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حمليات  /تتمات

حزب اهلل� 14« :آذار» و«الم�ستقبل» ال يريدان الن�سبية
أك��د ح��زب الله أن «فريق  14آذار»
وتيار «المستقبل» ال يريدان النسبية،
معتبرا ً أن إج��راء االنتخابات البلدية
واالختيارية يفتح الطريق أم��ام إزالة
العقبات أم��ام استكمال االستحقاقات
الدستورية.
وف��ي السياق ،أك��د وزي��ر الصناعة
حسين ال��ح��اج حسن خ�لال احتفال
تأبيني في بلدة ح��ام ،أن «ح��زب الله
طالب وال يزال يطالب بقانون انتخابي
عصري وعادل على أساس النسبية في
الدائرة الموسعة ،ألن هذا القانون يحقق
العدالة ويسمح لجميع القوى أن تتمثل،
وهي تلغي المحادل االنتخابية والشعب
والجمهور هو مَن يقرر مَن يريد».
ودعا «الذين يرفضون قانون النسبية
إل��ى الكف عن الحجج غير المقنعة،
ومنها أن عدم قبولهم بالنسبية يعود
إلى سالح المقاومة الذي حرر األرض
وحمى ال��وط��ن» ،مضيفاً« :ك���ان هذا
السالح في انتخابات ،ويومها خسرنا
األكثرية في االنتخابات .وهذا معناه أن
السالح ال يؤثر على النتائج ال سلبا ً وال
إيجاباً».
أضاف الحاج حسن« :فريق  14آذار
وتيار المستقبل ال يريدان النسبية ،ألنهم
سيخسرون أكثر بكثير مما هم عليه
اآلن ،حتى في مناطق ثقلهم االنتخابي»،
مشيرا ً إلى أن «القوى كافة تزعم بأنها ال
تريد التمديد ،وحتى اآلن لم يجر االتفاق
على قانون انتخابي ،ال��ذي سيكون
الشغل الشاغل في الفترة المقبلة ،كما أن
انتخاب رئيس للجمهورية يتم تعطيله
عبر التجاهل أو إدارة الظهر وتجاوز
الحقائق ،وه��ذا سيكون كذلك الشغل

فضل الله

يزبك

على صعيد آخ��ر ،استقبل الوكيل
الشرعي للسيد علي الخامنئي في لبنان

ال�سعودية بين ال�شما َل ْين ( ...تتمة �ص)1
 في شمال سورية تنكفئ السعودية عن دور التصعيد بوجهاالن��دف��اع��ة ال��روس��ي��ة ،وتتفادى المواجهة بقدر م��ن التأقلم ،ولو
الخبيث والمبني على فرضيات المماطلة وال��ره��ان على حرب
استنزاف تنجح بفرضها جبهة النصرة هناك بدعم تركي عبر
ال��ح��دود ،بينما يبدو وض��ع النصرة وأح���رار ال��ش��ام وم��ن معهما
يزداد سوءاً ،مع تمدّد داعش ونزوحه عسكريا ً صوب ريف حلب
ته ّربا ً من خسائر كبرى من قصف أميركي في الرقة ،ضمن سياق
مواكبة حرب قوات سورية الديمقراطية التي تفترض واشنطن أنها
ستجنّبها التعاون المباشر مع الدولة السورية وجيشها في الحرب
على داع��ش ،فيسهل ان��زالق داعش غربا ً هربا ً من النار األميركية
مهمة الجيش ال��س��وري والحلفاء ف��ي ح��رب النصرة وم��ن معها
بعدما خسروا آخر خطوط إمدادهم عبر الحدود التركية ،ليراقب
السعوديون حرب الشمال وهم بال قلق على مستقبل حضورهم
في المعادلة السياسية ،بينما يحرقون في لبنان الورقة المستهلكة
والتي صارت بال جدوى ،التي يمثلها الرئيس سعد الحريري ،والتي
صارت كلفة الحفاظ عليها أعلى من العائد المرجو منها ،بعدما ثبت
عجزه عن تلبية مقتضيات المواجهة والتصعيد بوجه حزب الله.
وهو العنوان الوحيد المتبقي من الحروب السعودية التي تحظى
بالتغطية األميركية ،فتضع السعودية ثقلها وثقتها بالوزير أشرف
ريفي بديالً موضعيا ً في الشمال ،لتنظيم وترتيب بيتها الداخلي
الموثوق بعدائه لحزب الله ،وال��ق��ادر على التواصل مع معطيات
الشمال السوري ،وفقا ً لمعادلة أنّ مستقبل لبنان وسورية مترابط
ليس بوجود ح��زب الله على جبهاتهما ،ورب��ط انتصاراته بوجه
اإلره��اب بثباته وميزان ردعه بوجه «إسرائيل» وحسب ،بل وفقا ً
لمقتضيات األمن «اإلسرائيلي» التي يراها األميركيون على قاعدة،
أنّ التحاق شمال لبنان بنموذج شمال سورية وحده يمنع التحاق
جنوب سورية بنموذج جنوب لبنان ،ألنه ما لم يربك حزب الله في
العمق اللبناني ،فستربك «إسرائيل» في الجنوب السوري.
 ما جرى في الشمال اللبناني عمليا ً ينهي أسطورة الحريريةفي معقلها الرئيسي ويضعها أم��ام احتمالت التالشي أو العودة
إل��ى الواقعية السياسية والتأقلم مع القوى التي يتقدّمها حزب
الله لصناعة معادلة رئاسية ونيابية تحمي ما تبقى من الحريرية
بقوة التحالفات ،وه��ذا يستدعي خروجا ً حريريا ً من تحت اإلبط
السعودي ال يبدو منسجما ً مع سلوك الحريري وشخصيته ،بينما
تفتت الحريرية وتوزع ميراثها شظايا لن يقلق حزب الله ،خصوصا ً
انّ خطوط التماس المقلقة من خطر الفتنة ال يطالها الشمال ،حيث
ينتصر التطرف على حساب الحريرية ،التي وفرت لهذا التطرف
بخطابها العدائي للمقاومة قدرة امتالك جمهورها وسحب البساط
م��ن تحت أق��دام��ه��ا ،بينما ص��ار وزن الناخب ال��ذي تجاهله حلف
الرئيسين نجيب ميقاتي والحريري والوزيرين محمد الصفدي
وفيصل كرامي ،وهو الحزب العربي الديمقراطي بوليصة التأمين
للفوز في االنتخابات النيابية بعدما أدّى التجاهل لخسارة البلديات،
كما ص��ار الترشيح الرئاسي الحريري للوزير سليمان فرنجية
يستدعي كفيالً للحريري بعد فقدانه السفينة الشمالية ،وثبت أنّ
فرنجية أش ّد ثقالً في وزنه االنتخابي من الحريري الذي تص ّرف
حتى االن��ت��خ��اب��ات البلدية كزعيم لبنان األول ب��ق��وة حجم كتلته
النيابية ،وهو ما بات عليه صرفه اآلن رئاسيا ً وبقانون انتخاب
يمنح فيهما ح��زب الله وح��ل��ف��اءه مكاسب تتيح ضمان مستقبل
الحريري االنتخابي.
ناصر قنديل

