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المشهد السياسي

 14آذار والحريري
في الفريق الذي ينتمي إليه ،من أجل
تسوية لم يحصد منها حتى اآلن إال
معارضة قوى  14آذار لها .وهو يغامر
بكل الشخصيات املستقلة التي وقفت
إل ــى جــان ـبــه ف ــي ع ــز الـتـضـيـيــق عـلـيــه،
وبــالـحـلـفــاء الــذيــن وق ـفــوا مـعــه بـعــد 7
أيار ،وأولهم القوات اللبنانية .مشكلة
الحريري اليوم هي أن ال ثقة مسيحية
به بعد لقاء باريس ،ليس بسبب قيامه
بتسوية يــرى أنها مفيدة ويعتبر أن
املسيحيني أخطأوا بعدم االتفاق على
رئيس للجمهورية خــال سنة وستة
أش ـه ــر ،ب ــل ألنـ ــه ،خــافــا لـفــرنـجـيــة ،لم
يطلع أحـدًا من حلفائه على ما يرسم
من تسوية مع بري وجنبالط.
بتسويته هــذه يضع الحريري نفسه
في مكانة العداء للمسيحيني (بعدما
ً
اس ـت ـع ــدى ط ــوي ــا مـسـيـحـيــي ال ـت ـيــار
الوطني الحر) ،أو األكثرية املسيحية
ال ـت ــي ت ــرف ــض أن ي ـق ــرر ال ـح ــري ــري مــا
ي ـ ــراه م ـنــاس ـبــا ل ـع ــودت ــه إلـ ــى ال ـســرايــا
الحكومية على حسابها ورغمًا عنها،
وب ــاس ـت ـخ ــدام مـ ــلء ال ـ ـفـ ــراغ ال ــرئ ــاس ــي
وسيلة لعودته إلى بيروت .وللتذكير،
ف ــإن ــه يـ ــوم كـ ــان ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عــون
وال ــدك ـت ــور سـمـيــر جـعـجــع والــرئ ـيــس
أم ـ ــن الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــن أو فــي
بـ ــاريـ ــس ،ك ـ ــان ال ـب ـط ــري ــرك م ـ ــار نـصــر
الـ ـل ــه بـ ـط ــرس ص ـف ـيــر ي ـت ـح ــدث بــاســم
املسيحيني .وحني زاره الرئيس رفيق
الحريري ،في  6آذار  ،1998قال له عبر
مــذكــرة رسـمـيــة إن «املسيحيني عامة
واملوارنة خاصة ال يقبلون بعد اليوم
بــالــوضــع الــراهــن ال ــذي يـغـ ّـيــب دورهــم
ودور مرجعياتهم» .الكالم نفسه يمكن
أن يقال اليوم للحريري االبن ،ولو عن
غير لسان بكركي التي تتردد أنباء عن
موافقتها على ترشيح فرنجية.
ال ـق ـص ــة ال ـ ـيـ ــوم ل ـي ـس ــت اخـ ـتـ ـي ــار اس ــم
امل ــرش ــح س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة فـحـســب،
بــالـنـسـبــة إل ــى ق ــوى  14آذار ،ب ــل هي
أي ـ ـضـ ــا م ـ ــا ي ـم ـك ــن أن ي ـخ ـل ـق ــه خ ـي ــار
الـحــريــري السير مــن دون حلفائه في
تـســويــة ،ولــو كــانــت إقليمية ودولـيــة،
م ــن ت ــداع ـي ــات ع ـلــى م ـس ـتــوى الـعــاقــة
والـ ـش ــراك ــة ب ــن ال ـح ــري ــري ب ـمــا يمثل
واملسيحيني .فمن صــاغ تسوية على
ه ــذا ال ـن ـح ــو ،ال يـمـكـنــه أن ي ـتــوقــع أن
ت ـكــون  14آذار بـعــد ل ـقــاء بــاريــس هي
نفسها كما كانت قبله .وهــذا الفريق
لـيــس مـسـتـعـدًا ف ــي ك ــل م ــرة أن يلملم
آثــار الخيبات املتتالية على جمهوره
وعلى وسطه السياسي.
ف ـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،ال ي ـم ـك ــن أي ـض ــا

