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تقرير

ـياز الحتمي

نظرها ،ال يسع دمشق التسليم بموقع
وس �ط��ي أو ت��واف�ق��ي ف��ي أزم ��ة طرفاها
ح � ��زب ال� �ل ��ه وإس� ��رائ � �ي� ��ل ،أو ف ��ي ملف
ك��امل �ح �ك �م��ة ال ��دول �ي ��ة وال � �ق� ��رار الظني،
تقول س��وري��ا إنهما يستهدفان حزب
ال �ل ��ه وس �ل�اح� ��ه .ب ��ل ت �ن �ظ��ر ب �ك �ث �ي��ر من
امل �غ��االة ـــــ لتدعيم وج�ه��ة نظرها هذه
ّ
يصح بني
ـــــ إل��ى أن ال��دور التوافقي ال
قوى  8و 14آذار حتى ،في تلك امللفات
أو ف��ي ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة للبنان،
حيث ينتهج ك��ل م��ن الطرفني سياسة
ويرسي شبكة عالقات إقليمية ودولية
متناقضة مع اآلخر ،وإن بدا أنه يمكن
إي�ج��اد مقارنة مختلفة لوجهة النظر
هذه في امللفات الداخلية.
بالتأكيد لم تخبر سوريا مع الرئيسني
ال�ي��اس ال �ه��راوي وإم�ي��ل ل�ح��ود تجربة
ال ��دور ال�ت��واف�ق��ي ل��رئ�ي��س الجمهورية،
ف�ك��ان��ا وث�ي�ق��ي ال �ت �ع��اون م�ع�ه��ا ف��ي كل
امللفات بال استثناء ،وكانا منحازين
بكليتهما إلى الدور السوري في لبنان
وت �ح��ال �ف��ات��ه ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ل�ا استثناء
أي�ض��ًا .إال أن�ه��ا خ�ب��رت ع��ن ق��رب الدور
ال�ت��واف�ق��ي لسليمان عندما ك��ان قائدًا
للجيش ون�ج��ح ،ف��ي ال�ص��راع الداخلي

