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الحريري وميركل ومحادثة الـ 30دقيقة
غسان سعود
ً
السيدة أنجيال ميركل هــي :أوال عاملة أبحاث كيميائية.
ثانيًا نائبة عــن واليــة مكلنبورغ ـ ـ فــوربــومــرن منذ عام
 .1990ثــالـثــا أول زعـيـمــة لـحــزب االت ـحــاد الــديـمــوقــراطــي
املسيحي مـنــذ عــام  .2000رابـعــا مـسـتـشــارة لالئتالف
الـحــاكــم فــي أملــانـيــا مـنــذ عــام  .2005وهــي ق ــادت حزبها
خامسًا إلــى االنـتـصــار فــي ســت مــن أصــل سبع واليــات
أملــانـيــة ع ــام  1999قـبــل أن تحقق االنـتـصــار األك ـبــر في
تــاريــخ أملــانـيــا الـحــديــث فــي انـتـخــابــات  2013االت ـحــاديــة.
وكانت شعبيتها قد ارتفعت إلى نسبة تأييد بلغت %77
وفق االستطالعات األملانية عام  2014نتيجة معالجتها
ألزمة اليورو ،قبل أن تنخفض إلى  %47نتيجة ترحيبها
امل ـتــواصــل بــاملـهــاجــريــن .وم ــع ذل ــك ق ــال  56فــي املـئــة من
املـسـتـطـلـعــن األمل ـ ــان ب ـعــد أيـ ــام قـلـيـلــة م ــن ه ـج ــوم بــرلــن
ّ
السياسية
 2016إنهم يثقون بــأن ميركل هــي الزعيمة
القادرة على حل مشاكل بلدهم .وهي سادسًا السياسية
الوحيدة التي حضرت كل اجتماعات مجموعة العشرين
منذ االجتماع األول عام .2008
آخ ــر املــدافـعــن عــن ال ـغــرب الـلـيـبــرالــي بحسب «نـيــويــورك
تايمز» وزعيمة العالم الحر بحسب الكثير من املعلقني
ال ـغــرب ـيــن ،وص ـفــت أي ـضــا بــأنـهــا «صــاح ـبــة الـ ـق ــرار» في
السياسة الداخلية لالتحاد األوروب ــي مــن إصــاح نظام
الرعاية الصحية إلى أزمة املهاجرين .علمًا أن «مستشارة
العالم الـحــر» وفــق غــاف مجلة الـتــايــم ،تتزعم مجموعة
السبع ،وسمتها «فــوربــس» عشر مــرات أقــوى امــرأة في
العالم .وهي فوق هذا كله امــرأة تقود حزبًا يهيمن عليه
الــرجــال ،بروتستانتية تـقــود حــزبــا مسيحيًا اجتماعيًا
محافظًا ذا جــذور كاثوليكية عميقة .وهــي انطلقت في
مسيرتها مــن الــدعــوة إلــى تغيير قــانــون الـعـمــل األملــانــي
وفسح املجال أمــام تسريح الشركات للموظفني وزيــادة
ساعات العمل ،وفي الوقت نفسه مكافحة البطالة .وهي

مــن دون أن يـظـهــر عـلــى ح ـســاب أي
طـ ـ ــرف آخـ ـ ــر سـ ـيـ ـك ــون هـ ـ ــذا الـ ـخ ــرق،
هـ ــل س ـ ُـي ـف ـض ــل الـ ـع ــاق ــة مـ ــع رئ ـيــس
الجمهورية أم التحالف القديم مع
ّ
القوات ،رغم أن القلوب ُبينهما على
الـصـعـيــد ال ـعــام لــم ت ـصــف تـمــامــا؟».
أمـ ـ ــا حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه« ،ف ـ ــواض ـ ــح أنـ ـ ــه ال
ي ــرغ ــب ف ــي إقـ ـف ــال ب ـي ــت آل س ـك ــاف،
واألك ـي ــد أن أي ت ـق ــارب إع ــام ــي مع
ال ـق ــوات لــن ُيـتــرجــم بـســرعــة تحالفًا
انتخابيًا»ُ .يضاف ُإلــى ذلــك ،نتائج
آخــر استطالع رأي أجــري في زحلة
ّ ّ
«بي أن نسبة املترددين بلغت قرابة
 ،%40ما ُيشكل عامل قلق لألحزاب.
