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حمليات  /تتمات

الئحة توافقية في مقنة
ورحبة تنتظر نتائج االت�صاالت

الإعالن عن الئحة ت�ضم «القومي» و»�أمل» وحزب اهلل وم�ستقلين في حدث بعلبك

معلوف :الئحتنا من �صلب الن�سيج االجتماعي للبلدة
ون�سعى متكافلين ومت�ضامنين لتحقيق الإنماء والم�صلحة العامة
ماجد حنا
ع��ل��ى غ����رار ال���ب���ل���دات وال��ق��رى
البقاعية ،تشهد بلدة حدث بعلبك
في الثامن من أيار ،انتخابات تفضي
إلى مجلس بلدي مؤلف من  15عضوا ً
وثالثة مخاتير.
مشهد االنتخابات في هذه البلدة،
ال يختلف عن المشهد العام الذي
يطبع هذا االستحقاق بطابعه ،وليس
خافيا ً أنّ ما يشوب المشهد العام ،هو
أنّ هذا االستحقاق تح ّول من حالة
تنافسية على تح ّمل مشاق الشأن
العام وتحقيق اإلنماء ،إلى تنافس
على م��وق��ع يعتقد ال��س��اع��ون إليه
أنه يحقق «وجاهة» على المستوى
االجتماعي!
هذه الشائبة ،ليس مسؤوال ً عنها
من يسعى إلى تبوء موقع في البلدية
أو المختارية ،بل هي نتاج غياب
ثقافة اإلنماء ،وعدم مالمسة وظائف
البلديات ،التي هي بمثابة مؤسسات
ُتعنى ب��اإلن��م��اء وتحقيق مصالح
الناس العامة على المستويات كافة.

وألنّ التحدّي ،هو الوصول إلى
مجالس بلدية تأخذ على عاتقها
ترجمة وظائف المجالس البلدية
بتحقيق اإلنماء ،فهذا من شأنه أن
يساهم في جعل اإلنماء ثقافة عامة،
فتتحكم هذه الثقافة بمجريات هذا
االستحقاق ،وتخرجه من القوالب
التي ال تمتّ إلى اإلنماء بصلة.
وع��ل��ى ه����ذه ال���ق���اع���دة ،تنتظر
بلدة ح��دث بعلبك وص��ول أعضاء
مجلس بلدي ومختارين يضطلعون
بمسؤولياتهم ،وق��د تشكلت الئحة
تحمل اسم «الئحة الوفاء والتنمية»،
تض ّم عددا ً من الكفاءات ،وهي نتاج
تفاهم حاصل بين قوى حزبية رئيسة
في البلدة (الحزب السوري القومي
االجتماعي ،حركة أمل وحزب الله).
ويوم أمس ت ّم اإلعالن عن الالئحة
باحتفال أقيم في حسينية البلدة
حضره عضو المجلس القومي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
رياض معلوف ،القيادي في حركة
أمل الدكتور حسان اللقيس ،ومسؤول
القطاع في حزب الله حسن حمية،

وفاعليات وأعلن د .اللقيس الالئحة
فيما ألقى الشيخ يوسف حمزة كلمة
حزب الله.
والالئحة تض ّم أعضاء متجانسين
يمثلون الطيف االجتماعي في البلدة،
ويرأسها علي حسين زعيتر (حزب
الله) ،وعند الفوز يرأس هو البلدية،
ويتولى المحامي اياد معلوف مسؤولية
نائب الرئيس (الحزب القومي).
وإل��ى رئيسها علي زعيتر ،واياد
م��ع��ل��وف ض � ّم��ت ال�لائ��ح��ة ك�ل� ًا من
بهجت زع��ي��ت��ر ،ج��رج��س ال��ح��اج،
ن���وح ال��م��س��ت��راح ،م��ص��ب��اح صقر،
الصباغ ،ع��ادل يونس ،طوني
حنا ّ
العشقوتي ،علي ج��ل��وان ،توفيق
م��ع��ل��وف ،م���روان ال��م��س��ت��راح ،علي
يونس ،وسام صقر وحسين الرمح،
وتدعم الالئحة المرشح حسني زعيتر
مختارا ً
للحي الغربي وجرجي مجيد
ّ
معلوف مختارا ً
للحي الجنوبي.
ّ

معلوف

ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية
بعلبك في الحزب السوري القومي

جانب من الحضور

معلوف متوسطا ً عددا ً من الحاضرين
االجتماعي المحامي اي��اد معلوف
يرى في حديث لـ«البناء» أنه من
ح��ق أيّ ف��رد أن يترشح لخوض
االستحقاق البلدي ،لكن يجب أن
ي��ك��ون ه���دف ه���ذا ال��ت��رش��ح تحت
سقف السعي لإلنماء والمصلحة
العامة ،ونحن في الالئحة متفقون
وم��ت��ك��اف��ل��ون وم��ت��ض��ام��ن��ون على
تحقيق اإلن��م��اء ،ونتل ّمس قبوال ً
واسعا ً من أهالي البلدة ،وه��ذا ما
سيظهر جليا ً بعد إقفال الصناديق
وفرز األصوات.
ويعتبر م��ع��ل��وف أنّ ال��ت��واف��ق
الحزبي في بلدة حدث بعلبك ،قائم
على أرض��ي��ة صلبة ،ألنّ النسيج
االجتماعي هو عماد هذا التوافق،
وأع��ض��اء ال�لائ��ح��ة ه��م م��ن صلب
ه��ذا النسيج االجتماعي بعائالته
ومكوناته كلّها.
ويؤكد معلوف أنّ الالئحة تضع
خارطة طريق إنمائية ،بعناوين
عديدة ،وأب��رز المهام التي ستعمل
على إنجازها هي استكمال مشروع
بئر المياه ،وتوفير الماء إلى المنازل
بعد تكريرها ،إض��اف��ة إل��ى البدء
بتنفيذ مشروع الصرف الصحي،
وحمالت التشجير وحماية البيئة.
كما أنّ في أولويات العمل دعم

