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سياسة

سياسة
قضية اليوم

نصرالله :مفتاح جبيل وكسروان
عند عون وبكركي
تحتدم المعركة االنتخابية في دائرة جبيل ــ كسروان ،ال سيما في وجه الئحة التضامن الوطني التي يدعمها حزب
فيما ِ
الله وحركة أمل ،جاء كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله ،خالل المهرجان االنتخابي الذي ُأقيم أمس في
مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية ،ليشكل رافعة للمرشحين «الفدائيين» في هذه الدائرة .لم تكن رسائل السيد
نصرالله االنتخابية موجهة لفريق واحد ،بل كانت للخصوم والحلفاء معًا

نصرالله :ما حصل
في كسروان
أحيا لنا صداقات
قديمة ،ونعتبر
أننا ربحنا صداقات
جديدة (هيثم
الموسوي)

وف ـي ـم ــا ش ـ ـ ّـدد ع ـل ــى أن الـ ـح ــزب يــريــد
ل ـل ـم ـس ـي ـح ـيــن أن «ي ـ ـكـ ــونـ ــوا ش ــرك ــاء
ّ
ويعبروا عن أنفسهم بعيدًا
حقيقيني
عن ّ
أي ظروف قاهرة» ،رأى أن «الكالم
عــن خطة لــدى الـحــزب مــن أجــل القيام
ب ـت ـغ ـي ـيــر دي ـم ـغ ــراف ــي ف ــي ّ
أي مـنـطـقــة
لبنانية هــو ظــالــم وتــافــه وتحريضي
ً
وال يستند إلى دليل» .وتابع قائال إن
«التخويف الــدائــم مــن ســاح املقاومة
مــوجــود فــي دائ ــرة جبيل ـ ـ ك ـســروان»،
ّ
مــذكـرًا بــأن «هــذا السالح أنجز تحرير
األرض ،وأن التجربة في لبنان أثبتت
أن امل ـ ـقـ ــاومـ ــة وسـ ــاح ـ ـهـ ــا والـ ـجـ ـي ــش
واالحتضان الشعبي أساس األمن ،في
ظل منطقة ملتهبة».
ووصف نصرالله املقاومة بأنها «جزء
مــن نـهــوض الـبـلــد» ،مــؤك ـدًا للبنانيني
وخـصــوصــا املـسـيـحـيــن أن «املـقــاومــة
ع ــام ــل أس ــاس ــي لــاس ـت ـقــرار بـلـبـنــان»،
وأن «الجيش ال ينقصه شــيء للدفاع
عن لبنان سوى السالح واإلمكانات».
وق ـ ـ ــال «عـ ـن ــدم ــا ي ـح ـص ــل إش ـ ـكـ ــال بــن
شيعي ومسيحي في كسروان وجبيل،
نـعـلــن حــالــة الـ ـط ــوارئ ،م ــع أن ــه ح ــادث
طـبـيـعــي ،ألن ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد الـفـتـنــة
والتحريض».
ّ
ورد األمني العام لحزب الله على تكبير
موضوع تقديم رئيس اتحاد بلديات
كسروان جوان حبيش مفتاح كسروان
ً
ل ــه ق ــائ ــا« :م ـف ـت ــاح ج ـب ـيــل وكـ ـس ــروان
يـجــب أن يـبـقــى عـنــد الــرئ ـيــس ميشال
عــون وعند بكركي وسيدها ،ومــا قام
ب ــه حـبـيــش خ ـط ــوة رم ــزي ــة ،ف ــا داع ــي
للمزايدات».
وق ـ ــال ن ـص ــرال ـل ــه إن ب ـع ــض األط ـ ــراف
الـسـيــاسـيــة ال يـعـيــش مـشــروعـهــا «إال

