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المشهد السياسي

ِّ
ُ
«الزعطوط» مهددًا :سنقطع اليد...

2022
على ان وجــود االقـطــاب الثالثة في
دائــرة تشاور علني ـ وبــري بذلك ال
ّ
السري»
يوافق على عبارة «العشاء
ـ ـ يمثل تقاطعًا سياسيًا وانتخابًا
ليس قليل االهمية حيال ما ينتظر
اس ـت ـح ـق ــاق ال ــربـ ـي ــع :ي ـت ـقــاطــع ب ــري
وال ـحــريــري فــي ال ــدائ ــرة الـثــانـيــة من
بيروت وفي صيدا ،وبري وجنبالط
فــي بـعـبــدا وحــاصـبـيــا ـ ـ مــرجـعـيــون،
وال ـح ــري ــري وج ـن ـبــاط ف ــي ال ــدائ ــرة
الـثــانـيــة م ــن ب ـي ــروت وف ــي ال ـش ــوف ـ
عــالـيــه وال ـب ـقــاع ال ـغــربــي .لـكــن املـهــم
اي ـضــا ان الـحـلـفــاء ال ـثــاثــة يمثلون
حـلـفــاء الـحـلـفــاء الــذيــن هــم الـشــركــاء
اآلخ ــرون الــدائــرون في الفلك نفسه،
م ــن غ ـيــر ان ي ـن ـض ــووا ف ــي اج ـت ـمــاع
كليمنصو كحزب الله وتيار املــردة
بالنسبة الى بري ،والتيار الوطني
ال ـحــر وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بالنسبة
الــى الحريري .ناهيك بتقاطع املمر
امللزم لجنبالط في دائرتي الشوف
ـ ـ عاليه وبـعـبــدا مــع الـتـيــار الوطني
الـ ـح ــر وال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وح ــزب
ال ـلــه .ه ــؤالء جميعًا قــالــوا ان ـهــم مع
انتخابات  2018في موعدها .باتوا
يعلمون ايـضــا ،فــي مرحلة يتوخى
العهد ان يوسم نفسه بانجازاتها،
ً
ان مــا بــدا مستحيال لسنوات خلت
تحقق اآلن او يكاد :قانون انتخاب
للمرة االولى منذ عام  ،2008وقانون
موازنة وشيك للمرة االولى منذ عام
.2005
م ــا ه ــو م ـهــم ك ــذل ــك ف ــي االن ـت ـخــابــات
النيابية املـقـبـلــة ،ان االف ــرق ــاء هــؤالء
ي ــذه ـب ــون ال ـي ـهــا ب ــاملـ ـف ـ ّـرق .ال وج ــود
فيها لقوى  8او  14آذار .ال احد يحمل
شعارًا او قضية او دمًا مهدورًا.
في موازاة املوقف السياسي تالحقت
خـ ـط ــوات اج ــرائـ ـي ــة م ـك ـم ـل ــة :تــأل ـيــف
هيئة االش ــراف على االنتخابات ثم
اقــرار مجلس الــوزراء اعتمادات لها.
ت ــدري ـج ــا تـتـقـلــص ال ـع ــراق ـي ــل وت ـكــاد
تختفي .ال بطاقة ممغنطة لالقتراع
بها ،واالكتفاء بما تحوط له قانون
االن ـت ـخــاب وه ــو الـتـصــويــت ببطاقة
الهوية .في اجتماعه بوزير الداخلية
نهاد املشنوق االربعاء ،سأله رئيس
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ه ـ ــل ف ـ ــي االم ـ ـك ـ ــان انـ ـج ــاز
ال ـب ـطــاقــة املـمـغـنـطــة وت ــوزي ـع ـه ــا في
االش ـهــر املـتـبـقـيــة لــانـتـخــابــات ،فــرد
بالنفي .اذذاك عقب بري« :نذهب الى
االنتخابات بتذكرة الهوية .املهم ان