خطاب االستقالل :لن ينكسر أحد
نادر فوز
ب�ين ق��وى  8و 14آذار ب�ين ع��ام��ي 2005
و ،2008ف��ي أن ينأى بالجيش عنهما
في االنقسام السياسي الداخلي ،وكان
كل منهما يحمل مشروعًا استراتيجيًا
ّ
م�ن��اق�ض��ًا ل�لآخ��ر ب�ت�ش��ع�ب��ات��ه الداخلية
وال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ،وال ي � � � ��زال .ل� �ك ��ن قائد
الجيش خ��اض املواجهة م��ع إسرائيل
ف��ي ح��رب ت�م��وز  2006م��ن أج��ل الدفاع
عن املقاومة.
ح � �م� ��ل س� �ل� �ي� �م ��ان ال � �ت � �ج� ��رب� ��ة نفسها
ل ��دى ان �ت �ق��ال��ه م��ن ق �ي��ادة ال �ج �ي��ش إلى
ّ
تصح
رئاسة الجمهورية ،من غير أن
ب� ��ال � �ض� ��رورة ص��دق �ي �ت �ه��ا ف� ��ي ملفات،
ت�ق��ول س��وري��ا إن�ه��ا تستهدفها نظامًا
وت� �س� �ت� �ه ��دف س �ل ��اح امل � �ق� ��اوم� ��ة ،شأن
املحكمة ال��دول�ي��ة ،ب��دءًا ب��ال�ق��رار الظني
املتوقع صدوره.
ح�م�ل��ت م�لاح�ظ��ات دم �ش��ق ع�ل� ً�ى الدور
ال�ت��واف�ق��ي ل�س�ل�ي�م��ان ،م �س��ؤوال سوريًا
رف �ي �ع��ًا ع �ل��ى ال �ق��ول إن ��ه ال ي ��رى ّ
مبررًا
لعدم وضوح موقف الرئيس اللبناني،
ّ
يتمسك بالتوافق في مشكلة ليست
إذ
عادية وال عابرة ،أو بسيطة ،بل تطاول
م �ص �ي��ر ل� �ب� �ن ��ان ب ��رم� �ت ��ه ،وخصوصًا
اس�ت�ق��راره عندما يتعلق األم��ر باتهام
ال � �ق� ��رار ال �ظ �ن ��ي ح � ��زب ال� �ل ��ه باغتيال
الرئيس السابق للحكومة.
ك��ان امل �س��ؤول ال �س��وري ال��رف�ي��ع يجري
مقارنة بني رئيس الجمهورية ورئيس
ّ
ال �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي االش �ت��راك��ي النائب
ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ،ول �ف��ت إل��ى أن سوريا
ّ
تفهمت ال�ت�ح� ّ�ول التدريجي لجنبالط
م��ن ق ��وى  14آذار إل ��ى ال �ف��ري��ق اآلخر،
وال � � �ح� � ��رج ال� � � ��ذي واج� � �ه � ��ه ف � ��ي بعض
أوساطه وشارعه ،إال أن الزعيم الدرزي
ل��م ي�ض��ع نفسه ف��ي م�ن��زل��ة وس�ط�ي��ة أو
توافقية في الخيارات االستراتيجية،
وق��د ّ
جربها ف��ي م��واق��ع متناقضة .في
يخبر
ح�ين ًأن رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ل��م
ّ
انتقاال كهذا من موقع إلى آخر ،وال أخل
ب� ��دوره ف��ي ال �خ �ي��ارات االستراتيجية
ع �ن��دم��ا ك ��ان ق ��ائ �دًا ل �ل �ج �ي��ش ،وال كان
ح� �ي� �ن ��ذاك ت ��واف� �ق� �ي ��ًا ،وخ� �ص ��وص ��ًا بني
واملقاومة.
إسرائيل
ُ
ّ
 4ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ل ��م ي� �ط ��ف ال � � ��ود ال �ش �خ �ص��ي بني
ال��رئ �ي �س�ي�ن ال � �س ��وري وال �ل �ب �ن��ان��ي إلى
السطح ت�م��ام��ًا ،وال ت��وح��ي عالقتهما،
على وف��رة املكاملات الهاتفية الدورية
التي يتبادالنها ،بخصوصية كالتي
ّ
ّ
يعبر عنها األس��د عندما يتحدث عن
العاهل السعودي .ليست كذلك كعالقة
بالرئيس الياس
الرئيس حافظ األسد
ّ
الهراوي ،وعالقة الرئيس بشار األسد
بالرئيس إميل لحود.
ك��ان األس��د يقول أم��ام زواره إن��ه أنجز
عالقة شخصية وصادقة وصافية مع
عبد الله ،واتفق معه ،منذ مصالحتهما
ف��ي ال�ك��وي��ت ف��ي ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ،2009
ع �ل��ى أن ��ه م�ه�م��ا ت�ب�ل��غ خ�لاف��ات�ه�م��ا في
الرأي ،لن يسمحا بعودة عالقتهما إلى
النقطة الصفر والقطيعة ،على غرار ما
خبراه بني أعوام  2005و ،2008وأنهما
ّ
كرسا بمصالحتهما ه��ذه اتفاقًا على
ال�ح��ؤول دون ان��دالع ف�تن ف��ي دول لكل
منهما نفوذه فيها .ورغ��م م��رور وقت،
م� �ن ��ذ ق � ّ�م ��ة دم� �ش ��ق ب�ي��ن ال ��رج� �ل�ي�ن في
 29ت �م��وز ،وت�ف��اه�م�ه�م��ا خ�لال �ه��ا على
اض�ط�لاع امل�ل��ك ب��دور م�ح��وري إلخراج
ل �ب �ن��ان م ��ن ال � �ق� ��رار ال �ظ �ن��ي واملحكمة
الدولية أخفق فيه حتى اآلن ،ال يقول
األس ��د أم ��ام زواره إن ثقته بعبد الله
ّ
وبنيته العمل الجاد على ما اتفقا عليه
ّ
تزعزعت .بل يصر على التعويل على
امللك لتجنيب لبنان انهيارًا حتميًا.
ك��ان ال��رئ�ي��س ال �س��وري ي�ق��ول أي�ض��ًا إن
م��ا يربطه باململكة ه��و امللك فقط .وال
أحد سواه.
هذا التزاوج بني الشخصي والسياسي
تفتقده ،في الظاهر على األق��ل ،عالقة
س �ل �ي �م��ان ب� ��األس� ��د ،رغ � ��م أن الرئيس
اللبناني يسمع من نظيره ـــــ كلما قصد
ال�ع��اص�م��ة ال �س��وري��ة ـــــ ك�لام��ًا إيجابيًا
ّ
وطيبًا فيه.

