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سياسة

سياسة
قضية اليوم

مقالة

«الماكنزيين»:
يزعج
بطيش
ّ
ّ
ما قدمته «ماكنزي» أفكار ...ال خطة

التسويق لتقرير ماكنزي مستمر .آخر محاوالت الضغط على الحكومة جاءت من ورشة نقاش ُعقدت في المجلس النيابي.
لكن انتقال الملف إلى وزير االقتصاد والتجارة منصور بطيش ،فرض متغيرات أزعجت «الماكنزيين» .إذ أعلن بطيش في
هذه الورشة أنه ً
يجدر التعامل مع ما قدمه االستشاري ماكنزي ،ليس بوصفه خطة
الوزاري،
البيان
في
ورد
ما
على
«بناء
َ َ
ّ
ّ
وإيجابية ستخضع للدراسة ،لما فيه المصلحة العامة»
حكومية ،بل بوصفه أفكارًا جيدة ،بناءة
إيلي الفرزلي
ُ
ّ
املتحمسون لدراسة ماكنزي
أصيب
ب ـخ ـي ـب ـتــن خـ ـ ــال أسـ ـ ـب ـ ــوع .األولـ ـ ــى
نـتـجــت م ــن ت ـعــديــل م ـس ـ ّـودة الـبـيــان
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـش ـي ــر إل ــى
تبني توصيات االسـتـشــاري سلفًا،
والـ ـث ــانـ ـي ــة ن ـت ـج ــت م ـ ــن ال ـن ـص ـي ـحــة
املـفــاجــأة للمديرة العامة لصندوق
الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي ك ــري ـس ـت ــن الغـ ـ ــارد
لـلـبـلــدان الـفـقـيــرة وال ـنــاش ـئــة بــوقــف
اعتمادها على شركات االستشارات
العاملية ،ألنها «غير مجدية» .لذلك،

ورشة في مجلس النواب:
مدعوون بال صفة يدافعون
عن «ماكنزي»
كـ ــان ال ب ــد م ــن ال ـس ـع ــي إلـ ــى إعـ ــادة
تـ ـع ــوي ــم هـ ـ ــذه الـ ـ ــدراسـ ـ ــة م ـ ــن خ ــال
تسويقها ،قبيل انعقاد الحكومة.
ورشة العمل التي ُعقدت في املجلس
النيابي أمــس ،وخـصـصــت ملناقشة
تــوصـيــات «مــاك ـنــزي» ال تبتعد عن
هــذا الـسـيــاق ،بــالــرغــم مــن أن رئيس
لجنة االقتصاد النائب نعمة افرام،
صــاحــب الــدعــوة ،يــؤكــد أنـهــا مـقــررة
منذ شهر.
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ك ـ ــان ـ ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة ل ـ ـ ـ ــوزراء
ونـ ـ ـ ــواب واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــن ،ي ـت ـقــدم ـهــم
وزيــر االقـتـصــاد والـتـجــارة منصور
ّ
املعني األول ،لكون وزارتــه
بطيش،
هي الطرف املمثل للدولة اللبنانية
ف ــي الـعـقــد امل ـب ــرم م ــع مــاك ـنــزي .لكن

نعمة افرام :نريد خطة وطنية شاملة تضمن  30ألف وظيفة سنويًا (هيثم الموسوي)

على الرغم من ذلك ،بدا بطيش ،في
ال ـش ـك ــل ،ك ــواح ــد م ــن امل ــدع ــوي ــن إلــى
ح ـل ـقــة نـ ـق ــاش ،ب ـط ــاه ــا م ـس ـت ـشــارة

رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة مـ ـي ــراي ع ــون،
ووزي ـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـس ــاب ــق رائـ ــد
خوري ،اللذان جلسا عن يمني افرام.

