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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
ميسي وابني مالك
والهدف
ت � � �ع � � �ل � � �ي � � �ق � ��ًا ع � � � �ل� � � ��ى موضوع
«ص� �ف� �ح ��ة ج� ��دي� ��دة ب�ي��ن ّ
ميسي
وم�ن�ت�خ��ب ب �ل��اده؟» («األخبار»،
:)2010/11/18
ال ��ذي ��ن ي �ع��رف��ون �ن��ي سيفاجأون
باهتماماتي الكروية املستجدة
مع بلوغي سن األربعني .السبب
ه ��و اب �ن��ي م��ال��ك امل �غ��رم بالبطل
األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل �ي��ون �ي��ل ميسي.
أردت أن أق ��دم ل��ه ه��دي��ة ف��ي عيد
م� � �ي �ل��اده ال � �ت � ��اس � ��ع ،فاشتريت
ب � �ط� ��اق � �ت �ي�ن مل� � �ش � ��اه � ��دة مباراة
األرجنتني والبرازيل هذه.
ل �ب��س ث �ي ��اب األرج �ن �ت�ي�ن وحمل
ال �ع �ل ��م .ك ��م ك� ��ان س �ع �ي �دًا برؤية
«نجمه األوحد ميسي» عن قرب.
ب��دأن��ا ب��ال �ص��راخ وال �ه��وب��رة مع
أك �ث��ر م��ن  40أل��ف م�ت�ف��رج ّلونوا
امل � ��درج � ��ات ب� � � � ��األزرق واألصفر
(طبعًا ه��ي غير األل ��وان الزرقاء
وال �ص �ف ��راء ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة) .وجدت
نفسي غارقًا في متابعة ميسي.
غريب أم��ر ه��ذا ال�لاع��ب ،ت��راه في
وس��ط امللعب ،وتحسب املسافة
وال��وق��ت وال�ت�م��ري��رة ال�ت��ي يمكن
أن توصله إلى املرمى ...لكنه في
ط��رف��ة ع �ي�ن ،ي �ف��اج �ئ��ك «بشوطة
ص� � ��اروخ � � �ي� � ��ة» أو «باختراق
خ� �م ��اس ��ي ألرب � �ع � ��ة الع � �ب �ي��ن» أو
«بهدف»!
م ��ر وق � ��ت امل � �ب � ��اراة ب �س��رع��ة ولم
نشهد أي هدف بعد.
وص �ل �ن��ا إل ��ى ال��دق �ي �ق��ة األخيرة.
ك��ان السكون والقلق مسيطرين
ع�ل��ى ال�ج�م�ه��ور وال�لاع �ب�ين .وإذا
ب�م�ي�س��ي ي �م� ّ�ر أس �ف��ل امل� ��درج إلى
درج � ��ة ق��ري �ب��ة ج � �دًا م ��ن مكاننا.
ق �ل��ت الب �ن��ي م��ال��ك س ��أص ��رخ في
وج � ��ه «ح �ب �ي �ب��ك م �ي �س ��ي» نريد
«غوووول».
ّ
ق ��ال م��ال��ك «ع �ي��ب ي��ا ب��اب��ا» .لكن
ح �م��اس �ت��ي دف �ع �ت �ن��ي إل � ��ى كسر
الصمت املطبق وإط�لاق صرخة
م ��دوي ��ة (أص� �ب ��ت ب �ب �ح��ة شديدة
بعدها)MESSSSII MOOOVEE :
MESSSI GOOOO
ال أعرف إن كان لصرختي صدى
ف ��ي ع �ق��ل م�ي�س��ي وق � َ
�دم �ي ��ه .ففي
ّ
ث� � ��وان ،اخ� �ت ��رق ال� ��دف� ��اع وسجل
هدف املباراة األوحد واألروع.
ط��ار م�ً�ال��ك م��ن م�ق�ع��ده وعانقني
ق � ��ائ �ل��ا «ش � � �ك � � �رًا ي � ��ا ب � ��اب � ��ا على
الغووول ...كيف سمعك ميسي!»
ث� ��م ب� � ��دأت أت �ل �ق ��ى ال �ت �ه ��ان ��ي من
ال � �ج � �م � �ه� ��ور امل � �ح� � �ي � ��ط .أحدهم
بريطاني قال «يا ليتك صرخت
م �ن��ذ ال� �ب ��داي ��ة» ،ث ��م ق ��ال فرنسي
َ
يشجع ال�ب��رازي��ل «ل��و كنت معنا
لصرخت لرونالدينيو ألن��ه كان
سيئًا».
على أية حال ،الفرحة التي غمرت
مالكًا في عيد ميالده بفوز بطله
ميسي ،أحسبها أه� ّ�م م��ا حققته
ل��ه ف��ي تلك األم�س�ي��ة التاريخية،
لعلها ت��رس��م وش �م��ًا محببًا في
زحمة الذكريات الطفولية التي
ستتراكم لديه.
عبد الله البني

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ّ
القراء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلتي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د املواضيع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

