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سياسة

رسائل
إلى المحرر
تلميع الستين
باسم النسبية
تـ ـ ــوالـ ـ ــى ،مـ ـن ــذ ايـ ـ ـ ـ ــام ،م ـس ـل ـســل
التمييع والـتـمــديــد املــاراتــونــي
الطويل الذي انتهى منه جزءان
مـمــان مل ــدة أرب ــع س ـنــوات ،وهــا
ّ
قـ ــد بـ ـ ــدأ ال ـ ـجـ ــزء امل ـ ـمـ ــل ال ـث ــال ــث
للسنة الخامسة بقانون إحياء
وتلميع الستني باسم النسبية
التي أشــاعــوهــا لتضليل الــرأي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ...أم ـ ــا امل ـض ـح ــك امل ـب ـكــي
ت ـف ـص ـيــل الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة
ع ـلــى م ـق ــاس املـ ـم ـ ّـددي ــن ،وعـلــى
مقاس املذهبية والطائفية التي
تـ ـتـ ـك ــرس وتـ ـت ــرس ــخ مـ ــن خ ــال
تقسيماتها ...وما زاد عبثًا في
الطني ابتداع البطاقة املمغنطة
ل ـت ـبــريــر إط ــال ــة ال ـت ـمــديــد ال ــذي
أص ـبــح أش ـبــه ب ـعــرف ل ــدى هــذه
ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة .وال ـجــديــر
ب ــال ــذك ــر أن هـ ــذه ال ـط ـب ـقــة الـتــي
عجزت عن ايجاد حل للنفايات
أو إقرار سلسلة رتب ورواتب أو
وض ــع حــل للبطالة أو للوضع
االقتصادي واالجتماعي املزري
أو ل ـل ـت ـف ـل ــت االمـ ـ ـن ـ ــي وجـ ــرائـ ــم
الـقـتــل أو مـعــالـجــة تـلــوث املـيــاه
باملجارير وغير هذه املواضيع
الكثير ...إنما هي أعجز من أن
تـنـجــز ه ــذه الـبـطــاقــة املمغنطة
الـتــي نحن فــي غنى عنها على
أقل تقدير في هذه املرحلة ،وإنه
م ــن املـمـكــن إجـ ــراء االنـتـخــابــات
في غضون أربعة أشهر من دون
هذه البطاقة التي من املرشح أن
ال تثمر ،فضال عن ان الكثيرين
لن يسعوا للحصول عليها...
وب ــالـ ـع ــودة ال ـ ــى ه ـ ــذا ال ـق ــان ــون
السيئ ،فإن الصوت التفضيلي
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء إنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـكـ ــرس
ال ــرش ــوات االنـتـخــابـيــة ،ويـحــرم
الـ ـن ــاخ ــب مـ ــن اخـ ـتـ ـي ــار األكـ ـف ــأ،
أق ـل ــه ف ــي دائـ ــرتـ ــه االن ـت ـخــاب ـيــة.
أم ــا ال ـلــوائــح االنـتـخــابـيــة فكان
االج ـ ـ ـ ـ ــدى أن تـ ـمـ ـن ــح الـ ـن ــاخ ــب
الـ ـ ـح ـ ــق بـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــار امل ــرشـ ـح ــن
م ــن ك ــاف ــة ال ـ ـلـ ــوائـ ــح ...وم ـ ــا زاد
م ــن سـ ــوء هـ ــذا ال ـق ــان ــون أنـ ــه لم
يلحظ خـفــض ســن االق ـت ــراع أو
اق ـتــراع املغتربني والعسكريني
وتـبـخــر وع ــد الـكــوتــا النسائية
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـفـ ـض ــل أن تـ ـ ـك ـ ــون مــن
خ ــال تــرشـيـحـهــن وك ـفــاءات ـهـ ّـن
وقدراتهن الذاتية من دون منة
من واعدي «الكوتا»...
من املؤسف أن معظم اللبنانني
أص ـ ـب ـ ـحـ ــوا مـ ــرهـ ــونـ ــن أله ـ ـ ــواء
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وأص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـش ـ ــوه ـ ــة
بتجاوزاتهم.
عباس حيوك ـــ عيتا الشعب

