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سياسة
المشهد السياسي

الحريري في بيروت مطلع األسبوع لترشيح
ّ
لم يطرأ حدث سياسي ّ
يغير المشهد المحيط بمبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ،لكن الجديد ّهو
تأكيد مصادر تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري سيأتي إلى بيروت مطلع األسبوع المقبل ،إلصدار موقف علني يرشح
فيه خصمه اللدود إلى الرئاسة
عـ ـش ــرة أشـ ـه ــر مـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى آخ ـ ــر زي ـ ــارة
للرئيس سعد الحريري إلى لبنان .عاد
الحريري يومها أليــام قليلة من منفاه
االخـ ـتـ ـي ــاري ،ل ـي ـفـ ّـعــل ال ـع ـمــل بـحـكــومــة
الرئيس تمام ســام ،ويستكمل البحث
م ــع رئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالصـ ــاح
الـنــائــب مـيـشــال ع ــون بتسوية توصل
األخير إلى رئاسة الجمهورية .اقتصرت
التسوية على احتفال الحريري بعيد
ميالد عون في منزله في وسط بيروت،
ـان بعد اللقاء األول بينهما
فــي لـقــاء ث ـ ٍ
في روما ،واكتفى رئيس تيار املستقبل
من وقتها بالتغريد على «تويتر» من
الرياض أو باريس .كل املؤشرات توحي
بــأن الحريري سيعود األسـبــوع املقبل
إلى بيروت .ترتيبات أمنية استثنائية
في بيته في وسط بيروت ،وتسريبات
من هنا وهناك عن نيته إعالن ترشيح
رئ ـي ــس ت ـي ــار امل ـ ــردة ال ـن ــائ ــب سـلـيـمــان
فرنجية يــوم  8كــانــون األولّ ،ربـمــا في
حـلـقــة م ــع ال ــزم ـي ــل م ــارس ـي ــل غ ــان ــم في
برنامج «كالم الناس».
وع ـلــى مــا ي ـقــول أك ـثــر مــن م ـصــدر ،فــإن
إعالن الحريري ترشيح فرنجية رسميًا،

ّ
الجميل أبلغ الراعي أنه
غير موافق على تسوية
الحريري ــ فرنجية
إذا ح ـصــل ،ل ــن ي ـمـ ّـر مـ ــرور ال ـك ــرام عند
رئـيــس ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية سمير
جعجع .ضربة قاسية من «الحليف» ،ال
ّبد أن ّ
يرد عليها جعجع بضربة أقسى:
ّ
إع ــان تــرشـيــح ع ــون ،واس ـقــاط الحجة
ّ
ً
التي تسلح بها الحريري طويال لرفض
ّ
ق ـبــول ع ــون رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة ،لـكــن
املصادر تساءلت عن مدى قدرة جعجع
ـال مباشر بهذا الشكل
على «فتح إشـكـ ٍ
ً
مع السعودية» ،مشيرة إلــى أن األخير
«ال يمكن أن يكسر مــع الـسـعــوديــة ،بل
ّربـ ـم ــا ي ــري ــد رفـ ــع س ـقــف أس ـه ـمــه حتى
ً
يحصل ّ
ّ
حصة مباشرة من السعوديني،
ال من الحريري».
ّ
ومع أن أكثر من مصدر أكــد أن جعجع
قــد يطير إلــى السعودية فــي الساعات
امل ـق ـب ـلــة ،ح ــامل ــا يـحـصــل ع ـلــى املــواع ـيــد
التي طلبها قبل أسبوعني الستطالع

يتردد أن الحريري سيطل عبر برنامج «كالم الناس» يوم الثالثاء المقبل (هيثم الموسوي)

تقرير

ّ
 ...وجعجع يرد بترشيح عون
وضع النائب سعد الحريري ـ بترشيحه
النائب سليمان فرنجية للرئاسة ـ حليفه
سمير جعجع في «خانة اليك» .وبات
األخير مهجوسًا برد «الصاع صاعين».
وفي ظل ما ُيحكى عن نية الحريري
ترشيح فرنجية في موقف علني ،تؤكد
مصادر جعجع أنه ّ
سيرد بتبني ترشيح
عون للرئاسة .األمران مرشحان للحدوث
األسبوع المقبل

ميسم رزق
مل ــاذا ذه ــب الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
إل ــى خ ـيــار تــرشـيــح ال ــوزي ــر سليمان
فــرن ـج ـيــة ل ـل ــرئ ــاس ــة؟ س ـ ــؤال ال ينفك
الـ ـق ــواتـ ـي ــون يـ ـط ــرح ــون ــه ،ف ـي ـم ــا هــم
ي ـت ـبــاح ـثــون ف ــي خـ ـي ــارات الـ ـ ـ ّ
ـرد على
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ال ـ ـح ـ ــري ـ ـ ّ
ـري ـ ــة ،وم ـ ـحـ ــاولـ ــة
ّ
«اقـتــاعـهــا مــن ج ــذوره ــا» .املطلعون
ّ
على أجــواء معراب ،يــؤكــدون أن قرار
إس ـق ــاط الـتـســويــة ال ـتــي يستعجلها
ّ
الحريري «تخطى شخص فرنجية».
الهدف واضحّ :
«رد التحية للحريري
بــأف ـضــل مـنـهــا وبـ ــأي وس ـي ـلــة ،حتى
لــو اضـطــر رئـيــس الهيئة التنفيذية
فـ ـ ـ ّـي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع إ ّلـ ــى
تـبــنــي الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون كمرشح
ّ
رئاسي»! فقد ملت القوات اللبنانية

