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سياسة

رسائل
إلى المحرر
 :IDMال ّ
نتجسس
ورد في في "األخبار" ( 7نيسان
)2017خ ـب ــر تـحــت ع ـنــوان "األخ
ً
األكبر يراقبنا" جاء فيه نقال عن
بعض املصادر ان شركة )IDM
)IncoNet Data Management
تمتلك اجهزة وبــرامــج يمكنها
ال ـت ـج ـس ــس ع ـل ــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن،
وتـ ــوحـ ــي ب ـ ــأن ش ــرك ـت ـن ــا ت ـقــوم
 IDMان تنفي
بذلك .يهم شركة ً
ً
هذه املعلومات جملة وتفصيال
وتـ ـ ــؤكـ ـ ــد عـ ـ ـ ــدم إمـ ـت ــاكـ ـه ــا اي ــة
اج ـه ــزة او ب ــرام ــج تـجـســس من
اي نوع كانت ،وإحترامها التام
واملطلق والدائم لسرية وحرية
ت ـب ــادل امل ـع ـلــومــات عـبــر انظمة
اإلنترنت التي تقوم بتشغيلها،
ولـ ـلـ ـق ــوان ــن امل ــرعـ ـي ــة اإلجـ ـ ـ ــراء،
الفتني اإلنتباه الى دور شركتنا
املعروف في صون هذه السرية
وصــون خصوصية املشتركني
حتى في األيام الصعبة.
مارون الشماس
رئيس مجلس االدارة المدير العام

♦♦♦

الفرصة األخيرة
أيام قليلة تفصلنا عن منعطف
خ ـط ـي ــر يـ ـم ــر عـ ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ــن
ً
الـ ـ ــذيـ ـ ــن عـ ـ ــانـ ـ ــوا ط ـ ـ ــوي ـ ـ ــا ،ومـ ــا
زال ـ ــوا ،م ــن مــراه ـقــات وم ــزي ــدات
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ال ـط ــائ ـف ـي ــن عـبــر
ال ـق ــوان ــن االن ـت ـخــاب ـيــة الـبــالـيــة
م ـن ــذ االسـ ـتـ ـق ــال ح ّـت ــى الـ ـي ــوم.
وه ــا ه ــم ال ـي ــوم ي ـمــنــون النفس
ب ـ ـقـ ــانـ ــون مـ ـخـ ـتـ ـل ــط ه ـ ـجـ ــن او
ت ـمــديــد ي ـق ــال ب ــأن ــه ت ـق ـنــي ،هــذا
اذا ل ــم ي ـكــن سـتـيـنـيــا أو فــراغــا
مجهول املصير ينذر باحتصار
جماعي.
والحق يقال ّ إن غالبية الشعب
اللبناني يمني النفس بقانون
ن ـس ـبــي ك ــام ــل لـ ــدائـ ــرة واحـ ـ ــدة.
وب ـ ـمـ ــا أن الـ ـشـ ـع ــب دائـ ـ ـم ـ ــا هــو
امل ـ ـظ ـ ـلـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذه ال ـط ـب ـق ــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلل ـت ـف ــاف ـي ــة ت ـجــاه
مصالحها ومـقــاســاتـهــا ،وبما
ً
أن ك ــأ م ــن ال ـس ـتــن وال ـت ـمــديــد
وال ـف ــراغ مــرفــوض ظــاهــريــا من
ال ـج ـم ـي ــع ،ك ــذل ــك فـ ــإن املـخـتـلــط
ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـ ـكـ ــون م ــرف ــوض ــا
مل ــا ف ـيــه م ــن ت ـكــريــس للطائفية
وامل ـ ـحـ ــاص ـ ـصـ ــة ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـع ــدم
شرعيته ودستوريته.
وأن األوان ل ـ ـي ـ ـقـ ــول ف ـخ ــام ــة
الــرئـيــس كلمته ومــوقـفــه تجاه
هــرطـقــات مــا سـبــق .لقد اجتهد
الجميع عنتريا لتقطيع الوقت
وم ـ ـ ــرور امل ـ ـح ـ ــذور ،ورغ ـ ـ ــم ذل ــك
ف ــإن ــه ث ـم ــة م ـخ ــرج ــا ق ــد يــرضــي
الـجـمـيــع ول ــو عـلــى مـضــض من
خـ ــال دوائـ ـ ــر وس ـط ــى لنسبية
ك ــامـ ـل ــة ح ـ ـ ــازت عـ ـل ــى مـ ــا ي ـب ــدو
ع ـل ــى ت ــأي ـي ــد ك ـت ــل وازنـ ـ ـ ــة .وم ــن
هـنــا اق ـتــرح كـنــاخــب لبناني أن
ي ـق ـســم الـ ـق ــان ــون ال ـ ــى  9دوائ ـ ــر
وه ــي :محافظة ب ـيــروت (دائ ــرة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة) ،م ـح ــاف ـظ ــة ال ـج ـن ــوب
(دائرة واحدة)،
مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة (دائـ ـ ـ ـ ــرة
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة) ،مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـبـ ـق ــاع
(دائ ـ ــرت ـ ــان) ،م ـحــاف ـظــة ال ـش ـمــال
(دائرتان) ،محافظة جبل لبنان
(دائرتان).
وهـ ـ ـك ـ ــذا ت ـ ـكـ ــون ه ـ ــذه ال ـف ــرص ــة
االخ ـ ـيـ ــرة ق ـب ــل س ـق ــوط الـهـيـكــل
واس ـت ـش ــراء ال ـفــوضــى وح ــدوث
االنهيار.
عباس حيوك ـــ عيتا الشعب

