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سياسة
في الواجهة

ّ
إتفاق الحريري ـ فرنجيه :مجمد ،مؤجل ،ال ي ـ
من غير المستبعد استغراق مبادرة الرئيس سعد الحريري في رقاد طويل قبل ان تفيق البالد على صدمة انتخاب رئيس.
اي صدمةَ ،بمن وبأي رئيس؟ حتى ذلك الوقت يلبث النائب سليمان فرنجيه بين حلفائه من غير كتم ّ
تصدع اصابهم
نقوال ناصيف
عني كــل مــا شــاع عــن اجتماع باريس
ف ــي  17ت ـشــريــن ال ـثــان ــي ب ــن الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري والـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان
فرنجيه انهما ابرما تسوية مزدوجة:
فرنجيه رئيسا للجمهورية والحريري
رئيسا للحكومة .مــذ ذاك ،لــم يعد اي
حــديــث ع ــن ه ــذه الـتـســويــة يـفـصــل ايــا
من الشقني عن اآلخر .يصالن معا الى
حكم حقبة ما بعد الشغور الرئاسي او
ال يصالن ابدا.
وعلى وفــرة االحــاديــث التي تناوالها
فــي اجـتـمــاع بــاريــس ،وتطرقهما الــى
مـبــادىء محددة يتعهدان العمل معا
على تحقيقها ،هي في احسن االحوال
عـ ـن ــاوي ــن م ــرحـ ـل ــة مـ ــا بـ ـع ــد ان ـت ـخ ــاب
نائب زغرتا رئيسا للجمهورية ومن
ث ـ ّـم ـ ـ ـ ـ كــاس ـت ـطــراد مـكـ ّـمــل ل ــه ـ ـ ـ ـ تسمية
ال ـح ــري ــري ف ــي الـ ـع ــودة ال ــى ال ـس ــراي ــا،
ش ــاء كــل منهما ان يتلو عـلــى مسمع
اآلخــر تأكيد ثوابته التي ال يتزحزح
عـ ـنـ ـه ــا .ت ـم ـس ــك ف ــرن ـج ـي ــه ب ـخ ـي ــارات ــه
السياسية التي ال يحيد عنها ،وهي

الحريري وفرنجيه تبادال
تأكيد تمسك كل منهما
بخياراته االستراتيجية
ع ــاقـ ـت ــه االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ب ــال ــرئ ـي ــس
الـســوري بشار االســد واملـقــاومــة ،ورد
الحريري بدوره بتأكيد خياراته التي
ال ي ـح ـيــد ع ـن ـهــا اي ـض ــا وه ــي تـحــالـفــه
االستراتيجي مــع السعودية ورفــاقــه
في قوى  14آذار ،بيد انه قال ملحاوره
مــا وصـفــه ب ـ «القيمة املـضــافــة» ،وهو
احـتــرامــه عالقاته وتعلقه بأصدقائه
وح ـل ـفــائــه ،ورغ ـب ـتــه واي ـ ــاه ف ــي وضــع
الـخــافــات السياسية جــانـبــا والعمل
معا على انقاذ البالد ودستور اتفاق
الطائف.
انتهى التفاهم الــى ما ُعــد من باريس

نصرالله :إسم عون مكتوب على كفني (هيثم الموسوي)

المشهد السياسي

دمشق :أوان عودة الحريري لم يحن بعد!
ه ــل زار ال ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان فــرنـجـيــة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ــد؟
امل ـع ـط ـيــات امل ـت ــواف ــرة تـشـيــر إل ــى أن
ف ــرن ـج ـي ــة زار ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــوري ــة
دم ـش ــق يـ ــوم أول م ــن أمـ ــس األحـ ــد،
والـ ـتـ ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األسد .اللقاء كان إيجابيًا ،على عادة
الــرجـلــن الـلــذيــن تجمعهما صــداقــة
متينة تتخطى السياسة .وسياسيًا
أيـ ـض ــا ،ك ــان ــت أجـ ـ ــواء ال ـل ـق ــاء تـتـســم
ب ــال ــوض ــوح .ش ــرح فــرن ـج ـيــة لــأســد
تفاصيل م ـبــادرة ال ـحــريــري ،معيدًا
التذكير بموقفه السياسي ،ومؤكدًا
أنــه لــم يـقـ ّـدم أي الـتــزام يتناقض مع
هذا املوقف .وبحسب مصادر قريبة
من القيادة السورية ،فإن األسد ّ
عبر
عــن ّ مــوقـفــه مــن الـتـســويــة املـقـتــرحــة.
ولخصت املصادر هذا األمر بالقول
إن األسد قال لفرنجية إن «األسباب
ال ـت ــي دف ـع ــت ال ــى إخ ـ ــراج ال ـحــريــري

