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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

الحريري يستظل رئيس الجمهورية
في مواجهة حزب الله

تصعيد أميركي ضد المقاومة ....والحريري ال يقفل باب الحل

حزب الله ينتظر مسعى باسيل
لم يكن رد الرئيس سعد الحريري على
خطاب األمين العام لحزب الله بالقدر
المتوقع من التصعيد .على العكس
من ذلك ،لم يقفل الحريري الباب أمام
حل األزمة الحكومية .وفيما استمرت
الواليات المتحدة بمسارها التصعيدي
في العقوبات ضد حزب الله ،ينتظر األخير
مسعى الوزير جبران باسيل لحل عقدة
توزير حلفائه
دخ ـ ـلـ ــت األزم ـ ـ ـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة مــرح ـلــة
ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــد ،م ـ ــع إص ـ ــرار
األطـ ـ ــراف الـسـيــاسـيــة ع ـلــى مــواقـفـهــا،
وال ّ
سيما بعد تأكيد الرئيس املكلف
س ـعــد ال ـحــريــري أم ــس رف ـضــه تــوزيــر
ال ـن ــواب الـ ُّـسـنــة املـسـتـقـلــن ،ورغ ــم أنــه
ت ــرك ال ـب ــاب م ـف ـتــوحــا أم ـ ــام ال ـح ــل من
خ ــال ع ــدم رف ـعــه مـسـتـ ّـوى التصعيد
إل ـ ــى ح ـي ــث ك ــان ــت «تـ ـب ــش ــر» وس ــائ ــل
إعالمه منذ خطاب األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله يوم السبت

أعلنت الخارجية األميركية
ابن األمين العام لحزب الله،
جواد نصر الله« ،إرهابيًا عالميًا»
الفائت .لكن النقطة السلبية في كالم
الـ ـح ــري ــري ظـ ـه ــرت مـ ــن خ ـ ــال «سـ ــوء
فهمه» (املـتـعـ ّـمــد؟) لخطاب نصرالله،
وتحديدًا ،حني قال األمني العام لحزب
الـلــه «مــا بـتـعــرفــونــا» ،فــي إش ــارة منه
إلى وفاء الحزب لحلفائه ،بينما أخذ
ّ
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف هـ ــذه ال ـع ـب ــارة على
محمل التهديد .وال يتوقع من الحزب
الـ ـ ــذي ت ـع ــام ــل ب ــإي ـج ــاب ـي ــة م ــع م ـســار
ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة ،وسـ ـب ــق أن أص ـ ّـر
طــوال خمسة أشهر على عــدم إحــراج
الحريري ،أن يكون معنيًا بالرد على
خ ـط ــاب رئ ـي ــس ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وال
ع ـلــى أخـ ــذ ال ـن ـق ــاش ال ـس ـيــاســي نحو
ً
التصعيد ،م ـعـ ّـوال على مسعى وزيــر
الـخــارجـيــة ج ـبــران بــاسـيــل .واألخ ـيــر،

جولة باسيل أظهرت أن «السقوف عالية ولكن األبواب ليست مغلقة» (أرشيف)

اس ـت ـمــر ل ـل ـيــوم ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
بجولته على القوى السياسية ،فزار
أمــس النائب السابق ولـيــد جنبالط،
واكتفى بالقول بعد اللقاء« :صحيح
أن النبرة كانت عالية ،ولكن املضمون
إيجابي في مسيرة تأليف الحكومة».
ّ
إل أن مـصــادر للتيار الــوطـنــي الـحـ ّـر،

م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى ج ــول ــة ب ــاسـ ـي ــل ،قــالــت
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «الـ ـسـ ـق ــوف ع ــال ـي ــة،
ولكن األب ــواب ليست مغلقة» .وأكــدت
املـ ـص ــادر أن بــاس ـيــل سـيـلـتـقــي ال ـيــوم
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريـ ــان ،وبـعــدهــا سيلتقي البطريرك
املــارونــي بـشــارة الــراعــي ،إضــافــة إلى

