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تقــرير

البناء
منتصرة ب�ه��ذا ال�ص�م��ود ال ��ذي استمر
ل�س�ن�ت�ين ون �ص��ف» .ف�ي�م��ا رأى السفير
الفلسطيني في لبنان أش��رف دب��ور أن
«تفاصيل املشهد وك��ل م��ا نسمعه عن
س�ي�ن��اري��وات محتملة ف��ي املنطقة وما
وص�ل�ن��ا إل�ي��ه م��ن ح��ال��ة ت�م��زق ال يخدم
سوى املشروع الصهيوني».
ف � ��ي م � �ج� ��ال آخ � � ��ر ،ي � �غ � ��ادر ال �ب �ط ��ري ��رك
املاروني الكاردينال بشارة الراعي على
رأس وفد يضم  14مطرانًا من املطارنة
الجدد في لبنان وبلدان االغ�ت��راب إلى
ال�ف��ات�ي�ك��ان ال �ي��وم .وت��أت��ي زي ��ارة ال��وف��د
ب�ه��دف امل�ش��ارك��ة ف��ي مؤتمر مخصص
ل �ـ«ت �ح��دي��د رؤي� ��ة ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل ال�ك�ن�س��ي
عبر تطوير أداء املطارنة ووضع خطة
مستقبلية واضحة لتوحيد النظرة في
ك��ل م��ا يتصل ب�ش��ؤون ال�ش��رق األوس��ط
وم�س�ت�ق�ب��ل امل�س�ي�ح�ي�ين ف �ي��ه ،ف��ي ض��وء
ما تشهده املنطقة من نزاعات مسلحة
وأزم� � � � ��ات ت ��دف ��ع ب��ال �ك �ث �ي��ر م �ن �ه��م إل ��ى
الهجرة .ومن املتوقع أن يلتقي الراعي
البابا فرنسيس».
وكان الراعي قد التقى عضو كتلة حزب
ّ
الجميل ال��ذي
الكتائب ال�ن��ائ��ب س��ام��ي
أوض� ��ح «أن �ن��ا ع��رض �ن��ا ل �ل��وض��ع ال �ع��ام
في البلد وض��رورة إع��ادة إطالق حركة
التواصل بني كافة األفرقاء للخروج من
ال��وض��ع ال�ح��ال��ي ،وإع ��ادة تحريك ملف
االنتخابات ،لكون قانون االنتخابات
ال ي��زال األس ��اس بالنسبة إل�ي�ن��ا ،وهو
املدخل إلعادة تحريك املؤسسات».
ورأى أن «إعالن بعبدا هو مفتاح الحل،
وه��و ن��ص رس�م��ي أب�ل��غ ل�لأم��م املتحدة
وإل��ى الجامعة العربية وعليه إجماع
اللبنانيني كافة».
إلى ذلك ،رأى وزير البيئة ناظم الخوري
خ�ل�ال تمثيله رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة في
إزاح � ��ة ال �س �ت��ار ع��ن ال �ت �م �ث��ال وال �ل��وح��ة
التذكارية للرئيس بشارة الخوري في
ساحة بيت الدين ،أن الرئيس سليمان
« يعمل ويناضل من أجل الحفاظ على
امليثاق الوطني ،وعلى التزام الدستور
وأح�ك��ام��ه ،وم��ا إع�ل�ان بعبدا إال تأكيد
للميثاقية الوطنية والتفاق الطائف».
وك ��ان ��ت ك�ل�م��ة ل �ل �ن��ائ��ب م � ��روان ح �م��ادة
ً
م�م�ث�لا رئ �ي��س ج�ب�ه��ة ال �ن �ض��ال ال�ن��ائ��ب
باق
وليد جنبالط رأى فيها أن«لبنان ٍ
وم �س �ت �م��ر ب �ص �م��ود ال ��رئ �ي ��س م�ي�ش��ال
سليمان».
السيد :التعزية مناسبة للصراحة
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ� � ��ر ،اس� �ت� �غ ��رب ال� �ل ��واء
الركن جميل السيد «بعض التعليقات
ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ت �ن��اول��ت ال�ت�ع��زي��ة غير
امل ��أل ��وف ��ة ال� �ت ��ي ّ
وج �ه �ه ��ا إل � ��ى ال �ن��ائ��ب
والدته».
وليد جنبالط بمناسبة وفاة ُ
وجب
ت
ورأى أن «م��راع��اة حرمة امل��وت ِ
أن ت �ك��ون ال �ت �ع��زي��ة م �ن��اس �ب��ة ل�ل�ص��دق
وال �ص��راح��ة ول �ي��س ل�ل��دج��ل وال�ت�ك��اذب
ال �س �ي��اس��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي» .وأض � ��اف:
«خ�ل�اف ��ًا ل � ��رأي ال �ب �ع��ض ،ف� ��إن ت�ع��زي�ت��ه
جاءت مالئمة تمامًا للحظة اإلنسانية
التي ظهرت فيها دمعته على والدته،
م��ا اس �ت��وج��ب اس �ت �خ�لاص ال �ع�ب��رة من
ّ
ُحرمة املوت وتذكيره بأن الدنيا فانية
وأن لآلخرين مثله أيضًا أمهات وأوالدًا
ودم��وع��ًا ،وه��و ال�ق��ائ��ل ع�ل�ن��ًا للضباط
األرب �ع��ة املعتقلني وذوي �ه��م ع��ام 2008
ودون� � �م � ��ا ع� � ��ذر أو س � �ب� ��ب« :س��أج �ع��ل
ّأم � � �ه� � ��ات وزوج� � � � � ��ات وب� � �ن � ��ات وأب � �ن� ّ��اء
الضباط األرب�ع��ة يبكون دم��ًا ،سنعلق
ل�ه��م امل �ش��ان��ق ون �ث��أر م�ن�ه��م ح�ت��ى ول��و
أفرجت عنهم املحكمة ،»...وقد ال يجهل
ج�ن�ب�لاط أن ك�لام��ه ف��ي ف�ت��رة االع�ت�ق��ال
نفسها قد ّ
عجل في وفاة والدة العميد
ريمون عازار ووالدة العميد مصطفى
حمدان ووالدة زوجة اللواء علي الحاج
َ
ّ
وأم � َ�رض غيرهن في حني ما ك��ان أحد
ّ
تهجمه على
ليعتب عليه ل��و اقتصر
الضباط أنفسهم».

