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سياسة
قضية اليوم

بري :جلسة  16الشهر لن تنتخب
لم تسقط مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية .لكن سرعة زخمها تراجعت .وبعدما كان الحريريون
يعدون بانتخاب رئيس للجمهورية في السادس عشر من الشهر الجاري ،ثبت لمختلف القوى أن هذا
االمر مستحيل ،في ظل تراجع النائب وليد جنبالط خطوة إلى الوراء وتوجيهه انتقادات للحريري

تــراجــع زخــم مـبــادرة الرئيس سعد
ال ـحــريــري وال ـنــائــب ول ـيــد جنبالط
الرامية إلى انتخاب النائب سليمان
ف ــرنـ ـجـ ـي ــة رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة.
وبعدما كان ّ
املقربون من صاحبي
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ي ـ ــؤك ـ ــدون أن نـتـيـجـتـهــا
العملية ستظهر في جلسة مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب يـ ـ ـ ــوم  16كـ ـ ــانـ ـ ــون ّاالول
الـجــاري ،انتخابًا لفرنجية ،لخص
الرئيس نبيه بــري مــا وصلت إليه
االت ـص ــاالت الـسـيــاسـيــة بــال ـقــول إن
زخم املبادرة ّ
األولي كان قادرًا على
تأمني انتخاب فرنجية .لكن جلسة
ال ـســادس عشر مــن الشهر الـجــاري
لـ ــن ت ـش ـهــد انـ ـتـ ـخ ــاب رئ ـ ـيـ ــس .ه ــذه
الـخــاصــة ال تـبــدو نتيجة لرغبات
ب ــري وم ــواق ـف ــه امل ــؤي ــدة لـلـتـســويــة،
ب ــل ه ــي مـحـصـلــة ل ـلــواقــع املـسـتـنــد
تـحــديـدًا إلــى أمــريــن :غـيــاب الغطاء
املسيحي الجدي للتسوية ،ورفض
حزب الله التخلي عن حليفه النائب
ميشال عون في معركة الرئاسة.
ك ــل م ــا ق ـ ّـدم ــه ال ـح ــزب ّ اق ـت ـصــر على
«مللمة» اآلثار التي خلفتها مبادرة
الحريري على فريق  8آذار ـ التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،ف ـس ـعــى إلـ ــى جمع
فــرن ـج ـيــة وع ـ ـ ــون .وب ــال ـف ـع ــل ،ح ـ ّـدد
األخ ـي ــر م ــوع ـدًا الس ـت ـق ـبــال الـنــائــب
الـ ــزغـ ــرتـ ــاوي ،م ــن دون أن يـكـشــف
ال ـفــري ـقــان ع ــن تــوقـيــت ه ــذا املــوعــد،
رغـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــد مـ ـص ــادرهـ ـم ــا إمـ ـك ــان
عقده الـيــوم «أو فــي أي وق ــت» .لكن
امل ـص ــادر نفسها تـجــزم ب ــأن اللقاء
ل ــن يـنـتــج مـنــه ات ـف ــاق ب ــن الــرجـلــن
ع ـلــى خ ــارط ــة ط ــري ــق رئ ــاس ـي ــة ،بل
مشاورات تذيب بعض الجليد الذي
تراكم سريعًا بينهما .وبــدت الفتة
أمــس اللغة الـتــي استخدمها بيان

رئيس القوات لكوادره:
ّ
سأرشح عون إذا مضى الحريري
في ترشيح فرنجية
حزب الله يؤكد أنه
يرضى بما يرضاه الجنرال
ويرفض ما يرفضه

جعجع :لن
أناقش مبادرة
الحريري إال
مع محمد بن
سلمان (هيثم
الموسوي)

اجتماع تكتل التغيير واإلص ــاح،
لـنــاحـيــة تـشــديــده عـلــى أن فرنجية
هـ ــو عـ ـض ــو فـ ــي الـ ـتـ ـكـ ـت ــل ،وأن كــل
ُالقضايا املطروحة بشأن ترشيحه
ً
تناقش في «البيت الواحد» ،فضال
عن ترحيب البيان بما قاله فرنجية
عن أن عون ال يزال املرشح الرئاسي
ل ــ»خ ـط ــه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي» .وف ـي ـمــا
ّ
أك ــد الــرئـيــس الـســابــق للجمهورية
أمني الجميل ،بعد زيارته عون في
الرابية ،أن االجواء ال تشير إلى قرب
انتخاب رئيس للجمهورية ،انفرد
تيار املستقبل بإشاعة جو إيجابي
حـ ــول مـ ـب ــادرة الـ ـح ــري ــري .م ـصــادر
ّ
ال ـت ـيــار َاألزرق أك ـ ــدت أن «فــرنـجـيــة
َ
س ـ ُـيـ ـن ــت ــخ ــب رئـ ـيـ ـس ــا قـ ـب ــل ن ـه ــاي ــة
ال ـش ـه ــر االول م ــن الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل»،
ً
وأن «حــزب الله سيسير عــاجــا أو
ً
آجــا بالتسوية التي تحظى بدعم
إقليمي ودولي».
حليف تيار املستقبل ،رئيس حزب
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جعجع،
خ ـ ــرج أم ـ ــس ع ــن ص ـم ـت ــه ،ف ــي ل ـقــاء
لـ ـ ـك ـ ــوادر ح ــزب ــه ُع ـ ـ ِقـ ــد فـ ــي مـ ـع ــراب
بعيدًا عن اإلعالم ،رسم فيه خريطة
واضـحــة ملــوقـفــه ،مــؤكـدًا أنــه يسعى
إلسقاط مبادرة حليفه .كرر جعجع

