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سياسة

ُ
ّ
سعيد :سأهرب عائلتي من لبنان إذا انت ِخب فرنجية

المشهد السياسي

تقرير

باق خلف عون
فرنجيةٍ :
ّعلى الرغم من أن ال أحد من القوى السياسية يقتنع بنضج الحلول الرئاسية في ظل استمرار االشتباك اإليراني ــ السعودي،
إل أن القوى اللبنانية تتعامل بجدية عالية مع اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية في باريس،
ما ينذر بحدوث انقسامات جدية في كل واحد من فريقي  14و 8آذار
خلق اللقاء الــذي جمع الرئيس سعد
الـحــريــري برئيس تـيــار امل ــردة النائب
سليمان فرنجية في باريس منتصف
ً
األسبوع املاضي ،جدال داخليًا واسعًا
ط ـ ــاول فــري ـقــي  14و 8آذار ع ـلــى حــدٍّ
وبمعزل عن نتائج اللقاء ،فإن
ســواء.
ٍ
حـصــولــه فــي ه ــذا الـتــوقـيــت ُع ـ َّـد حدثًا
بحد ذاتــه ،يعيد خلط األوراق وربما
ال ـت ـحــال ـفــات ،ف ــي مـعـسـكــري االنـقـســام
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـت ـق ـل ـيــدي .وتـ ـ ـ ّ
ـرد م ـصـ ّـادر
مـتــابـعــة ط ــرح اس ــم فــرنـجـيــة كـمــرشــح
«مـقـبــول» مــن تـيــار املستقبل لرئاسة
الجمهورية ،إلى الزيارة التي قام بها
النائب وليد جنبالط للسعودية قبل
شـهــريــن .وتـقــول إن إش ــارات جنبالط
امل ـت ـع ـ ّـددة ت ـجــاه فــرنـجـيــة ف ــي املــرحـلــة
ّ
املاضية تؤكد أنه هو صاحب الفكرة،
عـ ـل ــى ق ـ ــاع ـ ــدة اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده وال ـ ـحـ ــريـ ــري
ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــة
املطلوبة التي تريح حزب الله وسوريا

جنبالط صاحب فكرة ترشيح
فرنجية الزاحة عو ن عن سدة
الرئاسة
ّ
وتحقق التسوية ،بهدف إزاحة رئيس
ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـن ــائ ــب
م ـي ـشــال ع ــون ع ــن ال ـس ـبــاق الــرئــاســي.
وبحسب املصادر ،فإنه في الحسابات
االستراتيجية لــدى املقاومة وسوريا
ال مفاضلة بني فرنجية وعون .فاألول
يملك إرث ــا عائليًا ومــواقــف سياسية
وع ــاق ــات شـخـصـيــة وث ـي ـقــة بـمـحــور
امل ـقــاومــة ،فيما ق ـ ّـدم ع ــون مـنــذ وثيقة
م ـ ــار م ـخ ــاي ــل وحـ ـ ــرب ت ـ ّـم ــوز «ظ ـه ـي ـرًا
مـتـقـ ّـدمــا» مل ـحــور امل ـقــاومــة فــي لـبـنــان،
م ــا ّأمـ ــن ت ــوازن ــا ل ـهــذا ال ـفــريــق َعـ َّـوضــه
عن الخروج السوريّ .
وعبر عن الثقة
بعون األمــن الـعــام لحزب الله السيد
حسن نصر الله أكثر من مرة ،بتمسك
ف ــري ــق املـ ـق ــاوم ــة ب ـت ــرش ـي ــح ال ـج ـن ــرال
للرئاسة .وبحسب املصادر ،بقي ّعون
ّ
هو املرشح األول وفرنجية هو املرشح
ّ
الـثــانــي .وتــؤكــد امل ـصــادر أن فرنجية،
ّ
بمعزل عن كل ما قيل ويقال في اإلعالم
ٍ
ومن محيطني به ،ال يمكن أن ُيقدم على

