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تحقيق
الوضع األمني يمكن أن يتدهور بسرعة ،عمليات «إرهابية» محتملة ،احذروا الدخول
إلى جنوبي الليطاني والضاحية وغيرهما من املناطق .هذه بعض التحذيرات من السفارتني
الفرنسية والبريطانية إلى رعاياهما في لبنان أخيرًا .هل هي تحذيرات عامة ،كما قال
املعنيون ،أم ثمة تدهور يلوح في األفق؟

تحذيرات عادية لـ«الخواجات»
أم تدهور في الوضع األمني؟
محمد نزال
«باملقارنة مع دول أخرى في املنطقة ،فإن
الوضع األمني في لبنان آمن جدًا» .هكذا
ّ
قوم مسؤول دبلوماسي فرنسي الوضع
األم �ن��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ً ،غ�ي��ر أن ه��ذا التقويم
«اإلي �ج��اب��ي إج� �م ��اال» ،ل��م ي�م�ن��ع السفارة
ال �ف��رن �س �ي��ة م ��ن ت �ح��ذي��ر رع��اي��اه��ا م ��ن أن
الوضع «يمكن أن يتدهور بسرعة» .فمع
ن �ه��اي��ة ش �ه��ر آب ال �ف ��ائ ��ت ،أي ق �ب��ل نحو
أسبوعني ،أدرجت السفارة الفرنسية على
ّ
موقعها اإللكتروني توصيات «محدثة»،
دع� ��ت ف �ي �ه��ا امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ف��رن �س �ي�ين إلى
تفادي زيارة بعض املناطق ،مثل «املناطق
ال�ح��دودي��ة ّ الجنوبية ،وامل�ن��اط��ق الواقعة
جنوبي جزين ،بحيرة القرعون وراشيا،
ال�ض��اح�ي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ل �ب �ي��روت ومحيط
امل �خ �ي �م��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي طرابلس،
وب � �ع ��ض امل� �ن ��اط ��ق امل � �ح� ��اذي� ��ة ملخيمات
صيدا» ،كذلك طالبتهم باالكتفاء بزيارة
قلعة بعلبك فقط في البقاع ،مع توصية
باتخاذ الطريق الرئيسي للوصول إليها
ّ
وتجنب الطرق الفرعية.
ل��م ت�ك��ن ال �س �ف��ارة ال�ف��رن�س�ي��ة م �ن �ف��ردة في
ه� ��ذه ال �ت ��وص �ي ��ات ،إذ ت ��زام ��ن تحديثها
ّ
م � ��ع ت� ��وص � �ي� ��ات أخ� � � ��رى م � �ح� ��دث� ��ة أيضًا
وضعتها السفارة البريطانية في لبنان.
التحذيرات البريطانية ل��م ت��أت مختلفة
ك�ث�ي�رًا ع��ن مثيلتها ال�ف��رن�س�ي��ة ،لناحية
ت�ن�ب�ي��ه ال��رع��اي��ا م ��ن ال �ت��وج��ه إل ��ى بعض
املناطق «بسبب مخاوف أمنية ،وخاصة
ف ��ي امل �خ �ي �م��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ومنطقة
جنوبي الليطاني» .ك��ان الفتًا ف��ي نشرة
ال �ت �ح ��ذي ��رات ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة اإلش � � ��ارة إلى
مواجهة العديسة التي حصلت أخيرًا بني
الجيش اللبناني والجيش اإلسرائيلي،

