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بيد أن عملية ترحيل عائالت 
فتح-االسالم لم تتم خالفا لما كان 
مقررا فجر أمس (الخميس) بعدما 
طرأت عقبة إدارية تمثلت بطلب 
السلطات السورية إبالغها رسميا 
بموعد الترحيل قبل 72 ساعة من 

إتمامها.

ــت عملية الــتــرحــيــل قد  وكــان
ــار حامية بعدما  ن وضــعــت على 
قــررت ”الرابطة“ إتمامها امس 
ـــراءات  ــى اتــخــاذ االج وســارعــت ال
الجهات  بلغت  لعملية لذلك وأ ا
المعنية باالمر.. بيد انها اصطدمت 

بطلب السلطات السورية، فتأجل 
لــى ما بعد عيد الفطر  ا التنفيذ 

المبارك.

ماهر حمود

وأوضح حمود الى ان االجراءات 
االدارية لعملية الترحيل أنجزت 
بــالــكــامــل ســــواء عــلــى مستوى 
للبنانية أم السورية  ا السلطات 
وابلغنا من كال الطرفين ان إتمام 
المعامالت وقد طرح هذا الموضوع 
في اجتماع مجلس الوزراء االخير 
ــد وزيـــر الداخلية حسن  كما وع
السبع ووافق مجلس الوزراء على 
ذلك، بيد ان السلطات السورية 
طلبت ابالغها قبل ثالثة ايام من 

موعد التنفيذ.
واشــــار حــمــود الـــى ان عملية 
الترحيل غير مرتبطة على االطالق 
بـــأي مــلــف امــنــي يتعلق بهذه 
العائالت التي خضعت للتحقيق 
واقفل ملفها وكان هناك مشكلة 
لعائلتين  لثبوتية  ا االوراق  في 

منها، مؤكدا ان جميع العائالت 
سوف ترحل الى سورية بمن فيها 

زوجة شاكر العبسي ”النهم كانوا 
لهم  ز منا ولهم  يقيمون هناك 

وذووهم“.
وكان عناصر من الصليب االحمر 

اللبناني قد وفدوا الى مسجد ”دار 
االرقم“ لمعاينة هذه العائالت بيد 
انهم عادوا أدراجهم بعدما علموا 
ان عملية الترحيل قد تأجلت الى 
الفطر، فيما أشرف  ما بعد عيد 
عــدد مــن مشايخ ”رابــطــة علماء 
فلسطين“ على تأمين احتياجات 

هذه العائالت.
يــذكــر انـــه يقيم فــي مسجد 
”دار األرقم“ في صيدا 17 امرأة 
و34 طفال أضيفت اليهم مولودة 
جديدة إذ أنجبت زوجــة الناطق 
االعالمي لـ ”فتح ـ االســالم“ أبو 
سليم طه انثى اطلقت عليها اسم 

”مروى“.
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رئيس الجمهورية المقبل هو قلب الحدث على الساحة المحلية، 
إذ معه سترتسم مالمح الفترة القادمة. اللبنانيون قلقون، 

يرتقبون اآلتي في ظل القصف اإلعالمي اليومي وال حول لهم. 
ة ما بينهم تتسع، وجل ما يتوقون إليه هو رئيس توافقي  الهوّ

- حتى وإن لم ”يتوافقوا“ بعد على تعريف التوافق -  كي يبعد 
عنهم شبح الحرب األهلية.

هذا هو حال اللبنانيين الذين استطلعت شركة آراء للبحوث 
واإلستشارات آراءهم وتطلعاتهم حيال رئيس الجمهورية 

المقبل. 

٦٧٪ من اللبنانيين يدعون إلنتخاب رئيس توافقي
اللبنانيون وبغالبية ٦٧٪ يؤيدون انتخاب رئيس توافقي، 

مقابل نسبة ١٣٪ لرئيس من المعارضة و١٠٪  لرئيس من 
المواالة.

وفي كافة المحافظات اللبنانية كانت نسبة مؤيدي انتخاب 
رئيس توافقي هي األعلى، وخاصة في بيروت (٧٦٪) المتعبة 
من مسلسل اإلغتياالت واالعتصام،  وتالها كل من جبل لبنان 
والبقاع (٧٠٪ لكل منهما)، فالجنوب ٦٢٪ ثم الشمال ٥٨٪.
أما بحسب المذاهب الدينية، فقد كان التوافق منشد الجميع 

