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جعجع :الحريري فاتحني بفرنجية
قبل  3أشهر ورفضت
بري ّ
متردد
في زيارة السعودية
ُيخبر زوار الرياض أن الرئيس
سـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري تـ ــأخـ ــر فــي
ال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــواف ـق ــة املـلــك
س ـل ـم ــان واب ـ ـنـ ــه وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـم ــان ب ـتــوج ـيــه
دع ــوة لــرئـيــس املـجـلــس النيابي
نبيه بــري لــزيــارة الــريــاض ،وأن
التأخير ّ
سبب املزيد من اإلرباك
لرئيس املجلس.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ــإن
ال ـح ــري ــري ك ــان ق ــد ت ـفــاهــم مع
الـ ـن ــائ ــب ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط عـلــى
ض ـ ـ ـ ــرورة أن ت ــوج ــه ال ــري ــاض
دع ــوة خــاصــة لــرئـيــس املجلس
وتحتفي بــه ،ويـصــار الــى طرح
مـ ــوضـ ــوع امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ال ـخ ــاص ــة
بفرنجية خــال وج ــوده هناك،
ّ
ممنيًا النفس بأن «يصبح بري
تلقائيًا من الفريق العامل على
إنجاح التسوية».
ويـ ـق ــول ال ـ ـ ـ ــزوار إن ال ـح ــري ــري
قــرأ عــدم إب ــاغ بــري اسـتـعــداده
الفوري لزيارة السعودية ،على
أن ـهــا رس ــال ــة سـلـبـيــة تـعـبــر عن
أن رئ ـيــس املـجـلــس لــم يحصل
على تغطية من حزب الله لهذه
الـ ـخـ ـط ــوة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن م ـقــربــن
م ـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري ت ـ ـحـ ــدثـ ــوا عــن
مفاتحتهم مسؤولني سعوديني
ب ـص ـع ــوب ــة أن ت ــوجـ ـه ــوا دع ــوة
لـ ـب ــري ،ب ـي ـن ـمــا ت ـش ـن ــون حـمـلــة
ع ـن ـي ـفــة وش ــام ـل ــة ع ـل ــى حـلـيـفــه
األســاســي حــزب الـلــه ،وتعلنون
ك ــل ي ـ ــوم ع ــن ل ــوائ ــح تـتـضـمــن
أس ـمــاء قـيــاديــن فـيــه عـلــى أنهم
إره ــاب ـي ــون ،كـمــا تـقـفــون خلف
وق ــف ال ـق ـمــر «ع ــرب ـس ــات» لبث
قناة املنار ،وأنكم تحثون القمر
اآلخــر «نايل ســات» على القيام
بــاألمــر نـفـســه مـقــابــل مـغــريــات
م ــادي ــة .وأن رئ ـيــس املـجـلــس ال
يمكنه زيــارة السعودية إال في
ظل توافق عام.
وقال مقربون من الحريري إن
بري ال يزال يتحدث عن ضرورة
إبقاء الباب مفتوحًا أمام توافق
ع ـلــى رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة مــن
خــارج نــادي املرشحني املوارنة
األربعة ،طاملا أن هناك معارضة
قوية متبادلة حولهم ،علمًا بأن
ب ــري سـبــق لــه أن أك ــد أن ــه ليس
مــن عــرابــي «تـســويــة فرنجية»،
وإن ك ــان ال ي ـعــارض نتيجتها
فــي حــال حـصــول تــوافــق جدي
وقوي حولها.

وعــد بــه ،لناحية اإلعــان الرسمي عن
ال ـتــرش ـيــح ،وت ــأم ــن ت ــواف ــق ف ــري ــق 14
آذار عـلــى ه ــذا امل ــوق ــف .وق ــال املـصــدر
إن ال ـ ـحـ ــزب «يـ ــريـ ــد بـ ـص ــراح ــة إب ـق ــاء
الـكــرة فــي امللعب اآلخ ــر ،وهــو ينصح
فــرنـجـيــة ضـمـنــا ب ـع ــدم االنـ ـج ــرار الــى
نقل الضغوط مــن جهة الفريق اآلخــر
الــى فــريـقـنــا ،وخـصــوصــا أن مشكالت
الفريق اآلخر ال تزال كبيرة».
(األخبار)

