
عربية وعالمية
السبت 1 نوفمبر 2014

26

بري يطرح شرطًا 
ميثاقيًا جديداً على 

جلسة التمديد 
ملجلس النواب 
والعماد قهوجي 

يعلن من طرابلس 
استكمال املعركة 

ضد اإلرهاب

بيروت: لم يكن ما صدر عن الرئيس سعد 
احلريري قبل أيام مجرد بيان سياسي وإمنا 
حمل في مضمونه مشروع مبادرة سياسية 

للخروج من األزمة املتفاقمة، وبدءا من انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية.

وهذه املبادرة القت االرتياح والترحيب من 
جانب الرئيس نبيه بري الذي رأى فيها حسنات 
وإيجابيات كثيرة وسيئات وسلبيات قليلة، ومن 
جانب النائب وليد جنبالط الذي، وبعدما أيقن أن 

حركته السياسية األخيرة التي شملت الساحة 
املسيحية لم تصل الى نتيجة، كان السبّاق الى 

تلقف املبادرة ومالقاتها والتعويل عليها إلحداث 
اختراق سياسي في جدار األزمة التي بدأت أزمة 
فراغ رئاسي وتدحرجت الى مشروع أزمة شاملة 

مع نسبة عالية من املخاطر األمنية.
ويعتبر جنبالط أن مبادرة احلريري جدية 

ومهمة وميكن البناء عليها، وأنها أطلقت املوقف 
األهم للحريري في سنة االستحقاقات وقدمت 

طرحا متقدما يالقي ما كان هو )أي جنبالط( 
اقترحه ونصح به تكرارا وحتديدا جلهة:

- اخلروج من السجال العقيم حول مسألة 
التورط والتدخل في احلدث السوري واألسباب 

والتداعيات واالنتقال الى التعاطي مع الواقع 
اجلديد ونتائجه.

- الفصل بني األزمة السورية والوضع اللبناني 
سياسيا وعسكريا )مع إعالن احلريري رفضه 

حتويل املعارضة السورية لبنان ساحة تتساوى 
في اخلراب مع الساحة السورية، ورفضه 

االنتقام من حزب اهلل على األرض اللبنانية(.
- عدم حصر املوقف االنتقادي واالعتراضي 
في حزب اهلل ووجوب انسحابه من سورية. 

)احلريري انتقد املعارضة السورية ودعا 
الى وجوب مراعاتها لواقع لبنان وتركيبته 

وأوضاعه ومصاحله(.
- سياسة مد اليد والدعوة الى احلوار الذي يبدأ 
من نقطة االتفاق على رئيس جديد للجمهورية. 

إذا كان احلريري فعل ما عليه ورمى حجره 
السياسي في املياه اللبنانية الراكدة محدثا 

»دوائر واهتزازات«، فإن هذه الدوائر تتالشى 
وقوة الدفع للمبادرة تستنفد وتستهلك سريعا 
في ظل األوضاع الضاغطة، إذا لم جتد »مبادرة 

احلريري« من يسوقها ويفعلها ويستثمرها. 
وهذا ما بدأ به جنبالط الذي »جتند« لهذه 

املهمة بتشجيع ضمني من الرئيس بري الذي 
يكتفي بتحريك اللعبة من وراء الستارة مقيدا 
باعتبارات العالقة مع حزب اهلل وموقفه. ومن 

الواضح أن التحدي األكبر أمام جنبالط هو 
في إقناع حزب اهلل بالتفاعل إيجابا مع مبادرة 

احلريري ومالقاتها. ومن الواضح أيضا أن 
حزب اهلل هو املعني األول بهذه املبادرة وهذه 

الدعوة الى احلوار من جانب املستقبل الذي 
يرى أن الوقت مناسب واملجال متاح للبدء في 
حوار موضعي )محدد في موضوعه( ومحلي 

)مبعزل عن الوضع اإلقليمي( ولتحقيق 

»التقاطع التفاهم« الثالث هذا العام بني املستقبل 
وحزب اهلل الذي كان حتقق حول احلكومة أوال 

واآلن حول التمديد ملجلس النواب، والحقا 
حول رئاسة اجلمهورية.

حتى اآلن حزب اهلل لم يظهر اكتراثا مببادرة 
احلريري ولم يثمنها ولم يفعل شيئا ملالقاتها، 

ويتجاهلها كما جتاهل عودة احلريري الى 
بيروت، إذ لم يالقه حزب اهلل بترحيب أو بلقاء.

