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سياسة
على الغالف

سرًا:
السيسي
يلتقي
ماكرون
ّ

مبادرة لبقاء الحريري ...وموفد فرنسي إلى بيروت
وأخـيـرًا ،عــاد الرئيس سعد الحريري
إلــى بـيــروت ،بعد احـتـجــازه وإجـبــاره
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم اس ـت ـق ــال ـت ــه ف ــي املـمـلـكــة
الـعــربـيــة الـ ّـس ـعــوديــة ،ث ـ ّـم انـتـقــالــه إلــى
باريس بوساطات عربية ودولية .وإذا
كانت زيارة رئيس الحكومة إلى مصر
في طريقه إلــى بيروت للقاء الرئيس
ّ
عبد الفتاح السيسي مفهومة ،بفعل
ال ـ ــدور الـ ــذي قــامــت ب ــه م ـصــر إلط ــاق
سـ ــراحـ ــه مـ ــن اإلق ـ ــام ـ ّ ــة الـ ـجـ ـب ــري ــة فــي
ال ـس ـعــوديــة ،ف ــإن تــوق ـفــه لـلـقــاء سريع
ف ــي قـ ـب ــرص ل ـي ــل أم ـ ــس م ــع الــرئ ـيــس
الـقـبــرصــي نـيـكــوس أنــاسـتـسـيــاديــس
بقي غير واضح املعالم.
ّ
ّ
إل أن مـ ـص ــدرًا فــرن ـس ـيــا مـطـلـعــا أك ــد
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن اج ـت ـم ــاع ــا ع ـق ــد فــي
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات امل ــاضـ ـي ــة ب ـ ــن ال ـس ـي ـســي
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بـقــي بـعـيـدًا مــن األض ـ ــواء ،وت ــم خالله
االتفاق على مبادرة مشتركة ملعالجة
ال ــوض ــع ف ــي ل ـب ـن ــان .ورف ـ ــض امل ـصــدر
ت ــأك ـي ــد أو ن ـف ــي أن ي ـك ــون االج ـت ـم ــاع
عـقــد فــي ق ـبــرص ،بـعــد زيـ ــارة خاطفة
ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي لـ ـلـ ـق ــاء ن ـظ ـيــره
املصري الذي زار نيقوسيا للمشاركة

ابن سلمان ال يعارض
استمرار الحريري في قيادة
فريقه حتى االنتخابات
هل صدر قرار بإعفاء
السبهان من مهامه اللبنانية
وترك األمر لليعقوب؟
في قمة ثالثية مع نظيريه اليوناني
والقبرصي .وقال املصدر إن الرئيسني
اتفقا على ثوابت أساسية ،وهي منع
ج ـ ـ ّـر ل ـب ـن ــان إل ـ ــى م ــواج ـه ــة سـيــاسـيــة
ت ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ت ـص ـع ـي ــد وتـ ــوتـ ــر أم ـن ــي
ّ
وسـ ـي ــاس ــي واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي .كـ ـم ــا أكـ ـ ــدا
تمسكهما ببقاء الحريري في رئاسة
الـحـكــومــة .وبحسب امل ـصــدر ،سيوفد
ماكرون في اليومني املقبلني مساعدًا
ب ــارزًا لــه إل ــى ب ـيــروت ،لـلـقــاء الــرؤســاء
الـ ـث ــاث ــة وقـ ـ ـي ـ ــادات أخـ ـ ـ ــرى ،لـلـتــركـيــز
عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ـن ــع ح ـ ـصـ ــول ف ـ ــراغ
حـكــومــي ،ولـشــرح طبيعة االتـصــاالت
ال ـت ــي ج ــرت م ــع ال ـج ــان ــب ال ـس ـع ــودي.
ول ـفــت امل ـص ــدر إل ــى أن ال ـح ــري ــري في
أجواء هذه االتصاالت ،وأن الجانبني

