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سياسة
المشهد السياسي

االحتالل يستخدم األجواء اللبنانية
مجددًا للعدوان على سوريا
ّ

بري يكشف تفاصيل الجدار اإلسرائيلي على الحدود الجنوبية
الجوية
شنت طائرات حربية إسرائيلية أمس عدوانًا جديدًا على سوريا انطالقًا من األجواء اللبنانية ،فيما ّردت الدفاعات
ّ
ّ
مهمة عن الجدار الذي تنوي إسرائيل
السورية بصواريخ وصلت إلى سماء البقاع .بدوره ،كشف الرئيس نبيه بري معلومات
ّ
أراض لبنانية
تشييده على الحدود مع لبنان وقضم ٍ
ّ
ّ
العدو
مرة جديدة ،تستبيح طائرات
ّ
اإلسرائيلي األجواء اللبنانية لتشن
ع ـ ــدوان ـ ــا ع ـل ــى أهـ ـ ـ ــداف فـ ــي ال ــداخ ــل
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ت ـ ـ ّـدع ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أن ـه ــا
وس ــائ ــط عـسـكــريــة ك ــاس ــرة ل ـل ـتــوازن
تمنع وصولها إلــى يــد املقاومة في
ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي .وخـ ــال ســاعــات
امل ـســاء األولـ ــى ،لــم ت ـفــارق الـطــائــرات
الـ ـح ــربـ ـي ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة األج ـ ـ ـ ــواء
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وسـ ـ ـم ـ ــع هـ ــديـ ــرهـ ــا فــي
العاصمة بيروت والجنوب والبقاع،
لـتـقــوم عـنــد نـحــو ال ـســاعــة الـعــاشــرة
مـسـ ً
ـاء باستهداف منطقة الحسياء
قــرب مدينة حمص .وحتى ساعات
م ـتــأخــرة م ــن ل ـيــل أمـ ــس ،ل ــم ي ـكــن قد

الجدار اإلسرائيلي يقضم بقعًا
متحفظًا عليها في الناقورة
ّ
وعلما الشعب والعديسة
اتضح الهدف السوري الذي ّ
تعرض
ّ
ّ
للعدوان ،إل أن املعلومات أكدت قيام
ـويــة ال ـســوريــة بــالــردّ
الــدفــاعــات ال ـجـ ّ
ع ـلــى ال ـط ــائ ــرات امل ـغ ـيــرة ب ـصــواريــخ
أرض ـ جو ،سمع ّ
دوي انفجارها في
منطقة البقاع ،كما سمعت أصــوات
الصواريخ اإلسرائيلية التي انطلقت
من فوق منطقة بعلبك نحو حمص.
ال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي شـبــه الـيــومــي
ّ
ع ـل ــى س ــوري ــا ولـ ـبـ ـن ــان ،ك ـ ــان م ـحــط
اهتمام رئيس مجلس الـنـ ّـواب نبيه
بـ ّـري ،الــذي كشف أمــس أمــام ّ
النواب
ف ــي لـ ـق ــاء األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ع ــن م ـع ـلــومــات
وصـ ـل ــت إلـ ـي ــه ح ـ ــول ن ـ ّـي ــة إس ــرائ ـي ــل
تشييد جدار عازل على الحدود بني
ّ
ل ـب ـنــان وف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ــل ــة ،وقـضــم
جــزء مــن األراض ــي اللبنانية .وحـ ّـدد
رئـيــس املجلس النيابي مواصفات

مصادر مستقبلية :زيارة الحريري ناجحة لكونه وضع معادلة وسطية (داالتي ونهرا)

المشنوق لباسيل :أنت وزير ال مرجعية
ّ
باسيل أول من أمس،
الوزير جبران ّ
رد وزير الداخلية نهاد املشنوق على الكالم الذي صدر بحقه على لسان ّ
وقوله «في موضوع تطبيق قانون االنتخابات مش ماشي حالو ،والحل يقلع هيك يا يقلع هيك» .واعتبر
املشنوق في بيان أصدره أنه «بات واضحًا أن هناك من يريد أن يستثمر في الهوبرة لبناء خطاب انتخابي،
ويعتقد أنه ينال من الوزير املشنوق شخصًا وفريقًا سياسيًا ،أيا تكن االدعاءات عكس ذلك» .واستغرب «أال
يستوعب وزير يملك الحنكة والذكاء أمورًا في غاية البساطة ،وهي أن السجال الدائر حول التسجيل املسبق
هو سجال سياسي ليس الوزير املشنوق طرفًا فيه ،بل هو بني الوزير جبران باسيل ومن يبدو أنه ال يجرؤ
على تسميتهم» .وأضاف :يبدو أن «الوزير باسيل ما عاد يفرق بني حدوده وحدود اآلخرين ،وال عاد قادرًا
على التمييز بني موقعه كوزير وبني أحالمه كمرجعية فوق الدستور والدولة واملؤسسات ،وبتطاول مرفوض
ً
على الصالحيات واألعراف .لست اآلن ولن تكون في أي لحظة في املستقبل في موقع يحدد لي أوال وللفريق
السياسي الذي أنتمي إليه ،ال صالحيتنا وال دورنا وال مكانتنا في النظام السياسي اللبناني ،وهو موقع
ودور ومكانة نستمدهما حصرًا من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرملانية ومن دستور الطائف» .وتوجه
املشنوق لباسيل بالقول« :أما اعتقادك التبسيطي بأنك في موقع من يعني الوزراء ويقيلهم أو يعدل في
ً
حقائبهم ومسؤولياتهم ،فهو ّ
يعبر عن أحالم شخصية وخاصة ،وال يبدو أن هناك حال لها داخل منطوق
الدستور والنظام العام ،فابحث عن حلول لهذه األحالم حيث ترتاح».
(األخبار)

