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اسغرب عون أن تكون الدائرة
املعتمدة في بلدية بيروت تضم
 3دوائر لالنتخابات النيابية
(بالل جاويش)

سمى الطاشناق
ّ
مرشحين على الئحة
وأصر
«وحدة بيروت»
ّ
على خوض االختيارية
مع التيار
يتشكك البعض
ّ
في احتمال خوض
الجماعة اإلسالمية
معركة في صيدا ضد
السعودي
علل عون انسحابه
بوجود «نزعة للسيطرة
على العاصمة»

السياسية التي أجراها أحمد الحريري،
بل تزامنت م��ع تدخل ميداني من خالل
إط�ل�اق املاكينة االنتخابية للتيار الذي
أعلن حالة الطوارئ االنتخابية في البلدة
ب �ع��د ف �ش��ل م �س��اع �ي��ه ب �س �ح��ب مرشحني
وت �ح �ق �ي��ق إج � �م� ��اع خ �ل ��ف الئ� �ح ��ة حيدر
التي يبدو أنها ستواجه معركة قاسية
ال تختلف ع��ن م �ع��ارك انتخابية سابقة
كان للوجود السوري (كان يشرف عليها
العقيد السوري عبد الله الحريري) تأثير
ع �ل��ى م �ج��ري��ات �ه��ا إذ ك ��ان ي �ح��ال��ف الحظ
رئيس البلدية الحالي فياض حيدر على
مدى دورتني انتخابيتني.
ّ
االنتخابية في
قلق املستقبل من املعركة
قب الياس ،ال يختلف عنه في بر الياس،
كبرى البلدات السنية في البقاع االوسط.
ف��امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ال� �ح ��ال ��ي ف ��ي قبضة
م ��واس ع��راج��ي امل�ح�س��وب سياسيًا على
املعارضة السابقة التي خسرت قسمًا من
عائلة امليس ،بفضل خطة محكمة أحسن
امل �س �ت �ق �ب��ل ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ،م ��ن خ �ل�ال تأليف
الئ �ح��ة ب��رئ��اس��ة ن��اج��ي امل �ي��س .وأوجبت
هذه الخطوة اصطفاف عائلة امليس خلف
ابنها ،ضد الئحة املعارضة السابقة التي
يتولى ايضًا رئاسة الئحتها عراجي الذي
سيواجه م��ع فريقه السياسي والعائلي
«أش��رس» معركة انتخابية للحفاظ على
املجلس البلدي وعدم سقوطه في قبضة
«امل �س �ت �ق �ب��ل» ال� ��ذي ض ��خ ك ��ل اإلمكانات،
امل��ادي��ة واملعنوية واإلع�لام�ي��ة ،لوضع بر
الياس تحت عباءته السياسية من خالل
مجلسها البلدي.
إص� � ��رار امل �س �ت �ق �ب��ل ع �ل��ى خ� ��وض معارك
س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ق ��ب ال� �ي ��اس وب� ��ر الياس،
ان �س �ح��ب ع �ل��ى ع��اص �م��ة ال �ب �ق��اع الغربي
ج ��ب ج �ن�ين ال �ت��ي س�ت�ش�ه��د ت �ن��اف �س��ًا بني
الئحة املستقبل برئاسة العميد املتقاعد
محمد ق ��دورة ،والئ �ح��ة ال��رئ�ي��س الحالي
للبلدية خالد شرانق املدعوم من مختلف
أح��زاب املعارضة السابقة وشخصياتها
املحلية .ويؤكد متابعون أن معركة جب
جنني االنتخابية تعني مباشرة رئيس
ال �ح �ك��وم��ة س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ال � ��ذي أوكل
ال ��ى اب ��ن ع�م�ت��ه أح �م��د ال �ح��ري��ري متابعة
م �ج��ري��ات �ه��ا وت ��وف �ي ��ر م ��ا ي� �ل ��زم م ��ن دعم
سياسي ومادي ومعنوي وحض أنصار
ال �ت �ي��ار ع �ل��ى ال �ت �ص��وي��ت ل�لائ �ح��ة قدورة
وغض النظر ًعن الخالفات الداخلية في
ما بينهم نزوال عند مقتضيات الوصول
ال� ��ى امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي ،وإس� �ق ��اط رمزية
شرانق ال��ذي وقف بوجه ً املستقبل طيلة
السنوات املاضية ،مشكال له عوامل قلق

وإزع� ��اج� ��ات س�ي��اس�ي��ة ل�ت�ق��رب��ه م ��ن إيلي
الفرزلي وعبد الرحيم مراد.

