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متفرقات
من فرع املعلومات .فهود مكافحة الشغب
ومغاوير الجيش كانوا يحتمون من املطر
ت�ح��ت ج�س��ر ال�ع��دل�ي��ة .أم��ا وزي ��ر الداخلية
في حكومة تصريف األع�م��ال زي��اد بارود
ف��أع�ل��ن ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ«ال �ن �ش��رة» أن ��ه «لو
ل��م أك ��ن ب��امل��وق��ع ال��رس �م��ي ل�ك�ن��ت شاركت
ب��ال �ت �ظ��اه��رة» .إع�ل�ان اس �ت��دع��ى زخ �م��ًا من
التعليقات طالبت الوزير باالستقالة فورًا
واالنضمام إلى «الثوار».
شعور بالفرح والتفاؤل والثقة بالنفس
ساد املشاركني ،بعدما اختتموا نشاطهم
تحت جسر العدلية ورفعوا أيديهم تحية
للعلم اللبناني والنشيد الوطني .القلق
م ��ن ت �ج �ي �ي��ر ال �ت �ح��رك ل �ف��ري��ق واح � ��د كان
مقدمة التظاهرة التي احتلها
ب��ادي��ًا ف��ي ّ
مستقلون وضعوا بادج كتب عليه
شباب
ّ
«مواطن منظم» .وكذلك في التسابق على
اع� �ت�ل�اء ال �ش��اح �ن��ة ال �ت��ي ح �م �ل��ت مكبرات
الصوت .لكن ما كتبه ماهر دياب تعليقًا

ليس كل من نقر ّزر
«سأحضر» على فايسبوك
حضر بالفعل

ح��رك��ة م��دن �ي��ة ،ن�ح�ن��ا ح��رك��ة س�ل�م�ي��ة ضد
ال��رج�ع�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة» .إح ��دى املشاركات
اخ�ت��ارت لنفسها حمل الف�ت��ة كتب عليها
ّ
«كرهتونا بشهر آذار ...أنا بقاتل إسرائيل
وبشرب كاس».
واك �ب��ت امل �س �ي��رة س �ي��ارة ل �ل �ق��وى األمنية،
وثالثة دراجني ،وجيب مدني يضم عناصر

ع�ل��ى م�ش��ارك�ت��ه ي�ش��ي ب�ه��واج��س م��ن نوع
آخ��ر كاعتراضه على م��ا س� ّ�م��اه «الجانب
ال � �س ��وق ��ي م � ��ن ال� � �ش� � �ع � ��ارات م� �ت ��ل «كالب
يكون
الطائفية» وهي عبارات «صار الزم
ً
ل�ه��ا ردي ��ف م�ت��ل ك�ل�اب ال�ع�ل�م��ان�ي��ة» مثال.
على حد قوله.
اع�ت��راض��ات أخ��رى ب��رزت ف��ي التعليقات،
أهمها أن «الحملة تريد معالجة النتيجة
(ال� �ن� �ظ ��ام ال �ط ��ائ �ف ��ي) ،ب �ي �ن �م��ا ن �ع �ت �ق��د في
رأي� � �ن � ��ا امل � �ت� ��واض� ��ع أن � � ��ه ي� �ج ��ب معالجة
أس��اس املشكلة (الطائفية) ال�ت��ي نجدها
ف ��ي امل �ج �ت �م��ع وال �ن �ف��وس وأم ��اك ��ن العمل
وال ��دراس ��ة وط��ري �ق��ة ال �ت �ص� ّ�رف .ك�م��ا كتب
نينار ف��ي مدونته« :أي إص�لاح يأتي من
ت �ظ��اه��رة س�ي�س�ق��ط ف��ي ت �ظ��اه��رة طائفية
م �ض��ادة ف��ي ال �ي��وم ال �ت� ّ�ال��ي .ك�م��ا أن إلغاء
النظام الطائفي ف��ي ظ��ل شعب طائفي ال
الطائفية».
يعني نهاية
ّ
في
�ت
�
ن
�ا
�
ك
آذار
14
�اب
�
�ت
�
ك
�ض
وج ��وه ب�ع�
ّ
امل�س�ي��رة .م�ش��ارك��ة شخصية ل��م تستفز
املشاركني غير الحزبيني .لكن االستفزاز
جاء من قناة أخبار املستقبل التي بثت

