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العودة إلى قانون االنتخاب بعد ملهاة الحوار
مع تعليق الحوار ،ودوران
ملف الرئاسة في حلقة
مفرغة ،ستعود القوى
السياسية الى تغليب قانون
االنتخاب ،وسط اصرار على
ضرورة بته قبل اشهر من
.موعد االنتخابات
هيام القصيفي
ال ي ـم ـلــك س ـي ــاس ـي ــون اي جـ ـ ــواب عــن
س ـ ــؤال :ملـ ــاذا ي ــدف ــع املـجـتـمــع ال ــدول ــي
الج ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـي ــاب ـي ــة ،بـعــدمــا
«اجـبــر» لبنان على اج ــراء انتخابات
ب ـل ــدي ــة ،وال ي ــدف ــع الن ـت ـخ ــاب رئ ـيــس
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة؟ وهـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــات الـ ـ ـف ـ ــراغ
ال ــرئ ــاس ــي م ــن بـ ــاب الـتـسـلـيــم بــاالمــر
الواقع ،فال يقدم اي طرف دولــي على
حث املسؤولني اللبنانيني والالعبني
االق ـل ـي ـم ـيــن ع ـل ــى اج ـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
رئاسية؟
ي ــدور ال ـحــوار الــداخـلــي فــي االوس ــاط
السياسية حول استمرار املد والجزر
في شــأن اجــراء االستحقاق الرئاسي
منذ اســابـيــع قليلة .ويـقــدم الفريقان
امل ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــان ع ـ ــن م ــوق ـف ـه ـم ــا ال ـح ـج ــج
ل ـبــرهــان ج ــدي ــة م ــا يــذه ـبــان ال ـي ــه من
توقعات .الذاهبون في منحى تفاؤلي
ب ـق ــرب االس ـت ـح ـق ــاق ـ ـ ـ ـ وهـ ــم بطبيعة

الـ ـح ــال ي ـن ـت ـمــون الـ ــى ت ـك ـتــل الـتـغـيـيــر
واالصـ ــاح ـ ـ يـسـتـنــدون ال ــى ان الجو
الذي اوحى بعد زيارة النائب سليمان
فرنجيه الــى عــن التينة بــأن حظوظ
العماد ميشال عــون تراجعت مجددًا
ل ـيــس ف ــي م ـح ـلــه .ال ب ــل ان املـعـطـيــات
ال ــداخ ـل ـي ــة ،م ــن ح ـ ـ ــوارات وت ـفــاه ـمــات
ب ـحــدهــا االدنـ ـ ــى ب ــن عـ ــون وحـلـفــائــه
مــن ج ـهــة ،وم ــا يـصــل ال ــى الـتـكـتــل في
م ــا يـتـعـلــق بــال ـن ـقــاشــات ف ــي بــاريــس
والــريــاض وحـتــى فــي تـيــار املستقبل
حــول تقدم خيار عــون فــي النقاشات
واجـ ــراء االسـتـحـقــاق الــرئــاســي ،صــار
جوا ايجابيا .وعطفا على التطورات
السورية ومعركة حلب وتغير لهجة
بعض املجتمع الــدولــي تجاه النظام
ال ـس ــوري ،بـعــد ان ـفــاش خـطــر تنظيم
«داعــش» ،فــإن رؤيــة حــزب الله ،وعون
مرشحه االوح ــد ،تـتـقــدم .وفــي نهاية
املطاف سيكون الحزب امام استحقاق
استثمار نجاحه بالدفع نحو تفاهم
مع القوى السياسية لتزكية مرشحه.
ام ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ـ ـ ــى مـ ــوقـ ــف رئ ـي ــس
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،ف ــالـ ـح ــوارات معه
سالكة ،والتكتل ،حتى اآلن ،يسير في
ّ
يصعد مــواقـفــه ،بل
اج ــواء تهدئة وال
يـ ّ
ـؤمــن اوس ــع مــروحــة تفاهمات حول
امللفات املطروحة ،ما يجب ان يفضي
فــي نهاية املـطــاف الــى ترجمة عملية
واضحة في الشأن الرئاسي.
اما من يستبعدون اي حلحلة من هذا
القبيل ،فيستندون ،ايضًا ،الى موقف