باسيل متفائل ...وعون يريد تفادي «تصريف األعمال» (داالتي ونهرا)

الفرنسي وامل ـصــري أبـلـغــاه بـضــرورة
ع ـقــد مـ ـش ــاورات شــام ـلــة ف ــي ب ـي ــروت،
وأن يبقي الباب مفتوحًا أمام عودته
إلى رئاسة الحكومة ،سواء من خالل
بقاء الحكومة الحالية ،أو عبر إعادة
تشكيل حكومة سياسية ال تستثني
أي قوة.
ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن يـ ـش ــارك ال ـح ــري ــري

ضيق للمستقبل
احتفال ّ
والقوات تغيب عنه

ّ
قـ ّـرر تيار املستقبل أمــس تقليص حجم املهرجان الــذي كــان يخطط لتنظيمه
ً
اليوم في بيروت احتفاال بعودة الرئيس سعد الحريري بعد االحتفال الرسمي
بعيد االستقال ،مكتفيًا بحصر الدعوات ّ
بمنسقي التيار ومسؤوليه في املناطق
ّ
ّ
وع ــدد مــن املـنــاصــريــن ،بــدل الحشد الجماهيري ال ــذي كــان يخطط لــه .وفضل
املستقبليون عدم توسيع املشاركة في االحتفال ،على قاعدة أن الحريري يسافر
ّ
ّ
دائمًا ،ولم يغب هذه ّ
املرة ّملدة طويلة ،وأن االحتفال سيؤكد املؤكد أمام جمهور
املستقبل بأن الحريري كان محتجزًا في السعودية ،ولم يكن «بني أهله وناسه».
لكن مصادر في التيار تتوقع أن يشارك كثيرون في االحتفال من دون دعوة.
وب ــدا الفـتــا اقـتـصــار الــدعــوات على تـيــار املستقبل ،بعد أن أب ــدى حــزب الـقــوات
ّ
وأكدت مصادر ّ
قواتية لـ«األخبار» أنه لم
اللبنانية وآخرون رغبتهم في املشاركة.
ً
ّ
توجه دعوات إلى القوات للمشاركة في االحتفال ،مشيرة إلى أنه «سيكون هناك
لقاء في بيت الوسط في اليومني املقبلني بني الرئيس سعد الحريري والدكتور
سمير جعجع».

ص ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال ع ـيــد
االس ـ ـت ـ ـقـ ــال ،إل ـ ــى ج ــان ــب الــرئ ـي ـســن
م ـي ـش ــال عـ ــون ون ـب ـي ــه ب ـ ـ ـ ّـري ،ع ـل ــى أن
يـلــي االح ـت ـفــال ل ـقــاء يـجـمـعــه برئيس
ّ
الـجـمـهــوريــة ف ــي قـصــر ب ـع ـبــدا .إل أن
ع ــودت ــه ومـ ــا سـيـلـيـهــا م ــن تـ ـط ـ ّـورات،
ّ
تـخــلــف انـقـســامــا بـ ــاآلراء ،لـيــس داخــل
ّ
ف ــري ـق ــه ال ــل ـص ـي ــق ف ـح ـس ــب ك ـم ــا ك ــان

ّ
الحال طوال األيام املاضية ،إنما لدى
فريق عون و 8آذار أيضًا ،الذي تبدي
ً
تفاؤال ،فيما ّ
ّ
يرجح
شخصياته
بعض
ّ
ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر بـ ــدء أزم ـ ــة س ـيــاســيــة
كبيرة.
ً
ف ــرئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ،مـ ـث ــا،
ق ــرأ ف ــي الــرســال ـتــن ال ـل ـتــن وجههما
امل ـلــك سـلـمــان ب ــن عـبــد ال ـعــزيــز وول ــي

