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سياسة

رسائل
إلى المحرر
رسالة حرص
على الوطن
والمواطن
وأخـ ـيـ ـرًا ،وب ـع ــد خ ـمــس س ـنــوات
من املماطلة والتمييع واملراوغة
والـ ـتـ ـضـ ـلـ ـي ــل وال ـ ـ ـتـ ـ ــذاكـ ـ ــي ع ـلــى
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــن ،أقـ ـ ـ ـ ــرت ال ـس ـل ـس ـل ــة
ال ـتــي تـفـتـقــد ال ــى أدنـ ــى معايير
امل ــوض ــوعـ ـي ــة والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة ج ـ ــراء
ارتـ ـ ـج ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـط ـب ـق ــة
السياسية فــي معظم املـفــاصــل،
ل ـي ــس ب ـ ــدءا ب ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب
وانتهاء بسلسلة االنهيار ...
بداية ،وللتنويه فقط ،فإن ايقاف
ال ـ ـهـ ــدر وال ـ ـف ـ ـسـ ــاد فـ ــي ق ـطــاعــن
ح ـي ــوي ــن ف ـق ــط ك ـف ـي ــل بـتـغـطـيــة
سـلـسـلــة م ـضــاع ـفــة وان سلمنا
ً
جـ ـ ـ ــدال ب ـ ــأن هـ ـ ـ ــؤالء ال ـس ـي ــاس ــن
ل ـ ــن يـ ــوق ـ ـفـ ــوا أو يـ ـخـ ـفـ ـف ــوا ه ــذا
ال ـه ــدر وال ـف ـس ــاد ،ف ــإن اي عــاقــل
ل ــو ت ــأم ــل ق ـل ـيــا سـيـسـتـنـتــج أن
ه ــذه السلسلة ذاه ـبــة بــاملــواطــن
والوطن الى االنهيار االجتماعي
واالقـتـصــادي الشامل بعد نيف
من السنوات جــراء غياب أبسط
معايير العدل بني فئات املجتمع
الـ ـ ـ ـ ــذي ف ـ ـص ـ ـلـ ــوه الـ ـ ـ ــى ن ـص ـف ــن.
ف ـ ـمـ ــوظ ـ ـفـ ــو املـ ـ ـ ـ ـ ــاك تـ ـض ــاعـ ـف ــت
رواتبهم عشوائيًا وتراوحت بني
مليون وأربعة ماليني ليرة وهم
املضمونون والحائزون على بدل
غالء املعيشة وامتيازات أخرى...
بينما نصف املجتمع االخر فهو
االجراء واملياومون واملتعاقدون
والعمال والفالحون واملزارعون
وال ـك ــادح ــون الــذيــن ال سـنــد لهم
وال مـعــن ب ــدون ض ـمــان أو بــدل
غـ ـ ــاء أو زي ـ ـ ـ ــادة أو امـ ـتـ ـي ــازات
س ــوى ت ــراك ــم ال ـض ــرائ ــب عليهم
ناهيك عن تعميم البطالة بينهم
وت ــده ــور حــالـتـهــم االق ـت ـصــاديــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة امل ـت ـف ــاق ـم ــة بـكــل
تشعباتها...
ول ـن ـعــد الـ ــى ال ـت ــأم ــل وتـصـحـيــح
الخلل كي ال يصيبنا كما أصاب
اليونان.
إن ه ـ ـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة ه ـ ــي ب ــرس ــم
كـ ــل م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي ه ـ ــذه ال ـط ـب ـقــة
الـسـيــاسـيــة وم ــن هـنــا ف ــإن األمــل
م ـع ـق ــود ع ـل ــى ف ـخ ــام ــة الــرئ ـيــس
وعماد الوطن حماية العهد برد
هذا القانون حرصا على الوطن
واملواطن...
عباس حيوك ـــ عيتا الشعب

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.

على اغالف

خروج مطلوبي عين الحلوة:
هل تهدر الدولة «فرصة ثمينة»؟
ّ
قدم مطلوبو عين
الحلوة عرضًا للدولة
اللبنانية :إخالء المخيم من
جميع المطلوبين البارزين،
والوجهة سوريا .قرر عناصر
«جبهة النصرة» وتنظيم
«داعش» والذين يدورون
في فلك «القاعدة» ترك
المخيم إلى إدلب ودير الزور
كي يريحوا أهل المخيم
ويستريحوا .بماذا ردت
الدولة اللبنانية؟
رضوان مرتضى
خطف
فاوضت الدولة اللبنانية َمن
ّ
عسكرييها وقتل اثنني منهم ونفذ
تفجيرات قتلت مدنيني ،بينهم نساء
ّ
وأطفال .وعقدت صفقة مع من احتل
أرضـهــا فــي عــرســال وأره ــب شعبها.

