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في الواجهة

 14شباط  :2018الحريري وحيدًا في الذكرى
جاء ّ
موحدًا وواضحًا بأنه «إذا أرادوا
بناء الجدار في األراضي الفلسطينية
امل ـح ـت ـل ــة ،فـ ـه ــذا ش ــأن ـه ــم ،ش ـ ــرط ع ــدم
املـ ـ ـس ـ ــاس ب ـ ـ ـ ــاألراض ـ ـ ـ ــي الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة،
خـصــوصــا ف ــي ال ـن ـقــاط امل ــذك ــورة ،وال
سـيـمــا منطقة ال ـن ــاق ــورة .ألن النقطة
ال ـت ــي ي ــري ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي أن يـنـطـلــق
م ـن ـهــا ف ــي ب ـن ــاء ال ـ ـجـ ــدار ،ستنسحب
على ترسيم الـحــدود املــائـيــة ،ويعني
السيطرة على أجزاء من الرقعتني
ذلك
ُ
الـ ـ ـ  8و .»9وأبـ ـ ِـلـ ــغ امل ــوق ــف الـلـبـنــانــي
إل ــى ال ـجــانــب اإلســرائ ـي ـلــي عـبــر األم ــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ومـ ـضـ ـم ّــون ــه «ف ـل ـت ـصـ ّـحــح
الحدود وفق التحفظ اللبناني ،ومن
ُّ
ث ـ ّـم شــأنـكــم بـنــاء ج ــدار أو ال» .واتـفــق
ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال ال ـب ـح ــث إلـ ــى  22مــن
الشهر الجاري ،حيث ُ
سيعقد اجتماع
للجنة الثالثية لالستماع إلى جواب
نـهــائــي مــن الـجــانــب اإلســرائـي ـلــي ،في
ضوء املالحظات اللبنانية ،خصوصًا
أن اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ي ـ ـ ــرون أن حـ ــدود
لـبـنــان الــدول ـيــة لــم تـعــد م ـحــددة وفــق
خ ــط ال ـهــدنــة ،ب ــل وف ــق ال ـخــط األزرق،
ف ـي ـمــا يـ ـع ـ ّـده ل ـب ـنــان خ ـطــا مــؤق ـتــا من
أجـ ـ ــل ت ـس ـه ـي ــل م ـت ــاب ـع ــة االنـ ـسـ ـح ــاب
اإلسرائيلي في عامُ .2000
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ف ـت ــح ع ـل ــى هــامــش
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ــرئـ ــاسـ ــي ح ــدي ــث ح ــول
مـشــروع قــانــون مــوازنـ ّـة عــام  ،2018إذ
كـ ّـرر الرئيس بـ ّـري تمنياته باإلسراع
ف ــي إقـ ــرارهـ ــا ق ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ألن
تــأخ ـيــرهــا إلـ ــى م ــا ب ـعــد االن ـت ـخــابــات
سـ ـ ـي ـ ـ ّ
ـؤدي إل ـ ـ ــى ع ــرقـ ـل ــة م ـنــاق ـش ـت ـهــا
وإقـ ــرارهـ ــا م ــع وجـ ــود مـجـلــس جــديــد
ّ
تستردها،
وحكومة ّجديدة ُيمكن أن
مـ ــا س ـي ـع ــقــد األم ـ ـ ـ ــور ،وي ــدف ـع ـن ــا إل ــى
االسـتـمــرار فــي الـصــرف وفــق القاعدة
االث ـنــي عـشــريــة .وك ــان ب ـ ّـري قــد أشــار
زواره أمس إلى أنه ّ
أمام ّ
شدد على هذا
امل ــوض ــوع خ ــال ال ـغ ــداء الـ ــذي جمعه
بالحريري أمــس فــي عــن التينة بعد
لقاء بعبدا مباشرة.
فــي سـيــاق آخ ــر ،لـفــت وزي ــر الداخلية
نهاد املشنوق من السرايا الحكومية
ب ـعــد االج ـت ـم ــاع الـتـحـضـيــري ملــؤتـمــر
روما  ،2إلى أن «تحديد موعد  15آذار
لعقد املــؤتـمــر ،تأكيد على أنــه فرصة
ّ
عملية لألمن
تاريخية لوضع قواعد
في لبنان» ،موضحًا ّأن «تأخير تأكيد
الحضور هو الذي أخر تحديد املوعد
الرسمي» .وجزم بأن «أي دولة عربية
لم ترفض املشاركة فيه».
(األخبار)

رأت النيابة ّ أن ال
صفة للمدعي ضد
السبهان وأن ال اختصاص
للقضاء اللبناني!

