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سليمان يستعين بخبراء قانونيين.. والمعارضة: قادرون على مواجهة القرار االتهامي مؤسساتيًا

مساعي التهدئة مستمرة..وجنبالط متخوف من كثرة »طباخي« المحكمة
بيروت ـ عمر حبنجر

املراوحة مستمرة، وكذلك التهدئة املستوردة 
من دمش����ق والرياض باحلج����م الكافي لتغطية 
مرحلة ما قبل صدور قرار االتهام بجرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وغيره من الشهداء، مع 
األم����ل بإمكانية متددها الى م����ا بعد صدور هذا 
القرار، حيث س����يكون الوضع اللبناني بحاجة 

الى تهدئة اوسع نطاقا وافعل تأثيرا.
على ان املس����اعي مس����تمرة على املس����توى 
السياسي اللبناني، وتتس����ارع وتيرتها بشكل 
الف����ت، بأمل الوصول الى املخرج القانوني مللف 
ش����هود الزور، ضمن إطار احملافظة على العدالة 
واالستقرار في لبنان، لكن زخم االتصاالت مرتبط 
بعودة الرئيس ميشال سليمان من سويسرا والذي 
غادر إليها أمس للمش����اركة لقمة الفرانكفونية 
وه����ذا ما عبر عنه النائب وليد جنبالط بالقول: 

األمور راوح مكانك.
جنبالط متخوف من االرباك السياسي احلاصل 
ومتخوف اكثر من ان تؤدي كثرة الطباخني العرب 
والغربيني الى حرق طبخة احملكمة الدولية، وملف 

شهود الزور، املطروح مبواجهتها.
سليمان يحّضر لجولة مشاورات

ولهذا قرر الرئيس ميش����ال س����ليمان اجراء 
مشاورات سياس����ية واسعة النطاق اعتبارا من 
مطلع االسبوع املقبل، في محاولة رئاسية جلمع 
االضداد على قاسم مش����ترك في موضوع ملف 

شهود الزور السريع االشتعال.
وبحسب صحيفة السفير فإن الرئيس سليمان 
كلف فريقا من اخلبراء القانونيني دراس����ة ملف 
شهود الزور، وبلورة مخرج وطرحه على مجلس 
الوزراء، لكن هذا الفريق ايضا قدم عدة وجهات 

نظر ولم يصل الى رأي مشترك.
ويشكل هذا القول، حالة دقته رغبة رئاسية في 
عدم االلتزام مبطالعة وزير العدل ابراهيم جنار 
الذي افتى بعدم قانونية طرح حزب اهلل إحالة 
هذا امللف على املجلس العدلي، او حتى مالحقة 

شهود زور بقضية لم تقترن بحكم قضائي.
النائب وليد جنبالط قال من جهته، ردا على 
سؤال حول مفاعيل القمة السعودية � السورية 
وانعكاسها على اخلالف في مجلس الوزراء، اننا 
مازلنا ن����راوح مكاننا بانتظار بعض التطورات 

اجلديدة.
وقال جنبالط انه سيلتقي الرئيس نبيه بري، 
الذي كان قابل الرئيس  بش����ار األس����د األسبوع 
املاضي ملعرفة الى اي����ن وصلنا والى اين نحن 

ذاهبون.
م����ن جانبه رئيس القوات اللبنانية س����مير 
جعج����ع جدد امس رفض����ه التخلي عن احملكمة 
الدولية، وقال بعد لقائه وفد حزب الطاش����ناق، 
ان املجلس العدلي صالحياته محصورة باملواد 
270 و336 م����ن قانون العقوبات، وال اجتهاد في 
معرض النص، مبينا »ش����هود الزور« مرتبطني 
باملادة 408 من قانون العقوبات. وفي كل تاريخ 
اجلمهورية اللبنانية لم يسبق ان حتول شاهد 
زور قبل احملاكمة واألحكام، أما الشهادات املشكوك 
بصدقيتها ال حت����ول الى املجلس العدلي في اي 

بلد، بل الى احملاكم العادية.

