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سياسة

رسائل
إلى المحرر
ّرد على
إبراهيم األمين

قـــــ ُ
ـرأت ف ـ ــي ج ـ ــري ـ ــدة «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
(إبراهيم األمني 30 ،تشرين الثاني
 )2015عن رئيس تيار املرده بأنه
«...الرجل الذي لم يتراجع يومًا عن
موقف سياسي ،فيه من املخاطرة
ٍ
ٍ
ما ُيــوازي تضحيات املقاومني»...
ثم قـ ُ
ـرأت «...يـجــب مصارحته بأن
م ــن ي ـقــف خ ـلــف صـفـقــة الــرئــاســة
لم يختر فيه الجانب السياسي،
بل الجانب اللبناني التقليدي»...
ال ـك ــام ونـقـيـضــه ج ـعــانــي أع ــود
إل ـ ــى م ـق ــدم ــة امل ـ ـقـ ــال ح ـي ــث ق ـ ـ ُ
ـرأت
«ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون مل ــوج ــة
ضغط» ،عذرًا ،لكن أليس الضغط
سـبـبــه غ ـيــاب ال ــرئ ـي ــس؟ وأك ـم ـلـ ُـت
ُ
القراءة «وكما في كل مـ ّـرة تمسك
ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــاملـ ـب ــادرة»،
لكن أليس من البديهي أن تبادر
ال ـط ـب ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة؟ وت ــابـ ـع ـ ُـت
ً
«ف ـ ـ ـجـ ـ ــأة ،بـ ـ ــات ال ـج ـم ـي ــع ُم ـه ـت ـمــا
بإيجاد مخرج لألزمة الرئاسية»،
وهـ ـ ـن ـ ــا امل ـ ـض ـ ـحـ ــك امل ـ ـب ـ ـكـ ــي ،ف ـهــل
مـ ـهـ ـل ــة سـ ـن ــة ون ـ ـصـ ــف سـ ـن ــة ّمــن
ُ
املحاولة وإعادة املحاولة تصنف
باملفاجأة! إلى أن قرأت التعبيرين
الـتــالـيــن «عـمـلـيــة إح ـت ـيــال وع ـ ّـدة
النصب» ،فتساءلت إلى أين يريد
أن يصل الكاتب الذي لم يعترض
في السابق عندما إجتمع العماد
ُ
وتابعت
عون بالرئيس الحريري.
في قراءتي املسائية «أما العنوان
الذي ُيراد ألهل البلد التعامل معه
كجديد ،فهو سليمان فرنجية»،
وهنا لم أصدق ما أقرأه ،فهل إسم
فرنجية هــو بـجــديــد عـلــى البلد؟
م ــا بـ ـص ـ ّـدق! وازدادت حـشـ ّ
ـريـتــي
للمتابعة تمامًا كما ازدادت بالغة
الكاتب للكتابة بــأن «املشكلة أن
فــرن ـج ـيــة ال يـ ــرى ف ــي ك ــل م ــا هــو
مـ ـط ــروح سـ ــوى أن ه ـن ــاك فــرصــة
ٌ
غريب أمر
كبيرة ليكون رئيسًا»،
هــذا الـكــاتــب املـخـضــرم ،أال يعرف
م ــا الـ ــذي ق ــد يـحـصــل بـلـبـنــان إذا
اسـ ـتـ ـم ــررن ــا ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات م ـ ــن دون
رئيس ،أال يعرف أن هناك واجبا
وط ـ ـن ـ ـيـ ــا؟ أال ي ـ ـعـ ــرف أن ـ ـ ــه ح ـتــى
النفايات لم ُ
يعد لنا الـقــدرة على
ُ
حل أزمتها؟ تابعت رحلة القراءة
«ال دور له في مبدأ ترشيحه وال
في تسويقه وال في إقناع اآلخرين
ب ــه» ،فـ ّـأجـبـ ُـت تلقائيًا :ال وال وال.
ُ
هل أغض النظر؟ ُ
أجبت:
ومجددًا
ُ
ال وألف ال ،لكنني تابعت «إذهب
وقــل لــأســد ...وإذهــب وقــل لحزب
الـ ـل ــه ...وإذهـ ــب وق ــل لـطــائـفـتــك»...
ل ـح ـ ّـد هـ ــون وب ـ ـ ـ ّـس ،فــإسـتـعـجـلـ ُـت
ُ
أردت
بـ ـ ـق ـ ــراءة مـ ــا ت ـب ـق ــى ألنـ ـن ــي
أن أج ـي ــب فـ ــورًا ع ـلــى َم ــن ت ـع ـ ّـدى.
ّ
بالتعدي وبلغة األمر َ
كتب
وأكمل
ِ
ْ
ُ
«أرفـ ـ ــض ق ــان ــون اإلن ـت ـخــاب ال ــذي
ّ
ي ـع ــدل صـيـغــة ال ـت ـم ـث ـيــل» ،عـجـبــا،
ألم يسمع بأن الحوار في باريس
ت ـن ــاول قــانــونــا الّ ي ـضــرب تمثيل
أي طائفة ويتجنب ضــرب كيان
أي طــائ ـفــة؟ ( )...ويـخـتــم حـضــرة
الـكــاتــب مضيفًا «صفقة فرنجية
هــي صـفـقــة تهجير مــا تـبـقــى من
ّ
مسيحيي ل ـب ـنــان» ،لــم أفـهــم ملــاذا
ّ
ه ــذا التشكيك ( ،)...ومل ــاذا نصب
ّ
وصيًا علينا؟
الكاتب نفسه
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ولـ ـي ــس آخـ ـ ـ ـ ـرًا ..إذا ك ــان
سليمان إبــن طوني إبــن سليمان
إب ــن قـبــان فرنجية مشكوكا في
وطنيته ومــارونـيـتــه ،وفــي صدق
نياته تجاه كل لبناني ولبنانية
ٍ
وكـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي ومـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة،
ٍ
ف ـن ـص ـي ـح ـتــي ل ـ ــك :إشـ ـت ـ ِـر لـنـفـســك
كتاب تاريخ ()...
ميرنا ّ
زخريا
باحثة في علم االجتماع السياسي

