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سياسة

سياسة

ّ
األمن العام يوقف خلية للموساد
بين برج البراجنة ودير قوبل

تقرير

المشهد السياسي

ّ
بري :ال للتمديد وال لتعديل قانون اإلنتخاب

األمنية بين جهاز الموساد اإلسرائيلي وأجهزة األمن اللبنانية ّ والمقاومة .آخر الفصول اعتقال األمن العام
تستمر
الحرب ّ
ّ
اللبناني خلية مؤلفة من ثالثة لبنانيين في برج البراجنة ودير قوبل ،مكلفة من قبل الموساد بجمع المعلومات عن
المقاومة
ف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ل ـ ـض ـ ــرب الـ ـخ ــاي ــا
ّ
امل ـعــاديــة واإلره ــاب ـي ــة ،فــكـكــت شعبة
املعلومات في األمــن العام في األيام
امل ــاضـ ـي ــة خ ـل ـي ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن ث ــاث ــة
أشـ ـ ـخ ـ ــاص ي ـش ـت ـب ــه ف ـ ــي ارت ـب ــاط ـه ــا
بالعدو اإلسرائيلي ،تنشط بني برج
البراجنة ودير قوبل .العملية األمنية
ال ـتــي بـ ــدأت بـتــوقـيــف اث ـنــن مشتبه
فيهما فــي ب ــرج الـبــراجـنــة وال ـحــدث،
استكملت مساء أمس بالقبض على
مشتبه فيه ثالث في بلدة دير قوبل.
وكشفت املعلومات أن أحــد املشتبه
ف ـي ـهــم ،وي ــدع ــى ع ـبــاس س ،.اع ـتــرف
بعمله ملصلحة املوساد اإلسرائيلي
مع علمه بذلك ،بعدما ثبت بالدليل
ت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــه مـ ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز امل ـ ـ ـعـ ـ ــادي.
وس ــرع ــان م ــا ف ــاج ــأ امل ــوق ــوف ال ــذي
يعمل ّ
مدرسًا ،املحققني ،عندما أفاد
بأنه يتواصل مع العدو اإلسرائيلي
بقصد التسلية! وضبطت في منزله

مصادر عين التينة:
من لديه الجرأة على ّ تعطيل
قانون الضرائب فليجرب
أجهزة كومبيوتر وأجهزة إلكترونية
أخرى.
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن امل ــوق ــوف ــن
البقاع
الثالثة لبنانيون ،أحدهم من
ّ
واآلخ ـ ـ ــر م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،وأن مـشــغــل
الخلية لبناني موجود في فلسطني
امل ـح ـت ـلــة .ك ــذل ــك أشـ ـ ــارت امل ـع ـلــومــات
إل ــى أن أشـخــاصــا عــديــديــن يعملون
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
يـنـشـطــون ع ـلــى ال ـســاحــة الـلـبـنــانـيــة
ّ
وتبي من التحقيقات
أوقفوا أخيرًا.
ُ ّ
أن غالبية املـهـمــات الـتــي يـكــلــف بها
ه ـ ــؤالء ال ـع ـم ــاء ت ـت ــرك ــز حـ ــول جـمــع
مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن عـ ـن ــاص ــر املـ ـق ــاوم ــة
ومراكزها ومواقعها.
وبعيدًا عن األمــن ،ومــع أن الحكومة
ّ
أقرت أمس االعتمادات الالزمة لهيئة

الحريري «لن ينتحر» سياسيًا وسيزور الرياض لوضع المسؤولين في أجواء التهدئة اللبنانية (داالتي ونهرا)

اإلشـ ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات ،ال تــزال
ه ــواج ــس الـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرق ــاء فــي
الــداخــل ت ــدور حّ ــول الخشية مــن أي
انتكاسة قــد تــؤثــر على االستحقاق
االن ـت ـخ ــاب ــي ،إن ل ـنــاح ـيــة ط ــروح ــات

الـتـمــديــد «الـتـقـنــي» م ـج ـ ّـددًا ،تمهيدًا
إلعــادة العمل بالبطاقة البيومترية،
أو في حال نجح الضعط السعودي
واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي عـ ـل ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري لـ ـلـ ـسـ ـي ــر ف ـ ـ ــي سـ ـي ــاس ــة