ّ
وكاثوليكيًا ،حــلــت سـكــاف باملرتبة
األولى بفارق شاسع عن منافسيها،
ّ
رغ ــم أن ال ـق ــدرة الـتـجـيـيــريــة للكتلة
ال ـش ـع ـب ـيــة ك ـح ــزب ت ــراج ـع ــت نـقــاطــا
قليلة» .أمام هذه الوقائع «املعطوفة
عـ ـل ــى ضـ ـع ــف األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـق ــواتـ ـي ــة
املطروحة للترشح والتوجه لتغيير
ال ـن ــواب ال ـحــال ـيــن» ،ت ـقــول امل ـصــادر
ّ
ّ
إن س ـكــاف «تــل ـقــت رس ــائ ــل ع ـ ّـدة من
ال ـ ـقـ ــوات ،ت ـع ــرض عـل ـي ـهــا ال ـت ـحــالــف
مـ ـعـ ـه ــا .وت ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات إقـ ـن ــاع
ّ
سـ ـك ــاف بـ ـ ــأن ه ـ ــذا امل ـق ـع ــد س ـتــورثــه
ّ
الب ـن ـهــا ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل» .رد رئ ـيــس
الكتلة الـشـعـبـيــة ،بحسب امل ـصــادر،
كــان نفس املــوقــف ال ــذي ُت ـ ّ
ـردده منذ
ّ
ف ـتــرة .أخـ َـبـ َـرت ـهــم أن «حـســابــاتـهــا ال
تقوم على أســاس ضمان مقعد لها
أو البنها وأنـهــا تسعى إلــى تمثيل
الكتلة الشعبية ،ولـيــس شخصها.
ل ـ ــذل ـ ــك ،ل ـ ــن ت ـ ـت ـ ـنـ ــازل ع ـ ــن م ـط ـل ـب ـهــا
بثالثة مقاعد على األق ــل» .تتحدث
املـ ـص ــادر ع ــن س ـك ــاف ق ـبــل ال ـب ـلــديــة
«الـتــي لــم تكن خبيرة فــي السياسة
ووجـ ــدت نـفـسـهــا ف ـجــأة ف ــي منطقة
صـ ـعـ ـب ــة» ،وسـ ـ ـك ـ ــاف بـ ـع ــد ال ـب ـل ــدي ــة
ُ
«الـ ـت ــي تـ ـح ــاول أن ت ـف ـكــر بـعـقــانـيــة
ّ
تتصرف
أكـثــر وت ــدرس خـطــواتـهــا».
من موقع القوة «ألنها مرتاحة على
وضـعـهــا ،فمقعدها مـ ّ
ـؤمــن أي ــا يكن
الـقــانــون الــذي ُ
سيعتمد ،ملــاذا إذًا ال
تتمسك بخيار املواجهة إذا لم ُتلبّ
شــروطـهــا؟» .ليست الـقــوات وحدها
من تحاول إقناع سكاف بالتوافق،
«أحـ ـ ـ ـ ــد امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــن
الرفيعي املستوى في تيار املستقبل
طلب من أصدقاء مشتركني إقناعها
ب ـ ــاالكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء بـ ـمـ ـقـ ـع ــد واح ـ ـ ـ ـ ــد ع ـل ــى
الالئحة التوافقية» .طلب املسؤول
املستقبلي سقط قبل الــوصــول إلى
م ـســامــع ال ـس ـ ّـي ــدة «ألن مــوقـفـهــا من
هذا املوضوع ثابت».

من جهتها ،تؤكد مصادر مقربة من
ّ
الكتلة الشعبية أن رئيستها تلقت
رس ــال ــة م ــن ص ــدي ــق م ـش ـتــرك بينها
ّ
وبـ ــن الـ ـق ــوات م ـف ــاده ــا أن «سـمـيــر
جعجع يبحث عــن طــريـقــة للتفاهم
ّ
م ــع س ـك ــاف .إال أن أي ع ــرض جــدي
ّ
ُ
م ــن ج ــان ــب مـ ـع ــراب ل ــم ي ـ ـقـ ــدم حـتــى
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة» .سـ ـك ــاف تـ ـتـ ـص ـ ّـرف عـلــى
ّ
قــاعــدة أن «ال ـيــد م ـم ــدودة للجميع،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء آل فـ ـ ـت ـ ــوش الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال
ي ــوج ــد ت ــواص ــل مـ ـعـ ـه ــم» .م ــن ه ـنــا،
تـ ـب ــرز ال ـع ــاق ــة ال ـج ـي ــدة م ــع رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون« ،فتتكل
سـ ـ ـك ـ ــاف ع ـ ـلـ ــى نـ ـهـ ـج ــه اإلص ـ ــاح ـ ــي
وعمله مــن أجــل إق ــرار قــانــون جديد
يضمن صحة التمثيل» .ولكن« ،لن
تتنازل عن حقها بثالثة نواب ألنها
ّ
تـعـتـبــر أن األحـ ـ ــزاب ل ــم تـتـمـكــن من
تقديم شيء لزحلة».

