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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ اخلرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بريوت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبريغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر يف لندن وتوزع يف جميع أنحاء العالم وتطبع يف كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

حفتر يرفض تمديد هدنة سالمة

غرينبالت: واشنطن ال تسعى إلى استبدال عباس

«إف بي آي» يسعى الستجواب مصري في البرازيل

(ص ٢)

(ص ٨)

(ص ٩)

(سفر وسياحة)

ماربيا دّرة تاج السياحة األندلسّية

احلجاج يغادرون املشاعر املقدسة بعد موسم ناجح

«مدينة ذكية» خالد الفيصل يعلن تحويل مكة لـ

التحالف: سقوط «درون» 
حوثية مفخخة في عمران

تضارب حول مصري الناقلة احملتجزة يف جبل طارق

اتهامات لشركتني لبنانيتني بتهريب نفط إيران إلى سوريا

ارتفاع مستوى اإلشعاع بعد انفجار أودى بحياة ٥

روسيا تخلي مدينة قرب موقع نووي
العاهل املغربي يلغي 
االحتفال بعيد ميالده

االشتباه بإسرائيل يف قصف «معسكر الصقر» جنوب غربي بغداد

«الحشد» العراقي تدمير «أمانة إيرانية» في مستودع لـ

الكرملني أعلن أن القمة الثالثية الشهر املقبل... و«الدستورية» على «بعد خطوة»

املعارضة تؤكد مشاركة إيران في معركة جنوب إدلب
مكة املكرمة: صالح الزيد 

 مىن: إبراهيم القرشي

أعلن األمــيــر خالد الفيصل، 
أمير منطقة مكة املكرمة مستشار 
خــادم الحرمني الشريفني رئيس 
املــركــزيــة، فــي ختام  الــحــج  لجنة 
مــــوســــم الــــحــــج لــــهــــذا الـــــعـــــام، عــن 
مــــشــــروع لــتــحــويــل مـــكـــة املــكــرمــة 
إلى مدينة ذكية، وأنهم في طور 
تنفيذ بــدايــة املـــشـــروع، بــــدءًا من 
العام املقبل في مشعر منى. وقال: 
«ســنــبــدأ فــي إنــشــاء أول أنــمــوذج 

لــــتــــطــــويــــر مـــــنـــــى، وهــــــــــذا يــشــمــل 
املساكن واملخيمات، وسيكون هذا 
األنموذج جاهزًا في العام املقبل، 
لطرحه تحت التجربة، لنَر فعالية 
هذا املشروع، وإذا كان يحتاج إلى 
إضــافــة أو حــذف منه أو تغييره 
بــالــكــامــل، لكننا بــدأنــا التطوير، 
وهناك إصرار من الدولة برئاسة 
الــحــرمــني الشريفني وولــي  خـــادم 
عــهــده على أن تــكــون مدينة مكة 
املــكــرمــة مــديــنــة ذكـــيـــة، واملــشــاعــر 
املقدسة أماكن ذكية، وسوف يتم 

ذلك خالل األعوام املقبلة».

وذكر الفيصل، خالل مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده أمــــس فـــي مــنــى، 
الـــحـــجـــاج بلغ  أن إجـــمـــالـــي عــــدد 
هــذا الــعــام أكــثــر مــن ٢٫٤٨ مليون 
حــــاج، بينهم ١٫٨٥ مــلــيــون حــاج 
ألــــــف حـــاج  الــــــخــــــارج، و٦٣٤  مــــن 
الــداخــل، وأن إجمالي القوى  مــن 
الـــعـــامـــلـــة املــــشــــاركــــة فـــــي مـــوســـم 
الـــحـــج لـــهـــذا الـــعـــام بــلــغ أكـــثـــر من 
٣٥٠ ألــف، باإلضافة إلــى ٣٥ ألف 
مــتــطــوع ومــتــطــوعــة، ونــحــو ١٢٠ 
ألـــــف مــن  ألـــــف رجـــــل أمــــــن، و٢٠٠ 
ألـــف  الـــقـــطـــاعـــات، و٣٠  مــخــتــلــف 

ممارس صحي، وتم توزيع أكثر 
من ٢٦ مليون وجبة من الجهات 

الخيرية.
إلى ذلك، وّدع أغلب الحجاج 
املتعجلني املشاعر املقدسة بعد 
إلــى  الــجــمــرات، ليتجهوا  رمــيــهــم 
الحرم املكي ليؤدوا طواف الوداع، 
وذلــــــك فــــي انـــســـيـــابـــيـــة وســـالســـة 
كـــبـــيـــرة، عــكــســت حــجــم الــتــنــظــيــم 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــــقــــوده الـــجـــهـــات 
بذلك  ليعلن  املعنية،  السعودية 

نجاح موسم الحج لهذا العـام.
(تفاصيل ص ٤)

الرياض: «الشرق األوسط» 
عدن: علي ربيع

أعلن التحالف العربي لدعم 
الشرعية اليمنية أن امليليشيات 
الــحــوثــيــة املـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
أطلقت طــائــرة مسّيرة «درون» 
مفخخة باتجاه السعودية، إال 
أنها سقطت على مسافة ٣٥ كلم 
على األعــيــان املدنية واملدنيني 

األبرياء في محافظة عمران.
وأكد العقيد تركي املالكي، 
املتحدث باسم قــوات التحالف 
الــعــربــي، أن ادعــــــاءات الــحــوثــي 

بــــــــــأن الـــــطـــــائـــــرة 
اســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت 
مـــــــــــطـــــــــــار أبـــــــهـــــــا 
(جـــــنـــــوب غـــربـــي 
الـــســـعـــوديـــة) مــا 
ســـعـــي  إال  هــــــــي 
لــــــــرفــــــــع الـــــــــــــروح 
املــــعــــنــــويــــة لــــدى 

عناصره اإلرهابية.
إلــــــى ذلـــــــك، دعــــــا «املـــجـــلـــس 
االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» أتــبــاعــه 
فـــــي عــــــدن وبـــقـــيـــة املـــحـــافـــظـــات 
الــيــمــن للتظاهر  الجنوبية فــي 
فــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة غـــدًا، في 
مــســعــى يــبــدو أنـــه الســتــعــراض 
«شــعــبــيــتــه» قــبــيــل بــــدء الــحــوار 
املرتقب مــع الحكومة الشرعية 
الــــــذي تــــرعــــاه الــــريــــاض إلنـــهـــاء 
التوتر األمني وتوحيد صفوف 
اليمنيني في مواجهة املشروع 

الحوثي.

جــاء ذلــك فــي وقــت أكــد فيه 
مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون فـــي عــدن 
«الــشــرق األوســــط» أن أوضــاع  لـــ
الـــخـــدمـــات فـــي املـــديـــنـــة مــهــددة 
بالتوقف في األيام املقبلة بشكل 
تــــــام بـــســـبـــب مـــــغـــــادرة قــــيــــادات 
الحكومة الشرعية للمدينة عقب 
مــواجــهــات األيــــام األربــعــة التي 
أفضت إلى سيطرة «االنتقالي» 
على معسكرات تابعة للحكومة 
الشرعية في مختلف مديريات 
عدن، وهو ما اعتبرته الحكومة 

انقالبًا على شرعيتها.
وتــــــــــواصــــــــــلــــــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات 
بسيطرة  التنديد 
قـــــــــوات «املـــجـــلـــس 
االنــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــالــــــــــــي 
الـــجـــنـــوبـــي» الــــذي 
يــــــقــــــوده مـــحـــافـــظ 
عــــــــــــــدن الــــــســــــابــــــق 
عــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــدروس 
الــــــزبــــــيــــــدي، عــلــى 
املــعــســكــرات ومـــا رافــــق ذلـــك من 
أعــمــال فــوضــى وعــمــلــيــات نهب 
طالت منازل مسؤولي الشرعية 