بمزيد من األسى والحزن
ننعى إليكم السيدة الفاضلة المرحومة
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«�أمل» �أحيت عيد التحرير في معتقل �أن�صار:
لتعزيز دور المقاومة ودعم الجي�ش

الشاغل في المرحلة المقبلة».
م��ن جهته ق��ال عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل
الله خ�لال افتتاح منتدى جبل عامل
للثقافة واألدب ،لمناسبة عيد المقاومة
والتحرير ،في بنت جبيل« :ه��ا نحن
أنجزنا االنتخابات البلدية ،وصحيح أن
طابعها إنمائي ،ولكنها تتضمن رسائل
سياسية ،سواء لجهة إنجازها في ظل
تنافس ديمقراطي ومشاركة شعبية،
أم لجهة األم��ن واألم���ان وال��ه��دوء ،بما
يعكس اإلنجاز الحقيقي في الحصانة
التي وفرتها معادلة الجيش والشعب
والمقاومة ،أم لجهة نتائجها والتي
رسخت عندنا تحالف حزب الله وحركة
ّ
أمل ،واختيار من اختارهم هذا التحالف،
لتكون البلديات أمام مسؤولية جديدة
لخدمة الناس واالرت��ق��اء إلى مستوى
الثقة الشعبية الكبيرة».
واعتبر أن «إجراء االنتخابات البلدية
واالختيارية يفتح الطريق أم��ام إزالة
العقبات أم��ام استكمال االستحقاقات
الدستورية ووق��ف المسار التعطيلي
من جهتين ،الشغور الرئاسي ومدخله
الطبيعي ال��ح��وار ال��ج��اد م��ع العماد
ميشال عون ،وإنجاز قانون انتخابي
عادل يعطله الرافضون لمبدأ المشاركة
التي ال تتأمن إال بالنسبية».

الرفيق المرحوم فايز حسين عبد الخالق
الرفيق المفقود رمزي والرفيق حسام
الرفيقة ديما زوجة األمين بيار معلوف
سوزان زوجة نادر أبو شقرا
روال وعائلتها
زينة زوجة المهندس وجدي األحمدية
المرحوم الشيخ مصطفى وعائلته
الشيخ مروان وعائلته
نبيلة
المرحومون قاسم ،محمود ،توفيق وشفيق.

