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تحليل إخباري

ـضل من سواه
أبلغ جنبالط إلى
دمشق أنه قطع
عالقته نهائيًا بكل أركان
 14آذار ،باستثناء الحريري
الحريري لحلفائه:
تامة بالملك عبد
ثقتي ّ
يقرره أقوم به
اهلل ،وما ّ
ال تستعجل العاصمة
السورية إعادة فتح
قنوات الحوار مع رئيس
الحكومة

املوقف ال��ذي تطلبه دمشق وحلفاؤها
ل�ك��ن م��ن ض�م��ن إم �ه��ال��ه ب�ع��ض الوقت،
وبتحميله مسؤولية هذه املهمة كي ال
يؤتى َ
بمن يضطلع بها نيابة عنه.
ثالثها ،أبلغ الزعيم الدرزي إلى القيادة
السورية أن��ه قطع عالقته نهائيًا بكل
أركان قوى  14آذار باستثناء الحريري.
وه��و ّ
يعول على دور رئيس الحكومة
في املحافظة على االستقرار وتجنيب
ال � �ب�ل��اد ف �ت �ن��ة س� �ي� �ق ��ود إل� �ي� �ه ��ا القرار
االت�ه��ام��ي .ب��ذل��ك يكمن م�غ��زى ق��ول��ه إن
م��ا ُي�ت��اح القيام ب��ه م��ن خ�لال الحريري
أفضل وقعًا ونتيجة من القيام به عن
غير طريق تعاون الحريري.
ّ
رئيس الحكومة قطع ،إل��ى ح��د ،نصف
املسافة إل��ى املوقف ال��ذي تتوخاه منه
دم �ش��ق ،وأوح� � ��اه ف��ي االج �ت �م��اع الذي
ترأسه ألركان  14آذار في منزله بالوسط
التجاري في  8تشرين الثاني.
ب �ع��دم��ا س �م��ع م ��ن ب �ع��ض املجتمعني
ّ
انتقادات ُوجهت إلى العاهل السعودي،
قال حسمًا لالستفاضة في هذا الجانب
من املناقشة :أنا أثق بامللك عبد الله كل
الثقة ،وما ّ
يقرره أقوم به.
ّ
ع��ل��ق أك �ث��ر م ��ن م �ش ��ارك ف ��ي االجتماع
ّ
بالقول إن في اململكة أكثر من رأي .فرد
الحريري :ال تنخدعوا .هناك أكثر من
رأي ،لكن الذي ّ
يقرر هو امللك.
ب � �ل� ��غ ه � � ��ذا امل � ��وق � ��ف إل � � ��ى املسؤولني
ال� �س ��وري�ي�ن ،واس �ت �خ �ل �ص��وا استعداد
ال�ح��ري��ري الت�خ��اذ ال �ق��رار ال��ذي يتخذه
ع�ب��د ال �ل��ه إذا ن�ج��ح ب�ت�ج��اوز العراقيل
ال� �ت ��ي ت �ض �ع �ه��ا ف ��ي ط��ري �ق��ه واشنطن
إلخراج لبنان من املحكمة الدولية.
ّ
اس�ت�ن�ت�ج��وا أي �ض��ًا أن ال �ح��ري��ري ُيعد،
م��ن اآلن ،ح�ل�ف��اء ه ال��ذي��ن ي�ت�م� ّ�س��ك بهم
ل �ت �ق� ّ�ب��ل ال �خ �ي��ار ال � ��ذي ق ��د ي �س �ل �ك��ه في
الوقت املناسب ،عندما يطلب منه ذلك
ال �ع��اه��ل ال �س �ع��ودي .ت�م��ام��ًا ع�ل��ى غرار
خ�ي��اري��ن ك��ان ق��د ف��اج��أ ب�ه�م��ا حلفاء ه
م ��رت�ي�ن اس �ت �ج ��اب ��ة ل �ط �ل��ب ع �ب ��د الله:

