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التناقضات اللبنانية على طاولة احلوار الوطني اليوم

أعامل الشغب ألنصار حزب اهلل تلقي بظالهلا الكثيفة عىل طاولة احلوار

يستأنف القـادة اللبنانيـون اليوم اخلميس
حـوارهـم ببحـث االستـراتـيجيـة الـدفــاعيـة
عن لـبنــان يف مــواجهــة اســرائيـل وضمـنهــا
مـ ـص ـي ـ ـ ــر سالح حـ ـ ــزب اهلل وس ــط تـ ـ ــزايـ ـ ــد
االنقسـام اثر اعمـال الشغب التـي تخللتها
ت ـظ ــاه ــرات احــتجـ ــاج عل ــى تـن ــاول األمـني
الع ــام حل ــزب اهلل يف ب ــرنـ ــامج تـلف ــزي ــونـي
ساخر.
وعقــب ت ـب ـ ــري ـ ــر األمــني الع ـ ــام حل ـ ــزب اهلل
ال ـسـي ــد ح ـسـن نـص ــر اهلل اعـم ــال ال ــشغـب
بـ ــاعـتـبـ ــاره ـ ــا "عفـ ــويـ ــة" وتـنـبـيـهه الـ ــى ان
اســتفـ ــزاز شـ ــريحـ ــة يـ ـشـكل خ ـطـ ــا احـمـ ــر،
اع ـت ـبـ ـ ــرت قـ ـ ــوى  14اذار (وهــي االك ـثـ ـ ــريـ ـ ــة
الـني ــابيــة) ان هــذا الـشــرح ال يــطمـئن وان

املوضوع سيحضر على طاولة احلوار.
أمـا النـائب مـيشـال عـون الـذي ابـرم وثيقـة
تف ـ ــاه ــم مع ح ـ ــزب اهلل فـ ـ ــاتخ ـ ــذ مـ ـ ــوقف ـ ــا
مـتطـابقـا مـع نصـر اهلل وحتـدث يف مـؤمتـر
صحــايف االثنـني عن "اشـاعـات" عـن اعمـال
شغب لـم حتصل وعـن "تضخـيم كل حـدث"
م ـ ـش ـيـ ـ ــدا بق ـ ــدرة حـ ـ ــزب اهلل عل ـ ــى ض ـب ــط
االحداث.
شكوك جنبالط
مـن نــاحـيـته اعــرب الــزعـيـم الــدرزي ولـيــد
جنـبالط احــد ابــرز رمــوز ق ــوى  14اذار عن
شكـوكه جتاه تطمـينات نصـر اهلل بان سالح
احلزب ،الذي ينص قرار دولي على سحبه،
لن يستخدم يف الداخل.

وقـال يف مقـابلـة اذاعيــة نشـرت مقـتطفـات
مـنه ــا صحـيف ــة "الل ــواء" الـثالث ــاء "ل ـسـت
مـطمئنا النه عندمـا يقوم الفرد املتعاطف
مع حــزب اهلل بــاسـتخ ــدام العـص ــا ويخــرج
سـاخطـا يف شوارع بيـروت من دون استـثناء
ويقــوم بــاعـم ــال شغـب فـمــاذا عـن امل ــراحل
الالحقة"؟
ويف تـعل ــيق لـ ــصح ــيفـ ـ ـ ــة وصف ج ـن ــبالط
اعـمال الـشغب بـانها "امـر عملـيات مـبرمج
ومدروس ومناورة المر اكبر".
ودع ـ ــا رئ ـيـ ــس اجلــمه ـ ــوري ـ ــة االســبق امــني
اجلمـيل املشـارك يف احلـوار ضمن قـوى 14
اذار ال ــى جـعل االح ــداث االخـي ــرة "الـبـن ــد
االسـاسـي الطـارئ علـى طـاولـة احلـوار الن
ما حصل يشكل انذارا للبنانيني كافة".
واعـ ـت ــب ـ ـ ـ ــر يف م ـ ـ ـ ــؤمت ـ ـ ـ ــر صـح ـ ـ ـ ــايف "ان كـل
التبـريرات لالحـداث التي حـصلت ال تلغي
ال ـ ــوق ـ ــائـع عل ـ ــى االرض الـتـي اوحـت انـن ـ ــا
نعيش يف بلد فالت".
خوف على املستقبل
وقـال مخـاطبـا نصـر اهلل "كالمك اليـوم لم
يطـمئنـا وصار خـوفنـا علـى املسـتقبل اكـثر
مشروعية".
ورأى سـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــر جـعـجـع رئـ ـيـ ـ ــس الـهـ ـيـ ـئـ ـ ـ ــة
الـتنـفيــذيــة للقــوات اللـبن ــانيــة املــسيـحيــة
(ق ــوى 14اذار) ان نـتـيج ــة اعـم ــال ال ــشغـب
"هي نـفسهـا سـواء مـا حصل كـان عفـويـا ام
لم يكن".
اما رئيس احلكومة فؤاد السنيورة فاعتمد
التهدئة الجواء احلوار.
وقـ ــال ل ــصحــيفـ ــة "الــنهـ ــار" انه يـتـ ــوقع ان
تعقــد جلـســة اخلـميــس "به ــدوء ومن دون

