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أنباء سورية

أنباء لبنانية

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى احلدود السورية
إسطنبول - كونا: أعلنت رئاسة األركان 

التركية أمس أن اجليش التركي أرسل تعزيزات 
عسكرية إلى احلدود مع سورية بهدف تسهيل 
حركة عبور السوريني الراغبني في قضاء عطلة 

العيد في األراضي السورية. وقالت رئاسة 
األركان التركية في بيان ان نشر التعزيزات 
العسكرية على أبواب معبر »أوجنو بينار« 

املقابل ملعبر »باب السالمة« احلدودي يأتي أيضا 
»في إطار رفع التدابير األمنية خشية تسلل 
عناصر إرهابية«. وأشارت إلى أن السلطات 

التركية فتحت أبواب معبر »أوجنو بينار« لتتيح 

ملئات الالجئني السوريني فرصة قضاء عيد 
الفطر في بالدهم ومع أقاربهم. وشهد املعبر 

احلدودي ازدحاما كبيرا خالل الساعات املاضية 
حيث سمحت السلطات لعدد كبير من الالجئني 
السوريني الذين ميلكون جوازات سفر بالعبور 
إلى األراضي السورية، ومن املتوقع أن يزداد 
االزدحام في املعبر احلدودي حتى أول يوم 
من ايام عيد الفطر. وكانت السلطات التركية 
قد أغلقت املعبر احلدودي وفقا لقرار صدر 

في التاسع من مارس املاضي وسمحت بالعبور 
فقط لفرق الصحة واملساعدات اإلنسانية.

املفتي دريان: قانون االنتخابات ليس األمثل
بيروت ـ خلدون قواص

لبنان الشيخ عبداللطيف  رأى مفتي 
دريان ان إقرار قانون االنتخابات النيابية 
اجلديد ليس القانون األمثل، داعيا ألن يأخذ 
القانون اجلديد مساره الى التطبيق في 
األشهر املقبلة مادام املجلس النيابي بقواه 

السياسية املتمثلة فيه والتي تشكل النسيج 
السياسي في لبنان قد أقره بالتوافق.

وأكد في كلمــة له خالل حفل إفطار 
رمضاني في البقاع األوسط ان أمن البقاع 
من أمن كل لبنان، مطالبا الدولة بأال يكون 
في البقاع أمن متفلت وال أمن ذاتي وال 
أمن بالتراضــي وال أمن جزئي في بلدة 

من بلداته.
وسأل اهلل عز وجل ان يعيد الوحدة 
الى العرب وأن يتوصلوا الى حل املشكالت 
الطارئة التي استجدت، الفتا الى انه بوحدة 
العرب وتضامنهم يســتطيعون مواجهة 
الوحدة  الطارئــة، ولبنان مع  التحديات 

العربية ومتمسك بعروبته.

التعقيدات التطبيقية في قانون 
االنتخاب اجلديد

بيروت - د.ناصر زيدان

يحمل قانون االنتخــاب الذي مت االتفاق عليه بعد مخاض 
عسير، مجموعة كبيرة من التعقيدات التطبيقية واللوجستية، 
والتي قد تتسبب مبشكالت سياسية غير منظورة. وفي القانون 
بعض الزوايا املعتمة التي ال يعرف مكنوناتها الناخب اللبناني، 
وفيه جوانب صعبة على الفهم، السيما التعديالت التي تتعلق 
باعتماد النسبية مع التوزيع الطائفي للمقاعد، وطريقة احتساب 
احلاصل االنتخابي، ونسب األصوات التفضيلية التي ينالها كل 
مرشح.  النسبية التي مت اعتمادها، فيها بعض التشويه، ألنها 
تستند الى اكثرية في احتساب األصوات التفضيلية - كما ان 
االنتخابات الفرعية التي جتري مللء مقعد شاغر واحد، تعتمد 
النظام األكثري - مما يثير أســئلة حول قبول بعض األطراف 
للنظام األكثري في بعض النواحي التي تخدم مصاحلهم، ورفض 
هذا النظام في القانون االنتخابي العام، ألنهم ال ميلكون األكثرية 

في بعض الدوائر.
وما ميكــن التوقف عنده في القانــون اجلديد، هو إبراز 
النتوءات الطائفية واملذهبية اكثر من الســابق، بحيث نصت 
املادة 92 على وضع اسماء املرشحني في الالئحة مع صورهم، 
مضاف اليها مذهب كل من املرشحني - وهذا ما لم يكن معموال 
به ســابقا - كما أن اإلشارة الى عبارة »الناخبني على اختالف 
طوائفهم« في املادة 2، ال معنى لها، ألن الدســتور يساوي بني 

