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كالم في السياسة

فراغ؟

ثالثة ألغام ورصاصة قاتلة
جان عزيز

«األخ �ب��ار» أن السفير األم�ي��رك��ي في
بيروت ديفيد هيل استطلع إمكانية
ال �ت �م ��دي ��د ل �س �ل �ي �م��ان ،ك ��ذل ��ك ف�ع�ل��ت
سفيرة االتحاد األوروب��ي في لبنان
أنجيلينا إيخهورست األمر نفسه.
وبعد استقبال الراعي لجعجع بعد
ظ �ه��ر أم� ��س ،أم ��ل ج�ع�ج��ع أن «ي �ن��زل
ال �ع �م��اد ع ��ون إل ��ى ال �ج �ل �س��ة ،وي�ح��ث
النواب على التصويت له ،وفي حال
نيله أكثرية األصوات ،أي  65صوتًا،
سأكون أول من يهنئه ،لكن املقاطعة
غ �ي��ر م �ق �ب��ول��ة» .وع� ��ن ط� ��رح ال ��راع ��ي
التمديد لسليمان ،قال جعجع« :لقد
ف��ات�ح�ن��ا ال�ب�ط��ري��رك ب �ه��ذا امل��وض��وع،
ولكن تبني من التعداد أن��ه ال توجد
أك�ث��ري��ة ف��ي امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي ترغب
ف� ��ي ت� �ع ��دي ��ل ال� ��دس � �ت� ��ور .ول�ل�أس ��ف،
انتهى امل��وض��وع عند ه��ذا ال�ح��د ،أي
انتهى قبل أن يبدأ».
ب � ��دوره ،أك ��د ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ه ب ��ري أن
«ه�ن��اك جلسة ك��ل دقيقة (ف��ي األي��ام
ال� �ع� �ش ��رة) ح �ت��ى إذا ل ��م ي � � ُ
�دع إل�ي�ه��ا
رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س إذا ك� ��ان ال �ن �ص��اب
متوافرًا ،وال ضرورة ألن أعني جلسة
غ�دًا أو بعد غد أو بعده .وإذا عرفت
أن هناك نصابًا مؤمنًا في أي ساعة
أو وقت ،حتى ولو كان في منتصف
ال�ل�ي��ل ،ف��إن رئ��اس��ة املجلس حاضرة
ألن ت�ك��ون ف��ي خ��دم��ة امل�ج�ل��س ،وه��ذا

أقل من واجباتنا الوطنية».

القومي يرفض زيارة فلسطني
وفي سياق آخر ،أبلغ رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أس �ع��د ح � � ��ردان ،ال ��راع ��ي م��وق �ف��ه من
زي ��ارة األخ �ي��ر لفلسطني ،وق ��ال بعد
زي� � ��ارة ب �ك��رك��ي ع �ل��ى رأس وف � � ٍ�د م��ن
ال � �ح� ��زب« :ن� �ح ��ن ل��دي �ن��ا ث �ق��ة ك �ب �ي��رة
ب �غ �ب �ط �ت ��ه ،ون � � �ق � � ّ�در م� ��واق � �ف� ��ه ت �ج��اه
ّ
ّ
اإلقليمي
الوطنية والوضع
األوضاع
ّ
وت �ج��اه م��ا ي �ت �ع��رض ل��ه ش�ع�ب�ن��ا في
فلسطني من عدوانية ورعونة وقهر
ّ
وزج في ّ
السجون .لقد تناقشنا معه،
ّ
وقدمنا له رأينا وبعض االقتراحات،
ونحن لسنا مع الزيارة».
وخ �ل��ال ال �ل �ق ��اء ،ت �ط��رق ال ��راع ��ي إل��ى
م ��وض ��وع ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم ال��رئ��اس �ي��ة،
ً
سائال الوفد ّ
عما يحول دون توجهه
إلى مجلس النواب النتخاب رئيس
ل� �ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة .ج � � ��اءه ّ
رد ال �ق��وم��ي
ال��دي �ب �ل��وم��اس��ي ب� ��أن امل �ق��اط �ع��ة ح��ق
دي � �م� ��وق� ��راط� ��ي .ع� �ن ��ده ��ا اس �ت �ع��رض
ال ��راع ��ي ط��ري �ق��ة ان �ت �خ��اب ال �ب �ط��ارك��ة
وال� � �ب � ��اب � ��ا ،ب� �ح� �ي ��ث ت� �ب� �ق ��ى ال �ج �ل �س��ة
م �ف �ت��وح��ة إل ��ى ح�ي�ن خ� ��روج ال��دخ��ان
األبيض ،فما ك��ان من النائب م��روان
ف ��ارس إال أن ق��ال ل��ه ض��اح�ك��ًا« :أن�ت��م
لديكم الروح القدس ،أما نحن فال!».