مبادرة سعد الحريري لن«
ُ
تم ّر» .بهذه العبارة ،حاول
سمير جعجع تهدئة
ّ
كوادره المنفعلين جراء
«انقالب» رئيس تيار المستقبل
على حلف دام أكثر من
عشر سنوات
ميسم رزق
ف ــي ال ـل ـقــاء الـ ــذي ع ـق ــده رئ ـي ــس الـهـيـئــة
التنفيذية فــي الـقــوات اللبنانية سمير
جعجع مع كــوادره ،في معراب الثالثاء
امل ـ ــاض ـ ــي ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن اإلع ـ ـ ـ ــام (راجـ ـ ــع
األخـ ـب ــار ع ــدد  ٩ك ــان ــون األول ،)٢٠١٥
وض ــع ال ـن ـقــاط عـلــى ال ـح ــروف ،لدحض
ك ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــأوي ـ ــات ال ـ ـتـ ــي رافـ ـ ـق ـ ــت إع ـ ــان
املبادرةّ .
تحدث أمام املجتمعني عن كل
مــا حـصــل ،منذ أن خــرجــت الفكرة على
ً
ل ـس ــان ال ـح ــري ــري ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـي ــوم.
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى ت ـفــاص ـيــل
االجتماع الذي شهد «غضبة» واضحة
لدى الشباب القواتيني الذين ّ
عبروا عن
استياء بالغ من موقف الحريري ،إال أن
جعجع رفــض «وض ــع يــده على الــزنــاد
وإطـ ــاق رص ــاص ــة امل ــوت عـلــى الـعــاقــة
ال ـتــي تـجـمـعــه ب ــال ـح ــري ــري» ،م ــؤك ـدًا أن
«مـسـتـقـبــل ال ـعــاقــة س ـي ـحـ ّـددهــا مـســار
املبادرة».
خالل االجتماع ،كشف جعجع أنه خالل
لقائه بالحريري في الرياض ،قبل ثالثة
أشهر« ،حصل تباين كبير في وجهات
ّ
النظر في ما يتعلق بامللف الرئاسي».
وبحسب مــا قــال جعجع ل ـكــوادره ،فقد
ّ
عبر الحريري أمامه «عــن انزعاجه من
اس ـت ـمــرار ال ــوض ــع عـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه»،
مــؤكـدًا أن «عـلــىّ فــريــق الــرابــع عشر من
آذار تسمية مــرشــح تــوافـقــي ،كــي نرفع

عن أنفسنا مسؤولية التعطيل ،ونرمي
الطابة في ملعب فريق الثامن من آذار».
فـمــا ك ــان مــن جـعـجــع إال أن رف ــض هــذا
الـطــرح لسببنيّ :األول أن ّ«ذه ــاب فريق
 14آذار ن ـحــو ت ـبــنــي م ــرش ــح تــواف ـقــي،
ّ
التمسك بالعماد
سيدفع حزب الله إلى
ميشال عــون أكثر من أي وقــت مضى».
أما السبب الثاني فهو «استغالل رئيس
ّ
تـكــتــل الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح ه ــذا الـطــرح
ملخاطبة الـشــارع املسيحي ،والـقــول إن
 14آذار تبنت ترشيح جعجع لتقطيع
الوقت ليس إال».
وفي سرده لتفاصيل اللقاء ،قال جعجع
إن ـ ــه اق ـ ـتـ ــرح ع ـل ــى الـ ـح ــري ــري «ان ـت ـظ ــار
اللحظة املؤاتية التي يكون فيها الفريق
اآلخـ ـ ـ ــر ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ح ـ ــزب الـ ـل ــه ج ــاه ـزًا
لـلـتـســويــة» .فـمــا ك ــان م ــن ال ـحــريــري إال
ً
أن رم ــى قنبلة ّفــي وج ــه جعجع قــائــا:
«ش ــو رأي ــك نــرشــح سليمان فرنجية»؟
ولـ ــم ي ـخــف ج ـع ـجــع وقـ ــع ال ـص ــدم ــة مــن
طــرح الـحــريــري ،فــأجــابــه «ه ــذه مـبــادرة
ال ُيمكن أن أسير بها .أنا أحاور العماد
عــون منذ سبعة أشـهــر ولــم ّأفـكــر يومًا
في ترشيحه ،فكيف تطلب مني مباركة
تــرشـيــح شـخـصـيــة أب ـعــد م ــا ت ـكــون عن
ثوابتنا وخياراتنا السياسية» ،مؤكدًا
أنــه «لــم يلق جــوابــا مــن الـحــريــري ،لكن
ّ
األخير تبلغ رفضنا منذ ثالثة أشهر».
وحني ُسئل جعجع خالل االجتماع عن
املوقف السعودي من ترشيح فرنجية،
ّ
أجاب رئيس القوات «كل ما ُيحكى عن
أن الطرح يحظى بغطاء إقليمي ودولي
ال أسـ ــاس ل ــه م ــن ال ـص ـح ــة» .ول ـفــت إلــى
أن «ال ـف ـكــرة ول ــدت عـنــد ال ـحــريــري ،وأن
السعوديني كــانــوا يعتقدون بــأن سعد
وض ــع ح ـل ـفــاءه ف ــي ج ــو ه ــذه املـ ـب ــادرة،
وهــم فوجئوا بعد مراجعتنا لهم بأنه
ل ــم ي ـض ـع ـنــا ب ــالـ ـص ــورة ولـ ــم يـنــاقـشـنــا
ب ـه ــا» .وأضـ ــاف جـعـجــع إن «م ــا طــرحــه
ال ـحــريــري ه ــو م ـب ــادرة شـخـصـيــة مـنــه،
يريد أن يدفعنا إليها ألسـبــاب تتعلق
ب ـم ـصــال ـحــه .ف ـهــو يـسـعــى ل ـل ـعــودة إلــى