التصعيد ضد املقاومة وفريقها في
لبنان.
وت ـ ـب ـ ــدو خ ـ ـطـ ــوة الـ ـحـ ـك ــوم ــة أم ـ ــس،
بــإقــرارهــا اعـتـمــادات هيئة اإلش ــراف
ً
ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ،ع ــام ــا مطمئنًا

إل ــى إصـ ــرار ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة على
ّ
إج ــراء االنـتـخــابــات فــي مــوعــدهــا .إل
ّ
أن املخاوف من تأجيلها لم تذلل ،إذ
بحسب املعلومات ،تــزداد الضغوط
األميركية والسعودية على الحريري

الت ـ ـخـ ــاذ مـ ــواقـ ــف مـ ـغ ــاي ــرة مل ــواق ـف ــه
الـ ـح ــالـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي،
والـعــودة إلــى مواجهة حــزب الله ،أو
على األقل توتير األجواء تماشيًا مع
أجواء التصعيد األميركية ضد إيران
ّ
وح ـ ــزب ال ـل ــه .إل أن أك ـث ــر م ــن طــرف
ّ
سياسي أك ــد ل ــ«األخ ـبــار» اطمئنانه
لـحـكـمــة الـ ـح ــري ــري ،واالقـ ـتـ ـن ــاع بــأن
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــن ي ـن ـج ـ ّـر وراء
التحريض الذي لن تكون له ترجمة
ّ
فــي حــال ق ـ ّـرر السير فـيــه ،ســوى شل
ّ
مشبهني
الـحـكــومــة أو اسـتـقــالـتـهــا،
األم ـ ـ ـ ــر بـ ـ ــ«االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي»،
و«ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــري ل ـ ـ ـيـ ـ ــس ف ـ ـ ـ ــي وارد
االن ـت ـح ــار» .وربـ ــط أك ـثــر م ــن مـصــدر
سـيــاســي ب ــارز اس ـتــدعــاءات البعض
ف ــي ف ــري ــق  14آذار إل ــى ال ـس ـعــوديــة،
بالسعي الـسـعــودي لتوحيد جهود
 14آذار ق ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ول ـيــس
أبـ ـع ــد م ــن ذلـ ـ ــك« ،وحـ ـت ــى ل ــو طـلـبــت
السعودية ذلك ،ليس بمقدور هؤالء
ال ـت ـح ـ ّـرك ط ــامل ــا أن ال ـح ــري ــري خ ــارج
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة» .وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
الحريري قد يــزور السعودية قريبًا
لـلـقــاء امل ـســؤولــن ه ـن ــاك ،ووضـعـهــم
ف ــي صـ ـ ــورة ال ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وضرورة الحفاظ على التهدئة.
الى ذلك ،ال تزال مسألة سلسلة الرتب
والرواتب وقانون الضرائب واملوازنة
مـ ـح ــور االهـ ـتـ ـم ــام ال ـس ـي ــاس ــي .وم ــن
امل ـف ـتــرض أن تـحـمــل جـلـســة مجلس
النواب ،اإلثنني ،املسار األخير لقانون
الضرائب ،بعد املخاض الذي ّ
مر فيه
الرتب والرواتب في الفترة
وسلسلة
ّ
املــاضـيــة .وتــوقـعــت مـصــادر الرئيس
نبيه ّ
بري أن تنتهي األمور على خير
في الجلسة املخصصة إلقرار قانون
الـضــرائــب بعد تعديله .وعــن الكالم
الـ ـ ــذي ي ـت ــم تـ ــداولـ ــه عـ ــن ن ـ ّـي ــة بـعــض
األط ــراف الطعن فـيــه ،قــالـ ّـت املـصــادر
إن قانون الضرائب إن توقف ،يعني
وقف دفع الرواتب للشهر املقبل على
أساس الجداول الجديدة ،فمن «لديه
ّ
فليجرب».
الجرأة لفعل كهذا
وف ـي ـمــا تـسـيــر أم ـ ــور جـلـســة اإلث ـنــن
عـلــى م ــا ي ـ ــرام ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
مشروع موازنة  2017و 2018سيكون
قريبًا على طاولة مجلس الوزراء ،ما
إن ي ـعــود ال ـحــريــري م ــن رحـلـتــه إلــى
الفاتيكان وإيطاليا.
(األخبار)

