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تقرير

ّ
جعجع يفضل الرئيس الضعيف ...المهم عدم وصول عون
بعد طول انتظار ،كشف رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع أخيرًا عن
مواصفاته للمرشح األنسب إلى رئاسة
الجمهورية« .معتدل وبمواصفات
الشيخ وديع» ،ينقل الوزير السابق وديع
ّ
يكون
الخازن عن جعجع .فال هم أن ّ
رئيس الجمهورية المقبل من أحله
الرئيس إميل لحود محل النائب السابق
فريد هيكل الخازن بعد استقالة األخير
من حكومة الرئيس عمر كرامي
احتجاجًا على اغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،المهم إبعاد ميشال عون
غسان سعود
ف ــي س ـيــاق سـعـيــه إلعـ ــادة ال ـت ــوازن
املذهبي إلى النظام الطائفي ،يقول
رئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ــاح
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون إن تصحيح
التمثيل الرئاسي يكون بانتخابه
ه ـ ـ ــو أو رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع رئـيـســا.
فـتـصـحـيــح الـتـمـثـيــل ال يــرت ـبــط به
ش ـخ ـص ـي ــا ،كـ ــذلـ ــك ف ـ ــإن تـصـحـيــح
الـتـمـثـيــل الـنـيــابــي ي ـكــون باعتماد
ال ـقــانــون األرث ــوذك ـس ــي ،س ــواء فــاز

روى الخازن كيف صارحه
ً
جعجع برؤيته فيه مرشحًا معتدال
لرئاسة الجمهورية
هــو ـ أو جـعـجــع ـ بــأكـثــريــة ال ـنــواب
امل ـس ـي ـح ـيــن .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـتـضــح
م ـســاعــي جـعـجــع إلب ـق ــاء األوضـ ــاع
على ما هي عليه ،لخشيته من فوز
الـعــونـيــن بــاملـكـتـسـبــات الـحــريــريــة
الحالية.
س ـم ـيــر ج ـع ـجــع ك ــان ــت ل ــه م ـقــاربــة
القتراح القانون األرثوذكسي قبل
نحو عامني أكثر توازنًا من مقاربته

طلب جعجع من الخازن إقناع البطريرك وجس نبض حزب الله قبل مفاتحة عون بموضوع ترشحه (مروان بوحيدر)

ّ
اليوم القتراح عون .بدل أن يتلقف
ج ـع ـجــع االقـ ـ ـت ـ ــراح وي ـض ـغ ــط عـلــى
حلفائه لـقـبــولــه ،ن ــاور كـعــادتــه في
انتظار أن يطيحه الحلفاء .وها هو
يــواصــل حملته التحريضية على
ً
الـعــونـيــن ،مكمال محاولته إقناع
الرأي العام برفع الصوت النتخاب
ّ
أي ك ــان رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة بــدل
ّ
إلــزام قوى  14آذار بتعهد انتخابه
أو عون حصرًا .يفترض العونيون
أن ت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــل نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاب ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب
ّ
يحسن شــروط االنتخاب،
الرئيس
أمـ ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــوات فـ ــا ت ــري ــد «ت ـح ـســن
ال ـ ـشـ ــروط» أو أي شـ ــيء آخـ ــر غـيــر
انـتـخــاب رئـيــس للجمهورية اآلن.
وهكذا رفض جعجع مــرارًا تحديد
مـ ــواص ـ ـفـ ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـت ــوافـ ـق ــي
أو ب ــرن ــام ـج ــه ال ــرئ ــاس ــي؛ ف ــا يـهــم
موقف الرئيس املنتظر من قانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب والـ ـحـ ـق ــائ ــب الـ ــوزاريـ ــة
وال ـت ـع ـي ـي ـنــات اإلداريـ ـ ـ ــة وم ـحــاربــة