كتلة نواب زحلة تستفيق:
تمر من هنا
«اتصاالت» حزب اهلل لن ّ

شبكة اتصاالت
استفاقت كتلة نواب زحلة على
ٌ
حزب الله .ليل أول من أمسَ ،منع شبان عناصر الحزب من
إصالح عطل بالشبكة .النائب إيلي ماروني هدد الحزب:
لديك قمصان سود ،وكذلك لدينا
نقوال أبو رجيلي
ّ
م��ن ح �ي��ث ال ت � ��دري ،اس �ت �غ��ل��ت كتلة
ن� ��واب زح �ل��ة ح��ادث��ة ق �ي��ام أف� ��راد من
ح��زب ال�ل��ه بتصليح عطل ط��رأ على
شبكة االت �ص��االت السلكية التابعة
للمقاومة ف��ي أط ��راف م��دي�ن��ة زح�ل��ة،
ل�ت�ظ�ه��ر ف ��ي م��وق��ع «ال �ح��ري��ص على
مصلحة املدينة ومحيطها» .هكذا،
وج � ��د م ��ن ال ع �م��ل ل ��ه س � ��وى ت �ك��رار
مواقف  14آذار من األزم��ة السورية،
ً
عمال ،ككيل الوعيد والتهديد لحزب
ال �ل��ه ،ب�ع��د غ�ي��اب ش�ب��ه ك�ل��ي ألع�ض��اء
ع��ن امل�ش�ه��د ال�س�ي��اس��ي وال�خ��دم��ات��ي
واإلنمائي عن عروس البقاع.
لم يعد سرًا على أح��د ،وج��ود شبكة
ّ
سلكية ت��اب�ع��ة للمقاومة،
ات �ص��االت
ج��رى تمديدها قبل نحو  6سنوات
ب � �م � �ح� ��اذاة ط ��ري ��ق زح � �ل ��ة ـ� �ـ� �ـ ب�ع�ل�ب��ك
ّ
الدولية ،على مرأى ومسمع مختلف
ّ
ّ
ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس��ي��ة وال �ح ��زب ��ي ��ة ف��ي
القضاء .لكن الجديد ،هو االستفاقة
ال �غ��ري �ب��ة ع �ل��ى ال �ش �ب �ك��ة؛ إذ اح�ت�ش��د
ليل أول من أمس على هذه الطريق،
نحو  50شابًا مقابل محطة الصقر
للمحروقات ،ملنع ع��دد م��ن املدنيني
من متابعة حفر اإلسفلت للوصول
إل � � ��ى خ � �ط � ��وط ش� �ب� �ك ��ة االت � � �ص � ��االت
ّ
السلكية التي ّ
تمر بمحاذاة الطريق.
لم يكتف املعترضون ،الذين ارتفعت
م�ع�ن��وي��ات�ه��م ب�ع��د ح �ض��ور ال�ن��ائ�ب�ين
إي �ل��ي م ��ارون ��ي وش��ان��ت ج�ن�ج�ن�ي��ان،
بمنع ه��ؤالء األش�خ��اص من متابعة
عملهم ،بل عمدوا إل��ى قطع الطريق
بأجسادهم أمام حركة امل��رور .وبعد
وقت قصير ،حضرت إلى املكان ّ
قوة
م��ن م��ن الجيش اللبناني واألج�ه��زة
ّ
األمنية عملت على تفريق الجموع
وفتح ال�ط��ري��ق .كذلك أوق��ف عناصر
ال �ج �ي��ش األش � �خ� ��اص ال ��ذي ��ن ك��ان��وا
ُيحفرون الطريق واقتادهم إلى إحدى
َ
ث��ك �ن��ه .وم ��ن أرض «ال � �ح� ��دث» ،وق��ف

ماروني يعلن «عدم السماح لدويلة
حزب الله باستباحة مناطقنا ،وأنه
ً
ل��م ي�ع��د م�ق�ب��وال ال�ت�غ��اض��ي ع��ن مثل
تجاوزات كهذه تحصل بحماية من
ّ
ّ
والعسكرية».
األمنية
بعض األجهزة
وأك� ��د ش �ه��ود ع �ي��ان ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن
األح �ي��اء ال��داخ�ل�ي��ة امل�ح�ي�ط��ة باملكان
حيث وقع اإلشكال « ،شهدت ظهورًا
مسلحًا ل�ش�ب��ان ت�ّ�وزع��وا ع�ل��ى شكل
م �ج �م��وع��ات ت �خ��ف��ت خ �ل��ف األب �ن� ّ�ي��ة
ال�س�ك�ن� ّ�ي��ة» .م��ا ذك ��ره ال �ش �ه��ود ،أك��ده
مسؤول أمني لـ«األخبار» ،كاشفًا عن
ّ
األمنية رص��دت تحركات
أن «القوى
ل�س�ي��ارات ك��ان��ت تتجول ف��ي املنطقة
ال �ص �ن ��اع � ّ�ي ��ة وب ��داخ� �ل� �ه ��ا أش �خ ��اص
ّ
حربية ،ما لبثوا أن
يحملون أسلحة
ت��واروا عن األنظار بعدما طاردتهم
ّ
األمنية».
الدوريات
أم ��ا م�ن�س��ق ه�ي�ئ��ة زح �ل��ة ف��ي ال�ت�ي��ار
ّ
الحر ،كميل شديد ،فرأى أن
الوطني
ما حصل «يندرج في سياق اقتناص