تقرير

«غراندايزر» يظهر
في سماء عكار
االنتخابات في عكار
تستحق المتابعة هذه
المرة؛ ليس فقط ألن
النظام االنتخابي يسمح
بكسر األحادية الحريرية التي
ورثت األحادية السورية،
وقبلها أحادية البكوات
التي تحكمت بهذه الدائرة
لعقود ،إنما ألن هناك
تموضعًا سياسيًا واضحًا
ومرشحين جدد وأكثر من
مرشح يعتقد أنه غراندايزر
غسان سعود
ال ش ـ ـ ــيء أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن املـ ــرش ـ ـحـ ــن إل ــى
االنتخابات النيابية فــي دائ ــرة عكار
ه ــذه األي ـ ــام ،ول ــوائ ــح؛ ل ــوائ ــح تــذهــب
ّ
ّ
بـ ـ ــركـ ـ ــاب وت ـ ـج ـ ــيء بـ ـ ــركـ ـ ــاب آخـ ــريـ ــن،
وسجاالت تنتقل من املنطقة والحزب
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــدة ف ـت ـج ـت ـمــع
ال ـ ـب ـ ـصـ ــارات مل ـع ــرف ــة إذا ك ـ ــان ال ــوال ــد
سيترشح أو اب ـنــه .واألك ـيــد أن هناك
من يتاجر بعيدًا عن األنظار بحبوب
ال ـه ـل ــوس ــة الـ ـت ــي ال يـ ـك ــاد ي ـت ـنــاول ـهــا
أح ــد املــرش ـحــن ح ـتــى يـتـخـيــل نفسه
«غ ــران ــدي ــزر» وي ـب ــدأ الـ ـق ــول ،م ــن دون
ح ـ ـيـ ــاء ،إن ـ ــه ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ــأم ــن آالف
األصــوات التفضيلية .أبــرز غرانديزر
على مستوى لبنان وعكار تحديدًا هو
وزير العدل السابق أشرف ريفي الذي
يعتقد أن ــه ال ـقــوة االنـتـخــابـيــة األول ــى
وسط الناخبني السنة في عكار ،فيما
تعجز املاكينات التقليدية عــن رصد
ثالثة مخاتير ـ ثالثة ال أربعة ـ يدورون
ف ــي ف ـلــك مــاك ـي ـن ـتــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن أرقـ ــام
ال ـنــاخ ـبــن وف ــق آخ ــر ت ـحــديــث أجــرتــه
وزارة الداخلية يبني أن عدد الناخبني
ّ
ال ـســنــة يـبـلــغ  186541نــاخ ـبــا ،مقابل
 30617مــارون ـيــا 37541 ،أرثــوذكـسـيــا
و 3414كاثوليكي ،مــا يعني أن عدد
املقترعني املسيحيني لــن يتجاوز 35
ألـفــا فــي أفـضــل األحـ ــوال ،مقابل نحو
مئة ألــف مقترع من الطائفة السنية،
ووســط هــؤالء ال ناقة للتيار الوطني