العامة الــى الحريري األب وجنبالط،
ف ــي ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،في
مـسـتـشـفــى ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
ّ
بـ ـي ــروت ح ـي ــث ك ـ ــان ي ـع ـم ــل .ت ــوط ــدت
ّ
عالقته بالرئيس الــراحــل ال ــذي كلفه
أولى ّ
مهماته ،وهي فتح قناة تواصل
مع العماد عون عندما كان في منفاه
الباريسي ،بالتعاون مع رجل األعمال
عـمــاد ال ـحــاج .انـتـخــب نقيبًا لالطباء
ع ـ ــام  ،1998ول ـ ــم تـ ـح ــل االت ـ ـهـ ــامـ ــات
وال ــدع ــوى ال ـت ــي رف ـع ــت ض ــده ف ــي ما
يتعلق بكلفة تشييد «بيت الطبيب»
دون انتخابه نائبًا عــن بـيــروت على
الالئحة الحريرية عام .2000
ف ــي ع ـ ــام  ،2001ت ــأس ــس «لـ ـق ــاء قــرنــة
شـهــوان» املـعــارض للوجود الـســوري،
بــرعــايــة ال ـب ـطــريــرك امل ــارون ــي الـســابــق
نصرالله صفير ،فكان خوري« ،صهر»
سوريا (متزوج رئيسة قسم االنعاش
ف ــي الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة سـمــر جـبــور
مــن صافيتا) ،مــن أب ــرز وج ــوه «اللقاء
ال ـت ـشــاوري» ،الـتـجـ ّـمــع املسيحي الــذي
ت ــرأس ــه ن ــائ ــب ب ـش ــري الـ ــراحـ ــل ق ـبــان

نـفــي ال ـتــداع ـيــات ال ـتــي أحــدث ـهــا خـيــار
فــرن ـج ـيــة وت ـق ــدم ــه ع ـلــى ال ـع ــاق ــة بــن
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر واملـ ـ ــردة ،مهما
كــابــر ال ـطــرفــان فــي نـفــي أي تــداعـيــات
ل ـه ــا ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـش ـم ــال .وهــو
ّ
سيرتد أيضًا عليهما مهما كانت
أمر
نتيجة هذه التسوية.
لكن بقدر ما هي األضــرار التي وقعت
حتى اليوم كبيرة ،يمكن الكالم أيضًا
عن األضرار الواقعة حتمًا إذا لم تنجز
التسوية.
ك ــام السفير الـسـعــودي عـلــي عــواض
الـ ـعـ ـسـ ـي ــري الـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــاد إل ـ ـ ــى ل ـب ـن ــان،
أث ـنــاء زي ــارة مستشار املــرشــد األعـلــى
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي
أك ـب ــر واليـ ـت ــي ،بـ ــأن ال ــري ــاض «ت ــدعــم
أي مـ ــرشـ ــح يـ ـجـ ـم ــع عـ ـلـ ـي ــه األش ـ ـقـ ــاء
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ع ـم ــوم ــا وامل ـس ـي ـح ـي ــون
خصوصًا» ،أثــار االرتـيــاح في الفريق
املسيحي املعارض لتسوية الحريري،

األضرار التي ستقع
إذا لم تنجز التسوية
بقدر األضرار التي
وقعت حتى اليوم
وأث ـب ــت بـحـســب م ـص ــادر ه ــذا الـفــريــق
صـحــة مــا كــانــت تـقــولــه مـنــذ أي ــام بــأن
السعودية لن توافق على التسوية من
دون رض ــى حلفائها املـسـيـحـيــن ،أي
القوات اللبنانية.
لكن تحول فريق القوات والتيار فريق
م ـمــان ـعــة ل ـل ـت ـســويــة ،ي ـط ــرح أمــامـهـمــا
تحديًا أكبر من مرحلة ما قبل االتفاق
ب ــن ال ـح ــري ــري وفــرن ـج ـيــة .ألن عــرقـلــة
وص ــول فرنجية شــيء واالنـتـقــال إلى
مــرحـلــة إن ـجــاز االسـتـحـقــاق الــرئــاســي
شــيء آخ ــر .واالكـتـفــاء املسيحي بمنع
وص ـ ــول فــرن ـج ـيــة ال ي ـع ـنــي ال ـتــوصــل
إلـ ــى ح ــل ألزمـ ـ ــة ال ــرئ ــاس ــة .وال ـت ـبــريــر
الذي يعطيه الحريري بأنه يهدف من
تسوية فرنجية إلى إنجاز االستحقاق
الـ ـ ــذي لـ ــم يـ ـق ــدر ع ـل ـي ــه امل ـس ـي ـح ـي ــون،
سيكون حينها فــي محله .وأي فشل
للتسوية من دون تقديم عون وجعجع
ب ــدائ ــل ،سـيـعـيــد األمـ ـ ــور إلـ ــى الـنـقـطــة
الصفر مجددًا.

