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لحظات خطيرة

م �ت �ح��دث��ًا ع ��ن ح��رك��ة  14آذار ،بالقول:
«لوالك يا بيك ملا كنا هنا اليوم».
انتهت القطيعة .إال أن السؤال عن أحوال
التواصل بني الرجلني يوحي بأن األمور
ال تسير على ما يرام .فمجرد التداول في
مشروع يتعلق باألبنية األثرية استدعى
ّ
ت��دخ��ل «ص��دي��ق مشترك» ليتأكد م��ن أن
ّ
األمر لن يثير زوبعة بينهما .وعلى حد
ق��ول سياسي ّ
مقرب من الرجلني ،يمكن
شائعة أو وهمًا أن يوجب تدخل «سعاة
الخير».
وح� �ت ��ى ال� � �ي � ��وم ،ال ي � � ��زال م � �ق � ّ�رب ��ون من
الحريري يرون أن املشكلة ذات وجهني.
األول أن الحريري «زعالن» على جنبالط،

ألن أداء زع �ي��م امل �خ �ت��ارة ت �ج��اه سوريا
وضع جنبالط في م��أزق داخ��ل طائفته،
التحوالت التي ط��رأت على خياره
وألن
ََ
السياسي أقفلت في وجهه أبواب اململكة
العربية ال�س�ع��ودي��ة .أم��ا ال��وج��ه الثاني،
ّ
فيعبر ع�ن��ه ش�خ��ص آخ��ر م��ن املحيطني
ب� ��ال � �ح� ��ري� ��ري ،ال � � � ��ذي ،ف� � ��ور س� ��ؤال� ��ه عن
الفتور في العالقة بني رئيس الحكومة
ورئ �ي ��س ال �ل �ق��اء ال��دي �م��وق��راط��ي ،يطلق
عنان االنتقادات نحو الوزير العريضي.
ّ
فاألخير «يدعي محاربة الفساد لضرب
جماعتنا في وزارة األشغال ،ولتحجيم
مجلس اإلنماء واإلعمار .وثمة في حركة
العريضي حقيقة ال يجوز إغفالها ،وهي
أن جنبالط هو من ّ
يحركه».
ينفي الرجل أن يكون ما أثاره الحريري
ونوابه في وجه جنبالط والعريضي من
ب��اب النكاية السياسية ،إذ إن «ج��ل ما
يجري هو أن التفاهم مع وليد جنبالط
أم� ��ر ص �ع��ب .وه� ��و ي �ت �ح� ّ�س��س م ��ن أدنى
تحرك ومن أتفه قرار».
ف� � ��ي امل� � �ق � ��اب � ��ل ،ث � �م� ��ة م� � ��ن ي � �ض� ��ع كامل
املسؤولية على كاهل رئيس الحكومة.
ف��إع�لان ال�ت�م� ّ�س��ك ب��ال�ح�ل��ف م��ع جنبالط
زرق � � ��ا» ال ي �س �ت �ق �ي��م م ��ع أداء
«وال� �س� �م ��ا ّ
نوابه في جل البحر .وبحسب سياسي
يعرف جيدًا مزاج الرجلني ،فإن جنبالط
على أدائه
مستعد لسماع كل املالحظات ّ
وخ�ي��ارات��ه السياسية« ،لكنه يفضل أن
ي�ح�ص��ل ذل��ك وج �ه��ًا ل��وج��ه .وف��ي إمكان
سعد الحريري أن يمون على البيك في
كل صغيرة وكبيرة ،شرط أن يطلب منه
ذل ��ك م �ب��اش��رة ،وأال ي�ت�ع��ام��ل م �ع��ه وفق
منطق التهريب والزكزكة».
وفي رأيه ،فإن الحريري بحاجة إلى وقت
ق�ب��ل «ف �ه��م ج�ن�ب�لاط ال �ج��دي��د وأولويته
السياسية املتمثلة في خيار املصالحة
ّ
مع دمشق .واألخير ،لديه اعتراض جدي
ع �ل��ى ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ،وع �ل��ى السياسة
املالية واالقتصادية في البالد».