صلّي على جثمانها الطاهر الجمعة  2016/5/27في مجدلبعنا
ُ
ووريت الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي اليوم األربعاء  2016/6/1في دار الطائفة الدرزية ـ
بيروت من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.
لكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون :آل عبد الخالق ،تلحوق ،معلوف ،أبو شقرا واألحمدية.
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مصطفى الحمود

يزبك مستقبالً فرحات والوفد المرافق
الشيخ محمد يزبك في بعلبك ،النائب
السابق عبد الله فرحات ،على رأس
وفد من بلدة حمانا ضم رئيسي البلدية
الحالي والسابق وفاعليات اجتماعية
وروحية.
وقال فرحات بعد الزيارة« :إن هدف
الزيارة هو شكر سماحته على تك ّرمه
وإع��ط��ائ��ه محاضرة قيمة ف��ي حمانا
لمناسبة األعياد المسيحية ،ولمحاولة
االقتباس م��ن فكره النير ،س��واء في
مؤلفاته أو في كالمه الدائم عن وحدة

األديان ،ووحدة لبنان تحت راية األديان
الموحدة ،ونأمل أن يعم هذا الفكر العالم
ّ
العربي ،وهذه األرض المعذبة».
ب����دوره ،استقبل عضو المجلس
السياسي ف��ي «ح���زب ال��ل��ه» النائب
السابق حسن حب الله وفدا ً من قيادة
حركة «فتح االنتفاضة» برئاسة أمين
س��ر الحركة ف��ي لبنان حسن زي��دان
وأعضاء قيادة اإلقليم بحضور معاون
مسؤول الملف الفلسطيني الشيخ عطا
الله حمود.

وقدّم الوفد التهاني والتبريك لـ«حزب
الله» والمقاومة اإلسالمية في ذكرى
التحرير.
وبحث المجتمعون في المستجدات
على صعيد االنتفاضة في فلسطين،
م��ؤك��دي��ن «وج����وب دع��م��ه��ا لتحقيق
االنتصار بالتحرير الكامل والعودة إلى
فلسطين».
وت ّم التطرق إلى أوضاع الالجئين في
لبنان والمستجدات على صعيد أزمة
«االونروا» وسبل معالجتها.

لم ..ولن تذهب ( ...تتمة �ص)1
مسبقا ً والتي تعيش على االف��ت��راض حينا ً آخ��ر ،حيث
تأخذها االنحرافات إلى غير موقعها ودوره��ا ،وخارج
سياق وجودها الحقيقي ،بل وتقودها في االستنتاجات
الجانبية إلى موضع الشبهة ،وفي بعضها يكون مرفقا ً
بقرينته.
ال نعتقد أننا نذيع س��را ً أو نأتي بجديد حين القول
إن الغاية من كل ما شهدته المنطقة ،والهدف من كل ما
تع ّرضت له سورية ،هو أن تذهب إلى غير موقعها ودورها
وحضورها ،إن لم يكن بالجغرافيا ،فعلى األقل بالسياسة،
وإن لم يكن بالموقع ،فأقله في الدور الذي كان وسيبقى
موضع استهداف وإن تع ّثر مرة وفشل م��رات وعجز ما
تبقى منه ،لكنه سيظل حالة قائمة تفرض مواجهة على
المدى البعيد ،حيث الفارق بين مشروع يرحل وآخر يأتي
قد تكون األدوات أو شكلها ،وربما األساليب والوسائل وقد
يكون في عدد الجبهات واتساعها وأحيانا ً بعدد األطراف
المتورطة ونماذجها بقريبها وبعيدها ،لكنه ال يختلف في
النتيجة وال الحصيلة ،وال في الهزيمة التي يؤول إليها
عاجالً كان أم آجالً.
ضحت وقاتلت وواجهت
ما هو محسوم أن سورية حين ّ
لم يكن بحثا ً عن الذهاب ،ولن يكون ،وال هو بجبهاته
المفتوحة أو المؤجلة ألنها أرادت ذلك فحسب ،بل ليقين
السوريين بأنها كانت وستبقى كما هي ،لذلك ربما كان في
بعض التعبيرات ما يشي إلى الحقيقة ولو لم تكن تتع ّمد
ذلك ،حيث لن تعود سورية ألنها لم تذهب ولن تذهب،
لم تغِ ب يوما ً وال يمكن أن تغيب ،ربما تتغيّر المقاربات
وتتعدّل المفاهيم وتتبدّل المصطلحات وترحل بعض
األقاويل وتعود ،لكن سورية ستبقى العصيّة على الرحيل
والمستعصية على التغيير والمستحيلة على األخذ.
وه��ذا ينطبق على الجغرافيا كما ه��و ف��ي التاريخ،
وينسحب على السياسة كما هو وارد في الجيوسياسة،
ومطروق لدى الحديث عن البديهيات ،كما يكون مسندا ً
عند الجدل أو النقاش في االستراتيجيات ،حيث سورية
التي كانت وستبقى بما تعنيه ،وما تمثله ،وما تجسده من
حضور وجداني وسياسي في قلب المنطقة وحلقة ذهبية
داخل محور المقاومة.
م� ّرت إمبراطوريات وج��اء ُغ��زاة ومحتلّون ،وواجهت

