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سياسة
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تقرير

االنتخابات الرئاسية

عــودة الحماوة الــى الحملة الغربية
العسكرية ضــد تنظيم «داع ــش» في
سوريا.
وفي وقت يتضاعف فيه الرهان على
احـتـمــال عقد لـقــاء سـعــودي ـ ـ ايــرانــي
ع ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع ــات الـجـمـعـيــة
العمومية لالمم املتحدة ،يساهم في
اض ـفــاء ملـســات نهائية عـلــى الترتيب
االق ـل ـي ـمــي ،بــدفــع م ــن واش ـن ـطــن الـتــي
تـ ـص ــر عـ ـل ــى اي ـ ـج ـ ــاد دور سـ ـع ــودي
فـ ـي ــه ،فـ ــان ل ـب ـن ــان بـ ــدأ ي ـت ـل ـقــى بـعــض
االرتـ ـ ـ ــدادات ال ـتــي تـســاهــم ف ــي تعزيز
التفاؤل بتسريع الرئاسيات.
النقطة االولى هي الوضع الحكومي.
الكالم االميركي عن استقرار الحكومة
حقيقي ،بقدر دعــم التظاهرات وعدم
التعرض لها ،لكن ما يجري من كباش
حكومي يوحي بأن اي طرف اقليمي
او دولي لم يسع بجدية الى رفع سقف
التدخل النقاذ الوضع الحكومي في
شكل حــاســم ،يجنب لبنان الخضات

ال ـحــال ـيــة .م ــا ي ـج ــري حــال ـيــا ه ــو تــرك
الــوضــع الحكومي على حــالــه بالحد
االدن ـ ـ ـ ــى املـ ـطـ ـل ــوب فـ ــي ظـ ــل ال ـش ـغ ــور
الرئاسي .ما عــدا ذلــك فــان السعودية
م ـن ـك ـف ـئــة عـ ــن الـ ـت ــدخ ــل مـ ـب ــاش ــرة مــع
اي ط ـ ــرف ،ب ــأك ـث ــر م ـم ــا ت ـح ـت ــاج إل ـيــه
الحكومة من اوكسجني لبقائها حية
ال اكـثــر وال اق ــل .واالم ــر ذات ــه ينطبق
عـلــى ايـ ــران .وم ــا يـظـهــر حـتــى االن ان
اي تسوية شاملة ونهائية للملفات
املطلوبة الـتــي تعرقل عمل الحكومة
وحتى تفعيل عمل املجلس النيابي،
ل ــم ت ـن ـضــج .ال ب ــل ت ــرك ــت م ـع ـل ـقــة ،في
ان ـت ـظــار ات ـضــاح مــا ي ـجــري عـلــى خط
السعودية اي ــران ،للتحرك فــي اتجاه
ال ــرئ ــاسـ ـي ــات مـ ــن دون الـ ـتـ ـس ــرع فــي
تحديد مواعيد.
ال ـن ـق ـط ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـت ـس ـل ـيــم
امل ـط ـل ــوب الـ ـسـ ـع ــودي احـ ـم ــد امل ـغ ـســل
ال ــى ال ــري ــاض ،بطريقة ّ
يشبهها احــد
الـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـع ـن ـي ــن ب ـت ـس ـل ـيــم الــزع ـيــم
الكردي عبد الله اوجالن .كل ما جرى
منذ لحظة التوقيف حتى التسليم،
ترك عالمات استفهام عند من تابعوا
هــذا املـلــف مــن الــرسـمـيــن ،وحـتــى من
مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة مـطـلـعــة ع ــن كثب
على ما يجري من اتصاالت اقليمية.
طــريـقــة تبليغ خـبــر وص ــول املـطـلــوب
السعودي ملرتني ،تكتم ايران وضمنا
ح ـ ــزب الـ ـل ــه عـ ــن الـ ـت ــوقـ ـي ــف .ح ـت ــى ان
عملية الترحيل عبر املـطــار بسهولة
ومــن دون اعـتــراض حــزب الـلــه ،تركت
التباسا واث ــارت اسـئـلــة .بــدت عملية
الترحيل عبر املـطــار وكــأنـهــا اختبار
للحزب ،رغم ان البعض طرح ترحيل
املغسل عبر احد املرافئ ،لكن العملية
جــرت دون مـعــوقــات ،وج ــرى التعتيم
عـلــى ال ـخ ـبــر ،والح ـق ــا تـجــاهـلــه وع ــدم
الـتـعــامــل مـعــه بــوصـفــه حــدثــا كـبـيــرا،
ع ـل ـم ــا ان املـ ـغـ ـس ــل فـ ــي عـ ـ ــرف هـ ــؤالء
بمثابة «عماد مغنية الخليج».
هذه القضية التي بدأت تأخذ اهتمامًا
دول ـي ــا ،ضــاعـفــت مــن الـتـكـهـنــات حــول
ترتيبات ،يظهر منها حتى اآلن بعض
الـتـفــاصـيــل ال ـتــي ت ـبــدو ف ــي ظــاهــرهــا
هامشية ،لكن يبدو انها اساسية.