المدرسة الرسمية ،والسعي إلى
إن��ش��اء ثانوية رسمية ،علما ً أنّ
م��درس��ة دون ب��وس��ك��و للراهبات
تشكل ص��رح�ا ً تربويا ً مهماً ،لكن
ذلك ال يُعفينا من مسؤولية تعزيز
دور التعليم الرسمي بهدف تخفيف
األعباء عن أهالي البلدة.
وأش���ار معلوف إل��ى أنّ بلدية
ح��دث بعلبك ت��واج��ه نقصا ً ح��ادا ً
في ال��م��وارد ،وسنتجه إل��ى تفعيل
الجباية ،والتشجيع على تنفيذ
مشاريع إنمائية تعود بالفائدة على
أهلنا وبلدتنا.
وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول م��ا إذا
ك��ان هناك إمكانية لفوز الالئحة
بالتزكية ،نظرا ً لكونها تمثل الطيف
االجتماعي بمعظمه ،نفى معلوف
إمكانية حصول هذا األمر ،ألنّ هناك
مرشحين يعتقدون الفوز ،وهذه هي
طبيعة االنتخابات البلدية راهنا ً في
ظ ّل غياب ثقافة اإلنماء.
وختم معلوف م��ؤك��دا ً ض��رورة
أن تشكل ه��ذه االنتخابات فرصة
حقيقية لتحقيق اإلن���م���اء على
ال��م��س��ت��وي��ات ك���اف���ة ،وأن ي��ك��ون
المجلس البلدي ال��ذي سينتخب،
ج��دي��را ً بثقة أهلنا في بلدة حدث
بعلبك.

الم�سار اليمني ( ...تتمة �ص)1
ستدفعهما أوروب��ا لتركيا ،وقد
بلغ الرقم ستة مليارات يورو،
ونقلت ميركل لزائرها الرئيس
األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا الذي
اض���ط���ر الس��ت��ل��ح��اق رسالته
ال��س��اب��ق��ة ب�لا واق��ع��ي��ة التفكير
ب���خ���ي���ار ع���س���ك���ري يستهدف
ال���رئ���ي���س ال����س����وري ب��رس��ال��ة
مت ّممة ت��ق��ول ال ف���رص إلقامة
منطقة آمنة.
التواصل الروسي األميركي
ي�������دور ح�����ول ك��ي��ف��ي��ة تطبيق
ال��ت��ف��اه��م��ات المتصلة بالهدنة
والعملية السياسية ،وخصوصا ً
م��ا يعنيه ف���رز ال��م��ع��ارض��ة عن
النصرة ،وهذا يستدعي تثبيت
الهدنة ف��ي غير أم��اك��ن انتشار
«ال��ن��ص��رة» ،وف���رز الجماعات
المسلحة المعارضة عنها في
مناطق التداخل ،ويدور الكالم
هنا عن جيش اإلسالم وأحرار
الشام اللذين تتمسك موسكو
بتصنيفهما إره��اب��ي��ي��ن ،وعلى
واشنطن إثبات استقاللهما عن
ال��ن��ص��رة ،ول��ي��س تبني نظرية
أنقرة والرياض بشمول مناطق
النصرة بأحكام الهدنة بداعي
التداخل مع الجماعات األخرى،
وي��ج��ري االس��ت��ع��داد األميركي
ال��روس��ي األم��م��ي ل��دع��وة دول
مسار فيينا الذين أق�� ّروا أحكام
الهدنة في ميونيخ قبل شهرين
للقاء نهاية الشهر الحالي في
ن��ي��وي��ورك ،بينما تحشد تركيا
وال���س���ع���ودي���ة م������االً ورج������االً
وسالحا ً وعتادا ً لمعركة فاصلة
ت��ق��ول قبل ن��ي��وي��ورك إن هناك
ج���س���م���ا ً ع���س���ك���ري متماسكا ً
ش�����م�����االً وج����ن����وب����ا ً ووس����ط����ا ً
يرتضي تمثيل جماعة الرياض
ل����ه ف����ي م����ف����اوض����ات جنيف،
تحت سقف الدعوة لهيئة حكم
ان��ت��ق��ال��ي وق����ادر ع��ل��ى االل��ت��زام
ب����وق����ف ال����ن����ار ش������رط حصر
الحرب على اإلره���اب بداعش،