ارية
ف �ي �ه��ا اس �ت �ح��ال��ة س �ل��ب ص�لاح �ي��ات
م�ج�ل��س ال � �ن� ��واب» .ي�ص�م��ت ال�ج�م�ي��ع
ُ
ويكمل الراعي ما أتى بهم ألجله« :ال
يمكن الزعماء املوارنة أن يتعايشوا
مع بطريرك ق��وي ،يريدون بطريركًا
يخضع لهم .وال يمكن التعويل على
النواب املسيحيني لتأمني النصاب،
فهؤالء باتوا ُدم��ى في أي��دي رؤس��اء
ال� �ك� �ت ��ل ...ح �ب��ذا ل ��و ي �ك��ون��ون ب �ج��رأة
سائق تشرشل الذي قال له يومًا :لن
أصوت لك!».
ّ
الجد ،يكشف الراعي
حان اآلن وقت
ع � ��ن خ � �ط� ��اب ي � �ن� ��وي إذاع � � �ت� � ��ه ع �ل��ى
امل�ل�أ ،وه��و ن�ت��اج عصر ف �ك� َ�ر ْي وزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة زي� � ��اد ب � � ��ارود وامل � �ط� ��ران
ب� ��ول� ��س ص � �ي� ��اح ب � ��إش � ��راف ال� ��وزي� ��ر
السابق روجيه دي��ب ،صاحب فكرة
جمع املؤسسات املارونية الثالث في
ال�ص��رح أم��س .ي�ب��دأ )...(« :أولويتنا
املطلقة انتخاب رئيس للجمهورية،
وكان من األجدى للسياسيني إنتاج
م��واص �ف��ات ه ��ذا ال��رئ �ي��س ف��ي خ�لال
ال �س �ن��وات ال�س��ت امل��اض�ي��ة (…) ك��ان
أجدى بالتيار الوطني الحر أن يبدأ
ت �ق��ارب��ه م��ع ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ب��اك �رًا...
ظ�ن�ن��ا أن ج�ع�ج��ع أوق� ��ف ل�ع�ب��ة رم��ي
ال�ب�ح��ص ف��ي ال�ط�ب�خ��ات ال��وط �ن �ي��ة...
ال يمكن ع��ون وجعجع املضي قدمًا
ف� ��ي م �خ �ط �ط �ه �م��ا ال �ت �خ ��ري �ب ��ي ()...
لنصنع رأيًا عامًا ثالثًا عبركم وعبر
حلقاتكم امل��ارون�ي��ة والشعبية (…)
هيا بنا ننقذ البلد سويًا» .ال يكاد
ي �ن �ه��ي خ �ط��اب��ه ح �ت��ى ي �خ��رج ت��ارك��ًا
ج �ن��وده ت��ائ �ه�ين ف��ي ك�ي�ف�ي��ة تفسير
م ��ا س �ب��ق .اع �ت ��ذر ع ��ن ع ��دم م�ت��اب�ع��ة
ال�ل�ق��اء ألن «ج ��دول أع�م��ال��ه م�ك�ت��ظ».
وم ��ا إن ي�غ�ل��ق ال �ب��اب ح�ت��ى تشتعل
الحرب مجددًا في ما بينهم ،فتفرط
ال� �ج� �ل� �س ��ة وال ت� �ج ��د غ� �ي ��ر م� �س ��ؤول
اإلع �ل��ام وال �ب��روت��وك��ول ف��ي ب�ك��رك��ي
وليد غياض إلذاعة البيان.
ف��ي ال�ق��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ي�ج�ل��س ال��راع��ي
مستجمعًا أن�ف��اس��ه إل��ى ح�ين دخ��ول
ض�ي�ف��ه األول ،ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق عبد
الله فرحات .يحاول فرحات أداء دور