ع ـهــده مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ل ـع ــون ،في
مـنــاسـبــة عـيــد االس ـت ـق ــال ،والـتـهـنـئــة
ال ـت ــي وص ـل ـتــه ورئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
من الرئيس األميركي دونالد ترامب،
تـ ـط ـ ّـورًا إي ـج ــاب ـ ّـي ــا .وق ـ ــال أم ـ ــام ّ
زواره
أمـ ـ ــس إن هـ ـ ــذه ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل «كـ ـس ــرت
الـ ّـســم» .وأض ــاف« :حـتــى اآلن ال شيء
واض ـ ـح ـ ــا .نـ ـح ــن فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ع ـ ــودة

هدوا عون!
«السبهانيون» :إذا قبضايات ّ
أرادت السعودية مــن خــال حجز حرية رئيس الحكومة
سـعــد ال ـحــريــري ،وإج ـب ــاره عـلــى تـقــديــم اسـتـقــالـتــه ،إنـهــاء
الـتـســويــة الــرئــاسـيــة ودف ــع ال ـبــاد نـحــو ال ـخ ــراب« .أن ـصــار
السبهان» فــي بـيــروت يـقــولــون ّإن التسوية ّ
ً
غطاء
«أمـنــت
شرعيًا لسالح غير شرعي (يقصدون حــزب الـلــه) .كان
قــوام ـهــا أقـ ــوى م ــارون ــي ،الــرئ ـيــس م ـي ـشــال عـ ــون ،وأق ــوى
ّ
سني سعد الحريري .السعودية ّ
قررت أن تسحب الغطاء
ّ
السني ،ونصحت ابنها سعد بإنهاء التسوية .اآلن بقي
طرف واحد من التسوية ،إذا قبضايات ُ
فليحافظوا (فريق
 ٨آذار) على الغطاء املسيحي الذي يؤمنه عــون» .هل هذا
يعني ّأن ال ـهــدف الـثــانــي بـعــد الـحــريــري هــو ع ــون؟ تهرب
املصادر من اإلجابة املباشرة ،وتقول« :سيعود الحريري
ّ
إلــى الـبـلــد ،ولـكــنــه لــن يتحمل ا ّملـســؤولـيــة مــن جــديــد .كيف
سيقوم عون وحــده بذلك؟ وكــل الضمانات الشكلية التي
ُ
سيقدمها حــزب الـلــه ،لــن تـكــون كــافـيــة ليتمكن عــون من
ُ
الحفاظ على التسوية .فليفتشوا عن واحــدة جــديــدة ،مع

ّ
ُركاب ُجدد ولينسوا أن يكون آل الحريري أحد أطرافها».
ترى املصادر القريبة من الوزير السعودي ثامر السبهان،
والتي التقته أخيرًاّ ،أن السعودية «أضاءت من خالل استقالة
الحريري على أزمة وطنية ،وحولتها إلى عربية ،وال ّ
سيما
اعـتـبــار ّأن مـشــاركــة ح ــزب الـلــه فــي أي حـكــومــة هــو عامل
إرهاب للعالم العربي» .حاليًا ،التقدير هو أن «يعود الحريري
إلى لبنان ليؤكد استقالته ،ويقول للفريق اآلخر ّإن عليهم
معالجة األسباب املوجبة الستقالته حتى ُيفكر في العودة
عنها .وبما ّأن عــون أعجز من معالجتها ،وتـنــازالت حزب
الله الشكلية غير مقنعة ،نكون قد دخلنا في أزمة .املطلوب،
تسليم السالح (املقاومة) إلى (قائد الجيش) جوزف عون».
ُي ـصـ ّـر ه ــؤالء عـلــى أن ـهــم لــم «ي ـح ـفــروا» لـلـحــريــري ،تمهيدًا
ّ
الغتياله السياسي .وتقول املصادر إنه «صارحنا الحريري
بـعــد مـعــركــة ال ـجــرود األخ ـي ــرة ،بــأنـنــا سـنــذهــب لــاعـتــراض
عليك ،ولن نقبل السير بهذه القصة».
(األخبار)

