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حمليات � /إعالنات
الئحة ن�سائية م�ستقلة في حا�صبيا
من �أجل الإنماء وتفعيل دور المر�أة

با�سيل عر�ض مع قليمو�س �أو�ضاع النازحين

كاغ من الخارجية :تقرير بان
موجه �إلى لبنان
غير ملزم وغير َّ
اس��ت��ق��ب��ل وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل المنسقة
الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ ،الستيضاحها ما ورد في
التقرير الصادر عن األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون بشأن النازحين
السوريين.
بعد ال��ل��ق��اء ،أوض��ح��ت ك���اغ :أن
ال��ت��ق��ري��ر ع��ال��م��ي وع���ام بطبيعته،
وال يتوجه إل��ى لبنان ب��أي شكل أو
طريقة .وهو أيضا ً ال يتحدث عن أزمة
النازحين السوريين خصوصاً».
وأشارت إلى أن «التقرير وضع بناء
على طلب الجمعية العمومية ومن
الدول األعضاء لألمم المتحدة ،ولبنان
يشكل إح��دى ه��ذه ال��دول .ويعرض
التقرير ع��ددا ً من العناصر ،ويصف
األوض����اع ،ينظر إل��ى اإلح��ص��اءات
ويقترح خ��ي��ارات للنظر فيها .إن
التوصيات هي قيد المناقشات ،لذلك
أود التأكيد أن التقرير ليس ملزما ً بأي
شكل من األشكال».
وقالت« :على قدم المساواة ،عندما
يتعلق األم��ر بلبنان ،وه��ذا األم��ر غير
مذكور في التقرير ،إن موقف األمم
المتحدة ه��و واض���ح ول���ن يتغير.
والحل لوضع النازحين السوريين
هو بإيجاد حل سياسي للصراع في
سورية .واألمين العام وأنا شخصياً،
نود منكم تأكيد هذا األمر ،إننا لم نطلب
في أي وقت تسوية دائمة أو تجنيس
النازحين السوريين النازحين أو
الفلسطينيين في لبنان .إن الدستور
اللبناني واضح جدا ً حيال هذا األمر.
ون��ح��ن نعمل دائ��م��ا بانسجام مع
دستور البالد ،وهذا األمر ينطبق على
لبنان .إن التقرير أيضا ً ال يدافع عن
التوطين أو التجنيس .عليكم النظر إلى
التقرير بكليته .في الواقع ما هو األكثر
إث��ارة لالهتمام في التقرير بالنسبة
إل��ى أولئك الذين لديهم الصبر ،هو
المرفقات التي هي في الواقع دعوة
للمناقشة».
وختمت« :رئيس الحكومة سيكون

حاصبيا ــ رانيا العشي

باسيل مجتمعا ً إلى كاغ
ف��ي اس��ط��ن��ب��ول ف��ي األي����ام المقبلة
للمشاركة في القمة العالمية للعمل
اإلنساني ،ولكننا في عمل متواصل
للمتابعةمعالمجتمعالدوليوالجهات
المانحة والبنك الدولي ونظام بريتون
وودز للتأكد من أن لبنان سيحصل
على التمويل الذي يستحقه نظرا ً إلى
الحجم الكبير للعبء ال��ذي يتحمله
والتحديات التي علينا أن نساعدكم
كي تتخطوها».
م��ن جهة أخ��رى استقبل باسيل
وف��دا ً من الرابطة المارونية برئاسة
النقيب أنطوان قليموس الذي قال بعد
اللقاء« :إن موضوع زيارتنا اليوم هو
النزوح السوري ،الذي هو في واجهة
المواضيع السياسية التي نعيشها
في لبنان ،وأعيد وضعها بحماوة بعد
تصريح الوزير باسيل األخير ،والمبني
على تقرير األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون».
أض����اف« :إن م��وض��وع ال��ن��زوح
السوري هو بند أساسي على برنامج
ال��راب��ط��ة ال��م��ارون��ي��ة ،وه���ذا هاجس
وطني ،وليس هاجسا ً طائفياً .لدى
زي��ارة ب��ان األخ��ي��رة لبنان ،ك��ان لنا
موقف ك��ررن��ا فيه هواجسنا ج�� ّراء
هذه األزمة ،وقدمنا الحلول المناسبة
لها .وعندما أت��ى الرئيس الفرنسي