بدوره، الس����فير الس����عودي عل����ي عواض 
العسيري اوضح امس ان اجلولة التي يقوم بها 
على املسؤولني اللبنانيني تهدف الى خلق التوافق 

بني االخوة في لبنان.
واضاف: ان التواصل قائم على اجلميع وان 
القلوب مفتوحة للجميع دون اس����تثناء متمنيا 
اخلير للبنان واالس����تقرار والسعادة والتوافق 

بني اللبنانيني.
الوزير فنيش: واشنطن ال تريد الحقيقة

من جانبه، رد الوزير محمد فنيش )حزب اهلل( 
منتقدا السياسات االميركية، وقال: ان واشنطن 
ليست حريصة على كشف احلقيقة والعدالة، بل 
هي حريصة عل����ى تأمني احلماية ملن ترى فيهم 

فائدة ملشروعها وفي مقدمتهم اسرائيل.
واض����اف: ان ال����رد يكون بالتمس����ك اجلدي 
واحلقيقي والوحدة الوطنية لقطع الطريق على 
التوظيف السياسي االميركي للمحكمة الدولية.

اما نائب االمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم 
قاسم فقد اعلن ان فتح ملف شهود الزور له االولوية 
لتحصني الداخل من العبث الدولي واالفتراءات.

وشدد قاسم على ان االستقواء باخلارج ال ينفع 
وان احلل يبدأ من لبنان ومن تعاون االوس����اط 
املعنية، وختم بالقول نحن مستعدون لكل ما من 

شأنه ان مينع الكأس املرة عن بلدنا.
من جانبه، اعتبر عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النائب علي فياض أن »أول تداعيات صدور القرار 
الظني ستكون أزمة حكم أو أزمة سلطة«، الفتا 
الى أن »األكثرية لم تعد أكثرية ال على املستوى 
الش����عبي وال على املستوى السياسي«، ومؤكدا 
أن »املعارض����ة متلك كل الق����درة ملواجهة القرار 

االتهامي مؤسساتيا«. 
فياض، وفي حديث ل� »NBN«، وحول املعلومات 
التي تقول إن رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
س����يطلب إحالة ملف ش����هود الزور الى القضاء 
العادي حلل األزمة، ق����ال: »اذا كان رأيه »هيك« 
فرأي املعارضة »غير هيك«، ورأى من جهة أخرى 
أن »الدعوة الى التهدئة من قبل الفريق اآلخر هي 
خطة برغماتية غير بناءة وسلبية في سياق انتظار 
القرار وهذه املقاربة خطرة ومكشوفة«، مؤكدا في 
هذا السياق أن »الفريق اآلخر يلجأ الى التهدئة 
لتمرير الوقت الى حني صدور القرار االتهامي، أما 
نحن فنطالب بالتهدئة من أجل االستقرار الذي 

نعتبره مهددا بهذا القرار«.
وأشار فياض الى أن »لبنان يعني لألميركيني 
فقط الق����رار االتهامي، أما غير ذلك فليس له أي 
أهمية«. وحول إمكانية حصول لقاء بني رئيس 
مجلس الوزراء س����عد احلريري واألمني العام ل� 
»حزب اهلل« السيد حسن نصر اهلل، قال فياض: 
»حزب اهلل على استعداد لالستجابة مع أي مسعى 
إذا كان يفضي إلى نتيجة، ومن الناحية املبدئية 
ال ميانع بعقد لقاء مثل هذا لكن بشرط أن يشكل 
خط����وة الى األمام أو يفتح ناف����ذة حل فعلية«. 
ورأى فياض أن »من يهدد االس����تقرار هو الذي 
يسيس االتهام ويضعه في سياق عملية توتير 
األجواء غير قابل للضبط«، معتبرا أن »كل أشكال 
التوتير في الش����ارع ستوظف ضدنا لذلك ليس 

لدينا مصلحة في ذلك«.

