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ابراهيم األمين

وسام الحسن وفرع املعلومات
قصة فرع املعلومات مع ملف ميشال سماحة
ل��ن تختلف ع��ن أي قضية أخ ��رى .ال �ف��رع ،هنا،
وح ��دة ت�ق�ن�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة ت�ع�م��ل ض�م��ن م�ش��روع
س�ي��اس��ي .وه��و نجح ف��ي توجيه ض��رب��ة قوية
إل� ��ى ن ��اف ��وخ امل� �ح ��ور امل �ق ��اب ��ل« .ض ��رب ��ة م�ع�ل��م»
كما يقال .املحترفون في الجهة املقابلة ألقوا
بالالئمة على سماحة وم��ن خلفه في سوريا،
لكنهم رف�ع��وا ّ
القبعة ل�ل�ف��رع ،ول��و أن بعضهم

ال يهم الموقف من
الفرع وال تقييم موقعه الفعلي
بل المهم النظر إلى أفعاله
الجارية من دون ّرد مماثل
ك��رر ك�لام��ًا سابقًا ع��ن أن األم��ر ال يتعلق فقط
بجهود وسام الحسن ومجموعته ،بل بخبرات
مصدرها االستخبارات الخارجية.
ل�ي��س م�ه�م��ًا ال �ن �ق��اش ف��ي ال �ج ��دوى ال�ق�ض��ائ�ي��ة
واالم�ن�ي��ة م��ن ال��ذي ح�ص��ل .ثمة لعبة محكمة،
ل �ع �م �ل �ي��ة االس� � �ت � ��دراج ف �ي �ه��ا دور ك �ب �ي��ر .وه��و
م� ��ا ي �ظ �ه��ر م� ��ن خ �ل��ال ط �ب �ي �ع��ة األس� �ئ� �ل ��ة ال �ت��ي
ك� ��ان امل �خ �ب��ر م �ي�ل�اد ال �ك �ف ��وري ي �ط��رح �ه��ا على
سماحة ،بحسب ما أف��ادت محاضر التحقيق
وال �ح ��وارات (امل �س� ّ�رب��ة ب �ق��رار م��ن ال �ل��واء أش��رف
ريفي ،وربما عن طريق مكتبه أيضًا ،كما تفيد
آخر املعلومات عن التحقيق في هذه العملية).
وبمعزل عن تفاصيل كثيرة تنتظر اإلجابات
ً
مستقبال ،ف��إن سماحة ارت�ك��ب الخطأ القاتل،

وس� ّ�ب��ب م��ا ي�ح�ص��ل م�ع��ه م��ن ج �ه��ة ،وم ��ا ت��رك��ه
من آثار سلبية على فريقه السياسي من جهة
ثانية.
لكن ،في كل مرة يضرب فيها فرع املعلومات،
ن�ع��ود ال��ى ال�ن�ق��اش نفسه ب�ش��أن ه��ذه ال��وح��دة
األمنية الرسمية ،التي لديها ما يبرر وجودها
ال� �ع� �م�ل�ان ��ي ع� �ل ��ى االرض ب� �ح� �ك ��م ال �ت��رك �ي �ب��ة
السياسية اللبنانية التي أتاحت تحقيق حلم
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ب �ع��د م�ق�ت�ل��ه ،ف��ي إن �ش��اء ق��وة
أمنية ــــ عسكرية تخضع لسلطته بصفته ممثل
ّ
السنية في الدولة ،فيما خصومها ،من
الطائفة
داخ ��ل ال�ط��ائ�ف��ة نفسها ،ي��ري��دون ل�ه��ا أن تبقى
ف �ع��ال��ة ول �ك��ن ف ��ي خ��دم �ت �ه��م ،ب�ي�ن�م��ا ي�ت�ص��رف
خصومها من الطرف اآلخر على أنها باتت في
املوقع املعادي الذي يتطلب التخلص من الفرع
بوصفه أداة تخريب .وه��و األم��ر ال��ذي يجعل
النقاش مستمرًا في جانبه السياسي.
لكن ،يعود الحديث عن شخص وسام الحسن.
ال��رج��ل ل �ي��س ض��اب �ط��ًا ع��ادي��ًا ف��ي ق ��وى األم ��ن.
ال�ح��دي��ث ه�ن��ا ع��ن ممثل للفريق ال ��ذي انتدبه
ال��ى ه��ذا امل��وق��ع .وخ�ص��وص�ي��ة ال��رج��ل تنطلق
م��ن اع �ت �ب��ارات ع� ��دة ،ب�ي�ن�ه��ا أن ��ه ك ��ان م��ن أب��رز
امل� �س ��اع ��دي ��ن ل ��رف� �ي ��ق ال � �ح � ��ري � ��ري .وه� � ��و ع �ل��ى
معرفة مملة بتفاصيل غالبية ،إن لم يكن كل،
شخصيات ف��ري��ق «املستقبل» واملحيطني به،
ك�م��ا أن��ه ع�ل��ى م�ع��رف��ة أك�ث��ر تفصيلية بالقوى
والشخصيات التي التحقت بالفريق بعد مقتل
الحريري ،وص��ار أكثر صلة بجوانب إضافية
من واق��ع ه��ذه الشخصيات ،بما فيها معرفته
بتفاصيل خ��اص��ة عند ك��ل م��ن ه ��ؤالء ،قبل أن

