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في الواجهة

اإلستحقاق إلى :2016

ً
وقت اضافي قد يكون طويال!
المر وتويني
ّ
سيصوتان
لفرنجية
علمت «األخ ـب ــار» أن النائب
ميشال املر وحفيدته النائبة
ن ــاي ـل ــة ت ــوي ـن ــي أب ـل ـغ ــا زع ـيــم
تـيــار امل ــردة الـنــائــب سليمان
فــرنـجـيــة أنـهـمــا سـيـصـ ّـوتــان
لـ ـ ــه فـ ـ ــي أي جـ ـلـ ـس ــة ت ـع ـقــد
النتخاب رئيس للجمهورية.
وي ــأت ــي مــوقــف امل ــر وتــويـنــي
في سياق اتصاالت يجريها
ت ـ ـي ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ل ـح ـش ــد
الـ ـت ــأيـ ـي ــد مل ـ ـب ـ ــادرة ال ــرئ ـي ــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ب ـتــرش ـيــح
ف ــرنـ ـجـ ـي ــة ،ش ـم ـل ــت س ــاب ـق ــا
وزي ـ ـ ــر االت ـ ـص ـ ــاالت ب ـطــرس
ح ــرب وال ـنــائــب روب ـيــر غانم
وضمنت تأييدهما للمبادرة.

ّ
وح ـس ــام ال ـتــنــو ّخــي وح ـس ــن صــالــح
بــاعـتـبــارهــم مــرشـحــن ملــلء املنصب،
لكون مراكز قادة الوحدات «مناصب
سيادية للطوائف» ،فيما التخريجة
م ــن ح ـي ــث ال ـش ـك ــل اإلداري سـتـكــون
عبر تعيني الضابط املختار بموجب
برقية صــادرة عن املدير العام لقوى
األم ــن الــداخ ـلــي ،بصفة ّمـســاعـ ٍـد ّأول
ل ـقــائــد ال ــوح ــدة .وب ـمــا أنـ ــه ال وج ــود
ُلقائد أصيل ،سيتولى ُحكمًا الضابط
ّ
املشكل القيادة بالوكالة.
وتنقل املصادر استبعاد قائد سرية
حرس مجلس النواب العميد الشيخ
علي من بازار الترشيح لكون الرئيس
نـبـيــه بـ ـ ّـري مـتـمـ ّـسـكــا ب ــه ف ــي منصبه
ُ ّ
ّ
سيحتم
الحالي .وبالتالي ،فــإن ذلــك
بــأن يكون قائد وحــدة أمــن السفارات
أعلى رتبة منه ،باعتبار مركز خدمة
نفسها.
األخـيــر يتبع إداري ــا للوحدة
ّ
إزاء ذلك ،عاد إلى التداول اسم العنان
ال ـ ـ ــذي شـ ـغ ــل م ـن ـص ــب ق ــائ ــد مـنـطـقــة
الشمال اإلقليمية ،قبل أن يوضع في
ً
ّ
تصرف املدير العام ،عمال بالتراتبية
اإلدارية إثر تعيني العميد علي هزيمة
ً
األدن ـ ــى م ـنــه رت ـبــة ب ــدي ــا م ـنــه .وك ــان
االس ــم نـفـســه ق ــد سـبــق أن ت ــردد ملــلء
مركز قائد جهاز أمــن الـسـفــارات قبل
تعيني مظلوم .ورغم أن ّ
ضباطًا قادة
ّ
ُيـ ّ
ـرددون أن مرجعية سياسية وعدته
بتسميته خلفًا ملظلوم ،إال أن املصادر
ّ
ـدت أن حـظــوظــه ضعيفة
املــواك ـبــة أكـ ـ ّ
العتبارات تحفظت عن ذكرها.
ك ــذل ــك ي ـ ـتـ ــردد اسـ ـ ــم ال ـع ـم ـي ــد خـلـيــل
الضيقة ال ــذي يشغل مــركــز املساعد
ال ـ ـثـ ــانـ ــي لـ ـق ــائ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــدرك ،عـ ـلـ ـم ــا أن ــه
وال ـع ـنــان األع ـلــى رتـبــة بــن الـضـ ّـبــاط
الشيعة ،يليهما رئيس قسم املباحث
ال ـج ـن ــائ ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ال ـع ـم ـيــد ول ـيــد
ّ
جــوهــر ال ــذي ي ـحــل ثــال ـثــا .كــذلــك يــرد
ض ـم ــن دائ ـ ـ ــرة األس ـ ـمـ ــاء اسـ ــم رئ ـيــس
م ـ ـفـ ــرزة صـ ـي ــدا ال ـق ـض ــائ ـي ــة ال ـع ـم ـيــد
حـ ـ ـس ـ ــن صـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــح ،ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس غـ ــرفـ ــة
الـعـمـلـيــات ف ــي ق ــوى األمـ ــن الــداخـلــي
الـعـمـيــد ح ـســام ال ـت ـنــوخـ ّـي .واألخ ـيــر
يتردد اسمه بوصفه املرشح ّالدائم،
لـكــن امل ـص ــادر تعلق ب ــأن «الـتــنــوخــي
ّ
بعد بكير عليه» ،باعتبار أن أمامه
ً
ثماني سنوات بعد ،فضال عن أنه ال
يقبل بأن ّ
يعي بالوكالة.
(األخبار)