الفرص لتحريك الغرائز ال أكثر وال
ً
أق ��ل» ،س��ائ�لا امل�ع�ت��رض�ين« :أي ��ن ك��ان
هؤالء حني مددت هذه الشبكة؟ وهل
ال �ت �ح��ال��ف ال ��رب ��اع ��ي ال � ��ذي ج�م�ع�ه��م
م��ع ح ��زب ال �ل��ه وح��رك��ة أم ��ل جعلهم
يبتلعون ألسنتهم في تلك املرحلة؟».
وت� ّ
�وج��ه ش��دي��د إل��ى «ال��ذي��ن يتهمون
ّ
ال �ت �ي��ار ب��ال�ت�ق��اع��س وع ��دم ال �ت �ح��رك»
ح �ي��ال م ��ا ج� ��رى ل �ي��ل أول م ��ن أم��س
ب ��ال �ق ��ول إن «امل � ��زاي � ��دات وال �ح �ف�ل�ات
االس�ت�ع��راض� ّ�ي��ة ل��ن ت�ن�ف��ع ،ألن األي��ام
أثبتت حرصنا على مصلحة لبنان
عمومًا ومدينة زحلة ومحيطها على
خ�ص��وص��ًا؛ إذ ك��ان األج ��دى ب�ه��ؤالء،
ً
بدال من إثارة الغرائز وفقًا ألهوائهم

شهدت األحياء
الداخلية ظهورًا
مسلحًا والقوى
األمنية الحقت
سيارات المسلحين

رفض ماروني «مقولة الجيش والشعب واملقاومة» (هيثم املوسوي)