أح��ده�م��ا ذه��اب��ه إل��ى دم�ش��ق ملصالحة
رئيسها ونظامها في  19كانون األول
 ،2009واآلخ � ��ر م��وق �ف��ه ع �ب��ر صحيفة
«ال �ش��رق األوس� ��ط» ف��ي  6أي �ل��ول 2010
م �ب ��رئ ��ًا األس� � ��د وس� ��وري� ��ا م� ��ن اتهامه
ل�ه�م��ا ب��اغ �ت �ي��ال وال� ��ده ال��رئ �ي��س رفيق
ال �ح��ري��ري ،واع �ت��راف��ه ب��وج��ود شهود
زور في ملف جريمة االغتيال ّ
خربوا
العالقات اللبنانية ـــــ السورية.
كان املسؤولون السوريون قد سمعوا
ج� ��واب� ��ًا م �ش��اب �ه��ًا مل� ��ا ق ��ال ��ه الحريري
ل �ح �ل �ف��ائ��ه ،م ��ن اب ��ن امل �ل��ك ومستشاره
عبد العزيز .س��أل��وا األخ�ي��ر أي موقف
يتوقعونه من الحريري إذا وجد نفسه
ف��ي م�ف��اض�ل��ة ب�ي�ن م��ا ق��د ي �ق� ّ�رره امللك،
وب�ي��ن ال �ض �غ ��وط ال� �ت ��ي ق ��د يمارسها
ّ
التنصل
ع�ل�ي��ه األم�ي��رك�ي��ون مل�ن�ع��ه م��ن
من القرار االتهامي واملحكمة الدولية.
ّ
رد األم�ي��ر :إم��ا يمشي (ال�ح��ري��ري) مع
امل �ل��ك وي �ح �م��ي دوره وم �ص��ال �ح��ه ،أو
ّ
يتحمل مسؤولية قراره.
راب �ع �ه��ا ،ل��م ت�ق��ل دم �ش��ق ب�ع��د كلمتها
ح��ول ما تتوقعه في املوقف اللبناني
ّ
م��ن ب ��ت م�ل�ف��ي ش �ه��ود ال � ��زور والقرار
االت� �ه ��ام ��ي ،أب �ي��ض أو أس � ��ود .عندئذ
ف��إن امل��وق��ف الحتمي للزعيم الدرزي،
ف��ي مجلس ال ��وزراء ومجلس النواب،
هو ال��وق��وف إل��ى جانب حلفاء دمشق
ف��ي م �ق��ارب��ة ه��ذي��ن امل �ل �ف�ين ،ب�ل�ا أدنى
التباس.
خ��ام �س �ه��ا ،رغ ��م أن ال �ق �ي��ادة السورية
ّ
ت �ت �ح��دث ب��إي�ج��اب�ي��ة ع��ن ال �ح��ري��ري ،ال
تراه في املقابل مستعدًا التخاذ قرارات
امللك
كبيرة ،بات األسد أكثر يقينًا بأن ّ
ال�س�ع��ودي سيتخذها ع�ن��ه ،ويحضه
ع � �ل� ��ى ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا .ل � � ��ذا ال تستعجل
العاصمة السورية إع��ادة فتح قنوات
الحوار مع رئيس الحكومة ،وال أفكار
لديها ل�ل�م�ب��ادرة إل��ى إع ��ادة التواصل
م�ع��ه ،رغ��م الضجيج ال��ذي أح��اط��ه هو
به مكاملته الهاتفية مع األسد ،معايدًا
باألضحى في  16تشرين الثاني .على
أن ال�ح��وار األن�ج��ع ه��و م��ع امل�ل��ك ال مع
الحريري.
ف��ي تقويم ال�ق�ي��ادة ال�س��وري��ة أن عودة
ال �ح��وار م��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ينبغي
أن ت �ب��دأ ح �ي��ث ان �ت �ه��ى ال �ح ��وار عشية
إص��دار القضاء السوري في  3تشرين
األول م� ��ذك� ��رات ت��وق �ي��ف غ �ي��اب �ي��ة في
ّ
ح��ق  33شخصية بينها م�ق� ّ�رب��ون من
رئيس الحكومة .كانت دمشق تتوقع
م �ن��ه ،ح �ت��ى ع�ش�ي��ة ذل ��ك ال� �ي ��وم ،ومنذ
اتخذ موقفه في  6أيلول ،املسارعة إلى
معالجة ملف شهود ال��زور على نحو
نهائي.

