2

األربعاء  29آب  2018العدد 3551

األربعاء  29آب  2018العدد 3551

سياسة

سياسة
قضية تلبي الكنيسة المارونية دعوة لزيارة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس .الحدث
ال يعتبر عاديًا في نظر المعنيين بشؤون الكنيسة .األسابيع المقبلة ستكون مناسبة
للتحضير للقاء غير عادي ،لم يحصل على هذا المستوى منذ سنوات طويلة

تقرير

إسرائيل لقائد «اليونيفيل» :افرضوا سلطتكم!

الفاتيكان يستدعي
الكنيسة المارونية

Flash
زياد الرحباني

بس
ـ ـ األمـ ـي ــرك ــان (عـ ــم نـحـكــي
بس)،
عن اإلدارة حصرًاّ ...
األمـيــركــان مــا بيقتلو اللي
مـ ـ ّـا بـ ـيـ ـص ـ ّـدق ــوه ،ب ـي ـق ـت ـلــوا
ال ــل ــي ب ـي ـص ـ ّـدق ــوه .الـ ّــروس
ب ــال ـ ِق ـ ِـل ـ ْـب ،بـيـقـتـلــوا ال ــل ــي ما
بـيـصـ ّـدقــوه ...ليه هالفرق؟
ّ
ألنـ ـ ــو األمـ ـي ــرك ــان ع ـنــدهــن
شـ ُـعــور ّوسعي دايــم لحكم
الكون كلو ،وليصيروا الله...
َ ُ
واحد
بسّ ،فوقتهن ّمعهنّ ،
ما صدقوه خليه ما بيأثر،
بـيـجــي وق ـت ــوّ ،أمـ ــا ال ـ ّـروس
َ
ف ـ ـ ُـي ـ ــوم ب ـي ــوم ــو ب ـي ـ ّت ـعــل ـ ّمــوا
ُّ
مــنــو وعـمـلـ ّـيــا بـيـخــلــوا الــلــي
ّ
ّ
ألنو أخطر،
بيصدقوه بسّ ،
ومـمـكــن بــس يـخــلــوه ياخد
مجدو ويصير بعد أخطر،
يعني ساعتها بــس بيجي
وقتو.

وعـ ّـبــر تـكــرارًا عــن تعاطفه مــع لبنان
وأمله للحروب التي يعيشها .وأشاد
ال ـب ــاب ــا ب ـش ـج ــاع ــة ال ـك ـن ـي ـســة وروح
اإليمان الذي تتحلى به ملواجهة ما
يـمــر ب ــه املـسـيـحـيــون والـلـبـنــانـيــون.
وك ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا ت ــركـ ـي ــزه عـ ـل ــى الـ ـ ــدور
اإليجابي لإلكليروس املــارونــي في
خدمته وشهادته وفي عمل التربية
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــي ،م ـس ـت ـخ ــدم ــا
عـ ـب ــارات إشـ ـ ــادة م ـت ـك ــررة ،مـتـحــدثــا
ً
طــويــا عــن الـخــدمــات الـتــي تقدمها
الكنيسة في املساعدات االجتماعية
والدينية وتسهيل حياة املواطنني
خالل الحرب.
ال ـظــروف الـيــوم تختلف عــن مرحلة
 .1989والـكـنـيـســة املــارون ـيــة تعيش
ع ـص ـرًا ج ــديـ ـدًا ،واألس ــاب ـي ــع املـقـبـلــة
يفترض أن تكون مناسبة للتحضير
ل ـ ـل ـ ـقـ ــاء نـ ـ ــوعـ ـ ــي ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل األسـ ـئـ ـل ــة
امل ـط ــروح ــة ح ــول ــه وع ــن غــاي ـتــه ومــا
يمكن أن يقوله الفاتيكان للكنيسة
املــارونـيــة ،فــي لقاء استثنائي ،وما
يمكن أن تقوله الكنيسة املارونية.
وع ـلــى رغ ــم أن ه ــذه ال ــزي ــارة دوري ــة
بالنسبة الى الكنائس الكاثوليكية
فــي الـعــالــم ،إال أن أهـمـيــة املــواضـيــع
التي تطرح والتغطية التي تحظى
ب ـ ـهـ ــا ،تـ ـعـ ـط ــي ف ـ ـكـ ــرة واض ـ ـح ـ ــة عــن
األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـط ــى ل ـل ـت ـق ــاري ــر
والنقاشات التي تدور في اللقاء.
وألن الــزيــارة بالنسبة الــى كنيسة
ش ــرق ـي ــة وإل ـ ــى ال ـك ـن ـي ـســة امل ــارون ـي ــة
بــالـحـجــم ال ــذي تـمـثـلــه زيـ ــارة الفـتــة،
الوقوف على رأي
حاولت "األخبار"
ّ
ب ـكــركــي ،لـكــن األخ ـي ــرة فــضـلــت عــدم
التعليق.
أبرز لقاء حصل مع الكنيسة ،تحت العنوان نفسهّ ،
تم عام  ،1989إبان حبرية البابا يوحنا بولس الثاني (هيثم الموسوي)

