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تقرير

صيدا كيف؟ المستقبل ال يريد انتخابات بلدية
محامية
نعيم عباس:

التحقيق
معه مهمة
االستخبارات
أش ــارت املحامية فــاديــا شديد،
وكـيـلــة اإلره ــاب ــي نعيم عـبــاس،
الى أن الجهة املعنية باستجوابه
حـ ـ ــول االعـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــات الـ ـج ــدي ــدة
ال ـت ــي أدل ـ ــى ب ـهــا أم ـ ــام املـحـكـمــة
العسكرية الجمعة الفائت هي
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـي ــش ،ولـيــس
ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق الـعـسـكــري.
ولـفـتــت ال ــى أن الـتـحـقـيــق ال ــذي
قــد يتم الـيــوم فــي وزارة الــدفــاع
قــد يعقد مــن دون حـضــورهــا،
عـلـمــا بــأن ـهــا س ـت ــزور مــوكـلـهــا
فـ ــي س ـج ـن ــه فـ ــي ال ــري ـح ــان ـي ــة.
وك ــان ال ـنــائــب ال ـع ــام التمييزي
القاضي ّسمير حمود قد أعلن
أنــه سيكلف مـفـ ّـوض الحكومة
ل ـ ـ ـ ــدى امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
الـقــاضــي صـقــر ص ـقــر ،الطلب
من املحكمة العسكرية الدائمة
نـسـخــة عــن إفـ ــادة ع ـبــاس التي
أدل ـ ـ ـ ــى بـ ـه ــا أثـ ـ ـن ـ ــاء م ـحــاك ـم ـتــه
وت ـك ـل ـي ــف ف ـ ــرع ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـج ـي ــش إج ـ ــراء
الـتـحـقـيـقــات األول ـي ــة مـعــه حــول
مــا ورد فــي إفــادتــه عــن اغتيال
اللواء فرنسوا الحاج والتخطيط
الغتيال النائب وليد جنبالط.
وبــدا الفتًا اهتمام وزيــر العدل
أشـ ـ ـ ـ ــرف ريـ ـ ـف ـ ــي بـ ــاع ـ ـتـ ــرافـ ــات
عباس في ما يخص املخابرات
السورية ،علمًا بأن عباس حدد
أنها مبنية على تحليالته وليس
على معلومات.
وعن تأثير االعترافات الجديدة
على سير املحاكمة ،أوضحت
مـ ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة أن ع ـبــاس
ال ي ـ ــزال ق ـيــد ال ـتــوق ـيــف وغـيــر
محكوم ،وتضاف اعترافاته إلى
ملفاته املتعددة أمام العسكرية
واملجلس العدلي.

املواجهة وجد ما هي النتائج العملية
في هذه املواجهة».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ي ـن ـف ــذ أصـ ــدقـ ــاء
وعائلة املوقوف السابق في تشيكيا
ع ـلــي ف ـي ــاض ،وق ـف ــة تـضــامـنـيــة مـعــه،
استنكارا لتوقيفه وللمطالبة بحريته
وان ـص ــاف ــه ،ع ـنــد ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة من
ق ـب ــل ظ ـه ــر الـ ـي ــوم أمـ ـ ــام ق ـص ــر ال ـع ــدل
ف ــي بـ ـي ــروت .وق ــد أف ــرج ــت الـسـلـطــات
الـتـشـيـكـيــة ع ــن ف ـيــاض امل ــوق ــوف منذ
عــام  ،2014بـنـ ً
ـاء ّ على طلب السلطات
االميركية التي لفقت له تهمة محاولة
تسليح منظمة «ف ــارك» الكولومبية.
وفـ ـي ــاض ل ـب ـنــانــي ي ـح ـمــل الـجـنـسـيــة
األوكرانية ،كان يعمل في وزارة الدفاع
فــي كييف كــوسـيــط فــي عمليات بيع
السالح االوكراني .وأطلقت السلطات
التشيكية ســراحــه األسـبــوع املــاضــي،
في عملية تبادل أدت أيضًا إلى إطالق
شقيقه وخـمـســة تشيكيني اختطفوا
في البقاع الصيف املاضي.
(األخبار)