لبنان ولــن يستطيع ذلــك إال مــن خالل
تحقيقها» .وفيما أكــد «الـحـكـيــم» أمــام
ك ــوادره أن «التسوية لن تـ ُـمــر» ،قــال إنه
«تـ ـ ـح ـ ـ ّـدث إل ـ ــى ش ـخ ـص ـي ــات س ـع ــودي ــة،
منها رئيس املخابرات خالد الحميدان،

مبادرة الحريري
لمصلحته الشخصية وال
صحة للغطاء السعودي

لن أزور الحريري (مروان طحطح)

وجميعهم أك ــدوا أن املـمـلـكــة لــن تسير
بتسوية ال يرضى عنها املسيحيون في
لبنان» .وعن عدم سفره إلى السعودية،
قــال جعجع إنــه لــن يـتـحـ ّـرك مــن مكانه،
وم ــن يــريــد أن ي ـت ـحـ ّـدث إل ـيــه ف ـهــو بــاق
في معراب .أما الحريري ،الــذي أكد أنه
«على تواصل دائــم معه عبر الهاتف»،
فـقــد ج ــزم جـعـجــع بــأنــه «ل ــن يـ ــزوره في
بيت الوسط في حال عودته ،لكن أبواب
معراب ستبقى مفتوحة إذا ما ّقرر هو
االجتماع بنا».
وأك ـ ــد ج ـع ـجــع أنـ ــه وال ـع ـم ــاد عـ ــون «لــن
يتراجعا كما باقي األحــزاب املسيحية،
وأن ال قـ ــدرة ألي ط ــرف ع ـلــى انـتـخــاب
فــرنـجـيــة رئـيـســا فــي ح ــال ع ــدم مــوافـقــة
ع ــون وحـ ــزب الـ ـل ــه» .وأش ـ ــار ال ــى «أن ـنــا
ف ــي الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة م ـس ـت ـمــرون في
حوارنا مع التيار الوطني الحر» ،وفي
حــال «فشلنا فــي تعطيل هــذه املـبــادرة،
ووجـ ــدت ال ـق ــوات نفسها مـضـطــرة إلــى
امل ـفــاض ـلــة ب ــن عـ ــون وف ــرن ـج ـي ــة ،فــإنـنــا
سنختار الـعـمــاد عــون مــرشـحــا» ،علمًا
بأن جعجع أشار إلى أنه لن يذهب إلى
ترشيح عــون مباشرة «فنحن سنفتح
ّ
أيضًا خطًا حــواريــا مــع فرنجية ،لنرى
كيف بإمكاننا انتزاع مواقف سياسية
أكـثــر فــي مــا يتعلق بمختلف املـلـفــات،
إن على صعيد املــؤسـســات السياسية
واألمـنـيــة ،وطبعًا فــي مــوضــوع الحياد
وال ـ ـنـ ــأي ب ــال ـن ـف ــس وقـ ـت ــال الـ ـح ــزب فــي
سوريا ،وقانون االنتخابات» .وعندما
ملس جعجع حجم النقمة القواتية على
تـيــار املستقبل ،ظـهــر الــرجــل أق ــرب إلــى
خيار تدوير الــزوايــا ،مشيرًا إلــى أن ما
حصل «كـبـيــر» ،لكن الـقــوات «لــن تقطع
العالقة مع املستقبل ،بل ستسعى إلى
ً
تنظيم الخالف مع التيار» .قائال «لسنا
في معرض القطيعة مع أحد ،بل هدفنا
ه ــو إب ـق ــاء ال ـت ــواص ــل ق ــائ ـم ــا» .وأكـ ــد أن
«مستقبل العالقة مع الرئيس الحريري
ت ـحـ ّـدده مـجــريــات األم ــور وامل ـســار الــذي
ستتخذه تسوية فرنجية».