هيام القصيفي
فـ ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي امل ـق ـب ــل تـلـبــي
ال ـك ـن ـي ـس ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة دع ـ ـ ــوة الف ـت ــة
لــزيــارةالـفــاتـيـكــان تـسـ ّـمــى "visite ad
."limina
ما هي هذه الزيارة؟
ف ــي الـتـعــريــف الـبـسـيــط ،إن ـهــا زي ــارة
"األعتاب الرسولية" يقوم بها أساقفة
الكنائس الغربية ومسؤولوها الى
ال ـفــات ـي ـكــان ك ــل خ ـمــس سـ ـن ــوات ،في
َ
زيارة حج دينية الى َ
قبري الرسولني
بطرس وبــولــس .ثم يلتقون خاللها
الـبــابــا ،ويــرفـعــون إلـيــه تـقــاريــر حول
أح ــوال كنيستهم ورعــايــاهــمُ .
ويـ ِـعـ ّـد
امل ـ ـطـ ــارنـ ــة واألس ـ ــاقـ ـ ـف ـ ــة وال ـ ـكـ ــرادلـ ــة
املـعـنـيــون مـلـفــات خــاصــة تبحث في
شــؤون كنيستهم مع الحبر األعظم،
ومــع مسؤولني فاتيكانيني معنيني
مـبــاشــرة بملفات تنظيمية وإداري ــة
وكنسية.
هــذا التقليد الـقــديــم ،يــرجــح أنــه بدأ
ق ـبــل ن ـحــو م ـئــة عـ ــام ،يــأتــي تطبيقًا
لـ ـق ــوان ــن ت ــرع ــى ش ـ ـ ــؤون ال ـك ـن ـي ـســة
الــات ـي ـن ـيــة واألب ــرشـ ـي ــات وال ــرع ــاي ــا
التابعة لها في مختلف دول العالم.
ع ــرف ــا ،ل ــم ت ـكــن ال ـك ـنــائــس الـشــرقـيــة
معنية بهذا القانون ،وكانت تكتفي
بــإرســال تقارير دوري ــة ،وكــل خمس
س ـن ــوات ال ــى ال ــدوائ ــر الـفــاتـيـكــانـيــة
املـخـتـصــة ،وإن كــانــت تعقد لـقــاء ات

فردية أو موسعة مع البابا في أكثر
من مناسبة.
ملـ ـ ــاذا ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة ح ــالـ ـي ــا ،ومل ـ ــاذا
وج ـ ـه ـ ــت الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ــى ال ـك ـن ـي ـس ــة
املارونية؟
ل ــم يـلـحــظ بــرنــامــج الـفــاتـيـكــان لـهــذه
الـسـنــة رسـمـيــا أي دع ــوة لــزيــارة "ad
 "liminaللكنيسة املارونية .من هنا،
كـ ـ ــان ت ــوج ـي ـه ــه ال ـ ــدع ـ ــوة م ـن ــذ ف ـتــرة
قصيرة ،مثيرًا لألسئلة ،وال سيما أن
ثمة "ضجيجًا" في أروقــة الفاتيكان
حــول الكنيسة املــارونـيــة فــي لبنان.
ث ـم ــة م ــاحـ ـظ ــات ي ـب ــدي ـه ــا ال ـك ــرس ــي
الرسولي على أدائها ،وهذه الدعوة
العامة تهدف الى عقد لقاء مصارحة
وم ـكــاش ـفــة ب ــن ال ـك ــرس ــي الــرســولــي
والكنيسة املارونية.
ال يمكن فصل أداء البابا فرنسيس
ف ــي شـ ــأن إص ــاح ــات ال ـك ـن ـي ـســة عــن
رغبته في النظر في أحوال الكنيسة
املــارونـيــة ،وال سيما أن الــزيــارة قد
تـصــب أي ـضــا فــي خــانــة تـعــزيــز دور
ه ـ ــذه ال ـك ـن ـي ـس ــة ب ـع ــدم ــا ان ـح ـص ــرت
الــرؤيــة إليها فــي السنوات األخيرة
ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن ك ـن ــائ ــس
م ـشــرق ـيــة ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي تـكــرس
أيضًا خالل زيارة البابا بنديكتوس
الـســادس عشر للبنان تحت عنوان
تـ ـع ــزي ــز وضـ ـ ــع م ـس ـي ـح ـي ــي الـ ـش ــرق
األوسط.
ال ش ــك أن رؤي ـ ــة ال ـب ــاب ــا فــرنـسـيــس

