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قضية اليوم

الحل
طهران للحريري :مفتاح ّ
ّ
ذهب إلى طهران بدفع سعودي لعله يحجز لنفسه موقعًا في صفقة
إقليمية ــ دولية قيد اإلعداد .ارتكب نوعني من األخطاء ،أولهما في
التصريح وثانيهما في التشكيلة ،تجاهلها اإليرانيون الذين أسمعوه
رسالة واضحة :العنوان اإلقليمي للحل هو الجهود ّالسورية السعودية،
ّ
والعنوان اللبناني ليس سوى السيد حسن نصر الله .وذكروه أيضًا بـ«وصية
والده» التي يحتفظون بها مسجلة من أيام زيارته لطهران في 1997

إيلي شلهوب
يتوقع أن يغادر ًالرئيس سعد الحريري
إيران اليوم حامال في حقيبته جملة من
األسئلة التي تنتظر جوابًا عمليًا منه.
ّ
وملحًا «بني الطوفان
بات االختيار واجبًا
وس�ف�ي�ن��ة ن � ��وح» .ب�ي�ن ج �ي �ف��ري فيلتمان
وال��رئ�ي��س ب�ش��ار األس��د وامل�ل��ك عبد الله.
هناك ،في طهران ،جرى تذكيره بوصية
أبيه ،التي يحتفظ بها اإليرانيون على
تسجيل ،يوم زار الجمهورية اإلسالمية
في  1997وتساؤالت عما إذا كان قد عمل
بها .وقد أبلغ بأن كل صوالته وجوالته
ال �ع��امل �ي��ة ل ��ن ت �ج ��دي ،وأن ل��دي��ه عنوانًا
واح � � �دًا ل �ح��ل األزم � � ��ة :ال �ض��اح �ي��ة .جرى
إفهامه ،بمجرد استقباله ،أنه في نهاية
األمر «جاء إلى أحضان والية الفقيه».
أوح ��ي إل �ي��ه ب ��أن ه �ن��اك «ط�ب�خ��ة كبيرة»
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وأن ه� �ن ��اك ات �ج ��اه ��ًا نحو
«مساكنة» أميركية إيرانية.
لعله يستدرك ،لحظة وصوله إلى بيروت،
أنه ارتكب مجموعة أخطاء رافقت زيارته
اإلي� ��ران � �ي� ��ة .ت �ص��ري �ح��ات��ه ع ��ن املحاور،
وتشكيلته للوفد املرافق «التي استبعد
منها أك�ث��ر م��ن ن�ص��ف اللبنانيني» رغم
أن��ه ُ
«ي�ف�ت��رض ب��ه أن ي�ك��ون رئ�ي��س وزراء
ل �ب �ن��ان ك �ل��ه» .ورب �م��ا ي� ��درك أن الحفاوة
والتكريم ال�ل��ذي��ن حظي بهما ف��ي إيران
إنما هما من تقاليد هذا البلد وأعرافه،
وأن اإليرانيني يعلمون علم اليقني أنه لم
يأت إليهم بدافع شخصي ،بل بتشجيع
س�ع��ودي ،على غ��رار م��ا حصل معه يوم
زار دمشق.
أوس��اط الرئيس محمود أح�م��دي نجاد
ت��ؤك��د أن «ال��زي��ارة حتى اآلن (ب�ع��د ظهر
األحد) بروتوكولية .استقبال في املطار
وآخر رسمي في سعد آباد وحفل عشاء
(ال�س�ب��ت) ّ ،وزي ��ارة للصناعات الدفاعية
ح �ي��ث ت �ل��ق��ى ه ��دي ��ة ع� �ب ��ارة ع ��ن رشاش
تندر  90إيراني الصنع ،وأخ��رى ملصنع
ّ
اإليرانيون ليموزين
سيارات حيث أهداه
إيرانية الصنع قادها بنفسه إلى الفندق
حيث يقيم .ومن ثم لقاء وزير الخارجية
منوشهر متكي ورئيس مجلس الشورى
ّ
علي الريجاني» .تضيف« :الجد سيبدأ
م �س� ً
�اء (أم� ��س) م��ع ال �ع �ش��اء ال ��ذي يقيمه
ال��رئ �ي��س ن �ج��اد وال �ل �ق��اء ال �ث �ن��ائ��ي ،ومع
ال�ل�ق��اء ب��امل��رش��د (ع�ل��ي خامنئي اليوم)»
الذي سيليه توقيع بعض البروتوكوالت
ّ
يتوجه بعدها إلى
واالت�ف��اق��ات ،على أن
أصفهان ومنها إلى باريس.