المقعد السني في «األوسط» :زحمة مرشحين وانقسام في المستق ــبل
فتح تريث تيار املستقبل في تحديد
إسـ ــم مــرش ـحــه ف ــي ال ـب ـق ــاع األوسـ ــط
الباب أمام عدد من األسماء الطامحة،
ما أدى الى بلبلة بني محازبيه .وزاد
فــي ه ــذه البلبة الـحــديــث عــن ترشح
امل ـن ـســق األس ـب ــق لـلـتـيــار ف ــي الـبـقــاع
االوسـ ــط أيـ ــوب ق ــزع ــون ،الـ ــذي يـقــوم
بجوالت ولقاءات كمرشح عن التيار.
إذ يأخذ كثيرون على قزعون «فشله
في ادارة املنسقية» ،بحسب مناوئني
له في التيار األزرق .ويؤكد هؤالء أن
«قـسـمــا كـبـيـرًا مــن املـحــازبــن ه ـ ّـددوا
ب ـم ـقــاط ـعــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وامل ــاك ـي ـن ــة
ترشيح قزعون
االنتخابية في حال
ّ
الذي يضعف التيار ويخفض قدرته
عـ ـل ــى ال ـت ـح ـك ــم بـ ـف ــائ ــض األصـ ـ ـ ــوات

قبل الوصول الى
جلسة البرلمان االثنين القرار
مشاريع القوانين المعجلة
الثالثة ،استعجل السجال
الداخلي ،اشهرًا قبل أوانها
الطبيعي ،الخوض في
انتخابات ايار  2018كأنها
واقعة غدًا .ثمة قائلون
بحصولها ،وآخرون بتمديد
رابع ،وثالثون ينتظرون
هبوط ما يعطلها
نقوال ناصيف
مـ ـق ــدار م ــا ت ـطـبــع ال ـع ـج ـلــة الـتـصــويــت
ع ـلــى اول ال ـق ــوان ــن امل ـع ـج ـلــة ال ـثــاثــة
امل ـط ــروح ــة ام ـ ــام م ـج ـلــس الـ ـن ــواب فــي
جـلـســة بـعــد غ ــد االث ـن ــن ،وه ــو قــانــون
الضرائب ،ينتظر ثالث رزمة املشاريع
الـثــاثــة ،وهــو ادخ ــال بند فــي مشروع
م ــوازن ــة  2017يتعهد فـيــه وزي ــر املــال
انجاز قطع الحساب ما بني ستة شهر
وس ـن ــة ،ج ــدل مستفيض ف ــي الـجــانــب
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري مـ ـن ــه .ب ـ ـ ّـررت ـ ــه ال ـت ـس ــوي ــة
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة فـ ــي ان ـ ــه املـ ــدخـ ــل ال ــوح ـي ــد
للتمكن من اقرار مشروع موازنة 2017
ّ
بال موانع دستورية ،كالتي تطلبتها
ً
املــادة  ،87واشتراطها اوال اقــرار قطع
الـ ـحـ ـس ــاب ،غ ـي ــر املـ ـت ــواف ــر ف ــي االص ــل
مــالـيــا وسـيــاسـيــا .فــي حـجــة التسوية
الرئاسية ان إقرار موازنة للمرة االولى
عــام  2005يعيد انـتـظــام دورة االدارة
املالية للبالد وضبط االنفاق ،ثم ينظر
في قطع الحساب.
م ــع ذل ــك ال يـســع ه ــذا الـتـبــريــر ابـتــاع
فكرة املخالفة الدستورية في مشروع
القانونّ ،
املعرض لالبطال اذا كان ثمة
َمن يفعل .اذ يؤول مشروع القانون الى
تعليق املــادة  87من الدستور بقانون
عادي ،بينما يتطلب تعليقها ـ ـ كوجه
آخ ـ ــر ل ـل ـت ـع ــدي ــل ـ ـ ـ ـ ـ ن ـص ــاب ــا م ــوص ــوف ــا
تبعًا للمادتني  77و 78ســواء ورد من
الحكومة او من مجلس النواب .أخفق
اقـتــراح تعليق املــادة  87وفــق االصــول
الدستورية املنصوص عليها العــادة
ال ـن ـظــر ف ــي ال ــدسـ ـت ــور ،ف ـ ــإذا الـتـســويــة
ه ــذه ليست امل ـحــاولــة اليتيمة للعهد
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ف ـ ــي آن ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج ع ـلــى
ال ـق ــواع ــد ال ــدس ـت ــوري ــة .بـسـبــب خــاف
سياسي على تعليق املــادة  ،87مالزم
ل ـتــوافــق سـيــاســي عـلــى ضـ ــرورة اق ــرار
موازنة  2017في اقرب وقت بال شروط

