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سياسة

رسائل
إلى المحرر
ماروني يوضح

ً
ردًا على الخبر املـنـشــور أمس
في جريدة «األخـبــار» ،بعنوان
«م ـ ــارون ـ ــي ُيـ ـ ـه ـ ــدد» ،ف ــي خــانــة
«علم وخبر» ،يهم النائب إيلي
ماروني توضيح اآلتي:
أدع عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ـ ٍـد ُ ل ــدى
أن ـ ـ ــا ل ـ ــم ِ
ال ـق ـي ــادة ال ـح ــزب ـي ــة .ولـ ــم أهـ ــدد
أح ـ ـدًا ألن ـنــي ل ـســت متخاصمًا
م ــع أح ــد .وال ـك ـتــائــب ف ــي زحـلــة
بألف ألف ألف خير ،وموجودة
فــي كــل املحافل وفــي كــل مكان.
كـمــا أنـنــي لــم أطـلــب املصالحة
مع أحد ،خصوصًا أولئك الذين
ال يتجرأون على ِذكر أسمائهم.
والـكـتــائـبــي األص ـي ــل ه ــو الــذي
ُيعالج مشاكله الحزبية داخل
ال ـب ـي ــت الـ ـح ــزب ــي ولـ ـي ــس عـبــر
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،وغـ ـي ــر ذل ــك
يكونون خوارج ُيثرثرون.
إيلي ماروني

المشهد السياسي

هل تمنع «حرب اإلخوة األعداء» تسوية
في انتظار عودة الرئيس
سعد الحريري إلى بيروت،
يستمر الغموض حول
إمكانية سير األخير بتسوية
انتخاب الجنرال ميشال عون
رئيسًا للجمهورية والحريري
رئيسًا للحكومة .غير أن أكثر
من طرف ّ
يحمل التنافس
على رئاسة لحكومة داخل
المستقبل ،مسؤولية فشل
التسوية حتى اآلن

عـلــى الــرغــم مــن ال ـت ـشــاؤم ال ــذي يطبع
الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر وال ـب ــاد بشكل
ع ـ ــام ،حـ ــول اس ـت ـح ــال ــة الـ ــوصـ ــول إل ــى
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى رئـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي ي ــوص ــل رئ ـي ــس تكتل
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح ال ـن ــائ ــب مـيـشــال
ع ـ ــون إل ـ ــى ك ــرس ــي ال ــرئ ــاس ــة ،ويـعـيــد
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري إل ــى رئــاســة
ال ـح ـك ــوم ــة ،ب ـ ــدا ك ـ ــام ال ـن ــائ ــب ن ـ ـ ّـواف
املــوســوي الفـتــا أم ــس ،مــع تــأكـيــده أنه
«لــم نعد بعيدين عن الحل السياسي
ال ــذي يـخــرج اللبنانيني مــن أزمــاتـهــم
الــدس ـتــوريــة» .واسـتـنــد امل ــوس ــوي في
كالمه إلى أن «املسار الذي بدأه رئيس
تيار املستقبل ال يــزال قائمًا (القبول
بعون رئيسًا) ،وقوبل منا جميعًا في
فــريـقـنــا الـسـيــاســي ،وال سـيـمــا الـتـيــار

الوطني الحر ،واتخذنا تجاهه مواقف
بينها سماحة األمني العام لحزب الله
نصرالله)».
(السيد حسن ّ
ّ
مما ّ
حذر ّ
سماه «فصول
لكن املوسوي،
رواية اإلخوة األعداء ،الذين يتقاتلون
ف ــي تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ع ـل ــى م ــن ي ـكــون
رئيسًا للحكومة» ،مشيرًا إلــى أن هذا
األمـ ـ ــر ه ــو «أحـ ـ ــد أسـ ـب ــاب عـ ــدم حـســم
امل ــوق ــف (م ـ ــن ق ـب ــل الـ ـح ــري ــري لـلـسـيــر
بعون رئيسًا للجمهورية)».
ك ــام امل ــوس ــوي ّ
ردت ــه م ـصــادر نيابية
بارزة في قوى  8آذار ،إلى أنه «نستشعر
ثمة ّ
أن ّ
تحوالت في املوقف السعودي
لجهة االستعجال إليجاد تسوية في
لبنان ،وبالتالي القبول بعون رئيسًا».
وق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إن ـ ـ ــه «ف ـ ـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخـيــرة ،لــم يصل التواصل العوني ـ