في املدينة.
الــســعــودي  الـــتـــدخـــل  وأّدى 
الحازم في عدن للتهدئة، عقب 
املــواجــهــات الــتــي دامـــت ٤ أيـــام، 
ابتداء من الخميس املاضي، بعد 
أن دعا التحالف الداعم للشرعية 
إلـــى وقـــف الــقــتــال واالنــســحــاب 
الــشــرعــيــة، وإلــى  مــن معسكرات 
حوار تستضيفه الرياض إلنهاء 

التوتر. (تفاصيل ص ٥)

بريوت: يوسف دياب
لندن: «الشرق األوسط»

نــشــر مــوقــع الــتــتــبــع الــدولــي 
لــنــاقــالت الــنــفــط تــقــريــرًا جـــاء فيه 
أن «السجالت التجارية اللبنانية 
وبيانات التتبع للسفن، أظهرت 
أن شــركــتــني تــعــمــالن بــالــخــفــاء، 

تــمــلــكــان وتــــديــــران نـــاقـــالت نفط 
تنقل النفط الخام اإليــرانــي سرًا 
في البحر األبيض املتوسط إلى 

سوريا».
التقرير أن «الناقلتني  وزعــم 
(ســـانـــدرو) و(يــاســمــني) تقومان 
(نـــقـــل الـــنـــفـــط اإليـــــرانـــــي مــــن أو  بــــ
إلـــى ســفــن أخــــرى قــبــالــة الــســاحــل 

الـــســـوري)، وهـــو األســـلـــوب الــذي 
تــســتــخــدمــه إيـــــــران لــلــتــهــرب مــن 
العقوبات األميركية». ولم يتسن 
«الشرق األوسط» الحصول على  لـ
تعليق مــن الشركتني لتأكيد أو 

نفي ما ورد في التقرير.
عــلــى صعيد آخـــر ذي صلة، 
نأت بريطانيا بنفسها عن ناقلة 

النفط اإليرانية املحتجزة وسط 
تــضــارب املــواقــف بــني إيـــران التي 
توقعت إطالقها أمــس وحكومة 
جـــبـــل طـــــــارق الــــتــــي تــحــتــجــزهــا، 
وأكـــــــدت أن الـــقـــضـــاء ســيــبــت فــي 
مصيرها غدًا. وفيما قال مساعد 
مــديــر مؤسسة املــوانــئ واملــالحــة 
البحرية في إيران جليل إسالمي 

أبــــــدت  أمــــــــــس، إن «بــــريــــطــــانــــيــــا 
اهــتــمــامــًا» بــحــل مــشــكــلــة الــنــاقــلــة 
«غــــريــــس١»، فـــإن مــتــحــدثــًا بــاســم 
الــبــريــطــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الـــجـــاريـــة  الــتــحــقــيــقــات  أعـــلـــن أن 
بــشــأن الــنــاقــلــة «تــخــص حــكــومــة 

جبل طارق».
(تفاصيل ص ٦)

موسكو: رائد جرب

بـــــدأت الــســلــطــات الــروســيــة، 
أمس، في إجالء سكان من مدينة 
ســيــفــيــرودفــيــنــســك، الــقــريــبــة من 
مـــوقـــع انـــفـــجـــار مـــــواد تـــدخـــل في 
تــركــيــب صـــــاروخ نـــــووي، حسب 
تــقــاريــر. وذكــــرت هيئة األرصـــاد 
الـــجـــويـــة واملـــراقـــبـــة الــبــيــئــيــة في 
روســيــا أن مستوى اإلشــعــاع في 
أثـــنـــاء الـــحـــادثـــة الــتــي وقــعــت في 
مـــوقـــع تـــجـــارب عــســكــريــة ارتــفــع 

بنسبة تتراوح بني ٤ و١٦ ضعفًا.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن إعـــــــالن 
الــــســــلــــطــــات املــــخــــتــــصــــة أنــــــــه «ال 
مـــخـــاوف مـــن تـــســـرب يـــــؤدي إلــى 
الــســكــان» في  مخاطر على حياة 
املــنــطــقــة، فــــإن مــعــطــيــات أشــــارت 
إلــى بــدء إجــالء اآلالف من مدينة 
ســيــفــيــرودفــيــنــســك. وأفــــــاد بــيــان 
أصــدرتــه هيئة األرصـــاد الجوية 
واملـــراقـــبـــة الــبــيــئــيــة بـــأن األنــظــمــة 
اآللـــــيـــــة الــــخــــاصــــة بــــرصــــد حـــالـــة 
اإلشـــــــعـــــــاع ســــّجــــلــــت زيـــــــــــادة فــي 
مــعــدالت جـــرع أشــعــة غــامــا مــن ٤ 
 باملستوى املحدد 

ً
إلى ١٦، مقارنة

لهذه املنطقة.
وكــــان االنــفــجــار قــد وقـــع في 

قاعدة تجارب صاروخية بالقرب 
مــن مدينة سيفيرودفينسك في 
مقاطعة أرخانغيلسك، وأعلنت 
الــبــدايــة مقتل  فــي  الـــدفـــاع  وزارة 
شـــخـــصـــني، لـــكـــّن وكــــالــــة الــطــاقــة 
الــنــوويــة الــروســيــة «روس آتــوم» 
أقـــــــرت بـــعـــد مـــــــرور يــــومــــني عــلــى 
الــحــادث بــأن الحريق واالنفجار 
الناجم عنه الذي حصل في أثناء 
التجربة الصاروخية على منصة 
بحرية أسفر عن سقوط ٥ قتلى 
مـــن أبــــرز الــخــبــراء الــنــوويــني في 
املــؤســســة، كـــانـــوا يــشــرفــون على 
التجربة. وزادت أن ثالثة آخرين 

دخلوا إلى املستشفى.
ُ
أ

(تفاصيل ص ١١)

الدار البيضاء: حلسن مقنع

ألغى العاهل املغربي امللك 
محمد السادس االحتفال بعيد 
ميالده ابتداء من السنة الحالية.

تـــــجـــــدر اإلشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
املغاربة يحتفلون بعيد ميالد 
املـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس، تــحــت 
عــــنــــوان «عـــيـــد الــــشــــبــــاب»، يـــوم 
٢١ أغسطس (آب) مــن كــل عــام، 
وذلـــــــك فـــــي الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مــن 
احــتــفــالــهــم بــذكــرى «ثــــورة امللك 
الــتــي تخلد مقاومة  والــشــعــب» 
املــغــاربــة لالستعمار الفرنسي 
وانتفاضتهم ضده بقيادة امللك 

الراحل محمد الخامس.

الـــقـــصـــور  وأعــــلــــنــــت وزارة 
امللكية والتشريفات واألوسمة، 
في بيان أصدرته أمس، أن امللك 
مــحــمــد الـــســـادس «أصـــــدر أمـــره 
املــنــيــف بـــأنـــه لـــن يـــقـــام، ابـــتـــداء 
من هذه السنة، الحفل الرسمي 
بــالــقــصــر املــلــكــي احــتــفــاء بعيد 

ميالده».
يذكر أنه عندما تولى محمد 
الـــعـــرش ســنــة ١٩٩٩،  الـــســـادس 
حـــافـــظ عـــلـــى تــقــلــيــد االحـــتـــفـــال 
بعيد الشباب، ونقل موعده من 
٩ يوليو (تموز) (يوم ميالد امللك 
الحسن الثاني) إلى ٢١ أغسطس 

الذي يصادف عيد ميالده.
(تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي

تــــــضــــــاربــــــت الـــــــــروايـــــــــات 
أمـــس، بــشــأن االنــفــجــار الــذي 
وقع مساء أول من أمس، في 
مـــخـــزن لــألســلــحــة بــمــعــســكــر 
الصقر جنوب غربي بغداد، 
«الحشد الشعبي».  لـ الــتــابــع 
ففيما رجحت مصادر عراقية 
اســتــهــداف املــعــســكــر مــن قبل 
إسرائيل أو الواليات املتحدة، 
ملــــح مـــصـــدر إلـــــى اســـتـــهـــداف 
«أمانة» إيرانية في املعسكر.

