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تقـرير

تهافت متني على الكاثوليكي «اليتيم»
أطلق النائب إدغار معلوف ،بعدما أعلن عزوفه عن الترشح،
صفارة السباق االنتخابي باكرًا في املنت الشمالي .سريعًاّ ،دبت
الحماسة في صفوف الكاثوليكيني العونيني املتهافتني
على خالفته ،وبات لزامًا على كاثوليكيي  14آذار االستفاقة:
ّ
الجميل السابق
العونيون ّفي الساحة وصهر النائب سامي
ميشال مكتف مستمر في ترشحه ،ولو منفردًا
رلى إبراهيم
دغ ��دغ ال�ن��ائ��ب إدغ� ��ار م�ع�ل��وف ،م�ن��ذ أعلن
ع��زوف��ه ع��ن ال�ت��رش��ح ف��ي ال� ��دورة النيابية
املقبلة ،طموحات كثير من الكاثوليكيني
امل�ت�ل�ه�ف�ين ال��ى خ�لاف�ت��ه .ال ي �ك��اد ي �م� ّ�ر ي��وم
إال وت�ت��وال��ى أخ �ب��ار ه ��ؤالء امل��رش�ح�ين في
البلدات املتنية ،وك��أن االنتخابات واقعة
غدًا .يديرون األذن الصماء لكل الشائعات
عن تأجيل االستحقاق االنتخابي وتعديل
ق��ان��ون ال�س�ت�ين ،ف�ه��م م��رش�ح��ون حتمًا ما
دام املقعد ش��اغ�رًا ،بغض النظر ع��ن شكل
القانون وتاريخ االنتخابات.
ف��ات�ح��ة امل��رش �ح�ين ال�ع��ون�ي�ين ك ��ان ال�ش��اب
معلوف ،ابن شقيق النائب الحالي،
إدغار ّ
وال� ��ذي ل��ق��ب ن�ف�س��ه ب � � �ـ«إدي» ل�ل�ت�م��اي��ز عن
ّ
ع�م��ه .ول �ع��ل ص�ف��ة ال�ق��راب��ة ه��ذه ه��ي نعمة
ون�ق�م��ة ل�ل�ش��اب ف��ي آن واح� ��د ...وبالتأكيد
سبب غيرة باقي املرشحني منهّ .
يعيرونه
بـ«الوراثة السياسية التي لطاملا حاربها
ج �ن��رال �ه��م ،ف�ك�ي��ف ب��ه يحللها ال �ي��وم على
رجاله؟» ،ويغيب عنهم أن «إدي» لم يسقط
ع�ل��ى ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر ب��ال�ص��دف��ة ،بل
كان أحد الناشطني العونيني منذ صغره،
وهم أنفسهم يعرفونه جيدًا.
في كل األح��وال ،لم يفرض موظف كازينو
لبنان (أي إدي) نفسه على النائب ميشال
ع ��ون ،ب��ل ت��م اس �ت��دع��اؤه ال��ى ال��راب�ي��ة بعد
اج�ت�م��اع��ات ع��دة رس��ت االق �ت��راح��ات فيها
على اس�م��ه ،ليبدأ بعدها العمل امليداني
ب � �ن� � ً
�اء ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب ع � ��ون ن� �ف� �س ��ه ،ب�ح�س��ب
م �ص ��ادر ال ��راب �ي ��ة .ل ��ذل ��ك ،ي�ن�ش��ط م�ع�ل��وف
ال �ي ��وم ف ��ي ال �ب �ل��دات امل �ت �ن �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا
الجرد ،مستفيدًا من صيت عمه «النظيف»
وم �ح �ب��ة ال �ع��ون �ي�ين ال �ك �ب �ي��رة ل� ��ه .وي�ج�ه��د
ف ��ي امل �ن��اس �ب��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ج ��والت
االنتخابية لالستفادة من والدته في كنف
ع��ائ�ل��ة س�ي��اس�ي��ة م��وال �ي��ة ل�ل�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي
الحر ،من أجل بناء حيثيته الخاصة.
وق��د نجح إدي حتى الساعة في استمالة
ّ
قاعدة شعبية وازنةّ ،
تصدر املرتبة
خولته
الثانية في استطالعات الرأي املتنية بعد
ال �ن��ائ��ب م �ع �ل��وف م �ب��اش��رة ،م��ا ي �ع� ّ�د الف�ت��ًا
ّ
يتعد عمله االنتخابي
ملرشح مبتدئ ل��م
أرب �ع��ة أش �ه��ر ،وق�ي�م��ة م�ض��اف��ة ف��ي ال��راب�ي��ة
حتمًا عند اختيارها ملرشحها الكاثوليكي
األبرز.