الرئيس ميشال سليمان غير مرتاح .هو
ً
ل�ي��س م�ت�ف��ائ�لا وال م�ت�ش��ائ�م��ًا ،ب��ل ينتظر
نتيجة التحركات ال�ج��اري��ة خ��ارج الحدود
ً
اللبنانية آم�لا أن تنعكس ه��ذه االتصاالت
خيرًا في الداخل .أعطته زيارته األخيرة إلى
دمشق ،أول أيام عيد األضحى ،بعض الثقة
ّ
بأن صيغة التوافق العربية ـــــ التي أوصلته
إلى الرئاسة ـــــ ال تزال صالحة.
ه � ��ذه ال � ��زي � ��ارة ال� �ت ��ي ح �ص �ل��ت ب �ع �ي �دًا عن
ال�ك��ام�ي��رات ،واختصرتها ال��وك��ال��ة العربية
السورية لألنباء (سانا) بجملتني ،تركت
ل��دى الرئيس سليمان انطباعًا ّأن األمور
س��ال�ك��ة ف��ي ال �ح��وار م��ع س��وري��اّ .
وأن هذا
ّ
اللقاء ،ولو لم ُيعط حقه في وسائل اإلعالم،
ل��ه دالالت� ��ه وأواله � ��ا ّأن ال��رئ �ي��س السوري
بشار األسدّ ،
يهتم بوضع الرئيس سليمان
ّ
ومستعد لقطع إجازته الستقباله.
ال ّ
يتردد سليمان في التشديد أمام ّزواره
على رهانه على مشروع التسوية ،فيؤكد
ّ
مستمر في سياسة تدوير ال��زواي��ا ،إذ
أنه
ليس مسموحًا أن ينكسر أي ط��رف في
ل�ب�ن��ان .ويشير م�ق� ّ�رب��ون م��ن قصر بعبدا
ّ
تستمد بعض األطراف ّقوتها
إلى أنه مثلما
ّ
من مرحلة االحتقان والتوتر ،ثمة من بات
يرى في سليمان حاجة سياسية في هذه
املرحلة الصعبة ،إذ في استطاعته التواصل
مع الجميع وجمع الجميع.
من املنتظر أن يعلن الرئيس ،خالل خطابه
مل�ن��اس�ب��ة ع�ي��د االس �ت �ق�لال ،م��وق�ف��ه القائل
«في لبنان لن ينكسر أحد» .وهذا الخطاب
ال ��ذي س�ي�ب� ّ�ث م�س��اء غ��د ،س�ي�ك��رر خطاب
ال�ق�س��م ،وال سيما التشديد على الحوار
واملحافظة على االس�ت�ق��رار ،وتأكيد دور
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ت�س��اه��م ف��ي إحاطة
األزمة الداخلية .حتى مساء أمس ،لم يكن
الرئيس قد أنهى صوغ هذا الخطاب ،فيما
يلفت أحد املقربني منه إلى ّأن «فخامته قد

