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حزب اهلل :لن نقف مكتوفي األيدي تجاه التنصــت
ال تزال مواقف النائب محمد رعد وقضية التنصت
اإلسرائيلي في طليعة االهتمام ،إذ لفت رعد إلى أن املقاومة
لن تقف مكتوفة األيدي تجاه التنصت ،فيما رأت  14آذار أن
مواقف رعد رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية والنائبني
ميشال عون ووليد جنبالط!
ل��م تدفع ردود فعل فريق  14آذار رئيس
كتلة ح��زب الله البرملانية النائب محمد
رع��د إل��ى التخفيف من ح��دة خطابهّ .
كرر
رع ��د أم ��س م��واق��ف ح��زب��ه ال �ت��ي أغضبت
خ �ص��وم ال� �ح ��زب خ �ل�ال األي� � ��ام امل��اض �ي��ة،
منبهًا إل ��ى ع ��دم ق ��درة أح ��د ع�ل��ى تخطي
تمثيل املقاومة في لبنان .وق��ال رع��د في
احتفال تأبيني ف��ي بلدة ع�ين التينة في
البقاع الغربي« :نحن نخاف على الفريق
اآلخ � ��ر م ��ن ن �ف �س��ه ،ألن ال �ت �ج��رب��ة أث�ب�ت��ت
ت�ه��ور ه��ذا ال�ف��ري��ق» .وف��ي ملف التنصت
اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ع �ل��ى ل �ب �ن ��ان ،ق� ��ال رع� ��د إن
امل �ق��اوم��ة ال ت� ��زال ت�ن�ت�ظ��ر م ��ا س �ت �ق��وم به
الدولة ،مؤكدًا «املقاومة لن تقف مكتوفة
األيدي تجاه هذا األمر».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ت �س��اء ل��ت ق ��وى  14آذار عن
ال�س�ب��ب ال ��ذي اض �ط��ر رع ��د إل ��ى «اع�ت�م��اد
موقف تصعيدي كان باإلمكان تفاديه».
وأكدت مصادرها لـ «األخبار» أن «األمور
ال ت �ح �ت��اج إل ��ى ك��ل ه ��ذه ال � �ح � ّ�دة» ،إذ «ال
ي �س �ت �ط �ي��ع ح � ��زب ال� �ل ��ه م �ه �م��ا ع�ل�ا س�ق��ف
خطابه ،أن يصل إل��ى حد التهديد بقلب
ال �ط��اول��ة ف ��وق رؤوس ال �ج �م �ي��ع» .ورأت
أن «ح ��دي ��ث رع � ��د ه ��و رس ��ال ��ة إل � ��ى ع � ّ�دة
أط��راف .األول ،رئيس الجمهورية ميشال
سليمان ،بهدف منعه من تأليف حكومة
أم� ��ر واق � � ��ع ،وال� �ث ��ان ��ي ه ��و ال �ن ��ائ ��ب ول �ي��د
جنبالط ،ال��ذي أك��د أن��ه ال ي��زال ثابتًا في
م��وق �ع��ه .وه ��و أي �ض��ًا رس��ال��ة إل ��ى حليفه
النائب ميشال عون ،بعد االجتماع الذي
حصل بني ن��واب األخير ون��واب من كتلة
امل �س �ت �ق �ب��ل ،م �ف��اده��ا ب��أن��ه ل �ي��س ب��إم �ك��ان
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ال��ذه��اب ب�ع�ي�دًا في
عالقته مع املستقبل».
ولفتت املصادر إلى أن «فريق  14آذار كان
امل�ع�ن��ي األول ب �ك�لام رع ��د» ،ب�ع��دم��ا «مل��س