تقريرًا عن التظاهرة ،تحدث فيه مسؤول
ّ
التحرك
شبابي من تيار املستقبل باسم
وب��اس��م امل �ش��ارك�ي�ن ف �ي��ه .وت�ع�ل�ي�ق��ًا على
التقرير أوض��ح ب�ي��ان ب��اس��م «املواطنني
وامل ��واط� �ن ��ات وامل �ج �م ��وع ��ات الشبابية
واملستقالت،
وال �ط�ل�اب �ي��ة وامل �س �ت ّ�ق �ل�ين ّ
ال ��ذي ��ن وال �ل ��وات ��ي ن��ظ �م��وا ون��ظ �م��ن هذا
ال �ت �ح� ّ�رك ،ي��ؤك��د وي �ك��رر م �ج��ددًا «أن �ن��ا ال
ننتمي ال لقوى  ١٤آذار وال لقوى  ٨آذار
أو ألي اصطفاف طائفي ،وك��ل محاولة
من أي حزب أو تنظيم سياسي لتجيير
ّ
التحرك من أجل مآرب
أو استخدام هذا
طائفية وسياسية ّ
ضيقة هي مرفوضة
ّ
التحرك
ومستهجنة ،وخاصة أن شعار
ه ��و إس �ق ��اط ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي وجميع
رموزه».
ّ
املقابل ،لم يكن رد فعل أنصار فريق 8
في ّ
فايسبوك
موقع
زخر
فلقد
حجمًا.
أقل
آذار
ّ
بمئات التعليقات التي اتهمت املنظمني
بأنهم «عمالء» .ولم تتوان إحدى املشاركات
ع��ن ال �س��ؤال« :أع �ل��ن ال��رئ�ي��س اإلسرائيلي
منذ أسابيع أن سقوط حزب الله سيكون
ع�ل��ى أي ��دي ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ه��ل يقصد
ع �ل��ى أي� � ��دي ه � ��ذه ال �ت �ح ��رك ��ات املشبوهة
وم��ن يقف وراء ه��ا؟ أم��ا علي الزين فكتب:
«أن ��ا م��ع إل �غ��اء الطائفية السياسية ومع
علمنة املجتمع في لبنان ،لكني أيضًا ضد
إسرائيل وض��د وج��وده��ا ،وبعض الناس
يستخدمون ه��ذه الشعارات لألسف فقط
للنيل من املقاومة».
هذا على الفايسبوك ،أما في امليدان فأثناء
قيام عدد من النشطاء بتوزيع قصاصات
ت��دع��و إل ��ى ال�ت�ح��رك وامل �ش��ارك��ة الشبابية
ف ��ي ال �ت �ظ��اه��رة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ط��ري��ق صيدا
ال�ق��دي�م��ة ،أق��دم��ت م�ج�م��وع��ة م��دن�ي��ة داخل
س �ي��ارة ع�ل��ى اخ�ت�ط��اف�ه��م واق �ت �ي��اده��م الى
مكان مجهول ف��ي الشياح ،إذ ع�م��دوا الى
ضربهم وتوجيه السباب والشتائم لهم،
وتهديدهم بالتوقف عن النشاط ،وإلغاء
التظاهرة ،قبل إطالق سراحهم بعد ثالث
ساعات».
ق� �ط ��اع ال� �ش� �ب ��اب وال � �ط�ل��اب ف ��ي الحزب
الشيوعي اللبناني ،أص��در بيانًا «أدان
بشدة ه��ذا العمل ال�ف��ردي ـــ األم�ن��ي غير
امل�س��ؤول ،ورأى أن عمل خفافيش الليل
ل��ن ي��ره��ب رف��اق �ن��ا وال ح��زب�ن��ا ( )...ولن
تثنيه مجموعة م��وت��ورة مفترض أنها
ت��اب�ع��ة ل�ج�ه��ة س�ي��اس�ي��ة ت�ط��ال��ب بإلغاء
الطائفية السياسية ،على محاولة زرع
ال�خ��وف وال��رع��ب ف��ي ال �ط��رق��ات» .وأعلن
الشيوعي أن��ه ب��دأ التحضير ل�ـ«ي��وم 20
آذار مسيرة الغضب الوطنية اللبنانية
وال �ع��رب �ي��ة» ،وي� ��وم  17ن �ي �س��ان مسيرة
العلمانية ،وي��وم األول من أي��ار مسيرة
الغضب العمالي».