وتشير املصادر نفسها إلى أنه «لعل أهم
ما حصل (حتى مساء أمس) هو مفاجأة
الحريري للنائب األول للرئيس محمد
رضا رحيمي بطلب رفع مستوى اللجنة
امل �ش �ت��رك��ة ال �ت��ي ي��رأس �ه��ا ع��ن الجانبني
وزير اإلسكان اإليراني ووزير الصناعة
اللبناني ،إلى مستوى رئيس وزراء .قال له
الحريري :سنرأسها أنا وأنت» .وتضيف
إن ه�ن��اك أي�ض��ًا تصريحًا للحريري عن
رغ�ب�ت��ه ف��ي «ت �ع��اون ب�ين وزارت ��ي الدفاع
لتطوير مناهج دفاعاتنا».

في أحضان والية الفقيه
مصادر قريبة من أروق��ة صناعة القرار
ف � ��ي ط� � �ه � ��ران ت� ��ؤك� ��د أن «الجمهورية
تستقبل جميع ق ��ادة الدول
اإلس�لام �ي��ة ُ
ب��ال �ت��رح��اب وت �ك� ّ�رم �ه��م ب��إج�لاس �ه��م مع
ك� �ب ��ار ق ��ادت� �ه ��ا ،وع� �ل ��ى رأس � �ه ��م املرشد
(علي خامنئي) .تفعل ذل��ك مع األحباب
الذين ال
والحلفاء ،وأيضًا مع األخصام
ّ
ترضى وال ترتاح ألفكارهم وال لخطهم
وال لعالقاتهم .حتى (الرئيس األفغاني
حميد) ق��رض��اي و(رئ�ي��س وزراء العراق
ن ��وري) امل��ال�ك��ي ّ
كرمتهما عندما زاراها
وأجلستهما م��ع كبار ال�ق��وم» .وتضيف
إن «استقبال الحريري جاء على طريقة
اس�ت�ق�ب��ال ق��رض��اي ،ول�ل�أه ��داف نفسها:
ّ
ت�خ�ف�ي��ف ك�م�ي��ة األث� �ق ��ال وح � ��دة الشرور
امل�ح�ي�ط��ة ب�ه�م��ا ،ال �ت��ي ت�ث�ق��ل كاهليهما.
ن �ع��رف أن ه ��ؤالء ي�ت�ع��رض��ون ل �ك� ّ�م هائل
م��ن ال�ض�غ��وط ال�غ��رب�ي��ة ،وم��ا استقبالنا
لهم إال لرفع أوزار األجنبي عن كواهلهم،
مل �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى ال �ت �خ �ل��ص م ��ن بعض
األحمال».
وت��وض��ح امل�ص��ادر نفسها ،ف��ي تقديمها
ل �ل��رس��ال��ة اإلي��ران �ي��ة ال �ت��ي ت��زم��ع طهران
إب�لاغ�ه��ا ل�ل�ح��ري��ري ،أن��ه «ب�م��ا أن الحال
اللبنانية في منعطف خطير قد تنعكس
حربًا شاملة على املنطقة ،وشاملة في
أح ��د ت��داع�ي��ات�ه��ا ،ف�س�ت�ك��ون (الحريري)
ّ
مخير
م �خ �ط �ئ��ًا إن ك �ن��ت ت �عً�ت �ق��د ب ��أن ��ك
بني أم��ري��ن :لبنان أوال أو محور سوري
ّ
مخير بني مخطط جهنمي
إي��ران��ي .إن��ك
ي� ��ري� ��د أن ي �ش �ع ��ل امل �ن �ط �ق ��ة ع � ��ن طريق
طيش (نائب وزير الخارجية األميركية
ج �ي �ف��ري) ف �ي �ل �ت �م��ان ،وم �س �ع��ى سعودي
س��وري فيه تدبير وحكمة إلخراجك من
هذا املنزلق» .وتضيف «لم يطالبك أحد
يومًا بأن تكون في محور سوري إيراني
ضد محور عربي اعتدالي كي تقول في
ت�ص��ري�ح��ات��ك ل��وك��ال��ة األن� �ب ��اء اإليرانية

