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تقرير

ّ
انتخابات بشري:

تحالف روي عيسى الخوري وويليام طوق؟

ُيحسم األسبوع المقبل
إن كان روي عيسى الخوري
طوق،
سيكون شريك ويليام ّ
على الئحة تيار المردة ،أو أنه
ُ
سيعلن تحالفًا انتخابيًا مع التيار
الوطني ّ
الحر ُ وسعيدّ طوق.
«المصلحة» ت ّرج ّح كفة تحالف
ويليام ـ روي ،إال أن الخالف على
توزيع الصوت التفضيلي ،ال يزال
ّ
يتربص بهما
ليا القزي

البقاع وإليه .وقد بدأت عالقة ضابط
أم ــن ال ــدول ــة بـتــاجــر امل ـخ ــدرات عندما
ك ــان ال ـض ــاب ــط ي ـتــولــى رئ ــاس ــة مكتب
أمــن الــدولــة فــي الـهــرمــل ،قبل أن ُينقل
إلى قسم االستعالم والتحقيق هناك.
ّ
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ق ـي ــادة شعبة
املعلومات طلبت من جهاز أمن الدولة
املوقوف
إفادة الضابط ّ ّ
االستماع إلى ُ
وأقر بأنه
الذي اعترف بما نسب إليه،
ن ـقــل امل ـط ـلــوب مــرتــن م ــن ال ـب ـقــاع إلــى
ب ـي ــروت ،لـكـنــه نـفــى أن ي ـكــون ق ــد نقل
مـعــه ع ـلــى م ــن ال ـس ـيــارة م ـخ ــدرات أو
أي ممنوعات .كذلك نفى تقاضيه أي
مـبــالــغ مــالـيــة لـقــاء ه ــذه الـخــدمــة التي
كان ّ
يقدمها ألحد أبرز تجار املخدرات
في البقاع.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن املدير العام لقوى
ّ
األمن الداخلي اللواء عماد عثمان أكد
ّ
ف ــي خ ـت ــام ب ـي ــان ق ــوى األمـ ــن أن مـبــدأ
املـحــاسـبــة ومـكــافـحــة الـفـســاد مستمر
بشفافية تـ ّ
ـامــة ،بعدما كــان قــد أصــدر
ضباط
األسبوع املاضي أمرًا عامًا إلى
ّ
وعناصر قــوى األمــن الــداخـلــي« ،حــذر
مغبة تجاوز ّ
فيه من ّ
حد السلطة».

ف ـ ــي م ـ ـ ّـد ال ـش ـب ـك ــة واالس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مــن
ّ
حصتها الحالية في سوق االتصاالت
لــاسـتـحــواذ عـلــى اإلي ـ ــرادات املتأتية
من شبكة ”الفايبر أوبتيك».
ّ
موقف أوجـيــرو التجاري يتعزز مع
إعالنها أمــس تلزيم املـشــروع لثالث
شــركــات (هـ ــواوي ،كاليكس ،نوكيا)
تأهلت تقنيًا وماليًا من أصل خمس
شركات سحبت دفتر الشروط وأربع
شــركــات قـ ّـدمــت عــروضـهــا .وبحسب
رئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية،
فإن العرض األدنى للتلزيم بلغ 283
مليون دوالر من «هــواوي» إال «أننا
ت ـف ــاوض ـن ــا مـ ــع ال ـش ــرك ـت ــن لـخـفــض
س ـع ــره ـم ــا م ــن أج ـ ــل ع ـ ــدم اس ـت ـئ ـثــار
شركة واحدة بالعملية وال سيما أنه
تــوجــد لــدى الـشــركــات نــزعــة للتحكم