وقال نائب رئيس الوزراء 
والقيادي السابق في التيار 
الصدري بهاء األعرجي، في 
تـــغـــريـــدة: «طــبــيــعــة األســلــحــة 
حرقت غير عادية، وال 

ُ
أ التي 

تستعملها القوات العراقية، 
وال حتى (الحشد الشعبي)». 
وأضـــــــاف: «نــعــتــقــد أنــهــا 
عبارة عن أمانة لدينا من دولة 
جـــــارة، وقـــد اســُتــهــدفــت هــذه 
األمانة من دولــة استعمارية 
ظاملة بناًء على وشاية عراقية 
خائنة»، فــي إشـــارة واضحة 
إلــى أن كــدس الــعــتــاد مملوك 

إليران.
بــدوره، قال مصدر أمني 
«الــشــرق األوســــط»، إن «من  لـــ
الـــواضـــح أنــنــا حــيــال معركة 
تــكــســيــر عـــظـــم حــقــيــقــيــة بــني 
الواليات املتحدة وإسرائيل، 
مــن جــهــة، وإيــــران وحلفائها 
في العراق، من جهة أخرى». 
وأضــــــاف املــــصــــدر، الـــذي 
فـــــضـــــل عـــــــــدم اإلشـــــــــــــــارة إلـــــى 
املــؤشــرات  اســمــه، أن «جميع 
تــدل على أن إسرائيل تكمل، 
وربــمــا بــتــأيــيــد مــن الــواليــات 
املـــــــتـــــــحـــــــدة، مــــــــا بــــــــدأتــــــــه فـــي 
سوريا من استهداف ملواقع 
الــــقــــوات اإليــــرانــــيــــة مــتــعــددة 

الجنسيات».
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جرب 
بريوت - لندن: «الشرق األوسط»

أكدت مصادر في املعارضة 
الـــســـوريـــة مـــشـــاركـــة مــيــلــيــشــيــات 
إيرانية في معارك شمال حماة 
وجنوب إدلب وشرق الالذقية في 

شمال غربي البالد.
وأفــــــــــــــــادت «شـــــبـــــكـــــة شـــــــام» 
املــــعــــارضــــة، أمـــــــس، بـــــأن فــرقــهــا 
«كشفت خالل عمليات التنصت 
واملتابعة لتحركات قوات النظام 
وامليليشيات املساندة، عن دخول 

عــنــاصــر إيـــرانـــيـــة عــلــى جــبــهــات 
القتال ملساندة النظام وحلفائه 
في العمليات العسكرية جنوب 

إدلب».
وكــانــت مــصــادر عـــدة أكــدت 
إيــران  عــدم مــشــاركــة ميليشيات 
في معارك إدلب التي بدأت نهاية 
أبريل (نيسان) املاضي. ولوحظ 
املــوجــودة  إيــــران  أن ميليشيات 
غرب حلب ال تزال غير منخرطة 
فــــي املـــــعـــــارك الـــحـــالـــيـــة. ولــفــتــت 
«شبكة شام»  مصادر عسكرية لـ
إلى عناصر إيرانية مدربة يعتقد 

أنــهــا وصــلــت مــؤخــرًا للمشاركة 
في العمليات العسكرية للنظام 
وروسيا على ريفي إدلب وحماة.

مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد «املـــرصـــد 
السوري لحقوق اإلنسان»، أمس، 
بــحــدوث اشتباكات عنيفة على 
محور قرية السكيك بريف إدلب 
الــجــنــوبــي؛ فـــي هــجــوم معاكس 
عــلــى مـــواقـــع الـــنـــظـــام. وتــتــرافــق 
االشـــتـــبـــاكـــات مــــع قـــصـــف جـــوي 
وبــــري مــكــثــف بــشــكــل مــتــواصــل. 
وأشـــار إلــى مــعــارك على محاور 
تالل كبانة في جبل األكراد بريف 

الالذقية الشمالي.
سياسيًا، أعلن الناطق باسم 
الــكــرمــلــني، ديــمــتــري بــيــســكــوف، 
الـــــروســـــي  الــــرئــــيــــس  أمـــــــــس، أن 
فــالديــمــيــر بــوتــني ســيــشــارك في 
قمة ثالثية مــع نظيريه التركي 
رجــب طيب إردوغــــان واإليــرانــي 
حسن روحاني ملناقشة الوضع 
السوري، في تركيا الشهر املقبل، 
الفتًا إلى أن «خطوة واحدة فقط 
بقيت الستكمال تشكيل اللجنة 

الدستورية السورية».
(تفاصيل ص ٧)

عراقي يعاين أمس بقايا صاروخ تطايرت بعد انفجار في مستودع أسلحة جنوب بغداد مساء أول من أمس (رويترز) 

 عناصر في شرطة مكافحة الشغب يشتبكون أمس مع املعتصمني 
في مطار هونغ كونغ الذين تسببوا في وقف الرحالت الجوية 
من وإلى املطار منذ أول من أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

حتذيرات من حتويل لبنان ساحة لاللتفاف على العقوبات

هم شركتني لبنانيتني
ّ
تقرير يت

 بتهريب النفط اإليراني إلى سوريا
بريوت: يوسف دياب

اتــهــم تــقــريــر غــربــي شركتني 
لبنانيتني بتهريب النفط اإليراني 
إلى النظام السوري، في مخالفة 
لــلــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة 
عــلــى طـــهـــران. وفــيــمــا رأى خــبــراء 
أن «عـــدم تــضــّمــن الــتــقــريــر وثــائــق 
تــــثــــبــــت صـــــّحـــــتـــــه، يــــضــــفــــي عــلــى 
املــوضــوع مــزيــدًا مــن الضبابية»، 
ر آخــــرون مــن «تــحــويــل لبنان 

ّ
حـــذ

ســاحــة لاللتفاف على العقوبات 
الدولية»، وأكدوا أن «هذا اإلجراء 
يــضــّر بــلــبــنــان الـــذي يــراقــب بقلق 
تـــصـــنـــيـــفـــه االئــــتــــمــــانــــي مـــــن قــبــل 
الــشــركــات الـــدولـــيـــة». ولـــم يتسّن 
لــلـــ {الــــشــــرق األوســـــــط} االتـــصـــال 
بالشركتني لتأكيد أو نفي االتهام. 
ونــشــر مــوقــع التتبع الــدولــي 
لناقالت النفط «تــانــكــرز تــراكــرز» 
تــقــريــرًا، أعــلــن فــيــه أن «الــســجــالت 
الـــتـــجـــاريـــة الــلــبــنــانــيــة وبـــيـــانـــات 
التتبع للسفن، أظهرت أن شركتني 
تعمالن بالخفاء، تملكان وتديران 
نــاقــالت نــفــط تــنــقــل الــنــفــط الــخــام 
اإليــرانــي ســرًا فــي البحر األبيض 
املتوسط إلى سوريا». وكشف أن 
«الناقلتني (ساندرو) و(ياسمني) 
أوقـــفـــتـــا بـــث إشـــــــارات مــواقــعــهــمــا 
املــتــوســط، وتقومان  شــرق البحر 
بـــنـــقـــل الــــنــــفــــط اإليـــــــرانـــــــي مـــــن أو 
إلـــى ســفــن أخــــرى قــبــالــة الــســاحــل 
الـــــســـــوري، وهـــــو األســــلــــوب الــــذي 
تـــســـتـــخـــدمـــه إيــــــــران لـــلـــتـــهـــرب مــن 

العقوبات األميركية».
وأشار التقرير إلى أن «الناقلة 
ســـانـــدرو أوقــفــت أجــهــزتــهــا للبث 
بــعــد ٥ أيــــــام، لــكــن صــــور األقـــمـــار 
الصناعية التابعة لوكالة (تانكر 

