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تقرير

«داعش» حاول اختراق األمن العام
رضوان مرتضى
مــن املـ ّ
ـرجــح أن تـكــون مــراكــز انطالق
ل ـت ـح ــرك ال ـت ـي ــار ال ـ ــى وس ـ ــط مــديـنــة
ب ـ ـيـ ــروت مـ ــع سـ ــاعـ ــات ب ـع ــد ال ـظ ـهــر
وامل ـســاء على شكل مــواكــب سـ ّـيــارة،
على أن يقوم مناصرو التيار بقطع
ط ــرق ــات ف ــي مـحـيــط الـعــاصـمــة بعد
غد الخميس .وقالت مصادر قيادية
ٍ
بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـت ـي ــار ،ف ــي اتـ ـص ــال مع
«األخ ـب ــار» ،إن «ك ــل ش ــيء وارد ،وال
س ـقــف ل ـل ـت ـحــرك ال ـش ـع ـبــي م ــن قطع
الـطــرقــات إلــى التظاهر واالعـتـصــام
بشكل مستمر في أماكن ّ
محددة من
بيروت ،والقرار رهن إشارة الرابية».
ّ
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت ي ـ ــؤك ـ ــد فـ ـي ــه أك ـ ـثـ ــر مــن
مصدر أن «أع ــداد املشاركني اليوم
س ـت ـكــون ك ـب ـي ــرة» ،تـشـيــر امل ـص ــادر
إلــى أنــه «ال قــرار أب ـدًا بــالـصــدام مع
الجيش أو الـقــوى األمـنـيــة»  ،فيما
ّ
تــؤكــد م ـصــادر فــي ق ــوى  8آذار أن
ّ
«الـ ـجـ ـن ــرال عـ ــون ي ـح ــرص ع ـلــى أل
يـ ـتـ ـك ـ ّـرر م ـش ـه ــد ال ـ ـصـ ــدامـ ــات ال ـتــي
وقـعــت امل ــرة املــاض ـيــة» ،فيما قالت
ّ
مصادر مطلعة أخرى إن «الجيش
ب ــدوره اتـخــذ ق ــرارًا بـعــدم املواجهة
م ـ ـ ــع املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــن وع ـ ـ ـ ـ ــدم إقـ ــامـ ــة
أي إجـ ـ ـ ـ ــراءات اس ـت ـث ـنــائ ـيــة كـقـطــع
الـ ـط ــرق ــات» ،وإن «الـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
املختلفة ستتخذ إج ــراءات عادية
لحماية املـتـظــاهــريــن واملــؤسـســات
العامة والخاصة».
وكـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــون ق ـ ـ ــال ف ـ ــي كـ ــامـ ــه ب ـعــد
اج ـت ـمــاع ال ـت ـك ـتــل« :إذا ك ــان ــت فـكــرة
وض ــع الـجـيــش ف ــي وجـهـنــا ال ت ــزال
واردة ل ــدي ـك ــم ،ف ــال ـت ـح ــذي ــر م ــا زال
ساريًا ،شبابنا ّ
تربوا على املقاومة».
وفيما يغادر رئيس الحكومة تمام
سـ ــام ل ـب ـن ــان الـ ـي ــوم م ـتــوج ـهــا إل ــى
األردن ل ـتــوق ـيــع ات ـف ــاق ــات مـشـتــركــة
ً
بني البلدين ،على أن يعود ليال قبل
ج ـل ـســة ال ـح ـكــومــة ال ـخ ـم ـيــس ،قــالــت
مـصــادر وزاري ــة ّ
مقربة مــن ســام إن
ّ
«رئيس الحكومة لم يحدد موقفًا من
خطوة نزول عون إلى الشارع ،ونحن
نتمنى عدم اللجوء إلى الشارع .اال
أن ـنــا مــع حــريــة التعبير ش ــرط عــدم
تعطيل حـيــاة املــواطـنــن والتعرض
للممتلكات العامة والخاصة».
م ــوق ــف سـ ــام ي ـع ـكــس ّ أج ـ ـ ــواء ت ـيــار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــض ــل ،بـحـســب
ّ
مصادر مطلعة ،أن «ينتظر األحداث
ومدى ّ
توسع خطوات عون» ،بعد أن
«أق ــدم املستقبل على خطوة عملية
في محاولة كسر عون عبر التمديد».
بدوره ،يستمهل الرئيس بري اتخاذ
موقف من خطوة عون ،بعد األجواء
امل ـش ـحــونــة ال ـتــي ط ـغــت ع ـلــى عــاقــة
ال ـطــرفــن ،عـلـمــا ب ــأن م ـصــادر ب ــارزة
ّ
فــي قــوى  8آذار تــؤكــد أن عــون الــذي
ان ــزع ــج م ــن ت ـص ــري ــح ب ـ ــري األخ ـي ــر
ل ـص ـح ـي ـفــة ال ـ ـشـ ــروق املـ ـص ــري ــة« ،ال
يـبـحــث ع ــن أي صـ ــدام م ــع الــرئـيــس
ب ــري ،وهــو قــد ح ـ ّـدد تـيــار املستقبل
هدفًا له ،ألن األخير يتباهى بوجود
قرار إقليمي ودولي بكسر الجنرال».
وبـ ــدا الف ـتــا ك ــام ع ــون أم ــس ع ــن أن
«خياراته انتصرت» ،في إشارة إلى
ال ـحــراك الــدولــي واإلقـلـيـمــي الجديد
بـ ـع ــد االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي
وت ـط ــورات األزم ــة ال ـســوريــة .وقــالــت
مـ ـ ـص ـ ــادر بـ ـ ـ ـ ــارزة ف ـ ــي ق ـ ـ ــوى  8آذار
ل ــ«األخ ـب ــار» إن «عـ ــون ب ــدا حاسمًا
للمرة األول ــى فــي عــدم تعويله على
العالقة مع السعودية ًوفريقها الذي
ينكث بوعوده» ،مؤكدة أن «الجنرال
تـحـ ّـدث أمــس بلغة املنتصر وكجزء
م ــن امل ـح ــور الـ ــذي ي ـح ــارب اإلرهـ ــاب
في املنطقة منذ سنوات ،والــذي بدأ
باستثمار تضحياته».