الـهــدف فــي قـضــاء ب ـشـ ّـري ،بالنسبة إلى
امل ـع ــارض ــن ل ـح ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة،
واضـ ـ ـ ـ ٌـح« :ك ـس ــر أحـ ــاديـ ــة» حـ ــزب سـمـيــر
ّ
جـ ـعـ ـج ــع ف ـ ــي مـ ـعـ ـقـ ـل ــه ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي .كـ ــل
املعارضني تنفسوا الصعداء بعد إقــرار
ّ
الـقــانــون الـنـسـبــي ،عــلـهــم بــذلــك ُيحققون
ّ
م ــا ُح ــرم ــوه ف ــي ظـ ــل ال ـق ــان ــون األكـ ـث ــري.
خرق
ُيدركون وجود «استحالة» إلحداث
ٍ
ف ــي امل ـش ـهــد ال ـ ّن ـيــابــي ،ف ــي ح ــال بـقــائـهــم
برغباتهم
مفرقني .بيد أنـهــم اصطدموا
ّ
الشخصية ،حــول من ِمنهم يملك «حــق»
ت ُـم ـث ـيــل «الـ ـ ـ ـ ــرأي اآلخـ ـ ـ ــر» فـ ــي «ال ـق ـض ــاء
امل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدس» .انـ ـط ــاق ــا م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ف ـش ـلــت
املـ ـس ــاع ــي مـ ــن أج ـ ــل ت ــوح ـي ــد جـبـهـتـهــم،
ّ
واسـتـمــر ك ــل مــن روي عـيـســى ال ـخــوري،
ويـ ـلـ ـي ــام ج ـ ـبـ ــران طـ ـ ـ ــوق ،س ـع ـي ــد طـ ــوق،
مـجـمــوعــة «ب ـشـ ّـري مــوطــن قـلـبــي» ،حــزب
ـدد م ــن املستقلني،
سـبـعــة (م ــؤخـ ـرًا) ،وعـ ـ ٍ
فــي العمل بــ«أجـنــدات» مختلفة .ويليام
طوق سيكون حليف تيار املردة ،وقد بدأ
التنسيق بــن املاكينتني االنتخابيتني،
ّ
ـض ل ـكــل األق ــاوي ــل ال ـســاب ـقــة عن
ف ـ ّـي دحـ ـ ٍ
ُ
ّ
أن «آل ط ــوق» لــم ي ـق ــرروا بـعــد إن كــانــوا
سـيـتـحــالـفــون مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحـ ّـر
ّ
أو تيار املردة .على الرغم من أن مصادر
ّ
متابعة ،تقول إن «التيار العوني ال يزال
ُيحاول ّ
ضم ويليام إلى الئحته» .سعيد
طوق محسوم على الئحة الوزير جبران
بــاسـيــل ،مــن دون أن يظهر بـعــد مــن هو
شريكه .حــزب سبعة لديه ُمــرشــح اسمه
ف ــؤاد رح ـمــة ،هــو مـصــرفــي وك ــان ينتمي
إل ــى ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة قـبــل أن ينفصل
عنها منذ قرابة السنة.
ال مؤشرات ،حتى اآلن ،على تقارب بني
«س ـب ـع ــة» وم ـج ـم ــوع ــة «ب ـ ـشـ ـ ّـري مــوطــن
قلبي» ،ويـبــرز منها ُ
كمرشح اإلعالمي

بأسعار الصيانة وقطع الغيار» .هذه
الشركات الـثــاث ستعمل بالتوازي
اعـتـبــارًا مــن نـهــايــة شـهــر آذار املقبل
وع ـلــى م ــدى أرب ــع س ـن ــوات ،لتركيب
وتجهيز خــزانــات ذكـيــة وم ـ ّـد شبكة
فايبر أوبتيك للمستهلك النهائي ،أو
ما يعرف باملرحلة الثانية من شبكة
الفايبر أوبتيك التي بــدأت أيــام كان
ّ
شربل نحاس وزيرًا لالتصاالت ولزم
إنشاء املرحلة األولــى التي تتضمن
ّ
مد الشبكة االساسية في كل املناطق
اللبنانية.
ه ــذه املــرحـلــة مــن م ـ ّـد شبكة األلـيــاف
الضوئية ممولة عبر قانون برنامج
ب ـق ـي ـمــة  450م ـل ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة .وت ـظ ـهــر
دراسـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــدوى الـ ـت ــي قـ ّـدم ـت ـهــا
أوج ـي ــرو فــي املـجـلــس الـنـيــابــي أمــام

