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ّ
تمام سالم يستقبل «المهنئين بالسالمة»!
ي ـمــزح .ك ــان قــد أع ـ ّـد ال ـعـ ّـدة جـ ّـي ـدًا ،وإن
ل ــم يـكــن بــاإلم ـكــان إس ـق ــاط عـ ــون ،كــان
بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان إيـ ـص ــال ــه ب ــالـ ـح ــد األدنـ ـ ــى
ّ
املـطـلــوب لـلـ ّـربــح .لـكــن زي ــارة السبهان
قلبت املوازين ،بعد مواقف متناقضة
ن ـق ـل ــت م ـ ــن املـ ـمـ ـلـ ـك ــة قـ ـب ــل أس ـب ــوع ــن
وتـ ـعـ ـك ــس وجـ ـ ـ ــود مـ ــوق ـ ـفـ ــن .انـ ـص ــاع
معظم املعترضني فــي كتلة املستقبل
لــرغ ـبــة ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ثم
أعـلــن جـنـبــاط دعـمــه ل ـعــون ،وتــداعــت
أحـ ـج ــار ال ــدوم ـي ـن ــو .ح ـتــى إن رئـيــس
الحزب االشتراكي ،قال إن لم تكن ّ
عدة
امل ـعــركــة ج ـ ّ
ـدي ــة ،فـلـيـتــم إع ـف ــاؤه منها،
ألنــه ال يــريــد أن يـبــدأ تيمور جنبالط
حياته السياسية بتحالف انتخابي
ضـ ـ ـ ّـده م ــن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـق ــوات
ً
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وعـ ـ ــون ،ب ـ ــدال م ــن «ص ـفــر»
خ ـصــومــة .ول ــم تـكــن زيـ ــارة الـسـبـهــان،
سوى «زيارة استلحاق» ألن «الطبخة
كانت خالصة» ،من دون السعوديني.
م ــا ه ــي الـتـســويــة إذًا؟ ّ
«رب ـم ــا تسوية
ّ
إيرانية ـ أميركية» ،لكنها حتمًا ليست
ّ
تسوية لبنانية صــرفــة .ولــم تكن نية
الحريري ترشيح عــون سـ ّـرًا عن بـ ّـري،
ّ
لكن الرئيس لــم يعتقد أن «الحريري
بـيـعـمـلـهــا» ،فــاق ـتــرح م ـنــذ ال ـب ــداي ــة أن
ّ
وطني واتفاق على
يكون هناك تفاهم
مرحلة ما بعد الرئاسة ،حتى «ال نقع
في ما سنقع فيه ،بعد عصر االثنني،
ل ـك ــن ل ــم ي ـس ـم ـع ــوا ،ل ـن ـش ــوف ش ــو رح
يـصـيــر» .هــل سـتـشــارك فــي الحكومة؟
ّ
«م ــا ب ـعــرف ،لـهــلــق أن ــا م ـعــارضــة ،ومــا
رح أعمل شي هلق ،بيفرجوني شغلة،
بتعجبني ،بمشي فيها ،ما بتعجبني
ما بمشي فيها ...العدس بترابه وكل
ّ
شــي بـحـســابــه ،رح خــلــص ن ـهــار بكرا
(الـ ـي ــوم) ،وأق ـعــد ات ـف ــرج ،لـنـشــوف شو
رئيس املجلس ال يغلق
بيطلع معهم»ّ .
بــاب الـتـســويــة ،لكنه ال يفتحه أيضًا.
الـثــابــت هـنــا ،أن حــزب الـلــه ،ال ــذي كان
ّ
يرد على أي مراجع بشأن االنتخابات
الــرئــاسـيــة بــال ـعــودة إل ــى ع ــون ،سـيــردّ
اآلن على أي مراجع بالشأن الحكومي،
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى بـ ـ ـ ـ ّّـري .والـ ـث ــاب ــت هـنــا
لنوع من
أيضًا ،أن ّبري يحضر نفسه
ٍ
«ال ـش ـمــاتــة» فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة ،على
قاعدة «قلتلكم هيك رح يصير».
وعلى املدخل من جديد« ،شــو أستاذ،
ّ
طمنا ،بعدو زعالن الرئيس؟».