محمد بن نايف لريفي :دعه يفشل!
الـ ـتـ ـض ــارب ال ـك ـب ـيــر حـ ــول م ــوع ــد ق ــدوم
الرئيس سعد الحريري الــى بـيــروت ،ال
ي ـب ــدو مــرتـبـطــا ح ـص ـرًا بـحـصــولــه على
موافقة «القوات اللبنانية» على مشروع
ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة
الـجـمـهــوريــة .وتـكـشــف م ـصــادر مطلعة
ع ــن أس ـب ــاب أخـ ــرى ت ـقــول إن ال ـحــريــري
ي ـع ـم ــل ع ـل ــى م ـعــال ـج ـت ـهــا ح ـت ــى ت ـكــون
عودته مثمرة على أكثر من صعيد.
وتكشف املصادر أن القيادة السعودية
التي تدعم مبادرة الحريري ،ال تمارس
ال ـض ـغــوط الـكــافـيــة عـلــى بـقـيــة األط ــراف
بـغـيــة الـسـيــر فـيـهــا ،كـمــا أن ـهــا ال تعمل
ع ـلــى تــوف ـيــر ب ـعــض مـسـتـلــزمــات ع ــودة
الـ ـح ــري ــري ،وخ ـص ــوص ــا امل ــال ـي ــة مـنـهــا،
حيث أظـهــرت ات ـصــاالت األي ــام األخـيــرة
تفاقم املشكلة بأكثر مما هو متوقع.
وفـ ـ ــي مـ ــا خـ ــص الـ ـتـ ـف ــاه ــم مـ ــع ال ـن ــائ ــب
فرنجية ،ح ــاول الـحــريــري االستعاضة
عــن بـيــان الـتــرشـيــح الــرسـمــي والعلني،
بــإجــراء مقابلة تلفزيونية يشرح فيها
الوضع وينتهي الى القول بأن التسوية
«إل ــزام ـي ــة» .لـكــن فــرنـجـيــة ع ــاد وأكـ ــد له
أن الترشيح الــرسـمــي يجب أن يتم من
لبنان ،وأن يكون من خالل بيان يصدر
عن كتلة الحريري النيابية وعــن تياره
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وه ـ ــو مـ ــا يـ ـل ــزم ال ـح ــري ــري
باملجيء الى بيروت.
على صعيد  14آذار ،ال ي ــزال الحريري
يــواجــه مشكلة فــي إقـنــاع قائد «الـقــوات
الـلـبـنــانـيــة» سـمـيــر جـعـجــع ب ـم ـبــادرتــه،
وأن موقف األخير قد تحول الى ذريعة

ل ــدى قـ ـي ــادات وقـ ــوى مـسـيـحـيــة أخ ــرى،
م ــن ب ـي ـن ـهــا حـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب الـ ـ ــذي نـقــل
ع ــن رئـيـســه ال ـســابــق أم ــن الـجـمـيــل أنــه
«سيكون آخــر املوقعني على الصفقة»،
م ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـقـ ـي ــادات وش ـخ ـص ـي ــات سـمــع
الحريري منها «موافقة خجولة» ،وأنها
حثته عـلــى الـتــوصــل ال ــى تـفــاهــم يؤمن
تغطية واض ـحــة وصــريـحــة مــن بكركي
ً
أوال.
وتـ ـشـ ـك ــو ق ـ ـي ـ ــادات فـ ــي فـ ــريـ ــق  14آذار
م ــن ط ــري ـق ــة ال ـت ـس ــوي ــق الـ ـت ــي ي ـتــوالهــا
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدون لـ ـلـ ـح ــري ــري ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
وخـصــوصــا األم ــن ال ـعــام للتيار أحمد
ال ـحــريــري ،ال ــذي يـتـحــدث «بـلـغــة األم ــر،
وأن امل ـس ـت ـق ـبــل ل ــدي ــه ج ـم ـي ــل ع ـل ــى كــل
هــذه ال ـقــوى ،وأنـهــا ملزمة الــوقــوف الى
جــانـبــه» وأن ــه «يـ ّ
ـوجــه إهــانــات مباشرة
وغير مباشرة ،وآخرها قوله ،إن لدينا
من الوسائل ما يكفي إلقناع جميع قوى
 14آذار بالسير خلفنا».
ل ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة األكـ ـ ـب ـ ــر ،ت ـت ـص ــل ب ـفــريــق
«املـسـتـقـبــل» نـفـســه ،وبــالــواقــع الشعبي
ل ـقــواعــده ،وجـمـهــور ال ـقــوى اإلســامـيــة.
وبـ ـ ــات ب ـح ـكــم امل ــؤك ــد ل ـت ـي ــار املـسـتـقـبــل
أن ن ــائ ــب ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة ع ـمــاد
الحوت لن يكون ضمن الكتلة النيابية
الـتــي سـتـصــوت ملصلحة فــرنـجـيــة ،وأن
الجماعة بصدد إعالن موقف ،لكن بعد
أن تصير املبادرة رسمية.
أما داخــل «املستقبل» ،فيبدو أن الوزير
أش ـ ــرف ريـ ـف ــي ،ق ــد عـ ــاد م ــن ال ـس ـعــوديــة
بمناخات «تجبره على كتم اعتراضه،