السعودية ،مؤكدين انها ال تزال على
موقفها الرافض لعون ،وان الحوارات
التي حصلت حول خيار عون رئيسا،
داخل تيار املستقبل ،حسمها الرئيس
س ـعــد ال ـح ــري ــري بــال ـط ـلــب م ــن بعض
نوابه الــرد علنا على الجو التفاؤلي
ب ـ ـقـ ــرب انـ ـتـ ـخ ــاب عـ ـ ـ ــون ،وت ــأكـ ـي ــد ان
«املـسـتـقـبــل» ال ي ــزال عـنــد مــوقـفــه من
ترشيح فرنجيه .وحجة هؤالء ،ايضًا،

سمع مسؤولون
كالمًا واضحًا من
الديبلوماسيين بشأن
ضرورة اجراء االنتخابات

ان رئيس املجلس النيابي نبيه بري
ال يــزال عند موقفه املعارض لوصول
ع ـ ـ ــون ،ول ـ ــو ان ـ ــه يـ ـج ــري م ـع ــه حــال ـيــا
تفاهمات في بعض القضايا الشائكة
ك ـم ـلــف ال ـن ـف ــط ،لـكـنـهــا م ـل ـفــات تبقى
بطبيعة الحال محدودة بارتداداتها،
وال تترك آثارها على ملف الرئاسة.
وف ــق ذل ــك ،وف ــي انـتـظــار رج ـحــان كفة
احـ ـ ــد الـ ـف ــريـ ـق ــن ،ال ي ـب ـق ــى ام ــام ـه ـم ــا

اال االن ـ ـص ـ ــراف م ـ ـجـ ــددا ال ـ ــى ق ــان ــون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ،الن ـ ـتـ ــاج م ـج ـلــس ن ـيــابــي
جديد .من هنا جاءت االندفاعة حول
ال ـقــانــون ف ــي االســاب ـيــع االخـ ـي ــرة ،مع
تصاعد وتيرة الحركة الديبلوماسية
االوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة واالم ـ ـم ـ ـيـ ــة واالمـ ـي ــركـ ـي ــة
الـجــديــدة ،فــي اتـجــاه مختلف الــدوائــر
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،لـلـتــأكـيــد ضـ ـ ــرورة اجـ ــراء
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ف ــي مــوعــدهــا،
واحترام تداول السلطة ،وعدم اللجوء
الى تمديد ثالث للمجلس .وقد سمع
عدد من املسؤولني كالمًا واضحًا من
الديبلوماسيني حــول ض ــرورة اجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات .وج ـ ــاءت ه ــذه ال ـحــركــة،
لـتــواكــب الـعـمــل فــي الـلـجــان النيابية
امل ـش ـت ــرك ــة ح ـ ــول ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وم ـ ــن ثــم
طرحه على طاولة الـحــوار .لكن طرح
مــوضــوع مجلس الـشـيــوخ اث ــار ريبة
بعض القوى السياسية ،ليس من باب
رفضه باملطلق ،وهو احد بنود اتفاق
الـطــائــف ،انـمــا لتوقيته وامل ـغــزى منه
حــالـيــا فـيـمــا تــوجــد ب ـنــود اصــاحـيــة
اخرى اكثر الحاحا منه ،وتوجد بنود
اخ ــرى عــالـقــة ،ال ت ــزال تـحـتــاج ال ــى ان
ت ــوض ــع م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ .والـ ـس ــؤال
امل ـطــروح اي ـضــا :كـيــف يمكن الــدخــول
اليوم في متاهة اللجان ودرس مجلس
الشيوخ وتفاصيله ،فــي وقــت يتعذر
على هــذه القوى نفسها االتفاق على
قانون انتخابي برغم البحث املضني
فيه منذ اتفاق الدوحة وتعدد اللجان
واالجـتـمــاعــات وامل ـشــاريــع ،وبــرغــم ان