خيط رفيع بني الدور التوافقي واالنحـ
لم يكن البيان الصادر
عن ّ
القمة اللبنانية ـ السورية
شافيًا وكافيًا في مرحلة
تبتلع املآزق املتفاقمة
العناوين العريضة ،غير
ّ
املعبرة سوى عن استمرارها.
عاد رئيس الجمهورية من
ّ
قمة دمشق بخالصة يتيمة
ّ
عبر عنها أمام معاونيه:
زيارة معايدة
نقوال ناصيف
رغم التقشف الذي طبع ّ
القمة اللبنانية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س��وري��ة ،ال �خ��ام �س��ة م �ن��ذ انتخاب
ال��رئ�ي��س ميشال سليمان قبل سنتني
ون �ص��ف ال �س �ن��ة ،وم �ح��اول �ت �ه��ا تأكيد
رئيس
ال� �ح ��وار امل �ب��اش��ر امل�س�ت�م��ر ب�ي�ن ّ
الجمهورية وال��رئ�ي��س ال�س��وري بشار
األ ّس � ��د ،ف ��إن ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت��وخ��اة منها
ظ ��ل ��ت م �ت��واض �ع��ةّ ،وغ �ي ��ر ق� � ��ادرة على
الدخول طرفًا في حل لم يعد بني أيدي
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وال ب�ي�ن ي ��دي الرئيسني
اللبناني والسوري وحدهما.
ه�ك��ذا انتهى ال�ب�ي��ان ال��رس�م��ي ع��ن ّ
قمة
غابت عنها مظاهر االستقبال الرسمي
بكل عناصره ودالالته ،وامتنع سليمان
ع ��ن اص �ط �ح��اب أي م ��ن م �ع��اون �ي��ه إلى
دم�ش��ق للمشاركة ف��ي اج�ت�م��اع موسع
ف��ي ال �غ��ال��ب ي�س�ب��ق ال �خ �ل��وة الثنانية،
ّ
وأحجم عن التحدث عن حصيلة القمة
بعيد عودته.
غير أن م�ح��ادث��ات رئ�ي��س الجمهورية
مع نظيره السوري ،ما خال أهمية إبقاء
التواصل املباشر قائمًا ،وكان قد أعلم
ق�ل��ة م��ن م�ع��اون�ي��ه ق�ب��ل س��اع��ات قليلة
التوجه إلى ّ
ّ
القمة الخامسة،
عن قراره
ّ
تصطدم بوقائع تبطئ مقدرتها على
االن �ض �م��ام إل��ى ال�ت�س��وي��ة امل��ؤج�ل��ة بني
السعودية وسوريا .وأبرزها:
 1ـــــ أن سليمان ي��ذه��ب إل��ى األس��د من
غير أن يكون ّ
مفوضًا إليه م��ن أي من
ّ
قوى  8و 14آذار طرح أفكار أو مسودة
ت �ف��اه��م ي �ل �ت �ق �ي��ان ع �ل �ي �ه��ا ،ف ��ي النزاع
على ملف شهود الزور.
القائم بينهما ً
ب��ل يذهب ح��ام�لا األف�ك��ار نفسها التي
ّ
رت ،وال ت� � ��زال ،م��وق �ع��ه التوافقي،
ب � � ��ر لاّ
وه ��و أ ي�ن�ح��از إل ��ى أي م��ن الطرفني
ّ
يتصرف كل منهما
املتنازعني اللذين
ب��اس �ت �ق�لال ك��ام��ل ع ��ن رئ �ي��س الدولة.
بذلك ،ال يبدو الرئيس التوافقي الذي
يحتاج األفرقاء اللبنانيون إلى دوره،
أنه أقواهم.
ف��ي ح��ال ك �ه��ذه ،ح�ي��ث ال�ت�س��وي��ة تأخذ
ف ��ي ال �ح �س �ب��ان م��زي �ج��ًا م ��ن التنازالت
املتبادلة بني قوى  8و 14آذار ،ال يجد
رئ �ي��س ال� ّج�م�ه��وري��ة م�ك��ان��ًا راس �خ��ًا له
إلدارة ح��ل تصنعه ال��ري��اض ودمشق،
وت �ك �ف�ل�ان ح �م��اي �ت��ه م ��ن أي اه� �ت ��زاز أو
انهيار .كذلك ،لم يكن في ّ
القمة الثالثية
ال �س �ع��ودي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س��وري��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ اللبنانية
ف��ي قصر بعبدا ف��ي  30ت�م��وز الشريك
ال �ف �ع �ل��ي ،ب��ل م�ض�ي�ف��ًا ل�ل�م�ل��ك ع �ب��د الله
واألس ��د ال�ل��ذي��ن ـــــ إل��ى اآلن ـــــ يمسكان
ب �ن��اص �ي��ة االس� �ت� �ق ��رار األم� �ن ��ي وثبات
ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري .في
األيام األخيرة من االشتباك القائم ،لم
يسع رئيس الجمهورية سوى الحؤول
دون ط � ��رح م �ل��ف ش� �ه ��ود ال � � ��زور على
التصويت في جلسة مجلس الوزراء،
تفاديًا النقسام السلطة اإلجرائية.
 2ـــــ ألن دوره توافقيّ ،ال يسع الرئيس
االضطالع به إال في ظل تفاهم طرفي
يفقد
ال �ن��زاع داخ ��ل ال�س�ل�ط��ة .ب�ي��د أن ��ه ّ
ه��ذا ال ��دور ع�ن��دم��ا ينقسمان ويتعذر
ال �ت��واف��ق ب�ي�ن�ه�م��ا .األم� ��ر ال� ��ذي خبره