الـجــدار ،الــذي يمتد في الجنوب من
ال ـق ـط ــاع ال ـغ ــرب ــي م ــن ن ـق ـطــة مـقــابــل
رأس ال ـن ــاق ــورة ح ـتــى نـقـطــة مـقــابــل
ب ـ ـلـ ــدة ع ـل ـم ــا ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،ويـ ـمـ ـت ــد فــي
ال ـق ـط ــاع ال ـش ــرق ــي م ــن ن ـق ـطــة مـقــابــل
العديسة حتى نقطة مقابل كفركال.
وبـحـســب ب ـ ّـري ،وعـلــى الــرغــم مــن أن
قائد «اليونيفيل» في لبنان الجنرال
اإليــرل ـنــدي ب ـيــري ،ك ــان قــد طـلــب من
العدو اإلسرائيلي عدم إقامة أي بناء
ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـت ـح ـفــظ ع ـل ـي ـهــا ،لكن
الـخــرائــط اإلسرائيلية تـبـ ّـن أن هذه
النقاط فــي الـنــاقــورة وعلما الشعب
والـعــديـســة مـشـمــولــة بــال ـجــدار ،عــدا
ع ــن أن إق ــام ــة ه ــذا الـ ـج ــدار ،تتطلب
ع ـم ـل ـي ــات ت ـج ــري ــف وحـ ـف ــر وتـغـيـيــر
مـعــالــم األرض ف ــي غــالـبـيــة املـنــاطــق
ال ــزرا ّع ـي ــة ال ـتــي يـمـلـكـهــا لـبـنــانـيــون.
وحـ ـ ــذر ب ـ ـ ّـري م ــن خـ ـط ــورة ال ـخ ـطــوة
اإلسرائيلية واالعتداء على السيادة
ّ
مؤكدًا ضرورة وضع ّ
حد
اللبنانية،
ملـثــل ه ــذه االعـ ـت ــداءات ،و«تـسـتــدعــي

تحركًا سريعًا تجاه الهيئات الدولية
لــوضــع حــد لـهــا» .كــذلــك شجب قيام
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن امل ـت ـط ــرف ــن ال ـي ـه ــود
ّ
العدو باالعتداء
بتسهيل من جيش
على منطقة مشهد الطير في مزارع
ش ـب ـعــا ،ح ـيــث ق ــام هـ ــؤالء بــالــدخــول
إلـ ــى م ـق ــام ال ـن ـبــي إب ــراه ـي ــم الـخـلـيــل
ّ
في مــزارع شبعا املحتلة ،وممارسة
الطقوس اليهودية وتدنيس املقام
ب ـ ــاالحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت والـ ـ ـصـ ـ ـخ ـ ــب .وقـ ـ ــال
ّ
يضم صوته إلى
رئيس املجلس إنه
«ص ــوت أهلنا مــن منطقة حاصبيا
ومـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــون ب ـ ـ ــأن يـ ـتـ ـق ــدم ل ـب ـن ــان
بشكوى إلى االمم املتحدة».
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،لـ ــم ت ـت ـض ــح بـعــد
ان ـع ـك ــاس ــات زي ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
الحريري للمملكة العربية السعودية
في األيام املاضية ،ولقاءاته مع ولي
ال ـع ـه ــد األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـمــان
ووزيـ ـ ــر ال ــدول ــة ال ـس ـع ــودي ل ـشــؤون
ّ
الخليج ثــامــر الـسـبـهــان .إل أن بـ ّـري
أمـ ــس ،كـ ـ ّـرر لـ ــ«األخـ ـب ــار» اطـمـئـنــانــه

ً
بناء على االتصال
لفحوى ا ّلــزيــارة،
الـ ــذي ت ـلــقــاه م ــن ال ـح ــري ــري أول من
أمــس ،مشيرًا إلى أن «االستقرار في
لبنان ثابت في هذه املرحلة» .وفيما
ّ
تتسرب أي معلومات عن مضمون
لم
ّ
ال ــزي ــارة ،إل أن م ـص ــدرًا مستقبليا
ّ
أك ّد لـ«األخبار» أن «زيــارة الحريري
حــق ـقــت ن ـج ــاح ــا» ،ل ـكــونــه «اس ـت ـطــاع
أن ي ـض ــع م ـع ــادل ــة وس ـط ـي ــة ب ــن مــا
تريده السعودية وما يريده الرئيس
للحفاظ على االسـتـقــرار اللبناني».
ّ
بدوره ،أكد أكثر من مصدر سياسي
مــراقــب قــال ل ــ«األخ ـبــار» إن «العبرة
فــي س ـلــوك ال ـحــريــري فــي املـقـبــل من
األي ـ ـ ـ ــام» ،وإن «ال ـت ــأث ـي ــر ال ـس ـع ــودي
إن كــان هـنــاك نـ ّـيــة لــزعــزعــة استقرار
لـبـنــان سـيـكــون م ـح ــدودًا فــي مقابل
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي واألوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ومـ ـ ــوازيـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـلــى
حفظ االستقرار والـنــأي بلبنان عن
ّ
ت ـ ــوت ـ ــرات املـ ـحـ ـي ــط» ،وإن «الـ ـخ ــاف
السياس اللبناني سيبقى مضبوطًا