في الواجهة

ترشيح فرنجيه:
مأزق ينتظر الخارج
يوما بعد آخر يدخل
فريق في مدار انتخاب نائب
زغرتا رئيسا للجمهورية.
البارحة كان دور بكركي.
قبلها استعجل سفراء
غربيون طرح استفسارات
وهم ّ
يهبون الى مقابلته،
ّ
لكن اللغز يظل يكمن
في موقف الرياض حينما
تصمت وعندما تتكلم
نقوال ناصيف
اذا ص ــح ان ان ـق ـضــاء االي ـ ــام يضعف
فــرصــة الـنــائــب سليمان فرنجيه في
انتخابه رئيسا للجمهورية ،اال ان ما
يصح ايضا ان عامل العجلة ال يلقي
بثقله على االفرقاء جميعا ،وال سيما
م ـن ـهــم م ـن ــاوئ ــي ان ـت ـخ ــاب ــه .ب ــل يـبــدو
املعنيون الرئيسيون باالستحقاق،
ف ــي ه ــذا ال ـجــانــب او ذاك ،اسـتـنـفــدوا
ق ــدرات ـه ــم ال ـق ـص ــوى م ــن دون ام ـكــان
توافقهم على نــائــب زغــرتــا .البارحة
ان ـض ــم حـ ــزب ال ـك ـتــائــب ص ــراح ــة الــى
ال ـت ـش ـك ـيــك ف ــي ان ـت ـخ ــاب فــرن ـج ـيــه ما
لــم يقترن بـشــروط ،يـعــرف الـحــزب ان
الرجل لن يستجيبها.
بـ ـتـ ـف ــاوت ،اصـ ـب ــح ت ــرش ـي ــح فــرنـجـيــه
م ـج ـ ّـردا م ــن اي ظـهـيــر مـسـيـحــي :كال
الــرئـيــس ميشال عــون ورئـيــس حزب
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ـم ـي ــر جـعـجــع
يرفضانه علنا ،بينما كشف النائب
ســامــي الجميل عــن تحفظ اق ــرب الى
الرفض منه الى التأييد .في خالصة
استجماع املواقف منذ غداة اجتماع
بــاريــس فــي  17تشرين الـثــانــي حتى
امـ ــس ،ي ــرى م ـس ــؤول بـ ــارز ف ــي فــريــق
ّ
عراب خيار فرنجيه ان جهود الداخل
اس ـت ـن ــز ّف ــت ،وب ـ ــات ان ـت ـخــابــه يـحـتــاج
الــى تــدخــل فعلي مــن ال ـخــارج .يقول:
تــرشـيــح فــرنـجـيــه ال يـنـطـفــىء .يطول
ويتعثر ويتأخر اكثر ،وربما احتاج

