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سياسة
قضية اليوم

بري لحزب الله :انتخبوا فرنجية اآلن

فيما يبدأ اليوم رفع النفايات من الشوارع ،يزداد التباعد بين العماد ميشال عون والرئيس نبيه ّبري .وطرح بري« ،الذي
يستشعر بدء زمن التسويات» ،على حزب الله ،قبل أيام ،ضرورة انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية ،قبل ضياع
فرصة انتخاب رئيس من  8آذار
ل ــم ي ـع ــد ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري يـخـفــي
ت ـف ـض ـي ـلــه وص ـ ـ ــول الـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان
ف ــرن ـج ـي ــة إل ـ ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
ً
ب ـ ــدي ـ ــا م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واإلص ـ ــاح ال ـنــائــب مـيـشــال ع ــون .هي
أك ـث ــر م ــن «ك ـي ـم ـيــاء م ـف ـق ــودة» تـبــاعــد
ب ــن ع ــون وب ـ ــري ،ف ـت ـخــرج ال ـس ـجــاالت
السياسية واإلعالمية إلى العلن ّ
مرات
وتختفي مرات أخرى ،بحكم «العباءة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة» ال ـت ــي تـجـمـعـهـمــا .ول ـعــل
الـحــديــث عــن خـطــاب تصعيدي لعون
ف ــي ذك ـ ــرى  14آذار األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ــذي
خــرج به إلــى العلن بنسخة «مخففة»،
كــان أحــد أسـبــابــه الــوضــوح ال ــذي ّ
عبر
عنه الوزير علي حسن خليل قبل أيام
عــن دعــم حــركــة أمــل لفرنجية كمرشح
لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة ،لـيـنـعـكــس ذلــك
ً
سـ ـج ــاال ب ــن خ ـل ـيــل والـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
باسيل في مجلس ال ــوزراء ،والسجال
ب ــن قـنــاتــي «أو .ت ــي .ف ــي ».و«أن .بــي.
ً
أن» أول من أمس ،فضال عن كالم عون
فــي خـطــابــه عــن «ال شــرعـيــة» األكـثــريــة

غياب االعتراضات أسهم
بأن يكون مشهد ردم البحر في
الكوستابرافا «سلسًا»
مددت ملجلس النوابّ ،
التي ّ
ورد خليل
بالقول إنه «ال يمكن أن نشكك بشرعية
املجلس النيابي ،حني ال يتناسب مع
مصالحنا».
يخف ّبري أيضًا ،ما يراه بدء «زمن
ولم
ِ
ال ـت ـس ــوي ــات» ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،عـطـفــا على
ت ـحـ ّـوالت اإلقـلـيــم واالنـسـحــاب الجزئي
ال ــروس ــي مــن س ــوري ــا واح ـت ـمــاالت بــدء
ح ـ ــوار سـ ـع ــودي ـ ـ ـ ـ إيـ ــرانـ ــي ،م ــا يعني
احتماالت الوصول إلى رئيس تسوية،
ال رئ ـي ــس م ــن قـ ــوى  8آذار .وبـحـســب
م ـصــادر سـيــاسـيــة «وس ـط ـيــة» وأخ ــرى
قــريـبــة مــن رئ ـيــس املـجـلــس ،ف ــإن «ب ـ ّـري
تواصل قبل أيام مع حزب الله ،شارحًا
وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ل ـج ـهــة ضـ ـ ـ ــرورة الـسـيــر
ســري ـعــا بــان ـت ـخــاب فــرن ـج ـيــة ،ق ـبــل بــدء
الـ ـح ــوار ال ـس ـع ــودي ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي ،لـلـفــوز

ّبري النتخاب فرنجية قبل الحوار السعودي ــ اإليراني لعدم إضاعة الفرصة (هيثم الموسوي)
ّ
بمرشح من  8آذار ،بدل إضاعة الفرصة،
ّ
ف ــي ظـ ــل اس ـت ـح ــال ــة وصـ ـ ــول عـ ــون إل ــى
«حزب الله
الرئاسة» .وتقول املصادر إن
ّ
ال يــزال عند موقفه بدعم عون مرشحًا
وحيدًا لرئاسة الجمهورية».
مــن جهة ثانية (هــديــل فــرفــور) ،بــدأت