تراكرز) رصدتها».
 وقــــال: «فـــي واقــعــة مماثلة، 
الناقلة (الياسمني)  اختفى موقع 
عــــــن أجــــــهــــــزة الـــــــــــــــــــرادارات أثــــنــــاء 
وجودها في مياه البحر املتوسط، 

وهــــــــــذه الــــنــــاقــــلــــة مــــــدرجــــــة عــلــى 
قــائــمــة الـــواليـــات املــتــحــدة لــرصــد 
األنــشــطــة غــيــر املـــشـــروعـــة».  ولــم 
يصدر أي موقف رسمي لبناني 
حــــيــــال هــــــذه املــــعــــلــــومــــات، ســــواء 
أو وزارة  الـــخـــارجـــيـــة  عـــن وزارة 
بــالــرّد على  االقــتــصــاد، املعنيتني 
هـــــذه املـــعـــلـــومـــات وتــوضــيــحــهــا، 
لكّن الخبير االقتصادي اللبناني 
جاسم عجاقة لفت إلى أن «هناك 
طــــرقــــًا عـــــــّدة تــســتــخــدمــهــا إيــــــران 
لــتــصــديــر نــفــطــهــا والـــتـــهـــرب مــن 
العقوبات قد تكون هذه من بينها، 
لكن من الصعب التثّبت من صّحة 
تــــــــورط أشـــــخـــــاص لـــبـــنـــانـــيـــني أو 
شركات لبنانية في هذه املسألة». 
«الشرق األوسط»: «عادة ال  وقال لـ
أحد يعرف من يملك هذه الباخرة 
أو تلك، وغالبًا ما تستخدم ناقالت 
الــنــفــط أعـــالم دول كــبــرى لتحمي 
نفسها من القراصنة»، الفتًا إلى 
أن «بواخر النفط التابعة لشركات 
تجارية، تلجأ أحيانًا إلى تغيير 
وجــهــتــهــا فـــي الــبــحــر مــــــّرات عــدة 
في الرحلة الواحدة، فهي تنطلق 
باتجاه دولة معينة، لكنها تعود 
وتختار وجهة أخرى، بناء لطلب 
تاجر النفط، ألن من يدفع له أكثر 
أمــا عــن هــويــة الشركات  يبيعه». 
التي تملك هاتني الباخرتني، فلفت 
إلــى «صعوبة تحديدها،  عجاقة 
ألن الـــبـــاخـــرة قـــد تـــكـــون مــمــلــوكــة 
مــن شركة تجارية، أو مستأجرة 
مـــن قــبــلــهــا، أو تــســتــخــدمــهــا هــذه 
الشركة لنقل البضائع أو النفط، 
وهذا ما يزيد التشويش حول هذه 
املسألة»، مالحظًا في الوقت نفسه 
أن «تقرير موقع (تانكرز تراكرز) 
لم يقترن بوثائق، أو أقّله لم ينشر 
الـــشـــيء، كما  وثــائــقــه لتثبت هـــذا 
أنه لم يصدر بعد تقرير أميركي 
املــعــلــومــات أو يعّلق  ى هــذه 

ّ
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عليها».وعّلقت املعارضة اإليرانية 
عـــلـــى هـــــذا الـــتـــقـــريـــر بــــالــــقــــول، إن 

«السفينتني مملوكتان لشركات 
لــبــنــانــيــة، لــكــن ال ُيـــعـــرف الــكــثــيــر 
عـــنـــهـــمـــا، فـــيـــمـــا عــــــدا أن املـــالـــكـــني 
اللبنانيني املدرجة أسماؤهم في 
هذه الشركات هم مــروان رمضان 
وبـــــــالل عـــتـــريـــس وخــــالــــد ديـــــب». 
وأضاف أن من يدير هذه العملية 
قــد يــكــون رجـــل األعــمــال الــســوري 
ســامــر فــوز املــوضــوع على الئحة 

العقوبات األميركية.
مـــــن جــــهــــتــــه، تـــــخـــــّوف مـــديـــر 
مــعــهــد الـــشـــرق األوســـــط لــلــشــؤون 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســـــامـــــي نـــــــادر، 
مــــــــن االنـــــــعـــــــكـــــــاســـــــات الـــســـلـــبـــيـــة 
ـــــتـــــصـــــّرف عــــلــــى لــــبــــنــــان.  لـــــهـــــذا ال
«الــــشــــرق األوســـــــــــط»، أن  وأكـــــــد لـــــ
يــــمــــزحــــون فــي  «األمـــــيـــــركـــــيـــــني ال 
مـــــوضـــــوع الـــــعـــــقـــــوبـــــات»، مــــذكــــرًا 
بــــأن «شــــركــــات أوروبــــيــــة ضخمة 
اضطرت للخروج من أميركا بعد 
تعرضها لعقوبات مماثلة، ولم 
تستطع دولها الكبرى حمايتها». 
وأضــــــاف: «إذا ثــبــت هــــذا الــشــيء 
لــم يجر  أنــه حتى اآلن  خصوصا 
نــفــيــه، فـــإنـــه يــســلــط الـــضـــوء على 
لبنان الواقف على شفير اإلفالس، 
ويـــنـــتـــظـــر الــتــصــنــيــف الـــــدولـــــي»، 
مــــحــــذرًا مــــن «تــــحــــّول لـــبـــنـــان إلـــى 
ســاحــة لاللتفاف على العقوبات 
الــدولــيــة، ويــعــزز مقولة أن لبنان 

بات حديقة خلفية إليران».
ودعـــا ســامــي نـــادر الحكومة 
اللبنانية ووزارة االقــتــصــاد إلى 
اإلجابة على هذا التقرير، معتبرًا 
أن «هـــذا املــلــف ســيــكــون جـــزءًا من 
زيــــــارة الـــحـــريـــري إلــــى واشــنــطــن، 
كما أن األميركيني وضعوا تطبيق 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران أولــــويــــة، 
وهــذه مسألة جوهرية لدى إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب». وقـــال 
نـــادر: «نــحــن بــأمــس الــحــاجــة إلى 
إعـــطـــاء إشـــــــارات ثـــقـــة، خــصــوصــًا 
أنــنــا فــي وضـــع اقــتــصــادي مـــأزوم 

للغاية».

الرهان على حشر جنبالط لم يكن في محله وباسيل أخطأ في حساباته

بريوت: محمد شقري

قال أحد الــوزراء ممن واكبوا 
االتـــــصـــــاالت الـــتـــي تــــّوجــــت بــلــقــاء 
الــذي رعاه  املصالحة واملصارحة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
األسبوع املاضي، بأن مجموعة من 
املعطيات السياسية واالقتصادية 
دفعت فــي اتــجــاه إســقــاط الــذرائــع 
الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــول دون انــعــقــاد 
املـــشـــاركـــني فيه  الـــلـــقـــاء، وأكـــــد أن 
أعـــــادوا االعــتــبــار القـــتـــراح رئيس 
املجلس النيابي نبيه بــري، الذي 
يــنــطــلــق مــــن تــحــقــيــق املــصــالــحــة 
بــصــفــتــهــا مــــمــــرًا إلــــزامــــيــــًا لــوقــف 

تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
«الــشــرق  وأكــــد هـــذا الـــوزيـــر لـــ
ارتـــــفـــــاع مــنــســوب  األوســــــــــط»، أن 
التأّزم االقتصادي بات يقترب من 
تــجــاوز الــخــطــوط الــحــمــر، وُيــنــذر 
بإقحام البلد بانهيار اقتصادي 
ما لم تبادر الحكومة إلى تداركه 
االجــــتــــمــــاع  أن  ورأى  بـــــســـــرعـــــة. 
االقــتــصــادي واملــالــي الـــذي ترأسه 
رئيس الجمهورية وجاء بالتزامن 
مع إنجاز املصالحة لم يكن وليد 
الــــصــــدفــــة، وإنــــمــــا عـــكـــس الــــواقــــع 
الــذي لم يعد يحتمل  االقتصادي 

التأزيم السياسي.
ولـــــفـــــت الــــــوزيــــــر نـــفـــســـه إلــــى 
كـــــــان يــخــطــط  الــــــــذي  الــــفــــريــــق  أن 
لــــتــــطــــويــــق ومــــــحــــــاصــــــرة رئـــيـــس 
الـــحـــزب «الـــتـــقـــّدمـــي االشـــتـــراكـــي» 
ولــيــد جنبالط مــن خــالل إصـــراره 
على إحالة حادثة قبرشمون إلى 
املجلس العدلي بادر إلى مراجعة 
حـــســـابـــاتـــه، واضـــطـــر إلــــى سحب 
«العقوبات» التي كان يهدده بها 
جنبالط في مقابل موافقة األخير 
على أن يرعى عون لقاء املصالحة 
بعدما كان يطالب بأن يرعاه بري.