ُ
سنكمل مع أعضاء
الئحة التضامن الوطني
الى ما بعد بعد  6أيار

ّ
السيد :الطوافة حق لي كما للحريري
ّ
ّ
وجه اللواء جميل السيد ،بصفته مرشحًا لالنتخابات النيابية ،كتابًا إلى وزير
ّ
تصرفه ،أسوة
الدفاع يعقوب الصراف ،طالبًا فيه وضع طوافة عسكرية في
بتلك املوضوعة بتصرف املرشح في دائرة بيروت
الثانية (رئيس الحكومة) سعد الحريري .وقال السيد
ّ
بتصرف الحريري «يعني
إن وضع طوافة عسكرية
ّ
رسمية بتصرفه لغايات انتخابية،
وضع وسائل نقل
بصفته رئيسًا للحكومة ،خالفًا لقانون
وليس
ّ
االنتخاب ،ويخل بمبدأ املساواة بني املرشحني ،ويعتبر
ّ
اللبنانية ملصلحة مرشح
استخدامًا إلمكانيات الدولة
ّ
على حساب املرشحني اآلخرين ،ومنهم اللواء السيد».
وأضاف« :إذا كان ّ
التذرع األمني هو السبب الذي حدا
بوزارتكم املوقرة لوضع الطوافة بتصرف املرشح
الحريري ،فإن للواء ّ
السيد أيضًا وضعًا أمنيًا خاصًا
بقرار من املحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي قررت
أيضًا حمايته بعد تحريره من االعتقال السياسي».

(األخبار)

ان ـ ـط ـ ـلـ ــق األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـ ـح ـ ــزب ال ـل ــه
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه فــي املـهــرجــان
االن ـت ـخــابــي ل ــدائ ــرة ك ـس ــروان – جبيل
ّ
مجمع سيد الشهداء)
(ال ــذي أقيم فــي
مـ ــن واق ـ ـعـ ــة تـ ـع ــرض ن ــاخـ ـب ــن أفـ ـغ ــان
لتفجير «داعشي» قبل أيام قليلة أدى
إل ــى سـقــوط ع ـشــرات ال ـش ـهــداء ومـئــات
ال ـجــرحــى ،لـلـتــأكـيــد أن ــه «ل ــو كــانــت يد
ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ـ ــش اإلره ـ ــاب ـ ــي وأخـ ــواتـ ــه
مفتوحة فــي لـبـنــان ،ملــا اسـتـطــاع أحــد
أن ُي ـق ـيــم ان ـت ـخ ــاب ــات وال م ـهــرجــانــات
انتخابية» .وفــي هــذه املناسبة ،التي
رأى أن ل ـه ــا «خـ ـص ــوصـ ـي ــة» ،أوضـ ــح
أن ــه مضطر إل ــى الـتـطــرق إل ــى األشـيــاء
واألشخاص بأسمائها «حتى ال يبقى
مجال لاللتباس» .وأشار إلى أنه حني
ت ـحـ ّـدث عــن خـصــوصـيــة ه ــذه املنطقة،
كــان يفتح بــابــا للحديث عــن «العيش
اإلسالمي – املسيحي».
تـ ّ
ـوج ــه ال ـس ـيــد ن ـصــرال ـلــه ب ـكــامــه عــن
هــذه الــدائــرة إلــى ثــاث جـهــات« :الذين
نـ ـتـ ـف ــق مـ ـعـ ـه ــم سـ ـي ــاسـ ـي ــا واخ ـت ـل ـف ـن ــا
مـعـهــم ان ـت ـخــاب ـيــا أي ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـحـ ّـر ،والــذيــن نختلف معهم سياسيًا