فرنسوا هوالند كذلك ،وجهنا إليه
كتابا ً مفتوحاً ،وأهم بند فيه موضوع
النزوح السوري ومساعدة الجيش».
وأضاف« :إن هذه األمور تعني كل
فئات المجتمع اللبناني ،وليس على
أي أحد أن يشعر بأنه وحده المغبون
أو المستفيد .في األساس ليس من أحد
يفيد من هذا الموضوع ،إن الجميع
خ��اس��رون ف��ي م��ا ل��و بقي موضوع
النزوح السوري من دون أي اهتمام
دولي ،سوى بالمخططات الموضوعة
للمنطقة ،ال أح���د يهتم بمصلحة
لبنان».
وردا على س��ؤال ق��ال« :نحن مع
إقامة مخيمات لالجئين السوريين،
في المناطق اآلمنة في سورية ،ونحن
ال نريد أن نرمي ال��س��وري في أتون
ال��ن��ار ،ونتعامل مع ه��ذا الموضوع
بمنطق عقالني وسيادي وإنساني.
وبالتالي فإننا حرصاء على أن يعود
هؤالء إلى مناطق آمنة ،وحرصنا على
الجانب اإلنساني ينبع من تجربتنا
في الحرب اللبنانية ،لكننا لم نشكل
عبئا ً على أحد».
ث��م ال��ت��ق��ى ب��اس��ي��ل ن��ائ��ب وزي��ر
العالقات الدولية والتعاون الدولي
في جنوب افريقيا نومانديا ميفيكتو
والوفد المرافق.

لوحظ أن بورصة الترشيحات النسائية في
حاصبيا سجلت ارتفاعا ً بارزا ً من خالل سجالت
القائمقامية ،األمر الذي كسر العرف السائد في
هذه المنطقة منذ عشرات السنين ،في خطوة
القت ترحيبا ً واستحسانا ً من الجهات كافة،
وتشجيعا ً من العائالت التي اعتبرت في هذا
التوجه ،منحى إيجابيا ً يعزز العمل البلدي،
ويرفع من الشأن العام في مختلف اتجاهاته.
«ال��ب��ن��اء» ال��ت��ق��ت أرب���ع ن��س��اء مرشحات
للمجالس البلدية في دارة الدكتورة سميحة
ش��روف ف��ي حاصبيا ،ضمن الئحة مستقلة
حملت ش��ع��ار« :خ��ي��ارك للتغيير  ...الرجل
الحقيقي ينتخب امرأة» خاصة أنهن رائدات في
العمل التربوي واالجتماعي والثقافي.
وأش����ارت ش���روف ،إل��ى أن «ال���ذي دفعها
للترشح هو وج��ود ق��رار بمشاركة المرأة في
العمل البلدي منذ العام  ،1952وت ّم تجديده في
العام  ،1960لكن واجبنا يدفعنا ألن نكون في
قلب القرار ،في أن تكون المرأة ُم ْن َت َخبَة وليست

ناخبة فقط».
وتم ّنت أن تصل إلى الهدف المرجو «لنكون
إل��ى جانب أهلنا في ه��ذه البلدة ،وأن يكون
ق��رارن��ا بالترشح داف��ع��ا ً وتشجيعا ً للمرأة
الحاصبانية».
من جهتها ،اعتبرت األستاذة فاتن سابق
المرشحة للمقعد البلدي ،إلى أن «هدف الترشح
أتى لدعم وتقدم المرأة الحاصبانية ،وال سيما
أن الكثير من الحاصبانيات رائ��دات في مجال
أعمالهن .وه��ذا ما دفعهن إل��ى كسر القاعدة
والدخول إلى المعترك البلدي ،حيث إنه بمجرد
ترشحنا كسرنا هذا العرف ،حتى لو لم يحالفنا
الحظ .فذلك يكون خطوة أولى وحافزا ً للوصول
إلى المجالس النيابية الحقاً».
أض��اف��ت :تفاجأنا بدعم كبير م��ن رجالنا
وأقربائنا ،ونمد يدنا للتعاون مع الجميع لما
فيه مصلحة بلدتنا وأوالدنا».
ولفتت السيدة سميحة أب��و ده��ن ،إل��ى أن
المرأة الحاصبانية لم تأخذ حقها في كثير من
مرافق الدولة ومنها العمل البلدي ،معتبرة
أن ترشحهن مع باقي السيدات خطوة على