ّ
الشخصية ،أن يتحركوا على األق��ل
ملعالجة مشكلة النازحني السورين
التي أصبحت تشكل عبئًا اجتماعيًا
واق �ت �ص��ادي��ًا ع �ل��ى م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ق��اع».
ويوضح شديد أن التيار «من حيث
املبدأ ضد تمديد أي شبكة اتصاالت
س�ل�ك�ي��ة أو الس �ل �ك� ّ�ي��ة غ �ي��ر ش��رع� ّ�ي��ة،
ل�ك��ن ال� �ض ��رورات ت�ب�ي��ح امل �ح �ظ��ورات،
وأن م� �ع ��ال� �ج ��ة ه � � ��ذا األم � � � ��ر ي ��دخ ��ل
ض �م��ن امل �ع��ال �ج��ة ال �ش��ام �ل��ة ف��ي إط��ار
االس �ت��رات �ي �ج� ّ�ي��ة ال��دف��اع� ّ�ي��ة مل��واج�ه��ة
األخطار املحدقة بلبنان».
من جهتها ،أكدت الكتلة أن ّ
«رد فعل
األه ��ال ��ي ج ��اء ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ان�ت�ش��ار
م �س �ل �ح�ي�ن م� ��ن ح� � ��زب ال � �ل ��ه وم �ع �ه��م
ع �م ��ال» ،م��ؤك��دة أن «ال� �ن ��واب ع�م�ل��وا
على ضبط ال�ش��ارع ق��در املستطاع».
ورأت ال�ك�ت�ل��ة ف��ي ب�ي��ان ت�ل�اه النائب
اجتماع لها،
طوني أب��و خاطر بعد
ٍ
أن «م��د الشبكة األم�ن�ي��ة ل�ح��زب الله
تأتي في سياق التنصت الذي يقوم
ب ��ه ال � �ح ��زب ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن وع �ل��ى
خصوصياتهم املستباحة ،وإذا كان
هناك أي خطر من إسرائيل ،فاذهبوا
إل ��ى ال ��دول ��ة ال �ت��ي ت �ت��ذرع��ون ب��أن�ه��ا
واهنة وضعيفة».
وتوجهت الكتلة إلى الرئيس ميشال
س�ل�ي�م��ان وال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب ميقاتي
«ل � �ي � �ب � ��ادرا إل� � ��ى ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��وان�ي�ن
وي�ط�ل�ب��ا م��ن ح ��زب ال �ل��ه تفكيك ه��ذه
ال�ش�ب�ك��ة ،وإال ف�س�ن�ض�ط��ر ل�ل�ق��ول إن
شبكة حزب الله لن تمر بزحلة».
أم ��ا م ��ارون ��ي ،ف��أش��ار إل ��ى أن ��ه «ك�م��ا
ل�ح��زب ال�ل��ه خصوصياته ومناطقه
وح��رص��ه ع�ل��ى ات �ص��االت امل��واط�ن�ين،
ف �ل ��دي �ن ��ا ح ��رص� �ن ��ا ع� �ل ��ى م�ن�ط�ق�ت�ن��ا
وخ�ص��وص�ي�ت�ه��ا ول ��ن ن�س�م��ح ب�ه��ذه
ال �ش �ب �ك ��ة» ،م �ض �ي �ف��ًا :ك �م��ا أن ه �ن��اك
أناسًا تمد أسالكًا ،هناك أن��اس تفك
هذه األسالك».
وغ � �م� ��ز م � ��ارون � ��ي م� ��ن ق � �ن� ��اة ال �ت �ي�ّ�ار
ً
الوطني ال�ح� ّ�ر س��ائ�لا« :أي��ن َم��ن وق��ع
ورق��ة التفاهم مع ح��زب الله؟ ما هو