وانتخابيًا كالقوات والكتائب ،وثالثًا
مــن نتفاهم معهم ،أي املرشحني ّعلى
الئـحــة الـتـضــامــن ،الـتــي ضـ ّـمــت مرشح
ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل الـشـيــخ حسني
زعيتر».
وق ــال الـسـيــد نـصــرالـلــه «إن ـن ــا وحــركــة
أم ــل نــؤمــن أن لـبـنــان ال ي ـقــوم إال على
ال ـ ـشـ ــراكـ ــة الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة» ،وأن «املـ ـه ــم
ل ـي ــس ال ـ ـكـ ــام عـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــراكـ ــة بــل
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـن ـهــا ب ــاألفـ ـع ــال» .وأضـ ــاف
«مــن املـفـتــرض أنـنــا انتهينا مــن فكرة
ّ
الطائفة الـقــائــدة» ،مــؤكـدًا أن «الشيعة
ّ
ال ي ـف ــك ــرون ف ــي ذل ـ ــك» .وإذ أك ــد سعي
ال ـ ـحـ ــزب إل ـ ــى شـ ــراكـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ،أعـ ــاد
ن ـصــرال ـلــه ،تــذك ـيــر ال ـج ـم ـهــور بــوقــائــع
تلت انتخابات عــام  ،2005وقــال «كان
هـنــاك فــي ال ـش ــارع املـسـيـحــي ك ــام عن
تهميش ،وأن قــانــون االنـتـخــابــات هو
امل ــدخ ــل ل ـل ـعــودة إل ــى ال ـش ــراك ــة» .وفــي
عــام ( 2008مؤتمر الدوحة الــذي أنتج
ات ـفــاق ال ــدوح ــة)« ،حـصــل نـقــاش حــول
قانون االنتخابات ،وقــال املسيحيون
من حلفائنا إن قانون  1960يناسبنا»،
الفتًا إلى «أننا ورئيس مجلس النواب

نبيه بري وأصدقاء آخرين ذهبنا إلى
الــدوحــة مــع قــانــون الـسـتــن كـمــا طلب
أصدقاؤنا املسيحيون».
وأوض ــح نـصــرالـلــه أن ــه «ف ــي الـسـنــوات
امل ــاض ـي ــة ،وحـ ــن ك ــان ــت ه ـن ــاك فــرصــة
تــاري ـخ ـيــة ل ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،قيل
إن ال ـق ــان ــون األرث ــوذك ـس ــي ه ــو أفـضــل
م ــن ي ــؤم ــن تـمـثـيـلـنــا ،وق ـب ـل ـنـ ّـا ب ــه رغــم
اعتراض بعض حلفائنا ،وكنا ذاهبني
للتصويت عليه فــي مجلس ال ـنــواب،
قـبــل أن تـتــراجــع ال ـق ــوات فــي حينها».
وأك ـ ــد ن ـص ــرال ـل ــه أنـ ـن ــا «وافـ ـقـ ـن ــا عـلــى
القانون الحالي إلعطاء أفضل فرصة
ل ـل ـت ـم ـث ـيــل ،ع ـل ـم ــا ب ــأن ـن ــا ك ـن ــا ن ـطــالــب
بقانون نسبي على أساس لبنان دائرة
واحدة».
وفـ ــي م ــوض ــوع ت ـص ــوي ــت امل ـغ ـتــربــن،
ش ـ ــدد ن ـص ــرال ـل ــه ع ـل ــى أن ّح ـ ــزب ال ـلــه
قـبــل ب ـهــذا ال ـطــرح رغ ــم تـحــفـظــه عليه،
م ــن زاويـ ــة الـتـضـحـيــة وال ـح ــرص على
امل ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة« ،ع ـل ـمــا بــأن ـنــا ال
الخارج،
نستطيع خــوض حمالت في
ّ
وال يمكن لجمهورنا أن يـمــارس حقه
ّ
بحرية».
في التصويت

