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تقرير

جعجع :الرئيس حتمًا قبل نيسان
يستجيبوا لـلـســارق .امــا إذا توهموا
ان املـ ـس ــدس ح ـق ـي ـقــي ،فـسـيـمـنـحــونــه
ف ــرص ــة ن ـهــب م ــا ف ــي ح ــوزت ـه ــم .كــذلــك
االم ـ ــر بــالـنـسـبــة لـلـتـسـلـيــح .ال ـخــاســر
ه ــو فــرن ـســا ،ال ل ـب ـنــان ،الـ ــذي ل ــم يكن
سـ ـيـ ـحـ ـص ــل مـ ـ ــن «ال ـ ـه ـ ـب ـ ــة» ع ـ ـلـ ــى مــا
يـنـقــل جـيـشــه إل ــى مـسـتــوى الـجـيــوش
ال ـحــدي ـثــة وال ـق ــوي ــة .ام ــا ه ـبــة امل ـل ـيــار،
فـلــن يضيع منها ش ــيء هــي االخ ــرى.
األمـ ـي ــركـ ـي ــون أب ـل ـغ ــوا ق ــائ ــد ال ـج ـيــش
العماد جان قهوجي انهم سيزودون
املؤسسة العسكرية بالطائرات التي
كــان سيدفع ثمنها ورثــة عبدالله بن
عبدالعزيز .هــم حريصون على دوام
احتالل موقع املـ ّ
ـورد الوحيد للجيش
الـلـبـنــانــيُ ،
وي ـف ـش ـلــون ،عـبــر ادوات ـه ــم
في لبنان ،أي محاولة للحصول على
أسلحة اخرى ،كعرض الهبة الروسية
ع ــام  ،2008وال ـع ــرض امل ـت ـكــرر للهبة
اإليرانية.
االم ـ ــر إذا يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـس ـيــاس ـيــة.
ج ـن ــون آل س ـع ــود يـظـهــر ف ــي مـســائــل
أخـ ــرى .تـ ـ ّ
ـروج ق ـنــاة الـعــربـيــة لشريط
«وثائقي» عن االمني العام لحزب الله
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ،وتـصـفــه في
اإلعالن بأنه أشهر املنشقني عن حركة
أم ــل ،ف ــي م ـحــاولــة ل ـل ـتــذاكــي ،والـلـعــب
على وتر ثنائية الحزب والحركة.
ال ش ــك ف ــي أن ث ـمــة مـسـتـفـيـدًا وح ـي ـدًا
مـمــا ق ــام بــه آل س ـعــود ،مـنــذ إعــانـهــم
ع ــن ال ـه ـب ـتــن ح ـتــى يـ ــوم ام ـ ــس ،وهــو
السمسار الــذي قبض عمولة كبيرة،
لـ ـل ــوس ــاط ــة بـ ــن ب ـ ـيـ ــروت والـ ــريـ ــاض
وباريس ،وهي عمولة بمئات ماليني
الـ ـ ـ ــدوالرات .وم ـمــا جـ ــرى ،ثـمــة خــاســر
رئيسي .إنــه الرئيس سعد الحريري
ً
الذي أتى قبل عام حامال مليار دوالر،
ثـ ــم ُسـ ـح ــب م ـن ــه فـ ــي ط ــري ــق الـ ـع ــودة
إل ــى ب ـيــروت قـبــل أي ــام مـمـنـيــا النفس
بــال ـح ـصــول ع ـلــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة،
ع ـب ــر إي ـ ـصـ ــال م ــرش ـح ــه إلـ ـ ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية .هجوم آل سعود ،بإجماع
القوى السياسية أمس ،يضيف املزيد
مــن التعقيد على القضايا الخالفية
في لبنان ،ويبعد املرشحني عن قصر
ب ـع ـبــدا .وبــال ـتــالــي ،ي ـح ـ ّـول ال ـحــريــري
إلــى واحــد من سياسيي فريقه الذين
يكتفون بــاإلكـثــار مــن ال ـكــام ال ــذي ال
وزن له .اما إذا قـ ّـرر النظام السعودي
رف ــع جــرعــة الـجـنــون ،والـلـعــب بــاالمــن
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـلــن ي ـك ــون إال ك ـمــن ق ـ ّـرر
إطالق النار في رأس مشروعه.

