها رئيس وزراء العدو
االسرائيلي بنيامين نتنياهو
حول تخزين حزب الله للسالح
في منطقة الفياضية،
للطلب من الجيش التحقق
بشأنها .وهو ما أعاد إشعال
الخالف بين رئيس البلدية
وبعض األعضاء ،الذين ّ
ّ
يهددون باالستقالة وحل
المجلس
رلى إبراهيم
أواخــر تموز املــاضــي ،نشرت صحيفة
«جـ ـي ــروزالـ ـي ــم ب ــوس ــت» االســرائ ـي ـل ـيــة
تـ ـق ــريـ ـرًا أعـ ـ ـ ـ ّـده م ــرك ــز أب ـ ـحـ ــاث «أم ـ ــا»
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ي ـت ـض ـمــن خ ــري ـط ــة لـ ــ28
موقعًا زعـمــت أنـهــا تستخدم مــن قبل
حزب الله كمنصات إلطالق الصواريخ
أو تخزينها .ووف ــق الـتـقــريــر« ،تتركز
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع بـ ـشـ ـك ــل رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فــي
املناطق السكنية الستعمال املواطنني
ك ــدروع بشرية» ،وإحــداهــا فــي منطقة
الـ ـفـ ـي ــاضـ ـي ــة ب ـ ــن م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـس ــان
ش ـ ــارل ونـ ـ ــادي ال ـض ـب ــاط .ل ـي ـســت هي
املــرة األول ــى التي يـحــاول فيها العدو
تأليب املــواطـنــن على حــزب الـلــه عبر
ادعــاء تخزينه أسلحة وصــواريــخ بني
مـنــازلـهــم وتـعــريــض حياتهم للخطر.
سبق لرئيس وزراء العدو االسرائيلي
بـنـيــامــن نتنياهو أن ح ــاول تسويق
الـ ــدعـ ــايـ ــة ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي ال ـ ـعـ ــام ،2018
وثمة من حــاول الربط بني هــذا الكالم
وانـ ـفـ ـج ــار م ــرف ــأ ب ـ ـيـ ــروت مـ ــن نــاح ـيــة
احتمال وجود مخازن أسلحة للحزب
تدخل
هناك .على أن كل هذه االدعاءات ّ
ضـمــن ال ـحــرب الـنـفـسـيــة ال ـتــي يشنها
العدو.
عـقــب ان ـف ـجــار امل ــرف ــأ ،ان ـس ــاق البعض
وراء ك ـ ـ ـ ــام ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو وال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر
االســرائـيـلــي .سبعة أعـضــاء فــي بلدية
بعبدا  -اللويزة ،نشروا رسالة بعثوا
بـ ـه ــا إلـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي،
طالبوه فيها بمخاطبة وزير الداخلية
وقـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش ،بـ ـش ــأن «مـ ـخ ــاوف

املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي واألهـ ـ ــالـ ـ ــي مـ ــن أي
ان ـف ـج ــار ي ـقــع ف ــي مـنـطـقــة ب ـع ـب ــدا ،وال
سـيـمــا ق ــرب مستشفى ال ـس ــان ش ــارل،
ك ـمــا اش ـ ــار ال ـي ــه م ـنــذ ن ـحــو الـشـهــريــن
رئ ـ ـيـ ــس وزارة الـ ـ ـع ـ ــدو االس ــرائـ ـيـ ـل ــي
بنيامني نتنياهو في مؤتمر صحافي
عـلـنــي» .واعـتـبــر االع ـضــاء السبعة أن
كتابهم «ض ــرورة لرفع املسؤولية عن
البلدية وتجنبًا للضرر وحفاظًا على
األرواح واملمتلكات في منطقتي بعبدا
واللويزة».
انـ ـتـ ـش ــار الـ ـكـ ـت ــاب ع ـل ــى ن ـح ــو واس ـ ــع،
أثـ ــار ذع ــر األه ــال ــي الـقــاطـنــن ف ــي تلك
املـنـطـقــة ،ف ـب ــدأوا بــالـتــوافــد ال ــى مبنى
ال ـب ـل ــدي ــة ،وم ـن ـهــم م ــن وصـ ــل الـ ــى حـ ّـد
تــرك منزله .على األث ــر ،قــامــت مديرية
باالستماع الى
املخابرات في الجيش
ّ
أعضاء املجلس البلدي املوقعني على
الـ ـكـ ـت ــاب ،الس ـت ـي ـضــاح ـهــم ح ـ ــول ه ــذه
امل ـ ـخـ ــاوف ،بـحـســب م ــا جـ ــاء ف ــي بـيــان
أص ــدره الـجـيــش .وق ــد ج ــاءت «جلسة
االستماع استنادًا إلى إشارة قضائية
مــن النيابة العامة التمييزية تقضي
بالتحقيق في مضمون الكتاب املرفوع
من أعضاء املجلس إلى رئيس البلدية
ال ــذي رفـعــه ب ــدوره الــى قـيــادة الجيش