استدارة كاملة قبل الهبوط في دمشق
فداء عيتاني
ال� �ص ��ورة ال �ي ��وم ك��ال �ت��ال��ي ،رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ميشال
س�ل�ي�م��ان زار س��وري��ا ب�ع��د سلسلة م��ن امل�ع�ل��وم��ات التي
األخيرة
ت�ت�ح��دث ع��ن االس �ت �ي��اء ال �س��وري م��ن ال �خ �ط��وات ّ
التي قام بها ،وبعد توافر معطيات بأن سوريا تفضل أن
ُيستعاد حضورها بطريقة ما على املستويات كلها ،بما

فيها رئاسة الجمهورية .فقطع رئيس البالد الطريق على
أي محاولة لالصطياد في املاء العكر بينه وبني دمشق،
وذهب طاويًا املسافة في زيارة معايدة ألهل دمشق.
رئيس الحكومة سعد الحريري قرر من روسيا أن هناك
أربعة أشخاص لن يسمحوا للحريق أن يلتهم لبنان ،وهم
إضافة إليه شخصيًا ،طبعًا ،رئيس الجمهورية ،ورئيس
مجلس النواب نبيه بري ،واألمني العام لحزب الله حسن
نصر الله ،مستبعدًا أن يؤدي صدور القرار االتهامي إلى
ن�ش��وب ال�ح��ري��ق ف��ي ال �ب�ل�اد .وال�ض�م��ان��ة ه��ي األشخاص
ال��ذي��ن ذك��ره��م .إض��اف��ة إل��ى إع��ادة الرئيس الحريري خط
االتصال بدمشق ،وبدئه تمهيد السبل للتراجع خطوة
إلى ال��وراء تاركًا مساحة كافية لتسوية مزمعة ،بعد كل
ّ
تعنته املاضي وصلفه ،وتخيله ّبأنه مجرد أن يقول ال فإن
الدنيا ستتوقف واألرض ستكف عن الدوران.
ف��ي املقلب اآلخ ��ر ،ف��إن امل�ع��ارض��ة بعد أن استفاقت على
ض � � ��رورة ال� ��دف� ��اع ع� ��ن ال� ��وزي� ��ر ش ��رب ��ل ن� �ح ��اس بصفته
ال��وح�ي��د ض�م��ن تركيبتها ال �ق��ادر تقنيًا وس�ي��اس�ي��ًا على
مواجهة شراسة فريق فؤاد السنيورة واستغبائه الدائم
للمواطنني وال�ق�ي��ادات املعارضة على ال�س��واء ،بعد ذلك،
ع ��ادت امل�ع��ارض��ة وغ��اب��ت ف��ي خ��در ال�س�ج��ال ح��ول الجزء
الشمالي من قرية الغجر ،وبقايا أيام العيد.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،م ��ع اق� �ت ��راب اس �ت �ح �ق��اق ال �ت �س��وي��ة بني
األط� ��راف امل�ح�ل�ي��ة ،ف��إن ب�ع��ض م��ن ال ع�م��ل ل�ه��م ف��ي فريق
رئيس الحكومة وق��وى  14آذار التفتوا إل��ى م��ا بقي في
جعبتهم من شعارات لم تكسد ولم يحصل عكسها ،فلم
يجدوا شيئًا على اإلطالق ،فراحوا يتحدثون عن الهموم
املعيشية للمواطن اللبناني ،وه��م أنفسهم الذين كانوا
إلى لحظة قريبة يدافعون عن رفع الضريبة على القيمة
املضافة ،وتمويل الهدر الرسمي من جيوب املواطنني.
ولتكتمل الصورة ال بد من اإلطاللة على نحو العشرة
ف��ي املئة م��ن املقيمني على األراض ��ي اللبنانية بصفة
الجئني ،إي الفلسطينيني في املخيمات وف��ي مناطق
ال��وج��ود ،وه��ؤالء ال يزالون إل��ى اللحظة في حسابات
ال�س�ي��اس�ي�ين امل �ح �ل �ي�ين ،وخ �ص��وص��ًا ت �ي��ار املستقبل،