رسائل عديدة أراد رئيس
حزب القوات اللبنانية إمرارها
إلى الحلفاء واألخصام والرأي
العام .عوضًا عن مؤتمر
صحافي ،اختار جعجع
استقبال عدد من الصحافيين
لتأكيد «ديمومة» العالقة
مع تيار المستقبل ،وفي
الوقت نفسه «أزلية» الحلف
مع النائب ميشال عون.
يؤمن «الحكيم» بأمرين:
سقوط بشار األسد وانتخاب
رئيس للجمهورية في مهلة
شهرين
ليا القزي
 18شـبــاط  ،2015سمير جعجع ُيـغـ ّـرد
مـعــايـدًا الـنــائــب مـيـشــال ع ــون« :أتـمـ ّـنــى
ق ـبــل عـيــد م ـي ــادك امل ـق ـبــل أن ن ـكــون قد
أتممنا اتفاقنا الكامل ،وكــل عام وأنت
ّ
فوقع
بخير» .صدقت تمنيات جعجعّ ،
غ ــري ـم ــا ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ورق ـ ــة ن ـيــات
ُتوجت بتبني ترشيح عون من معراب
فــي كــانــون الـثــانــي املــاضــي 19 .شباط
 ،2016س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ي ـك ـش ــف أمـ ــام
ضيوفه مــن الصحافيني عــن تـطــورات
ط ـ ــرأت ع ـلــى امل ـل ــف ال ــرئ ــاس ــي« ،ح ـ ّـده ــا
األقـصــى لتعطي نتيجتها هــو نيسان
املقبل» .يرفض أن يكشف ماهية هذه
التطورات .هل ُ
سينتخب رئيس جديد؟
«انـ ـش ــالـ ـل ــه .ن ـح ــن العـ ـب ــون أس ــاس ـي ــون
وسنعمل من أجل ذلك .لم يعد بإمكاننا
أن ُن ـك ـمــل ه ـك ــذا ل ـش ـهــريــن إضــاف ـيــن»،
ي ـج ـيــب ج ـع ـجــع ب ـث ـق ــة .يـ ـب ــدو حــاسـمــا
وهو يقول ّإنه «في رئاسة الجمهورية،
مــن غـيــر ال ـ ــوارد أن ي ـكــون ه ـنــاك خـيــار
ث ــال ــث» ،م ـعــارضــا بــذلــك ك ــام الــرئـيــس
سعد الحريري في  14شباط حني قال
إن من املمكن أن يكون هناك مرشحون
آخرون .قيل الكثير عن أن هدف جعجع
ّ
من ترشيح عــون هو «وراث ــة» جــزء من
الشارع املسيحي ،أما بالنسبة إليه فقد
«قـمــت بــالـخـطــوة الـتــي أراه ــا مناسبة.
وأي حدا بيتصرف صح ،الله بجازيه»،
يضيف ممازحًا.
ت ـم ـثــال س ـ ّـي ــدة حــري ـصــا ي ـب ــدو م ــن تلك
التلة «االستراتيجية» باسطًا يديه أمام
ّ
خليج جونية الهادئ .على طول الطريق
املؤدي إلى مقر حزب القوات اللبنانية،
ال تـتـكــدس الـنـفــايــات فــي ال ـش ــوارع وال