مسبقة بما فيها قطع الحساب ،جيء
بهذا االق ـتــراح كــي يلتحق فــي اقــل من
شهرين بمخالفة دستورية سبقته ال
تقل تأثيرًا عن مشروع القانون املعجل،
هـ ــي الـ ـتـ ـه ـ ّـرب مـ ــن اجـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
نيابية فرعية تطبيقًا للمادة .41
ّ
يتكبد اح ــد ،فــي العهد والحكومة
لــم
معًا ،عناء البحث عن مخرج للمادة 41
على غ ــرار املـخــرج ال ــوارد فــي مشروع
القانون املعجل في جلسة االثنني.
ب ـس ـبــب رفـ ــض َمـ ــن ال ي ــري ــد اج ــراء ه ــا
فــي طرابلس كما فــي ك ـســروانّ ،
تهرب
امل ـس ــؤول ــون م ــن م ـقــاربــة االن ـت ـخــابــات
النيابية الفرعية على انها استحقاق
دستوري ملزم ،وليس خيارًا متروكًا
ُ
لـلـمـفــاضـلــة ب ــن ان ت ـج ــرى او ت ــرج ــأ.
ل ــم ي ـ ـ َ
ـؤت ع ـلــى ذكـ ــر تـعـلـيــق املـ ـ ــادة 41
عـلــى نـحــو الـتـفـكـيــر فــي تعليق امل ــادة
 ،87وك ـل ـت ــا املـ ــادتـ ــن ت ـت ـس ــاوي ــان فــي
كــونـهـمــا مـلــزمـتــن لـلـسـلـطــات املعنية
فــي تطبيقهما :قطع الـحـســاب ال يقل
اهمية عن االنتخاب الفرعي ،والعكس
صحيح.
بذلك بدا املسؤولون املعنيون بالشأن
ي ـقــاربــون كلتي املشكلتني عـلــى نحو
م ـن ـف ـص ــل وبـ ـط ــريـ ـق ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة .ف ـ ــاذا
االنتخابات الفرعية معطلة اكثر منها
مؤجلة على نحو ما يمكن ان يفسره

ّبري :وحده غضب
الطبيعة قد يؤثر على
اجراء االنتخابات ،لكن
ليس اي احد آخر

تعليق املادة  ،41كتأجيل تطبيق املادة
 .87بذلك يـتـفــادون الــدنــو مــن املادتني
امل ـلــزم ـتــن تـ ــارة بـمـخــالـفــة دس ـتــوريــة،
ّ
ّ
والتهرب منها
بتعمد إهمالها
وطورًا
بــا اي مـبــرر دس ـتــوري او قــانــونــي او
سياسي حتى.
ُ
طوي نهائيًا اي خوض في االنتخابات
ّ
النيابية الفرعية ،اال ان السجال بكر
فــي ولــوج االستحقاق االكـبــر واالبعد
عام .2018
ال ي ــرى رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نبيه
ب ــري تـف ـسـي ـرًا الس ـت ـع ـجــال ال ـك ــام في
االس ـت ـح ـق ــاق امل ـق ـبــل سـ ــوى انـ ــه املـلــف
الـ ـ ـ ــذي يـ ـل ــي مـ ـ ـش ـ ــروع مـ ـ ــوازنـ ـ ــة 2017

