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تحليل إخباري

ـات حمص
قال الفروف إن روسيا تجري اتصاالت
م ��ع امل �ع ��ارض ��ة ،وال س�ي�م��ا ال��داخ �ل �ي��ة،
ل�ح�م�ل�ه��ا ع �ل��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال �ح ��وار
املأمول في موسكو.
ّ
مسودة الدستور
استوضح فرادكوف
ال� �س ��وري ال �ج��دي��د ،ف� � ّ
�رد األس � ��د :ه�ن��اك
ل�ج�ن��ة م�ك�ل�ف��ة ال �ب �ح��ث ف �ي��ه ،وي�ت�ض�م��ن
م �ش��روع ال��دس �ت��ور ال�ج��دي��د م��ا تطلبه
امل�ع��ارض��ة ،وه��و تحديد والي��ة رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ب��اث�ن�ت�ين ف��ي ح��د أق�ص��ى،
وب��إق��ام��ة ن�ظ��ام ت�ع��ددي ح��زب��ي ،بحيث

ماذا دار بين األسد
والفروف عن مهل
الحسم األمني والحوار؟

حضرنا الكرنفال ولكن أين رفيق؟
ّ
ي �م��ث��ل ال �ح �ك��وم��ة ال� �ح ��زب ال � ��ذي ي �ن��ال
األكثرية في مجلس الشعب.
فرادكوف :كم يستغرق ذلك؟
األسد :نحو شهر في حد أقصى.
طلب فرادكوف تقصير امل��دة إذا أمكن،
فوعده الرئيس السوري بذلك.
قال الف��روف إنه كان مع توسيع مهمة
ب�ع�ث��ة امل��راق �ب�ين وزي � ��ادة ص�لاح�ي��ات�ه��ا.
واف� � ��ق ال ��رئ �ي ��س ال � �س� ��وري ع �ل��ى إب � ��داء
م ��رون ��ة ح� �ي ��ال ت��وس �ي��ع ص�لاح �ي��ات �ه��ا
وزيادتها.
األسد :بعد الفيتو األخير ،ال أرى لزومًا
ألن تبقى ّالقضية السورية في مجلس
االم � ��ن .أف��ض��ل إع��ادت �ه��ا إل ��ى ال�ج��ام�ع��ة
العربية.
الفروف :ال بأس من بقائها في مجلس
األمن ،ألن ذلك يعطي روسيا قدرة على
إبداء موقفها .لو لم تطرح القضية في
مجلس األمن ملا أمكن روسيا استخدام
الفيتو في التصويت .ال بأس من بقاء
القضية في مجلس األمن.
واف � ��ق األس � � ��د :ال م �ش �ك �ل��ة م ��ا دام ذل��ك
ي �س��اع��د روس� �ي ��ا ع �ل��ى اإلم� �س ��اك ب�ه��ذه
القضية بما يراعي مصالح سوريا.
أب �ل��غ الف � ��روف إل� ��ى ال��رئ �ي��س ال �س��وري
أن روس�ي��ا تعمل على ت�ع��اون إقليمي
روس ��ي ـ�ـ�ـ�ـ ت��رك��ي ـ�ـ�ـ�ـ إي��ران��ي ح ��ول امل�ل��ف
ال � � �س� � ��وري ،وأن اإلي� ��ران � �ي�ي��ن ي� �ج ��رون
مساعي مع تركيا ترمي الى تحييدها.
وق � ��ال :ه �ن��اك س �ع��ي إل ��ى إن �ش��اء م�س��ار
تركي ــــ روسي ــــ إيراني في هذا الصدد.
األس � � � ��د :ه� � ��ذا م �ن �ح��ى م� �ف� �ي ��د ،رغ� � ��م أن
ال� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات األخ � � �ي� � ��رة ألردوغ� � � � ��ان
وأوغلو ال تنم عن ذهاب تركيا في هذا
االت �ج ��اه .غ�ي��ر أن س��وري��ا ت��رح��ب بهذا
الجهد ،وهي مستعدة إلنجاحه.
ط � �ل ��ب ف � � ��رادك � � ��وف م � ��ن س � ��وري � ��ا ن �ش��ر
م�ع�ل��وم��ات ع� ّ�م��ا ي �ج��ري ع�ل��ى األراض ��ي
السورية ،واستوضح ما ُيشاع عن إلقاء
القبض على أج��ان��ب ي�ق��وم��ون بأعمال
مسلحة على األراضي السورية.
األس ��د :ل��دي�ن��ا أدل ��ة ن�ق��وم باستكمالها
تشير إل��ى ب�ع��ض األش �خ��اص ،ليبيني
وع��راق �ي�ين ،ش��اه��ده��م ب�ع��ض امل��راق�ب�ين
نلق القبض عليهم،
العرب .وما دمنا لم ِ
فإننا ننتظر استكمال املعلومات.
اس �ت ��وض ��ح ف� ��رادك� ��وف م ��ا ي � �ت� � ّ
�ردد م��ن
معلومات عن تمويل خارجي لألحداث
ال� �س ��وري ��ة وت �ه��ري��ب أس �ل �ح��ة م ��ن دول
الجوار.
ّ
رد :ل��دي �ن��ا ك��ذل��ك أدل � ��ة .ل�ك�ن�ن��ا ال ن ��زال
نجمع اإلثباتات الناجزة.
اه � �ت� ��م ال � ��وف � ��د ال� � ��روس� � ��ي ب� �ن� �ش ��ر ه ��ذه
املعلومات فور استكمالها.