الحكومة أقرت
تمويل االنتخابات البلدية
ودوائر نفوس محافظة
الجنوب أنجزت لوائح الشطب.
مع هذا ،ليس حاسمًا بأن
صيدا ستكون على موعد
مع بلدية جديدة في أيار
المقبل .لكن بوابة الجنوب
قد تكون على موعد مع
رئيس بلدية جديد في حال
إصرار محمد السعودي على
تقديم استقالته فور انتهاء
واليته
آمال خليل
«ص ـيــدا ك ـي ــف؟» ،ي ـســأل الــرئ ـيــس رفـيــق
ال ـحــريــري بحسب ال ـلــوحــات اإلعــانـيــة
التي انتشرت خالل األسبوع الفائت في
مسقط رأس ــه ،عشية الــذكــرى الـحــاديــة
ع ـشــرة الغـتـيــالــه .عـلــى خلفية رمــاديــة،
ي ـظ ـهــر وجـ ــه ال ـح ــري ــري مـبـتـسـمــا ،وقــد
ارت ـســم أمــامــه كــأنـمــا يـخــرج مــن لسانه
وقلبه ،ذلــك السؤال املطمئن عن أحــوال
ّ
مــديـنـتــه وأه ـل ـهــا ،وق ـلــب صـغـيــر معلق
ببالون .ذلــك القلب املعلق يشبه تمامًا
أحــوال الصيداويني هــذه األي ــام :خمود
بـعــد ثـ ــوران مــذهـبــي وج ـمــود سياسي
ون ـك ـبــة اق ـت ـصــاديــة .ال يـمـكــن الــوصــول
إل ــى ال ـل ــوح ــات ال ــرم ــادي ــة امل ـع ـل ـقــة فــوق
األسـطــح واألعـمــدة إلجــابــة الشهيد عن
ســؤالــه .الـتـقــط الـبـعــض ص ــورًا لــإعــان
واسـتـعــانــوا بــ»الـفــوتــوشــوب» ،لتدوين
أجــوبـتـهــم ثــم نـشــروهــا عـبــر الــواتـســاب
وال ـ ـفـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك .ص ـ ـيـ ــدا ك ـ ـيـ ــف؟ ي ـس ــأل
الحريري .فيجيبون 40« :ألف صيداوي
عــاطــل مــن الـعـمــل» و»م ــن  6أشـهــر مش
قابضني» و»صرفونا من أوجيه» و»ما
في مصاري وإعاشات وأدوية».
أراد صاحب الفكرة من حملة ذكرى هذا
العام أن يشد العصب الصيداوي .لكن