ّبري :ليس مسموحًا ان ال نجري انتخابات نيابية بعد ثالثة قوانين تمديد (مروان طحطح)

اهمية .بعدما صــار الــى تأليف هيئة
االشراف على االنتخابات ،وينتظر ان
تقسم اليمني امــام رئيس الجمهورية
االس ـ ـبـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل ،وبـ ـع ــد تـخـصـيــص
مجلس الـ ــوزراء الـبــارحــة االعـتـمــادات
املالية الالزمة ملهمتها ،باتت الخطوات
االجرائية التالية على الطريق ،أهمها
صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة
في شباط املقبل حدًا اقصى 90 ،يومًا
عـلــى االق ــل قـبــل امل ــوع ــد امل ـق ــرر الج ــراء
االنتخابات النيابية الـعــامــة .على ان
رئـيــس املـجـلــس يقطع لـلـفــور الطريق
على مواقف تترنح من حني الى آخر.
يـقــول« :ال تمديد ملجلس الـنــواب وإن
لـيــوم او اثـنــن .االنـتـخــابــات ستجرى
في موعدها وسيذهب الجميع اليها.
لـكــن ايـضــا ال بـحــث عـلــى االط ــاق في
تعديل قانون االنتخاب الجديد كما
يـطــرح الـبـعــض ،او يـحــاول ان يوحي
بــوجــود ورشــة نيابية للتعديل .هذا
مــوق ـفــي ع ـلــى االقـ ـ ــلُ .وض ـ ــع ال ـقــانــون
الـ ـج ــدي ــد كـ ــي يـ ـطـ ـب ــق ،ال كـ ــي يـصـيــر
الــى املطالبة بتعديله قبل ان نبصر
ت ـط ـب ـي ـقــه ل ـل ـم ــرة االولـ ـ ـ ــى فـ ــي اح ـس ــن
االح ـ ــوال .ب ـنــوده واض ـح ــة ،والـجـمـيــع
وافـ ــق ع ـل ـي ـهــا ،وص ـ ـ ّـوت ب ـعــد مـخــاض
طويل».
ي ـض ـي ــف« :ال اسـ ـب ــاب ت ـق ـن ـيــة لـعــرقـلــة
تـطـبـيـقــه .اذا ل ــم ُي ـتــح ان ـج ــاز الـبـطــاقــة
املمغنطة فإن الحل يكمن في القانون
نـ ـفـ ـس ــه ،وهـ ـ ــو ان يـ ـقـ ـت ــرع ال ـن ــاخ ـب ــون
ببطاقة الهوية ،لكن في اماكن قيودهم
وليس في اماكن سكنهم على نحو ما
اوص ــت بــه الـبـطــاقــة املمغنطة .الــوقــت
ل ــم ي ـعــد يـسـمــح بــان ـجــازهــا .ق ـلــت مــرة
تلو مــرة نـجــري االنـتـخــابــات اآلن بما
هو متوافر ،وهي بطاقة الهوية ،على
ان يصير في غضون السنوات االربع
املقبلة الــى انـجــاز البطاقة املمغنطة.
بــذلــك يصبح امــامـنــا متسع ك ــاف من
الوقت ،في االمكان معه توزيع مليون
بطاقة في السنة عــوض ان نعمد اآلن
ال ــى تــوزيــع مـلـيــون بـطــاقــة فــي الشهر
الــواحــد قـبــل الــوصــول ال ــى انتخابات
ـار ،وه ــو ام ــر مـسـتـحـيــل .عـلــى مهل
اي ـ ـ ّ
يـحــضــرون النـجــاز البطاقة املمغنطة
ما ان ننتهي من االنتخابات املقبلة».
ي ـ ـسـ ــارع رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـ ــى ال ـق ــول
ايضًا« :ليس مسموحًا بعد اآلن ان ال
ن ـجــري انـتـخــابــات نـيــابـيــة بـعــد ثالثة
قوانني تمديد .ال يمكن الدفاع عن اي
تمديد وال القبول بالكالم عنه حتى.
ال يحدثنني احــد بظروف استثنائية
ت ـح ــول دون اج ــرائـ ـه ــا .وح ـ ــده غضب
الطبيعة قــد يــؤثــر عـلــى اجــرائـهــا لكن
ليس اي احــد آخــر .االنتخابات واقعة
في موعدها».
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ال ـس ـن ـيــة ،واس ـت ـث ـم ــار هـ ــذا ال ـفــائــض
للفوز باملقعد األرمني ...وقد ينتهي
األم ــر بخسارتنا املـقـعــديــن االرمـنــي
والسني».
وإل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ــزع ـ ـ ــون ،والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ع ــاص ــم
عــراجــي الــذي ال يــزال يحوز إجماعًا
ُ
في أوســاط التيار ،طــرح في التداول
أيضًا إسم عضو منسقية التيار في
البقاع االوسط بالل الحشيمي ،وهو
مـقــرب مــن دائ ــرة الـحــريــري ومــرضـ ّـي
عنه مــن «ال ـص ـقــور» ،ورج ــل األعـمــال
أكـ ــرم ال ـب ـســط (م ـق ــرب م ــن ال ـحــريــري
أيضًا) لإلفادة من قدرته على تمويل
املعركة االنتخابية ،والدكتور رضا
امل ـيــس الـ ــذي يـعـتـبــر نـفـســه مــرشـحــا
ع ــن ال ـع ــائ ــات وال خ ـصــومــة ل ــه مع
أي من األطــراف السياسية .وقد نقل
عنه أنه في حال لم ُيعتمد في الئحة

