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حمليات � /إعالنات

�سعد وح�سن وحمدان
يع ّزون ب�ضحايا الطائرة الم�صرية
وج���ه األم��ي��ن ال��ع��ام للتنظيم الشعبي
ّ
الناصري الدكتور أسامة سعد «التعازي
القلبية الصادقة إلى عائالت ضحايا الطائرة
المصرية المنكوبة ،وإل���ى حكومة مصر
والشعب المصري عامة».
واتصل سعد بالسفير المصري في لبنان
الدكتور محمد بدر الدين زايد معزيا ً وراجيا ً
«نقل تعازيه إلى القيادة المصرية والشعب
المصري الشقيق».
وف��ي السياق عينه ،أب��رق أمين الهيئة
القيادية في حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون العميد مصطفى حمدان إلىالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقائد
العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج
الحربي الفريق أول صدقي صبحي وسفير

مصر محمد بدرالدين زايد ،معزياً.
وأبرق شيخ عقل طائفة الموحِّ دين الدروز
نعيم حسن إلى السفير زايد ،مقدما ً تعازيه
للحكومة والشعب المصري بضحايا الطائرة
المنكوبة ،ومعربا ً عن أسفه «لهذا الحادث
األليم».
وفي مجال آخر ،قدم رئيس اللجنة الثقافية
ف��ي المجلس المذهبي لطائفة الموحدين
ال��دروز الشيخ سامي أب��ي المنى التعازي
باسم شيخ العقل والمجلس ،بالراحل الدكتور
محمد المجذوب ،كما ق��دم عضو المجلس
المذهبي الشيخ نزيه صعب التعزية بوفاة
الدكتور كلوفيس مقصود ،ون ّوه أبي المنى
وصعب بدورهما الوطني والثقافي والفكري
وبإسهاماتهما في مختلف المجاالت.

رعت احتفا ً
ال تربوي ًا لمنا�سبة عيد المقاومة والتحرير في الزرارية

رندة بري :العد ّوان «الإ�سرائيلي» والتكفيري
يلتقيان على تدمير الإن�سان والح�ضارة
برعاية عقيلة رئيس مجلس النواب رئيسة «الجمعية اللبنانية
لرعاية المعوقين» رندة عاصي بري ،نظمت ثانوية الشعلة في
الزرارية احتفاال ً لمناسبة عيد المقاومة والتحرير ،وتخريج طالب
الصف التاسع األساسي ،بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي
في ال��زراري��ة ،مدير وأع��ض��اء الهيئتين اإلداري���ة والتعليمية في
الثانوية ،وفاعليات تربوية ،وبلدية ،واختيارية وحشد من أبناء
البلدة.
بعد النشيد الوطني ،وباقة من األناشيد الوطنية قدّمها فريق
«كورال» في الثانوية ،ألقيت كلمة ترحيبية باسم اإلدارة ،ثم تحدثت
بري ،فقالت« :اليوم وفي ظ ّل صورة المشهد الدامي الذي يخيم على
منطقتنا ،ويكاد يلقي بظالله المأساوية على لبنان جراء ما يجري
في سورية من قتل وتدمير ممنهج لك ّل مظاهر الحياة اإلنسانية
والثقافية والتاريخية والحضارية بأسلوب لم تشهده البشرية من

قب اليا�س احتفلت بعيد �شفيعتها
رعية القدي�سة ريتا في ّ
البقاع األوسط ـ أحمد موسى
احتفلت رعية القديسة ريتا في بلدة قب الياس
بعيد شفيعتها في قداس احتفالي ترأسه سيادة
المطران عصام يوحنا درويش وعاونه فيه خادم
الرعية األب إيلي أبو شعيا واألب��وان إليان أبو
شعر وأومير عبيدي ،بحضور جمهور كبير من
المؤمنين تقدمهم رئيس البلدية جهاد المعلم
وأعضاء المجلس البلدي في قب الياس.
وبعد اإلنجيل ألقى دروي��ش عظة توجه فيها
بالتهنئة والمعايدة لك ّل الذين يحتفلون بهذا
العيد.
وختم درويش عظته ،داعيا ً المجلس البلدي
الجديد في قب الياس وأبناء البلدة إلى تعزيز
الحوار واالنفتاح والعيش المشترك في البلدة.