ومن املرجح أن يكون موقف حزب اهلل ازاء 
هذه املبادرة، وجوهرها الفعلي هو التفاهم على 
»رئيس توافقي«، حذرا ومتريثا لألسباب التالية: 

-مراعاة موجبات التحالف مع العماد ميشال 
عون وأخذ مصاحله السياسية في االعتبار، 

وخصوصا في االستحقاق الرئاسي الذي 
يضعه احلزب عند عون ويحيل إليه كل 

املتصلني واملراجعني في هذا اخلصوص...
وبالتالي ال انتقال الى مرحلة »الرئيس 

التوافقي« من دون موافقة عون ومن دون 

إرضائه...
- عدم رغبة حزب اهلل في تكرار سيناريو العام 

2008 إذا كان احلريري راغبا في ذلك. حزب 
اهلل ليس متحمسا لـ »الرئيس التوافقي« وال 

يريد تكرار جتربة ميشال سليمان.
- وجود فجوة في العالقة مع تيار املستقبل 

وشيء من أزمة ثقة متجددة. حزب اهلل يعتبر 
مواقف املستقبل غير كافية وتعكس ارجتاجا 

وازدواجية.
- املعطى اإلقليمي الذي يجعل أن هناك ترابطا 

بني الوضع في لبنان والوضع في املنطقة، 
السيما امللف السوري. فأقصى ما ميكن 

حتقيقه هو إبقاء الستاتيكو القائم، وأما احللول 
والتسويات مبا في ذلك رئاسة اجلمهورية 

فإنها تنتظر جالء الوضع في سورية في ضوء 
ما ستؤول إليه حرب التحالف الدولي ضد 

اإلرهاب، وقبل ذلك ما ستؤول إليه املفاوضات 
النووية في مرحلتها النهائية.

٭ احلكومة باقية: يبدي وزير بارز اطمئنانه الى 
أن احلكومة باقية الى حني انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، متوقعا أن تكون حكومة سالم هي 

األطول عمرا بني حكومات لبنان ألن انتخاب 
الرئيس سيطول كثيرا.

٭ اجلميل األب يرفض اقتراح االبن: اعترض الرئيس 
أمني اجلميل على االقتراح الذي تقدم به جنله 

النائب سامي اجلميل الستقالة وزراء احلزب من 
احلكومة استكماال المتناعهم عن توقيع مراسيم 
نشر القوانني التي أقرها مجلس النواب مؤخرا 
على أساس أن حزب الكتائب يعتبر أن مجلس 

النواب ليس في وضع تشريعي بل عليه انتخاب 
رئيس اجلمهورية أوال. إال أن الرئيس اجلميل 

رفض اقتراح جنله وقال إن املرحلة تقضي بأن 
يواصل وزراء احلزب حتمل مسؤولياتهم في 

احلكومة نظرا للظروف الراهنة، إضافة الى أن 
مثل هذه اخلطوة لن تغير في الواقع القائم، ال 

بل تضعف املشاركة املسيحية في إدارة شؤون 
البالد التي يتوالها مجلس الوزراء من خالل 
ممارسته وكالة صالحيات رئيس اجلمهورية.
٭ قهوجي إلى السعودية قريبا: زيارة قريبة لقائد 

اجليش العماد جان قهوجي الى اململكة السعودية 

لشكر قيادتها على املساعدات والهبات املقدمة 
الى اجليش، وللبحث في تطورات احلرب على 

اإلرهاب وسبل التنسيق والتعاون.
٭ ظروف وتوقيت انسحاب جعجع: مصدر سياسي 

بارز في القوات اللبنانية يؤكد أن د.سمير 
جعجع هو من يحدد ظروف وتوقيت انسحابه 
من معركة الرئاسة والثمن السياسي في عملية 

اختيار الرئيس التوافقي، حيث يكون له حق 
الڤيتو واالعتراض. هذا املصدر يذكر بأن املشكلة 

ليست في ترشيح جعجع وإمنا في موقف 
العماد عون وحزب اهلل، ويؤكد أن الرئيس سعد 

احلريري ملتزم بأن اختيار الرئيس التوافقي 
سيتم باالتفاق مع حلفائه املسيحيني.