لـ ـي ــس م ـس ـت ـغ ــرب ــا أن ت ـت ـب ـن ــى ع ــون
وخـ ـ ـ ــوري الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ل ـك ــون ـه ـم ــا مــن
ع ـ ّـرابـ ـيـ ـه ــا .ل ـك ــن ع ـم ـل ـي ــا ،مـ ــا عــاقــة

م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ب ـ ـم ـ ـسـ ــألـ ــة مـ ـ ـ ــن ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة وزارة
االقتصاد؟ وما عالقة وزير اقتصاد

رئاسيات جعجع
وفرنجية وباسيل
س ــاب ــق ب ـه ــذه امل ـســألــة ب ـعــدمــا غ ــادر
م ـن ـص ـب ــه؟ ه ـ ــذا سـ ـ ــؤال ال ع ــاق ــة لــه
ب ــال ـف ــائ ــدة ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن يـقــدمـهــا
ال ـطــرفــان ،األك ـثــر اطــاعــا ربـمــا على
مضمون الدراسة ،واألكثر قدرة على
تــوض ـي ـح ـهــا .ه ــو يـتـعـلــق ب ــاإلخ ــال
باالنتظام العام .إذ بالرغم من أن ال
شيء يمنع قانونًا من دعوة ٍّ
أي كان
إلى لجنة أو ندوة ،لكن رائد خوري،
في هذه الحالة ،ال صفة له ،ووجوده
ال يشكل إال انتقاصًا من صالحيات
خلفه.
في خبر «الوكالة الوطنية لإلعالم»
إش ـ ــارة إل ــى أن اف ـ ــرام اف ـت ـتــح ورش ــة
النقاش املتخصص عن تقرير خطة
ماكنزي ،في مكتبة مجلس النواب،
ف ــي س ـي ــاق م ــواك ـب ــة ال ـل ـج ـنــة إعـ ــادة
إحياء الــدورة اإلنتاجية لالقتصاد
اللبناني على املستويني التشريعي
وال ــرق ــاب ــي ،م ــع م ــوج ــز ل ـك ـل ـم ـتــه ،ثــم
موجز لكلمة عون .وبعد ذلك «كانت
كـلـمــات مقتضبة لـلــوزيــريــن خــوري
وب ـط ـي ــش أك ـ ـ ــدا ف ـي ـه ــا أن امل ـط ـل ــوب
اس ـت ـحــداث آل ـيــة رسـمـيــة لتنفيذ ما
طرحه ماكنزي».
وض ــع بـطـيــش وخـ ــوري ف ــي املــرتـبــة
خوري بطيش...
نفسها ،ال
بل سبق ّ ُ
هذا نص ّ
عما أريد لهذه
يعبر تمامًا
الجلسة.
مــع كلمة بطيش تـبــن أن االرتـبــاك
ليس مرتبطًا بالشكل فحسب .قال
وزير االقتصاد ،الذي بات صاحب
الصالحية في مسألة ماكنزي ،في
ّ
كـلـمـتــه «امل ــزع ـج ــة» إن ــه «ل ــم يـتـســن
ل ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت لـ ـلـ ـتـ ـع ـ ُّـم ــق بـ ـ ـ ـ ـ َـدرس مــا
ّ
قــدمــه االس ـت ـشــاري والــتــدق ـيــق فـيــه.
ّ
ّ
ـرائــح
ـارح ــة شـ ِ
َتـســلـمـنــا رس ـمــيــا ال ـب ـ ِ
عرض ( )power pointتقع في ُ1272
َصفحة .أحتاج لبعض الوقت ألدلي
ّ
االقتصاد والتجارة
بموقف ِوزارة
ِ
( )...واكتفي اآلن بالتذكير بما ورد
فــي الـبـيــان ال ـ ــوزاري» ،وت ــا الـفـقــرة
ال ـتــي ت ـقــول «إن بــرنــامــج الـحـكــومــة
هــو سـلــة متكاملة مــن التشريعات
املــال ـيــة واالس ـت ـث ـمــاريــة والـقـطــاعـيــة