فداء عيتاني
لو انتظر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بضعة
أي��ام قبل أن يهاجم س�لاح امل�ق��اوم��ة وي��داف��ع ع��ن حصرية
السالح لكان أجدى ،حتى يعطي اللبنانيني ،وخصوصًا
أبناء الشمال ،الفرصة لينسوا مخزن أسلحة أبي سمراء
اململوك لبعض رموز تيار املستقبل ،والذي انفجر بطريقة
غ��ام�ض��ة ،واش�ت�ب��اك��ات ب��اب ال�ت�ب��ان��ة وج�ب��ل محسن التي
افتعلتها أجهزة تابعة مباشرة لسعد الحريري وتياره،
ً
ك�م��ا إط�ل�اق ال �ن��ار أول م��ن أم��س ل�ي�لا ف��ي م�ن��اط��ق ب�ي��روت
ً
اح �ت �ف��اال ب �ظ �ه��وره اإلع�ل�ام ��ي .ل �ك��ن س �ع��د اس �ت �ع �ج��ل ،كما
استعجل بقية ف��ري��ق ال��راب��ع عشر م��ن آذار ف��ي االحتفال
ب��ال�ث��ورة ال�س��وري��ة ،وم�ح��اول��ة حصد امل�ك��اس��ب منها قبل
انتصارها.
ك��ان��ت تكفي رؤي��ة ف��ارس سعيد يتحدث ع��ن اإلخ ��وة في
الثورة السورية واملجلس الوطني السوري ليعلم القاصي
والداني أي استثمار سيكون ،وأي تضامن هو هذا ،وأية
مكاسب للسفارة األميركية حصدت خالل احتفال البيال،
وأية كلفة سيدفعها السوريون املنتفضون في حمص أو
درع��ا أو حماه أو ري��ف دمشق ،بعد استثمارات مشابهة
من انتهازيني لبنانيني ،يراهنون ،تمامًا كالعبي البوكر
امل�ه��رة ،على تغييرات مقبلة ليحصدوا مكاسبهم ،وهم
يدركون مسبقًا أن الخسارة يمولها من غيرهم ،وتحديدًا
من الدماء السورية.
ال��دم��اء ه��ي م��ا ص�ب��غ اح�ت�ف��ال ق��وى ال��راب��ع ع�ش��ر م��ن آذار
في ذك��رى اغتيال رفيق الحريري .هذه امل��رة كانت الدماء
السورية هي الحاضرة ،ولوال ضرورة تذكير «اإلخوة في
املجلس الوطني السوري» بما قدمه اللبنانيون ،وبالتالي
بالثمن املتوقع بعد سلخ جلد الدب السوري ،ملا تذكر أحد
ش�ه��داء االس�ت�ق�لال ال�ث��ان��ي وث ��ورة األرز وض�ح��اي��ا مسبح
السبورتينغ ولعب الورق على الشواطئ خالل حرب نهر
البارد.
ط �ب �ع��ًا ،ي�ت�ض��ام��ن س �ع��د ال �ح��ري��ري ،امل ��وج ��ود ف��ي ف��رن�س��ا
ألسباب أمنية ــــ صحية ــــ سياسية (وربما أكثر) ،بشدة
م��ع ال �ث��وار ف��ي س��وري��ا ،رغ��م أن��ه يعيش ح�ي��اة ال��رغ��د منذ
نعومة أظفاره ،ورغم وجود حارسني شخصيني جاهزين
لحمله عن كرسيه ُلي ّ
حيي الجماهير املحتشدة في قاعة
البيال ،ورغ��م كل ما معه وم��ا عليه وم��ا يمضيه من أيام
وليال ّمالح ،إال أنه حزين ،ومتضامن مع الشعب السوري.
ٍ
وال يشذ أحد من قياديي  14آذار املحتفلني بذكرى اغتيال
ال�ح��ري��ري ع��ن ه��ذه ال�ق��اع��دة؛ فجميعهم ث��وار م�ي�س��ورون،
أن�ع��م ال�ل��ه ع�ل�ي�ه��م ،وم��ن ك��ان منهم ف�ق�ي�رًا اغ�ت�ن��ى بسرعة