والــافــت أن الحريري الــذي ّلبى دعوة
العسكر للغداء ،لم يرافقه ّ
أي من نواب
تياره ،فيما حضر املأدبة مفتي زحلة
وال ـب ـق ــاع ال ـش ـيــخ خـلـيــل امل ـي ــس وع ــدد
مــن مسؤولي الـتـيــار .وأع ــاد الحريري
ـاب أل ـق ــاه ف ــي خـيـمــة العسكر
ف ــي خ ـط ـ ٍ
الـتــذكـيــر بـمــوقــف ت ـي ــاره م ــن األحـ ــداث
فــي س ــوري ــا ،واع ـ ـدًا بــ»ان ـتـصــار الـثــوار
ً
ً
عاجال أو آجال» ،قبل أن يحث العشائر
على «أن يكونوا يدًا واحــدة والوقوف
الـ ـ ــى ج ــان ــب م ـس ـي ــرة ال ـش ـه ـي ــد رف ـي ــق
التي يمثلها الرئيس سعد
الحريريُ ،
الحريري» .وف ّسر خطابه كرسالة إلى
ُ
ريـفــي وم ــراد مـعــا ،فيما اعــتـ ِـبــر غياب
النواب املستقبليني عن اللقاء مؤشرًا
على عدم حسم أسماء مرشحي التيار
لالنتخابات املقبلة.
وتـشـيــر م ـصــادر ق ـيــادة املستقبل إلــى
أن «الــرئ ـيــس ال ـحــريــري أب ـلــغ الجميع

أن م ــرشـ ـح ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار س ـي ـخ ـض ـعــون
ملـشــاورات دقيقة من محيطه الشعبي
والـحــزبــي ،وبـنـ ً
ـاء عليه يؤخذ الـقــرار».
هذا «البالغ» أتى بعد نتائج انتخابات
الـتـيــار الــداخـلـيــة ،ودور الــوزيــر جمال
الجراح والنائب زيــاد الـقــادري اللذين
ترجما خالفهما بمحاولة كــل منهما
«شد اللحاف نحوه» ،ما خلق انقسامًا
داخل التيار.
فــي املقلب اآلخ ــر ،الــوضــع ليس أفضل
ً
ح ــاال ،بعدما فقد م ــراد حليفه محمد
الـقــرعــاوي ،إثــر زي ــارة األول للحريري
مـ ــن دون إطـ ـ ــاع حـ ـلـ ـف ــائ ــه .ك ــذل ــك لــم
تصطلح الحال بعد بني مراد والنائب
الـســابــق لرئيس مجلس ال ـنــواب إيلي
الفرزلي .ولفت مصدر مقرب من مراد
إلـ ــى أن «أي ت ـح ــال ــف ل ــن يـثـنـيـنــا عــن
خوض املعركة .لدينا حلفاؤنا ولدينا
جمهورنا».

ت ـعــارض انـضـمــام تــركـيــا إل ــى االت ـحــاد األوروبـ ــي ،لكنها
تفتح ح ــدود بــادهــا أم ــام الــاجـئــن ال ـســوريــن .وتخلط
فــي مـنــاظــرة تـلـفــزيــونـيــة بــن الــدخــل اإلج ـمــالــي وصــافــي
ً
الدخل ،ثم تقدم حلوال ناجعة لضمان استقرار االتحاد
األوروبــي االقتصادي .تلتقي الــداالي الما ثم تقود سبع
وفود تجارية إلى الصني وتقوم بكل ما يلزم الستضافة
الرئيس الصيني شي جني بينغ ستة أيام في بالدها.
املـهــم أن املـسـتـشــارة بـكــل مــا تحمله مــن أل ـقــاب وهـمــوم
وج ـ ــداول مــواع ـيــد وق ـضــايــا ك ـبــرى وك ـي ـم ـيــاء وصـلـبــان
ش ــرف أوروب ـي ــة ون ـيــاشــن إن ـســان ـيــة ،فــوجـئــت بهاتفها
يــ ّ
ـرن يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،فــوض ـعــت ك ــل م ــا تـحـمـلــه
جانبًا ،وفتحت الحقيبة الجلدية الحمراء التي تحملها
عــادة لتجد رقمًا غريبًا قال لها الـ»ترو كولر» إنه سعد
الـحــريــري .فـكــرت لثانيتني مــن يـكــون «سـعــد الحريري»
فـتــذكــرت رســالــة التهنئة الـتــي وردت ـهــا مـنــه ع ــام 2013
لـفــوزهــا باملستشارية لـلـمــرة الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي فيما
هــو يعجز عــن الـبـقــاء فــي رئــاســة مجلس ال ــوزراء ثالثة
متتالية .وعليه ،قررت أن ترد عليه .والدة ميركل
أشهر ّ
كــانــت مـعــلـمــة ل ـغــة إنـكـلـيــزيــة ف ــي إحـ ــدى املـ ـ ــدارس ،لكن
الثابت أنها تتقن الروسية إلــى جانب األملــانـيــة ،فــي ظل
ان ـق ـســام املـحـلـلــن ال ـغــرب ـيــن وع ـجــزهــم ع ــن ال ـح ـســم إذا
كانت تتقن اإلنكليزية أو ال ،نتيجة تمسكها كسياسية
أملانية محافظة باللغة األملانية في جميع تصريحاتها.