االنتخابات ستحصل».
كشف بــري ايضًا انــه تسلم مشروع
ق ــان ــون ت ـم ــوي ــل ال ـب ـط ــاق ــة املـمـغـنـطــة
واحــالــه عـلــى الـلـجــان الـنـيــابـيــة ،وقــد
يستغرق درســه شهرين ،ما يضيف
ً
عـ ــامـ ــا آخ ـ ــر ال ـ ــى اس ـت ـب ـع ــاد ال ـع ـمــل
بالبطاقة املمغنطة فــي االستحقاق
امل ـق ـب ــل .ي ـض ـي ــف« :س ـي ـك ــون امــام ـنــا
اكثر من اربع سنوات للتحضير لها
حتى انـتـخــابــات  ،2022عندئذ تعد
ّ
البطاقة املمغنطة على مهل وتــوزع
بال استعجال».
كـ ــان امل ـش ـن ــوق اجـ ـ ــاب بـ ــري بــالـنـفــي
ال ـق ــاط ــع ك ــذل ــك ح ـي ــال قـ ـ ــدرات وزارة
الداخلية على توزيع مليون بطاقة
مـمـغـنـطــة ك ــل ش ـهــر ح ـتــى ال ــوص ــول
ال ــى انـتـخــابــات ايـ ــار ،فــي ح ــال امكن
ان ـجــازهــا .اض ــف ان الـتـصــويــت على
تمويلها لن ينجز قبل نهاية السنة.
ي ـض ـي ــف رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب:
«ال مـشـكـلــة امـ ــام لـبـنــانـيــي ال ـخ ــارج.
ي ـق ـتــرعــون ف ــي الـ ـسـ ـف ــارات .لـبـنــانـيــو
ال ـ ــداخ ـ ــل ي ـح ـم ـل ــون ب ـط ــاق ــة ال ـه ــوي ــة
ويصوتون في اماكن قيودهم».
باتت التفاصيل االجرائية والتقنية
ث ــان ــوي ــة فـ ــي ح ـس ـب ــان ب ـ ـ ــري .قــاب ـلــة
لـ ـلـ ـت ــذلـ ـي ــل .ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي وس ـ ـ ــع اح ــد
ال ـ ـتـ ــذرع ب ـه ــا .ي ــذه ــب الـ ــى اب ـع ــد مــن
ذلك ،في االنضمام الى موقف رئيس
الـجـمـهــوريــة ،بــأن «احـ ـدًا فــي الــداخــل
ليس في امكانه تعطيل اجرائها .ال
ظ ــروف استثنائية بعد الـيــوم تبرر
تأجيلها ،ولم يعد في وسع اي فريق
احتمال تمديد رابع ملجلس النواب».
مــا ينتظر الــذهــاب ال ــى االنـتـخــابــات
ص ـ ـ ـ ــدور م ـ ــرس ـ ــوم دع ـ ـ ـ ــوة ال ـه ـي ـئ ــات
الـنــاخـبــة ب ــدءًا مــن شـبــاط املـقـبــل ،في
مـهـلــة الـ ـ ــ 90يــومــا ال ـتــي ن ــص عليها
قانون االنتخاب.
ال يــوافــق ب ــري ال ــرأي الـقــائــل ب ــأن 75
م ـل ـيــار ل ـيــرة مـخـصـصــة النـتـخــابــات
 2018رقــم مبالغ بــه ،وال الـقــول انها
االنتخابات االغلى .يجيب« :القانون
الحالي يختلف عن القانون السابق.
م ـت ـط ـل ـب ــات ــه اك ـ ـثـ ــر ف ـ ــي الـ ـصـ ـن ــادي ــق
وامل ـشــرفــن والـتـجـهـيــزات وال ـبــرامــج
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة .هـ ــذه املـ ـ ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تاريخنا نعتمد التصويت النسبي.
امل ـ ـب ـ ـلـ ــغ امل ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
م ـح ـس ــوب ب ــال ـل ـي ــرة ،اع ــدت ــه امل ــدي ــرة
العامة لوزارة الداخلية فاتن يونس.
املبلغ واجب وضروري».