اللبنانيني من دون حتديد انتمائهم الطائفي.
ما أهم هذه التعقيدات؟ أوال: هناك شريحة ال تقل عن 7% من 
الناخبني - وفق إحصاء اجلمعيات املهتمة - ال حتسن القراءة 
والكتابة، وبطبيعة احلال فإن هؤالء سيواجهون معوقات عند 
القيام مبهمة االقتراع، السيما عند التأشير على الالئحة املختارة، 
وعند اختيار املرشــح املفضل، وال تكفي عملية وضع صورة 

املرشح لتجاوز هذه العقبة.
ثانيا: النظام النسبي يحتاج الى نظام حزبي خالص، وهذا 
غير متوافر بالكامل في لبنــان، وبالتالي فإن جمع خليط من 
احللفاء في الئحة واحدة، ليس بالعملية السهلة، ألن التنافس 
سيكون عندها داخل الالئحة الواحدة وبني اعضائها، للحصول 
على اكبر عدد مــن األصوات التفضيلية في الدائرة الصغرى 
)اي القضاء( وال تستطيع افضل األحزاب تنظيما التحكم الكامل 
في توزيع األصوات التفضيليــة على اعضاء الالئحة من بني 
مناصريهــا، مما قد يؤدي الى نتائج ال تعكس رغبة احلزب او 
رئيس الكتلة عند توزيع املقاعــد التي فازت بها الالئحة على 

األشخاص املرشحني. 
ثالثا: طريقة احتساب النتيجة من خالل الدمج بني احلاصل 
االنتخابي والصوت التفضيلي، معقدة، وليست عادلة. فهي قد 
حترم مرشح ترتيبه في اولويات الئحته من الفوز، وفوز مرشح 
آخــر ترتيبه في آخر الالئحة. ان قاعدة النســبية ترتكز على 
نظام اللوائح املقفلة، وعلى سرية ترتيب األسماء. وفي احلالة 
املعتمدة حاليا في القانون، ميكن ان يفوز بأصوات تفضيلية 
احد املرشحني من مذهب معني نال عشرة اآلف صوت تفضيلي 
مثال، ويسقط مرشح من ذات الالئحة ومن مذهب آخر نال 30 
الف صوت، إذا كان مقعده قد حصل عليه مرشح آخر، علما ان 
احلاصل االنتخابي لفوز املرشح قد يكون 15 الف صوت. اي 
ان مرشح معني قد يحصل على ضعف عدد احلاصل االنتخابي 

من األصوات التفضيلية ويخفق بالفوز بالنيابة.

الميليشيات الكردية تتكتم على مشاركة قوات خاصة فرنسية وأميركية

قوات برية من التحالف تشارك في معركة الرقة وأخرى تتمركز في معبر »التنف«
عواصــم - وكاالت: أصبح 
انغماس قوات التحالف الدولي 
الذي تقوده واشنطن ضد داعش 
فــي املعــارك البرية فــي أكثر 
من موقع ســوري، أمرا واقعا 
وملموسا بعد ان اقتصر سابقا 
على تقدمي الدعم اللوجيستي 
واجلوي وخاصة للميليشيات 
الكردية التي تقود قوات سورية 

الدميوقراطية »قسد«. 
فقد تواترت املعلومات عن 
مشاركة هذه القوات في معارك 
الرقة معقــل التنظيم مبوازاة 
معلومات أخرى تؤكد متركزها 
في معبــر التنف احلدودي مع 

العراق. 
وقالــت مصــادر معارضة 
وناشــطون، ان قــوات خاصة 
من دول التحالف تشــارك في 
معارك الرقة، وســط تكتم من 
قبل امليليشيات الكردية حول 
مساندة القوات الدولية البرية 

لها.
وأظهــرت ڤيديوهــات مت 
تداولهــا قبل ايــام، مروحيات 
أميركيــة تنقــل مصابــني من 
عناصر التحالف البرية، شاركوا 
في معركة الرقة، كما أكد الناشط 
في حملة »الرقة تذبح بصمت«، 
»أبومحمد الرقاوي«، بحســب 
ما نقلت عنه صحيفة الشــرق 

األوسط. 
وكشف الرقاوي، أن »هناك 
نحــو 4٠٠ جنــدي أميركــي 
وفرنسي يشاركون في املعارك 
في الرقة، ويوجودون بالقرب 

من خطــوط النــار وفي نقاط 
خلفية«.