املبادرة املدنية
أقرت «النسبية»
أقرت «املبادرة املدنية لقيام الدولة»
في اجتماعها أمس اقتراح قانون
ال �ن �س �ب �ي��ة ف ��ي ال �ت �م �ث �ي��ل ال �ن �ي��اب��ي.
وعللت االقتراح «بحاجة اللبنانيني
امل ��اس ��ة ال � ��ى إق ��ام ��ة ال � �ت � ��وازن ب�ين
ال �ت �ن��اف��س وال� �ت� �ع ��اون ف ��ي امل �ج��ال
العام ،وهذا ما تسهم فيه النسبية
ف��ي ال�ت�م�ث�ي��ل ال�س�ي��اس��ي إس�ه��ام��ا
ْ
ك �ب �ي��را ،إذ ال إق� �ص ��اء أو إن �ك��ار،
يتبعه ت��واط��ؤ ف��ي ال�س��ر ،مقياسه
ومبتغاه املحصاصة ،ب��ل موازنة
ال �ق��وى واع �ت��راف ب��اآلخ��ر شريكا
ك��ام�ل�ا» .واض��اف��ت ف��ي ب �ي��ان لها:
«وب �م��ا أن اع �ت �م��اد ه ��ذه النسبية
ن �ظ��ام��ا ل�ل�ت�م�ث�ي��ل ال �ن �ي��اب��ي ي�م�ث��ل
أس��اس��ا م�ع�ل��وم��ا م�س�ب�ق��ا إلث�ب��ات
سائر األح�ك��ام القانونية ف��ي هذا
امل �ج��ال ،فيضيق ش�ق��ة ال�خ�لاف��ات
ف��ي إط ��ار م �ح��دود .وب�م��ا أن ذل��ك،
وع� �ل ��ى ن� �ح ��و ع� ��اج� ��ل ،ه� ��و األم� ��ر
امل �ط �ل��وب ف ��ي ت �ك��وي��ن ال�س�ل�ط�ت�ين
التشريعية ثم اإلجرائية ،القادرتني
وال �ف��اع �ل �ت�ي�ن ،مل��واج �ه��ة م ��ا ي �ه��دد
ل�ب�ن��ان وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ومل�ع��ال�ج��ة ما
ه��م ف �ي��ه ،ف��ي امل �س �ت��وي��ات األم�ن�ي��ة
واالجتماعية واالقتصادية .لهذه
األس � �ب ��اب ،ن �ق �ت��رح ،خ �ط��وة أول ��ى،
نص قانون بمادة وحيدة :النسبية
هي النظام في التمثيل النيابي».

ال�ح��زب ،ق��رارًا عند فريقنا بعدم التنازل
عن ثوابته ،وأنه ليس واردًا لدينا إعطاء
ال� �ح ��زب أي غ �ط ��اء ال م ��ن خ�ل��ال ح�ك��وم��ة
وال غ �ي��ره��ا» ،وإذ أش � ��ارت امل� �ص ��ادر إل��ى
أن «م��وق��ف رع ��د ل��ن ي �ق� ّ�دم ول ��ن ي��ؤخ��ر»،
رأت ف�ي��ه «دل �ي��ل إرب ��اك وع ��دم ارت �ي��اح من
تصميمنا على رفض أي شكل من أشكال
املشاركة معه».
ّ
أم��ا ف��ي م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب�م��وض��وع ال�ح�ك��وم��ة،
فأكدت املصادر أنه «ال حكومة أمر واقع
ف ��ي ل �ب �ن ��ان» ،وخ �ص��وص��ًا أن «م��وض��وع
ال�ح�ك��وم��ة ب�ين أي ��دي س�ل�ي�م��ان ،وال��رئ�ي��س
املكلف ّ
تمام سالم» ،وبالتالي «هما ليسا
في وارد اتخاذ ق��رار كهذا» ،لذا «ستبقى
ّ
مجمدة في الوقت الحالي» .ورأت
األمور
أن «سليمان ل��ن يعود م��ن ال��ري� ً�اض وفي
جعبته ح��ل ح�ك��وم��ي» ،واض �ع��ة «زي��ارت��ه
املرتقبة ف��ي إط��ار الجولة االستطالعية،
ملعرفة رؤية اململكة لكل القضايا املتعلقة
باملنطقة».

بري يشجع سليمان
وف��ي امل �ق��اب��ل ،ن�ق��ل رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�ع��ام
امل��ارون��ي ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ودي ��ع ال �خ��ازن
ع��ن رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ن�ب�ي��ه ب��ري
ت��أك �ي��ده «أه �م �ي��ة ال �ت �س��وي��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ـ�ـ�ـ
السعودية للولوج إل��ى اتفاقات تنعكس
إي �ج��اب��ًا ع �ل��ى داخ� ��ل ل �ب �ن��ان» ،وأن «ب ��ري
شجع زيارة رئيس الرئيس سليمان إلى
السعودية ،وتمنى له التوفيق والنجاح
ف��ي ه��ذه ال��زي��ارة واملهمة الكبيرة امللقاة
ع �ل��ى ك�ت�ف�ي��ه ،ل �ك��ي ن �ص��ل إل ��ى م��ا نصبو
إل�ي��ه ،وه��و حلحلة ك��ل ال�ع�ق��د ،م��ن قانون
االنتخابات النيابية ،إلى تأليف حكومة
وطنية ،إلى انتخابات رئاسة الجمهورية
في موعدها الدستوري».

