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تحليل إخباري

ـل نحاس

ال �ت �ش �ن��ج ،أخ� ��ذ رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة سعد
الحريري كالمي على محمل االتهام ورد
بعصبية».
الجلسة األخيرة
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ب�ه��ذه امل�
ّ
ل�ل�ح�ك��وم��ة .ل�ك��ن ال�ل�اف��ت أن ه �ج��وم تيار
امل �س �ت �ق �ب��ل ع �ل��ى ال ��وزي ��ر ش ��رب ��ل نحاس
ّ
تزداد حدته يومًا بعد يوم .فبعد مواقف
س��اب�ق��ة وط��وي�ل��ة ل �ن��واب ال�ك�ت�ل��ة ،أبرزهم
غ � ��ازي ي��وس��ف وخ ��ال ��د زه ��رم ��ان وزياد

هل انتهت قداسة الحريري األب؟
فداء عيتاني
ّ
ال �ق��ادري ،ي�ب��دو أن االن��زع��اج املستقبلي
م��ن وزي ��ر االت� �ص ��االت ب�ل��غ ذروت � ��ه .فهذا
ال�ث�لاث��ي ال�ن�ي��اب��ي ع� ّ�ب��ر م�ن��ذ أس��اب�ي��ع عن
ال��رغ�ب��ة ف��ي ط��رح ال�ث� ّق��ة ب�ن�ح��اس وكرروا
أم� � ��ام ال� �ك ��ام� �ي ��رات أن األخ � �ي� ��ر يتباهى
بإنجازات وهمية ويتخطى صالحياته
ّ
وأخ ��ر تسليم ق��اع��دة ال�ب�ي��ان��ات الخاصة
ّ
بالتعامل.
بمتهمني نّ
ّ
ل� ّك��ن م��ا ي�ت�ب�ّي� ج ��راء ح ��دة رد الحريري
أن الرئيس الشاب ك��ان بانتظار «كلمة»
للهجوم على نحاس لكون األخير يقف
ع�ن��د «ك��ل ص�غ�ي��رة وك �ب �ي��رة» ف��ي امللفات
ّ
املحببة إل��ى قلب تيار املستقبل ،وأولها
امل�ل��ف امل��ال��ي وال�ت�ل��زي�م� ّ�ات والخصخصة
وغيرها .أي ما معناه أن القضية ليست
«رمانة» ،بل «قلوب مليانة».
وجديد الهجوم املستقبلي على نحاس
في
ب � ��رز أم � ��س ّع �ل��ى خ �ل �ف �ي��ة م ��ا ح �ص��ل ً
الجلسة ،فعلق النائب عقاب صقر قائال:
«سكتنا كثيرًا عن لهجة التخوين التي
اع�ت�م��دت�ه��ا  8آذار وال �ت��ي دخ�ل�ه��ا التيار
الوطني الحر بفجاجة ووقاحة» .وأضاف
ّ
«بعد اليوم سنرد بالوقائع» ،مشيرًا إلى
أن «نحاس يستطيع أن يسأل زميله في
ال �ت �ي��ار ،ال�ع�م�ي��د امل��وق��وف ف��اي��ز ك ��رم ،عن
سبل العمالة ويسأل العماد ميشال عون
عن الجلسة الشهيرة التي حصلت بينه
الرابية .وربما من خاللها
وب�ين ك��رم في
ً
نستنتج كيف ّ فعال يكون هناك اتصال
بإسرائيل وتلقي أوام��ر منها على أعلى
املستويات السياسية».
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أم � ��ا ال� ��وزي� ��ر م �ح �م��د ر
ّ
خ ��وض ّال�ح�م�ل��ة ع �ل��ى ن �ح ��اس ،ف� ��رأى أن
األخير اتهم الرئيس الحريري بالخضوع
لضغوط إسرائيلية ،ووصف هذا الكالم
ب��أن��ه «ق �م��ة االن �ح �ط��اط ال �س �ي��اس��ي» في
ال �ح �ك��وم��ة .وأض � � ��اف« :ط �ف��ح ال �ك �ي��ل ولم
يعد جائزًا التحاور بهذا األسلوب داخل
مجلس الوزراء» ،مشددًا على أن «رئاسة
ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ش� ّ�رف ف ��ي أن ي �ك��ون سعد
الحريري رئيسًا لها».