التيار الأ�سعدي ّ
يحذر من تداعيات
تقرير تجني�س وتوطين النازحين
رأى األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن األسعد ،في تصريح،
«أنّ تقرير األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،حول تجنيس النازحين
السوريين وتوطينهم في لبنان ،خطير ومشبوه ووقح ،ألنه يعني بك ّل بساطة
أنّ لبنان تح ّول مستودعا ً ألزمات المنطقة وال مكانة له على الخارطة السياسية
الدولية».
وحذر األسعد من «تداعيات هذا التقرير السلبية والخطيرة التي قد تؤدي
إلى تفجير األوضاع األمنية والتخطيط لتفتيته ،والخشية أن يكون هذا التقرير
مؤشرا ً لما هو أعظم وأخطر» .واستغرب «المواقف لبعض القوى السياسية التي
تحاول التقليل من خطر التقرير على لبنان كدولة ومؤسسات ووجود ،متهمة من
يعارض التقرير األممي ويرفض مخطط التوطين المشبوه بالخيانة وبأنه ينفذ
أجندات أجنبية مشبوهة».

درويش مترئسا ً القداس

دعوة حضور
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة «أو تي في» (هولدنغ) ش.م.ل.
بعد التحية،
يتش ّرف رئيس مجلس إدارة شركة «أو تي في» (هولدنغ) ش.م.ل .بدعوة
السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية غير العمومية العادية لمساهمي
الشركة المدعوة لالنعقاد يوم الثالثاء الواقع في  2016/6/14في تمام
الساعة العاشرة صباحا ً في مكاتب الشركة الخاصة الكائنة في مبنى محطة
الـ  OTVالتلفزيونية في سن الفيل  -جسر الباشا  -شارع الوردية ،وذلك
للبحث والتداول والمناقشة في جدول األعمال التالي:
تحويل األسهم من نوع «بالتينوم لحامله» المكتتب بها في رأسمال الشركة
إلى أسهم «بالتينوم اسمية».
تعديل المادة الخامسة من النظام األساسي للشركة لدى إتمام عملية
التحويل.
تفويض مجلس اإلدارة بالصالحيات الالزمة لتنفيذ عملية التحويل ال
سيما إلغاء شهادات أسهم «بالتينوم لحامله» وتنظيم شهادات أسهم اسمية
جديدة.
وقف إص��دار أسهم لحامله س��واء ضمن «إص��دار بالتينوم Platinum
 »Issueأو أي إصدار آخر.
أمور اخرى متفرقة.
كما يمكن للمساهمين الحائزين على أسهم بالتينوم اسمية حضور اجتماع
الجمعية شخصياً ،أو توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد المساهمين في
الشركة للحضور عنهم مصحوبا ً بالتوكيل وفقا ً لألنموذج المتوفر في مركز
الشركة أو على الموقع اإلكتروني للشركة .www.otv.com.lb
ويقتضي على الحائزين على أسهم بالتينوم لحامله إبراز شهادات األسهم
لدى حضور االجتماع موضوع هذه الدعوة.
آملين تلبية الدعوة لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
رئيس مجلس اإلدارة  -المدير العام
روي هاشم

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
زوفيك قوزيكيان
		
زوجته:
لميا
		
ابنته:
فريدة أرملة خليل شحاده وأوالدها وعائالتهم
شقيقاته:
أليسار أرملة جوزف زرد وأوالدها وعائالتهم
		
(مديرة تكميليّة جل الديب سابقاً)
		
أوالد المرحومة إنعام جوزف غانم وعائالتهم
		
أوالد عمه :جورج شكري أبو جوده وعائلته
		
جوزف شكري أبو جوده وعائلته
		
ميشال شكري أبو جوده وعائلته
		
جانين أرملة فريد شكري أبو جوده وعائلتها
		
نورما أرملة الياس شكري أبو جوده وعائلتها
		
سامية أرملة جوزف نعيم أبو جودة وعائلتها
		
وع��ائ�لات :أب��و ج��وده ،قوزيكيان ،غانم ،ش��ح��اده ،زرد ،خليل،
خيرالله ،جوليفو ،سركيس ،مومجيان وعموم عائالت جل الديب –
بقنايا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء
الرفيق

وجيه رومانو�س �أبو جودة

اح ُتفل بالصالة عن روحه الطاهرة في كنيسة مار تقال ـ بقنايا أمس
األحد ،وتقبل التعازي اليوم اإلثنين  23أيار في صالون الكنيسة من
الساعة الحادية عشرة إلى الساعة السابعة مساء .البقاء لألمة