ووفقــا للشــرق األوســط، 
تشــير املعطيــات احلالية إلى 
أن »الــدور الــذي تلعبه قوات 
التحالــف في معركة الرقة هو 
األكبر مقارنة باملعارك السابقة 
التي شاركت فيها بقتال داعش 
وبالتحديد موضوع املشــاركة 
البرية من خالل وحدات خاصة، 
في حني تتكتم قسد حول أعداد 
قوات التحالف التي حتارب إلى 

جانبهم في الرقة«.
مــن جهتــه، قــال ناشــط 
معارض من الشمال السوري، 
بحســب الصحيفــة، إن »عدد 
قوات التحالف التي تقاتل إلى 
جانب وحدات احلماية يتخطى 
الـ٢٠٠ من أميركيني وفرنسيني 
وبريطانيــني«، الفتــا إلــى أن 
»هؤالء يحصــرون عملهم مع 
الوحدات الكردية دون سواها«.
وأضــاف أن »هــذه القوات 
شاركت مبعركة الطبقة وتشارك 
بالرقة بالقتال على األرض كما 
تقــوم بتنســيق التواصل مع 

الطيران وبقيادة املعركة«.
روســيا  قنــاة  نقلــت 
اليوم، عــن مصادر قولها إن 
»االشتباكات، أدت إلصابة عدد 
من اجلنــود األجانب، الذين 
مت نقلهم من ســاحة املعركة 
عبر مروحيات أميركية لتلقي 
العالج«.. مشيرة إلى وجود 
حــاالت خطيرة بني املصابني 

وصل عددهم إلى املئات.

وأشــار الناشــطون إلــى 
أن هــؤالء اجلنــود التابعني 
للتحالف يقاتلون إلى جانب 

وحدات احلماية الكردية.
مــن جانبــه، أكــد مصدر 
في »وحدات حماية الشــعب 
الكرديــة« التــي تهيمن على 
»قســد« أن قوات من املارينز 
األميركيــة تدعــم احلملــة 
العسكرية داخل املدينة عبر 
املدفعي وتنســيق  القصــف 

الضربات اجلوية.
على جبهة أخرى، قال ضابط 
باجليش العراقي في محافظة 
أميركيــة  األنبــار، إن قــوات 
متركــزت فــي معبــر التنــف 
احلدودي السوري مع العراق 

غربي محافظة األنبار.
ونقلــت األناضــول، عــن 
الضابط برتبة رائد، أن »قوات 
أميركيــة خاصــة متركزت في 
معبر التنف احلدودي السوري 
املقابــل ملعبر الوليد احلدودي 
العراقي، غربي محافظة األنبار«.
وأضاف أن »قسما من تلك 
القوات األميركية جاء من األردن، 
والقسم اآلخر من داخل األرضي 
العراقية من قاعدة األسد غربي 

األنبار«.
إلــى أن  وأشــار املصــدر 
»تواجد تلك القوات األميركية 
جاء بعد مســك قــوات حرس 
احلدود العراقيــة منفذ الوليد 
احلدودي، وأجزاء من الشريط 
العراقي مع سورية  احلدودي 

غربي األنبار، أمس األول«.

)أ.ف.پ( الدخان املتصاعد نتيجة غارة على مدينة الرقة السورية 

واشنطن ترحب بالهدنة في درعا والنظام يخرقها
عواصم - وكاالت: رحبت 
الواليــات املتحــدة األميركية 
بقرار النظام الســوري، وقف 
هجماته املسلحة على مناطق 
سيطرة املعارضة في محافظة 
درعــا، جنوبي البالد، ملدة 48 

ساعة. 
اخلارجيــة  وأوضحــت 
األميركية في بيان أول من أمس، 
أنها ستحكم على مبادرة النظام 
الســوري بعد رؤية النتائج، 
وليس من خالل اإلعالن فقط.

ودعت اخلارجية األميركية 
املعارضة السورية إلى التوقف 
العســكرية،  عــن عملياتهــا 
لتحقيق صمــود اتفاق وقف 

إطالق النار، وفتح املجال أمام 
إيصال املساعدات اإلنسانية 

إلى احملتاجني.
وأكد البيان أن واشــنطن 
ســتواصل محاربــة تنظيــم 
داعش والقاعدة في ســورية 
من جهة، وتعمل على خفض 
حدة االشتباكات احلاصلة في 
البــالد، وإيصال املســاعدات 
اإلنسانية إلى احملتاجني من 

جهة أخرى.
لكن الهدنة لم تصمد طويال 
على ما يبدو، واستهدفت غارات 
جويــة عدة مدينــة درعا أمس 
األول في اليوم ذاته الذي أعلن 
فيه جيش النظام السوري وقف 