فرنجية :للعماد عون كتلة من  20نائبًا بينما كتلتي من  4نواب (هيثم الموسوي)
أي خطوة «تسووية» مع الفريق اآلخر
ً
مــا لــم يسمع مــن عــون تـنــازال صريحًا
عــن ترشيحه ،ودعــم ترشيح فرنجية
مـ ــن دون أي ضـ ـغ ــوط مـ ــن أي جـهــة
كــانــت ،مــع الـجــزم بــأن ال أحــد ،ال حزب
ضغوط
الـلــه وال ســوريــا ،سيضع أي
ً
على عون تحت أي ظرف .وبدت الفتة
أمس زيارة السفير السوري علي عبد
الكريم علي للرابية .وعلى الــرغــم من
تأكيد الطرفني أن الزيارة ال عالقة لها

السيد« :المستقبل» معتاد على غزالة وكنعان
ّ
ّ
رد اللواء جميل ّ
السيد على كالم وزير العدل أشرف ريفي ،الذي علق أمس على لقاء الرئيس
سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية بالقول إن «من يقرأ التطورات العاملية واإلقليمية
يدرك تمامًا أن كل من هو محسوب على املحور اإليراني السوري ال يمكن أن يصل إلى
رئاسة الجمهورية اللبنانية» .وقال ّ
السيد في بيان له إن «من ُي ّ
سمى بوزير العدل أشرف
ُ ٌ
ريفي هو ،على قدر فهمه أو جهله ،م ِحق في قوله بعدم جواز اإلتيان برئيس للجمهورية
يكون على عالقة مع رئيس سوريا بشار األسد ،ذلك أن ريفي الذي كان ينتمي هو وتيار
املستقبل بالخضوع إلى زمن العميد رستم غزالة ومساعديه ،والذي اعتاد مع فريقه على
ّ
رؤساء حكومات من مستوى غزالة وغازي كنعان ،إنما يستحيل عليه أن يستوعب أو أن
َّ
يتصور رئيسًا للبنان يكون بحجم ومستوى العالقة املباشرة والسيادية مع الرئيس األسد
كالعماد ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية» .وأضاف« :أزمة املستقبل وأزالمه تكمن
في أن سياستهم وتصريحاتهم تستند إلى مزيج من الحقد والجهل والضياع واالزدواجية
ّ
بحيث يمكن الجزم بأنهم باتوا يغنون خارج التاريخ والجغرافيا ويخلطون ما بني تمنياتهم
وما بني الوقائع والتطورات التي أخرجتهم من اللعبة ّ
وحولتهم إلى ّ
مجرد صدى ينتظرون
أعراس أو جنازات غيرهم ليفرحوا هنا ويبكوا هناك».

بالتطورات األخـيــرة ،أشــارت املصادر
املتابعة إلــى أن «زي ــارة سفير سوريا
ّ
تصب في خانة طمأنة عون إلى التزام
دمشق بترشيحه».
وت ـف ــاوت ــت تـحـلـيــات شـخـصـيــات 14
آذار ومعلوماتها بشأن مــا جــرى في
ب ــاري ــس ،ب ــن م ــن اع ـت ـبــر أن م ــا جــرى
«خطوة خطرة ،ومجازفة كبيرة أقدم
عليها الحريري» ،وبني من وصف ما
ج ــرى «ب ــأن ــه اسـ ـت ــدراج م ــن الـحــريــري
لفرنجية في خطوة مدروسة لزعزعة
صـفــوف  8آذار» .وإذا ك ــان الـحــريــري
قـ ــد أط ـ ـلـ ــع بـ ـع ــض ال ـش ـخ ـص ـي ــات مــن
املستقبل وفريقه الـتــي «استدعاها»
إلى اجتماع السبت في الرياض ،على
فحوى اجتماعه ،فإنه أجرى اتصاالت
أيـضــا بشخصيات فــي ق ــوى ُ  14آذار
في بيروت ،وتشاور معها .وذكر بعد
ّ
الجميل
ظهر أمــس أن النائب سامي
تـ ّ
ـوج ــه إل ــى ب ــاري ــس لـلـقــاء ال ـحــريــري،
وك ــذل ــك جـ ــرى ال ـح ــدي ــث ع ــن ل ـق ــاء قــد
ي ـج ـمــع رئ ـي ــس حـ ــزب الـ ـق ــوات سـمـيــر
جعجع بالحريري .وأش ــارت مصادر
ف ــي  14آذار اط ـل ـعــت ع ـلــى م ـحــادثــات
الحريري وفرنجية لـ«األخبار» إلى أن
«رجل األعمال جيلبير الشاغوري هو
الذي فتح املوضع الرئاسي في اللقاء.
وق ـ ـ ــال الـ ـح ــري ــري ل ـفــرن ـج ـيــة بـحـســب
املصادر« :الحزب (حزب الله) بيمشي
فـيــك؟» ،فــأجــاب فرنجية بــأن «الحزب
ي ــؤي ــدن ــي» .وع ــن مــوقــف عـ ــون ،أج ــاب
فــرنـجـيــة« :إذا تــوافـقـنــا تـتــم معالجة
املوضوع في حينه».
وع ـ ـلـ ــى إث ـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ب ـ ــدأ الـ ـح ــري ــري