مصدر لـ »األنباء«: المعارضة فشلت في تكوين إجماع ضد القرار والحريري صمد بوجه المحاوالت

دعوات 14 آذارية لالنسحاب من »هيئة الحوار«
وإسناد موضوع سالح حزب اهلل لسليمان

بيروت ـ ناجي يونس ـ محمد حرفوش
يقول مصدر في 14 آذار ل� »األنباء« ان محاولة املعارضة 
مبختلف وجوهها تكوين إجماع لبناني مس����بق ضد القرار 
االتهامي املرتق����ب صدوره عن املدعي الع����ام الدولي دانيال 

بلمار، قد فشلت.
واضاف املصدر قائال: بات ينبغي االعتراف للرئيس سعد 
احلريري بالصمود في وجه هذه احملاولة، جيدا، حتي تخطى 
مترتبات حديثه عن ش����هود الزور »الذين ضللوا التحقيق« 

كما نسب اليه القول في حينه.
وسجل املصدر للموقف العربي والدولي والسيما السعودي 
واملصري واألميركي واألوروبي والدولي، دوره الداعم واحلاسم 
في مجال احملكمة الدولية، وصمود احلريري على موقفه من 
احلقيقة والعدالة، والدليل حتول اخلطاب السياسي لبعض 
وسائل إعالم املعارضة الى احلديث عن التوجه الحتواء مرحلة 
ما بعد صدور قرار االتهام، بعدما أمضت املرحلة السابقة وهي 
تعمل على إجهاض هذا القرار قبل ان يولد. وفي س����ياق آخر 
يجري داخل قوى 14 آذار نقاش يتمحور حول »اجلدوى من 

هيئة احلوار الوطني«.
وفي معلوم����ات »األنباء« ان ثمة وجهة نظر بدأت تطرح 
خيار االنس����حاب من هذه الهيئة عل����ى خلفية اعتبارها انها 
عجزت عن جتس����يد قراراتها باإلجماع بخصوص ترس����يم 
احلدود والسالح الفلسطيني خارج املخيمات، باالضافة الى 
عجزها أو اس����تنكارها عن التوصل الى وضع استراتيجية 

للدفاع الوطني بإمرة اجليش اللبناني.
شخصية 14 آذارية تتبنى وجهة النظر هذه تقول: »لعل 
الرهان على لبنانية الطرف اآلخر واحلرص الدائم على ابرام 
تسوية لبنانية – لبنانية معه بشروط الدولة، أوقع 14 اذار 
في سلس����لة أخطاء بدأت مع التحالف الرباعي ولم تنته مع 
طاولة احلوار، هذا احلوار الذي كان أحد أبرز أهدافه س����حب 
س����الح حزب اهلل من منت الق����رار 1009 ووضعه داخل هيئة 
حوار لبنانية، هذا اخلطأ لم ينسحب على موضوع احملكمة 
الدولية، حي����ث كان هدف حزب اهلل األول واألخير نقل هذه 
احملاكم����ة من احملكمة الدولية الى املجلس العدلي، ألن كل ما 
هو مدّول خارج متناول احلزب، بينما كل ما هو ملبنن حتت 

سيطرته.
وتضيف هذه الش����خصية، »وإن دل« سياق األحداث منذ 
العام 2005 الى اليوم على ش����يء، فعلى ان حزب اهلل يعتبر 
س����الحه خارج اطار النقاش السياسي، واضعا أمام الطرف 
اآلخر خيارا واحدا هو التس����ليم بأزلية هذا السالح، ووصل 
به األمر الى حد رفض دعوات لالحتفاظ بترسانته العسكرية 
شرط وضع امرة استخدامها داخل السلطة التنفيذية التي هو 
شريك فيها، فعندما يرفض احلزب أي تسوية تعرض عليه من 
توحيد اجنازي التحرير والسيادة الى لبننة سالحه. وعليه 
ترى الشخصية ال� 14 آذارية انه لم يعد مجديا مواصلة هيئة 
احلوار الوطني البحث في أي استراتيجية دفاعية للبنان مع 
حزب ممّول ومس����لح إيرانيا، فهو حزب كما أظهرت الوقائع 
إيراني املنش����أ واألهداف، وبالتالي حان الوقت ألن تعلن 14 
آذار انسحابها من هيئة احلوار، وان حتث رئس اجلمهورية 
على ان يتولى بنفس����ه متابعة ومواصلة البحث في س����الح 
حزب اهلل، امنا هذه املرة مع الدولة االيرانية مباشرة وليس 

مع حزب اهلل.