٭ بكركي واألقطاب املوارنة: لم يتجاوب البطريرك 
بشارة الراعي مع اقتراح قدم إليه لدعوة األقطاب 

املوارنة األربعة الى اجتماع داخل الصرح 
البطريركي في بكركي حلثهم على توحيد 

موقفهم من االستحقاق الرئاسي املجمد منذ 
خمسة أشهر. وقال البطريرك ملعاونيه إنه ال 

فائدة من مثل هذا اللقاء ألنه سيكرس االنقسام 
داخل الطائفة املارونية وسيظهر عجز بكركي عن 

»املونة« على األقطاب لتسهيل انتخاب الرئيس 

العتيد للجمهورية.
٭ ال خالف بني عون وبري: بتكليف من الرئيس نبيه 

بري، أبلغ وزير املال علي حسن خليل من يعنيهم 
األمر أنه ال خالف سياسيا بني بري والعماد 

ميشال عون، وأن اخلالفات التي ظهرت حول 
مشاريع وزارية ال تعكس أي خالف سياسي.
٭ سماحة يكتب مذكراته: ينكب الوزير السابق 

ميشال سماحة في سجنه على كتابة مذكراته، 
ومطالعة الكتب الدينية والصالة والتأمل 

وممارسة الرياضة الروحية، وينقل عنه إصابته 
بخيبة األمل من تخلي رفاق الدرب عنه.

»مبادرة احلريري« تنتظر »مالقاة« حزب اهلل.. هل من أمل؟
حتليل إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

مصادر: املوفد القطري توجّه إلى جرود عرسال بعد اصطحابه ست شاحنات متوين لالجئني

الدوحة تعود للوساطة في ملف اللبنانيني املخطوفني
واللواء إبراهيم يلوّح بالتخلي عن امللف إذا لم يتوقف »التشويش«

يق����ول: هناك ف����ارق كبير 
التف����اوض واالبتزاز،  بني 
ومن ي����رد اللعب على هذا 
امللف وأخذه، فليفعل، املهم 
النتيجة، ولذلك كان تأكيده 
بأنه غير متمسك بهذا امللف 
ويعتبره كرة ن����ار، مهددا 
بتركه نهائيا، حال استمرار 
ما وصفه بالتشويش على 

مهمته.
أهال����ي  بع����ض  وكان 
العسكريني املخطوفني تناول 
أداء اللواء ابراهيم في هذا 
امللف مبا فسر على انه وحي 

يوحى.
الوزراء  وكان مجل����س 
أج����از بناء لطل����ب اللواء 
عباس ابراهيم ارسال قافلة 
من ست ش����احنات محملة 
الغذائية وبطانيات  باملواد 
نقلها املوفد القطري معه الى 
عرسال مبواكبة من ضباط 
االمن العام اللبناني، قبل ان 
يتوجه االخير الى اجلرود 
ملتابعة التفاوض مع النصرة 

وداعش.
رئي����س احلكومة متام 
سالم التقى اهالي العسكريني 
املخطوف����ني، بعد جلس����ة 
الوزراء مس����اء،  مجل����س 
وابلغهم مبا لديه، وانه اآلن 
بصدد ترق����ب عودة املوفد 
القطري من جرود عرسال 

بشروط اخلاطفني.
وفي معلومات »األنباء« 
ان املوفد القطري السوري 
اجلنسية، سيعود بالئحة 
م����ن النص����رة وأخرى من 
داعش، بعد تع����ذر تفاهم 
التنظيمني على الئحة شروط 

موحدة.
وبالنسبة جللسة مجلس 
ال����وزراء فقد متخضت عن 
تخصيص مبلغ 30 مليار 
ليرة لبناني����ة )20 مليون 
دوالر( تعويضات ألهالي 
التبانة وسواها من االحياء 
اكتوت  التي  الطرابلس����ية 
باملواجهة االخيرة بني اجليش 
واملسلحني، تسريعا لعملية 
ترميم املنازل واملتاجر في 

هذا الطقس العاصف.
كما قرر مجلس الوزراء 
انه����اء وصاي����ة ش����ركة 
»سوكلني« على ملف النفايات 
في بيروت وجبل لبنان، عبر 
الوزير محمد  اقرار تقرير 
املش����نوق ح����ول معاجلة 
النفاي����ات الصلبة على ان 
يصار الى اجراء مناقصات 
جديدة مبا يفتح املجال امام 