هــؤالء ،ال تنسحب على كافة شرائح
املجتمع الــزغــرتــاوي .مـســؤول قطاع
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـس ــاب ــق فـ ــي تـ ـي ــار امل ـ ــردة
ش ــادي ال ــدح ــدح يـتـحــدث عــن تــاريــخ
آل فرنجية الداعم للمقاومة ،متفهمًا
أنه « في السياسة كانوا (حزب الله)
م ـل ـتــزمــن أدبـ ـي ــا (مـ ــع ع ـ ـ ــون)» .حتى
مــع رئـيــس تكتل التغيير واإلص ــاح
ً
بناء
«ال ُمشكلة إذا م ــارس الــرئــاســة
لـقــواعــد  8آذار ،خــاصــة أنـنــا نعتبره
ً
جبال وليس شخصًا عاديًا».
ّ
داخل «القهوة» في منطقة التل التي
يملكها يجلس الشاعر أسعد مكاري،
ّ
ُم ـخ ـب ـرًا أن «ال ـت ـض ــام ــن ال ـك ـب ـيــر مــع
فــرنـجـيــة سببه مـمــارسـتــه السياسة
بــأخــاق وبشهامة زغــرتــاويــة» .بعد
أن ُحـسـمــت ال ــرئ ــاس ــة ملـصـلـحــة عــون
«ال نشعر بخيبة أمل ألن هذه مرحلة
وليست هــدفــا .فرنجية طلع كبير».
ّ
ُيـسـجــل ألب ـن ــاء زغ ــرت ــا أن أكـثــريـتـهــم
يتبنون خطابًا وطنيًا .يتجسد ذلك
فــي كــام مـكــاري بـضــرورة «أن يعود
املسيحيون إلى حضن العروبة».
تكثر املقاهي في مدينة زغرتا التي
ي ـت ــوزع عـلـيـهــا أب ـن ــاؤه ــا .ف ــي إح ــدى

ميسم رزق
َ
شعر ضيوف الرئيس ّ
تمام سالم في
األح ــد األخـيــر مــن ّ والي ـتــه الحكومية،
وك ـ ـ ــأن ّ
زواره ي ـه ــن ـئ ــون ــه ب ـس ــام ـت ــه!
فهو ال ـخــارج للتو مــن حكومة فقدت
م ـقـ ّـوم ــات بـقــائـهــا م ـنــذ ف ـت ــرة ،وكــانــت
مـكــرهــة عـلــى االس ـت ـمــرار نـظـرًا إل ــى أن
ُ
البديل منها لم يكن ســوى الفوضى.
ً
أصــا لم ُيحسد بيك املصيطبة يومًا
على موقعه ،وهــو الــذي حمل صخرة
مــا ظـهــر منها إل ــى الـعـلــن هــو رأسـهــا
فقط .وكــأن كــل األزم ــات قــد «صـ ّـمــدت»
ن ـف ـس ـهــا ل ـت ـن ـف ـجــر دفـ ـع ــة واحـ ـ ـ ــدة فــي
وج ــه حـكــومـتــه ،م ــن ال ـف ــراغ الــرئــاســي
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـن ـف ــاي ــات .ك ـع ــادت ــه كل
نهاية أسـبــوع ،قضى ســام وقـتــه في
قصره .يستطيع أن يشاهد عاصمته
تتحضر لعهد جديد ،حيث يتصرف
ً
البعض وكأنه بدأ فعال ،وهذا طبيعي
فــي ضــوء املعطيات املـتــوافــرة محليًا
وإقليميًا.
مــن ال ـشــارع امل ــؤدي مــن منطقة سليم
س ــام نـحــو مــدخــل حــي الـلـجــا ،حركة
س ـي ــر ط ـب ـي ـع ـيــة ومـ ـ ـ ــرور س ـ ـيـ ــارات لــم
ي ـع ـط ـل ــه وجـ ـ ـ ــود ت ـ ـ ّـم ـ ــام س ـ ـ ــام داخ ـ ــل
مـنــزلــه ،فــالـطــريــق بـقــي مـفـتــوحــا أمــام
الـسـيــارات وامل ــارة ط ــوال أي ــام ترؤسه
للحكومة ،هو الذي رفض أن يقول له
ّ
الناس «أف» .الحادية عشرة والنصف
خ ــرج س ــام مــن غــرفـتــه نـحــو الـطــابــق
األول ،ح ـيــث ك ــان يـنـتـظــره ال ـع ـشــرات
مـ ـ ــن أص ـ ــدق ـ ــائ ـ ــه وجـ ـ ـي ـ ــران ـ ــه وبـ ـع ــض
امل ــواط ـن ــن .بــاب ـت ـســامــة تـعـكــس راح ــة
ضـمـيــر ي ـجــول رئ ـيــس الـحـكــومــة على
الـحــاضــريــن مصافحًا إيــاهــم .يجلس
على أريكته في زاويــة القاعة كما كل
ي ــوم أح ــد ،تـلــك الـقــاعــة الـتــي سيعتاد
ارت ـيــادهــا اب ـت ـ ً
ـداء مــن ال ـيــوم كمقر لــه،
بعدما قرر أن يغادر السرايا في فترة
تصريف األعمال ،مهما طالت ّ
مدتها.
ّ
ورغ ــم أن ــه كــان الـحــاكــم املطلق للبالد
ّ
منذ عامني ونصف عــام ،إل أن سالم
ر ُفــض الظهور بمظهر رئيس الدولة،
ف ــأل ـغ ــي الـ ـع ــرض ال ـع ـس ـكــري ف ــي عيد
ّ
متقدمًا على
االستقالل كي ال يجلس
ال ـبــاقــن ،بـغـيــاب رئـيــس الـجـمـهــوريــة.
ُي ـش ـع ــرك سـ ــام وأن ـ ــت ج ــال ــس تــراقــب
أول ـئ ــك اآلتـ ــن الل ـت ـقــاط ال ـص ــور مـعــه،