وم ــن اإلجـ ـ ــراء ات اإلصــاح ـيــة الـتــي
يــرت ـبــط ن ـجــاح ـهــا ب ـع ــدم تـجــزئـتـهــا
أو تنفيذها انتقائيًا وأن يستكمل
م ـ ـ ــا ي ـ ـق ـ ـ ّـر م ـ ـ ــن ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات دراسـ ـ ـ ــة
االس ـت ـش ــاري م ــاك ـن ــزي» .وان ـطــاقــا
ُ
مــن ذلــك قــال« :هـنــالــك مــراحــل َيجب
ُ
إن ـ ـج ـ ــازه ـ ــا ،ت ـ ـبـ ــدأ بـ ــإحـ ــالـ ــة وزارة
االق ـت ـصــاد مــا قـ َّـدم ـتــه مــاك ـنــزي إلــى
مـجـ ِـلــس ال ـ ــوزراء ،عـلــى أن يـلــي ذلــك
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ف ـ ــي ه ــذا
ال ـ ـشـ ــأن» .داعـ ـي ــا إلـ ــى ال ـت ـع ــام ــل مــع
مــا قــدمـتــه مــاكـنــزي «لـيـ ــس بوصفه
خطة الـ ُـح ّـكــومــة ،بــل بوصفه أفـ َكــارًا
َ
جـيــدة ،بــنــاء ة وإيـجــابـ ّـيــة ستخضع
للدراسة» ،واعدًا بأنه سيوليها كل
االهتمام «ملا فيه املصلحة العامة».
صـحـيــح أن م ـتــرئــس ال ـج ـل ـســة نظر
إيجابيًا إلى كالم بطيش ،معتبرًا أنه
كــام مسؤول ،إذ ال يمكن أن يعطي
ّ
مــوقـفــا مــن أمــر لــم يــطـلــع عليه بعد،
إال أن «املاكنزيني» وجدوا في كالمه
مبررًا للقلق .تمامًا كما نظروا بعني
الــريـبــة إل ــى تـعــديــل م ـس ـ ّـودة الـبـيــان
الـ ـ ـ ـ ــوزاري ،الـ ـت ــي أرادت أن ت ـفــرض
بــرنــام ـجــا اق ـت ـصــاديــا «يـسـتـنــد إلــى
امل ـب ــادرات الـتــي أوص ــت بـهــا دراس ــة
االستشاري «ماكنزي» ،بعدما وقف
الــوزراء رافضني التزام توصيات لم
ّ
يطلعوا عليها أو يقرروا في شأنها.
ّ
م ـ ــرت الـ ــورشـ ــة ب ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـك ــرار
للواقع االقتصادي واملــالــي الراهن،
إال أن افـ ــرام أك ــد أن ـهــا لـيـســت ســوى
ال ـبــدايــة لسلسلة ل ـقــاء ات وج ــوالت،
تـ ـ ــوضـ ـ ــع ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـعـ ــي إلـ ــى
ال ــوص ــول ،خ ــال ث ــاث ــة أش ـه ــر ،إلــى
خطة وطنية جامعة ،تؤمن  30ألف
وظيفة سنويًا .وعليه ،فهو يتعامل
مع خطة ماكنزي كنقطة انطالق أو
مسودة طريق لخطة واحــدة تتفرع
منها خطط قطاعية فــي كــل وزارة،
جازمًا بأنه ال يمكن تبني مسودة،
بل يمكن االنطالق منها نحو خطة
وطنية يقرها مجلس الــوزراء ،على
أن ت ـح ــوز م ــواف ـق ــة م ـج ـلــس ال ـن ــواب
الذي يبقى يراقب ويحاسب.

