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تقـرير

ـروقة
سيطرته على بابا ّعمرو ،بعد الزبداني
في ريف دمشق ،مثلت مؤشرًا أساسيًا
إل��ى التوقيت ال��ذي ب��ات النظام يعتقد
ب��أن��ه أص�ب��ح م�لائ�م��ًا أك�ث��ر م��ن أي وق��ت
م �ض��ى :ب�ع��د إخ �ف��اق امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
في ال�خ��ارجُ ،يفكك املعارضة املسلحة،
وي �ت �ه� ّ�ي��أ ل� �ح ��وار داخ� �ل ��ي ج��دي��د تحت
ّ
سقف الرئيس وفي ظل أحكام الدستور
ّ ً
معوال على املوقفني الروسي
الجديد،
والصيني في دعم هذه الخطة.
حمله ذلك على اعتماد سياسة األرض
املحروقة التي توسلها الجيش ،متأثرًا
بتجربة الجيش السوفياتي وقد ّ
تربى
الجيش السوري على أسلحته وعتاده
وم �ف��اه �ي �م��ه ف ��ي خ ��وض ال� �ح ��روب ،في
م ��واج� �ه ��ة امل� �ع ��ارض ��ة امل �س �ل �ح��ة ب�غ�ي��ة
ال �ق �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا .ال ي �خ��رج م��ن م�ع��رك��ة
ع� �س� �ك ��ري ��ة إال وق � � ��د م� �ح ��ا ت� �م ��ام ��ًا ك��ل
وج��ود م�ن��اوئ ل��ه على أرض�ه��ا ،دونما
االلتفات إل��ى حجم األض��رار واألخطاء
واالرتكابات والضحايا.
وال ��واق ��ع أن أك �ث��ر م��ن م �س��ؤول س��وري
ب� � ّ�رر وج �ه��ة ال �ن �ظ��ر ه ��ذه ـ �ـ �ـ وه ��و ي�ج��زم
ب��اس�ت�خ��دام��ه ه��ذه ال �ق��اع��دة ب�ث�ق��ة ـ�ـ�ـ في
معرض الحديث عن الخطر الذي تمثله
ال�ت� ّ�ي��ارات السلفية وتنظيم «ال�ق��اع��دة»
واإلخ� � � � � ��وان امل� �س� �ل� �م ��ون ع� �ل ��ى ال �ن �ظ��ام
والبالد ،شأن ما تشهده مصر واليمن
اليوم ،ومن قبلهما العراق.
 3ـ �ـ �ـ م �ن��ح ت �م��اس��ك ال �ج �ي��ش وأج �ه��زت��ه
األم� �ن� �ي ��ة ال ��رئ� �ي ��س ال � �س� ��وري ال �ف��رص��ة
الذهبية لحماية نظامه م��ن االنهيار.
تفض حاالت االنشقاق إلى تداعي
فلم
ِ
امل��ؤس �س��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ،وال آل ت�ص��اع��د
النبرة املذهبية إل��ى تشققها على أثر
ح � ��وادث واع � �ت� ��داءات ّدم��وي��ة م�ت�ب��ادل��ة
ب�ي�ن ال �ع �ل��وي�ي�ن وال� �س ��ن ��ة ف ��ي أك �ث ��ر م��ن
من الجيش
منطقة ،وال اقتصار الفرار ّ
ع�ل��ى ض� ّ�ب��اط وع�س�ك��ري�ين س��ن��ة أوح��ى
بقرب انهيار الجيش .مع ذل��ك أظهرت
ح � ّ�دة ال �ص��دام��ات وال �ع �ن��ف ال ��ذي راف��ق
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،وخ �ص��وص��ًا

