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سياسة

الرابية «مرتاحة»  ...واألمل في التسوية ليس منعدمًا

عون
مــا ال ــذي يجبرك على ذل ــك؟» ،مشيرة
ّ
السر الــذي أشــار بري
الــى أن هــذا هو
أخـيـرًا إلــى وج ــوده بينه وبــن رئيس
«القوات».
حـلـيــف الــرئ ـيــس بـ ــري ،ال ـنــائــب ولـيــد
جـ ـنـ ـب ــاط ،ي ـع ـ ّـب ــر ـ ـ ـ ع ـب ــر مـ ـ ـص ـ ــادره ـ ـ
ع ــن ت ـف ـه ـمــه مل ــوق ــف رئ ـي ــس امل ـج ـلــس.
وتــرى املـصــادر أن «الحريري تصرف
بشكل غير سليم مــع ب ــري ،وخــذلــه».
وأش ــارت إلــى أن «املشكلة ليست في
انـتـخــاب ع ــون ،بــل فــي مــا بعد عملية
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب» ،م ـت ـس ــائ ـل ــة« :ه ـ ــل ي ــدرك
ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ح ـج ــم سـلـبـيــات
ق ــراره ،إن انتخب عــون وقــرر الرئيس
بـ ـ ـ ـ ّـري م ـق ــاط ـع ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة؟» ،وه ــل
س ـيــؤلــف ال ـح ــري ــري ح ـكــومــة ي ـشــارك
فيها «فقط وزراء من حــزب الله الذي
يصنفه حلفاء الـحــريــري فــي الخليج
بــأنــه إره ــاب ــي؟ ه ــل سـيــؤلــف حـكــومــة
فيها إرهابيون؟» ،معتبرة أن «رئيس
ت ـيــار املـسـتـقـبــل يـنـتـحــر ،ألن أحـ ـدًا لن
يتعرض للمشاكل مثله».
حزب الله ّ
ماض في
هو
يتهيب املوقف.
ٍ
دعمه لعون بال تردد ،لكنه «مهجوس
بـقــوة تــأثـيــر مــا يحصل عـلــى عالقته
ببري .وهــو أبلغ من يهمه األمــر بأنه
كما لم يقبل بكسر عون أو عزله ،فإنه
لن يقبل بكسر بري أو عزله».
ه ـ ــل سـ ـيـ ـق ــدر رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
م ـن ــع ان ـت ـخ ــاب ال ـع ـم ــاد عـ ــون رئـيـســا
للجمهورية؟ بعض املصادر في فريق
 8آذار تقول إن ثمة جهات تسعى إلى
االنتخابات الرئاسية
تأجيل جلسة
َ
ي ــوم  31الـ ـج ــاري ،ف ـس ـحــا ف ــي امل ـجــال
أمام إمكان عقد «تسوية ما» بني بري
ّ
تتحدث عن
وعون .لكن مصادر أخرى
أن بري ،رغم قناعته بأن انتخاب عون
ص ــار م ـض ـمــونــا ،سـيـسـعــى إل ــى عــدم
انعقاد جلسة  31تشرين األول ،لكن
ب ــدواف ــع شـخـصـيــة ال بـطـلــب مــن أحــد
(وهــو ما تنفيه مصادر عني التينة).