إن ل�ب�ن��ان ال ي��ري��د أن ي �ك��ون ف��ي محاور
إقليمية .هذا دليل على أنك ال تقرأ جيدًا
ما يحصل».
وتتساءل املصادر نفسها أن «الحريري
ورف��اق��ه ف��ي ف��ري��ق  14آذار واص �ل��وا على
م ��دى خ�م��س أو س��ت س �ن��وات التشديد
م � � � ��رارًا وت � � �ك� � ��رارًا ع� �ل ��ى اإلمبراطورية
ال�ف��ارس�ي��ة وأط�م��اع�ه��ا وم�ه��اج�م��ة والية
ال� �ف� �ق� �ي ��ه ،وه� � ��ا ه � ��و ال � �ي � ��وم ي �ج �ل ��س في
أح �ض��ان �ه��ا .ك �ي��ف س �ي �ب��رر خ �ط��وت��ه تلك
ل�ج�م�ه��وره؟ ي�ق��ول ال �ي��وم إن إلي ��ران دورًا
مهمًا ف��ي املنطقة وف��ي اس�ت�ق��رار لبنان،
فما اعتراضه إذًا على قوله لشريكه في
ال��وط��ن إن��ه م��ن ح��زب والي ��ة ال�ف�ق�ي��ه» في
إشارة إلى خطابات سابقة لألمني العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله.

تجاهل نصف اللبنانيني
ت �ت��اب��ع امل� �ص ��ادر ن�ف�س�ه��ا أن ��ه «ي �ب ��دو أن
ال �ح��ري��ري س �ق��ط ف��ي ال �ت �ج��رب��ة .ق�ل�ن��ا له
دائ�م��ًا إن��ه رئ�ي��س وزراء ً ك��ل ل�ب�ن��ان ،ومع
ذلك يأتي إلينا متجاهال أكثر من نصف
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن .ه� �ن ��اك ت� �س ��اؤل ال� �ي ��وم في
طهران عن سبب غياب ثالثة من األعمدة
األساسية ف��ي لبنان ،وه��م ميشال عون
ونبيه بري ووليد جنبالط .كان يفترض
به أن يجلب معه ،في ع��داد الوفد ،وزير
السياحة فادي عبود ،ووزي��ر الخارجية
ع �ل��ي ال �ش��ام��ي ووزي� � ��ر األش � �غ� ��ال غازي
العريضي ،وه��ؤالء يمثلون قطعًا أكثر
من نصف اللبنانيني» .وتقول «صحيح
أن وزي ��ر ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ع�ل��ي عبد
الله موجود في عداد الوفد ،لكن ذلك لم
يحصل وفق رغبة حريرية عند تشكيله،
ب��ل ص��دف أن عبد الله ك��ان م��وج��ودًا في
ط �ه��ران م��ن ض�م��ن م�ش��ارك�ت��ه ف��ي مؤتمر
وزراء شباب الدول اآلسيوية قبل زيارة
الحريري الذي التحق بوفده بروتوكوليًا
وت ��أدب ��ًا» .وت�ض�ي��ف «أم ��ا (وزي� ��ر الدولة
ّ
للتنمية اإلداري� ��ة محمد) فنيش ،فيعد
وجوده ضروريًا لكي يكون شاهدًا على
للطعام.
ال��واق �ع��ة .إن ��ه امل �ل��ح األس ��اس ��ي ً
تأشيرة الدخول إلى طهران» ،مشيرة إلى
أن «الشامي لم يرافق الحريري اعتراضًا
ع�ل��ى ش�ك��ل ال��زي��ارة ال�ت��ي ج��رت م��ن دون
تنسيقًا جيدًا».
تنسيقها معه ّ
وت��رى امل�ص��ادر ّأن «ال�ح��ري��ري ف��ي وضع
عصيب ج �دًا .يلف العالم ذهابًا وإيابًا،
لكنه ل�ي��س ق ��ادرًا ع�ل��ى ب�ل��وغ دم�ش��ق وال
الضاحية ليحل املشكلة» .وتستطرد أن
«الحريري حصل معه أن حاول االلتفاف