إحياء الذكرى الثالثة عشرة
الغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،غدًا االربعاء ،اثنان:
قبل الظهر في مسجد
محمد االمين يلقي فيه
الرئيس فؤاد السنيورة كلمة،
وبعد الظهر في «بيال»
يلقي الرئيس سعد الحريري
كلمة .احتفال بكآبة سياسية
بعد ّ
تفرق الحلفاء
نقوال ناصيف
ت ـت ـقــاطــع كـلـمـتــا اح ـت ـفــالــي  14شـبــاط
ع ـن ــد ص ــاح ــب الـ ــذكـ ــرى ،وت ـخ ـت ـل ـفــان ـ ـ
كــالــرج ـلــن ف ــي مــوقـعـيـهـمــا الـحــالـيــن
ـ ـ ف ــي مـخــاطـبـتــه .األول ـ ــى ،تــرتـبــط بما
يريد الرئيس فؤاد السنيورة قوله عن
الرئيس الراحل وصداقتهما ومرافقته
حقبته وتأكيد ثوابته .والثانية ،في ما
يعنيه مسار الرئيس سعد الحريري
في السرايا منذ عودته اليها قبل 14
ً
ش ـه ـرًا ،ف ـضــا ع ــن إبـ ــداء حــرصــه على
االستقرار واالمــن واالعـتــدال وتمسكه
باتفاق الطائف والجيش والـسـيــادة،
وال ــذه ــاب ال ــى االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
وانـ ـتـ ـظـ ــام املـ ــؤسـ ـسـ ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة،
ومعالجة املشكالت الداخلية والتذكير
ب ــامل ـح ـك ـم ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـ ــى الـ ــوقـ ــوف
وراء الـسـعــوديــة والـ ــدول الـعــربـيــة في
نزاعاتهما االقليمية ،مع ّ
شد العصب
ّ
السني في مواجهة حزب الله.
م ـقــدار مــا يـقـتــرب مـضـمــون ذك ــرى غد
االربـعــاء من تلك التي سبقتها في 14
شباط  ،2017تبتعد تمامًا عن مضمون
ما قيل في عقد ونصف عقد من الزمن،
ف ـ ــي تـ ـج ــرب ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري م ـ ــع ح ـل ـفــائــه
وخ ـص ــوم ــه والـ ـشـ ـع ــارات ال ـت ــي رفـعـهــا
منذ عام  .2005على صورة احتفال غد
أيضًا يخوض انتخابات أيار  2018بال
شعارات وال عناوين .لعل الالفت فيها
أنها أول انتخابات نيابية عامة منذ
عام  2009ال تجري تحت الفتة الرئيس
ال ــراح ــل ،وال تـحـمــل اس ـمــه وتــداع ـيــات
االغ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــال ،بـ ـ ــل ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـ ـ ــورة خ ـل ـفــه
الحريري االبن ،إذ ينخرط فيها ـ للمرة
االولــى ايضًا ـ على أنها استحقاق في
ذاته ،واستحقاقه هو بالذات .ال يركض
وراء أكثرية وهمية ،وقد ّ
جربها مرتني
على ّالتوالي .ال يقفز على حبال التوتر
ال ـسـ ّـنــي ـ ـ ـ ال ـش ـي ـعــي ،إذ ج ـعــل الـنــاخــب
ال ـســنــي ف ــي اس ـت ـح ـقــاق  2005ضحية
ف ــي مــواج ـهــة ج ــاد س ــوري وحـلـفــائــه،
واس ـت ـح ـقــاق  2009ضـحـيــة أي ـض ــا في

