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ـض السقوف
ح�ق�ي�ب��ة ال��داخ �ل �ي��ة ب�ي�ن إص� � ��رار سليمان
ع �ل��ى اح �ت �ف��اظ ال ��وزي ��ر زي� ��اد بّ � ��ارود بها،
ّ
وتشبث عون بوضعها في تكتل التغيير
واإلص�ل�اح ب��أي ثمن ط��ال أم��د التأليف أو
ّ
ق �ص��ر .وت � ��ردد ف��ي أروق � ��ة خ��اص��ة معنية
ُ
مباشرة بالتفاوض ،أن الجنرال يرشح لها
يجر تداوله حتى اآلن هو النائب
اسمًا لم ِ
السابق سليم ع��ون ،وي��رغ��ب م��ن توزيره
في إصابة عصفورين بحجر واحد :وضع
حقيبة سيادية في ّ
ّ
الحر
التيار الوطني
ّ
ألول مرة وليس تكتل التغيير واإلصالح
فحسب ،ومحاولة استعادة زحلة سياسيًا
عبر وزي��ر م��ن املدينة ي��واج��ه بها نوابها
الخمسة الحاليني توطئة لعودته إليها
انتخابيًا عام .2013
ك��ان��ت دينامية األي ��ام الثالثة األول ��ى من
األسبوع املاضي قد وصلت إلى املعطيات
اآلتية:
1ـ �ـ �ـ �ـ �ـ إق� �ن ��اع ح� ��زب ال �ل��ه ال �ن��ائ��ب سليمان
ف��رن �ج �ي��ة ب��ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن ح�ق�ي�ب��ة الدفاع
مقابل إس�ن��اد حقيبة سيادية أخرى
ف��ي ّ
إل��ى تكتل التغيير واإلص�ل�اح ال��ذي كان
سيحصل ع�ل��ى ت�ل��ك الحقيبة ع�ب��ر وزير

الرئيس المكلف لم
يتخذ قرار التأليف وينتظر
من حزب اهلل الضغط على
عون
يحصل سليمان على
حقيبة الدفاع في مقابل
تخليه عن الداخلية لعون

يسميه فرنجية هو النائب السابق فايز
غصن .أب��دى فرنجية استعدادًا ملزيد من
ّ
التوصل فعليًا إلى تأليف
التنازالت بغية
الحكومة .لم يمانع في أي حقيبة تسند
إلى غصن ـــــ إلى نيابة رئاسة الحكومة ـــــ
شرط أن تكون الئقة.
وخ �ل ��اف� � ��ًا ل �ل��أف � ��رق � ��اء اآلخ � � ��ري � � ��ن الذين
ّ
يتخبطون ف��ي التأليف ،وه��م يتطلعون
إل� ��ى االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ع� ��ام ،2013
يتطلع الزعيم الزغرتاوي إلى أبعد منهم
ب�س�ن��ة إض��اف �ي��ة ،ه��ي ان �ت �خ��اب��ات رئاسة
ّ
ال �ج �م �ه��وري��ة ع� ��ام  ،2014م� �ح ��ددًا إياها
ه ��دف ��ه .ح �م �ل��ه ذل� ��ك ع �ل��ى رف ً� ��ض توزيره
هو في حقيبة الداخلية ح�لا وسطًا بني
رئيس الجمهورية وع��ون ،وحمله كذلك
على إب��داء االستعداد لكل تسهيل ُيدعى
إل �ي��ه ت�ح��ت س�ق��ف ت�م�ث�ي�ل��ه ب��وزي��ري��ن في
الحكومة أحدهما بحقيبة واآلخ��ر وزير
دول � ��ة .وه ��و م �غ��زى إش � ��ادة م �ي �ق��ات��ي في
مجالسه الخاصة بالتعاون الذي يلمسه
من فرنجية.
2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ي �ح �ص��ل رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة على
ح �ق �ي �ب��ة ال� ��دف� ��اع ف ��ي م �ق��اب��ل ت �خ �ل �ي��ه عن
حقيبة الداخلية لعون .أضف أن سليمان
ال يطلب تمثيله إال ب��وزي��ري��ن :ماروني
وأرث ��وذك� �س ��ي ،إال أن س �ق��ف ش��روط��ه لن
ُيخفض بالسهولة املتوقعة إل��ى ما دون
حصوله على حقيبة الداخلية وعلى بقاء
ب��ارود فيها ،رغ��م أن بعض املحيطني به
ّ
ي��دع��م ت� �ش ��دده ف��ي اح �ت �ف��اظ��ه ب �م��ا منحه
إي ��اه ات �ف��اق ال��دوح��ة ع ��ام  ،2008وحصل
عليه مرتني في حكومتي السنيورة عام
 2008والحريري عام  ،2009وهما حقيبتا
ال ��دف ��اع وال��داخ �ل �ي��ة .ب��ذل��ك ،ي �ب��دو تعزيز
ح�ص��ة ال��رئ�ي��س بحقائب إ ًض��اف�ي��ة وازنة
كاالتصاالت والعدل ،مدخال إلى تسوية
ع �ل��ى ه ��ذه امل �ق��اي �ض��ة .ح �ت��ى اآلن ل��م يقل
سليمان كلمته فيها بعد.
3ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ي ��دع ��م رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ن �ب �ي��ه ّ
بري
وميقاتي امل�ن��اورة الجديدة بغية إخراج
التأليف من مأزقه.
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كالم في السياسة