الرئيس سعد الحريري والنائب األول للرئيس اإليراني محمد رضا رحيمي في طهران أمس (بهروز مهري ـ أ ف ب)
على نصر الله ،ملا ساءت العالقة بينهما
ف��ي ال�س��اب��ق ،وق��ام ب��زي��ارة النجف حيث
التقى السيد ّ(علي) السيستاني .وقتها
الحكومة .خرج
لم يكن قد تولى رئاسة ّ
م��ن ع�ن��د ال�س�ي�س�ت��ان��ي ب�خ��ف��ي ح �ن�ين .لم
يكن يعرف حينها أن املنبع األصلي في
ط �ه��ران ال ف��ي ال�ن�ج��ف» .وت �ق��ول «اليوم،
مل��ا أق �ف �ل��ت ف��ي وج �ه��ه وب� ��ات ع��اج �زًا عن
مقابلة نصر الله ،أت��ى إل��ى طهران طلبًا
ل��وس��اط �ت �ه��ا .ال� �ج ��واب واض � ��ح :األفضل
ل��ك أن ت��ذه��ب إل �ي��ه م�ب��اش��رة ك��ي تضمن
لنفسك مقعدًا ف��ي سفينة ن��وح ،ألن��ه لو
ج��اء الطوفان ،فلن تدخل ه��ذه السفينة
ول� ��ن ي�ح�م�ي��ك إال ال �س �ي��د ن �ص��ر ال� �ل ��ه ،ال
أميركا وال فرنسا وال الدول اإلسالمية».
وتكشف املصادر نفسها عن أن «الجميع
يعمل لتطويق ال�ق��رار الظني واملحكمة.
ه�ن��اك طبخة كبيرة تسهم فيها فرنسا

وت ��رك �ي ��ا وس� ��وري� ��ا وال� �س� �ع ��ودي ��ة وقطر
وإي ��ران ورب �م��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،تقوم
على نظرية تفيد بأنه يمكن إطفاء شعلة
امل �ح �ك�م��ة وال� �ق ��رار ال �ظ �ن��ي روي� � �دًا رويدًا
وذل ��ك ف��ي م�ق��اب��ل ه ��دوء ف��ي أفغانستان
والعراق وفلسطني .نوع من املساكنة بني
ق��وة إقليمية مستقوية وق��وة دولية في
حالة انتكاسة» .وتضيف إنه «إذا قبلت
ف��رن�س��ا وروس �ي ��ا ال�ض�غ��ط ع�ل��ى أميركا
ل�ل�ض�غ��ط ع �ل��ى إس��رائ �ي��ل ل�ت�م�ن��ع القرار
ال�ظ�ن��ي وال� �ح ��رب ،ت �ك��ون امل �س��اك �ن��ة ،وإال
ف��ال �ط��وف��ان» ،م �ش��ددة ع�ل��ى أن «املحكمة
إسرائيلية بالكامل ،هذا محسوم لدينا
ب�ل�ا أدن � ��ى ش� ��ك ،وه ��دف �ه ��ا االن� �ت� �ق ��ام من
املنتصرين في حرب تموز».

