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على الغالف

ّ
املوسع.
وال يرون سوى املطبخ
حتى اليوم ،ينجح الثالثي املستقبلي في
أداء مهمته .لكنه لم يجد الحلول الالزمة
مل �ج �م��وع��ة م ��ن االق� �ت ��راح ��ات والخطوات
ّ
التي يعدها الحلفاء أساسية؛
التنظيمية ً
ّ
فاتفقوا ،مثال ،على ضرورة تطوير شكل
األمانة العامة وجعلها صورة ّ
ملونة من
ّ
مكونات  14آذار ،م��ع حرصهم على عدم

إي��ذاء أح��د م��ن امل��وج��ودي��ن فيها ،على أن
ت�ك��ون ه��ذه األم��ان��ة ال�ع��ام��ة أداة تنفيذية
للمطبخ املوسع ،الذي هو أساسًا أداة بيد
الثالثي املستقبلي.
ل �ه��ذا ال�س�ب��ب ،س�ق��ط االق �ت ��راح الكتائبي
بجعل رئاسة األمانة العامة مداورة بني
األح� � ��زاب ،واق �ت �ن��ع ال �ك �ت��ائ �ب �ي��ون ،وكذلك
ال �ق��وات �ي��ون ،ب ��أن ت �ك��ون األم ��ان ��ة العامة
ج��ائ��زة ت��رض�ي��ة ل�ل�ش�خ�ص�ي��ات املستقلة
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ غ�ي��ر ال�ن��ائ�ب�ين ف ��ارس ّس�ع�ي��د وسمير
فرنجية ـــــ على أس��اس أن ّ
مهمة األمانة
العامة ،رغ��م شكلها ،تنحصر في إعالن
هذه القرارات ال اتخاذها.
وم� ��ن ال �ت �ف��اص �ي��ل ال �ت��ي ت �ت��وق��ف عندها
النقاشات التنظيمية ،كيفية التعامل مع
«املجتمع امل��دن��ي» وإدخ��ال��ه في الهيئات
ّ
يتمسك منسق
التنظيمية ف��ي  14آذار.
األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل �ـ 14آذار ،ف��ارس سعيد،
ب �ه ��ذه ال� � ّف� �ك ��رة ،ف �ي �م��ا ي��واج �ه��ه حلفاؤه
ب�ح�ج��ة أن ك ��ل ال ��وج ��وه ال �ت��ي ت�ع�م��ل في
حزبية
إطار املجتمع املدني تحمل هوية
ً
واضحة ،وال داعي لتمثيلها؛ ألنها أصال
ممثلة عبر األح ��زاب ال�ت��ي ينتمي إليها
العاملون في القطاع املدني.
وف ��ي اإلط� ��ار ن�ف�س��ه ،ي �ب��رز ال �ح��دي��ث في
نقاشات األكثريني السابقني عن املحافظة
على دور الشخصيات املستقلة ومواقعها
في الحياة السياسية .هذا العنوان يثير
ري �ب��ة ك��ل م��ن ال �ق ��وات ّ ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وحزب
ال�ك�ت��ائ��ب ،ب��اع�ت�ب��ار أن معظم املستقلني
في  14آذار هم من املسيحيني ،وبالتالي
هم منافسون جديون للقوات والكتائب
استحقاق .مع العلم بأنه سبق
عند أي
ّ
أن ح �ص��ل ت ��وت ��ر ش��دي��د ب�ي�ن األكثريني
ال �س��اب �ق�ين ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ت� �ح � ّ�رك الوزير
ميشال فرعون وسعيه إلى تنشيط دور
مستقلي  14آذار .قبل أقل من أسبوعني،
جمع فرعون عشرات املستقلني وعرض
عليهم أفكاره بشأن إطالق ّ
تجمع خاص
بهم ت�ك��ون قيادته منفصلة ع��ن األمانة
العامة وع��ن أي هيئة  14آذاري ��ة أخرى.
القت هذه الفكرة الرواج لدى الحاضرين؛
ألن ه ��ذا ال �ل �ق��اء ت�ل�اه اج �ت �م��اع��ان آخران
ب ��اش ��ر خ�ل�ال �ه �م��ا ف� ��رع� ��ون ط � ��رح بعض
النقاط التنظيمية.
ومن يتابع مجالس  14آذار واملنقاشات
ال�ت��ي ت��دور فيهاّ ،يلحظ اع�ت�ب��ار ك��ل من
م �ع��راب وب�ك�ف�ي��ا أن وراء ح��رك��ة فرعون
ت�ي��ار املستقبل ،ل�ك��ون ال��وزي��ر البيروتي
ل��م ي �خ��رج ب �ع��د م��ن ال �ح �ض��ن السياسي
آلل ال � �ح� ��ري� ��ري .وي �ل �ح ��ظ أي� �ض ��ًا إدراك
مجموعة
والكتائبيني أن ثمة
القواتيني
ُ
ّ
م��ن ال��رس��ائ��ل ال�ت��ي ت� َ�و َّج��ه ،أخ�ط��ره��ا :أن
امل �س �ت �ق �ب��ل ق � ��ادر وح � ��ده ع �ل��ى اإلمساك
بمفاصل  14آذار وبالخيارات السياسية
وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ّمل�ع�ظ��م ش�خ�ص�ي��ات�ه��ا غير
امل �ت �ح��زب��ة ،وأن ال �ت �ي��ار ل ��ن ي�س�ك��ت بعد
ال �ي��وم ع��ن ك��ون األم��ان��ة ال�ع��ام��ة الحالية
ت��ردد حرفيًا الخطاب السياسي لسمير
جعجع.
ّ
واأله� � � ��م م� ��ن ذل � ��ك ك� �ل ��ه ،أن «القطبني»
املسيحيني ف��ي  14آذار ل��م يتدخال بعد
ل ��دى ال �ح��ري��ري ل�ض�ب��ط ح��رك��ة فرعون،
ف �ي �م��ا ي �ش �ي��ر أح � ��د ال� �ق ��وات� �ي�ي�ن إل � ��ى أنه
سيجري ط��رح ه��ذا املوضوع خ�لال أحد
االجتماعات التنظيمية التي سيترأسها
السنيورة بعد أيام.