عيسى ال ـخــوري ع ــام  ،2002بهندسة
مباشرة من الحريري وجنبالط ،بهدف
م ـح ــاص ــرة «الـ ـق ــرن ــة» ،وت ــأم ــن غ ـطــاء
مـسـيـحــي ل ـل ــوج ــود الـ ـس ــوري .اجـتـمــع
«اللقاء» حول مأدبتي غداء ،األولى في
منزل خوري في كفرنيس ،والثانية في
مـنــزل الـنــائــب الـســابــق نــاظــم الـخــوري
فــي عمشيت ،لكن ّ
تنصله مــن «الــوفــاء
ّ
ل ـســوريــا» ب ــدأ ع ــام  ،2004حــن سلمه
ال ـح ــري ــري مـهـمــة أخ ـ ــرى ،ه ــي «الـعـمــل

«صهر» الدولة
السورية وصديق
المحافظين الجدد في
الواليات المتحدة

إيران وراء نصرالله
والسعودية تثير لغطًا بين حلفائها
أث ــار تصريح السفير الـسـعــودي علي ع ــواض العسيري
ّ
أمس حول موقف السعودية من امللف الرئاسي لغطًا وبلبلة
في أوساط قوى  14آذار والنائب وليد جنبالط ،وتفسيرات
متناقضة ملعنى قوله إن السعودية «مع أي مرشح يجمع
عليه األشقاء اللبنانيون عمومًا ،واملسيحيون خصوصًا،
ألن رئاسة الجمهورية هي املوقع املسيحي األول في الدولة».
وفي مقابل موقف العسيري «الجدلي» ،علمت «األخبار» أن
مستشار املرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران ،علي
أكبر واليـتــي ،أكــد أن موقف بــاده من انتخابات الرئاسة
«يعبر عنه السيد حسن نصرالله» ،في ّ
في لبنان ّ
رد غير
مباشر على ما تردد من سعي دولي لدى طهران للضغط
على حزب الله من أجل السير في تسوية ترشيح النائب
ّ
سليمان فرنجية .وأكــدت مصادر لــ«األخـبــار» أن واليتي
سمع من األمــن العام لحزب الله ،الــذي التقاه ليل أول من
أمس ،أن «موقف الحزب ال يزال هو نفسه» بتأييد رئيس
تكتل التغيير واالصـ ــاح الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون مرشحًا
لرئاسة الجمهورية .وأوضحت أن «االيرانيني واعون ألهمية
وحدة املوقف الداخلي لدى حلفائهم ،بما ّ
يحصن حزب الله
أمام الضغوط التي ّ
يتعرض لها من جهات مختلفة».
موقف العسيري نزل «بردًا وسالمًا» على القوات اللبنانية،
الـتــي يـسـ ّـوق رئيسها سمير جعجع منذ يــوم السبت أن
«موقفًا سعوديًا سيظهر خالل أيام ،مغايرًا ملا يشاع عن
رض ــى س ـعــودي عـلــى خـطــوة (الــرئ ـيــس س ـعــد) الـحــريــري
بـتــرشـيــح فــرن ـج ـيــة» .واع ـت ـبــر جـعـجــع تـصــريــح الـحــريــري
انتصارًا له ،فيما هرع جنبالط وشخصيات في قوى 14
آذار إلى االتصال بالعسيري لالستفسار منه عن فحوى
موقفه ،لـيـ ّ
ـرد األخـيــر بــأن «هــذا هــو املــوقــف السعودي ولم
يتغير» .ورفضت مصادر قواتية معنية ،في اتصال مع
«األخبار» ،التعليق على «كل ما يرتبط بملف ّالرئاسة حتى
الساعة .نحن مستمرون بالصمت» ،بينما علقت مصادر
في  14آذار على كالم العسيري بالقول إن «موقف السفير
ّ
السعودي يؤكد اهتمام السعوديني بالدور املسيحي في
لبنان .وإصــرارهــم على أن يكون هناك إجماع مسيحي،
يعني أن املكونات املسيحية األساسية ال تدعم مرشحًا
ّ
ليس
معينًا ،وال تعتبر الـسـعــوديــة نفسها معنية ،وه ــذا ّ
موقفًا عــاديــا مــن مـصــدر ،بــل موقف السفير الــذي يمثل
اململكة في لبنان» .وشددت على أن «اإلجماع املسيحي هو
املهم ،بمعزل عن رأي الــدول اإلقليمية والكبرى ،ومن هنا
إعالن النيات بني التيار الوطني الحر والقوات
أهمية ورقة
ً
مشيرة إلى أن «أحد األساقفة الفاعلني ّ
يكرر في
اللبنانية»،
األيــام املاضية أنه لوال ورقة إعالن النيات لقضى ترشيح
فرنجية على عون وجعجع».
في املقابل ،قالت مصادر وزارية إن «تيار املستقبل حريص
على ًعدم املواجهة وإثارة أي إشكال مع الدكتور جعجع»،
مؤكدة أنه «ال تغيير في املوقف السعودي ،وما صدر عن
السفير هو موقف دبلوماسي ال يمكن أن يصدر بغير هذه