وأكــــد أن عـــون قـــرر أخـــيـــرًا أن 
ى اقتراح بري رغم أنه كان أول 

ّ
يتبن

من اعترض عليه، وقــال إن قيادة 
«حزب الله» قررت التعامل بمرونة 
لــيــس مــع اقـــتـــراح رئــيــس املجلس 
الــــذي أّيـــدتـــه عــلــى بـــيـــاض، وإنــمــا 
لــوقــف مطالبتها بــإحــالــة حــادثــة 
قــبــرشــمــون إلـــى املــجــلــس الــعــدلــي، 
وهـــــذا مـــا عـــّبـــر عــنــه األمـــــني الــعــام 
للحزب حسن نصر الله بقوله في 
آخــر إطــاللــة متلفزة لــه بأنه ال بد 
من بحث هذه القضية في مجلس 
الوزراء، من دون أن يأتي على ذكر 

اإلحالة.
كــمــا أن الــحــديــث عـــن وجـــود 
مــخــطــط الغــتــيــال رئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــــوزيــــر جـــبـــران 
بـــاســـيـــل ســــرعــــان مــــا اخـــتـــفـــى مــن 

التداول، مع أن رئيس الجمهورية 
كان أول من طرحه في العلن، وأن 
الكشف عن هذا املخطط أدى حكمًا 
إلى إحــداث تشويش لدى الفريق 
املناوئ لجنبالط وتحديدًا النائب 
طالل أرسالن الذي اتهم «التقّدمي» 
بــأنــه كــان ينصب كمينًا الغتيال 

الوزير صالح الغريب.
فــي هــذا السياق، قــال الوزير 
نفسه كما ُينقل عــنــه، إن الفريق 
الــــداعــــم لــجــنــبــالط بــقــي صـــامـــدًا، 
وإن رئــيــســي الــبــرملــان نــبــيــه بــري 
والــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري قــاال 
بـــأن ال مجال  كلمتهما بــصــراحــة 
إلحـــــالـــــة الــــحــــادثــــة إلــــــى املــجــلــس 
الــعــدلــي، وأن ال جلسة للحكومة 
فــي حــال أصــر البعض على ذلــك. 
ورأى أن صــمــودهــمــا إضــافــة إلــى 
املــــوقــــف الـــــداعـــــم لـــكـــل مــــن حــزبــي 
اللبنانية» و«الكتائب»،  «الــقــوات 
شـــّكـــل رافــــعــــة فــــي مـــقـــابـــل وجــــود 
أصوات داخل «تكتل لبنان القوي» 
برئاسة باسيل ال تحّبذ ما يشاع 
تـــارة الغتيال  عــن وجـــود مخطط 
الـــغـــريـــب وتـــــــارة أخــــــرى الغــتــيــال 

باسيل.
وتــــوقــــف الـــــوزيـــــر أمـــــــام نــفــي 
النائب (من تكتل «لبنان القوي») 
شـــــامـــــل روكـــــــــز وجـــــــــود كــــمــــني أو 
مــخــطــط الغـــتـــيـــال أحـــــد الــــــــوزراء، 
وكـــشـــف عـــن أن أصـــدقـــاء لــرئــيــس 

الجمهورية ومعظمهم من النواب 
بـــوجـــوب  نـــصـــح  كــــانــــوا أول مــــن 
الــســيــطــرة عــلــى تــداعــيــات حــادثــة 
الجبل والعمل على استيعابها. 
وسأل الوزير: ماذا ربح أرسالن من 
املعركة السياسية التي خاضها 
ضـــد جــنــبــالط؟ وقـــــال، لــقــد جنى 
حــتــى اآلن ظـــهـــوره فـــي الـــصـــورة 
الــجــامــعــة لــلــمــصــالــحــة فـــي بعبدا 
مع وعد بأن ُيحسب له حساب في 
التعيينات اإلدارية، رغم أن هناك 
مــن يتوقع ترحيلها. وأضـــاف أن 
حلفاء أرســالن، وتحديدًا «التيار 
الـــــوطـــــنـــــي» والـــــفـــــريـــــق الـــــــــــوزاري 
املحسوب على رئيس الجمهورية، 
النّد  أنــه  تمكنوا مــن تثبيته على 
لجنبالط مــع اخــتــالف فــي ميزان 
الـــذي يميل بنسبة عالية  الــقــوى 

ملصلحة األخير.
ورأى هــذا الــوزيــر أن أرســالن 
سحب من التداول، وفور مشاركته 
فــــي مــصــالــحــة بـــعـــبـــدا، الـــشـــروط 
الـــــتـــــي كــــــــان وضــــعــــهــــا لـــحـــضـــور 
الــوزيــر الــغــريــب جــلــســات مجلس 
الــــوزراء، وأبــرزهــا إحــالــة الحادث 
إلــى املجلس العدلي والتصويت 
عــــلــــيــــهــــا فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
واإلعــــــداد الغــتــيــال الــغــريــب. كما 
فــوجــئ أرســـــالن بــمــبــادرة رئــيــس 
الجمهورية إلى اإلعالن عن وجود 
مخطط الغتيال باسيل، بعد أن 

وّجه اتهامه إلى الحزب «التقدمي» 
بالتخطيط الغتيال الغريب. لذلك؛ 
فــــإن حــلــفــاء أرســــــالن تــســبــبــوا له 
بــاإلحــراج في ظل وجــود روايتني 
حـــــول اإلعــــــــداد الغـــتـــيـــال الــغــريــب 
قبل أن ُتسحب ويتم التركيز على 

استهداف باسيل.
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــإن عــــــوامــــــل عــــدة 
كانت وراء «االنقالب» في املشهد 
الــــســــيــــاســــي فــــــــور انـــــعـــــقـــــاد لـــقـــاء 
املــصــالــحــة، رغـــم أن وزيــــر الــدفــاع 
إلــيــاس بوصعب الـــذي شـــارك في 
لــقــاء عـــون بــالــوزيــر الــغــريــب قبل 
الـــتـــئـــام مــجــلــس الــــــــــوزراء، حــــاول 
تهيئة األجواء إفساحًا في املجال 
أمـــــــام الــــغــــريــــب لـــيـــكـــون لـــــه كــلــمــة 
مختصرة بعد الكلمة التي افتتح 

بها رئيس الجمهورية الجلسة.
وعلمت «الشرق األوســط» أن 
بــوصــعــب ســعــى إلـــى جــس نبض 
الوزير أكــرم شهيب لعله يحصل 
على موافقته، لكنه عارض مسعاه 
بقوة، مؤكدًا له بأن االتفاق الذي 
برم لتأمني انعقاد الجلسة حصر 
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الكالم بالرئيس. كما أن الحريري 
ـــل؛ مـــا أدى إلــى 

ّ
بـــــادر إلــــى الـــتـــدخ

تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى الـــغـــريـــب 
ليكون له كلمة بعد عون.

وبــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــعــــوامــــل 
الـــتـــي كـــانـــت وراء  واالعـــــتـــــبـــــارات 
تعويم مبادرة بري، علمت «الشرق 

األوسط» نقًال عن مصادر وزارية 
بـــــــارزة، أن هــــذه الـــعـــوامـــل دفــعــت 
مــنــاوئــي جــنــبــالط إلـــى ســحــب كل 
اعــتــراضــاتــهــم بــعــد صـــمـــود بــري 
والــحــريــري وعـــدم تراجعهما عن 

موقفهما.
وكشفت املصادر الوزارية، عن 
أن خــصــوم جــنــبــالط أخـــطـــأوا في 
تقدير مدى قدرته على الصمود، 
وكـــانـــوا يــراهــنــون عــلــى رضــوخــه 
للضغوط التي تستهدفه. وقالت 
إنهم انطلقوا من تراجع جنبالط 
عــن إصـــراره على حصر التمثيل 
«التقدمي»  الدرزي في الحكومة بـ
ومـــوافـــقـــتـــه عــلــى تــمــثــيــل أرســــالن 
بالوزير الغريب، وكذلك مبادرته 
إلى إيداع ملف حادثة الشويفات 
في عهدة رئيس الجمهورية الذي 
لــــم يــتــمــكــن مــــن تـــطـــويـــق ذيــولــهــا 
بـــســـبـــب رفــــــض أرســـــــــالن تــســلــيــم 
املتهم بقتل عالء أبو فرج، أي أمني 
السوقي املتواري عن األنظار في 

سوريا.
إلــــــــــى أن خــــصــــوم  ـــــفـــــتـــــت  ول
جنبالط كــانــوا يــراهــنــون على أن 
«حزب الله» ماٍض في معركته إلى 
جانب أرسالن، لكنهم فوجئوا بأن 
الحزب الذي ال يخفي انزعاجه من 
بعض مواقف جنبالط لن يذهب 
إلـــى مــا ال نــهــايــة فــي محاصرته، 
الـــــتـــــطـــــورات األمـــنـــيـــة  وقـــــالـــــت إن 
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والــســيــاســيــة فـــي املــنــطــقــة تــحــض
الـــــحـــــزب عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة 
لشبكة األمــان التي تحميه وعدم 
تعريضها إلــى خــروق من شأنها 

أن تؤدي إلى تعطيل الحكومة.
وبـــــكـــــالم آخـــــــر، فــــــإن خـــصـــوم 
جنبالط لــم يــقــّدروا تأييد «حــزب 
الــلــه» وعلى بياض ملــبــادرة بــري؛ 
ألن السير بها - بحسب املصادر 
الـــــوزاريـــــة - يــقــطــع الـــطـــريـــق على 
إقـــــحـــــام الــــــصــــــراع الـــــداخـــــلـــــي فــي 
الــتــدويــل مــع صـــدور البيان  لعبة 
األميركي، وفيه تشديد على عدم 
تسييس حادثة الجبل وإخضاعها 

ملراجعة قضائية عادلة وشفافة.
نــفــســهــا، أن  املــــصــــادر  ورأت 
بـــاســـيـــل لــــم يـــكـــن مـــرتـــاحـــًا لــلــقــاء 
املصالحة. وقالت إن تبرير غيابه 
بـــارتـــبـــاطـــه بــمــواعــيــد ســـابـــقـــة، ال 
ُيصرف في مكان ألنه ليس بعيدًا 
عن التحضيرات التي جرت إلنجاز 
املصالحة، واعتبرت أن التغريدة 
الــــــتــــــي صـــــــــــدرت عـــــنـــــه بــــتــــأيــــيــــده 
املــصــالــحــة ربــمــا كــانــت ضــروريــة 
مـــن بــــاب رفــــع الــعــتــب. وأكـــــدت أن 
أرســـــالن تـــــرّدد فـــي املـــوافـــقـــة على 
املصالحة؛ ألنها خلت من الشروط 
التي كان وضعها، لكنه استجاب 
لطلب «حزب الله» الذي ألّح عليه 

بالحضور.
وعليه، فإن املصالحة أعادت 

وصـــل مــا انــقــطــع بــني عـــون وأبـــرز 
املــكــّونــات املشاركة فــي الحكومة، 
تـــعـــويـــم  فـــــي  تـــســـهـــم  ويــــمــــكــــن أن 
الـــحـــوار الــــذي لــم يــعــد قــائــمــًا؛ ألن 
هناك ضرورة للتواصل، فمن غير 
الجائز استمرار القطيعة بني قوى 
رئيسة وبــني رئــيــس الجمهورية 
الـــذي بــات فــي حــاجــة إلــى إحــداث 
صدمة إيجابية تتيح له أن يكون 
اللبنانيني  الــَحــَكــم والــجــامــع بــني 
بصرف النظر عن الوضع الراهن 
لباسيل الــذي هو على خالف مع 
قــوى رئيسة، ما عــدا «حــزب الله» 
الــــذي تــجــمــعــه بـــه «ورقـــــة تــفــاهــم» 
وحــركــة «أمـــل»، وإن كــان تواصله 
مع قيادتها يقتصر على البحث 

في كل ملف على حدة.
فـــهـــل يــســتــفــيــد الـــجـــمـــيـــع مــن 
املـــصـــالـــحـــة لــلــمــضــي فــــي تــوفــيــر 
كــــل مــــا يـــلـــزم لــتــحــقــيــق االنــــفــــراج 
السياسي ولتدارك تصاعد األزمة 
االقتصادية، أم أن املتضرر منها 
ســـيـــضـــطـــر إلـــــــى الــــتــــصــــرف عــلــى 
أنــــه خــســر جـــولـــة، وال بـــد مـــن أن 
يستعد للتعويض عن خسارته، 
رســيــت 

ُ
خــصــوصــًا أن املــصــالــحــة أ

على حــســابــات الــربــح والــخــســارة 
بـــعـــيـــدًا عـــــن تـــــبـــــادل املــــجــــامــــالت، 
لــم يكن  وبــالــتــالــي حشر جنبالط 
فــي محله فيما أخطأ باسيل في 

حساباته.

وفاة شاب لبناني بعد إنقاذه شخصني
 من الغرق في غينيا

بريوت: «الشرق األوسط»

بعد ساعات على فقدانه أعلن 
أمس عن العثور على جثة الشاب 
اللبناني حسني فشيخ في غينيا، 
الــتــي هــاجــر إليها  غــرب أفريقيا، 

قبل سنتني للعمل.
وفــــــارق فــشــيــخ الـــحـــيـــاة بعد 
قـــيـــامـــه بــــإنــــقــــاذ شــــابــــة مــصــريــة 
وشاب أفريقي من الغرق في أحد 
الشالالت في منطقة كوناكري في 
غينيا غرب أفريقيا، حيث جرفته 
الــنــهــر. وفشيخ مــن مواليد  مــيــاه 
١٩٩٤ وكــان قد زار عائلته للمرة 
األخــيــرة فــي عــيــد الــفــطــر املــبــارك، 
في مسقط رأسه في بلدة بطرماز، 
في الضنية، (شمال لبنان) التي 
عّمها الحزن أمس عند اإلعالن عن 

وفاة ابنها.
ومــــــنــــــذ الــــــســــــاعــــــات األولـــــــــى 
لـــفـــقـــدانـــه حــظــيــت قــضــيــة فــشــيــخ 
بــاهــتــمــام رســمــي، وتــولــى رئيس 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــإلغـــاثـــة الـــلـــواء 

املــهــمــة بتكليف من  مــحــمــد خــيــر 
رئيس الحكومة سعد الحريري، 
اللبناني  الــقــنــصــل  وتـــواصـــل مــع 
فــي غينيا جـــورج مــزهــر، ووزارة 