ّ
يتعين ان يمر بعض
الوقت في السنة الجديدة
كي يتضح هل حملت 2015
معها مبادرة انتخاب النائب
سليمان فرنجية رئيسا الى
غير رجعة ،أم تركت الورقة
المعلقة منذ تشرين الثاني
تستنفد مزيدا من الجهود
لالبقاء على حظوظها
نقوال ناصيف
ب ــان ـق ـض ــاء ش ـه ــر ونـ ـص ــف ش ـه ــر عـلــى
اطـ ــاق ـ ـهـ ــا ،ي ـص ـب ــح مـ ــن امل ـب ـك ــر ال ـح ـكــم
عـلــى م ـب ــادرة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ب ــان ـت ـخ ــاب ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرنـجـيــة
رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة بــزوال ـهــا .صاحب
ّ
املبادرة لم يتخل عنها ،وال نائب زغرتا
امل ـع ـن ــي ب ـه ــا وجـ ــد ال ـف ــرص ــة ت ـج ــاوزت ــه
ك ــي ي ـت ــراج ــع ،وال املـ ــؤيـ ــدون املـعـلـنــون
واملضمرون على السواء ،وال املناوئون
لها بعد انقضاضهم التدريجي عليها
ع ـث ــروا عـلــى بــديــل س ــواه ــا .رب ـمــا لــذلــك
تبقى قائمة بآمال تترجح بني النجاح
والفشل .لكن ما بات يقينا ان  2016تبدأ
بــانـطـبــاع م ـفــاده ان الـشـغــور الــرئــاســي
سـيـسـتـمــر وق ـت ــا اض ــافـ ـي ــا ،وقـ ــد ي ـكــون
ً
طويال.
وم ــع ان م ـب ــادرة ال ـحــريــري تـكــاد تكون
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ن ـج ـح ــت فـ ــي ت ـحــريــك
املـ ـي ــاه ال ـ ــراك ـ ــدة ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق مـنــذ
وقــوع الشغور ،بعدما استقر التنافس
ط ــوال سـنــة وسـبـعــة اش ـهــر عـلــى ثــاثــة
مرشحني رسميني هم الرئيس ميشال
عون والنائب هنري حلو ورئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع ،اال انها
وضعت ـ ـ للمرة االولــى ـ ـ ـ سقفًا جديدًا
في مقاربة االستحقاق يحتاج تقويضه
ال ــى صــدمــة مــؤملــة ،امـنـيــة او سياسية،
يصعب استيعاب تداعياتها مــن دون
ان يكون انتخاب رئيس الجمهورية ـ ـ ـ
ايا يكن املرشح ـ ـ ـ في صلبها.
 1ـ ـ ـ ـ ـ اض ـح ــى فــرن ـج ـيــة مــرش ـحــا جــديــا،
ب ـعــدمــا ب ــدا ف ــي االش ـه ــر املـنـقـضـيــة من
الشغور ينتظر في املقعد الخلفي خلو
املقعد االمامي الذي يشغله حليفه عون،
وقــد اق ـ ّـر نــائــب زغــرتــا حتى هــذا الوقت