ورأى «أنّ التقرير بمضمونه وتوقيته ونتائجه ما كان ليعبر في عواصم
القرار الدولي لو كان في لبنان قيادات مسؤولة ورجال دولة وحرصاء على
وحدته وقيمته ،وهم الذين باعوه بأبخس األثمان لقاء تس ّمرهم في كراسيهم
ومواقعهم وارتهانهم لدول إقليمية ودولية وبقاء أموال وعدوا بها من بان كي
مون والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ووزير الخارجية البريطانية الذين
زاروا لبنان مؤخراً؛ وكان هذا التقرير الخطير إحدى نتائجها».
واتهم الطبقة السياسية بـ «التقصير تجاه الخطر الداهم وإلهاء اللبنانيين
بانتخابات بلدية ملغومة تبث الشقاق وتزرع األحقاد بين أبناء المدن والقرى
والعائالت ،فضالً عن انغماسها بملفات الفساد والصفقات والتي يتقدّمها ملف
النفايات التي ستعود إلى الشوارع بعد إقفال مطمر الناعمة والنكوص بالوعود
لتأمين البدائل».

�أميركا تح�شد ( ...تتمة �ص)1

انتهت مهلة ( ...تتمة �ص)1
األك��راد والسوريين تحت عنوان ق��وات سورية الديمقراطية
لفتح جبهة الرقة بوجه داعش ،واختبار فرص تحقيق اختراق
ن��وع��ي ف��ي ه��ذه ال��ج��ب��ه��ة ،م��ق��اب��ل ت��رك األت����راك والسعوديين
يخوضون تجربة إغ���راق ال���روس وال��س��وري��ي��ن واإليرانيين
وحزب الله في حرب استنزاف مع جبهة النصرة والجماعات
الملتحقة بها في شمال س��وري��ة ،ف��إن ح��دث لها ما تريد في
الجبهتين ،استدارت نحو موسكو لتعديل قواعد التفاهم ،وإن
تحقق العكس وخسرت واشنطن رهان الرقة ونجحت موسكو
في ره��ان النصرة ،اس��ت��دارت واشنطن إل��ى حلفائها لفرض
التفاهم وتطبيقه ،وإن توازنت النتائج على منتصف الطريق
هنا وهناك ،جرى البحث في تسوية للتسوية.
 هي الحرب إذن والكلمة للميدان.ناصر قنديل

قبل ،يجعل من مؤسساتنا التربوية معنية بالقدر نفسه الذي توليه
للتربية والتعليم أن تكون معنية أيضا ً بالتمسك أكثر من أي وقت
أسست لمدرسة
مضى بك ّل القيم والحفاظ على العناصر كلّها التي ّ
المقاومة ،خصوصا ً ثقافة المقاومة ،وتربية الناشئة على القبول
باآلخر ،وأهمية حماية التراث اإلنساني والحضاري .فالمخطط
اإلسرائيلي والتكفيري يتقاطعان في أكثر العناوين من جهة
األهداف ويلتقيان عند نتيجة واحدة هي تدمير اإلنسان واإلطاحة
بك ّل عناوين قوته ومصدر غناه الفكري والحضاري».
وسألت بري« :هل ممنوع أن يكون لدينا غنى حضاري وتاريخي؟
فما معنى أن تد ّمر إسرائيل خالل عدوان تموز  2006أكثر من 200
مدرسة؟ وما معنى أن تنهب إسرائيل خالل غزوها للبنان عامي
 1978وعام  1982آثار لبنان وتح ّول القالع التاريخية في الجنوب
إلى مراكز عسكرية ،كما حصل في الشقيف وشمع ،ودوبية ،ودير

كيفا؟ وما معنى أن تسرق وتنهب وتد ّمر الجماعات اإلرهابية آثار
سورية والعراق واليمن وليبيا؟ وما معنى تدمير معظم المدارس في
سورية ومَن المستفيد من إحراق مكتبات العراق وجامعاته؟».
وتابعت« :إن��ه مخطط يهدف إل��ى ترسيم الوعي ل��دى شبابنا
واألجيال الناشئة من أبنائنا وإعادتهم إلى زمن الجاهلية البغيضة.
فليس صدفة أنه في أي عدوان تعرضنا له في الجنوب أو يتعرض
له اآلن أشقاؤنا في سورية والعراق وفلسطين واليمن ،أن تكون
المدارس والمؤسسات التربوية والصروح التاريخية أولوية في
بنك األهداف العسكرية للحروب العدوانية اإلسرائيلية وللجماعات
اإلرهابية .ألنّ المطلوب لهذه األمة وإلنسانها أن يكونا بال هوية
وتاريخ وبال انتماء وثقافة .فلتكن مقاومتنا في عيد المقاومة وعيد
التحرير ،مقاومة ثقافية إنسانية حضارية دفاعا ً ليس فقط عن أرضنا
إنما دفاعا ً عن حقنا بهويتنا وتراثنا وحقنا بالفرح والحياة».

