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سياسة
على الغالف

تزداد يومًا بعد آخر
وعورة الطريق أمام
مبادرة الرئيس سعد
الحريري ترشيح النائب
سليمان فرنجية إلى
الجمهورية.
رئاسة
ّ
ال الحريري تمكن
من إقناع حلفائه
بمجاراته ،وال قوى 8
آذار اجتمعت لدعم
حليفها .اكثرية
القوى المسيحية
أيضًا عارضت تسوية
الحريري ــ فرنجية،
فيما ال يزال االول
يعاني داخل تياره،
ساعيًا إلى إسكات
المعارضين بعد العجز
عن إقناعهم بانتخاب
خصمهم اللدود .آخر
اللقاءات التي ُع ِقدت
في األيام الثالثة
الماضية ّ
عبرت عن
انسداد األفق أمام
التسوية .الحريري
لم يحصل على بركة
سعودية سياسية
(ومالية) ّ
تخوله
العودة إلى بيروت
إلطالق المبادرة،
وخصومه في  8آذار
ال يزالون يطرحون
األسئلة ،وأولها :ما
الذي ُي ِلزمنا بمنح
تيار المستقبل حق
التحكم باختيار رئيس
للجمهورية وتأليف
حكومة وفرض
قانون لالنتخابات
وإدارة البالد؟

نصرالله يستقبل فرنجية:

أسئلة عن الخلفية
والتوقيت والهدف

زار النائب سليمان فرنجية ،أول من
أمــس ،األمــن الـعــام لحزب الله السيد
حسن نصرالله ،وعـقــد معه اجتماعًا
ً
طويال ،بحضور مساعدين للطرفني.
وعلمت «األخ ـبــار» أن فرنجية عرض
خالل اللقاء كل ما سبق أن قام به من
ات ـصــاالت سـيــاسـيــة ،بـمــا فيها اللقاء
مع العماد عــون ،وآخــر املـشــاورات مع
فريق  14آذار ،وال سيما الرئيس سعد
الحريري والنائب وليد جنبالط.
وأكــد فرنجية التزامه «حماية وحــدة
فريقنا السياسي ،ولـهــذا أعلنت عدم
التخلي عن دعم العماد عون كمرشح
لفريقنا لرئاسة الجمهورية» .وبعدما
ش ـكــا م ــن ت ـعــرضــه لـحـمـلــة م ــن جــانــب
«الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء» ،أكـ ــد أنـ ــه «م ـل ـت ــزم ال ـخــط
ال ـس ـيــاســي الـ ــذي أن ــا عـلـيــه م ـنــذ زمــن
طــويــل ،وال ـتــزام االت ـفــاق عـلــى ترشيح
الـعـمــاد ع ــون ،لكنني أس ــأل :ال ــى متى
سوف نستمر في هذا املوقف؟».

وش ــرح فــرنـجـيــة هـنــا مــا «أراه فرصة
لنا ولفريقنا ،مــن خــال إق ــرار الفريق
اآلخ ـ ــر ،بـتــرشـيــح واحـ ــد م ـنــا لــرئــاســة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،وأنـ ــه ف ــي ح ــال ت ـبـ ّـن أن
الفريق اآلخــر ال يريد السير بالعماد
عون ،وهم في املقابل يعرضون دعمي،
ف ــإل ــى م ـتــى سـنـنـتـظــر ،وم ــا ه ــو الـحــد
الزمني ،وما هي الخطة البديلة؟».
وك ــرر فرنجية أنــه لــم يـقـ ّـدم أي الـتــزام
س ـيــاســي لـلـفــريــق اآلخ ـ ــر ،وأن قـبــولــه
ترشيحه للرئاسة ليس فيه مقايضة
م ــع ال ـثــوابــت وال ـت ـفــاه ـمــات الــوطـنـيــة.
وأنـ ـ ـ ــه م ـس ـت ـم ــر س ـي ــاس ـي ــا وإع ــامـ ـي ــا
داعمًا لترشيح العماد عون ،لكنه كرر
السؤال :إنما إلى متى؟
ورد السيد بتأكيد موقف الحزب من
ض ـ ــرورة وحـ ــدة ال ـت ـحــالــف الـسـيــاســي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـمـ ـع ــه م ـ ـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاد عـ ــون
وفرنجية وحركة أمل والحلفاء .وشدد
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ح ـم ــاي ــة ه ـ ــذه الـ ــوحـ ــدة،

وم ـنــع ال ـفــريــق اآلخ ــر م ــن الـعـمــل على
إضعافها .وأشــاد نصرالله بفرنجية
ً
قــائــا ل ــه« :ن ـحــن لــم نـنـظــر يــومــا إليك
كـمــا نـنـظــر ال ــى اآلخ ــري ــن .أن ــت حليف
ج ــدي وم ــوث ــوق م ــن قـبـلـنــا ،ون ـحــن ال
ن ـخ ـشــى ع ـل ــى أن ـف ـس ـنــا م ـن ــك ،ب ــل إن ــك
ال ت ـعــرض ـنــا ألي ن ـ ــوع م ــن االب ـ ـتـ ــزاز،