وت��س��ان��د ف��رن��س��ا ه���ذا التوجه،
بينما يستعد الجيش السوري
وحلفاؤه لجعل األمر معكوساً،
بمواجهة تقول إن زمن التمدد
التركي في الجغرافيا السورية
ق��د ان��ت��ه��ى ،وي��ب��دو ه���ذا بمثابة
ق���رار روس���ي إي���ران���ي س��وري
م��ش��ت��رك ،وع��ب��ر ه���ذا المسار
حسم مصير النصرة بضربة
ع��س��ك��ري��ة ت��ط��ال أح���د معاقلها
ال��ح��اس��م��ة ف���ي ري����ف ح��ل��ب أو
داخ���ل ال��م��دي��ن��ة أو ج���وار إدلب
وربما جسر الشغور ،وبعدها
ت��خ��ي��ي��ر ال��ج��م��اع��ات المسماة
م��ع��ارض��ة ،بين م�لاق��اة مصير
النصرة أو االنضباط بمعايير
ال���ه���دن���ة ك��م��ا وردت أس���اس���اً،
والعودة إلى مسار جنيف كما
ورد أس��اس��اً ،لحكومة موحدة
ف����ي ظ����ل ال���رئ���اس���ة ال���س���وري���ة
وصالحياتها الدستورية.
ل��ب��ن��ان��ي��ا ً ك��م��ا ف���ي المنطقة
والعالم ،العين على حلب ،لكن
ال ب�� ّد م��ن التفاصيل اللبنانية،
حيث النقاش الرئاسي مستم ّر
بمقترح رئاسة مؤقتة ،وحيث
م��رون��ة غامضة للرئيس سعد
ال��ح��ري��ري ،بقبول َم��ن ينتخب
وي��ت��ف��ق عليه ألنّ األه���� ّم إنهاء
ال�����ف�����راغ ال����رئ����اس����ي ،وح��س��م
واض������ح ل��ل��م��وق��ف م����ن ح���زب
ال���ل���ه ،ب���إع�ل�ان االن���ف���ت���اح على
ال��ح��ل��ول ل��ك��ن ل��ي��س ت��ل��ك التي
ت��ح��اول االل��ت��ف��اف ع��ل��ى تقديم
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون كمرشح
رئ���اس���ي أس���اس���ي ومستحق؛
ومع أحاديث الرئاسة انتظاران
لبنانيان ،فاليوم تنتهي المهلة
ال��ت��ي ح��دّده��ا رئ��ي��س المجلس
النيابي نبيه ب��ري ل��ق��ادة الكتل
ال��ن��ي��اب��ي��ة إلب��ل�اغ����ه مواقفهم
ال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن ص��ي��غ��ة تشريع
الضرورة والتعامل مع قانون
االن���ت���خ���اب���ات ،وال���ي���وم تحسم
حلقة هامة في مستوى مالحقة

البقاء للأمة

توفيت صباح أمس األحد  2016/4/24المرحومة

نادية حوكان

زوجة األمين عبد الوهاب بعاج.
يصلّى على جثمانها ظهر اليوم االثنين  2016 /4/25في جامع دك الباب.
وستوارى الثرى في مقبرة جديدة عرطوز.
تقبل التعازي في صالة اإلسعاف الشعبي الخيري في دمشق من الساعة
 2.30إلى الساعة  4.30بعد ظهر أيام الثالثاء واألربعاء والخميس  26و 27
و .2016/4/28
إ ّنا لله وإ ّنا إليه راجعون ،والبقاء لألمة.

القضاء لفضيحة اإلنترنت غير
الشرعي في كيفية التعامل مع
مدير ع��ام أوجيرو عبد المنعم
يوسف وم��ا إذا ك��ان سيستمع
إل���ي���ه ف����ع��ل�اً ،وه�����ل سيحضر
كشاهد أم سيت ّم اال ّدع���اء عليه
ومالحقته ،وهل سيمنح وزير
االت��ص��االت بطرس ح��رب إذن
المالحقة في حال طلب القضاء
ذلك؟

الميثاقية هموم الناس

ت��ن��ت��ه��ي ال���ي���وم ال��م��ه��ل��ة ال��ت��ي
ح��دّده��ا رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
ن��ب��ي��ه ب���ري ف��ي ج��ل��س��ة ال��ح��وار
الوطني األربعاء ،للحصول على
ر ّد األف���رق���اء السياسيين على
دع��وت��ه لعقد جلسة تشريعية.
وعلمت «البناء» «أن الرئيس بري
أكد أمام زواره ،أمس ،أنه ينتظر
أن يحصل اليوم على أجوبة من
المك ّونات السياسية على المبادرة
التي طرحها ل ُيبنى على الشيء
مقتضاه» ،مشيرا ً إلى «أي خرق لم
يحصل في عطلة األسبوع» .وشدّد
على أن��ه «عند رأي��ه ال��ذي طرحه
ل��ل��خ��روج م��ن تعطيل التشريع
وتفعيل عمل مجلس النواب ،ألنه
أصبح إقرار المشاريع التي تعود
بالفائدة على الدولة والمواطنين
أكثر من ض���رورة» ،الفتا ً إل��ى أنه
م��ا زال ع��ل��ى رأي���ه أن القضايا
التي ستطرح هي ضرورية وته ّم
وتوجه بري،
اللبنانيين جميعاً.
ّ
بحسب زواره ،للذين «يغمزون من
قناة الميثاقية بالقول إن الميثاقية
هي هموم الناس وقضايا الناس».
وش��دد وزي��ر ال��م��ال علي حسن
خليل على «أن أي تراجع أو أي
عدم التجاوب مع الدعوات النعقاد
المجلس النيابي ،معناها أننا
نعطل حياة الناس ومصالحها من
خ�لال ع��دم إق��رار القوانين ،وأننا
نسقط ج���دوى اس��ت��م��رار العمل
الحكومي ال��ذي ال يستقيم إال مع
مجلس نيابي ي��راق��ب ويحاسب
ويحول االقتراحات إلى قوانين»،
مؤكدا ً أننا «ال نريد أن نقف أمام
مشهد التعطيل الشامل ،وال نريد أن
نزيد األعباء على الناس وال تعميق
المشاكل».