الحريري والبحرين يحاصران سوريا
جان عزيز
ش� �ه� �ي ��رة م� �ق ��ول ��ة ج� � � ��وزف س� �م ��اح ��ة ع � ��ن ض � � � ��رورة فتح
م �ل��ف «ح �ق �ب��ة ال��وص��اي��ة» ك��ام �ل��ة م��ن أج ��ل ت �ح��دي��د عادل
للمسؤوليات بني اللبنانيني والسوريني .املعادلة نفسها
ت�ب��دو قابلة للتطبيق ال�ي��وم ،على م��ا ي�ج��ري ف��ي سوريا
نفسها .فاملطلوب مقاربة الوضع هناك بنحو شامل ،من
أجل تحديد دقيق للمسؤوليات ،بني ما هو داخلي وما
هو خارجي.
فمن السهل جدًا الكالم عن المماشاة النظام للعصر ،وعن
فشل آلياته ،وعن أزمات اقتصادية متراكمة ،منذ االنسحاب
من لبنان إلى الجفاف ،مرورًا باالتفاقات غير املتكافئة مع
تركيا ...كذلك عن كل متالزمة املوجة الديموقراطية في زمن
سيادة «ال��وي��ب» وعوملة «ال�ن��ت» .لكن ه��ذا ك��ان قائمًا قبل
اآلن .ال بل كان ضاغطًا وخانقًا ،أكثر بكثير مما صاره في
اآلونة األخيرة .مع ذلك ،لم تتفجر الثورة في ظل الظروف
األقسى داخليًا ،لتظهر فجأة في أزمنة فضلى.
فاألحداث في سوريا لم تندلع بعد مثيالتها في تونس
ومصر ،بقدر ما يمكن القول إنها بدأت بعد هذا التزامن
غير املقصود ،بني خروج سعد الدين الحريري من الحكم
ف��ي ب �ي��روت ،واه �ت��زاز ن�ظ��ام ال�ح�ك��م ف��ي امل �ن��ام��ة .حدثان،
قرأتهما الرياض على أنهما نقطتان إيرانيتان مسجلتان
ّ
ف��ي مرماها .ل��م يقبل الحكام السعوديون أي تفسيرات
لعوامل سياسية أخ��رى أكثر داخلية أو ذات�ي��ة أك��ان في
لبنان أم في البحرين .ولم ُيتعبوا أنفسهم في تحليل أو
ّ
تدقيق :طهران س��ددت ضربتني موجعتني في حديقتني
محروستني للحاكم السعودي ،وبالتالي املسألة تقتضي
ً
الرد ،أوال من باب العقاب ،وثانيًا من باب الردع دفاعًا عن
«الرياض» ً األخرى.
وكان سهال على السعوديني تجنيد أنظمة الخليج كاملة.
منتصف مياهها ،كاف
فالبعبع الفارسي الرابض على
ً
إلقناع تلك التركيبات النفطية .فضال عن كون الرياض
قاطرة كبرى ملجموعة األجرام العائلية الصغرى املحيطة
ب �ه��ا ،رغ ��م ال �ح �س��اس �ي��ات األخ � ��رى وال �ت �ب��اي �ن��ات املمكنة.
فالتناقض األساسي ـــــ باللغة املاركسية ـــــ ال يزال قائمًا
هناك فعليًا ،بني تسميتي الخليج العربي أو الفارسي.
أت �ق��ن ال �س �ع��ودي��ون ت �ح��دي��د ال �ه ��دف ،ث��م ح �ش��د الطاقات
الالزمة لحملتهم من أجل تحقيقه .فمنذ اللحظة األولى،
وألس �ب��اب م��وازي �ن �ي��ة ،أدرك � ��وا أن امل��واج �ه��ة م �ب��اش��رة ّمع
طهران ،صعبة أو مكلفة أو حتى مستحيلة .وهو ما حتم
االنتقال إل��ى االس�ت�ه��داف غير املباشر :نحاصر دمشق،