يعلن في الخطاب أمرًا إيجابيًا بخصوص
االتصاالت العربية الجارية ،ولو أنه جرى
االت�ف��اق على إب�ق��اء التفاصيل سرية إلى
ّ
ح�ين تنضج الطبخة» .وسيتخذ الرئيس
س �ل �ي �م��ان م ��ن ع �ي��د االس �ت �ق�ل�ال مناسبة
لعقد مجموعة م��ن ال�ل�ق��اءات باملسؤولني
اللبنانيني ،من دون أن ّيتضح ُ
بعد ما إذا
ك��ان ال��رئ�ي��س ي�ن��وي جمع الرئيسني نبيه
بري وسعد الحريري وعدد من األقطاب،
في خلوة ّ
موسعة نهار االثنني خالل حفل
االستقبال ال��ذي سيقام ف��ي قصر بعبدا
بعد العرض العسكري.

هل بإمكان شخص
تكملة الوالية الحالية أم
يجب انتخاب رئيس لوالية
أخرى؟

حتى ذلك الحني ،يرى مقربون من ّ القصر
ّأن اجتماعات مجلس ال ��وزراء معلقة ،مع
العلم ّأن من الصعب عقد جلسة حكومية
في األسبوع املقبل ،بسبب كثافة التحركات،
وم�ن�ه��ا زي ��ارة ال��رئ�ي��س سليمان إل��ى قطر
من  22إلى  24الجاري ،ثم وصول رئيس
الحكومة التركية رجب طيب أرودوغان إلى
بيروت يوم  25الجاري .ورغم زحمة هذه
اللقاءات ،يؤكد أحد الوزراء املحسوبني على
الرئيس سليمان أن «ليس عامل الوقت ما
يؤخر عقد جلسة ،بل إن الظروف لم تنضج
ب�ع��د ،وب��ال�ت��ال��ي ،ف��إن اج�ت�م��اع��ات الحكومة
تنتظر ّ
تقدم املفاوضات» .كذلك هي حال
التئام هيئة الحوار الوطني املؤجلة إلى حني
االنتهاء مما هو أكثر تعقيدًا ،مع العلم ّأن

األقطاب
سليمان يسعى إلى إعادة نيل ثقة
ّ
بهذه الهيئة بعد األزمة األخيرة التي حلت
بها.
وت ��دف ��ع ه� ��ذه ال �ض �غ��وط امل �ح �ي �ط��ة بقصر
ب�ع�ب��دا ال��رئ�ي��س إل��ى ال�ق�ي��ام بمجموعة من
ال�خ�ط��وات ال�ن��اق�ص��ة .وب��دوره��ا ،ت��دف��ع هذه
الخطوات مجموعة من املجالس املعارضة
إلى «تمريك» األخطاء الرئاسية وجدولتها.
وم �ن �ه��ا :ال �ت��واف��ق ال �ك�لام��ي م��ع املعارضة
وال �ف �ع �ل��ي م ��ع ف ��ري ��ق  14آذار ،مسارعة
الرئيس إلى املطالبة بصالحيات الرئاسة،
رفضه املشاركة في «قمة غ� ّ�ز ّة» في قطر
(كانون الثاني  )2009عند تسلمه الدعوة
وعودته عن قراره بعد الضغوط .وبالبطع،
تأجيله التصويت على ملف شهود الزور
واستمراره في عقد جلسة الحوار الوطني
في غياب أقطاب املعارضة.
ي� �ك � ّ�رر أص� �ح ��اب ه� ��ذه امل �ج��ال��س أن� ��ه رغم
عشرات الرسائل واإلش��ارات التي تبعثها
دم�ش��ق وح�ل�ف��اؤه��ا املحليون للفت انتباه
ّ
تستمر هذه األخطاء.
الرئيس إلى أخطائه،
فيطرح ف��ي ه��ذه امل�ج��ال��س ال �س��ؤال التالي:
كيف التعاطي م��ع م��ا بقي م��ن م��دة والية
الرئيس؟
ع�ن��د ط��رح ه��ذه ال�ف�ك��رة ،ث�م��ة م��ن يستعيد
ال �ح��دي��ث ع��ن ف �ك��رة تقصير م ��دة الوالية،
وال�ل�اف��ت ّأن أح ��د امل �ش��ارك�ين ف��ي النقاش
ي��ؤك��د أن ال ح��اج��ة إل��ى االح �ت �ك��ام إل��ى أي
ن��ص دس� �ت ��وري .وت��ؤك��د ه ��ذه النقاشات
وج��ود فئة معارضة غير راض�ي��ة ،أو هي
غاضبة تمامًا ،عن عهد الرئيس ،إذ تذهب
ال�ن�ق��اش��ات إل��ى م��ا ه��و أب�ع��د م��ن ذل ��ك :هل
بإمكان شخص آخر تكملة الوالية الحالية،
أم يجب انتخاب رئيس لوالية كاملة؟
لم يصل أصحاب هذين السؤالني إلى جواب
واضح ،رغم تمكنهم من نشر هذه األفكار
في مجالس عديدة يجري فيها تأكيد األمر
التالي« :الوقت ليس مالئمًا لهذه النقاشات،
يجب معالجة ما هو ّ
أهم».