ري ــاض ط ــوق ،ال ــذي ش ــارك فــي احـتـفــال
إطـ ـ ـ ــاق امل ــاكـ ـيـ ـن ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ل ـح ــزب
الـكـتــائــب فــي  4ش ـبــاط .وم ــن املـفـتــرض،
أن يكون على الالئحة التي ُ
سيشكلها
ّ
الجميل في دائرة الشمال
النائب سامي
الثالثة .املحامي طوني الشدياق (ناشط
قواتي سابق) ُ
سيطلق األسبوع املقبل
سـيــة» هــدفـهــا وض ــع إطــار
«حــركــة سـيــا ُ
لـلـنــاس غـيــر املـنـتـمـيــة إل ــى أي ح ــزب أو
تنظيم أو مجموعة ،وتسعى إلى العمل
الـسـيــاســي عـلــى املـسـتــوى الــوطـنــيّ .أمــا
روي عيسى ال ـخ ــوري ،فـلــم ُي ـح ـ ّـدد بعد
خياره االنتخابي .لم يقطع َح ْبل الحوار
ّ
مع باسيل ،كذلك فــإن املفاوضات بينه
وب ــن وي ـل ـيــام ط ــوق ُم ـس ـت ـمــرة م ــن أجــل
أن يـكــونــا عـلــى الئ ـحــة واح ـ ــدة .ك ــان من
امل ـف ـتــرض أن يـعـقــد ال ــرج ــان اجـتـمــاعــا
ّ
الخميس املــاضــي ،إال أن زحـمــة السير
الخانقة حالت دون ذلك .األسبوع املقبل
سيكون مفصليًا بالنسبة إلــى عيسى
ال ـخــوري ،لـ ُـيـحـ ّـدد إن كــانــت «مصلحتي
تقتضي تحالفًا مــع باسيل أو طــوق»،
يقول لـ«األخبار».
ّ
ُيخبر عيسى الخوري أن وزير الخارجية
«قـ ـ ــال ل ــي أن أتـ ـخ ــذ م ــوق ـف ــي بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
م ـص ـل ـح ـت ــي .عـ ـق ــدن ــا أكـ ـث ــر مـ ــن ج ـل ـســة،
واتفقنا على عقد اجتماع ُمجددًا ،وهناك
ُص ــداق ــة وص ـ ــدق ف ــي ال ـت ـع ــام ــل ب ـي ـن ـنــا».
املشكلة في التحالف مع التيار الوطني

الـ ـح ـ ّـر ،ه ــي ف ــي كـيـفـيــة ت ــوزي ــع ال ـصــوت
الخوري وسعيد
التفضيلي بني عيسى
ّ
ط ـ ـ ــوق« ،أخـ ـ ـب ـ ــرت ب ــاس ـي ــل أن ـ ـ ــه س ـي ـكــون
هـنــاك ص ــراع عـلــى ال ـصــوت التفضيلي،
سينعكس سـلـبــا عـلـيـنــا أنــا
األم ــر ال ــذي
ّ
وس ـع ـيــد ،ف ــي ح ــن أنـ ــك (بــاس ـيــل) تـكــون
الحاصل
قد استفدت من أصواتنا لرفع
ّ
االنتخابي» .ويزعم عيسى الخوري أنه
قـ ـ ٌ
ـادر عـلــى اسـتـقـطــاب «أك ـث ــر م ــن نصف
العونيني في قضاء ّ
بشري» .هناك تقارب
سـيــاســي م ــع ال ـت ـيــار ال ـعــونــي والــرئـيــس
م ـي ـشــال عـ ــون «يـ ـع ــود إلـ ــى عـ ــام ،»1993
ّ
ول ـك ــن ي ـب ــدو أن امل ـص ـل ـحــة االن ـت ـخــاب ـيــة
تكمن في تحالف ويليام طــوق وعيسى
(هيثم الموسوي)

