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ــحقاق
الـ ـت ــواص ــل ب ــن الـ ـح ــري ــري وال ـج ـم ـيــل
مـتـقـ ّـدم ،وأن رئـيــس املستقبل يسعى
إلــى ضم الجميل إلــى معسكر داعمي
ترشيح فرنجية.
ّ
وفــي املـلــف الـحـكــومــي ،أك ــدت مصادر
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه بـ ــري وج ـ ــود «مــامــح
ات ـفــاق» يسمح بتفعيل عـمــل مجلس
الـ ــوزراء مــن بــاب التعيينات األمنية.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـخ ـط ــة امل ـق ـتــرحــة
للحل تقضي بــأن يـقـ ّـدم وزي ــر الــدفــاع
سمير مقبل اقتراحات بثالثة أسماء
ضباط مرشحني لشغل كل من املواقع
ال ـ ـشـ ــاغـ ــرة ف ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
ّ
تتضمن مقترحات
للجيش ،على أن
مقبل األسـمــاء الـتــي قـ ّ
ـون إلى
ـ
ع
ـا
ـ
ه
ـ
م
ـد
ّ
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري .وف ـي ـمــا تــوقـعــت
مـصــادر كــل مــن بــري وتـيــار املستقبل

واشنطن للوفد ً
النيابي :أهال وسهال
لكن ال مجال
لمناقشة العقوبات

التوصل إلى اتفاق قبل موعد الجلسة
الخميس املقبل ،لفتت مصادر وزارية
ً
«وسطية» إلى أن اتفاقًا مماثال دونه
ص ـع ــوب ــات .وم ــن امل ـتــوقــع أن ُي ـضــاف
إلــى عنوان التوتر في جلسة مجلس
الــوزراء الخميس املقبل ،اقتراح وزير
العدل أشرف ريفي إحالة ملف الوزير
السابق ميشال سماحة على املجلس
ال ـعــدلــي .ورغ ــم أن ال ـقــوى السياسية
املـ ـع ــارض ــة لـ ـه ــذا االقـ ـ ـت ـ ــراح ل ــم تـعـلــن
موقفها منه بعد ،فــإن النقاش حوله
سـ ـي ــأخ ــذ م ـن ـح ــى ق ــان ــونـ ـي ــا ،ب ـس ـبــب
الـقــاعــدة الـتــي تـنــص عـلــى ع ــدم جــواز
مـحــاكـمــة أي مـتـهــم مــرتــن عـلــى جــرم
واحد.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،وفـ ـيـ ـم ــا ان ـط ـلــق
إل ــى ال ـعــاص ـمــة األم ـيــرك ـيــة واشـنـطــن
وف ــد مـصــرفــي لـلـبـحــث م ــع الـسـلـطــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات قـ ــانـ ــون
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األخ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ــدره
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس بـ ـح ــق مـ ــن ي ـش ـت ـب ــه فــي
تأييدهم حزب الله ،علمت «األخبار»
أن اللجنة النيابية التي يزمع تأليفها
للهدف ذاتــه ،لكن في النصف الثاني
من شباط ،تواجه اعتراضًا أميركيًا.
وبـحـســب م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة ،فــإن
ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي أب ـل ــغ «وسـ ـط ــاء»
ب ــأن أي وف ــد ن ـيــابــي م ـ ّ
ـرح ــب ف ـيــه في
واشنطن ،لكن بشرط عدم التطرق إلى
قضية العقوبات على الحزب .ويجري