أنّ فوز الالئحة المدعومة من تيار المستقبل ونسبة
المشاركة المرتفعة قياسا ً بنتائج بيروت منحت
الرئيس سعد الحريري زعامة صيدا مقابل خسارته
صفة الزعامة ،بنسبة مشاركة هزيلة في بيروت،
بينما أنصفت النتائج الصيداوية التيار الشعبي
ال��ن��اص��ري وزع��ي��م��ه ال��دك��ت��ور أس��ام��ة سعد بنسبة
 %40من التصويت ،رغم ضآلة اإلمكانات وغياب
التحالفات ،بينما ك��ان��ت ح���ارة ص��ي��دا تعيد تثبيت
رئيس بلديتها سميح الزين في وجه الالئحة التي
دعمها تحالف أمل وحزب الله ليعلن الزين مبايعته
لخط المقاومة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري،
مؤكدا ً الطابع المحلي للتنافس بعيدا ً عن الخيارات
السياسية .ومن بين خالصات الجنوب وقبل ظهور
نتائج م��ؤك��دة للبلدات التي ق��ام ال��ح��زب الشيوعي
بخوضها انتخابياً ،وحيث تؤشر النتائج األولية
لفوز لوائح الثنائي أمل وح��زب الله ،تمكن اليسار
من تثبيت حضوره ،وتأكيد امتالكه قاعدة شعبية
يمكن تظهيرها في أماكن أخ��رى واالستناد إليها
في االنتخابات النيابية إذا جرت على قاعدة التمثيل
النسبي ،أم��ا الخالصة الثالثة فكانت ف��ي جزين،
حيث كانت االنتخابات النيابية الفرعية التي حصد
نتائجها بفارق كبير مرشح التيار الوطني الحر أمل
بو زيد بوجه منافسه إبراهيم عازار.
غطت االنتخابات البلدية ف��ي محافظتي الجنوب

والنبطية على باقي الملفات الساخنة التي ستشكل
أولوية لدى المسؤولين هذا األسبوع ،وفي طليعتها ملف
العقوبات المالية األميركية على حزب الله ،وموضوع
النازحين السوريين وقضية توطينهم في لبنان الذي
سيكون محور كلمة ولقاءات رئيس الحكومة تمام سالم في
القمة اإلنسانية العالمية التي ستعقد اليوم في اسطنبول.

انتخابات الجنوب
استفتاء على المقاومة

إلى ذلك ح ّول أهالي الجنوب االنتخابات البلدية عرسا ً
جديدا ً في عيد المقاومة والتحرير ،حيث تميزت بنسبة
االقتراع العالية التي وصلت إلى  %50والتي شكلت
محطة لتجديد الجنوبيين تمسكهم بخيار المقاومة.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات خالل مؤتمر صحافي
أن نسب االقتراع في محافظتي الجنوب والنبطية بلغت
 ،% 48,15وتوزعت على الشكل التالي:
 صيدا .%44 قرى صيدا .%57,5 جزين .%53 صور .%47 مرجعيون .%43,2 حاصبيا .%47 النبطية .%49 بنت جبيل .%42,5وأشار المشنوق إلى أن اليوم االنتخابي في محافظتي
النبطية والجنوب «كان أقل عمليات رشوة وأقل حماوة
انتخابية أو شكاوى».
وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «نسب االقتراع

