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المشهد السياسي

عودة قطرية تربك المفاوضين
ال ـخ ــراب ج ــرى بـعــد ع ــام ُ .1998وض ــع
ال ــوادي على الالئحة مــن دون متابعة
من الــدولــة :ال حمامات وال مواقف وال
دليل سياحيًا» .يؤكد عرب أن البطريرك
بشارة الراعي «هو الوحيد الــذي اهتم
بــوضــع ال ـنــاس فــي الـ ــوادي ال ــذي يكاد
يهجره أهله .وأبسط واجباته أن ُيعنى
بالبشر قبل الحجر» ،فيما يقول أحد
فعاليات الــديـمــان ،إن «مشكلة الــراعــي
أنــه أدار أذنــه لعرب وآلخــريــن من أبناء
ّ
املادي».
املنطقة ،ممن يبغون الربح
الـنــائــب الـبـطــريــركــي ال ـعــام فــي منطقة
الجبة املطران مارون عمار يوافق عرب
على أن «غياب الحياة من وادي قنوبني
يـعـنــي غ ـي ــاب الـ ـت ــراث ألن ه ــذا ال ـت ــراث
م ــن عـمــل االنـ ـس ــان» .ي ـقــول إن األهــالــي
ُ ّ
«وجـ ــل مــا طلبوه كان
ق ـصــدوا بكركي
شــق طــريــق زراعـ ـي ــة» .ي ـت ـســاءل« :كيف
نريد أن يهتم العالم بنا اذا لم نؤمن لهم
الوسائل الالزمة؟» .يغمز عمار من قناة
البطريرك السابق نصرالله صفير« :في
عهده لم يكن هناك حــوار بني املعنيني
كـمــا يحصل ال ـي ــوم» .يــؤكــد امل ـطــران أن
«قـنــوبــن ال ـيــوم يـمــر فــي أحـســن ظــرف،
ُ
لكن اليونيسكو تهدد بسبب املشاكل
الناجمة عــن الـصــرف الـصـحــي» ،الفتًا
ّ
الــى أن العمل جــار على حــل هــذا امللف
«بالتعاون مع الـقــوات اللبنانية ،التي
تسعى الى تأمني مركز لتنقية الصرف
ال ـص ـحــي ع ـبــر ال ـق ـصــب سـ ُـيـكـلــف أكـثــر
مــن  40مـلـيــون دوالر .ه ــذا هــو الخطر
الحقيقي» .أما قطع ثمانني شجرة في
قــزح ـيــا« ،ف ـمــا أهـمـيـتـهــا ب ــوج ــود آالف
األشجار املزروعة .بيئيًا ،يجب كل فترة
قطع االشجار البرية؟» يتساءل .صحيح
أن رئيس الدير مخايل فنيانوس عوقب
ألنه لم يتبع االجــراءات القانونية« ،اال
أنه لم ُيخطئ» .أما املطعم املخالف في
ال ــوادي ،فيرفض املـطــران ازالـتــه «ألننا
في أمس الحاجة اليه .نصف الزوار لن
يأتوا لوال وجوده».
رئ ـيــس بـلــديــة حــدشـيــت ايـلــي حمصي
ي ـق ــول إنـ ــه «لـ ــو كـ ــان امل ـط ـع ــم امل ـخــالــف
ضـمــن نـطــاق بلديتي مــا كـنــت ألسمح
له بالعمل» ،الفتًا الى أن «هناك أناسا
يــريــدون بناء زعامتهم على الخدمات
امل ـخــال ـفــة لـلـمـصـلـحــة ال ـع ــام ــة» ،غــامــزا
مــن قناة النائب السابق جـبــران طــوق.
يــرى أن «وجهة نظر الــراعــي باالعتناء
ّ
بــالـبـشــر قـبــل الـحـجــر صــائ ـبــة» ،مــذك ـرًا
ب ـحــادثــة س ـقــوط إحـ ــدى ال ــراه ـب ــات في
الوادي ،التي لم يتمكن الصليب االحمر
من الوصول اليها إال بعد أربع ساعات.
ّ
األونيسكو ،فــي رأي ــه« ،يجب أل تكون
متشددة .بالنتيجة هناك قرية اسمها
قنوبني .نحن محتارون بــن املصلحة
ال ـع ــام ــة وم ـ ــراع ـ ــاة م ـص ـل ـحــة الـ ـن ــاس».
أم ــا امل ـشــاريــع الـسـيــاحـيــة ال ـتــي ُيحكى
عـنـهــا« ،فـغـيــر قــابـلــة لـلـتـنـفـيــذ» ،ملقيًا
ّ
بــالـلــوم عـلــى «الـلـجـنــة الـتــي تــألـفــت في
عـهــد صـفـيــر ،وتــرأسـهــا امل ـطــران سمير
م ـظ ـلــوم ،ألن ـهــا ل ــم تـتـمـكــن م ــن تحقيق
شيء للوادي» .أما املطران عمار« ،فهو
حريص جدا على الوادي».
رئ ـي ــس ب ـلــديــة ب ـش ــري أنـ ـط ــوان ط ــوق،
يــرى أن التحدي يكون بالتوفيق بني
«الـ ـ ـ ــوادي ك ـج ــزء م ــن الـ ـت ــراث ال ـعــاملــي،
وح ـي ــاة ال ـن ــاس الـقـلـيـلــن ه ـن ــا» .وعـمــا
يشاع عــن خــاف بــن الــراعــي والـقــوات
الـلـبـنــانـيــة ح ــول امل ـل ــف ،ي ــرى ط ــوق أن
«م ــن حـســن حــظ الـ ــوادي وج ــود نــواب
كستريدا طــوق وايلي كـيــروز» ،مؤكدًا
ان ــه ال يـمـكـنــه «ت ـخـ ّـيــل وجـ ــود مـطــاعــم
وموسيقى فــي محج ديـنــي ،أو زيــارة
صــومـعــة ديـنـيــة بـسـيــارتــه .هـنــاك فــرق
ّ
بــن املتنزه واملـحـجــة» .ويضيف« :في
الوادي تاريخ ديني وثقافي .والبعض،
كــالـبـطــريــركـيــة امل ــارون ـي ــة ،لــديــه أحــام
ب ــاق ــام ــة ق ــرى ن ـمــوذج ـيــة ،ال يـمـكــن أن
نقبلها».