لقاءات أخرى بعيدًا من اإلعالم.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،دخـ ـ ــل ال ــرئ ـي ــس
ّ
فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ع ـلــى خ ــط الـتــوتـيــر،
وعــاد إلى نغمة الخطابات التوتيرية
القديمة ،رافعًا السقف ضد حزب الله،
ف ــي م ـح ــاول ــة أي ـض ــا لـلـتـصــويــب على
خ ــاف بــن ال ـحــزب والــرئ ـيــس ميشال

عـ ــون ،م ــن خـلـفـيــة ال ـت ـق ــارب ب ــن عــون
وال ـحــريــري فــي وج ـهــات ال ـن ـظــر .وفــي
حديث لتلفزيون «العربية» السعودي،
قــال السنيورة إن «تـنــازالت الحريري
اس ـت ـغ ـل ـه ــا الـ ـبـ ـع ــض ل ـب ـس ــط سـلـطـتــه
وزي ـ ــادة عـنـفــوانــه وت ـم ــدده فــي لبنان
وس ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة ،وبــال ـتــالــي

صار بحكم األمر الواقع هناك دولتان
ضمن دولة» ،مضيفًا« :لم يعد بإمكان
ال ـل ـب ـنــان ـي ــن أن ي ـق ـب ـل ــوا ب ـم ــا يـسـمــى
وج ـ ــود دول ـ ــة داخ ـ ــل دول ـ ـ ــة» .وق ـ ــال إن
«هذه الشروط املفتعلة الجديدة التي
يتقدم بها حزب الله إليقاف وتعطيل
عملية تــألـيــف الـحـكــومــة لـيـســت فقط
موجهة ضد الرئيس املكلف ،بل أيضًا
ضد رئيس الجمهورية».
من جهة ثانية ،وفي سياق استمرارها
بـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط وال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات
عـ ـل ــى فـ ـص ــائ ــل امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
والفلسطينية واستهدافها حزب الله،
أع ـل ـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــرك ـيــة
أم ـ ـ ــس ت ـص ـن ـي ــف اب ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه،
ج ـ ــواد ن ـص ــرال ـل ــه« ،إره ــابـ ـي ــا عــامل ـيــا».
ووص ــف بـيــان الـ ــوزارة نصرالله بأنه
ً
«ال ـق ــائ ــد ال ـص ــاع ــد» ل ـل ـح ــزب ،م ـش ـيـ ّـرة
إلــى أنــه خــال السنوات األخـيــرة جند
ّ
أشخاصًا لشن هجمات على إسرائيل
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ـلــة .كــذلــك
أضــافــت الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة تنظيم
«كـ ـت ــائ ــب املـ ـج ــاه ــدي ــن فـ ــي األراض ـ ـ ــي
الفلسطينية» إل ــى قــائـمــة «املنظمات
اإلرهــابـيــة الـعــاملـيــة» ،مدعية ارتباطه
بحزب الله.
وج ـ ـ ــاء بـ ـي ــان الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
بـعــد إع ــان وزارة الـخــزانــة األميركية
فــرض عقوبات على أربـعــة أشخاص،
قــالــت إن ـهــم «م ـه ـمــون ل ـحــزب ال ـلــه في
ال ـعــراق ويـســاعــدونــه فــي نـقــل األم ــوال
والـحـصــول على األسلحة والتواصل
مع إيران» ،وهم :شبل محسن ،املعروف
بحسب البيان باسم «عبيد الزيدي»،
يـ ــوسـ ــف ه ـ ــاش ـ ــم ،ع ـ ــدن ـ ــان ك ــوث ــران ــي
ومحمد فرحات .وادعت وزارة الخزانة
أن الــزيــدي هو «املنسق الرئيسي بني
حزب الله والحرس الثوري اإليراني»،
ّ
«ممول حزب الله أدهم
وأنه مقرب من
طباجة ،ونسق عمليات تهريب النفط
م ــن إيـ ـ ــران إلـ ــى سـ ــوريـ ــا» ،وأن ـ ــه يـقــوم
بـ«إرسال مقاتلني عراقيني إلى سوريا
بـتـكـلـيــف م ــن الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري»ّ .أم ــا
األسماء الثالثة األخــرى ،فادعى بيان
ال ـخ ــزان ــة أن ـهــم «م ـت ــورط ــون ف ــي جمع
املعلومات االستخبارية ونقل األموال
إلى حزب الله في العراق»!
(األخبار)