عبد المنعم يوسف
يَم ُثل اليوم

إل����ى ذل����ك ،ي��م��ث��ل م��دي��ر ع��ام
«أوجيرو» عبد المنعم يوسف اليوم
أم��ام مدّعي عام التمييز القاضي
سمير حمود في قضية اإلنترنت
واالت���ص���االت ليتقرر ب��ع��ده��ا إذا
لزم األمر رفع الحصانة واالدع��اء
عليه .وأشارت بعض المعلومات
إلى انه سيتم اليوم االدع��اء على
الموقوفين بقضية اإلنترنت غير
الشرعي وعددهم  6وبينهم توفيق
حيسو.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء»
إلى «ضغوط يمارسها الرئيس فؤاد

السنيورة لعدم رف��ع الحصانة،
وأدّت إلى إصدار وزير االتصاالت
بطرس حرب تكليفا ً سابقا ً لعبد
المنعم يوسف االستجابة لشركة
حيسو» .وتحدثت المصادر عن
محاوالت السنيورة لعدم تمرير
م��ا ت��ردّد ع��ن ات��ف��اق بين الرئيس
نبيه بري والرئيس سعد الحريري
والنائب وليد جنبالط .ويقضي
االتفاق بمالحقة مدير عام أوجيرو
طالما أن هناك ارتكابات ثابتة
ومخالفاته ال يمكن غ��ض النظر
عنها ،وبالتالي ف��إن مالحقته ال
تشكل اع��ت��داء على ب���ريء ،لكن
االكتفاء بمالحقته م��ن شأنه أن
يطوي الملف سريعا ً ألن االستمرار
على الملف مفتوحا ً سيسبب أكثر
من مشكلة .ولفتت المصادر إلى أن
الرئيس الحريري ي ّتجه إلى تعيين
الرئيس التنفيذي الحالي لجمعية
المقاصد عماد كريدية ،ال سيما
أن العالقة بين مستشار الرئيس
سعد الحريري نادر الحريري وعبد
المنعم يوسف تشهد توترا ً غير
مسبوق ،لوقوف األخير المدعوم
م��ن السنيورة ف��ي وج��ه صفقات
يريد نادر الحريري تمريرها.
وأشار وزير عدل سابق لـ«البناء»
إلى أن «المسار القضائي في هذه
القضية ال زال في مراحله األولى
واالستماع إلى مدير عام أوجيرو
عبد المنعم يوسف يت ّم بصفته
مستمع وشاهد ولم يصدر بحقه بعد
أي ادعاء وبعد استكمال التحقيق
معه ،وإذا ثبت تورطه بنا ًء على
أدلة يصدر النائب العام التمييزي
إدعا ًء بحقه وبموجبه يطلب اإلذن
من وزير االتصاالت بمالحقته ورفع
الحصانة عنه» .وأوضح المصدر
أن «قرار رفع الحصانة عن يوسف
يعود إلى وزير االتصاالت بناء على
طلب النيابة العامة التمييزية»،
الفتا ً إل��ى أن��ه «ف��ي ح��ال لم يوافق
الوزير على إعطاء اإلذن بالمالحقة
ف��ي ف��ت��رة م��ح��ددة وف���ق ال��ق��ان��ون
يعود إلى مدعي عام التمييز اتخاذ
القرار المناسب» .وش �دّد على أن
«المشكلة تكمن في عدم بتّ الوزير
بطلب النيابة العامة ،هذه الحالة ال
يستطيع القضاء اتخاذ القرار بهذا
الشأن؛ وهذه ثغرة في القانون لم
يلحظها المشرع».

قاسم :لن نقبل بإسقاط
طرح العماد عون

وف��ي ال��ش��أن ال��رئ��اس��ي ،أوض��ح
نائب األمين العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسم «أن هذه األزمة هي أزمة
محلية أوال ً وإقليمية ثانيًا ،وبالتالي
ما زالت الطروحات والمواقف كما
هي ول��م تتغير ،وال يوجد تعديل
إقليمي يستدعي إع��ادة نظر ،وال
ت��وج��د ق���درة داخ��ل��ي��ة عند بعض
األط���راف الت��خ��اذ ال��ق��رارات ،لذلك
أزمة الرئاسة طويلة» .أضاف «كل
األطراف وصلوا إلى مرحلة الطريق
المسدود ويفكرون ببعض الحلول
التي يمكن أن تفتح ثغرة ،لكنهم
يريدون الحلول أن تكون في إطار