على العصبية الطائفية واملذهبية».
ّ
وعبر عن حرصه على دائــرة كسروان
– ج ـب ـي ــل وأهـ ـلـ ـه ــا ووج ـ ــوده ـ ــم فـيـهــا
وأمنهم واالهتمام بشؤونهم اإلنمائية
والخدماتية ،الفتًا إلى «أن البعض في
دائرة جبيل ـ كسروان كان يراهن على
العزل ،وهذا ّ
يعبر عن سوء في النفس،
فالبلد ال ُيبنى هكذا».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـن ــا «ح ــريـ ـص ــون عـلــى
الصداقات التي بنيناها في السنوات
ً
املــاض ـيــة» ،قــائــا «بـعــد أي ــام ستنتهي
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وب ـعــدهــا ن ـحــن نـحــرص
على كــل الـصــداقــات والتحالفات التي
ب ـن ـي ـن ــاه ــا ،وم ـ ــا ح ـص ــل فـ ــي كـ ـس ــروان
أح ـي ــا ل ـنــا ص ــداق ــات ق ــدي ـم ــة ،ونـعـتـبــر
أننا ربحنا صــداقــات جــديــدة» ،شاكرًا
«األهـ ــالـ ــي وكـ ــل الـ ـع ــائ ــات الـجـبـيـلـيــة
وال ـك ـس ــروان ـي ــة ال ـت ــي ت ـقـ ّـب ـلــت ودع ـمــت
وساندت هذا الترشيح».
وإذ ثـ ّـمــن عاليًا «ق ــرار الــوزيــر السابق
جـ ــان لـ ــوي ق ــرداح ــي بـتـشـكـيــل الئـحــة
التضامن ،وكذلك قرار أعضاء الالئحة
بــاالن ـض ـمــام ،وه ــذا ب ـحـ ّـد ذات ــه خـطــوة
شجاعة» ،رأى أن «من يستحق اإلشادة
أيـ ـض ــا هـ ــو قـ ـب ــول ومـ ــواف ـ ـقـ ــة أعـ ـض ــاء
الالئحة أن يكون بينهم مرشح حركة
أمــل وحــزب الله الشيخ حسني زعيتر
رغم كل الضغوط والتهويل ،وسنكمل
ال ــى مــا بـعــد بـعــد  6أي ـ ــار»ُ ،م ـعــربــا عن
أس ـف ــه ألن ال ـب ـعــض م ــن ال ـخ ـصــوم في
الــدائــرة كــان يراهن على العزل ملرشح
ّ
حزب الله وحركة أمل .وأكد أن «لحزب
الله وأمــل مرشحًا وحيدًا في كسروان
وجبيل هو الشيخ حسني زعيتر ،وهو
مــرشــح ف ــوق ال ـط ــاول ــة ،وم ــا ي ـق ــال عن
دع ــم مــرشــح آخ ــر تـحــت ال ـطــاولــة غير
ً
ص ـح ـي ــح» ،ق ــائ ــا «أضـ ـ ـ ّـم ص ــوت ــي إلــى
ص ــوت قــرداحــي ب ــأن الئـحــة التضامن
هي الئحة العهد أيضًا» .وختم كالمه
ُمتمنيًا «على الجميع املشاركة الكثيفة
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات والـ ـتـ ـص ــوي ــت بـكــل
اقتناع وضمير».
(األخبار)