صحناوي :نستطيع الدفاع عن أنفسنا وعرقلة التنصت اإلسرائيلي (هيثم املوسوي)

صحناوي والتحقيق في التنصت

على صعيد قضية التنصت اإلسرائيلي
على لبنان ،أشار وزير االتصاالت نقوال
ص �ح �ن��اوي خ �ل�ال ح � ��وار م �ف �ت��وح نظمه

م ��ؤت� �م ��ر «دي� �ج� �ي� �ت ��ال ي � � ��و» ،إل � ��ى وج� ��ود
م�ح�ط��ات تنصت وت�ش��وي��ش إسرائيلية
ع�ل��ى ط��ول ال �ح��دود ال�ج�ن��وب�ي��ة .وأوض��ح
«أن ثمة فريق عمل ُيحقق ف��ي التنصت

اإلسرائيلي ّ
مكونًا من وزارة االتصاالت
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ن��اظ�م��ة وال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي».
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن � ��ه «ل � � ��دى ب � ��دء ال �ت �ح �ق �ي��ق،
ّ
ع��ط��ل اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون ال �ج �ه��از ال ��ذي ك��ان

تقـرير

طرابلس تتجاوز قطوعًا والخطة األمــ
طرابلس ـــ «األخبار»
تجاوزت طرابلس أمس «قطوع» يوم
الجمعة ،بأقل قدر ممكن من األضرار.
وب��دا على نحو غير متوقع ،أن��ه كان
أق� ��ل أي � ��ام ال �ج �م �ع��ة ت ��وت� �رًا أم �ن �ي��ًا في
املدينة منذ تفجير مسجدي التقوى
وال� �س�ل�ام ف ��ي  23آب ال �ف��ائ��ت ،م ��ع أن
ك��ل ال �ت��وق �ع��ات ك��ان��ت ت�ش�ي��ر إل ��ى أن��ه
سيكون أح��د أكثر أي��ام الجمعة عنفًا
واضطرابًا.
وترجم هذا االستقرار الذي لم يعكره
أي إشكال أمني بارز ،بهدوء حذر ساد
طرابلس قبل الظهر ،بعد إلغاء الحزب
العربي الديموقراطي تظاهرته التي
كان ينوي تنظيمها من منطقة جبل
محسن ب��ات�ج��اه س��اح��ة عبد الحميد
ك��رام��ي ،وإق��ام��ة ص�لاة الجمعة فيها،
بالتوازي مع اتصاالت أجريت إللغاء
م �م��اث��ل ل �ل �م �ه��رج��ان ال �ش �ع �ب��ي ال ��ذي
أعلنت فاعليات ب��اب التبانة إقامته
ف ��ي م �ع��رض رش �ي��د ك ��رام ��ي ال ��دول ��ي،
لنزع فتيل التوتر من املدينة.
مصادر سياسية طرابلسية أوضحت
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» ،أن ��ه «م �ن��ذ ال �ي��وم األول
إلع �ل�ان ال �ت �ظ��اه��رة ،ك ��ان ي��رج��ح أن�ه��ا

ل ��ن ت �ح �ص��ل ،ب ��ل ه ��ي م �ج��رد م �ن��اورة
وموقف ذك��ي للفت األنظار وتحويل
االن� �ت� �ب ��اه ب ��ات �ج ��اه م �ن �ح��ى آخ � ��ر؛ ألن
ال � � �ح� � ��زب ال � �ع � ��رب � ��ي ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط� ��ي
ي�ع��رف أن ال�ظ��روف األمنية ال تسمح
بتنظيمها ،وأن ال إمكانية لتنظيمها
ً
أصال».
وتوقفت املصادر عند «الخطة األمنية
التي تسير ببطء ،خطوة خطوة ،لكن
ب�ح��زم أق ��وى م��ن ال �س��اب��ق ،وب�ح�ض��ور
أك �ب��ر ل �ل �ج �ي��ش» ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن ��ه «ال
أح� ��د ي �ت �ح��دث ع ��ن ح ��ل أم �ن��ي ج ��ذري
للمشكلة ف��ي ط��راب�ل��س ،ل�ك��ن املطالب
تتمحور حول ضرورة ضبط الوضع
األم�ن��ي وع��دم خ��روج��ه ع��ن ط��وره كما
كان يحصل خالل جوالت االشتباكات
السابقة ،لكن ذلك أمر مرهون بالواقع
اإلقليمي أكثر منه الداخلي».
وعن اللقاء الذي عقد في منزل املفتي
م ��ال ��ك ال� �ش� �ع ��ار أول م� ��ن أم � � ��س ،رأت
امل �ص��ادر أن «أهميته تنبع م��ن كونه
أول ل �ق��اء م��وس��ع ي�ج�م��ع إل ��ى امل�ف�ت��ي
ال �ن��واب وامل �ش��اي��خ و«ق� ��ادة امل �ح��اور»،
وبحضور وزي��ر الداخلية» ،وه��و أمر
ك ��ان م �ح��ل ت�ع�ل�ي�ق��ات ال �ب �ع��ض ال��ذي��ن
رأوا أنه «اجتماع أسقط هيبة الدولة

