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سياسة
المشهد السياسي

االنتخابات الفرعية في أيلول
َ
االنتخابات الفرعية على األبواب ،ومعها أول اختبار لشريكي الحكم ،التيار الوطني الحر وتيار المستقبل .وفيما ُيتوقع أن
تكون معركة كسروان هادئة ،ستشهد طرابلس حربًا ضروسًا لتحديد األحجام قبل انتخابات أيار 2018
ي ـع ـتــزم وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـلــديــات
نهاد املشنوق ،إصــدار مرسوم دعوة
ال ـه ـي ـئــات ال ـنــاخ ـبــة ف ــي غ ـض ــون أي ــام
مــن أج ــل تـحــديــد مــوعــد لالنتخابات
الفرعية في أيلول .وعلمت «األخبار»
أن اجتماعًا حصل أول من أمــس بني
املشنوق وباسيل ،كان طبقه الرئيسي
إجـ ـ ـ ــراء «االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـف ــرع ـي ــة فــي
كسروان (مقعد الرئيس ميشال عون)
وفــي طــرابـلــس مقعد الـنــائــب الــراحــل
ّ
بــدر ونــوس ومقعد النائب املستقيل
روبـ ـي ــر ف ــاض ــل .وس ـي ـع ـقــد األس ـب ــوع
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـ ــن ال ــرئ ـي ـس ــن
م ـي ـشــال عـ ــون وس ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،قد
ينضم إلـيــه الــوزيــر املـشـنــوق ،لبحث
ملف االنتخابات.
ّ
وأك ــد وزي ــر الــداخـلـيــة نـهــاد املشنوق
لـ«األخبار» أن البحث تجاوز مسألة
إج ـ ــراء االن ـت ـخــابــات م ــن عــدم ـهــا ،ألن
الـحـكــومــة مـلــزمــة ،دس ـتــورًا وقــانــونــا،
بإجراء «الفرعية» .وأضاف أن البحث

مجلس الوزراء ال يتفق على
التعيين و«لجنة النازحين» ال
آلية ً
تجد حال لألزمة
ي ـت ـنــاول مــوعــد االن ـت ـخــابــات وبـعــض
ُ
األمـ ــور اإلج ــرائ ـي ــةّ .
ورجـ ــح أن تــدعــى
الهيئات الناخبة لالقتراع في أيلول
املقبل.
ف ــي ك ـ ـسـ ــروان ،ي ـ ــدور ال ـح ــدي ــث حــول
إمكان حصول تزكية للمرشح شامل
روكز ،في ضوء قرار القوات اللبنانية،
وع ــدد مــن املــرشـحــن األق ــوي ــاء ،بعدم
إهـ ــدار جـهــدهــم عـلــى مـقـعــد لــن تــدوم
واليته أكثر من  8أشهر .لكن حظوظ
الـتــزكـيــة ضعفت فــي ظــل ع ــزم بعض
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـن ــاوئ ــة لـلـتـيــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،ك ــال ـك ـت ــائ ــب وب ــاق ــي
ّ
مكونات ما كان يعرف بـ 14آذار ،على
عدم منح التيار القدرة على «التمتع
ب ـهــذا ال ـت ــرف» .وي ـجــري الـحــديــث عن
ّ
ترشح عضو األمانة العامة (سابقًا)
لـ 14آذار ،واملستشار اإلعالمي لرئيس
ّ
الجميل،
حزب الكتائب النائب سامي
نوفل ضو ،ملواجهة روكز.

«الحرية عنوانها جورج عبدالله»
َ
أصدرت الحركة الشبابية للتغيير بيانًا أمس تناول توقيف ناشطني فيها على خلفية كتابة
شعارات تطالب بحرية األسير جورج عبدالله قالت فيه« :قامت القوى األمنية اللبنانية بتوقيف
الرفيق خضر أنور والرفيقة تيما حطيط من الحركة الشبابية للتغيير على خلفية كتابة شعارات
على حائط قصر الصنوبر تطالب بحرية األسير جورج إبراهيم عبدالله املعتقل تعسفيًا في
السجون الفرنسية منذ  ٣٤عامًا ،حيث يتحضر السفير الفرنسي الستقبال املهنئني بالعيد
الوطني الفرنسي يوم الجمعة .وقامت القوى األمنية الحقًا بإطالق سراح الرفيقة تيما حطيط،
بينما اقتادت الرفيق خضر أنور إلى فصيلة طريق الشام» .وعلمت «األخبار» أن ضباطًا
ً
فرنسيني حاولوا املشاركة في التحقيق مع أنور ،لكن األخير رفض ذلك .وليال ،قرر املدعي العام
زياد بو حيدر ترك أنور بسند إقامة ،على أن يعود إلى الفصيلة عند العاشرة من صباح اليوم
ّ
الستكمال اإلجراءات بحقه ،وسط اشتراط القضاء على أنور تكفله بإزالة الشعارات التي كتبها!
وفي اإلطار عينه ،دعت منظمات وجمعيات إلى املشاركة في االعتصام الذي دعت له الحملة
الوطنية إلطالق سراح األسير جورج إبراهيم عبدالله ،وذلك يوم الجمعة  ١٤تموز الساعة
ً
مساء أمام قصر الصنوبر بالتزامن مع استقبال السفير الفرنسي املهنئني بالعيد
السادسة
الوطني الفرنسي.