عبوة «مجهولة» في الهرمل والنفوس تغلي
محمد نزال
كأن منطقة الهرمل ال يكفيها ما تعانيه
م ��ن أه �م ��ال وف �ق��ر وح ��رم ��ان ،ي �ص��ل إلى
ح��د ال�ف�ع��ل امل�ب��رم��ج ،ك�م��ا ي��رى كثير من
أبنائها ،حتى تصبح مسرحًا ألحداث
أم�ن�ي��ة «غ��ام�ض��ة» ت��زي��د م��ن ق�ل��ق أهلها.
ع�ن��د ال�س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ص�ب��اح أمس،
انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل ألسرة
ّ
ّ
من آل علوه ،أدت إلى إصابة أحد أبنائها
بجروح خطرة.
ً
ّ
ت�ل��ق��ت «األخ� �ب ��ار» ات �ص��اال م��ن ش��اب في
ّ
تحدث فيه ّ
عما رآه هناك ،قبل أن
الهرمل،
يشير إلى «حالة القلق والترقب ألحداث
هائلة يمكن أن تحصل بني عائلة الشاب
املصاب وعائلة ناصر الدين التي بينها
وب�ين العائلة األول ��ى ث��أر ع�م��ره سنتان
تقريبًا» .أوضح الشاب أن خلفية انفجار
العبوة ،على ما يبدو ،هي «عملية ثأر
من عائلة القتيل ،الذي كان قد قتل على
ي��د وال ��د ال �ش��اب ال ��ذي أص�ي��ب بالعبوة،
علمًا ب��أن وال��ده ك��ان قد سلم نفسه إلى
ال��دول��ة وم ��ا زال م��وق��وف��ًا م�ن��ذ س�ن��ة و8
أشهر بال محاكمة».
أحد الذين تابعوا حادثة أمس رأى أن ما
حصل «ه��و أكثر من انفجار عبوة ،هو
على م��ا ي�ب��دو دق إس�ف�ين ب�ين العائالت

اشتباه في تورط
أجهزة استخبارات إليجاد
فتنة بين العائالت

ف��ي املنطقة ،وق��وى األم��ن وال��دول��ة كلها
متورطتان في ذلك ،بغية إظهار الدولة
على أنها تحقق إنجازات».
ات�ص�ل��ت «األخ� �ب ��ار» ب�م�س��ؤول ف��ي قوى
الهرمل،
األم � ��ن ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ب �ع �ل �ب��ك ـ �ـ �ـ �ـ �ـ
ينّ
وسألته عن تفاصيل ما حصل ،فتب
ـــــ بحسب امل�س��ؤول ـــــ أن ال�ق��وى األمنية
ل��م ت�ع�ل��م ب��أم��ر ال �ح��ادث��ة إال ب �ع��د مرور
 4س��اع��ات ع�ل��ى ان�ف�ج��ار ال �ع �ب� ّ�وة ،وذلك
رغم ضخامة االنفجار ال��ذي أك��د بعض
األه ��ال ��ي «أن ك ��رات ح��دي��دي��ة ك��ان��ت في
ال� �ع� �ب ��وة ت� �ط ��اي ��رت ع �ل ��ى م �س ��اح ��ة 700
متر ،وأث��ار االنفجار عمودًا ضخمًا من
الدخان».