فــي م ــوازاة الـحــرب العسكرية الــدائــرة
بــن املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة واألجـهــزة
ٌ
حرب أمنية
األمنية اللبنانية ،تستعر
بــاردة بني الطرفني .وفي هذا السياق،
أفـشـلــت املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن الـعــام
م ـحــاولــة لـتـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» الخ ـت ــراق
الجهاز عبر أحد عناصره.
ف ـ ـقـ ــد ع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» أن أكـ ـث ــر
ّ
التنظيمات تشددًا في العالم تمكن من
تجنيد عنصر فــي األم ــن الـعــام يدعى
«ك .ف ،».غـيــر أن جـهــاز أم ــن املــديــريــة
تـمـكــن م ــن اك ـت ـشــاف ال ـخ ــرق ف ــي وقــت
مبكر ،ووض ــع العنصر املــذكــور تحت
ّ
تحسبًا ألي خطوة
الــرصــد واملــراق ـبــة
ق ــد ي ـق ــدم ع ـل ـي ـهــا ،ول ـك ـشــف م ــزي ــد من
املتورطني معه .وأوضحت املعلومات
أنه بنتيجة التحقيق «اعترف املوقوف

ُّ
بأنه كلف باالستيالء على مركز األمن
الـ ـع ــام ف ــي بـ ـل ــدة ب ـي ـن ــو» ،وه ـ ــو مــركــز
ُ
ّ
حدث مؤخرًا في البلدة العكارية.
است ِ
ّ
ُ
وأض ــاف ــت أن «الـخـطــة ال ـتــي لــم ي ـحــدد
ت ــوق ـي ـت ـه ــا ك ــان ــت ت ـق ـض ــي بـ ـ ــأن ي ـق ــوم
املوقوف في الساعة املحددة باإلجهاز
على كل زمالئه في املركز».
وتفيد املعلومات بأن العنصر املوقوف
عمل على
الذي يحمل أفكارًا متشددة ِ
ت ـج ـن ـيــد أشـ ـخ ــاص ل ـل ـع ـمــل م ـع ــه ،وأن
املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن ال ـعــام تمكنت
من ُتوقيف شخص آخــر متورط معه.
وق ــد أح ـي ــل امل ــوق ــوف ــان بـعــد اسـتـكـمــال
التحقيق معهما عـلــى ف ــرع التحقيق
ف ــي ال ـج ـي ــش ل ـل ـتــوســع ف ــي الـتـحـقـيــق
معهما ً
بناء على إشارة القضاء.
الـ ــى ذلـ ـ ــك ،وبـ ـع ــد إعـ ـ ــان األمـ ـ ــن ال ـع ــام
تـ ــوق ـ ـيـ ــف ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ع ـ ـبـ ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن
ّ
الكيالني املتهم بــالـتــورط فــي تجنيد

ان ـت ـحــاريــن ،ل ــدى وص ــول ــه إل ــى مـطــار
بيروت ،أعلنت املديرية على حسابها
الــرسـمــي على «تــويـتــر» أمــس توقيف
أشـ ـخ ــاص ي ـن ـت ـمــون ال ـ ــى م ـج ـمــوعــات
إرهابية هم السوريون ي .خ ،.ز .د ،.وم.
خ .النـتـمــائـهــم ال ــى «جـبـهــة الـنـصــرة»،