أميركا لرعاياها :احذروا حزب اهلل
ف��ي  10ح��زي��ران امل��اض��ي ،أج��رت السفارة
األم �ي ��رك �ي ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ت �ح��دي �ث��ًا لنشرة
التحذيرات املوجهة إلى رعاياها في لبنان،
جاء فيها تحذير من التوجه إلى أجزاء من
الضاحية الجنوبية ل�ب�ي��روت ،وأج ��زاء من
ّ
جنوبي نهر
البقاع ،وكذلك املناطق الواقعة
الليطاني في الجنوب .ما السبب؟ الجواب
يأتي في النشرة نفسها ،هو أن «حزب الله
يحافظ على وجود قوي في هذه املناطق،
وهناك احتمال للعمل من جانب الجماعات
املتطرفة األخ��رى ،وال يزال الوضع متوترًا
واستئناف أعمال العنف املتفرقة ال يزال
واردًا».
ي�ش�ي��ر ب �ي��ان ال �ت �ح��ذي��ر األم �ي��رك��ي إل ��ى أن
«لبنان يتمتع بفترات من الهدوء النسبي،
ل�ك��ن اح�ت�م��ال ح ��دوث تصعيد ف��ي أعمال
العنف حقيقي ،وسلطات الحكومة اللبنانية

غير قادرة على توفير الحماية للمواطنني،
وفي ظل هذه الظروف ،فإن قدرة موظفي
ال �ح �ك��وم��ة األم��ري �ك �ي��ة ع �ل��ى ال ��وص ��ول إلى
امل �س��اف��ري��ن ،أو ت�ق��دي��م خ��دم��ات الطوارئ
ف��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان ،ق��د ت �ك��ون محدودة
للغاية ،علمًا بأن التهديد اإلرهابي املعادي
للواليات املتحدة والغرب ال ي��زال موجودًا
في لبنان».

ك��ذل��ك األح ��داث ال�ت��ي حصلت ف��ي منطقة
برج أبي حيدر ،وذلك في سياق حديثها
عن الوضع األمني العام في لبنان .وفي
صفحة مخصصة لـ«اإلرهاب» على موقع
ال�س�ف��ارة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،وض��ع ت�ح��ذي��ر من
اح �ت �م��ال «ت �ع� ّ�رض امل �ص��ال��ح البريطانية

والغربية لتفجيرات في لبنان».
اس �ت��وق �ف��ت ه� ��ذه ال� �ت� �ح ��ذي ��رات ع � ��ددًا من
امل� �ت ��اب� �ع�ي�ن ل� �ل� �ش ��أن األم � �ن� ��ي ف� ��ي لبنان،
وخ ��اص ��ة ل �ك��ون �ه��ا ص � � ��ادرة ع ��ن دولتني
ّ
أوروب �ي �ت�ي�ن ص��اح �ب �ت��ي وزن ف ��ع ��ال على
امل� �س� �ت ��وى ال� ��دول� ��ي واإلق� �ل� �ي� �م ��ي ،فبدأت

أمن الناس

حوادث

جرحى وتحطيم سيارات في كفرزبد والفاعور
البقاع ــ األخبار
نقل أكثر من  8أشخاص إلى مستشفيات
ال�ب�ق��اع األوس� ��ط ،أول م��ن أم��س السبت،
ج� � � ��راء إص ��اب� �ت� �ه ��م ب � �ج � ��روح متوسطة
ّ
عائلية
وطفيفة ،وذل��ك نتيجة لخالفات
حصلت ف��ي ب�ل��دة كفرزبد (ش��رق زحلة)
وام �ت��دت إل ��ى م�ح�ل��ة ال �ف��اع��ور املجاورة.
ف � ��ي ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ،ق� � ��ال م � �س � ��ؤول أمني
ل�ـ«األخ�ب��ار» ،إن ش�ج��ارًا وق��ع ب�ين ك��ل من
هـ .ط .ووالده غ ،وصهره زوج ابنته أ .خ.
م��ن جهه ،وشقيق األخ�ي��ر م .خ ،وأشقاء
زوج �ت��ه م .وف .خ ،م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ما
ل�ب��ث أن ت �ط � ّ�ور ،ب�ع��د م �ن��اص��رة ع ��دد من
أنسباء الجانبني ،إلى تضارب باأليدي
وال�ع�ص��ي وت��راش��ق ب��ال�ح �ج��ارة ،إضافة
إل��ى تحطيم ه�ي��اك��ل ع��دد م��ن السيارات
تعود ملكيتها لكال الطرفني .العراك الذي
شاركت فيه أع��داد من النسوة ،كان لهن
ال ��دور األك�ب��ر ف��ي تسعير ال�خ�لاف��ات بني
األشقاء ،بحسب املسؤول األمني ،انتقل
إلى محلة الفاعور ،وذلك على أثر شيوع
خ�ب��ر إص��اب��ة ه �ـ .ط ،ووال� ��ده غ ،بجروح
ب�ل�ي�غ��ة ،ع �ن��ده��ا أق� ��دم أق ��رب ��اء األخيرين
م��ن أب �ن��اء ع �ش �ي��رة ع ��رب ال� �ح ��روك ،على

