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كالم في السياسة

فرنجية؟
المشنوق :منطقة
عرسال محتلة
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق أن «منطقة عــرســال ال
قرية عرسال منطقة محتلة من
آالف املسلحني ،وفيها  120ألف
الجــئ س ــوري» ،لكن «خياراتنا
بـهــذا امل ـج ــال ،وهـمـنــا الــرئـيـســي،
هو عدم الدخول في أتون الحرب
السورية».
ّ
وحيا املشنوق من ّ
مقر املديرية
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن جـ ـه ــود امل ــدي ــري ــة
ومــديــرهــا الـلــواء عـبــاس إبراهيم
ع ـل ــى «ان ـ ـجـ ــاز ص ـف ـق ــة ت ـحــريــر
ً
العسكريني املـخـتـطـفــن» ،قــائــا
إن «هذا ما كان ليتم لوال مباركة
ودعم خلية األزمة وعلى رأسها
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـم ــام س ــام
ول ــوال املـتــابـعــة والــرعــايــة الــدائـمــة
مــن الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري وال من
دون جهد السيد حسن نصرالله
ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه سـ ـ ــوريـ ـ ــا وامـ ـك ــانـ ـي ــة
مـســاعــدة الـنـظــام ال ـســوري بحل
هـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة ،وهـ ـن ــاك أس ـم ــاء
مجهولة ،ونشكر الجميع».

«ح ـق ـي ـقــة» امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ،بـعــدمــا
خ ـ ـ ّـي ـ ــب كـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــي عـ ـ ــواض
ال ـع ـس ـي ــري آمـ ــالـ ــه ،ي ـن ـفــي ال ـق ــوات ـي ــون
ّ
األم ـ ــر ،مــؤكــديــن أن ــه ل ــم ي ـجـ ِـر الـحــديــث
ع ــن أي زي ـ ــارة لـلـسـعــوديــة ب ـع ــد ،علمًا
بــأن «الـتــواصــل مستمر مــع السعودية
وقـ ـي ــادة الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» .وعـلـمــت
«األخـبــار» أنــه سيكون لجعجع موقف
قريب من مبادرة الحريري.
ن ـ ّـي ــة ج ـع ـجــع ت ــرش ـي ــح ع ـ ــون اذا أع ـلــن
الـحــريــري تــرشـيــح فــرنـجـيــة ،لــم تسقط
م ــن ح ـس ــاب ــات فــرن ـج ـيــة ،ال ـ ــذي علمت
«األخـبــار» أنــه أبلغ البطريرك املاروني
بشارة الـ ّـراعــي خــال زيارته له أول من
أمــس فــي بكركي ،أنــه «يسير بترشيح
عون بشكل عاجل اذا أقدم جعجع على
هذه الخطوة».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب أك ـ ـ ـ ّثـ ـ ــر م ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ،فـ ــإن
االت ـصــاالت تكثفت فــي األي ــام املاضية
ب ــن ج ـع ـجــع ،ورئ ـي ــس ح ــزب الـكـتــائــب
ّ
الجميل ،الذي زار بكركي
النائب سامي