المشهد السياسي

أزمة قانون االنتخاب :ال نتائج
إيجابية للقاء حزب الله ــ عون
ينتقل اليوم النقاش حول
قانون االنتخابات إلى طاولة
مجلس الوزراء ،في ظل
عدم حصول خرق كبير
على جبهة الحليفين ،حزب
الله والتيار الوطني الحر.
ّ
يستمر الرئيس
في المقابل،
سعد الحريري في مفاجأة
خصومه وحلفائه ،إيجابًا،
مبلغًا الجميع أنه مع
النسبية مهما كان شكل
الدوائر
ســاعــات ويلتئم مجلس الـ ــوزراء ،في
مـحــاولــة لــاتـفــاق عـلــى قــانــون جديد
لالنتخابات النيابية .حتى الساعة،
ّ
ال ي ـب ــدو أن ال ـج ـه ــود ن ـج ـحــت .كــذلــك
ّ
فــإن األسباب التي حالت سابقًا دون
تنتف.
االتفاق على مشروع جديد ،لم
ِ
ّ
تتشبث أكثر فأكثر
القوى السياسية
بمواقفها .رئيس التيار الوطني الحر
ي ـصـ ّـر عـلــى رف ــض الـنـسـبـيــة الـكــامـلــة،
م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت ت ـق ـس ـي ـم ــات الـ ـ ــدوائـ ـ ــر،
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عـ ـ ــن مـ ـش ــروع ــه
(امل ـخ ـت ـل ــط ب ــن ال ـت ـص ــوي ــت األكـ ـث ــري
الـطــائـفــي والـنـسـبــي امل ـقـ َّـيــد) ،رغ ــم كل
م ــا ف ـي ــه م ــن ع ـي ــوب (ت ــوس ـي ــع دوائـ ــر
قانون «الستني» مع جعل التصويت
فـيـهــا طــائـفـيــا ،وت ـفــريــغ الـنـسـبـيــة من
مضمونها عبر حشر الصوت الطائفي
في القضاء) .في املقابل ،يرفض حزب
الله السير بمشروع باسيل ،إال إذا تم
األخذ بمالحظاته ،والتي ّ
تنص بشكل
أســاســي عـلــى أن ت ـكــون الـنـسـبـيــة في
املشروع قائمة على الدائرة الواحدة،
وت ـحــريــر ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي .تـيــار
املـسـتـقـبــل ،أي ـض ــا ،ل ــن يـسـيــر بـقــانــون
ّ
ب ــاس ـي ــل .وق ـ ــد ع ـل ـمــت «األخ ـ ـب ـ ــار» أن
ّ
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري أبـ ـل ــغ ك ــل
ّ
القوى السياسية أن تياره يقبل إقرار
قانون لالنتخابات قائم على النسبية