خونة ومرتزقة وإرهابيين في حقب مختلفة وفي عقود
وضحت كي تبقى
ماضية ،لكنها بقيت وكافحت وقاومت
ّ
وبقيت .لم تستطع جحافل ُ
الغزاة والمحتلّين ،ولم تتمكن
أسراب المرتزقة واإلرهابيين في الماضي ،ولن يقدروا ال
في الحاضر وال المستقبل ،ولن تفلح مقوالت درجت على
ألسنة البعض حيث يفشل المحتل والغازي واإلرهابي
والمرتزق.
ندرك أن األوجاع واآلالم والتحديات والتداعيات تفوق
أي تصور وتتفوق على أي خيال ،وأن الكثير مما ظهر وبان
إنما هو جزء مما قد يأتي ،وأن المعركة طويلة ومكلفة
وباهظة الثمن ،ونعرف أن بعض المصطلحات ُت��درج
في إط��ار المناكفة السياسية ،وأحيانا ً من باب الترداد
الببغائي لمفارقات المشهد ،وجزء منها قد ال يكون في
سياق النيات السيئة ،لكنهم جميعا ً يمارسون االصطفاف
ذاته وإن لم يكن عن قصد أو عمد ،وبعضهم يذهب أبعد في
الرسم االفتراضي على بقايا نتف المقولة ذاتها بحثا ً عن
شكل سياسي هنا أو تغيير في اللفظ هناك ،وبعضهم اآلخر
تستدرجه األمنيات وأضغاث األحالم ،وتسوق به األوهام
إلى حيث ال يدري فيغرف من القاع ذاته ،وإن جاء تحت
عنوان المقترح أو المبادرة.
سورية التي تعرفون كما تعرفها الجغرافيا والتاريخ
والسياسة ،وكما حفظها الموقع والدور والمهمة الوجودية،
هي ذاتها التي كانت وستبقى ،وما عدا ذلك ال يعدو كونه
إرهاصات استنتاجات ساذجة وأفكارا ً تستعجل القياس
على ما عداها وتتعامل مع ذاكرة مبتورة ومنقطعة عما
سبقها أو تم إنشاؤها على عَ جل ،وهو قياس ال يصح مع
سورية ،وال يجوز أن يقرنه أحد في هذا الكون قريبا ً كان
أم بعيدا ً مع السوريين تحت أي مس ّمى أو عنوان ،وال يمكن
تسويقه خلف أي فكرة مهووسة هنا أو مجنونة هناك،
فسورية لم تذهب يوماً ،وال يمكن أن تذهب يوما ً ولن تذهب
حتى تعود ،كانت وستبقى سورية التي نريدها ولو َك ِره
الخائنون والعمالء والمرتزقة واألع��داء والحاقدون ،أو
ت ّوهم بعض صبية االستنتاجات واألكاذيب والفبركات
غير ذلك لبعض الوقت الذي قد يطول حيناً ،لكنه لن يبقى
في األحيان كلها!!..

علي قاسم

أح��ي��ت ح��رك��ة «أم����ل» ،ال��ذك��رى
السادسة عشرة لعيد المقاومة،
باحتفال حمل ع��ن��وان 25« :أي��ار
وال��ق��ط��اف ت��ح��ري��ر» ،ف��ي معتقل
أنصار سابقاً ،في حضور المعاون
السياسي لرئيس مجلس النواب
وزي����ر ال��م��ال ع��ل��ي ح��س��ن خليل،
ال��ن��واب :علي ب��زي ،عبد اللطيف
الزين ،ياسين جابر ،هاني قبيسي
وعبد المجيد صالح ،عضو هيئة
الرئاسة في الحركة خليل حمدان،
رئ��ي��س المكتب السياسي جميل
حايك على رأس وف��د م��ن المكتب
السياسي ،رئيس الهيئة التنفيذية
في الحركة محمد نصرالله على رأس
وف��د من الهيئة التنفيذية ،رئيس
فرع مخابرات الجيش اللبناني في
الجنوب العميد خضر حمود ،وفد
من مشايخ حاصبيا وممثلون عن
األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية.
وأل��ق��ى ح��م��دان ك��ل��م��ة استهلها
بالحديث عن الشهداء وتضحياتهم،
ناقالً للحضور تهنئة الرئيس نبيه
ب���ري بعيد ال��م��ق��اوم��ة وال��ت��ح��ري��ر.
وق��ال «هنا ف��ي معتقل أن��ص��ار حفر
األبطال على صخرة عمرهم حكايات
وحكايات حتى قيل إسرائيل المعتقلة
والمعتقلون حلقوا نسورا ً في فضاء
الحرية».
وأض��اف« :نحتفل بعيد التحرير.
وهذا التحرير لم يأت إال بفعل المقاومة
الجهادية .وعندما نقول المقاومة هي
المقاوم الذي يفجر عبوة هنا او هناك