ونفرض عليها معركة بعنوان واضح :إما السقوط وإما
االنفكاك عن اإلي��ران��ي ،فنكون أم��ام وضعية ربح مزدوج
ّ
ومضمون .ثم إن الهدف السوري يسهل املهمة أكثر بكثير
من فرضية الهدف اإليراني املباشر .هنا ،من السهل جذب
تركيا إلى املعركة .فالخليط الهجني من بقايا اإلسالميني
املسمى «ال�ع��دال��ة والتنمية»ّ ،
ّ
يهمه
ــــ أو م��ن طالئعهم ـــــ
ج� �دًا أن ي�ظ�ه��ر ن�ف�س��ه ل �ل �غ��رب ع �ل��ى أن ��ه ب ��ات ق � ��ادرًا على
تصدير ثورته اإلسالمية املعتدلة ،إذ يتوهم أوالد أربكان
أن أوروب � ��ا وأم �ي��رك��ا امل��أزوم �ت�ي�ن ب�ي�ن إس �ل�ام أنظمتهما
العسكريتارية امل�ت��داع�ي��ة ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة امل�ص��ري��ة ،وبني
إس�لام أعدائهما على طريقة «ال�ق��اع��دة» ،سيكونان أكثر
ّ
ومرحبني بتصدير النموذج األردوغاني
م��ن مشجعني
األوغلوي .واحتسب السعوديون كذلك ،أن انضمام أنقرة
إل��ى حملتهم ع��ام��ل ضغط كبير على ال�ط��رف�ين ،أي على
سوريا ،وعلى تركيا نفسها .فاألولى ستكون أمام سحب
آخ��ر غطاء إقليمي سني ع��ن نظامها ،والثانية ستكون
أم��ام مستنقع من التفجرات املذهبية الكردية والعلوية،
التي ستفرض عليها الدخول في املعركة .وهو ما ّ
يسبب
ارت�ي��اح��ًا م��زدوج��ًا للسعوديني ،مما ل��م يكن ليتوافر لو
اختير الهدف اإليراني مباشرة.
سيكون من السهل
أنه
السعوديون
وفي سوريا ،حسب
ً
ج ��ذب ن�ي�ك��وال س ��ارك ��وزي إل ��ى امل �ع��رك��ة .أوال لحساباته
االن�ت�خ��اب�ي��ة ال��رئ��اس�ي��ة امل�ت��رن�ح��ة ،وث��ان �ي��ًا لتحقيق فوز
ّ
ي�ع� ّ�وض ال �ت� ّ
�ورط الليبي امل�ت�ع��دد األوج ��ه ،وث��ال�ث��ًا إلعادة
ال��رب��ط م��ع واش �ن �ط��ن ع�ل��ى ط��ري�ق��ة ش �ي��راك ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب ��وش بعد
خالفهما العراقي ،ورابعًا ملجرد أن يقنعه بذلك حمد بن
جاسم .يبقى أن سوريا أرض خصبة الجتذاب الثنائي
اإلسرائيلي ـــــ األميركي .يكفيهما تلويح بمعادلة من نوع:
ّ
فلنبتز األسد باستقرار نظامه ،في مقابل ورقة أو أوراق
عدة من تلك التي يمسك بها :الجوالن أو املياه أو الالجئني
أو ح�م��اس أو ح��زب ال�ل��ه أو إي��ران أو ال�ع��راق أو غيرها...
�اول��ة ،يكفي أن تنتهي إل��ى نظام
حتى ل��و ل��م تنجح امل�ح� ّ
س��وري أض�ع��ف ،لتستحق امل�س��أل��ة االس�ت�ث�م��ار والرهان.
فكيف إذا كانت كلفتها معدومة كليًا على واشنطن وتل
أبيب ،ال بل مردودها الدعائي كبير جدًا ،إن لناحية درجة
الحريات والديموقراطية ،أو لناحية تبرئة إسرائيل من
أي دم فلسطيني ،فيما الشوارع العربية مسرح لرصاص
عربي بني «جيوشها» و«شعوبها».
 ...ال ب��د م��ن االع �ت��راف بجهنمية ال�خ�ط��ة .يبقى انتظار
االعتذار الواجب ،من كل األسباب الداخلية
نتائجها ،مع ّ
وأصحابها املحقني.