وفــق لبنان دائ ــرة واح ــدة ،أو ُم ّ
قسمة
على ّ
ست دوائر ،أو تسع دوائر« ،وهو
ّ
سـيـعـمــل ع ـلــى إق ـن ــاع ك ــل املـعـتــرضــن
ب ـه ــذا الـ ـق ــان ــون» .أمـ ــام ح ــال ــة ان ـس ـ َّـداد
الـخـيــارات ه ــذه ،تتجه الـقــوى املمثلة
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
اليوم ،ملحاولة التوصل في ثالثة أيام
ُ
(الجلسات ستعقد اليوم وغـدًا وبعد
غــد) إلــى مــا عجزت عــن التوصل إليه
ف ــي سـبــع س ـن ــوات .وم ـمــا زاد االم ــور
تعقيدًا ،عدم التمكن من فتح ثغرة في
جدار األزمة ،رغم االجتماع الذي ُع ِقد
في بعبدا أمــس ،بني الرئيس ميشال
عون والوزير باسيل من جهة ،ووفد
رف ـي ــع امل ـس ـتــوى م ــن ح ــزب ال ـل ــه ،ضـ ّـم
نائب األمني العام لحزب الله ،الشيخ
نـعـيــم قــاســم ،وع ـضــو ش ــورى الـحــزب
ال ـح ــاج ح ـســن خ ـل ـيــل ،ورئ ـي ــس كتلة
الــوفــاء للمقاومة الـنــائــب محمد رعد
(هـ ــو ع ـضــو ش ـ ــورى أيـ ـض ــا) ورئ ـيــس
وحدة االرتباط والتنسيق في الحزب
الحاج وفيق صفا .وكــان منتظرًا من
اللقاء فتح الباب أمام إمكان التوصل
إلـ ــى ت ــواف ــق ع ـل ــى ق ــان ــون ان ـت ـخــابــي؛
فحزب الله ال يــزال يدعو إلــى اعتماد
النسبية الـكــامـلــة ،بـصــرف النظر عن
ال ـ ــدوائ ـ ــر .وه ـ ــذا امل ـط ـلــب كـ ــان ش ـعــارًا
يــرفـعــه الـعـمــاد ع ــون ،ط ــوال الـسـنــوات
امل ــاض ـي ــة .كــذلــك ف ــإن ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر ،حتى أسابيع قليلة خلت ،كان
ُ
يـطــرح النسبية كلما «ز ِرك» بـســؤال
ً
عــن سبب ّ
تمسكه باملختلط .وفضال
عن التصريحات العلنية ،فــإن التيار
سبق أن «انتزع» من القوى املسيحية

الحريري :مع
النسبية في لبنان
دائرة واحدة ،أو  6دوائر،
أو  9دوائر

ال ـتــي اجـتـمـعــت ف ــي ب ـكــركــي ،ب ــدءًا من
عـ ـ ــام  ،2012م ــوافـ ـق ــة عـ ـل ــى مـ ـش ــروع
قانون يعتمد النسبية ،في  15دائرة.
وعـ ّـد التيار موافقة الـقــوات اللبنانية
وال ـك ـت ــائ ــب ال ـل ـب ـنــان ـيــة وتـ ـي ــار املـ ــردة
على مـشــروع قــانــون يعتمد النسبية
الكاملة ،انـتـصــارًا كبيرًا لــه .لكن ذلك
لــم يـحــل دون تــراجــع الـتـيــار عــن هــذا
املطلب اإلصالحي.
ف ــي اج ـت ـمــاع أمـ ــس ،بـحـســب م ـصــادر
في  8آذار ،نقل وفد حزب الله تحيات
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله إلى العماد عون ،وثنائه على
م ــواق ــف ع ــون األخـ ـي ــرة .وب ـعــد عــرض
ل ـل ـش ــؤون ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وخ ــاص ــة في
سوريا بعد العدوان األميركي االخير،
جــرى بحث مسألة قــانــون االنتخاب.
ّ
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـط ــرف ــان م ـت ــان ــة ت ـحــال ـف ـه ـمــا،
ب ـصــرف الـنـظــر عــن اخـتــافـهـمــا حــول
قــانــون االن ـت ـخــاب .وك ــرر وف ــد الـحــزب
م ــاح ـظ ــات ــه ع ـل ــى م ـ ـشـ ــروع ب ــاس ـي ــل،
م ـجــددًا التمسك بالنسبية الشاملة.
وفـيـمــا لــم يـخــرج مــن ع ــون أي موقف
ّ
سـلـبــي م ــن ك ــام وف ــد الـ ـح ــزب ،تــولــى
الوزير جبران باسيل الرد ،ليعيد ّعلى
مسامع الوفد الحليف أسباب تحفظه
عـلــى النسبية .وف ــي محصلة الـلـقــاء،
لم يتم التوصل إلى قواسم مشتركة،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
التوافق .وعلمت «األخبار» أن باسيل
زار ،بـعــد م ـغ ــادرة وف ــد ال ـحــزب قصر
ب ـع ـبــدا ،الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري في
منزله بوادي أبو جميل.
وكــان حــزب الله قــد جــدد أمــس ،علنًا،
موقفه من النسبية ،على لسان النائب
حسن فضل الله ،الذي رأى أن «علينا
أن نـقــوم بـخـطــوة حقيقية إصالحية
فــي الـبـلــد ،وه ــذه الـخـطــوة تـجـعــل كل
مــرشــح لــانـتـخــابــات النيابية معنيًا
ب ـك ــل صـ ـ ــوت ،وبـ ـه ــذا ن ـل ـغــي املـ ـح ــادل
والـطــريـقــة املعتمدة منذ عــام .»1992
وقال إن نظرة حزب الله في ما ّ
خص
ُ
ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات «ســن ـقــدم ـهــا في
جلسة مجلس ال ـ ــوزراء .ونـحــن لسنا
مـتـمـ ّـسـكــن بصيغة م ـحــددة لتقسيم
ّ
متمسكون بالنسبية
الدوائر ،بل نحن
الكاملة .يجب اعتماد قاعدة التفاهم

