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تقــرير

ـصاد بالرئاسة
ع��ون يعيد حساباته فيعود إل��ى عني
ال�ت �ي �ن��ة .ل �ك��ن م��ا ج ��رى ت ��داول ��ه أخ �ي �رًا،
أعطى إطارًا مختلفًا لزيارة عني التينة،
وف �ت��ح ال �ع �ي��ون ع �ل��ى ب �ع��ض ت�ف��اص�ي��ل
رشحت من لقاءات باريس وملحقاتها.

نوعية المفاوضات
تبدلت بعدما عادت إلى
النقطة الصفر

وب � �ح � �س ��ب أوس � � � � ��اط س � �ي ��اس � �ي ��ة ،ف ��إن
ال �ع��روض األخ �ي ��رة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ع��ون
ب �ع ��دم ��ا وص � ��ل م �ل ��ف رئ ��اس� �ي ��ات ��ه إل ��ى
ط��ري��ق م� �س ��دود ،ت��وس �ع��ت م ��ن م�ج��رد
طرح اسمه توافقيًا ،إلى عرض موسع
ي �ق �ض��ي ب��اس �ت �ع��ادة م��رح �ل��ة ال��رئ �ي��س
ال� ��راح� ��ل رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ال� �ت ��ي ك ��ان
يمسك خاللها بزمام البلد اقتصاديًا
في مقابل ترك املقاومة بيد حزب الله.
وتتحدث معلومات هذه األوس��اط عن
أن العرض قدم جديًا ،بعدما استنفدت
كل املحاوالت املتعلقة بإعطاء الحريري
ع��ون دعمًا مباشرًا وعلنيًا ،فما دامت
األوضاع السياسية في املنطقة تقضي
م��رح�ل�ي��ًا ب� �ت ��وازن س �ع��ودي ـ�ـ�ـ�ـ إي��ران��ي،
وب��اس �ت �م��رار امل ��راوح ��ة ال�ع�س�ك��ري��ة في
سوريا ،وبقاء السالح في يد حزب الله
ال��ذي بات موجودًا في لبنان وسوريا
م�ع��ًا ،وب�م��ا أن��ه مطلوب االس�ت�ق��رار في
لبنان ،فما الذي يمنع استعادة مرحلة
ال�ح��ري��ري األب ،وإج� ��راء مقايضة بني
االق �ت �ص ��اد واألم� � ��ن وال ��رئ ��اس ��ة .يبقى
األم��ن وال�س�لاح بيد ح��زب الله وتبقى
إدارة امل �ل��ف االق �ت �ص��ادي وامل��ال��ي بيد
الحريري وتكون الرئاسة بيد عون.
ع� � � ��رض ظ� � �ه � ��رت ت � �ب� ��اش � �ي� ��ره األول� � �ي � ��ة
ب��إع �ط��اء امل �س �ت �ق �ب��ل ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ال�ت��ي
ي��ري��ده��ا ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ،وت�ب��دل املوقف
من سلسلة الرتب وال��روات��ب ،وتأييده
إج��راء االنتخابات النيابية ،ول��و على
أس��اس قانون الستني ال��ذي شن حربًا
من أجله في الدوحة وحربًا عليه عند
انتهاء والية املجلس النيابي ،ما أطاح
االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة .وال �ح �ب��ل على
الجرار.
ّ
ً
ل�ك��ن ث�م��ة س ��ؤاال أب�ع��د م��ن زي ��ارة ع��ون
ع�ي�ن ال �ت �ي �ن��ة وم ��وق ��ف ح � ��زب ال� �ل ��ه م��ن
ت��رش �ي��ح ع� ��ون :م ��ن ق ��ال إن ح ��زب ال�ل��ه
ي��ري��د اس �ت �ع��ادة م��رح�ل��ة وض ��ع امل��ال�ي��ة
العامة واالق�ت�ص��اد بيد الفريق نفسه
ال��ذي يتهمه اليوم بأنه السبب في ما
وصلت إليه البالد؟ ما ظهر حتى اآلن
أن الحزب لم يضع بعد كتاب «اإلب��راء
امل �س �ت �ح �ي��ل» ع �ل��ى ال� � ��رف ،ع �ل��ى ع�ك��س
واضعيه.