3

تقرير

ّ
«هيئة اإلشراف» :نحن بال شخصية (معنوية)!
محمد نزال
ش ــوه ــد رئ ـي ــس ه ـي ـئــة اإلش ـ ـ ــراف على
االنـتـخــابــات الـنـيــابـ ّـيــة ،الـقــاضــي نديم
ع ـب ــد املـ ـل ُــك ،ي ـل ـت ـهــم ك ـم ـ ّـي ــة ك ـب ـي ــرة ِم ــن
ّ
ال ـك ـع ــك املـ ـح ــل ــى .كـ ــان ذلـ ــك أمـ ـ ــس ،فــي
ُ
ردهة قاعة الفندق ،بعيد انتهاء لقائه
مــع اإلعــام ـيــن .هـكــذا كــافــأ نفسه إثــر
ّ
بالتحديات،
لقاء حافل باالنفعاالت،
ب ــالـ ـخـ ـط ــاب ــات اإلنـ ـ ـش ـ ــائ ـ ـ ّـي ـ ــة ...وبـ ـع ــدم
اإلجـ ــابـ ــة ع ــن ك ـث ـيــر ِمـ ــن األسـ ـّئـ ـل ــة .فــي
لحظة ما ،أثناء اللقاء ،شعر أنه أصبح
ّ
ت ـحــت ال ـض ـغ ــط .الـ ـك ــل ُي ـط ــال ـب ــه .سيل
ِمــن األسئلة جعله يرفع نبرة صوته.
ب ــدا هـجــومـ ّـيــا .ج ــاءه أحــدهــمِ ،م ــن بني
أع ـض ــاء الـهـيـئــة (ال ــذي ــن ل ــم يـحـضــروا
ّ
كلهم) ،وهمس في أذنــه شيئًا .بعدها
أصـبــح أكـثــر لـطـفــا« :ال تــواخــذونــي إن
كنت انفعلت ،أو ارتفع صوتي ،لكن أنا
هيك طبيعتي .نحن واإلعالم ّ شركاء».
ِل ـ ـ َـم اس ـت ـقــالــت سـيـلـفــانــا ال ـلــق ـيــس ِمــن
هيئتكم قـبــل ّأيـ ــام؟ ُيـجـيــب عـبــد املـلــك:
«فــوجـئـنــا بــذلــك .عتبت عليها ،وقلت
ل ـه ــا كـ ــان ي ـج ــب أن ت ـف ـص ـحــي ل ــي عــن
ذلــك» .يجب! َمن يقول ذلــك؟ ّ
ربما على
ّ
أحـ ّــد م ــا أن ُيـ ــذكـ ــر ال ـق ــا ّض ــي ال ـســابــق
ـاض س ــاب ــق ،وأن ـ ــه ،اآلن ،ليس
ب ــأن ــه قـ ـ ٍ
س ــوى رئ ـيــس هـيـئــة عـ ّـيـنــت الـحـكــومــة
أعضاءها لإلشراف على االنتخابات.
ّأي ــا يـكــن ،تــابــع حــديـثــه« :طـلـبــت ِ ُمنها
العودة عن استقالتها ،فقالت لي أريد
ّ
مرجعيتي» .الكلمة األخيرة
أن أرا ّجــع
ُ ّ
«م ـف ــخ ـخ ــة» .تــرك ـهــا ه ـك ــذا م ـعــل ـقــة في
ّ
مرجعيتها.
الهواء .لم يوضح َمن هي
ّ
ّ
هذه مفردة ،في لساننا العامي ،حمالة
أوج ـ ـ ــه ،ب ــل غ ــال ـب ــا ت ــأت ــي ف ــي م ـعــرض
ال ـ ـ ـ ّ
ـذم .ف ــي الـ ــواقـ ــع ،مــرج ـعـ ّـيــة الـلـقـيــس
هــي هيئات املجتمع املــدنــي .هــذا أمر
ي ـنـ ّـص عـلـيــه ال ـق ــان ــون ،الـ ــذي يـتـحـ ّـدث
عــن إنـشــاء هيئة اإلشـ ــرافُ ،م ـحـ ّـددًا أن
يكون أحــد األعـضــاء ِمــن تلك الهيئات
ّ
املدنية ،تمامًا كما ّ
ينص على أن يكون
الرئيس قاضيًا سابقًا ونائبه نقيبًا
ســابـقــا لـلـمـحــامــن (وه ـك ــذا م ــع ســائــر
ً
ّ
املرجعيات
األعـضــاء ـ ـ هــذا فـضــا عــن