حرص جعجع على ترك أسلوبه االستفزازي في املنزل (هيثم املوسوي)

وفرنجية»
«جعجع
رواية
بدأت
ّ

ال مشكلة أحصنة عند البطريركّ بشارة الراعي.
يمكن العربة املسيحية التي يجر ِّها حصانان يركضان
باتجاهني متعاكسني أن تصل إلى بر األمان .ال بل ،لعل
الحصانني أضمن لهذه العربة من الحصان ّالواحد .من هنا
نجح الراعي في تنظيم لقاء قمة مارونية جيد أمس
غسان سعود
بعيدًا عن سليمان فرنجية وسمير
جعجع .من يكره اآلخر أكثر :ميشال
ع ��ون أم أم�ي�ن ال �ج �م� ّ�ي��ل؟ ال �ج �م� ّ�ي��ل أم
جعجع؟ ع��ون أم جعجع؟ كلما أكثر
ه��ؤالء م��ن التصافح ازدادوا بغضًا
بعضهم لبعض.
ُي��روى أن عون عندما زار جعجع في
يكتف باملصافحة بل غمر
السجن لم
ِ
خصمه ،ودمعت عيون الرجلني حني
ّ
شعر كل منهما بعاطفة اآلخر .لكن ،ال
ّ
شيء تغير .بقي جعجع بالنسبة إلى

جعجع وأنصاره ،خصم عون ،وبقي
ع ��ون ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ع ��ون وأنصاره،
خصم جعجع .كأن «خصام الرجلني»
ه ��و امل � �ك� � ّ�ون األس� ��اس� ��ي لهويتهما.
وكأن االثنني يعلمان أن تصالحهما
ـــــ ال�ت�ق��اء ه�م��ا ع�ل��ى م �ش��روع واح ��د ـــــ
ي�ل�غ�ي�ه�م��ا ش �ع �ب �ي��ًا .ف �م �ب��رر كثيرين
لتأييد عون هو الخشية من جعجع
إذا ان�ف��رد ب��ال��زع��ام��ة .وم�ب��رر كثيرين
لتأييد جعجع هو الخشية من عون
إذا ان �ف��رد ب��ال��زع��ام��ة .اس��أل��وا أهالي
كسروان.
ال�ج�م� ّ�ي��ل وج�ع�ج��ع؟ ي�ك�ف��ي أن األول،
ّ
ح�ي�ن س ��د ج�ع�ج��ع ف��ي وج �ه��ه أبواب
تمديد والي�ت��ه الرئاسية ع��ام ،1988
رم��اه بكرة ن��ار اسمها ميشال عون.
ي�ع��رف ال�ك�ت��ائ�ب� ّ�ي��ون رئيسهم جيدًا،
يشعرون بوقوف «شعر بدنه» كلما
صافحه جعجع أو ّ
تبسم له أو أقبل
ب�ح�م��اس��ة ل�ي�ع��ان�ق��ه .ي �ق��ول بعضهم
إن ك��ل ق�ب�ل��ة ي�ط�ب�ع�ه��ا ال�ح�ك�ي��م على
وج��ه ال��رئ �ي��س ،رس��ال��ة ب��أن��ه سيأكل
م � ��ن ص� �ح �ن ��ه أك� � �ث � ��ر ،ب �ي �ن �م��ا تعجز
م �ص��اف �ح��ات ال �ع��ال��م ع ��ن م �ح��و زنار