ّ
كلف التنظيم أحد
عناصر الجهاز
باالستيالء على مركز
وقتل زمالئه

وإق ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــم عـ ـل ــى ت ــألـ ـي ــف م ـج ـمــوعــة
مهمتها مــراقـبــة بـعــض الشخصيات
والـ ـك ــوادر الـحــزبـيــن تـمـهـيـدًا لتنفيذ
عمليات اغتيال وتفجيرات في الداخل
اللبناني .كذلك أوقف اللبناني ي .ش.
النتمائه الى تنظيم «داعش» ونشاطه
في مراقبة تحركات ودوريات الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي والـ ـق ــوى االم ـن ـي ــة ملصلحة
أشخاص إرهابيني.
تـ ـج ــدر االشـ ـ ـ ــارة ال ـ ــى أن امل ـج ـمــوعــات
االرهــابـيــة عملت سابقًا على اخـتــراق
املــؤسـســات العسكرية واالمـنـيــة .وقــد
نـجــح تنظيم «كـتــائــب عـبــدالـلــه ع ــزام»
سابقًا في تجنيد تلميذ ضابط ،عبر
ال ـق ـي ــادي ال ـب ــارز تــوف ـيــق ط ــه ،تمهيدًا
لتنفيذ تفجيرات داخل الكلية الحربية
وثكن عسكرية أخــرى تابعة للجيش،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـ ــا ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ال ـ ـت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات
العسكرية آنذاك.

تقرير

ظريف في بيروت :فرصة تاريخية لمواجهة التطرف
ب ــدأ وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي محمد
جــواد ظريف زيــارتــه الرسمية للبنان
أمس بلقاء رئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومية ،على أن يتبعه
لقاء ليلي مع األمــن العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله .ويلتقي اليوم
ف ــي م ـق ـ ّـر إقــام ـتــه ف ــي ف ـن ــدق فينيسيا
وزي ــر الــدفــاع سمير مـقـبــل ،يليه لقاء
مع قادة الفصائل الفلسطينية ،قبل أن
ّ
يتوجه إلــى عني التينة للقاء الرئيس
ّ
نبيه بري ،ومن ثم إلى وزارة الخارجية
للقاء الوزير جبران باسيل حيث يعقد
مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا قـبــل م ـغــادرتــه إلــى
دمشق.
وع ـ ّـب ــر ظــريــف الـ ــذي يــراف ـقــه مـســاعــده
ل ـشــؤون ال ـشــرق األوس ــط حـســن أمير
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ،ف ــي م ـط ــار بـ ـي ــروت ،عن
س ــروره ل ــزي ــارة لـبـنــان «أرض الـحــوار
وأرض املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوم ـ ـ ــة ،ب ـ ـلـ ــد الـ ـصـ ـم ــود
واملـ ـق ــاوم ــة ض ــد االحـ ـت ــال ومـكــافـحــة
االرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرف» ،م ـت ـم ـن ـي ــا أن
يـ ـلـ ـتـ ـق ــي «املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــن الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن
بمختلف املـسـتــويــات للتحدث معهم
ب ـخ ـصــوص الـ ـس ــام واألمـ ـ ــن ف ــي هــذه
امل ـن ـط ـقــة ،وت ـط ــوي ــر ع ــاق ــات ال ـت ـعــاون
بــن الجمهورية االســامـيــة االيــرانـيــة
والـجـمـهــوريــة اللبنانية باعتبارهما
بلدين شقيقني وصديقني».
وت ـ ـحـ ـ ّـدث ظ ــري ــف ع ــن «ح ــاج ــة مــاســة

إلــى الـتـعــاون واالسـتـفــادة مــن الفرص
املـشـتــركــة امل ــوج ــودة أمــام ـنــا ملــواجـهــة
التحديات» ،وأشار إلى «لعبة خطيرة
ت ـج ــري م ــن ق ـبــل ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي
بـخـصــوص املـلــف ال ـنــووي االي ــران ــي»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن «كـ ـ ـ ــل الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــوط الـ ـت ــي
م ــورس ــت م ــن ق ـبــل هـ ــذا ال ـك ـي ــان ب ــاءت
بــالـفـشــل ال ــذري ــع ،وعـلــى ه ــذا األس ــاس
ن ـقــول إن ه ــذه ال ـفــرصــة تــاريـخـيــة في
املنطقة لـلـتـعــاون وال ـت ـشــاور ملواجهة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ،ومـ ـ ــن أهـ ـمـ ـه ــا ال ـت ـط ــرف
وال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي ن ـف ـســه» .وخـتــم
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـ ـلـ ــى أن «الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
تمد يدها إلى دول إسالمية
اإلسالمية ّ
ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،ون ــدع ــوه ــا إلــى
تلبية ندائنا ملزيد من التعاون».
وث ـ ّـم ــن ظ ــري ــف ،ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
عـقــده بـعــد لـقــائــه س ــام« ،الـ ــدور الــذي
ل ـع ـبــه رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ف ــي مـكــافـحــة
الـتـطــرف واالرهـ ــاب وأدى إلــى الـهــدوء
واالسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ل ـب ـن ــان» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
«الـ ـي ــوم ل ـيــس لـلـمـنــافـســة ف ــي ل ـب ـنــان،
والـ ـتـ ـن ــاف ــس ي ـج ــب أن يـ ـك ــون إلع ـم ــار
لبنان».
م ـص ــادر مـ ّـطـلـعــة عـلــى أجـ ــواء ال ــزي ــارة
ّأكـ ـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة «هـ ــدف ـ ـهـ ــا وض ــع
اللبنانيني في صورة االتفاق النووي
اإليــرانــي ومــا جــرى مــن مـحــادثــات مع
الـ ــدول الـغــربـيــة ،ول ـشــرح وض ــع إي ــران