يـخـ ّـيــل ملـتــابـعــي ال ـشــأن الـسـيــاســي في
ّ
لبنان واملنطقة أن الــوزيــر السعودي
السبهان اكتشف موقع «تويتر»
ثامر
ُ
أخـ ـيـ ـرًا ،وأعـ ـج ــب ب ـك ـتــابــة ال ـت ـغــريــدات
وتفاعل املتابعني السلبي أو اإليجابي
مـ ـع ــه .ال يـ ـك ــاد ي ـم ــر ي ــوم ــان م ــن دون
أن ُي ـط ـل ــق تـ ـه ــديـ ـدًا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ،مــوج ـهــا
ضـ ـ ّـد ال ـل ـب ـنــان ـيــن ح ـي ـنــا ،وضـ ــد حــزب
الـ ـل ــه أح ـي ــان ــا ك ـث ـي ــرة .آخ ـ ــر «ف ـن ـع ــات»
الــدب ـلــومــاســي ال ـســابــق كـتــابـتــه أمــس
ّ
ُأن «املـمـلـكــة تــؤيــد جـمـيــع الـسـيــاســات
املحاربة لإلرهاب ،ومصدره ،وأذرعــه،
وعـ ـل ــى دول امل ـن ـط ـقــة أن ت ـت ــوح ــد فــي
مواجهة قتل الشعوب وتدمير السلم
األه ـ ـلـ ــي» ،ق ـبــل أن ُيـلـحـقـهــا بـتـغــريــدة
ثانية« :ال يتوقع حــزب اإلره ــاب ومن
ّ
ُيـ ـح ـ ّـرك ــه أن م ـم ــارس ــات ــه ال ـ ـقـ ــذرة ضــد
امل ـم ـل ـكــة ودول ال ـخ ـل ـيــج س ـت ـك ــون بــا
عـ ـق ــاب» .وي ـب ــدو أن رج ــل األمـ ــن ال ــذي
يحمل رتـبــة سفير قــد أعـجــب بنفسه
بـعــدمــا ّ
رد عـلـيــه األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
ال ـ ـلـ ــه الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه ،ي ــوم
األح ـ ــد امل ــاض ــي ،ح ــن وص ـف ــه األخ ـيــر
بـ«الزعطوط» ،قبل أن يقول إن املقاومة
ستقطع اليد التي ستمتد إلى لبنان.
وقـ ــرر ال ـس ـب ـهــان «اس ـت ـع ــارة» ال ـع ـبــارة
الـتــي لـطــاملــا استخدمها األم ــن الـعــام
ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،وتـ ـك ــراره ــا م ــن دون أي
تـعــديــل أو إب ـ ــداع ،إذ ق ــال إن «اململكة
ستقطع يد من يحاول املساس بها».
تـغــريــدات السبهان ستلقى بالتأكيد
ت ــرح ـي ـب ــا م ــن ق ـ ــوى م ـح ـل ـيــة ارتـ ـض ــت،
األداة
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،لـعــب دور ً ّ
ال ـس ـعــوديــة ف ــي ل ـب ـنــانُ ،م ـع ـت ـبــرة أنـهــا
ب ـهــذه الـطــريـقــة قـ ــادرة عـلــى «مــواجـهــة
النفوذ اإليــرانــي» .ولكن السبهان وما
ُي ّ
سمى «السياديني» في البلد ،يعلمون
ّ
ّ
ّ
أن أي ت ـح ــرك س ـع ــودي ف ــي ل ـب ـنــان ال
ّ
ُيصبح جديًا إذا لم ينضم إليه أفرقاء
أساسيون ،كتيار «املستقبل» .وحتى
ال ـســاعــة ،م ــا زالـ ــت م ـص ــادر ب ـ ــارزة في
ّ
ال ـت ـيــار األزرق تــؤكــد أن ك ــام الــوزيــر
السعودي ُي ّ
عبر عن موقف السعودية،
ال عن خطة عمل جاهزة لديها ،كونها
تضع كل بيضها في السلة األميركية ـ
اإلسرائيلية ملواجهة حزب الله .وتجزم
مصادر رفيعة املستوى في «املستقبل»