والتوافق إلنجاز القانون االنتخابي،
ألن تركيبة البلد تفرض ذلــك .ونحن
لم نتعامل في أي يوم من األيــام على
قــاعــدة أك ـثــريــة عــدديــة فــي مــا يخص
القضايا األساسية املتعلقة بانتظام
السلطة وبــال ـقــرارات األســاسـيــة على
مستوى السلطة في لبنان ،بل نتعامل
معها على قاعدة التفاهم والتوافق».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ــف ف ـض ــل ال ـلــه
ع ـ ــن اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ل ـ ـقـ ــانـ ــون ف ـ ــي م ـج ـلــس
ال ـن ــواب ُي ـلــزم مــن يـتـقــاضــون االم ــوال
العامة بكشف حساباتهم املصرفية،
وح ـســابــات أف ــراد عــائــاتـهــم ،عـلــى أن
ي ـك ــون لـلـمــواطـنــن ووس ــائ ــل اإلع ــام
الحق في االطــاع عليها .ورأى فضل
الله أن «املوقف الرسمي اللبناني في
ما يتعلق بالعدوان األميركي األخير
الــذي تعرضت له سوريا ،يفترض أن
ّ
تعبر عنه الحكومة الـتــي لــم تجتمع
ً
أص ـ ـ ــا ل ـت ــأخ ــذ قـ ـ ـ ــرارًا فـ ــي ذل ـ ـ ــك)...( ،

تقرير

نزيف عين الحلوة مستمر :هل تنجح «فتح» أم
ُ
لم تفلح الوساطات
المبذولة في وقف
القتال في عين الحلوة.
ُر ِفض عرض بالل بدر تسليم
سالحه للقوى
َ َ
اإلسالمية َ ْ
والتواري عن األنظار ،وركِّزت
«فتح» بين اثنتينّ :إما ُيسلم
األصولي اإلسالمي نفسه
ّ
يستمر القتال ُلي ُقتل
أو
ُ
أو يعتقل .ما هو أفق
المعركة؟ وهل ستنجح
فتح أم يصمد بدر؟ ومن
يكون هذا الشاب الذي يكاد
ُيحرق المخيم ألجله؟

رضوان مرتضى
لم يهدأ «عــن الحلوة» .ليله استحال
ن ـ ـ ـهـ ـ ــارًا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــات الـ ـت ــي
ُ
خدمت فيها القذائف الصاروخية.
ُاست ِ
قـ ـت ــل م ــا ال ي ـق ــل ع ــن س ـت ــة أش ـخ ــاص
ً
وناهز عديد الجرحى األربعني ،فضال
عن عشرات املنازل واملحال التي ُد ِّمرت
ُ
حرقت ،فيما يقبع مئة ألف أو يزيد
وأ ِ
من قاطنيه في أسر املتحاربني .الخبر
ًّ
ب ــات مـ ـم ــا ،رغ ــم أن األب ــري ــاء ه ــم من
ُيـقـتـلــون وي ـت ـض ــررون .وتـتـســع دائ ــرة
الـضــرر لتشمل مدينة صـيــدا ،ومعها
ط ــري ــق ب ـي ــروت ـ ـ ـ ال ـج ـن ــوب .وك ـم ــا في
ُ
كــل م ــرة ،ي ـقــال إن ه ــذه املـ ـ ّـرة ال تشبه
ّ
سابقاتها .إال أن الـثــابــت الــوحـيــد أن
ح ــرك ــة ف ـتــح أخ ـف ـقــت ف ــي إن ـه ــاء حــالــة
األص ــول ــي اإلس ــام ــي ب ــال ب ــدر حتى
اآلن ،ول ــم ُيسعفها الــوقــت فــي فكفكة
حــالـتــه امل ـت ـش ــددة ،لكنها ق ـ ــادرة على
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي املـ ـع ــرك ــة .وال ـع ـن ــوان
ِّ
العريض اليوم :سلموا بالل أو تستمر
الـحــرب .خالصة تختصر مستجدات