نهائيًا؛ إذ كيف يجتمع وزير الداخلية
م��ع «ق� ��ادة م �ح��اور» أغ�ل�ب�ه��م مطلوب
بمذكرات توقيف ،واآلخ��ر منهم يرفع
السالح بوجه الجيش والقوى األمنية
ويروع املواطنني ويخالف القوانني؟».
ل� �ك ��ن امل � � �ص� � ��ادر رأت أن االج� �ت� �م ��اع
ك ��ان «ت �ع �ب �ي�رًا وان �ع �ك��اس��ًا ع��ن رس��ال��ة
سياسية مهمة ،هي أنه بعد تفجيري
ط ��راب� �ل ��س ف ��ي  23آب امل� ��اض� ��ي ،ب��ات
الجميع ف��ي املدينة يتحدث بخطاب
وب�ل�غ��ة س�ي��اس�ي��ة واح � ��دة ،وأن ه�ن��اك
تبنيًا لهذا الخطاب سياسيًا وشعبيًا،
ألن التفجيرين ليسا حدثًا عاديًا كما
ه��و ش��أن االش�ت�ب��اك��ات أو اإلش �ك��االت
الفردية األخرى».
غير أن املصادر توقفت عند القرارات
القضائية بحق النائب السابق علي
ع �ي��د ،م��ن ب�ل�اغ ب�ح��ث وت �ح� ٍّ�ر وم��ذك��رة
ج �ل��ب ،ورأت ف�ي�ه��ا «خ �ط��وة لتنفيس
ً
االح �ت �ق��ان وت�ه��دئ��ة ال �خ��واط��ر ق�ل�ي�لا»،
وكذلك عند استحقاق الثالثاء املقبل،
م��وع��د اس�ت�م��اع ال�ق�ض��اء إل��ى إف��ادت��ه،
م �ش �ي ��رة إل � ��ى أن � ��ه «س �ي �ش �ك��ل م�ح�ط��ة
ف��اص �ل��ة؛ ف �ف��ي ض ��وء ح �ض��ور ع �ي��د أو
ع��دم��ه ،أو كيفية ح �ض��وره أو غيابه،
ي �ت��وق��ف ال �ك �ث �ي��ر م ��ن م�ل�ام��ح امل��رح �ل��ة

امل�ق�ب�ل��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن ع�ي��د ق ��ال إن��ه
ي�ق�ب��ل امل �ث��ول أم ��ام أي ج�ه��ة قضائية
ملساءلته ،إال ف��رع امل�ع�ل��وم��ات؛ ألن��ه ال
يثق به».
في املقابل ،أكدت أوس��اط اإلسالميني
ل�ـ«األخ�ب��ار» أن «ك��ل القوى اإلسالمية
ال ت��ري��د معركة ج��دي��دة ف��ي طرابلس،
وت� �ت� �ه ��رب دائ � �م� ��ًا م� ��ن امل � �ش� ��ارك� ��ة ف��ي
االش� �ت� �ب ��اك ��ات ،ألن� �ه ��ا ت� �ع ��رف أن� �ه ��ا ال
ت �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح�ت�ه��ا ،ول � ��ذا ال�ت�ق��ت
ع �ن ��د امل �ف �ت ��ي ال� �ش� �ع ��ار ل �ل �ت �ع �ب �ي��ر ع��ن
ه��ذا ال�ت��وج��ه» ،م�ش�ي��رة إل��ى أن املفتي
الشعار «ينسج خطًا سياسيًا يشكل
ً
غطاء للخطة األمنية ،مبتعدًا عن كل
املواقف والخطوات والتصعيدية».
من جهته ،قال عضو املكتب السياسي
في الحزب العربي الديموقراطي علي
ف�ض��ة إن «أس �ب��اب ت��أج�ي��ل ال�ت�ظ��اه��رة
هو رفض وزارة الداخلية الترخيص
لها ،وألن الوضع األمني في طرابلس
ال يسمح بذلك ،وكذلك عدم وجود أي
مالمح جدية من قبل الدولة في أنها
ستحمي هذه التظاهرة».
وع � � ��ن ال� � �خ� � �ط � ��وات ال� � �ت � ��ي ق � ��د ت �ت �خ��ذ
ب�خ�ص��وص ذه ��اب ع�ي��د إل ��ى ال�ق�ض��اء
ل�ل�إدالء ب��إف��ادت��ه ي��وم ال�ث�لاث��اء املقبل،