ما قل
ودل
طلب مستشار وزيرة
املال نبيل يموت من
موظفني وسماسرة
محسوبني على تيار
املستقبل ورئيس الحكومة
السابق فؤاد ً السنيورة،
االبتعاد قليال عن إحدى
املديرات في الوزارة ،وبرر
ً
مسعى
طلبه بأن هناك
ّ
ّ
جديًا لتعيني هذه املوظفة

ّ
يعدون وقودًا ألي صراع مع حزب الله.
ُ
ل�ك��ن امل�ص�ل�ح��ة الفلسطينية اق�ت�ض��ت أن ي�ح�ي��د الوجود
الفلسطيني ف��ي لبنان ع��ن ه��ذا ال �ص��راع ال��داخ�ل��ي ،وهو
م��ا دف��ع ق��وى ،على رأس�ه��ا حركة حماس ف��ي لبنان ،إلى
وضع تصور مكتوب حول املوقف الفلسطيني الذي يجب
اتخاذه للحفاظ على سالمة الشعب الفلسطيني في لبنان
من ناحية ،وللوقوف على الحياد في امللفات اللبنانية
ُ
الداخلية ،وق��د عمم ه��ذا التصور على القوى والفصائل
الفلسطينية ،ويفترض أن هناك ما يشبه اإلجماع على
التصور ،وإن كان ال يزال النقاش يجري حوله.
طبعًا ،ف��إن حماس ،من جهتها ،لن تقف مكتوفة األيدي
تتفرج على حزب الله يتعرض للهجوم ،لكنها أيضًا لن
تسمح ب��أن يتحول الفلسطينيون ف��ي لبنان إل��ى مجرد
مرتزقة في صراعات يقف خلفها األميركيون وحلفاؤهم
املحليون ،وبعض الضباط السابقني في القوى العسكرية
اللبنانية ،الذين تحولوا إلى كوادر عسكرية وأمنية لدى
تيار املستقبل ،يراهنون على أن الشبان الفلسطينيني هم
من سيحمل السالح في املعركة املقبلة ،إال أن هذا الرهان
ليس في مكانه على اإلطالق.
ال مصلحة ألح��د ف��ي اس�ت�م��رار التصعيد السياسي في
ال �ب�لاد ،خ�ص��وص��ًا أن ال أح��د يملك أي آف ��اق أو مشاريع
جدية محليًا ،وإذا كانت املعارضة بقواها مجتمعة تبدأ
ب��ات�ه��ام اآلخ��ري��ن بالعمالة للغرب ول�ل�ع��دو اإلسرائيلي،
ف�ه��ي ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ت �ع��ود ك�م��ا ج ��رت ع��ادت �ه��ا إل ��ى تجرع
ال�ك��أس امل��رة والجلوس م��ع ه��ؤالء ،بينما ك��ل الخطابات
منابر ق��وى  14آذار ت�ق��ود ف��ي النهاية
ال�ت��ي ألقيت على
ٍّ
إل��ى االن�ص�ي��اع ألي تمن ملكي س�ع��ودي ،وال�ت��راج��ع أمام
العاصمة السورية.
يبقى أن ما تحاشاه سعد الحريري طوال الفترة املاضية
م��ن تكذيب م��ا ق��ال��ه األم�ي�ن ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه بخصوص
القرار االتهامي ،عاد ووقع فيه خالل زيارته (الحريري)
إل� ��ى روس � �ي ��ا ،ح �ي��ث ق� ��ال إن� ��ه ال ي �ع �ل��م م �ض �م��ون القرار
االتهامي بجريمة اغتيال رفيق الحريريّ ،علمًا أنه ترك
خالل املرحلة املاضية أتباعه وجماعته يتولون الرد على
م��ا قاله األم�ين ال�ع��ام لحزب ال�ل��ه ،م��ن أن ال�ح��ري��ري نفسه
أبلغه باتجاه القرار االتهامي إلى لصق العملية بعناصر
من حزب الله.
ف��ي ك��ل األح � ��وال ،ف��إن األم ��ور تستكمل اس �ت��دارة واسعة
لتعود وتحط رحالها في دمشق ،حيث يبدو أن املسوؤلني
اللبنانني ال يستغنون عن القرار السوري بشأن بالدهم
وأحوالهم.