الحر والـقــوات وغيرهما من األحــزاب
املسيحية وال جـمــل ،وإن كــان رئيس
حزب الكتائب سامي الجميل يواصل
«م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة» اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ك ـت ــائ ـب ـ ّـي ــي
وادي خــالــد بـ ّـن شـهــر وآخ ــر .فوسط
الناخبني السنة في عكار ،هناك أربعة
الع ـبــن :أول ـه ــم ،تـيــار املستقبل الــذي
تراجع نفوذه كثيرًا وال يمكن الشعور
بحجمه الكبير كما كــان الوضع قبل
س ـنــوات ،لكنه ال ي ــزال قــوة انتخابية
كـبـيــرة ال يستهان أب ـدًا بـهــا .ثانيهم،
النائب السابق وجيه البعريني الذي
لديه كتلة انتخابية واضـحــة املعالم
أث ـب ـتــت ث ـبــات ـهــا وال ـت ــزام ـه ــا م ـعــه فــي
أصـعــب األي ــام .ثالثهم ،ال ـلــواء أشــرف
ري ـفــي الـ ــذي يـجــد خـطــابــه الـسـيــاســي
ص ــدى وس ــط الـنــاخـبــن ،لـكـنــه صــدى
ّ
م ـت ـفــلــت ال يـمـكــن ت ـق ــدي ــره أو وضـعــه
فـ ـ ــي ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق أو الـ ـتـ ـيـ ـق ــن مـ ـ ــن أنـ ــه
سيقترع ي ــوم االنـتـخــابــات كـمــا يريد
ريـ ـف ــي ،وهـ ـ ــذه ن ـق ـطــة ض ـع ــف ت ـفــرض
عـلــى الــائـحــة املــدعــومــة مــن ريـفــي أن
تبقي يــدهــا على قلبها حتى انتهاء
ال ـف ــرز .راب ـع ـهــم ،مــن يـ ــدورون فــي فلك
املـسـتـقـبــل ،لكنهم سينتخبون ضــده
ّ
ه ـ ــذه املـ ـ ــرة إذا ل ــم يـ ـت ــن تــرشـيـحـهــم
أو ي ـع ـمــل ع ـل ــى اس ـت ـي ـعــاب ـهــم .ه ــؤالء
يبدأون عند النائب خالد ضاهر وال
ي ـن ـت ـهــون ع ـن ــد ع ـش ــائ ــر وادي خ ــال ــد.
وبـنــاء على مــا سبق ،يمكن الـقــول إن
ه ـن ــاك الئ ـح ــة ي ـم ـثــل ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
حـجــر زاوي ـت ـهــا ،والئ ـحــة ثــانـيــة يمثل
ال ـب ـعــري ـنــي ح ـجــر زاويـ ـتـ ـه ــا ،والئ ـحــة
ثالثة يمثل ريفي حجر زاويتها ،فيما
سيجد املستقبليون ال ـجــديــون ،لكن
غير املنضبطني ،مكانًا بسرعة على

كل من المستقبل
والبعريني وريفي
يمثل حجر زاوية أساسيًا
لالئحة ،رغم التفاوت
في أحجامهم

أي الئحة من هذه اللوائح الثالث .وال
شــك أن تفاهم املستقبل مــع ريـفــي أو
املستقبل مــع البعريني أو البعريني
مع ريفي سيؤدي إلى انعطافة كبيرة
في العملية االنتخابية في عكار .األمر
املؤثر الثاني هو موقف نائب رئيس
الحكومة السابق عصام فــارس الذي
سيعطي دفعًا مسيحيًا كبيرًا لالئحة
املستقبل ويمكنها من معالجة بعض
الثغر املالية فــي حــال تحالفه معها،
ع ـل ـمــا بـ ــأن خ ــوض ــه االن ـت ـخ ــاب ــات مــن
دون تفاهم مع املستقبل غير مطروح.
أم ــا ال ـســؤال ال ـجـ ّ
ـدي الـثــالــث ،فيتعلق
بموقف التيار الوطني الحر .ففي حال
تحالف التيار مع املستقبل ،سيكون
هناك الئحة ثانية قوية جـدًا .أمــا في
حــال عــدم تحالف الـتـيــار واملستقبل،
وبالتالي تحالف التيار والبعريني،
فسيكون هناك الئحتان متوازنتان،
والئحة ثالثة يمكن أن تؤمن الحاصل
االنـتـخــابــي .وهـنــا يمكن االستفاضة
أكثر:
ف ــي حـ ــال ت ـح ــال ــف تـ ـي ــاري املـسـتـقـبــل
وال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ف ــي الئ ـح ــة واح ـ ــدة،
ستتألف الالئحة الثانية من النائب
ال ـســابــق وج ـي ــه ال ـب ـعــري ـنــي ،ومــرشــح
قوي من منطقة وادي خالد ،ومرشح
ّ
سني ثالث من ساحل القيطع .وال شك
ّ
العلوي
أن األصوات العلوية واملرشح
األك ـ ـثـ ــر ج ــدي ــة س ـي ـك ــون ض ـم ــن ه ــذه
الــائـحــة .أمــا أرثــوذكـسـيــا ،فــأمــام هذه
الالئحة مجموعة كبيرة من الخيارات
في حال كان العونيون ونائب رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ـســابــق ع ـص ــام فـ ــارس أو
م ــن ي ـم ـث ـلــه م ــرش ـح ــن ع ـل ــى الــائ ـحــة
ً
ال ـح ــري ــري ــة ،ف ـه ـنــاك أوال إم ـي ــل عـبــود
شقيق رئـيــس اتـحــاد بلديات الشفت
أن ـ ـطـ ــون ع ـ ـبـ ــود ،ومـ ـي ــزت ــه ت ـك ـم ــن فــي
امتالك عائلته ماكينة قوية تعمل دون
انقطاع على مــدار العام وعالقة أكثر
مــن جـيــدة مــع رؤس ــاء بـلــديــات الـقــرى
امل ـج ــاورة لـهــم .وه ــؤالء ينشطون في
منطقة عونية بشكل عام ،لكن ماكينة
الـتـيــار الضعيفة مـقــارنــة بماكينتهم
وامل ـش ــاك ــل الـشـخـصـيــة وحـ ــرد بعض
العونيني وضعف التواصل تجعلهم
أقــرب إلــى الناخبني بكثير ،علمًا بأن
عبود لن يكون مرشح الحزب السوري
ال ـق ــوم ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ل ـك ـنــه سـيـجــد
جميع القوميني بقربه .وال ّ
بد هنا من
القول إن آل البعريني كانوا يفضلون