علم
و خبر
معلومات عن تنازل
سليمان عن الداخلية
تتريث
وأوساط ميقاتي ّ
في التفاؤل
ّزوار الرابية :ال شيء
جديًا حتى اآلن وعون
ّ
يسمي أحد
يرفض أن ّ
وزرائه

لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد
«البلد بحاجة إلى
رشيد قباني ،على أن ّ
حكومة ،وال��وض��ع مترهل ،وخصوصًا
ف��ي ال �ظ��روف ال�ت��ي ن�م� ّ�ر بها اقتصاديًا
واج �ت �م��اع �ي��ًا وس �ي��اس �ي��ًا» .وأش � ��ار إلى
وج ��ود ع �ق��د ،وإل ��ى أن وزارة الداخلية
ه��ي األس � ��اس ل �ف��ك ه ��ذه ال �ع �ق��د ،معربًا
عن الثقة بالرئيس املكلف .وقال« :إننا
نحاول مع جميع املعنيني للوصول إلى
ح��ل ،ون��دع��و إل��ى ح ��وار ه ��ادئ لتأليف
جبهة أوسع من  14و 8آذار ،ونحن مع
امل��وق��ف ال��رس�م��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي ب �ش��أن أمن
الشعب ٍّالسوري».
�واز ،لفت أم��س ،بعد دعوة
على خ��ط م � ٍ
ح��زب ال�ك�ت��ائ��ب ل�ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة إنقاذ
ت�ض��م ك��ل ال �ق��وى ،زي� ��ارة ال��رئ�ي��س أمني