تقـرير
يحيى دبوق

ث��ان��ي امل��رش�ح�ين ال�ع��ون�ي�ين ،ن��ائ��ب رئيس
ات � ّح��اد ال �ف��روس �ي��ة ج� ��ورج ع �ب��ود .أخ �ي �رًا،
ك��ث��ف ع �ب��ود م ��ن ج ��والت ��ه امل �ت �ن �ي��ة .وك ��أي
م ��رش ��ح ي �ب �ح��ث ع ��ن ق �ي �م��ة ي �ض �ي �ف �ه��ا ال��ى

سيرته االنتخابية ،كان ال ّبد له من اللعب
ف��ي ملعب الشمعونيني امل��ؤي��دي��ن سابقًا
ل��وال��ده ج��وزي��ف .وه��و يراهن على تأجيل
االن �ت �خ��اب��ات م��ن أج ��ل ت��رس�ي��خ اس �م��ه في
ع �ق��ول امل�ت�ن�ي�ين وج �م��ع ال �ق ��در األك �ب ��ر من
األص � ��وات االن�ت�خ��اب�ي��ة ال �ت��ي ت�ض�ع��ه على
الئحة املنافسني الجديني.
أم� ��ا ال �ع��ون��ي ال� �ث ��ال ��ث ،ف �ه��و ش � ��ارل ج ��زرا
امل��رش��ح ال �ق��دي��م ـ�ـ�ـ ال �ج��دي��د .ت�ل�ق��ى ال�ض��وء
البرتقالي األخ�ض��ر منذ ثماني س�ن��وات،
وبدأ من حينه تكثيف حركته مستفيدًا من
عمله كطبيب لتقديم ال�خ��دم��ات املجانية
أله��ال��ي امل�ت�ن .وع�ض��و الهيئة التأسيسية
ف��ي التيار الوطني ال�ح��ر ،ضيف دائ��م في
ب��رام��ج «أو ت��ي ف��ي» ال�س�ي��اس�ي��ة وص��دي��ق
س��اب��ق ل�ل�ن��ائ��ب م�ع�ل��وف ق�ب��ل أن يفرقهما

«ت� �ض ��ارب امل� �ص ��ال ��ح» .ي �ع �ت��ب ج � ��زرا على
معلوف الذي وعده بدعمه في حال تخليه
ع��ن ن �ي��اب �ت��ه ،ق �ب��ل أن ي�ن�ك��ث ب ��وع ��ده .ففي
ن�ظ��ره ،ملعلوف «ال�ي��د الطولى ف��ي ترشيح
ابن أخيه حتى لو حاول إقناعه بالعكس».
إال أن ذلك لم يحبط عزيمة جزرا املواظب
ع �ل��ى دع� ��م ال �ت �ي ��ار ،م ��ادي ��ًا وم �ع �ن��وي��ًا ،في
جميع املناسبات املتنية.
«رصيدك» ضمانتك
زحمة املرشحني الكاثوليكيني في التيار
ّ
الحر وحماسة تلك الطائفة غير
الوطني
املعهودة سابقًا ،فتحتا الباب واسعًا على
املعركة االنتخابية على هذا املقعد اليتيم
الذي لطاملا كان خارج دائرة اهتمام ُم ّ
عدي
ال�ل��وائ��ح .وب��ات ل��زام��ًا على الطامحني في
ّ
التحرك ،خصوصًا أن مشكالتهم
 14آذار

المقعد الذي لطالما
كان هامشيًا أثناء
تشكيل اللوائح أصبح
اليوم الشاغل الرئيسي
لمهندسي اللوائح

يتوقع املتابعون ألمور املنت أن «يفقس» املرشحون الكاثوليكيون تباعًا مع قرب االستحقاق االنتخابي (هيثم املوسوي)

اإليرانيون أطلقوا الطائرة من بيروت!
إسرائيل:
ّ

ذك��ر مراسل القناة الثانية في التلفزيون
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ن �ي��ر دف� � � ��وري« ،أن ن �ت��ائ��ج
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ت��ي ي �ج��ري �ه��ا س �ل�اح ال�ج��و
اإلسرائيلي ح��ول حادثة إسقاط الطائرة
م � ��ن دون ط � �ي� ��ار م� �ق ��اب ��ل خ� �ل� �ي ��ج ح �ي �ف��ا،
الخميس امل��اض��ي ،تظهر أن ح��زب الله لم
يكن هو الجهة التي أرسلت الطائرة الى
إسرائيل ،والتحقيقات تشير الى أن طاقمًا
إيرانيًا ينشط في األراضي اللبنانية ،قام
ه��و ب��إط�لاق ال�ط��ائ��رة وتسييرها باتجاه
األج ��واء اإلسرائيلية ،ال��ى ح�ين إسقاطها
م��ن قبل س�لاح الجو اإلس��رائ�ي�ل��ي ،رغ��م أن
هناك فرضيات وإمكانيات أخرى».
وبحسب التحقيقات ال�ت��ي كشفت القناة