يزور وزير الداخلية نهاد
المنشوق الواليات المتحدة
في سياق التنسيق في
ملفي «مكافحة اإلرهاب»
والمساعدات العسكرية
األميركية إلى لبنان ،في
وقت عادت فيه قطر إلى
ّ
خط المفاوضات في شأن
العسكريين المخطوفين عبر
المفاوض الجديد المعروف
باسم «أبو أنس»
بـ ـع ــد ع ـ ـ ــودة الـ ـحـ ـك ــوم ــة إلـ ـ ــى ال ـع ـم ــل،
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار مـ ـ ـج ـ ــري ـ ــات الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،ت ـع ـي ــش ال ـ ـبـ ــاد ج ـ ـ ـ ّـوًا ّمــن
ّ
الـهــدوء الـحــذر ،فــي ظــل حــالــة ّالترقب
األم ـ ـن ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرضـ ـه ــا تـ ــوقـ ـع ــات
املعارك على الحدود الشرقية .صفحة
ال ـس ـجــاالت الـسـيــاسـيــة ال ـتــي عصفت
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،وج ــرى تـجــاوزهــا
ف ــي جـلـســة ال ـح ــوار األخ ـي ــرة وجـلـســة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن ال ـح ـي ــاة
السياسية ستنتظم مطلع األسـبــوع
ّ
وستوجه
املقبل تحت عنوان مطلبي،
األن ـ ـظـ ــار إل ـ ــى ع ــن ال ـت ـن ـي ــة وم ـج ـلــس
الـ ـن ــواب ،حـيــث م ــن املـنـتـظــر أن يــدعــو
الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري إل ــى جلسة عامة
مل ـنــاق ـشــة ع ــدد م ــن امل ـش ــاري ــع ،ومـنـهــا
املوازنة التي حــددت الحكومة جلسة
خ ــاص ــة ل ـهــا ف ــي  16ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
على أن يحيلها فيما بعد الوزير علي
حسن خليل إلى مجلس النواب.