ّ
بأن «املستقبل ال يوافق على سياسات
التويتر» ،وال يرى في مواقف السبهان
أكـثــر مــن مـحــاولــة للتراشق اإلعــامــي
مــع نـصــرالـلــه .وتــؤكــد م ـصــادر التيار
األزرق أنــه لــن ينجر إلــى لعبة تفجير
االستقرار الداخلي.
م ــوق ــف فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ع ـ ّـب ــر عـنــه
رئيس الحكومة سعد الحريري ،بعد
لـقــائــه ال ـكــاردي ـنــال ب ـشــارة ال ــراع ــي في
روم ــا أم ــس ،فـطـمــأن ،ردًا عـ ّلــى س ــؤال،
ّ
أن «الحكومة لن تتفجر ألننا جميعًا
ن ـع ـم ــل مل ـص ـل ـح ــة لـ ـبـ ـنـ ــان .الـ ـخ ــاف ــات
ّ ّ
السياسية كانت تحصل ألن كل واحد
ُم ـت ـم ـتــرس خ ـلــف م ــواق ـف ــه الـسـيــاسـيــة
الــواض ـحــة .مــا زلـنــا متمترسني خلف
ّ
هذه املواقف ،لكن الفارق هو أن هناك
وضعًا لبنانيًا ،واسـتـقــرارًا ال دخــل له
ب ـمــا يـحـصــل حــول ـنــا .ل ــذل ــك عـلـيـنــا أن
ننظر إلى مصلحة لبنان ونعمل على
ـس
ه ــذا األسـ ـ ــاس» .وم ــن مــو ُقـعـ ّـه كــرئـيـ ٍ
لـلـحـكــومــة« ،ســأعـمــل أن أج ــن ــب لبنان
أي أخطار» .أما عن موقفه من العالقة
ّ
املتحدة األميركية وإيران
بني الواليات
بعد موقف الرئيس األميركي دونالد
ترامب الذي أعلن استراتيجية مواجهة
ضــد طـهــران ،فقد ســأل الـ ّحــريــري« :ما
الــذي ُي ّ
قدمه لبنان أو يــؤخــره في هذا
املــوضــوع؟ يجب علينا الـحـفــاظ على
االسـتـقــرار وعـلــى هــذا الـتــوافــق القائم
في البلد ،الذي هو ملصلحة لبنان».
وق ـ ــد ت ـ ـنـ ــاول ّالـ ـح ــري ــري خ ـ ــال ل ـقــائــه
بــالــراعــي م ـلــف ال ـنــازحــن ال ـســوريــن،
ّ
ف ــرأى أن املــوضــوع «يـجــب أن يتناول
ً
ّ
أوال مصلحة لبنان العليا ،وال بد من
مـعــالـجـتــه بـشـكـ ٍـل ال يـتــأثــر فـيــه لبنان
خــارج ـيــا ضـمــن املـجـتـمــع ال ــدول ــي وال
ح ـت ــى إنـ ـس ــانـ ـي ــا .ف ـ ـهـ ــؤالء الـ ـن ــازح ــون
أشقاؤنا وعلينا أن نحافظ على أمنهم
واسـتـقــرارهــم .لــم ينزحوا إال ألنــه كان
هناك تهديد يطاولهم»
ّ
مــن جهته ،أكــد رئـيــس مجلس الـنــواب
ّ
نبيه بــري ل ــ«األخ ـبــار» أن الـلـقــاء الــذي
ج ـم ـع ــه ب ــالـ ـح ــري ــري وال ـ ـنـ ــائـ ــب ول ـي ــد
جنبالط في كليمنصو ،مطلع األسبوع
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،ه ـ ــدف ـ ــه ح ّـ ـفـ ــظ االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
ال ـل ـب ـنــانــي ،ب ـعــد مـ ــؤشـ ــرات الـتـصـعـيــد
املتزايدة في املنطقة .وأعاد ّ
بري القول

علم
و خبر
لوائح واحدة لحزب الله وأمل
ّ
أك ــد رئـيــس املجلس النيابي نبيه ب ـ ّـري أن حزب
ال ـ ـلـ ــه وح ـ ــرك ـ ــة أمـ ـ ــل سـ ـيـ ـخ ــوض ــان االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
النيابية املقبلة بلوائح مشتركة في كل الدوائر
التي سيترشح فيها مرشحون للطرفني .وأشار
إلى أن التحالف بني حركة أمل وحزب الله ثابت
بـمـعــزل ع ــن تـحــالـفــات الـفــريـقــن االنـتـخــابـيــة مع
فرقاء آخرين.

تصل الضريبة
في الدنمارك إلى
 55في ُالمئة
والناس يسارعون إلى
دفعها طواعية

ّ
الحكومية .هؤالء،
«املسالخ»
في تلك
ُ
ّ
الـ ـن ــاس ،ال ــذي ــن أجـ ـب ــروا ع ـلــى ت ــذوق
مـ ــرارة الـتـضـحـيــة بمستقبل فـلــذات
أكبادهم .الذين تصالحوا مع ضياع
ثمار أعمارهم.

