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المشهد السياسي

ّ
بري لحزب الله :مش ماشي بعون ،وما حدا يجرب معي!
اللبنانيني وضمانة لهم ،إذ لن يقبل
بقاء أحد خارج الوطن».
ك ـل ـمــة ب ــاس ـي ــل ب ـه ــدوئ ـه ــا ال تـخـتـلــف
عــن الخطاب الــذي ألـقــاه العماد عون
مــن خلف الـشــاشــة لــ»أسـبــاب أمـنـ ّـيــة»،
عكس فيه ق ــرار التهدئة ال ــذي تتبعه
ال ــراب ـي ــة م ـنــذ ب ــدء جــولــة امل ـفــاو ّضــات
ّ
الرئاسية األخيرة .كان من املتوقع أن
يكون الخطاب مختلفًا ،أو باألحرى
ً
أكثر تفصيال ،لو أعلن الرئيس سعد
الحريري ترشيح الجنرال قبل موعد
 16تـ ـش ــري ــن ،ول ـك ـن ــه مـ ــا زال م ــوع ـدًا
ّ ً
ـؤج ــا« .األرج ـ ــح أن ــه سـيـكــون خــال
مـ
هـ ــذه األسـ ـ ـب ـ ــوع» ،ب ـح ـســب م ــا تـشـيــع
ّ
العونية.
األجواء
ب ـع ــد أكـ ـث ــر مـ ــن رب ـ ــع ق ـ ــرن ،لـ ــم ّيـتـعــب
ال ـع ـمــاد ،ول ــم ي ـتــراجــع ،ول ــم ي ـكــف عن
ّ
الـحـلــم بـبـنــاء ال ــدول ــة ،ه ــذا مــا يــؤكــده
خطابهّ .أمــا مناصروه فــا يختلفون
عنه ،وهم على أهبة االستعداد لتلبية
نــدائــه مـتــى ن ــاداه ــم .بـعــد  26عــامــا لم
ّ
يتغير الـعـمــاد وال مـنــاصــروه أيـضــا.
هو على مبادئه وثوابته وتصميمه
على «بناء دولة املؤسسات والقانون،
ّ
امليثاقية واملـشــاركــة من
عبر اح ـتــرام
ّ
كيدية أو عزل» .وهم على وفائهم
دون
وإيـ ـم ــانـ ـه ــم بـ ــأنـ ــه خ ـش ـب ــة الـ ـخ ــاص
الوحيدة الباقية لهم .املبادئ واألحالم
الـتــي حملها خـطــابــه أم ــس ال تبتعد
ّ
ّ
واقعية تتطلبها املرحلة الراهنة،
عن
ظ ـ ـهـ ــرت بـ ـ ـه ـ ــدوء ال ـ ـن ـ ـبـ ــرة ومـ ـح ــاول ــة
ال ـج ـمــع ،عــاك ـســة األجـ ـ ــواء اإلي ـجــابـ ّـيــة
التي وصلتها املفاوضات مع الرئيس
سعد الحريري التي يتوقع أن تعيده
ّ
للجمهورية.
إلى قصر بعبدا رئيسًا
 13تشرين ّ
األول  1990انتهى كارثيًا؛
ي ــوم ـه ــا كـ ــان الـ ـجـ ـن ــرال وح ـ ـ ــده .وق ـبــل
سـنــةّ ،
ورب ـمــا أشـهــر مــن ال ـيــوم ،كانت
ّ
بكركي ضده ،وسمير جعجع يحارب
ّ
شرعيته ،والحريري يهرب من وعود
ّ
ّ
قطعها ل ــه .أم ــا فــي  13تـشــريــن األول
ّ
فتبدلت املـعــادلــة ،وهـنــاك أمل
،2016
لــدى مـنــاصــريــه ...أمــل كبير بــالـعــودة
القريبة إلى «بيت الشعب».