تحليل إخباري

إلى من تنظر في املرآة؟
فداء عيتاني
األسبق سليم الحص أمام املرآة
إذا وقف رئيس ً
الحكومة ّ
يمكنه أن يرى رجال لم يوقع على إع��دام أي إنسان ،ولم
يسفك ال��دم��اء ،ول��م ي�ش��ارك بالنهب ال�ع��ام ،وح��اف��ظ على
ال �ب�لاد ب�ع�ي�دًا ع��ن ال ��دي ��ون ،وأداره � ��ا ف��ي خ�ل�ال الحروب
امل �ت �ع��ددة ،ك �م��ا خ�ل�ال االن� �ت� �ص ��ارات ،واألزم� � ��ات العامة،
وح� ��اول تصحيح ال�خ�ل��ل ال ��ذي ارت�ك�ب��ه غ �ي��ره ع��ن سبق
اإلصرار والترصد.
وإذا نظر الرئيس عمر كرامي إلى املرآة فسيشاهد رجل
دولة قاسي الطبع ،لكنه تمكن من مواجهة زلزالني عصفا
ّ
متعمد لسعر صرف العمالت األجنبية
بالبالد :ارتفاع
وانهيار اقتصادي أغرق البالد (أيضًا عن سبق اإلصرار
وال �ت� ّ
�رص��د) ،وت�ح� ّ�م��ل م�س��ؤول�ي�ت��ه ك��رج��ل دول ��ة ،وه��و ما
دفعه إل��ى االستقالة ،وع��اد وواج��ه زل��زال ال�ق��رار الدولي
 1559وما تاله من اغتيال الرئيس رفيق الحريري ،ومرة
أخرى أيضًا واجه العالم وواجه نفسه واستقال.
وإذا نظر ًالرئيس نجيب ميقاتي إلى امل��رآة فسيرى في
نفسه رج�ل�ا أت��ى ف��ي ظ��رف اس�ت�ث�ن��ائ��ي ،وت�ح� ّ�م��ل تبعات
دولية وإقليمية ،وأج��رى انتخابات نيابية أت��ت بغيره
إل��ى السلطة ،ورح��ل ع��ن ك��رس� ّ�ي السلطة التنفيذية ولم
يبتعد.
أما إذا نظر يومًا رئيس حكومتنا الحالي سعد الحريري
إلى املرآة فلن يشاهد سوى انعكاس صورة باهتة ،وفي
خلفيتها الرئيس السابق فؤاد السنيورة.
إنها مأساة شاب وصل إلى الحكم ولم يصله شيء من
قدرة اإلدارة والقيادة.
ّ
يتسرب من
وعلى نقيض قدرات اإلدارة والقيادة ،فإن ما
معلومات اليوم يفيد بأن الشاب لم يحصل إال على أزمات
تكاد تطيحه ،ولوال اللطف اإللهي من جهة ،وإصرار عدد
ّ
من الدول في املنطقة على املحافظة ،بالحد األدنى ،على
االستقرار في البالد لكانت حكومته سقطت في اليوم
التالي على اجتماعها األول.
وإذا نظر رئيس حكومتنا حوله فسيرى مجدل عنجر
تخرج من عقالها بعد ما حصل فيها ،وسيرى من كان
يرى أنهم أتباع له ينتفضون اليوم ويهددون كل مصير
البالد ،بما في ذل��ك إمكان اشتعال فتنة مذهبية سنية
شيعية مجددًا ،وإذا ك��ان األم�ين العام لحزب الله حسن
نصر الله (وبحسب بعض من التقوه أخيرًا) يؤكد أنه
غير قلق م��ن خطر الفتنة ب�ين املسلمني ،ف��إن م��ا حصل
وي�ح�ص��ل ف��ي م�ن��اط��ق م�ح�س��وب��ة ع�ل��ى رئ �ي��س الحكومة
ينذر باألخطر.

ما قل
ودل
تحالف سباعي غير
معلن :الثنائي الشيعي
وجنبالط وإرسالن وعون
وفرنجية وميقاتي

َ
يستنتج أن��ه ي �م��ارس س�ي��اس��ة النفس
الطويل من أج��ل قضم نفوذ الحريري
وت �ي��اره ،س�ي��اس�ي��ًا وخ��دم��ات �ي��ًا ،بهدوء
وقطعة قطعة».
وإذ توقفت املصادر عند لقاء ميقاتي
األسبوع املاضي مع األمني العام لحزب
الله حسن نصر الله ،قبل زيارة األخير
إل��ى دمشق ولقائه الرئيسني السوري
واإلي ��ران ��ي ،واع�ت�ب��رت��ه «م��ؤش �رًا يجدر