صيدا
ف��ي ص �ي��دا ،ل��م ينجح امل��رش��ح التوافقي
ل��رئ��اس��ة ال�ب�ل��دي��ة ،محمد ال�س�ع��ودي ،في
إق�ن��اع بعض م��ن يفترض توافقه معهم
ب��األس�م��اء ال�ت��ي ّ
ضمتها الئ�ح�ت��ه .ورغم
ذل��ك ،ب��ات معظم أه��ل املدينة يتعاملون
مع الالئحة وكأنها مجلس بلدي فائز،
ح �ت ��ى إن ق �ط �ب��ًا س �ي��اس �ي��ًا ف� ��ي املدينة
خاطب أع�ض� ً
�اء م��ن الالئحة زاروه أمس
ً
قائال« :لوال العيب والحياء لكان عليكم
امل �ب��ا ّش��رة ب�ع�م�ل�ك��م م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ة» .وقد
استفز ه��ذا األم��ر ع��ددًا م��ن أه��ل املدينة،

ف� �ت ��داع ��وا ل �ل �ت��رش��ح ك� �س� �رًا مل ��ا اعتبروه
«اح � �ت � �ك� ��ار ال� � �ق � ��رار ورف � �ض� ��ًا للتعليب،
وضرورة إجراء انتخابات ديموقراطية،
ال تعيني مجلس ب �ل��دي» ،على ح��د قول
امل �ح��ام��ي ح�س�ين ال �ح��ر ال� ��ذي سيترشح
لهذه االنتخابات.
رب �م��ا م ��ا ش� ّ�ج��ع ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن الئحة
السعودي فائزة بالتزكية أو انها مجلس
ب� �ل ��دي ق ��ائ ��م ه ��و غ� �ي ��اب ط� �ب ��ول املعركة
ال �ق��اس �ي��ة ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن ت� �ج ��ري .وهي
ط�ب��ول ل��م يقرعها حتى ال�ن��ائ��ب السابق
أس��ام��ة س�ع��د ،خ�ل�ال م��ؤت�م��ره الصحافي
ام � ��س ،م�ك�ت�ف�ي��ًا ب��ال �ق��ول إن «الخيارات
االنتخابية في املدينة باتت مفتوحة على
كل االحتماالت» ،فيما املوقف الذي أشار

إليه عدد من قياديي الجماعة االسالمية،
وبينهم نائبها عماد ًالحوت ،عن احتمال
تأليف الجماعة الئ�ح��ة غير مكتملة في
صيدا ملواجهة الئحة السعودي ،يشكك
البعض ف��ي إم�ك��ان ح�ص��ول��ه .فالجماعة
في صيدا لن تذهب إل��ى «كسر الزجاج»
ف��ي وج ��ه امل�س�ت�ق�ب��ل ،رغ ��م ال�ص�ف�ع��ة التي
ت�ل�ق�ت�ه��ا ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ب �ل� ّ
�دي �ت��ي برجا
وكترمايا على أيدي التيار.
وعلمت «األخبار» أن سعد سينهي مساء
اليوم ،مع فريق عمله ،وضع ملسات على
الئحة من االسماء لشخصيات ووجوه
اج �ت �م��اع �ي��ة ص� �ي ��داوي ��ة .وه � ��ذه الالئحة
س �ت��درس ب�ع�ن��اي��ة ،وس�ت�ن��اق��ش م��ع عدد
م��ن امل�ع�ن�ي�ين وال�ح�ل�ف��اء «ف��إم��ا أن تعلن،