روائ ــح كــريـهــة ،بــل غــابــات مــن األشـجــار
تـ ـحـ ـج ــب صـ ـخ ــب املـ ــدي ـ ـنـ ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــران
ال ـع ـش ــوائ ــي ،وال ـس ـب ــب ه ــو أن «ب ـلــديــة
ّ
غوسطا اتخذت التدابير الالزمة» ،على
حد قول جعجع «املحسود» على الهواء
ّ
النظيف الذي يتنشقه.
«الـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــورة
ب ــاإلج ــراءات األمـنـيــة امل ـت ـشــددة ،غـ ّـيــرت
عادتها :مهمة التفتيش أوكلت ،حصرًا،
إلى عناصر القوى األمنية عند الحاجز
«األم ـنــي» األول .عند الحاجز القواتي
ال ـث ــان ــي ،يـكـتـفــي ال ـش ـبــاب بــال ـتــأكــد من
ه ــوي ــة ال ـض ـي ــف ،وال ـ ــ«أه ـ ــا وسـ ـه ــا»،
باللغة الفرنسية .ال ينتهي «املـشــوار»
الحد ،كما درجت العادة .هذه
عند هذا
ّ
ّ
املرة ،لم تكن املركبات القواتية حاضرة
لـنـقــل ال ـ ــزوار ول ــم ت ـتـ َـل عـلـيـهــم «الئـحــة
املـ ـمـ ـن ــوع ــات» ،ف ـق ــد ُسـ ـم ــح ل ـل ـس ـي ــارات
ـوال ص ــوب
بـ ــاخ ـ ـتـ ــراق ال ـ ـحـ ــاجـ ــز ،وص ـ ـ ـ ـ ً
«مـنــزل سـتــريــدا وسمير جـعـجــع» .هذا
هو املكان نفسه ،الــذي شهد قبل قرابة
الشهر «معجزة» استقبال ميشال عون
مرشحًا لرئاسة الجمهورية.
«تـسـيـطــر» مـســؤولــة مـكـتــب «الـحـكـيــم»
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة أنـ ـط ــوانـ ـي ــت ج ـع ـج ــع عـلــى
الـهــواتــف وحقائب الـنـســاء ،فتحجزها

في مكتبها حتى انتهاء اللقاء .األرزة
الـقــواتـيــة ودائــرتـهــا الـحـمــراء تحرسان
مدخل القاعة ،هناك سيقف «الحكيم»
لـ ـيـ ـلـ ـتـ ـق ــط الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة مــع
ال ـص ـحــاف ـيــن ال ــذي ــن اس ـت ـضــاف ـهــم يــوم
أم ـ ــس .ع ـل ــى ي ـس ــار املـ ــدخـ ــل« ،ف ــرش ــت»
طــاول ـتــان لــأكــل «ال ـق ــاط ــع» املخصص

التطورات الميدانية
هي لصالح روسيا وإيران
لكن سيطرأ ما يوقف
تقدمهم
ُ
فضله
لـلـصــائـمــن ،هــو الـ
طـعــام ال ــذيّ ي ّ
جعجع «ألن ــه ص ـحـ ّـي .تـمــا نــربــح ربنا
جـ ـمـ ـيـ ـل ــة» .سـ ـ ّـيـ ــد مـ ـ ـع ـ ــراب ال يـ ـص ــوم،
ف ـقــد اع ـت ــاد م ـنــذ أن ك ــان ف ــي ال ــزن ــزان ــة
«تـنــاول الطعام ما بني الحادية عشرة
َ
الشوك
والنصف والظهر» .ترن أصوات
(هيثم الموسوي)