املستقبل قد يلجأ إلى إحدى الئحتي
العائالت اللتني تلوح بهما رئيسة
«ال ـك ـت ـلــة الـشـعـبـيــة» م ـيــريــام سـكــاف
والنائب نقوال فتوش.
َ َ
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،لـ ـ ــوحـ ـ ــظ أن «ن ـ ــفـ ـ ـس ـ ــا»
تصعيديًا بدأ يطغى على الخطاب
املستقبلي فــي البقاع األوســط ضد
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،وحـ ــزب الـلــه
بالطبع .وبحسب قيادي مستقبلي
«مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض» ،فـ ـ ــإن «قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـت ـي ــار
املـ ــركـ ــزيـ ــة كـ ــانـ ــت ق ـ ــد بـ ـ ـ ــدأت أخـ ـيـ ـرًا
تهيئة املـحــازبــن إلم ـكــان التحالف
مــع الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،ورفـضــت
االس ـت ـم ــاع إلـ ــى تـ ـس ــاؤالت الـبـعــض
حــول ج ــدوى هــذا الـتـحــالــف البعيد
ع ــن خـطـنــا ال ـس ـيــاســي ط ــامل ــا أن كل
طــرف قــادر على االتـيــان بمرشحيه
بــال ـصــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي» .ول ـف ــت الــى

أن «ال ـقــاعــدة الـشـعـبـيــة لـلـتـيــار ضد
ال ـت ـن ــازل والـ ـت ــودد ل ـق ــوى  8آذار أو
ال ـت ـحــالــف م ـع ـه ــا» ،خ ـصــوصــا بـعــد
ل ـقــاء ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاسـيــل أخـيـرًا