بلديات عكار إلى السنيورة مجددًا
عكار ــ روبير عبد اهلل
ّ
أكثرها ض��راوة في م��دن سنية كحماة
وح�م��ص ودرع ��ا وإدل ��ب وري ��ف دمشق
ودير الزور ،تماسك الجيش.
ُعزي األمر إلى سببني على األقل:
ّأول� �ه� �م ��ا ،أن األس � ��د ل ��م ي �س �ت �خ��دم ف��ي
امل� ��واج � �ه� ��ات إال ق �س �م��ًا م� ��ن ال �ج �ي��ش،
وح��رص على إب�ق��اء القسم األك�ب��ر منه
ف��ي الثكن ل�ت�ف��ادي ن�ش��ره ف��ي ال�ش��وارع
وت ��أث ��ره ب��ال �ص��دام��ات وأع �م ��ال ال�ع�ن��ف
واالن�ت�ق��ام ،وإي�ق��اظ ال�ن�ع��رات املذهبية،
وخ � � ّص ��وص ��ًا ف � ��ي ص � �ف� ��وف ال �غ��ال �ب �ي��ة
ال �س��ن �ي��ة ف �ي��ه .م ��ا إن ُي� �خ ��رج ل� ��واء إل��ى
س��اح��ة ال� �ح ��رب ح �ت��ى ُي �ع �ي��د آخ� ��ر إل��ى
الثكنة .ك� ّ�ان يختبر التماسك بتكليف
ّ
االنشقاق واملسلحني
ضباط سنة قمع ّ
في املدن والقرى السنية.
ث��ان �ي �ه �م��ا ،م �ت ��ان ��ة األج � �ه� ��زة األم �ن �ي��ة
ووالؤه� � � � ��ا ّل� �ل ��رئ� �ي ��س ،وع � �ل� ��ى رأس� �ه ��ا
ض� ّ�ب��اط س��ن��ة ك�ب��ار ل��م ي�ع� َ�ص أي منهم
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ،وال خ �ط��ر ل��ه االن �ق�ل�اب،
وال ف� ّ�ر والتحق باالنشقاق ،بل نفذوا
امل �ه �م��ات امل �ن��وط��ة ب �ه��م ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
م��ا سيق إليهم م��ن ات�ه��ام��ات بالعنف
والقسوة.
ّ
باألجهزة األمنية
صغيرة
جردة
ولعل
ّ
ال� �س ��وري ��ة وق ��ادت� �ه ��ا ال� �س ��ن ��ة ،ت�ك�ش��ف
صالبة ال��والء ال��ذي استمد منه األسد
قوة الدفاع عن نظامه وحماية الجيش
م��ن االن�ه�ي��ار ،وأب��رزه��م رئ�ي��س األرك��ان
ال �ع��ام��ة ف �ه��د ج��اس��م ال �ف��ري��ج ،ورئ �ي��س
املخابرات العامة علي اململوك ،ورئيس
األمن السياسي ديب زيتوني ،ورئيس
ال �ف��رع ال�ع�س�ك��ري ل��ري��ف دم �ش��ق رستم
غ ��زال ��ة ،ورئ �ي��س ف ��رع ف�ل�س�ط�ين محمد
مخلوف ،ورئيس مكتب األمن القومي
ه� �ش ��ام اإلخ � �ت � �ي� ��ار ،ووزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
محمد ال �ش �ع��ار ،ورئ �ي��س خلية األزم��ة
ف ��ي ال� �ق� �ي ��ادة ال �ق �ط��ري��ة ل� �ح ��زب ال�ب�ع��ث
حسن توركماني (حامل امللف ّ التركي)،
إل��ى األرك��ان السياسيني السنة كنائب
الرئيس فاروق الشرع ووزير الخارجية
وليد املعلم.