من نتنياهو وليبرمان ( ...تتمة �ص)1
إلى وزارة الخارجية ما حَ مَله على الرفض واالستقالة من
الحكومة والكنيست واعتزال السياسة ،ومن ثم تعيين
القيادي اليميني العنصري المتطرف افيغدور ليبرمان
مكانه وزيرا ً للدفاع بل ،باألحرى ،للحرب؟
بحسب ال��م��راس��ل السياسي لصحيفة «ه��آرت��س»
الليبرالية باراك رابيد ،ثمة جهات دولية عدّة على رأسها
رئيس ال��وزراء البريطاني السابق طوني بلير عملت في
الكواليس إلقناع السيسي بإطالق «م��ب��ادرت��ه» ،وذلك
من ضمن خطة لتهيئة األرض��ي��ة ال�لازم��ة لض ّم اسحق
هيرتسوغ ،زعيم «المعسكر الصهيوني» ،لحكومة نتنياهو
بغية تشجيع أحزاب «إسرائيل» للتوصل إلى اتفاق متكامل
حول الحاجة للتقدّم نحو السالم مع الفلسطينيين .بلير
نسق خطواته بهذا الشأن مع وزير الخارجية األميركي
ّ
جون كيري الذي درس أمر تأجيل صدور بيان «الرباعية
الدولية» المتوقع أن يحمل انتقادات شديدة لـ«إسرائيل».
وبعد زيارته األخيرة للقاهرة ،ذهب بلير إلى «إسرائيل»
والتقى نتنياهو وهيرتسوغ ،و َن َشط حتى داخ��ل حزب
العمل (أحد أطراف «المعسكر الصهيوني») لتأمين التأييد
الالزم لض ّم هيرتسوغ إلى حكومة نتنياهو .وحتى ظهر
يوم الثالثاء الماضي ،كانت خطة بلير تسير بنجاح ،إذ
ألقى الرئيس المصري خطابه وأطلق مبادرته المتفق
عليها ،وسارع هيرتسوغ ونتنياهو إلى مباركتها .لكن ذلك
كله فشل بغت ًة ،لماذا؟
يقول المعلّق العسكري لصحيفة «يديعوت احرونوت»
أليكس فيشمان إنّ «االتفاق بين رئاسة ديوان الحكومة
اإلسرائيلية ومق ّر الرئاسة المصرية تض ّمن مبادر ًة للرئيس
التوجه علنا ً الستئناف المفاوضات،
المصري محورها
ّ
على أن يسحب نتنياهو اعتراضه على المؤتمر اإلقليمي
الستئناف المفاوضات ،وبعدها يبدأ الطرفان بتنسيق
المؤتمر ( )...وقد سارت الخطة كالساعة السويسرية،
إذ نشر نتنياهو وأبو مازن بيانات تأييد ،كما هو مخطط.
وعندها جاءت لدغة نتنياهو»...
لماذا أفشل نتنياهو خطة بلير؟
ثمة تفسيرات متعدّدة .هيرتسوغ قال إنّ المفاوضات
فشلت ألنّ نتنياهو رفض أن يوثق خطيا ً أسس التفاهم
بينهما حول المستوطنات والمفاوضات مع الفلسطينيين.
أوساط نتنياهو قالت إنّ رئيس الحكومة «اإلسرائيلية»
فهم أنّ هيرتسوغ عاجز عن تمرير الخطة في»المعسكر
الصهيوني» .اتضح الح��ق�ا ً أنّ االثنين على ص��واب.
فصحيفة «هآرتس» ( )19/5/2016ح ّملت نتنياهو
مسؤولية الفشل ألنه «يرفض باستمرار تقديم مواقف
تفصيلية بشأن القضايا الجوهرية للتسوية السياسية:
ال��ح��دود والمستوطنات ،الترتيبات األمنية ،القدس
والالجئون» .لكن صحيفة «معاريف» ()19/5/2016
نسبت إلى هيرتسوغ اتهامه سلفه في زعامة حزب العمل
وعضو كتلة «المعسكر الصهيوني» شيلي يحيموفيتش
بتنظيم حملة شعواء أبعدته عن االنضمام إلى الحكومة ما