مشاورات أميركية ـ فرنسية »عاجلة« 
حول الوضع »المتوتر والمقلق« بلبنان

وهاب دعا الحريري لالستقالة: ضحكه
على الناس  أدخل البلد في حالة موت سريري

بيروت: ميكث مساعد وزيرة اخلارجية األميركية
جيف���ري فيلتمان منذ يومني ف���ي باريس إلجراء 
محادثات مركزة مع املسؤولني الفرنسيني حول آخر 
تطورات الشرق األوسط، وخصوصا الوضع في لبنان 
الذي وصفته نيكول شابني مديرة مكتب الشرق األدنى 
في اخلارجية األميركية املرافقة لفيلتمان بأنه وضع 

»مقلق جدا ولدينا مخاوف جدية حياله«.
مالحظات عدة ميكن تسجيلها على هامش حركة 

املشاورات األميركية الفرنسية حول لبنان:
1- عودة لبنان الى »األجندة األميركية الش���رق أوسطية« 
والى أولويات ادارة الرئيس أوباما بعد فترة طويلة من االهمال 
واالنقطاع حل فيها امللف اللبناني في أسفل الترتيب األميركي 
بعد ملفات ومواقف شبه يومية ينخرط فيها مسؤولون كبار 

في االدارة.
2-  االهتمام األميركي املتجدد بالوضع في لبنان س���اهمت 
فيه بشكل مباش���ر زيارة الرئيس االيراني أحمدي جناد التي 
رأت فيها واش���نطن »إخالال بالتوازن االقليمي في لبنان ميكن 
ان يشجع أو يعمق االختالل احلاصل في التوازن الداخلي على 
مس���توى احلكم واملعادلة السياسية«. كما ساهمت فيه بشكل 
غير مباشر حملة اعالمية دعائية أميركية لبنانية أثارت على 
نطاق واسع مس���ألة تخلي ادارة أوباما عن لبنان بعد العراق 
في سياق مسار تراجع وانكفاء للسياسة األميركية في الشرق 

األوسط.
3- ع���ودة االهتمام األميركي تالزمت أو تزامنت م��ع اعادة 
تقييم فرنسية للوضع في لبنان في ضوء تطورات أخيرة غير 
مطمئنة، والتقييم الفرنسي يشمل عملية التعاون والتنسيق مع 
سورية في لبنان واملنطقة وعالقة سورية مع لبنان وسياستها 

فيه.
4- ه��ناك التقاء وتقاطع فرنس���ي أميركي في النظرة الى 
الوضع في لبنان حول ثالث نقاط أساس���ية في هذه املرحلة: 
الدع���م املطلق للمحكمة الدولية ورف���ض أي تدخل في عملها 

وقراراتها.
معارض���ة أي تغيير جذري أو انقالبي في الوضع اللبناني 

بسبب احملكمة أو قرارها الظني.
القلق الشديد ازاء مس���ار الوضع واحتماالته في املستقبل 

القريب.
5- أما أس���باب هذا القلق املتنامي، فقد عكستها م����واقف 
املسؤولني الفرنس���يني واألم���يركيني في اآلون����ة األخ����يرة 
وحددتها في النقاط التالية: زي���ارة الرئيس االيراني أحمدي 
جناد التي وصفت بأنها اس���تفزازية ف���ي محطاتها وخطابها 

السياسي.
م����ذكرات الت���وقيف الس������ورية التي تتعارض مع مسار 
عالق���ات جديد بدأ منذ عامني وتضي���ق على احلريري بدل ان 
تش���جعه، وال���تي ل����م يفهمها الفرنس���يون وال يجدون لها 

تفسيرا.
الضغوط املتزايدة من جانب حزب اهلل مدعوما من دمشق 

في اجتاه تقويض احملكمة الدولية وحتوير مسارها.
تصاعد التوتر وبروز عالمات وضع غير مس���تقر سياسيا 
ووضع حكومي متصدع وه���ش مترافقا مع وهن وتضعضع 
في صفوف 14 آذار وفي قدرات احلريري السياسية والظروف 

احمليطة به.