بصرف النظر عن مستقبل
الحكومة التي أصبحت في
خبر كان ،يطرح موقف
الرئيس سعد الحريري في
استعداده لنقل معركة
التأليف إلى موقع آخر،
حيثيات عالقته برئيس
الجمهورية وتأكيد
توافقه معه في معركة
مواجهة حزب الله
هيام القصيفي
ً
يــدخــل تــألـيــف الـحـكــومــة ف ـصــا جــدي ـدًا،
بعدما حدد كل من الرئيس املكلف سعد
الحريري واألمني العام لحزب الله السيد
حـســن ن ـصــرال ـلــه ،مــوقـفـيـهـمــا ،ف ـ ــأزاال كل
االلتباسات والتأويالت .فحسما كل على
طــريـقـتــه ،أم ــر الـحـكــومــة الـتــي ط ــارت إلــى
أجل غير مسمى.
من مفاوضات األيام األخيرة ،يمكن النظر
إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف ،م ــن خـ ــال عـيــون
خصومه ومــؤيــديــه .فرغبة الــرجــل الــذي
شكل حكومته األولى في  9تشرين الثاني
عـ ــام  ،2009وح ـكــوم ـتــه ال ـثــان ـيــة ف ــي 11
تشرين الثاني عام  ،2016واضحة بالبقاء
في السرايا الحكومية ،لفترة أطــول مما
قضى فيها فــي الحكومتني املاضيتني.
وفيما أدت به التجربة األولى إلى البقاء
خارج لبنان ،فإن التجربة الثانية أعادته
رئيسًا للحكومة ،معيدًا وصل ما انقطع
مع خصومه.
الـتـجــربــة الـثــالـثــة ف ــي تــألـيــف الـحـكــومــة،
ب ـعــد ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وض ـع ـتــه في
دائــرة الضوء الــدولــي واإلقليمي ،بحيث
ب ــات يتمتع بــرعــايــة دولـيــة حــن يضطر
إل ـ ـ ــى خ ـ ـ ــوض أي م ــواجـ ـه ــة م ـح ـل ـي ــة أو
إقليمية .لكنه أيضا استفاد داخليًا في
إعــادة ترتيب أولوياته في نسج عالقات
يـسـتـخــدمـهــا ح ــن تــدعــو ال ـحــاجــة ،ت ــارة
ي ـع ـطــي األف ـض ـل ـي ــة ل ـل ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وتـ ــارة يعطيها لـلــرئـيــس نـبـيــه ب ــري ،أو
لرئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد
ج ـن ـبــاط ،فـيـمــا بـقــي يـعـطــي عــاقـتــه مع
رئـيــس الجمهورية ميشال عــون موقعًا
م ـم ـي ـزًا .ل ـك ــن ب ـ ــدا واضـ ـح ــا ف ــي املــرح ـلــة
األخ ـيــرة أنــه يــرفــع مستوى عالقته معه
إل ــى املــرتـبــة األولـ ــى .صحيح أن تـجــارب
تـشـكـيــل ال ـح ـك ــوم ــات م ــا ب ـع ــد ال ـط ــائ ــف،