الـتــواصــل مــع الـسـفــارة األمـيــركـيــة في
عوكر ملحاولة تذليل هذه العقبة.
وفيما استمر تيار املستقبل في ابتزاز
اللبنانيني من خالل الترويج للدعوات
الخليجية ملعاقبة لبنان ومواطنيه
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة م ــوق ــف ح ـ ــزب الـ ـل ــه مــن
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ،وب ـس ـبــب مــوقــف
وزارة الـخــارجـيــة الـنــائــي بلبنان عن
الحملة السعودية على إيــران ،أعلنت
وزارة الخارجية أمس أن بعثتها في
البحرين «وافقت على البيان العربي ـ
الهندي الذي حصر املوضوع اإليراني
َ
ـ ـ السعودي بنقطتي إدانة االعتداءات
على البعثات الدبلوماسية للمملكة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة فــي الـجـمـهــوريــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،وعـ ـل ــى ع ــدم
تــدخــل إي ـ ــران ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخـلـيــة
لـ ـل ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــن دون أي نـقــاط
أخـ ـ ــرى م ـتـعـلـقــة ب ـس ــوري ــا واإلره ـ ـ ــاب
والسياسات الداخلية للدول العربية
ّ
وغيرها من النقاط ،ما حتم املوافقة
اللبنانية دون النأي بلبنان عن هذا
املـ ــوضـ ــوع» .ورأت الـ ـ ـ ــوزارة أن «ه ــذا
برهان إضافي على انسجام السياسة
الـخــارجـيــة مــع ال ـب ـيــان الـ ـ ــوزاري ومــع
س ـي ــاس ــة ح ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة الــوط ـن ـيــة
وم ـن ـط ـق ـيــة م ــواق ــف ال ـخ ــارج ـي ــة ،بـمــا
يـ ــؤمـ ــن اإلج ـ ـم ـ ــاع الـ ـع ــرب ــي م ـ ــن دون
املساس بالوحدة الوطنية».
(األخبار)

سيثير اقتراح
ريفي نزاعًا إضافيًا
في مجلس الوزراء
(مروان طحطح)

قوة فرنجية في نقاط ضعفه
بفرنجية وال إعــان الـحــرب على لقاء
معراب ،ليضمنا التوازن بني فرنجية
وع ـ ــون أط ـ ــول وقـ ــت م ـم ـكــن ،آم ـل ــن أن
ي ـس ـت ـنــزف امل ــرش ـح ــان ب ـع ـض ـه ـمــا .في
املقابل ،نجح التيار الوطني الحر في
األيام القليلة املقبلة في احتواء غضب
جـ ـمـ ـه ــوره مـ ــن ف ــرن ـج ـي ــة ،وت ــراج ـع ــت
كذلك النقمة املردية املعلنة على عون.
وع ــادت «نمنمة» الحليفني بعضهما
ع ـلــى ب ـعــض إل ــى نـغـمـتـهــا املنخفضة
السابقة.
ً
ف ــي م ـق ــارن ــة ب ــن ال ــرجـ ـل ــن ،أوال ،إن
تموضع فرنجية فــي ترشيحه خلف
ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل وب ـ ـ ـ ــري وجـ ـنـ ـب ــاط
جعله مـجــرد غـطــاء لـتــرويـكــا السلطة
ال ـت ــي ع ــاث ــت فـ ـس ــادًا ربـ ــع ق ـ ــرن .وه ــو،
ف ــي إط ــال ـت ــه ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة وغ ـيــرهــا،
تـجــاهــل ق ــرف ال ــرأي ال ـعــام ،خصوصًا
ّ
غ ـيــر امل ـس ـت ـف ـيــديــن ،م ــن هـ ـ ــؤالء ،فــأكــد
ك ــل م ــا م ــن ش ــأن ــه ت ــرس ـي ــخ االع ـت ـق ــاد
الشعبي بأن مهمته الرئيسية تثبيت
هـ ـ ــؤالء ف ــي م ـق ــاع ــده ــم وال ـس ـه ــر عـلــى
اسـتـقــرارهــم رب ــع ق ــرن آخ ــر ب ــدل إقــاق
راح ـت ـهــم .أم ــا ال ـع ـمــاد عـ ــون ،ف ــا ي ــزال
يظهر ترشيحه بوصفه مرشح تكتل
ً
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح أوال وح ــزب الـلــه
ثانيًا والقوات اللبنانية أخيرًا .ورغم
ف ـش ــل عـ ـ ــون وح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ت ـقــديــم
حلول إصالحية أو تحقيق تغييرات
إداريـ ـ ـ ــة واق ـت ـص ــادي ــة جـ ــذريـ ــة ،إال أن
أداءهما والقوات كان مختلفًا عن أداء
الحريري ـ ـ بري ـ ـ جنبالط .وبالتالي،
إن ال ـقــوى السياسية املــرشـحــة لعون
أقــل استفزازًا بكثير من تلك املرشحة
ل ـف ــرن ـج ـي ــة .ع ـل ـمــا أن م ــا ي ــؤخ ــذ عـلــى
جعجع لناحية «بـطــوالتــه» الحربية،
يـمـكــن تسجيله عـلــى ب ــري وجـنـبــاط
أيـضــا .وكــل مــن يــزيــن ،بالتالي ،القوة
املــرش ـحــة ل ـع ــون وفــرن ـج ـيــة سيسجل
بسهولة نقطة لعون.
ث ــان ـي ــا ،اخ ـت ـص ــر فــرن ـج ـيــة بــرنــام ـجــه
الـ ــرئـ ــاسـ ــي بـ ـت ــأم ــن ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ول ـ ـ ّـم