ي �ت��اح ل��ه ،ألس �ب��اب وأس �ب��اب ،أن ي �ع��زز وضعه
على صعيد التفاعل مع أجهزة أمنية إقليمية
ودولية .وه��و ،اآلن ،في موقع يتيح له ّ
االدع��اء
بأن لديه صلة بغالبية أجهزة األمن في العالم،
بما فيها أجهزة أمنية يمكن اعتبارها مصنفة
في خانة املحور ال��ذي يعاديه الحسن وفريقه
السياسي.
لكن الحسن ليس حالة مستجدة على لبنان،
شأنه ش��أن آخرين من الذين م��روا على العمل
األمني ــــ السياسي .يملك الغطاء الكافي الذي
ي�ت�ي��ح ل��ه ال�ع�م��ل ب�ح��ري��ة ك �ب �ي��رة .ول��دي��ه أي�ض��ًا
الغطاء الرسمي الذي يعفيه عمليًا من أي نوع
من املساءلة أو غير ذل��ك .حتى عندما يحصل
خطأ فهو يجد من يوفر له الحماية املطلوبة.
وإذا كانت العالقة بينه وبني النائب التمييزي
العام السابق سعيد ميرزا قد أتاحت له ما لم
يتح لغيره من قادة األجهزة األمنية ،فإن ذلك
ال يتعلق بطبيعة سياسية أو شخصية بني
ال��رج �ل�ين ،ب��ل ان�س�ج��ام��ًا م��ع ال��واق��ع السياسي
ال��ذي يعمالن ف��ي ظ�ل��ه .وه��و م��ا يجعل بعض
التغييرات تطرأ على عمل الفرع اليوم ،علمًا بأن
النائب الجديد بالوكالة القاضي سمير حمود
ليس بعيدًا تمامًا من الزاوية السياسية ،لكن له
شخصيته املختلفة ولو جزئيًا ،ما يفرض على
الحسن وفريقه األمني أخذ بعض الوقت قبل
استكمال ال�ص��ورة ،علمًا بأنه يفترض تعيني
ن��ائ��ب ع��ام تمييزي أص�ي��ل خ�ل�ال ف�ت��رة قريبة،
وإن كانت الخالفات حول هذا املنصب ال تزال
قائمة على صعيد أهل الحكم .لكن بالنسبة إلى
الحسن ،فإن األم��ر يرتبط بآليات عملية ليس