الى اكثر من شهرين.
ي ـت ـقــاطــع ه ــذا ال ـ ــرأي م ــع م ــا ن ـقــل عن
سفير دولة ذات مكانة معنوية عالية
مــن ان مساعي انتخاب نائب زغرتا
ج ــدي ــة وح ـق ـي ـق ـيــة .ي ـض ـيــف :سـيـكــون
ه ـ ـنـ ــاك رئ ـ ـيـ ــس لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ،لـ ـك ــن ل ـيــس
بالضرورة فرنجيه.
اي خارج اذن ،اذا كان ال بد من االخذ
ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ان دمـ ـش ــق وب ــاري ــس
وواشنطن لم يعد في وسعها فرض
رئيس لبنان ،منفردة او متضافرة؟
ل ــم ت ـب ــدد ،ك ــذل ــك ،ثــاثــة م ــواق ــف ادل ــى
ب ـهــا الـسـفـيــر ال ـس ـع ــودي ف ــي ب ـيــروت
عـلــي ع ــواض عـسـيــري فــي ثــاثــة ايــام
عـلــى ال ـتــوالــي ال ـغ ـمــوض واالل ـت ـبــاس
ف ــي م ــوق ــف امل ـم ـل ـك ــة ،ب ـع ــدم ــا اس ـهــب
االف ــرق ــاء فــي تــأويـلــه واالج ـت ـهــاد فيه
بغية ترجيح وجهة نظر فريق على
آخ ـ ـ ــر .وق ـ ــد تـ ـك ــون ع ـ ـصـ ــارة امل ــواق ــف
االخيرة للرياض ،فــور عــودة السفير
الـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،انـ ـ ـه ـ ــا اف ـ ـص ـ ـحـ ــت عــن
وجهة نظرها بالتقسيط من اجل ان
تــرســم فــي الحصيلة لــوحــة متكاملة
ُ
مل ــا ت ــري ــده ،م ــن دون ان ت ـحـ ّـمــل م ــا ال
ي ـق ـت ـضــي ان ت ـح ـم ـلــه .ت ـح ــدث ــت عـلــى
ال ـتــوالــي عــن تــوافــق اللبنانيني على
رئيسهم واملسيحيني خصوصا ،ثم
تكلمت عن الحياد وعــدم التدخل في
الشؤون اللبنانية ،ثم عن تشجيعها
مبادرة انتخاب الرئيس مع تشديدها
تسم مرشحا ولن تسمي،
على انها لم ِ
لكنها تجد اج ــراء االستحقاق ملحا
ومستعجال.
فــي مـغــزى مــا قــالــت بــه الــريــاض عبر
عـ ـسـ ـي ــري ان ـ ـهـ ــا ارضـ ـ ـ ــت ت ـق ــري ـب ــا كــل