رأي �ه ��م؟ مل� ��اذا ل��م ن�س�م��ع ص��وت �ه��م؟»،
ورف� ��ض «م �ق��ول��ة ال �ج �ي��ش وال�ش�ع��ب
وامل � �ق ��اوم ��ة .ش �ب �ع �ن��ا ب� �ه ��ورة ع�ل�ي�ن��ا
وانتهينا م��ن ال�ت�ط��اول على ال��دول��ة،
ف �ن �ح��ن ن ��ري ��د ب� �ن ��اء ه ��ا ،وإذا ك��ان��وا
يرتدون قمصانًا سودًا ،فنحن لدينا
قمصان سود أيضًا ،لكننا نريد بناء
الدولة».
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نيويورك تتبرأ من إجالء عائالت اليونيفيل
آمال خليل
ي��وم  8أيلول ال�ج��اري ،أحالت وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة إل � � ��ى ق� � �ي � ��ادة ال �ج �ي��ش
وث� �ي� �ق ��ة رس� �م� �ي ��ة ص � � � ��ادرة م� ��ن م�ق��ر
األم��م املتحدة في نيويورك تتحدث
ع ��ن ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ة إج �ل��اء ع��ائ�ل�ات
املوظفني املدنيني والعسكريني في
ق� ��وات ال�ي��ون�ي�ف�ي��ل ع �ل��ى م ��دى ث�لاث��ة
أي��ام بني التاسع والحادي عشر من
أيلول .وتشرح الوثيقة أماكن تجمع
الرعايا في بيروت وآلية نقلهم إلى
مطار بيروت الدولي ليستقلوا ثالث
طائرات ستكون بانتظارهم ،تكون
قد حطت في بيروت قادمة من ثالثة
بلدان مختلفة ،بهدف إجالئهم بعد
أن قامت األمم املتحدة باستئجارها
لهذه الغاية .وتذكر الوثيقة مواعيد
إقالع الطائرات والدول التي ستهبط
فيها .اإلجراءات التي تتخذها قيادة

الجيش واألطراف املعنية إزاء وثائق
مماثلة كشفت أن ال��وث�ي�ق��ة ص��ادرة
من املجهول .مصادر مواكبة أكدت
أن ق��ائ��د اليونيفيل ال�ج�ن��رال باولو
س �ي �ي��را ل �ي��س ع �ل��ى ع �ل��م ب��ال��وث�ي�ق��ة،
وخ� �ص ��وص ��ًا أن � ��ه ق� ��د أع� �ل ��ن ت�ع�ل�ي��ق
ق � � ��راره ب ��إج�ل�اء ال ��رع ��اي ��ا ال � ��ذي ك��ان
مقررًا في  1أي�ل��ول ،بسبب املخاوف
من ع��دوان على س��وري��ا ،إث��ر خطاب
الرئيس األميركي باراك أوباما قبل
يوم واحد من تأجيل العدوان .اللغط
ال��ذي أح��دث�ت��ه الوثيقة ب�ين الجيش
واليونيفيل وال � ��وزارة ،دف��ع سييرا
إل��ى استيضاح أمرها من نيويورك
م �ب��اش��رة .األم ��م امل�ت�ح��دة استغربت
بدورها وص��ول الوثيقة إلى لبنان؛
ألن م ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه ه ��و ال �خ �ط��ة ال�ت��ي
أع � ��دت م�س�ب�ق��ًا وج� �ه ��زت ل�ت�ن�ف�ي��ذه��ا
عندما تدعو الحاجة ،نافية قيامها
بإرسالها من األساس .فهل يعني ما