االنتخابات باتت قــاب قوسني .علما
ان بعض السياسيني من قوى  14آذار
ال يعفون الرئيس بري من مسؤولية
فتح هذا الجدل العقيم .وازاء محاولة
تضييع الحوار ببند مجلس الشيوخ،
تحدثت معلومات ان التيار الوطني
الحر كان ّ
يعبر في الحوار عن موقف
مشترك مع القوات اللبنانية الغائبة
عــن ال ـطــاولــة ،ح ــول مجلس الـشـيــوخ،
وض ــرورة تغليب الــدفــع نحو اولــويــة
ان ـت ـخــاب رئ ـيــس جــديــد للجمهورية،
ألن الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي هـ ـ ــذه االصـ ــاحـ ــات
ي ـجــب ان ي ـج ــري ف ــي ح ـض ــور رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ول ـي ــس ف ــي ظ ــل ال ـف ــراغ
ال ــرئ ــاس ــي ،والن ال ـق ــوى املـسـيـحـيــة ال
تــزال تطالب باولوية انتخاب رئيس
على اي موضوع آخر ،ولو كان بحجم
تطبيق اصالحات الطائف.
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،وب ـ ــرغ ـ ــم دوران ال ـل ـج ــان
املشتركة في حلقة مفرغة حول قانون
االن ـت ـخ ــاب ،اال ان الـكـتــل السياسية
املعنية ستستعيد االس ـبــوع املقبل
ح ــرك ـت ـه ــا واتـ ـصـ ــاالت ـ ـهـ ــا امل ــوسـ ـع ــة،
الن ـط ــاق ــة حـثـيـثــة ن ـحـ ّـو ال ـب ـحــث في
قــانــون االنـتـخــاب .ويـمــثــل هــذا االمــر
بندا اساسيا على جــدول الـحــوارات
الــدائـمــة بــن الـقــوى املسيحية كافة،
الـتــي تصر على اج ــراء االنتخابات،
مــن دون ان تنجح حتى الساعة في
ت ـظ ـه ـيــر ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة واض ـح ــة
ح ــول هــويــة ال ـقــانــون الـ ــذي ستتفق
عليه.

الجيش يضرب في عرسال
رامح حمية
رغم عمليات الدهم املتالحقة التي ينفذها الجيش في
محلة وادي عطا في بلدة عرسال ،بقيت عني الرصد
واملتابعة على املحلة التي تعتبر «املالذ اآلمن» لغالبية
مـســؤولــي ومسلحي تنظيم «داع ــش» اإلرهــابــي في
البلدة .قبل أيام دهمت قوة من الجيش منازل كل من
حسني الحجيري وحمزة الجباوي في حي الثانوية
فــي محلة وادي عـطــا ،إال أنـهــا لــم تــوفــق فــي القبض
عليهم ،واكتفت بتوقيف ثمانية عناصر يشتبه في
انتمائهم إلــى تنظيم «داعـ ــش» .أمــس أوق ــف الجيش
سامح الـبــريــدي وط ــارق الفليطي وشــابــن سوريني.
العملية األمـنـيــة نفذتها قــوة مــن مــديــريــة املـخــابــرات
(م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب) ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ملحلة
وادي عطا ،وتحديدًا ملنزلي سامح البريدي ،وعائلة
طــارق الفليطي .اشتبكت الـقــوة األمنية مــع عناصر
مــن تنظيم «داع ــش» ،وتمكنت بعد ذلــك مــن توقيف
«امل ـط ـلــوب األخ ـط ــر» ف ــي ع ــرس ــال ،ســامــح ال ـبــريــدي،
املعروف في بلدته باسم «سامح السلطان»« .الصيد
الثمني» ،صاحب «كنز املعلومات» ،خسرته محاضر
التحقيق ،بعد مقتله متأثرًا بإصابته خــال الدهم،
ُ
جد اإلسعافات األولية في إنقاذه .الشاب
والــذي لم ت ِ
الثالثيني ذاع صيته في عرسال ،ليس بسبب ارتباط
اسمه بتفخيخ السيارات والتفجيرات التي عصفت
بمناطق لبنانية ع ــدة ،منها الــرويــس فــي الضاحية
ال ـجـنــوب ـيــة ،وت ـقــديــم ال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة لتنظيم
«داعــش» ،بل لكونه بات مصدر خوف في بلدته بعد
«ارتباط اسمه بعدد من التصفيات ووضع األسماء
املـطـلــوب تنفيذ أحـكــام اإلع ــدام بحقها فــي عــرســال،
ً
فضال عن التفجيرات وأعمال السلب التي شهدتها
البلدة ،والعمليات التي استهدفت الجيش ،واقتحام
مبنى فصيلة درك عــرســال ،إب ــان غ ــزوة الفصائل
املسلحة للبلدة» ،بحسب ما تؤكد املصادر األمنية.
سامح «السلطان» لم يكن من سكان بلدة عرسال،
ولـكــن الـتـحــق نـهــايــة ع ــام  2012بمسلحي «الجيش
السوري الحر» في البلدة ،ومن ثم آثر االنضواء تحت
لــواء «جبهة النصرة ـ فــرع القاعدة في بــاد الشام»،
وذاع اس ـمــه ب ـعــدمــا بــايــع تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» .ه ــذا ما