ثمة مالحظات
يبديها الكرسي
الرسولي على أداء
الكنيسة المارونية

الـحــالـيــة ح ـيــال مــواضـيــع حـســاســة،
ونـ ـ ـظ ـ ــرت ـ ــه الـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــة الـ ـ ـ ــى ب ـع ــض
الـعـنــاويــن الــديـنـيــة أو األخــاقـيــة أو
اإلن ـس ــان ـي ــة ،ال تـنـفـصــل ع ــن رؤي ـتــه
أيضًا اإلصالحية والتقدمية تجاه
دور الـكـنــائــس وتــرت ـيــب أوضــاعـهــا
ً
الــداخ ـل ـيــة ب ـمــا ي ـخ ــدم أوال وأخ ـي ـرًا
ق ـض ـيــة اإلنـ ـس ــان واالل ـ ـتـ ــزام بــالـقـيــم
الدينية واألخالقية .وتظهر عالقته
بالكنائس من خــال الــزيــارات التي
حـصـلــت ت ـحــت االسـ ــم ن ـف ـســه ،نـظــرة
متطورة وإصالحية ،تعنى بتقديم
ن ـظ ــرة راقـ ـي ــة ل ـل ـك ـنــائــس وعــاق ـت ـهــا
بـمـجـتـمـعـهــا ،وال س ـي ـمــا أنـ ــه أدخ ــل
تـعــديــات أســاسـيــة عـلــى شـكــل هــذه
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،ف ـف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب ل ـن ـق ــاش ــات
مـ ــوس ـ ـعـ ــة بـ ـيـ ـن ــه وب ـ ـ ـ ــن األسـ ــاق ـ ـفـ ــة