االشـتـبــاكــات املـسـتـعــرة مـنــذ أي ــام بني
حــركــة فـتــح وال ـق ـ ّـوة األمـنـيــة مــن جهة
وج ـم ــاع ــة األص ــول ــي اإلس ــام ــي بــال
ب ــدر ،ال سـيـمــا بـعــد فـشــل الــوســاطــات
التي ُبذلت لوقف إطــاق النار ،والتي
ُ
ت ـ ِّـوج ــت ب ـم ـب ــادرة ل ـل ـقــوى اإلســام ـيــة
ّ
تفيد بتعهد بالل بدر بتسليم سالحه
وفـكـفـكــة مـجـمــوعـتــه ،ثــم ال ـت ــواري عن
األن ـظ ــار بـشـكــل كــامــل .ه ــذا ال ـطــرح لم
تستسغه «حركة فتح».
تـبــدو املعركة الـيــوم محاولة لتثبيت
الـشــرعـيــة األمـنـيــة للفصائل املعترف
بها من قبل الدولة اللبنانية (منظمة
الـتـحــريــر وال ـت ـحــالــف واإلس ــام ـي ــن)،
ف ـ ــي وج ـ ـ ــه املـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
َ
لتنظيمي الـقــاعــدة و«الــدولــة
التابعة
اإلسالمية» ،أو املتأثرة بهما .ومن هنا
تأتي ّ
حدة املعارك ،وعدم توقفها حتى
فجر اليوم .كذلك ،فإن للمعركة وجهًا
آخر :تريد حركة فتح أن ّ
توجه رسالة
إلــى الجميع ،داخ ــل املخيم وخــارجــه،
للقول إنها ،رغم انقساماتها ،صاحبة
اليد العليا في عاصمة الشتات .وعلى

ال ـض ـفــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ي ـ ــزال الـتـعــامــل
مــع املخيم أمنيًا ،بعيدًا عــن ّ
أي جهد
سياسي .الجيش يـعــزز حـضــوره في
عــاص ـمــة ال ـج ـن ــوب ،وي ــرف ــع مـسـتــوى
ت ـن ـس ـي ـقــه م ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــي ت ـقــاتــل
ّ
ويسهل لها حصولها
مجموعة بــدر،
على الدعم من املخيمات األخرى .هنا
أي ـض ــا ي ــري ــد ال ـج ـيــش ل ـل ـقــوة األمـنـيــة
املشتركة (املدعومة من كافة الفصائل)
أن تنجح فــي مهمتها ،إلب ـعــاد شبح
سيطرة «داعش» وأخواته عن املخيم.
ّ
وكـ ـس ــر ش ــوك ــة ب ـ ــال بـ ـ ــدرُ ،ي ـف ـ ِـه ــم ك ــل
املطلوبني أن املخيم لم يعد مكانًا آمنًا
لهم.
قــائــد األم ــن الــوطـنــي الفلسطيني في
لـبـنــان ال ـل ــواء صـبـحــي أب ــو ع ــرب قــال
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار»« :ال نـ ـف ــاوض م ــع ب ــال
بدر .ال حل إال بتسليم نفسه وإال فإن
املعركة مستمرة» .وفــي هــذا السياق،
رأى ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي الـ ـفـ ـتـ ـح ــاوي (جـ ـن ــاح
محمد دحــان) محمود عيسى امللقب
بـ«اللينو» ،في اتصال مع «األخبار»،
ّ
أن «ال ـكــام عــن مـنــح ب ــال ب ــدر فرصة