املصادر بأنه «محاولة لسلب التقدم
الذي وصل إليه املفاوضان الحجيري
والـ ـفـ ـلـ ـيـ ـط ــي» .وتـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إن
«الـ ـنـ ـص ــرة ت ــرس ــل رسـ ــائـ ــل إي ـجــاب ـيــة
عــن جــديــة فــي املـفــاوضــات ،فــي سياق
تلميع صورتها لبنانيًا ،وخصوصًا
ّ
في ظل الحديث عن عدم نية النصرة
فتح معركة مع الجيش اللبناني ،بل
حصر معاركها مع الجيش السوري
وح ــزب ال ـلــه ف ــي ق ــرى ال ـق ـل ـمــون ،الـتــي
سيطروا عليها خــال الـعــام املاضي،
ال باتجاه لبنان».

المشنوق إلى واشنطن

وفـ ــي س ـي ــاق آخ ـ ــرُ ،ي ـق ـ ِـف ــل األس ـب ــوع
ال ـح ــال ــي ع ـل ــى الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي ي ـقــوم
بـهــا وزي ــر الــداخـلـيــة نـهــاد املشنوق
إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة بـعــد عــودتــه
من الرياض ،يرافقه عدد من القادة
األمـنـيــن ،وعضو كتلة «املستقبل»
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب بـ ــاسـ ــم الـ ـش ــاب
ب ـص ـف ـتــه عـ ـضـ ـوًا ف ــي ل ـج ـنــة ال ــدف ــاع
النيابية.
وتـقــول مـصــادر املشنوق إن «الــزيــارة
سـ ـتـ ـك ــون مـ ـه ـ ّـم ــة ج ـ ـ ـ ـ ّـدًا ف ـ ــي الـ ـشـ ـق ـ ّـن
الـسـيــاســي واألم ـن ــي» ،وتـلـفــت إل ــى أن
ج ــدول األع ـم ــال يـتـضـ ّـمــن ل ـق ــاء ات مع
شخصيات أميركية سياسية وأمنية
وع ـس ـك ــري ــة ،و«س ـن ـب ـح ــث ف ــي كـيـفـيــة
تفعيل التعاون األمـنــي بــن البلدين،
وتحديدًا في مجال مكافحة اإلرهاب».
كذلك يبحث املشنوق مع األميركيني
مـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة

األميركية للبنان ،وإمكانية زيادتها
وفقًا ملتطلبات املرحلة وتزايد الخطر
عـلــى ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة – الـســوريــة،
واس ـت ـعــراض مـجـمــل ال ـت ـطــورات على
ال ـس ــاح ـت ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة.
وقــالــت امل ـص ــادر إن «ال ــوف ــد سيبحث
حاجة لبنان للدعم في ملف النازحني
السوريني» ،وسيؤكد وزيــر الداخلية
أن «لبنان لن يرفض أي مساعدة من
أي جـهــة كــانــت ف ــي سـبـيــل االنـتـصــار
ف ــي حــربــه ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب» .وسـيـلـقــي
امل ـش ـنــوق كـلـمــة ي ــوم األربـ ـع ــاء املـقـبــل
ض ـ ـمـ ــن نـ ـ ـ ـ ــدوة ل ـ ـ ـ «ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـشـ ــرق
األوسـ ـ ــط» ف ــي م ــرك ــز «وي ـل ـس ــون» في
واشـ ـنـ ـط ــن ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان« :م ــواج ـه ــة
اإلرهاب :وجهة نظر لبنانية».