م��ن خ�ل�ال إع�ل��ان ب �ع �ب��دا» ،م�س�ت�ب�ع�دًا
تطبيق املثالثة في لبنان.
ووص� � � � ��ف ن� � � � ��داء وزي� � � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
األم� �ي ��رك ��ي ج � ��ون ك� �ي ��ري ل� �ح ��زب ال �ل��ه
وإي��ران وروس�ي��ا ملعالجة ال��وض��ع في
سوريا بأنه «مزحة».
وع� � ��ن ال� �ع�ل�اق ��ة م� ��ع ح� � ��زب ال � �ل ��ه ب �ع��د
تدخله العسكري في س��وري��ا ،أوضح
ج �ن �ب�ل�اط أن � ��ه «م� �ن ��ذ ان � � ��دالع ال� �ث ��ورة
ال �س��وري��ة ات�ف�ق��ت م��ع ح ��زب ال �ل��ه على
تنظيم الخالف بيننا» ،مؤكدًا أن��ه ال
ّ
«تحمل أي خالف مع أي من
يستطيع

رامح حمية
بدت الفتة أمس املساحة الواسعة التي
تحرك فيها مسلحو «جبهة النصرة»
في البقاع .اقتحموا ّ
كسارة ،وخطفوا
ً
م �ن �ه ��ا ع � �م � ��اال ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن وس� ��وري �ي�ن
وأت � ��راك � ��ًا ،وس� ��رق� ��وا آل� �ي ��ات وم� �ع ��دات،
وعادوا أدراجهم.
ف �ب �ع �ي �دًا ج � �دًا ع ��ن ج � ��رود ال�س�ل�س�ل��ة
الشرقية ،وملسافة تزيد على عشرين
ك �ي �ل��وم �ت �رًا م� ��ن ال� �ط ��رق ��ات ال� ��وع� ��رة،
توجهت مجموعة مسلحة إلى محلة
أدن��ى م��ن منطقة ال��زم��ران��ي ،شمالي
بلدة عرسال ،لتنفيذ عمليات خطف
وس �ل��ب .وه��ي امل�ن�ط�ق��ة نفسها التي
هاجم فيها املسلحون منذ أسابيع
قليلة ق�ط�ي��ع أغ �ن��ام وخ �ط �ف��وا ثالثة
شبان من بلدة عرسال مع أكثر من
مئة رأس من األغنام.
أم��س أغ��ار مسلحو «ال�ن�ص��رة» على
ك � �س� ��ارة ع� �ن ��د م � �ش� ��ارف ب� �ل ��دة رأس
ب�ع�ل�ب��ك م ��ن ال �ج �ه��ة ال �غ��رب �ي��ة ،ت�ع��ود
ملكيتها الب��ن البلدة رفعت مشرف،
وخطفوا منها لبنانيني هما مخايل
م� ��راد م��ن رأس ب�ع�ل�ب��ك وال�ع��رس��ال��ي
محمد الحجيري ،في حني تضاربت
امل �ع �ل��وم��ات ب �ش��أن خ �ط��ف ع��رس��ال��ي
آخ ��ر ،إض��اف��ة إل ��ى خ�م�س��ة س��وري�ين.
ول��م يكتف املسلحون بخطف عمال
الكسارة ،بل لجأوا إلى سرقة جرافة
وث�ل�اث ش��اح�ن��ات وس �ي��ارة ب�ي��ك أب،
ب�ح�س��ب م��ا أك ��د رئ �ي��س ب�ل��دي��ة رأس
بعلبك ميشال العرجا لـ«األخبار».
ث�ل��اث� ��ة ع � �م� ��ال أت � � � � ��راك م � �م ��ن ك ��ان ��وا
ي �ع �م �ل��ون ف ��ي ال �ك �س��ارة ت �م �ك �ن��وا من
ال�ت��واري خلف بعض الصخور لدى
رؤي�ت�ه��م املسلحني ال��ذي��ن يعتمرون
ش � ��االت س � � ��وداء ،ب �ح �س��ب م ��ا ي��ؤك��د
أح��د أب�ن��اء رأس بعلبك ال��ذي التقى
ال �ع �م��ال ال �ث�ل�اث��ة ق �ب��ل أن تتسلمهم
م��دي��ري��ة االس �ت �خ �ب��ارات ف��ي الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي للتحقيق م�ع�ه��م .وعلمت
«األخ� � �ب � ��ار» م ��ن م � �ص ��ادر أم �ن �ي��ة أن