ّ
عـلــى خ ــط املـصــالـحــة بينه وب ــن قرنة
ش ـهــوان عـلــى قــاعــدة الــرفــض املشترك
للتمديد الميل لحود».
«ضـ ـ ـ ّـحـ ـ ــى» ب ـ ــه ال ـ ـحـ ــريـ ــري االب ـ ـ ـ ــن فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة عـ ـ ــام ،2005
ح ــن ط ـلــب م ـنــه االن ـس ـح ــاب ملصلحة
النائبة صوالنج الجميل .رضي «على
مضض» ،اال أنه انتفض على محاوالت
االل ـت ـفــاف عـلـيــه فــي انـتـخــابــات ،2009
عندما علم بأسماء الئحة  14آذار عبر
وسائل االعالم ،بعدما كان من املقررين
ف ــي ه ــذا ال ـف ــري ــق« .ح ـ ــارب» املـسـتـقـبــل
بسالحه عبر توزيع كراتني اعاشة «عن
روح الشهيد رفيق الـحــريــري» ،واتهم
ح ــزب ــي ال ـك ـتــائــب والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
بأنهما «ال ّ
يؤمنان التمثيل املسيحي
ف ــي ال ـش ــوف» .بــرغــم ذل ــك« ،ب ـقــي وفـيــا
ّ
آلل الـحــريــري ألنــه لــم يتخل يــومــا عن
أصــدقــائــه .ورب ـمــا لــذلــك ال ي ــزال سعد
الحريري يثق به ويحترمه» ،على ما
يقول عــارفــوه ،اضــافــة الــى أنــه «يجرؤ
على الـحــديــث فــي األم ــور الـتــي يرتاب
منها اآلخرون .وهو دفع ثمن قناعاته

مكان معني».
في
ٍ
ّ
أثرت انتخابات  2009سلبًا في عالقته
ب ـج ـن ـبــاط« ،ب ـعــدمــا جـمـعـهـمــا رئـيــس
ج ـم ـع ـيــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن امل ـس ـي ـح ـيــن فــي
الشرق توفيق بعقليني» .األخير فتح
أب ــواب ال ــوالي ــات املـتـحــدة أم ــام خــوري
بـعــد اغ ـت ـيــال ال ـحــريــري ،مـســاع ـدًا ايــاه
ع ـل ــى ن ـس ــج عـ ــاقـ ــات مـ ــع امل ـحــاف ـظــن
الجدد وبخاصة مساعد وزيــر الدفاع
األم ـيــركــي ال ـســابــق «وامل ـه ـنــدس األول
لحرب الـعــراق» بــول وولفويتز .حاول
أن ي ـ ـ ـ ــؤدي دور صـ ـل ــة ال ـ ــوص ـ ــل بــن
املستقبل ومــرا ّكــز الـقــرار فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة «اال أنـ ــه ل ــم يـسـتـطــع إطــاحــة
مستشارة الحريري آمال مدللي».
بـعــد «م ـغ ــام ــرة» ال ـحــريــري ـ ـ ـ عـ ــون ،لم
ّ
ي ـي ــأس غ ـط ــاس خ ـ ــوري .ي ـج ـ ّـرب حــظــه
في مغامرة جديدة ،ترمي إلى إيصال
أحد «أعــداء» سعد الحريري إلى قصر
بعبدا .ليس صانعًا للرؤساء بالتأكيد،
لكنه «كاسحة ألـغــام» متخصصة في
إزالـ ــة ال ـعــوائــق الـسـيــاسـيــة عــن الـطــرق
التي تفصل الحريري عن خصومه.