تقرير

وزير المال يتحدى واشنطن :ترشيح زياد حايك لرئاسة البنك الدولي!
ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــة ،اع ـت ـب ــر ّه ــا
املراقبون بمثابة «مزحة ثقيلة» ،وقع
وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خـلـيــل كتابًا
إلــى البنك الــدولــي ،يبلغه فيه تبنيه
ترشيح األمني العام للمجلس األعلى
للخصخصة زياد حايك إلى منصب
رئيس البنك ،خلفًا للرئيس السابق
جيم يونغ كيم.
الـكـتــاب مـ ّ
ـوجــه إل ــى املــديــر التنفيذي
فــي الـبـنــك ،مـيــرزا حـســن ،وم ـ ّ
ـؤرخ في
 18شـبــاط ال ـج ــاري ،وج ــاء فــي ّ
نصه
الحرفي:
«سعادة الدكتور ميرزا حسن،
بالنظر إلــى استمرار عملية اختيار
رئيس جديد ملجموعة البنك الدولي،
وب ـ ـمـ ــا أن ـ ـنـ ــا ال ن ـ ـ ـ ــزال ضـ ـم ــن امل ـه ـل ــة
ّ
املحددة لتقديم الترشيحات مللء هذا
ً
امل ـن ـصــب ،وع ـم ــا ب ـقــواعــد االخ ـت ـيــار
الـخـ ّ
ـاصــة بالبنك ال ــدول ــي ،مــع األخــذ

5

باالعتبار اهتمام املجلس التنفيذي
بـتـعــزيــز ال ـحــوك ـمــة وامل ـس ــاء ل ــة ،فــإنــه
مــن دواع ــي ســرورنــا ،وبصفتنا أحد
املحافظني في البنك الدولي ،ترشيح
السيد زياد ألكسندر حايك (املعروف
أيضًا باسم زيــاد الحايك وألكسندر
ب ـ ـ ــول ح ـ ــاي ـ ــك) إل ـ ـ ــى م ـن ـص ــب رئ ـي ــس
مجموعة البنك الــدولــي .ونــرجــو من
ح ـضــرت ـكــم ن ـق ــل هـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــة إل ــى
أعـضــاء مجلس املــديــريــن التنفيذين
ّ
وكل األطراف املعنية.
نـحــن عـلــى قـنــاعــة ب ــأن الـسـيــد حايك
ّ
ّ
يستوفي كــل متطلبات التأهل التي
يـضـعـهــا ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،ف ـهــو أظـهــر
طــوال مسيرته املهنية ،التي قضاها
بالكامل في األس ــواق الناشئة ،وفي
ال ـق ـط ــاع ــن الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،شـغـفــا
بالتنمية االجتماعية واالقتصادية،
للبلدان واملجتمعات واألف ــراد ،حول
الـ ـع ــال ــم ،والـ ـت ــزام ــه الـ ـق ــوي ب ـم ـبــادئ

التنمية املستدامة ،وعمله مــع األمــم
املتحدة دليل واضح على ذلك.
يــرجــى تـقــديــم تــرشـيــح الـسـيــد حايك
إلــى املجلس بالنيابة عنا ،وإبالغنا
فــي أق ــرب وقــت ممكن ،إذا كــان هناك
أي إجـ ــراء إضــافــي أو مـعـلــومــات من
املفترض تقديمها ،لضمان مراجعة
ترشيح السيد حايك بشكل صحيح
من قبل اللجنة.
بإخالص،
وزير املالية علي حسن خليل».
وفـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة ،تـ ـلـ ـق ــى
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون ن ـصــائــح
بسحب هــذا الـكـتــاب ،وع ــدم التعامل
ّ
بخفة مــع هــذا األم ــر ،وال سيما أن ال
أم ــل لـلـمــرشــح الـلـبـنــانــي بــالـحـصــول
عـلــى أي ص ــوت مــن األع ـضــاء الـ ــ،189
إال إذا كــان الهدف من هــذا الترشيح
ه ــو االسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـحـ ـل ــي .وأشـ ـ ــارت
هــذه املـصــادر إلــى أن االت ـصــاالت مع