حمدان متحدثا ً في االحتفال
او يشظي جسده ف��ي آل��ي��ات العدو
الصهيوني كبالل وه��ش��ام وحسن
قصير وغيرهم».
يتحصن بدعم
وتابع «هذا النصر
ّ
الجيش اللبناني ،وبالعمل السياسي
والعمالني لحماية هذه المقاومة التي
تتصدّى للعدو الذي لم يبرح إالّ ويو ِّزع
تعزيزاته يمينا ً وشماال ً على الجنوب،
اليوم ما زال العدو يُع ّد العدة لتصبح
ه��ذه الحكومة أكثر حكومة يمينية
في تاريخ إسرائيل من أجل مباشرة
هذا الوضع ال��ذي بات يشكل عائقا ً
كبيرا ً أم��ام أح�لام العدو الصهيوني
في إضعاف بناء مؤسسات الدولة
اللبنانية وإبقائها في غياب الفراغ كما
هي مؤسسة الجمهورية اللبنانية،
يستهدفون مجلس ال��وزراء ومجلس

ال��ن��واب ووق��ف��وا عائقا ً أم��ام انعقاد
جلسات مجلس ال��ن��واب .أليس هو
هذا التاريخ الذي يتناغم مع العقل
اإلسرائيلي ال��ذي أراد أن يسقط كل
شيء في هذه الدولة وتكون الدولة
ب��ال��م��ق��اوم��ة م��ن خ�ل�ال ت��ع��زي��ز دور
مجلس النواب وال���وزراء والرئاسة
ألن لبنان يعوم فوق بحر من األزمات
التي تتولد من ظاهرة التكفير».
وش����دد ع��ل��ى م��واج��ه��ة اإلره����اب
التكفيري والصهيوني ،معتبرا ً أنه
«ينبغي أن نعزز وحدتنا الداخلية
بإزالة كل النظام العازل بين أبناء
الوطن الواحد وبتعزيز دور المقاومة
وبدعم الجيش اللبناني بكل الوسائل
الممكنة لكونه يشكل رافعة أساسية
لعملية النهوض الوطني».

احتفال باليوم الدولي لحفظة ال�سالم في الناقورة

بورتوالنو :الجميع ت�ص ّرف بمهنية عالية
في الظروف اال�ستثنائية
الناقورة -رانيا العشي
تحت شعار «تكريم أبطالنا» أحيت قوة األمم المتحدة
المؤقتة العاملة في جنوب لبنان« ،اليوم الدولي لحفظة
السالم التابعين لألمم المتحدة» باحتفال أقامته في
مقرها العام في الناقورة ،حيث وجهت التحية آلالف األفراد
العسكريين والمدنيين على خدمتهم في سبيل السالم.
رعى حفل االفتتاح القائد العام لـ «يونيفيل» الجنرال
لوتشيانو بورتوالنو ،بحضور العميد شربل أبو خليل
ممثالً قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ،وممثلين
ع��ن السلطات المحلية واألج��ه��زة األمنية ،والروحية
وض��ب��اط من الجيش وأع��ض��اء المجتمع ال��دول��ي ،إلى
جانب جنود حفظ سالم يمثلون  40دولة مشاركة في
«يونيفيل».
استهل االحتفال ،باستعراض بورتوالنو والعميد أبو
خليل ثلة من حرس الشرف ،ثم جرى وضع أكاليل الزهور
على النصب التذكاري لـ «يونيفيل» تخليدا ً لذكرى أكثر من
ثالثمئة جندي حفظ سالم منها فقدوا حياتهم خالل أداء
واجبهم في جنوب لبنان.
وألقى بورتوالنو كلمة بالمناسبة وجه خاللها التحية
لـ «الذين خسروا حياتهم بشكل مأساوي خالل الخدمة
تحت راي��ة األم��م المتحدة منذ ع��ام  ،»1948كما وجه
التحية أيضا ً «لحفظة السالم الخمسة من التوغو والذين
خسروا حياتهم في  29أيار  2016خالل تأدية واجبهم