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اإلطفائي ّ
املبرد ألعصاب البطريرك
ع �ب��ر دع ��وت ��ه إل � ��ى ت �ه��دئ��ة ال �ن �ف��وس
وال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال�خ�ط��اب التصعيدي
ال� � � ��ذي «ي� �ش� �ت ��ت امل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن أك �ث ��ر
ف ��أك �ث ��ر» .ي��دخ��ل اإلط �ف ��ائ ��ي ال �ث��ان��ي،
رئيس مجلس النواب السابق إيلي
ال �ف��رزل��ي إلخ �م��اد ان�ت�ف��اض��ة ب�ك��رك��ي.
ي�خ��رج ف��رح��ات وال �ف��رزل��ي ،ويحضر
رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س امل � � ��ارون � � ��ي ودي � ��ع
الخازن على طاولة غداء الكاردينال،
داع� �م ��ًا ن �ظ��ري��ة ال �ت �ه��دئ��ة ه ��و اآلخ� ��ر.
سريعًا تتسرب األخبار الكسروانية
إل��ى معراب حرفيًا ،فيتسلل جعجع
بعد ظهر أمس إلى الصرح متباكيًا
ع � �ل� ��ى ن� � �ص � ��اب ل� � ��ن ي� ��ؤم � �ن� ��ه «ع� � ��ون
األناني».
ط � � � ��وى ال� � �ب� � �ط � ��ري � ��رك ي � � � ��وم غ �ض �ب��ه
ّ
االستثنائي بوجه ال يقل تجهمًا عن
ذلك ال��ذي قابل به ضيوفه صباحًا.
ل� ��م ت �ن �ف ��ع م � � � ��راوح امل� � �ط � ��ران س �م �ي��ر
مظلوم ،عقل بكركي وميزانها وفق
زوار ال� �ص ��رح ،ف ��ي ت �ب��ري��د ال� �ن ��ار .ال
ي�ت�ع��ب ال��راع��ي م��ن ت �ك��رار م�غ��ام��رات��ه
م � ��ع ال � ��زع � ��ام � ��ات امل� � ��ارون � � �ي� � ��ة ،ب � ��دءًا
بسعيه إل��ى تشكيل ق �ي��ادة رب��اع�ي��ة
ت �ح �ك��م م ��ن ب �ك��رك��ي ،م � ��رورًا ب�ط��رح��ه
ت�س��وي��ة ثنائية ع�ل��ى ع��ون وجعجع
تقضي بترشيح أحدهما لآلخر أو
ً
االت �ف��اق على م��رش��ح ث��ال��ث؛ وص��وال
إل� ��ى ت �م��رده �م��ا ع �ل �ي��ه وت�ج��اه�ل�ه�م��ا
ل��ه وم �ح��اول �ت �ه �م��ا ت�ج�ن�ي��ده ك��ل إل��ى
جانبه.
يضرب الراعي بيده على طاولته ،لن
يقف على الحياد بعد اليوم مراقبًا
م��وق�ع��ه ي�ت��آك��ل ش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا ،ت�ق��ول
مصادره .وهو إن لم يحسن تسويق
مبادرته للتمديد لرئيس الجمهورية
ميشال سليمان ،بتعديل دستوري
أو ب� �ف �ت ��وى ،ي �ت �ق��ن أص� � ��ول ت �س��وي��ق
معركته الخاصة .باألمس ،كان هناك
متراسان رئاسيان :جعجع و 14آذار
م ��ن ج �ه��ة وع � ��ون و 8آذار م ��ن ج�ه��ة
أخ ��رى .امل�ت��اري��س ب��ات��ت ث�لاث��ة :ع��ون
وجعجع والراعي ...وكرسي الرئاسة
بينهم.