ُ ّ
ــز لم تحل بعد
سقط مقترح
دمج القوات الخاصة
ألنه ُينشئ «جيشًا
داخل الجيش»

بــرت ـبــة لـ ـ ــواء ،ألن الـ ـع ــرف ي ـم ـنــع أن
يـ ـك ــون ق ــائ ــد ف ـ ــوج أعـ ـل ــى م ــن رت ـبــة
عميد .لكن هــذا املقترح ســرعــان ما
س ـقــط ،كــونــه ُيـنـشــئ «جـيـشــا داخــل
الـجـيــش» .فــوحــدة الـقــوات الخاصة
سـتـضــم أفـ ــواج امل ـغــاويــر ومـغــاويــر
الـبـحــر وامل ـجــوقــل وأف ـ ــواج الـتــدخــل
الخمسة .وقد رفضت قيادة الجيش
وق ـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة عـ ــديـ ــدة ال ـب ـحــث
ف ــي ه ــذا االمـ ــر .أم ــا ال ـف ـكــرة االولـ ــى،
أي ت ــرق ـي ــة ع ـ ــدد م ــن الـ ـعـ ـم ــداء إل ــى
رت ـبــة لـ ــواء ،ف ــا ت ــزال قـيــد ال ـت ــداول،

ل ـك ــن م ــن دون مـ ــؤشـ ــرات إي ـجــاب ـيــة
على إمـكــان إبصارها الـنــور قريبًا.
ً
ففضال عن «الــرأي التقني» السلبي
لقيادة الجيش ،فــإن تيار املستقبل
يـ ـع ــارضـ ـه ــا ،ل ـس ـب ـب ــن :االول مـنــع
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عـ ــون م ــن تحقيق
أي م ـك ـس ــب س ـ ـيـ ــاسـ ــي .وال ـ ـثـ ــانـ ــي،
ان ـه ــا ت ـن ـطــوي ع ـلــى إعـ ـ ــادة ق ـ ــرارات
ال ـت ـمــديــد ـ ـ ـ ـ ل ـقــائــد ال ـج ـيــش الـعـمــاد
جان قهوجي ورئيس األركــان وليد
س ـل ـم ــان واألم ـ ـ ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس
األع ـلــى لـلــدفــاع ال ـلــواء محمد خير،
وقــرار التمديد للمدير العام لألمن
الــداخـلــي الـلــواء إبــراهـيــم بصبوص
ـ إلــى مجلس ال ــوزراء ،لجعلها ذات
قوة قانونية موازية للتمديد .وهذا
ال ـت ــوج ــه ي ـع ــارض ــه ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
ووزيـ ـ ـ ــرا الـ ــدفـ ــاع وال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ألن ــه
يـ ـعـ ـن ــي قـ ـب ــولـ ـه ــم ب ـ ـعـ ــدم ق ــان ــون ـي ــة
الـقــرارات السابقة .كذلك فإنه يضع
الـ ـتـ ـم ــدي ــد م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا عـ ـل ــى م ـق ـص ـلــة
الـتـجــاذب الـسـيــاســي ،وتـحــديـدًا من
قبل التيار الوطني الحر وحلفائه.
(األخبار)