تي���ار  رئي���س  رأى 
الوزير األسبق  »التوحيد« 
وئ���ام وه���اب أن رئي���س 
احلكومة س���عد احلريري 
لم يس���تكمل ال���كالم الذي 
بدأه في صحيفة »الش���رق 
االوسط« الن هناك مشكلة 
عند احلريري الن لديه كالمني 
ولغتني ووجهني، مشيرا إلى 
أن »املطلوب من احلريري أن 
يحول اغتيال والده رئيس 
احلكوم���ة األس���بق رفيق 
احلريري ألجل لبنان وليس 
لقتل لبنان«، محذرا من أن 
»الفتنة ميكن أن تبدأ لكن 

أحدا ال يعرف كيف تنتهي«. 
وهاب، وفي حديث إلى تلفزيون ال� »LBC«، رأى أن الضحك 
على الناس هو الذي أوصل سعد احلريري إلى ما وصل إليه، 
الفت���ا إلى أن لدى األخير مش���كلة مالية حقيقية اليوم وهي 

مشكلة مليار دوالر وليس مئات الدوالرات.
وإذ رأى وهاب أن احلريري متمس���ك بالسلطة، حتداه أن 
يس���تقيل، موضحا أنه إنسان غير قادر على إدارة احلكومة 
باعتراف غالبية رموز احلكومة مبن فيهم وزراؤه وغير قادر 
على إدارة الدول���ة، وبالتالي غير قادر على أن يكون رئيس 

حكومة، مقرا في الوقت عينه 
بأن ج���زءا من املعارضة ال 
يوافقه في دعوة احلريري 

لالستقالة.
وهاب، ال���ذي اعتبر أن 
البلد في  أدخ���ل  احلريري 
حالة موت سريري، استغرب 
تصوير احلري���ري وكأنه 
القادر على تأليف  الوحيد 
حكومة في لبنان، مش���يرا 
إلى وجود الكثير من األسماء 
القادرة على القيام بذلك على 
غرار رئيس احلكومة السابق 
الوزير  أو  جنيب ميقات���ي 
محمد الصف���دي أو الوزير 
عدنان القصار أو الوزيرة الس���ابقة ليل���ى الصلح وغيرهم 
»ولتكن حكومة انتقالية او حيادية شبيهة بحكومة ميقاتي 

السابقة«.
وردا على س���ؤال، رأى وهاب أن تع���ادل األصوات داخل 
مجلس الوزراء في قضية »سوكلني« لم يكن بريئا، واصفا إياه 
ب� »اللعبة الوسخة«، متأسفا لعدم وجود رأي عام ليحاسب 
الطبقة احلاكمة. من جهة أخرى، أشار وهاب إلى ان »مساعد 
وزيرة اخلارجية األميركية لش���ؤون الشرق األدنى جيفري 

فيلتمان هو رأس الفتنة«.

أخبار وأسرار لبنانية < لقاء نصـراهلل ـ احلريري.. هل يعقد؟ يدفع الرئيس نبيه 
بري والنائب وليد جنبالط في اجتاه إمتام اللقاء 
بني الرئيس سعد احلريري والسيد حسن نصراهلل 
ملا لهذا اللقاء من نتائ����ج ايجابية مريحة. ولكن 
مصادر من جهتي حزب اهلل واملس����تقبل تلتقي 
على القول ان لقاء نصراهلل � احلريري لن يعقد 
إال اذا كان منتجا ومردوده إيجابيا في دفع املشكلة 
في اجتاه احلل. وه����ذا اللقاء أهميته في نتائجه 