أدّى إلى ض ّم ليبرمان إليها.
حتى لو لم ينض ّم ليبرمان إلى الحكومة أو انض ّم إليها
س��واه ،ف��إنّ ثمة ق��راءة أخ��رى لفشل صفقة نتنياهو –
هيرتسوغ جوهرها انّ مساعي بلير ومبادرة السيسي
وض ّم «المعسكر الصهيوني» إلى حكومة نتنياهو كمدخل
الستئناف المفاوضات ...جميع هذه التحركات والمواقف
التي تظاهر نتنياهو بالموافقة عليها إنْ هي إالّ مناورات
مدروسة ومن ّفذة بعناية ،وأنّ الغاية األساسية من ورائها
إطالق قنابل دخانية لتغطية مخططه األساسي الرامي
إلى احتواء «المبادرة السلمية» للرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند والقيام بعد ذل��ك باستغالل ما يُس ّمى «الوقت
الضائع» ،أيّ فترة انتقال السلطة من الرئيس ب��اراك
أوباما إلى خلفه الرئيس المنتخب في  8تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل ،وهي فترة يتع ّذر خاللها ،غالباً ،على
الرئيس المنتهية واليته اتخاذ قرارات حاسمة لئال يؤذي
بها حظوظ حزبه االنتخابية .في المقابل ،تتيح الفترة
االنتقالية لنتنياهو وليبرمان اتخاذ ق��رارات سياسية
واستراتيجية تتعلّق بأحد أمرين:
األول ،التدخل في الحرب الدائرة في سورية وعليها
بقصد إضعاف الجيش السوري تمهيدا ً لمحاولة إسقاط
الرئيس ب��ش��ار األس���د وتأجيج العمليات العسكرية
والمساعي السياسية الهادفة إلى تقسيم سورية.
الثاني ،ض ّم الضفة الغربية في فلسطين إلى «إسرائيل»
مع إعطائها حكما ً ذاتيا ً داخل الدولة اليهودية.
مخطط نتنياهو العدواني تل ّقى في اآلونة األخيرة دعما ً
ُ
وتحريضا ً من رئيس معهد أبحاث األمن القومي الجنرال
عاموس يادلين ،الرئيس السابق لشعبة االستخبارات
العسكرية في الجيش اإلسرائيلي ،الذي دعا أخيرا ً في
مقال نشرته صحيفة «يديعوت احرونوت» ،تحت عنوان
«يجب أن يرحل األس��د» إل��ى وض��ع استراتيجية عمل
«متعدّدة الطبقات» ضمن تحالف إقليمي مع السعودية
وتركيا واألردن ومصر ،باإلضافة إلى شراكة مع الواليات
المتحدة وبتفاهم س� ّري مع روسيا وباالستناد إلى ما
يعتبره تط ّورا ً بازغا ً وهو أنّ «الدول السنيّة في الشرق
األوسط تجمعها بإسرائيل مصالح متداخلة في مواجهة
المحور الراديكالي».
ت��ر ّد َد أيضا ً أنه إذا ما تهيّب نتنياهو اإلق��دام على ما
يدعوه إليه يادلين ،كما غالة زعماء اليمين والمستوطنين،
فاألرجح أنه لن يف ّوت فرصة «الوقت الضائع» من أجل
أن يض ّم ،في األق ّل ،الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة
الغربية إلى «إسرائيل» ،كما فعل في الجوالن بعد حرب
.1967
ال سورية وال المقاومتان الفلسطينية واللبنانية
فعلتي
وال حلفاؤهم اإلقليميون يمكنهم السكوت عن
ْ
نتنياهو المرتقبتين ،فهل يواجهونه بتدبير استثنائي
استباقي؟

د .عصام نعمان

المرتفعة في مناطق الجنوب دليل على تأييد أغلبية
أه��ل الجنوب لحزب الله وحركة أم��ل والقوى الحليفة
وشكلت النتائج ونسبة التصويت استفتا ًء على الخيارات
السياسية ألمل وحزب الله وأهمها التمسك بالمقاومة ،كما
أسقطت رهان البعض على أي تراجع في نسبة االقتراع
لتظهيره كدليل على تراجع تأييد هذا الجمهور للمقاومة
ولخيارات أمل وحزب الله السياسية».
وشدّدت المصادر على أن «النسب العالية التي أظهرتها
انتخابات محافظتي الجنوب والنبطية تعني حزب الله
إلى ح ٍد كبير ،وهذا ما دفع األمين العالم للحزب السيد
نصرالله في كلمته بذكرى أسبوع الشهيد مصطفى بدر
الدين إلى دعوة جمهور المقاومة إلى االقتراع وااللتزام
بلوائح التنمية والمقاومة حتى في القرى التي ت ّم التوافق
فيها ،ألن التصويت ك��ان على خيار المقاومة وليس
على أشخاص وقطع الطريق على المدّعين بأن جمهور
المقاومة اعترض على قتال حزب الله في سورية أو على
تدخل األحزاب في االنتخابات البلدية وتشكيل اللوائح إال
أن النسب المرتفعة التي وصلت في بعض القرى إلى 60
 70 -في المئة تظهر المشهد بوضوح».