ما يفكرون به ،وليس في إط��ار ما
يُعالج أصل المشكلة ،وعندما طرح
حزب الله دعم ترشيح العماد عون
ك��ان ذل��ك نظ ًرا لموقعية الجنرال
ع���ون ف���ي ال��س��اح��ة المسيحية
والساحة اللبنانية عموما ً والتأييد
الواسع الموجود له على المستوى
الشعبي وخاصة عند المسيحيين،
م��ا يجعل اخ��ت��ي��ار ال��ع��م��اد ع��ون
اختيا ًرا منطقيًا واختيا ًرا لشخص
يستطيع أن ي��ق��وم ب��ال��ت��زام��ات
ويطمئن األط���راف المختلفة على
رؤي��ة واضحة ،لكن «المستقبل»
ومَن معه ال يريدون الجنرال عون»،
م��ؤك��دا ً أن «أي ط��رح آخ��ر ه��و في
الواقع إسقاط مشروع طرح العماد
عون ،وهذا ال يمكن أن نقبل به في
ه��ذه المرحلة التي يستم ّر فيها
العماد عون في الترشح» .وع ّما إذا
كان يرى إمكانية النتخاب رئيس
للجمهورية اللبنانية قبل حلول
 24من أي��ار المقبل ،ق��ال الشيخ
قاسم« :ال نعلم م ّتى تتغير بعض
ال��ظ��روف لمصلحة تغيير بعض
المواقف النتخاب الرئيس ،لكن
يبدو أننا أمام أزمة مستمرة لفترة
من الوقت».

باسيل لم يستثن
الشعار؟!

وبرزت أمس األول الجولة التي
قام بها وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل في طرابلس ،حيث
زار الرئيس نجيب ميقاتي ووزير
الشؤون االجتماعية رشيد درباس
وال��ن��ائ��ب محمد ال��ص��ف��دي .وك��ان
الفتا ً أنها لم تشمل مفتي طرابلس
وال��ش��م��ال الشيخ مالك الشعار.
وأك��د باسيل في محاضرة ألقاها
ف��ي جامعة الجنان «أن الموجة
اإلره��اب��ي��ة خطر على المسلمين
قبل المسيحيين ،وأن المسلمين
ه��م ال��ذي��ن سيُسقطون المشروع
التكفيري» ،معتبرا ً «أن المدينة
الشمالية بعمقها لم تتغير ربما
أصابها االلتباس كما جميعنا».
وأش���ار إل��ى «أن لبناننا أكبر من
طوائفنا ونحن مسيحيون ثانيا ً
ولبنانيون أوالً ،ونحن في التيار
الوطني الحر محكومون بأن نكون
صلة الوصل بين اللبنانيين ألن
وعينا السياسي تأسس على فكرة
أن لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر
م��ن أن ُي��ق��س��م» .وأوض���ح باسيل
أن «نحن عندما دعمنا المقاومة
ك��م��س��ي��ح��ي��ي��ن دع��م��ن��اه��ا ب��وج��ه
«إسرائيل» ،ولم ولن ندعمها بوجه
أي طائفة أخ��رى ،ونحن لم نتخذ
يوما ً موقفا ً مارونيا ً شيعيا ً ضد
اآلخر ،بل مع لبنان» .ونفى مصدر
في التيار الوطني الحر رافق رئيس
التيار الوطني الحر في جولته،
لـ«البناء» أن يكون الوزير باسيل
تقصد ع��دم لقاء مفتي طرابلس
ّ
وال��ش��م��ال ،مشيرا ً إل��ى أن طابع
الزيارة اقتصادي بالدرجة األولى
وت ّم البحث في القضايا السياسية
واألكاديمية ،لم تشمل رجال الدين
المسيحيين والمسلمين».