وليس في انعقاده.
< تعادل األصوات احلكومية: تتكرر ظاهرة »تعادل األصوات« 
في مجلس الوزراء عند طرح مس��ائل حساسة على 
التصويت من الكبيرة )املوقف اللبناني من قرار العقوبات 
الدولية على ايران( الى الصغيرة )عقد شركة سوكلني( 
ما يشير الى توازن دقيق ترتكز إليه حكومة الوحدة 
الوطنية ويساهم في حفظه و»دوزنته« الرئيس ميشال 

سليمان.
< اسـتحالتان: يقول مصدر سياسي في بيروت ان 
الهدنة الراهنة هي احلال����ة الوحيدة املمكنة بني 

استحالتني: استحالة احلل. واستحالة االنفجار.
< اجلميـل مدعو إلى طهـران: تلقى الرئيس أمني اجلميل 

دعوة من السفير اإليراني في 
أبادي  بيروت غضنف��ر ركن 
بتلبيتها  لزيارة طهران ووعد 
في الوقت املناسب. حصل ذلك 

في أثناء زيارة اجلميل الى الس��فارة اإليرانية، حيث 
دارت محادثات حول آخر تطورات الوضع في لبنان 

واستكملت على مائدة عشاء.
ووضع ه��ذا اللقاء في إطار لقاءات التعارف التي 
يجريها السفير اإليراني في حركة ديبلوماسية سياسية 
ال تهدأ منذ وصوله قبل أش��هر الى بيروت، وتتسم 
باالنفتاح على مختلف القيادات والقوى السياس��ية 

وكان من بينهم الرئيس فؤاد السنيورة.
وجتدر اإلش��ارة الى دعوة إيراني��ة وجهت الى 
البطريرك املاروني مار نصراهلل بطرس صفير لزيارة 
طهران، وسيلبيها البطريرك في أول فرصة ممكنة.

< جولة إعالمية فـي احملكمة الدولية: بناء على دعوة من 
احملكمة الدولية، يواصل فريق إعالمي لبناني من 
مختلف الصحف واحملطات التلفزيونية زيارته الى 
الهاي لالطالع على األمور اإلجرائية والقانونية 
املتعلقة بالقرار الظن����ي وعمل احملكمة الدولية، 

وسيتبعه بعد نحو أسبوع 
مجموعة إعالمية أخرى للغاية 

نفسها.
مصادر متابعة اعتبرت 
هذه »احلملة« االعالمية، اضافة الى متثيل جرمية 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري في قاعدة عسكرية 
فرنس����ية )صحيفة »لو فيغارو« أشارت الى ان 
توقيت العملية جاء قبل أسابيع من صدور القرار 
الظني( بأنهما من مؤشرات اقتراب موعد صدور 

القرار الظني.
وتقول مصادر مطلعة ان املس����ؤول األميركي 
سعى في مهمته للضغط على رئيس اجلمهورية 
ليس بس����بب موقعه في احلكم فحسب، بل أيضا 
ألنه ميلك حصة وزارية ف����ي احلكومة ميكن ان 
تلعب دورا مهما وترجيحيا في مناقش����ة وحسم 
ملف شهود الزور خصوصا اذا ما جرى اللجوء الى 
خيار التصويت. وقد مارس هذا الدور أيضا على 
جنبالط الذي يرتبط معه بصداقة شخصية، وأراد 
من ممارسة الضغط حتقيق هدفني: األول ثنيه عن 
من����ع وزرائه من التصويت مع املعارضة، وثانيا 

تعديل موقفه اما بترك اخليار الوسطي والعودة 
الى فريق 14 آذار او على األقل عدم االندفاع أكثر 
باجتاه املعارضة وحزب اهلل على وجه اخلصوص 