اإلرهاب وملف النفط وسالح حزب
الـلــه وكــل الـعـنــاويــن األخ ــرى ،املهم
انتخاب الرئيس.
ج ـ ــدي ـ ــد جـ ـعـ ـج ــع كـ ـشـ ـف ــه ع ـ ـ ــن أحـ ــد
املرشحني املناسبني برأيه للرئاسة
األول ــى .ففي حــوار مع «ال ـلــواء» ،قال
الــوزيــر الـســابــق ودي ــع ال ـخ ــازن ،أول
من أمس ،إن سمير جعجع طلب منه
إجراء بحث ّأولي حول مرشح ثالث
ً
ي ـك ــون م ـق ـب ــوال م ــن ال ـج ـم ـيــع .وحــن
سأله عن مواصفات املرشح الثالث،
أجابه جعجع «معتدل وبمواصفاتك
يا شيخ وديع».
«القوات» لم تنف رواية «اللواء» ،أما
الخازن فرأى في بيان أن «بعض ما
ورد فــي املـقــابـلــة يفتقر إلــى الــدقــة».
وأك ـ ــد ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» ع ـ ــدم ص ـح ــة مــا
يشاع عن اقتراحه كرئيس توافقي،
مــع العلم بــأن مــن التقوا الـخــازن أو
هــاتـفــوه فــي األي ــام القليلة املاضية
نـ ـقـ ـل ــوا عـ ـن ــه الـ ـ ــروايـ ـ ــة ن ـف ـس ـه ــا ،عــن

إل ـ ـحـ ــاح ج ـع ـج ــع ع ـل ـي ــه فـ ــي ات ـص ــال
ه ــات ـف ــي أن يـ ـ ــزوره ب ـس ــرع ــة ،ف ـ ــزاره
الخازن في الليلة نفسها .وفي نبرة
ت ـغ ـم ــره ــا الـ ـسـ ـع ــادة ،روى الـ ـخ ــازن
كـيــف ص ــارح ــه جـعـجــع بــرؤي ـتــه فيه
ً
مرشحًا معتدال لرئاسة الجمهورية
ً
يـمـكــن أن يـلـقــى ق ـبــوال مــن الـجـمـيــع،
مـقـتــرحــا عـلـيــه خ ــارط ــة طــريــق تـبــدأ
بإقناع البطريركية املارونية وجس
نبض حــزب الـلــه قبل مفاتحة عون
بــاملــوضــوع ،عـلــى أن يـتــرك لجعجع
مهمة إقناع قوى  14آذار.
أمـ ـس ــك ال ـ ـخـ ــازن ق ـل ـبــه ب ـك ـل ـتــا ي ــدي ــه،
ّ ً
محمال بأحالم كبيرة ،وتوجه
وخرج
صــوب صديقه املـطــران بولس مطر.
ط ـل ـبــا ب ــإل ـح ــاح م ــن أح ـ ــد ال ــوس ـط ــاء
ترتيب موعد عاجل مع رئيس كتلة
الــوفــاء للمقاومة محمد رعــد .انعقد
اللقاء خــال أقــل مــن  48ســاعــة .وفي
االجـ ـتـ ـم ــاع س ـم ــع امل ـ ـطـ ــران وال ـش ـيــخ
م ـح ــاض ــرة رعـ ــد ع ــن أه ـم ـيــة ال ـع ـمــاد