 ..وفوز لـ«التيار» في جزين

توجه  58349ناخبا ً إلى
وف��ي قضاء جزين ،حيث
ّ
صناديق االقتراع ،النتخاب  31بلدية من أصل  37بعد
فوز  6بلديات و 21مختارا ً بالتزكية ،شهدت المدينة
انتخابات نيابية فرعية لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب
الراحل ميشال الحلو ،إذ تنافس عليه أربعة مرشحين،
بموازاة انتخابات بلدية واختيارية ،انتهت بفوز كاسح
لمرشح التيار الوطني الحر أمل ابو زي��د ،حيث حصل
على  15000صوت مقابل  6000إلبراهيم عازار1806 ،
لصالح نقوال جبران ،و 91صوتا ً لباتريك رزق الله ،فضالً
عن  130ملغاة و 55ورقة بيضاء بحسب النتائج األولية
غير الرسمية.
وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة ف��ي «التيار الوطني الحر»
ّ
تخطت الـ  50في
لـ«البناء» إن «نسبة االقتراع في جزين
المئة .وأوضحت أن «نسبة التصويت والنتائج تؤكدان
أن جزين ال زالت مؤيدة للتيار الوطني الحر بشك ٍل كبير
وك ّررت مشهد العام  ،2009حيث فاز التيار ضد تحالف
القوى األخرى مع فارق أن حركة أمل في هذه االنتخابات
لم تكن ضد الئحة التيار علناً ،لكن الجديد هو تصويت
حزب القوات لالئحة التيار وبإعالن رسمي من رئيسها
سمير جعجع ،وبالتالي من الطبيعي أن يفوز التيار في
جزين».
وأش��ارت المصادر إل��ى أن «ق��راءة النسبة والنتائج
ف��ي ج��زي��ن ت� ّ
��دل على تدعيم تحالف التيار وال��ق��وات
التي التزمت بالئحة التيار إلى حد كبير ،الفتة إلى أن
«االنتخابات البلدية شكلت بروفا لالنتخابات النيابية
التي بات حصولها شبه محسوم في العام  ،2017وفقا ً
للقانون المختلط الذي بات شبه منجز أيضا ً والذي لن
يعارضه التيار ،ألنه يبقى أفضل القوانين في الـ2017
بعد عجز القوى السياسية عن إقرار القانون النسبي لكن
تبقى تفاصيل القانون المختلط لناحية عدد المحافظات
واألقضية موضع نقاش ولم يحسم».

 ..وتراجع «المستقبل» في صيدا

أما في صيدا ،ففازت الئحة الرئيس المنتهية واليته
محمد السعودي المدعومة من «تيار المستقبل» و«الجماعة
اإلسالمية» وعبد الرحمن البزري في وجه الئحة «صوت
الناس» برئاسة بالل شعبان المدعومة من «التنظيم
الشعبي الناصري» ،والئحة «أحرار صيدا» برئاسة علي
الشيخ عمار التي يدعمها سرا ً مناصرو الموقوف أحمد
األسير .ووصلت نسبة االقتراع إلى  50في المئة .ومع بدء
صدور النتائج األولية زار الرئيس سعد الحريري مساء
أمس مدينة صيدا ،حيث شارك أبناءها فرحة فوز الئحة
«إنماء صيدا» برئاسة السعودي.
لفت األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة
سعد إلى أننا انطلقنا من األوضاع السيئة لنقول كلمة «ال»
كبيرة لها ورفضنا أي تسويات مع المسؤولين عما وصلنا
إليه.
وأشار في مؤتمر صحافي ،إلى «أننا مرتاحون بصرف
النظر عن النتائج ،ألننا نسير في الطريق الصحيح» ،الفتا ً
إلى أننا ال نريد المشاريع التي يل ّفها الفساد من كل جانب
وتعود منافعها وأموالها إلى المحاسيب كما يجري اآلن.
وقالت مصادر صيداوية مطلعة لـ«البناء» إن «نسبة
االقتراع في صيدا مقبولة مقارنة مع نسبة  43في المئة
عام  ،2010حيث بدأ اليوم االنتخابي بإقبال عدد كبير من
الصيداويين على االقتراع نكاية ضد آل الحريري وليس
تأييدا ً للوائح األخ��رى» ،ولفتت إلى تراجع شعبية تيار
المستقبل وآل الحريري في صيدا بدليل أن السعودي عام
ّ
يتخط الـ 15000
 2010نال  19ألف صوت أما اليوم فلم
صوتاً».

ولوحظ بحسب المصادر أن «ع��ددا ً كبيرا ً من شباب
الجماعة اإلسالمية عملت على تشطيب أعضاء من الئحة
السعودي ووضع أعضاء من الئحة عمار مكانهم ،األمر الذي
سيؤدي إلى مشكلة بين المستقبل والجماعة مستقبالً».
وعلمت «البناء» أن «بعض أقالم االقتراع كان مقفالً
لصالح الالئحة المدعومة من أسامة سعد ،وبالتالي فإن
الفارق بين عدد األصوات بين الالئحتين ليس كبيراً» ،كما
علمت أن «زوجة األسير نقلت رسالة منه إلى مناصريه
يدعوهم فيها إلى أن ال ينتخبوا الئحة علي عمار بل وضع
ورقة مكتوب عليها أحمد األسير وتبين خالل فرز األصوات
وجود عدد كبير من األوراق باسم األسير ،لكن الئحة عمار
نالت عددا ً كبيرا ً من أصوات مناصري األسير».
وكشفت مصادر لـ«البناء» أن «آل الحريري عملوا
على شراء أصوات الحي الوسطاني في صيدا الذين ت ّم
تجنيسهم سابقاً ،ونقلوهم عبر حافالت من بعض مناطق
الجنوب إلى صيدا لالقتراع لالئحة السعودي».