أعضاء البلدية اتهموا
الحلو بالوشاية عليهم
الى الجيش اللبناني

إلجـ ــراء امل ـق ـت ـضــى» .وأش ـ ــارت مــديــريــة
امل ـخــابــرات ال ــى «إجــرائ ـهــا كـشـفــا على
امل ـك ــان امل ــذك ــور ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة خــال
هــذا الـعــام ،ليتبني عــدم صحة املــزاعــم
واالدعــاءات التي تحدثت عن إمكانية
وجود أسلحة وذخائر أثارت مخاوف
املواطنني».
وال بد من اإلشارة ّإلى أن كالم أعضاء
املجلس البلدي املوقعني على الرسالة،
يــأتــي فــي السياق ال ــذي أتــت فيه عظة
الـ ـبـ ـط ــري ــرك ب ـ ـشـ ــارة ال ـ ــراع ـ ــي أول مــن
أمـ ــس ،ح ــن ط ــال ــب «ب ـم ـب ــادرة ال ــدول ــة
اللبنانية ملداهمة كل مخابئ السالح
واملتفجرات ومخازنه املنتشرة بشكل
غير شرعي بني األحياء السكنية».
ما كــاد األعـضــاء املــذكــورون يخرجون
م ـ ــن ج ـل ـس ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع حـ ـت ــى ألـ ـق ــوا
)هيثم الموسوي(

اإلجـ ـ ـ ــراءات الـفـنـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة ،لكنها
وجهت كتبًا إلى قيادة الجيش ووزارة
الدفاع منذ العام  2018لطلب الحماية
ّ
األمنية .لكن ّ
ردهما لم يتخط مستوى
النصيحة باالستعانة بنواطير القرى
والعاملني فــي املصلحة وطلب تدخل
ال ـج ـيــش ع ـنــد ح ـصــول أي ط ـ ــارئ ،من
دون ال ـق ـيــام ب ـتــداب ـيــر األمـ ــن الــوقــائــي
ومــوج ـبــات الـسـلـطــات الـعـسـكــريــة إزاء
املنشآت االستراتيجية.
بعد كارثة  4آب ،وبموجب قرار املجلس
األعـلــى لـلــدفــاع وق ــوى االم ــن الــداخـلــي،
جــرى تثبيت نقطة حماية ثابتة على
الجهة الشرقية لسد القرعون ،وتعمل
املـصـلـحــة عـلــى تـثـبـيــت نـقـطــة حــراســة
ثابتة على الجهة الغربية للسد وإقفال
جميع املــداخــل وتثبيت  150طـنــا من
امل ـك ـع ـب ــات االس ـم ـن ـت ـيــة ع ـل ــى امل ــداخ ــل

واالبـ ــواب ،وتجهيز بــوابــاب حديدية،
وتعمل على تجهيز املداخل بكاميرات
مراقبة وأجهزة إنذار.
ّ
ّ
يقر علوية بــأن اإلج ــراءات التي نفذت