ّ
أم��ر واح ��د م��ؤك��د ،وس��ط ك��ل ال �ك�لام امل �ه��روق ع��ن جلسة
ال�ي��وم وجلسات م��ا قبل األح��د وم��ا ب�ع��ده ،وع��ن لقاءات
باريس وتمثيليات باقي العواصم ...هو أننا قد ولجنا
ن�ف��ق ال �ف ��راغ .وأم ��ر آخ ��ر م��رج��ح ،وس ��ط ك��ل التخمينات
والتطمينات وال�ن�ي��ات الحسنة ،ه��و أن��ه م��ن املستحيل
بالنسبة إلى الداخل في نفق ،أن ّ
يحدد طوله أو مسافته
ً
أو س��رع��ة اج �ت �ي��ازه أو زم ��ن ال� �خ ��روج م �ن��ه ،ف �ض�ل�ا ُعن
استحالة معرفة ما بعد النفق وإلى أين يؤدي ،إذا ق ّدر
للداخل فيه الخروج منه.
أكثر من ذل��ك ،وب��دءًا من اللحظة ،يفترض بكل مسؤول
سياسي أو متعاط في الشأن العام ،وخصوصًا أصحاب
القرار والزعامة من بينهم ،إدراك األلغام الثالثة املزروعة
داخ��ل نفق ال �ف��راغ .أل�غ��ام أف�ض��ل م��ا فيها أن�ه��ا معروفة
ومكشوفة .وأس��وأ ما فيها أن يتعامى عنها سياسيو
هذا البلد ومسؤولوه.
ً
لغم أول ،قد يكون األق��ل ثقال وتفجيرًا وتدميرًا ،اسمه
اح �ت �م ��ال ت �ط �ي �ي��ر االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة م� ��رة أخ� ��رى،
واالض�ط��رار مرة جديد إلى التمديد للمجلس النيابي،
ل�ك��ن ه��ذه امل ��رة بشكل م�ش��وب ب��أك�ث��ر م��ن ع�ي��ب قانوني
ً
ودس�ت��وري ،فضال عن عيب التمديد في حد ذات��ه .يبدأ
ّ
ص��اع��ق ه��ذا ال�ل�غ��م ب��االن�ف�ج��ار وال �ت ��ردد ،لحظة تطبيق
ال �ق��اع��دة ال �ش��ائ �ع��ة ه ��ذه األي � ��ام ،ب��أن��ه ف��ي ح��ال��ة ش�غ��ور
موقع رئاسة الجمهورية ،ال يمكن للحكومة أن تتولى
صالحيات الرئيس كاملة ،رغم النص الدستوري ،وذلك
ألس�ب��اب ميثاقية .م��ا يجعل مجلس ال� ��وزراء ف��ي حالة
تصريف عرفية لألعمال ،وإن كانت الحكومة مكتملة
ً
الصالحيات الدستورية نصًا وف�ع�لا .عندها ال إمكان
إلج��راء انتخابات نيابية في مواعيدها .واملواعيد تلك
ضاغطة عاجلة .ففي  20تشرين الثاني املقبل تنتهي
ً
والي ��ة امل�ج�ل��س امل �م��ددة أص�ل�ا .وف��ي غ�ي��اب ال �ق��درة على
إقرار قانون انتخابي جديد ،تظل مفاعيل قانون 2008
س��اري��ة .ما يعني أن آخ��ر مهلة لهذه الحكومة من أجل
دعوة الهيئات الناخبة هي  20آب املقبل .أقل من ثالثة
أش�ه��ر إذن م��ن نفق ال�ش�غ��ور ت�ك��ون كافية ل�ل��وق��وع على
هذا اللغم األول .لغم أصعب ما فيه أنه قد يدفع املعنيني
إلى خرق دستوري آخر .بمعنى القبول بالتئام املجلس
النيابي كهيئة تشريعية ،والذهاب إليه لتغطية الفراغ
بفراغ آخر ،من نوع إقرار قانون ّ
يمدد والية النواب مرة
أخ��رى .علمًا أن ه��ذه املعضلة الثانية لن تنتظر  20آب.
فهي مطروحة على القوى السياسية كافة بعد يومني
فقط من الشغور .وذلك مع الدعوة التي وجهها رئيس
املجلس النيابي النعقاده في  27أي��ار الجاري ،ملتابعة
موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
أما إذا تمكنت القوى السياسية بأكثريتها من تخطي
هذا القطوع ،ووقفت في وجه الضغط الشعبي والنقابي
وامل �ط �ل �ب��ي ،وط� ّ�ب �ق��ت ال �ق��اع��دة ال��دس �ت��وري��ة ال�ق��ائ�ل��ة ب��أن