المشنوقُ :حسم أمر إجراء االنتخابات والنقاش محصور في بعض التفاصيل (هيثم الموسوي)

أما «الحرب الطاحنة» ،ففي طرابلس،
حـيــث تـتـصــارع ث ــاث ق ــوى رئيسية:
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــات ــي وال ــوزي ــر
الـ ـس ــاب ــق أش ـ ـ ــرف ري ـ ـفـ ــي .والـ ــواضـ ــح
أن امل ـعــركــة س ـتــرتــدي ع ـن ــوان زعــامــة
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـح ـ ــاء ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد وق ـ ــع
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى زع ــام ــة
الـحــريــري ومـحــاولـتــه ترقيع الوضع
ـن لـطــرابـلــس .وفيما
ب ــزي ــارة أو اثـنـتـ ّ
كــان الحريري يفضل عــدم الخضوع
لهذا االمتحان اليوم ،يمكن «الفرعية»
أن تـشـكــل فــرصــة حقيقية لــه إلع ــادة
االع ـت ـبــار إل ــى ت ـي ــاره .كــذلــك الـفــرصــة
م ـتــاحــة أمـ ــام مـيـقــاتــي ل ـف ــرض نفسه
رقمًا صعبًا وإثبات قوته التجييرية
والسياسية فــي طرابلس لــو لــم يكن
ه ــو امل ــرش ــح .أمـ ــا ري ـف ــي ف ـهــو األك ـثــر
ارت ـي ــاح ــا ب ــن خ ـصــومــه وال يـحـتــاج
فعليًا إلى ربح املعركة ،بل إلى تأكيد
قوته فحسب ،عبر نيل نسبة مرتفعة
ّ
من األصوات .لكن قد تشكل «الفرعية»

مـنــاسـبــة لـخـصــوم ري ـفــي لتحجيمه،
وإظهار أن االنتخابات البلدية التي
ً
استثناء.
انتصر فيها كانت
حكوميًا ،أخــذ موضوع آلية التعيني
في اإلدارات الرسمية ّ
الحيز األكبر من
نقاش جلسة مجلسة الوزراء املنعقد
أمس ،وطغى على ما عداه من البنود.
ـص ــل ال ـن ـق ــاش إلـ ــى أي
م ــع ذلـ ــك ل ــم ي ـ ِ
مكان ،بعد أن استغرق نحو ساعتني،
فأرجئ إلى الجلسة املقبلة .وأشارت
م ـصــادر وزاري ـ ــة ل ــ«األخ ـب ــار» إل ــى أن
الرئيس الحريري استهل حديثه في
بداية الجلسة بدعم الجيش ،ومن ثم
ّ
مهد لحديث عن اآللية ،فأشار إلى أن
الـتــركـيــز يـجــب أن يـكــون عـلــى إنـجــاز
األعمال في الوزارات ،ألن املواطن يريد
أن يــرى إنـجــازات .وقالت املـصــادر إن
عددًا من الــوزراء أبدوا وجهة نظرهم
فـ ــي م ـس ــأل ــة اآللـ ـ ـي ـ ــة ،وكـ ــانـ ــت وزي ـ ــرة
التنمية للشؤون اإلداري ــة عناية عز
ال ــدي ــن أول م ــن افـتـتــح ب ــاب الـنـقــاش،
مؤكدة أنه «بني الكالم عن إلغاء اآللية

وإبقائها نحن مع إبقائها ،وال مانع
من تطويرها» .وأضافت« :هذه اآللية
أخ ـ ــذت وق ـت ــا ل ـل ــوص ــول إل ـي ـه ــا .نحن
ال نــريــد أن نــدفــن رأس ـن ــا ف ــي ال ـتــراب
ونقول إنه ال يوجد محاصصة .ولكن
بــال ـحــد األدنـ ـ ــى فـلـيـكــن ه ـن ــاك ك ـفــاءة
ض ـمــن امل ـح ــاص ـص ــة» .ورأت أن هــذا
الـطــرح ُيـ َـعـ ّـد «تـحــديــا للحكومة التي
أعـطـيــت ع ـنــوان اس ـت ـعــادة ال ـث ـقــة ،وال
يمكننا مواجهة األم ــور بأساليب ال
عــاقــة لـهــا ب ــاإلص ــاح» .وهـنــا تدخل
ال ــوزي ــر سـلـيــم جــري ـصــاتــي ،فــأكــد أن
«اآللـ ـي ــة ه ــي تــوص ـيــة وال ع ــاق ــة لها
بــالــدسـتــور» ،مشيرًا إلــى «أنـنــا بدأنا
نشعر بــأن هناك استهدافًا سياسيًا
وم ـحــاولــة ل ـضــرب ال ـع ـهــد»ّ .
ردت عز
ال ــدي ــن مــوض ـحــة أن «اآللـ ـي ــة تـحــاكــي
ال ــدس ـت ــور وت ـن ـس ـجــم م ــع روح ـي ـت ــه».
وان ـض ــم ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل إلــى
ّ
ً
ال ـن ـق ــاش ،ق ــائ ــا إن «ه ـ ــذا ال ـب ـلــد كــلــه
مـحــاصـصــة ومــذه ـب ـيــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «اآللـيــة جيدة لكن يمكن أن تكون