فتنوية ّ
ّ
ضد لبنان،
العالم بتغريدات
وب ــإه ــان ــات ل ـل ـش ـعــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ،بــل
ّ
وتحدث ،بسبب وجود حزب أساسي
ُ
ّ
فيه ،عن إعالن حرب» .ينسق عواضة
ّ
م ـ ــع وكـ ـيـ ـل ــه املـ ـح ــام ــي حـ ـس ــن بـ ـ ــزي،
سي ّ
بحيث ُ
قدم األخير اعتراضه على
ّ
القرار اليوم ،ضمن املهلة القانونية،
ّ
القضية مستمرة.
وبالتالي ،فإن
م ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن فـ ـ ـق ـ ــرة عـ ـ ـ ــدم اخـ ـتـ ـص ــاص
ال ـق ـضــاء الـلـبـنــانــي ف ــي ال ـش ـك ــوى؟ ال
عواضة وال وكيله استطاعا فهم هذه
ّ
ّ
الفقرة ،ألن القرار «جاء غير معلل .لم
ً
ّ
ّ
ّ
يتعرض مثال التفاقية فيينا ،ربما
ّ
ألن القاضي يعلم أن موقع السبهان

مــواجـهــة ج ــاد شـيـعــي .كــا الـجــاديــن
بالتناوب قتال الحريري األب.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ف ــي احـ ـتـ ـف ــال غ ــد ك ـم ــا فــي
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  ،2018ال ي ـ ـتـ ــردد ّ رئ ـيــس
الحكومة في ّ
شد العصب السني .بيد
أنه يقوده هذه املرة الى داخل طائفته،
كــي تـفــاضــل بــن خـيــاراتــه ومنافسيه،
وتـ ـك ـ ّـرس زع ــام ـت ــه أو ت ـق ـ ّـوض ـه ــا .وقــد
تكمن في هذه بالذات فضيلة الصوت
التفضيلي.
مــذ ق ـ ّـرر الــذهــاب جـ ّـديــا الــى انتخابات
رئاسة الجمهورية في تشرين الثاني
 2015م ــع ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة،
بــدأ االفـتــراق التدريجي للحريري عن
حلفائه .يومذاك ّ
تجرأ على سابقة في
تجربته السياسية منذ عام  ،2005هي
اتـخــاذ م ـبــادرة ال تــأخــذ فــي الحسبان
حسابات حلفائه األقربني كالسنيورة
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جـ ـعـ ـج ــع والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط،
شركائه الفعليني في خيارات قوى 14
آذار على مـ ّـر أكثر مــن عقد مــن الزمن،
لـكـنـهــم ّخ ـص ــوم حـقـيـقـيــون لـفــرنـجـيــة
بما يمثل .هــذه املــرة الرجل وحيد في
ّ
ذكرى أبيه ،بعدما تمكن من التخلص
ّ
م ــن ح ـل ـف ــائ ــه ،وت ـم ــك ــن خ ـص ــوص ــا مــن
التخلص مــن الـعـبــارة الـتــي لــم يسعه
ال ـت ـن ـصــل م ـن ـهــا ،م ــذ قـ ــال لـجـعـجــع إن
املوت وحده ّ
يفرق بينهما.
أولـ ـ ــى إشـ ـ ـ ــارات افـ ـت ــراق ــه ع ــن حـلـفــائــه

كــانــت ال ــذك ــرى نـفـسـهــا :فــي  14شباط
 2016ان ـت ـق ــد ج ـع ـج ــع ،وجـ ـه ــا لــوجــه
وه ــو أمــامــه فــي االح ـت ـفــال ،لترشيحه
ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ل ـش ـه ــر خ ــا،
 .2016ق ــال لــه عـبــارتــه
كــانــون ال ـثــانــي
ّ
املشهودة« :يا ريت وفرتوا علينا قبل.
مش هيك يا حكيم؟» ،في ذكر مباشر
ل ـل ـم ـصــال ـحــة امل ـك ـل ـف ــة بـ ــن الــزع ـي ـمــن
املسيحيني .في  14شباط  2017أعيد
وصـ ــل م ــا ان ـق ـط ــع ب ــن ال ـح ـل ـي ـفــن فــي
م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ت ـل ــت انـ ـتـ ـخ ــاب ع ــون
رئـيـســا ل ـلــدولــة ـ ـ بـعــدمــا ص ــار مــرشــح
ال ـح ــري ــري ـ ـ ـ وت ــأل ـي ــف ح ـكــومــة وح ــدة
وطنية حضر فيها حزب القوات للمرة
االول ــى بـثــاثــة وزراء وث ــاث حقائب.
لكن الخيط انقطع تمامًا مع الحليف