عون بالنسبة إلى املسيحيني ،مؤكدًا
لضيوفه أن عليهم التمسك بترشيح
عون ودعم موقفه وعدم التخلي عنه،
حتى لو تخلى حــزب الله عنه ،وهو
أمر مستحيل .خرج الخازن بوجوب
جمع عون وجعجع.
التدقيق فــي مــواقــف الـخــازن يكشف
ع ــن تـكــامــل واض ــح م ــع جـعـجــع .فها
ه ــو ي ــدع ــو (ع ـ ــون وح ـ ــزب الـ ـل ــه) إلــى
«وقــف مهزلة الفراغ الرئاسي رحمة
بالبلد وأه ـلــه» .ويشير فــي تصريح
آخــر إلــى أن «رئيس الجمهورية هو
عنوان للبلد بعيدًا عن أي مواصفات
شخصية لهذا الشخص الذي يشغل
قـصــر ب ـع ـبــدا» .وبـ ــرأي الـ ـخ ــازن ،فــإن
«ال ـ ـفـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي ي ــؤث ــر س ـل ـبــا في
ع ـمــل امل ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،كــذلــك
فإن وجود الرئيس يساعد على عدم
هجرة املسيحيني».
لـعــل مــا نقلته «الـ ـل ــواء» عــن ال ـخــازن
أحرج األخير أمام القوات اللبنانية،
فسارع إلى إصدار بيان التملص من
كــامــه .ولعله ّ
تنبه إلــى سلبية عون
ت ـج ــاه مــواق ـفــه ف ـح ــاول سـحـبـهــا ،إال
أن املــوضــوع ال يتعلق بــالـخــازن بل
بجعجع .فرئيس حزب القوات يقول
ب ـن ـحــو غ ـيــر م ـبــاشــر إن مــواص ـفــاتــه
لرئيس الجمهورية املقبل تختصر
ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن دون مـ ــواص ـ ـفـ ــات،
سـ ــواء ك ــان اس ـمــه وديـ ــع الـ ـخ ــازن أو
ش ــارل رزق أو سـمـيــر أب ــي الـلـمــع أو
نعمة اف ــرام أو م ــروان شــربــل أو «أيــا
ك ــان ،بغض النظر عــن مــواصـفــاتــه».
فـهــو يهتم فـقــط ب ــأن يحفظ لــه تيار
«املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» ح ـص ـت ــه م ـ ــن ال ـ ـنـ ــواب
املسيحيني ولــو كانوا خاسرين بني
الناخبني املسيحيني .وهــو سيهتم
ح ـك ـمــا ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى امل ــواص ـف ــات
ال ـحــريــري ــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة .ال
ّ
هم من موقفه السابق أو الحالي من
النظام السوري وحزب الله والرئيس
رفيق الحريري ،وال تهم عالقاته في
الــداخــل وال ـخــارج ،وال يهم مشروعه
وسماته الشخصية؛ املهم أال يكون
ً
مـيـشــال ع ــون أوال وأن يـكــون رئيس
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ق ـ ــادرًا ع ـلــى إغ ــوائ ــه
ثانيًا وأخيرًا.
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الجميل في الجنوب شاكيًا غياب الدولة
أمال خليل
الـ ـكـ ـت ــائـ ـبـ ـي ــون ي ـ ـم ـ ـيـ ــزون أن ـف ـس ـه ــم
ب ـت ـع ـل ـي ــق صـ ـ ـ ــورة ب ـش ـي ــر أو ب ـي ــار
ال ـج ـم ـي ــل ع ـل ــى صـ ــدورهـ ــم أو ال ــزر
الحزبي .الحدث مهم .رئيس الحزب
امني الجميل في زيارة تاريخية إلى
الـجـنــوب .والجميع حضر الفتتاح

استذكر الجميل عالقة
والده بيار واإلمام الصدر
وصداقته الدائمة مع بري
بيت الكتائب في جديدة مرجعيون.
ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات م ـ ــن غـ ـي ــر ال ـك ـت ــائ ـب ـي ــن
تــوافــدوا .بينما ُرفعت الالفتات في
ب ـلــدات ح ــدودي ــة .سـبــق للجميل ان
زار املـنـطـقــة آخ ــر م ــرة ق ـبــل ال ـحــرب
األهلية.
بـهـجــة الف ـت ــة ك ــان ــت ع ـلــى ال ــوج ــوه.
الـبـعــض ه ـنــاك يـشـعــر بــالـغــربــة في

أرض ـ ــه ألنـ ــه أق ـل ـي ــة مـخـتـلـفــة وس ــط
أك ـث ــري ــة م ـت ـح ــدة .اس ـت ـع ــاد ال ـن ــاس
زيـ ـ ــارة ال ـب ـط ــري ــرك بـ ـش ــارة ال ــراع ــي.
الرئيس األمــن ب ــدوره ،كما وصف،
ك ــان عـلــى ق ــدر اآلم ـ ــال .أسـمـعـهــم ما
يريدون سماعه ،وما يثلج قلوبهم.
فــي بـيــت مــرجـعـيــون وأمـ ــام ممثلي
حركة أمل الوزير علي حسن خليل
وال ـنــائ ـبــن ه ــان ــي قـبـيـســي وقــاســم
هاشم وممثل حزب الله النائب علي
فياض ،حيا «املبعدين عن وطنهم
ّ
ل ـعــل ـهــم يـ ـع ــودون إلـ ــى أرض اآلبـ ــاء
واألجداد ،والرفاق الكتائبيني الذين
ي ـف ـت ـحــون مـ ـج ــددًا أق ــال ـي ــم ال ـح ــزب،
بـعــدمــا أزال االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
معاملها وأخ ـفــى أعــامـنــا ورمــوزنــا
 .»1978ق ـبــل ذل ـ ــك ،حيا
م ـنــذ س ـنــة
َ
الجميل «مقاومة أهل الجنوب عبر
ّ
ِّ
الـتــاريــخ ضــد كــل محتل ومغتصب
ً
وم ـ ـع ـ ـتـ ــد وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى مـ ـق ــاوم ــة
اإلحتالل اإلسرائيلي».
وألنــه تعهد في حديثه لـ»األخبار»
قبيل ال ــزي ــارة أن ــه سـيـكــون كـمــا هو