ال ينفك ال�ن��ائ��ب م�ع�ين امل��رع�ب��ي ومعه
ال � �ن � ��ائ � ��ب خ � ��ال � ��د ال � �ض � ��اه � ��ر ي �ط �ل �ق��ان
ال � �ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ال � �ح � �م� ��اس � �ي� ��ة ،ح �ت��ى
ب� ��دا ك��أن�ه �م��ا ن��ائ �ب��ا ع �ك��ار ال��وح �ي��دان.
ل �ك��ن م�ت��اب�ع��ة س� �ي ��رورة ال�ت�ص��ري�ح��ات
اإلن �م��ائ �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا بالنسبة إل��ى
النائب املرعبي ،تظهر أن خ��روج تيار
املستقبل من السلطة تزامن مع مفارقة
م �ق��داره��ا امل�ط��ال�ب��ة بتحقيق «ف� ��وري»
ملنجزات في عكار لم تتحقق منذ عقود
من الزمن.
ب �ع��د ش �ه��ري��ن وي ��وم�ي�ن ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف
الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
إثر سقوط حكومة سعد الحريري ،عقد
ت�ي��ار املستقبل ،يتقدمه ال�ن��ائ��ب معني
املرعبي وبحضور النواب خالد ضاهر
وخ ��ال ��د زه ��رم ��ان ون� �ض ��ال ط �ع �م��ة ،ما
سمي آنذاك «مؤتمر إنماء عكار» .وكان
الفتًا حينذاك كالم النائب املرعبي الذي
استهل اللقاء بالقول« :إن عكار عانت
منذ عشرات السنني الحرمان والبطالة
وعدم الجدية في التعاطي مع شؤونها
وحاجاتها ،فال محافظ أمكن تعيينه
ح�ت��ى اآلن ،وال م�خ�ط�ط��ات توجيهية
وال طرق وال جسور وال مداخل ملنطقة
تعد األك�ث��ف سكانًا ب�ين األط� ��راف ،وال
أوتوستراد عربيًا وال جامعة لبنانية
وال ف��روع وال م��دارس» ،باستثناء «13
م��درس��ة وثانوية ف��ي عكار تبرع فيها
الرئيس سعد الحريري» انسجامًا مع
«س �ن��ن ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د ب��ان��ي لبنان
الحديث».
م � ّ�رت س�ن��ة ع�ل��ى ان�ع�ق��اد م��ؤت�م��ر إن�م��اء
ع �ك ��ار ول� ��م ي�ت�ح�ق��ق ش� ��يء م ��ن ب �ن��وده
ال �س �ب �ع��ة ع �ش ��ر ،ف � ��إذا ب��ال �ن��ائ��ب معني
املرعبي «يكتشف» أن مبلغ  300مليون
دوالر ح��رم��ت إي��اه ع�ك��ار اس�ت�ث�ن� ً
�اء عن
ب��اق��ي امل �ن��اط��ق ب�م��وج��ب ال �ق��ان��ون رق��م
 246ال� ��ذي ب ��ات ي�ل�ه��ج ب��ه أب �ن��اء ع�ك��ار
م� ��ن م �خ �ت ��ار أص� �غ ��ر ق ��ري ��ة ف �ي �ه��ا إل ��ى
رؤس ��اء البلديات ورؤس ��اء اتحاداتها
ً
وص � ��وال إل ��ى م�ن�س�ق��ي ت �ي��ار املستقبل

ما قل
ودل
تعثرات أكبر في البالد ،وينعكس سلبًا
ع �ل��ى خ �ي��ر امل ��واط ��ن وح �ق ��وق ��ه» .وع� ّ�ب��ر
امل �ج �ت �م �ع��ون ع� ��ن ش� �ع ��وره ��م ب ��األس ��ى
ال�ع�م�ي��ق ع �ل��ى ال �ض �ح��اي��ا ال �ت��ي تسقط
نتيجة املواجهات الدموية في سوريا،
و«استصرخوا الضمائر لالبتعاد عن
ال �ع �ن��ف وس �ف��ك ال ��دم ��اء ،وال �ل �ج��وء إل��ى
ال �ح��وار وال�ح�ل��ول ال�س�ل�م�ي��ة» .ورح�ب��وا
«ب��ال��دور ال��وط�ن��ي ال ��ذي ت��ؤدي��ه ال�ق��وى
األمنية وبخاصة ما يقوم به الجيش
م��ن حماية للحدود وسهر على األم��ن
في كل املناطق اللبنانية».

نصر الله يلتقي درويش
ع�ل��ى صعيد آخ ��ر ،لفتت زي ��ارة رئيس
أساقفة ال�ف��رزل وزح�ل��ة وال�ب�ق��اع للروم
ال �ك ��اث ��ول �ي ��ك امل � �ط � ��ران ع� �ص ��ام ي��وح �ن��ا
دروي � ��ش األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل� �ـ«ح ��زب ال �ل��ه»
السيد حسن نصر الله .وجرى البحث
خالل اللقاء الذي حضره عضو املجلس
السياسي في الحزب غالب أبو زينب،
«ف��ي امل�س�ت�ج��دات ف��ي ل�ب�ن��ان وس��وري��ا،
وجرى التطرق إلى الوضع في منطقة
البقاع على أكثر من صعيد» ،بحسب
بيان للوحدة اإلعالمية في الحزب.