أعلن رئيس كتلة ن��واب بعلبك الهرمل النائب حسين
الموسوي ،الالئحة التوافقية في بلدة مقنة ،خالل احتفال
أقيم في حسينية البلدة ،في حضور النائب علي المقداد،
المدعي العام لبعلبك القاضي كمال المقداد ،عضو هيئة
الرئاسة في حركة «أمل» العميد عباس نصرالله ،مسؤول
العمل البلدي للحركة في البقاع هيثم اليحفوفي ،ممثل
العمل البلدي في «حزب الله» نائب رئيس لجنة االنتخابات
هاني فخر الدين ،رئيس البلدية الحالي ف��ادي المقداد
وفاعليات اجتماعية.
وقال الموسوي« :إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
صفا ً كأنهم البنيان المرصوص في مواجهة إسرائيل
والتكفيريين وأعداء الله جميعاً ،وهذا ما يجب أن نحرص
عليه ونم ّتنه باستمرار ،س��واء في خندق الجهاد أو في
المجال االق��ت��ص��ادي واالجتماعي واإلع�لام��ي أو البلدي
واالختياري والنيابي».
وأكد «أن الالئحة التوافقية في مقنة ليست الئحة أي
حزب أو حركة ،وإنما هي الئحة تنتمي إلى كل أهل مقنة،
وهي نتيجة توافقكم».
ب��دوره ،قال نصرالله« :في هذه الحسينية التي وضع
اإلمام موسى الصدر حجر أساسها العام  .1972في هذه
البلدة المعطاء التي قدمت  16شهيدا ً من حركة أمل و9
شهداء من المقاومة اإلسالمية ،نبارك لهذه البلدة الصابرة
المجاهدة التوافق الذي سيسفر عن فوز بالتزكية إن شاء
الله ،لتكون مقنة درسا ً وعبرة لباقي البلدات في المنطقة».
وألقى رئيس الالئحة التوافقية المربي ف ّواز المقداد كلمة
اعتبر فيها أن «أهل البلدة رأوا في التوافق مصلحة للقرية
وأهلها ،ونشكر الحزب والحركة على مساهمتهما إلنجاح
هذا التوجه».
وتض ّم «الالئحة التوافقية» وهي مكتملة  15عضواً ،هم:
فواز حمد المقداد ،فيصل عوض جبق ،فادي محمد المقداد،
جمال حسن المقداد ،حسن علي الموسوي ،حسين حسن
ع��وض المقداد ،صافي عبد علي المقداد ،عاطف محمد
الحسيني ،علي سعدون المقداد ،علي محمد رضا شميس،
عوض إبراهيم المقداد ،فضل الله إبراهيم جمال الدين،
محمود محمد شميس ،ممدوح حسين المقداد ،ووهيب علي
يعقوب.
اعتبر مدير أعمال النائب السابق لرئيس الحكومة عصام
فارس في لبنان ،رئيس بلدية رحبة سجيع عطية أن «الئحة
رحبة» التي تشكل «نواة الالئحة التي ستخوض االنتخابات
البلدية في البلدة ،هي الئحة عصام فارس».
جاء ذلك خالل احتفال في بلدة رحبة بدأ بافتتاح حديقة
عصام ف��ارس ،بمشاركة إمام مسجد البلدة الشيخ هيثم
الرفاعي ورياض نادر ممثالً فارس.
ثم افتتح عطية ونادر ،بمشاركة عضو المجلس األعلى
في الحزب السوري القومي االجتماعي رياض نسيم ،رئيس
البلدية بالتفويض مسؤول الخدمات والبلديات في «التيار
الوطني الحر» في عكار الدكتور جان فياض ،نائب رئيس
إقليم ع ّكار في حزب الكتائب جان بالل ومخاتير وحشد
كبير من أبناء البلدة ،المكتب االنتخابي لـ»الئحة رحبة»،
في نادي المتقاعدين.
وألقى نسيم كلمة دعا فيها الجميع إلى خدمة البلدة،
مشددا ً على «مسؤولية المجلس البلدي المقبل في المحافظة
على اإلنجازات الحالية وتطويرها ،ووضع رؤية للمستقبل،
مع تأكيد ضرورة التمتع بروح ديمقراطية وتقبّل النتائج
بحال فشل التوافق ،بروح رياضية».
وأعلن فياض عن احتفال كبير في  18حزيران المقبل
«إلعالن رحبة مدينة بشهادة كل بلديات المتوسط».
وأك��د أن «ال��ت��ي��ار الوطني الحر ملتزم ببناء البلدة
وتطويرها ،والمحافظة على اإلنجازات ،واالنفتاح على كل
شخص أو تيار أو مجموعة تريد التفاعل معنا» ،مشددا ً على
«أهمية تقديم االنتماء والوالء الوطني على كل العصبيات