يراهن جعجع
على حزب الله
ويعدّ
التسوية ُ
إلفشال
نفسه أيضًا لما بعد
رئاسة فرنجية

جـعـجــع« :ال للمقاطعة وال االنـ ــزواء
ف ــي الـ ـغ ــرف ال ـق ــوات ـي ــة .ب ــل امل ـشــاركــة
وتـعـطـيــل ال ـشــركــة ال ـتــي ستنسجها
هــذه التسوية من الــداخــل» .فجعجع
ال ي ــري ــد «ل ـفــرن ـج ـيــة والـ ـح ــري ــري أن
يـســرحــا وي ـمــرحــا داخـ ــل املــؤسـســات
على راحتهما»! وفيما تبدو القوات
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نظرة على حلو  ...وانتظار لجعجع
جان عزيز
أمس واجتمع مع البطريرك الراعي ،قبل
أن يـنـضـ ّـم إل ــى الـلـقــاء وزي ــر الخارجية
جبران باسيل.
وق ــال الـجـمـ ّـيــل بـعــد الـلـقــاء إن الكتائب
«ليس لديها أي فيتو على أي مرشح،
ول ـكــن ال أح ــد يستطيع أن يـطـلــب منا
أن ن ــدع ــم ش ـخ ـصــا مــرش ـحــا لـلــرئــاســة
انطالقًا من ثوابت ومبادئ ال تلتقي مع
مبادئنا وثوابتنا» ،وأضاف أن «املرشح
ال ـ ـ ــذي ي ــري ــد أن ي ـح ـص ــل ع ـل ــى تــأي ـيــد
الكتائب ،عليه أن يالقينا في منتصف
الـطــريــق ،وأن يـكــون برنامجه متوافقًا
مــع مـبــادئـنــا» .وبـحـســب امل ـص ــادر ،فــإن
ّ
ّ
الجميل جاء نسخة ملطفة مما
تصريح
أبلغه للراعي خالل االجتماع عن رفض
ح ــزب ــه ال ـس ـيــر ف ــي مـ ـب ــادرة ال ـح ــري ــري،
ً
مشيرة إلــى أن «الجميل على تواصل
دائم مع فرنجية ،وهو ال يريد أن يقطع
مــع نائب زغــرتــا ،لكنه حتى اآلن ّ
يكرر
شــروطــه ومــوقـفــه مــن رف ــض امل ـب ــادرة».
وأثـ ــار مــوقــف الـجـمـيــل اس ـت ـغــراب عــدد
من شخصيات قوى  14آذار ،التي كان
الـحــريــري وامل ـقــربــون مـنــه قــد أبلغوها
م ــواف ـق ــة ال ـج ـم ـيــل ع ـل ــى املـ ـ ـب ـ ــادرة بـعــد
زيارته الحريري في باريس.
بـ ــدوره ق ــال بــاسـيــل «ن ـحــن متمسكون
بحريتنا فــي ال ـش ــرق ،لـنـخـتــار بحرية
رئـ ـيـ ـسـ ـن ــا ،ون ـ ـخ ـ ـتـ ــار بـ ـح ــري ــة ق ــان ــون
االنتخاب الــذي على أســاســه سنختار
ممثلينا ،ونتمثل مــن خــالــه .وأعتقد
أن هــذا مـشــوار طــويــل قمنا بــه ،لنثبت
الوجود في لبنان وفي الشرق ولنحافظ
على تنوعنا ،وهــذه فرصة لنا لتعزيز
هذا املسار ال إلضعاف الثقة بالذات ،وال
للتشكيك ببعضنا بعضا وال بذاتنا».
على مقلب قــوى  8آذار ،يـتـ ّ
ـردد أن لقاء
«م ـصــارحــة» سيجمع ع ــون وفرنجية
غد األحد ،من دون أن يتسنى التأكد
يوم ٍ
من صحة الخبر .وعلمت «األخبار» أن
ح ــزب ال ـلــه أب ـلــغ ك ـ ــوادره رسـمـيــا أن ــه ال
يزال على موقفه من دعم ترشيح عون.
وخ ــاف ــا مل ــا ت ـ ـ ّ
ـردد ع ــن مــوقــف الــرئـيــس
ال ـس ــوري ب ـشــار األس ــد أو الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،علمت «األخبار» أن
رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني
الـنــائــب ط ــال أرسـ ــان زار دم ـشــق أول
م ــن أم ـ ــس ،وال ـت ـق ــى األسـ ـ ــد ،ال ـ ــذي ك ـ ّـرر
أم ــام أرس ــان موقفه مــن أن «مــوضــوع
الرئاسة اللبنانية هو عند األمني العام
حسن نصرالله».
لحزب الله السيد ّ
ً
وكان فرنجية قد تلقى اتصاال أول من
أم ــس م ــن الــرئ ـيــس الـفــرنـســي فــرنـســوا
ه ـ ـ ــوالن ـ ـ ــد ،و«جـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـح ــث فـ ـ ــي ك ــاف ــة
ال ـت ـطــورات عـلــى الـســاحـتــن االقليمية
والدولية» بحسب املوقع الرسمي لتيار
املردة.