وثيقة «املستقبل»
في مجال آخ��ر ،أعلن تيار «املستقبل»
وثيقته حول «آفاق الربيع العربي» ،في
احتفال في بيت الرئيس سعد الحريري
ف��ي وادي أب ��و ج �م �ي��ل ،اس �ت �ه��ل بكلمة

للرئيس س�ع��د ال�ح��ري��ري ع�ب��ر ش��اش��ة،
حمل فيها بعنف على النظام السوري
و«أصدقائه في لبنان» .ثم تال الرئيس
ف��ؤاد السنيورة الوثيقة التي عرضت
ل �ت �ط��ورات ال �ح��راك ال �ع��رب��ي وتضمنت
ت� �ط� �م� �ي� �ن ��ات ل �ل �م �س �ي �ح �ي�ي�ن .وح � � ��ددت
كذلك إط��ار ال�ح��وار ال��داخ�ل��ي بمناقشة
موضوع السالح «ضمن االستراتيجية
بمؤسساتها
الدفاعية للدولة اللبنانية
ّ
امل�ن�ت�خ�ب��ة دي �م��وق��راط �ي��ًا وامل �م��ث �ل��ة لكل
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وال �ت ��ي ت�ت�ح�م��ل وت�ت��ول� َّ�ى
من خالل مؤسساتها الدستورية حق
وسلطة اإلم��رة والتحكم ،ومسؤوليات
قرار الحرب والسلم».

تقدم قوة إسرائيلية إلى الوزاني

أم� �ن � ّ�ي ��ًا ،س �ج��ل خ� ��رق ب� ��ري إس��رائ �ي �ل��ي
ج��دي��د ل�ل�س�ي��ادة اللبنانية ب�ت�ق��دم ق��وة
إس��رائ �ي �ل �ي��ة ق��وام �ه��ا  10ج �ن��ود م�س��اء
أم��س ،من موقعهم العسكري في بلدة
ال �غ �ج ��ر امل �ح �ت �ل��ة ب ��ات� �ج ��اه م �ن �ت��زه��ات
ال � � ��وزان � � ��ي ،ح� �ي ��ث اج � � �ت� � ��ازوا ال �ش��ري��ط
التقني الفاصل وانتشروا في املنطقة
الواقعة بينه وبني الخط األزرق .واتخذ
ب�ع�ض�ه��م وض �ع �ي��ات ق�ت��ال�ي��ة مصوبني
أسلحتهم الرشاشة باتجاه األراض��ي
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة .وح� � �ض � ��رت إل � � ��ى امل � �ك ��ان
دوريات من الجيش اللبناني والكتيبة
اإلسبانية العاملة ضمن «اليونيفيل»،
وراق �ب��ت ت �ح��رك��ات ال �ق��وة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
التي انسحبت بعد قليل من املكان.

أصدر املدير العام
لهيئة أوجيرو عبد املنعم
يوسف ،أمس ،تنويهًا بثالث
مديريات في الهيئة ،هي
املديرية اإلدارية ومديرية
املعلوماتية ومديرية خدمة
املشتركني .واستغرب
موظفون في الهيئة صدور

ونوابه .دق املرعبي النفير معلنًا «إما
االس �ت �ج��اب��ة مل�ط��ال��ب ع �ك��ار اإلن�م��ائ�ي��ة،
أو االس�ت�ق��ال��ة» ،داف�ع��ًا رؤس ��اء بلديات
إل��ى توقيع عريضة ّ
يعبرون فيها عن
تأييد مطالب املرعبي اإلنمائية وعن
استهجانهم لتلكؤ بعض نواب التيار،
ً
وص ��وال إل��ى امل�ج��اه��رة ب�ع��دم تأييدهم
في االنتخابات النيابية املقبلة.
ً
صبرًا جميال ،يرد النائب هادي حبيش
ال� ��ذي ب ��دا م ��ن أك �ث��ر امل�ع�ن�ي�ين ب�ه�ج��وم
ً
امل ��رع� �ب ��ي ،ق � ��ائ �ل��ا« :ل �ل �ن��ائ��ب امل��رع �ب��ي
طريقته الخاصة ف��ي تحصيل حقوق