العمليات القتالية.
الســوري  وقــال املرصــد 
حلقوق اإلنســان إن مســتوى 
العنف فــي درعا تراجع لنحو 
سبع ساعات بعد سريان وقف 
إطالق النار لكنه، ومسؤولون 
في املعارضة، قالوا إن ضربات 
الســاعتني  اســتمرت خــالل 
األوليــني. وأضــاف املرصد أن 
الضربات اجلوية أســفرت عن 
خســائر مادية وإصابات دون 

وقوع وفيات.
وقالت شبكة شام اإلخبارية 
بدورها، إن اخلرق استمر امس 
ايضا، حيث تعرضت أحياء درعا 
البلد لقصف بقذائف الهاون من 

قبل قوات النظام، كما تعرضت 
بلدة الغاريــة الغربية لقصف 
مدفعي دون تسجيل أي إصابات.
أكــدت احلكومــة  كذلــك، 
األردنيــة دعمهــا للجهــود 
املبذولــة لوقــف إطــالق نار 

شامل في سورية. 
وقال وزير الدولة األردني 
لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي 
باسم احلكومة محمد املومني 
في تصريحات اوردتها وكالة 
األنبــاء األردنيــة )بتــرا( إن 
»األردن يدعم جميع اجلهود 
واملبادرات التي تبذل لتحقيق 
وقف شامل إلطالق النار على 

كل األراضي السورية«. 

وشدد املومني على أهمية 
اعالن وقف اطالق النار الذي 
أعلن عنه النظام في اجلنوب. 
وعبر عن أملــه بـ»التزام 
كل األطراف لتنفيذ االتفاق«، 
مؤكــدا »أهمية وقــف إطالق 
النار للتخفيف على األشقاء 
الســوريني خاصة احملتاجني 
لوصول املساعدات اإلنسانية«. 
وجــدد املومنــي »موقــف 
األردن الداعــي الــى ضــرورة 
العمل عبر مسار جنيڤ إليجاد 
حــل سياســي لألزمــة يقبله 
الســوريون ويضمــن وحدة 
ســورية ومتاســكها ويحمي 

سيادتها«.

الحريري من صيدا: أنا صادق مع الناس ولن أعطي األولوية لمصالحي

مصدر لـ »األنباء«: كتلة »املستقبل« من 34 نائباً إلى 18 بعد االنتخابات
بيروت ـ عمر حبنجر

انتهت اليوم والية مجلس 
النواب اللبناني املمددة، لتبدأ 
غدا والية جديدة من ١١ شــهرا 
وصفــت بالتقنيــة، ولغرض 
التحضير لالنتخابات النيابية 
في 6 مايــو ٢٠١8. وجديد هذا 
القانون الــذي حظي مبوافقة 
مجلس النواب وتوقيع رئيس 
اجلمهوريــة، توّجــه وزيــر 
اخلارجية جبران باسيل إلدخال 
تعديل عليه يتناول تصويت 
املغتربني في االنتخابات املقبلة 

وليس بعد 5 سنوات.
مصادر بعبــدا عادت الى 
احلديــث عــن عــزم الرئيس 
ميشــال عون دعوة رؤســاء 
الكتــل واألحــزاب الــى لقاء 
موسع في القصر اجلمهوري 
في بعبدا لتفعيل عمل مجلس 
الوزراء، ووضع اجلميع أمام 
مســؤولياتهم، الفتة الى انه 
بعد إقــرار قانون االنتخابات 
دخلنا في مرحلة جديدة يجب 
اال تنحصر في االنتخابات التي 
ســتحصل بعد ١١ شــهرا، بل 
يجب تزخيم عمل املؤسسات 
النواب  كاحلكومة ومجلــس 
من خالل مترير سلســلة من 
القوانني واملشاريع التي حتدث 
عنها رئيس احلكومة ســعد 
احلريري في إفطار رمضاني 
بدارة العائلة في مجدليون اول 
من امس وتستهدف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في 
محافظتي اجلنوب والنبطية.
وأبدى احلريري ارتياحه 
اللتقاء جزين مــع صيدا في 

دائرة انتخابية واحدة.
وفي اشارة الى املوقوفني 
من أتباع الشيخ احمد األسير 
املالحق بجــرم االعتداء على 
اجليش، قال احلريري إن هناك 
عددا ضئيال من الشبان ُغرر 
بهم، وُظلموا وَظلموا انفسهم 
وأهلهــم، ونحــن نعمل على 
قانــون عفــو يعطــي كل ذي 