ُ
ّ
لم يطف الود الشخصي بني الرئيسني السوري واللبناني إلى السطح تمامًا (أرشيف ــ أ ب)

ترى دمشق
أن الرئيس توافقي في
الملفات الداخلية ،وليس
كذلك في ما يمس
الخيارات االستراتيجية
ال ترى دمشق
في الخيارات
توافقية
االستراتيجية
ً
بين قوى  8و 14آذار

سليمان في الحكومة الثانية للرئيس
ف � � ��ؤاد ال� �س� �ن� �ي ��ورة ب�ي��ن ع ��ام ��ي 2008
و ،2009ف�ت�ف��ادت امل�ع��ارض��ة استخدام
ال �ث �ل��ث  ،1+ول� ��م ي� � َ�ر س �ل �ي �م��ان ّ
مبررًا
لل��اح �ت �ك��ام إل� ��ى ال �ت �ص��وي��ت .ل ��م يفلح
ف��ي إن �ج��اح ال�ج�ل�س��ة األخ �ي��رة لطاولة
الحوار الوطني ،وال في تجنيب طرفي
الحكومة االن�ق�س��ام .ول��م يكن تجاهل
التصويت على ملف شهود الزور ،إال
جزءًا من تفاهم ضمني لم تكن دمشق
بعيدة عنه.
 3ـــــ ما كان سمعه الحريري من الرئيس
ال �س��وري أك �ث��ر م��ن م ��رة ،ت�ن��اول�ت��ه ّ
قمة
دمشق الثالثاء تلميحًا .وهو أن األسد
ال ينظر إل��ى ال��دور التوافقي للرئيس
اللبناني على أنه قاعدة راسخة ّ
تعمم
في كل ش��أن ،بما في ذلك تلك الوثيقة
الصلة باملصالح االستراتجية .بل ترى
دم �ش��ق ،ت�ب�ع��ًا مل�ط�ل�ع�ين ع��ن ق ��رب على
م��وق�ف�ه��ا ،أن ال� ��دور ال �ت��واف �ق��ي لرئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ب�ي��ن ق � ��وى  8و 14آذار
يقتصر ع�ل��ى ق�ض��اي��ا ال�ح�ك��م واإلدارة
ومعالجة امللفات الداخلية ،على نحو
ّ
ي �م��ك��ن ال��رئ �ي��س م ��ن االض� �ط�ل�اع بدور
ال �ح �ك��م ،ب�ص�ف�ت��ه رئ �ي �س��ًا ت��واف �ق �ي��ًا ،في

مقاربة اقتسام الحصص والتعيينات
وال �ن �ه��وض ب � ��اإلدارة وخ �ط��ط اإلعمار
واإلصالح والقوانني ،وكل ما من شأنه
توجيه الدولة .بيد أن الدور التوافقي
يتناقض والحال هذه ،من وجهة نظر
س ��وري ��ا ،م ��ع ك ��ل م ��ا ي �م� ّ
�س الخيارات
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ك��ال �ص��راع ال �ع��رب��ي ـــــ
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي وال �س �ي��اس��ة الخارجية
ل�ل�ب�ن��ان وال �ع�لاق��ات امل �م� ّ�ي��زة اللبنانية
ـــــ ال�س��وري��ة وحماية س�لاح ح��زب الله.
م � ��ن ض� �م ��ن ه� � ��ذا ال� �ت� �ص� �ن� �ي ��ف ،تدخل
املحكمة ال��دول�ي��ة ف��ي اغ�ت�ي��ال الرئيس
رفيق الحريري وال�ق��رار الظني وملف
ش�ه��ود ال ��زور ،وق��د ب��ات��ت ه��ذه امللفات
ج��زءًا ال يتجزأ من استهداف املقاومة
وسالحها.
ك ��ان ال �ح��ري��ري ق��د س�م��ع م� ��رارًا وجهة
ال� �ن� �ظ ��ر ه � � ��ذه ،وت� �ب� �ل ��غ م� ��ن األس � � ��د في
اج �ت �م��اع��ات �ه �م��ا ال �خ �م �س��ة املتتالية
م�ن��ذ  11ش �ه �رًا ،أن ال �ق �ي��اس الرئيسي
للعالقات امل�م� ّ�ي��زة ب�ين البلدين يشمل
موقع لبنان من الصراع مع إسرائيل.
تبعًا ل��ذل��ك ،يقيم س�لاح ح��زب ال�ل��ه في
صلب هذا الصراع.
ال��واض��ح ،تبعًا للمطلعني على وجهة

