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سياسة
في الواجهة

الرياض لجعجع :ترشيح عون دخول ف ـ
عندما ُيسأل الرئيس ميشال عون في اوساطه عن سبب تأخر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في اعالن ترشيحه
له لرئاسة الجمهورية ،يكتفي باجابة مقتضبة :اعطوه بعض الوقت .مفاد العبارة الفسح في المجال امامه كي يزيل
العقبات في طريقه
نقوال ناصيف
ليس قليال اهمية مجازفة رئيس
ح ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـي ــة سـمـيــر
جعجع فــي ق ــرار ترشيح الرئيس
ميشال عــون لرئاسة الجمهورية.
لـ ــم ي ـك ــن فـ ــي االمـ ـ ـك ـ ــان ت ــوق ـع ــه لــو
ل ــم يــرب ـكــه ح ـل ـي ـفــه ال ــرئ ـي ــس سـعــد
ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري م ـ ــرت ـ ــن ع ـ ـلـ ــى االقـ ـ ـ ــل:
االول ــى عـنــدمــا تخلى عــن ترشيح
جـعـجــع ل ـلــرئــاســة م ــن دون ات ـفــاق
مسبق معه ،والثانية عندما رشح
خصمه السياسي النائب سليمان
فرنجيه للرئاسة من غير التفاهم
م ـع ــه اي ـ ـضـ ــا .وه ـ ــو مـ ـغ ــزى ذهـ ــاب
جعجع ال ــى خـيــار غـيــر محسوب،
على غرار ما فعل الحريري نفسه
عـنــدمــا فــاجــأ ت ـيــاره وح ـل ـفــاء ه في
ق ــوى  14آذار بـتــأيـيــد مــرشــح من

لم تجب الرياض عن طلب
جعجع استقباله ،واكتفي
باستقبال حميدان موفده
ق ــوى  8آذار اوال ،وان ي ـ َكــون هــذا
املرشح صديقا حميما ملن يتهمه
الـ ـح ــري ــري ب ـق ـتــل وال ـ ـ ــده الــرئ ـيــس
رفيق الحريري ثانيا.
وش ـ ـ ـ ــأن مـ ـ ــا اضـ ـ ـح ـ ــى عـ ـلـ ـي ــه عـ ــون
وفــرن ـج ـيــه وج ـهــا لــوجــه خصمني
متنافسني من غير ان يغامر نائب
زغــرتــا بــالـخــروج مــن قــوى  8آذار،
كذلك بات الحريري وجعجع وجها
ل ــوج ــه م ــن غ ـي ــر ان ت ـن ـف ـصــم ع ــرى
تـحــالـفـهـمــا .ص ــار عـلـيـهـمــا ت ـبــادل
توجيه الــرســائــل ،الـحــادة املـغــازي
والـ ــدالالت ،مـبــاشــرة وبــالــوســاطــة.
ي ـض ـغ ــط ج ـع ـج ــع ف ـ ــي الـ ـعـ ـل ــن فــي
اتجاه ترشيح عون وتسويقه في
القاعدة الحزبية العريضة االكثر

جعجع :اريد ضمانات من المملكة بالذات ،ال من الحريري وال من السفير (هيثم الموسوي)

تقرير

القوات ـ المستقبل :انطالق قطار التهدئة
بدأت محاوالت
تبريد التوتر بين القوات
اللبنانية وتيار المستقبل.
أولى إشارات التبريد بدأت مع
نعي وزير الداخلية نهاد
المشنوق مبادرة الرئيس
سعد الحريري .يبدو كل
من الطرفين محكومًا
بالعالقة مع اآلخر