أورث ��ت امل�ع��ارض��ة ال�س��اب�ق��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ال�ق�ل��ق مل��ن حولها،
لكنها ل��م تقم ب��أي خ�ط��وة عملية ال��ى األم ��ام .الكثير من
الكالم والكثير من إث��ارة املخاوف ،من دون أي إجراءات،
ال داخ��ل مجلس ال��وزراء وال في مجلس النواب ،وال عبر
القضاء ،وال عبر سياسييها املتنوعي الدرجات واملواقع.
تبلغ امل�ع��ارض��ة م��ن ال�ه�ش��اش��ة وال�ح�س��اس�ي��ة م��ا يدفعها
ال� ��ى ال� �ك�ل�ام س � �رًا ع �ل��ى ش �خ �ص �ي��ات ك��ال��رئ �ي��س املغدور
رفيق ال�ح��ري��ري ،وه��ي ال تنطق بما ف��ي مكنونات صدر
ّ
قيادييها إال ملامًا وداخل الغرف املحكمة اإلغالق ،مخافة
أن يزيد الضغط عليها ،بينما ك��ل مسار محاكمة قتلة
رف�ي��ق ال �ح��ري��ري م�ن��ذ بعثة ت�ق� ّ�ص��ي ال�ح�ق��ائ��ق ع��ام 2005
ال��ى اللحظة يستهدف س��وري��ا وح��زب ال�ل��ه وم��ن معهما
بكل وضوح ،ويستثني أي اتهام آخر تلقائيًا ،سواء كان
ملجموعة الـ ،13أو إلسرائيل.
ما قد يسمعه اللبنانيون في القريب ّهو سؤال «من هو
هذا الرجل (رفيق الحريري) حتى تجند دول العالم كل
هذه الطاقة من أجل محاكمة قتلته واالنتقام له؟».
َ
أطنبنا به املعارضون
بعد نشيد طويل من املدائح الذي
وامل��وال��ون م�ن��ذ ال��راب��ع ع�ش��ر م��ن ش�ب��اط ع��ام  2005حتى
اليوم ،نكاد ننسى من هو رفيق الحريري بالفعل.
في املعارضة اليوم من يستذكر من هو ّرفيق الحريري،
ّ
شخصية علمت اللبنانيني
الذي تحول الى أسطورة ،وإلى
وأعادت إعمار كل لبنان من دون مقابل ،وحررت األرض
بمفردها ،ويكاد يتفوق في نزعته الوطنية على سيمون
دو ب��ول�ي�ف��ار ،ف�ي��ذك��ر بعضهم ح��ادث��ة وق�ع��ت ع��ام ،1996
ح�ين ت��وج��ه ال��رئ�ي��س ال �ح��ري��ري خ�ل�ال ح��رب ن�ي�س��ان الى
ف �ن��دق ب ��ارك أوت �ي��ل ش �ت��ورا ل�ل�ق��اء م��وف��د أم �ي��رك��ي ،وكان
ي�ه� ّ�م بإبالغه ب��إع�لان لبنان وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار م��ن طرف
واح ��د ،بينما امل �ق��اوم��ة ك��ان��ت ال ت ��زال ت�ت�ع��رض للقصف
الجوي من الطائرات الحربية املعادية ،حينها أبلغ أحد
مستشاري الحريري ّ
املقربني القيادة السورية في لبنان
ً
ّ
بنية ال�ح��ري��ري .وف�ع�لا ،ف��ي بهو فندق ب��ارك أوت�ي��ل ،منع
غ��ازي كنعان رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري
م ��ن اإلع �ل��ان أم � ��ام امل ��وف ��د األم �ي��رك��ي وق ��ف إط �ل��اق النار
واالستسالم.
وتتحدث مصادر املعارضة عن أن رفيق الحريري أتى
ً
أص�لا بوعد الربيع ،والسالم في املنطقة ،وب��دأ بشراء
األراضي في أقصى النقاط الجنوبية بغية استثمارها
ف��ي م��راف��ق س�ي��اح�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ال �ع� ّ
�دوي��ن ،وطننا

ما قل
ودل
يأتي مرافق
للحريري بتمر سعودي
عندما يجوع «دولته»
ركب المعارضة
ُت ِّ
السابقة مثلث تواصل
عبر اإلشارات بين نحاس
وباسيل وفنيش