يعرفه أبناء بلدة عرسال عن البريدي ،أما املعلومات
األمنية لدى األجهزة األمنية فتشير إلى «ضلوعه في
عمليات تفخيخ سـيــارات ،وإطــاق صــواريــخ باتجاه
ق ــرى فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي ،ومـشــاركـتــه فــي الهجوم
على مبنى فصيلة درك عرسال وأسر عناصر قوى
األمن الداخلي ،ونقلهم إلى خارج البلدة في آب ،2014
وفــي قتل الرائد بشعالني والرقيب زهرمان وجرح
عناصر من الجيش في جــرود عــرســال» مطلع عام
.2013
أم ــا امل ــو ّق ــوف طـ ــارق الـفـلـيـطــي ،ال ـش ــاب الـعـشــريـنــي،
شقيق كل من رنا الفليطي زوجة الشهيد علي البزال،
واملوقوف عبدالله الفليطي الذي أوقفه األمن العام منذ
أسابيع ،بحسب ما أشار عدد من أبناء بلدة عرسال،
فهو يعتبر أحد املشاركني في «غزوة عرسال» ،وفي
تنفيذ ع ــدد مــن «عـمـلـيــات الـتـصـفـيــة» ألب ـنــاء الـبـلــدة،
بحسب مصادر أمنية.
ك ــذل ــك تـشـتـبــه األجـ ـه ــزة االم ـن ـي ــة ف ــي وج ـ ــود عــاقــة
للبريدي والفليطي بقتل قتيبة الحجيري في عرسال،
بـعــدمــا اتـهـمــوه بالعمل ملصلحة األج ـهــزة الرسمية
الـلـبـنــانـيــة .وتـشـيــر تـحـقـيـقــات األج ـه ــزة االمـنـيــة إلــى
ّ
وجــود صلة لهما بقتل الشهيد الـبــزال الــذي صفته
«جبهة النصرة» ذبحًا.
ال يخفي مسؤول أمني لـ»األخبار» أن العملية األمنية
«مستمرة» فــي بلدة عــرســال ،بحسب «املقتضيات
والـتـقــاريــر األم ـنـيــة» ،للقضاء عـلــى ســائــر العناصر
اإلرهــاب ـيــن فــي ال ـب ـلــدة ،مــوضـحــا أن مقتل الـبــريــدي
وتوقيف الفليطي سينعكسان «سلبًا» على حركة
املـسـلـحــن فــي ال ـب ـلــدة ،لـكــونـهــم «خ ـس ــروا عـلــى مــدى
األيام املاضية الحرية في الحركة ،وفي التواصل ،أمام
الضربات املتتالية ،سواء داخل البلدة أو في الجرود».
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن الـجـيــش اسـتـهــدف ي ــوم أمــس
شاحنة ملسلحي «داعش» في وادي حميد ،وأصيبت
بشكل مباشر واحترقت بالكامل.
وليس بعيدًا عن جرود عرسال ،فقد دارت اشتباكات
عنيفة أمس بني مسلحي تنظيم «داعــش» ومسلحي
«النصرة» في جرود الجراجير في القلمون ،أدت إلى
مقتل خمسة مسلحني ،وسقوط عدد من الجرحى،
ً
فضال عن وقوع أكثر من عشرة أسرى من الطرفني.

OUR NATURAL BORN
TRAP SHOOTING
CHAMPION, RAY BASSIL,
IS REPRESENTING
LEBANON ON THE 7TH
OF AUGUST AT THE RIO
2016 OLYMPIC GAMES.
!MAKE US PROUD, RAY

STAY TUNED

AND WATCH HER
!GIVE IT HER BEST SHOT

