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سياسة

السبت  7تشرين األول  2017العدد 3292

المشهد السياسي

األمن العام يوقف خل ّية للموساد
بين برج البراجنة ودير قوبل
تستمر الحرب األمنية بين جهاز الموساد اإلسرائيلي وأجهزة األمن اللبنانية والمقاومة .آخر الفصول اعتقال األمن العام
اللبناني خل ّية مؤلّفة من ثالثة لبنانيين في برج البراجنة ودير قوبل ،مكلّفة من قبل الموساد بجمع المعلومات عن
المقاومة
ف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ل ـ ـض ـ ــرب الـ ـخ ــاي ــا
ّ
امل ـعــاديــة واإلره ــاب ـي ــة ،فــكـكــت شعبة
املعلومات في األمــن العام في األيام
امل ــاضـ ـي ــة خ ـل ـي ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن ث ــاث ــة
أشـ ـ ـخ ـ ــاص ي ـش ـت ـب ــه ف ـ ــي ارت ـب ــاط ـه ــا
بالعدو اإلسرائيلي ،تنشط بني برج
البراجنة ودير قوبل .العملية األمنية
ال ـتــي بـ ــدأت بـتــوقـيــف اث ـنــن مشتبه
فيهما فــي ب ــرج الـبــراجـنــة وال ـحــدث،
استكملت مساء أمس بالقبض على
مشتبه فيه ثالث في بلدة دير قوبل.
وكشفت املعلومات أن أحــد املشتبه
ف ـي ـهــم ،وي ــدع ــى ع ـبــاس س ،.اع ـتــرف
بعمله ملصلحة املوساد اإلسرائيلي
مع علمه بذلك ،بعدما ثبت بالدليل
ت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــه مـ ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز امل ـ ـ ـعـ ـ ــادي.
وس ــرع ــان م ــا ف ــاج ــأ امل ــوق ــوف ال ــذي
يعمل ّ
مدرسًا ،املحققني ،عندما أفاد
بأنه يتواصل مع العدو اإلسرائيلي
بقصد التسلية! وضبطت في منزله

مصادر عين التينة:
من لديه الجرأة على تعطيل
قانون الضرائب فليجرّب
أجهزة كومبيوتر وأجهزة إلكترونية
أخرى.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن امل ــوق ــوف ــن
البقاع
الثالثة لبنانيون ،أحدهم من
ّ
واآلخ ـ ـ ــر م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،وأن مـشــغــل
الخلية لبناني موجود في فلسطني
امل ـح ـت ـلــة .ك ــذل ــك أشـ ـ ــارت امل ـع ـلــومــات
إل ــى أن أشـخــاصــا عــديــديــن يعملون
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
يـنـشـطــون ع ـلــى ال ـســاحــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
وتبي من التحقيقات
أوقفوا أخيرًا.
ُ ّ
أن غالبية املـهـمــات الـتــي يـكــلــف بها
ه ـ ــؤالء ال ـع ـم ــاء ت ـت ــرك ــز حـ ــول جـمــع
مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن عـ ـن ــاص ــر املـ ـق ــاوم ــة
ومراكزها ومواقعها.
وبعيدًا عن األمــن ،ومــع أن الحكومة
ّ
أقرت أمس االعتمادات الالزمة لهيئة

الحريري «لن ينتحر» سياسيًا وسيزور الرياض لوضع المسؤولين في أجواء التهدئة اللبنانية (داالتي ونهرا)

اإلشـ ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات ،ال تــزال
ه ــواج ــس الـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرق ــاء فــي
الــداخــل ت ــدور حّ ــول الخشية مــن أي
انتكاسة قــد تــؤثــر على االستحقاق
االن ـت ـخ ــاب ــي ،إن ل ـنــاح ـيــة ط ــروح ــات

الـتـمــديــد «الـتـقـنــي» م ـج ـ ّـددًا ،تمهيدًا
إلعــادة العمل بالبطاقة البيومترية،
أو في حال نجح الضعط السعودي
واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي عـ ـل ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري لـ ـلـ ـسـ ـي ــر ف ـ ـ ــي سـ ـي ــاس ــة

التصعيد ضد املقاومة وفريقها في
لبنان.
وت ـ ـب ـ ــدو خ ـ ـطـ ــوة الـ ـحـ ـك ــوم ــة أم ـ ــس،
بــإقــرارهــا اعـتـمــادات هيئة اإلش ــراف
ً
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ،ع ــام ــا مطمئنًا

إل ــى إصـ ــرار ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة على
ّ
إج ــراء االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا .إل
ّ
أن املخاوف من تأجيلها لم تذلل ،إذ
بحسب املعلومات ،تــزداد الضغوط
األميركية والسعودية على الحريري