3

ما الذي يريده رئيس المجلس؟

وتـلـفــت امل ـص ــادر إل ــى أن مـعــركــة بــري
ستكون عند تأليف الحكومة األولــى
ف ــي ال ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد ،وت ـش ــدي ــده على
الـحـصــول على وزارات أســاسـيــة ،وال
سيما وزارتـ ــا املــالـيــة وال ـطــاقــة ،لعدم
ث ـق ـت ــه ب ــالـ ـح ــري ــري وج ـ ـبـ ــران بــاس ـيــل
ف ــي م ـل ـفــي املـ ـ ــال والـ ـنـ ـف ــط .وف ـ ــي ه ــذا
اإلط ــار ،يبدو الحريري منفتحًا على
ّ
أي صيغة تمكنه مــن ترميم العالقة
م ــع ب ـ ــري ،فـيـمــا ي ــؤك ــد عـ ــون أن لــديــه
مــا يـنــاقـشــه مــع رئ ـيــس املـجـلــس .لكن
األخ ـي ــر ال ي ـب ــدو م ـ ّ
ـرح ـب ــا ت ـمــامــا بــأي
مـ ـ ـب ـ ــادرة ع ــون ـي ــة تـ ـج ــاه ــه ،إذ ت ـجــزم
مصادره بأن أي «زيــارة بروتوكولية
ّ
ويلمح ّ
مقربون من
له لم تعد تنفع».
ّ
رئيس املجلس إلى أنه يمكن أن يقرب
موعد سفره خــارج البالد من السبت
املـقـبــل إل ــى ال ـيــوم فــي رحـلــة لــن يعود
منها قبل  8أيام.
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،ال يـ ـ ـ ــزال ج ـن ـبــاط
م ـتـ ّ
ـرددًا ،فهو يــريــد البقاء إلــى جانب
ّبري ،وفي الوقت نفسه يشعر بالقلق
مـ ــن ال ـل ـع ـب ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي ق ـضــاء
الـشــوف .ففي حــال وقــوفــه ضـ ّـد خيار
عـ ــون والـ ـح ــري ــري ،يـ ـه ـ ّـدد ال ـعــون ـيــون
بالتحالف مــع املستقبل فــي القضاء،
ما يعني خسارة حتمية له .ومن هذا
امل ـن ـط ـلــق ،ي ـح ــاول ج ـن ـبــاط أن يبقى
حـتــى الـلـحـظــات األخ ـيــرة فــي املنطقة
ال ـ ــرم ـ ــادي ـ ــة .ومـ ـ ــن امل ـن ـت ـظ ــر أن يـعـقــد
ّ
اجتماعًا لكتلة الــلـقــاء الديموقراطي
السبت املقبل .وبحسب مصادره ،إذا
ّ
يتغير شــيء فــي املعادلة الحالية،
لــم
ّ
وت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـن أن عـ ـ ـ ــون س ـ ـي ـ ـفـ ــوز فـ ـ ــي كـ ــل
األح ــوال مــن دون حـســاب كتلة اللقاء
الــديـمــوقــراطــي ،فــإن األكـيــد أن الـنــواب
م ــروان حـمــادة وأن ـطــوان سعد وفــؤاد
الـسـعــدّ ،
ورب ـمــا غ ــازي الـعــريـضــي ،لن
ّ
يصوتوا لعون ،في مقابل منح باقي
أعضاء الكتلة أصواتهم له.
(األخبار)