والصحون ،قبل أن «تجتاح» أنطوانيت
منشدة للقدس!
املكان
ً
«الـجـمـهــوريــة الـقــويــة» وعلمها يزينان
حــائــط قــاعــة االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي يطغى
عـلـيـهــا ال ـل ــون األب ـي ــض :غ ـطــاء الـطــاولــة
املستطيلة ،غـطــاء الـكــراســي ،األوراق…
وحــدهــا كــرســي جـعـجــع رم ــادي ــة .يأخذ
الصحافيون واإلعالميون «األصــدقــاء»
م ــوق ـع ـه ــم ح ـ ـ ــول الـ ـ ـط ـ ــاول ـ ــة ،ت ـح ـض ـي ـرًا
الن ـطــاق الـجـلـســة اإلعــام ـيــة .هــي جــزء
مـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـ ـعـ ــراب اإلع ــام ـي ــة
الجديدة ،فبعد «دردشـتــن» مع النائب
أن ـطــوان زه ــرا ،اخ ـتــار جعجع أن يكون
هو «املصدر» هذه ا ّملــرة ،ليوضح نقاطًا
عدة ،بدءًا من رئاسة الجمهورية ،مرورًا
ـوال إل ــى نظرته
ب ــ«ه ـفــوة» ال ـب ـيــال ،وصـ ـ ً
للتطورات اإلقليمية والــوضــع امليداني
في سوريا.
«يا ذوات» ،يدخل جعجع القاعة ُمرحبًا.
قبل الـبــدء« ،قـهــوة بــا كافيني .مــع إنو
مـنـيــح أوقـ ـ ـ ــات» .االرتـ ـي ــاح ظ ــاه ــر على
مــامــح رئـيــس حــزب ال ـقــوات اللبنانية
مسلة تحت باطو» .رئيس
الذي «ما في ّ
«أكـ ـث ــر األح ـ ـ ــزاب ال ـع ــاب ــرة ل ـل ـطــوائــف»،
عـلــى ذم ــة آخ ــر اسـتـطــاع ل ـلــرأي أعـ ّـدتــه
رك ــز فــي خـطــابــه عـلــى ثــاث
«ال ـق ــوات»ّ ،
نقاط :التحالف مع تيار املستقبل ،عدم
العودة إلــى زمــن االصطفاف الطائفي،
وال ـح ـلــف م ــع ع ــون ال ت ــراج ــع ع ـنــه .في
ال ـن ـهــايــة« :ال ـب ـي ــت يـلـلــي م ــا ف ــي حكيم
بيخرب» ،يقول باسمًا.
«عجقة» الصحافيني أمــس وتنافسهم
ل ـطــرح األس ـئ ـلــة ،وأح ـيــانــا اإلج ــاب ــة عن
أسئلة بعضهم البعض من باب املزايدة
ع ـلــى امل ـض ـيــف ،دف ـع ــت م ـس ــؤول جـهــاز
الـتــواصــل واإلع ــام ملحم ريــاشــي إلــى
لعب دور رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
ب ــري« :بــال ـن ـظــام إذا ب ـت ــري ــدوا» ،قامعًا
األح ـ ــادي ـ ــث ال ـجــان ـب ـيــة ق ـب ــل أن يـتــابــع
«شخبطته».
ابـ ــن بـ ـش ـ ّـري «ال ـح ـل ــوة والـ ـت ــي أزوره ـ ــا
مــن وقــت إلــى آخ ــر» ،ال يــزال ُيـصـ ّـر على
اس ـت ـخــدام ع ـب ــارة «الـ ـث ــورة ال ـســوريــة».
بالنسبة إليه ،ال يبدو أن القوات العربية
س ـت ــدخ ــل إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا «ف ــال ـس ـع ــودي ــة
ت ـش ـت ــرط م ـ ـ ـ ــؤازرة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية وأشك بأن يقبل باراك أوباما
بذلك» .األمــور لن تتبدل «قبل انتخاب
رئ ـيــس جــديــد فــي أم ـيــركــا» .ول ـكــن« ،ال
ي ـفــرحــن فـ ـ ِـرح ،ل ــن يـبـقــى ب ـشــار األس ــد»
ّ
رئيسًا .صحيح أن التطورات امليدانية
ّ
«هي لصالح روسيا وإيران ولكن هناك
مد وجزر ،سيطرأ أمر يوقف تقدمهم».
ّ
الحرب الكونية في سوريا ،كما يصفها
جعجع ،لن «تــؤدي إلى حل الجيش أو
ّ
اإلدارات .التغيير سيكون على مستوى
الفئتني األولى والثانية» في النظام.