علم
و خبر
ّ
اجتهاد موظفني؟

ما قل
ودل

ّ
لوحظ أن موظفني في وزارة امل��ال داوم� ّ�وا خالل ّأي��ام عيد األضحى في
مكاتب الوزارة ،وبقوا حتى ساعات متأخرة من الليل.

الجزائر واالتصاالت
أبلغ قيادي كبير
في تيار املستقبل مرجعه
األول أن الخالفات العاصفة
بني وزير البيئة ّ
محمد ّ
رحال
والنائب جمال الجراح بدأت
تنعكس سلبًا على حضور
ّ
التيار وعمله في منطقة
البقاع الغربي وراشيا.

وطلب هذا ّالقيادي من
ّ
شخصيًا
مرجعه التدخل
ّ
لحل الخالف وحسم تداخل
ّ
الصالحيات ،وال سيما
ّ
ّأن ّ
الجراح يتخو ًف من أن
يكون ّ
رحال بديال منه في
ّ
االنتخابات النيابية املقبلة.

ينّ
تب أن م�ن��دوب الجزائر إل��ى ّاالت�ح��اد ال��دول��ي لالتصاالت ك��ان الداعم
األب��رز للموقف اللبناني ،وت��ول��ى تقديم م��داخ�لات ع��دي��دة ف��ي النظام،
وفي مضمون طلب إدانة إسرائيل بسبب خرقها شبكات االتصاالت في
لبنان ،وإلحاقها أضرارًا بها.

ّ
نواب املستقبل يقاطعون عزاء املعارضني
شماليون محسوبون على ّ
ّ
تيار املستقبل منذ نحو عام،
يعمد ن��واب
إلى عدم تأدية واجب العزاء لبعض العائالت ،معتبرين أنها تعارضهم
س�ي��اس� ّ�ي��ًا م��ن ج �ه��ة ،وي�ح� ّ�م�ل��ون�ه��ا م��ا ت �ع� ّ�رض��وا ل��ه م��ن ان �ت �ك��اس��ات في
ّ
البلدية األخيرة من جهة أخرى.
االنتخابات

فراغ الحليف بـ 300دوالر
بدأ تنظيم سياسي «يميني» أكثري بدفع رواتب تقدر بنحو  300دوالر
لكل عضو ينتسب إليه .ويستفيد هذا التنظيم منذ فترة من تراجع دور
حليفه تيار املستقبل في البقاعني األوسط والغربي.

ّ
استراتيجيا إعالمية
اللبنانية حول ّ
ّ
جرت مشاورات بني ّ
اآلليات التي
تيار املستقبل والقوات
ُيمكن من خاللها تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي على حزب الله،
ّ
فتقررت االستعانة بعدد من وسائل اإلعالم اململوكة من هذين الحزبني
ّ
أو الصديقة لهما ،من أجل القيام بهذه املهمة.