واقعًا جديدًا على الجميع يدفعهم الى اعادة ّ تقييم املشهد.
وفيق قانصوه
واملسؤولية األكبر في كسح األلغام مما تبقى من الطريق
ما الذي يريده الرئيس نبيه بري؟ هذا هو «سؤال املليون» تقع ،منذ لحظة االعالن الرسمي ،على عاتق عون والحريري
الذي ال يجد إجابة واضحة بعد.
نفسهما ،بتشجيع ودعم غير منظور من حزب الله .وبداية
ـور
ـ
م
األ
أن
ـرى
ـ
ـ
ت
و
ـة»،
ـ
ح
ـا
ـ
ت
ـر
ال ــراب ـي ــة ،بـحـســب زواره ـ ـ ــا« ،م ـ
الكسح يجب أن تـكــون مــن عــن التينة ال مــن ســواهــا ،ألن
الرسمي
ـان
ـ
ع
اال
تنتظر
ـي
ـ
تسير فــي الطريق السليم .وه
غياب العامل الخارجي وكلمة السر الرئاسية ـ ـ وهي تجربة
ِّ
على لـســان الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،مـعــولــة على أن هذه غير مسبوقة فــي تــاريــخ لبنان السياسي ـ ـ يجعل لزامًا
الخطوة سيتبعها ارتـفــاع وتـيــرة التأييد الــدولــي واملحلي ،التوصل إلى تفاهمات داخلية بديلة .املطلوب إذًا ،بحسب
بما ال
يعود معه من قــدرة لدى أي طرف محلي على قلب املصادر« ،باقة» ،إذا كان إسم السلة يثير حساسيات ،وفي
ّ
ّ
تتمعن في «مؤشرات مهمة» ،هذا مصلحة للجميع.
الطاولة .يؤكد هؤالء أن الرابية ّ
ّ
بــرزت في اليومني املاضيني ،تــدل على تهيب مما آلت إليه ال يعني ذلك أن الرئيس بري «سيرفع العشرة» .وهو ،في
األم ــور ،وربـمــا على بــدايــة بحث عــن الـنــزول عــن الشجرة ،رأي املصادر نفسها ،سيواصل سعيه إلى إفشال انتخاب
من البيان التوضيحي الذي أصدره وزير املال علي حسن عون ما دام يرى بصيص أمل ،وما دام يدرك أن حزب الله
خليل حول الثنائية املسيحية ـ ـ السنية إلى املوقف الهادئ ال يمكن أن يتخلى عن حلفهما االستراتيجي .لكنها تلفت
الى أنــه ،في جلسة املجلس أمــسّ ،
لرئيس املجلس في الجلسة التشريعية
«هدأ
أم ــس .وي ـشــدد ال ـ ـ ّ
ـزوار عـلــى أن العماد
اللعب» عبر «النقاش املتفق عليه سلفًا»
ّ
مـيـشــال ع ــون «رب ـمــا يـكــون األح ــرص،
للتنصل من
مــع النائب جــورج عــدوان
ب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ،عـلــى الــرئـيــس
كالم مستشاره السياسي علي حسن
الرسمي
الترشيح
بــري وموقعه ودوره» ،و«مستعد لكل
خليل .وهــذه ،ربما ،تكون إشــارة اولية
ًا
د
جدي
واقعًا
سيفرض
ال ـض ـمــانــات والـتـطـمـيـنــات وال ـخ ـطــوات،
إل ــى االس ـت ـعــداد لـلـتـفــاوض إذا مــا كــان
يدفع الجميع الى
تحت سقف الــدسـتــور ،مــن زي ــارة عني
هناك ـ ـ في الطرف املقابل ـ ـ استعداد
التينة إلى التعاون في موضوع املجلس اعادة تقييم المشهد للتنازل .أمــا مقياس النجاح فمرتبط
النيابي والحكومة املقبلة وغيرها من
بطبيعة الصفقة واألث ـمــان السياسية
التفاصيل» .ناهيك عن التعويل الدائم
وم ــا يـمـكــن أن ي ــوض ــع ع ـلــى ال ـطــاولــة.
ع ـلــى ح ــزب ال ـلــه ودوره وق ــدرت ــه على
صحيح أن أحدًا ال يملك تصورًا دقيقًا
تبريد األجواء امللتهبة.
لطبيعة مثل هذه الصفقة بعد ،لكن من
ّ
بــاخـتـصــار األمـ ــل غـيــر مـنـعــدم م ــن إم ـك ــان ال ــوص ــول إلــى شبه املــؤكــد أنـهــا تتضمن مــن بــن مــا تتضمنه مفاوضة
تسوية ما ،وإن كانت غير واضحة املعالم بعد ،ألن القناعة ب ـ ــري ،ب ــاس ــم «ال ـش ـي ـع ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،ع ـلــى «اس ـت ـع ــادة»
ّ
يتحرك بني سقفني :األعلى قلب الطاولة وزارة املــال للشيعة وفق ما ّ
أن رئيس املجلس
نصت عليه املحاضر السرية
مطمئنة
تكون
تسوية
الى
الوصول
واألدنى
على التسوية،
التفاق الطائف ،ناهيك عن ملف النفط ،وتوزيع ال ــوزارات،
له .وبما أن السقف األول سيصبح صعبًا الوصول اليه بعد وضمانات حول رئاسة املجلس ،والحفاظ على املكتسبات
االع ــان الحريري الرسمي ،يبقى السقف الثاني عرضة الـتــي تـ ّ
ـوزعــت بــن كــل األط ــراف فــي «الــدولــة العميقة» التي
للتفاوض.
نشأت في السنوات الخمس والعشرين املاضية .وفي رأي
في رأي مصادر في  8آذار ،فــإن تصعيد رئيس
املجلس ،امل ـص ــادر ،أن كــل ال ـقــوى كيفت مصالحها مــع ال ـفــراغ في
ّ
فــي األي ــام املــاضـيــة ،كــان هــدفــه منع الـحــريــري مــن تخطي السنتني والنصف املاضيتني ومــع شبه الغياب املسيحي
مرحلة الترشيح املضمر الــى الترشيح املعلن .لكن إعالن مـنــذ رب ــع ق ــرن .و«امل ـعــادلــة الــذهـبـيــة» املـطـلــوب ّمــن الرئيس
(املرجح اليوم) سيكون نهاية العتيد التوصل اليها هــي :كــم ُ
ّ
الحريري دعم ترشيح عون
سيحسم مــن كــل مــن هذه
ّ
مرحلة وبداية أخرى في سباق عون إلى بعبدا .وسيفرض القوى ،وكم سيتبقى لها؟