الدفاع الغينية.
كــمــا أعـــلـــن املــكــتــب اإلعـــالمـــي 
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة واملــغــتــربــني 
الــــوزارة «تتابع القضية، وأن  أن 
الوزير جبران باسيل كلف مدير 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة فــي الــــوزارة 
الــســفــيــر غـــادي خـــوري باملتابعة 
مع سفير لبنان في غينيا فادي 
الــزيــن، والــتــواصــل مــع السلطات 

الغينية ملعرفة مصير فشيخ».
وظـــــــهـــــــر أمـــــــــــس عــــــثــــــر عـــلـــى 
جــثــة عــلــى ضــفــة أحـــد األنـــهـــر في 
كـــــونـــــاكـــــري، وبـــــعـــــد الــــتــــأكــــد مــن 
هويتها أعلن اللواء خير في بيان 
صادر عن رئاسة مجلس الوزراء 
أنــــه تــبــلــغ رســمــيــًا مـــن الــســلــطــات 
الغينية بالعثور على جثة الشاب 

اللبناني حسني فشيخ.
وأكــــــــــــــد الــــــــــلــــــــــواء خــــــيــــــر أنــــــه 

وبــتــوجــيــهــات الــرئــيــس الــحــريــري 
يــواصــل اتــصــاالتــه مــع السلطات 
فــــي غــيــنــيــا التــــخــــاذ اإلجـــــــــراءات 
املطلوبة إلعـــادة جثة فشيخ إلى 
لبنان في أقرب وقت ممكن، شاكرًا 
السلطات في غينيا على تجاوبها 
الــجــثــة. وأعــلــن «أنــه  للعثور على 
يتم التنسيق مــع القنصل مزهر 
الــالزمــة ونقل  إلجـــراء الترتيبات 
الجثة إلى لبنان خالل الـ٤٨ ساعة 

املقبلة».
إلــــى ذلـــــك، الــتــقــى خــيــر والـــد 
الشاب حسني فشيخ، وأطلعه على 
آخر التطورات واالتصاالت التي 
تمت في غينيا. وتوجه بالتعزية 

إلى عائلة الفقيد.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الخارجية واملغتربني أن سفارة 
لبنان في كوناكري تبلغت رسميًا 
من السلطات الغينية خبر العثور 
عــلــى جــثــمــان املـــواطـــن الــلــبــنــانــي 
وهي تعّد الترتيبات الالزمة لنقل 

جثمانه إلى بيروت.

التقت الراعي بعد كالمه عن تعرض موقوفني للتعذيب

وزيرة الداخلية: «شعبة املعلومات» ال تستهدف أي طائفة
بريوت: «الشرق األوسط»

أكــــــدت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة ريـــا 
املــعــلــومــات في  الــحــســن، أن شعبة 
قـــوى األمــــن الــداخــلــي ال تستهدف 
أي طـــائـــفـــة، وشــــــددت عــلــى الــعــمــل 
 إلى 

ً
بكل شفافية وحــرفــيــة، داعــيــة

عــــدم إقـــحـــام األجـــهـــزة األمــنــيــة في 
أي مناكفات سياسية ألنها تضر 

بسمعتها وبسمعة لبنان.
جاء كالم الحسن خالل لقائها 
الراعي،  البطريرك املاروني بشارة 
حيث جرى عرض األوضاع العامة 
وبـــحـــث اتـــهـــامـــات أخـــيـــرة وجــهــهــا 
إلــى شعبة املعلومات وما  الــراعــي 
لديه من معطيات بهذا الخصوص، 
وقدمت له الحسن وثائق تثبت عدم 

تعرض املوقوفني للتعذيب.
كان الراعي قد انتقد، األسبوع 
املـــــاضـــــي، «شـــعـــبـــة املــــعــــلــــومــــات»، 
متوجهًا إلى مدير عام قوى األمن 
الــــداخــــلــــي الـــــلـــــواء عــــمــــاد عـــثـــمـــان، 
ات 

ّ
وسأله: «كيف يقبل بفبركة ملف

ألشــخــاٍص من ديــٍن واحــٍد ومذهٍب 
واحــــــٍد؟»، رافــضــًا «تــعــذيــب الــنــاس 
فــي أقــبــيــة األمـــن الــداخــلــي وشعبة 

املعلومات خالل التحقيق معهم».
وقـــالـــت الــحــســن بــعــد الــلــقــاء: 
«الـــــــزيـــــــارة هـــــي لـــالطـــمـــئـــنـــان عــلــى 
الــــبــــطــــريــــرك والســــتــــيــــضــــاحــــه عــن 
السبب الذي دفعه إلى إطالق النداء 
حــول ممارسات شعبة املعلومات 

تجاه املــوقــوفــني». وأضــافــت: «لقد 
أكــــدت لــه أن الــشــعــبــة ال تــقــوم بــأي 
اســتــهــداف ألي طــائــفــة، وأنـــا أجــزم 
بذلك، ومتأكدة منه، ونحن نعمل 
بــكــل شــفــافــيــة وحـــرفـــيـــة وأتـــحـــدث 
عــن نــفــســي كـــوزيـــرة لــلــداخــلــيــة ألن 
عملنا ال يصب ضــد أي فئة. ومن 
جـــهـــة ثـــانـــيـــة فـــقـــد ســلــمــتــه بــعــض 
الــتــقــاريــر والــقــرائــن بـــأن املــوقــوفــني 

لــديــنــا ال يــتــعــرضــون ألي نـــوع من 
التعذيب والتنكيل، وكان لغبطته 
بعض الهواجس فأعلنت له أنني 
مستعدة في أي وقت إذا كان لديه 
بعض الهواجس أو االستفسارات 
أن أكــون على تواصل معه، ليكون 
على بينة مــن كــل األمـــور. وشعبة 
املعلومات تقوم بعمليات استباقية 
كبيرة ونرى نتائجها على األرض 

ونرى كيف أن األمن مستتب».
ومع تأكيدها «أنه ما من أحد 
معصوم من الخطأ»، شــددت على 
«عـــدم إقــحــام األجــهــزة األمــنــيــة في 
أي مناكفات سياسية ألنها تضر 
لــبــنــان. ومــن  بسمعتهم وبــســمــعــة 
الضروري أن نحّيد األجهزة األمنية 
والــقــضــائــيــة مـــن قـــيـــادة الــجــيــش، 
ألمــن الــدولــة، واألمـــن الــعــام، لألمن 
الداخلي، عن املناكفات السياسية، 
يــتــعــرضــوا ألي حملة  ويـــجـــب أال 
ألنها تضر بنا كلبنانيني، مسلمني 

ومسيحيني».
وحــــول لــقــاء املــصــالــحــة الـــذي 
ُعقد في القصر الرئاسي األسبوع 
املـــــــاضـــــــي وعـــــــــــــودة الـــــحـــــيـــــاة إلـــــى 
الحكومة، قالت الحسن: «الجميع 
الـــلـــه بعد  كــــان مـــرتـــاحـــًا وإن شــــاء 
الــعــطــلــة ســيــعــود مــجــلــس الـــــوزراء 
إلى العمل ونضع كل االستحقاقات 
الـــداهـــمـــة مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ ونــبــدأ 
اتخاذ القرارات، ألنه لم يعد هناك 

مجال إلضاعة الوقت».