القطاع اخلاص مجددا.
اكد قائد  الوقت  في هذا 
اجليش العماد جان قهوجي 
ان لبنان يكون قويا عندما 
يكون جيشة قويا، الفتا الى 
ان قوة اجليش هي بوحدته، 

وباحلفاظ على لبنان.
قهوج����ي ال����ذي تفق����د 
املنتش����رة في  الوح����دات 
طرابلس ومحيطها توجه 
اللبناني����ني بالقول:  ال����ى 
اللبنانيني ال  ل����كل  اق����ول 
احد يخاف وال احد يفزع، 
اجليش موجود، واضاف: 
انا ال اخشى املستقبل مهما 
حصل م����ن حولنا بفضل 
وجودك����م ولقد اثبتم انكم 

حماة الوطن.
وزار قهوج����ي ورئيس 
االركان اللواء وليد سلمان 
امل����الزم االول ندمي  عائلة 
الذي استشهد في  سمعان 
الشمال، وقدما لهم  احداث 
التعازي في كنيسة »بقنايا« 

املنت.
وق����ال العم����اد قهوجي 
لذوي الضابط الش����هيد ان 
الشهداء ودماء رفاقه  دماء 
الش����هداء واجلرحى حمت 
وحدة لبنان من مش����اريع 
الفتنة والفوضى التي كان 
يخطط لها االرهابيون، مؤكدا 
االس����تمرار في مطاردة كل 
املعتدين على العسكريني 

حتى توقيفهم. 
مصدر عس����كري رفيع 
اكد ان قهوجي اراد توجيه 
رس����الة حازمة من الشمال 
تتمث����ل بأص����رار اجليش 
على استكمال املعركة ضد 

االرهاب.

التي متيل الى التمديد ولن 
يبقى في حيز الرفض سوى 
التغيير واالصالح  كتلتي 
والكتائب الى جانب حتفظات 

للقوات اللبنانية.
بدوره البطريرك املاروني 
بشارة الراعي، حامل صليب 
الرئاسة اللبنانية بال منازع، 
أس����ف من أس����تراليا على 
األزمة االقتصادية اخلانقة، 
ومن خلفها األزمة السياسية 
اخلطرة جدا التي نستطيع 
ان نقول معه����ا اننا بلغنا 
الى الهاوي����ة مع الصفقات 
ومتويل امليليشيات، مشددا 
على عدم جواز االستمرار 
في هذا املس����ار والسكوت 

عما يجري.
وإذا كان امللف الرئاسي 
أسير حزب اهلل فإن قضية 
العسكريني املخطوفني تبدو 
اكثر تش����عبا في املس����الك 
اإلقليمي����ة الواس����عة وقد 
بدأت تأخ����ذ ابعادا داخلية 
اهالي  مأساوية بعد فقدان 
املخطوفني القدرة على الصبر 
اتى املوفد  واالحتمال، لقد 
القط����ري فعلق اخلاطفون 
قرارات بإع����دام اثنني من 
العسكريني، بعدما فرضوا 
على ذويهم املعتصمني في 
ساحة رياض الصلح امضاء 
جهنمية سوداء حتت وطأة 

اخلوف على ابنائهم.
ابلغ  الوقت،  وفي ه����ذا 
املدي����ر العام لألم����ن العام 
ابراهيم قناة  اللواء عباس 
»ان بي ان« الناطقة بلسان 
حركة »أمل« بأن اخلاطفني 
رفضوا تس����ليم شروطهم 
إال عبر الوس����يط القطري 
الذي تأخ����ر باملجيء حتى 
األمس، بس����بب ارتباطات 

خاصة به.
وقال: ال مفاوضات من 
دون شروط وأطر محددة، 
رافضا االجنرار الى االبتزاز 
ألن هناك من يريد استعمال 
قضية املخطوفني في سوق 

املزايدات والزواريب.
ابراهيم  اللواء  وأضاف 

بيروت - عمر حبنجر

قفزت قضية املخطوفني 
ال����ى واجهة  العس����كريني 
االحداث اللبنانية امس، مع 
تباطؤ املفاوضات مع داعش 
والنصرة وتسارع وتيرة 
غضب اهالي العس����كريني، 
حت����ت ضغ����ط اخلاطفني، 
الى ح����د محاول����ة احدى 
االمهات احراق نفسها وسط 