اللغة ،وإن تضمن كلمة فيها بعض املبالغة حول (إجماع)
اللبنانيني ،ألنه ال إمكانية ألن ُيجمع اللبنانيون» .وعن سبب
املوقف السعودي ،لم يستبعد املصدر أن يكون «استيعابيًا
للسياق الـســائــد داخ ــل  14آذار ،ريثما يتم الــوصــول إلى
تفاهمات ومواقف مشتركة».
وكــان جعجع قد استقبل في معراب أمس وزيــر الداخلية
ّ
والبلديات نهاد املشنوق الذي أكد «وجــود اتفاق سياسي
حول كل العناوين االستراتيجية .نظرتنا للبنان وقراءتنا
للوضع الـخــارجــي تتطابق فــي الـعــديــد مــن الـنـقــاط ،ولكن
بطبيعة الـحـ ّـال مستحيل أن يكون هناك اتـفــاق ،»%100
ّ
مؤكدًا أن «لكل فريق وجهة نظره ،ولكن هذا ال يعني أننا
أمام مواجهة أو خالف ،بل نحن في مناقشة مفتوحة ال بد
أن تؤدي إلى مكان ما ملصلحة البلد ومسيرة  14آذار ،وهي
ّ
ليست الهزة األولى في العالقات» .وأك َد أن ترشيح فرنجية
«لم ُيعلن رسميًا بعد» ،وأنه «حني ُيعلن الترشيح رسميًا
تجري مناقشته».
ووص ـفــت امل ـصــادر الـقــواتـيــة الـلـقــاء بــأنــه «ل ـقــاء مصارحة
كامل وواضح بكل األبعاد ،وتحليل كامل لوضع الرئاسة
والوضع السوري والدولي».
من جهتها ،رأت مصادر في التيار الوطني الحر أن «املوقف
السعودي ال ّ
يغير شيئًا بالنسبة إلينا .وإذا كــان يحمل
تغييرًا ما ،فإن تأثيراته ستكون لدى فريق  14آذار ،وليس
في فريقنا ،ألن طرح التسوية جاء من الحريري ،سواء كان
بموافقة سعودية أو ال» ،فيما أكدت مصادر ّوزارية في 8
آذار أن «موقف العسيري دبلوماسي ،وهو بكل األحوال ال
يعني فريقنا ،ألننا لم نسمع حتى اآلن املواقف الرسمية
من الفريق اآلخر».
وك ــان وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل قــد أص ــدر بيانًا
أمــس وصــف فيه «املــواقــف واألخـبــار املنسوبة» إليه بأنها
«من نسج الخيال الفتنوي وال ّ
تمت الى الحقيقة بصلة».
ولفت في البيان إشارته إلى ّأن ّ
التيار الوطني ّ
الحر «يريد
ً
للبنان رئيسًا ّ
قويًا بتمثيله أوال للمسيحيني واللبنانيني
ً
على قواعد الشراكة املتماثلة» ،و«قانونًا انتخابيًا عــادال
على قــاعــدة الـشــراكــة املتناصفة» ،وأنــه «لــن يألو جهدًا أو
ما أجمع من اللبنانيني ،وعلى
يحسب وقتًا للحفاظ على ّ
رأسهم حلفاؤه الذين لم يتخل عنهم م ـ ّـرة» ،وهــو ما رأت
فيه مصادر تأكيدًا على أن التيار «غير مضغوط بالوقت
وحريص على عدم التخلي عن ًحلفائه».
الى ذلك ،علمت «األخبار» أن خلوة جمعت املعاون السياسي
لألمني العام لحزب الله الحاج حسني الخليل ومدير مكتب
الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير علي حسن
خليل ،قبل جلسة الحوار في عني التينة بني حزب الله وتيار
املستقبل ،أول من أمسّ .
وتم وضع عناوين عامة للنقاش
ّ
حول امللف الرئاسي في الجلسة على ضوء املستجدات،
ّ
والتأكيد على عدم وجود أي مواقف أو التزامات تجاه امللف،
مع تكرار موقف حزب الله بالتزام ترشيح العماد عون.

هل انتزع خوري وعدًا بالتوزير؟ (أرشيف)