دق النفير
المرعبي ّ
معلنًا «إما االستجابة
لمطالب عكار اإلنمائية،
أو االستقالة»

ع�ك��ار» .وع��ن تقصير باقي ن��واب تيار
املستقبل يضيف حبيش لـ«األخبار» أن
«الزميل معني املرعبي ي��درك أن الكالم
تقصير ن ��واب ع �ك��ار غ�ي��ر دق �ي��ق».
ع��ن ّ
ثم يفند ب��األرق��ام واملواعيد وال�ق��رارات
املتخذة ما فعله ألجل عكار ،مع تأكيد
رغبته بعدم التسخني اإلع�لام��ي ،رغم
امتعاضه م��ن امل��زاي��دة «ف��ي وق��ت نحن
لسنا في الحكومة».
تأويالت موقف النائب معني املرعبي
ّ
ت � ��راوح ج��ل�ه��ا ف��ي م �ي��دان ع�ل��م النفس
ال� �س� �ل ��وك ��ي؛ إذ ي� �ق ��ول رئ� �ي ��س ات �ح ��اد
ب�ل��دي��ات س��اح��ل وج ��رد ال�ق�ي�ط��ع أحمد
امل �ي��ر إن «ال � �ح ��اج م �ع�ين ي��رف��ض لقب
ال � �ن ��ائ ��ب ب �س �ب ��ب ص� ��دق� ��ه وق � ��رب � ��ه م��ن
ال �ن��اس» .ورغ ��م ذل ��ك ،ي�ق��ول امل�ي��ر ال��ذي
تلقى دعوة للمشاركة في وفد البلديات

إن ��ه «سيجتمع م��ع رؤس� ��اء ال�ب�ل��دي��ات
لتقرير املشاركة من عدمها» .ويوافق
على رأي املير علي مالك حمد رئيس
ب�ل��دي��ة ال�س�ن��دي��ان��ة امل�لاص�ق��ة للقبيات
(ب�ل��دة ال�ن��ائ��ب ه ��ادي ح�ب�ي��ش) ،موزعًا
والءه ب�ين ال�ت��أي�ي��د «ال�ع��اط�ف��ي» ملحبة
«الحاج معني» لعكار ،واحترامه نشاط
«ال�ش�ي��خ ه��ادي ال��واق�ع��ي وال�ح��ري��ص».
وباملقابل يصفه أح��د ن��واب املستقبل
بـ«املوتور» وبأنه «أصبح عبئًا ال يعلم
تيار املستقبل كيف يتخلص منه».
ب� �ع� �ي� �دًا م� �م ��ا ت� � �ق � ��دم ،ي � �ق� ��وم وف � � ��د م��ن
ب �ل��دي��ات ع �ك��ار ،أش� ��رف ع �ل��ى تنظيمه
م �ن �س �ق��و ت � �ي� ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ف � ��ي ع �ك��ار
بزيارة الرئيس السنيورة مساء اليوم
(ال�خ�م�ي��س) للبحث معه ف��ي «مطالب
ع�ك��ار اإلن�م��ائ�ي��ة» .غير أن أح��د رؤس��اء
ات� �ح ��ادات ال �ب �ل��دي��ة ف��ي ع �ك��ار ال� ��ذي لم
توجه إليه ال��دع��وة للمشاركة في وفد
البلديات ي��رى أن «اللعبة كلها ضمن
ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ل�ت�ح��ري��ك ال� ��رأي ال�ع��ام
ال � �ع � �ك� ��اري» .وي � �ب ��دو أن ك �ل��ام األخ �ي��ر
قريب من الواقع ،وخصوصًا أن التيار،
ف� ��ي ع � �ك� ��ار ،ل� ��م ي �ن �ظ��ر ب� �ع�ي�ن ال ��رض ��ى
ل�ق�ي��ام وف ��د م��ن سبعني ب�ل��دي��ة ب��زي��ارة
ال��رئ�ي��س امليقاتي ال ��ذي ي�ق��وم بعملية
زح ��ف بطيئة ل�ك��ن ث��اب�ت��ة ن�ح��و ع�ك��ار،
م��ن دون إث��ارة زواب��ع وال حساسيات.
وب��ات معلومًا أن أح��د مرتكزات تزايد
النفوذ امليقاتي في عكار هو التفاعل
«امل��ؤس�س��ات��ي» م��ع البلديات ،حيث لم
يعد بإمكان تيار املستقبل االعتراض
ع �ل��ى «ش��رع �ي��ة» ذل ��ك ال �ت �ف��اع��ل ،ب��رغ��م
اع �ت��راض بعضه على شرعية رئاسة
ميقاتي للحكومة.
لذلك ،بسبب اإلرباك الذي يعانيه تيار
املستقبل ف��ي ع�ك��ار ،نفى أح��د منسقي
عكار سامر حدارة ،باتصال مع األخبار
علمه بتأليف وفد البلديات من أساسه،
رغ��م أن أكثر م��ن رئيس بلدية ق��ال إنه
ً
تلقى اتصاال منه بهذا الخصوص.
ف �ه��ل ي� �ق ��دم ال �س �ن �ي ��ورة «ول� � ��و وع � ��ودًا
جديدة» تفك عقد الكالم في تنسيقيات
املستقبل العكارية؟

