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كالم في السياسة

ـين سابقين للحكومة
انتخاب الرئيس ليس اصـغــاءه الى
حـلـفــائــه ال ـق ــدام ــى والـ ـج ــدد فـحـســب،
ب ــل اي ـض ــا ـ وخ ـص ــوص ــا ـ خـصــومــه،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
ً
واالصـ ـ ـ ــاح أوال ،ث ــم ح ـ ــزب الـ ـل ــه .ال
يـ ـ ـ ــزور ع ـ ــون ألن ـ ــه مـ ــرشـ ــح وف ـ ــق مــا
صرح غداة عودته في  15شباط ،وال
يحاور حــزب الله «صنيعة» النظام
االيــرانــي .لعل وجهة النظر الثمينة
ّ
يصح
في قطيعته مع الحزب ان ما
حصوله في عني التينة بني الفريقني
ّ
ال ـس ــن ــي وال ـش ـي ـع ــي وي ـق ـت ـصــر عـلــى
امللف االمني دونما مقاربة ما عداه
وت ـحــدي ـدًا انـتـخــابــات الــرئــاســة ،ولــم
يناقشه حتى منذ االجتماع االول في
كانون االول  ،2013ال يمكن تعميمه
عـ ـل ــى ل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
للحكومة واالم ــن الـعــام لـحــزب الله
السيد حسن نصرالله ،او أي مسؤول
آخ ــر ف ــي الـ ـح ــزب .قـطـيـعــة شخصية
مقفلة وحازمة اال في حضور مالئكة
عني التينة.
مــن دون حــوار مــع عــون وحــزب الله
ال تـفـقــد جـهــود ال ـحــريــري جــدواهــا،
لـكـنـهــا ال ت ـقــوده واملـجـتـمـعــون معه
ع ـلــى مــوق ـفــه ال ــى ان ـت ـخــاب الــرئـيــس
الـ ـ ـي ـ ــوم او غـ ـ ـ ـ ـدًا .وه ـ ـ ــو م ـ ــا س ـي ـحــل
ب ـج ـل ـســة  2آذار ،وربـ ـم ــا ت ـل ــك ال ـتــي
تـع ـقـبـهــا ،ش ـه ـرًا ت ـلــو آخـ ــر .م ــع ذلــك
تـ ـ ـع ـ ـ َّـوض الـ ـقـ ـطـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـظــر
ترياقًا سعوديًا ـ ايرانيًا ،بتصويب
االتـهــامــات الــى حــزب الله وتحميله
وزر تعطيل انتخاب الرئيس بعدم
تــوجـهــه وع ــون ال ــى ســاحــة النجمة

ل ــاقـ ـت ــراع تـ ـ ـ ــارة ،وعـ ـ ــدم م ـمــارس ـتــه
ض ـغــوطــا ع ـلــى حـلـيـفــه لـحـمـلــه على
الـتـنـحــي ل ـس ــواه م ــا دام ع ــاج ـزًا عن
انتزاع االجماع على انتخابه طورًا.
ي ـس ـت ـك ـم ــل ال ـ ـحـ ــريـ ــري م ــوقـ ـف ــه ه ــذا
بالجزم بانتخاب فرنجيه ـ العضو
املؤسس في قوى  8آذار ـ رئيسًا ما
ان يلتئم نصاب الحضور.
م ـغــزى مــا يـلــح عـلـيــه الــرجــل نصاب
ث ـل ـثــي االجـ ـتـ ـم ــاع ،ع ـل ــى ان ـ ــه يـتـكـفــل
وحـ ـلـ ـف ــاؤه الـ ـق ــريـ ـب ــون وال ـب ـع ـي ــدون
بنصاب االنتخاب من الدورة الثانية.