بري :حوار بال قفازات
بانقضاء  24ســاعــة على جلسة
ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي ،اج ـ ــرى رئ ـيــس
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه بـ ــري ام ــام
زواره مساء امــس في عني التينة
مـ ــراج ـ ـعـ ــة لـ ـنـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا ،وس ـ ّـج ــل
املالحظات اآلتية:
 »1ـ ـ وجــود ارادة استمرار الحوار
لدى االفرقاء جميعا بال استثناء.
ما ان ابديت رغبة في التوافق على
موعد الجولة الثانية فــي اليومني
ال ـتــال ـيــن ،ح ـتــى ت ــواف ـق ــوا جميعا
على الثلثاء املقبل ،اال انني فضلت
ارج ـ ــاءه ال ــى ال ـي ــوم ال ـتــالــي بسبب
م ـص ــادف ــة ال ـث ـل ـثــاء م ــوع ــد جلسة
ال ـ ـحـ ــوار الـ ــدوريـ ــة ب ــن حـ ــزب ال ـلــه
وت ـيــار املستقبل فــي عــن التينة،
فتقرر االربعاء  16ايلول.
 2ـ تـ ـ ــوافـ ـ ــق املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــون ع ـلــى
موضوع النفايات ولم يكن مدرجا
في جدول االعمال ،اال انه كان اول
مكسب للحوار سرعان ما ترجمه
مجلس الـ ــوزراء فــي جلسته بعد
الظهر عندما أقــر خطة النفايات.
ث ــم ك ــان ان ـع ـقــاد مـجـلــس ال ـ ــوزراء
فــي ذات ــه مكسبا ثانيا مــن خالل
حضور ّ
مكونات الحكومة كلها،
مــا عـكــس مـنــاخــا مـمــاثــا للحوار
في مجلس النواب.
 3ـ رغم تمسك كل من املشاركني
بمواقفه من االستحقاق الرئيسي،
وهـ ــو كـ ــان ال ـب ـن ــد االول وم ـح ــور
ال ـج ـل ـســة ،وحـ ـض ــروا مـسـتـعــديــن
لـ ـلـ ـم ــوض ــوع وم ـ ـ ــزودي ـ ـ ــن اوراقـ ـ ـ ــا
ون ـصــوصــا ،وك ــل مـنـهــم ات ــى الــى
الـحــوار كأنه يريد أن يفش خلقه
ب ــاآلخ ــر ،اال ان ـه ــم اظـ ـه ــروا رغـبــة
جــام ـعــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى هــذا

الحوار واملضي فيه ،وهم يعرفون
انهم لن يتفقوا وال يتزحزح احد
منهم من مواقفه املعلنة واملعروفة
من االستحقاق الرئاسي .تحدثوا
جـمـيـعــا ب ــا قـ ـف ــازات ،متمسكني
بـمــواقـفـهــم ،بينما اكـتـفــى الـنــائــب
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط خ ــاف ــا لــآخــريــن
ّ
الذين اسهبوا في الكالم املحضر

موضوع النفايات
اول مكاسب
طاولة الحوار

معظمه سلفا ،بالقول انــه ال يرى
انتخابا للرئيس في مــدى قريب.
كانت كذلك كلمة لرئيس الحكومة
تمام سالم .بند الرئاسة هو االول
فــي ال ـحــوار وسنبقى فيه جلسة
ثــانـيــة وثــالـثــة وراب ـع ــة حـتــى نفرغ

منه قبل ان ننتقل الى بند سواه.
سنظل نناقشه الــى مــا شــاء الله.
َمن منا كان متوهمًا بأن موضوع
ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة
سـيـحــل ف ــي جـلـســة او اث ـن ـتــن او
ثالثة؟
 4ـ طـ ـ ــرحـ ـ ـ ُـت ع ـ ـلـ ــى امل ـج ـت ـم ـع ــن
فكرتني :اولى تدوين املحاضر من
خــال تسجيلها وابقاؤها سرية
فوافقوا .اذ ذاك ال يعلم بمضمونها
س ــوى رب ال ـعــاملــن اال اذا اجـمــع
املشاركون جميعا على االفصاح
عـنـهــا خـطـيــا فـنـكـشـفـهــا عـنــدئــذ.
ثانية عدم تسريب املــداوالت ،لكن
الـحــاضــريــن لــم يــؤيــدوا هــذا الــرأي
م ــا خ ــا ال ـن ــائ ــب ول ـي ــد ج ـن ـبــاط،
فــاق ـتــرحــت عـلـيـهــم ان يـعـلــن َمــن
يشاء في الخارج عما ادلى به في
ال ــداخ ــل ،ل ـكــن م ــن دون االضـ ــرار
ب ــال ـح ــوار فــأع ـل ـنــوا ال ـتــزام ـهــم هــذا
املــوقــف .اقترحت على املجتمعني
فــي نهاية الجلسة صيغة البيان
الختامي الذي اذيع الحقا ويحدد
موعد الجولة الثانية».