ّ
السؤال شكل «فشة خلق» للصيداويني
للتعبير عــن اسـتـيــائـهــم مــن أداء تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل ون ــائ ـب ـي ــه ،ب ـه ـيــة ال ـح ــري ــري
وفؤاد السنيورة .فعدا عن األزمة املالية
والـخــدمــاتـيــة الـتــي يعانيها الـتـيــار في
ج ـم ـيــع املـ ـن ــاط ــق ،ت ـش ـعــر صـ ـي ــدا بـغــن
إضـ ــافـ ــي يـ ـتـ ـك ــرر بـ ــن الـ ـح ــن واآلخ ـ ـ ــر:
التجاهل والـغـيــاب .وآخ ــر مظاهرهما،
تخصيص سيدة مجدليون ثالثة أيام
في األسبوع الستقبال الوفود الرسمية
وال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي «ب ـي ــت ال ــوس ــط» ،علمًا
بأنها في صيدا ال تختلط بالشعب إال
في املناسبات النادرة.
أس ـه ــم املـسـتـقـبــل ف ــي ص ـي ــدا ف ــي أدن ــى
مـسـتــويــاتـهــا ،وي ـش ـبــه ال ــوض ــع م ــا كــان
عـلـيــه عـشـيــة االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة عــام
 ،2004ع ـن ــدم ــا ح ـق ــق ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
بـ ـقـ ـي ــادة أسـ ــامـ ــة سـ ـع ــد فـ ـ ـ ــوزًا كــاس ـحــا
عـلــى املـسـتـقـبــل ب ـق ـيــادة الــرئ ـيــس رفيق
ال ـحــريــري شـخـصـيــا .ال ـظ ــروف مــؤاتـيــة
ل ـكــي يـسـتـعـيــد ال ـت ـي ــار م ـســاح ـتــه الـتــي
خسرها فــي االنـتـخــابــات النيابية عام
 2009ثم البلدية بعد عام .إذ كان تقييم
الحمالت االنتخابية للطرفني حينها:
«ال ـق ــوى الــوطـنـيــة تـبـيــع ال ـن ــاس كــامــا.
أم ــا آل ال ـحــريــري ،فيبيعونهم وظــائــف
وخ ــدم ــات» .حــالـيــا ،يـتـســاوى الـطــرفــان
في بيع الكالم .فهل لهذا السبب أعرب
كــل مــن الـحــريــري والـسـنـيــورة ،بحسب
ما نقل عنهما في مجالسهما الخاصة،
عن تفضيلهما عدم إجــراء االنتخابات
الـبـلــديــة بـعــد ثــاثــة أش ـه ــر؟ ول ـكــن رغــم
ال ـتــأج ـيــل امل ــرج ــح ،ل ــن «ت ــزم ــط» صـيــدا
مــن االنتخابات .رئيس البلدية محمد
ال ـس ـعــودي أبـلــغ املـعـنـيــن مـنــذ ع ــام أنــه
لــن يـمــدد واليـتــه فــي حــال م ــددت واليــة
املجالس البلدية ،متمسكًا باالستقالة
فـ ـ ــور انـ ـتـ ـه ــاء والي ـ ـتـ ــه الـ ـس ــداسـ ـي ــة فــي
 23أي ـ ــار امل ـق ـب ــل .ق ـ ــرار أرب ـ ــك املـسـتـقـبــل
وحلفاءه والتيار الوطني على السواء.
من البديل؟ ســؤال لم يجد إجابة حتى
اآلن ،مللء فراغ السعودي الذي رشحته
الحريري ،وربــط موافقته على العرض
بـ ـم ــوافـ ـق ــة ص ــديـ ـق ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـظ ـيــم
الشعبي الناصري أسامة سعد.
قـ ـ ـب ـ ــل أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ـ ـ ــن ،دعـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــورة
ال ـس ـعــودي إل ــى اجـتـمــاع عــاجــل ،طالبًا
منه التراجع عن قــراره واالستمرار في

مـنـصـبــه .م ـصــادر مــواك ـبــة لـلـقــاء نقلت
عن السنيورة قوله إنــه «غير متحمس
إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات مـ ـ ــن األسـ ـ ـ ــاس
ّ
ويرجح عدم حصولها» .السعودي أكد
لـ»األخبار» رفضه تمديد واليته ،مشيرًا
إل ــى أن ــه وض ــع املــرجـعـيــات الـصـيــداويــة
فــي أجـ ــواء قـ ــراره مـنــذ أش ـهــر .ل ـكــن ،من
حوله ،تشاع أجــواء مختلفة .ينقل عنه
قبوله البقاء في منصبه مؤقتًا ،في حال
تـقــرر تــأجـيــل تقني لــانـتـخــابــات لستة
أشهر .إال أنه ينفي علمه بتلك األجواء،
ً
قبل أن يستدرك قائال »:إذا تأجيل لستة
أشهر فقط ،ما إلي عني أعاند .إنما ليس
أكثر».
ّ
مصير االنتخابات معلق ،يعلق صيدا
في الهواء حتى نهاية الشهر الجاري،
م ــوع ــد ان ـت ـه ــاء م ـه ـلــة دعـ ـ ــوة ال ـه ـي ـئــات
ال ـن ــاخ ـب ــة ال ـت ــي ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي حـ ــال حـصــولـهــا
ـ ـ ـ ـ ت ـش ـكــل ال ــدل ـي ــل ال ـق ــاط ــع ع ـل ــى إجـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات .ح ـتــى ذل ــك ال ـح ــن ،تضع
القوى الصيداوية كل االحتماالت على
الـطــاولــة ،ســواء أجــريــت االنتخابات أو
ّ
ال .سـعــد أكـ ــد ل ــ»األخ ـب ــار» أن التنظيم