بتقدمه عليه .مع ذلك ،ال يعني جلوسه
اآلن في الصف االمامي من دون انتظار
اح ــد وتـمـسـكــه ب ـتــرش ـحــه ،ان ــه سـيـكــون
حتما الرئيس املقبل .فــي املقلب اآلخــر
يشكو املرشحان اآلخــران الفعليان من
متاعب لن يسهل عليهما اجتيازها.
ث ـم ــن ت ـم ـســك ع ـ ــون ب ـتــرش ـحــه اوال ،ثــم
تمسك ح ــزب الـلــه بـهــذا الـتــرشــح ثانيا
ـ ـ ـ وهـمــا موقفان لــم يفاجئا فرنجيه ـ ـ ـ
ان ـه ـيــار تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالص ـ ــاح الــى
حد بعيد ،وقد يكون تفكك .منذ انفجار
الخالف بني التيار الوطني الحر وتيار
املـ ـ ــردة ع ـلــى تــرش ـيــح فــرن ـج ـيــه ،امـتـنــع
نــائـبــاه اسـطـفــان الــدويـهــي وسليم كرم
وكـ ــذلـ ــك وزي ـ ـ ـ ــره ري ـ ـمـ ــون ع ــريـ ـج ــي عــن
حـضــور االجـتـمــاعــات الــدوريــة للتكتل،
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـن ــائ ــب ام ـي ــل رح ـم ــة ال ــذي
يتصرف حيال الحليفني اللدودين على
انه يمثل تقاطع ما بينهما .توقفت بني
الحليفني الـســابـقــن ايـضــا االت ـصــاالت
املباشرة وغير املباشرة ،وبدوا كأنهما
تخلصا مــن هــذا الـتـحــالــف .على طرف
نقيض مــن ذل ــك ،لــم ينقطع تـيــار املــردة
ع ــن ال ـت ــواص ــل م ــع ح ــزب ال ـل ــه الـ ــذي لم
يـفـصــح ـ ـ ـ ـ ـ مـنــذ الـكـشــف ع ــن املـ ـب ــادرة ـ ـ ـ
عن حماسة ظاهرة النتخاب احــد ابرز
حلفائه واقــدمـهــم «ف ــي ال ـخــط» .ال ــى ان
جهر على املــأ قبل يــومــن ،مــن بكركي
بــالــذات ،ان عــون مرشحه االول .يعني
يعن رفضه انتخاب
بذلك تحفظه ما لم ِ
فرنجيه.
بــذلــك قـ ّـوضــت م ـبــادرة الـحــريــري ،حتى

شأن قوى  8آذار نصفني.
 2ـ ـ ـ اصبحت قــاعــدة ام ــرار االستحقاق
تـبـعــا مل ـعــادلــة رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة من
قوى  8آذار في مقابل رئيس للحكومة
من قوى  14آذار .اال ان العكس ال يصح
ف ــي اي حـ ـ ــال .ع ـل ــى ان ت ـع ـثــر ان ـت ـخــاب
رئ ـي ــس م ــن قـ ــوى  8آذار ي ـ ــؤول حـكـمــا
ال ـ ــى ف ـش ــل ت ـس ـم ـيــة رئـ ـي ــس ل ـل ـح ـكــومــة

ّ
المردة تطلق
من تكتل التغيير
واالصالح بانقطاع
نائبيه ووزيره عنه

م ــن الـ ـط ــرف اآلخـ ـ ــر .ي ــأت ـي ــان م ـعــا او ال
يكونا ابــدا .اذذاك يقتضي الحديث عن
رئـيــس للجمهورية ورئـيــس للحكومة
بمواصفات مختلفة تماما ،ما لم تكن
نقيضة ،ومــن ثم استبعاد كل من قوى
 8و 14آذار مــن رأس هــرم الـحـكــم .ومــع

ان البعض املتحمس للقاعدة الجديدة
يـعـتـقــد ب ــأن االب ـ ــواب اوص ـ ــدت نـهــائـيــا
ف ــي وجـ ــه م ــرش ـح ــن م ــن طـ ـ ــراز مـغــايــر
فــي الــرئــاسـتــن االول ــى والـثــالـثــة ،اال ان
صدمة امنية او سياسية من شأنها ان
تجعل من تلك املواصفات الخيار االمثل
في ما بعد.
بل واقع االمر ان القاعدة الجديدة هذه
غ ـيــر م ـف ـتــوحــة ع ـلــى خـ ـي ــارات م ـتــاحــة.
إمــا تـجــيء بفرنجية رئيسا كــي يلحق
بـ ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،او ال امـ ـ ــل فـ ــي اي مــن
االستحقاقني .اذ من غير املتوقع موافقة
الـحــريــري والـنــائــب وليد جنبالط على
عليه حــزب الله.
عــون رئيسا وإن اصــر ّ
وم ــن دون ال ـفــري ـقــن ال ـســنــي وال ـ ــدرزي
ال رئ ـ ـيـ ــس لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،عـ ـل ــى ن ـحــو
مـطــابــق ملــوقــف ح ــزب الـلــه ال ــذي يجعل
االس ـت ـح ـق ــاق م ـع ـل ـقــا وم ــؤج ــا بـسـبــب
اص ـ ـ ــراره ع ـلــى عـ ــون وحـ ـ ــده ،وتــوج ـســه
ترشيح الـحــريــري فرنجية
مــن توقيت ُ
خرج بها.
أ
والطريقة التي ِ
لـعــل امل ـفــارقــة امل ــزدوج ــة ال ـتــي تضاعف
في اسباب تمديد عمر الشغور ان حزب
الله ال يزال يرفض عودة الحريري الى
السرايا ،مقدار رفض الحريري وصول
عــون الــى قصر بعبدا .مــن دون تلك او
هذا يرقد االستحقاق طويال.