الجانب اللبناني دفعت بوزير املال
إلـ ــى إب ـ ــاغ م ــن يـعـنـيـهــم األم ـ ــر بــأنــه
سيتعامل مع كتابه «كأنه لم يكن».
من جهته ،رفض حايك التعليق على
ترشيحه عبر اإلعالم ،مكتفيًا بالقول
إن القرار ليس قــرارهّ .أمــا وزيــر املال
عـلــي حـســن خـلـيــل ،فـهــو ك ـعــادتــه لم
يجب على اتصاالتنا الستيضاحه
ع ــن «سـ ـ ـ ّـر» هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ال ـك ـب ـيــرة،
وهـ ـ ـ ــل هـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ـ ــرار ت ـص ــري ـح ــه
الشهير بــوجــود خطط ل ــوزارة املــال
إلعادة هيكلة الدين العام في لبنان،
ال ـتــي تــراجــع عـنـهــا بـعــد أي ــام قليلة
ُ
عبر بيان مكتوب طلب إليه قراء ته
مــن الـقـصــر الـجـمـهــوري ،وأع ـلــن فيه
«إن م ــوض ــوع إع ـ ــادة هـيـكـلــة الــديــن
العام غير مطروح على اإلطالق ،وإن
الــدولــة الـلـبـنــانـيــة مـلـتــزمــة تاريخيًا
ً
وحــاضـرًا ومستقبال املحافظة على
حقوق املودعني واملصارف وحاملي

مـخـتـلــف س ـن ــدات ال ــدي ــن ال ـس ـيــاديــة،
وم ـت ـق ـ ّـيــدة ب ـت ـســديــد االس ـت ـح ـقــاقــات
والـفــوائــد فــي الـتــواريــخ امل ـحـ ّـددة من
دون أي إجراء آخر».
ال ـجــديــر ب ــاإلش ــارة أن رئ ـيــس الـبـنــك
ال ــدول ــي الـســابــق تنحى مــن منصبه
اعتبارًا من األول من شباط الجاري،
أي قبل  4سـنــوات مــن نهاية واليته
امل ـ ـ ـجـ ـ ــددة .وبـ ـ ـ ــدأ م ـج ـل ــس امل ــدي ــري ــن
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــن ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك إج ـ ـ ـ ــراءات
اختيار الرئيس الجديد ،إذ فتح باب
تقديم طلبات الترشيح من  7شباط
حتى  14آذار املقبل ،على أن يختار
املـجـلــس ثــاثــة مــرشـحــن منهم بعد
إج ـ ــراء م ـقــابــات رس ـم ـيــة م ــع جميع
املـ ــرش ـ ـحـ ــن ،عـ ـل ــى أن يـ ـت ــم اخ ـت ـي ــار
الــرئـيــس الـجــديــد بـتــوافــق اآلراء قبل
اجتماعات الربيع املقبل.
ُيـعـتـبــر رئ ـيــس الـبـنــك ال ــدول ــي بحكم
م ـن ـص ـبــه رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس امل ــدي ــري ــن

الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــن ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ــؤسـ ـس ــة
الدولية للتنمية .وهــو أيضًا رئيس
مـ ـج ــال ــس إدارة ك ـ ــل م ـ ــن :م ــؤس ـس ــة
التمويل الــدولـيــة ،والــوكــالــة الدولية
لضمان االستثمار ،واملجلس اإلداري
لـلـمــركــز ال ــدول ــي لـتـســويــة م ـنــازعــات
االستثمار .ويتم اختيار رئيس البنك
لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وك ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ــرام ــب ق ــد أع ـل ــن ت ــرش ـي ــح امل ـس ــؤول
السابق في وزارة الخزانة األميركية،
ديـ ـفـ ـي ــد مـ ــال ـ ـبـ ــاس ،ل ــرئ ــاس ــة ال ـب ـن ــك.
ويـتــردد فــي وســائــل اإلع ــام احتمال
تـ ــرش ـ ـيـ ــح مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــريـ ـ ــان ،ك ـب ـيــر
االقـتـصــاديــن فــي مجموعة التأمني
األوروبية «أليانز» ،علمًا بأنه يحمل
ال ـج ـن ـس ـي ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وامل ـص ــري ــة
والفرنسية .وأوردت صحيفة «وول
س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» اس ـ ــم الــرئ ـي ـســة
التنفيذية السابقة لشركة «بيبسي