ما قل
ودل

ات األخرى
جنبالط سيبلغ
الحريري رفضه انتخاب كل
من عون وجعجع

«جبهة النصرة» في رأس بعلبك:
خطف  3لبنانيين و 5سوريين

ّ
امل�س�ل�ح�ين خ��ل �ف��وا وراء ه � ��م ال�ج��راف��ة
التي سرقوها من الكسارة ،في مكان
ب�ين أراض ��ي رأس بعلبك وع��رس��ال،
ف��ي ح�ين كشفت امل�ع�ل��وم��ات األمنية
ع��ن وج� ��ود امل �ج �م��وع��ة امل�س�ل�ح��ة في
منطقة خربة داوود في ج��رود بلدة
عرسال.
م��وج��ة اس �ت �ي��اء ع��ارم��ة س ��ادت ب�ل��دة
رأس بعلبك بعد شيوع خبر خطف
العمال وسرقة اآلليات .وتوجه عدد
من أبناء البلدة إلى موقع الكسارة،
ل� �ك ��ن س � ��رع � ��ان م � ��ا ع �م �ل ��ت ق� � ��وة م��ن
الجيش اللبناني على إعادة األهالي

إل ��ى ال �ب �ل��دة ع �ل��ى م �ق��رب��ة م��ن ح��اج��ز
ال �ج �ي��ش ع �ن��د أط � � ��راف ال� �ب� �ل ��دة ،ف��ي
وق��ت ت��ول��ت فيه ق��وة أخ��رى مالحقة
املسلحني في جرود املنطقة.
العرجا أك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» أن االعتداء
الذي حصل أمس ليس األول ،وهذه
«امل� ��رة ال�خ��ام�س��ة ال �ت��ي ي�س�ط��و فيها
م �س �ل �ح��ون ع �ل��ى ك � �س� ��ارات وم� � ��زارع
ف ��ي ب �ل ��دة رأس ب �ع �ل �ب��ك ،ف �ي �س��رق��ون
ويخطفون من دون أي رادع».
ورأى أن «على الدولة اللبنانية ،إزاء
عمليات السطو وال�خ�ط��ف املتكررة
على منطقتنا ،أن تتخذ اإلج ��راءات
األم�ن�ي��ة الكفيلة ب��درء ت�ل��ك األع�م��ال،
والتي من خاللها نتمكن من حماية
أب�ن��ائ�ن��ا وأرزاق � �ه� ��م» .وأك ��د أن أب�ن��اء
ب �ل��دة رأس ب�ع�ل�ب��ك س �ي �ل �ج��أون ،في
ح� ��ال «ت �ق ��اع ��س ال� ��دول� ��ة ع ��ن ال �ق �ي��ام
ب��واج�ب��ات ح�م��اي��ة م��واط�ن�ي�ه��ا وع��دم
إط � �ل� ��اق امل � �خ � �ط� ��وف �ي�ن ووض � � � ��ع ح��د
لالعتداءات املتكررة ،إلى النزول إلى
الشارع وقطع الطرقات ،فالوضع لم
يعد يطاق».
وف��ي وق��ت الح��ق ،علمت «األخ �ب��ار»
م��ن م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن ��ه وبنتيجة
اإلت � � � �ص� � � ��االت ال� � �ت � ��ي ح � �ص � �ل ��ت ب�ي�ن
ف� �ع ��ال� �ي ��ات م� ��ن ب� �ل ��دة رأس ب�ع�ل�ب��ك
وأح��د فعاليات بلدة ع��رس��ال ،ال��ذي
تبني أن��ه ل��ه «م��ون��ة» عند املسلحني
وت ��واص �ل�ا م �ع �ه��م ،ح �ي��ث أف � ��رج ع��ن
ال �س��وري�ي�ن ال �خ �م �س��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين،
ف � ��ي ح �ي��ن أب � �ق� ��ى امل� �س� �ل� �ح ��ون ع �ل��ى
مخايل م��راد اب��ن ب�ل��دة رأس بعلبك
م� � �خ� � �ط � ��وف � ��ا ،وس� � � � ��ط ت� ��رج � �ي � �ح� ��ات
ب �ط �ل��ب ف ��دي ��ة م �ق��اب��ل اإلف � � ��راج ع �ن��ه.
تجدر االش��ارة ال��ى أن مسلحني من
«جبهة النصرة» خطفوا في شباط
ال� �ف ��ائ ��ت ث �ل�اث ��ة ع � �م ��ال م� ��ن ك� �س ��ارة
ج ��ورج ن�ص��رال�ل��ه ف��ي رأس ب�ع�ل�ب��ك،
وأم�ع�ن��وا ف��ي تكسير م �ع��دات فيها،
ليعودوا ويفرجوا عن العمال بعد
عشرة أيام.