عدم ترشيح عبود ألن ماكينته كانت
ستجير الصوت التفضيلي للبعريني
إذا لم يكن هو شخصيًا مرشحًا .ثانيًا
النائب السابق عبدالله حنا الــذي ال
يـنـطـلــق م ــن مــؤيــديــه الـتـقـلـيــديــن في
ب ـل ــدت ــه رح ـ ـبـ ــة ،إنـ ـم ــا يـ ـض ــاف إل ـي ـهــم
رئيس اتحاد بلديات الجومة وبلدية
رح ـبــة ف ــادي بــربــر ُ
وي ـف ـتــرض انـتـظــار
املـفــاوضــات السياسية لــرؤيــة إن كان
الـشـيــوعـيــون س ـيــواص ـلــون تحالفهم
ال ـب ـل ـ ّ
ـدي م ــع ح ـنــا ف ــي ال ـن ـيــابــة أي ـضــا،
علمًا بأن الحزب الشيوعي حاسم في
ق ــراره خــوض االنـتـخــابــات فــي جميع
املناطق اللبنانية ضد لوائح السلطة،
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ــائ ـ ـحـ ــة ت ـع ـت ـب ــر ف ـ ــي ع ـك ــار
ال ــائ ـح ــة امل ـن ــاوئ ــة لــائ ـحــة الـسـلـطــة.
والجدير ذكره في موضوع حنا أيضًا
أنــه كــان نائبًا فــي كتلة املستقبل بني
عامي  2005و ،2009لكنه اليوم واضح
وحــاســم ونـهــائــي فــي تــأيـيــده للنظام
الـ ـس ــوري ف ــي م ــواج ـه ــة الـتـكـفـيــريــن.
ثــالـثــا الـنــائــب ال ـســابــق كــريــم الــراســي
ال ــذي ينتظر نتيجة الـتـفــاهـمــات بني
ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وال ـن ــائ ــب
س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة ل ـي ـت ـبــن إن ك ــان
هـنــاك مـكــان لــه على الئـحــة املستقبل
أو ال ،علمًا بــأن الـحـســابــات املنطقية
تبني أن ترشحه على الئحة املستقبل
ال يـفـيــده أب ـ ـدًا ألن ــه يـحـتــاج إل ــى عــدد