ما قل
ودل
ال� �ج� �م � ّ�ي ��ل ل ��رئ� �ي ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،في
وق��ت ت�ط��ورت فيه ان�ت�ق��ادات املعارضة
امللف
ال� �ج ��دي ��دة ل �ل �ت��أخ �ي��ر ف� ��ي ح �س ��م ّ
الحكومي ،إلى بدء طرح نفسها لتسلم
ه��ذا امل�ل��ف ،حيث أعلن النائب السابق
ف��ارس سعيد أن األم��ان��ة ال�ع��ام��ة لقوى
 14آذار بحثت في اجتماعها األسبوعي
أ ّم ��س «م �خ��اط��ر ع ��دم ت��أل�ي��ف حكومة»،
متهمًا األك�ث��ري��ة ال�ج��دي��دة بـ«االنهيار
ال� �س� �ي ��اس ��ي» و«ال � �ع � �ج ��ز ال � �ك ��ام ��ل» عن
التأليف ،ومعتبرًا في املقابل أن فريق
 14آذار ه� ��و ال ��وح� �ي ��د ال� � ��ذي «يمتلك
امل � �ش ��روع ال �س �ي��اس��ي ال ��واض ��ح إلنقاذ
لبنان وحمايته وإدارة الشأن الداخلي
ف ��ي ل �ب �ن ��ان ،وي �م �ت �ل��ك م �ق ��ارب ��ة وطنية
إسالمية ـــــ مسيحية شاملة مل��ا يجري
ف��ي املنطقة م��ن خ�لال تأليف حكومة».
ورأى أن «رب��ط» الرئيس بري موضوع
التأليف باألحداث في سوريا هو «شيء
خطير جدًا جدًا».
على صعيد آخر ،هاجم نواب من تيار
املستقبل الوزير علي الشامي ،واصفني
طلبه من مندوب لبنان في األمم املتحدة
ع � ��دم امل ��واف � �ق ��ة ع �ل ��ى م � �ش� ��روع البيان
الصحافي ب�ش��أن األح ��داث ف��ي سوريا
بأنه تصرف «غير مهني وال مسؤول»،
ف��ي وق ��ت ذك ��رت ف�ي��ه ال��وك��ال��ة الوطنية
ل�ل�إع�ل�ام أن ال �ج �ي��ش وال� �ق ��وى األمنية
امل �ع �ن �ي��ة ب � ��دأت م� �س ��اء أم� ��س إجراءات
م�ش��ددة لضبط ال �ح��دود الشمالية من
العريضة حتى منطقة وادي خالد.

ّ
تلقت جهة أمنية
رسمية ملفًا تفصيليًا من
سوريا عن عمليات تهريب
أسلحة وأشخاص عبر
الحدود .وتعمل الجهة
املذكورة على فحص
املعلومات والتدقيق فيها
قبل إحالتها على الجهات

ّ
املختصة .ورفض
القضائية
مسؤول أمني بارز التعليق
ّ
تضمن امللف
على إمكان
معلومات خاصة عن ّالنائب
جمال الجراح الذي تتهمه
ّ
بالتورط في األحداث
دمشق
الجارية في سوريا.

اختفاء  3مواطنني من باب التبانة
اختفى ثالثة مواطنني من منطقة ب��اب التبانة في طرابلس ،أحدهم من
التابعية الفلسطينية ،ما أثار قلق أهاليهم الذين راجعوا األجهزة األمنية
واملستشفيات واألمن العام ملعرفة مكان وجودهم ،أو إن كانوا قد غادروا
اّ
ّ
لبنان .إل أنه لم تتوافر أي معلومة عنهم ،إلى حني العثور يوم أمس على
هوية شخصية ألحدهم ودراج��ة نارية يستخدمها آخر منهم في مدينة
امليناء.

ّ
ّ
خير من يمثل السنة
ّ
طرابلس
ومؤيدون في
رغم إزالة معظم الالفتات التي رفعها مناصرون
ُّ
لفيصل عمر كرامي ،تأييدًا ودعمًا له لدخول الحكومة املقبلة ُالتي كلف
الرئيس نجيب ميقاتي تأليفها ،بقيت الفتة واحدة صامدة ولم تزل ،وهي
التي ُرفعت قبل أي��ام ع��دة أم��ام مكتب وال��ده في ّك��رم القلة ،وكتب عليها:
ّ
السنية في
«حفيد املفتي عبد الحميد ك��رام��ي ،خير م��ن يمثل الطائفة
الحكومة».