حزب الله يسمي
المرشح الشيعي في
األوسط وحركة أمل
في الغربي

نظيره السوري وليد املعلم.
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
املستقبل تــؤكــد ان «االنـتـظــار سيد
املــوقــف» ريثما يتضح مــا ستؤول
ال ـ ـيـ ــه الـ ـ ــزيـ ـ ــارة امل ــرتـ ـقـ ـب ــة ل ـلــرئ ـيــس
س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري الـ ـ ـ ــى الـ ـ ــريـ ـ ــاض،
وان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا ان ـت ـخ ــاب ـي ــا .لـكـنـهــا
تـلـفــت ال ــى أن «األم ـ ــور ذاه ـب ــة على
األرج ـ ــح إل ــى إع ـ ــادة ت ـمــوضــع قــوى
 14آذار» .وتــوضــح أن «أي تحالف
م ـ ــره ـ ــون ب ـك ـي ـف ـي ــة إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرت ـي ــب
ال ــوض ــع ،خ ـصــوصــا ف ــي م ــا يتعلق
بموضوع الوزير أشرف ريفي الذي
يطمح الــى نيل حصة فــي البقاع».
وأكــد املصدر أن املستقبل لن يقبل
بالتنازل عن املقعد السني الوحيد
في البقاع االوسط ألي جهة.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ــر ،ق ــال ــت م ـص ــادر

كباش الحريري ـ ـ ريفي :اللواء «يضرب» في بيروت!
مقربة مــن حــزب الله لــ«األخـبــار» إن
الثنائي الشيعي إتفق على أن يسمي
الـحــزب مرشحًا عــن املقعد الشيعي
فــي البقاع االوس ــط (يـجــري الـتــداول
بــاســم الــدكـتــور حـســام أبــو حـمــدان)،
وح ـ ــرك ـ ــة أم ـ ـ ــل م ــرشـ ـح ــا ع ـ ــن امل ـق ـع ــد
الشيعي في البقاع الغربي .املصادر
أكــدت أنــه «ليس لدينا أيــة إشكالية
م ــع حـلـفــائـنــا .ن ـحــن مـتـحــالـفــون مع
التيار الوطني الحر واملردة ومع كل
من يؤيد نهج املقاومة» .أما التحالف
مــع املــرشــح الـسـنــي «فـسـيـكــون بـنـ ً
ـاء
ع ـلــى مــوق ـفــه ال ـس ـي ــاس ــي» .ع ـل ـمــا أن
يجري ال ـتــداوب باسم سعيد سلوم
كــأبــرز املــرشـحــن عــن املـقـعــد السني
ع ـل ــى الئـ ـح ــة ت ـح ــال ــف ح ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ـ ـ ـ
الوطني الـحــر ،مــا لــم يحسم املرشح
رضا امليس وجهة تحالفاته.

عبد الكافي الصمد
قـبــل أي ــام مــن جلسة مجلس ال ــوزراء
ال ـت ــي ك ــان م ـق ــررًا ع ـقــدهــا ف ــي ســرايــا
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ف ـ ــي  28أيـ ـ ـل ـ ــول املـ ــاضـ ــي،
ضـ ـم ــن جـ ـلـ ـس ــات أعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
أن ـهــا سـتـعـقــدهــا فــي امل ـنــاطــق ،الـتـقــى
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس س ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ف ــري ــق
ع ـم ـلــه وم ـس ـت ـش ــاري ــه وم ـق ــرب ــن م ـنــه،
وبـعـضـهــم م ــن طــراب ـلــس ،السـتـطــاع
التحضيرات واألجــواء قبل الجلسة.
ل ـكــن م ــا سـمـعــه ع ــن «اس ـت ـي ــاء ع ــارم»
في طرابلس ،وعــن «تحضير أطــراف
لـتـنـظـيــم اع ـت ـص ــام ــات ب ــال ـت ــزام ــن مــع
الـجـلـســة» دف ـعــه إل ــى طـلــب إرجــائـهــا،
م ــن دون ص ــدور أي تـفـسـيــر رسـمــي،
بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات إعـ ــام ـ ـيـ ــة
أف ــادت بــأن اإلرج ــاء فرضته جلسات