حزب الله وراء عون
وليس امامه في قرار
حضور جلسات االنتخاب

ل ـي ـســت ح ـت ـمــا املـ ـق ــارب ــة ن ـف ـس ـهــا فــي
املقلب اآلخر.
فــي احسن االح ــوال ال يتعامل حزب
ال ـلــه مــع ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس ببساطة
ذاك ال ـ ـ ـ ــرأي ،ت ـب ـع ــا ل ـف ـح ــوى مــوق ـفــه
الفعلي والجدي من االستحقاق:
 1ـ تقع مسؤولية املقاطعة ،والحؤول
دون اكتمال نصاب التئام البرملان،
ع ـل ــى ع ـ ــون ال ـ ـ ــذي ي ــرف ـض ــه وت ـك ـت ـلــه
الـتــوجــه الــى جلسة ال ُينتخب فيها

رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة .ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
مـتـضــامــن مـعــه ف ــي ه ــذا امل ــوق ــف بال
تردد :يذهبان معًا الى املجلس أو ال
يفعال.
 2ـ م ــا ل ــم يـ ـق ـ ّـرر ع ـ ــون ال ـت ـخ ـل ــي عــن
ترشيحه ،لن يطلب منه الحزب ذلك.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ل ــن ي ـك ــون ف ــي اي وق ــت
ف ــي ص ـ ــدد م ـم ــارس ــة ضـ ـغ ــوط عـلـيــه
للتنحي .بيد ان املعطيات املحوطة
ب ـ ـمـ ــوقـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واالصالح ال تشي من قريب او بعيد
ب ـ ــأن الـ ــرجـ ــل م ـس ـت ـعــد ل ـل ـت ـخ ـلــي عــن
تصلبه واصراره عليه.
 3ـ يعزو حزب الله اتهامه بالتعطيل
الــى تمويه يتوخى التصويب عليه
ه ــو ب ــال ــذات ف ــي اك ـثــر م ــن م ـلــف ،من
بينها االستحقاق الرئاسي.
 4ـ مــا لــم يــوافــق ع ــون عـلــى الـتــوجــه
الـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،م ــرشـ ـح ــا او
ن ــاخ ـب ــا ،ويـ ـك ــون راضـ ـي ــا ت ـم ــام ــا عــن
جلسة االنتخاب ونتائجها ،لن يقدم
حزب الله على اي خطوة منفردة او
مستقلة عن حليفه.
 5ـ مــا دام ع ــون مــرشـحــا فـهــو االســم
الــوح ـيــد ل ــدى ال ـح ــزب الـ ــذي يــرفــض
انعقاد جلسة يتنافس فيها شريكاه
في االئتالف نائبا كسروان وزغرتا.
عندما يتخلى االول ـ عندما؟ ـ يصبح
فرنجيه حكمًا مرشحه الوحيد.
مــآل ذلــك ان ال ـحــوار املـنـشــود لتوقع
انتخاب رئيس الجمهورية ،جلوس
الرئيسني السابقني للحكومة وجهًا
ً
لوجه كي يخترعا حال للمأزق ،واال
يطيالن عمره.