لسنا الــدنـمــارك وال الـســويــد ،طبعًا،
لـكــن هــي ال ـف ـكــرة .فــي الـســويــد تصل
نسبة الضرائب إلى  57في املئة .عام
 2013جاءت «وكالة الضرائب» هناك
في املرتبة الثانية كأفضل مؤسسة
ح ـك ــوم ـي ــة ل ـج ـه ــة ال ـ ُـس ـم ـع ــة وق ـب ــول
ـوازي م ـع ـهــا،
الـ ـ ـ ّن ـ ــاس ،لـ ـك ــن ،وب ـ ــال ـ ـت ـ ـ ُ
س ـت ـه ـلــك»
ـ
امل
ح ــل ــت «وكـ ــالـ ــة ح ـم ــاي ــة
ّ
فــي املــرتـبــة األولـ ــى .ه ــذا ُيـلــخــص كل
ش ــيء .هـنــاك أيـضــا َتــرفــض األكـثـ ّ
ـريــة
الـشـعـبـ ّـيــة خـفــض ال ـض ــرائ ــب .سـلــوك
غريب (بالنسبة إلينا) .السلع غالية،
ُ
جـ ّـدًا ،ولكنها تصبح مقبولة عندما
ّ
يكون الـفــرد على ثقة بــأن الضرائب
ال ـتــي يــدفـعـهــا س ـت ـعــود إل ـيــه كـكــائــن
اجتماعي .لديهم هناك ّمثل شعبي
ُ
يقول« :النحلة تلسع لكنها تعطينا
ّ
ال ـع ـســل» .ه ــذه ه ــيّ .أم ــا عـنــدنــا ،فــإن
«نـحـلـنــا» (الـسـيــاســي) َيـلـســع أيـضــا،
لكن ُيعطينا ...شيئًا آخر تمامًا.

ّ
ّ
موجهًا ضــد أحــد من
إن «الـلـقــاء ليس
القوى السياسية في الداخل اللبناني،
والجميع حريص على استقرار لبنان
وانتظام عمل الحكومة واملؤسسات»،
الفتًا إلى أن «اللقاء لن يكون األخير».
على ّصعيد آخر ،أشار رئيس املجلس
إلى أنه «على الرغم من الصعوبات التي
ّ
مر بها قانون الضرائب ،فهو اإلصالح
ّ
ّ
الضريبي األول فــي لـبـنــان» .وأك ــد أنه
«م ــا إن تـنـتـهــي ورشـ ــة امل ــوازن ــة حتى
تبدأ ورشة مكافحة الفساد ،والفساد ال
يحارب من دون األجهزة الرقابية التي
يجب أن تكتمل شواغرها وتنطلق في
العمل».
ّ
املسائية املعتادة،
وخــال «تمشايته»
اسـتـقـبــل ب ـ ّـري ط ــاب حــركــة أم ــل الــذيــن
فـ ـ ــازوا أم ــس ف ــي ان ـت ـخــابــات الـجــامـعــة
ّ
األم ـيــرك ـيــة فــي ب ـي ــروت ،وذك ــره ــم بــأنــه
«لـيــس لحركة أمــل أع ــداء فــي لبنان بل
أخصام في السياسة» ،وأنــه «باألمس
تحالفتهم معهم (أي الـتـيــار الوطني
ال ـ ـحـ ـ ّـر) وال ـ ـيـ ــوم ت ـح ــال ـف ــوا م ــع غ ـيــركــم
ورب ـ ـح ـ ـتـ ــم أن ـ ـت ـ ــم .م ـص ـل ـح ـت ـه ــم ك ــان ــت
بــالـتـحــالــف م ـع ـكــم ،وغ ـ ـدًا ق ــد ت ـع ــودون
وتـتـحــالـفــون مـعـهــم ،فــأنـتــم أب ـنــاء وطــن
واحد».
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال الــوزيــر جبران
ّ
ب ــاسـ ـي ــل ف ـ ــي ذكـ ـ ـ ــرى  13تـ ـش ــري ــن إن
الهدف «لم يكن يومًا أن يصل العماد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون إل ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة بـ ــل هــو
وسـ ـيـ ـل ــة ،وال ـ ـهـ ــدف لـ ــم ي ـك ــن ي ــوم ــا أن
نصل الــى السلطة بــل هــي وسيلة من
ّ
ووج ــه رســائــل إلى
وســائــل التغيير».
«اآلخــريــن»ُ ،م ّ
تحديًا بــأن «ال تراهنوا
على صبرنا ،وال اندفاعنا ،وال تعبنا
وال تشويه حقيقتنا ،وال على وجودنا
في السلطة ،فلن تتعبنا ولــن تنهكنا
ولــن نصبح مثلها بــل سنجعل منها
على صورتنا .نحن نقيض األحادية،
ف ــا ت ـق ــول ــوا إن ـن ــا إل ـغ ــائ ـي ــون .ون ـحــن
نـقـيــض عـنـصــريــة إســرائ ـيــل وداعـ ــش،
فال تقولوا إننا عنصريون .ووطنيتنا
ّ
س ـت ـم ـنــع الـ ـت ــوط ــن يـ ــا م ــوطـ ـن ــن وي ــا
مـسـتــوطـنــن .ال تــراه ـنــوا عـلــى فشلنا
أيها الفاشلون ،بل انتظروا املزيد من
طاقاتنا».
(األخبار)