السير
النفايات وتقديم حلول ألزمــة
ّ
وغيرها ،موفرًا على اللبنانيني مشقة
ال ـح ـل ــم أقـ ـل ــه ب ـم ـح ــاس ـب ــة امل ـس ــؤول ــن
عــن أوضــاعـهــم وتـقــديــم بــدائــل أخ ــرى.
وك ــأن كــل املـطـلــوب ال ـيــوم هــو تجديد
ع ـ ـقـ ــدي «س ـ ــوك ـ ــوم ـ ــي» و»سـ ــوك ـ ـلـ ــن»
واس ـ ـتـ ــدانـ ــة ب ـض ـعــة مـ ـلـ ـي ــارات أخـ ــرى
ّ
وتسول
لزيادة ساعات ضخ الكهرباء
مزيد من الهبات السترضاء املقاولني
املتعاقدين مع الهيئة العليا لإلغاثة
ومجلس الجنوب وصندوق املهجرين
ومجلس اإلنماء واإلعمار .في املقابل،
ورغ ــم أن الـحـمــات اإلصــاحـيــة لعون
لــم تفض إلــى أي نتيجة ،وهــو وضع
«اإلبـ ــراء املستحيل» جانبًا منذ أكثر
من عامني وتبني عدم مباالته بمالحقة
«ســوك ـلــن» حـتــى الـنـهــايــة وتسليمه
بشروط املحاسبة تحت سقف النظام
التي تتخذ طابع التسويات أكثر من
أي شــيء آخــر ،إال أنــه يواصل مع ذلك
رف ــع ال ـش ـعــارات الـكـبـيــرة الـتــي تــدغــدغ
آم ـ ــال ك ـث ـيــريــن بـتـحـقـيــق اخـ ـت ــراق مــا.
ُ
وهـ ــذه اآلم ـ ــال ه ــي م ــا ت ـب ـقــي كـثـيــريــن
فــي الـبـلــد مــن جـهــة ،وتــوفــر األص ــوات
الــازمــة للعونيني للحؤول دون تفرد
الحريريني وشركائهم بإدارة البلد من
جهة أخرى .وال شك هنا أن املنتفعني
مــن بــري والـحــريــري وجـنـبــاط ُس ـ ّـروا
ب ــان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس ي ـش ــارك ـه ــم عـقـيــدة
الحكم ،إال أن كثيرين تخيلوا بخوف،
في املقابل ،ما يمكن أن تبلغه األوضاع
إن أمـســك ه ــؤالء بــرئــاســة الجمهورية
ومـجـلــس ال ـ ــوزراء وامل ـج ـلــس الـنـيــابــي
فــي الــوقــت نفسه .وال ـســؤال الرئيسي
ي ـت ـع ـلــق ه ـن ــا ب ـب ـحــث ال ـل ـب ـنــان ـيــن عــن
رئ ـي ــس ي ــري ــح ال ـب ـلــد بـمـعـنــى تسهيل
االسـتـيــاء على مــا بقي مــن فتاته ،أو
رئ ـيــس يــوجــع الـ ــرأس بـمـعـنــى تنكيد
عـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــريـ ــري وبـ ـ ـ ــري وج ـن ـب ــاط
وتعطيل الجزء األكبر من صفقاتهم.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا ،اعـ ـتـ ـق ــد ف ــرنـ ـجـ ـي ــة أن ث ــاث ــي
ال ـح ــري ــري ـ ـ ـ ـ بـ ــري ـ ـ ـ ـ ج ـن ـبــاط يكفيه