العتر عاد إلى طرابلس
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ش ــوه ــد فـ ــي ط ــراب ـل ــس
امل ـط ـلــوب مـحـمــد ال ـع ـتــر ،شـقـيــق بــال
ال ـ ـع ـ ـتـ ــر ،وهـ ـ ـ ــو أحـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــادة املـ ـ ـح ـ ــاور

مشاهدة العتر
تحيي المخاوف من
موجة اغتياالت تطال
شخصيات طرابلسية

المشنوق محاضرًا في واشنطن« :مواجهة اإلرهاب :وجهة نظر لبنانية» (هيثم الموسوي)

«النصرة جدية في المفاوضات»

ّ
وف ـ ـ ــي م ـ ــا خ ـ ـ ـ ّـص م ـ ـلـ ــف ال ـع ـس ـك ــري ــن
املـخـطــوفــن ،أش ــارت مـصــادر متابعة
ّ
أن الدخول القطري الجديد على خط
ّ
متعمد في الفترة
الوساطة بعد غياب
املاضية ،عبر مـفــاوض ســوري جديد
معروف باسم أبو أنس ،أثار ّ
جوًا من
البلبلة في خطوط التواصل القديمة
بــن بـعــض ال ـ ــوزراء والــوس ـي ـطــن ،أي
أحمد الفليطي مع «داعش» ،والشيخ
مصطفى الحجيري (أبــو طاقية) مع
«جبهة النصرة».
وعـ ــادت قـطــر لـلـتـفــاوض امل ـبــاشــر مع
َ َ
مجموعت ْي الخاطفني ،في ما وصفته

املطلوبني لألجهزة األمنية اللبنانية،
بـعــد اخـت ـفــاء طــويــل دام مـنــذ املـعــركــة
األخ ـيــرة بــن الـجـيــش واملـسـلـحــن في
امل ــدي ـن ــة ،ال ـت ــي دخ ــل ب ـعــدهــا الـجـيــش
إلى األسواق القديمة .يذكر أن العتر،
كان قد بايع «داعش» في وقت سابق،
وت ـ ـ ـ ّ
ـردد أنـ ــه ان ـت ـقــل إلـ ــى س ــوري ــا بـعــد
اخ ـت ـف ــائ ــه إث ـ ــر امل ـع ــرك ــة م ــع ال ـج ـيــش،
ل ـ ـي ـ ـشـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـتـ ــال فـ ـ ــي صـ ـف ــوف
التنظيم ،لكن ظـهــوره املـفــاجــئُ ،ربــط
بـ ـم ــا ت ـ ـسـ ـ ّـرب أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن احـ ـتـ ـم ــاالت
وجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ــوج ـ ــة اغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاالت جـ ــديـ ــدة
تـ ـط ــاول ش ـخ ـص ـيــات ط ــراب ـل ـس ـي ــة مــن
ضمن الئحة ُوضعت إلشعال الساحة
الشمالية اللبنانية .وأثارت املعطيات
عـ ــن عـ ـ ــودة ال ـع ـت ــر األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة
لتفعيل بحثها عنه.

الحاج ّ
يرد على يوسف

إلى ذلكّ ،
رد املدير العام السابق لقوى
األمن الداخلي اللواء علي الحاج على
م ــا أورده ال ـن ــائ ــب غـ ــازي ي ــوس ــف في
شـهــادتــه أمــس أم ــام املحكمة الــدولـيــة
الخاصة بلبنان ،مشيرًا إلــى أن « كل
مــا أتــى على ذكــره الشاهد الـيــوم غير
صحيح على اإلطالق» .وذكر الحاج أن
«مسألة خفض عديد الحماية األمنية
الرسمية التي كانت تعمل إلى جانب
نـحــو مـئــة عنصر مــن وح ــدة الحماية
الـ ـخ ــاص ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـش ـه ـي ــد (رف ـي ــق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري)» ،والـ ـت ــي ذك ــره ــا يــوســف
في شهادته ،هي «معزوفة ممجوجة
لدى البعض ،وقد جرى جالؤها على
نحو يدحض كل املزاعم التي ال تراعي
األصـ ـ ـ ــول واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات امل ــرع ـ ـي ــة ،فــي
التحقيقني اللبناني والدولي».
ونـفــى الـحــاج أن يـكــون قــد «ص ــدر من
قبلنا أي تعميم ،ولم يجر أي اتصال
بأي من الضباط ملنعهم من التواصل
مع الرئيس الشهيد ،باستثناء الطلب
م ــن الـ ـل ــواء ال ـش ـه ـيــد وس ـ ــام ال ـح ـســن،
الـ ــذي ك ــان آم ـ ـرًا لـلـمـجـمــوعــة األم ـن ـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة ب ـت ـص ــرف
الرئيس الحريري ،كي يكف عن تقديم
الهدايا واملساعدات لبعض الضباط
امل ـن ـت ـف ـع ــن مـ ــن ق ـب ـل ــه ،وآلخـ ــريـ ــن فــي
ق ـط ــاع ــات أخـ ـ ــرى ،أم ـت ـنــع ع ــن ذكــرهــم
اآلن .وقـ ــد اع ـل ـمــت ال ــرئ ـي ــس الـشـهـيــد
بـهــذا األم ــر بــاعـتـبــاره يــؤثــر سلبا في
م ـع ـن ــوي ــات الـ ـضـ ـب ــاط وس ـم ـع ــة ق ــوى
األم ــن الــداخ ـلــي وس ـيــر عـمـلـهــا ،وكــان
مـتـفـهـمــا م ــؤك ـدًا أن ــه ال ي ــرض ــى بـهــذه
التصرفات».