وعليه ،يقول الخبر الذي عممه مكتب رئيس الوزراء إنه
ً
أجــرى اتـصــاال باملستشارة دام نصف ســاعــة ،لكنه لم
يـقــل بــأي لـغــة تـحــدثــا .أمــا مـضـمــون الـخـبــر فيشير إلــى
تطرق ميركل والحريري إلى العالقات الثنائية والوضع
اإلقليمي والدعم املطلوب من املجتمع الدولي ملخططات
النهوض االقتصادي للحكومة اللبنانية واملقاربة التي
تعتمدها ملواجهة أعباء النزوح السوري .ويمكن في هذا
السياق تخيل الحريري يقول مليركل بعد السالم عليكم:
«بــدنــا يــاكــي تــوقـفــي حــدنــا تنظبط االقـتـصــاد ،وتوقفي
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حــدنــا ت ـنــواجــه أع ـب ــاء ال ـن ــازح ــن» .وه ــي تـجـيـبــه« :أوك ــي
أوكي» ،لكن املكاملة تنتهي هنا في أقل من ثالثة دقائق.
م ــاذا حصل فــي الــدقــائــق السبع والـعـشــريــن الـبــاقـيــة؟ ال
أحد يعلمّ .
مر على تعميم رئاسة مجلس الوزراء الخبر
يــومــان ،لـكــن يـعـجــز الـخـيــال عــن تـخـيــل مـحــادثــة واح ــدة
ً
يمكن أن تجمع الحريري وميركل أوال وتدوم  30دقيقة
ً
ثانيًا .أخبرها إحدى نكات نائبه عقاب صقر مثال؟ قال
لها إنه يشبهها بشيء واحد فقط هو الخلط بني الدخل
اإلجمالي وصــافــي الــدخــل؟ أعلمها أنــه يـعــارض اعتماد
النظام النسبي في االنتخابات .صارحها بعدم امتالك
بـلــده خـطــة للتعامل مــع ال ـنــزوح ال ـســوري غـيــر تشجيع
املجالس البلدية على التضييق عليهم ليغادروا صوب
بــادهــا على عجل؟ أم أنــه رجــاهــا التوسط لــدى القيادة
ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي سـبــق أن مـنـحـتـهــا ال ــوس ــام ال ـس ـعـ ّ
ـودي
األرفع لترتيب لقاء صغير له مع املسؤولني هناك الذين
يواصلون تجاهله ألسباب مجهولة؟ هل عــرض تقديم
دروس خـصــوصـيــة لـلـمـسـتـشــارة فــي كيفية اسـتـغــال
موقعه لالستدانة من املصارف أم عرض عليها تمليك
وســط برلني لشركة خاصة إلقــامــة مــا يشبه سوليدير
فــي أملــان ـيــا ،أم أن ــه اق ـت ــرح عـلـيـهــا وض ــع ال ـيــد عـلــى طــول
شاطئ بحر الشمال ليتقاعد شقيقاها من عملهما في
األب ـحــاث الكيميائية وينشئا منتجعات سياحية على
غرار منتجعات أشقائه التي ستقوم فوق شاطئ الدالية
املقابل للروشة؟ أو لعله نصحها بإغالق التسعة آالف
محطة ملعالجة النفايات وتكليف أحــد املـقــاولــن إنشاء
مطمر بمحاذاة أحــد املـطــارات األملانية« .الله أعلم» ماذا
جرى في تلك املكاملة الهاتفية ،لكن ال شك في أن رئيس
الحكومة اللبنانية فــاجــأ املـسـتـشــارة بنباهته وأفـكــاره
الـنـ ّـيــرة وجعلها تحلم لــو كــان فــي الـقــارة الـعـجــوز شاب
بـهــذا الـقــدر مــن الــذكــاء ليساعدها فــي حماية الليبرالية
في الغرب ويسهم معها في توفير الحلول االستثنائية
ّ
األوروبي.
العظيمة لكل التحديات التي تواجه االقتصاد
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