فـ ــي حـ ـض ــور الـ ــوفـ ــد ال ـك ـن ـس ــي ك ـلــه،
ل ـط ــرح ن ـق ــاش ــات وأس ـئ ـل ــة وأج ــوب ــة
ح ــول أوض ـ ــاع ال ـك ـنــائــس وامل ـشــاكــل
والتقارير املرفوعة إليه ،وليس عبر
لقاء ات فردية كانت تتم عادة خالل
الزيارة.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون ل ـل ـبــابــا
رؤي ــة مـخـتـلـفــة لـلـكـنـيـســة املــارون ـيــة
ودوره ــا في مجتمعها وفــي لبنان،
ف ــي خ ــال ل ـقــاء ه ــو األول عـلــى هــذا
املستوى منذ سنوات طويلة .ولعل
أبرز لقاء حصل مع الكنيسة ،تحت
الـعـنــوان نفسه ،تــم عــام  ،1989إبــان
حبرية البابا يوحنا بولس الثاني،
مع البطريرك مار نصر الله بطرس
صفير واألســاقـفــة حينها .ومــا ميز
ت ـلــك الـ ــزيـ ــارة ،وهـ ــي س ـب ـقــت بـكـثـيــر
الـتـحـضـيــر ل ـل ـس ـي ـنــودوس م ــن أجــل
لـ ـبـ ـن ــان ،الـ ـحـ ـف ــاوة الـ ـت ــي اسـتـقـبـلــت
بها الكنيسة املــارونـيــة ،واإلش ــادات
ال ـتــي خ ــص بـهــا ال ـبــابــا ف ــي خـطــابــه
ال ـ ـب ـ ـط ـ ــري ـ ــرك واألس ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدور
اإلي ـجــابــي ال ــذي ت ـقــوم ب ــه الكنيسة
في لبنان وفي مجتمعها ،وال سيما
في ظل املعاناة التي يمر بها لبنان.
مراجعة ذلك الخطاب الذي توجه به
البابا الى املوارنة وإلى اللبنانيني،
تدل على مدى االهتمام الذي خص
به الحبر األعظم الكنيسة املارونية،
وال س ـي ـم ــا أن امل ـس ـي ـح ـي ــن ك ــان ــوا
يعيشون تلك الفترة حروبًا داخلية،
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غداة وصول القائد الجديد
لـ«اليونيفيل» اإليطالي
ستيفانو ديل كول ،وعشية
التجديد لقوات األمم
المتحدة العاملة في الجنوب
لمدة ستة أشهر جديدة،
بطريقة روتينية خالفًا إلرادة
األميركيين (ومن خلفهم
تل أبيب) ،يستمر التشويش
اإلسرائيلي على دور هذه
القوات وواجبات قيادتها
يحيى دبوق
عــاقــة إســرائ ـيــل ب ـق ــوات االم ــم املـتـحــدة
املنتشرة في جنوب لبنان (اليونيفيل)،
عالقة وظيفية لتحقيق مصالح تل أبيب
األمـنـيــة .هــذه هــي الـنـظــرة اإلسرائيلية
للقوة الدولية ،التي تعززت في أعقاب
حــرب عــام  ،2006مع صالحيات جاءت
أوس ـ ــع م ـمــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه ف ــي ال ـســابــق،
لكنها ال تصل ،إلى الحد األكثر اتساعًا،
مــن ناحية عملية ممكنة ،كما تريدها
إسرائيل.
ومــع أي استحقاق أو تغيير فــي القوة
الــدول ـيــة ،إن لجهة تـمــديــد انـتــدابـهــا أو
ان ـت ـش ــاره ــا أو ع ــدي ــده ــا أو تـغـيـيــر في
قياداتها ،تقفز إلى الواجهة تصريحات
وتـ ـق ــاري ــر عـ ـب ــري ــة ،تـ ـك ــرر ال ـت ـف ـس ـي ــرات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة لــوظ ـي ـفــة «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»
وحـ ـص ــره ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ح ـ ــزب ال ـل ــه.
وه ــو م ــا يـتـمــاهــى بـطـبـيـعــة ال ـح ــال مع
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إس ــرائـ ـي ــل ال ــدائـ ـم ــة فــي
م ـ ـحـ ــاولـ ــة تـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـف ـ ــرص وتـ ـح ــوي ــل
التهديدات إلى فرص ،وإن من خالل قلب
الحقائق وتحريفها ،في أي استحقاق
أو نتيجة تصل إليها ،في نزالها الدائم
ضد أعدائها ،وفي املقدمة حزب الله.
وإن كان باالمكان املجادلة حول وظيفة
«اليونيفيل» ودوره ــا ،مــن وجـهــة نظر
متناقضة للطرفني ،س ــواء كــان الــواقــع
ي ـصــب وي ـت ــواف ــق م ــع وج ـهــة ن ـظــر دون