انتخابات أيار بال الفتة
الرئيس األب وال تحمل
امتحان خلفه
اسمه ،بل
ً
في طائفته أوال

ما بين  2015و 2017دار الحريري دورة التخلص من حلفائه (هيثم الموسوي)

غـيــر مـشـمــول بـهــا ،وكــذلــك ال تشمله
ّ
الدولية ،وبالتالي
اجتهادات املحكمة
بـقــي ال ـ ّ
ـرد لـهــذا الـسـبــب غــامـضــا .إلــى
َم ــن يلجأ املــواطــن اللبناني إذا كــان
قـضــاء ب ــاده يـقــول لــه ه ــذا لـيــس من
اختصاصي!».
قـ ـب ــل نـ ـح ــو خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ،أخ ـل ــت
الـقــاضـيــة (ســاب ـقــا) أل ـيــس شبطيني
سـ ـبـ ـي ــل ُم ـ ـ ـ ـ ـ ــدان بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ل ـل ـع ــدو
اإلسرائيلي .قبل ذلك بعام ،كانت قد
أخ ـل ــت ،أي ـض ــا ،سـبـيــل أرب ـع ــة عـمــاء.
آنـ ـ ــذاك ،خ ــرج ق ـض ــاة وع ــاب ــوا عليها
ذلك ،ومنهم من اكتفى ّباالستهجان
(كسعيد ميرزا) ،وذلك ألنها ،وإن كان

لـهــا الـحــق فــي إخ ــاء سبيل أحــدهــم،
ّ
ّ
إال أن األم ــر يـتـعــلــق بـعـمــالــة لـلـعــدو،
ّ
وه ـنــا أك ـثــر م ـكــان ي ـصــح فـيــه العمل
بمبدأ «مصلحة الدولة العليا»ّ .
مرت
ق ـ ــرارات الـقــاضـيــة شـبـطـيـنــي يومها
ولــم يحصل شــيء .في بالدنا ،هكذا،
قضايا الـعــدو ال يحضر معها مبدأ
ّ
قضية وزير
املصلحة العليا ،لكن في
س ـعــودي ،وبطريقة غير مــألــوفــة في
ال ـش ـكــل ،يـحـضــر امل ـب ــدأ ُ
وي ـ ــذاع علنًا.
األسبوع املاضي ،عندما أهــان وزير
ّ
خارجية البحرين القضاء اللبناني،
ُمـحـ ّـددًا له كيف عليه أن يعمل (على
خلفية الـشـكــوى ض ـ ّـد الـسـبـهــان) ،لم

اآلخ ــر ح ــزب الـكـتــائــب ومـجـمــوعــة من
حلفاء الحقبة الطويلة املنصرمة منذ
عام  2005كمعظم وجوه قوى  14آذار،
وخ ـص ــوص ــا ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ف ــارس
سـ ـعـ ـي ــد ،الـ ـ ــى نـ ـش ــوء ت ـك ـت ــل مـ ـع ــارض
لـل ـحــريــري م ــن داخـ ــل ت ـيــار املـسـتـقـبــل.
اج ـت ـمــع ه ـ ــؤالء ع ـلــى رفـ ــض الـتـســويــة
السياسية املعقودة مع عــون مباشرة
بالقبول بــه رئيسًا للجمهورية ،ومع
حزب الله على نحو غير مباشر.
م ــذ ع ــاد ال ــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــةّ ،
تغير
ال ـ ـحـ ــريـ ــري كـ ـثـ ـيـ ـرًا فـ ــي نـ ـظ ــر ح ـل ـفــائــه
الـقــدامــى .اضـطــربــت عالقته ايـضــا مع
جنبالط الواقف في منتصف الطريق
بينه وبني حزب الله ،إال أنه الذ برئيس
املـجـلــس نبيه ب ـ ّـري .عشية  14شباط
 ،2018أت ــت ال ـضــربــة غ ـيــر املـحـســوبــة
من الرياض ،حينما احتجز هناك 18
يــومــا وس ــط غ ـمــوض ل ــم يـســع الــرجــل
نـفـســه ـ ـ ال ــى اآلن عـلــى االق ــل ـ ـ تـبــديــده
نـهــائـيــا ب ــازاء مــا حـصــل ه ـنــاك ،بــل ما
أصــابــه شخصيًا ،إذ ليس فــي إمكانه
لقاء عائلته املقيمة في اململكة سوى
فــي بــاريــس أو لـنــدن .بحسب مــا شاع
ولــم ُي ـبـ ّـدد ايـضــا ،بعض الـضــربــة غير
املـحـســوبــة ال ـتــي كـ ــادت تـنـهــي حياته
السياسية لــوال عــون وبــري ،باغته به
معارضوه في تيار املستقبل والقوات
يلتق حتى الساعة،
اللبنانية التي لم
ِ
مذذاك ،رئيسها .ومن غير الواضح هل
يحضر جعجع احتفال غــد ،وإن ُدعي