تختلف بـظــروفـهــا وحيثياتها عــن تلك
ال ـتــي نـشـهــدهــا ال ـي ــوم ،لـكــن ثـمــة مـفــارقــة
تـتـعـلــق ب ـ ـ ــأداء الـ ـح ــري ــري ،ل ــم ي ـس ـبــق أن
حـصـلــت م ــع أس ــاف ــه ،وه ــي ظ ـه ــوره في
الساعات األخيرة وكأنه يحتمي برئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة وي ـس ـت ـنــد إل ـي ــه ال الـعـكــس.
ف ـي ـت ـكــئ ع ـل ــى م ــوق ـف ــه وص ــاح ـي ــات ــه في
التشكيل ،على رغــم أن ال صــاحـيــات له
باملعنى التفصيلي ،ال بمعنى التوقيع
على املرسوم فحسب ،ويؤكد توافقه معه
في مفاوضات التأليف.
عادة كانت بوصلة الحريري تأخذه إلى
بـ ــري أو ج ـن ـب ــاط ،ف ــي م ـعــال ـجــة مـلـفــات
شائكة كالتي تحصل اليوم ،إال أنه يسعى
حاليًا إلى تأكيد أنه ورئيس الجمهورية
في خندق واحد ،كما يحاول أن يستعيد
مجددًا تزخيم عالقته بالقوات والحزب
التقدمي االشتراكي على رغم فتور أخير،
في مواجهة مطالب حزب الله الحكومية.
إصــرار الحريري على رفض توزير سنة
 8آذار ب ــأي شـكــل مــن األش ـك ــال ،وتــأكـيــد
انسجامه مــع موقف عــون ،يعيد تعويم
ال ـت ـس ــوي ــة الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا ،ع ـل ــى رغ ــم
أنـهـمــا وص ــا ف ــي بـعــض الـلـحـظــات إلــى
الـ ـص ــدام .وامل ـف ــارق ــة أن ال ـح ــري ــري يـبــدو
األكثر تمسكًا بها ،فيكاد يصبح أحيانًا
فـ ــي املـ ــوقـ ــع األضـ ـ ـع ـ ــف .ون ـق ـط ــة ضـعـفــه
عـلــى رغ ــم أن ــه آت بـحـســب االس ـت ـشــارات
امللزمة ،وال يوجد نص دستوري لسحب
التكليف منه ،أنــه يحتاج إلــى الحكومة،
كمظلة حماية له ،فال يريد التخلي عنها،
فيعطي تبريرات عدة الستمراره كرئيس
مكلف فال يعتذر .إضافة إلــى أنــه يواجه

خ ـص ــوم ــه اإلق ـل ـي ـم ـي ــن واملـ ـحـ ـلـ ـي ــن ،فــي
مرحلة ينشغل فيها الحلفاء عنه ،وفيما
تكثر الضغوط على السعودية ،وتتخلى
واشـنـطــن عــن مـقــاربــة ملفات لـبـنــان ،فال
يبقى له سوى فرنسا التي تسعى في كل
مــرة إلــى تخفيف أجــواء القلق حوله .أما
نقطة قوته ،فتنحصر في وجوده رئيسًا
لحكومة تصريف األعـمــال ،ال يقدر أحد
أن يعزله أو أن يقيل حكومته كما حصل
سابقًا .وقوته أيضًا بحسب مؤيديه أنه

للمرة األولى يلعب
الحريري على الوتر
الذي يربط رئيس
الجمهورية بحزب الله

عــزز موقفه الــرافــض لتوزير سنة  8آذار
ســواء كانوا من حصته أو حصة رئيس
الجمهورية أو أي طــرف آخ ــر ،نــازعــا أي
ال ـت ـبــاس ح ــول اح ـت ـمــال ال ـق ـبــول بـهــم من
حصة اآلخــريــن .وهــو بموقفه رفــع سقف
التحدي مع حزب الله ،بإصراره على عدم
التراجع ،فحول بذلك أزمــة الحكومة إلى
أزمــة الحكم .طاملا أن عــون ّ
عبر علنًا عن
تأييده له في املوقف نفسه.

