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سياسة
المشهد السياسي

لقاء ثان بين الحريري وفرنجية؟
ّ
التقى الرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية مجددًا خارج لبنان مساء الجمعة الماضي .وفيما يحضر الحريري سلسلة
من الزيارات لشخصيات مسيحية للرياض ،يقترب إعالن رئيس حزب القوات سمير جعجع ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة
الجمهورية
بعد اللقاء «الباريسي» أواخر شهر
تشرين الثاني من العام املنصرم،
ال ـت ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
ورئيس تيار املردة النائب سليمان
ف ــرنـ ـجـ ـي ــة خ ـ ـ ـ ــارج لـ ـبـ ـن ــان م ـ ـجـ ـ ّـددًا
االس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،مل ـنــاق ـشــة آخ ــر
املستجدات حول مسعى الحريري
ل ــدع ــم ت ــرش ـي ــح ف ــرن ـج ـي ــة لــرئــاســة
ّ
الجمهورية .وبينما تؤكد مصادر
متابعة لـ«األخبار» حصول اللقاء
فــي أوروبـ ــا مــن دون اإلف ـصــاح عن
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ن ـف ــت مـ ـص ــادر بـ ــارزة
فــي تـيــار امل ــردة حـصــولــه .بــدورهــا،
ـار
ن ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ب ـ ـ ـ ـ ــارزة فـ ـ ــي تـ ـي ـ ً
املستقبل ح ـصــول ال ـل ـقــاء ،مـشـيــرة
إلى أن «الرئيس الحريري لم يترك
السعودية وعلى ّ
حد علمنا النائب
فــرنـجـيــة ل ــم ي ـتــرك ل ـب ـنــان» ،وقــالــت
املـ ـ ـص ـ ــادر إن «الـ ـلـ ـق ــاء لـ ــم يـحـصــل

يجهز األرضية
جعجع ّ
إلعالن ترشيح عون ويرى
الرئاسة لـ 8آذار
بنسبة  ،%99وال ـ ــ %1املتبقية من
أجل راحة الضمير».
فـ ــي امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،يـ ـت ــرك مـسـعــى
الـحــريــري بــالــغ األث ــر عـلــى العالقة
ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وح ــزب
القوات اللبنانية .ومع أن التقارب
بــن الـقــوات والتيار الوطني الحر
س ــاب ــق مل ـس ـعــى ال ـح ــري ــري بــأشـهــر
ّ
عـ ـ ّـدة ،إل أن ال ـت ـطـ ّـورات املـتـســارعــة
ّ
تؤكد أن مسألة إعالن رئيس القوات
سمير جعجع ترشيح رئيس تكتل
التغيير واإلصــاح النائب ميشال
عــون للرئاسة بــاتــت مسألة وقــت،
وليست مرتبطة بإعالن الحريري
ّ
رسميًا .وفيما ال
ترشيح فرنجية
يتوانى جعجع عــن حشد صفوف

ّ
ّ
للجميل زيارة السعودية (مروان طحطح)
الحريري يحضر

ح ــزب ــه وش ـ ــرح م ــوق ـف ــه م ــن مـســألــة
ترشيح عون أمام قاعدته الحزبية
مــن خ ــال ال ـل ـقــاءات واالجـتـمــاعــات
ّ
املوسعة ،والتي حصل آخرها بداية
ّ
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أك ـ ــدت مـصــادر
ل ــ«األخ ـبــار» أن السفير السعودي

في بيروت علي عــواض العسيري
يبذل جهدًا مع جعجع حتى ال يقدم
عـلــى خ ـطــوة إعـ ــان تــرشـيــح ع ــون.
وك ـشــف مــوقــع «لـيـبــانــون ديـبـيــت»
امل ـق ـ ّـرب مــن ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة قبل
يــومــن عــن ل ـقــاء ع ـقــده جـعـجــع مع

خمسني كادرًا يوم الثالثاء املاضي
لشرح أسباب ترشيحه عون .وقال
جعجع بحسب املوقع إن «تسوية
ال ـح ــري ــري ـ ـ ـ فــرن ـج ـيــة ل ــو نـجـحــت،
ك ـ ــان ـ ــت س ـ ـت ـ ـكـ ــرس إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة إح ـ ـيـ ــاء
فاضحة للمحور السوري ـ ـ اإليراني

في لبنان» ،معتبرًا أن «فرنجية هو
رأس حربة لهذا املـحــور» .ورأى أن
«امل ـ ـبـ ــادرة ك ــرس ــت واق ـع ــا ال يمكن
تخطيه وهو أن رئيس الجمهورية
املـقـبــل سـيـكــون مــن فــريــق  8آذار...
وس ــوف نميل بطبيعة الـحــال إلى

تقرير

حالة طوارئ في صيدا
آمال خليل
ت ــوق ــع م ـف ـت ــي صـ ـي ــدا ال ـش ـي ــخ سـلـيــم
س ــوس ــان اإلف ـ ــراج ال ـي ــوم ع ــن يــوســف
كليب والفلسطيني مـحـمــود فـنــاس،
امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن لـ ـ ـ ــدى فـ ـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات
م ـن ــذ مـ ـس ــاء ال ـخ ـم ـي ــس الـ ـف ــائ ــت بـعــد
شكوى تقدم بها ضدهما لـ ّ
ـذمــه على
صفحتهما عـلــى مــوقــع الـفــايـسـبــوك.
عـنــاصــر مــن ف ــرع املـعـلــومــات تعقبوا
م ـســاء الـخـمـيــس ال ـفــائــت كـلـيــب ال ــذي
كـ ـ ــان م ـ ــوج ـ ــودًا فـ ــي م ـق ـه ــى ،وف ـن ــاس
الــذي كان في مكان عــام ،واقتادوهما
م ـ ـخ ـ ـفـ ــوريـ ــن .الـ ـت ــوقـ ـي ــف ج ـ ـ ــرى ب ـعــد
ساعات من قيامهما بمشاركة تعليق
عـلــى صفحتيهما (عـلــى فــايـسـبــوك)،
على خلفية دعوة سوسان إلى التبرع