ه � ��م ال� � �ح � ��ري � ��ري وح � � � ��رب وأوغسبيان
وال �ص��اي��غ ،واألك �ث��ر ج��دي��ة ف��ي املعارضة
ال�س��اب�ق��ة ه��م س �ع��ادة وخ�ل�ي�ف��ة وباسيل
وفنيش .ومن وزراء الرئيس ،يبدي بارود
واملر رأيهما من حني إلى آخر ،فيما يلتزم
ال��وزي��ر ع��دن��ان السيد ح�س�ين ،املحسوب
ع �ل��ى ال ��رئ �ي ��س ،ت �ق��دي��م م ��داخ�ل�ات أقرب
إل ��ى ال�ح�ق��وق�ي��ة ـــــ األك��ادي �م �ي��ة م�ن�ه��ا إلى
السياسية .وف��ي االق�ت�ص��ادّ ،يتحدث كل
وزير غالبًا في البند الذي يتعلق بوزارته،
مع إبداء بعض الوزراء رأيهم في قضايا
تتعلق بوزارات كانوا يحملون حقائبها
س��اب�ق��ًا .أم��ا ن�ح��اس وال�ح�س��ن فلهما في
كل نقاش حصة .ويسجل ال��وزراء أيضًا
محاولة زمالئهم وزراء جنبالط تجنب
النقاشات السياسية ،وإكثار الوزير غازي
العريضي م��ن الشعر امل �ن��ادي بالوحدة
ال��وط �ن �ي��ة .وب �ح �س��ب أح� ��د ال � � � ��وزراء فإن

ن�ح��اس وفنيش يتشاركان امل��وق��ع األول
لدى وزراء املعارضة السابقة على صعيد
امل�ن��اق�ش��ة وامل �ت��اب �ع��ة ،وج ��ان أوغسبيان
ينفرد باملوقع األول وسط وزراء األكثرية،
مشيرًا إلى إعداد الوزير األرمني ملفاته
ب �ج��دي��ة .أم ��ا ح ��رب ف�ي�س�ت�ع��رض ف ��ي كل
مداخالته خبرته القانونية والدستورية.
ووف�ق��ًا للمصدر نفسه ف��إن ال��وزي��ر وائل
أب��و ف��اع��ور مكلف ال�ت��واص��ل هاتفيًا مع
النائب وليد جنبالط حني تطرأ أزمة .من
النادر جدًا أن يسمع صوت وزير اإلعالم
ط��ارق متري خالل الجلسة .يثير الوزير
باسيل على ط��اول��ة مجلس ال ��وزراء ،من
خ� ��ارج ج� ��دول األع �م ��ال غ��ال �ب��ًا ،القضايا
األساسية بالنسبة للتيار الوطني الحر
كبيع األراضي واقتراع املغتربني.
ي ��ؤك ��د أك� �ث ��ر م ��ن وزي� � ��ر أن ال� �ج ��و داخل
مجلس ال � ��وزراء يبقى ه��ادئ��ًا رغ��م دفاع
ك��ل وزي ��ر ب �ق��وة ع��ن ف �ك��رت��ه ،وم ��ن النادر
ح�ص��ول م �ش��ادات ،خصوصًا أن الوزراء
ال يستطيعون ال��رد بعضهم على بعض
ويجب عليهم انتظار الحصول على إذن
رئيس الجمهورية الذي يمكنه أن يؤخر
�وزي ��ر امل �ع �ن��ي ب ��ال ��رد ح �ت��ى ي �ب��رد دمه
ال � ً
قليال.
ي��ذك��ر أح��د صحافيي القصر أن الوزراء
ّ
ي��دع��ون ال��ذه��اب إل ��ى ال �ح �م��ام ليتصلوا
ب��اإلع�ل�ام �ي�ي�ن .وي� � ��روي أح� ��د ال ��زم�ل�اء أن
الحريري يقطع االجتماع مرارًا للخروج
ومناداة الوزراء في حكومته للعودة إلى
الداخل.

قررت وزيرة املال ريا
الحسن والفريق االستشاري
االقتصادي واملالي لرئيس
الحكومة سعد الحريري
االستعانة بموظف سابق
في البنك الدولي إلعداد
تقرير يشرح طريقة إنفاق
الـ 11مليار دوالر .والخبير
هو من أصل هولندي
سبق له أن عمل في لبنان

ّ
عند تولي الرئيس الراحل
رفيق الحريري مهماته
للحكومة بداية
رئيسًا
ّ
التسعينيات .ويتكل عليه
في شرح الكثير من األمور
والسياسات ،وخصوصًا
تلك التي اعتمدت ً
بناء على
توصياته أو تقارير شارك
هو في إعدادها .وسوف
يتقاضى الخبير الهولندي
مبلغ  15ألف دوالر عن كل
شهر عمل في لبنان.