علم
و خبر
املستقبل وقباني :الحرب مستمرة

املكونات اللبنانية».
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،ردت ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ف��رن �س �ي��ة ع �ل��ى إع�ل��ان األم�ي��ن ال �ع��ام
لحزب الله السيد حسن نصرالله في
خ�ط��اب��ه األخ �ي��ر أن ال��دول��ة الفرنسية
تقف خلف طرح املثالثة ال��ذي أثارته
مع مسؤولني إيرانيني.
ون � �ف� ��ى ال � �ن� ��اط� ��ق ب� ��اس� ��م ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
روم��ان ن��ادال ه��ذه املعلومات ،مؤكدًا
أن ف��رن �س��ا ت �ح �ت��رم ال �ن �ظ��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي
ب �ص ��ورت ��ه ال �ح ��ال �ي ��ة ،ل �ك �ن��ه اس �ت �ط��رد
ً
قائال« :في نهاية املطاف ،نحن نؤيد
كل ما يريده اللبنانيون ،وإن أرادوا
هم املثالثة فعندئذ نؤيدها».
في مجال آخر ،تلقى الرئيس ميشال
سليمان برقية من الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما ،ملناسبة انتهاء واليته
الرئاسية.
وأث �ن��ى أوب ��ام ��ا ع �ل��ى ق �ي��ادة س�ل�ي�م��ان
ل� �ب� �ن ��ان «ف� � ��ي ظ� ��ل ت� �ح ��دي ��ات م �ح �ل �ي��ة
وإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ج � � ّ�م � ��ة ،وع� �م� �ل� �ت ��م ب �ج �ه��د
م ��ن أج� ��ل ال� ��وف� ��اء ب ��ال� �ت ��زام ��ات ل �ب �ن��ان
الدولية» .ورأى أن إعالن بعبدا «إرث
بالغ االهمية لألجيال القادمة».

في النسخة العربية
من تعليقه على مقال
للصحافي البريطاني
روبرت فيسكّ ،
شبه النائب
وليد جنبالط القائد
السابق للحرس الثوري
اإليراني الجنرال يحيى
رحيم صفوي باالمبراطور

الفارسي قورش .أما في
الرسالة األصلية التي بعث
بها جنبالط إلى فيسك،
باالنكليزية ،فلم يأت
جنبالط على ذكر صفوي،
بل كان قد ذكر مرشد
الجمهورية اإلسالمية في
إيران السيد علي خامنئي
ً
ً
بدال منه ،قائال إنه النسخة
اإلسالمية لقورش.

دعا الرئيس تمام سالم الى اجتماع لرؤساء الحكومة السابقني في مكتبه
ف��ي ال �س��راي َالكبير ال �ي��وم ،ملناقشة م�ل��ف دار ال�ف�ت��وى ،ب�ع��د ق ��رار املجلس
الشرعي املنتخب إع��ادة توسيع الهيئة الناخبة للمفتي .ويضغط تيار
املستقبل مل�ن��عَ مفتي ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ش�ي��خ محمد رش�ي��د ق�ب��ان��ي واملجلس
الشرعي املنتخب (املؤيد له) من إعادة االعتبار الى الهيئة الناخبة املوسعة
التي ستتولى انتخاب خلف لقباني ل��دى انتهاء والي�ت��ه منتصف أيلول
املقبل .وفيما ّ
رجحت مصادر متابعة لشؤون دار الفتوى امتناع الرئيسني
ّ
سليم الحص وعمر كرامي عن املشاركة ،ق��ال مقربون من الرئيس نجيب
ميقاتي إن��ه بعد ك��ل م��ا فعله تيار املستقبل بالرئيس السابق للحكومة،
فإن األخير ليس مضطرًا إلى تغطية ما يريدون .لكن املصادر أشارت الى
أن املستقبل يعمل بقوة لتأمني حضور ميقاتي وكرامي ،سعيًا الى تثبيت
ما كانت سلطة الوصاية السورية قد فرضته في منتصف التسعينيات من
القرن املاضي ،من تعديالت تولى الرئيس الراحل رفيق الحريري تنفيذها
بالتعاون مع املفتي قباني لتقليص عدد أعضاء الهيئة الناخبة بما ّ
يسهل
التحكم فيهم.

سلطة القرار آخر من يعلم
تبينّ أن عددًا من أعضاء مجلس قيادة املديرية العامة لقوى االمن الداخلي
ال ي�ع��رف��ون تفاصيل سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب ال�خ��اص��ة بضباط املديرية
ورتبائها وأفرادها ،رغم كون املجلس هو سلطة القرار العليا في املديرية.

حلو يطلب لقاء عون
طلب مرشح النائب وليد جنبالط إل��ى رئاسة الجمهورية النائب هنري
الحلو موعدًا لزيارة النائب ميشال عون ،بعد أخذه املوافقة من جنبالط.
ّ
لكنه لم يتبلغ حتى الساعة أي إجابة على طلبه ،سلبًا أو إيجابًا.