في مساجد صيدا ألهل مضايا ،يقول
املـنـشــور« :دعــا املفتي ســوســان خالل
العدوان على غزة إلى التبرع مرتني،
في تموز وفي آب .وفي  4أيلول 2014
س ـلــم ال ـت ـب ــرع ــات ال ـت ــي ج ـم ـعــت خــال
شهر آب وكانت بقيمة  56ألف دوالر.
ول ــم ي ـســأل أح ــد ع ــن ال ـت ـبــرعــات الـتــي
جمعت فــي شـهــر تـمــوز وقيمتها 66
ألــف دوالر ألن ســوســان وضعها في
حساب خاص في فرع بنك البركة في
صيدا باسمه وباسم زوجته» .وبعد
اتصاالت تهديد من خصوم ونصائح
مـ ــن أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء ،أزال ك ـل ـي ــب وفـ ـن ــاس
التعليق .مع ذلك ،أوقفا بعد ساعات.
مصادر مواكبة أشارت لـ»األخبار» إلى
أن القوى األمنية أوقفت الشابني قبل
أن يتقدم سوسان بالشكوى ،بيومني.

ه ـنــا ت ـث ــار الـ ـتـ ـس ــاؤالت ،إذ إن كليب
عـضــو الـلـجـنــة املــركــزيــة فــي التنظيم
ال ـش ـع ـب ــي ال ـ ـنـ ــاصـ ــري ،ف ـي ـم ــا ف ـن ــاس
محسوب على ســرايــا املـقــاومــة .تقول
امل ـص ــادر إن رئ ـيــس الـتـنـظـيــم أســامــة
سعد «لم يحط بعلم مسبقًا بتوقيف
ك ـل ـي ــب عـ ـل ــى الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة».
سوسان «وعد سعد بعدم رفع شكوى
ض ــد ك ـل ـيــب ،لـكـنــه ن ـكــث ب ــوع ــده أم ــام
مطلب الـنــائـبــة بهية الـحــريــري برفع
الشكوى» بحسب املصادر.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،ي ـس ـت ـع ـي ــد كـ ـلـ ـي ــب وف ـ ـنـ ــاس
ً
حريتهما .لكن توقيفهما أث ــار جــدال
واس ـع ــا ف ــي ص ـي ــدا .م ــا ه ــي تــداعـيــات
تــوق ـي ـف ـه ـمــا ع ـل ــى امل ـش ـه ــد ال ـس ـيــاســي
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــداوي ،وخـ ـص ــوص ــا أن سـعــد
ت ـم ـي ــز ب ــدعـ ـم ــه ل ـ ـسـ ــوسـ ــان بـ ــرغـ ــم أن

األخ ـ ـيـ ــر م ـح ـس ــوب ع ـل ــى الـ ـح ــري ــري؟
وملـ ـ ـ ـ ــاذا اقـ ـتـ ـص ــرت ردة الـ ـفـ ـع ــل عـلــى
ً
الـتـعـلـيــق بـتــوقـيــف ال ـنــاشــر ،ب ــدال من
فتح تحقيق بــاإلخـبــار ال ــذي تضمنه
ح ــول تـبــرعــات غ ــزة الـتــي تــوصــل إلــى
تـعـقــب مـصـيــر تـبــرعــات مـضــايــا التي
جمعت في مساجد صيدا خالل صالة
الجمعة وبلغت قيمتها  67ألف دوالر
أمـ ـي ــرك ــي؟ وم ـ ــن ي ـت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــة
التجاوز القانوني الــذي ارتكب بحق
كـلـيــب وف ـن ــاس بـتــوقـيـفـهـمــا م ــن دون
استدعائهما مسبقًا الستجوابهما
ً
حول ما كتباه بدال من توقيفهما؟
تضامنًا مع كليب ،أنشأ عدد من رفاق
كـلـيــب فــي الـتـنـظـيــم ،مـجـمــوعــة باسم
«ضـ ــد ك ــم األف ـ ـ ـ ــواه ،ال ـح ــري ــة لـيــوســف
ك ـل ـي ــب» .وأصـ ـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــا جـ ــاء ف ـيــه:

«ال يليق باملفتي ســوســان أن يعالج
مسألة اتهام له في ذمته املالية طرحت
ف ــي وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
اإللكتروني بهذه الطريقة» .وتساءل:
«أيـ ــن ه ــي دولـ ــة ال ـق ــان ــون وال ـق ـض ــاء؟
أن ت ـقــدم األج ـه ــزة بــأسـلــوب مــافـيــوي
ع ـلــى اع ـت ـق ــال م ــواط ـن ــن وزجـ ـه ــم في
الـ ـسـ ـج ــن ب ـس ـب ــب رأي ذكـ ـ ـ ـ ــروه ع ـلــى
وسائل التواصل االجتماعي ،أو أبدوا
إعجابهم به ،وإن فيه اتهامًا ألي كان،
اعتداء على الحريات في دولة
يشكل ّ
ّ
وسياسيوها ببلد
طاملا تغنى أهلها
الـحــريــات وأواله ــا حــريــة ال ــرأي .وهل
رج ـ ــال ال ــدي ــن وم ـن ـهــم امل ـف ـتــي الـشـيــخ
س ـ ــوس ـ ــان ،أن ـ ـب ـ ـيـ ــاء مـ ـعـ ـص ــوم ــون ال
يخطئون؟».
ت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ل ـي ـســت