ع ــون على شــرفــة قصر بعبدا ويهتف
يا شعب لبنان العظيم» .أسئلة ّ
جدية
هنا ،وإن كانت ترنو شكليًا إلى «املزاح»
فــي ظــاهــرهــا ،ولـكـنـهــا أسـئـلــة يــرددهــا
اللبنانيون ،وال يجدون أجوبة عليها.
هل الرئيس ،رئيس جميع اللبنانيني؟
وإن كــان رئيس كل اللبنانيني ،فلماذا
يرد في مقدمة نشرة أخبار «أو تي في»
أو ف ــي بــرام ـج ـهــا ،وي ـشــارك ـهــا ف ــي هــذا
«أم تي فــي» ،حديث وافــر عن الرئاسة،
وع ــن «ح ـقــوق املـسـيـحـيــن»؟ الخالصة
أن اإلعــام يتداول املصطلح كما تمليه
السلطة السياسية من دون أي تنقيح أو
تشذيب ،أو بحث في صوابيته أو اآلثار
الجانبية املترتبة على استخدامه .إن
إعـ ــادة بـحــث اإلعـ ــام فــي املصطلحات
التي ّ
تعممها الطبقة السياسية ،عمومًا،
وفـ ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان خـ ـص ــوص ــا ،هـ ــو م ــدخ ــل
رئـيـســي لـفـهــم وظـيـفــة اإلعـ ــام ودوره.
ل ـي ـســت وظ ـي ـف ــة اإلعـ ـ ـ ــام أن «ي ـن ـســخ»
ع ــن الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة أدب ـي ــات ـه ــا ،أو
أن ت ـت ـســاوق أفـ ـك ــاره مـعـهــا .م ــن جملة
«العبارات ّ
النيرة» التي وردت في اليوم
الـبــرتـقــالــي ال ـطــويــل أمـ ــس ،عـلــى ألـســن
سـيــاسـيــن ،وم ـح ــاوري ــن تلفزيونيني،
عبارة مستقاة من أنطولوجيا املسرح
الــرحـبــانــي غــالـبــا« :الـشــريــك بــالــوطــن».
بربكم ،هل هذا إعالم؟

تجزم مصادر في تيار
المستقبل ،وأخرى في التيار
الوطني الحر ،بأن الرئيس سعد
الحريري سيعلن ترشيحه
العماد ميشال عون إلى
رئاسة الجمهورية ،قبل نهاية
األسبوع الجاري .لكن هذه
المعلومات تتجاهل عقدة
رئيسة تحول دون انتخاب
رئيس للجمهورية ،عنوانها
تجاهل طرفي التسوية
الرئاسية للرئيس نبيه بري ،رغم
كونه أحد أبرز حاملي مفتاح
االنتخابات
أس ـ ـبـ ــوع آخـ ـ ــر ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى روزنـ ــامـ ــة
ال ـح ــراك الــرئــاســي الـ ــذي ي ـق ــوده رئـيــس
تـيــار املستقبل النائب سعد الحريري.
حـ ـت ــى اآلن ال ش ـ ــيء م ـح ـس ــوم ــا ب ـع ــد،
والـتـقــديــرات تسير كالبورصة صعودًا
ً
ونـ ـ ـ ــزوال .وت ـض ــارب ــت أمـ ــس امل ـع ـلــومــات
بشأن آخر تطورات موقف الحريري من
ترشيح العماد ميشال ُعون إلى رئاسة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة .وف ـي ـم ــا فـ ـ ِّـسـ ــرت م ـغ ــادرة
رئـيــس «املستقبل» إلــى الــريــاض بأنها
تهدف إلى وضع اللمسات األخيرة على
ّ
موقفه من االنتخابات الرئاسية ،أكدت
مـصــادر قريبة منه أن الــزيــارة متصلة
بالوضع املالي لشركة «سعودي أوجيه»
وجـهــود إنقاذها مــن اإلف ــاس .وجزمت
م ـصــادر بـ ــارزة فــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل بــأن
«ال ـح ــري ــري سـيـعـلــن األس ـب ــوع ال ـجــاري
دعم عــون ،وأنــه ليس في انتظار إشارة
مــن املـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،ألنها
سبق أن أبلغته السير بما يريده ،على
أن يـتـحـ ّـمــل ه ــو امل ـســؤول ـيــة» .وف ــي هــذا
اإلطار ،أشارت مصادر فريق الثامن من
آذار إلــى أن «الـعـمــاد عــون كــان قــد أبلغ
حلفاءه أن الحريري أكد له أنه سيعلن
ترشيحه يوم  15تشرين األول (أول من
أم ــس)» ،غير أن مصادر الحريري نفت
األم ــر ،مشيرة إلــى أن املــوعــد كــان مقررًا
ب ــن « 15و 20ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري» .كــذلــك
نفت مصادر التيار الوطني الحر صحة
موعد  15تشرين األول .وقالت مصادر
املستقبل إن «الحريري ليس في انتظار
إشـ ــارة س ـعــوديــة ،ألن املـمـلـكــة سـبــق أن
أعطت رأيها ،وهي لن تعود وتكرره في
كــل لحظة ،وأن مــا يبحث عنه الرئيس
الـ ـح ــري ــري ه ــو امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـمــانــات
ال ــدولـ ـي ــة» .ف ــي م ـقــابــل ه ــذا الـ ـج ـ ّـو ،نقل