علم
و خبر
الراعي واملجلس العلوي

ما قل
ودل
أوعز رئيس كتلة
النضال الوطني وليد
جنبالط إلى مختلف
مسؤولي البلدات في إقليم
الخروب ومناطق النفوذ
ّ
السني األخرى في الشوف،

نحاس ّيتهم
عبود بـ«تدمير»
ّ
يفض
وعون
مشروعه
ّ
االشتباك

التفجير» ،كمثل بت ملف بدل النقل في
مجلس النواب ،ما يعني «نزع ذريعة»
عدم توقيع نحاس على املرسوم الذي
أقره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
و ك��ان امل��وض��وع الحكومي أب��رز بنود
اجتماع التكتل أم��س .وبعد االجتماع
ات�ه��م ع��ون ال��رئ�ي��س م�ي�ق��ات��ي ب��ارت�ك��اب
ّ
م�خ��ال�ف��ات ،م��وض� ً�ح��ا أن��ه «ع�ن��دم��ا علق
م�ي�ق��ات��ي ال �ج �ل �س��ات ل ��م ي �ك��ن م��وض��وع
األج � ��ور ه��و ال �س �ب��ب ب��ل ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات».

وق ��ال«:ن ��ري ��د ن �ظ��ام��ًا مل �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وهناك لجنة من تكتلنا ستصوغ هذا
القانون».
وك��ان ع��ون ق��د التقى ف��ي ال��راب�ي��ة أمس
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة وامل �غ �ت��رب�ي�ن ع��دن��ان
منصور ال��ذي أوض��ح أن اللقاء تناول
م��واض �ي��ع م�ح�ل�ي��ة واق �ل �ي �م �ي��ة .وأك� ��دت
مصادر مقربة من رئيس تكتل التغيير
واإلص� �ل ��اح أن ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ح�ض��رت��ه
م� ��دي� ��رة م �ك �ت��ب ع� � ��ون اب� �ن� �ت ��ه م � �ي� ��راي،
ت �ن��اول ش��ؤون��ًا م��رت�ب�ط��ة بالتشكيالت
الدبلوماسية.
ف� ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ك � � � ّ�رر رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
ن�ج�ي��ب م �ي �ق��ات��ي ف ��ي م �ق��اب �ل��ة م ��ع ق�ن��اة
«العربية» أن األزم��ة الحكومية تتعلق
بأداء مجلس الوزراء وانتاجيته ،وقال:
«أردت أن أقوم بصدمة ربما تؤدي الى
ص��دم��ة ايجابية لنتمكن م��ن ال��وص��ول
الى مكان يوجد فيه انتاجية افضل».