علم
و خبر
دو فريج منزعج
ّ
يسوق النائب نبيل دو فريج أن لديه ملفات فضائحية تتعلق بوزير
االت �ص��االت ش��رب��ل ن �ح��اس ،وي�ص��ف دو ف��ري��ج أداء ن�ح��اس ف��ي مؤتمر
اال ّت�ح��اد ال��دول��ي ل�لات�ص��االت بالكارثي مل��ا تضمنه م��ن م��واق��ف تكشف
تبني قائلها للمبادئ االشتراكية.

جس نبض نفطي
زار رئيس الحكومة سعد الحريري مقر شركة «لوك ّأويل» في موسكو
على هامش زيارته الرسمية إلى روسيا .واملعروف أن الشركة سبق أن
تقدمت بعرض الستئجار خزانات النفط في طرابلس والزهراني بقيمة
 70مليون دوالر ،ويحاول الحريري أن يستكشف طبيعة هذا العرض
ومدى استعداد الشركة الروسية للشراكة معه في لبنان ودول أخرى.

حردان يحمي معارضيه
مديرة ّ
عامة لوزارة
االقتصاد والتجارة ،وهو ما
يتيح لها االنضمام حكمًا
إلى املجلس املركزي ملصرف
لبنان .وقال يموت بصراحة
إن «هذا الترشيح يحتاج
إلى دعم رئيس املجلس
النيابي نبيه بري».

ف��ي خ�ط��وة غ��ري�ب��ة ،ب ��ادر رئ�ي��س ال �ح��زب ال �س��وري ال�ق��وم��ي االجتماعي
ال�ن��ائ��ب أس�ع��د ح� ��ردان ،إل��ى إرس ��ال مجموعة م��ن أم��ن ال �ح��زب لحماية
املجموعة القومية الكبيرة التي تالقت في احتفال عنوانه ّ
«لم الشمل»
في فندق الكومودور ـــــ الحمرا مساء الثالثاء املاضي وغالبيه أعضائها
من املعارضني له.

املردة واالغتراب
ي��رك��ز ت �ي��ار امل � ��ردة م �ن��ذ ان �ت �ه��اء االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ع �ل��ى تعزيز
نفوذه وس��ط اللبنانيني املغتربني في أوستراليا حيث يقيم غالبية
الزغرتاويني املهاجرين ،وذل��ك بعد أن حقق رئيس حركة االستقالل
ميشال معوض خرقًا وس��ط الجالية الزغرتاوية هناك .ويكاد يكون
ت�ي��ار امل��ردة ال�ح��زب ال��وح�ي��د ف��ي امل�ع��ارض��ة السابقة ال��ذي ي�ب��ذل جهدًا
للتواصل مع املغتربني.