ريفي كتم اعتراضه ولم يغير موقف
(مروان طحطح)

ال ع ـلــى تـغـيـيــر م ــوق ـف ــه» .وح ـســب زوار
الرياض ،فإن الحريري «كــان قاسيًا مع
ري ـف ــي ،إذ ع ـنــدمــا ش ــرح األخ ـي ــر أج ــواء
الـشـمــال وقــواعــد الـتـيــار الــرافـضــة لهذه
الـخـطــوة ،أجــابــه الـحــريــري ب ــأن «ال ـقــرار
يعود لي ،وما قاله أحمد يمثلني»».
وكـ ـ ــان ريـ ـف ــي ق ــد ش ـك ــا أمـ ـ ــام ال ـح ــري ــري
مــن طــريـقــة تـصــرف األم ــن ال ـعــام لتيار
املستقبل .ونقل لــه «األج ــواء املشحونة
داخ ــل الـتـيــار الـتــي تـقــول بــأن الحريري
يـكــرر خـطــأ زيــارتــه لــدمـشــق ونــومــه في
سرير بشار األس ــد ،وأنــه يريد إعادتنا
الى مرحلة ما قبل عام .»2005
وحـ ـس ــب ال ـ ـ ـ ــزوار ،فـ ــإن ريـ ـف ــي ن ـج ــح فــي
تـ ــرت ـ ـيـ ــب م ـ ــوع ـ ــد لـ ـ ــه مـ ـ ــع ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد

الـسـعــودي محمد بــن نــايــف ،ونـقــل عنه
«أن ال علم له باملبادرة من أصلها ،وأنه
ال يعرف كيفية تسويقها ،وأنه ال يتوقع
أن تـمــارس ب ــاده الـضـغــوط كما يرغب
الحريري ،وأن السعودية لديها الكثير
من األمور التي تشغلها» .وقال الزوار إن
ريفي سمع «نصيحة» بأن ال «يدخل في
معركة مع الحريري تــؤدي الــى إبعاده،
وأن يـلـتــزم الـصـمــت ألن امل ـب ــادرة ســوف
تفشل ،وأن يصار الى إبــراز اعتراضات
قواعد التيار».
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ن ـقــل ال ـ ـ ــزوار نصيحة
ت ـل ـقــاهــا الـ ـح ــري ــري بـ ـش ــأن ع ــودت ــه ال ــى
بـيــروت ،وأن أحــد أب ــرز مستشاريه قال
ل ــه «إذا كـ ــان م ـع ــك امل ـب ـل ــغ امل ــال ــي ال ــذي
يــؤمــن ســداد الــديــون الـتــي بلغت حــدود
 250م ـل ـيــون دوالر ومـ ــا ي ـف ـيــض ألجــل
خـلــق م ـنــاخــات شـعـبـيــة إي ـجــاب ـيــة ،وإذا
كــان لــديــك ضمانة بــأن التسوية سوف
تتحقق ،فعندها اذهــب الى بيروت .أما
في حال عدم ضمان نجاح التسوية ،ولم
يكن معك األموال الالزمة ،فإن الخسارة
لــن تقتصر عـلــى امل ـش ــروع ،بــل سيكون
ال ـت ـمــرد عـلـيــك داخـ ــل «امل ـس ـت ـق ـبــل» أكـبــر
وأكثر فعالية».
وب ـن ــاء عـلــى نـصـيـحــة امل ـس ـت ـشــار ،صــدر
تعميم إعالمي داخــل «املستقبل» بعدم
ال ـحــديــث ع ــن مــوعــد ل ـع ــودة ال ـحــريــري،
وإج ــاب ــة الـســائـلــن بــأنــه م ــوض ــوع غير
معلن ربطًا بالظروف األمنية الخاصة
للرئيس الحريري.
(األخبار)