ممتعضة جـ ـدًا مـمــا ي ـج ــري ،ويـضــع
رئيسها ما حصل في سياق خروج
الـحــريــري عــن التزاماته مــع حلفائه،
وم ــن دون تـنـسـيــق وت ـفــاهــم مسبق،
السؤال :ما الــذي يدفع جعجع
يبقى ّ
إل ــى ت ـبــنــي عـ ــون ،عـ ــدوه ال ـتــاري ـخــي؟
هل هو «نكاية بالحريري وحسب»؟
ً
حـتــى اآلن يـظـهــر أن األم ــر ه ــو فـعــا
كذلك ،باإلضافة إلى تفاصيل صغيرة
ُ
ً
تختصر بــاآلتــي :عــون «أكثر تمثيال
في الشارع املسيحي .يحاكي وجدان
امل ـس ـي ـح ـيــن .ك ــذل ــك ال ي ـل ـتــزم ج ـنــرال
الرابية أيديولوجية ّ
تقيد سياسته»!
أما أهمية طرح عون من قلب معراب،
فترتبط ب ــ«إعــان الـنـيــات ،وترسيخ
حـ ـل ــف ع ــون ــي ـ قـ ــواتـ ــي ه ــدف ــه قـطــع
الطريق على أي تسوية ممكنة تؤدي
إل ــى تهميش ال ـطــرفــن» ،وبــذلــك يــرد

لم يعد ينفع «النق» املسيحي ،ال بل لم تعد تصلح وال
تجدي شكاواهم عن تدخالت ووصايات من الخارج
وال حتى عن هيمنات أو غنب من الداخل ،بدليل أن ها
هو الخارج الــذي يشكون منه ،وهــا هو الداخل الذي
ينافسهم ويتنافسون مـعــه ،قــد زكـيــا معًا مرشحًا
رئاسيًا هــو واحــد مــن أقـطــاب املــوارنــة .مــا تبقى من
هنا وحتى جالء املوقف ،بات رهن مواقف املسيحيني
أنفسهم.
عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ب ــدأت امل ـج ــازر.
كــل الـتـشــوهــات واملـكـبــوتــات تظهر هـنــاك وتتضخم
وتتراكم .مسيحيو  14آذار ينبشون تاريخ سليمان
ً
فــرنـجـيــة .وه ــو ال يستحي بــه أص ــا وال يتنكر لــه.
ي ـحــاولــون بـضــربــات مــن تـحــت ال ــزن ــار تــذكـيــر سعد
الحريري بعداء سابق ،أو حتى الغمز من قناة الكالم
الكبير الذي قيل في فترات ماضية حيال السعودية،
ً
وص ــوال إلــى رفعهم الـعـنــوان األكـبــر :أن فرنجية هو
السياسي الوحيد الجالس على طاولة الحوار ،والذي
جاهر علنًا برفضه ما يسمى «إعالن بعبدا» .ليطووا
ه ــذا امل ــوق ــف ال ـقــديــم عـلــى امل ــواق ــف الــراه ـنــة لفريقي
الحريري وجنبالط ،مستخلصني ما يرونه انقالبًا
من حلفائهم عليهم ،وانقالبًا من بعضهم على الذات.
أنصار ميشال عون ،يالقون هؤالء في إطالق النار
السياسي نفسه ،من متراس آخر .دائمًا على صنوبر
الشبكة العنكبوتية نفسها ،ي ـجــرون ج ــردة طويلة
ملفاصل االختالفات في السلوك واألداء ،بني الرابية
وبنشعي .من سوكلني إلى تطيير االنتخابات .ومن
إدمون فاضل إلى شامل روكز .ردود أنصار فرنجية
ال تتأخر .علب باندورا متراكبة ،تفتح كل يوم على
كل ما يجرح ويحرج ويرجح أن شيئًا ما ذاهــب إلى
االنكسار ،بني القوى املسيحية نفسها ،وبينها وبني
حلفائها ...
وس ــط ه ــذا املـشـهــد امل ـحــزن ،وج ـهــان يـجــدر التوقف
عندهما .واحد للعبرة ،وآخر للترقب .األول هو وجه
هنري حلو .هذا الرجل املاروني اآلدمي ،الذي ال ناقة
لــه وال جمل فــي كــل مــا يحصل لــه ومـعــه .كأنه بيتر
سيلرز في رائعة «أن تكون هناك» .بستاني بسيط
مـتـفــرج ،ي ـكــاد يـصـيــر فــي الـخـيــال رئـيـســا لـلــواليــات
املتحدة .هنري حلو ،الثري هنا ،حفيد ميشال شيحا،
نكب مــرارًا بــأن يجلس مستمعًا إلــى التنكيل بجده.
وهنري حلو ابن بيار حلو ،الذي نام ذات يوم رئيسًا
قبل أن يرفض الكرسي بثمن ال ــدم ،عــاد إلــى الكتلة
التي أخرجت والــده قسرًا سنة  ،1996وظلت ّ
تعيره
بأنه واحد من «فرسان ثالثة» أقصتهم عن السياسة
نفيًا .لكن األه ــم ،أن هـنــري حلو هــو الشخص الــذي