العائلية واالنفعالية».
كما كانت كلمة لبالل.
وتحدّث عطية ،فقال« :كنا اليوم بصدد إع�لان الئحة،
ولكن إفساحا ً في المجال وبناء على طلب البعض بالتريث
قليالً لفتح مجال صغير للتوافق ،تريثنا وقررنا أن نفتح
اليوم مكتبا ً انتخابياً ،وهذا ليس قطعا ً للطريق على التوافق،
بل هو فتح الباب ألننا نحن كنواة الئحة اسمها رحبة ،لم
نعطها حتى اآلن أي عنوان آخر ،إال لتضم الجميع ،وبابها
مفتوح للجميع ،ألن رحبة فوق الكل ،وأعلى من الكل ،وأهم
من الكل».
أضاف« :سمينا الئحتنا رحبة ،ألنها الئحة مبنية على
المشاريع وعلى اإلنماء ،وهذه مسيرة طويلة بدأناها من 18
سنة ،وإن شاء الله نكملها معكم ،لسنوات الحقة».
وقال «قريبا ً سوف ندشن حديقة الدكتور عبدالله خوري،
وم��أوى العجزة ،الذي سنكمل العمل به ليكون باسمه»،
متمنيا ً على النائب السابق عبد الله حنا «أال نضع أمامنا
حواجز ،احترم كل أصدقاء األستاذ عبد الله ،ألنني احترم
الوفاء ،وأوجه دعوة إلى مكونات رحبة األساسية ،الحزب
الشيوعي واليسار البلدي كما س ّموه ،مع األستاذ عبدالله،
مع المكوِّن الموجود ،كي نطلق بلدية ناجحة».
وقال« :الحديقة التي نفتتحها اليوم والتي نحن بصدد
استكمالها ،سميناها حديقة الوفاء لعصام ف��ارس ،ألن
كل المركز هنا هو بدعم وبتمويل من دولة الرئيس عصام
فارس».
أضاف« :هذه الالئحة هي الئحة عصام فارس ،هذه هي
الهدية لعصام ف��ارس ال��ذي أعطى لرحبة أكثر بكثير من
حاملي الشنط القادمين إلى البلدة .ونقول له إننا أوفياء لكل
شخص يقدم لرحبة».
وتابع« :استوقفتني خطبة للشيخ هيثم الرفاعي وهو
شيخ رحبة وليس شيخ المسلمين ،ومن خالله ،ومن خالل
عمامته ،أوجه كل التحية إلى الطائفة المحمدية الكريمة،
العزيزة المتعاونة الضامنة لوحدة رحبة ،التي تعطي
الصورة في كل محيطنا عن التآلف والتآخي ،هذه الحديقة
ليست قيمتها فقط أنها أمام ساحة البلدية ،بل هي حديقة
للمسجد وللبلدية وللعين وللكنيسة أيضاً».
ورد عطية على دعوة النتخاب «الئحة رحبة الئحة
الشرف والتضحية وال��وف��اء» ،فقال« :ك��ل الشعارات
تسقط أم��ام نقطة دم واح��دة من شهدائنا ومن شهداء
رحبة األبطال ،فألف تحية لجيشنا الباسل ولشهدائنا
وأرواحهم ،وإن معركتنا اليوم هي باستمرارية المشاريع
التي ال تستطيع الدولة القيام بها ،نريد خلق فريق عمل
لنكمل التحدي».
وقال« :اتحاد البلديات كان رافعة كبيرة لرحبة خالل
الـ 15سنة الماضية ،يجب أن نحافظ عليه ،عصام فارس
يجب أن نحافظ على الوفاء له ،ماليين وضعها في تعليم
شبابنا ،دون أن يزعج أي شخص بكلمة ،في كل القطاعات
كل البصمات اإلنمائية في رحبة جيدة ،هناك كثيرون
يعطون بصمت وأدب ،إنها تستثمر مع الله».
ووجه دعوة «لكل المؤثرين في عملية الوفاق»« :ألننا
ّ
بحاجة للوفاق ،هذه اإلنجازات بحاجة ألن نحافظ عليها،
المرحلة الماضية كانت مريحة جدا ً للبلدة ،والذي يحب
رحبة يجب أن يضحي من عنجهيته ،ونحن لبناء المشاريع،
ولبناء اإلنسان ولحفظ الكرامة».
أعلنت حركة «مواطنون ومواطنات في دول��ة» أمس
أسماء مرشحيها لالنتخابات البلدية في بيروت ،وهم :غادة
اليافي ،ياسر الصاروط ،جورج صفير وشربل نحاس.
وأوضحت في بيان أنها «س��وف تعلن مرشحيها في
محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل ،في خالل أسبوع ،عندما
تصل بوسطة المواطنين إلى بعلبك وزحلة .ومع انتقال
البوسطة إل��ى المناطق األخ���رى ،وف��ق ال��ج��دول الزمني
لالنتخابات ،سوف تعلن الترشيحات فيها تباعاً».

ال�سعودية وتركيا ( ...تتمة �ص)1
وال��س��ع��ي على م��س��ار م���وا ٍز إل��ى تفعيل حضور
ال��ج��م��اع��ات ال��م��ع��ارض��ة ال��م��وج��ودة خ���ارج جماعة
ال��ري��اض ،وص���والً إل��ى لحظة مفصلية ،تنهار فيها
الهدنة بسبب خروج الثنائي التركي السعودي منها،
أو ف��رض تيويم دائ���م للهدنة م��ع ك�� ّل متغير ،وفقا ً
لسلوك األطراف المقابلة.
أي تقييم م��وض��وع��ي سياسي
 ف��ي حصيلة ّوعسكري ،تف ّوق المحور الروسي اإليراني السوري
على خصومه في الجولة األولى من مبارزة الهدنة،
فقد نجح عسكريا ً في خوض معركة تدمر ،وترصيد
إن��ج��از جيواستراتيجي ف��ي ال��ح��رب على «داع���ش»
ف��ي حسابه ،كما نجح ف��ي تثبيت استحالة تجاهل
المك ّون الكردي من المفاوضات ،في المقابل نجح
الحلف التركي السعودي باللعب مع الوقت إلخفاء
تمسكه بـ«النصرة» عبر حمايتها تحت راية «الجيش
الحر» في حلب وأريافها ،وحماية دور ك ّل من «جيش
اإلس�لام» و«أح���رار الشام في قلب الهدنة والعملية
التفاوضية ،وج��اءت اللحظة الفاصلة ،بعدما سقط
الرهان التركي السعودي المشترك مع «النصرة»
على قدرة «داع��ش» إطالة أمد حرب تدمر وتحويلها
إلى حرب استنزاف للجيش السوري وحلفائه ،وها
ه��ي س��اع��ة الحقيقة ،فالجيش ال��س��وري وحلفاؤه
سيتقدّمون إلى إدل��ب حيث ال مجال للخداع بهوية
سيطرة «جبهة النصرة» ،ورفع راية «الجيش الحر»،
وهذا يعني سقوط «النصرة» ،أو ال ب ّد لـ«النصرة» من
رمي قناع «الجيش الحر» والظهور للمنازلة في حلب
وأريافها حماية لمعقلها األه�� ّم واألخ��ي��ر في إدلب،
وهذا ما كان.
 الجولة الثانية م��ن م��ع��ارك ص��ي��رورة الهدنة،ت��دور على مصير «جبهة النصرة» ،بعدما وضعت
ت��دم��ر ك�� ّل ش��يء على المحك ،ول��ذل��ك ينسحب وفد
جماعة ال��ري��اض م��ن ال��م��ف��اوض��ات ،ل��رب��ط مواصلة
ال��م��ح��ادث��ات ب��ض��م��ان��ات ل��ح��م��اي��ة «ال���ن���ص���رة» ،وهو
يس ّميها المعارضة المعتدلة ،ول��ه��ذا أي��ض��ا ً تندمج
جبهات ري��ف دمشق حيث لجيش اإلس�ل�ام الكلمة
الفاصلة ،بجبهات حلب وأريافها حيث لـ«النصرة»
أوالً و«أحرار الشام» من بعدها الحضور األه ّم ،ومن
خلف ك ّل ذلك تقف السعودية وتركيا ،للحديث عن
أولوية تثبيت الهدنة ،والقصد تثبيت حماية مواقع
النصرة ،بصفتها معارضة معتدلة ترفع راية الجيش
الحر ،ولهذا بعض من أسباب التصعيد اإلسرائيلي
حول الجوالن حيث النصرة مصدر أمن إلسرائيل،
كما ق��ال نتنياهو ،وف��ي حصيلة ه��ذه المعادلة بك ّل
تداعياتها ت��رب��ح روس��ي��ا وس��وري��ة وإي���ران الجولة
الثانية وتصير معركة النصرة جولة ثالثة من جوالت
صيرورة الهدنة ،والجولة الثانية تصير ما بينهما،
فيخسر بالنقاط وفقا ً لقواعد الهدنةَ ،من ينسحب من
المفاوضات ،و َمن ينقل القتال إلى جبهات جديدة،