البطريرك الراعي خالل استقباله أمس وزيرة الداخلية ريا الحسن (الوكالة الوطنية)

: لقاء بعبدا لم يهدف ملعاجلة الشوائب بل إلمتام املصاحلة ASHARQ AL - AWSAT آالن عون لـ 

رأب الصدع بني العونيني واالشتراكيني مرتبط باملواقف من امللفات املطروحة
بريوت: بوال أسطيح

نـــــــواب ووزراء  الـــــتـــــزام  رغــــــم 
وقياديي «التيار الوطني الحر» 
كما «الحزب التقدمي االشتراكي» 
بالتهدئة التي فرضها لقاء بعبدا 
الذي وضع حدًا لألزمة الحكومية 
الــتــي اســتــمــرت ٤٠ يــومــًا، مــا أدى 
لــــوقــــف الــــســــجــــاالت الــــتــــي بــلــغــت 
مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بــني 
الــطــرفــني، إال أن ذلــك ال يعني أنه 
تم رأب الصدع بينهما، وأن الحل 
الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه لــحــادثــة 
الـــجـــبـــل كــفــيــل بــــإصــــالح الــعــالقــة 

املتردية بني الحزبني.
ووقــف «التيار» طــوال الفترة 
املــــاضــــيــــة خــــلــــف حـــلـــيـــفـــه رئـــيـــس 
اللبناني»  الــحــزب «الــديــمــقــراطــي 
الــنــائــب طـــالل أرســــالن فــي خالفه 
مع الحزب «التقدمي االشتراكي» 
إال أنـــه وفـــي األيــــام األخــيــرة التي 
سبقت الحل، تحولت املعركة إلى 
مواجهة مباشرة بني االشتراكيني 
والعونيني مع تحميل الوزير وائل 
أبو فاعور في مؤتمره الصحافي 
رئـــيـــس «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــوزيـــر 
جبران باسيل مسؤولية ما حصل، 
وحديث رئيس «االشتراكي» وليد 
جنبالط عن رغبة «رئيس البالد 

ومن خلفه باالنتقام».
وكسر اللقاء الذي استضافه 
عـــــون فــــي بـــعـــبـــدا وضـــــم رئــيــســي 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب إلــى 
جـــــنـــــبـــــالط وأرســـــــــــــــالن مـــــــن حـــــدة 
الــــــخــــــالف بــــــني الــــزعــــيــــم الـــــــــدرزي 
ورئيس الجمهورية ليأتي اتصال 
املـــــعـــــايـــــدة األخـــــيـــــر الــــــــذي حــصــل 
بينهما ليضفي جوًا من البرودة 

على العالقة بينهما.
ويراهن الطرفان على األيــام 
املـــقـــبـــلـــة لـــتـــحـــســـم املـــــســـــار الـــــذي 
الــعــالقــة بينهما. وفــي  ستسلكه 
هـــذا املـــجـــال، اعــتــبــر عــضــو تكتل 
النائب آالن عون  الــقــوي»  «لبنان 
أن «األهـــم فيما حصل فــي بعبدا 
ا أنهينا األزمة الحكومية التي 

ّ
أنن

نتجت عن حادثة الجبل وأعدنا 
إلـــى نــصــابــهــا وتفاهمنا  األمـــــور 
عــلــى املــســار الــتــي ستسلكه هــذه 
املـــســـألـــة قــضــائــيــًا»، مــوضــحــًا أن 
«الـــهـــدف مــن الــلــقــاء لــم يــكــن بحّد 
ذاته معالجة الشوائب السياسية 
فـــي عـــالقـــات األطـــــــراف ببعضها 
الــــبــــعــــض، بــــقــــدر مـــــا كــــــان إتـــمـــام 
مــصــالــحــة بـــني طـــرفـــي االشــتــبــاك 
الـــــذي نــتــج عــنــه ضــحــايــا ودمــــاء 
وهما تحديدًا الحزب (االشتراكي) 
والــحــزب (الديمقراطي)». وأشــار 
«الـــــشـــــرق  عــــــــون فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
األوســـــط» إلـــى أنـــه «فــيــمــا يخص 
الــعــالقــة الــســيــاســيــة بـــني الــحــزب 
االشــتــراكــي ورئــيــس الجمهورية 
أو مع التيار الوطني الحر فهذا 
مــــرتــــبــــط بــــاألســــابــــيــــع واألشــــهــــر 
املقبلة ومــا ستؤول إليه املواقف 
تـــــجـــــاه املــــلــــفــــات الـــــتـــــي ســـتـــطـــرح 
الــطــاولــة. فقد تحصل أمــور  على 

تــرطــب األجــــواء وتــحــّســن العالقة 
الــعــكــس». وأضـــــاف: «تحسني  أو 
العالقة بيننا وبني (االشتراكي) 
يتطّلب الوصول إلى خط بياني 
ـــنـــا عــلــيــهــم فــي 

ّ
مـــــتـــــوازن بــــني حـــق

الــتــحــالــف مــع قـــوى درزيــــة أخــرى 
دون أن يــعــتــبــروا ذلـــك استهدافًا 
لهم أو العبث في توازنات داخل 
ــل فــي 

ّ
ـــنـــا أن نــتــمــث

ّ
بــيــئــتــهــم وحـــق

الجبل ونكون شركاء فيه دون أن 
تــكــون أي منطقة مــطــّوبــة مسبقًا 
ـــهـــم عــلــيــنــا فــي 

ّ
ألحـــــــد، وبــــــني حـــق

احــتــرام موقعهم التمثيلي األوّل 
فـــي طــائــفــتــهــم تماشيًا  واملـــتـــقـــّدم 
مـــع مــبــدأ تــســويــة (األقــــويــــاء) في 
طوائفهم وتبديد هواجسهم إذا 
وجـــــدت لــنــاحــيــة االســـتـــهـــداف أو 
الــتــهــمــيــش»، مـــشـــددًا فـــي الــوقــت 
عينه على أن «سير عمل الدولة 
واملـــؤســـســـات واحــــتــــرام الــقــوانــني 
هو فوق أي اعتبارات سياسية أو 

خصوصيات طائفية ويعلو على 
كل عالقة».

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت مــصــادر 
«الــتــقــدمــي االشـــتـــراكـــي» أنــهــم لم 
يـــســـعـــوا يــــومــــًا الفــــتــــعــــال ســـجـــال 
مـــع «الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، «بــــل على 
الــــعــــكــــس أخــــــذنــــــا املـــــــبـــــــادرة تــلــو 
األخــــرى ملــحــاولــة تطبيع العالقة 
مـــعـــه، ونـــــذّكـــــر هـــنـــا بــالــنــقــاشــات 
النيابية  التي سبقت االنتخابات 
رغــم إصــرارهــم على إقـــرار قانون 
يــســتــهــدفــنــا والــــســــعــــي لــتــشــكــيــل 
لوائح ائتالفية رغم عدم مالءمتها 

لصيغة النظام االنتخابي». 
وقالت املصادر: «الحقا تلقف 
جنبالط فكرة إقامة قداس في دير 
القمر اقتناعا منه بأن من شأن ذلك 
أن يرخي مناخا تصالحيا أضف 
الــرئــاســيــة  الــتــســويــة  أنــنــا تلقفنا 
عــنــدمــا ارتــفــعــت حــظــوظــهــا، لكن 
لـــألســـف قـــوبـــل كـــل ذلــــك بــخــطــاب 

استفزازي تنقل بني املناطق ومس 
بمشاعر شريحة واسعة من أبناء 

الجبل».
املـــــصـــــادر عــلــى  وإذ شـــــــددت 
االنفتاح على الحوار مع كل الفرقاء 
وبخاصة أولئك الذين نحن على 
خــــالف مــعــهــم، رأت فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق األوســـــط» أن «أدبــيــات  لـــ
وسلوكيات (الوطني الحر) التي 
تصر على هدم إنجازات تاريخية 
بــحــجــم املــصــالــحــة، هـــي خــطــوات 
غـــيـــر مـــوفـــقـــة وغــــيــــر مـــفـــيـــدة ألن 
املطلوب تكريس نهج املصالحات 
وتـــــعـــــزيـــــزهـــــا». ودعــــــــت املــــصــــادر 
«الوطني الحر» إلى «إعادة النظر 
بسياساته األخيرة، فكما أننا لم 
ولن نتبجح بتحقيق انتصارات، 
التيار أن يكون على  نتمنى على 
املــســؤولــيــة ويبتعد عن  مــســتــوى 
لغة املاضي ويتطلع معنا باتجاه 

املستقبل».

من اجتماع سابق بني الرئيس ميشال عون ورئيس {االشتراكي} وليد جنبالط
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