ّ
فريق الثامن من آذار ّ
جوًا سلبيًا ،يتعلق
ّ
بموقف أبلغه الرئيس نبيه بري لحزب
الله أكد فيه أنه «مش ُ ماشي بعون ،وما
حــدا ّ
يجرب معي» .ونـ ِقــل عن بــري قوله
ملـســؤولــن فــي حــزب الـلــه إن السعودية
لــن تقبل بـعــون رئـيـســا ،وإن ـهــا ستمنع
وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى بـ ـعـ ـب ــدا ،ح ـت ــى لـ ــو أع ـلــن
الـ ـح ــري ــري دعـ ـم ــه ل ـ ــه .ون ـق ـل ــت م ـص ــادر
هــذا الـفــريــق عــن ب ـ ّـري اسـتـيــاءه الشديد
م ــن الـ ـك ــام ال ـ ــذي صـ ــدر ب ـش ــأن ثـنــائـيــة
الـحــريــري ـ ـ ع ــون ،وتشبيهها بتحالف
رياض الصلح وبشارة الخوري ،مشيرة
ّ
إلــى أنــه «عــلــق على هــذا الـكــام بموقف
ً
قاس ،قائال :صار جبران باسيل ونادر
الحريري هما من يقرران من هو رئيس
الجمهورية ومــن هــو رئـيــس الحكومة،
وأي ـض ــا رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وهـمــا
م ـ ــن يـ ـ ــوزعـ ـ ــان ا ّلـ ـحـ ـق ــائ ــب وال ـح ـص ــص
ّ
وعلي أنــا أن أوقــع لهما على بياض؟».
وف ـي ـمــا يـسـتـعــد الــرئ ـيــس بـ ـ ّـري مل ـغــادرة
البالد لفترة طويلة بعد جلسة انتخاب
اللجان يوم الثالثاء املقبل ،رأت مصادر
سياسية أن «هذا األمر سيجعل من عقد
التفاهمات أم ـرًا صعبًا ،ألن الــوقــت بني
عودته وجلسة انتخاب الرئيس نهاية
الشهر سيكون قصيرًا ،إذا افترضنا أن
الـحــريــري أعـلــن مــوقـفــه الــداعــم لــوصــول
ع ــون إل ــى بـعـبــدا» .وتـحـ ّـمــل م ـصــادر في
ّ
 8آذار الـعـمــاد ع ــون مـســؤولـيــة تصلب
الــرئ ـيــس بـ ــري ،مـتـســائـلــة «ك ـيــف ُيـمـكــن

لـلـجـنــرال عـقــد تـفــاهـمــات مــع الـحــريــري
وس ـم ـيــر ج ـع ـجــع ،وال يـ ــزال ع ــاج ـزًا عن
صياغة تفاهم مع رئيس املجلس ،رغم
كونه مفتاح الحل الرئاسي؟» .أما تيار
املـسـتـقـبــل ف ــا يـ ــزال ي ــرى أن «جـ ــزءًا من
امل ـســؤول ـيــة يـقــع عـلــى عــاتــق ح ــزب الـلــه
ّ
معني بالتدخل والوساطة» ،ويرى
ألنه
ً
أن «الــرئـيــس بــري أوال وأخـيـرًا سيسير
بميشال ع ــون ،ألن قــوتــه تكمن فــي أنــه
جــزء مــن السلطة ولـيــس مــن املعارضة،
وه ــو بـطـبـيـعـتــه رج ــل ت ـســويــات قــائـمــة
على التفاهمات الوطنية» .لكن مصادر
أخـ ــرى قــري ـبــة م ــن ت ـيــار املـسـتـقـبــل تــرى
أن ال ـع ـقــدة ال ـك ـبــرى ه ــي ب ــن ال ـحــريــري
وب ـ ّـري «املـسـتــاء مــن لـجــوء الشيخ سعد
إل ـ ــى ت ــرش ـي ــح عـ ـ ــون» .وت ـل ـف ــت م ـص ــادر
«وسطية» وأخــرى من  8آذار إلى «خطأ
كبير يوقع العونيون واملستقبل البلد