أسهم المستقبل
في صيدا في أدنى
مستوياتها ويشبه
وضعه ما كان عليه
عشية انتخابات 2004

ال ـش ـع ـب ــي وح ـ ـل ـ ـفـ ــاءه س ـ ـي ـ ـبـ ــدأون ه ــذا
األسبوع اجتماعات تشاورية ملواجهة
كل االحتماالت« ،إذ يهم القوى الوطنية
امل ـ ـضـ ــي ب ــال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي».
ل ـكــن ،و»ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـجــديــة ال ـظــاهــرة
ل ـ ــدى الـ ــزع ـ ـمـ ــاء»ّ ،
رج ـ ـ ــح س ـع ــد تــأج ـيــل
االنتخابات «ألنهم في الحقيقة يعملون
عـلــى الـتـمــديــد خــوفــا مــن ت ـبــدل الحجم
ال ـت ـم ـث ـي ـلــي ب ـع ــد األزم ـ ـ ـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وتغير التحالفات» .أمــا صـيــداويــا ،في

ح ــال بقيت الـبـلــديــة وغ ــادر الـسـعــودي،
فال يعول على تغييرات تمثيلية جذرية
تفرزها االنتخابات الداخلية لألعضاء
الـ  .21فاملجلس كله من «الئحة الوفاق
لـ ــإن ـ ـمـ ــاء» ،ن ـ ـتـ ــاج تـ ـح ــال ــف امل ـس ـت ـق ـبــل
( 16عـ ـضـ ـوًا م ـن ـهــم ال ــرئ ـي ــس ون ــائ ـب ــه)
والـجـمــاعــة اإلســامـيــة ( 3أع ـضــاء) إلــى
جانب عضوين محسوبني على رئيس
البلدية الـســابــق عبد الــرحـمــن الـبــزري.
وعـلـيــه ،فــإن بــديــل الـسـعــودي «سيكون
من الجو نفسه» ،مرجحًا انتخاب نائب
الرئيس إبراهيم البساط.
ولكن ما هي حظوظ األمني العام لتيار
املستقبل أحمد الحريري؟ يكاد ينسى
ك ـث ـيــرون ،ومـنـهــم أع ـضــاء فــي الـبـلــديــة،
أن الحريري زميل لهم .فهو لم يشارك
فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـب ـل ــدي ــة م ـن ــذ ســت
سنوات .مع ذلك ،تم الترويج له كخلف
ل ـل ـس ـعــودي «فـ ــي م ـح ــاول ــة مـسـتـقـبـلـيــة
الس ـت ـعــادة الـشـعـبـيــة» .سـعــد يستبعد
هـ ــذا االحـ ـتـ ـم ــال ،م ـع ـت ـب ـرًا أن املـسـتـقـبــل
يخدم الناس من خالل البلدية والقوى
األم ـن ـي ــة م ــن دون أن ي ـك ــون ال ـحــريــري
شخصيًا رئيسًا.
وه ـ ـ ـ ــل لـ ـلـ ـجـ ـم ــاع ــة رأي آخ ـ ـ ـ ــر بـ ـب ــدي ــل
الـسـعــودي؟ يصف امل ـســؤول السياسي
للجماعة اإلسالمية في الجنوب بسام
ح ـم ــود «ال ـت ـج ــرب ــة ال ـب ـل ــدي ــة» بــرئــاســة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي بـ ــ»الـ ـن ــاجـ ـح ــة وامل ـ ـم ـ ـتـ ــازة
واملـتـجــانـســة وامل ـن ـت ـجــة» .ل ــذل ــك ،تمنى
عـلــى ال ـس ـعــودي «االس ـت ـم ــرار فــي حمل
األمانة في هذه الظروف الصعبة» .لكن،
ماذا لو أصر األخير على االستقالة ،هل
ترشح الجماعة أحــد أعضائها الثالثة
لخالفته؟ رفض حمود اإلجابة ،معتبرًا
أن «األمـ ــر ســابــق ألوان ـ ــه ،ول ـكــل ح ــادث
حديث».
ال ـبــزري ،الـشــريــك فــي الـبـلــديــة الحالية،
يشكك أســاســا فــي استقالة السعودي.
يـقــول« :فــي الـقــانــون يحل مكانه نائب
ال ــرئ ـي ــس» .أم ــا امل ـعــاي ـيــر ال ـخــاصــة بني
األعضاء بعد ست سنوات من االحتكاك
«فـتـصـبــح أه ــم مــن التمثيل السياسي
وتتحول إلى تقديرات خاصة بكل منهم
ع ــن األج ـ ــدر واألنـ ـس ــب» ي ـقــول ال ـب ــزري.
صيداويًا ،يجد أن املزاج الشعبي ال يزال
ً
خجوال ولم يدخل في إيقاع االنتخابات
«ألنه يشكك في حصولها من األصل».