ما قل
ودل
رغم ضغط االنتخابات
الرئاسية ،يجد رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون الوقت للقاء
مديري مراكز الدراسات،
طالبًا منهم مراجعة بعض
املرشحني املحتملني

املجلس بات هيئة ناخبة ،ال قدرة رقابية وال صالحية
ت �ش��ري �ع �ي��ة ل �ه ��ا ،ع �ن��ده��ا ،ووس � ��ط م �ج �ه��ول ال�ت�ص�ع�ي��د
ال�ن�ق��اب��ي امل�ت��وق��ع وامل� �ش ��روع ،س�ي�ك��ون ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ق��وى
ّ
التوجه بخطى ثابتة نحو اللغم الثاني :ال تشريع ،إذن
ال تمديد لوالية املجلس ،وال قانون انتخابات جديدًا.
م ��ا س �ي �ف��رض ع �ل��ى ح �ك��وم��ة ت �م��ام س�ل�ام ت �ح��دي إج ��راء
االنتخابات النيابية العامة ،بني  20ايلول و 20تشرين
الثاني ،مع مهلة أخيرة للدعوة إليها هي كما سبق ،في
 20آب .واألهم ،أنه سيكون على هذه الحكومة االئتالفية
ال��وف��اق �ي��ة ب ��ال ��ذات ،ال ��ذه ��اب ب�ع�ي��ون م�ف�ت��وح��ة وإرادات
معلنة ،نحو إج��راء تلك االنتخابات وف��ق ق��ان��ون العام
ً
 2008ال غ�ي��ر .أي ق��ان��ون ال�س�ت�ين م �ع��دال .وه��و ال�ق��ان��ون
ال ��ذي ت �ب��ارت ك��ل ال �ق��وى السياسية ف��ي رف�ض��ه والقطع
مع أحكامه وإع�لان دفنه واستحالة قبول رعايته ألي
انتخابات أخرى ...كل ذلك قبل عام واحد ال غير.
ي �ب �ق��ى ال �ل �غ��م ال� �ث ��ال ��ث ،أن ت ��رف ��ض ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة،
بأكثريتها القانونية ال�لازم��ة ،التمديد للمجلس ،وأن
ت��رف��ض إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ب �ق��ان��ون ال �س �ت�ي�ن .ع�ن��ده��ا
نبلغ في  20تشرين الثاني ،في ح��ال استمرار الشغور
ال��رئ��اس��ي ،ح��ال��ة ال �ف��راغ ال �ك��ام��ل ،أو ح�ت��ى «ال �ك��اي��وس»
املطلق باملعنى «املورفي» الشهير .ال رئيس ،ال مجلس
ن�ي��اب�ي��ًا دس� �ت ��وري وق��ان��ون��ي ،وال ح �ك��وم��ة ق � ��ادرة على
تعويض وظيفة أي من املؤسستني الشاغرتني .فنتجه
واقعيًا نحو تفكك النظام وتعطل ك��ل آلياته الداخلية
ل�ل�ض�ب��ط وال �ع �م��ل وإع� � ��ادة ت�ش�غ�ي�ل��ه ال ��ذات �ي ��ة .م ��ا ي�ن��ذر
بالذهاب إلى «شيء تأسيسي» ما ،باملفهوم الدستوري
والتكويني لألنظمة والدول .وهو ما ّ
يهدد عندها بدفن
نظام الطائف وفتح االحتماالت على مصراعيها ،وسط
م ��وازي ��ن ال �ق��وى غ�ي��ر امل�ط�م�ئ�ن��ة ألي م��ن امل�ع�ن�ي�ين ب�ه��ذا
النظام ومعادالته الدقيقة والهشة.
أل �غ��ام ث�لاث��ة م�ع��روف��ة وم�ك�ش��وف��ة .وال�ب�ع��ض ي�ق��ول إنها
بكونها ك��ذل��ك ،ت�ح��ول��ت م��ن أل �غ��ام فعلية حقيقية ،إل��ى
ن��وع م��ن ال �ح��زام ال�ن��اس��ف ال�س�ي��اس��ي ،ال ��ذي يستخدمه
أط��راف الصراع للتهويل واالب�ت��زاز ضد بعضهمّ .
يلوح
ه��ذا الطرف لآلخر بما معناه :إم��ا أن ترضخ لشروطي
حول انتخابات الرئاسة ،وإم��ا يصير «طائفك» العزيز
عليك وعلى مكتسباتك ،في خبر كان .ويرد الطرف اآلخر
بالتهويل الكامن واملكتوم املقابل :إما أن تقبل بمقاربتي
أنا الستحقاق الرئاسة ،وإما تصير «مناصفتك» أولى
ضحايا سقوط «ط��ائ�ف��ي» ...ف��ي مكان م��ا تبدو معادلة
ع��ض األص��اب��ع امل�ح�ك��ي عنها ل�لأي��ام امل�ق�ب�ل��ة ،أق��رب إل��ى
ص��ورة ن��زال مسلح ،حيث يضع كل من طرفيه مسدسه
ف��ي رأس اآلخ ��ر ،وي �ه��ددان ب��إط�لاق ال �ن��ار م�ع��ًا .علمًا أن
تالصق ال��رأس�ين يكفي لرصاصة واح��دة للقضاء على
االثنني معًا ،كما على بلد كامل .ثالثة ألغام ورصاصة
ق��ات�ل��ة ،ال درع ي�ق��ي م�ن�ه��ا إال رئ �ي��س رئ �ي��س ،ومنتخب
بأسرع وقت .قبل أن نوغل في نفق الفراغ الذي ولجناه
ً
فعال ،رغم كل كالم املهروق »هرقة» البعض.