بري :جبران باسيل ونادر
يختاران الرئيس
الحريري
ّ
ويريدان أن أوقع لهما
على بياض

حجم اعتراض بري على التسوية كبير جدًا ،وجدي للغاية (هيثم الموسوي)

فـ ـي ــه ،ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ــام ــان م ــع اعـ ـت ــراض
الرئيس بري كعقدة ثانوية قابلة للحل
مــن قبل حــزب الـلــه بـسـهــولــة» .وأش ــارت
املصادر إلى أن حجم اعتراض بري على
الـتـســويــة «كـبـيــر جـ ـدًا ،وجـ ـ ّ
ـدي لـلـغــايــة،
وال يمكن تجاوزه بسهولة ،خاصة أنه
متصل بما يراه رئيس املجلس توازنات
طائفية فــي الـبــاد لــن يسمح باملساس
بها».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،جـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول
بمعلومات تشير إلى ان الحريري أبلغ
املعنيني باملفاوضات انــه لن يقدم على
إعالن ترشيح عون اال بعد ان تتفق قوى
 ٨آذار ،وأولهم رئيس املجلس النيابي،
ع ـلــى م ــوق ــف م ــوح ــد م ــن تــرش ـيــح ع ــون.
وان ــه ل ـهــذا الـسـبــب ارج ــأ اع ــان مــوقـفــه،
خصوصا انه ال يزال يواجه اعتراضات
داخـ ــل كـتـلـتــه وف ــي ق ــوى  ١٤اذار .ومــع
بروز بعض املواقف من قوى  ٨اذار حول
عدم القبول بالحريري رئيسا للحكومة،
زاد من تريثه وارجــأ موقفه الى ما بعد
ان ـت ـه ــاء زيـ ــارتـ ــه الـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة .لـكــن
مصادر في  8آذار نفت هذه املعلومات،
قائلة إن املسار املتفق عليه ينص على
إع ــان الـحــريــري مــوقـفــه ،ليتبعه توجه
عــون والحريري وآخرين نحو الرئيس
بري للتفاهم معه.
وع ـل ــى ال ـخ ــط ال ــرئ ــاس ــي أيـ ـض ــا ،أثـ ــارت
أمـ ــس ت ـغ ــري ــدة ل ـل ـنــائــب ول ـي ــد جـنـبــاط
بلبلة كـبـيــرة ،حــن غ ـ ّـرد عـلــى صفحته
ً
ع ـلــى تــوي ـتــر ق ــائ ــا «أتـ ــت كـلـمــة ال ـس ـ ّـر...
ال ـلــه ي ـس ـتــر» .وفـيـمــا اعـتـبــرهــا البعض
ّ
البعض
«نــوعــا مــن
التسلية» ،وفسرها ّ
ّ
«تعبر عن معلومات تلقاها
اآلخر بأنها
ّ
مصمم على
تفيد بأن الرئيس الحريري
السير بعون»ّ ،
تبي الحقًا أن الرجل كان
يـقـصــد بـهــا «االت ـف ــاق ــات الــدول ـيــة بشأن
مــدي ـنــة ح ـل ــب» ،فـيـمــا أك ــد رئ ـيــس حــزب
«التوحيد الـعــربــي» وئــام وهــاب أنــه ما
زال عند رأيــه بــأن العماد عــون سيكون
رئـيـســا للجمهورية وال ـحــريــري رئيسًا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،وإن تـ ـح ــدث ــت عـ ــن بـعــض
الشروط السياسية» .وأوضح وهاب أن
«الـعــاقــة مــع ســوريــا يجب توضيحها،
ويجب أن يكون لدينا سياسة واضحة،
والـحـكــومــة ال ـقــادمــة ستستمر بموقف
سياسي معني كان قد اتخذه الحريري
ســابـقــا» .وتعليقًا عـلــى ال ـكــام ح ــول أن
سوريا ال تريد الحريري لفت الى «أننا
لن ننتظره لتسمية عون ومن ثم ننقلب
ع ـل ـي ــه ،فُـلـيـطـمـئــن م ــن هـ ــذه ال ـن ــاح ـي ــة».
وف ـي ـمــا ف ـ ِّـس ــر ك ــام وهـ ــاب ب ــأن ــه رســالــة
س ــوري ــة سـلـبـيــة ت ـجــاه ع ــودة الـحــريــري
إلــى السلطة وتخفيف الندفاعة تفاهم
الـحــريــري ـ ـ عــونّ ،أك ــدت مـصــادر ّ
مقربة
من القيادة السورية أن «كلمة سر دمشق
بيد السيد حسن نصرالله وحده».