ل �ت �ح �ص��ل امل �ع��رك��ة ف ��ي ص� �ي ��دا ،وإم � ��ا أن
يقفل على املوضوع ويتم االنسحاب من
االستحقاق االنتخابي».
أما سعد فقد نعى في مؤتمره الصحافي
ال �ت��واف��ق ف��ي امل��دي �ن��ة م��ن دون أن يؤكد
حصول معركة مكررًا عبارة «خياراتنا
مفتوحة» .وأش��ار سعد إلى «أن املرشح
�ودي ل � ��م ي� �ع ��د مرشحًا
م� �ح� �م ��د ال � �س � �ع� � ً
ت��واف�ق�ي��ًا أو م�س�ت�ق�لا ،ب��ل أص�ب��ح مرشح
ت�ي��ار ال�ح��ري��ري ف��ي املدينة الف�ت��ًا إل��ى أن
ال �ن��ائ �ب��ة ال �ح��ري��ري ق��د ت �ن �ك��رت للوعود
التي قطعتها بعدم التدخل ف��ي تأليف
ال�ل�ائ �ح��ة ،وأن امل �ه �ن��دس ال �س �ع��ودي قد
نكث بتعهداته املعلنة ،وفشل في الوفاء
بعهوده».
وت�ح��دث سعد ع��ن «ت��آم��ر وت��واط��ؤ» قال
إنهما حصال م�ع��ه ،و«ج ��رى تدبيرهما
في أروقة القصور .ويدعواننا للرد .لذلك
ف��امل��واج�ه��ة م��ع ت�ي��ار املستقبل مفتوحة
في كل الساحات وال�ش��وارع واملحطات.
وت� � �ي � ��ارن � ��ا م � �ت � �ط ��وع وم � �ت � �ح � �م ��س .وله
خياراته الوطنية والتنموية الواضحة،
وي �م �ك �ن��ه أن ي� �ق ��ود امل � �ع� ��ارك بجهوزية
وف��ي أي وق ��ت .وس�ن�ت�ع��اط��ى م��ع محطة
االن�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي��ة بالشكل املناسب
ال��ذي يخدم توجهات تيارنا ،والقاعدة
التي تحكم حركتنا هي مصلحة عموم
أبناء املدينة».
م� � �ص � ��ادر س� �ي ��اس� �ي ��ة م� �ت ��اب� �ع ��ة كشفت
ّ
ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار» أن ت � � � ��ردد أس� ��ام� ��ة سعد
(ب��وص �ف��ه ال��وح �ي��د ال� �ق ��ادر ع �ل��ى فرض
معركة انتخابية بمعزل عن نتائجها)
ي�ع��ود ال��ى جملة معطيات ،منها «عدم
ال �ق �ف��ز س��ري �ع��ًا ع ��ن خ �ط��أ إدارة عملية
التفاوض مع السعودي التي استهلكت
وق �ت��ًا دون ج � ��دوى ،إل ��ى ت��أل �ي��ف الئحة
م �ض ��ادة ل �ل �س �ع��ودي ،ف ��ي ظ ��ل خسارته
عددًا من األسماء الوازنة والفاعلة التي
كان باستطاعة سعد مواجهة خصومه
ب �ه��ا» .أم ��ا م��ا ج �ع��ل س �ع��د ي�ب�ق��ي الباب
مفتوحًا على كل االحتماالت ،فقد يكون
إص ��رار «أغلبية ق��اع��دت��ه الشعبية على
الذهاب الى معركة ضد الحريري».

تقرير

ّ
ّ
االستخبارات اإلسرائيلية :حزب الله  2010يختلف عن 2006
أدل ��ت االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة بدلوها،
وت �ج��اوزت التركيز على ملف ص��واري��خ س�ك��ود ،التي
تتهم س��وري��ا بنقلها إل��ى ح��زب ال �ل��ه ،ورأت أن ّ
تزوده
بصواريخ بعيدة املدى ليس سوى «حافة الجليد» ألنه
يملك حاليًا ترسانة م��ن آالف ال�ص��واري��خ م��ن مختلف
األنواع واألم��داء ،بما فيها «صواريخ تعمل على الوقود
الصلب وبعيدة املدى وأكثر دقة».
ورف� � ��ض رئ� �ي ��س ق �س��م األب � �ح� ��اث ف ��ي االستخبارات
اإلسرائيلية ،أمان ،العميد يوسي بايدتس ،إطالق عنوان
التهريب على ّ
عملية نقل الوسائل القتالية من سوريا
إلى حزب الله ألنها «تتم بشكل دائم» وبشكل «رسمي
ومنظم» ،من قبل النظامني السوري واإليراني.
وشدد بايدتس ،خالل مثوله أمام لجنة الخارجية واألمن
التابعة للكنيست ،على خطورة امتالك حزب الله أسلحة
ُ ِّ
متطورة ألنها تمكنه «م��ن نصب قواعد إلطالقها في
عمق األراض ��ي اللبنانية» وف��ي ال��وق��ت نفسه «تمنحه
القدرة على إصابة عمق األراضي اإلسرائيلية» .وأجرى
ّ
العسكرية لحزب الله في املرحلة
مقارنة بني ال�ق��درات
الحالية مع قدراته السابقة ،بالقول إن «نموذج حزب الله
 2010يختلف عن نموذج .»2006
في مقابل التراكم ّ
الكمي والنوعي لقدراته الصاروخية،
رأى ب��اي��دت��س أن ح��زب ال�ل��ه ي��واج��ه ح��ال��ة ت��وت��ر داخلي
ب�ين ه� ّ
�وي��ات��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة :ف�م��ن ج�ه��ة ه��و م�ل�ت��زم بالجهاد
وإي � ��ران ،وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى ل��دي��ه اع�ت�ب��ارات��ه السياسية
الداخلية واحتياجات الطائفة الشيعية ،ولهذه األسباب