علم
و خبر
صحيفة «املستقبل» تبدأ صرف املوظفني
أب�ل��غ ن��ائ��ب رئ�ي��س تحرير صحيفة املستقبل ج��ورج بكاسيني ع��ددًا
من العاملني في الصحيفة أمس بقرار اإلدارة صرفهم من العمل ،لقاء
تعويض هو عبارة عن راتب  12شهرًا ُيضاف إليه راتب شهر واحد
عن كل سنة عمل ،بعد احتساب زيادة األجور األخيرة.

تعطيل قرار نحاس
ل��م ُينفذ ق��رار وزي��ر العمل ال�س��اب��ق ش��رب��ل ن� ّ�ح��اس ال�ق��اض��ي بتسهيل
اإلج� ��راء ات مل�ن��ح ال�لاج�ئ�ين الفلسطينيني إج ��ازات ال�ع�م��ل ،رغ��م م��رور
أسبوعني على ص��دوره .وكان املدير العام باإلنابة عبد الله رزق ،قد
ّ
يتعرض ألي مساء لة من الوزير
رفض تنفيذ هذا القرار من دون أن
الحالي سليم جريصاتي.

سييرا يزور السفارة األميركية
هذا التنويه ،رغم مسؤولية
اثنتني على األقل من هذه
املديريات (املعلوماتية
وخدمة املشتركني) عن
التقصير في تلبية طلبات
املواطنني للحصول على
خدمة اإلنترنت عبر تقنية
 .DSLلكن مصادر في
الهيئة أكدت أن يوسف هو
من يتعمد تأخير تلبية
الطلبات.

زار قائد قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب الجنرال باولو سييرا
ال �س �ف �ي��رة األم �ي��رك �ي��ة م� ��ورا ك��ون�ي�ل�ل��ي أم� ��س .واس �ت �ق��ل س �ي �ي��را ط��ائ��رة
مروحية لالنتقال من مقر عمله في الناقورة إلى عوكر .وأكدت مصادر
اليونيفيل حصول اللقاء ،واضعة إياه في سياق لقاء ات التعارف بني
سييرا وس�ف��راء ال��دول املساهمة في اليونيفيل وال��دول األع�ض��اء في
مجلس األمن الدولي.

طلبات إحصاء مبكر
تتكثف مبكرًا طلبات الحصول على دراسات إحصائية من شخصيات
م �غ �م��ورة وغ �ي��ر م �ع��روف��ة س�ي��اس�ي��ًا ت�ف�ك��ر ف��ي ال �ت��رش��ح ل�لان�ت�خ��اب��ات
النيابية املقبلة ،فيما بدأت بعض القوى السياسية منذ شهر كانون
ال �ث��ان��ي امل��اض��ي ط�ل��ب إح� �ص ��اء ات ان�ت�خ��اب�ي��ة م��ن ب�ع��ض امل��ؤس �س��ات،
وخصوصًا في املناطق الساخنة ،وأهمها الكورة.