للمرة األول ــى يلعب الحريري على الوتر
الـ ــذي يــربــط رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة بـحــزب
الله .قد يكون من املبالغة أن يقفز هو أو
أي طرف آخر ،إلى توقعات خروج رئيس
الـجـمـهــوريــة م ــن امل ــوق ــع الـتـحــالـفــي ال ــذي
هــو فـيــه .لــم يـخــرج ع ــون منه سابقًا ولن
يخرج حاليًا ،مهما كــان نــوع اإلشـكــاالت
بـيـنــه وبـ ــن الـ ـح ــزب .ث ـمــة ره ـ ــان ف ــي هــذا
امل ـ ـج ـ ــال ،يـ ـع ــول ع ـل ـي ــه مـ ـع ــارض ــو ح ــزب
ال ـل ــه ،ب ــأن ثـمــة ن ـقــزة عــونـيــة م ــن ال ـحــزب،
بسبب أمــريــن :األول حـســاس ولــه أهمية
مفصلية ،يتعلق بــرفــض ال ـحــزب إعـطــاء
عــون والتيار  11وزي ـرًا أي الثلث املعطل،
بــرأي املـعــارضــن؛ والثاني تــوزيــر سنة 8
آذار والتحديات الكالمية املتبادلة .لكن
من املبالغة املراهنة على أن يتحول هذان
البندان عنوانًا لقطيعة بني عون والحزب،
أو ارتدادًا من رئيس الجمهورية أو التيار
تجاه حليفهما .ألن الطرفني حــددا سقف
خالفهما األساسي ،كما اتفاقهما .ما دون
ذلك يبقى من القضايا التي تعالج بحسب
ظــروف ـهــا ،مهما بلغت خـطــورتـهــا .إال أن
الحريري بحسب مؤيديه ،أراد االستفادة
من تفاهمه مع عون ليرفع سقف التحدي
مــع حــزب الـلــه .وهــو بــذلــك رمــى الـكــرة في
ملعب عون ووضعه أمام معضلة حقيقية،
ف ــي كيفية ال ـتــوصــل إل ــى إخ ـ ــراج مشرف
للحكومة ،فال ينكسر العهد ،ورئيسه الذي
تــولــى بنفسه إع ــان رفـضــه لـتــوزيــر سنة
 8آذار ،كما إيـجــاد مـخــرج مــع حــزب الله.
وبذلك يربط الحريري نفسه بالعهد ،فإما
يؤلفان سويًا الحكومة أو يبقيان سويًا
في أزمة سياسية مفتوحة.

تقرير

ّ
َ
ّ
ّ
ّ
صار للسنة «بي»… يرد على نصر الله بكالم «بيحنن»!

جاء ّرد رئيس الحكومة ُ
َ
المكلف
سعد الحريري على األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله «أقل من
المتوقع» .يريد تسوية ،لكنه يرفضها
كتضحية ذات طابع شخصي .لن يتنازل
لكنه لم يوصد األبواب أمام الحل
ميسم رزق

ّ
تـ ـم ــخـ ـض ــت الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــوة ع ـ ـن ـ ـ َـد رئـ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة س ـ ّعــد ال ـح ــري ــري فــأنـجـ َـبــت
ك ــام ــا «ب ـي ـح ــن ــن» .ل ــم ي ـ ــأت ّ
رد وادي
ِ
أب ــو جـمـيــل عـلــى املــوقــف ال ــذي أطلقه
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ُ
«متناسبًا» .أو األصح َ
ليس
ُ
عـلــى ق ـيــاس الـتـســربـيــات املستقبلية
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ال ـ ـتـ ــي س ـ َـبـ ـق ــت املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـص ـح ــاف ــي
لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة امل ـك ـ ّـل ــفّ ،
وســوقــت
لـ ـ «كـ ــام عــالــي ال ـل ـه ـجــة» ،س ـي ـ ّ
ـرد فيه
الحريري على «التهديد بأقوى منه».
وقـ َـف الحريري على ِاملنبر .لــم َ
يطرح
ّ
سقفًا عاليًا .بأقل من املتوقع ،وبنبرة
نسبيًا ُ ك ـ ّـرر مــوقـفــه الــرافــض
تـهــدويــة ّ
تمثيل السنة املستقلني .فهل السبب
«الجماعة
يعود حص ّرًا إلى كونه من ّ
تحب الكالم اللي بيجنن» كما
التي ال
قال؟ طبعًا ال .ببساطة سعد الحريري
ـري .لــم يـتـغـ ّـيــر شــيء
هــو سـعــد ال ـحــريـ ُ
ف ــي رئ ـي ــس ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل .ال ي ــزال
 مـنــذ أن ان ـهــزم م ـشــروعــه فــي لبنانوت ــراج ــع م ـح ــوره اإلقـلـيـمــي َ -
يبحث
ع ــن ت ـس ــوي ــات ،لـكـنــه ال يــريــدهــا هــذه
املرة على حسابه وال حساب رصيده
الشعبي .وال يريدها «تضحية» ذات
ـابــع شخصي ألنــه «غـيــر ق ــادر على
طـ ِ