المشهد السياسي

الحريري :لفتح تحقيق حول وفاة السوريين المـ ـ
من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ما زالت الحملة على الجيش نتيجة
وفـ ــاة أرب ـع ــة مــوقــوفــن م ــن العملية
العسكرية الـتــي نفذها فــي عــرســال،
تتفاعل وس ــط ع ــدم إص ــدار الجيش
ألي توضيح رسمي ،سوى ما نقل عن
م ـصــادره خــال الـنـشــرات اإلخـبــاريــة
يوم أمس .فإثر إعالن مفوضية األمم
املـتـحــدة لحقوق اإلن ـســان عــن قلقها
«إزاء خـبــر وف ــاة ع ــدد مــن املــوقــوفــن
ل ــدى األج ـه ــزة األمـنـيــة أث ـنــاء عملية
التحقيق مـعـهــم» ،داع ـيــة السلطات
اللبنانية إلى «إجراء تحقيق قضائي
ش ـف ــاف وسـ ــريـ ــع» ،ن ـش ــرت ق ـن ــاة «أل
بــي ســي» خـبـرًا نسبته إلــى مصادر
فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،ق ــائ ـل ــة إن ـ ــه «م ـس ـت ـعــد
للرد على استفسار أي جهة دولية
تـســأل عــن مــوضــوع وف ــاة املــوقــوفــن

ّ
مصادر الجيش أكدت
اتخاذ إجراءات مسلكية
ّ
بحق عسكريين

الـ ـس ــوري ــن» .وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن
«املــوقــوفــن زاره ــم الصليب األحـمــر
وقــدم لهم مـســاعــدات» ،الفتة إلــى أن
«الجيش اتخذ تدابير مسلكية بحق
ً
الـعـسـكــريــن ال ــذي ــن ارت ـك ـب ــوا أع ـمــاال

تتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق
اإلن ـس ــان» .فيما تــداولــت محطة «أو
ت ــي ف ــي» مـعـلــومــات وصـلـتـهــا تــؤكــد
«وفـ ـ ــاة ث ــاث ــة م ــن م ــوق ــوف ــي عــرســال
نتيجة تــوقــف عمل القلب ،أمــا وفــاة
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع فـ ـحـ ـصـ ـل ــت بـ ـسـ ـب ــب ج ـل ـطــة
دمــاغـيــة أدت ال ــى ن ــزف ح ــاد ب ــاألذن
اليسرى».
وك ـ ــان رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـيـشــال
عــون ،قد نـ ّـوه بعمل الجيش والقوى
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي تـ ــوق ـ ـيـ ــف املـ ـخ ــالـ ـف ــن
واملـ ـ ــرت ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــن ،وح ـ ـ ـ ـ ــذر م ـ ـ ــن تـ ـح ــول
مـخـيـمــات ال ـنــازحــن ال ـســوريــن إلــى
ب ـي ـئــة حــاض ـنــة ل ــإره ــاب ـي ــن ،داع ـيــا
ال ـج ـيــش والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة والـشـعــب
إل ــى «ال ـت ـعــاون مــن أج ــل مواجهتهم
وم ـن ـع ـهــم م ــن ارت ـ ـكـ ــاب ج ــرائ ـم ـه ــم».

بــدوره ،تطرق رئيس الحكومة سعد
الحريري إلى حادثة وفاة املوقوفني
السوريني في املستشفى ،مشيرًا إلى
«عــامــات استفهام أثيرت حــول ذلك
ال بــد مــن توضيحها مــن خــال فتح
تحقيق يكشف مالبسات مــا حصل
ويضع حـدًا للتساؤالت املطروحة».
فـيـمــا أكـ ــد مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء تـقــديــره
«لدور الجيش وما قام به من عملية
اسـتـبــاقـيــة ف ــي مــاح ـقــة اإلرهــاب ـيــن
وع ـ ـ ـ ـ ــدم تـ ـمـ ـكـ ـيـ ـنـ ـه ــم م ـ ـ ــن اسـ ـتـ ـغ ــال
مخيمات الـنــازحــن للقيام بأعمال
إرهــاب ـيــة تـسـتـهــدف أم ــن اللبنانيني
وت ـ ـهـ ــدد أمـ ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن» ،مـضـيـفــا
أن «كـ ــل صـ ــوت ي ـش ـكــك ف ــي صــدقـيــة
ُ
دور ال ـج ـيــش م ــرف ــوض .وســت ـجــرى
التحقيقات لتثبت أن الجيش ملتزم