علم
و خبر
بين الحزب والجماعة
زار وف ــد م ــن ح ــزب ال ـل ــه ،ف ــي مـنـطـقــة ب ــرج ال ـب ــراج ـن ــة ،م ــرك ــز الـجـمــاعــة
االســامـيــة فــي حــي الــروضــة فــي الـبــرج .وج ــاءت الــزيــارة للتأكيد على
«حسن الجوار» بني الطرفني .وأكــد وفد الحزب حرصه على عدم قطع
العالقة مع الجماعةّ .
ورد وفد من الجماعة الزيارة للحزب.

المجلس الوطني يباشر أعماله
ُّ
عقدت اللجنة التي كلفت متابعة األعـمــال الخاصة باملجلس الوطني لـ
 14آذار ،بعيدًا عن اإلعــام ،اجتماعها األول أمــس ،في األمانة العامة في
األشرفية .وعلمت «األخبار» أن العملني اإلداري والتقني بدأ البحث فيهما
لصياغة النظام الداخلي للمجلس ،ودوره واألعضاء املشاركني فيه.

ترايسي غائبة
ّ
ُي ّ
سجل في قضاء بعبدا غياب تام لترايسي داني شمعون ،التي ترشحت
َ
عــن أح ــد املـقــاعــد املــارون ـيــة فــي ال ـق ـضــاء ،اذ ال تـشــاهــد فــي الـنـشــاطــات

االجتماعية املختلفة ،وتقتصر إطــاالتـهــا على البيانات األسبوعية
لحزب الديمقراطيني األحرار ،الذي تترأس اجتماعاته في منزلها.

أيتام طرابلس في صراعات اللئام
أثــار جلب أطفال ميتم الشعراني ،أمــس ،إلى ساحة التل في طرابلس،
للمشاركة في اعتصام ضد مشروع املرأب املنوي تنفيذه فيها ،استياء
كبيرًا في طرابلس ،إذ جمع املنظمون األيتام تحت األمطار بال مظالت،
وأبقوهم بعض الوقت ،ما جعل كثيرين ّ
يعبرون عن شجبهم لـ»استغالل
األطفال األيتام بهذا الشكل املعيب في صراعات السياسيني».

نهاية هدنة الحوار
ش ــن ال ـش ـيــخ خــالــد ال ـع ــارف ــي ،خ ــال خـطـبــة الـجـمـعــة أم ــس ف ــي مسجد
املـ ـج ــذوب ف ــي ص ـي ــدا ،ه ـجــومــا عـنـيـفــا ع ـلــى ح ــزب ال ـل ــه ،ب ـعــد ف ـتــرة من
ال ـهــدوء ،ال ــذي التزمه خطباء املـســاجــد ،وذل ــك بعد الـحــوار بــن الحزب
وتيار املستقبل .وقد سخر العارفي ،القيادي في الجماعة االسالمية،
مــن تـقــريــراالسـتـخـبــارات األمـيــركـيــة ،ال ــذي لــم يــذكــر إي ــران وح ــزب الله
كمصدرين للتهديد اإلرهابي.