ل ــول ــوج ب ـع ـبــدا ،رغ ــم وجـ ــود أك ـث ــر من
م ــرش ــح ج ــام ــع ل ـه ــؤالء ي ـ ــراوح مـكــانــه
م ـنــذ سـ ـن ــوات .أم ــا عـ ــون ،فـسـعــى إلــى
ح ـش ــد ال ـت ــأي ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي لـتــرشـيـحــه
بحيث تصبح املعادلة كاآلتي :مرشح
الطوائف املسيحية املدعوم من حزب
الـ ـل ــه فـ ــي م ــواجـ ـه ــة م ــرش ــح ال ـطــائ ـفــة
السنية .وفــي ظــل التناغم السياسي
بـ ــن عـ ـ ــون وف ــرنـ ـجـ ـي ــة ،بـ ـ ــات الـ ـس ــؤال
الــرئ ـي ـســي ع ـ ّـمــا ي ـح ــول دون انـتـخــاب
ً
املـ ــرشـ ــح األك ـ ـثـ ــر ت ـم ـث ـي ــا م ـس ـي ـح ـيــا.
ع ـل ـمــا أن ال ـف ــرص ــة سـنـحــت لـفــرنـجـيــة
لـحـشــد تــأيـيــد الـبـطــريــركـيــة املــارونـيــة

سعي عون لحشد
التأييد الطائفي
لترشيحه فيما لم يبال
فرنجية بتأمين
حاضنة مسيحية

والرهبانيات وعدد كبير من املطارنة
الذين يتأثرون بصداقات فرنجية من
ج ـهــة وي ـ ــدورون ف ــي ال ـف ـلــك ال ـحــريـ ّ
ـري
ّ
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ـك ـنــه ل ــم ي ـب ــال ق ــط
بتأمني حاضنة مسيحية لترشيحه،
فــي ظــل مواصلة الزعامة الزغرتاوية
االعتقاد بأن املوقف املسيحي املوحد
ع ــاج ــز ع ــن ال ــوق ــوف ف ــي وجـ ــه ثــاثــي
الـحــريــري ـ ـ ب ــري ـ ـ جـنـبــاط مــن جهة
والتسويات اإلقليمية من جهة أخرى.
وه ــم يـسـتـنــدون فــي ه ــذا الـسـيــاق إلــى
م ـج ـم ــوع ــة ت ـ ـجـ ــارب ـ ـ ـ ـ ـ لـ ــم ي ـك ــن فـيـهــا
املـسـيـحـيــون مــوحــديــن ـ ـ أفـضــى فيها
العناد املسيحي إلى نتائج كارثية.

النقطة الرابعة في املقارنة هي األولى
غالبًا في أحاديث املواطنني ،لكن نادرًا
ّ
ما يجري التطرق إليها في اإلعالم :سن
الـجـنــرال ال ــذي بلغ  83عــامــا .فالنائب
فرنجية في الخمسني من عمره ولديه
شبكة عــاقــات تتيح لجمهور  8آذار
االط ـم ـئ ـنــان إل ــى رسـ ــوخ ن ـفــوذهــم في
مواجهة القوات اللبنانية لعقد مقبل
وأكثر ،في وقت سيلعب فيه التوريث
السياسي ومنطق العائالت السياسية
دورًا كـبـيـرًا فــي تحفيز فرنجية على
الـ ـخ ــروج م ــن ب ـع ـبــدا ب ـق ــوة أك ـب ــر مما
دخ ـل ـه ــا ،ب ـع ـكــس ال ـع ـم ــاد عـ ــون ال ــذي
سيحقق في وصوله إلى بعبدا كل ما
طمح إليه ولن يسعى بعدها إلى ّ
شد
عصبه واستقطاب جمهور وحساب
حساب القوات أو غيرها .وفي السياق
ن ـف ـســه ،ث ـمــة مــاح ـظــة رئـيـسـيــة يتكئ
عليها املناوئون لوصول الجنرال إلى
بعبدا تقول إن الوزير جبران باسيل
سيكون صاحب النفوذ األكبر في عهد
الجنرال ،واملقارنة الفعلية املطروحة
على حزب الله وغيره هي بني فرنجية
وبــاسـيــل ،ال فرنجية والـجـنــرال .علمًا
بـ ــأن ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل وال ــرئ ـي ــس بــري
ي ـخ ـت ــاران فــرن ـج ـيــة إذا خـ ـي ــروا بينه
وب ــن ب ــاس ـي ــل .وت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة هنا
إل ــى أن امل ــردي ــن كــانــوا يـعـيـبــون على
الـعــونـيــن انـبـهــارهــم بــالــرئـيــس سعد
ال ـح ــري ــري وسـ ـع ــادة بــاس ـيــل املـفــرطــة
ب ــدراج ــة ال ـح ــري ــري ال ـن ــاري ــة إلـ ــى حد
ال ـت ـقــاط ص ــورة فــوقـهــا وه ــي متوقفة
ف ــي كـ ــاراج م ـنــزل ال ـحــريــري ف ــي ج ــدة،
إال أن متابعة املــرديــن أنفسهم تبني
اكـتـشــافـهــم أخ ـي ـرًا ذك ــاء نــديــم قطيش
وأخوته وملعتهم .والكارثة الحقيقية
تكمن في وجوه وأسماء النواب الذين
س ـي ـض ـطــر الـ ـح ــري ــري إل ـ ــى ت ـع ــداده ــم
لـلـقــول إن ع ــون وجـعـجــع ال يحتكران
التمثيل املسيحي.
الـنـقـطــة ال ـخــام ـســة واألخـ ـي ــرة تتعلق
بالتداعيات الشعبية النتخاب فرنجية