ـف ب ـعــد» .وهــذا
مــن الـسـلـطــة لــم تـنـتـ ِ
الكالم ّ
فسرته املصادر بأنه يعكس
املوقف الحقيقي لألسد من مبادرة
الحريري الرئاسية ،التي ترى فيها
دم ـ ـشـ ــق «مـ ـق ــايـ ـض ــة ب ـ ــن ال ــرئ ــاس ــة
وال ـح ـكــم الـفـعـلــي ل ـل ـب ـنــان» .وربـطــت
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ب ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
املتداولة ،وبني البيان الذي أصدره
أمـ ــس امل ــدي ــر الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق لــأمــن
العام اللواء جميل السيد .فالسيد،
وكان من أشد املتحمسني في فريق
 8آذار وحلفائه لتسوية الحريري ـ
فرنجية ،قال إمس إنه يدرس إمكان
رف ــع دع ــوى قـضــائـيــة ض ــد الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،ف ــي م ـل ــف ش ـهــود
الزور (راجع الكادر املرفق) .ويمكن
االستنتاج من البيان أن رفع الدعوى
سيكون أمام القضاء السوري ،الذي
ّ
ذك ــر الـسـ ّـيــد ب ــأن م ــذك ــرات التوقيف
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أص ـ ـ ـ ــدره ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـح ـ ــق أعـ ـ ـض ـ ــاء

ف ــري ــق ع ـم ــل ال ـح ــري ــري (س ـيــاس ـيــن
وإع ــام ـي ــن وأم ـن ـي ــن وق ـضــائ ـيــن)
ع ــام  2010ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول.
والالفت أن هذا البيان صدر ليعلن
ال ـس ـيــد إس ـق ــاط ادع ــائ ــه الـشـخـصــي
بـحــق ال ـل ــواء وس ــام الـحـســن بسبب
الـ ـ ــوفـ ـ ــاة .ف ــال ـح ـس ــن اس ـت ـش ـه ــد قـبــل
أك ـث ــر م ــن ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،وإس ـق ــاط
االدعــاء الشخصي بحقه في دعوى
مـجـ ّـمــدة عمليًا ينبغي أن يـكــون قد
حصل منذ ذلك الحني ،ما يعني أن
الـسـيــد أص ــدر بـيــانــه ل ـهــدف وحـيــد:
إعـ ـ ـ ــان ن ـي ـت ــه مـ ـق ــاض ــاة الـ ـح ــري ــري
أمــام القضاء ال ـســوري ،على خلفية
مـلــف ن ــزاع ظــاهــره شخصي بسبب
االعتقال التعسفي الــذي ّ
تعرض له
مــن قـبــل فــريــق الـحــريــري بــن عامي
 2005و .2009أم ــا بــاط ـنــه وك ــل ما
ّ
فـيــه ،فسياسي متصل بــالـنــزاع بني
الحريري والحكومة السورية على

خـلـفـيــة الـتـحـقـيــق ال ــدول ــي بــاغـتـيــال
الــرئـيــس رفـيــق ال ـحــريــري ،واالت ـهــام
السياسي الــذي ّ
وجهه فريق الرابع
عشر مــن آذار إلــى دمشق بالوقوف
ّ
خلف االغتيال .وذكرت املصادر بأن
ملف شهود الزور الذي عاد وفتحه
الـسـيــد أم ــس ،ك ــان ق ــد ب ــدأ قـضــائـيــا
في دمشق عندما كانت العالقة بني
الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري والــرئـيــس
ب ـش ــار األسـ ــد ف ــي أوج إيـجــابـيـتـهــا.
وصدرت مذكرات التوقيف السورية
بـ ـح ــق فـ ــريـ ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري رغـ ـ ــم ت ـلــك
اإلي ـج ــاب ـي ــة .وف ـي ـمــا ل ــم ُي ـف ـهــم جـيـدًا
توقيتها السياسي حينذاك ،فإنها
كانت املؤشر األول على أن العالقة
بــن الـحــريــري واألس ــد لــم تـكــن على
مــا ُي ــرام .كما أن ملف شـهــود الــزور
كــان «مطية» فريق  14آذار إلسقاط
حكومة الرئيس سعد الحريري في
كانون الثاني  .2011وترى املصادر

في بيان السيد مؤشرًا إضافيًا على
موقف دمشق من مبادرة الحريري.
عـلــى صعيد آخ ــر ،نـفــت م ـصــادر في
ف ــري ــق  8آذار م ــا ال يـ ــزال ُي ـش ــاع عن
أن فرنجية ق ـ ّـدم تـعـهــدات للحريري
خ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا ال ـب ــاري ـس ــي الـشـهــر
الفائت ،وال ملساعدي الحريري الذين
يلتقيهم ف ــي ل ـب ـنــان ،وآخ ــره ــم ن ــادر
الـحــريــري والـنــائــب الـســابــق غطاس
خــوري .وقالت املصادر إن الحريري
طــالــب فــرنـجـيــة بـمــواقــف مــن قــانــون
االنتخابات والخصخصة و»تكبير
ح ـ ـجـ ــم االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد» وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا مــن
القضايا ،إال أن فرنجية ّ
عبر عن رأيه
بكل مــا سمعه ،لكن مــن دون الـتــزام
أي م ــوق ــف ،م ــؤك ـدًا أن ه ــذه املـلـفــات
يناقشها مــع حلفائه قبل الـتــزام أي
م ـن ـه ــا .ك ــذل ــك ك ـ ــان م ــوق ــف فــرنـجـيــة
عندما اقـتــرح عليه الـحــريــري زيــارة
السعودية ،إذ ّ
رد رئيس تيار املــردة