امل� � � �س � � ��ؤول األم � � �ن� � ��ي ق� � � � ��ال ،ب � � �ن� � � ً
�اء على
التحقيقات امليدانية األولية ،إن «الشاب
املصاب كان يفكك عبوة وضعت سابقًا
ف��ي م�ك��ان�ه��ا ،لكنها ان�ف�ج��رت م��ن طريق
ال� �خ� �ط ��أ» ،الف� �ت ��ًا إل � ��ى وج� � ��ود «ث� � ��أر بني
ع��ائ�ل��ة امل �ص��اب وال�ع��ائ�ل��ة األخ � ��رى ،لكن
الظاهر أن عائلة املصاب حاولت إلصاق
املسؤولية بالعائلة األخ��رى في وسيلة
ضغط لإلسراع في إتمام املصالحة بني
العائلتني».
أحد املقربني من الشاب املصاب استغرب
«تحليل» القوى األمنية للحادثة ،مشيرًا
إل��ى أن ه��ذا ال �ق��ول «ي��زي��د م��ن االشتباه
ف��ي ت��ورط أج�ه��زة اس�ت�خ�ب��ارات ف��ي هذه
العمليات إلي �ج��اد ف�ت�ن��ة ،وخ��اص��ة أنها
ل �ي �س��ت ال �ع �م �ل �ي��ة األول� � ��ى ال �ت��ي تحصل
ف��ي املنطقة ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،والتي
ل�ل�أس ��ف ل� ��م ي �غ �ط �ه��ا اإلع� �ل� ��ام كفاية»،
داعيًا جميع من يهمهم األمر إلى زيارة
املنطقة للتأكد مما يحصل ،والوقوف
على هموم العائالت.
هكذا تنام الهرمل على وقع شائعات عن
محاوالت للرد على العبوة بعبوة أخرى،
القاطنني في املنطقة ،فيما
وقلق يساور
ً
غياب األمن ،فضال عن الفقر والحرمان،
يستشري على م��رأى جميع املسؤولني
ومسمعهم.

إشكال «الحقوق ــ »1يتجدد
ّ
تجدد اإلشكال الطالبي السوري ـ ـ ـ اللبناني ،أول من ّأمس ،في كلية
هذا
الحقوق ـ ـ ـ الفرع األول في الجامعة اللبنانية .كان متوقعًا مثل ّ
اإلشكال بعد ارتفاع «دوز» التوتر بني الفريقني ،والسبب هو تأخر
الحل بانتظار دراسة املقترحات التي رشحت عن االجتماعات
بينهما .وكالعادةّ ،
تعددت الروايات بشأن اإلشكال ووصلت هذه
املرة إلى خمس ،ليتفق «الرواة» على رواية واحدة ،هي أن «شابني
من خارج الجامعة دخال القاعات وأذاعا خبرًا مفاده أن الرئيس
السوري وافق على نقل الطالب السوريني إلى جامعات سوريا».
ضاعت «الطاسة» .ال أحد يعرف الرواية الدقيقة؛ لذا ،عقد في
الجامعة اجتماع بحضور القنصل في السفارة السورية غسان
عنجرين ورئيس مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل يوسف
جابر والطالب السوريني .وأشار عنجرين إلى «أن اإلشكال ليس في
تعدد الروايات ،بل في غياب التنظيم والحماية والضبط في الجامعة؛
فهناك بعض األشخاص يدخلون إلى الجامعة ويمارسون أعمال
بلطجة» .وأكد «دعم مطالب طالبنا املحقة فقط ،وقد طلبنا منهم
التركيز على الدراسة وتحصيل عالمات مرتفعة ،وشددنا على
اتخاذ إجراءات بحق أي طالب يخالف أنظمة الجامعة ،وال تغطية
ألي شخص يرتكب أخطاء داخل حرمها» .بدوره ،لفت جابر إلى
«أن الحركة ستفتح تحقيقًا ،وإذا ما تبني أن أحد الحركيني له عالقة
باإلشكاالت فستتخذ بحقه إجراءات ،وسيفتح أيضًا تحقيق عقب
االنتهاء من االمتحانات» ،مؤكدًا أن «الطالب اللبنانيني متمسكون
ببقاء الطالب السوريني ،وأن َ
شعبي لبنان وسوريا شعب واحد في
بلدين».