اي توتـر او انعـكاسـات ملا شـهدنـاه يف االيام
االخيرة".
من نــاحيـتهـا اعـتبــرت صحف لـبنــانيـة ان
اع ـمـ ـ ــال ال ـ ــشغــب س ــتعـكـ ــس مـ ـ ــزيـ ـ ــدا مــن
االنقسام يف املواقف على طاولة احلوار.
محطات فرز
وكـتبـت "النهـار" "احلـوار امــام محطـة فـرز
ج ــدي ــدة م ــزدوج ــة :االولـ ــى عل ــى ق ــاع ــدة
املناقشة االصلية لالستـراتيجية الدفاعية
والـث ــانـيـ ــة عل ــى ق ــاع ــدة بـن ــد ط ــارىء ه ــو
احداث االول من حزيران ".
ورات صحـيفــة "امل ـسـتقـبل" يف شــرح نـصــر
اهلل الـذي ادلــى به يف مـؤمتــر صحــايف قبل
ثالثـة ايــام علــى استـئنـاف احلـوار "حـركـة
التفـافية تبريريـة اراد بها استعادة الهجوم
وقدراً من التهديد".
يـذكر ان اعمال الشغـب جاءت بعد اشتعال
اجلبهـة الـلبنـانيـة-االسـرائـيليـة يف  28ايـار
اثــر اطالق صــواريخ مجهــولــة املـصــدر من
جنـوب لـبنـان حـيث يـنتـشــر مقــاتلـو حـزب
اهلل عل ــى شمــال اســرائـيل ممــا طــرح بقــوة
مسألة تطبيق القرار 1559.
ويـ ــاتـي اسـتـئـنـ ــاف احلـ ــوار فـيـم ـ ــا يجـ ــول
املـبع ــوث ال ــدولـي تـي ــري رود الرسـن املـكلف
مبـتـ ــابع ــة تــنفـيـ ــذ القـ ــرار  1559عل ــى دول
عربية معنية بحل االزمة اللبنانية.
فق ـ ــد زار رود الرســن الـ ــسع ـ ــودي ـ ــة وم ـص ـ ــر
اللـتـني سعـت ــا يف وقـت س ــابـق حلل االزم ــة
اللـبـنــانـيــة وخـصــوصــا يف اط ــار العالقــات
املتوترة مع سوريا.
قرارات دولية
ونـقلــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة ان ـبـ ـ ــاء ال ـ ـشـ ـ ــرق االوس ــط

امل ـصـ ــريـ ــة عـن الرسـن ق ـ ــوله انـه بحــث مع
العــاهل الـسعــودي امللـك عبــد اهلل بـن عبــد
العــزيــز والــرئيـس املـصــري حــسنـي مبــارك
"القـضايا ذات التاثير على تنفيذ القرارين
 1559و 1680اخلاصني بلبنان".
وينـص القــرار  1559علــى نــزع سالح حــزب
اهلل والـفصــائل الفلـسـطيـنيـة فـيمـا يـشجع
القــرار  1680ســوري ــا عل ــى تلـبـيــة مـطــالـب
لـبـن ــان خـص ــوص ــا ب ـش ــان تـب ــادل العالق ــات
الديبلوماسية وترسيم احلدود.
ي ــذك ــر ان م ــؤمت ــر احل ــوار ان ـطـلق يف  2اذار
بـ ـيـ ـ ـ ــروت ومـ ـ ـ ــا زال عـلـ ـ ـ ــى طـ ـ ـ ــاولـ ـتـه بـ ـنـ ـ ـ ــد
االستـراتيجيـة الدفـاعيـة التـي عرض نـصر
اهلل مـفهـ ــومـه لهـ ــا يف اجلـ ــولـ ــة الـ ـس ـ ــابقـ ــة

ويتـضـمن رفــض دمج املقــاومــة ب ــاجليـش.
ومـن املـتــوقع ان تــرد قــوى  14اذار يف هــذه
اجلولة على تصوره.
وقـ ــد فـ ــشل املــتح ـ ــاورون يف االتف ـ ــاق علـ ــى
تنـحية رئيس اجلمهـورية اميل حلود .وهم
ي ــواجهــون مــازق تـنفـيــذ مــا ت ــوصلــوا الــى
االتفاق بشانه النه يستدعي تعاون سوريا.
وقـ ــد ت ـ ــوصل املــتحـ ــاورون حـتـ ــى االن الـ ــى
اتف ــاق علــى حت ـسـني العالق ــات مع دمــشق
عبــر اقــامــة عالقــات دبلــومــاسيــة وتــرسـيم
احل ــدود القـن ــاع االمم املـتح ــدة بلـبـن ــانـي ــة
مزارع شبعـا املتنازع عـليها يف جنـوب لبنان
ونــزع الــسالح الفلـسـطيـني املــوجــود خــارج
مخيمات الالجئني خالل فترة ستة اشهر.