جزءًا من خالصاتها في نشرتها الرئيسية
م �س��اء أم � ��س ،ف� ��إن «ال� �ط ��ائ ��رة أط �ل �ق��ت م��ن
بيروت تحديدًا ،وليس من مدينة صيدا في
جنوب لبنان ،كما جرى االعتقاد سابقًا».
وأش � ��ارت إل ��ى أن «امل �ن �ظ��وم��ات ال��دف��اع�ي��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �م��دت ال ��ى رص ��د ال �ط��ائ��رة
وتعقبها منذ لحظة إطالقها ،ومتابعتها
طوال مسار تسييرها ،الى أن صدر القرار
بإسقاطها مقابل خليج ح�ي�ف��ا» ،مشددة
على أن «طائرة اإلف  16أطلقت صاروخًا
واح�دًا فقط ،وكان كافيًا كي يدمر الهدف،
على نقيض ال�ط��ائ��رة ال�ت��ي أرس�ل�ه��ا حزب
ال �ل ��ه ف ��ي ت �ش��ري��ن األول امل ��اض ��ي ،وال �ت��ي
أجبرت املقاتالت اإلسرائيلية على إطالق
صاروخ ثان ،بعدما أخطأ الصاروخ األول
هدفه».

وك ��ان ��ت ص�ح�ي�ف��ة «إس ��رائ �ي ��ل ال � �ي ��وم» ،قد
ذكرت أمس أن «إسرائيل ال تستبعد تورط
ال� �ح ��رس ال � �ث ��وري اإلي� ��ران� ��ي ف ��ي م �ح��اول��ة
اختراق األج��واء اإلسرائيلية ،عبر إرس��ال
ال �ط ��ائ ��رة ال �ت��ي ك��ان��ت ق ��ادم ��ة م ��ن ل �ب �ن��ان،
رغ ��م أن �ه��ا (إس��رائ �ي��ل) ات�ه�م��ت ح ��زب ال�ل��ه،
وإن بشكل غير رس�م��ي» .وم��ع ذل��ك ،شدد
م�ص��در أم�ن��ي رف�ي��ع امل�س�ت��وى ،ف��ي ات�ص��ال
م��ع ال�ص�ح�ي�ف��ة ،ع �ل��ى أن ��ه «ل ��م ي �ج��ر حتى
اآلن استبعاد فرضية أن يكون ح��زب الله
متورطًا في املسألة».
وأش � � � ��ارت ال �ص �ح �ي �ف��ة ال � ��ى أن «ال �ج �ي��ش
اإلسرائيلي لم ينجح حتى اآلن في العثور
على حطام الطائرة ،كما أن الهدف منها
ل�ي��س واض �ح��ًا ،وك��ذل��ك إن ك��ان��ت مسلحة
أو تحمل كاميرات مسح وتصوير» ،لكن

الصحيفة أك��دت أن إس��رائ�ي��ل تعلم جيدًا
ب ��أن ق ��وات إي��ران �ي��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى األراض ��ي
اللبنانية ف��ي م��وض��وع تسيير الطائرات
من دون طيار.
بدورها ،ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت
أم ��س ،أن «ال �ت �ق��دي��رات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت��رى
أن الحرس الثوري اإلي��ران��ي قد يكون هو
الجهة امل�س��ؤول��ة ع��ن إرس ��ال ال�ط��ائ��رة الى
إس��رائ �ي��ل ،ول �ي��س ب��ال �ض��رورة ح ��زب ال�ل��ه،
م�ش�ي��رة ال ��ى أن «ال� �ق ��وات اإلي��ران �ي��ة ،ال�ت��ي
تنشط في لبنان ،هي املسؤولة من ناحية
امل �ع ��رف ��ة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وال �ت �ص �ن �ي��ع ع��ن
تطوير تشكيلة من الطائرات املوجودة في
حوزة حزب الله».
وك� ��ان وزي� ��ر ال�ب�ي�ئ��ة اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ع��ام�ي��ر
بيرتس ،قد ّ
رد على استفسار اإلعالميني

ح ��ول ط��ائ��رة خ�ل�ي��ج ح�ي�ف��ا ،ق�ب�ي��ل ان�ع�ق��اد
جلسة الحكومة اإلسرائيلية أم��س ،لكنه
امتنع ع��ن إط�ل�اق االت �ه��ام��ات ،وع�م��د فقط
الى اإلشادة بأداء سالح الجو اإلسرائيلي،
«ال��ذي ك��ان جاهزًا ومستعدًا» .وأش��ار الى
أن «ردة ف�ع��ل ال�ج�ي��ش ك��ان��ت ج �ي��دة ،وق��د
أث �ب��ت أن ��ه م�س�ي�ط��ر ب��ال �ف �ع��ل» ،م�ض�ي�ف��ًا إن
«ع�ل��ى إس��رائ�ي��ل أن تعمل أك�ث��ر ف��ي تفعيل
وت�ع��زي��ز ج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات االس�ت�خ�ب��اري��ة،
كي تكون جاهزة للرد بفاعلية أكثر ،وهذا
ال ي�م�ك��ن ف�ع�ل��ه إال م��ن خ�ل�ال اس�ت�خ�ب��ارات
جيدة».
َ
ُي� ��ذك� ��ر أن وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ت�ج��اه�ل��ت إل ��ى ح��د ك�ب�ي��ر ن �ف��ي ح ��زب ال�ل��ه
مسؤوليته عن إطالق الطائرة .وحتى يوم
أمس ،لم يصدر أي اتهام رسمي إسرائيلي