فارس سعيد

عون بعث برسالة
إلى جعجع يطلب
منه وقف الهجوم
على حزب الله

ّ
ً
حتى أنها غضت الطرف طويال عن
ت ـه ـج ـمــات حـلـيـفـهــا ال ـج ــدي ــد سـمـيــر
ج ـع ـج ــع ع ـل ــى حـ ـ ــزب الـ ـل ــه وات ـه ــام ــه
بتعطيل انتخاب رئيس جديد ،كذلك
فإنها تتلذذ بالضغط املعنوي الذي
ُي ـ ـمـ ـ َـارس ع ـل ــى حـ ــزب الـ ـل ــه .م ــن ه ــذه
ال ـن ـق ـطــة األخـ ـي ــرة ي ـب ــدأ رد امل ـص ــادر
ُ
ّ
العونية التي تسارع إلى التأكيد أن
«الـجـنــرال بعث بــرســالــة إلــى جعجع
عـبــر مــوفــده الـنــائــب إبــراهـيــم كنعان
يطلب منه وقــف الهجوم على حزب
الله أو تخفيفه .ال ُيمكننا أن نطلب
ُ
م ــن ال ـ ـقـ ــوات أن تـ ـغ ــرم بـ ـح ــزب ال ـل ــه،
ُ
ولكن نحن أيضًا ال يمكننا أن نقبل
بالهجوم عليه» .وفي الوقت نفسه ال
تريد الرابية أن «تخسر تحالفها مع
القوات».
ثـ ــاثـ ــة ع ـ ــوام ـ ــل دف ـ ـعـ ــت إلـ ـ ــى تـعـبـيــد

ط ــري ــق ع ـ ــون إل ـ ــى ب ـع ـب ــدا بـ ــالـ ــورود.
األول هو «التحالف الثابت مع حزب
ال ـل ــه والـ ـت ــزام ــه م ـع ـن ــا» .ال ـث ــان ــي هــو
«دعــم سمير جعجع للترشيح» .أما
السبب األخـيــر ،فهو «تبني الرئيس
سعد الحريري لهذا الخيار .قــرارات
لـبـنــانـيــة م ــن دون تــدخــل خ ــارج ــي».
ول ـك ــن ال ُب ـ ـ ّـد م ــن ال ـت ـشــديــد ع ـلــى أنــه
«وصلنا إلــى هنا بفضل حــزب الله.
إذا ل ــم نـعـتــرف بــذلــك ن ـكــون نــاكــريــن
لـلـجـمـيــل» .ولـكــن «م ــا فينا نستغلو
آلخر رمــق ،بدنا نتفهم ظــروف حزب
الله» ،وتقصد املصادر بكالمها عدم
تحميل الحزب مسؤولية موقف ّ
بري.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـحـلـيــف الـســابــق
فرنجية ،فـ«ماشي مع ّ
بري .خلص ما
رح يقدر يعمل رئيس» .بني التيارين
«ج ــرح كبير ولـكــن ال يــوجــد ج ــرح ال
يبرد .القصة بحاجة لوقت».
ق ـب ــل أيـ ـ ــام ان ـت ـش ــر ت ـس ـج ـيــل صــوتــي
على «الواتساب» للنائب زياد أسود
يقول فيه« :مرحبا ،بعتقد صار فيكم
ّ
تـحــضــروا ص ــور ويــافـطــات للجنرال
ّ
ت ـح ــط ــوا ع ـل ـي ـهــا ف ـخ ــام ــة ال ــرئ ـي ــس».
األدري ـ ـنـ ــالـ ــن ف ــي أعـ ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه
عونيًا «أج ــواء التفاؤل عالية ،ولكن
ُ
َ
لــن نـ ْـســكــر إال بـعــد أن تـعـقــد الجلسة
ُ
وي ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب عـ ـ ـ ـ ـ ــون» .الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات
االحتفالية لم تبدأ بعد« ،بمعنى أنه
ال يوجد شــيء رسمي ُمنظم» .ولكن
الشباب «في فرح عظيم».