ّ
يقر علوية بأن
ّاإلجراءات التي
نفذت حتى اآلن
ليست كافية

حتى اآلن ،ليست كافية .مــن املطلوب
«ات ـخ ــاذ جـمـيــع ال ـتــداب ـيــر االح ـت ــرازي ــة
لحماية املنشآت كــافــة ،وإقـفــال جميع
مـ ــداخـ ــل األنـ ـ ـف ـ ــاق واملـ ـ ــآخـ ـ ــذ ،وال ـق ـي ــام
بأعمال الـحــراســة واملــراقـبــة على مــدار
ال ـس ــاع ــة،وت ـك ـل ـي ــف م ـه ـن ــدس م ـس ــؤول
لإلشراف على االمــن والسالمة العامة
وإدارة املخاطر فــي منشآت املصلحة
كــافــة» ،قــال عـلــويــة ،علمًا بــأن املجلس
األعلى كان قد أوصــى «بتكليف لجنة
فـنـيــة مــن مـهـنــدســي املـصـلـحــة لتقييم
واق ــع إنـ ـش ــاءات س ــد ال ـقــرعــون ومـســح
تحرك جسم السد سنويًا ،وكيل ّ
علو
املـيــاه الجوفية فــي آب ــار املــراقـبــة التي
تـحـيــط ب ــه ،وك ـم ـيــات امل ـي ــاه املـتـســربــة
مــن فــواصـلــه ،والــوضــع الـفـنــي ألب ــواب
الـســد وال ـبــوابــات الـحــديــديــة ومــداخــل
األنفاق».