واالكتفاء مبوقف »حيادي«.
< جنبالط في دمشق غدا: يزور النائب وليد جنبالط دمشق 
غدا األحد للقاء الرئيس بشار األسد في ثالث اجتماع 
بينهما منذ معاودة التواصل بعد قطيعة استمرت أكثر 
من 5 سنوات. والحظ زوار جنبالط تراجع تفاؤله الذي 
عبر عنه بالتزامن مع انعقاد القمة السورية � السعودية، 
ونقل عنه قوله: »مازلنا نراوح مكاننا«، مش��يرا الى 
وجوب انتظار »بعض التطورات اجلديدة«. وقال انه 
س��يلتقي مجددا الرئيس بري »وذلك لكي نعرف الى 

أين وصلنا والى أين نحن ذاهبون«.
< احلريري بني نارين: يقول محيطون بالرئيس سعد 
احلريري انه تعرض في الفترة األخيرة لضغوط 
هائلة من جهتني: من جهة خصومه الستكمال ما 
بدأه في موقفه ل� »الش����رق األوس����ط« وترجمته 
عمليا، ومن جه����ة حلفائه وفريقه لوقف ما بدأه 
بعدما قوبلت مواقفه االيجابية بسلبية، وفسرت 

على انها ضعف وتراجع.
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شبكة »سماسرة« تهرب فتيان المخيمات
إلى أوروبا لقاء إغراءات

صيدا )مخيم عين الحلوة(
يتحدث فلسطينيون مقيمون في 
مخيم شاتيال لالجئني الفلسطينيني 
في بيروت عن مجموعة سماس���رة 
فلسطينيني ولبنانيني وسوريني ومن 
بعض اجلنسيات االوروبية يشكلون 
شبكة لتهريب الشبان الفلسطينيني 
في املخيمات حتت عنوان »الس���فر 

ملن يرغب«.
واشار هؤالء ل� »األنباء« الى ان 
العشرات من شبان مخيمي شاتيال 
وبرج البراجنة وصلوا بالفعل الى 
بلغاريا فاملاني���ا عبر خط بري من 
لبنان الى سورية فتركيا، وخط بحري 
من بيروت باجتاه اليونان فاملرافئ 
األخرى، وذلك لقاء خمسة آالف دوالر 
تدفع للشخص على مرحلتني، نصف 
املبلغ عند االنطالق، والنصف اآلخر 
عند الوصول الى اليونان بالنسبة 
للذاهبني بحرا، او الى تركيا للذاهبني 
في الب���ر، حيث يجري االنتقال الى 
بلغاريا عبر اجلبال ومنها الى املانيا 
وغيرها. وال توجد ارقام محددة لعدد 
الشبان الفلسطينيني، الذين غالبيتهم 
بعمر 16 و17 سنة، ممن مت تهريبهم 

به���ذه الطريق���ة وان كان هناك من 
يتحدث عن بضعة آالف، كما ليس 
من معلومات مؤكدة عن اجلهة التي 
متول مثل هذه العمليات املكلفة، في 
ضوء تكتم ذوي الشبان املغادرين 

حتسبا العتقالهم حيث هم.
وضمن شروط العملية ان يتوافر 
للشباب املعني االتصال هاتفيا بذويه، 
فور وصوله الى محطة االس���تقرار 
في عاصمة من العواصم االوروبية، 
ويقول بعض هؤالء ان البحث عن 
فرص���ة عمل هو الهدف االساس���ي 
لركوب ابنائهم هذه املغامرة. وتوقفت 
مصادر فلسطينية مسؤولة هنا، امام 
هذا القبول االوروبي غير املسبوق 
الفلسطينيني على هذا  للمهاجرين 

النحو الالفت.
املصادر توقفت ايضا امام سهولة 
تهريب الشبان الفلسطينيني برا عبر 
سورية، وبحرا عبر اليونان وما ميكن 
ان توفره هذه اخلطوط املفتوحة من 
مجاالت حلرك���ة العناصر العربية 
املتطرفة من العراق واليه ومن لبنان 
واليه، مع التأكيد على وجود بصمة 

اسرائيلية وراء عمليات التهريب.

وئام وهاب سعد احلريري

)محمود الطويل(قوات اجليش منتشرة في منطقة مجدل عنجر التي شهدت اعتداء ادى الى مقتل عسكريني امس االول