كوال» ،إندرا نويي ،األميركية الهندية
األصل ،كمرشحة محتملة.
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف أن ه ـ ـنـ ــاك تـ ــواف ـ ـقـ ــا بــن
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ودول أوروب ـ ـ ــا
الغربية على تقاسم السيطرة على
إدارة صندوق النقد والبنك الدوليني،
م ـن ــذ إن ـشــائ ـه ـمــا ف ــي عـ ــام  ،1944إذ
تسمي اإلدارة األميركية رئيس البنك
ف ـي ـم ــا ي ـس ـم ــى األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون رئ ـيــس
ص ـنــدوق الـنـقــد .وعـلــى رغ ــم تصاعد
احتجاجات الدول الناشئة على هذه
املـحــاصـصــة ،إال أن ــه لــم تـظـهــر حتى
اآلن م ــؤش ــرات ج ـ ّـدي ــة ع ـلــى احـتـمــال
قلب الطاولة ،وحتى ولو حصل ذلك
وفاجأ العالم ،في ضوء االعتراضات
الكبيرة على مرشح اإلدارة األميركية
ال ـح ــال ــي ،ف ـه ــذا ال يـعـنــي أن تــرشـيــح
خليل لحايك ينطوي على أي قدر من
ّ
الجدية.
(األخبار)