أكثر .فهو نجح ،ألسباب أخرى ،في نيل الغطاء
ال�ك��اف��ي م��ن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة نجيب ميقاتي،
وإن كان االثنان يعرف كل منهما خلفية اآلخر.
ف�لا الحسن يثق برئيس ال�ح�ك��وم��ة ،ب��ل ينظر
إليه على أن��ه ممثل للفريق اآلخ��ر ،وال رئيس
الحكومة مقتنع بأن الحسن سيكون مواليًا له
حتى بصفته رئيسًا للحكومة .لكن التركيبة
الحكومية املعقدة ،وعالقات ميقاتي اإلقليمية
وال��دول �ي��ة ،ت�ج�ع��ل م��ن ال�ص�ع��ب ع�ل�ي��ه امل �ب��ادرة
إل��ى ق��رار ك��ان ف��ري��ق  8آذار ي��أم��ل ص ��دوره منذ
تأليف الحكومة ،ويقضي بإعفاء الحسن من
ً
موقعه ،وتعيني آخر ،أمال بجعل الفرع خاضعًا
لحسابات مختلفة ّ
عما هي عليه اليوم.
ف ��ي ال � �ع� ��ام ،ي �ت �ص��رف ال �ح �س��ن ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب
وموقعه ال�ع��ام .هو يرتفع عاليًا إل��ى أعلى من
م��وق �ع��ه ال��وظ �ي �ف��ي .ي �م �ل��ك ح� �ض ��ورًا ج��دي��ًا في
وس��ائ��ل اإلع �ل��ام ،ك�م��ا ب��ات��ت ل��دي��ه ش�ب�ك�ت��ه من
امل �ت �ع��اون�ين م�ع��ه م��ن داخ ��ل م��ؤس �س��ات ك�ب��رى.
ت� �ع � ّ�ود م �ن��ذ س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة إدارة م ��وازن ��ات
الدعم ــــ الرشوة ــــ املساعدة ،وذلك ربطًا بالدور
ال�س�ي��اس��ي امل�ق��رر ل�ه��ذا ال �ف��رع .وه��ذا م��ا يجعل
ال�ح�س��ن ال ي�ع�ي��ش ه��اج��س اإلق �ص��اء م��ا دام��ت
املعادلة الحقيقية التي تحكم لبنان لم تشهد
ً
انقالبًا كامال.
املشكلة ،هنا ،ليست ف��ي ك��ون الحسن يستمر
ً
ع��ام�ل�ا منسجمًا م��ع اق �ت �ن��اع��ات��ه ،ب��ل ف��ي ك��ون
خصومه من املحور املقابل ،ال يجيدون حتى
ال� �ي ��وم ت �ق��دي��م ال �ن �س �خ��ة امل �ق��اب �ل��ة .وح �ت��ى ذل��ك
ال �ح�ين ،م��ن األف �ض��ل ل�ن�ش�ط��اء وق �ي��ادات  8آذار
ّ
تحسس رؤوسهم!

المشهد السياسي

مجلس وزراء«أمني» اليوم واعتصام لـ« 14آذار»
فيما يعاود مجلس
الوزراء جلساته اليوم ،وأبرز
ملفاته األوضاع األمنية
والحوادث املتنقلة في طول
البالد وعرضها ،تبدأ قوى
 14آذار تحركًا تصعيديًا
متدحرجًا يستهدف العالقات
اللبنانية ــ السورية،
بالتواكب مع طلب شمول
والية «اليونيفيل» الحدود
الشمالية والشرقية
ت�ح�ض��ر امل �ل �ف��ات األم �ن �ي��ة امل�ت�ش�ع�ب��ة على
طاولة مجلس ال��وزراء في السرايا اليوم.
وأب � ��رز ه ��ذه امل �ل �ف��ات م �س �ت �ج��دات ال��وض��ع
ف ��ي ط��راب �ل��س وج ��رائ ��م ال �ق �ت��ل وال �خ �ط��ف
وال � � � �ح� � � ��وادث ال � �ت� ��ي ت� �ش� �ه ��ده ��ا امل� �ن ��اط ��ق
ً
اللبنانية ،فضال عن الوضع األمني على
الحدود اللبنانية السورية.
وفي وقت تتصاعد فيه حملة قوى  14آذار
على ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا ،تنفذ املنظمات
ال �ط��ال �ب �ي��ة وال �ش �ب��اب �ي��ة ف ��ي ه � ��ذه ال �ق��وى
اعتصامًا اليوم أمام مقر وزارة الخارجية
ف��ي األش��رف �ي��ة ،ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب �ط��رد السفير
ال � �س� ��وري ف ��ي ل �ب �ن��ان ع �ل��ي ع �ب��د ال �ك��ري��م
ع�ل��ي م��ن ل�ب�ن��ان وإل �غ��اء م �ع��اه��دة األخ ��وة
والتعاون والتنسيق اللبنانية ـــ السورية،
اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى م ��ا ي �ع �ت �ب��ره امل �ن �ظ �م��ون
اعتداءات سورية على السيادة اللبنانية.
وتقرر أن يكون التجمع في مرأب جامعة
ال �ق��دي��س ف��ي االش��رف �ي��ة ،ع�ل��ى أن تنطلق
املسيرة في السابعة والنصف مساء إلى
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي س��وف �ي��ل ،وس�ي��رف��ع
املعتصمون م��ذك��رة إل��ى وزي��ر الخارجية
ع� ��دن� ��ان م �ن �ص ��ور (م � ��وج � ��ود ف� ��ي إي � � ��ران)