ح ـتــى ف ــي ال ـج ـن ــوب ،ول ــن يـتـصــرف
ب ــوج ـه ــن ،رأى أن ال ــدول ــة تتحمل
قسطًا كبيرًا مــن مسؤولية مأساة
الـجـنــوبـيــن امل ـبـعــديــن ،فـلــو دافـعــت
ّ
يومها عن الجنوب ،ملا ضل الطريق
جنوبيون ،ينتمون إلى كل الطوائف
واملذاهب .وال بد بعد  14عامًا على
ان ـت ـص ــار املـ ـق ــاوم ــة ،م ــن اس ـت ـك ـمــال
خطوات املصالحة ومشروع العفو
املـ ــوجـ ــود ف ــي امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي».
وف ــوق األرض ال ـتــي حــرره ــا ســاح
حــزب الـلــه ،رأى الجميل أن الــرهــان
عـلــى «دخ ـ ــول ال ـح ــزب إل ــى مـشــروع
الدولة بقي ناقصًا .فاملقاومات التي
ن ـج ـحــت ه ــي ال ـت ــي ال ـت ــزم ــت ح ــدود
أوطانها وانخرطت في بناء دولها»،
كما انتقد تدخل الحزب في القتال
في سوريا من دون أن يسميه ،ودعا
إلى التزام حياد لبنان.
الـجـمـيــل اف ـت ـتــح جــول ـتــه ف ــي بـلــديــة
الـقـلـيـعــة ،ح ـيــث دع ــا ال ـش ـبــاب «ألن
ي ـت ـم ـس ـك ــوا وي ـ ـت ـ ـجـ ــذروا ب ـ ـ ــاألرض،
م ـت ـع ـه ـدًا مـ ــد الـ ـي ــد إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـي ــادات

انتقد الجميل تدخل حزب
الله في سوريا من دون أن
يسميه (هيثم الموسوي)

ل ـن ـت ـعــاون م ـعــا م ــع أي حـ ــزب وفـئــة
ل ـ ـي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب وطـ ـ ـ ــن امل ـح ـب ــة
واالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح» .ب ـع ــده ــا زار مـشــايــخ
خ ـ ـلـ ــوات ال ـب ـي ــاض ــة ق ـب ــل أن ي ـعــود
إل ـ ــى ب ـل ــدي ــة ك ــوك ـب ــا ،ح ـي ــث ك ـ ــان لــه
استقبال شعبي .وفي الخيام ،لبى
دعوة الوزير خليل ،الذي أقام حفل
غــداء على شرفه بحضور فعاليات
الحزب والحركة واملنطقة .استذكر
الجميل عــاقــة وال ــده بـيــار واإلم ــام
مــوســى ال ـصــدر وصــداق ـتــه الــدائـمــة
مــع الــرئـيــس نبيه ب ــري .أم ــا خليل،
فـقــد وج ــد أن زي ــارة الـجـمـ ّـيــل الـيــوم
تـ ـع ــزز روح ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،داع ـ ـيـ ــا كــل
االطــراف السياسية الى القيام بها.
أما نائب حزب الله ،فوضع الزيارة
فــي س ـيــاق طبيعي لـلـمــواقــف التي
تتقارب ،في مرحلة ّ
يمر فيها لبنان
بكثير من التحديات ،التي تحتاج
سبيل
الــى ان تتضافر الجهود في
ّ
مواجهتها ،الفتا الى ان الحوار مثل
ع ـلــى الـ ـ ــدوام اسـتــراتـيـجـيــة ال ـحــزب
لتقريب املواقف.