تقرير

اللعب بنار السعديات؟
آمال خليل
الحملة للمواجهة املباشرة ،ومشيرًا
الـ ــى أن األه ــال ــي «مـ ــا خـلـصــت عـنــدن
ال ـق ـصــة ومـسـتـعــديــن ل ـكــل اح ـت ـمــاالت
املواجهة».
على صعيد الحمالت ،ال تنوي «طلعت
ري ـح ـت ـكــم» ال ــدع ــوة ال ــى ت ـحــركــات في
الشارع اآلن .يقول الناشط في الحملة
علي سليم «إن األسـبــاب التي دفعت
الـنــاس لتتحرك فــي السابق انتفت...
لذلك تتطلع الحملة لتنفيذ تحركات
م ـبــاشــرة تــزعــج الـسـلـطــة وال تحتاج
الــى مـشــاركــة ح ـشــود» .األم ــر مختلف
بالنسبة إلــى حملة «بــدنــا نحاسب»
التي لم «تعتزل» الشارع .يرى الناشط
في الحملة علي حمود أن زخم الشارع
سـيــرتـفــع «ب ـعــدمــا فـضـحـنــا وعـطـلـنــا
ص ـف ـقــة ال ـت ــرح ـي ــل امل ـل ـي ـئــة بــال ـتــزويــر

والعمالة والـفـســاد» .وعــن املوقف من
إعــادة فتح املطامر واعتماد املحارق،
ّ
يذكر حمود بالحلول البيئية املقدمة،
مطالبًا بتحقيقها في صفقة «خالية
م ــن ال ـف ـس ــاد وامل ـح ــاص ـص ــة املــذهـبـيــة
الطائفية» ،ومعلنًا أن الحملة «جاهزة
دائمًا ملواجهة فساد السلطة» .وكانت
ال ـح ـم ـل ــة قـ ــد تـ ـق ـ ّـدم ــت ب ـش ـك ــوى أمـ ــام
النيابة العامة التمييزية ضـ ّـد شركة
ّ
تتحرك النيابة العامة
«شينوك» ،فهل
التمييزية ،وخصوصًا بعد املطالبات
بمحاسبة تزوير الشركة والتي ّ
تعد
إخ ـب ــارًا؟ وف ــي ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار»،
يقول املدعي العام التمييزي القاضي
سمير ُحمود إنه بصدد االطالع على
امللف امل ّ
قدم من قبل الحملة «بانتظار
ّ
دراسته وبته».

املشهد ذاته ،الذي وقع في تموز املاضي في ساحل
السعديات ،تكرر أمس .انتشار مسلحني وتبادل إلطالق
النار وإطالق قذائف ال يمكن تحديد مصادرها بدقة،
لكنها في اإلطار العام ،اشتباكات بني عناصر محسوبني
على تيار املستقبل ،وآخرين محسوبني على سرايا
املقاومة .أما عن شرارته ،فقد تردد أن عناصر املستقبل
اعتدوا على مسؤول السرايا في املنطقة ،ما استدعى
من عناصرها التدخل للثأر له .اشتباك كثيف ألكثر من
ساعة ،لم تحدد نتائجه من أضرار بشرية ومادية .تطويق
الجيش اللبناني ملكان االشتباك ،وقطعه األوتوستراد من
بيروت وإليها أديا إلى توقف االشتباكات وانسحاب
املسلحني.
لكن النار ال تزال تحت الرماد منذ ثمانية أشهر عندما

اندلع اشتباك مماثل بني الطرفني ،وتحديدًا بني شبان
من آل األسعد من أقرباء مختار عرب السعديات رفعت
األسعد املحسوب على «املستقبل» ،وآخرين من املقيمني
في املجمعات السكنية املنتشرة في السعديات لناحية
أوتوستراد صيدا ـ بيروت ،واملنضوين في صفوف
السرايا .االشتباك األشهر الذي وقع في أيلول عام
 ،2012احتاج إلى أشهر عدة من االتصاالت والجوالت
من قادة حزب الله والحزب التقدمي االشتراكي وتيار
املستقبل في جبل لبنان أثمرت مصالحات .لكن تبني
أنها شكلية ،فـ»القلوب املليانة» أنتجت إشكاالت عابرة،
إلى أن انفجرت مجددًا في تموز الفائت بسبب افتتاح
مصلى داخل مجمع سكني يقطنه كثر من مناصري
السرايا .القيادات تحركت مجددًا لتنتج تهدئة للنفوس
ً
لم تستمر طويال ،وال سيما بوجود الكثير من ممتهني
التحريض.