تقرير

تفكيك عبوتين في طرابلس في نهاية أسبوع متوتر
عبد الكافي الصمد
سادت البلبلة طرابلس أمس إثر عثور
الجيش على عبوتني ناسفتني ّ
معدتني
للتفجير في مستودع أحد املباني في
ســاحــة الـنـجـمــة .م ــا أع ــاد إل ــى املــديـنــة
أجـ ـ ــواء الـ ـخ ــوف وال ـق ـل ــق م ــن اح ـت ـمــال
عـ ـ ــودة ال ـت ــوت ــر األمـ ـن ــي وال ـت ـف ـج ـيــرات
ثانية إلى عاصمة الشمال.
وأوض ــح مصدر أمني ل ـ «األخ ـبــار» أن
«العبوتني كانتا جاهزتني للتفجير».
ورجح أن يكون هدفهما إثارة البلبلة
فــي طــرابـلــس ،وأن مــن يـقــف وراء ه ـمــا
فرد أو مجموعة أفــراد «وليسوا حالة
ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ألن الـ ــوضـ ــع األم ـ ـنـ ــي فــي
املدينة ممسوك وتحت السيطرة».
وأعـلـنــت مــديــريــة الـتــوجـيــه فــي قـيــادة
الـجـيــش ،فــي ب ـيــان ،أن الـجـيــش فــرض
طوقًا أمنيًا حول مبنى داالتي وأخاله
واملباني املجاورة له من املدنيني .وبعد
كشف الخبير العسكري تبني أن إحدى
العبوتني «مصنعة يدويًا وهي مؤلفة
م ــن  3أنــاب ـيــب م ـح ـشــوة ب ـحــوالــى 1,5
كلغ من املتفجرات وموصولة بصاعق
وفتيل إشعال بطيء؛ والثانية ،عبارة
عــن ق ــارورة غــاز تحتوي على  10كلغ
مــن امل ــواد املـتـفـجــرة ،مــوصــولــة بفتيل
وص ــاع ــق كـهــربــائــي وتـعـمــل بــواسـطــة

جهاز تفجير عن بعد».
ورأى ال ــوزي ــر ال ـســابــق فـيـصــل كــرامــي
أن طــرابـلــس «نـجــت مــن مـجــزرة كــادت
ت ـ ــودي ب ـح ـيــاة ال ـع ـش ــرات ف ــي منطقة
ال ـشــوارع واألسـ ــواق الشعبية املمتدة
بني ساحتي النجمة والـكــورة ،بعدما
ت ــدارك الـجـيــش امل ــأس ــاة» .وس ــأل« :مــن
يريد كل هذا الشر لطرابلس وألهلها،
وملـ ـ ـ ــاذا؟» ،م ـش ـي ـرًا ال ــى أن «ال ـت ـط ــورات
امليدانية في املنطقة تشهد متغيرات
كـبــرى ،واالره ــاب لــن يـتــردد فــي تكرار
املحاولة لزج مدينتنا في أتون الحريق
املذهبي والطائفي الذي يضرب العالم
العربي».