ال ُمشكلة إذا مارس
عون الرئاسة وفق
قواعد ً 8آذار فنحن
نعتبره جبال

«قـ ـ ـه ـ ــاوي» م ـن ـط ـق ــة الـ ـعـ ـب ــي ي ـتــذكــر
مـنــاصــر آل م ـعــوض ،شــربــل معوض
«ت ــاريـ ـخـ ـن ــا األسـ ـ ـ ـ ــود م ـ ــع عـ ـ ـ ــون .لــو
ّ
م ــا س ــل ــم ق ـصــر ب ـع ـبــدا م ــا كـ ــان مــات
الــرئ ـيــس م ـع ــوض» .ل ــذل ــك« ،نختلف
فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة مـ ــع ف ــرن ـج ـي ــة ،ول ـكــن
مـصـلـحــة زغ ــرت ــا ق ـبــل األشـ ـخ ــاص».
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أنـ ــه «بـتــذبـحـيـنــي
بـيـطـلــع م ـي ـشــال مـ ـع ــوض ،ول ـك ــن من
يحمي خيار املقاومة هــو فرنجية».
إلـ ــى جــان ـبــه ي ـج ـلــس زوزو فــرنـجـيــة

ّ
أنه لم يدخل السرايا كي يخرج منها
زع ـي ـمــا س ـيــاس ـيــا ،ك ــأس ــاف ــه ،ب ــل أتــى
ّ
إليها موظفًا ّأدى واجباته كما ينص
ال ــدسـ ـت ــور «ال ـح ـي ــط ال ـح ـي ــط ويـ ــا رب
ً
السترة» ،حامال شعار والده الرئيس
صائب سالم «ال غالب وال مغلوب».
ي ـقــول س ــام لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن ــه «يــريــد
للبلد أن ي ــرت ــاح» .مـشـيـرًا إل ــى «أنـنــي
قررت العودة إلى منزلي بشكل نهائي،
ولـ ــن أن ـ ــزل إلـ ــى ال ـس ــراي ــا ط ـ ــوال فـتــرة
تصريف األعـمــال» .هــذا دليل إضافي
عـلــى «ع ــدم الـتـمـســك ب ـهــذه الـحـكــومــة،
م ـ ــع أن ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـتـ ـ ــردد ه ـ ــو م ـم ــارس ــة
طبيعية بعد استقالة الحكومة» .قد
ت ـط ــول ف ـت ــرة ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال؟ «ال
أع ـلــم ،حـتــى لــو ط ــال ــت» ،يشير ســام،
م ــؤك ـدًا أن «ال م ــؤش ــرات لتكليفه من

جــديــد ،خـصــوصــا أن االت ـف ــاق واضــح
ب ــن ال ـع ـمــاد م ـي ـشــال ع ــون والــرئ ـيــس
سـعــد ال ـحــريــري ،وبــالـتــالــي إن االســم
املـ ـ ـط ـ ــروح هـ ــو الـ ـح ــري ــري ولـ ـي ــس أي

االتفاق واضح
بين عون والحريري
وال مؤشرات
لتكليفي مجددًا

سالم :لن أنزل إلى السرايا طوال فترة تصريف األعمال (داالتي ونهرا)