في مالي».
وأضاف« :دعونا نك ِّرم ونهنئ حفظة السالم العاملين
في يونيفيل من خ�لال اإلش��ادة بجميع األف��راد مدنيين
وعسكريين على حد سواء لشجاعتهم والتزامهم بالعمل
من أج��ل قضية السالم ومهنيتهم التي أظهروها ليس
فقط خالل أداء أعمالهم اليومية بل أيضا ً خالل الظروف
االستثنائية».
وجه التحية إلى القوات المسلحة اللبنانية واألجهزة
كما ّ
األمنية «التي تشكل الشريك االستراتيجي ليونيفيل في
تنفيذ ق��رار مجلس األم��ن الدولي  ،)2006( 1701وهو
القرار ال��ذي يشكل جوهر الوالية الحالية لبعثة األمم
المتحدة» .وأعرب لهم عن امتنانه العميق لدعمهم الدائم،
قائالً «إن هذا الدعم ال غنى عنه لنجاح مهمة يونيفيل».
وفي ختام االحتفال ،جرى تقديم ميداليات السالم الى
ضباط من القوات الدولية العاملة في الجنوب ميداليات
األمم المتحدة لحفظ السالم.
يذكر أن الجمعية العامة لألمم المتحدة تحتفل في 29
أيار من كل عام باليوم الدولي لحفظة السالم التابعين
لألمم المتحدة بعد أن أق ّرته في نيسان  ،2003وذلك
لتوجيه التحية إلى جميع الرجال والنساء الذين يعملون
في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم لناحية كفاءتهم
المهنية العالية وتفانيهم وشجاعتهم ،وكذلك تكريما ً
لذكرى جنود حفظ السالم الذين فقدوا حياتهم في سبيل
قضية السالم.

�سورية تربح ( ...تتمة �ص)1
وقانونا ً انتخابيا ً جديداً .وهو تفاهم يجب أن يقدم فيه
الحريري التنازالت لخصومه ليضمن منهم تعاونا ً
وتحالفات نيابية وحكومية تعينه في ترميم وضعه
واس���ت���رداد س��اح��ت��ه ،وال���س���ؤال ه��ل يملك الحريري
الشجاعة التي يحتاجها لذلك كالتي كان يملكها والده
في مثل هذه الحاالت؟
يبقى قانون االنتخابات هو المفتاح ،وتبدو النسبية مع
متغيرات وضع المستقبل مناسبة لحجمه الجديد أكثر
من النظام األكثري ،كما تبدو حاجة للنائب وليد جنبالط
بعدما تضعضعت تحالفاته المسيحية ويخشى ضمور
حليفه األبرز الذي كان يمثله تيار المستقبل ،وينتظر مثله
ضمورا ً في حجم الكتلة النيابية ،ما يمنح مبادرة رئيس
المجلس النيابي موضع بحث جدي وربما قبوالً ،كما
عبر الوزير وائل أبو فاعور بلسان جنبالط ،والمبادرة
تقوم على التفاهم على قانون انتخابات نيابي وإجراء
انتخابات نيابية على أساسه وانتخاب رئيس الجمهورية
فورا ً من المجلس الجديد ،أو إجراء االنتخابات النيابية
وفقا ً للقانون الحالي وانتخاب الرئيس فوراً ،أو التفاهم
على سلة تضم الرئاسة والقانون االنتخابي والحكومة
ال��ج��دي��دة ،وه��و م��ا يبدو األرج���ح م��ع وض��ع المستقبل
الجديد.

ما بعد مفاجأة طرابلس؟

بقيت مفاجأة الجولة األخيرة من االنتخابات البلدية
واالختيارية في طرابلس المتمثلة باكتساح الئحة «قرار
طرابلس» المدعومة من الوزير أشرف ريفي مقاعد المدينة
البلدية ،محط متابعة وق���راءة في أبعادها وتداعياتها
السياسية واألمنية على الساحة الطرابلسية ولبنان عموماً.
وقالت مصادر طرابلسية مطلعة لـ»البناء» أن «نتائج
انتخابات طرابلس كانت خارج توقعات وحسابات الجميع،
بمن فيهم ريفي نفسه ،وج��اءت النتائج لتعبر عن رفض
الشارع الطرابلسي للسياسات المحلية التي انتهجها كل من
تيار المستقبل والرئيس ميقاتي في مراحل متعددة ،وبالتالي
انتخابات طرابلس لم تكن معركة إنمائية بل سياسية
بامتياز».
وأشارت المصادر إلى أن «المناطق األكثر حرمانا ً وفقرا ً
وتهميشا ً وتوترا ً مذهبيا ً والتي شهدت أحداثا ً أمنية وتعتبر
معقالً لإلسالميين في طرابلس السيما باب التبانة ،اقترعت
بكل ثقلها لالئحة قرار طرابلس عقابا ً للحريري وخروجا ً من
الحالة الحريرية ،وبالتالي يكون ريفي قد حارب وانتصر
بسيف اإلسالميين».

واعتبرت المصادر فوز الئحة ق��رار طرابلس بالخطوة
الخطيرة ،وتساءلت« :م��اذا بعد االنتخابات البلدية؟ هل
يحضر شيء ما لطرابلس ضمن مشروع يكون ريفي رأس
حربته؟ ال سيما أن المعلومات تتحدث عن أن السيارات
فجرت في طرطوس منذ أقل من أسبوعين م ّرت
المفخخة التي ّ
من طرابلس».