إقناع نفسه بأنه أم الصبي».
خرج الحريري َ
يوم أمس َ
َ
عبر خطبته
ب ـمــا ي ـ ــراه ح ـصــانــة لـنـفـســه سـيــاسـيــا
َ
استخدم
وشعبيًا .في شكل الخطاب
لغة مزدوجة:
َ
حاول من جهة «استعطاف» املكونات
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ــال ـت ـش ـك ـي ــل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي .ف ـ ـهـ ــو س ـ ـبـ ــق أن «أخـ ـ ــذ
أمـ ــورًا فــي ص ــدره ال تــريــدهــا طائفته
ّ
وتـحـ ّـمــل ضـغــوطــا وخ ـســائــر .ك ــل ذلــك
في مصلحة البلد» ،وكــأن «الصفقة»
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة م ـ ــع مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ــون أت ــت
ب ـن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي رئ ـي ـس ــا لـلـحـكــومــة
ول ـي ـ َـس بـسـعــد ال ـح ــري ــري! أفـ ــاض في
َ
فليس هو «من يقبل
إظهار بطوالته.
ّ
بتعطيل البلد وش ــل املــؤسـســات .وال
بتخريب اتفاق الطائف وخلق أعراف
جــديــدة وال ـت ـعـ ّـدي عـلــى الـصــاحـيــات
ال ــدس ـت ــوري ــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة».

وبناء على ذلك ،سأل الرحمة ،ممازحًا
في إطار ّ
رده على أسئلة الصحافيني
«بأن يتركوا لي هالكم مقعد».
عـــــ َ
ـاب ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ع ـ ـلـ ــى «األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
الطائفية املعروفة فــي البلد» لغتها.
َ
رفض اتهامه «بالتحريض الطائفي».
َ
ّ
ثم بعد ذلك ،عاد وتفيأ بالطائفة .مع
أن ــه رئ ـيــس ل ـتـيــار «ع ــاب ـ ِـر لـلـطــوائـ ّـف»
كما يقول ،قـ ّـرر أن يكون «بـ ّـي السنة»
وحدهم .صـ َـار للسنة «بـ ّـي» هو سعد
الـحــريــري« .ب ـ ّـي» يـعــرف «مصلحتهم
ـداف ــع عن
وي ـع ـ ِـرف ك ـيــف يـحـمـيـهــم وي ـ ِ
قـضــايــاهــم .وال يـقـ َـبــل تـحــت أي ظــرف
ط ــائـ ـف ــي بـ ـ ــأن يـ ـك ــون ــوا م ـل ـح ـق ــن ،أو
أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ط ـغ ـيــان ألي طــائـفــة
عليهم».
لــم يـ ِـجــد ال ـحــريــري فــي مــواجـهــة كــام
السيد نصرالله إال أن يـ ّ
ـرحــل أسباب
فشل والدة الحكومة إلى حارة حريك.

َ
املفاوضات منذ البداية.
ّشــرح مسار َ
أك ـ ـ ــد ب ــأن ــه أب ـ ـلـ ــغ مـ ــن ي ـع ـن ـي ـهــم األمـ ــر
«ب ــأن ت ــوزي ــر أح ــد م ــن ال ـن ــواب السنة
(املستقلني) ال ُيمكن أن يـ ُـمــر» .شـ َـرح
ّ
حـ ّـجـتــه« :ه ــم لـيـســوا كـتـلــة» .تـســلــح بـ
«دليل» أعلن عنه للمرة األولى «اتفقت
عـلــى اس ــم مــع الــرئـيــس مـيـقــاتــي» .بــدأ
ً
أوال باتهام حزب الله «بافتعال العقدة
الـسـنـيــة» لـعــرقـلــة الـحـكــومــة ،وانـتـهــى
أخيرًا بـ «عــدم التشكيك بنوايا حزب
الله»!
انـ ـسـ ـحـ ـب ــت ه ـ ـ ــذه االزدواجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ع ـلــى
املـ ـضـ ـم ــون أي ـ ـضـ ــا .ح ـ ـ ــاول ال ـح ــري ــري
اإليحاء بأن ال تسهيالت وال تنازالت:
«لـيــس ح ــزب الـلــه مــن يـقــول لــي عليك
ت ـم ـث ـيــل فـ ــان أو ع ـ ـ ــان» ،ب ـم ـع ـنــى أن
ال ح ـكــومــة إال ب ـش ــروط ــه .ل ـكــن غـ ّـصــة
ّ
«السنة املستقلني» العالقة في حلقه
ل ــم تـمـنـعــه م ــن تـ ــرك الـ ـب ــاب مـفـتــوحــا.