ُ
قـ ــرابـ ــة ال ــرابـ ـع ــة ع ـص ــر أم ـ ــس ،أع ـم ــال
الـ ـج ــرف ع ـلــى ش ــاط ــئ ال ـكــوس ـتــابــرافــا
في الشويفات بمواكبة أمنية .لم يكن
املشهد يعكس «استنفارًا أمنيًا» ،كما
توحي توصية رئيس الحكومة تمام
ســام لقادة األجهزة األمنية قبل أيام

بــ«مـنــع أي مـحــاولــة لــإخــال بالنظام
الـعــام» .غياب االعـتــراضــات أسهم بأن
يـ ـك ــون م ـش ـهــد ردم ال ـب ـح ــر «س ـل ـس ــا»،
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ج ـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــادة أن ي ـكــون
عـنــد أي عملية سـطــو عـلــى الـبـحــر .لم
ي ـع ـتــرض أح ــد م ــن أه ــال ــي الـشــويـفــات

ط ــري ــق الـ ـج ــراف ــات ،ولـ ــم ي ـق ـفــوا بــوجــه
عناصر القوى األمنية .ويقول رئيس
بلدية الشويفات ملحم السوقي« :نحن
ّ
التحركات العشوائية وقطع
لسنا مع
الطرقات ،نحن مع الوسائل الحضارية
وسنلجأ إلى القضاء والقانون» ،علمًا

تقرير

الرابطة المارونية :انتخابات بال معركة
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ص ـبــاح
ال ـي ــوم ،تـنـطـلــق الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
الخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس جـ ــديـ ــد
لـلــرابـطــة املــارون ـيــة وأع ـضــاء املجلس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،خ ـل ـف ــا ل ـ ــوالي ـ ــة ال ـن ـق ـيــب
سـمـيــر أب ــي ال ـل ـمــع .مـنـصــب الــرئـيــس
ُح ـس ــم أمـ ــس ،ب ـعــد ان ـس ـح ــاب املــرشــح
مـ ـ ـ ـ ــارون ي ـ ــون ـ ــس ،م ـ ــا أدى إل ـ ــى ف ــوز
الـنـقـيــب ال ـســابــق لـلـمـحــامــن أن ـطــوان
اق ـل ـي ـمــوس بـمـنـصــب رئ ـيــس الــراب ـطــة
ب ــال ـت ــزك ـي ــة ،ت ـق ـف ــل الـ ـصـ ـن ــادي ــق عـنــد
ّ
الــرابـعــة مــن بعد الظهر ،وكــل الدالئل
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أرجـ ـحـ ـي ــة ف ـ ــوز ال ــائ ـح ــة
«التوافقية» التي يرأسها اقليموس،
وق ـ ــد أط ـ ـلـ ــق ع ـل ـي ـه ــا ت ـس ـم ـي ــة الئ ـح ــة
«ال ـت ـج ــذر وال ـن ـه ــوض» وهـ ــي تـتــألــف

م ــن :نــائــب الــرئ ـيــس تــوفـيــق مـعــوض،
واألعـ ـض ــاء أن ـط ــوان خ ـ ــوري ،أن ـطــوان
واكـيــم ،جــوزف كريكر ،جــوزف نعمة،
شــربــل أسـطـفــان ،أن ـطــوان قسطنطني،
س ـه ـيــل م ـط ــر ،ع ـب ــدو ج ــرج ــس ،عـلـيــا
بارتي زين ،كارال شهاب ،جورج حاج،
كريستني مالح ،مارون سرحال ،ندى
أنـ ـ ـ ــدراوس ع ــزي ــز وول ـي ــد خـ ـ ــوري .في
امل ـق ــاب ــل ،ي ـح ــاول ع ــدد م ــن املــرشـحــن
املستقلني تثبيت مــوقـفـهــم ،مصرين
على خوض «املعركة» :غسان خوري،
رامي شدياق ،جاك ّ
حكيم ،يوسف أبو
أنطون ،خليل خليل ،جهاد مطانيوس
عبدالله ومارون شرباتي.
أما مرشح تيار املردة إبراهيم جبور،
ف ـقــد سـ ــرت م ـع ـلــومــات أمـ ــس ع ــن أنــه