ف ــي ال ـح ـكــومــة .ف ــي ك ــل أحــادي ـثــه يـسـعــى جـعـجــع إلــى
هيام القصيفي
استبعاد اللهجة االستفزازية في الكالم عن الحزب،
من املبكر الكالم عن معركة رئاسة الجمهورية .لكن حـتــى ل ــو اقـتـضــى األمـ ــر تـغـلـيــف ال ـك ــام ع ــن ســوريــا
املرشحني الــدائـمــن واملحتملني يتصرفون على هذا وســاح الـحــزب ،بأطر إقليمية بحت .وال يطلق النار
األخيرة ومواقف القوات عـلــى خـصــومــه ،بــل عـلــى حـلـفــائــه الـســابـقــن امل ــوارن ــة،
األســاس .ما حدث في األيام ّ
اللبنانية املهادنة لحزب الـلــه ،سلط الـضــوء على أداء تحديدًا املعارضني لحزب الله .لكن املهادنة ال تقتصر
س ـيــاســي ع ـلــى طــريــق ال ــرئ ــاس ــة .ع ـمــر رئ ـيــس حــزب
وإن كــانــت األب ـ ــرز .فـجـعـجــع يــوالــي
القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في السياسة عـلــى ح ــزب ال ـل ــهّ ،
العهد باملطلق ،ويغلب الحوار مع الرئيس نبيه بري،
َ
يـكـبــر ع ـم ــري رئ ـيــس ت ـيــار املـ ــردة سـلـيـمــان فرنجية ساعيًا باستمرار إلى تقليص االحتكاكات مع الرئيس
ورئ ـي ــس ح ــزب ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ال ــوزي ــر جـبــران سعد الحريري أو التيار الوطني الحر ،حتى لو كانت
ً
بــاسـيــل .ب ــدأ جـعـجــع املـعـتــرك الـسـيــاســي فعليًا حني األسباب موجبة ومحقة ،وصــوال إلى ترجمة التهدئة
انقلب على االتفاق الثالثي عــام  1986وأصبح قائد ًًا مــع فرنجية إل ــى مصالحة علنية وزيـ ــارات متبادلة.
لـلـقــوات اللبنانية والعـبــا سياسيًا أســاسـيــا ،وصــوال حتى الخالف مع سوريا وزيارات وزراء إليها ،لم يعد
إلــى مشاركته في املوافقة على اتفاق الطائف .دخل موضوعًا يمكن تحويله تفخيخًا للحكومة أو للعالقة
فرنجية السياسة قبل أن يصبح نائبًا بالتعيني بعد مع القوى السياسية األخرى.
اتـفــاق الطائف ،ومــن ثــم وزي ـرًا عــام  .1992فمنذ عام يسلك فرنجية طريق الرئاسيات ،من موقع الصامت
 1989بــدأ دوره السياسي الفعلي ،وكــان أحــد الذين األكبر .الوزير والنائب السابق ،يبتعد عن خوض أي
ّ
ّ
ســوقــوا اتفاق الطائف وأسهموا في إيصال الرئيس مــواجـهــة مــع أي ط ــرف .يـصــفــر املـشــاكــل ،وال يفتعل
ري ـن ـيــه م ـع ــوض رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة .ص ــار بــاسـيــل خالفًا أو يدخل في سجال سياسي حول أي مشكلة
وزيـرًا في أولــى حكومات الرئيس فــؤاد السنيورة في سياسية ب ــارزة .يعتمد سياسة الصمت املطلق .هو
ّ
عهد الرئيس ميشال سليمان عــام  ،2008لكنه كان
ممن يملكون قناعة بأن انتخابات رئاسة الجمهورية
،2005
العبًا أساسيًا منذ عودة عون من املنفى عام
تـجــري وفــق ال ـظــروف املـنــاسـبــة ،وأن أي ح ــراك يمينًا
ً
إلــى أن أصـبــح ممسكًا بكافة ملفاته وب ــإدارة حزبه .وشـمــاال ال يقدم وال يــؤخــر ،لــذا ال ض ــرورة لكل هذه
م ــع اخ ـت ــاف ظـ ــروف تـمــوضــع ك ــل مـنـهــم الـسـيــاســي الحركة االستباقية .لعل تجربته كمرشح رئاسي بعد
الــداخ ـلــي واإلقـلـيـمــي ،يـخــوض الـثــاثــة مـبـكـرًا معركة تسمية الرئيس سعد الحريري له ،عــززت أيضًا هذه
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ك ــل م ــن مــوقـعــه ووفـ ــق خريطة القناعة .ورغ ــم أن مصالحته مــع الـقــوات فتحت باب
طريق ،تختلف باختالف مواقعهم ورؤيتهم اإلقليمية التكهنات حول تعبيده الطريق مسيحيًا ،بإيحاء من
والداخلية.
حليفه حــزب الله ،إال أن أداءه الحقيقي وابتعاده عن
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يـتـصــرف
سياسة االستقطاب أو املعارضة ،يبقيان أكثر تعبيرًا،
الكتائب) من زاوية الترشيح الرئاسي ،بعدما رسمت فيبتعد عن السجاالت وعن القيام بأي عراضة داخلية
بكركي سقف الترشيح حــن جمعت الـقــادة املــوارنــة أو أي استفزازات سياسية.