جعجع للحريري «الصاع صاعني»،
وي ـظ ـهــره بـمـظـهــر «غ ـيــر ال ـق ــادر على
ف ــرض األمـ ــر ال ــواق ــع ،فـيـضــرب بــذلــك
صدقيته أمام الجميع» .ما ّ
يتردد في
مـعــراب س ـ ّـرًا وي ــدرس بوصفه خيارًا
جــديــا ،يكبر مــع كــل خـطــوة حريرية
م ـت ـقـ ّـدمــة بــات ـجــاه ان ـت ـخــاب فــرنـجـيــة
رئيسًا .فما الــذي يدفع جعجع حتى
اآلن إل ــى ع ــدم تـظـهـيــره عـلـنــا؟ تـقــول
مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن رئ ـي ــس ال ـق ــوات
إن «ج ـع ـجــع ال ي ـ ــزال ح ـتــى الـلـحـظــة
ص ــامـ ـت ــا ،ب ـس ـب ــب الـ ـطـ ـم ــأن ــات ال ـت ــي
ت ـص ـلــه م ــن ال ـع ـم ــاد عـ ــون بـ ــأن حــزب
ال ـلــه ل ــم يـتـخــذ قـ ــرارًا بــدعــم فــرنـجـيــة.
وه ــو إذا ملــس وج ــود تــأثـيــر إقليمي
على حزب الله فلن يتردد لحظة في
إعالن تبني ترشيح الجنرال» .كذلك
ال يزال يأمل من «اململكة (السعودية)

سـحــب دعـمـهــا ف ــي آخ ــر لـحـظــة ،كما
ّ
ح ـص ــل مـ ــع رئـ ـي ــس ت ـك ــت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلص ـ ــاح ســاب ـقــا ،بـعــدمــا تــأكــد أنــه
لن يستطيع هو إسقاط التسوية من
قلب الــريــاض» .أما حسابات جعجع
الداخلية فتتعلق «بــإقــدام الحريري
عـلــى دع ــم فــرنـجـيــة عـلـنــا كـمــا ت ـ ّ
ـروج
ب ـع ــض األوس ـ ـ ـ ـ ــاط ،كـ ــي ي ـ ـسـ ــارع هــو
إل ــى رف ــع ك ــارت ال ـع ـمــاد ع ــون وخلط
األوراق جـمـيـعـهــا» .وب ـصــرف النظر
عن التطورات التي ستحملها األيام
امل ـق ـب ـلــة ،تـسـيــر ال ـعــاقــة ب ــن ال ـق ــوات
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل ب ــات ـج ــاه ال ـه ــاوي ــة،
بـعــدمــا رف ــض جـعـجــع ل ـقــاء الــرئـيــس
الحريري في باريس أخيرًا ،بحسب
مــا أك ــدت امل ـص ــادر الـتــي أش ــارت إلــى
أن «تـ ـس ــوي ــة ف ــرن ـج ـي ــة خ ـل ـق ــت ثـ ــأرًا
شخصيًا بني الحكيم والشيخ سعد»!