بند الرئاسة هو االول وسنبقى فيه حتى نفرغ منه (هبثم الموسوي)

علم
و خبر
إجراءات ميليشيوية لقوى األمن
في اطــار االج ــراءات األمنية شبه امليليشوية التي
اتخذتها قــوى األم ــن الــداخـلــي ،ليل أول مــن أمس
في منطقة فردان ،عشية الحفل التأبيني الذي دعا
اليه النائب وليد جنبالط في دار الطائفة الدرزية،
عـمــدت ال ــى إزال ــة س ـيــارات املــواطـنــن املتوقفة في
ً
املنطقة ليال من دون سابق إنــذار .وفوجئ بعض
ُ
ّ
املوظفني الليليني بسياراتهم وقد جرت بعنف من
ُ
اماكن توقيفها الى اماكن أخرى ،وترك بعضها في
وسط الطريق ،ما ألحق بها أضرارًا جسيمة.

دريان يفصل أئمة مساجد
أصدر مدير األوقاف العامة في دار الفتوى ،الشيخ
ّ
محمد أنيس األروادي ،قرارًا بفصل كل من الشيخ
غسان الطرابلسي إمام مسجد الطبش في رويسات
صوفر والشيخ أحمد املصري إمام مسجد عاليه،
من منصبيهما .وتبلغ الشيخان أمر فصلهما عبر
ّ
موظف سلمهما اإلنذار بضرورة «إخالء املسجدين
فورًا تحت طائلة إرسال القوى األمنية إلخراجهما
بالقوة» .وذكــرت مصادر من داخــل الــدار أن سبب
استبعاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان للطرابلسي ّ
مرده إلى رغبة من أرملة زهير
الطبش الــذي ّ
شيد املسجد على نفقته (محسوب
على األحباش) .أما املصري فقد دعا إلى اعتصام،

الجمعة الفائت ،أمام مسجد الفاروق في الزيدانية
بالقرب من منزل دري ــان« ،ضــد الظلم الــواقــع على
بعض املشايخ من قرارات متعسفة وظاملة».

السفارة األميركية ّ
تدرب على التغيير!
ّ
ف ــي خ ـضــم م ــا يـ ـت ــردد ع ــن ت ـلــقــي نــاش ـطــي حملة
ً
«ط ـل ـعــت ري ـح ـت ـكــم» ت ـمــويــا ودع ـم ــا م ــن ال ـس ـفــارة
األميركية في بيروت ،أعلنت األخيرة قبل يومني
تنظيم دورة تدريبية على «التغيير االجتماعي
من خــال اإلعــام ووسائل التواصل االجتماعي»
بــالـتـعــاون مــع جامعة كاليفورنيا .على موقعها
اإللكتروني ،أفردت السفارة شرحًا مسهبًا ألهداف
ال ـ ـ ــدورة ال ـت ــي حـ ّـمـلـتـهــا ش ـع ــار «اإلع ـ ـ ــام م ــن أجــل
التغيير االجتماعي» ،وأش ــارت الــى أن الصحافة
واإلعالم يملكان القوة واملسؤولية لدفع التحركات
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وت ـف ـت ــح ع ــوك ــر حـضـنـهــا
اإللكتروني أمام الراغبني للمشاركة في التدريب،
إما عبر اإلنترنت أو عبر الحضور الشخصي إلى
الصفوف في جامعة الــروح القدس في الكسليك،
ّ
ل ـت ـلــقــي دروس ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة اسـ ـتـ ـخ ــدام اإلع ـ ــام
لتحقيق التغيير االجتماعي وكيف يصبح الفرد
ً
مــؤثـرًا وفــاعــا وكيف يساهم فــي حلول إيجابية.
ومن شروط التدريب ،أن يكون املشارك مقيمًا في
لـبـنــان .وخـتـمــت ال ـس ـفــارة الـتـعــريــف عــن الـتــدريــب
بأنه مجاني ويهتم بمشاركة املواطنني اللبنانيني
والالجئني الفلسطينيني املقيمني في لبنان.