سـيـنـسـحــب م ــن امل ـع ــرك ــة (لـ ــم ي ـصــدر
أي بـ ـي ــان ح ـت ــى تـ ــاريـ ــخ ك ـت ــاب ــة ه ــذه
ّ
الـسـطــور) .وفــي التفاصيل أن «املــردة
غـيــر مـعـنــي بــامل ـعــركــة» ،اس ـت ـنــادًا إلــى
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى املـ ـف ــاوض ــات.
كــان مــن املـفـتــرض أن ينسحب جبور
ق ـب ــل ذل ـ ــك ،ول ـك ـن ــه ت ــري ــث ب ـط ـلــب مــن
املرشحني املستقلني ومبادرة رؤساء
الــرابـطــة السابقني« .امل ــردة» تعترض
ع ـل ــى ت ــرش ـي ــح ت ــوف ـي ــق مـ ـع ــوض ،ألن
«أحدًا لم يستشر قيادتها باملوضوع.
تـفــاجــأت قـيــادتـهــا بـعــد أن وج ــدت أن
كل حزب حدد مرشحيه» ،مع اإلشارة
إلــى أن مـعــوض «هــو صــديــق امل ــردة».
لــم يتوقف األمــر عند حــدود مقاطعة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات« ،ف ــالـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان

فــرن ـج ـيــة ب ـعــث ب ــرس ــال ــة إلـ ــى الـهـيـئــة
املـتــوقــع انتخابها بــأنــه غير مستعد
الس ـت ـق ـب ــال أي م ــن أع ـض ــائ ـه ــا ط ــوال
الثالث سنوات».
ُي ــدرج «املـ ــردة» مــا حصل فــي تشكيل
ُالئ ـح ــة «الـ ـت ــواف ــق» ،ف ــي إط ـ ــار الـنـهــج
امل ـت ـب ــع حــال ـيــا بـ ــ«إقـ ـص ــائ ــه» ،خــاصــة
ب ـعــد امل ـصــال ـحــة ب ــن ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة« .ال ـب ـيـ ّـك
قلبو كـبـيــر» ،ي ـ ّ
ـرد امل ـســؤول عــن ملف
الرابطة املارونية في التيار الوطني
ّ
ال ـحــر م ـن ـصــور ب ـط ـيــش ،مــوض ـحــا أن
العمل منذ البداية هــدف إلــى «إرســاء
ال ـت ــواف ــق» .ول ـكــن حـصــل «س ــوء فهم»
ف ــي تـفـصـيــل تـسـمـيــة م ـع ــوضُ .يخبر
بطيش أن اقليموس «طلب موعدًا من

فرنجية ،ولـكــن لــم ُيـحــدد لــه ،فطلبنا
مــن مـعــوض أن يـقــوم هــو بالتواصل
مــع مرجعيات زغــرتــا وإطالعها على
ّ
ترشيحه .يـبــدو أن الخبر وصــل إلى
بنشعي قبل مـعــوض» .يؤكد بطيش
ّ
أن ال ـي ــوم ه ـن ــاك «ان ـت ـخ ــاب ــات ولـيــس
معارك».
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
«العملية مـعــروفــة وم ــا فيها تغيير.
الـقـصــة مــا بـتـحــرز ،هـنــي (امل ـ ــردة) عم
ُ
يعملولها أهـمـيــة» .مـصــادرهــا تدافع
ع ــن م ـع ــوض« :ه ــو ص ـلــة ال ــوص ــل في
زغـ ــرتـ ــا وف ـ ــي م ـن ــزل ــه اج ـت ـم ــع طــونــي
فــرنـجـيــة وم ـيّ ـشــال م ـع ــوض م ــن أجــل
البحث في ملف االنتخابات البلدية».
وكان رئيس الرابطة املارونية النقيب