ّ
ال�ت�م��ع��ن ب��أب �ع��اده ودالالت� ��ه العديدة»،
فقد رأت أنه «بعد التحوالت السياسية
األخ �ي��رة ب��ات��ت ال�ك�ف��ة ال��داع �م��ة لسالح
امل �ق ��اوم ��ة ع �ل��ى ط ��اول ��ة ال� �ح ��وار اليوم
مرجحة على كفة الفريق اآلخ��ر ،ال بل
إن «تحالفًا سباعيًا» غير معلن قائم
وي �ض��م ال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي (ن�ب�ي��ه بري
ونصر ال�ل��ه) ،وال ��درزي (وليد جنبالط
وط�ل��ال إرس� �ل��ان) وامل� ��ارون� ��ي (ميشال
ع ��ون وف��رن �ج �ي��ة) إل ��ى ج��ان��ب ميقاتي،
وهو تحالف سيكون مسلطًا فوق رأس
الحريري للتلويح ل��ه ب��أن البديل عنه
في رئاسة الحكومة جاهز ،وخصوصًا
أن ميقاتي يستعد ل��زي��ارة ع��ون قريبًا
لرأب صدع العالقات بينهما ،في تطور
ال ي�م�ك��ن ف�ص�ل��ه ع ��ن م �ج��ري��ات األمور
ّ
تصب في هذا االتجاه».
التي
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بعد تأخير استمر
عامني ،يتوجه الوزير محمد
الصفدي قريبًا إلى الواليات
املتحدة األميركية للمشاركة
في احتفال يقام في العاصمة
األميركية إلعالن انطالق
عمل «مؤسسة الصفدي»
هناك .وسيجري وزير
االقتصاد والتجارة مجموعة
من اللقاءات مع عدد من

وإذا نظر رئيس حكومتنا إلى املرآة فقد يشاهد صورة
الشيخ محمد امل�ج��ذوب ال��ذي اع�ت��رف أم��ام املحققني في
ال�ت�ح�ق�ي��ق ّ االب �ت��دائ��ي ب�م��ا ارت �ك �ب��ه ت�ح��ت ش �ع��ار «توعية
أب�ن��اء السنة والجماعة إل��ى املخاطر التي أح��اق��ت بهم»
وت��ذك�ي��ره��م ب �ض��رورة ال�ح�ف��اظ على العصبية الطائفية
التي زرعها فيهم تيار رئيس الحكومة وليس أحدًا آخر،
وكل ما يقوم به الرئيس هو محاولة ّ
طي املوضوع بدل
توضيحه وإنهائه كما يفترض ويجب.
نغمة «ق��رار السلم وال�ح��رب» تعود أيضًا إل��ى الواجهة.
ل��م يتمكن رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة م��ن إق �ن��اع م��ن ي�ص��رف لهم
الشيكات للدعم السياسي وغير السياسي بالكف عن
التحريض ،ول��م يتمكن من إقناع ه��ؤالء بأنه هو نفسه
ال يمكنه ال�ت�ح�ك��م ف��ي ق ��رار ال�س�ل��م وال �ح��رب ،ورب �م��ا هو
نفسه يفضل أال يتحمل مسؤولية كهذه .أض��ف إل��ى أن
ل�ب�ن��ان ي�ك��اد ي�ك��ون ب�لا وزن ف��ي ق ��رارات مشابهة تؤخذ
في واشنطن ،وتتعامل معها دول كبرى في املنطقة برد
فعل.
وإذا ن �ظ��ر رئ �ي��س ح�ك��وم�ت�ن��ا ف ��ي امل � ��رآة ف�س�ي� ًج��د أيضًا
صورة الرئيس السنيورة الذي أباح البالد طوال وعرضًا
ألجهزة األم��ن العربية والغربية ،ممارسًا قناعة ّ
سولت
له فتح كل اإلمكانات أمام السفارة األميركية وغيرها من
السفارات ،وبات على رئيس حكومتنا الحالية أن يلفلف
ق�ض��اي��ا م��ن خ�ل��ف ال� ّس�ن�ي��ورة ،وي�ع�م��د إل��ى ال�ت�ع��ام��ي عن
قضايا أ ّخ��رى .ويغض الطرف عن املروحيات األميركية
التي تحط في السفارة األميركية في عوكر ،من تلك التي
تنقل شخصيات رسمية ك��وزي��رة الخارجية األميركية
كوندوليزا رايس عام  2006إلى ما ال يعلم إال الله.
سياسات خاطئة في تدبير األمور والشؤون
وأمامه أيضًا
ً
ش��ؤون اإلف�ت��اء ،وبعدما انقضى
مثال
ومنها
البسيطة،
ُ
الشهر الذي يفترض أن تقدم فيه دراسة التدقيق املالي
املختص ال يزال امللف قيد املجهول ،بينما ال يزال موقع
الطائفة التي يمثلها رئيس الحكومة ف��ي مهب الريح،
وك��ل ذل��ك بفضل م��ن ي��رى شبحه رئ�ي��س حكومتنا في
امل��رآة ،أي الرئيس السنيورة ،وهو ال يكتفي بما ارتكبه
السنيورة ،وال بما يمكن أن يستصرخه به رأس اإلفتاء
ّ
من أن غيره قدم أقل آلل الحريري وسرق وهدر أكثر بما
ال يقاس ،بل يرتكب رئيس حكومتنا خطيئة التخلي عن
مفتي طرابلس ،مالك الشعار ،حني وقعت الواقعة بينه
وبني الرئيس عمر كرامي ،فال يجد الشعار أحدًا يستنجد
به إال الوسطية وزعيمها الروحي الرئيس ميقاتي.
ّ
أي صور أخرى يمكن أن يشاهدها الحريري الشاب في
املرآة؟