من اليمين شروف ،أبو دهن ،الكاخي وسابق
الطريق الصحيح وتعبيد الطريق أمام الفتاة
الحاصبانية.
م��ن جهتها أك��دت المربية غ��ادة الكاخي
مك ّنا ،أن ترشحهن هدفه إنمائي بامتياز من
أجل تغيير واقع حاصبيا إنمائيا ً وخدماتياً،
«ويعنينا اإلنسان قبل الحجر» ،مشيرة إلى أن
ترشحهن ليس موجها ً ضد أحد ،معتبر ًة أنها

«الفكر العاملي» :لتح ّرك
حكومي عملي رف�ض ًا للتوطين
دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف
فضل الله إلى التجاوب مع مبادرة رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،الهادفة إلى تجاوز الشغور الرئاسي بما ينسجم
مع متطلبات الدستور والخروج من دوامة المراوحة وتفاقم
األزمات».
واعتبر السيد فضل الله أنّ «حماية ساحتنا الداخلية يكون
بفصلها عن الرهانات على تطورات خارجية وبتعزيز الحوار
الوطني».
من جهة ثانية نبّه فضل الله من «المواقف الدولية الملتبسة
في شأن قضية النازحين السوريين إلى لبنان ،خصوصا ًلجهة
التقرير الذي رفعه أمين عام األمم المتحدة بان كي مون أخيرا ً
والذي يع ّد طعنة في خاصرة الدولة والشعب في لبنان».
وفي حين رأى انه بدال ً من االهتمام الدولي بكيفية تحصين
االستقرار اللبناني وحماية نسيجه الوطني ومناعة اقتصاده
عبر اإليفاء بالوعود المالية لتلبية الحاجات االنسانية الملحة
للنازحين ،يسعى كي مون وبعض الدول األوروبية إلى إطالق
برامج مشبوهة ومساعدات مالية مشروطة بتثبيت النازحين

في اماكن تواجدهم ،بمعنى او بآخر توطينهم او تجنيسهم او
تأجيل عودتهم إلى بالدهم».
وإذا اشاد بـ«الموقف الوطني الجامع الصادر عن مجلس
الوزراء والرافض أليّ شكل من أشكال التجنيس والتوطين»،
طالب فضل الله بـ«إجراءات عملية لمواجهة هذه الرغبات
الدولية المقيتة واإلسراع بتحرك لبناني واسع عبر تشكيل
وفد حكومي يعبّر عن موقف لبنان الرافض في عواصم القرار
وامام المحافل الدولية المعنية».
وعن االستحقاق االنتخابي البلدي واالختياري في الجنوب
هذا األحد ،أشاد فضل الله بـ«وعي المجتمع المدني والطاقات
الشبابية التي تضع اإلنماء وتحسين األوضاع االجتماعية
فوق ك ّل اعتبار سياسي او عائلي او مناطقي» ،داعيا ً في الوقت
نفسه إلى ان «تكون المنافسة ضمن إطارها الديمقراطي
السليم ،حيث فشل التوافق والتفاهم الذي طالبنا به لمصلحة
اإلنماء منذ بداية االستحقاق».
وختم بـ«الدعوة إلى مواكبة المجالس المنتخبة ورفدها
بالتعاون الالزم لمواجهة اإلهمال والتقصير».

مو�سكو تعلن ( ...تتمة �ص)1
منعا ً لقراءات سياسية تبني على العزوف الناجم عن عدم التنافس،
موحدة لحركة أمل وحزب الله ،استنتاجات مغرضة من
بوجود لوائح ّ
نوع تراجع أو ضعف االلتفاف الشعبي حول المقاومة.