تنازلت عن ثأر يتمناه ذوو الضحايا
والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــداء مـ ـم ــن أوج ـ ـع ـ ـهـ ــم س ـيــف
جبهة النصرة ،سواء في الجرود أو
فــي عـمــق األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة ج ــراء
ال ـس ـيــارات املـفـخـخــة واالن ـت ـحــاريــن.
ّ
غ ـي ــر أن ذلـ ــك ك ـل ــه م ـب ــرر ف ــي سـبـيــل
تحرير األرض ،وإنهاء الخطر الذي
ّ
يمثله احتالل الجرود ،وحقن دم أهل
ع ــرس ــال وال ـن ــازح ــن وك ــل م ــن يــريــد
ال ـه ـج ــوم ل ـت ـحــريــر األرض املـحـتـلــة،
ً
فضال عن فك أسر ثمانية أسرى من
حــزب الله .لكن ،ملــاذا ترفض تسوية
ت ـق ـض ــي ب ـ ـخـ ــروج م ـط ـل ــوب ــي مـخـيــم
عــن الـحـلــوة؟ أليست فــرصــة إلراحــة
أهــل املخيم مــن عــبء وتـهــديــد جاثم
على صدر أهله وأهل صيدا ومعهم
ك ــل الـلـبـنــانـيــن؟ أل ــم تـعـلــن األج ـهــزة
األمـنـيــة غـيــر م ــرة أن ه ــؤالء يسعون
إلى تدمير املخيم وقلبه فوق رؤوس
أهله؟ لقد قــرر هــؤالء اليوم الخروج
وتـ ــرك امل ـخ ـي ــم ،ف ـل ـم ــاذا ُي ـض ـ ّـي ــع أحــد
فرصة كـهــذه ،وال سيما أن املصادر
ّ
تكشف أن هـنــاك نـحــو  ١٣٠مطلوبًا
بجرائم اإلرهاب مستعدون للخروج
من مخيم عني الحلوة إلــى إدلــب إذا
وافـقــت الــدولــة اللبنانية؟ يــأتــي هذا

ً
ال ـقــرار اسـتـكـمــاال لتصريح القيادي
اإلس ــام ــي الـشـيــخ أســامــة الشهابي
قـبــل أســاب ـيــع ،ي ــوم طـلــب مــن الــدولــة
الـلـبـنــانـيــة ف ـتــح م ـمــر ملـطـلــوبــي عني
الحلوة للمغادرة الــى ســوريــا حقنًا
لـ ــدمـ ــاء أه ـ ــل امل ـخ ـي ــم وحـ ــرصـ ــا عـلــى
ّ
تحول إلى
عدم تدميره .هذا املطلب
حقيقة .ويرى إسالميو عني الحلوة
أنهم بذلك يريحون الدولة اللبنانية
واملخيم ويرتاحون .وذكرت مصادر
جـهــاديــة ل ــ«األخ ـب ــار» أن الـخــارجــن
س ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــون مـ ـ ــن جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة
وتـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
أنصار «النصرة» ستكون وجهتهم
إدلب .أما عناصر «داعش» فستكون
وجـهـتـهــم م ـعــاقــل الـتـنـظـيــم ف ــي ديــر
الـ ــزور .وكـشـفــت امل ـص ــادر نفسها أن
أس ـمــاء أســاسـيــة مـسـتـعــدة لـلـخــروج
مــن املـخـيــم ،س ــواء الـقـيــادي املتشدد
ج ـمــال رم ـيــض امل ـل ـقــب بــالـشـيـشــانــي
أو القيادي في كتائب عبدالله عزام
توفيق طه.
بعد بــدء املـفــاوضــات بــن حــزب الله
وجبهة النصرة فــي األي ــام املاضية،
ع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن أم ـي ــر «جـبـهــة
الـ ـنـ ـص ــرة» فـ ــي ال ـق ـل ـم ــون أب ـ ــو مــالــك

ال ـت ـل ــي ط ـ ــرح أن ت ـت ـض ـمــن ال ـص ـف ـقــة
أس ـم ــاء سـجـنــاء ف ــي روم ـي ــة ،إضــافــة
ال ــى خـمـســن عــائ ـلــة م ــن مـخـيــم عني
الـحـلــوة طلب تسهيل انتقالهم إلى
إدل ــب .وقــد رفضت الجهة اللبنانية
ط ـ ــرح إخـ ـ ـ ــراج م ــوق ــوف ــن مـ ــن سـجــن
رومية ،اال أنها تركت مسألة خروج
الـعــائــات مــن عــن الحلوة مفتوحة،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن خ ـم ـس ــن ع ــائـ ـل ــة يـعـنــي
قــرابــة مئتي شـخــص .أول مــن أمــس،
تــداعــى وج ــوه «الـشـبــاب املـسـلــم» في
ع ــن ال ـح ـل ــوة (ت ــوف ـي ــق ط ــه وأس ــام ــة
ال ـش ـهــابــي وزي ـ ــاد أب ــو ال ـن ـعــاج وأب ــو
حمزة مبارك وآخرين) ،وهم جميعًا
مـطـلــوبــون بـتـهــم اإلرهـ ـ ــاب ،واتـفـقــوا
على الطلب من السفارة الفلسطينية
التوسط مع الدولة اللبنانية لعرض
هذا املقترح .وذكرت مصادر الشباب
امل ـس ـل ــم لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «ال ـش ـب ــاب
املـ ـسـ ـل ــم سـ ـيـ ـت ــرك ــون ع ــائ ــاتـ ـه ــم مــن
أج ــل ال ـح ـفــاظ عـلــى املـخـيــم وأه ـل ــه»،
مشيرة الى أن «ذلــك يدل على صدق
نوايانا» .وأكد الشهابي لـ»األخبار»:
«حسمنا أمــرنــا بأننا لــن نكون أداة
ّ
أي كــان لتدمير املـخـيــم ،لــذلــك قررنا
تــرك األحـبــة واأله ــل مــن أجــل حماية
(أرشيف)