املعتصمني!
ولم يغب عن املشهد ذكر 
املخطوف اللبناني اآلخر، أي 
املوقع الرئاسي احملكوم عليه 
بالشغور من جانب عشاق 
الفراغ الدستوري واالحالم 

الهمايونية.
النواب  ويأتي متدي����د 
النفسهم، في جلسة مقررة 
االربع����اء املقب����ل، ليثي����ر 
حفيظة دعاة انتخاب رئيس 
اجلمهوري����ة اوال، او ليس 
غريب����ا ان يجتمع مجلس 
الن����واب بنص����اب الثلثني 
لتمديد واليته، وال يجتمع 
النص����اب النتخاب  بنفس 

رئيس للجمهورية؟!
وملاذا ال يجري انتخاب 
الرئيس ثم التمديد للمجلس 
في اجللس����ة ذاتها؟ سؤال 
طرحته »األنباء« على احد 
نواب 14 آذار، فأجاب متسائال 
عمن يضمن عدم انسحاب 
نواب ح����زب اهلل والتيار 
الوطني احلر بعد التصويت 
او  التمديد للمجلس،  على 
عدم دخولهم القاعة اذا وضع 
االنتخاب على رأس جدول 

اعمال اجللسة.
والراهن ان الرئيس نبيه 
بري وضع شرطا ميثاقيا 
اضافي����ا عل����ى التصويت 
لتمديد والية مجلس النواب 
املقبل يتمثل  يوم االربعاء 
امليثاقية  بوجوب جتسيد 
بتصويت النواب على اقتراح 
القانون وليس حضورهم 

املكمل للنصاب فقط.
وقال بري : اذا لم يتوافر 
العص����ب املس����يحي ف����ي 
اجللسة ويكتف باحلضور 
ولم تص����وت القوى االكثر 
متثيال للمسيحيني فستكون 

اجللسة عندئذ مهددة.
ويشترط الكتمال نصاب 
اجللسة وجود ثلثي اعضاء 
املجلس املؤلف من 128 نائبا، 
)توفي احدهم ميشال احللو( 
املطلوب حضور 86 نائبا، 

وهذا العدد قابل للتوافر.
واقت����راح التمديد الذي 
تق����دم ب����ه النائ����ب نقوال 
فتوش يلحظ التمديد، من 
20 نوفمب����ر الى 20 يونيو 

.2017
ومن اليوم حتى االربعاء 
س����تظهر مواق����ف الكت����ل 
املترددة او الرافضة وبينها 
كتل رئيسية ككتلة الرئيس 
نبيه بري، وكتلة حزب اهلل 

)محمود الطويل( رئيس احلكومة متام سالم مستقبال وفدا من أهالي العسكريني املخطوفني  

املنصب. وجاء في بيان االنتربول 
ان صوت جورج قرداحي يفيد 
في »رفع الوعي حول مخاطر 
مختلف أشكال اجلرمية املنظمة، 
وأثرها على حياتنا اليومية«. 
وأطلق على ه����ذه احلملة 
اسم »تورن باك كرامي« )القضاء 
على اجلرمية(، وهي ترمي الى 
رفع الوعي العام حول مختلف 
تشعبات اجلرمية املنظمة، من 
جتارة املخدرات واالجتار بالبشر 
والتزوي����ر وجرائم االنترنت، 
الى اخلطف واجلرائم في حق 
االطفال والفس����اد ف����ي مجال 
الرياضة. وه����ي جرائم غالبا 
ما تكون متصل����ة فيما بينها، 
ومنها ما يستخدم في متويل 
أنش����طة إجرامية اخرى، وفقا 

لإلنتربول.

تعيني جورج قرداحي سفيرًا حلملة اإلنتربول 
ملكافحة اجلرمية املنظمة

لي����ون � أ.ف.پ: عني مقدم 
البرامج اللبناني جورج قرداحي 
سفيرا للشرق االوسط في حملة 
شرطة انتربول الدولية ملكافحة 
اجلرمية املنظمة، بحس����ب ما 

أعلنت الشرطة الدولية.
وس����ينضم قرداحي، الذي 
ذاع صيته ف����ي لبنان والعالم 
العربي مع برنامج »من سيربح 
امللي����ون«، الى كل من فرناندو 
الونسو وكيمي رايكونني بطلي 
سباقات الفورموال وان، واملمثلني 
شاه روخ خان من الهند وجاكي 
ش����ان من هونغ كونغ، والعب 
كرة القدم األرجنتيني ليونيل 