عما يصفونه ب �ـ«اع �ت��داءات س��وري��ة على
السيادة اللبنانية»
وع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن خ�لاف��ًا وق ��ع بني
رئ� �ي ��س م �ص �ل �ح��ة ال � �ط �ل�اب ف ��ي ال� �ق ��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب ��ات ��ري ��ك ري� �ش ��ا وم� �س ��ؤول
ال �ط�لاب ف��ي ال�ج�م��اع��ة االس�لام �ي��ة ربيع
دندشلي بسبب طلب ال�ق��وات ع��دم رفع
أن� �ص ��ار ال �ج �م��اع��ة راي� � ��ات اس�ل�ام �ي��ة مل��ا
يثيره األم��ر م��ن استفزاز ف��ي األشرفية.
وأدى ال�خ�لاف ال��ى ق��رار الجماعة بعدم
الحشد واملشاركة الرمزية بعدد محدود
من األشخاص فقط.
وق��ال��ت م �ص��ادر ق��وات�ي��ة ل �ـ«األخ �ب��ار» إن
تحرك قوى  14آذار هذا يأتي بعد «اتهام
ال� �ل ��واء ال� �س ��وري ع �ل��ي م �م �ل��وك بتنفيذ
م�خ�ط��ط ت�ف�ج�ي��ري ف��ي ل �ب �ن��ان وت��وق�ي��ف
م �س �ت �ش��ار ال ��رئ �ي ��س ال � �س � ��وري ،ال ��وزي ��ر
ال �س��اب��ق م �ي �ش��ال س �م��اح��ة ،ف��ي ح�ي�ن أن
الدولة اللبنانية لم تتحرك حتى لتسأل
ال�س�ف�ي��ر ال �س��وري ع��ن ال�ن�ي��ات امل�غ��رض��ة
التي ّ
يبيتها النظام السوري تجاه لبنان
واللبنانيني» .وأش��ار إل��ى أن «املطلوب
إما استيضاحات وأجوبة منطقية وإما
ط��رد ال�س�ف�ي��ر» .وأع�ل��ن «أن ه��ذا التحرك
ه��و ب��داي��ة ح��رك��ة ت �ص��اع��دي��ة ل�ل��وص��ول
ال��ى تحقيق امل�ط��ال��ب الوطنية املحقة».
وف� �ي� �م ��ا ت �س �ع��ى «ال � � �ق� � ��وات» ك� ��ي ت �ك��ون
املسيرة حاشدة ،أكدت أوس��اط كتائبية
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن الحشد ل��ن يكون كبيرًا.
وأشارت إلى أن هذا التحرك رمزي هدفه
توجيه «رس��ال��ة» ،مستبعدة ف��ي الوقت
نفسه تحقيق غايتها بوجود الحكومة
ال �ح��ال �ي��ة ،ول ��ن ي�ت�ع��دى األم ��ر «تسجيل
م� ��وق� ��ف ل � �ل � �ت� ��اري� ��خ» .وع � � ��ن ال� �خ� �ط ��وات
ال�ل�اح �ق ��ة ،أش� � ��ارت امل� �ص ��ادر إل� ��ى ث�لاث��ة
خ �ي��ارات ق�ي��د ال ��درس وه ��ي :إم��ا تسليم
م��ذك��رة إل��ى رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ميشال
سليمان ع��ن االع �ت��داءات ال�س��وري��ة على
لبنان مرفقة بوثائق وأدل ��ة ،وتتضمن
امل� �ط ��ال ��ب ال� �ت ��ي ي��رف �ع �ه��ا امل �ع �ت �ص �م��ون،
أو ت �ن �ف �ي��ذ اع �ت �ص ��ام دائ � ��م أم � ��ام وزارة
الخارجية أو السرايا الحكومية.
ب � ��دوره � ��ا ،ط ��ال� �ب ��ت ك �ت �ل��ة «امل �س �ت �ق �ب��ل»