ّ
وتبي
املستقبلي إلــى تفاهم واض ــح،
الحقًا أن هــذا األمــر تـ ّـم من دون رضى
س ـع ــودي ،لـكــن املستقبل سـمــع كالمًا
واضحًا حول مسألة رئاسة الحكومة
م ــن ق ـبــل ح ــزب الـ ـل ــه» .إال أن امل ـصــادر
ّ ً
أثنت على ما قاله املوسوي ،مؤكدة أن
«التقاتل داخل تيار املستقبل بني أكثر
مــن رأس ،يمنع الـسـيــر بـعــون رئيسًا
وبــال ـتــالــي ي ـعــرقــل وصـ ــول ال ـحــريــري
إلــى رئاسة الحكومة» ،ولفتت إلــى أن
«الرئيس نبيه ّبري على طاولة الحوار
ت ـحـ ّـدث إل ــى الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة
أم ــام الجميع ،مشيرًا إلــى أنــه يحاول
ه ــو ال ــوص ــول إلـ ــى رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
وقطع الطريق على الحريري».
مـ ـص ــادر ب ـ ـ ــارزة ف ــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـحـ ّـر قــالــت ل ــ«األخ ـبــار» إن «أك ـثــر من

♦♦♦

تحالف استراتيجي
ردًا على ما ورد في «األخبار»
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ت ـحــت ع ـنــوان
«فـ ــي ج ـبــل م ـح ـســن م ـعــارضــة:
س ــوري ــا وامل ـق ــاوم ــة ثــاب ـت ـتــان»،
أود أن اوضــح بـ ًـأن مــا ورد عن
لساني ليس دقيقا بخصوص
ال ـعــاقــة م ــع اإلخ ـ ــوة ِّف ــي حــزب
الله ،لذا يهمنا أن نوضح ،أننا
واالخ ــوة في الحزب في افضل
عــاقــة وتحالفنا استراتيجي
ال يتأثر ببعض الفتور نتيجة
اختالف ما في وجهات النظر
إن وج ـ ــد ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق وه ـ ــذا
ّ
ط ـب ـي ـع ــي ،ال ان ـ ـنـ ــا فـ ــي حـلــف
واح ــد مـتــن أســاســه القناعات
وال ت ـش ــوب ــه ش ــائ ـب ــة .اقـتـضــى
التوضيح
عضو المكتب السياسي
في الحزب العربي الديمقراطي
علي فضة

اختتمت «حركة الشعب»
مؤتمرها العام الثالث وانتخبت
ً
قيادة جديدة لها ورئيسًا
جديدًا هو مدير العالقات
العامة في قناة الجديد إبراهيم
ّ
الحلبي .وأكد الحلبي أمس
مؤتمر صحافي «التزام
في
ٍ
الحركة الثابت بالقضية
الفلسطينية وإدانتها لكل
دعوات السالم مع العدو
االسرائيلي» ،مشيرًا إلى أن
«ما يحكى عن إعادة بناء
الدولة في لبنان وإعادة بناء
املؤسسات الدستورية ما هو
إال محاولة إللهاء اللبنانيني»

(مروان طحطح)

خالصة
قرار قضائي
بتاريخ  ،2016-5-24أصدرت
محكمة الـتـمـيـيــز ال ـنــاظــرة في
استئناف قضايا املطبوعات
في بيروت في الدعوى املقدمة
من ورثة السيد كامل األسعد
وه ـ ـ ــم ل ـي ـن ــا وخـ ـلـ ـي ــل وأسـ ـع ــد
ووائـ ـ ــل األسـ ـع ــد ض ــد جــريــدة
«األخـ ـ ـب ـ ــار» واب ــراهـ ـي ــم األم ــن
وأسعد أبو خليل ،على خلفية
امل ـقــال املـنـشــور بـتــاريــخ -9-6
 2014ف ــي ال ـع ــدد رق ــم 2387
تحت ع ـنــوان« :قضية موسى
الصدر وجالء الحقيقة» ،قرارا
ب ـت ـصــديــق الـ ـق ــرار املـسـتــأنــف
اآلي ــل إلــى إدان ــة املــدعــى عليهم
بجرم القدح والزامهم بتسديد
غــرامــة وقــدرهــا  2مليون ل.ل.
وت ـس ــدي ــد ت ـعــويــض وقـ ـ ــدره 4
م ـل ـيــون ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة ونـشــر
خالصة عن القرار.