ميسي، ونادي يوڤنتوس.
وبذل����ك س����يكون جورج 
قرداحي اول شخص من منطقة 
 جورج قرداحيالش����رق االوسط يعني في هذا 

حزب اهلل يتحدث عن أسابيع حاسمة 
في إطار محاربة »اجلماعات اإلرهابية«

مسحلو الشمال يفرون إلى عيون السمك

عودة التفجيرات قد تُسقط احلكومة

مخيمات لبنان »تغلي على جمر«

 بيروت: قبل أس����بوعني قام األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل مبعاينة 
ما جرى على األرض في بريتال وزار املنطقة، 
ليتأكد له أن الوضع متني ومتماس����ك، وأن 
املعركة التي جرت مع املسلحني التكفيريني، 
أكدت أن اخلرق الذي حصل لن يتكرر وهو 
يحصل في كل املعارك العسكرية، حيث يؤكد 
قيادي بارز في ح����زب اهلل أن ما جرى كان 
احتماال متوقعا، لكنه ش����كل مفاجأة لنا أن 
يقع في الوقت الذي حصلت أكثر من محاولة 
للمس����لحني اإلرهابيني لفك احلصار عنهم. 
ويطمئن القيادي زواره بأن الوضع العسكري 

عند حدود السلس����لة الش����رقية للبنان من 
الهرمل والبقاع الشمالي الى البقاع األوسط 
والغربي وصوال الى شبعا أكثر من جيد، وأي 
محاولة من املسلحني للقيام بخرق ستفشل، 
وأن األسابيع املقبلة ستكون حاسمة جلهة 
تش����ديد احلصار على التكفيريني مع قدوم 
فصل الش����تاء، وقطع كل املعابر واملسارب 
الت����ي ميكن أن يس����تخدموها، وهذه أوراق 
قوة لتفرض عليهم االستسالم إذا قرروا اال 
ينتحروا. وهذا يعطي لبنان ورقة قوية في 
املفاوضات إلطالق العس����كريني، ألن وضع 

املسلحني العسكري بحكم الساقط.

بيروت: املسلحون يفرون إلى عيون السمك: 
أكدت مصادر أن املسلحني في طرابلس والضنية 
بأغلبيتهم الس����احقة يهرب����ون الى بلدة عيون 
الس����مك، وهي امللجأ اآلمن احلالي لهم التي لم 
يحصل فيها أي مداهمة، وهم هناك في األودية 

واجلبال واملغاور، وهي بلدة بطبيعتها اجلغرافية 
صعبة نوعا ما، لكن إذا ما ظل األمر في هذه البلدة 
دون إجراءات ومعاجلة أمنية وعسكرية سريعة 
ستتحول الى جرود عرسال ثانية، وأيضا تكرار 

مسلسل اخلطف وأسر العسكريني.

بيروت: يعتبر أحد الديبلوماسيني الغربيني أن 
عودة التفجيرات الى الضاحية اجلنوبية في حال 
حصلت ستؤدي الى سقوط احلكومة وحتولها 

الى حكومة تصريف أعمال، ألن توازنات دقيقة 
حتكم الوضع األمني واللعبة السياسية في لبنان 

وعلى قاعدة »األمن مقابل احلكومة«.

بيروت: وصف مصدر أمني واسع االطالع 
وض���ع املخيمات الفلس���طينية حاليا بأنها 
أش���به ما تكون مبكان »يغل���ي على جمر«، 
بعد ورود تقارير أمنية تنبه من أن ش���رارة 
أحداث أمنية إلثارة فنت ستنطلق من املخيمات 
وسيقوم بها متطرفون داخلها. والتركيز جار 
حاليا على مخيمات بيروت )برج البراجنة 

وصبرا وشاتيال( كونها حتوي أعدادا كبيرة 
من النازحني السوريني، والتواصل بني هذه 
املخيمات والس���لطات اللبنانية أضعف مما 
ه���و عليه في مخيم ع���ني احللوة. )مصادر 
أمنية أشارت الى وضع مخيمات بيروت حتت 
مراقبة أمنية مش���ددة في فترة االحتفاالت 

العاشورائية(.