المشروع أكبر من مقعد نيابي

ولفتت المصادر إلى أن «المشروع الذي ُي َع ّد لطرابلس
َّ
يحضر
أكبر من مقعد نيابي بل له عالقة بقضايا المنطقة وما
للبنان في المرحلة المقبلة ،مشيرة إلى الخطاب العالي
السقف لريفي المدعوم من السعودية».
وتكمل المصادر الطرابلسية بالتساؤل« :لماذا لم يدفع
ميقاتي المال للشارع الطرابلسي ،كما كان يفعل في السابق
عند كل استحقاق ول��م ي ُقم بالزيارات إل��ى أزق��ة وش��وارع
طرابلس ،كما فعل ريفي الستمالة الشارع؟ فهل كان المقصود
أن يحصل م��ا حصل بتوجيه م��ن إرادة خارجية إلخ�لاء
الساحة لإلسالميين تمهيدا ً لشيء ما؟ وهل انتحر المستقبل
في الشمال وفي طرابلس أم ُنحِ ر؟
وقال الوزير ريفي في مؤتمر صحافي« :أم ّد يدي للحريري؛
وخالفي معه على نقاط سياسية أكبرها ترشيح فرنجية
للرئاسة».

 ..وفاضل أعلن استقالته

وفي سياق آخر ،وفي خطوة الفتة ،قدّم النائب روبير فاضل
استقالته من مجلس النواب ،مؤكدا ً أن «معركة االنتخابات
البلدية غيّبت وه ّمشت أكثر من مكون أساسي من المجلس
البلدي الجديد أو على األقل أخلّت باألعراف وبالجوهر».
وقال« :يع ّزيني بدون أن يكفيني أن وعي الناخب طغى لدى
األكثرية بعدم التشطيب الطائفي ،إال أن هذا لم يكن كافيا ً
لتجنب المحظور ،وحيث إن القضايا الميثاقية تلزم بموقف
واضح وصريح إلعادة النظر بقانون انتخاب البلديات كي ال
يتح ّول بدون قصد إلى مصدر للفتنة أو اإللغاء».

الطعن بنتائج القبيات؟

وأظهرت النتائج النهائية في القبيات فوز الئحة «القبيات
بتق ّرر» برئاسة رئيس البلدية الحالي عبدو عبدو على الالئحة
المدعومة من الثنائي الحزبي التيار الوطني الحر – «القوات».
وأع��رب��ت م��ص��ادر التيار الوطني الحر ف��ي القبيات لـ
«البناء» عن نية ل��دى الئحة «أه��ل القبيات» تقديم طعن
بنتائج االنتخابات لمجلس شورى الدولة ،لكنها أكدت أن
«القرار بذلك سيُتخذ خالل يومين نظرا ً للشوائب العديدة
التي حصلت خالل االنتخابات كإجبار المقترعين على عدم
الدخول إلى العازل وتوزيع لوائح ملغومة ،فضالً عن التالعب
بالصناديق خالل إصابة أحد رؤساء األقالم بوعكة صحية».

وشدّدت المصادر على أن «الفرق بين أول الخاسرين في
الئحة أهل القبيات وآخر الرابحين من الئحة القبيات بتق ّرر
هو فقط  3أص��وات ما يعني أن  20صوتا ً في القلم الذي
حصلت الحادثة داخله يقلب النتائج رأسا ً على عقب» .ونفت
المصادر ما يُقال عن انتصار العائالت على األح��زاب في
القبيات ،موضحة أن «األحزاب هي من العائالت والالئحتين
تضمان عائالت متنوعة ،وبالتالي المعركة كانت ذات طابع
سياسي ال عائلي» .إال أن مصادر الئحة «القبيات بتق ّرر» قالت
لـ «البناء» إن «لجنة القيد في سراي طرابلس ردّت االعتراض
الذي قدّمته الئحة أهل القبيات المدعومة من التيار والقوات،
وت ّم التوقيع على النتائج النهائية من مرشحي الالئحتين بعد
أن تبيّن عدم حصول تالعب بصناديق االقتراع» ،موضحة أن
«قرار مجلس شورى الدولة إن أتى لصالح الئحة أهل القبيات
فلن يؤثر كثيرا ً على النتيجة بل تحصد ثالثة مقاعد إضافية
لتصبح خمسة مقابل  16مقعدا ً لالئحة القبيات بتق ّرر».

حبيش لـ «البناء» :انتصر قرار القبيات

ونفى النائب هادي حبيش لـ «البناء» ما تم تداوله عن
تالعب بأحد أقالم االقتراع ،واعتبر ذلك مجرد أخبار وتشويش
على النتائج ،موضحا ً أن «ما حصل هو أن مساعد رئيس أحد
األق�لام تع ّرض لوعكة صحية ما استدعى إيقاف العملية
االنتخابية لعشر دقائق إلفساح المجال أمام الصيب األحمر
لنقله إلى المستشفى».
وأكد حبيش أن «األحزاب أخطأت في الدخول إلى معترك
االنتخابات البلدية وكان يجب عليها أن تترك األمر للعائالت
وأبناء القرى والبلدات التي تلعب دورا ً أكثر تأثيرا ً من األحزاب
في اختيار مَن يمثلها على الصعيد اإلنمائي والبلدي؛ وهذا ما
حصل في القبيات وأثبتت العائالت أنها ال تقبل مصادرة
قرارها من األحزاب وربح قرار القبيات في النهاية».
واعتبر حبيش أن «االنتخابات في القبيات اتخذت الطابع
اإلنمائي بداية ،لكن دخول األح��زاب ال سيما رئيس القوات
سمير جعجع والعماد ميشال عون والوزير جبران باسيل
ح�� ّول المعركة سياسية ورف��ض��ت العائالت إلغاءها في
منطقتها ،معتبرا ً أن دعمَه والوزير السابق مخايل الضاهر
لالئحة «أدى إلى فوزها وليس دعم أحدنا كما قيل».