يلتزم التهدئة مع إسرائيل حاليًا .أض��اف بايدتس أن
االستخبارات العسكرية تقدر بأن حزب الله غير معني
بمواجهة شاملة مع إسرائيل ويخشاها ،لكنه يستعد
لها ،أضف إلى أنه ما زال ّ
يتعهد علنًا بتنفيذ عمليات
إرهابية ضد إسرائيل.
أم ��ا ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال� �س ��وري ،ف �ك��رر ب��اي��دت��س الرؤية
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ت��ي ت ��رى «أن س��وري��ا ت��واص��ل السير
ع �ل��ى م� �س ��اري ��ن ،م ��ن دون أن ت� ��رى ن �ف �س �ه��ا مطالبة
باختيار أحدهما من قبل الساحة الدولية .فمن جهة،
ت �ط��ور ع�لاق��ات�ه��ا م��ع ال �غ��رب وال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة وتركيا،
وتستعيد نفوذها في لبنان ،وم��ن جهة أخ��رى ترسخ
تعاونها االستراتيجي مع إي��ران وح��زب الله واإلرهاب
الفلسطيني».
وأكد رئيس قسم األبحاث أن «االستخبارات العسكرية
تلمح رغبة ل��دى السوريني بالتوصل إل��ى تسوية ،لكن
بشروطها ،أي استعادة هضبة الجوالن بالكامل ،إضافة
إل��ى ال��دور األميركي الفاعل» ،وأش��ار إل��ى أن سوريا ال
تثق بالحكومة اإلسرائيلية الحالية ،وبالتالي فهي غير
ّ
معنية بـ«القيام بخطوات لبناء الثقة» .ورأى بايدتس
أنه على الرغم من الهدوء القائم على مختلف الجبهات
«بسبب الردع اإلسرائيلي وخشية مواجهة شاملة» ،إال
أن��ه «ال استقرار ف��ي البيئة االستراتيجية إلسرائيل».
وتناول املخاطر والفرص التي تنطوي عليها املسارات
السياسية في املنطقة ،بالقول إن هناك إمكانات للتوصل
إل ��ى ت �س��وي��ات س�ي��اس�ي��ة م��ع الفلسطينيني وسوريا.

لكن في الجهة املقابلة ،ف��إن املوضوع النووي اإليراني
والتسلح املكثف من قبل األع��داء في الدائرتني القريبة
والبعيدة ،إضافة إلى إمكان حصول عملية إرهابية قد
تؤدي إلى التدهور».
أم��ا بالنسبة إل��ى امل��وض��وع اإلي��ران��ي ،فقد رأى بايدتس
أن «اإلي��ران �ي�ين ي��واص �ل��ون ت�ط��وي��ر ب��رن��ام�ج�ه��م النووي
ويراكمون قدرات تتيح لهم الوصول إلى السالح النووي
متى ش ��اؤوا» ،الف�ت��ًا إل��ى أن��ه ف��ي امل��اض��ي ك��ان حصول
إيران على قدرات نووية مرتبطًا بالعقبات التكنولوجية،
أما اليوم فاألمر مرتبط بقرارهم فحسب».
ُيشار إلى أن الرئيس األميركي باراك أوباما كان قد رأى
ف��ي رس��ال��ة بعثها إل��ى ال�ك��ون�غ��رس األم�ي��رك��ي ،ف��ي إطار
التمديد للعقوبات االق�ت�ص��ادي��ة األح��ادي��ة ال�ج��ان��ب على
دم�ش��ق ،أن «أف �ع��ال س��وري��ا وسياساتها تضع تهديدًا
ً
متواصال وغير مألوف واستثنائيًا على األم��ن القومي
للواليات املتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها».
أضاف أوباما إننا «نقلنا إلى الحكومة السورية بطريقة
مباشرة ،أن األف�ع��ال السورية ه��ي التي ستحدد م��ا إذا
كانت إجراءات الطوارئ القومية (العقوبات) هذه ستجدد
أو تزال في املستقبل» .إلى ذلكّ ،
توعد نائب وزير الدفاع
السوري العماد أحمد عبد النبي أن بالده جاهزة لصد أي
عدوان إسرائيلي ،فيما رأى الرئيس التركي عبد الله غول
أن االتهامات اإلسرائيلية لسوريا بنقل صواريخ سكود
إل��ى ح��زب ال�ل��ه ت�ه��دف إل��ى «ح ��رف امل �س��ار» ع��ن الهدف
األساسي للمنطقة وهو تحقيق السالم الشامل.