ية  وبخاصة عند طائفة الروم األرثوذوكس (٧٢٪) والطائفة السنّ
( ٧٠٪). في المقابل، 

جلت النسبة األعلى في  سُ
تأييد رئيس من المواالة 

عند الطائفة الدرزية 
(٣٤٪)، في حين كان 

التأييد األكبر لرئيس من 
المعارضة عند األقليات 

(٣٢٪) والطائفة الشيعية (٢٠٪).  
والالفت في ظاهرة النزعة إلى رئيس توافقي التي أجمعت 
 سوى 

ً
 موحدا

ً
عليها غالبية اللبنانيين أنها ال تحمل مفهوما

الرغبة القوية بتخطي األزمة الراهنة وتجنيب الوطن  المخاطر 
المحدقة به عبر فرض الوفاق السياسي على األطراف المتنازعة 

 لتأمين شروط معالجة األزمات 
ً
 لألمن وتمهيدا

ً
تثبيتا

اإلقتصادية واإلجتماعية الخانقة التي ترهق كاهل اللبنانيين. 

٤٢٪ من اللبنانيين يمتنعون عن اإلدالء بأصواتهم 
وتبرز حدة اإلنكفاء واإلحباط لدى اللبنانيين عند سؤالهم عن 
 أم ال. 

ً
اختيارهم للرئيس المقبل وبغض النظر إن كان مرشحا

فإن نسبة ٤٢٪ لم تدل برأيها، ممتنعة عن اختيار أي من 
األسماء للرئاسة. وهذه  النسبة المرتفعة جدا بالمعايير اللبنانية 
تحمل دالالت عدة ال سيما حالة فقدان الثقة التي أصابت معظم 

اللبنانيين.

٢٧٪ من اللبنانيين يختارون الجنرال لرئاسة الجمهورية
ونال المرشح الوحيد المعلن لقوى المعارضة الجنرال ميشال 

عون نسبة ٢٧٪ من األصوات في مقابل تشتت أصوات مؤيدي 
المواالة بين األستاذ نسيب لحود (١٠٪) واألستاذ بطرس حرب 
(٧٪).  كما حصل قائد الجيش ميشال سليمان الذي ارتفعت 

شعبيته في كل من محافظتي الشمال والجنوب على ٣٪، 
وعادله بهذه النسبة حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.

طارق 
ار  عمّ

أيّ رئيس للجمهورية يريده اللبنانيون؟

جل ما يتوق إليه 

اللبنانيون رئيس توافقي
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ترحيب بالعودة 
الى البارد

رحب عضو لجنة المتابعة 
المشرفة على العودة 
الى مخيم نهر البارد 

وعضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية 

لتحرير فلسطين محمد 
خليل بخطوة عودة بعض 

العائالت النازحة الى 
المخيم الجديد، معتبرا 

ان هذه الخطوة ينبغي ان 
تشكل مقدمة لعودة اكبر 
عدد من العائالت النازحة 

الى منازلها الصالحة 
للسكن سواء في المخيم 

الجديد او القديم على 
طريق العودة الشاملة الى 

مخيم نهر البارد.
من جهته ثمن المسؤول 

االعالمي لحركة حماس 
في لبنان رأفت مرة، خطوة 

عودة النازحين الى المخيم، 
واعتبرها بداية مشجعة 

لمرحلة العودة التي يجب 
ان تنتهي بعودة جميع 

النازحين واعادة اعمار 
المخيم، ورأى ان نجاح 

العودة يجب ان يستكمل 
ببدء مرحلة االعمار وانطالق 

مشاريع البناء وتوفير 
المستلزمات االساسية. 

الى ذلك تابع قاضي 
التحقيق العدلي في 

حوادث نهر البارد 
القاضي غسان عويدات 

اليوم، تحقيقاته في 
الملف، فاستجوب عشرة 

موقوفين. 

مجلس الوزراء يوافق على ترحيل عائالت ”فتح ـ اإلسالم“

البلد  |  محمد دهشة

أبلغت وزارة الداخلية عبر األمن العام إمام مسجد ”القدس“ 
في صيدا الشيخ ماهر حمود و“رابطة علماء فلسطين“ ان 
مجلس الوزراء أعطى موافقته على عملية ترحيل عائالت ”فتح 
ـ االسالم“ التي تقيم في مسجد دار ”األرقم“ في صيدا منذ 
24 آب الماضي بعدما اطلع على موافقة السلطات السورية 

الرسمية الخطية، تاركا حرية اختيار التوقيت اليهما.

جميع العائالت سترحل 

الى سورية بمن فيها 

زوجة شاكر العبسي 
الترحيل بعد عيد الفطر 

بطلب من السلطات 

السورية 

¶ عملية الترحيل غير مرتبطة على االطالق بأي ملف امني 

صدى البلد