ّ
السياسية املعروفة لبعض األعضاء).
لـكــن ك ــان الف ـتــا م ــا أض ــاف ــه عـبــد املـلــك،
ّ
إذا ق ـ ــال إنّ «بـ ـع ــض األس ـ ـبـ ــاب ال ـتــي
ذكرتها اللقيس ،في بيان استقالتها،
ً
هــي مــا عــانـتــه الهيئة ف ـعــا .سيلفانا
ُ
ّ
أح ـ ّـب ــت أن ت ـس ـ ّـج ــل م ــوق ـف ــا ،أم ـ ــا نـحــن
فـعـضـضـنــا ع ـلــى الـ ـج ــراح .ل ــم نستقل
ّ
ألن االن ـت ـخــابــات يـجــب أن تـحـصــل .ال
ّ
ُيـمـكـنـنــا أن نـعــطـلـهــا ،وه ــذه مصلحة
ال ــدول ــة ال ـع ـل ـيــا» .ه ــذا ك ــام ف ـيــه نـظــر.
وبلغة القانونَ ،من قال للقاضي
لكن،
ّ
ُ
ال ـســابــق إنـ ــه ف ــي مــوقــع ُسـلـطــة تعنى
بمصلحة الــدولــة الـعـلـيــا؟ لــو استقال
هــو ،ومعه سائر األعـضــاء ،احتجاجًا
ع ـل ــى اإله ـ ـمـ ــال الـ ـ ــذي ع ــان ـت ــه ال ـه ـي ـئــة،
وع ـ ّل ــى ال ـع ـج ــز أم ـ ــام ك ــرن ـف ــال فــوضــى
ً
ّ
املالية ،فضال
املرشحني وتجاوزاتهم
ّ
ّ
السياسية ـ السلطوية،
عن التجاوزات
ملا كانت ستتعطل االنتخابات .كانت
ُ
الحكومة التي ّ
عينت الهيئة ،ستبادر
ملزمة إلى تعيني هيئة جديدة (خالل
م ـ ّـدة أقـصــاهــا  15يــومــا بحسب امل ـ ّ
ـادة
ِ 12م ــن قــانــون االن ـت ـخــابــات) .صحيح
ّ
أن ال ـق ــان ــون ال ي ـت ـحـ ّـدث ع ــن اسـتـقــالــة
ّ
ّ
ج ـم ــاع ــي ــة ،ل ـك ــن ،ن ـظ ــري ــا ،هـ ــذا مـمـكــن،
وب ـعــدهــا ُي ـم ـكــن لـلـحـكــومــة أن تـتـ ّ
ـدبــر

ّ
أمرها .كنا لنكون أمام تسجيل موقف
تاريخي ِمن قبل هيئة رفضت أن ّتكون
«شاهدة زور» (وفــق ما قالت اللقيس
في بيان استقالها).
ب ـع ـيــد ت ـصـ ّـري ـحــات ع ـبــد ّاملـ ـل ــك ،أم ــس،
ّ
ّ
صرحت اللقيس مؤكدة أنها لن تعود
ّ
ع ــن اس ـت ـقــال ـت ـهــا ،وأن األسـ ـب ــاب الـتــي
دع ـت ـه ــا إلـ ــى ذلـ ــك «مـ ــا زالـ ـ ــت ق ــائ ـم ــة».
ّ
ّ
بإيجابيتها ،فتتمنى للهيئة
تتمسك
«أن تسعى إلــى تجاوز العراقيل التي
ت ـع ـت ــرض ط ــري ـق ـه ـ ّـا» .ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخبار» كانت اللقيس حريصة على
ّ
الشخصية،
ع ــدم ال ـغــرق فــي الـقـضــايــا

عبد الملكُ :يمكننا أن
ّ
وسائل
تجاه
ك
نتحر
اإلعالم ،لكن ال ُي ّمكننا أن
نحقق مع المرشحين

ُ َ
ّ
عبد الملك :القانون و ِصف بالعجائبي والهجين ولكن القانون هو القانون (مروان طحطح)