منذ استحقاق 1976
لم ُينتخب رئيس اال على
صفيح ساخن

االف ــرق ــاء ،م ــؤي ــدي ان ـت ـخــاب فرنجيه
وم ـ ـعـ ــارض ـ ـيـ ــه وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا ح ـل ـي ـف ـهــا
املسيحي جعجع ،ما يتيح لكل منهم
تـفـسـيــره ف ــي املـنـحــى ال ــذي يـتــوخــاه،
ويعزز حجته في خياره .لم يكن في
االمكان توقع جهر اململكة بتأييدها
مــرش ـحــا دون آخـ ــر وإن ان ـت ـمــى الــى
فريق حلفائها .االحرى ان ال تفعل مع
فرنجيه الجالس في محور عدوتها
اي ـ ــران .عـلــى غـ ــرار م ــا تـقــولــه ط ـهــران،
ت ـك ـت ـفــي ال ـ ــري ـ ــاض بـ ـعـ ـن ــوان عــريــض
مآله ان على اللبنانيني ان يختاروا
بانفسهم رئـيـسـهــم فيما تحجم عن
الـتــدخــل فــي خـيــاراتـهــم .بيد ان كلمة
ال ـســر ت ـتــرك لحليفها االول .اطلقت
ايران مرارا كالما مماثال منذ الشغور
الرئاسي ،واسمعته لوسطاء دوليني
كمدير دائــرة الشرق االوســط وشمال
اف ــري ـق ـي ــا ف ــي ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
ج ــان فــرنـســوا ج ـيــرو .قــالــت الــريــاض
كالما مطابقا للممثل السابق لالمم
املتحدة في لبنان ديريك بالمبلي.
ما تلتقي عليه الدولتان العدوتان ان
انتخاب الرئيس شأن اللبنانيني .ذلك
مـفــاد كــام فــوق سطح امل ـيــاه .امــا في
القعر فـشــأن آخ ــر .لــم يـصـ ّـدق احــد ان
الرئيس سعد الحريري فاتح فرنجيه
ف ــي ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـســا ف ــي م ـع ــزل عن
الرياض وموافقتها على االجتماع به
ومـحــادثـتــه فــي االسـتـحـقــاق ،كما في
تبني ترشيحه .كما لم ُي َّ
صدق الشهر
ع ـ ــام  2014اح ــاديـ ـث ــه م ــع ع ـ ــون وق ــد
اوش ــك ان ينتهي الــى مــا افـضــى اليه
ال ـت ـفــاوض مــع فــرنـجـيــه .االم ــر نفسه
يقال عــن حــزب الله وعالقته بــايــران،
بااليحاء بــأن تمسكه بعون مرشحا
وحيدا للرئاسة ينطوي على اصرار
طهران على ابقاء ابــواب االستحقاق
مـ ـ ــوصـ ـ ــدة ت ـ ـمـ ــامـ ــا .قـ ـل ــب الـ ـح ــري ــري
الخيارات رأسًا على عقب بتخليه عن
حليفه جعجع وذهابه الى مرشح في
قــوى  8آذار ،بينما تشبث حــزب الله
باولوية املرشح :عون ثم في ما بعد
فرنجيه ،ال عــون وفرنجيه مرشحان
مـتـســاويــا ال ـفــرص فــي مـنــزلــة واح ــدة
يسهل معها تخلي االول للثاني.
لـيـســت ه ــذه امل ــرة االولـ ــى ال ـتــي تجد

اململكة نفسها فيها معنية مباشرة
ب ــاالس ـت ـح ـقــاق ال ــرئ ــاس ــي وصــاح ـبــة
كـلـمــة ف ـصــل ف ـيــه .ع ــام  1982بــاركــت
ت ــرشـ ـي ــح ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ـي ــر ال ـج ـم ـيــل
وانـ ـتـ ـخ ــاب ــه لـ ـ ــدى اج ـت ـم ــاع ــه ب ــوزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة سـ ـ ـع ـ ــود الـ ـفـ ـيـ ـص ــل فــي
الطائف ،وعــام  1989باركت ترشيح
ال ــرئ ـي ــس ريـ ـن ــه مـ ـع ــوض وان ـت ـخــابــه
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـ ـنـ ــواب
اللبنانيني فــي املــديـنــة نفسها اياما
قبل ذهــابـهــم الــى صـنــدوق االق ـتــراع.
كانت كذلك صاحبة الكلمة املسموعة

تقرير

األخ غير الشقيق لعمر األطرش في «العسكرية»:
رضوان مرتضى
َ
َم ـ ــث ـ ــل األخ غـ ـي ــر الـ ـشـ ـقـ ـي ــق ل ـن ــاق ــل
االنتحاريني املوقوف عمر األطرش،
ّ
املتهم محمد عز الدين ،أمــام هيئة
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة أم ــس ،ليسرد
حـ ـك ــاي ــة انـ ـضـ ـم ــام ــه إل ـ ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» .وع ــز الــديــن،
األخ األك ـ ـبـ ــر ل ـع ـم ــر ،وهـ ـم ــا مـ ــن ٍّأم
واح ـ ـ ــدة ،ي ـحــاكــم ي ّ ـج ــرم االن ـض ـمــام
إلــى مجموعة مسلحة في عرسال،
وال ـه ـجــوم عـلــى الـجـيــش والتسبب
بــاسـتـشـهــاد ع ــدد م ــن الـعـسـكــريــن.
بـ ــدأت قـصــة ع ــز ال ــدي ــن م ــع توقيف
األط ـ ــرش م ـنــذ ن ـحــو س ـن ـتــن .يــذكــر
ّ
املتهم أنه إثرها دهمت استخبارات