وتترصد الخسارة في حساب تركيا والسعودية
ّ
تمهيدا ً الجتماع دول مسار فيينا المقبل ،الذي أطلق
م��ن ميونيخ أح��ك��ام الهدنة وسيقوم بتقييمها في
نيويورك نهاية هذا الشهر.
 يضطر المبعوث األممي لتسجيل نقاط الخسارةع��ل��ى ال��ف��ري��ق ال��س��ع��ودي ال��ت��رك��ي م��م��ث�لاً بجماعة
الرياض ،فيقول إنّ انسحابها استعراض سياسي
وإنّ المحادثات ستستم ّر بدونها ،ويقول إنّ الخرق
للهدنة ف��ي ري��ف دمشق يمثل خ��روج��ا ً خطيرا ً من
التزامات األط��راف ومكانها في العملية السياسية،
ويتهيأ الجميع للذهاب للجولة الثالثة ،التي يسارع
الثنائي التركي السعودي لتكون في الميدان عبر
إشعال محموم لك ّل الجبهات ،تندمج فيها النصرة
بك ّل سائر الجماعات المسلحة ،استباقا ً الجتماع
نيويورك الذي يسعى ال��روس ليصير قبل المعركة
الفاصلة في حلب وريفها ،سعيا ً لحصر القتال بجبهة
النصرة ،وتقديم آلية لفرز مواقعها عن سواها بمن
فيهم جيش اإلسالم وأحرار الشام ،مع إصراره على
تصنيفهما إره��اب��اً ،لكن دون ممانعة تحييدهما من
حرب النصرة ،أسوة بما ت ّم في معركة تدمر ،بحصر
القتال مع داعش ومراكمة أرصدة األرباح بالتتابع.
 معركة النصرة واقعة ال محالة قبل نيويوركأو ب��ع��ده��ا ،ول��ن تنجح م��ح��اوالت ال��ري��اض وأنقرة
بتغيير المعادلة ،بحيث يصير الحل هو تعديل الهدنة
لتضم النصرة ضمن أحكامها ،فيكون القتال عبثيا ً
للتأثير على م��س��ار ن��ي��وي��ورك السياسي ،ويصير
التصعيد المحكوم بالعجز العسكري رغم التدخل
التركي المباشر ،جولة قتل وخراب ،ستستمر حتى
تبدأ عملية الحسم ف��ي حلب وريفها كما ت ّمت في
تدمر ،وهي مسار حتمي للهدنة ،بل ترجمة فعلية
لمضمونها ،والفارق الذي ستحسمه األي��ام هو هل
تتح ّول معركة «النصرة» إلى معركة جماعة الرياض
وجيش اإلسالم وأحرار الشام ،فيخرجون من الهدنة
والعملية السياسية بقوة اندماجهم م��ع النصرة،
ويكون المشهد مختلفا ً كليا ً مطلع حزيران المقبل مع
جنيف الرابع ،ويكون نصف الخروج طوعيا ً إدراكا ً
بأن ال فرصة لجماعة الرياض في عملية سياسية
ال يساندها ميدان تملكه النصرة ونهايتها صناديق
اق��ت��راع ال ت��ج��رؤ جماعة ال��ري��اض على اختبارها،
ولو في ظ ّل رعاية أممية وأفضل شروط المنافسة
ال��م��ت��ك��اف��ئ��ة ألن��ه��ا ت��ع��رف أك��ث��ر م���ن اآلخ���ري���ن كافة
نتيجتها وحجم تمثيلها عندما تدق ساعة الحقيقة،
ويكون نصف الخروج قسريا ً على طريقة اإلحراج
فاإلخراج ،أو على طريقة اللعبة الروسية للشطرنج،
نقلة حصان وتبييت قلعة وثم كش ملك!
 م��ع��رك��ة «ال���ن���ص���رة» ه���ي آخ����ر م���ع���ارك تركياوالرياض ...لذلك تراوح محادثات اليمن باالنتظار.
ناصر قنديل