ّالخوري .يوافق األخير على ذلك ،ويعتبر
ـدد أكـبــر
أن ـه ـم ــا يـسـتـطـيـعــان «ح ـص ــد ع ـ ـ ٍ
م ــن األصـ ـ ــوات ،إذا ت ـحــال ـفــت م ــع سعيد
ط ـ ــوق» .ال ـت ـف ــاوض ُمـسـتـمــر ب ــن عيسى
«وجـبــران طــوق ،بحضور ويليام .يجب
أن نتفق على مــن يحصل على الصوت
التفضيلي» .يرى عيسى الخوري نفسه
ّ
«أح ــق» بــذلــك« ،فــأنــا منذ  40سنة ،أعمل
فـ ّـي السياسة ونــاشــط فــي ب ـشـ ّـري .كذلك
فإنني ٌ
قادر على استقطاب عدد أصوات،
لـ ــدى الـ ـع ــائ ــات ال ـب ـش ــراوي ــة وال سـ ّـيـمــا
ك ـي ــروز ،أك ـثــر م ــن وي ـل ـي ــام» ،م ــن دون أن
ُينكر ّأن ويليام «يتمكن من ّ
شد العصب
داخل عائلته».
تقول مصادر متابعة في دائــرة الشمال
ّ
(بشري ـ زغرتا ـ البترون ـ الكورة)
الثالثة
ّ
ُ
إن تيار امل ــردة وويليام طــوق «يفضالن
ّ
أن ي ـت ـحــال ـفــا م ــع ع ـي ـســى ال ـ ـخـ ــوري ،ألن
ذلــك سيرفع حظوظ خــرق أحــد املقعدين
الـ ـ ـق ـ ــواتـ ـ ـي ـ ــن ،نـ ـ ـظـ ـ ـرًا لـ ـ ــوجـ ـ ــود ص ـع ــوب ــة
ل ــدى مــاكـيـنــة الـ ـق ــوات لـتـقـسـيــم أص ــوات
الـ ُنــاخـبــن ب ــن ال ـنــائــب س ـتــريــدا جعجع
الصوت
واملرشح جوزف إسحق» .ولكن،
ّ
التفضيلي ُسيكون ملصلحة طوق« ،ألنه
يجب دعم املرشح األقوى بني املعارضني.
ّ
وهذه النقطة ما زالت موضع خالف ألن
أحدًا ال يقبل بأن يتنازل ملصلحة الثاني،
ّ
رغم اقتناع الجميع بأن توحيد أصوات
املعارضني ُي ّ
صعب املعركة على القوات».

ّ
«بشري موطن قلبي» ال ّ
تتقبل «سبعة»
ـدم له
«املجتمع املــدنــي» ما زال ُمصرًا على أن يجد
موطئ قـ ٍ
ّ
فــي قـضــاء ب ـشـ ّـري .يــؤكــد عـضــو مجموعة «ب ـشــري موطن
قلبي» اإلعــامــي ريــاض طــوق ،أننا «مــا زلنا ُمصممني على
خــوض االنتخابات كمستقلني ،مــن دون حسم التحالفات.
وملتزم عناوين :السيادةّ ،
ولكن أي شخص ُمستقلُ ،
ضد
ّ
ُ
وضد الحكومة ،يمكن أن نتحالف معه» .ال
سياسة املحاور،
ّ
مرة أعلنت ترشحي بعد» ،ألنّ
ترشحه« ،فأنا وال ّ
يحسم طوق
الهدف األساس أن يكون هناك «تيار تغييري عابر للطوائف
واملناطق».
«موطن قلبي» ال تلتقي مع حــزب سبعةّ ،
«ألن البشراويني
الذين تركوا الحزب (القوات اللبنانية) غير ُمهيأين لالنضمام
ـزب جديد» .مــاذا عن الحركة السياسية التي يستعد
إلى حـ ٍ
املحامي طــونــي الـشــديــاق إلطــاقـهــا؟ «طــونــي رفـيــق نضال،
ونـحــن أبـنــاء القضية والـكـيــان .هــذا هــو الـطــرح ال ــذي ُيقدمه
ونحن نتبناه».
ّ ّ
يرى أحد املطلعني على الشأن االنتخابي في بشري ،أنه «ما

كريدية :كل زيادة
في استهالك اإلنترنت
بنسبة  %10تخلق
نموًا بنسبة %1.5

ل ـج ـنــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـن ـيــاب ـيــة أن من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـ ـ ـ ّ
ـرد املـ ـ ـش ـ ــروع قـيـمــة
االسـتـثـمــار كــامـلــة فــي نـهــايــة السنة
الـثــانـيــة عـلــى انـطــاقــه ،فيما يرتقب
أن تبلغ اإلي ـ ــرادات الـتــراكـمـيــة خــال
السنوات األربع نحو مليار دوالر ،ثم
تبدأ اإليــرادات باالرتفاع بعد إنجاز
امل ـ ـشـ ــروع ت ـب ـعــا لـطـبـيـعــة ال ـخ ــدم ــات
املقدمة من صوت وصورة وداتا.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـط ـي ــات املـ ـت ــداول ــة ،ف ــإن