الحريري من معايدة عون
إلى عيد اللبنانيين
جان عزيز
من الصيفي إلــى بكركي فطرابلس،
يبدو رئيس الحكومة األسـبــق سعد
الـ ـح ــري ــري ،وك ــأن ــه يـ ـح ــاور ع ــن بعد
وبالواسطة واملداورة والتورية ،رجلني
اثنني :ميشال عــون وسمير جعجع.
فهو ي ــدرك أن مشكلته هـنــا ،ولعبته
وتـ ــوازنـ ــه ومـسـتـقـبـلــه ه ـن ــا .املـشـهــد
معروف في لبنان .لن يتغير .تــوازن
بني قوى وجماعات وطوائف .ال أحد
يلغي أح ـدًا وال أحــد يقدر على تفرد
أو استفراد .وفي هذا املشهد مشكلة
الـحــريــري مــع ح ــزب الـلــه بــديـهـيــة .لن
يحلها له غازي يوسف في حضوره
وال عـ ـق ــاب ص ـق ــر ف ــي غ ـي ــاب ــه .كـمــا
لــن يحلها م ـيــدان س ــوري وال دي ــوان
خـ ــارجـ ــي .ف ـي ـمــا ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط قــد
تخلى عن موقعه الترجيحي ودوره
التفضيلي ،لسوء حظ الجميع ،منذ
ان ـك ـفــأ ع ــن ال ـت ـغــريــد خ ـ ــارج أسـ ــراب
التوتير ،ولجأ إلى التغريد سرابًا على
تويتر ...هكذا لم يعد أمــام الحريري
إال الساحة املسيحية ملعبًا ومسرحًا
وهامشًا .وهــي الساحة التي يمثلها
عون وجعجع.
في كل كالم قاله منذ في  14شباط،
كــان «الـعــائــد» – على طريقة ليو في
أوس ـ ـكـ ــاره امل ــرج ــح – ي ـحــاكــي عــون
وج ـع ـجــع ال س ــواه ـم ــا .رغـ ــم سلبية
ه ـنــا ،وظ ــاه ــر عــدائ ـيــة ه ـن ــاك ،وهـفــوة
هنالك ،كــان واضـحــا أن الــرجــل يريد
اسـتــدراجـهـمــا إل ــى ال ـك ــام .حـتــى أنــه
أمس األول ،حبكت معه الطرفة ،وهو
يـهــاتــف جـعـجــع .ســألــه رئ ـيــس حــزب
القوات إذا كان قد اتصل بعون معايدًا،
ك ـم ــا ف ـع ــل الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .فــأجــابــه
ال ـحــريــري :ه ــذا ال ـعــام املـعــايــدة عليك.
ض ـحــك ج ـع ـجــع ،ك ـمــا ق ـي ــل ،ورد أنــه
مستعد ،شرط أن يكون قالب الحلوى
على عاتق الحريري! ليست الواقعة
مجرد هزل بني القادة الثالثة .ذلك أن
الـكــل يـعــرف وي ــدرك ،أن أكـثــر األمــور
جــديــة فــي الحياة عمومًا والسياسة
خصوصًا ،تمرر عبر طرفة .أو تصل
رسائلها بواسطة مزحة .وألن األمر
كذلك ،نقل جعجع القصة كاملة إلى
عون .وفهم االثنان أن الحريري على
خطهما ،لكن دونــه عقبات وعراقيل
وعقد ومطبات.
أمس ظهر بعض تلك املطبات .املوقف
ف ــي ال ــري ــاض مـتـصـلــب مـطـلــق حـيــال
إي ـ ــران .وبـ ـي ــروت ع ـق ــدة وس ــط حبل
الـتـجــاذب والـشــد بينهما .لكن لبنان
في موقع آخــر .وواجــب الحريري ،ال
ب ــل مـصـلـحـتــه ال ــوج ــودي ــة ومصلحة
وجود لبنان ،أن يشرح ويفسر ويقنع
السعوديني بــذلــك .خصوصًا بعدما
صار التوافق املسيحي قائمًا منجزًا،
عـنــد نـسـبــة ،ي ـبــدو رقـمـهــا مـصــادفــة
تاريخية غريبة ،هي نسبة  86باملئة
منهم.
ذلك أن الرقم نفسه ،مع كسور يمكن
حــذفـهــا وع ــدم احـتـســابـهــا فــي أرق ــام
النسبية ،هــو نسبة املسيحيني الــذي
ق ــاط ـع ــوا أول م ـســرح ـيــة ان ـت ـخــابــات
نـيــابـيــة فــي زم ــن الــوصــايــة الـســوريــة،
س ـن ــة  .1992ت ـل ــك امل ـس ــرح ـي ــة ال ـتــي
ك ـت ــب ع ـن ـهــا ال ـك ـث ـي ــر .وتـ ـح ــديـ ـدًا عــن