السيد ي ّتهم السعودية

ر ّكز األمين العام لحزب الله السيد نصرالله في خطابه على جانب شخصية
الشهيد بدر الدين واستعرض محطات عمله في المقاومة منذ معركة خلدة
حتى استشهاده وإنجازاته ،وأكد بأنه قائد متعدّد الكفاءات خاصة من الناحية
العسكرية في الميدان واألمن والسياسة لناحية التفاوض في عمليات إطالق
األسرى من سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وأراد السيد نصرالله توجيه رسالة بـأن مجاهدي حزب الله في سورية لم
يمهلوا قتلة الشهيد بدر الدين فرصة التنعّ م بجريمتهم من خالل قيام المجاهدين
بالرد على الجريمة بعمليات تطهير مساحات واسعة من قرى ومناطق الغوطة
الشرقية ،حيث انطلقت الصواريخ التي استهدفت بدر الدين ،كما أظهر خطاب
السيد أن حزب الله ال يميز بين الفصائل اإلرهابية والتكفيرية ،لكن السيد اتهم
السعودية بشكل غير مباشر باالغتيال كفكر وكدعم مالي مباشر وإدارة وإشراف
على عمل التنظيمات التكفيرية في سورية ال سيما وأن السعودية تشكل أحد
أهم أركان العدوان على سورية.
وألمح السيد إلى أن قيادة حزب الله ،كلّفت قائدا ً جديدا ً مكان القائد بدر
الدين ،وبالتالي أجهض أحالم المتربصين بالمقاومة بأن استشهاد «ذو الفقار»
لن يؤثر على مسيرة المقاومة أو حضورها في الجبهة السورية.

حزب الله ير ّد في سورية

األهم واألخطر في خطاب السيد هو تلميحه إلى أن الرد الحقيقي على اغتيال
بدر الدين سيكون في سورية التي تشكل ساحة الر ّد المستمرة ما ّ
يدل على أن
الحزب مستع ّد ليس الغتيال بدر الدين فقط بل الغتيال أي قائد في المقاومة،
وإعالنه أن الحزب سيزيد وجوده في سورية عناصر وقادة ،يعني أن المعركة
الكبرى ستكون في سورية وبالتالي ساحة لهزيمة المشروع األميركي
«اإلسرائيلي».
وأش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنه ال يمكن ربط إنجاز المقاومة
والجيش السوري في الغوطة الشرقية بالرد على اغتيال بدر الدين ،ألن هذا
اإلنجاز تم التخطيط له منذ وقت طويل ،لكن تزامن اإلنجاز مع عملية االغتيال
وشراكة حزب الله في الحرب على اإلرهابيين في سورية ،وتحديدا ً في الغوطة
الشرقية يجعل إمكانية الربط بين الحدثين جائزة.

التوطين طرحه السفير البريطاني منذ  5أشهر

إلى ذلك ،فضح تقرير األمين العام لألمم المتحدة المستور الذي تخطط له
«إسرائيل» والذي يتضمن إعادة التوزيع الديمغرافي في المنطقة بشكل يعفيها
من عودة الالجئين ،باتخاذ النازحين السوريين مدخالً لتطبيق هذا القرار الذي
يكون بمثابة مرحلة أولى تسبق مرحلة بقاء الالجئين الفلسطينيين في بالد
الشتات ،وإلغاء حق العودة .وتؤكد مصادر دبلوماسية لـ«البناء» أن الدول
المشاركة في العدوان على سورية تريد السير قدما ً في مشروع التوطين
خدمة لـ«إسرائيل» .وإذ اعتبرت المصادر أن «األمم المتحدة انخرطت في هذا
المشروع» ،لفتت إلى ان «سورية متمسكة بمواطنيها وترفض استثمارهم من
أي جهة كانت ،وهذا يستدعي من الدول المستهدفة من التوطين موقفا ً وطنيا ً
حازما ً يقطع الطريق على هذه المؤامرة» .وشددت المصادر على «أن فكرة
التوطين مطروحة منذ نحو  5أشهر ،والسفير البريطاني هيوغو شورتر نقل
إلى القيادات السياسية رسالة مفادها أن الدول االوروبية لن تدفع للبنان
األموال وتقدم له المساعدات مجاناً ،على الحكومة اللبنانية أن تبادلها بتقديم
التسهيالت لتبني تشريعات تمهد الطريق امام التوطين كمقدمة للتجنيس الذي
يصبح واردا ً في أي وقت» .وأبدت المصادر ارتياحها للموقف الرسمي اللبناني

«خطوة جريئة في مناطق بعيدة عن مراكز
القرار ،كما أنها خطوة شبه خجولة ،آخذين
في االعتبار احتمال عدم وصولنا إلى المجلس
البلدي ،لكن نكون قد أوصلنا صوت المرأة
وكسرنا التقاليد المفروضة عليها».
وفي الختام جرى التقاط الصورة التذكارية
ألعضاء الالئحة النسائية المستقلة.