ويأتي اكتشاف العبوتني بعد سلسلة
إشـ ـك ــاالت شـهــدتـهــا عــاص ـمــة الـشـمــال
االس ـب ــوع امل ــاض ــي أرخ ــت ب ــأج ــواء من
الـتــوتــر على املــديـنــة وأث ــارت مخاوف
مــن مـخـطــط لـخــربـطــة الــوضــع األمـنــي
ً
ال ــذي يـشـهــد إس ـت ـق ــرارًا أمـنـيــا مـقـبــوال
م ـن ــذ ت ـط ـب ـيــق ال ـخ ـط ــة األمـ ـنـ ـي ــة فـيـهــا
قبل أكـثــر مــن سنة ونـصــف سـنــة .فقد
شـهــد مـحـيــط نـهــر أب ــو عـلــي ومنطقة
ال ـج ـســريــن وخـ ــان الـعـسـكــر والــدبــاغــة
واألســواق القديمة في طرابلس خالل
األسبوع املاضي ظهورا مسلحًا على
خـلـفـيــة ف ــرض خـ ــوات وبـسـبــب خــاف
حول تقاسم مناطق النفوذ ألصحاب

م ــول ــدات ال ـك ـهــربــاء ال ـخ ــاص ــة .وأظ ـهــر
االش ـ ـكـ ــال وجـ ـ ــود ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن
األسـلـحــة الـحــربـيــة الـفــرديــة بــن أيــدي
امل ــواطـ ـن ــن ،صـ ـ ــادر ال ـج ـي ــش أغ ـل ـب ـهــا،
ً
فـضــا عــن الـعـثــور عـلــى عـبــوة ناسفة
مع املوقوفني الذين ناهز عددهم الـ .40
وفيما كــان الجيش واألجـهــزة األمنية
يلملمون تداعيات إشكال محيط نهر
أب ــو ع ـلــي ،ب ــرز إش ـك ــال م ــن ن ــوع آخ ــر،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ش ــائـ ـع ــات ت ـح ــدث ــت عــن
قيام مسؤولني عن مقبرة الغرباء في
طــرابـلــس بنبش بـعــض الـقـبــور ونقل
رفــات أصحابها بهدف توسيع غرفة
غ ـس ـيــل امل ــوت ــى وت ـك ـف ـي ـن ـهــم .وأثـ ـ ــارت
الـشــائـعــة تــوت ـرًا مذهبيًا بـعــدمــا ت ـ ّ
ـردد
أن امل ــوت ــى ال ــذي ــن نـبـشــت ق ـبــورهــم من
الـطــائـفــة الـعـلــويــة .واس ـتــدعــى الـتــوتــر
ً
ت ــدخ ــا أم ـن ـيــا وس ـيــاس ـيــا ،فـيـمــا نفى
م ـف ـت ــي ط ــرابـ ـل ــس وال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـش ـيــخ
م ــال ــك ال ـش ـع ــار هـ ــذا األم ـ ـ ــر ،وت ــواص ــل
مــع مـســؤولــن فــي املـجـلــس االســامــي
العلوي لتوضيح املوضوع.
وسط هذه األجــواء جاء العثور على
الـعـبــوتــن أم ــس فــي ســاحــة الـنـجـمــة،
وهي منطقة شعبية مكتظة ،ليرسم
أكـثــر مــن عــامــة استفهام حــول مدى
ت ـ ــراب ـ ــط ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث ب ـب ـع ـض ـهــا
بعضًا.