مناورة تحسبًا للزالزل جنوبًا
ّ
نفذ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تمرينًا مشتركًا ،أول من أمس،
بشأن كيفية التصدي للكوارث في مدينة صور (آمال خليل) ،وذلك
بعد تدريب مماثل شهدته بلدة صريفا قبل عامني .وسمي التمرين
«املنارة املوحدة» ،واعتمد ،بحسب بيان لليونيفيل ،على «سيناريو
خيالي لرد الفعل عند حصول حالة ط��وارئ إنسانية ضخمة تلي
وق���وع زل����زال» .واش��ت��رك��ت ف��ي التمرين
أجهزة بلدية صور وق��وات األمن وفرق
الدفاع املدني والصليب األحمر اللبناني،
وهدف إلى «تعزيز قدرات التنسيق بني
امل��ش��ارك�ين ب��غ��ي��ة االس��ت��ج��اب��ة بفاعلية
عند حدوث كارثة طبيعية غير متوقعة
في ح��دود الوسائل وال��ق��درات املتاحة».
وش��ارك في التمرين  277جنديًا أمميًا
ول��ب��ن��ان��ي��ًا و 70م���رك���ب���ة ومروحيتان
للجيش واليونيفيل وعشرات متطوعي
ال��دف��اع امل��دن��ي وال��ص��ل��ي��ب األح��م��ر ،على
م��س��رح م��ن��زل م��دم��ر ب��ف��ع��ل ت��ع��رض��ه ل��ل��ق��ص��ف اإلس���رائ���ي���ل���ي ،يقع
بمحاذاة مخيم البص وعلى طرف عقار شاغر تابع لوزارة الدفاع.
وأكد مشرف على التدريب أن التدريب كان متخصصًا ،لكن واقعيًا
فـ«األجهزة املحلية غير جاهزة ملواجهة زل��زال محتمل في منطقة
صور».

قطع طريق املنصورية ـــ عني سعادة
باإلطارات املشتعلة
قطع سكان منطقتي املنصورية وعني نجم ،أمس ،طريق املنصورية
ـ ـ ـ عني سعادة ،باإلطارات املشتعلة ،ملدة زادت على  45دقيقة ،قبل
أن تتدخل القوى األمنية لفتحها .وتشير مصادر املعتصمني
ّ
لـ«األخبار» إلى أن قطع الطرقات «هو خطوة تصعيدية أولى في
إطار رفض مد خطوط التوتر العالي فوق بيوتنا ومدارسنا» .ووعد
األهالي بخطوات أخرى في األسبوع املقبل.

«خمر ودعارة» وراء جريمة قب الياس؟
بينت التحقيقات التي أجراها آمر فصيلة درك شتورة (نقوال
أبو رجيلي) ،بالتعاون مع استخبارات الجيش اللبناني ،في مقتل
رياض علي كمال ( 30عامًا) أن الجريمة حصلت داخل مزرعة تقع
في سهل بلدة قب الياس .مسؤول أمني أوضح لـ«األخبار» أن عامل
املزرعة الذي أوقف لالشتباه فيه بارتكاب الجريمة أنس أ ،.اعترف
أمام املحققني بأنه ليل  24/23الجاري كان يحتسي الخمرة في
املزرعة مع املغدور وكل من محمد م ،.وكمال ب ،.ومحمد غ.
ممارسات خارجة عن اآلداب
تحدث املوقوف في اعترافات أولية عن ُ
العامة .وفي ضوء اعترافات املشتبه فيه ،أوقف باقي األشخاص
الذين كانوا في املزرعة تلك الليلة قبل حصول الجريمة.