بغضبهم على رئيس البلدية أنطوان
ّ
الحلو ،متهمني إياه بالوشاية عليهم
ال ــى مــديــريــة امل ـخــابــرات .فــوفــق بعض
األعـضــاء« ،انتشرت صــورة لنتنياهو
يـ ّـدعــي فيها وج ــود مـخــازن لألسلحة
فـ ــي م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،مـ ــا أث ـ ـ ــار خ ــوف ـن ــا مــن
احتمال حدوث انفجار مماثل النفجار
املرفأ .رفعنا كتابًا الى رئيس البدلية
نطلب فيه إحالته الى وزارة الداخلية
وق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش ل ـف ـتــح ت ـح ـق ـيــق فــي
األم ـ ـ ـ ــر» .ل ـك ــن مـ ــا ك ـ ــان مـ ــن ال ـح ـل ــو إال
«اتـهــامـنــا بالتسويق لــروايــة الـعــدو».
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا ج ـ ــرى ،قـ ــرر  11عـضـوًا
تقديم استقاالتهم من املجلس البلدي
ال بسبب مــا سبق فحسب ،بــل «لعدم
اتفاقنا نحن ورئيس البلدية على أي
مــوضــوع ،وألن ال إنـجــازات تذكر منذ
 4سـ ـن ــوات الـ ــى ال ـ ـيـ ــوم» .رغـ ــم إصـ ــرار
األع ـض ــاء الـ ـ ــ 11ع ـلــى اس ـت ـقــاالت ـهــم ،لم
يتسلم الحلو أي استقاالت بعد.
ي ـن ـق ــض ال ـ ـ ّ
ـري ـ ــس كـ ــل رواي ـ ـ ـ ــة أعـ ـض ــاء
مجلسه ،وال سيما اتهامه بالوشاية
للجيش ،ألن األعضاء هم الذين طلبوا
منه في الكتاب تبليغ الجيش .ويقول
ال ـح ـل ــو إن األع ـ ـضـ ــاء نـ ـش ــروا ال ـك ـتــاب
على أحــد املــواقــع قبل رفـعــه الـيــه بعد
 4أي ــام ،مــا يــؤكــد «نيتهم إث ــارة الذعر
بــن األه ــال ــي ،وق ــام ــوا بـبـنــاء حجتهم
على كذب العدو االسرائيلي رغم مسح
الجيش اللبناني للمنطقة» .ويشير
الــى أن أح ـدًا لــم يتقدم باستقالته ،بل
«تأتي هذه الشائعات في إطار الضغط
ال ـس ـيــاســي ح ـتــى أتـ ـق ــدم بــاسـتـقــالـتــي
ويسيطروا هــم على املجلس البلدي.
أط ـم ـئ ـن ـهــم إلـ ــى أن ـن ــي ل ـســت ف ــي وارد
االستقالة ولــن أتنحى ســوى لتسليم
البلدية الى محافظ جبل لبنان محمد
مـكــاوي ال ــذي أثــق بــه» (فــي حــال تقدم
أكـثــر مــن نصف األع ـضــاء باالستقالة
ّ
يتم حل البلدية وتسلم الى املحافظ).
إشارة هنا الى أن األعضاء املعارضني
للرئيس ينتمون بغالبيتهم الى َ
حزبي
القوات والكتائب ،وبعضهم محسوب
ع ـل ـي ـه ـم ــا ،فـ ـيـ ـم ــا األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء األرب ـ ـعـ ــة
الباقون أقرب الى التيار الوطني الحر،
بمن فيهم الحلو املحسوب على قوى
 8آذار.
هـكــذا ،استفاقت ال ـشــرارة النائمة في
ال ـب ـل ــدي ــة مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وع ـ ـ ــاد ال ـخ ــاف
الـسـيــاســي بــن ق ــوى  8و 14آذار .هــذا
ال ـخــاف ال ــذي ك ــان قــد ب ــدأ عـنــد إع ــداد
رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة ل ـل ـن ـظــام الـتــوجـيـهــي
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ومـ ـنـ ـع ــه تـ ـك ــاث ــر ال ـب ـن ــاء
فـ ــي م ـن ـط ـق ـتــي ال ـ ـيـ ــرزة وال ــري ـح ــان ـي ــة،
ن ـظ ـرًا الـ ــى ش ــح املـ ـي ــاه وت ـ ـ ـ ّ
ـردي الـبـنــى
التحتية ،وأيضًا للحفاظ على املناطق
الـ ـخـ ـض ــراء .وت ـش ـي ــر امل ـ ـصـ ــادر الـ ــى أن
«املشكلة الرئيسية هي في منح الحلو
تراخيص البناء والسكن للجميع من
دون الـتـفــرقــة بــن ال ـطــوائــف ،وه ــو ما
أث ــار غـضــب حــزبــي ال ـقــوات والكتائب
وبـ ـع ــض مـ ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر،
إذ يــرغــب هـ ــؤالء ف ــي م ـعــادلــة شبيهة
ب ـت ـل ــك امل ـ ـفـ ــروضـ ــة فـ ــي ب ـ ـلـ ــدة الـ ـح ــدت
بمنع املسلمني من السكن من منطلق
الحفاظ على التوازن الطائفي» .وعليه،
يقاطع األعضاء «الذين يهولون اليوم
بــاالس ـت ـقــالــة ،الـجـلـســات الـبـلــديــة منذ
نحو سنة ونـصــف ،فيضطر الرئيس
ال ـ ــى الـ ــدعـ ــوة م ــرت ــن ل ــاج ـت ـم ــاع م ــرة
بــالـنـصــاب ال ـع ــادي وأخـ ــرى بــالـثـلــث»،
علمًا بأن بعضهم طرح الثقة برئيس
ال ـب ـلــديــة م ـنــذ ن ـحــو عـ ــام ع ـلــى خلفية
الخالف بني بلديتي بعبدا والحازمية
بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود ،ف ـ ــوق ـ ــف األعـ ـ ـض ـ ــاء
املـحـســوبــون عـلــى ال ـق ــوات ال ــى جانب
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة الـ ـح ــازمـ ـي ــة .وثـ ـم ــة مــن
ي ـقــول إن ه ــؤالء أنـفـسـهــم يستعملون
حجة «الوشاية» اليوم ملحاولة تطيير
الرئيس مجددًا.

