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سياسة
على الغالف

بري :مشكلتي مع الحريري ال مع
يحمل الرئيس نبيه بري راية االعتراض على وصول الجنرال ميشال عون إلى بعبدا .ورغم أنه قرر التخفيف من حدة مواقفه
ضد ثنائية التيار الوطني الحر ــ تيار المستقبل ،فإن مصادره تكشف أن مشكلته الحقيقية هي مع الرئيس سعد الحريري
ال مع عون
عـنــد الـخــامـســة م ــن بـعــد ظـهــر ال ـيــوم،
س ـي ـج ـمــع ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
نــواب كتلته ،وع ــددًا مــن الشخصيات
ال ـس ـيــاس ـيــة واإلع ــامـ ـي ــة ،ف ــي مـنــزلــه
فــي وادي أبــو جميل ،ليعلن ترشيح
الـ ـجـ ـن ــرال م ـي ـش ــال ع ـ ــون إل ـ ــى رئ ــاس ــة
ُّ
الـجـمـهــوريــة .ال ـقــرار ات ـخــذ ،وال عــودة
عـ ـن ــه .ه ـ ــذا ع ـل ــى األق ـ ـ ــل مـ ــا يـ ـج ــزم بــه
امل ـقــربــون مــن ال ـحــريــري ال ــذي حــرص
على االتصال بنوابه لضمان حضور
ال ـ ـعـ ــدد األك ـ ـبـ ــر مـ ـنـ ـه ــم ،عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
«م ـن ــع ظ ـه ــور ان ـق ـس ــام ،وألن حـضــور
إع ــان الـتــرشـيــح منفصل عــن وجهة
الـتـصــويــت» .وبـنـ ً
ـاء على ذل ــك ،يتوقع

سر معراب في عين التينة« :جعجع
قال للحريري :أنا مضطر لدعم عون،
ما الذي يجبرك على ذلك؟»
أن يـحـضــر الــرئ ـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة
والـ ـن ــواب امل ـع ـتــرضــون ع ـلــى تــرشـيــح
عــون« ،احتفالية» الحريري باختيار
أحد خصومه مرشحًا لرئاسة البالد.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ي ـق ــف ال ــرئ ـي ــس
نبيه بــري في ّ
مقدمة رافضي وصول
عــون إلــى قصر بعبدا .أعلنها بال أي
مـ ــواربـ ــة .ل ـك ــن ،بـحـســب م ــا ُي ـن ـقــل عن
رئيس املجلس وفريق معاونيه ،فإن
مشكلته لــم تعد مـحـصــورة بجلوس
عون على كرسي الرئاسة األولى .هو
ص ــار مـسـتـعـدًا لـتـجـ ّـرع «ك ــأس الـســم»
هــذه .فــي العمق ،مشكلة بــري األولــى
بــاتــت م ــع ال ـح ــري ــري .م ـص ــادره تـقــول

بات بري مقتنعًا ّ
بتجرع «كأس سم» وصول عون إلى بعبدا (هيثم الموسوي)

إن «اس ـت ـيــاء الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري نــابــع من
شعوره بأن الحريري خذله ،خصوصًا
أنــه كــان دائـمــا إلــى جــانـبــه ،وك ــان أول
الحريصني على مستقبله السياسي،
وليس الرئيس بــري من ُيـ َـرد الجميل
ّ
إليه بهذه الطريقة» .وذكــرت املصادر
بــأن رئيس املجلس قــال قبل أسابيع

إن ــه «م ــع ال ـح ــري ــري ظــاملــا ومـظـلــومــا،
ُ
فـهــل ت ـقـ َـابــل إيـجــابـيــة الــرئ ـيــس بعقد
اتـ ـف ــاق ــات وتـ ـس ــوي ــات ي ــرف ـض ـه ــا ،ثــم
ّ
االكتفاء بإبالغه بالنتيجة؟» .وأكــدت
أن «ما يحكى عن أن الحريري ال يريد
إغـ ـض ــاب ال ــرئ ـي ــس بـ ـ ـ ّـري ال يـعـنـيـنــا،
ّ
وعليه أن يبحث هو عن حل ،واذا كان

حريصًا على عالقته برئيس املجلس،
فال يذهب إلى ترشيح عون من أصله،
ُ
وليعد حساباته ،ويفتح باب التفاهم
على مصراعيه مع جميع األطــراف ،ال
أن يعقد اتفاقات جانبية ويــأتــي كي
يفرضها علينا» .ولفتت مصادر عني
التينة إلى أن «كالم الحريري عن كونه

مضطرًا وال خيار أمامه سوى القبول
بعون رئيسًا غير صحيح ،خصوصًا
أنه ملس من جميع من التقاهم رفضًا
ل ــوص ــول ال ـج ـن ــرال إل ــى ب ـع ـبــدا .حتى
سمير جعجع ال ــذي أعـلــن دعــم عــون،
قــال للحريري :أنــا مضطر إلــى تأييد
عون ألحمي ظهري مسيحيًا ،لكن أنت