ال ــذي ي ـســأل ح ــزب ال ـلــه إن نـســي من
هــو أبــو الـقــرار الــدولــي  .1559الرجل
مناصر لفرنجيةُ ،يعتبره أخطأ في
أمـ ــر واح ـ ــد «حـ ــن ف ـه ــم م ـق ـصــده من
جـمـلــة ك ـتــرة األخ ـ ــاق وق ـلــة األخ ــاق
ب ــامل ـق ـل ــوب!» .ج ــائ ــزة ال ـتــرض ـيــة الـتــي
ممكن أن يحصل عليها فرنجية هي
«أن ي ـك ــون ف ــي امل ـع ــارض ــة وي ـشــوفــو
حسن نصرالله ومـيـشــال عــون كيف
بدن يخلصو البلد».
الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن مـ ـن ــاص ــري
م ـعــوض ُيـعـبــر عـنــه جـيــف الــدويـهــي
ال ـ ــذي ي ــدع ــم وص ـ ــول عـ ــون لـسـبـبــن،
ً
«أوال ب ـس ـب ــب اإلج ـ ـم ـ ــاع امل ـس ـي ـحــي
عليه ،وثــانـيــا ألنــه الــرئـيــس الـقــوي».
وهناك نموذج ثالث ،ال يكترث لكون
املرشحني من فريق  8آذار.
تـنـقـســم زغ ــرت ــا إلـ ــى خ ـم ـســة أح ـي ــاء:
املـعــاصــر ،الصليب غــربــي وجنوبي،
والسيدة غربي وجنوبي .أمــا حــارة
بـيــت ب ــو ضــاهــر ال ـتــي ُيـطـلــق عليها
ُ
اسم الضاحية وترفع فيها صورتان
لنصرالله وفــرنـجـيــة «ف ــا نـعــرف إن
كانت ستتحول إلى طريق الجديدة»،
يقول أحدهم ساخرًا.

طـلــب فــرنـجـيــة مــن ال ـن ــواب الــداعـمــن
لـخـيــاره أن يـقـتــرعــوا بــورقــة بيضاء.
ال ت ـع ـنــي ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ف ــي زغ ــرت ــا
اس ـت ـس ــام ــا وه ـ ــروب ـ ــا مـ ــن ال ـن ـت ـي ـجــة
الحقيقية .بالنسبة إلــى مناصر 14
آذار بطرس مخلوف هي «تا يقول انو
رافضني الوصاية اإليرانية» .ألنه قام
بهذه الخطوة «مش بس رح انتخبو
ه ــامل ـ ّـرة ،إذا مـعــي م ـص ــاري رح م ـ ّـول
ّ
حـمـلـتــو» .ه ــو م ــرت ــاح ألن «فــرنـجـيــة
ابتعد عن حــزب الله وأصبح حليفه
الحريري».
ج ـم ـهــور ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر فــرح
بالحلم الــذي سيتحقق بعد سنوات
طــوي ـلــة م ــن االنـ ـتـ ـظ ــار .ال اح ـت ـفــاالت
ستشهدها زغــرتــا الـيــوم .سيكتفون
بالتجمع داخل املركز الحزبيُ .منسق
الهيئة املحلية ،الذي لم ُيعني رسميًا
ّ
بعد ،أنطوان عبود يقول إن «الهدف
وص ـل ـن ــال ــو» ،ل ــذل ــك تـنـتـفــي ال ـحــاجــة
ل ـل ـم ـظــاهــر االح ـت ـف ــال ـي ــة .ي ـت ـم ـنــى أن
«تصطلح العالقة مع فرنجية حتى
يكون عهدًا ناجحًا» .مناصر التيار
الوطني الحر جورج بو زيد يستنكر
ُ
ّ
مــا ُيـقــال عــن أن زغــرتــا ال تـحــب عون