سالم :اللبنانيون
متفقون على عدم التوطين

على صعيد آخر ،وصل الرئيس سالم ،إلى تركيا ،حيث
سيترأس وفد لبنان في القمة اإلنسانية العالمية التي
ستعقد اليوم في مدينة اسطنبول .وستكون له كلمة في
المناسبة ،ولقاءات مع قادة الدول المشاركة.
وأكد سالم في تصريح من اسطنبول أن «اللبنانيين
متفقون على أن ال توطين» ،مشيرا ً إلى انه «يجب على
الجميع أن يتعاملوا مع األمر بعيدا ً عن المزايدات».

ّ
محط متابعة
مواقف عسيري

سياسياً ،بقيت المواقف الالفتة التي أطلقها السفير
السعودي في لبنان علي عواض عسيري خالل «عشاء
ال��ي��رزة» الجمعة ال��م��اض��ي ،محط متابعة األوس���اط
السياسية .فقد دعا عسيري إلى إيجاد اإلرادة السياسية
والحلول التوافقية لالستحقاق الرئاسي« ،بحيث يح ّل
عيد الفطر المبارك ،ويكون للبنان رئيس عتيد يقود
السفينة إلى ميناء الطمأنينة واالزده���ار ،ويحقق آمال
وتطلعات كافة اللبنانيين» .مؤكدا ً أنّ السعودية «بكافة
قياداتها كانت وستبقى الداعم األساسي للوفاق الوطني
واالستقرار السياسي واألمني في لبنان ،ولصيغة العيش
المشترك اإلسالمي ـ المسيحي .وغير صحيح ما يشاع أنها
تخلت عن لبنان».

تصحح أخطاءها في لبنان
السعودية
ّ

واعتبرت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «هدف السعودية
من خالل هذا العشاء الظهور على أنها عراب أهل السنة
ولمعظم القوى السياسية في لبنان ،ومن ضمنهم حلفاء
حزب الله في  8آذار ،وهي بذلك تع ّوض عن األخطاء التي
ارتكبتها خالل عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان،
خصوصا ً طريقة إذالل قوى  14آذار بعد تجميد المساعدات
العسكرية السعودية للجيش اللبناني».
وش �دّدت المصادر على أن «حضور حلفاء حزب الله
طبيعي ،ألن ال��ح��زب وعلى لسان أمينه ال��ع��ام السيد
حسن نصرالله أعلن أن الحزب ال يلزم حلفاءه بمواقفه
السياسية ،فضالً عن أن حركة أمل والرئيس نبيه بري
ليس في معركة مع السعودية ،كما أن خطوط التواصل
بين العماد عون والسعودية مفتوحة منذ وقت طويل ،كما
أن عون فتح حوارا ً مع الرئيس سعد الحريري وذهب وزير
الخارجية جبران باسيل إلى السعودية الستيضاح موقفها
من رفض عون للرئاسة ،فضالً عن أن عون مرشح لرئاسة
الجمهورية ومن حقه أن يكون على عالقة جيدة مع جميع
الدول اإلقليمية ال سيما السعودية ،لكن ال يعني تخليه عن
مبادئه وتحالفاته» .لكن المصادر استبعدت أن «تترجم
هذه الخطوة ومواقف عسيري قريبا ً بحل األزمة السياسية
في لبنان وإنجاز االستحقاقات وأهمها الرئاسي».

كوهين إلى لبنان

أم��ا في ملف العقوبات األميركية المالية على «حزب
الله» ،علمت «البناء» أن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
قطع شوطا ً كبيرا ً في معالجة األزمة خالل لقاءاته أكان مع
المسؤولين الغربيين ،أم على صعيد تواصله مع المعنيين
في الداخل» ،متوقعة أن «تفضي جهوده إلى نتائج إيجابية
في وقت قريب» ،موضحة أن «استمرار األزمة ال يشكل ضررا ً
على المواطنين فحسب بل على المصارف أيضا ً بسبب
مخاوف المواطنين من تجميد أموالهم ،األمر الذي سيدفعهم
إلى عدم وضع أموالهم في المصارف».
ومن المتوقع أن يصل إلى لبنان األسبوع المقبل ،مساعد
وزير الخزانة األميركية لشؤون اإلرهاب واالستخبارات
المالية ديفيد كوهين ،لإلطالع عن كثب على كيفية تطبيق
القانون األميركي لبنانياً ،وللتشديد على ضرورة االلتزام
بمندرجاته .في حين كان من المق ّرر أن يوفد كوهين إلى
بيروت مساعده دانييل غاليزر.