أخرى ،إال أن القدر املتيقن هو أن القوة
الدولية كما ّ
نص تفويضها الجديد مع
التغير النسبي فــي صــاحـيــاتـهــا ،هي
كيان عسكري هجني في قوته وعديده
وإم ـكــانــاتــه وأي ـضــا وظـيـفـتــه ،لـكـنــه في
ت ــواف ــق تـ ــام م ــع ال ـظ ــرف ال ـ ــذي تشكلت
ف ـيــه الـ ـق ــوة ،ف ــي أعـ ـق ــاب ف ـشــل الـجـيــش
اإلسرائيلي عام  2006في مواجهة حزب
الله.
لــو كــانــت ال ـحــرب حققت نتائجها كما
أرادتـهــا إسرائيل ،لكانت القوة مغايرة
ت ـم ــام ــا ،ف ــي وظ ـي ـف ـت ـهــا وصــاح ـيــات ـهــا
و"شراستها" ،وال تختلف عن شبيهات
ل ـهــا ف ــي م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة م ــن املـنـطـقــة
وال ـعــالــم .إال أن ال ـقــوة كــانــت وم ــا زالــت
ان ـع ـكــاســا لـفـشــل ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
وإخـفــاقــه وهزيمته ،بحسب املسميات
واخ ـ ـتـ ــاف ـ ـهـ ــا ،وإن كـ ــانـ ــت ت ـح ـم ــل فــي
م ــرك ـب ــات ـه ــا ،ك ـك ـي ــان عـ ـسـ ـك ــري ،فــرصــة
وإمكانًا كبيرين جدًا ،لتحقيق املصالح
األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،فــي ح ــال تغيرت
الظروف واإلمكانات.
على هذه الخلفية ،وبمناسبة استحقاق
ّ
التغيير في قيادة «اليونيفيل» وتولي
الـجـنــرال اإليـطــالــي ستيفانو ديــل كول
ق ـيــادة ال ـق ــوة ،خـلـفــا لــإيــرلـنــدي مايكل
ب ـ ـيـ ــري ،أع ـ ـ ـ ــادت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وت ـح ــدي ـدًا
امل ــؤسـ ـس ــة األمـ ـنـ ـي ــة فـ ـيـ ـه ــا ،ال ـت ـش ــدي ــد
عـلــى تفسيرها لوظيفة «اليونيفيل»،
وضـ ــرورة "تـشــديــد الــرقــابــة" عـلــى حــزب
الله في الجنوب اللبناني ،مع األمل بأن
تكون القيادة الجديدة مغايرة للقيادة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،فـ ــي س ـل ــوك ـه ــا وت ــدابـ ـي ــره ــا
وإجـ ـ ـ ــراءات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،فـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة أعـ ـ ـ ــداء
إسرائيل ،وتحديدًا في القرى واملناطق
امل ـب ـن ـيــة ،ال ـت ــي اب ـت ـع ــدت عـنـهــا ال ـق ـيــادة
السابقة لقوات «اليونيفيل».
رئـ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
غادي ايزنكوت ،التقى األسبوع املاضي
ديــل كــول ،في لقاء هو األول بعد تولي
ال ـج ـن ــرال اإلي ـط ــال ــي امل ـن ـص ــب ،وطــالـبــه
بـ ـض ــرورة ف ــرض سـلـطــة «الـيــونـيـفـيــل»
على أنشطة حزب الله في جنوب لبنان.
وب ـح ـس ــب اإلعـ ـ ــام ال ـع ـب ــري (صـحـيـفــة
إس ــرائ ـي ــل الـ ـي ــوم) ،ت ــأم ــل إس ــرائ ـي ــل من
ال ـق ــائ ــد ال ـج ــدي ــد أن ي ـك ــون م ـغ ــاي ـرًا في
سلوكه وإجراءاته ملن سبقه في املنصب
(الـ ـجـ ـن ــرال اإلي ــرلـ ـن ــدي مــاي ـكــل ب ـي ــري)،

ال ــذي ك ــان "يــرفــض" مــاحـقــة ح ــزب الله
داخل القرى والبلدات واملناطق املبنية،
فــي منطقة عـمــل وصــاح ـيــة ال ـقــوة في
الجنوب اللبناني .وتضيف الصحيفة
أن "اليونيفيل لم تنجح ـ ـ ـ ومن املشكوك
فيه أنها حاولت ـ ـ ـ في منع سيطرة حزب

لم تنجح «اليونيفيل»
في منع سيطرة
حزب الله الكاملة
على جنوب لبنان

الله الكاملة على جنوب لبنان ،وتحويل
املنطقة إلى ساحة قتال مكتظة".
امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،عبر
الصحيفة ،أشادت بالضباط االيطاليني
وأفـعــالـهــم الـســابـقــة فــي ال ـقــوة الــدولـيــة،
لتؤكد ضرورة التفاؤل بتولي الجنرال
االيطالي ،دي كول ،قيادة «اليونيفيل»،
إذ "يأملون في إسرائيل إحــداث تغيير