قياسية ،بينما تدهورت أوضاع البالد التي ال تزال تسير
خلف مشروع رفيق الحريري للدولة وتدفع كل يوم فوائد
هذا املشروع املتراكمة.
الشياطني وحدها يمكن أن تعلم من أين يأتي حزن سعد
ال �ح��ري��ري؛ ف�ه��ا ه��و ي ��ردد ف��ي ك��ل ظ �ه��ور إع�ل�ام��ي ال�ك�لام
نفسه ،ويصر على متابعة السير على الدرب نفسه ،الدرب
الذي أورثنا املهالك ،والذي جعل من غازي كنعان حاكمًا
للبنان ،ليس بقوة السالح ،بل بقوة االتفاق السعودي ــــ
ال�س��وري ،ال��ذي ك��ان وال��د سعد الحريري ع� ّ�راب��ه ،ومديره
ّ
ومسيره وبانيه وراشيه .هي القيم نفسها التي يتحدث
عنها سعد ،وهي السيادة التي ينادي بها ،وهي طروحات
رفيق الحريري التي يدعو إليها اليوم؛ فعالم الحزن وهو
يتابع النهج نفسه ،وإن كان قد ّ
غير املايسترو من سوريا
إلى دول أخرى؟
من الحزن ينتقل سعد بسرعة إل��ى حالة أخ��رى؛ فها هو
ّ
ي�ط��ال��ب ج �م �ه��وره ـ�ـ�ـ�ـ امل�ت�ش��ك��ل م��ن امل�س�ح��وري��ن ب�ك��اري��زم��ا
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ـ�ـ�ـ�ـ ب�ف�ه��م ع�م��ق ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ت��ي ستصيب
املنطقة نتيجة الثورات العربية ،ثم يربط ما بني املحكمة
ال��دول�ي��ة والتغيير ف��ي ال�ن�ظ��ام ال �س��وري ،قبل أن يخاطب
الطوائف اللبنانية الخائفة من التغيير في املنطقة ،من
املسيحيني الذين يستشعرون مخاطر ما حصل في مصر،
وم��ا س�ي�ت�ك��رر ك�م��ا ي �ب��دو ف��ي ك��ل م �ك��ان تصيبه ن�ظ��ري��ات
عباقرة ثورة األرز ،الى الشيعة اللبنانيني ،الذين يعرض
عليهم االستسالم ملشروعه من دون قيد أو شرط.
مشروعه للدولة هو مشروع رفيق الحريري نفسه ،وكأن
الزمن لم يمر على هذه البالد ،وكأن رفيق الحريري الذي
ورث ��ه ه��و وراث ��ة (م��ع ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال�ق�ي��م الديموقراطية
ومعاداة الحكم الديكتاتوري والتوريث) سبق أن أنهض
البلد من أزمة واحدة ،أو قام بغير نهب البالد وإفسادها،
وحكمها بالجزمة السورية.
ك��ان ي�م�ك��ن غ��ض ال �ط��رف ع��ن ك��ل م��ا ق��ال��ه س �ع��د ،ف�م��ا فيه
م�ك��رر حتى امل�ل��ل ،لكنه ه��ذه امل��رة تبنى أط��روح��ات سبق
أن سقطت عن مسؤولية املقاومة الفلسطينية في إشعال
الحرب األهلية اللبنانية .فإن كان من يطالب بفهم عمق
التغييرات في املنطقة يتحلى بسطحية تقول إن الحرب
األهلية اللبنانية سببها وجود املقاومة الفلسطينية في
الجنوب ،فإنه سيملك من السطحية ما يجعله يعتبر أن
املقاومة في لبنان يمكنها أن تسبب حربًا أهلية أخرى ،ال
شخصيات مارقة مثله ومثل أولئك املتحدثني في احتفال
مقتل والده.
ً
حضرنا كرنفاال ممتعًا للمقامرين اللبنانيني ،لكن ...أين
غاب رفيق الحريري هذه املرة؟

إثر إعالن الدائرة اإلعالمية في مطرانية طرابلس املارونية ،أمس،
إرج ��اء زي ��ارة ال�ب�ط��ري��رك ب�ش��ارة ال��راع��ي ملدينة ط��راب�ل��س امل�ق��ررة
ّ
مسمى ،ذكرت أوساط متابعة
خالل الشهر الجاري إلى أجل غير
ً
ّ
لترتيبات الزيارة أن من األسباب التي أدت إلى اإلرجاء ،فضال عن
الوضع األمني امل��أزوم في املدينة ،ح��رص املنظمني على شمول
الزيارة ملنطقة جبل محسن واالجتماع باملسؤولني في املجلس
اإلسالمي العلوي.
وبحسب األوساط نفسها ،فإن قرار اإلرجاء جاء رغم إبالغ بعض
املعنيني الطرابلسيني بالزيارة عدم ض��رورة شمول زيارته تلك
ّ
املنطقة ،ل�ك��ن ال��راع��ي أص� ّ�ر على أن تشمل زي��ارت��ه م�ق� ّ�ر املجلس
اإلسالمي العلوي في جبل محسن.

شربل واملوظف
بتكثيف لقاءاتهم وتوطيد
عالقاتهم بمسؤولي
الجماعة اإلسالمية،
وتسهيل أمورهم في
البلديات التي يسيطر
عليها الحزب التقدمي
االشتراكي والوزارات التي
يديرها اشتراكيون.

ّ
ّ
ّ
والبلديات مروان شربل على قرار تعيني أحد
الداخلية
وقع وزير
ّ
املوظفني في موقع موظف أصيل في إحدى إدارات وزارت��ه .وفي
اليوم التالي ،اتصل أحد الضباط ّ
املقربني من شربل باملوظف،
م�ب�ل�غ��ًا إي� ��اه أن ت�ع�ي�ي�ن��ه س� ُ�ي �ل �غ��ى ،ألن امل �ن �ص��ب ي �ج��ب أن ي�ك��ون
للمسيحيني ،وهكذا ك��ان ،إذ تراجع شربل عن توقيعه .وعندما
ّ
ودينية ،كان ّ
ّ
ّ
ّ
الرد من
سياسية
التوسط لدى جهات
حاول املوظف
شربل بعزله من املنصب الذي يشغله باإلنابة.

املونة على قرعة
تسري بني سياسيني وأمنيني طرفة تقول إن سيدة من مرجعيون
ومستشارًا أمنيًا سابقًا للرئيس سعد الحريري «يمونان» على
املدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة أكثر مما يمون عليه
الرؤساء الثالثة.