ما بين �سطور ( ...تتمة �ص)1
المزيد من الحضور والحشود وتح ّمل المسؤوليات بثقة القدرة
على صناعة االنتصارات .وبين السطور رسالة ر ّد من نصرالله
على ك ّل ادّعاء بتضعضع الحلف بين محور المقاومة وروسيا على
خلفية ما س ّمي بالقراءات المتباينة للهدنة والح ّل السياسي ،بل
تأكيد على التماسك الذي يشير إلى تحقيق االنتصارات ،والرضى
الذي يتض ّمنه العزم على فعل المزيد ،وكان ممكنا ً للسيد نصرالله
أن يقول رغم الك ّر والف ّر ،ورغم مقتضيات الحرب المتع ّرجة في
ظروف دولية شديدة التعقيد ،فوضع محور المقاومة لم يتأثر،
بل يحقق الصمود والتقدّم ول��و ببطء ،وك��ان ممكنا ً أن يكتفي
بالقول كما وجدنا في سورية ،ألننا سنكون حيث يجب أن نكون،
فنحن ماضون بالوجود فيها ،وبأن نكون حيث يجب أن نكون،
وهو ذهب إلى األبعد في األمرين فأشار إلى االنتصارات وأعلن
التوسع والمزيد من المشاركة ،وفي األمرين رسالة جوابية على
ما قاله الروس عن بدء الحرب على «جبهة النصرة» جوا ً وإبالغهم
األميركيين بذلك رسمياً ،بالقول أم��ا ال�ب� ّر فنحن ج��اه��زون له،
وتقييم لما أفضت إليه الحركة الدبلوماسية الروسية من تفجير
تناقضات «النصرة» وجماعة «جيش اإلسالم» حرب إلغاء بينهما،
بالقول ها نحن نتقدّم ونحقق االنتصارات.
 بين س�ط��ور نصرالله تغاضيه ع��ن ال�ش��أن اللبناني ،رغمإشارته العاجلة لالنتخابات البلدية في الجنوب ،نظرا ً إلى موعد
تغاض ال ينتج عن القدرة على تخصيصه بوقت
حدوثها غداً ،لكنه
ٍ
الحق منفصل عن ذكرى مخصصة لقائد كبير من قادة المقاومة،
يصح بالنقاش ح��ول الشأن الرئاسي أو ح��ول قانون
وه��ذا قد
ّ
يصح في شأن العقوبات المصرفية التي تش ّن
االنتخاب ،لكنه ال
ّ
ض ّد المقاومة بأي ٍد لبنانية ،تشكل الوجه اآلخر للحرب التي اغتالت
الشهيد بدر الدين ،وبأيد تشبه تلك التي تسعى لتشويه سيرته،
ولم يتجاهلها السيد ،ليصير ما بين السطور واضحاً ،مزيد من
المهل قبل أن يطفح الكيل ويعلن السيد حربه ،فما يجري يشبه
العبث بشبكة اتصاالت المقاومة قبل سنوات ،والر ّد لن يكون أق ّل
ولو أنّ ميدان الفعل ور ّد الفعل ليس أمنيا ً وال عسكرياً ،بل سياسي
وشعبي واقتصادي وقانوني ،وعلى العابثين قراءة الرسالة قبل
سقوط المهل.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية

ال تعامل مع المحكمة

وأعاد السيد تأكيد الرواية األساسية الغتيال الشهيد بدر الدين ،حيث لم يثبت
التحقق المباشر الذي أجراه المعنيون في الحزب تورط «إسرائيل» مباشرة
حتى اآلن ،لكن السيد لم ينف التورط غير المباشر لألميركي و«اإلسرائيلي»
وبعض ال��دول اإلقليمية وعلى رأسها السعودية .وهذا يبقى رهن التحقيق
المستمر وليس لدى الحزب عقدة االتهام حتى تتوفر األدلة الحاسمة.
أعاد السيد من خالل هجوم العنيف على السعودية وتيرة الخطاب تجاه
يدل على أن الصراع مع السعودية أصبح ثابتا ً
المملكة إلى اللحظة اليمنية ما ّ
وتحديدا ً باستعماله مجددا ً كلمة آل سعود ،كما عزز معادلة الردع مع العدو
«اإلسرائيلي» الذي كان قد قدمها في خطابات سابقة بأن أي استهداف ألحد
عناصر أو قادة المقاومة سيرتب ردا ً عنيفا ً على كيان االحتالل ،وأضاف إليها
أمس ،أن الرد لن يقتصر على مزارع شبعا ،وبالتالي حرم «إسرائيل» الطمأنينة
من أن الرد سيقتصر على المزارع وكسر ظنّ البعض بأن الرد سيكون روتينيا ً
وسع الميدان ليطال جبهات ومواقع تتعدّى المزارع يعرف العدو مدى جدية
بل ّ
وقدرة المقاومة على استهدافها.
وك ّرر موقفه من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري،
بأن الحزب ال يعيرها أي اهتمام ،قطع النقاش في إعالن المحكمة الدولية الطلب
من المعنيين في الدولة اللبنانية تزويدها بالحامض النووي لبدر الدين لتتأكد
من مقتله ،فهو لن يتعامل مع المحكمة في أية مسألة.

(رانيا العشي)

جانب من مقدم الحضور في أسبوع الشهيد بدر الدين
الذي «عبر عنه مجلس ال��وزراء أول أمس الرافض للتوطين» ،مشيرة إلى أن
موقف الحكومة في مرحلة سابقة كان متساهالً ال سيما في مسألة حق العمل
وكان هناك نية للسير به ،لكن عندما تبين للقوى السياسية ما يحضر للبنان
في كواليس العواصم الغربية واإلقليمية ،ضغطت بعض مكونات الحكومة
(المك ّون الشيعي ،والمك ّون المسيحي) لرفض ذلك ،وهذا ما تجلى بشكل واضح
في جلسة مجلس الوزراء الخميس.
واستدعى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،المنسق الخاص لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ،الستيضاحها حول ما ورد في التقرير الصادر
عن األمين العام ،وأبلغها موقف الحكومة اللبنانية ،وسلّمها رسالة خطية
موجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،تضمنت رفض لبنان
لما ورد في تقرير األمين العام لناحية استيعاب النازحين في أماكن تواجدهم
وضرورة اندماجهم في المجتمعات ووضع السياسات الوطنية من قبل الدول
للتكيف مع بقائهم وصوال ً إلى إعطائهم الجنسية .وأكد في رسالته على «موقف
لبنان برفض التوطين وأي شكل من أشكال التجنيس وأي شكل من أشكال
البقاء الطويل للسوريين» .واعتبر ان «الحل الوحيد هو بعودتهم السريعة
واآلمنة إلى وطنهم سورية».
وفي هذا السياق ،أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي «أننا
حريصون على ع��ودة أبنائنا إلى وطنهم» ،مشيرا ً إلى «أننا نستقوي بهذا
الرصيد من السوريين في كل مندرجاتهم» .وسأل «من قال إن السوري يريد
التوطين أو التجنيس في اي مكان آخر؟» ،مشيرا ً إلى ان «الذين يريدون الخير
لسورية فليطبقوا قرارات األمم المتحدة في ما خص مكافحة اإلرهاب».