لــم ي ــرث نـيــابــة وال ــده فــي  14أي ـلــول  ،2003بـقــدر ما
ربح ورقة «بينغو» كان عنوانها يومها منع ميشال
عون من العودة إلى الحياة السياسية اللبنانية عبر
فرعية بعبدا عاليه .يومها ،قررت الوصاية الخارجية
أن تجعل من اسم حلو ذريعة لضرب مرشح عون.
لينكب الرجل نفسه بعد  11عامًا ،بأن يزج اسمه مرة
جــديــدة ،محرقة ألص ــوات نيابية ،كــي ال تصب عند
املارونيني األولني ،عون وجعجع .وفي كل هذا ،ال تقع
املسؤولية على هنري حلو ،بل على قانون االنتخابات
الغائب حتى اللحظة عن مجمل مشروع التسوية ،أو
وهمها ،كما سماه جبران باسيل من بكركي أمس.
يبقى الوجه الثاني الذي يستحق التوقف عنده وسط
هذه املعمعة ،هو سمير جعجع .قبل نحو عامني ،كاد
سعد الحريري أن يتفق مع عون على تزكيته رئيسًا.
يومها تحركت اعتراضات كثيرة .بدا أن جعجع واحد
منها .بعدها ،أعلنت تلك «النيات» بني الرابية ومعراب،
مــا يفترض تذليل ذاك االع ـتــراض .لتظل عالقة في
جــردة الحجج ،مقولة أن الفيتو السعودي ضد عون
ال يزال وازنًا .اليوم جاءت تزكية الحريري لفرنجية،
وم ــن خلفها بــركــة ال ــري ــاض ،لتكشفا أمــريــن اثـنــن:
ً
أوال ،أن ما يحكى عن فيتو سعودي ليس دقيقًا .أو
على األقل أنه لم يعد مانعًا مطلقًا .واألمر الثاني ،أن
موقع جعجع لدى حلفائه ،من الحريري إلى رعاته ،لم
يعد كذلك بهذا الــوزن وال هذا الحسم .وهو ما يفتح
أمــام جعجع مسالك جديدة للتفكير والسلوك :فإذا
كان الفيتو السعودي قد تذلل ،فهذا يعني أن خيار
عون رئيسًا بات ممكنًا بالنسبة إليه .وإذا كان موقع
جعجع ل ــدى حلفائه قــد اهـتــز إل ــى ه ــذا الـ ــدرك ،فهذا
يعني أيضًا أن خيار عون رئيسًا بات ضرورة له.
فــي شتى األحـ ــوال ،يـبــدو وجــه جعجع أســاسـيــا في
االستحقاق كما صــارت تطوراته .فهو في ظل هذا
املشهد من تبدل مواقف الحلفاء وأصحاب «النيات»
و»التفاهمات» ،بات قــادرًا على أمر من اثنني :إما أن
يــزكــي تــرشـيــح ع ــون ،وس ــط ع ــدم مـمــانـعــة سـعــوديــة
واضحة وشبه معلنة ،ووسط تأييد مبدئي وأخالقي
كبير من فرنجية لعون حتى اللحظة ،وحتى كالمه
لـسـيــد ب ـكــركــي أول م ــن أمـ ــس ،بـحـيــث يـصـيــر عــون
رئيسًا مستحقًا بـقــوة تمثيله وإج ـمــاع املسيحيني
واللبنانيني .وإما أن يحتضن فرنجية خيارًا رئاسيًا،
فيسقط ما يحكى ويهمس أنه مصدر شك وخوف
وقـلــق ،مــن طريقة ترشيحه وصيغة تبنيه مــن قبل
ثنائي الحريري ـ جنبالط.
وجهان يختصران الوضع إذًا .حلو يختصر مأزق
النظام ،وجعجع قادر على حل مأزق الرئاسة.

تسوية
فرنجية خلقت
ثأرًا شخصيًا
بين جعجع
والحريري (هيثم
الموسوي)