عما إذا كان هناك «أمر ّ
التساؤالت ّ
سيئ»
ي �ل��وح ف��ي األف � ��ق ،وم ��ا إذا ك ��ان لحكومة
ال�ب�ل��دي��ن «ع �ل��م» ب�ت��ده��ور وش�ي��ك للوضع
األمني على خلفية ما.
اتصلت «األخ �ب��ار» ب��أح��د امل�س��ؤول�ين في
ال�س�ف��ارة البريطانية ،وسألته ع��ن األمر.

«األم ��ر ل�ي��س ب�ج��دي��د ،ف��دائ�م��ًا نطلق مثل
هذه التحذيرات للمواطنني البريطانيني
املوجودين في ال�خ��ارج» ،أج��اب املسؤول
س��ري�ع��ًا .ل��م ي� َ�ر امل �س��ؤول ف��ي التحذيرات
ما يستدعي االستغراب ،واضعًا ما جاء
فيها في إطار اإلج��راءات «العادية جدًا»،

التجمهر على طريق عام زحلة ــــ كفرزبد،
وقطعها ب��ال�ح�ج��ارة أم��ام ح��رك��ة املرور،
وعمدوا إلى اعتراض طريق كل من ع .خ
وقريبه ن .خ .اللذين ص��ودف مرورهما
في تلك املحلة ،وبعد كيل الشتائم بحق
عائلتهما ،أق��دم��وا ع�ل��ى تحطيم زجاج
سيارتيهما.
ف � ��ور ح� �ص ��ول ال � �ح� ��ادث� ��ة ،ح� �ض ��رت إلى
البلدتني قوة مؤللة من وح��دات الجيش
اللبناني التي عملت على فتح الطريق
وض� �ب ��ط ال� ��وض� ��ع ،وت �م �ك �ن��ت م� ��ن إلقاء
القبض على أكثر م��ن  20شخصًا ،ممن
اشتبه بمشاركتهم في افتعال الحادثة.
ّ
االستئنافية ف��ي البقاع
النيابة العامة
ّ
األمنية بإجراء التحقيقات
كلفت القوى
ال �ل��ازم � ��ة ،ووض� � ��ع ن� �ق ��اط ح� ��راس� ��ة على
جميع الجرحى الذين توزعوا على عدد
من مستشفيات املنطقة.
ُيشار إل��ى أنها ليست امل��رة األول��ى التي
ي�ق��دم فيها أب�ن��اء ع�ش�ي��رة ع��رب الحروك
على قطع الطريق العام التي تربط مدينة
زحلة بقرى البقاع الشرقي ،وكان سكان
ه��ذه ال�ب�ل��دات ق��د ط��ال�ب��وا م ��رارًا األجهزة
ّ
ّ
ّ
والعسكرية ،بضرورة وضع حد
األمنية
لهذه التصرفات.

ما قل
ودل
 9جرحى في خالف شخصي ،هذا ما
جاء في خبر نشرته أخيرًا الوكالة
الوطنية لإلعالم.
الخالف وقع ليل السبت ــــ
األحد املاضي بني شبان من بلدة
الحصنية وآخرين من بلدة بقرزال
(قضاء عكار) ،تطور إلى شجار
ومن ثم عراك وتضارب باأليدي
والعصي والسكاكني ،ما أسفر
عن وقوع  9جرحى نقلوا جميعًا
إلى املستشفيات حيث عولجوا.
حضرت إلى املكان قوة من الجيش
وقوى األمن الداخلي عملت على
إعادة الهدوء ،التعقبات قائمة
إللقاء القبض على املتورطني
بالحادثة.