ب�ط��رد السفير ال�س��وري وتعليق العمل
ب ��االت� �ف ��اق� �ي ��ات األم � �ن � �ي� ��ة ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة _
ال� �س ��وري ��ة وت �ج �م �ي��د ال �ع �م��ل ب��امل�ج�ل��س
األع � �ل ��ى ال �ل �ب �ن��ان��ي ال� � �س � ��وري ،وت �ق��دي��م
ش�ك��وى ال��ى الجامعة العربية وإخ�ط��ار
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ن ال� � ��دول� � ��ي ب� �م ��ا ح �ص��ل.
وطالبت أيضًا باملبادرة إلى االستعانة
ب � �ق� ��وات «ال� �ي ��ون� �ي� �ف� �ي ��ل» ل � ��دراس � ��ة س�ب��ل
م �س��اع��دة ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي ضبط
الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا
استنادًا الى القرار الدولي .1701
في غضون ذل��ك ،تابع قاضي التحقيق
ال� �ع� �س� �ك ��ري األول ري� � � ��اض أب � � ��و غ �ي ��دا
تحقيقاته في قضية سماحة ،فاستمع
الى إفادة مرافق األخير وسائقه.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ال�ت�ق��ى امل�ح��ام��ي صخر
الهاشم موكله سماحة في مقر الشرطة
العسكرية في مبنى املحكمة العسكرية،
من دون أي رقيب ،وبحث معه في ملف
القضية.

«أمل» في الرابية
س�ي��اس�ي��ًا ،ب ��رزت زي ��ارة ل��وف��د م��ن حركة
«أم � � ��ل» ل �ل ��راب �ي ��ة ل� ��دع� ��وة رئ� �ي ��س ت�ك�ت��ل
ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص � �ل� ��اح ال� �ن ��ائ ��ب م �ي �ش��ال
ع��ون إل��ى االحتفال ال��ذي تقيمه الحركة
بعد غد الجمعة في النبطية في ذكرى
تغييب اإلمام موسى الصدر ورفيقيه.
وإذا ك��ان��ت ال��زي��ارة مرتبطة باملناسبة
امل��ذك��ورة ،بحسب م��ا أوض�ح��ت مصادر
الحركة ل�ـ«األخ�ب��ار» ،مشددة على «عدم
ت�ح�م�ي�ل�ه��ا أك �ث��ر م �م��ا ت �ح �ت �م��ل» ،أوض��ح
النائب علي بزي ال��ذي ت��رأس الوفد «أن
اللقاء كان مناسبة للتداول في القضايا
وال � �ت � �ح ��دي ��ات ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى امل �ن �ط �ق��ة
ولبنان ،وكانت وجهات النظر متطابقة
ف��ي ك��ل امل��واض�ي��ع السياسية ،س��واء في
الداخل اللبناني أو في املنطقة».
م � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ،أش � � � ��ار ع � � ��ون ف � ��ي ح ��دي ��ث
تلفزيوني الى أن «مصير لبنان يتحدد
بنهاية األزم��ة الدولية القائمة» .وشدد
على أن االن�ت�خ��اب��ات ال يمكن أن تؤجل
إال بحرب من الداخل ،ورأى أنه ال يمكن

إجراء انتخابات في عكار وطرابلس إذا
بقي وضعهما على ما هو عليه.
ولفت الى أن لجنة بكركي بحثت قانون
النسبية وح�ص��ل ت��واف��ق ع�ل��ى ال��دوائ��ر.
وإذ اعتبر «أن هناك مشكلة إذا لم يقبل
الفريق اآلخر بالدوائر املتوسطة» ،شدد
ع �ل��ى ض � ��رورة ع� ��دم وض� ��ع «ف �ي �ت��و» في
بحث ح��ل ال��دوائ��ر ال �ـ  ،15مبديًا رغبته
في ال�ع��ودة ال��ى حل اللقاء األرثوذكسي
وللسير ب��ه م��ع «ال �ق��وات» و«ال�ك�ت��ائ��ب»،
وأع��رب عن استعداده للتحالف معهما
لجلب أكثرية نيابية .وأوضح أن قبوله
ب � �ه� ��ذا ال � �ط� ��رح «ك� � ��ي ي �ص �ب��ح ال �ت �م �ث �ي��ل
صحيحًا ،وخصوصًا عند املسيحيني،
وال أريد حذف القوات والكتائب».