الرياض ستبقى تراوح مكانها

الى ذلك ،وبعد فشل المملكة العربية السعودية في مناورة الرئاسة وعدم
قدرتها على إتمام االستحقاق الرئاسي وفق شروطها وفشلها في انتزاع رئيس
تيار المرده سليمان فرنجية من محور المقاومة ،ما اظهر ضعفها في لبنان
وعجزها على القرار اللبناني ،قررت دعوة  90شخصية لبنانية إلى عشاء في
منزل السفير السعودي في اليرزة تقول إنها تمثل كافة المكونات اللبنانية
الحليفة لها أو المعترضة على سياساتها باستثناء حزب الله والحزب السوري
القومي االجتماعي .وتحاول المملكة عبر دعوة سفيرها القيادات السياسية
أن تظهر إمساكها بالقرار السني من غير معارضة ،فهي وجهت الدعوات إلى
كل القوى السنية ،واتصل سفيرها بكافة الشرائح المسيحية ال سيما بالعماد
ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ،فيما كان الحضور الشيعي غير كامل،
وهذا ما تريد من خالله الرياض تأكيد أن القطيعة هي فقط مع حزب الله.
وشددت مصادر مطلعة لـ«البناء» على أن هذه المناورة السعودية ال تعطي
صاحبها ما يريد ،ألن الذين حضروا باألمس ليسوا جميعا ً على استعداد لتلقي
األوام��ر السعودية مهما كانت اإلغ��راءات والمصالح .»،واكدت المصادر «أن
الرياض ستبقى تراوح مكانها ولن يشكل هذا العشاء العابر رافعة لها من
عجزها».

َ
منتخب وحيد االثنين في البرلمان
نائب

في غضون كل ذلك تشهد جزين غدا ً األحد انتخابات نيابية فرعية لملء
المقعد النيابي الماروني الذي شغر بوفاة عضو تكتل التغيير واإلصالح

النائب ميشال الحلو .ويتنافس أربعة مرشحين على المقعد الماروني وهم
رجل األعمال امل بو زيد المدعوم من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
والمؤيَّد من حزب الكتائب ،العميد المتقاعد صالح جبران ،والناشط السابق
الوطني الح ّر باتريك رزق الله ،المحامي ابراهيم سمير عازار .وفيما
في التيار
ّ
تصب أص��وات حزب الله يوم األح��د لصالح ابو زي��د ،فإن رئيس المجلس
النيابي نبيه بري الذي لم يرشح أحدا ً في وجه ابو زيد ،لم يوعز لمناصريه
انتخابه ،انما ترك لهم حرية االختيار .وعلى رغم ذلك يبدو أن ابو زيد وفقا ً
آلخر اإلحصاءات التي تؤكد ف��وزه ،سيدخل القبة البرلمانية يوم االثنين
المقبل كنائب وحيد منتخب أمام  127نائبا ً ممدَّدا ً لهم مرتين.
ودعا العماد عون أهالي جزين إلى أن «ال يتركوا الحزازات بين األفراد تؤثر
على النتيجة العامة» ،متمنيا ً بعد  48ساعة أن يكون في مجلس النواب
النائب الشرعي الوحيد.
وعلى صعيد االنتخابات البلدية ،تدور المعركة بين الئحة «نحن لجزين»
المدعومة من التيار والقوات والوزير السابق إدمون رزق وعائالت برئاسة
خليل حرفوش القيادي في التيار ورئيس بلدية جزين واتحاد بلدياتها
المنتهية واليته ،والمرشح سعيد الحلو المقرب ج��دا ً من التيار الوطني
الحر ،والئحة جزين عين مجدلين ،اإلنماء أوال ً المدعومة من النائب السابق
سمير عازار وإحدى الشخصيّات الجزينية فوزي األسمر إضافة إلى بعض
العائالت.
وفي شأن االنتخابات البلدية في صيدا نشطت الماكينة االنتخابية لتيار
المستقبل بشك ٍل كبير في األي��ام القليلة الماضية وجالت على المواطنين
تحصي األسماء لنقل الناخبين إلى أقالم االقتراع للتصويت لالئحة رئيس
البلدية الحالي محمد السعودي.
وقالت مصادر صيداوية مطلعة لـ«البناء» «ف��وز الئحة رئيس البلدية
الحالي محمد السعودي بات شبه مؤكد ،بينما التحدي هو في نسبة المشاركة
وعدد األصوات التي ستنالها اللوائح المنافسة له» .وأكدت أن الرئيس فؤاد
السنيورة داعم أساسي لالئحة السعودي ،رغم وقوفه ضد الئحة البيارتة في
بيروت» ،وأضافت أن «وزير العدل المستقيل أشرف ريفي يدعم بشك ٍل سري
الئحة علي عمار وتربطه عالقة مميزة بأحد أعضاء الالئحة الشيخ محي الدين
عنتر» .ولفتت المصادر إلى أن «المرشح على الئحة علي عمار ،حسن عوكل
تلقى ضغوطا ً من آل الحريري؛ وهذا ما دفعه إلى اإلعالن عن سحب ترشيحه
أم��س» ،وش��ددت على أن «إع�لان تيار المستقبل عن ق��دوم الرئيس سعد
الحريري إلى صيدا كان يهدف إلى تحشيد المناصرين إلى أقصى حد قبل
االنتخابات بعد أن استشعر المستقبل برودة لدى الشارع تجاه المشاركة
في االنتخابات» .وأعربت عن مخاوفها من لجوء المستقبل إلى استعمال
سالح المال والرشى قبل يوم االنتخابات وخاللها كما حصل في انتخابات
بيروت» .وتوقعت المصادر تراجع نسبة التصويت في صيدا نظرا ً لتراجع
تأييد الشارع الصيداوي لتيار المستقبل ،فضالً عن أن الشارع الصيداوي
ليس مسيّسا ً وال يساق إلى صناديق االقتراع كما حال الشارع الطرابلسي».
ورجحت المصادر أن «تنال الالئحة المدعومة من رئيس التنظيم الشعبي
الناصري أسامة سعد بين الـ 7والـ 10آالف صوت ،ولفتت إلى أن «ترشيح
الوزير شربل نحاس المرشح وليد عاصي على الئحة مواطنون ومواطنات في
دولة لم يكن خيارا ً ناجحاً ،ألنه ال يملك الحيثية والشعبية في صيدا».