العونيون :ما كنا لنصل لوال حزب الله
في البداية ،كان المعارضون النتخاب ُ
النائب ميشال عون رئيسًا للجمهورية كثرًا.
محاوالت عدة للتسوية حاول المعنيون
بسور
التوصل إليها ،لكنها جوبهت ٍ
عظيم .عاد الجميع إلى المربع األول،
إلى الرابية ،بعد أن اكتشفوا أن المصالح
تقتضي ذلك .التسوية في مراحلها
األخيرة ،والعونيون يستعدون ليوم النصر.
ُينسقون مع حزب الله في التفاصيل
ويستعدون لزيارة عين التينة فور إعالن
سعد الحريري الترشيح رسميًا
ليا القزي
فـ ـخ ــام ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـن ــائ ــب ال ـع ـم ــاد
ميشال عــون« .ب ــازل» صفات الرجل
الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ــي اكـ ـتـ ـم ــل ل ـ ـ ــدى الـ ـتـ ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،ولـ ـ ــم يـ ـع ــد يـنـقــص
س ــوى تـفــوه الـنــائــب سـعــد الـحــريــري
بــال ـك ـل ـمــة املـ ـفـ ـت ــاح وت ـب ـن ــي تــرش ـيــح
ّ
قائده .كل طرقات ميشال عون تقود
إلى قصر بعبدا .هذه هي الخالصة
ال ـت ــي ي ـخ ــرج ب ـه ــا رج ـ ــال ال ـق ـم ـصــان
البرتقالية .ال شــيء جــديـدًا فــي ذلــك.
ّ
فهم منذ أسابيع يعرفون أن الهدف

ّ
الـ ــذي ُع ـطــلــت ال ــدول ــة ألج ـل ــه أصـبــح
أق ـ ــرب م ــن ذي ق ـب ــل .س ــاع ــات قـلـيـلــة
تفصل عــن إع ــان الـحــريــري ترشيح
ع ـ ــون «الـ ـ ـ ــذي ت ــأج ــل مـ ــن ب ـع ــد ظـهــر
األرب ـ ـعـ ــاء ح ـتــى الـ ـي ــوم ل ـت ــزام ــن يــوم
 19تـشــريــن األول مــع ذك ــرى اغتيال
الـ ـ ـل ـ ــواء وس ـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ـسـ ــن» ،ف ـل ــم ي ــرد
ّ
تياره
الحريري «اسـتـفــزاز» جمهور
أو ت ــرك ث ـغــرة تـسـمــح للمستقبليني
املعارضني النتخاب عون باستغالل
هذه النقطة.
الخطوة األولــى على جــدول األعمال
الـ ـع ــون ــي هـ ــي إذًا إعـ ـ ــان ال ـح ــري ــري
ل ـل ـت ــرش ـي ــح .أمـ ـ ــا الـ ـخـ ـط ــوة ال ـثــان ـيــة
فـسـتـكــون «زيـ ــارة ع ــون لـعــن التينة
ولقاءه (رئيس مجلس النواب) نبيه
ب ـ ّـري» .يــأتــي ذلــك فــي إط ــار الــزيــارات
الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي س ـي ـق ــوم ب ـه ــا ع ــون
للقيادات الرسمية والتي سيبدأها
الـيــوم بــزيــارة لبيت الــوســط .العماد
الـ ــذي يـسـتـعــد لـيـشـلــح عـلـيــه وش ــاح
الـجـمـهــوريــة ف ــوق ال ـبــذلــة ّ الــرسـمـيــة،
يـصــل إل ــى الــرئــاســة «م ــوق ـع ــا» (ول ــو
مـع ـنــويــا) عـلــى ث ــاث أوراق :تـفــاهــم
مار مخايل ،إعالن النيات مع القوات
الـلـبـنــانـيــة وال ـت ـفــاهــم م ــع املـسـتـقـبــل.
لذلك يبدو من الضروري «االستماع
ً
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة إلـ ـ ـ ـ ــى رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس املـ ـجـ ـل ــس
وطـ ـم ــأنـ ـت ــه» .لـ ــن ت ـت ـض ـمــن الـ ــزيـ ــارة
اعتذارًا عونيًا ،أو على األقل ،تراجعًا
عــن توصيف املجلس النيابي بأنه