اتصاالته مع فريقه ،الــذي انقسم بني
م ــؤيــد ل ـف ـكــرة ال ـت ـح ــاور م ــع فــرنـجـيــة،
وب ـ ــن راف ـ ــض ك ـل ــي مـ ــن م ـن ـط ـلــق «أن
فرنجية يمثل األسد في قصر بعبدا،
وال يـجــوز أن ننتخبه ،حتى لــو جاء
ال ـحــريــري رئـيـســا لـلـحـكــومــة» .وســأل
املـعـتــرضــون الـحــريــري «عـمــا إذا كــان
يـضـمــن ب ـقــاءه فــي الـقـصــر الحكومي
ألكثر من ستة أشهر؟».
وتخوفت مصادر في قوى  14آذار من
أن يكون ثمة قطبة مخفية في التعامل
مع ملف انتخاب فرنجية ،على أساس
أن «ال ـشــاغــوري هــو صــديــق الــرئـيــس
نبيه ب ــري ،وهــو يطمح ألن يـكــون له
دور في قطاع النفط ،ما يطرح أسئلة
ع ــن ص ـف ـقــة س ـيــاس ـيــة كـ ـب ــرى ي ـجــري
التعامل معها بني بيروت والسعودية
وإيران».
وفـيـمــا أع ـلــن رئ ـيــس ح ــزب الوطنيني
األحرار دوري شمعون بعد لقائه وفدًا
موسعًا من القوات اللبنانية ،وتداوله
هاتفيًا مــع جعجع «رفـضــه النتخاب
فــرن ـج ـيــة رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة» ،أكــد
مصدر مسؤول في الـقــوات اللبنانية
ّ
لـ«األخبار» أن «القوات ال تضع فيتو
على أي مــرشــح رئــاســي ،وهــي تدعو
إلى حضور النواب يوميًا إلى املجلس
النيابي النتخاب رئيس للجمهورية.
لكن الـقــوات لن تنتخب إال من يحمل
ف ـ ــي ت ــرشـ ـيـ ـح ــه مـ ـض ــام ــن وم ـ ـبـ ــادئ
طروحات مشروعها السياسي».
مـصــادر قــوى  14آذار مــن املستقلني،
قـ ــالـ ــت ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن «م ـ ـ ــن ي ــري ــد
انتخاب فرنجية رئيسًا ال يقوم بهذه