كلما أكثر هؤالء
من التصافح ازدادوا
بغضًا بعضهم لبعض
ليس بين العونيين
مما
والقوات أكثر ّ
كان بين حزب اهلل
وحركة أمل
فوق شرشف
الطاولة الصغيرة
األبيض حضرت مجزرة
أسبابها كثيرة أما
نتيجتها فواحدة

ع � ��ون م� ��ن ذاك� � � ��رة ال ��رئ� �ي ��س األنيق
وتاريخه.
ال م�ش�ك�ل��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى البطريرك
ب�ش��ارة ال��راع��ي :ليس ب�ين العونيني
وال� �ق ��وات أك �ث��ر م� ّ�م��ا ك ��ان ب�ي�ن حزب
الله وحركة أمل أو بني أمل والحزب
االش� � �ت � ��راك � ��ي .وي� �م� �ك ��ن ال� � ��راع� � ��ي أن
ي �ك �س��ر ال �ج �ل �ي��د :ك �ل �م��ا أراد شخص
ك �س��ر ال �ج �ل �ي��د م ��ع ف��رن �ج �ي��ة يسأله

ع ��ن ال �ص �ي��د .ه �ك��ذا اس �ت �ه��ل الراعي
االج�ت�م��اع أم ��س .ال�ب�ط��ري��رك الراهب
أت��ى للمجتمعني بالحبيس يوحنا
ّ
يتنسك منذ عام 1998
الخوند الذي
بعيدًا جدًا عن املجتمع ،قبل أن ينتقل
ال � �ح� ��وار م ��ن ن� �ق ��اش ه � ��ادئ لبعض
مواد السينودس من أجل لبنان إلى
عرض الفريقني في حضرة البطريرك
لتناقضاتهما في صدد العالقة مع
س ��وري ��ا وامل� ��وق� ��ف م ��ن س�ل��اح حزب
الله ،قبل أن يستعيدا هدوء هما في
الكالم على تحالفاتهما السياسية
والقمة الروحية اإلسالمية املسيحية
وب �ي��ع األراض � ��ي وواق � ��ع اللبنانيني
االجتماعي.
َ
يسع إلى
املهم هنا أن البطريرك لم
اتفاق أو إلى تطابق وجهتي النظر
امل �س �ي �ح �ي �ت�ي�ن .ول � ��م ي � �ح ��اول تزكية
ف�ك��رة ع�ل��ى أخ ��رى أو تشجيع طرف
ع �ل��ى ت �غ �ي �ي��ر م� �ب ��دئ ��ه .ك ��ل م ��ا أراده
ك��ان إش�ع��ار املجتمعني ب��أن اعتناق
م� �ب ��دأ وال �ت �ش � ّ�ب ��ث ب ��ه وال� ��دف� ��اع عنه
ممكنة بهدوء وال حاجة إلى التوتر
والتقاتل والسعي إل��ى إلغاء اآلخر.
وح � � ��اول ال� �ب� �ط ��ري ��رك ،ب �ح �س��ب أحد
ال �ح��اض��ري��ن ،ال��ذه��اب أب �ع��د م��ن ذلك
عبر بعض اإلشارات التي توحي ملن
هم على يمينه بأهمية تحالفات من
والعكس ،مع العلم بأن
على يساره،
ّ
ال �ن �ق��اش ال ��ذي ت�ن��ق��ل ب�ي�ن العناوين
العامة لم يغص وال في ملف ،في ظل
حرص البطريرك على عدم التوصل
إل� ��ى خ�ل�اص ��ات م �ت �س� ّ�رع��ة .وأخيرًا،
بعد االتفاق على مجمل ما ورد في
البيان الختامي لناحية التأكيد على
«اتسام اللقاء بالصراحة واملسؤولية
ّ
وامل� � � � � � �َ�ودة» ،ه � ��رب امل �ج �ت �م �ع ��ون من
ع�ب��ارت��ي «االج�ت�م��اع��ات ال��دوري��ة» َ أو
«االج�ت�م��اع��ات املقبلة» إل��ى عبارتي
«ل �ق��اء ات أخ ��رى» و«ل �ق ��اء ات ّ
متممة
ك � �ل � �م ��ا دع� � � ��ت ال � � �ح� � ��اج� � ��ة» ،ف� � ��ي ظل
اع �ت �ق��اد ب �ع��ض امل �ق� ّ�رب�ي�ن م��ن السيد
ال � �ج� ��دي� ��د ل � �ل � �ص ��رح أن ل � �ق� ��اء أمس
ك� ��ان ض ��روري ��ًا ل�ل�ان �ط�ل�اق بلقاء ات
ثنائية تنهي القطيعة القائمة بني
ف��رن �ج �ي��ة وج �ع �ج��ع م ��ن ج �ه��ة ،وبني
كتلتي ال �ق��وات اللبنانية والتغيير