الش ــرع ــي «ف ــالـ ـجـ ـن ــرال أوضـ ـ ــح ه ــذه
ال ـن ـق ـط ــة خ ـ ــال م ـق ــاب ـل ـت ــه األخ ـ ـيـ ــرة
مــع ج ــان عــزيــز ،وق ـبــل ذل ــك زار بــري
وتعاتبا وانتهى املوضوع».
بــن أل ـغــام عــن التينة يسير التيار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر .الـ ـت ــأن ــي أكـ ـث ــر مــن
ضــروري حتى تكتمل آخر الفصول،
ّ
«سـنـسـتـغــل ،ك ــل ال ـف ــرص ،مــن زي ــارة
عـ ــون ُ ل ـع ــن ال ـت ـي ـنــة وامل ـس ـع ــى ال ــذي
مــن املفترض أن يقوم بــه حــزب الله،
إلن ـ ـجـ ــاح الـ ـتـ ـس ــوي ــة» .ف ـه ـن ــاك وع ــي
ع ــون ــي ن ــات ــج م ــن واق ـع ـي ــة سـيــاسـيــة
بأنه «ال ُيمكننا وال نريد إلغاء أحد.
ب ـ ّـري شـخــص مــوجــود وق ــوي داخــل
طائفته ولديه شرعيته التي حصل
عليها من قوته الذاتية ومن تحالفه
م ــع ح ــزب ال ـلــه ومـجـتـمـعــه» .بـعــد أن
«كـنــا نعتقد أن التحالف السياسي
واالن ـت ـمــاء إل ــى الـفــريــق ال ــواح ــد منذ
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 2006وح ـ ـتـ ــى الـ ـ ـي ـ ــوم س ـي ـس ـ ّـه ــل
أمــورنــا مــع ب ــري ،كــان هــو باملرصاد
للترشيح .لم يكن ذلك بحساباتنا».
مـ ــاذا إذا رف ــض اسـتـقـبــال ع ــون كما
اعتذر عن املوعد الذي كان قد ّ
حدده
للحريريُ ،مكلفًا الــوزيــر علي حسن
خـلـيــل لـ ـق ــاءه؟ «رب ـم ــا كــانــت مــآخــذه
على الحريري ،ولكن ليس على عون.
التقدير هو أن ال يرفض استقبالنا».
ج ـ ـ ـ ّـرات ع ــدي ــدة ك ـس ــره ــا ال ـعــون ـيــون
وهــم يتخطون املــراحــل لـلـعــودة إلى
«قصر الشعب» ،يصدف (؟) أن تكون

جميعها ضمن الفريق الواحد .بعد
التباعد الــذي بــات أقــرب إلــى خصام
سياسي ّ بني تياري املــردة والوطني
ُ
الحر ،فــض الوئام بني الرابية وعني
التينة .خرج الخالف من إطار الصف
األول وال ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث ،ولـ ــم يعد
م ـح ـص ــورًا ب ــامل ـج ــال ــس ال ـس ـيــاس ـيــة،
ب ــل تـ ـع ــداه إلـ ــى امل ـس ـت ــوى الـشـعـبــي.
الجمهوران ال ُيهادن أحدهما اآلخر.
ت ـص ـفــح س ــري ــع ل ــوس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ي ـك ـشــف ذل ـ ــك .اش ـت ـبــاك
عنوانه سياسي ،ولكن باطنه نبش
في قبور الحرب األهلية وترسباتها
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة ،وحـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ــن حـ ـق ــوق
م ـهــدورة وشـعــب م ـحــروم وميثاقية
غير ّ
مؤمنة .لم يعد من مجال لهوادة
بــن االث ـن ــن .واملـشـكـلــة ال ـتــي تــواجــه
ّ
ال ـق ـي ــادة ال ـعــون ـيــة ال ـحــزب ـيــة ه ــي أن

«من الصعب على الجمهور العوني
التفريق بني حركة أمل وحزب الله».
هـ ــذا ال ـج ـم ـه ــور «ي ـع ـت ـبــر أن األمـ ــور
تـحــدث عـلــى قــاعــدة كــونــي فـتـكــون»،
ّ
مــن دون أن ُي ــدرك أن «عمليًا لحزب
الله اعتبارات خاصة» .تقول مصادر
التيار الوطني الحر «حــزب الله لنا
ولــآخــريــن .لـكــل واح ــد مــن الـحـ َلـفــاء
ُ
حـصــة فــي مــواق ـفــه» .مل ــاذا ال تــوضــح
هــذه ُ الفكرة للجمهور؟ «نـقــوم بذلك
وســنـكـثــف ه ــذا األم ــر ف ــي اإلط ــاالت
اإلعالمية».
يـحـلــو ل ــ«ال ـخ ـب ـثــاء» سـيــاسـيــا الــذيــن
يتحينون اللحظة املناسبة للتفريق
ب ــن الــراب ـيــة وح ـ ــارة حــريــك تـســويــق
ّ
فـكــرة أن قـيــادة التيار الوطني الحر
ُ
تـحـمــل ح ــزب الـلــه مـســؤولـيــة موقفي
ب ـ ــري والـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـم ــان فــرن ـج ـيــة.

تقول المصادر العونية إن ّبري قوي داخل طائفته ولديه شرعيته (مروان بوحيدر)