الجلبة ،وهــذا االستعراض اإلعالمي،
فما جــرى هــو لـحــرق فرنجية وليس
النتخابه» .وأضافت أن «ما جرى هو
م ـقــدمــة ل ـح ــرق جـمـيــع املــرش ـحــن من
القادة املوارنة األربعة ،تمهيدًا ملرحلة
تـســويــة ي ـجــري فـيـهــا اخ ـتـيــار مرشح
وسطي».
ولـ ـفـ ـت ــت أوس ـ ـ ـ ــاط س ـي ــاس ـي ــة إلـ ـ ــى أن
ال ـ ـحـ ــريـ ــري يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون واعـ ـي ــا
ملخاطر «وصول ممثل الرئيس بشار
ّ
األس ــد إلــى قصر بـعـبــدا» .فيما أكــدت
ّ
م ـص ــادر أخـ ــرى أن ال ـنــائــب «الـجـمــيــل
يبدو سعيدًا بترشيح عون ،القتناعه
ّ
بأنه قد يشكل ثنائيًا مع فرنجية في
املستقبل للوقوف بوجه جعجع».
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
إن «األخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــواردة م ــن ال ــري ــاض
وب ــاري ــس تـشـيــر إل ــى أن ه ـنــاك ب ــوادر
ي ـجــري الـعـمــل عـلـيـهــا لتحقيق خــرق
في امللف الرئاسي» ،ولتأكيد «تسوية
ج ــدي ــة» .وأض ــاف ــت أن «ال ـل ـق ــاء ال ــذي
ج ـمــع ال ـح ــري ــري بـشـخـصـيــات ت ـيــاره
كان هدفها البحث في كيفية التعامل
م ــع م ـب ــادرة نـصــر ال ـل ــه ،وتــأك ـيــد عــدم
الـ ـسـ ـم ــاح ألي جـ ـن ــاح فـ ــي امل ـس ـت ـق ـبــل
ب ـض ــرب ال ـط ـب ـخــة ال ــرئ ــاس ـي ــة إن كــان
تحقيقها ممكنًا».
وإذا كان االنقسام واضحًا في  14آذار،
فــإن االنـقـســام أيـضــا بــدا على الفريق
اآلخ ـ ـ ـ ـ ّـر ،الـ ـ ـ ــذي ال تـ ـ ـ ــزال ش ـخ ـص ـيــاتــه
تـتـحــفــظ ع ــن اإلدالء بــال ـت ـصــاريــح أو
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن املـ ــواقـ ــف .وأش ـ ــار أك ـثــر
مــن مـصــدر إل ــى انــزعــاج ضمني لــدى
ع ــون وص ـمــت ل ــدى ح ــزب ال ـل ــه ،ال ــذي
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فـتــح خـطــوط تــواصــل أمــس مــع عــون،
فيما أشــارت مصادر عني التينة إلى
«تـفـضـيــل ب ـ ّـري فــرنـجـيــة عـلــى ع ــون».
وسألت أصوات داخل فريق  8آذار «عن
مــدى هشاشة حلف  8آذار إلــى درجة
يستطيع الحريري بني الحني واآلخر
زرع الشقاق ّ
مرة عبر محاولة استمالة
عـ ــون ووع ـ ـ ــده ب ــإق ــام ــة ت ـس ــوي ــة م ـعــه،
ومـ ـ ّـرة مــع فــرنـجـيــة» .وقــالــت مـصــادر
قريبة من الرابية :إن ما يجري ُيثبت
مجددًا أن اداء تيار املستقبل منذ عام
 2005ق ــائ ــم ع ـلــى ق ــاع ــدة مـسـتـعــدون
لفعل أي شــيء ألجــل إبـعــاد املسيحي
ال ـقــوي عــن الــرئــاســة .م ــرة بالتحالف
الرباعي ،ومرة بالرهان على العدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ت ـم ــوز  ،2006وم ــرة
بالذهاب إلى دمشق ،واآلن بالترويج
للقبول بصديق األسد رئيسًا.
وملس زوار فرنجية بعض انطباعات
إي ـجــاب ـيــة ع ــاد ب ـهــا م ــن ب ــاري ــس ،رغــم
تمسكه بإحاطة اجتماعه بالحريري
بغموض على نحو قال معه فرنجية:
«لـ ــن أق ـ ــول إن ـن ــي اج ـت ـم ـعــت ب ــه أو لم
اجتمع .سأتركها مشكولة» .والحــظ
فرنجية تبعًا لزواره بأن ثمة «اقتناعًا
لــدى الـفــريــق اآلخ ــر أكـثــر مــن أي وقــت
مضى بانتخاب رئيس ذي حيثية»،
مشيرًا إلــى أن الـحــوار الــدائــر فــي هذا
االتجاه «أكثر من جدي حيال اختيار
ً
رئـيــس ق ــوي يمثل فـعــا املسيحيني،
وم ـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـب ـع ــد أن يـ ـك ــون مــن
امل ــرش ـح ــن األربـ ـ ـع ـ ــة» .ول ـف ــت إلـ ــى أن
«ال ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة ب ــا مــوافـقــة
الـسـعــوديــة ال ـتــي تــوافــق عـلــى أسـمــاء
مــرشـحــن وتــرفــض أخـ ــرى» ،عـلــى أنــه
أكـ ــد أي ـض ــا أن وج ـ ــود «جـ ــو إي ـجــابــي
م ــن خ ــال الـ ـح ــوار ع ـلــى االسـتـحـقــاق
الـ ــرئـ ــاسـ ــي ي ـج ـع ـل ـنــي أسـ ـتـ ـم ــر خـلــف
ترشيح العماد عــون .مــا دام مرشحًا
فلست كذلك .أمــا إذا وصلنا الــى يوم
يبحث فـيــه فــي مــرشــح آخ ــر ،فعندئذ
سأختار نفسي .في املعيار السياسي
األح ـجــام تختلف .للعماد عــون كتلة
من  20نائبًا بينما كتلتي من  4نواب.
ه ـنــاك ت ــوازن ــات سـيــاسـيــة ،وال يمكن
تـقـيـيــم حـجـمــي كـحـجــم ال ـع ـمــاد عــون.
حـتــى وإن أحـبـنــي ال ـش ــارع الـشـيـعــي،
فذلك ال يعطيني أفضلية في الخيار
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى ال ـع ـم ــاد ع ـ ــون .وهــو
م ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ح ـ ـسـ ــن ن ـ ـصـ ــر الـ ـل ــه
والرئيس نبيه بري .أنا خلف العماد
عون».