علم
و خبر

ّ
نصر الله والوضع املسيحي
نقل زوار األمني العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عنه ارتياحه إلى
مستوى العالقات بني السنة
األوضاع اللبنانية عمومًا ،وإلى الوضع على ّ
والشيعة على وجه الخصوص .وأعرب نصر الله عن اعتقاده بأنه قد ّتم
تجاوز األخطار الرئيسية التي هدفت إلى إشعال فتنة بني املذهبني ،لكنه
أبدى خشيته من نشاط تقوم به عواصم كبرى من أجل خلق فتنة داخل
الصف املسيحي بغية إبقاء التوتر قائمًا في لبنان.

الحريري إلى إيران ال إلى واشنطن
أنجزت الدوائر الرسمية معظم الترتيبات الخاصة بزيارة قريبة للرئيس
سعد الحريري إلى إيران ،وذلك في موعد غير بعيد .وقال الحريري أمام
ّ
معني بإعادة تبريد كل الجبهات املتوترة بينه وبني عدد من
زواره إنه
الدول .كذلك أشار الحريري إلى أنه لن يسافر قريبًا إلى الواليات املتحدة
األم�ي��رك�ي��ة ب�خ�لاف م��ا أش�ي��ع س��اب�ق��ًا .وف�ه��م أن ال�ع��اص�م��ة األم�ي��رك�ي��ة غير
مستعجلة أيضًا لحصول الزيارة «ألن جدول األعمال خال حتى اآلن».

االنتخابات العراقية في الضاحية
املسؤولني األميركيني .وكان
الضابط السابق في الجيش
اللبناني طنوس معوض قد
ّ
تولى إنجاز ترتيبات إنشاء
مؤسسة «الصفدي» قبل
عامني ،لكن الوزير لم يسافر
بسبب تطورات الوضع
املحلي .ويأمل الصفدي أن
تساعده هذه املؤسسة على
اعتباره مرشحًا لرئاسة
الحكومة من اآلن فصاعدًا.

تنتشر في الضاحية الجنوبية لبيروت إعالنات ملرشحني لالنتخابات
ّالنيابية العراقية التي ستجرى نهاية األسبوع الجاري .والجدير بالذكر
أن الجالية العراقية في لبنان يزيد عدد أفرادها على  40ألف شخص.

ألف خط وخط
ي��درس مجلس ال��وزراء في اجتماعه ال��ذي يعقده خالل األسبوع الجاري
ط �ل��ب وزارة ال� ��دف� ��اع ت �خ �ص �ي��ص أل � ��ف خ ��ط خ� �ل ��وي إض ��اف ��ي للجيش،
الس�ت�خ��دام�ه��ا ض�م��ن الشبكة املقفلة ال�ت��ي ت�ض��م ح��ال�ي��ًا أرب �ع��ة آالف خط
خلوي ،علمًا بأن حاملي هذه الخطوط ال يمكنهم استخدامها لالتصال
بأرقام خ��ارج الشبكة املقفلة .وذك��رت وزارة الدفاع في طلبها أن وحدات
الجيش «املنتشرة عمالنيًا بحاجة ماسة إلى هذا النوع من االتصاالت».
وكانت وزارة االتصاالت قد وافقت على طلب الجيش وأحالته على مجلس
ّ
الوزراء مرتني نهاية العام الفائت ،من دون أن يبت املجلس الطلب.