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2016/3/22على المتهم علي منذر زعيتر،
جنسيته لبناني ،محل إقامته الفنار-
السبتية قرب مستشفى البيطار ،سجله 24
ريحا ،والدته اعتدال ،عمره  .1980أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2015/2/17وه��و فار
من وجه العدالة بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة ومئة مليون ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/26
الرئيس المنتدب ا مظلوم
التكليف
964
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2016/3/22على المتهم علي منذر زعيتر،
جنسيته لبناني ،محل إقامتة الفنار-
السبتية قرب مستشفى البيطار ،سجله 24
ريحا ،والدته اعتدال عمره  ،1980أوقف
غيابيا ً بتاريخ  ،2015/2/24وهو فار
من وجه العدالة بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة ومئة مليون ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/26
الرئيس المنتدب ا مظلوم
التكليف
964
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2016/4/11على المتهم علي منذر
زعيتر ،جنسيته لبناني ،محل إقامتة
الفنار -السبتية قرب مستشفى البيطار،
سجله  24ري��ح��ا ،وال��دت��ه اع��ت��دال عمره
 ،1980أوقف غيابيا ً بتاريخ 2015/2/12
وال ي��زال متواريا ً عن األن��ظ��ار بالعقوبة
التالية أش��غ��ال شاقة م��ؤب��دة وخمسين
مليون ليرة غرامة.

وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/4/11
الرئيس المنتدب ا مظلوم
التكليف
964
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2016/3/22على المتهم علي منذر زعيتر،
جنسيته لبناني ،محل إقامتة الفنار-
السبتية قرب مستشفى البيطار ،سجله 24
ريحا ،والدته اعتدال عمره  ،1980أوقف
غيابيا ً بتاريخ  ،2015/3/23وهو فارمن
وجه العدال بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/24
الرئيس المنتدب ا مظلوم
التكليف
964
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2016/3/22على المتهم علي منذر
زعيتر ،جنسيته لبناني ،محل إقامتة
ال��زع��ت��ري��ة ،سجله  24ري��ح��ا ،وال��دت��ه
اعتدال عمره  ،1980أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2015/3/13وهو فار من وجه العدله
بالعقوبة التالية تجريم المتهم على منذر
زعيتر بجناية المادة  125مخدرات وإنزال
عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة بحقه،
وتغريمه ماية مليون ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/24
الرئيس المنتدب ا مظلوم
التكليف
964