هل ّنسق الحريري مع
السعوديين؟

وتـتـضــارب أيضًا املعطيات عــن مدى
تنسيق الحريري لقاءه بفرنجية مع
امل ـســؤولــن ال ـس ـعــوديــن ،فـفــي الــوقــت
ال ــذي نقلت فـيــه م ـصــادر ل ــ«األخ ـبــار»
عــن ديبلوماسيني عــرب تأكيدهم أن
ال ـس ـعــوديــة ل ــم تـكــن عـلــى عـلــم مسبق
ب ـل ـقــاء ال ـح ــري ــري وفــرن ـج ـيــة ،أشـ ــارت
م ـصــادر مـقـ ّ
ـربــة مــن الـحــريــري إل ــى أن
األخ ـيــر أعـلــم الـسـعــوديــن بنيته قبل
الـ ـلـ ـق ــاء ،ولـ ــم يـ ــدل ال ـس ـع ــودي ــون ب ــأي
موقف أمامه ،مع التأكيد أن «الحريري
ال يمكن أن يقدم على خطوة كهذه من
دون تـنـسـيــق م ـس ـبــق ،خ ـصــوصــا أن
جـنـبــاط ط ــرح األم ــر مــع الـسـعــوديــن
منذ فترة» .وقالت مصادر في  14آذار
إن الـحــريــري ح ــاول إقـنــاع السعودية
بالقبول بفرنجية بـنـ ً
ـاء على أمــريــن:
«األول ،غ ـي ــاب ال ـض ـمــانــة ب ــأال يـكــون
ً
موقفنا في سوريا مستقبال أسوأ مما
هو عليه حاليًا ،وانعكاسه سلبًا على
مــوازيــن ال ـقــوى الــرئــاسـيــة فــي لبنان؛
والثاني أن فرنجية يمكن أن يساعدنا
في اختيار قانون االنتخاب املناسب
ل ـن ــا ،وخ ــاص ــة أنـ ــه ص ــاح ــب م ـش ــروع
قانون الستني منذ عام .»2004