الـحـكــومــة املـتـتــالـيــة ملـتــابـعــة قــانــونــي
سلسلة الرتب والرواتب والضرائب.
مـ ـص ــادر ف ــي ال ـت ـي ــار األزرق ُكـشـفــت
ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» أن «اقـ ـت ــراح ــات ق ــدم ــت
إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــريـ ــري مـ ـن ــذ إعـ ـ ـ ــان م ــوع ــد
ال ـج ـل ـســة ،نـصـحـتــه ب ــأن ي ـح ـمــل مـعــه
م ـشــاريــع يـمـكــن تـنـفـيــذهــا عـلــى نحو
عاجل وقبل االنتخابات النيابية ،أو
أن يـبــاشــر فــي تنفيذ مـشــاريــع مـقـ ّـرة
وم ـ ــوج ـ ــودة ف ــي األدراج ،ألن إق ـ ــرار
مشاريع جديدة يحتاج تنفيذها إلى
سنوات لن يفيدنا».
َ َ
«ق ـ ـ ــط ـ ـ ــع» مـ ــوعـ ــد جـ ـلـ ـس ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـطــرابـلـسـيــة مــن دون تـحــديــد موعد
ج ــدي ــد ،وفـ ــي ظ ــل ت ـجــاهــل ك ــام ــل مــن
تيار املستقبل ،فيما توقف العمل في
ورش ــة إع ــادة تــأهـيــل الـســرايــا وقــاعــة
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ،م ـ ــا أوحـ ـ ـ ــى ب ـص ــرف

النظر عنها .لكن ،في الساعات الـ48
املــاض ـيــة ،ع ــاد ال ـحــديــث عــن الجلسة
إل ــى الــواجـهــة م ـجــددًا .إذ أعـلــن وزيــر
ال ـع ـمــل م ـح ـمــد كـ ـب ــارة ،ب ـعــد اج ـت ـمــاع
«إنمائي» ُعقد في السرايا الحكومية
بــرئــاســة ال ـح ــري ــري ،ح ـض ــره الـنــائــب
سمير الجسر ورئـيــس بلدية امليناء
ع ـبــد الـ ـق ــادر ع ـلــم ال ــدي ــن وم ـس ـت ـشــارا
ال ـح ــري ــري فـ ــادي فـ ــواز وع ـب ــد الـغـنــي
كـ ـب ــارة ،أن ال ـج ـل ـســة سـتـعـقــد «قــريـبــا
بــإذن الـلــه» .وأكــد الجسر أن الجلسة
«ستعقد حـتـمــا» ،ولـفــت ّ
منسق تيار
املـسـتـقـبــل فــي طــرابـلــس نــاصـ ًـر عــدرة
إلى أن الجلسة «ستؤكد حصة كبيرة
من املشاريع للعاصمة الثانية».
والالفت أن عودة الحديث عن جلسة
ط ــراب ـل ــس جـ ــاء ب ـع ــد س ــاع ــات قـلـيـلــة
م ـ ــن ل ـ ـقـ ــاء الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق أش ـ ــرف

ريـ ـف ــي ب ــوجـ ـه ــاء عـ ــائـ ــات ب ـي ــروت ـي ــة
وعشائر العرب في عرمون ،وإعالنه
«ع ـ ــدم ال ـت ــراج ــع ع ــن خـ ــوض امل ـعــركــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ف ــي ك ــل ال ـ ــدوائ ـ ــر ،وف ــي
مقدمها دائــرة بيروت الثانية ،مهما
كلف األمر» ،مشددًا على أنه «ال أحد
يـ ـق ــرر عـ ــن ب ـ ـيـ ــروت وال أح ـ ــد ي ـخ ـتــار
ل ـه ــا ن ــوابـ ـه ــا» ،وأن «عـ ـل ــى مـسـلـســل
ال ـت ـن ــازالت امل ـجــان ـيــة أن ي ـتــوقــف ألن
الـطــائـفــة الـسـنـيــة ،األك ـبــر فــي لـبـنــان،
ت ـش ـع ــر ب ــالـ ـغ ــن ب ـس ـب ــب ال ـ ـت ـ ـنـ ــازالت
التي ال مبرر لها» .وهــذا ،بحسب ما
أشارت مصادر في املستقبل ،ما أعاد
ّ
ضخ الدم في عروق الجلسة املؤجلة،
«ألن ـن ــا إذا ل ــم ن ـتــوجــه إل ــى طــرابـلــس
وغـيــرهــا ،فــإن خصومنا السياسيني
سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـغـ ـل ــون ال ـ ـف ـ ــرص ـ ــة ويـ ـ ــأتـ ـ ــون
لينافسونا في قلب العاصمة».