وإسرائيل ،لحظة توقيع اتفاق السالم.
اليوم تتذكر مصادر في املعارضة دور رفيق الحريري
ف��ي ال�ق��رار  ،1559قبل أشهر قليلة م��ن تحويل الحريري
ّ
إل��ى ن�ب� ّ�ي غير م �ط� ّ�وب ،وق��دي��س ال تطلب شفاعته ،وهو
ال �س��ؤال ال��ذي ب��دأ امل�ع��ارض��ون يطرحونه وه��م يشيرون
«السفير» من كتاب
الى الفصول التي ترجمتها الزميلة
ّ
«أس��رار الرؤساء» ،ويسألونك بأي صفة اطلع على نص
القرار قبل إصداره ،وملاذا قرئ مرات عدة؟
يضيفون املزيد من األسئلة عن اإلصرار الدولي لالنتقام
ّ
ملقتل رفيق الحريري ،وما إذا كان هذا اإلصرار مرده الى
أن الحريري شخصية عاملة ملصلحة هذه الدول الغربية
واألجنبية ،من فرنسا ال��ى ال��والي��ات املتحدة .يضيفون:
«إن �ن��ا ن��ري��د أن ن �ص��دق أن رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ك ��ان صديقًا
ّ
وفيًا للمقاومة ،لكنهم ال يتركون لنا املجال لذلك مع كل
االستقتال لالنتقام له».
القرار الظني من أن بعض عناصر وكوادر
وإذا ما صدق ّ
من حزب الله نفذوا عملية االغتيال ،فالسؤال هو ملاذا؟
ومن أي وجهة نظر؟ وانطالقًا من أي خلفيات سياسية
وأمنية؟ فهل ك��ان رفيق الحريري م��ع ال��والي��ات املتحدة
وفرنسا؟ أم أكثر من ذلك؟
م��ن ال ��واض ��ح أن م�ق�ت��ل رف �ي��ق ال �ح��ري��ري أت ��ى ب �ع��د فشل
مشروعه في لبنان واملنطقة ،فأي مشروع هو الذي فشل
حينها؟ وم��ن ال��ذي ق��رر إغ�لاق ب��اب استكمال تنفيذ هذا
املشروع.
السؤال الذي يطرحه قادة في املعارضة السابقة في لبنان
يرتكز على محاولة اإلش��ارة الى أن االستمرار في القرار
ّ
الظني بالصورة التي سيكون عليها كما باتت منشورة
الزور،
أك �ث��ر م��ن م� ��رة ،وع� ��دم ال ��دخ ��ول ال ��ى م �ل��ف ش �ه��ود
ً
سينهي حتى ّ
حجة سقوط رئيس حكومة سابق اغتياال
من معادلة املراعاة الطويلة املدى في السياسة املحلية.
كل تباكي املعارضني حول دور رفيق الحريري يمكن أن
ينقلب خالل أيام مقبلة ،ويبدأ الحديث الجدي عن أدوار
رفيق الحريري في السعودية وسوريا ولبنان وفرنسا،
والواليات املتحدة ،وارتباطاته.
ك��ان األج��دى أن تقف املعارضة منذ اليوم األول لعملية
اغ�ت�ي��ال رف �ي��ق ال �ح��ري��ري وت �ق��ول م��وق�ف�ه��ا م��ن سياساته
الخارجية ف��ي ال�ب�لاد ،وت�ق��ول إن�ه��ا لطاملا اختلفت معه،
وخاصة في مفاصل االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان،
وف��ي سياسة اإلع �م��ار غير امل�ت��وازن��ة وامل�ج�ح�ف��ة ،ب��دل أن
ّ
تنتظر ّ
تحوله الى قديس يصعب انتقاده كما هو الواقع
اليوم.

علم
و خبر
عبد العزيز وفيلتمان
نّ
تبي أن الدبلوماسي األميركي جيفري فيلتمان الذي زار السعودية في
اآلون��ة األخ�ي��رة للبحث ف��ي ملف املحكمة الدولية ل��م يعقد اجتماعات
رفيعة املستوى في اململكة ،وأنه تعذر عليه تأمني موعد مع األمير عبد
السعودي عبد الله .ويبدو أن عدم عقد االجتماع له
العزيز نجل امللك ّ
أسبابه ،من بينها تلفظ السفير فيلتمان بعبارات غير الئقة عن امللك
السعودي في محادثات أج��راه��ا مع ق��ادة لبنانيّني حرصوا على نقل
كالمه بأمانة.

سليمان ورئيس حكومته
حسم الرئيس ميشال سليمان كل النقاش ح��ول اصطفافه السياسي
وموقفه من امللفات املطروحة على طاولة مجلس ال ��وزراءّ ،
فعبر أمام
أحد ّ
املعارضة ،وأضاف«ّ :إذا
زواره عن استحالة وقوفه إلى جانب قوى
ّ
ّ
أح��رج��ت ف�س��أص��وت لرئيس حكومتي» ،م��ا يعني أن سليمان يتبنى
مواقف الرئيس سعد الحريري وقوى  14آذار كليًا.