في أداء القوة الدولية بقيادة دي كول،
ذل ــك أن ال ـقــادة اال ّيـطــالـيــن فــي السابق
كانوا فاعلني وتبنوا بشكل عام موقف
إسرائيل ،رغم أنهم امتنعوا عن مواجهة
حــزب الله خشية التسبب بخسائر في
صفوفهم".
رســالــة املــؤسـســة األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة
ال ـث ــان ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـج ــدار االس ـم ـن ـتــي
الـفــاصــل عـلــى ال ـح ــدود ،فــي الـتــأكـيــد أن
إس ــرائـ ـي ــل غ ـي ــر م ـع ـن ـيــة ب ـت ـص ـع ـيــد مــع
لبنان ،رغم إصرارها على بناء الجدار.
وتشير املؤسسة األمنية اإلسرائيلية،
أيـضــا عـبــر الصحيفة الـعـبــريــة ،إل ــى أن
"االخـ ـتـ ـب ــار األول ل ـل ـج ـن ــرال اإلي ـط ــال ــي
هـ ــو ال ـ ـخـ ــاف اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـل ـب ـنــانــي
عـلــى ال ـخــط الـ ـح ــدودي ،حـيــث األش ـغــال
الهندسية إلقامة العائق على الحدود"،
وتضيف أن "لبنان يزعم أن اج ـ ً
ـزاء من
الـجــدار تقام على أراضـيــه ،فيما امتنع
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ــن اس ـت ـك ـمــال
اشغاله ،إلى أن يتم جالء األمر" .رسالة،
ت ـع ـ ّـد ف ــي ذات ـه ــا طـلـبــا إســرائ ـي ـل ـيــا غير
ً
ّ
للتروي ولبنانيًا محال للتأمل
مباشر
واملتابعة ،بعد قرار استئناف استكمال
بناء الجدار ،في التصاق تام مع األرض
اللبنانية على مسافة أكـثــر مــن عشرة
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود مــع
فلسطني املحتلة.

ديل كول يلتقي ايزنكوت في لقاء هو األول بينهما (علي حشيشو)

علم
و خبر
شيك مصرفي يوقع
برئيس مكتب حماية اآلداب
أوقــف فــرع املعلومات في قــوى األمــن الداخلي رئيس مكتب
حماية اآلداب العقيد (ج.ح ).على خلفية شبهة تــورطــه في
عملية ابتزاز وقبض رشــى .يأتي التوقيف في إطــار الحملة
التي أطلقتها املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي ملكافحة
الفساد على مستوى الضباط والعناصر في املؤسسة.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ّأنـ ــه ج ــرى تــوق ـيــف رئ ـيــس امل ـك ـتــب ب ـنـ ً
ـاء
ُ
على أدلــة تثبت تقاضيه شيكًا بقيمة  ٦آالف دوالر من أحد
ّ
األشخاص الــذي يملك عدة فنادق .وبحسب املعلومات ،فإن
املبلغ املالي هذا كان عبارة عن دفعة دوريــة كان يتقاضاها
رئـيــس املكتب ج ــراء اب ـتــزازه صــاحــب الـفـنــادق ،لـكــون األخير
يـسـتـخــدمـهــا ل ـل ــدع ــارة .وع ـل ــم أن عـ ــددًا م ــن ع ـنــاصــر املـكـتــب
م ـتــورطــون مــع رئـيــس املـكـتــب فــي عـمـلـيــات االب ـت ــزاز وقبض
ال ــرش ــى .وال ي ــزال الـضــابــط وع ــدد مــن الـعـنــاصــر يخضعون
للتحقيق ،عـلــى أن يـتــم ع ــزل رئ ـيــس مـكـتــب مـكــافـحــة اآلداب
وتعيني ضابط آخر مكانه قريبًا.

أولينا الحاج تستقيل
علمت «األخـبــار» أن املتحدثة باسم رئاسة الحكومة أولينا
الحاج ّ
قدمت استقالتها منذ فترة «ألسباب شخصية» ،ولم
ُ
تعد تحضر في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو
ّ
جميل .ومن الالفت أن الحاج التي لم يسجل لها أي تصريح
بــاســم الــرئــاســة الـثــالـثــة وال الـنـطــق رسـمـيــا بـلـســان الحكومة
ُ
أو رئيسها (مـنــذ تعيينها فــي آذار  ،)2017طــرحــت عالمات

استفهام حولها أثناء اعتقال الحريري في الرياض واجباره
على االسـتـقــالــة ،إلــى أن عــاد الـحــريــري وأبـطــل هــذه الشكوك
بمنحها صالحيات استثنائية ،حتى رحلتهما األخيرة إلى
إسبانيا.