أدوار الجميع فيها .ومنها دور رفيق
الـحــريــري نفسه ،كما أسهب الراحل
جــورج سعادة ،رئيس حزب الكتائب
يومها 86 .باملئة من مسيحيي لبنان،
رف ـض ــوا امل ـشــاركــة ف ــي تـلــك الـخـطــوة
ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا تــرك ـي ـبــة ال ــوص ــاي ــة.
يومها ضحك بعض األميركيني على
بـكــركــي .شجعوها وم ــن معها على
ال ــرف ــض .ق ـبــل أن ي ـح ـش ــدوا نـصــابــا
ً
دبلوماسيًا كامال لالحتفال باملجلس
الـجــديــد .ويــومـهــا ،اعتقد البعض في
ب ـ ـيـ ــروت ك ـم ــا دم ـ ـشـ ــق ،أن ال ـف ــرص ــة
ب ــات ــت س ــان ـح ــة الس ـت ـث ـم ــار مـقــاطـعــة
املـسـيـحـيــن بـتـلــك الـنـسـبــة الـســاحـقــة
بـ ــالـ ــذات .خ ــرج ــوا ب ـم ـخ ـطــط عـبـقــري
الستثمار مثلث األضلع :نثبت دعائم
ح ـكــم ال ــوص ــاي ــة ،م ــن دون اع ـت ــراض
صـفـيــر وع ــون وجـعـجــع وم ــن معهم
ً
أوال .ونخرج من املقابر املكلسة ثانيًا،
جثثًا بديلة ننصبها طبقة سياسية
جــديــدة .ونقدم للسعوديني ثمنًا ،هو
بــالـفـعــل م ــن جـيــب ال ــري ــاض نفسها،
بحيث نأتي بأسطورة رفيق الحريري
رئ ـي ـســا ل ـل ـح ـكــومــة ،لـتـشـعــر املـمـلـكــة
بأنها شريكة فــي الــوصــايــة ،وليخدم
دم ـ ـشـ ــق فـ ــي اس ـت ـي ـع ــاب ـه ــا ل ـلــرفــض
املـسـيـحــي ...ومـشــى رفـيــق الحريري
فــي التركيبة – اللعبة .عــن اقتناع أو
عــن اض ـط ــرار .حـتــى ص ــار أسـيــرهــا.
تقضمه تدريجيًا .تأكل من رصيده
ّ
الـكـبـيــر .تـحـ ّـجـمــه وت ــروض ــه وتــؤنـ ّـبــه.
تـعـلـ ّـبــه وتـلـعــب ب ــه وت ـتــاعــب بــركــائــز
وط ــن ودولـ ــة .ح ــاول ال ـحــريــري م ــرارًا
االع ـت ــراض .اعـتـكــف .وح ــرد .ورفــض
واستقال وابتعد وعاد ولم يقدر على
كسرها .ملجرد أن ركيزة أساسية من
ت ــوازن الــوطــن ،كــانــت غــائـبــة ،وبنسبة
 86باملئة .طيلة أعــوام حكمه في ظل
ال ــوص ــاي ــة ،حـ ـ ــاول رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
تصحيح خطأ الـ  86باملئة .جرب مع
جنبالط م ــرات .فلم يكف .حتى كاد
يــورطــه أكـثــر مــن ورط ــات ــه .ح ــاول مع
بكركي بعد نــداء أيـلــول سنة .2000
لكن الزمن كان قد تغير .في األسابيع
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن حـ ـي ــاة ن ـض ــال ــه ،ي ــروي
«ال ـش ــاه ــد» مـصـطـفــى ن ــاص ــر وقــائــع
مذهلة عن محاولته التوازنية امليثاقية
األخ ـيــرة مــع السيد حسن نصرالله.
لكن لسوء حظه وحظ اللبنانيني ،كان
األوان قد فــات .سقط شهيد اختالل
ً
ميثاقي ،راكم اختالال في كل املنطقة
وك ـ ــل امل ـن ـط ــق .ملـ ـج ــرد أن  86بــاملـئــة
مــن شــراكــة وطـنـيــة أصـيـلــة كــانــت قد
ضربت قبل دزينة من األعوام.
ال يـمـكــن لـسـعــد ال ـحــريــري أن يـكــرر
الـخـطــأ نفسه وال أن يعيد الخطيئة
ذاتـ ـه ــا .ه ــو م ــن أع ـل ــن ف ــي م ـبــادرتــه
الرئاسية قبل عامني ،أنه أول من اعتبر
واستخلص وتعلم من حقبة الوصاية
ال ـ ـسـ ــوداء .إذ ل ـيــس ال ــوط ــن م ـشــروع
ترحيل نفايات يبرم بالتزوير .وال هو
مكب للعوادم على وهم التدوير .يدرك
الحريري االبن ذلك جيدًا .مهما كانت
مضامني الخطب املكتوبة ،أو املرتجلة
خطيًا .ففي النهاية ،وصلت معايدة
الـحــريــري إلــى ع ــون ،ولــو بــالــواسـطــة.
يبقى عليه أن يــوصــل العيد إلــى 86
باملئة من شركائه في الوطن ،وإلى كل
اللبنانيني.