الحريري وجعجع استسلما لحزب الله
ليا القزي

الــراح ـلــة ن ـهــاد جــرمــانــوس ال ـتــي كــانــت
في صفوف «النهج» ،بعد حسم النائب
سـعــد الـحــريــري تبنيه تــرشـيــح النائب
مـيـشــال ع ــون إل ــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة.
«ورقة نعوة» الـ ُ 2016مخصصة لفريق
 14آذار (وتصلح أيضًا لـ  8آذار بعد أن
ّ
تفرق الحلفاء) .أين مجلس العزاء؟ «في
ُ
ّ
مقر األمانة العامة» ،كما ينقل بسخرية
عن سعيد.
نـ ــائـ ــب جـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـسـ ــابـ ــق ي ـت ـح ـف ــظ عــن
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ق ـ ـبـ ــل سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن إعـ ـ ــان
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـت ــرش ـي ــح عـ ـ ـ ــون ،ل ـي ـضــرب
ب ــذل ــك ع ــرض ال ـحــائــط ب ـكــل ال ـش ـعــارات
الـ ـت ــي رف ـع ـه ــا ف ــري ـق ــه الـ ـسـ ـي ــاس ــي .هــو
ي ـعــد ب ــأن ــه سـيـعـقــد ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة
امل ـق ـب ـلــة م ــؤت ـم ـرًا ص ـحــاف ـيــا ُي ـ ـقـ ـ ّـدم فـيــه

في سبعينيات القرن املاضي حني فاز
الرئيس سليمان فرنجية بفارق صوت
واحـ ــد عـلــى مـنــافـســه ال ـي ــاس ســركـيــس،
نشر الراحل بيار صادق كاريكاتورًا في
جــريــدة «الـنـهــار» ،هــو عـبــارة عــن «ورقــة
نعوة» للمكتب الثاني« :من آمن بي وإن
مــات فسيحيا .املــرحــوم املكتب الثاني.
والده فؤاد شهاب .والدته الداكتيلو (آلة
الطباعة) .أشـقــاؤه األعـضــاء املنضوون
فــي حلف النهجُ .يــرجــى إب ــدال األكاليل
بالتبرع للبنك املــركــزي» .يتذكر منسق
األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ـقــوى ال ــراب ــع عـشــر من
آذار فـ ــارس سـعـيــد ه ــذا ال ـكــاري ـكــاتــور،
ال ـ ـ ــذي ورد ف ـي ــه ذك ـ ــر والـ ــدتـ ــه ال ـنــائ ـبــة
ُ
معارضة بري لعون تقوم على قاعدة قم ألجلس مكانك (مروان طحطح)

موقفه الرسمي .في هذه األثناءُ ،يمكن
استقاء موقفه ّ
مما ُينقل عنه .كــان قد
ّ
صرح سابقًا لـ «األخبار» بأنه «سأكون
ّ
املعارضة بوجه عون وكل من يؤيده».
ال يــزال على املوقف نفسه ،ولكن ليس
في خندق املعارضة نفسه مع الرئيس
فرنجية،
نبيه بــري والـنــائــب سليمان
ُ
ألن «معارضتهما تقوم على قاعدة قم
(ي ــا ع ــون) ألجـلــس مـكــانــك .معارضتي
ّ
هي للوصاية اإليرانية التي حلت مكان
الــوصــايــة الـســوريــة» .لكن سعيد يكاد
يــاقــي ب ــري ح ــن ي ـقــول إن «ف ــوز عــون
ُ
وسيفجر
بالرئاسة هــو مـشــروع غلبة
البلد .وأنا مسؤول عن كالمي».
يـ ـص ــف سـ ـعـ ـي ــد نـ ـفـ ـس ــه بـ ـ ـ «ع ـ ـضـ ــو فــي
جـ ـمـ ـه ــور  14آذار» .وبـ ـع ــد أن ُي ـع ـلــن
الحريري دعمه لعون «سأكون عنصرًا
ّ
من جمهور  14آذار الذي لن يتخلى عن
ُ
املـكـتـسـبــات الـتــي حـقـقـهــا» .وه ــو يصر
ّ
على أن الحريري ال يزال جزءًا من هذا
الفريق «سعد الحريري ما ضهر من 14
آذار بــس رب ــح حــالــو» .يختم املـقــربــون
مّــن سـعـيــد بـنـقــل نقطتني عـنــه :األول ــى
أنه «رغم االعتراض على سمير جعجع
ّ
وسعد الحريري لتبنيهما عون ،إال أن
املعركة ليست معهما ،بل مع حزب الله
ّ
وامل ـشــروع اإلي ــران ــي» .والـثــانـيــة هــي أن
جـعـجــع وال ـحــريــري «اسـتـسـلـمــا لحزب
الله».