«المستقبل»
تطلب مساعدة
«اليونيفيل» للجيش على
الحدود مع سوريا

وأكد أن الحالة األمنية التي نعيشها هي
الجمرة التي تكوي وليس سالح «حزب
ال �ل��ه» ،م�ش�ي�رًا ال��ى أن «ال �س�ل�اح املتفلت
ي�ج��ب أن ت�ك��ون ل��ه األول��وي��ة ب��ال �ح��وار»،
وأوضح أن «هناك ضغطًا على السلطات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ت��أخ�ي��ر ه�ي�ئ��ة ال�ن�ف��ط إلب�ق��اء
لبنان ضعيفًا ومنعه من استغالل سوق
ال �ن �ف��ط» ،وح� ّ�م��ل امل�س��ؤول�ي��ة األول� ��ى في
موضوع عدم تعيني رئيس لجنة النفط
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم
يدرجه على جدول األعمال.

 4جرحى في مشاريع القاع
أم� �ن� �ي ��ًا ،أف � � ��اد م� ��راس� ��ل «األخ � � �ب� � ��ار» ف��ي

ال � �ب � �ق ��اع ،رام � � ��ح ح� �م� �ي ��ة ،ب � ��أن ال� �ح ��دود
اللبنانية _ السورية شهدت على مدى
ً
اليومني املاضيني تبادال إلط�لاق النار
ب�ي��ن ال� �ج� �ي ��ش ال � �س � ��وري وم �ج �م��وع��ات
م� �س� �ل� �ح ��ة ،ت� �خ� �ل� �ل ��ه س� � �ق � ��وط ع � � ��دد م��ن
القذائف في مشاريع القاع بالقرب من
حاجز للفهود ،أصابت إحداها مزرعة
ط��ون��ي ال �ت��وم ،ال �ت��ي ي�ق�ط��ن ف�ي�ه��ا ع�م��ال
سوريون ،وقد أدى ذلك إلى تهدم جزء
من املزرعة وج��رح كل من مصعب عبد
ال �ل��ه ،وول �ي��د امل �ح �م��د ،وره ��ف ال�ج��اس��م،
وي��وس��ف ال �ج��اس��م ،وق��د ن�ق�ل��وا جميعًا
إلى مستشفى الهرمل الحكومي.

نار اللينو واملقدح

وف� ��ي ح � ��ادث أم �ن��ي آخ � ��ر ،ح � ّ�رك ��ت ال �ن��ار
الكامنة تحت ال��رم��اد ب�ين ق��ائ��د الكفاح
امل�س�ل��ح ف��ي مخيم ع�ين ال�ح�ل��وة العميد
محمود عبد الحميد عيسى «اللينو»
وق��ائ��د امل �ق��ر ال �ع��ام ال �ل��واء م�ن�ي��ر امل �ق��دح،
فقد وق��ع إش�ك��ال ف��ي املخيم ب�ين مرافق
«اللينو» ع�لاء ال��رف��اع��ي وم��راف��ق املقدح
معني جبر ال�ل��ذي��ن ت�ب��ادال إط�ل�اق ال�ن��ار،
م��ا أدى إل ��ى إص��اب��ة األخ �ي��ر ف��ي ق��دم��ه.
وتطويقًا ل��ذي��ول ال �ح��ادث ،كثفت لجنة
املتابعة الفلسطينية اتصاالتها لتسليم
الرفاعي إلى األجهزة األمنية بالتنسيق
مع اللينو.

إسرائيل تشكو أغنامًا لبنانية
ع� �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ � � � ��ر ،ذك � � � ��رت ص �ح �ي �ف��ة
«ي��دي �ع��وت أح ��رون ��وت» اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة أن
إسرائيل قدمت شكوى إلى األمم املتحدة
مل�ن��ع أغ �ن��ام ل��رع��اة ل�ب�ن��ان�ي�ين وس��وري�ين
ي� �ت ��رك ��ون م ��واش� �ي� �ه ��م داخ � � ��ل األراض � � ��ي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة امل �ح �ت �ل��ة ع �ل ��ى ال� �ح ��دود
املشتركة .وذك��رت الصحيفة «أن املئات
م��ن األغ�ن��ام السورية واللبنانية عبرت
ال�ح��دود ووصلت ال��ى أماكن حساسة».
وأوض�ح��ت الصحيفة أن��ه ف��ي ح��ال عدم
قيام األمم املتحدة بخطوات لوقف هذه
امل �س ��أل��ة ،ف� ��إن إس��رائ �ي ��ل س�ت�ض�ط��ر إل��ى
«سجن األغنام».