تقرير

المقعد السني في «األوسط» :زحمة مرشحين وانقسام في المستقـ
اسامة القادري
فتح تريث تيار املستقبل في تحديد
إسـ ــم مــرش ـحــه ف ــي ال ـب ـق ــاع األوسـ ــط
الباب أمام عدد من األسماء الطامحة،
ما أدى الى بلبلة بني محازبيه .وزاد
فــي ه ــذه البلبة الـحــديــث عــن ترشح
امل ـن ـســق األس ـب ــق لـلـتـيــار ف ــي الـبـقــاع
االوسـ ــط أيـ ــوب ق ــزع ــون ،الـ ــذي يـقــوم
بجوالت ولقاءات كمرشح عن التيار.
إذ يأخذ كثيرون على قزعون «فشله
في ادارة املنسقية» ،بحسب مناوئني
له في التيار األزرق .ويؤكد هؤالء أن
«قـسـمــا كـبـيـرًا مــن املـحــازبــن ه ـ ّـددوا
ب ـم ـقــاط ـعــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وامل ــاك ـي ـن ــة
ترشيح قزعون
االنتخابية في حال
ّ
الذي يضعف التيار ويخفض قدرته
عـ ـل ــى ال ـت ـح ـك ــم بـ ـف ــائ ــض األصـ ـ ـ ــوات

ال ـس ـن ـيــة ،واس ـت ـث ـم ــار هـ ــذا ال ـفــائــض
للفوز باملقعد األرمني ...وقد ينتهي
األم ــر بخسارتنا املـقـعــديــن االرمـنــي
والسني».
وإل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــزع ـ ـ ــون ،والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ــاص ــم
عــراجــي الــذي ال يــزال يحوز إجماعًا
ُ
في أوســاط التيار ،طــرح في التداول
أيضًا إسم عضو منسقية التيار في
البقاع االوسط بالل الحشيمي ،وهو
مـقــرب مــن دائ ــرة الـحــريــري ومــرضـ ّـي
عنه مــن «ال ـص ـقــور» ،ورج ــل األعـمــال
أكـ ــرم ال ـب ـســط (م ـق ــرب م ــن ال ـحــريــري
أيضًا) لإلفادة من قدرته على تمويل
املعركة االنتخابية ،والدكتور رضا
امل ـيــس الـ ــذي يـعـتـبــر نـفـســه مــرشـحــا
ع ــن ال ـع ــائ ــات وال خ ـصــومــة ل ــه مع
أي من األطــراف السياسية .وقد نقل
عنه أنه في حال لم ُيعتمد في الئحة

املستقبل قد يلجأ إلى إحدى الئحتي
العائالت اللتني تلوح بهما رئيسة
«ال ـك ـت ـلــة الـشـعـبـيــة» م ـيــريــام سـكــاف
والنائب نقوال فتوش.
َ َ
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،لـ ـ ــوحـ ـ ــظ أن «ن ـ ــفـ ـ ـس ـ ــا»
تصعيديًا بدأ يطغى على الخطاب
املستقبلي فــي البقاع األوســط ضد
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وحـ ــزب الـلــه
بالطبع .وبحسب قيادي مستقبلي
«مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض» ،فـ ـ ــإن «قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـت ـي ــار
املـ ــركـ ــزيـ ــة كـ ــانـ ــت ق ـ ــد بـ ـ ـ ــدأت أخـ ـيـ ـرًا
تهيئة املـحــازبــن إلم ـكــان التحالف
مــع الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،ورفـضــت
االس ـت ـم ــاع إلـ ــى تـ ـس ــاؤالت الـبـعــض
حــول ج ــدوى هــذا الـتـحــالــف البعيد
ع ــن خـطـنــا ال ـس ـيــاســي ط ــامل ــا أن كل
طــرف قــادر على االتـيــان بمرشحيه
بــال ـصــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي» .ول ـف ــت الــى

أن «ال ـقــاعــدة الـشـعـبـيــة لـلـتـيــار ضد
ال ـت ـن ــازل والـ ـت ــودد ل ـق ــوى  8آذار أو
ال ـت ـحــالــف م ـع ـه ــا» ،خ ـصــوصــا بـعــد
ل ـقــاء ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل أخـيـرًا

حزب اهلل يسمي
المرشح الشيعي في
األوسط وحركة أمل
في الغربي

نظيره السوري وليد املعلم.
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
املستقبل تــؤكــد ان «االنـتـظــار سيد
املــوقــف» ريثما يتضح مــا ستؤول
ال ـ ـيـ ــه الـ ـ ــزيـ ـ ــارة امل ــرتـ ـقـ ـب ــة ل ـلــرئ ـيــس
س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري الـ ـ ـ ــى الـ ـ ــريـ ـ ــاض،
وان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا ان ـت ـخ ــاب ـي ــا .لـكـنـهــا
تـلـفــت ال ــى أن «األم ـ ــور ذاه ـب ــة على
األرج ـ ــح إل ــى إع ـ ــادة ت ـمــوضــع قــوى
 14آذار» .وتــوضــح أن «أي تحالف
م ـ ــره ـ ــون ب ـك ـي ـف ـي ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرت ـي ــب
ال ــوض ــع ،خ ـصــوصــا ف ــي م ــا يتعلق
بموضوع الوزير أشرف ريفي الذي
يطمح الــى نيل حصة فــي البقاع».
وأكــد املصدر أن املستقبل لن يقبل
بالتنازل عن املقعد السني الوحيد
في البقاع االوسط ألي جهة.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ق ــال ــت م ـص ــادر