األرب ـع ــة قـبــل ان ـت ـخــاب ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون رئـيـســا ،بـخــاف املــرشـحــن اآلخ ــري ــن ،يـقــود بــاسـيــل مواجهة
وحصرت ضرورة انتخاب رئيس من بينهم .عن خطأ مفتوحة ومكشوفة ،ليس مع املرشحني املفترضني،
أو عن صواب ،حددت بكركي معايير انتخاب رئيس بل مع الجميع ،ويتحرك  360درجة في كل االتجاهات
الجمهورية ،رغم االنتقادات التي واجهتها في حصر
وف ـ ــي ك ــل امل ــواضـ ـي ــع .ل ــم يـعـلــن
الـ ـت ــرشـ ـي ــح ب ــزعـ ـم ــاء األح ـ ـ ــزاب
ب ـ ـ ـخـ ـ ــاف ج ـ ـع ـ ـجـ ــع وف ــرنـ ـجـ ـي ــة
امل ـس ـي ـح ـي ــة  -امل ـ ــارون ـ ـي ـ ــة ،مــن
ترشيحه علنًا وال مرة ،ألن عون
دون غـيــرهــم مــن الشخصيات
هو من رشحه بنفسه ،ويمارس
املستقلة التي تتمتع بمؤهالت
فــي الــوقــت نـفـســه كــل مــا يمكن
ت ـخ ــول ـه ــا ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى س ــدة
أن يــؤه ـلــه ألن ي ـك ــون مــرشـحــا
ليست المرة األولى
رئاسيًا وحيدًا من دون منافس.
الرئاسة.أن ظــروف انتخاب عون التي يلجأ فيها جعجع
ورغ ــم
ي ـت ـحــرك ع ـلــى جـمـيــع الـجـبـهــات،
المهادنة
سياسة
إلى
رئيسًا تتعلق بظروف وأسباب
ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،لـكــونـهــا
مع حزب الله
س ـيــاس ـيــة تـخـتـلــف ت ـمــامــا عن
املعبر األســاســي لـلـقــاءات دولية
امل ـســار ال ــذي وضـعـتــه بكركي،
وإقليمية تضعه باستمرار على
إال أن امل ــرش ـح ــن الــرئــاس ـيــن
خ ــري ـط ــة الـ ـلـ ـق ــاءات وامل ــؤتـ ـم ــرات
ال يـ ــزالـ ــون ي ـع ـت ـم ــدون امل ـب ــادئ
الـ ـف ــاعـ ـل ــة ،وفـ ـ ــي كـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
ُّ
ال ـتــي ات ـف ــق عـلـيـهــا حـيـنـهــا ،في
األساسية التي يتحكم بها من
االسـتـعــداد ملوسم الرئاسيات ،ويتصرفون كــل على حصته وحصة رئيس الجمهورية .في الداخل حركة
طريقته وبأسلوب مختلف .علمًا أن نظرية الرئيس ال تهدأ ،وحضور دائم في لقاءات شبابية وحزبية من
الـقــوي لــم تعد نظرية جــذابــة تغري الـقــوى السياسية الشمال إلــى الجنوب ،يمسك بالتيار وبـقــواعــده على
الفاعلة ،بعدما أتعبت التجربة الحلفاء والخصوم على كافة املستويات .كما يمسك بكل التعيينات املسيحية
السواء .لذا ،بدأت بعض الشخصيات املارونية النيابية اإلداريــة والوظيفية واألمنية والقضائية وكل مفاتيح
وال ــوزاري ــة ،اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة ،تضع نفسها من السلطة التي تجعله متحكمًا باللعبة الداخلية ،وصل
اآلن في دائــرة الضوء كمرشحني وسطيني ،وتنسج رئيسًا أو لم يصل ،بعدما تعلم لعبة القوى السياسية
ّ
عــاقــات على مستوى الـقــوى الفاعلة لتقديم أوراق األخــرى :كلما زاد عدد املوالني له في اإلدارات ،تحكم
اعتمادها.
ب ــاإلدارة أكثر ،وصــار من الصعب تغييرهم ،ووزارة
ليست املرة األولى التي يلجأ فيها جعجع إلى سياسة الـطــاقــة واح ــد مــن األمـثـلــة .يعمل باسيل على قاعدة
امل ـهــادنــة م ــع ح ــزب ال ـل ــه .ح ــادث ــة مـجـلــس ال ـن ــواب بعد أنــه املرشح الــوريــث الفعلي ،لكنه أيضًا يقود هجومًا
كالم النائب نــواف املوسوي ،ودخــول النائبة ستريدا ب ـص ـف ـتــه رئ ـي ــس حـ ــزب م ـس ـي ـحــي ،الع ـب ــا ع ـل ــى وت ــر
جعجع على الـخــط ،هــو جــزء مــن «منظومة السقوف استقطاب العصب املسيحي ،مقدمًا نفسه بصورة
املنخفضة» التي يمارسها جعجع .قبل ذلــك بكثير ،غير املهادن حتى ألقرب حلفائه .ويتصرف في الوقت
ً
وم ــع حـكــومــة الــرئـيــس تـمــام س ــام ،وبـعــدهــا وص ــوال نفسه في الوضع اإلقليمي على قاعدة توزيع املواقف:
إلــى حكومة الرئيس سعد الحريري األول ــى فــي عهد وزيــر من حصته يدافع عن سوريا ،فيما يتريث هو
عــون ،دأب جعجع في لقاءات صحافية على اإلشــادة في القيام بخطوة من النوع الــذي يستجلب ضده ّ
رد
بحزب الله ،وخاصة لجهة مناهضته للفساد ودوره فعل أميركي وعربي ُيسهم في التخفيف من حظوظه.