ما الذي ُي ِلزمنا
أن نمنح الطرف اآلخر
موقع المرجعية
المقررة؟

 14آذار للسنيورة :فليتراجع الحريري عن المبادرة
ُعقد أول من أمس اجتماع في منزل الرئيس فؤاد السنيورة،
ّ
ضمه وعددًا من شخصيات فريق الرابع عشر من آذار ،منهم
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير بطرس
حرب وممثل عن حزب الكتائب ومنسق األمانة العامة لقوى
 14آذار فارس سعيدّ .
وتغيب عن اللقاء النائب جورج عدوان
«ألسباب لوجستية ،نظرًا إلى ارتباطه بموعد آخر» حسب ّما
أفادت مصادر االجتماع .ولفتت املصادر إلى ّأن «اللقاء تخلله
عرض لنقاط الخالف في ملف االنتخابات الرئاسية واملبادرة
التي طرحها الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان
فرنجية» .وقالت إن «االجتماع الذي دام أكثر من ساعتني،
يلغ التباين في وجهات النظر» .وكشفت املصادر أن
لم ِ
«املشاركني حاولوا إقناع الرئيس السنيورة بالضغط على
الرئيس الحريري للتراجع عن هذه املبادرة ،واستبدالها

بمبادرة رئاسية ال يكون فيها اسم فرنجية» ،لكنه «أكد
تمسك الحريري بها»ّ .
أمامهم ّ
وقدم السنيورة مقاربة
ُ
مختلفة أكد عبرها أنه «ال يمكن تجاوز أزمة االستحقاق
الرئاسي إال من خالل هذه املبادرة» .وألقى السنيورة باللوم
على «مكونات فريق الرابع عشر من آذار لعدم قدرتها على
طرح أسماء بديلة ،بعدما طلب الحريري مرارًا من الجناح
اسم
املسيحي االتفاق مع باقي املكونات املسيحية على ً
مقبول من الجميع ،لكنه لم يفعل» .وأضاف السنيورة قائال
«إذا كان لديكم أسماء بديلة اطرحوها للتفاهم ،أما عدا ذلك
فالرئيس الحريري لن يتراجع عن مبادرته» .وأكدت املصادر
أنه «لم ّ
يتم البحث في موقف القوات اللبنانية وال في الخطوات
التي ُيمكن أن يقوم بها رئيسها سمير جعجع نظرًا إلى
غياب عدوان عن االجتماع».

وتتمسك بمواقفك دائمًا الى جانبنا،
وأنــت حليف وشــريــك ،ونحن نفضلك
ف ــي أشـ ـي ــاء ك ـث ـيــرة ع ـلــى ك ـث ـيــريــن من
اآلخرين».
لـكــن نـصــرالـلــه أضـ ــاف« :ن ـحــن اتفقنا
على دعم ترشيح العماد عون ،والذي
حـصــل ه ــو أن ــه ُعـ ــرض عـلـيــك م ــن قبل
الفريق اآلخر .لكن هذا العرض ال يزال
شفهيًا ،ولــم يعلن الرئيس الحريري
وال فريق  14آذار تبني هذا الترشيح
رسميًا ،بل هناك خالفات في ما بينهم
حول األمر».
وردًا عـلــى س ــؤال فــرنـجـيــة «إل ــى متى
ن ـن ـت ـظــر ف ــي حـ ــال ظ ــل ال ـف ــري ــق اآلخ ــر
عـلــى رف ـضــه لـتــرشـيــح ال ـع ـمــاد ع ــون»،
عــاد نصرالله بــه الــى الـبــدايــة وســألــه:
«لـنـســأل أنـفـسـنــا ،مــا ال ـهــدف مــن وراء
هذه الخطوة التي ال تــزال شفهية من
قبل الفريق اآلخر ،وما سر إطالقها في
هــذا التوقيت بــالــذات؟ ومــا هــو الثمن
الذي يريده الطرف اآلخر مقابل ذلك؟
وإذا قبلوا التنازل ،ملاذا اختاروك أنت
ورفضوا العماد عون؟».
وبدا واضحًا من مجريات الحديث أن
نـصــرالـلــه ك ــرر الـتــزامــه بـمــا هــو متفق
عليه لجهة دعم ترشيح العماد عون،
وك ــرر الـتـقــديــر الكبير ملــوقــع فرنجية
وموقفه ،لكنه ظــل عند األسئلة حول
غ ــاي ــة ال ـح ــري ــري م ــن خ ـط ــوة تــرشـيــح
رئـ ـي ــس تـ ـي ــار املـ ـ ـ ــردة ،ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى
أسئلة أخرى حول «ما هو الشيء الذي
ُ
لزمنا بأن نمنح الطرف اآلخر موقع
ي ِ
املــرج ـع ـيــة ال ـتــي ت ـقــرر م ــن ه ــو رئـيــس
الجمهورية ومن هو رئيس الحكومة
وما هو قانون االنتخاب و ...الخ».
وح ـســب م ـصــدر واسـ ــع االطـ ـ ــاع ،فــإن
فــرن ـج ـيــة خ ــرج م ــن االج ـت ـم ــاع مــدركــا
أن الـ ـح ــزب ل ـي ــس بـ ـص ــدد إعـ ـط ــاء أي
تعهد أو موقف حاسم ،وأنــه متمسك
بترشيح العماد عــون ،وأن الـحــزب ال
يــرى ض ــرورة للقيام بــأي خـطــوة قبل
أن ينتهي الطرف اآلخــر من إنجاز ما