ال يكاد فريق الرابع عشر من
ّ
«مطب» يزيد
آذار ينجو من
في التشرذم بين مكونات
فريقه حتى يواجه آخر .برز
أخيرًا اللقاء بين الرئيس سعد
الحريري والنائب سليمان
فرنجية ،و«الخبريات» عن
احتمال توافق رئاسي بين
االثنين ،فتأهب بعض حلفاء
الحريري مهددين« :ما
بيقطع المدفون«
ليا القزي
ُّ
«إذا اتـ ـف ــق ع ـلــى (الـ ـن ــائ ــب) سـلـيـمــان
فرنجية رئيسًا للجمهورية ،سأقوم
بتهريب عائلتي خارج لبنان» .بهذه
الكلمات عـ ّـلــق ّ
منسق األمــانــة العامة
ل ـق ــوى ال ــراب ــع ع ـشــر م ــن آذار الـنــائــب
الـ ـس ــاب ــق فـ ـ ــارس س ـع ـي ــد ف ــي ات ـص ــال
مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ع ـل ــى لـ ـق ــاء فــرن ـج ـيــة
بالرئيس السابق سعد الحريري في
العاصمة الفرنسية باريس األسبوع
املنصرم.
ّ
ال يــولــد توقيت االجـتـمــاع الباريسي
والظروف التي يندرج تحتها الكثير
م ـ ــن اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ف ـ ــي نـ ـظ ــر «صـ ـق ــور
 14آذار» .ال ـخ ـب ــر ن ـ ــزل كــال ـصــاع ـقــة
ع ـل ــى م ـع ـظــم م ـك ــون ــات ف ــري ــق ال ــراب ــع
ع ـشــر م ــن آذار ال ـت ــي بـ ــدأت ت ـت ـصـ ّـرف
عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة أن انـ ـتـ ـخ ــاب فــرن ـج ـيــة
رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة سـيـحـصــل غ ـدًا.
ن ـف ــي ال ـل ـق ــاء م ــن ق ـب ــل ت ـ ـيـ ـ َ
ـاري املـ ــردة
واملستقبل ،لم ُيثلج قلوب اآلذاريــن،
باستثناء حزب الكتائب الذي يترنح
ّ
املرحب واملتفرج.
موقفه بني
ه ــذه لـيـســت املـ ـ ّـرة األولـ ــى ال ـتــي يــديــر
فـيـهــا ال ـح ــري ــري ظ ـه ــره لـحـلـفــائــه في
فريق « 14آذار» .منذ ال ــ 2009وحتى
اليوم ،اعتاد أن ُيحرك أدوات الشطرنج
دون اس ـت ـشــارت ـهــم ،ل ـيــراض ـي ـهــم بعد
انكشاف خطواته عبر إيفاد موفدين
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـتــرق ـيــع ال ـخ ــاف ــات .قــد
ت ـكــون ه ــذه ه ــي املـ ـ ّـرة الـتــاسـعــة الـتــي
ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا ال ـح ــري ــري ع ـلــى «فـ ــرط»
تحالف ال يجمع بني مكوناته سوى
العداء لحزب الله والنظام السوري.
كالم سعيد يختصر ما يقوله معظم
سياسيي  14آذار بعيدًا عن الكاميرات.
ما يقوله مسؤولون بارزون في تيار
املستقبل ال يختلف كثيرًا عن الالزمة

التي تكررت على مدى األيام األخيرة
في مركز األمانة العامة لـ 14آذار« :قد
يصل فرنجية إلــى بــاريــس ولكنه ما
بيقطع املدفون» ،في تذكير بما قاله
سعيد عــن فرنجية قبل االنتخابات
النيابية عــام  .2005ال تنفي مصادر
«األمـ ــانـ ــة» وال ت ــؤك ــد «ج ــدي ــة ال ـل ـقــاء
وإلى أي مدى ممكن أن يصل التقارب
ّ
ب ــن ال ــرج ـل ــن .ف ــي ك ــل األح ـ ــوال نحن
ن ـع ــارض ــه ألسـ ـب ــاب وطـ ـن ـ ّـي ــة» .وه ــذه
ُ
األسـ ـب ــاب ت ـت ــرج ــم ف ــي ك ــون ان ـت ـخــاب
ُ
فــرنـجـيــة «ي ـع ــادل ان ـت ـخــاب (الــرئـيــس
ال ـ ـسـ ــوري) بـ ـش ــار األسـ ـ ــد ف ــي ّل ـب ـنــان.
عـنــدئــذ سينتقل ال ـشــارع الـســنــي إلــى
أحـ ـض ــان ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش .إذا أرادوا
(ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل) إدخ ـ ــال ال ـب ــاد في
ـرب أه ـلـ ّـيــة ،فـلـيـتـفـقــوا عـلـيــه» .أكـثــر
حـ ٍ
م ــا يـسـتـفــز رواد األم ــان ــة ال ـعــامــة هو
ّ
«يرجعوا
صداقة فرنجية مع األســد،
ّ
إميل لحود رئيس للجمهورية بضل
أحسن ،على القليلة من جبل لبنان».
ال ي ـع ـنــي ل ـ ـلـ ـ ـ «آذاريـ ــن» الـ ـ ــدور ال ــذي
يـلـعـبــه ال ـح ــري ــري كـ ـ «ل ـج ـنــة فــاحـصــة
ملرشحي الرئاسة».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـقــائ ـهــم ف ــي هــذا
امللف مــع حــزب الـقــوات اللبنانية في
الـ ـح ــذر م ــن هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،إال أن ـهــم
ال ي ـ ـتـ ــأخـ ــرون فـ ــي كـ ـي ــل االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات

للقواتيني« :هم الذين فتحوا األبواب
ل ـف ــرن ـج ـي ــة وشـ ـ ــاركـ ـ ــوه ال ـ ـطـ ــاولـ ــة فــي
بكركي وكــرســوه زعيمًا مــارونـيــا من
خ ــال االج ـت ـمــاعــات الــربــاع ـيــة ،الـيــوم
ّ
بطل عاجبهم؟».
ّ
«اي ـ ـ ــه ،مـ ـع ــراب ب ــط ــل ع ــاج ـب ـه ــا» ّ .فـقــد
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـلــف أن
الـ ـلـ ـق ــاء «خـ ـل ــق ب ـل ـب ـلــة ل ـ ــدى ال ـ ـقـ ــوات.
فاتصل رئيس الحزب سمير جعجع
ب ـم ــراك ــز ال ـ ـقـ ــرار ف ــي الـ ــريـ ــاض طــال ـبــا
االس ـ ـت ـ ـي ـ ـضـ ــاح» ،وه ـ ـ ــي تـ ــوضـ ــح أن ــه
«إذا تـطــورت األم ــور ،فسيكون هناك
جبهتان :األولى تضم القوات والتيار
ّ
الحر ،والثانية ستجمع بني
الوطني
املردة والكتائب .ولكن ،ال شيء حتى
الساعة يوحي بتطور األمور إلى هذه

 14آذار :انتخاب فرنجية
انتخابًا لألسد...
يعني
ّ
فليعيدوا لحود

الدرجة» .لذلك ،سيعمد الحريري كما
ّ
كــل مــرة إلــى «تبريد» جبهة مـعــراب ـ
ق ــري ـط ــم ع ـب ــر «إرسـ ـ ـ ــال م ــوف ــد يـلـتـقــي
ج ـع ـجــع ،أو س ـي ـقــوم الـحـكـيــم بــزيــارة
ب ــاري ــس ل ـل ـق ــاء ال ـح ــري ــري شـخـصـيــا،
ّ
الجميل
تمامًا كما فعل النائب سامي
ليل أمس».
ه ــذا «ال ـت ـش ـنــج» لــم يـصــل إل ــى الـبـيــت
امل ــرك ــزي فــي الـصـيـفــي ،فـيـقــول عضو
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي الـكـتــائـبــي إل ـيــاس
ّ
حـ ـنـ ـك ــش إن «الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ل ـ ــم ُي ــزعـ ـجـ ـن ــا
ولـ ــم ن ـش ـعــر ب ــال ـت ـف ــاف م ــن ق ـب ــل ت ـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل عـ ـلـ ـيـ ـن ــا .فـ ــاال ّج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال
ّ
يعني أن املستقبل قــد تبنى ترشيح
فــرن ـج ـيــة إل ــى رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة».
ي ـن ـط ـل ــق ح ـن ـك ــش م ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة
ل ـل ـت ـش ــدي ــد عـ ـل ــى «ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ال ـج ـي ــدة
الـتــي تــربـطـنــا بـفــرنـجـيــة .تـيــار امل ــردة
يـنـظــر إلـيـنــا بــايـجــابـيــة .وق ــد لحظنا
أن ال ـت ـيــار ق ــد ي ـكــون ُي ـع ــوض تــدهــور
ال ـعــاقــة بـيـنــه وب ــن ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر مـ ــن خ ـ ــال االنـ ـفـ ـت ــاح ع ـل ـي ـنــا».
تختلف ُمقاربة «الكتائب» لالنفتاح
ّ
املستجد بني الحريري وفرنجية عن
م ـك ــون ــات « 14آذار» ،ويـ ــرى حـنـكــش
ّ
ّ
أن «االنفتاح طبيعي ُ
ويطمئننا بأن
ذلك سينعكس توافقًا داخليًا .فاملهم
بالنسبة إلينا أن نربح البلد».