ـداث خرق
ملجموعة «بـشـ ّـري موطن ّقلبي» في إح ـ ٍ
في أمــل» ّ
ما .لذلك ،الحل الوحيد هو بتكاتف كل املعارضني ،ما الهدف
واحدًا .يوضح طوق ّأن «معركتنا هي من أجل كسر املنظومة
السياسية الفاسدة» ،ولكن ال ُيمكن التحالف مع ويليام طوق
ُ
أو روي عيسى الخوريّ ،
«ألن السياسة تفرقنا» .وينفي طوق
طلبهم من الوزير السابق إبراهيم الضاهر التحالف معهم
انتخابيًا.
ال ـقــوات اللبنانية ،الـتــي أبــرمــت تفاهمًا سياسيًا مــع التيار
َ
الوطني الـحـ ّـر وشكلت لجنة حــوار مــع تيار امل ــردة ،حليفي
حــزب الله ،شغلت ماكينتها اإللكترونية ضـ ّـد ريــاض طوق
بسبب صــورة جمعته مع النائب السابق جبران طــوقّ .
يرد
ّ
بأنه «ليس القوات من ُي ّ
حدد من يتصور مع من،
اإلعالمي
فهم الذين يشتمون الناس في الليل ،قبل أن يتصوروا معهم
في الصباح .الصورة هي مع شخص ّ
نكن له االحترام على
الصعيد الشخصيُ ،
ّ
وصورت بمناسبة خاصة في بشري،
ال في بنشعي وال في الرابية».

املرحلة التي أطلقتها أوجـيــرو أمس
تتضمن تجهيز وتركيب  4800كابني
(خــزانــة ذكـيــة) وقــد يصل عــددهــا إلى
 7000خ ــزان ــة تـبـعــا ل ـعــدد املـشـتــركــن
املرتقب في كل منطقة .وستكون هذه
الـخــزانــات صلة الــوصــل بــن الشبكة
ً
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة امل ـ ـ ـمـ ـ ــدودة أص ـ ـ ـ ــا ،وب ــن
كابالت الفايبر أوبتيك التي ستمدها
«أوج ـيــرو» مــن الكابني إلــى املستهلك
وال ـت ــي يـبـلــغ طــول ـهــا م ــا ب ــن  11ألــف
كيلومتر و 15ألفًا.
وح ـســب أح ــد الـعــامـلــن ف ــي الـقـطــاع،
فـ ـ ــإن الـ ـش ــق الـ ـتـ ـج ــاري مـ ــن م ـش ــروع
األلياف الضوئية سيضع «أوجيرو»
في مرحلة متقدمة جدًا ،إذ إن ّ
حصة
أوج ـ ـيـ ــرو م ــن مـسـتـهـلـكــي اإلن ـت ــرن ــت
اليوم تبلغ  %65وهي قابلة لالرتفاع

أكثر بعد تنفيذ املـشــروع ،علمًا بأنه
مقابل كل زبون يدخل إلى حسابات
الـقـطــاع الـخــاص هـنــاك أربـعــة زبائن
جـ ـ ـ ــدد يـ ــدخ ـ ـلـ ــون إلـ ـ ـ ــى «أوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرو».
ويــرى كريدية انه «كلما كانت هناك
سـ ــرعـ ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ،ص ـ ــار ه ـن ــاك
ص ـع ــوب ــة ل ـل ـش ــرك ــات الـ ـلـ ـح ــاق ب ـن ــا».
وبحسب دراسات الجدوى عن سوق
االت ـصــاالت ،فــإن كــل زي ــادة فــي نسبة
اس ـت ـه ــاك اإلنـ ـت ــرن ــت ب ـن ـس ـبــة ،%10
تــؤمــن زي ــادة فــي الـنـمــو االقـتـصــادي
بـنـسـبــة  .%1.5أم ــا تـقـنـيــا ،فسيفتح
مـ ـش ــروع األلـ ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة امل ـجــال
أمــام زي ــادة استهالك اإلنـتــرنــت .فمن
امل ـع ــروف أن زيـ ــادة ال ـســرعــة وزي ــادة
القدرة االستيعابية تؤديان مباشرة
إلى زيادة االستهالك.