فيتجرع ّ
ّ
السم (هيثم الموسوي)
لن ينساق جعجع الى وهم ترشيح عون تشفيا من الحريري

اآلن على االقل ،ما كان يحتاج اليه حزب
ال ـل ــه وهـ ــو وج ـ ــود حـلـيـفــن مسيحيني
مـ ـهـ ـم ــن فـ ـ ــي ق ــاع ــدتـ ـيـ ـهـ ـم ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة
وخـ ـي ــاراتـ ـهـ ـم ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة واخ ـص ـه ــا
االقليمية الى جانبهّ ،
وعرضت ائتالف
 8آذار لشرخ يصعب اعادة ترميمه.
قد ال يكون التصدع املماثل الذي اصاب
قوى  14آذار اقل وطأة .ال يزال جعجع
ي ـع ـ ّـد ن ـف ـســه مــرش ـحــا ج ــدي ــا لـلــرئــاســة
ينسحب ملرشح توافقي ليس اال ،فيما
غامر الحريري ليس في التخلي عنه
فحسب ـ ـ ـ وهو حليفه املسيحي االقوى
ـ ـ ـ بــل ذهــابــه الــى ترشيح خصمه ،من
غير ان يخطره مسبقا بـهــذا الخيار.
وشــأن ّ
تشبث عــون بترشحه ردًا على
تــرشـيــح فــرنـجـيــة ،ل ــم يـبــد جـعـجــع اي
استعداد للتراجع عن ترشيحه .وهو
بالتأكيد لن ينساق الى وهم ترشيح
عــون تشفيًا من الحريري لئال يمسي
ّ
ّ
السم .فاذا قوى  14آذار
متجرعًا
فعال

علم
و خبر
المدارس السورية في «محافظة لبنان»
رغم أن وزير التربية الياس بو صعب راسل وزارة الداخلية منذ أكثر من
سنة ،وأكثر من مرة ،طالبًا تكليف فرع املعلومات بالتحقق من مدارس
يشرف عليها «االئتالف السوري املعارض» في منطقة الشمال ،وتصدر
شهادات عن «وزارة التربية والتعليم» في «الحكومة السورية املؤقتة
ـ ـ محافظة لـبـنــان» ،إال أن أي إج ــراء لــم يتخذ فــي هــذا ال ـصــدد .وأكــدت
مصادر لـ«األخبار» أن عدد هذه املــدارس زاد عن السابق ،وهي ال تزال
تـمــارس عملها فــي التعليم وتنظيم االمـتـحــانــات وإص ــدار الـشـهــادات
الرسمية ،علمًا بــأن الـسـفــارة الـســوريــة فــي بـيــروت أرسـلــت مــذكــرة الى
وزارة الخارجية اللبنانية ،فــي شـبــاط املــاضــي ،تستفسر عــن ظاهرة
«وجود مدارس في لبنان تعمل تحت ّ
مسمى وزارة التربية والتعليم في
الحكومة السورية املؤقتة وأماكن وجودها وكيفية قيامها باستصدار
وثائق ّ
مزورة للطالب السوريني».

جنبالط يمضي رأس السنة وسط النيل
اختار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط وعقيلته نورا قضاء
سهرة رأس السنة في مصر على منت باخرة سياحية تبحر في نهر النيل.

عزام األيوبي أمينًا للجماعة
تبدأ «الجماعة اإلســامـيــة» عامها الجديد بحلة جــديــدة جزئيًا .بعد
التمديد لنائب األم ــن الـعــام ورئـيــس مجلس ال ـشــورى محمد الشيخ
عمار ،توقعت مصادر في الجماعة أن ينتخب أعضاء مجلس الشورى
الـ 36املنتخبون رئيس املكتب السياسي عزام األيوبي أمينًا عامًا خلفًا
للشيخ إبراهيم املصري.
وكــانــت الـجـمــاعــة أج ــرت فــي كــانــون األول انـتـخــابــات فــي هيكليتها
الـتـنـظـيـمـيــة ،ب ــدءًا م ــن فــروع ـهــا ف ــي امل ـنــاطــق إل ــى ان ـت ـخــاب أم ــن عــام
خلفًا للمصري الذي ال يحق له الترشح لدورة ثالثة بحسب النظام
الداخلي.

حراك مراد
قال مراقبون إن جولة وفد اللقاء الوطني برئاسة الوزير السابق عبد
الرحيم مراد على بعض الشخصيات والقوى السياسية في طرابلس،
ّ
السنية»
قبل أيام ،مؤشر على حراك سياسي ينتظر أن تشهده «الساحة
في املرحلة املقبلة.