أو عـ ـ ــون رئـ ـيـ ـس ــا .ب ـع ـي ــد الـ ـتـ ـط ــورات
الــاحـقــة لترشيح الـحــريــري فرنجية،
سيعتبر أنصار املستقبل وحركة أمل
والحزب التقدمي أنفسهم منتصرين
ف ـ ــي ح ـ ــال انـ ـتـ ـخ ــاب ف ــرنـ ـجـ ـي ــة ،فـيـمــا
سيعتبر أنصار التيار الوطني الحر
والقوات وحزب الله أنفسهم مهزومني
رغم حب جمهور حزب الله لفرنجية.
ف ـت ـحــدي ه ــذا ال ـج ـم ـهــور ب ــات إي ـصــال
عون وليس الفوز بالرئاسة .وفي حال
ان ـت ـخــاب ع ــون رئـيـســا سـيـعـ ّـم ال ـحــداد
أج ـ ً
ـزاء واسـعــة مــن زغــرتــا بضعة أيــام
ّ
وينكس النواب بطرس حرب وهادي
ح ـب ـي ــش وفـ ــريـ ــد م ـ ـكـ ــاري وال ـن ــائ ـب ــان
السابقان فريد هيكل الخازن وسمير
ع ـ ــازار األع ـ ــام ال ـت ــي رف ـع ــوه ــا ،إال أن
ج ـم ـه ــور امل ـ ـ ــردة سـيـسـتـعـيــد أن ـفــاســه
ً
ً
آج ــا أو عــاجــا لـيــواصــل تطلعه إلــى
رئــاســة الجمهورية .أمــا إقـصــاء عــون،
فيعني أن أكثرية مسيحية عجزت مرة
أخ ــرى عــن إي ـصــال مــرشـحـهــا رغ ــم كل
التضحيات ،وحجم التمثيل العوني
املضاعف عــدة م ــرات للتمثيل املــردي
سيجعل الـحــداد الشعبي كبيرًا جـدًا.
علمًا بأن الوقوف ولو على قدم واحدة
ك ــان ممكنًا غ ــداة ال ـضــربــات السابقة
لوجود أمل عوني دائم بوجود فرصة
ثانية ،لكنها الفرصة األخيرة بالنسبة
إلى هذا الجمهور.
املـقــارنــة الـتــي تميل كفتها لـعــون هي
مـ ــا ت ـج ـع ــل ف ــرن ـج ـي ــة م ــرش ـح ــا جــديــا
وقويًا إلى رئاسة الجمهورية .مرشح
تيار املستقبل وبــري وجنبالط يقدم
ب ــرن ــام ــج ح ـك ــم ي ـت ـنــاغــم م ــع م ـصــالــح
ال ـط ـب ـق ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـس ـيــاس ـيــة
ـ ـ ـ ـ االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـح ــاك ـم ــة ،وال يـلــوح
بحقوق مهدورة أو تصحيح التمثيل
أو غـ ـي ــره م ـم ــا ي ــوج ــع ع ـ ــون ب ــه رأس
املـسـتـقـبــل ،وال يـمـثــل انـتـخــابــه نـصـرًا
لـحــزب الـلــه ال ــذي لــم يفهم كـثـيــرون أن
الـتــزامــه األخــاقــي يـتـقــدم بـعــدة نقاط
التزامه السياسي.