علم
و خبر
ستريدا ال تصافح رحمة!
أوفد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان النائب إميل رحمة
لتمثيله في تأبني شقيق النائب السابق جبران طوق ّ
وعم النائبة
ّ
ستريدا جعجع .ومثل رحمة رئيسي الحكومة ومجلس النواب أيضًا،
األمر الذي أحرج جعجع بحكم الخصومة الحادة بني قائد القوات
ومحامي الدفاع عنه سابقًا ،إال أنها تجاهلت األعراف البروتوكولية
وتجنبت مصافحته ،وآثرت الجلوس في الصالون املخصص للرجال
بقرب عمها على الجلوس في صالون النساء بقرب ابنته (أي ابنة
النائب السابق طوق) السيدة ميريام سكاف .وحرص طوق على إبراز
إكليلي كل من رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون فقط.

العدو شتم جنود الجيش
لالنتخابات النيابية باسمه
إلجراء استطالع في بعض
أقضية جبل لبنان .ويقول
ملن يراجعه بخصوص
االستياء الشعبي من الفراغ
والتعطيل إن األمور لن تتخذ
منحى خطيرًا يهدد شعبيته.

يستفيد العدو من تباين وجهات النظر بني األمم املتحدة والحكومة
اللبنانية حول خط الحدود مع فلسطني املحتلة ،في الوقت الذي يصر
فيه لبنان على أنها كما حددتها اتفاقية الهدنة ،تتصرف األمم املتحدة
واليونيفيل من ورائها على أن الخط األزرق هو الحدود الرسمية ،وليس
خط انسحاب العدو اإلسرائيلي في تحرير عام  .2000من هنا ،ال يتوانى
العدو عن خرق املنطقة املتحفظ عليها ،أي الواقعة بني الحدود والخط
األزرق .اختراقات ال تعترف بها اليونيفيل .في هذا اإلطار ،أقدمت دورية
معادية في موقع رويسات العلم في خراج كفرشوبا ،على رمي رمانة
راع وقطيعه على بعد  150مترًا من الخط
دخانية وإطالق النار باتجاه ٍ
األزرق ،بحسب بيان قيادة الجيش .البيان أشار أيضًا إلى قيام دورية
راجلة معادية مؤلفة من عشرين جنديًا عند بوابة فاطمة ،بتلقيم
أسلحتها الفردية وتوجيهها باتجاه مركز للجيش اللبناني وشتم
عناصره بكلمات نابية.