«منظمة أخضر بال حدود»
ت ــوص ــل م ـن ــدوب ــو الـ ـ ــدول امل ـش ــارك ــة ف ــي ن ـق ــاش ــات اإلع ـ ــداد
لـتـمــديــد مـهـمــة ق ــوات «الـيــونـيـفـيــل» فــي مـجـلــس األم ــن في
نيويورك إلى اتفاق حول الفقرة التي تتطرق إلى جوالت
عــدد مــن ق ــادة «الـحـشــد الـشـعـبــي» فــي الـجـنــوب اللبناني.
وتتضمن املسودة األخيرة «التعبير عن قلق مجلس األمن
إزاء زيارات قادة ميليشيات غير لبنانية على طول الخط
األزرق» .وتمكن الفرنسيون من إجهاض الفقرة املقترحة
أميركيًا بإدانة «منظمة أخضر بال حــدود» .وظلت عالقة
ال ـف ـقــرة ال ـتــي يـطـلــب األم ـيــرك ـيــون إضــاف ـت ـهــا ح ــول «حـظــر
السالح في منطقة عمليات اليونيفيل» ،باستثناء قوات
األم ــم امل ـت ـحــدة وال ـق ــوات ال ـتــي تـتـبــع لـلـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
(جيش وقوى أمن).

ّ
كم أفواه في «القوات»!
ُأح ـيــل إل ــى مـجـلــس ال ـشــرف فــي ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ع ـ ٌ
ـدد من
ّ ّ
تي طرابلس واملنية ـ ـ ـ الضنية،
كــوادر «الـقــوات» في منس ّقي ُ
على خلفية تقارير صحافية نشرت عن األوضــاع الحزبية
ً
الــداخ ـل ـيــة ،مــا بــن الـفـتــرة املـمـتــدة مـ ّـن الـ ـ ــ 2017وص ــوال إلــى
ُ
االنـتـخــابــات النيابية األخ ـيــرة .وتـحــقــق اللجنة املــؤلـفــة من

الوزير السابق طوني كرم وسمير الزغريني مع القواتيني
ُ
«املتهمني» بتسريب الوثائق واملعلومات ،ملعرفة من الذي
تواصل مع وسائل اإلعالم ،وتحديدًا «األخبار» ،في انتظار
ّ
صدور القرار الظني.

الحريري ضيف مرسيل غانم في  13أيلول
ي ــراه ــن الــزم ـيــل مــرس ـيــل غ ــان ــم ع ـلــى أن تـشـكــل اسـتـضــافـتــه
للرئيس املكلف سعد الحريري ،في أولــى حلقات برنامجه
«صار الوقت» ،عبر شاشة «إم تي في» ،في الثالث عشر من
أيلول ،مناسبة إلعالن الرئيس املكلف موعد والدة حكومته
ّ
مسودة جدية باألسماء والحقائب.
ووضع أول

باسيل يتمنى مشاركة روسية
في دورة التراخيص الثانية
تـمـنــى وزي ــر خــارجـيــة لـبـنــان ج ـبــران بــاسـيــل ،خ ــال لقائه
األخ ـيــر فــي مــوسـكــو بـنـظـيــره ال ــروس ــي سـيــرغــي الف ــروف،
عـلــى الـشــركــات الــروسـيــة الـعــامـلــة فــي مـجــال التنقيب عن
ال ـغــاز امل ـشــاركــة فــي دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة فــي مطلع
عــام  .2019وكــانــت وزارة الـطــاقــة اللبنانية أطـلـقــت دورة
تراخيص أولــى في عــام  ،2017ووافـقــت على خطة ّ
قدمها
الكونسورتيوم الــذي يضم «تــوتــال» الفرنسية و«إيـنــي»
اإليطالية و«نوفاتك» الروسية ،على أن يبدأ التنقيب في
نهاية الـعــام املقبل ،بحسب املــديــر الـعــام لشركة «تــوتــال»
فيليب آمبالر.