ل ــذا «عـلـيـنــا أن ن ـســأل ملصلحة َم ــن أن
تكون هيئة اإلشراف على ما هي عليه
ِمـ ــن ع ـج ــز؟ َمـ ــن ال ـ ــذي وضـ ــع ال ـقــانــون
على ذلك النحو؟ غير صحيح ما قاله
ّ
وسائر املسؤولني في
الداخلية
وزيــر
ّ
الـحـكــومــة لناحية ان ـهــم عـلــى الـحـيــاد.
ً
مـ ـث ــا ،مـهـمــة تـثـقـيــف ال ـنــاخ ـبــن على
كيفية االق ـتــراع ،بحسب الـقــانــون ،هي
ّ
الداخلية
ِمن مهات الهيئة ،فيما وزارة
ّ
اآلن ه ــي َم ــن ت ـق ــوم ب ــذل ــك ،وت ـق ــول إن
لديها هبة ّ
مالية مسبقة لهذه الغاية».
عـلــى هــامــش ال ـل ـقــاء اإلع ــام ــي ،أم ــس،
التقت «األخبار» عبد امللك وسألته عن
ّ
كل التفاصيل املثارة ،فقال« :أنا أوافق
على كثير ِمــن األسباب التي أوردتها
ّ
الـلــقـيــس ،ول ـكــن ال ـقــانــون ال يـتـيــح لنا
أك ـثـ ّـر ِمـ ّـمــا نـفـعـلــه .ال ُيـمـكـنـنــا مالحقة
املرشحني السياسيني املخالفني ،هذا
ّ
هــو الـقــانــون» .لعل أهــم مــا قــال رئيس
ـس،
ه ـي ـئ ــة اإلش ـ ـ ـ ـ ــراف ،فـ ــي ح ــدي ـث ــه أمـ ـ ّ
هــو اآلت ــي« :على الجميع أن يعلم أنــه
ليس لهيئة اإلشراف على االنتخابات
شخصية مـعـنـ ّ
ّ
ـويــة ،ل ــذا ال ُيمكننا أن
ّ
ّ
ّ
ندعي قضائيًا على أي مرشح مخالف،
ّ
كذلك ليس لدينا أمــرة على أي جهاز
أم ـنــيُ .يمكننا أن نـتـحـ ّـرك فـقــط تجاه
وسائل اإلعالم ،لكنّ ال ُيمكننا أن نقوم
بأي تحقيق مع املرشحني السياسيني،
ألن ـنــا ب ــا شـخـصـ ّـيــة م ـع ـنـ ّ
ـويــة»ّ .
ربـمــا
ّ
ّ
ت ـل ــخ ــص هـ ــذه ال ـك ـل ـم ــات األخ ـ ـيـ ــرة ك ــل
ّ
ّ
بعد نهاية العملية االنتخابية،
املشهدَ .
ُ
هل ستنشر كل اإلج ــراءات التي قمتم
ب ـه ــا؟ ي ـج ـيـ َـب رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة« :ه ـنــاك
ُ
أش َـي ــاء ت ـن ــش ــر ،ول ـكــن ه ـنــاك أش ـي ــاء ال
ّ
ّ
ُتنشر أيضًا ،ألن هناك ّ
مصرفية.
سرية
هـنــاك َم ــن وص ــف قــانــون االنـتـخــابــات
بــال ـع ـجــائ ـبــي وال ـه ـج ــن ،ل ـكــن عـمــومــا
علينا أن ّ
ّ
قاس
حرفيًا .القانون
نطبقه
ٍ
لـكــن ه ــذا ه ــو ال ـق ــان ــون» .حـسـنــا ،م ــاذا
عــن روح ال ـقــانــون؟ مونتسكيو ليس
هنا ُليجيب .وبالتأكيد ،ليس لنقيب
حــافــة عــونــي الـكـعـكــي أن ُيـجـيــب،
الـصـ ّ
رغ ــم أن ــه ك ــان حــاض ـرًا فــي الـلـقــاء ،وقــد
شوهد في النهاية ُمستمتعًا باحتساء
القهوة وأكل الحلوى.

علم
و خبر
المشنوق «يسأل» حبيش عن «المفتاح»
طلب وزير الداخلية نهاد املشنوق من محافظ جبل لبنان القاضي محمد
مكاوي استدعاء رئيس اتحاد بلديات كسروان ـ ـ الفتوح ،جوان حبيش،
لـ«سؤاله عن مالبسات» ما جرى في بلدة املعيصرة الكسروانية ،حيث
ّ
سلم حبيش إلى مرشح حزب الله في جبيل ،الشيخ حسني زعيتر« ،مفتاح
ّ
كسروان ـ ـ الفتوح» ،ليسلمه بدوره إلى األمني العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله .ورأى املشنوق أن خطوة حبيش مخالفة لقانون االنتخاب الذي
يحظر على رؤســاء البلديات ورؤســاء اتحاداتها وأعضائها وموظفيها
ّ
التدخل في االنتخابات النيابية! وحتى ليل أمس ،لم يكن حبيش قد تبلغ
قرار استدعائه.