تقرير

الحريري يلجأ الى «الباب العالي» :الصورة لصيانة
في «الوقت الضائع»
السعودي ،يحاول سعد
الحريري صيانة دوره
وزعامته عبر «الباب العالي».
التقاط الصور مع زعماء
العالم قد ّ
يعوض بعضًا
من الثقة الشعبية التي
ّ
تتسرب من بين يديه ،في
انتظار أن تحزم الرياض أمرها،
ّ
وتيسر له أموره

ميسم رزق
ف ــي اي ــار امل ــاض ــي ،ك ــان الــرئ ـيــس سعد
الـ ـح ــري ــري واحـ ـ ـ ـدًا م ــن ال ـش ـه ــود عـلــى
قـ ـ ـ ــران إبـ ـن ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طيب أردوغ ــان ،إلــى جانب آخــريــن من
الدائرة الضيقة اللصيقة بـ «السلطان»
الـتــركــي .الـعــاقــة املتينة بــن الرجلني
تشبه إلــى حــد كبير تلك التي جمعت
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك
بالرئيس الراحل رفيق الحريري .وإذا
ك ــان م ـبــال ـغــا ف ـيــه ال ـق ــول إن أردوغ ـ ــان
م ـس ـت ـع ــد ألن يـ ـب ــذل فـ ــي س ـب ـي ــل ه ــذه
العالقة ما كان يبذله شيراك للحريري
األب ،إال أن املؤكد أن وراء هــا مصلحة
للطرفني :لرئيس تيار املستقبل الذي
ّ
يعاني «نقمة» سعودية عليه في ظل
ّ
ت ـخ ـبــط ال ــري ــاض ف ــي وحـ ــول املـنـطـقــة،
ول ـل ـن ـظ ــام الـ ـت ــرك ــي ال ـ ــذي ي ـب ـح ــث عــن
امتالك مزيد من األوراق قبل دخول أي
تسوية محتملة.
قبل أسـبــوع ،زار الحريري تركيا ،بعد

أي ـ ــام ع ـلــى زي ـ ــارة األم ـ ــن الـ ـع ــام لـتـيــار
املستقبل أحمد الحريري لدعوة حزب
«الـعــدالــة والتنمية» الــى املؤتمر العام
املـ ـق ــرر لـلـمـسـتـقـبــل ف ــي ت ـش ــري ــن األول
املـقـبــل .ومــع أن الــزيــارة لــم تــأخــذ حيزًا
واس ـ ـعـ ــا فـ ــي ال ـت ـح ـل ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
باعتبارها واحدة من الزيارات الكثيرة
التي يقوم بها الحريري ،إال أن التدقيق
ف ــي تــوقـيـتـهــا ي ـظـهــر دالالت ال ُيـمـكــن
الـقـفــز فــوقـهــا .صحيح أن مفاتيح حل
أزم ـ ـ ــة الـ ـح ــري ــري امل ــالـ ـي ــة ل ـي ـس ــت ل ــدى
«الـ ـب ــاب ال ـع ــال ــي» ،إال أن الـ ــزيـ ــارة ،في
«الــوقــت الـضــائــع» الـسـعــودي ،تساعده
على «ش ـ ّـد عصبه» أم ــام مــن يعتبرهم
ّ
واملعني هنا
نـ ّـده األســاســي في لبنان.
ل ـي ــس ف ـق ــط ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،وإنـ ـ ّم ــا اي ـضــا
الطامحون على الساحة السنية ،أمثال
الوزير أشرف ريفي .ففي الشكل ،أعطى
الـحــريــري إنـطـبــاعــا ،بــأنــه «الشخصية
السنية الوحيدة على الساحة اللبنانية
ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى ن ـســج ع ــاق ــات م ــع دول
كبيرة في املنطقة ،وعلى مستوى عال»،

ّ
فــي ظــل معلومات مستقبلية أك ــدت أن
«الوزير أشرف ريفي حاول فتح خطوط
ات ـص ــال م ــع تــرك ـيــا ،إال أن األخـ ـي ــرة لم
تـتـلـقــف م ـب ــادرات ــه» .ك ــام الـصــالــونــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ب ــات
واضحًا بأن الحريري يريد «استعادة
دوره وهـيـبـتــه وشـعـبـيـتــه امل ـف ـق ــودة».
وه ــو ح ـتــى اآلن «اس ـت ـط ــاع انـ ـت ــزاع ما
ل ــم ي ـس ـت ـطــع ري ـف ــي ان ـ ـتـ ــزاعـ ــه» :ص ــورة
رمزية مع رؤساء الدول تعطيه شرعية
زعامتية فــي لـبـنــان .صحيح أن ريفي
سـحــب م ــن ال ـحــريــري الـثـقــة الشعبية،
ولو إلى حني ،لكنه حتى اآلن فشل في
سحب الثقة اإلقليمية ّوالــدولـيــة منه.
في رأي املستقبليني ،يمثل هذا الفشل
رأس خيط رفيعا يمكن اإلنطالق منه،
لتعويض الخسائر املتتالية التي مني
بـهــا رئـيــس تـيــار املستقبل فــي الفترة
املاضية.
ّ
ه ـ ــل ُيـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـم ــث ــل ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة
اسـ ـتـ ـف ــزازًا ل ـل ـن ـظــام الـ ـسـ ـع ــودي؟ ب ــرأي
املـسـتـقـبـلـيــن «ال تـحـتـمــل ال ــزي ــارة كل