الجيش متجر املالبس الذي يملكه
في منطقة املنصورية ،ما دفعه إلى
ال ـه ــرب خـشـيــة تــوقـيـفــه ،فـ ـ ّـارًا نحو
بلدته عرسال .يتحدث عز الدين عن
ّخــافــات مــع عائلة زوجـتــه ،نتيجة
ات ـ ـهـ ــامـ ــه ألف ـ ـ ـ ــراد الـ ـع ــائـ ـل ــة ب ـســرقــة
متجري مالبس يملكهما ،أحدهما
في منطقة املنصورية ،واآلخــر في
بلدته عرسال .وبالتالي ،بات واقعًا
تـحــت ع ــبء ال ــدي ــون ،و«ل ــم يـعــد في
ح ــوزت ــي ث ـمــن رب ـط ــة ّخ ـب ـ ٍـز إلط ـعــام
ع ــائـ ـلـ ـت ــي» .ويـ ـ ـ ــروي أن ـ ـ ــه بـنـتـيـجــة
ال ـي ــأس الـ ــذي ك ــان يـعـيـشــه« ،كــانــت
ّ
ّ
القرار
مسكرة الدنيا بوجي فأخذت ّ
بــالــذهــاب إل ــى ال ـج ــرود» .يـقــول إنــه
ّ
متوجه إلى
ركــب مــع «أول بيك أب

الـ ـج ــرود بــات ـجــاه وادي ال ـع ـجــرم»،
ليلتقي ه ـنــاك أّح ــد أمـ ــراء «ال ــدول ــة
ب بـ«أبي بلقيس».
اإلسالمية» ًامللق ّ
ي ــروي قــائــا« :كــنــا سـتــة لبنانيني.
ّ
أخــذونــا ووزعــون ــا لنخضع لــدورة
ديـنـيــة» ،ويـضـيــف« :ل ــم أقـتـنــع منذ
الـ ـي ــوم األول ،ل ـك ــن الـ ــدخـ ــول لـيــس
ك ـمــا الـ ـخ ــروج ،قـ ــررت املـ ـغ ــادرة وال
سيما بعدما سحب أحد العناصر
حلفت
علي ليقتلني ألنني ّ
سالحه ّ
بــأهـلــي .اتـهـمـنــي بــالـشــرك وبــأنـنــي
ك ــاف ــر ل ـك ــون ــي أح ـل ــف ب ـغ ـيــر ال ـل ــه».
ّ
وردا ع ـلــى سـ ــؤال رئ ـي ــس املـحـكـمــة
ع ــن اس ـ ــم ال ـش ـي ــخ أج ـ ـ ــاب« :ال ـش ـيــخ
الشرعي يدعى أبو عمر الحمصي».
ت ـح ـ ّـدث ع ــز ال ــدي ــن ع ــن م ـشــاهــداتــه،

ّ
كميات من السالح
فذكر أن لديهم
ّ
الثقيل ،مشيرًا إلــى أنـهــم يعيشون
ّ
داخــل منازل الفالحني في الجرود.
يــذكــر أن امل ـج ـ ّمــوعــة ال ـتــي الـتـقــاهــا
ّ
تـنــاهــز  35مـســلـحــا ،مـشـيـرًا إل ــى أن
ّ ً
محمال باألغذية آتيًا من
«بيك أب»
ّ
عرسال كان يتولى تأمني التموين.
ّ
أم ــا عــن تـمــكـنــه مــن املـ ـغ ــادرة ،فقال
إن «امل ـت ـ ّ
ـزوج ُيـمـنــح ي ــوم إج ــازة كل
ع ـش ــرة أيـ ــام ل ـلــذهــاب إل ــى زوج ـت ــه،
وأنا غــادرت ولم أعــد» .وعن معركة
عرسال (آب  ،2014التي نتج منها
اختطاف العسكريني)ّ ،
أقر عزالدين
ّ
بأنه كـ ّـان في البلدة حينها .يروي
ّ
حني كانوا يمألون شوارع
أن املسل ّ
ال ـب ـلــدة ،وملـ ــا اسـتـفـســر ع ــن السبب