لقمان الكردي إلى التفتيش
حسابه على
نشر رئيس قسم محافظة لبنان الشمالي لقمان الكردي على
ّ
صفحة فايسبوك صورة املرشح على الئحة العزم عن املقعد السني في
طرابلس توفيق سلطان وكتب عليها العبارة اآلتـيــة« :يــا سلطان ضب
لسانك بىء(بقا) و(ا)ستحي» .سلطان وضع ذلك في خانة محافظ لبنان
الشمالي رمزي نهرا ،علمًا بأن الكردي وضع على حسابه سلسلة صور
لألمني الـعــام لتيار املستقبل أحمد الحريري أمــام اتـحــاد بلديات وادي
خالد ،كما الجوالت االنتخابية لالئحة املدعومة من «املستقبل» في عكار.
وقالت أوساط وزير الداخلية نهاد املشنوق لـ«األخبار» إنه ،وبعد اطالعه
على ما نشره الكردي على صفحته ،قرر إحالته على التفتيش.

صندوق المهجرين ينشط انتخابيًا
دخــل الصندوق املــركــزي للمهجرين على خط االنتخابات النيابية كما
درجت العادة منذ أن أنشئ هذا الصندوق .فقد بدأت فرق الصندوق فجأة
بدفع تعويضات الترميم في مدينة طرابلس ،كما بــدأت فرق الصندوق
بإعادة فتح ملفات في قرى وبلدات عاليه والشوف ،بطريقة استنسابية،

بحيث تصل التعويضات ملناصري رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني
ُ
طالل أرســان وبعض املترددين «انتخابيًا» ،فيما تحجب عن مناصري
النائب وليد جنبالط ،وهي اللعبة نفسها التي كان قد استخدمها األخير
عندما كانت وزارة املهجرين من حصته!

الجماعة مع من؟
أص ــدرت الجماعة اإلســامـيــة فــي حاصبيا – مرجعيون بيانًا ّأعلنت
فيه دعمها لعماد الخطيب ،مرشح تيار املستقبل عن املقعد السني في
دائرة الجنوب الثالثة .جاء القرار بعد صمت التزمته الجماعة منذ بدء
الترشيحات وإعالن اللوائح ،إلى أن ظهر القرار بعد زيارة الرئيس سعد
الحريري للقضاء دعمًا للخطيب.
الجماعة اإلسالمية التي حسمت خيارها فــي دائ ــرة الجنوب الثالثة
(بنت جبيل والنبطية ومرجعيون وحاصبيا) ،قررت عدم دعم مرشحي
تيار املستقبل في الئحة الشوف عاليه ،لكنها مربكة في التعامل مع
اآلخرين .ففي ّالعلن ،وبعد أن التقى وفد من قيادة الجماعة باملرشح
عن املقعد السني في الشوف اللواء علي الحاج وحديث أوساطها عن
تجيير أصــواتـهــا فــي إقليم ال ـخــروب لصالح ال ـحــاجُ ،عـلـ َـم أن خالفات
ّ
تصب في مصلحة انقسام أصوات
داخلية فرضت معطيات جديدة قد
م ـن ــاص ــري ال ـج ـمــاعــة ف ــي هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ب ــن م ــرش ــح الـ ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي بالل عبد الله والحاج.

ً
إقصاء لعدوان
تفضيل خوري
ف ــي جــولـتــه ف ــي منطقة إقـلـيــم الـ ـخ ــروب ،ح ــرص رئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري على تأكيد أهمية منح أكبر عدد من األصوات التفضيلية ملرشح
تيار املستقبل عن املقعد املاروني في دائرة الشوف ـ ـ عاليه الوزير غطاس
خوري .ويقول ّمستقبليون إن تركيز الحريري على معركة خوري يهدف
إلــى إقصاء مرشح القوات اللبنانية في الــدائــرة ذاتها جــورج ع ــدوان ،إذ
يريد رئيس الحكومة تقليص حجم كتلة الـقــوات النيابية فــي مجلس
النواب املقبل.