ّ
وصية الحريري األب

ّ
ّ
ت��ؤك��د امل�ص��ادر أن «ال�ه��دف النهائي هو

تقرير

ّ
ّ
جانني زكريا :إسرائيلية في منزل الحريري
ن � �ش� ��رت ص �ح �ي �ف��ة «واش � �ن � �ط� ��ن بوست»
األميركية مقابلة مع رئيس الحكومة سعد
الحريري يوم الخميس املاضي ( 25تشرين
الثاني  ،)2010تضمنت محاور عن الوضع
الحالي في لبنان واملحكمة الدولية وحزب
ال �ل��ه وع�م�ل�ي��ة ال �س�لام ف��ي ال �ش��رق األوسط
وال �ع�ل�اق��ة م��ع س��وري��ا وواش �ن �ط��ن وزيارة
ال��رئ�ي��س اإلي��ران ��ي ...وع��ن زوج��ة الحريري
والدراجات النارية والسيجار ّ
ّ
وفن
وأوالده
الطبخ!

محاورة الحريري الصحافية جانني زكريا
ِ
(أو زخ��ري��ا) ج��اءت م��ن ال�ق��دس املحتلة إلى
م�ن��زل ال�ح��ري��ري ف��ي ب �ي��روت وس�ج�ل��ت معه
الحديث الشامل في  13الجاري .زكريا ،التي
تحمل الجنسيتني األميركية واإلسرائيلية،
تشغل اليوم منصب مديرة مكتب «واشنطن
بوست» في القدس املحتلة ،هي تتقن اللغة
العبرية و«القليل من العربية» ،كما جاء في
بيان تعيينها ع��ام  .2009الصحافية التي
ت�خ� ّ�رج��ت م��ن ج��ام�ع��ة أم�ي��رك�ي��ة ع��ام 1990

كثيرًا ما ارتبط اسمها بإسرائيل .فهي ،على
عكس النهج الطبيعي ألي صحافي أميركي،
ب��دأت مسيرتها املهنية مراسلة م��ن خارج
الحدود ،وتحديدًا من القدس املحتلة .فعملت
صحافية في املجلة اإلسرائيلية «جيروزاليم
ري�ب��ورت» ومراسلة لوكالة أن�ب��اء «رويترز»
م��ن األراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة .ع��اش��ت زك��ري��ا في
إسرائيل  5سنوات متتالية ومارست مهنة
ال �ص �ح��اف��ة ه �ن��اك ،ث��م ع� ��ادت أدراج� �ه ��ا إلى
الواليات املتحدة األميركية ،لكنها لم تفارق

اإلع�لام اإلسرائيلي ،إذ عملت مديرة ملكتب
جريدة «جيروزاليم بوست» في واشنطن،
وم �ح��ررة دب�ل��وم��اس�ي��ة ل�ق�ن��اة «بلومبورغ».
وبعد عشر سنوات انتقلت زكريا للعمل في
صحيفة أميركية هي الـ«واشنطن بوست»،
لكن أيضًا هذه املرة من إسرائيل ،حيث تدير
اليوم مكتب الصحيفة في القدس املحتلة.
إسرائيل ـــــ الواليات املتحدة ـــــ إسرائيل هذا
ّ
ه��و خ��ط ع�م��ل ج��ان�ين زك��ري��ا م�ن��ذ عشرين
ع ��ام ��ًا .س �ي��رت �ه��ا واض� �ح ��ة ع �ل��ى صفحات

اإل ّن� �ت ��رن ��ت ،وك ��ذل ��ك أم ��اك ��ن ع�ي�ش�ه��ا وبالد
تنقلها ومقاالتها طيلة السنوات العشرين
املاضية ،لكنها ،جاءت إلى بيروت هذه املرة
حيث استضافها رئ�ي��س الحكومة ،فاتحًا
لها قلبه في مقابلة شاملة من  6صفحات!
وبني أجوبة عمومية وآراء ضبابية عن اتهام
حزب الله بمقتل والده ،وأخرى متناقضة عن
وإجابات طويلة عن عملية
العالقة مع سوريا،
ّ
السالم واتفاقية أوسلو ،كلها بلغة إنكليزية
ركيكة وصيغ كالمية غير متناسقة ،تكلم