رسالة جعجع إلى الهراوي:
يجب االنتهاء من وضعية عون الشاذة
كـشــف املــديــر ال ـعــام الـســابــق لالمن
العام اللواء جميل السيد عن رسالة
مكتوبة بخط رئـيــس حــزب الـقــوات
اللبنانية سمير جعجع عــام 1990
م ــوج ـه ــة إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
الياس الهراوي ،يلتزم فيها بعدد من
التعهدات ،من ضمنها :وقف الحملة
اإلعالمية ضد سوريا ،إعالن العقيد
بول فارس الوالء للعماد اميل لحود،
وت ـس ـل ـي ــم الـ ـضـ ـب ــاط وال ـع ـس ـكــريــن
لقيادتهم الشرعية وإع ــادة اآللـيــات
واألسلحة والعتاد املصادر وتسليم

ثكنات الجيش إلى القيادة الشرعية»،
على أن يتم اإلنـتـهــاء مــن «وضعية
ميشال عون الشاذة» .وأكد السيد،
في مقابلة على قناة «الجديد» أمس،
أن الهراوي كان على مدى  10أشهر
يطلب من السوريني التدخل من أجل
الهجوم على عون قبل وقوع أحداث
 13تشرين األول  .1990وأشار إلى
أن مجمل املعطيات املوجودة حاليًا
تؤكد بــأن العماد ميشال عــون هو
أقــرب ما يكون إلــى الرئاسة من أي
مــرح ـلــة ســاب ـقــة ،الف ـتــا إل ــى أن هــذا

يعود إلى خلفيات وأسباب ،أبرزها
ال ــدع ــم امل ـط ـلــق ل ــه م ــن ج ــان ــب حــزب
الله .وأكد أن ليس هناك من رسائل
سـ ــوريـ ــة ل ـت ـع ـط ـيــل أي إس ـت ـح ـقــاق
لـ ـبـ ـن ــان ــي ،م ــوضـ ـح ــا أن «سـ ــوريـ ــا
يهمها الــوضــع اللبناني وحلفاؤها
لــدي ـهــم م ــن امل ـع ــرف ــة واإلط ـ ـ ــاع لبت
امل ـلــف املـحـلــي بـمــا يــراعــي موقعهم
اإلقـلـيـمــي» .وق ــال« :لـيــس هـنــاك من
رســائــل ســوريــة ف ــوق وت ـحــت كــام
ال ـس ـي ــد ح ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه» .وك ــان
الـلــواء السيد قــد نشر صباح أمس

عـبــر حـســابــه ال ـخ ــاص عـلــى تويتر
َُ
تغريدة كتب فيها «مــن كثر كالمه
كثر خطأه (اإلمام علي)» .وقال في
التغريدة التي تزامن نشرها مع كلمة
عــون في احياء ذكــرى  13تشرين:
ّ
ّ
«مل ــا ممكن تــربــح إنــت وســاكــت وملــا
ب ـع ــض الـ ـن ــاس راضـ ـي ــن ف ـي ــك إن ــت
ّ
بتصر تحكي حتى
وســاكــت ،ليش
ِّ
تكره الناس فيك» .لكن السيد نفى
لسائليه ان يكون يقصد عــون في
تغريدته.
(األخبار)