خالفات الصف الواحد في راشيا
يـسـعــى فــريــق عـمــل الـنــائــب وائ ــل أب ــو فــاعــور في
راش ـي ــا إل ــى مـعــالـجــة آثـ ــار االن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة
ّ
األخيرة ،والتي خلفت صراعات داخلية بني أبناء
الصف الواحد ،تمهيدًا للمشاركة في االنتخابات
ّ
يتردد في راشيا أن
النيابية املقبلة .في املقابل،
خــافــا وقــع بــن الـنــائــب الـســابــق فيصل ال ــداوود
وشقيقه طارق ،وأن األخير يسعى إلى الحصول
على تأييد جهات سياسية وفعاليات من املنطقة
للترشح على املقعد الدرزي مكان شقيقه.

جنبالط يسأل عن القوميين
خــال حفل تكريم ملناضلني من الحزب التقدمي
ّاالشـ ـت ــراك ــي ف ــي امل ـك ـت ـبــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي بـعـقـلــن،
أن ــب الـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط ع ــددًا مــن املـســؤولــن
االشتراكيني علنًا ،بعد أن حضر وعلم بعدم دعوة
منفذ عام الحزب السوري القومي االجتماعي في
الشوف جميل راجح.

سكاف تحتج
على الرغم من اعتبار القوى السياسية في مدينة
ّ
زحلة أن تيار املستقبل ،من خالل الوزارات املحسوبة
ّ
عليهُ ،يسهل تمرير الخدمات التي تطلبها رئيسة
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـيــة مـ ـي ــري ــام س ـ ـكـ ــاف ،ع ـل ــى ح ـســاب
االطــراف األخــرىُ ،ينقل عن سكاف احتجاجها على
عدم تلبية طلباتها في وزارة االتصاالت.

حواط يشكو
اشتكى مـقـ ّـربــون مــن رئـيــس بلدية جبيل السابق،
مرشح الـقــوات اللبنانية الــى االنتخابات النيابية
زي ــاد ح ــواط ،بسبب حـصــول الـنــائــب سـيـمــون أبــي
رميا على النسبة األكبر من الخدمات التي تمر عبر
وزارة الداخلية.

ً
رياشي بدال من أبي اللمع؟

ّ
بـعــدمــا أك ــد املــرشــح عــن املـقـعــد امل ــارون ــي فــي قضاء
املنت الشمالي إدي أبي اللمع لـ«األخبار» أنه مرشح
ّ
قواتيو
حــزب الـقــوات الوحيد فــي الــدائــرة ،يتحدث
الـقـضــاء عــن صعوبة نـجــاحــه ،وعــن كونهم واثقني
مــن ترشيح حــزبــي آخــر الــى جانبه أو عــوضــا عنه
نتيجة خالفاته مع ّ
منسق القضاء في الحزب وعدد
ّ
من املفاتيح الفاعلني في بلداتهم .ويرجح قواتيون
في هذا السياق أن يكون وزير االعالم ملحم رياشي
امل ــرش ــح ال ـف ـع ـلــي الـ ـ ــذي ت ـب ـق ـيــه مـ ـع ــراب ب ـع ـي ـدًا عــن
أض ــواء الترشيحات ،إلــى حــن اقـتــراب االستحقاق
االنتخابي.