المشنوق :الرئاسة قبل النيابة

وكان الفتا ً إعالن وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمره
الصحافي أم��س ،تأييده إج��راء االستحقاق الرئاسي قبل
خص االنتخابات
االنتخابات النيابية .وأكد المشنوق فيما
ّ
البلدية أن «نسبة االقتراع في كل لبنان في مراحل االنتخابات
البلدية كافة كادت تكون  50في المئة» ،معتبرا ً أنّ «النتائج
فاجأت كثيرين وبعضها كان متوقعاً ،مما يعني أنّ السياسة
في لبنان بخير» ،مضيفا ً «ليس من العدل والمنطق مقارنة
هذه االنتخابات بانتخابات  .»2010وأ ّكد أن «على جميع

القوى السياسية من دون استثناء أن تعيد النظر بأدائها
ومفرداتها وعناوينها بما يتجاوب مع عنصر الشباب»،
الفتا ً إلى أنه «يترك للقوى السياسية أن تفكك الرسائل التي
نتجت عن االنتخابات» ،ومعتبرا ً أنّ «ال مانع أمنيا ً من إجراء
االستحقاق النيابي في موعده».

أبو فاعور :النتخابات نيابية مبكرة

سياسياً ،وبعد االنتهاء من االستحقاق البلدي ،عادت
مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الواجهة وتح ّولت
مادة نقاش بين القيادات السياسية.
ولهذه الغاية زار وزير الصحة وائل أبو فاعور الرئيس
ب��ري ،م��وف��دا ً من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد
جنبالط عين التينة ،وفي موقف الفت من طرح بري حول
إجراء االنتخابات النيابية قبل الرئاسية ،قال أبو فاعور إثر
اللقاء« :فلتكن االنتخابات النيابية مبكرة وفق قانون جديد
نتفق عليه ،وإذا استعصى األم��ر فلتكن في موعدها وفق
قانون نتفق عليه أو وفق القانون الحالي .أما الحديث مجددا ً
عن تأجيل االنتخابات فهذا أمر لم يعد يستوي بعدما حصل
في االنتخابات البلدية التي قطعت الشك باليقين بعدم وجود
أي عائق أمام إجراء االنتخابات».

 ..وجلسة للجنة االتصاالت

على صعيد ملف اإلنترنت غير الشرعي ،تعقد لجنة
االتصاالت النيابية اليوم جلسة لمتابعة آخر التحقيقات في
هذا الملف ،وأشار مصدر في اللجنة لـ «البناء» إلى أن «جلسة
اليوم ستكون هامة وشاملة وستستمع اللجنة إل��ى آخر
توصلت إليها األجهزة القضائية
التحقيقات والمعلومات التي ّ
خص اإلنترنت غير الشرعي كما ستطلع على
واألمنية بما
ّ
التحقيقات التي أجرتها وزارة االت��ص��االت ،كما ستسأل
اللجنة وزير االتصاالت عن حقيقة الخالف بينه وبين آل المر
وارتباطات محطة الزعرور باإلنترنت غير الشرعي».
وأوضح المصدر أن «محور جلسة اليوم سيكون محاولة
الكشف عن الجهات التي تقف خلف المحطات غير الشرعية
وكيف أدخلت المعدّات واألجهزة إن كان عبر المرافئ الشرعية
وغير الشرعية .كما ستستمع اللجنة إلى تقرير للجمارك
ووزارة المالية يوضح ما إذا كانت المعدات قد أدخلت عبر
المرافئ الشرعية ،أما إذا أدخلت عبر المرافئ غير الشرعية
فاألجهزة األمنية ستفصح عن ذلك».
وأكد المصدر أن «رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف
لن يحضر جلسة اليوم بل سيحضر وزير االتصاالت ومن
يرتئيه من موظفي الوزارة» ،وشدد على أن «هناك توصيات
من رئيس المجلس نبيه بري إلى رئيس اللجنة النائب حسن
فضل الله بالذهاب في الملف حتى النهاية ،كما ستناقش
اللجنة المسؤولين المعنيين عن كل المعلومات التي تداولها
اإلعالم ال سيما محاوالت لفلفة هذا الملف».