ورد أن هناك يدًا خفية في نيويورك
أو رب� �م ��ا ب �ع �ث��ة األم � ��م امل �ت �ح ��دة ف��ي
ب�ي��روت أو اليونيفيل ف��ي الجنوب،
ق��د ق��ام ب�ت�س��ري��ب ال�خ�ط��ة ع�ل��ى أنها
ع �م �ل �ي��ة ق �ي��د ال �ت �ن �ف �ي��ذ ف� ��ي غ �ض��ون
ساعات؟
ال� �ج ��ان ��ب ال �ل �ب �ن��ان��ي ط ��ال ��ب ب �ف �ت��ح
ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي امل� �س ��ار ال � ��ذي س�ل�ك�ت��ه
الوثيقة التي وردت في وقت كانت
تمر فيه املنطقة بظروف حساسة
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ال �ت �ه��دي��دات ال�غ��رب�ي��ة
ب�ض��رب س��وري��ا .وف��ي ه��ذا ال�ص��دد،
طرحت تساؤالت عن هوية املرسل
ال � ��ذي رب �م��ا ك� ��ان ق ��د ان �ت �ح��ل ص�ف��ة
ق�ي��ادة األم��م امل�ت�ح��دة ف��ي نيويورك
لكي يسبب إرباكًا وقلقًا أمنيًا في
ل�ب�ن��ان م��ن ج �ه��ة ،وي��زع��زع ال�ع�لاق��ة
بني اليونيفيل والجيش واألهالي
ّ
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � � ��رى ،وال س� �ي� �م ��ا أن
سييرا املخول بمفرده اتخاذ قرار

اإلج �ل��اء ،ت��راج��ع ع �ن��ه ل �ع��دم ك�ف��اي��ة
امل �ب��ررات .ف�ه��ل امل��رس��ل ك��ان يتيقن
م� ��ن ح� �ص ��ول ال� � �ع � ��دوان ف� ��ي ال �ي ��وم
ال� �ت ��ال ��ي ال � ��ذي ك� ��ان س �ي �ت��زام��ن م��ع
اإلجالء املزعوم؟
ت� ��أت� ��ي ال ��وث� �ي� �ق ��ة ال �ل �ق �ي �ط ��ة ب �ي �ن �م��ا
ت� �س� �ت� �ع ��د ق� � � � ��وات ال� �ي ��ون� �ي� �ف� �ي ��ل ف��ي
ال �ج �ن ��وب ل�ل�اح �ت �ف��ال ي� ��وم ال�ج�م�ع��ة
املقبل باليوم العاملي للسالم .فيما
كانت ي��وم الجمعة الفائت قد فازت
ب �ج��ائ��زة األم ��م امل �ت �ح��دة  21ع��ن فئة
التواصل عن برنامج «خبز وملح»
املصور ال��ذي يظهر تقديمات قوات
ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل ل �ل �ب �ل��دات ال �ت��ي تنتشر
ف �ي �ه��ا .ل �ك��ن ال � �ع� ��دوان ع �ل��ى س��وري��ا
أظ� �ه ��ر ه �ش��اش��ة األداء األم� �م ��ي ف��ي
ال� �ص� �م ��ود ،ب ��رغ ��م ت��أك �ي��د األم �م �ي�ين
ح�ي��ادي��ة مهمتهم ف��ي حفظ ال�س�لام.
فإلى أي مدى قد يصمدون في حال
وقوع عدوان على لبنان؟