ميسم رزق
ّ
كبر رئيس القوات اللبنانية سمير
َ
جـع ـجــع ال ـح ـجــر وق ــط ــف ث ـم ــار ذلــك
ب ــأق ــل خ ـس ــائ ــر ُم ـم ـك ـن ــة« .ح ـك ــاي ــة»
ت ــرش ـي ـح ــه الـ ـعـ ـم ــاد مـ ـيـ ـش ــال عـ ــون،
بحسب مصادر في  14آذار ،ليست
ّ
إال «ف ــت ـي ـش ــة» .لـكـنـهــا أرغ ـم ــت تـيــار
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،بـ ـلـ ـس ــان ال ـ ــوزي ـ ــر ن ـه ــاد
املـشـنــوق ،على نعي «م ـبــادرة» دعم
تــرشـيــح الـنــائــب سـلـيـمــان فرنجية،
ّ
م ــن ق ـلــب م ـع ــراب نـفـسـهــا ال ـت ــي ظــن
ال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن فــي
اإلم ـ ـكـ ــان تـ ـج ــاوزه ــا رئ ــاسـ ـي ــا .أراد
«الـحـكـيــم» أن يـقــول لـلـحــريــري« :إذا

كان حزب الله يعتبر أن طريق بعبدا
ُ
تمر بالرابية ،فعليك أن تعي بأنها
ُ
تمر أيضًا في معراب»!
زي ــارة املشنوق ملـعــراب ،التي تلتها
أم ــس زيـ ــارة ال ـنــائــب بــاســم ال ـشــاب،
أولى محاوالت التهدئة وإشارة إلى
أن قطار ترميم العالقة املستقبلية
مع القوات انطلق فعليًا ،خصوصًا
أن ـ ــه س ـم ــع م ـن ـه ـمــا ت ــأكـ ـي ــدات بــأنــه
ال يـ ــزال م ــرش ــح  14آذار! ل ـكــن م ــاذا
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ج ـع ـج ــع وت ـح ــال ـف ــه
ّ
املستجد مع عون ،وتأثير ذلك على
عالقته بالحريري؟
ّ
ّ
ي ــؤك ــد آذاري ـ ـ ـ ــون دخـ ـل ــوا ع ـل ــى خ ــط
ال ـت ـه ــدئ ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـقــوات ـيــة

أن «ج ـع ـجــع ل ــم ُي ـف ـكــر ف ــي تــرشـيــح
ع ــون م ــن ب ــاب ال ـن ـكــايــة» .وه ــو أراد
أن «ي ـب ـع ــث ب ــرس ــال ــة واضـ ـح ــة إل ــى
الجميع مفادها أنه قادر على ضرب
أي مـبــادرة ال تحظى بـ ّـرضــاه» ،وأن
يقول إنه «في مقابل تبني الحريري
ل ـفــرن ـج ـيــة ،ي ـحــق ل ــه ال ـت ـص ـ ّـرف بما
ي ـ ــراه م ـنــاس ـبــا ل ـحــزبــه ول ـق ــاعــدتــه».
وهــو بنى استراتيجيته هــذه على
اع ـت ـب ــارات ث ــاث ــة :أول ـه ــا «الـحـســاب
املـسـيـحــي ،ال ــذي ال يسمح لجعجع
بقبول خروج عريس رئاسي إال من
بيت املسيحيني ،وليس مــن تقاطع
بيتني مسلمني يمثلهما حــزب الله
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل» .وال ـثــانــي م ــن أن

ّ
مجرد موقف
«التلويح بالترشيح،
ّ
يـســلـفــه ل ـع ــون وش ــارع ــه املـسـيـحــي،
ع ـلــى أن ي ـع ــود ويـ ـسـ ـت ـ ّـرده ع ـنــد أي
استحقاق آخــر» .أما الثالث واألهم،
فـهــو «اق ـت ـنــاع جـعـجــع مـنــذ الـبــدايــة
ّ
وتفهمه لحدود
بهشاشة امل ـبــادرة،
ً
ال ـل ـع ـبــة ،م ـس ـت ـغــا إي ــاه ــا لتحصني
وضعه في الشارع املسيحي العوني
الذي بات يهضمه أكثر من فرنجية».
ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـ ُجـ ــة ،وب ـ ـع ـ ــد ال ـ ـتـ ــراجـ ــع
املستقبلي املعلن ،تبقى ثالث نقاط
ّ
يعول عليها اآلذاريــون في حديثهم
ع ــن ال ـت ـهــدئــة ،وه ــي أن «ال م ـب ــادرة
رئــاسـيــة ،وال انفجار داخــل فريقنا،
واجتماعات مكثفة لتقريب وجهات