شخص آخــر» .يبدو سالم متأكدًا من
ذلـ ــك ،رغ ــم وجـ ــود أط ـ ــراف سـتـعــارض
تكليفه .يتمنى «نهضة جديدة للبلد،
ألن استكمال املستلزمات الدستورية
لهذا الكيان اللبناني هو بملء املراكز
املتفق عليها» ،ألن «مــرحـلــة الشغور
ال ـتــي اس ـت ـمــرت سـنـتــن ون ـصــف خير
دليل على أن البلد يتعثر مساره في
ظــل غياب إحــدى ركــائــزه األساسية».
الـ ـي ــوم ي ـن ـت ـهــي ع ـم ـل ـيــا ع ـم ــر حـكــومــة
تمام بك .الرجل الهادئ املسالم ،الذي
ل ــم ي ـصــح ي ــوم ــا إال م ــع «وج ـع ــة راس
ج ــدي ــدة» ط ـ ــوال ع ـه ــده ال ـح ـك ــومــي ،ال
يتراجع عن مقولته بأن «أداء حكومته
كــان متعثرًا ،وفــي صــراع دائ ــم ،لكننا
اس ـت ـط ـع ـنــا ب ــال ـح ـ ّـد األدن ـ ـ ــى اإلم ـس ــاك
بالبلد ،تحديدًا في ما يتعلق بالشق
األم ـ ـنـ ــي» .وب ــال ـت ــال ــي «ك ــان ــت مــرحـلــة
صـ ـعـ ـب ــة وحـ ـ ــرجـ ـ ــة طـ ـ ــالـ ـ ــت ،وظ ـ ـهـ ــرت
انـعـكــاســات الـشـغــور عليها مــن يومه
األول ،وتراكمت سلبيات هذا التراكم،
ومن أبرزها شلل السلطة التشريعية،
ففي الــوقــت الــذي يحتم على املجلس
ال ـن ـيــابــي االج ـت ـم ــاع ثـ ــاث م ـ ــرات فــي
األسـبــوع كــان يجتمع مــرة واحــدة في
ال ـس ـن ــة ،أمـ ــا ال ـح ـكــومــة ف ـكــانــت تعقد
ج ـل ـســات ملـنــاقـشــة م ـلــف واح ـ ــد ،فيما
يفترض أن نعقد جلسة واح ــدة ّ
لبت
َْ
أمور عدة» .صحيح «أننا حللنا بعض
األمـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـص ـيــة ،إال أن امل ـل ـفــات
الـكـبــرى كــانــت تـحـتــاج إل ــى السلطات
الثالث املجتمعة ،ونحن لم نكن نريد
أن نعطي انطباعًا بأن األمور طبيعية
ف ــي ظ ــل غ ـيــاب رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة».
هل تؤيد عملية استعادة صالحيات
رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة؟ «امل ـ ــوض ـ ــوع
األه ــم هــو اسـتـعــادة صــاحـيــة الــوطــن
وتشغيل عجلة شؤون البالد والعباد،
والـتـحـضـيــر لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة،
وفي ضوئها يعتمد سياسة جديدة».
م ــاذا تنصح الــرئـيــس ال ـحــريــري؟ «مــا
شـ ــاء ال ـل ــه ع ـل ـيــه ،ق ــده ــا وق ـ ـ ــدود ،أخــد
خطوة مش سهلة ،نتمنى أن تنعكس
إيجابًا على البلد» .ال يزال يصر على
تسمية حكومته بحكومة «املصلحة
ال ــوط ـن ـي ــة ،رغ ـ ــم أنـ ـه ــا أفـ ـس ــد وأف ـش ــل
ً
حكومة» ،محمال مسؤولية التعطيل
«ل ـك ــل األط ـ ـ ــراف داخ ـ ــل ال ـح ـكــومــة بال
استثناء».

«وغير صحيح أن هناك تشنجًا في
الشارع .املستوى الثقافي والسياسي
ق ـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب ت ـش ـن ـج ــات
عابرة» .في النتيجة «عون وفرنجية
بينهما تفاهم عميق خصوصًا حول
حزب الله».
االنتخابات
من
ساعة
24
زغرتا قبل
ّ
الرئاسية كانت ُمثقلة بتبعات ترشح
الحليفني السابقني .ليس من السهل
على أبنائها أن يروا الرئاسة تقترب
ُ
إلــى هــذا الحدَ من زعيمهم ،لتسحب
منه ألنه لم يلق دعم الحلفاء .أرادوها
ً
سبيال لتحسني أوضاعهم .نفوسهم
ُ
تشبه الطائر املــذبــوح الــذي يحق له
أن ُيفرفر .املياه العكرة مع حزب الله
أس ـه ــل أن ت ـع ــود إلـ ــى م ـجــاري ـهــا من
تلك التي بني املــردة والتيار العوني.
هــل ب ــات مــن املستحيل أن تصطلح
العالقة بني الجنرال و»الـبـيــك»؟ ّ
يرد
ّ
املحامي سيلفيو عــربــاوي بــأن «من
غفر لقتلة والده ليس صعبًا عليه أن
ُيصالح عون ،خاصة بوجود قواسم
مشتركة بينهما .ففرنجية هو الذي
قال إن فوز عون يعني انتصار خطنا
السياسي».