ّ
فضل أن يترك ما «بيني وبني جبران
(باسيل) ّ
سرًا» .وكأنه يأمل من األخير
ومعه رئيس الجمهورية مساندته في
محنة التأليف ومشاطرته التنازالت.
وبما أن فرضية االعتذار بعيدة تمام
ُ
البعد عن «بيت الوسط» ،على رغم أنه
على سؤال ،بأن
أملح إليها بالقول ،ردًا ّ
ّ
«كل شي بوقتو حلو» ،فضل الحريري
ّ
ال ـت ـم ــس ــك ب ـم ـس ــاع ــي ال ـت ـش ـك ـي ــل .ذاك
ّ
ّ
يستمده من جولة املشاورات
التمسك
التي يقوم بها وزير الخارجية جبران
ب ــاس ـي ــل إليـ ـج ــاد ّمـ ـخ ــرج يـ ـق ــوم عـلــى
تسمية وزيــر يمثل السنة املستقلني
بموافقتهم.
ف ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـض ــرت ــه ك ـت ـلــة
«املستقبل» النيابية وأعضاء املكتب
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــلُ ،يـمـكــن
تسجيل ثالث خالصات:
 -اسـ ـتـ ـنـ ـه ــاض ال ـ ـحـ ــريـ ــري ج ـم ـه ــوره

لدعمه فــي موقفه مما عــرف بالعقدة
السنية.
سـتـنـســابـيــة مع
ـا
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
ب
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 اإلق ـ ـّ
مــوضــوع التمثيل الـســنــي مــن خــارج
تـيــار املـسـتـقـبــل .فـقــد واف ــق عـلــى منح
الــرئـيــس مـيـقــاتــي وزي ـ ـرًا سـنـيــا ،علمًا
أن ّكتلة األخ ـيــر لـيـ َـس فيها إال نائب
س ــن ــي واحـ ــد ه ــو رئ ـي ــس ت ـي ــار ال ـعــزم
أعضاء اللقاء التشاوري
نفسه .فيما
ّ
هم ستة نواب سنة نجحوا بأصوات
س ـن ـيــة ،وحـ ـص ــدوا أرق ــام ــا ج ـي ــدة في
االنتخابات النيابية األخيرة.
 أمــا األهــم وهــو أن الـحــريــري ناقضنـفـســه ،وك ــل ال ــذي ــن ّ
روج ـ ــوا مـعــه بــأن
«ح ـ ــزب ال ـل ــه اف ـت ـع ــل ال ـع ـق ــدة الـسـنـيــة
قبل يومني من والدة الحكومة» .دان
الـحــريــري نفسه مــن لـســانــه حــن قــال
أن «الحزب كــان يتحدث باسم السنة
املستقلني منذ اللحظة األولى»!

 $200ﻣﻠﻴﻮن
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣ ِﺮن ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت أﻋﺪه ﺑﻨﻚ ﻋﻮده ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻲ
ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮاﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻀﺮاء ﺗﻌﺰز اﺳﺘﺨﺪام
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻠﻮث ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،وﺗﺤﺴﻴﻦ
ّ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻴﺎه واﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﻀﺮاء ،واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺧﺮى.
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﺳﻮف ﺗﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧً ﺎ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء
ّ
ﻣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮوﻋﻜﻢ.
واﻟﻤﺎل ،واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ,واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،
ﺳﻴﻘﺪﻣﻮن ﻟﻜﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻃﻴﻠﺔ ّ
ّ

bankaudi.com.lb