ح ــزب ــه .أك ـثــر م ــن ذلـ ــك ،ب ــات مـعــارضــو
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ف ـ ــي تـ ـ ـي ـ ــاره ـ ـ ـ ـ م ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
ال ـس ـن ـي ــورة ـ ـ ـ م ـت ـي ـق ـنــن م ــن ف ـقــدان ـهــم
مقاعدهم في انتخابات أيــار .أضحى
ثـمــة َم ــن يـجــزم ب ــأن رئـيــس الـحـكــومــة،
خــافــا مل ــا خ ـبــره م ــع الــرئ ـيــس ميشال
س ـل ـي ـم ــان ،ي ـك ـ ّـي ــف ت ـ ـيـ ــاره مـ ــع رئ ـيــس
الجمهورية ،ال العكس.
بذلك يدخل على  14شباط  2018بال
حلفاء تقريبًا ،محاطًا بالخصوم من
داخ ـ ــل ال ـح ـكــومــة وخ ــارج ـه ــا ،م ــا خال
ج ـ ــدارًا صـلـبــا قــويــا أس ـنــد ظ ـهــره الـيــه
هــو عــون ،حليفه الوحيد تقريبًا منذ
ت ـســويــة  31ت ـشــريــن االول  ،2017إذا
كــان ال بــد مــن األخ ــذ فــي الحسبان أن
رئ ـيــس املـجـلــس لــم ُي ــزح تـمــامــا زعـلــه،
ولم يستقبله منذ أزمة املرسوم في 15
كانون االول املنصرم ،إال البارحة.
قــد تـكــون املـفــارقــة األب ــرز أن الحريري
يــرأس حكومة أشبه بقنبلة موقوتة،
قد تنفجر في أي وقت وألدنى ذريعة،
لـكـنـهــا ال تـنـفـجــر .ال يـ ــزال ي ـصـ ّـر على
خـصــومـتــه مــع ح ــزب ال ـلــه ،لـكـنــه يـقـ ّـدم
له الحجج الكافية كي ال يشتبك معه:
تـ ــارة بــال ـقــول إن االس ـت ـق ــرار الــداخـلــي
ّ
يتطلب وضــع الـخــافــات معه جانبًا،
وطورًا بإلقاء سالح الحزب وراء ظهره
بالقول إن معالجته إقليمية ودولية.

يـجــد م ـس ــؤول قـضــائــي كـبـيــر حــاجــة
إلــى ال ـ ّ
ـرد على ذل ــك ،مكتفيًا بالقول:
«ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة عـ ـن ــدن ــا بـ ــدهـ ــم ي ـش ــوف ــوا
شـغـلـهــم ،وأال يـلـتـفـتــوا إل ــى مــا ُيـقــال
ه ـنــا أو ه ـن ــاك»ّ .
رب ـم ــا ع ـلــى الـقـضــاة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أن يـ ـعـ ـق ــدوا اج ـت ـم ــاعــا
ّ
بينهم ،ليتفقوا على ماهية مصلحة
ُ َ
الدولة العلياّ ،
وأي الدول التي «تبلع»
ّ
ُ
إهــانــات ـهــا ّ
وأي ـه ــا يـسـتــأســد ضــدهــا،
وك ــذل ــك تـحــديــد م ــا إذا ك ــان الـقـضـ ّـاء
س ـيـ ّـرد ّ كــل الـشـكــاوى املـمــاثـلــة أو أنــه
سيتبضع ِمنها الحقًا بما ُيناسب.
األهم من كل ذلك ،أن ُي ّ
حددوا املعايير
ِ
الضابطةَ ...و َلي ْح َي العدل.