واإلص� � � �ل � � ��اح ال � �ن � �ي� ��اب � �ي� ��ة م� � ��ن جهة
ّ
الجميل
أخ��رى ،وت��دع��م االلتقاء ب�ين
وفرنجية من جهة ،وكتلتي الكتائب
والتغيير واإلصالح من جهة أخرى.
ب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى ال� �ب ��داي ��ة :ب �ع �ي �دًا عن
س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة وس �م �ي��ر جعجع
ل ��م ي �ح �ص��ل ش � ��يء .ل� �ق ��اء أم � ��س كان
لقاء الرجلني .ك��ل م��ن ع��رف فرنجية
يشعر ب��أن تلك املجزرة (التي أودت
ب�ح�ي��اة وال��دي��ه وش�ق�ي�ق�ت��ه) تسكنه.
وك� ��ل م ��ن ع� ��رف ج �ع �ج� ّ�ع ي �ش �ع��ر بأن
ت �ل��ك امل� �ج ��زرة (ال �ت ��ي ات �ه ��م بقيادته
مل��رت �ك �ب �ي �ه��ا) ت �س �ك �ن��ه .ف ��وق شرشف
الطاولة الصغيرة األبيض حضرت
نتيجتها
مجزرة أسبابها كثيرة أما
ّ
فواحدة :زعيم يجالس زعيمًا متهمًا
ب�ت�ي�ت�ي�م��ه .ف��ي أك �ث��ر م��ن م ��رة ،تبادل
ال � ��رج �ل��ان وج � �ه� ��ات ال� �ن� �ظ ��ر .حرص
ج �ع �ج��ع ،ب�ح�س��ب أح ��د الحاضرين،
ع�ل��ى ت ��رك أس �ل��وب��ه االس �ت �ف��زازي في
امل� �ن ��زل ،وك � ��ان ح��رص��ه ع �ل��ى انتقاء
ال �ك �ل �م��ات واض � �ح ��ًاّ .ك ��م م� ��رة تالقت
أعينهما؟ كم مرة عض فرنجية على
ف �ك � ّ�رة؟ ك ��م م ��رة ق �ب��ض ج�ع�ج��ع على
«ج��ل َم��ن ال يخطئ» ال�ت��ي قالها في
اح �ت �ف��ال ش �ه��داء ال �ق��وات ع��ام ،2008
ق �ب��ل أن ت �ق �ف��ز م ��ن ش �ف �ت �ي��ه؟ االثنان
يأتيان من شمال بعض عاداته الثأر
ولو بعد حني.
أم ��س ك ��ان ال �ب��داي��ة ل��رواي��ة «جعجع
وفرنجية» .كل ما سبق كان تمهيدًا
مل�ق��دم��ة ك�ت�ب��ت أم ��س .ف��ال�ج�م� ّ�ي��ل ،مع
م��ا ي�م�ث�ل��ه ال �ي��وم ،ب ��ات م��ن املاضي،
وإبقاء عون ملا يمثله اليوم من دون
مؤسسة يجعله م��ن امل��اض��ي أيضًا.
أما جعجع وفرنجية فهما املستقبل
املاروني ،ال ثالث يزاحمهما.
وال شيء ّ
يعبر عن الصورة الحقيقية
لقمة أم��س أك�ث��ر م��ن إج��اب��ة فرنجية
س��ائ �ل �ي��ه ع � ّ�ن م �ص��اف �ح �ت��ه لجعجع:
ع� � � � ��ادي ،س ��ل� �م� �ن ��ا وح� �ك� �ي� �ن ��ا كمان،
وبتسريب جعجع للوكالة املركزية
أن � ��ه أوع� � ��ز إل � ��ى ال � ��دائ � ��رة اإلعالمية
بالتعامل مع املردة والتيار الوطني
ال �ح��ر ك�ت�ع��ام�ل�ه��ا م��ع ح�ل�ف��اء القوات
املسيحيني .هكذا ُي َّ
عبر عن الطالق ال
االتفاق ،عادة.