الجديد ودورهــا على مستوى اإلقليم
وتمسكها بــدعــم حلفائها ومــن وقف
ّ
إلى جانبها على كافة املستويات».
ي ــذك ــر أن ظ ــري ــف ألـ ـغ ــى زي ـ ـ ــارة كــانــت
ّ
مقررة إلى ضريح الشهيد عماد مغنية
فــي روض ــة الـشـهـيــديــن ف ــي الـضــاحـيــة
الجنوبية بعد ظهر أمس ،وذلك «نظرًا

إلى كثافة مواعيده وبرنامجه الحافل
باللقاءات خالل زيارته للبنان ،وتأخر
وص ـ ــول ال ـط ــائ ــرة ع ــن م ــوع ــده ــا ،على
أن تــؤجــل ال ــزي ــارة ال ــى فــرصــة الحـقــة»
 ،بـحـســب ب ـي ــان صـ ــادر ع ــن ال ـعــاقــات
اإلعالمية في حزب الله.
(األخبار)

ظريف في السرايا الحكومية أمس (أ ف ب)

علم
و خبر
ّ
السعودية «تتغزل» ببري
ّ
بعدما نقل الرئيس تمام سالم إلى مقربني منه أن امللك السعودي سلمان
ّ
ُ
بن عبد العزيز سأله عن الرئيس نبيه بــري وأشــاد به وبمواقفه ،علم أن
السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري ،راسل وزارة الخارجية
في الرياض ،ناصحًا بتوجيه دعوة إلى رئيس املجلس لزيارة السعودية،
والعمل على تحسني العالقة معه في إطــار تشجيع املواقف املتمايزة عن
حزب الله في سوريا واليمن وفي ملفات لبنانية داخلية.

هيل ينفي «روايات» سليمان
في سياق معركته ضد وصول العميد شامل روكز إلى قيادة الجيشّ ،
يردد
ّ
الرئيس السابق ميشال سليمان ،أن واشنطن تـعــارض وصــول قائد فوج
املغاوير «املتحالف مع حزب الله» إلى رأس املؤسسة العسكرية ،ملا قد يسبب
ذلــك من مشكالت تعرقل صفقات األسلحة األميركية للجيش .لكن السفير
األميركي في بيروت ديفيد هيل ،نفى «الرواية السليمانية» أمام سياسيني،
وقال إنه ال مشكلة لبالده مع وصول روكز ،وإنها مهتمة بالجيش ال بهوية
قائده ،وموقفها ينطلق فقط من الخشية من الفراغ في مركز القيادة.

لبنان وتظاهرات العراق
ُ
نقل عن مسؤولني عراقيني أن من األسباب التي دفعت أهالي محافظة
البصرة إلى رفع مستوى احتجاجاتهم املطلبية ،وجود عقود وصفقات
لها عالقة بملفات إنماء وإعمار في املحافظة لم يجر االلتزام بتنفيذها
في الوقت املناسب ،وأن عموالت كبيرة ُدفعت وتقاسمها سياسيون
عراقيون ورجال أعمال لبنانيون ،بعضهم مقرب من شخصيات نافذة
في لبنان.

أمل تعود إلى الشارع في ذكرى الصدر
ُت ّ
عد حركة أمــل لالحتفال بالذكرى السابعة والثالثني لتغييب اإلمــام
موسى الصدر في مدينة النبطية في  31آب الجاري .ويأتي االحتفال
الجماهيري بعد غياب قسري في العامني املاضيني بسبب التهديدات
األمنية ،وبعد تحذيرات األجهزة األمنية من إمكان استهداف الرئيس
نبيه بــري .رئيس املجلس لم يحسم بعد حضوره االحتفال الــذي جاء
ً
بناء على مطالب حركية بضرورة العودة إلى الساحات واستنهاض
الحركيني.