من ذبذبات الحريري وتقلباته «هو
يستسهل نقل البارودة من كتف إلى
آخر دون أدنى ّ
تردد»!
صـحـيــح أن الـتـصــريـحــات وامل ــواق ــف
ال ـتــي ت ـخــرج ع ـلــى ل ـســان امل ـســؤولــن
ـص ــل إلـ ــى حـ ـ ّـد قـطــع
ال ـق ــوات ـي ــن ل ــم ت ـ ِ
شعرة معاوية مع تيار املستقبل ،وال
اتهام زعيمه علنًا بالغدر ،إال أن كل
الـنـقــاشــات املـعــرابـيــة تـصـ ّـب فــي هــذا
االتجاه .بالنسبة إلى معراب «وضع
الحريري الـقــوات أمــام واقــع مــأزوم».
بــرأيـهــا «م ــا قـبــل فــرنـجـيــة لـيــس كما
ب ـ ـعـ ــده ،لـ ـي ــس ح ـ ـص ـ ـرًا عـ ـل ــى صـعـيــد
العالقة التي تربط الحليفني منذ عام
ّ
 ،2005بل في املشهد السياسي ككل».
تنقل املصادر وجهة النظر القواتية
ال ـتــي ت ـقــول بــ«صـعــوبــة ال ـع ــودة إلــى
خانة الفراغ التي ينتظر فيها فريق

الثامن من آذار توافر الظروف الدولية
واإلقليمية املواتية النتخاب عون أو
في أحسن األحوال شخصية توافقية،
ـوب»،
ع ـلــى ق ــاع ــدة ال غ ــال ــب وال م ـغ ـلـ ّ
وأيضًا «صعوبة املجيء بأي مرشح
من خــارج فريق الثامن من آذار ،ألن
طرح فرنجية ّ
أكد لحزب الله وفريقه
أن «املستقبل» على استعداد للتنازل
في موضوع الرئاسة وكل الكالم عن
فـيـتــو وم ــا شــابــه ه ــو ك ــام ســاقــط».
فرنجية
وف ــي مـفــاضـلــة حـتـمـيــة ب ــن
ّ
وع ــون «سـتــذهــب ال ـق ــوات إل ــى تبني
األخ ـ ـيـ ــر» .م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،تبحث
معراب في مرحلتني :األولى «إسقاط
مبادرة الرئيس الحريري» ،والثانية
«مــرح ـلــة مــا بـعــد ن ـجــاح فــرنـجـيــة إن
لــم تفلح ال ـقــوات فــي تـطـيـيــرهــا» .في
م ــا خـ ـ ّـص امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ،ي ـت ـحـ ّـدث

امل ـط ـل ـع ــون ع ــن «ره ـ ـ ــان ق ــوات ــي عـلــى
حـ ــزب ال ـل ــه إلسـ ـق ــاط املـ ـ ـب ـ ــادرة» .لكن
هـ ــذا ال ــره ــان بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـق ــوات
«ي ـب ــدو ضـعـيـفــا ف ــي ظ ــل حـمــاســة كل
من الرئيس نبيه ّ
بري والنائب وليد
ً
جنبالط» أوال؛ وثانيًا بسبب «الدعم
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي والـ ـ ــدولـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ح ـش ــده
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـف ــرن ـج ـي ــة ف ـ ــي ع ــواص ــم
الـقــرار» .أمــا املرحلة الثانية ،فيذهب
الـ ـك ــام ف ـي ـهــا إلـ ــى م ــا ب ـع ــد ان ـت ـخــاب
ف ــرن ـج ـي ــة رئـ ـيـ ـس ــا ،فـ ــي ظـ ــل «ق ـن ــاع ــة
ق ــوات ـي ــة بـ ــأن ح ـظ ــوظ ال ــرج ــل تــرتـفــع
يومًا بعد يوم» .هنا ،يحتدم النقاش
ع ـن ــد الـ ـق ــواتـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن «ي ـش ـع ــرون
ب ــأنـ ـه ــم بـ ــاتـ ــوا ال ـح ـل ـق ــة األض ـ ـعـ ــف».
مـنـهــم م ــن يـقـتــرح أن «ت ـق ــود ال ـقــوات
فيما
حرب
مقاطعة للعهد الجديد»ّ ،
ّ
تـمـيــل ال ــدف ــة إل ــى الـ ــرأي ال ــذي يمثله