 5قتلى في حادث سير في الدامور
ك � ��ان ي � ��وم ال �ع �ي��د (ال �ج �م �ع��ة  10الشهر
ال �ج��اري) ي��وم��ًا أس��ود آخ��ر على الطريق
الذي يربط الجنوب بالعاصمة .فقد توفي
خمسة أشخاص من عائلة واحدة عندما
ان �ح��رف��ت س �ي��ارة رب��اع �ي��ة ال��دف��ع سوداء
ال�ل� ّ�ون على ط��ري��ق ب�ي��روت ـــــ ص�ي��دا بعد
تعطل إح��دى عجالتها على أوتوستراد
الدامور مقابل مسبح الجسر ،ما أدى إلى
انقالبها مرات عديدة قبل أن تطبق على
كامل ركابها وتصرعهم .ووف��ق ما جاء
في الوكالة الوطنية لإلعالم ،فإن القتلى
ه��م :رغيبة أس�ع��د إسماعيل ( 56عامًا)،
وول��ده��ا ح��ازم حبيب جهجه ( 38عامًا)
وزوج �ت ��ه رن ��ا ق��اس��م ع �ط��وي ( 31عامًا)
وط�ف�لاه�م��ا ،األول ع�م��ره ع��ام وال�ث��ان��ي 3
أعوام.
ه��رع��ت إل ��ى امل �ك��ان ال �ق��وى األم �ن �ي��ة التي
عملت على سحبهم م��ن ال�س�ي��ارة ،ونقل
ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ث��ث إلى
م�س�ت�ش�ف��ى ح �م��ود ف��ي ص �ي��دا ب �ع��د قص
السيارةُ .يذكر أن الحادث الذي وقع يوم
االث�ن�ين امل��اض��ي على طريق الجية ،وقد
أدى إلى وفاة  6أشخاص ،ال يبعد كثيرًا
ع ��ن م �ك��ان ال� �ح ��ادث ال� ��ذي أودى بحياة
رغيبة وعائلتها.

من جهة ثانية ،وقع حادث أول من أمس،
إذ ان�ق�ل�ب��ت س �ي��ارة ج�ي��ب رب��اع �ي��ة الدفع
نوع «إنفينيتي ك  »4زيتية اللون ،وذلك
ل ��دى اص �ط��دام �ه��ا ب��ال �ع��ازل ال ��ذي يفصل
الطريق بني أوتيل ديو غربًا والكرنتينا
شرقًا على أوتوستراد الرئيس الهراوي
ال� �س ��ري ��ع ،م ��ا أدى إل� ��ى إص ��اب ��ة ركابها
الثالثة ،وه��م :رش��ا زي ��دان ،محمد زيدان
وآالء زيدان.
نقل الجرحى إلى مستشفى جبل لبنان،
حيث نقلت الوكالة الوطنية عن «مصادر
طبية» أن جروحهم وإصاباتهم ال تدعو
إلى القلق .وأشارت إفادة السائق إلى أنه
في حيرة ولم يتمكن من االنعطاف
وقع ً
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ّ
الوسطية وتنقلب السيارة التي لم يتمكن
سائقها من السيطرة الكاملة عليها.
وقد حضر والد املصابني من آل زيدان إلى
مكان الحادث ،حيث تأكد من عدم خطورة
إصابة أوالده ،ونقلت رافعة تابعة ملفرزة
ب�ع�ب��دا ال �س �ي��ارة إل��ى أح��د امل��رائ��ب ،منعًا
ّ
لتسبب انقالبها في الطريق بحوادث قد
تفاجئ سالكي ه��ذا األوت��وس �ت��راد الذي
يصل األش��رف�ي��ة والكرنتينا بمستديرة
الصياد.