الكتائب :لقاء الحريري ــ فرنجية لم ُيزعجنا (مروان طحطح)

علم
و خبر
بري ونتائج مباراة التطوع
أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري ،قيادة املديرية العامة لقوى األمن
الــداخ ـلــي بــأنــه لــن ي ـقـ ّـدم الئ ـحــة بــأسـمــاء مــرشـحــن يــزكـيـهــم لـلـتـطـ ّـوع في
املديرية ،لضمان نجاحهم في املباراة التي أجريت قبل نحو عام الختيار
 4آالف رتـيــب ودرك ــي ج ــدد (مـنــاصـفــة بــن املسلمني واملـسـيـحـيــن) .ولــم
ّ
تتمكن املديرية مــن إصــدار نتائج املـبــاراة طــوال أشـهــر ،بسبب مشكالت
قانونية مرتبطة بصالحيات كل من املدير العام ومجلس القيادة غير
املكتمل النصاب من جهة ،وبسبب خالفات القوى السياسية على حصص
كــل منها مــن جهة أخ ــرى .وإذا أصـ ّـر بــري على موقفه ،فستلجأ املديرية
إلى إصدار النتائج وفق العالمات التي نالها كل مشارك في املباراة ،مع
العلم أن عــدد من نالوا عالمات فــوق معدل  9من  20ال يصل إلــى نصف
عدد املنوي قبولهم (أقل من ألفني من أربعة آالف ،ومن أصل أكثر من 10
ً
آالف مشارك في املباراة) ،فضال عن شكوى ضباط من وجود مشكالت في
املسابقات الخطية التي أجريت للمتبارين.

«مستشفى بهية»
ّ
يروج مقربون من النائبة بهية الحريري أن تشغيل املستشفى التركي في

صيدا بفضلها سيوفر فرص عمل ألبناء املدينة وخدمات طبية تغنيهم
ً
عن مستشفى صيدا الحكومي الذي يعاني من أزمة إدارية ومالية ،فضال
عن موقعه الجغرافي املـحــاذي ملخيم عني الحلوة ،ما يمنع كثيرين من
ارت ـيــاده .وب ــات واضـحــا سيطرة الـحــريــري على املستشفى الجديد بعد
تكليف وزي ــر الـصـحــة وائ ــل أب ــو فــاعــور قـبــل أي ــام لجنة لتسيير أعماله
ّ
بالتنسيق معها .ولوحظ في قرار التكليف أن اسم املستشفى قد تبدل من
«مستشفى الحروق» إلى مستشفى الطوارئ في صيدا الحكومي .علمًا
ّ
بأن الهبة املقدمة من الحكومة التركية بعد عدوان تموز كانت بالتنسيق
مــع الجماعة اإلســامـيــة ومرجعيات صـيــداويــة كــانــت مــوعــودة بالتمثل
بعضو في مجلس اإلدارة.

الفيال هدية
يستفيد م ـســؤول ج ـهــاز أم ـنــي فــي الـجـنــوب مــن ن ـفــوذ منصبه لتشييد
الفيال الخاصة به في مجدليون .واألســاس الذي ارتفع فوقه املبنى قائم
على الهدايا ،من التصميم الهندسي ومــواد البناء هدية إحــدى شركات
ً
امل ـق ــاوالت ال ـص ـيــداويــة ،وصـ ــوال إل ــى نــوافــذ وأب ـ ــواب وواج ـه ــات الــزجــاج
واأللــومـيـنـيــوم الـتــي تبرعت شــركــة متخصصة جنوبية بنصف ثمنها
كهدية أيضًا .املسؤول استحدث نقطة حراسة دائمة أمــام الفيال التي ال
تزال قيد اإلنشاء.