حق حقه.
احلريري وصف احلديث 
عــن تناقــض بــني مشــروع 

املجتمــع املدني ومشــروعنا 
موهــوم،  بأنــه  السياســي 
واجرى مقارنة بني االتهامات 
التــي توجــه اليــه وبني تلك 
التي شــهدناها أيام الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، وقال: 
كلكم تذكرون الغرف السوداء 
وغيرها مــن االتهامات، لكن 
رفيق احلريــري كان صادقا 
مع النــاس، وانا صــادق مع 
النــاس، الذين يعرفون أنني 
لــم اعط األولويــة ملصاحلي 
اخلاصة جتاه مصلحة البلد، 
لكن املشكلة ان هناك العديد 

مــن النــاس الذيــن يضعون 
مصلحتهم اخلاصة في املقدمة.
فــي هــذا الســياق، مازال 
علــى  االنتخابــات  قانــون 
املشــرحة السياســية، نائب 
طرابلس محمد الصفدي وخالل 
جولة له برفقة الوزير السابق 
اشــرف ريفي في محلة خان 
العسكر في طرابلس، وصف 
القانون اجلديد بـ »املســخ«، 
وقــال »لقد ألبســوا القانون 
األرثوذكسي رداء النسبية«.

اللواء ريفي طالب من جهته 
بإســقاط احلكومة وتشكيل 

حكومة انتقالية تشرف على 
االنتخابــات النيابيــة، وقال: 
بكل أســف احدثوا تقسيمات 
طائفيــة ومذهبية، فيما على 
رأس وزارة الداخليــة وزيــر 
مرشح مسبقا على االنتخابات.
والحظ ريفــي كيف أنهم 
طرحوا فكرة البطاقة املمغنطة، 
لتبرير التمديــد للمجلس ١١ 
شــهرا، وعندما  أقر القانون، 
اذا بوزيــر الداخليــة )نهــاد 
املشــنوق( يقــول ان هنــاك 
صعوبــة فــي توفيــر هــذه 
البطاقة، وختم بالقول: كفى 

تذاكيا على الناس.
رئيسة الكتلة الشعبية في 
زحلة ميريام سكاف الحظت 
أن القانون اجلديد هو قانون 
وزير الداخلية السابق مروان 
شــربل، وهــو كان يتضمــن 
صوتني تفضيليــني، إال أنهم 
طــوروه نحو األســوأ بجعل 
التفضيلــي صوتا واحدا مبا 
يكــرس الطائفيــة التي نحن 
ضدها. ولفتت ســكاف، التي 
ســتكون علــى رأس الئحــة 
انتخابية، بســخرية الى أنه 
»مع كل سيئات القانون اجلديد 
إال أن لديــه إيجابيــة وحيدة 
هي ان ولي العهد أمن مقعده 

النيابي«.
مصادر نيابية توقعت لـ 
»األنباء« تدني كتلة املستقبل 
النيابية في االنتخابات املقبلة 
من 34 نائبا اآلن إلى ١8 نائبا 
مع احتمال ارتفاع هذا العدد 

الى ٢٢ في أحسن حال.
وزيــر الداخلية الســابق 
مروان  شــربل قال إن قانون 
االنتخاب الــذي أقره مجلس 
النواب يشــبه الــى حد بعيد 
القانــون الذي قدمته حكومة 
الرئيس جنيب ميقاتي بنسبة 
تصل الــى ٩5% مع 5% فرقا، 
وقال في حديــث تلفزيوني: 
الذي يدعي أنه أنتج مشروع 
قانون االنتخاب أقول له انه 
لــم يقــرأه، ونحــن عملنا 6 
أشــهر إلنتاج القانون. ورأى 
أن الصوت التفضيلي أصبح 
طائفيا بعد وضعه ضمن دائرة 
القضاء، وهذا املوضوع يأتي 

لصالح املسيحي والسني.
وقال: اجلميع كان يرفض 
النســبية الكاملة باســتثناء 
حــزب اهلل، وحــني حشــر 
اجلميع جاءوا بالقانون الذي 
عملنــا عليه وأقروه. ان أحدا  
ال يستطيع ضمان نفسه في 
النســبي، والســيئ  القانون 
في املوضــوع التفضيلي أن 
رئيس احلــزب يأخــذ أغلب 
األصــوات التفضيلية وباقي 
الالئحة ميكن أال تأخذ أصواتا 

تفضيلية.

رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري خالل لقائه أهالي وعائالت عدد من موقوفي أحداث عبرا ومحكوميها بحضور النائبة بهية احلريري   )محمود الطويل(

مريام سكاف: 
قانون االنتخابات 
حسنته الوحيدة 

تأمني مقعد
»ولي العهد«

عمان تؤكد دعمها للجهود المبذولة لوقف إطالق نار شامل في سورية


