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ّ
ـنب الخسارة؟

«التحالف» الشمالي مع فرنجية كي ال
ي�خ��رج أح��ده�م��ا ،أو كالهما م�ع��ًا ،خالي
الوفاض من «بازار» التعيينات اإلدارية،
وت �ف��ري��غ ان �ت �ص��اره �م��ا ف��ي االنتخابات
النيابية من مضمونه.
وم � ��ع أن م � �ص ��ادر ال� �ص� �ف ��دي أوضحت

ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن زي ��ارت ��ه ل �ف��رن �ج �ي��ة «ال
ع�لاق��ة ل�ه��ا بالتنسيق بينهما لضمان
حصة للشمال في التعيينات اإلدارية»،
فإنها لم تمانع «وجود تنسيق شمالي
م��ن ه ��ذا ال �ن��وع ،ي �ع��زز م��وق�ع��ه ف��ي وجه
السلطة املركزية» ،مشيرة إلى أن «هدف
الزيارة هو تثبيت أسس الحوار وإزالة
خطوط التماس النفسية ،وترسيخ مبدأ
االن�ف�ت��اح ال��ذي ت��رج��م بحكومة الوحدة
ال��وط�ن�ي��ة» .ورأت ت�ل��ك امل �ص��ادر أن��ه بما
أن تيار املردة ممثل في الحكومة بوزير
ّ
يلتقي أغ�ل��ب ال�ق��وى السياسية ،فحري
بالصفدي االلتقاء به وبمرجعيته ،وهو
انفتاح طبيعي ليس موجهًا إلى أحد ،بل
هو تكريس لواقع واقتناع عنده ،وألن
الرجلني ،أقله اجتماعيًا،
التواصل بني
ّ
لم ينقطع ،حتى في عز «الحامولة».
ورأت املصادر أنه «ال يفترض أن يكون
ت � �ح ��رك ال� �ص� �ف ��دي ق� ��د ح� �ش ��ر أح� � � �دًا في
طرابلس أو أزع�ج��ه ،ب��ل ي� ّ
�رج��ح أن��ه أراح
ال �ك��ل ف�ي�ه��ا ،وث �ب��ت امل�ن�ح��ى التصالحي
ع �ل��ى ك ��ل امل �س �ت��وي��ات ب �ع��دم��ا تكرست
روح �ي��ة امل�ش��ارك��ة م�ن��ذ ات �ف��اق الدوحة»،
الفتة إلى أن الصفدي «يكرس االنفتاح
ال�س�ي��اس��ي ال�ش�م��ال��ي وي�س�ق��ط الحواجز
السياسية ب�ين زغ��رت��ا وط��راب �ل��س ،فهو
ال يبني محاور أو اصطفافات سياسية
جديدة».
وإذ ش ��ددت امل �ص��ادر ع�ل��ى أن للصفدي
«اس �ت �ق�لال �ي��ة س �ي��اس �ي��ة» ،ردًا ع �ل��ى من
ي�ق��ول إن��ه «ذاب» داخ��ل ت�ي��ار املستقبل،
فقد استبعدت أن تكون زي��ارة فرنجية
ق � ��د أزع� � �ج � ��ت ال� � �ح � ��ري � ��ري أو ميقاتي
وسواهما ،ألن «م��ن ينزعج منها ينظر
إلى السياسة من خالل أفق ضيق ،بينما
ّ
من يرها من خالل أفق واسع فسيعدها
ّ
تصب في مصلحته ،ألن توسيع «بيكار»
التفاهمات السياسية وع��ودة «اللعبة»
إلى حجمها الطبيعي ،من شأنه إسقاط
«املحرمات» السياسية التي تكرست في
الفترة السابقة».

تحليل خباري

ّ
الالعبون باملتفجرات على أبواب املدينة
فداء عيتاني
م��ن ال�ب��داي��ة ،تتجه مدينة ط��راب�ل��س إل��ى مرحلة جديدة،
ق��د ال ت �ك��ون دخ�ل�ت�ه��ا ف�ع�ل�ي��ًا ،ل�ك�ن�ه��ا ع �ل��ى أب��واب �ه��ا بكل
�رورة فإنه ال بد من إع��ادة توزيع األوراق
تأكيد ،وب��ال�ض� ً
ع�ل��ى األط� ��راف ك��اف��ة ،وم��ن ال �ب��داي��ة ،ف��إن م��ا س�ي�ج��ري في
طرابلس خالل األشهر املقبلة (أو العام املقبل إذا لم تقر
االن�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل� ّ�دي��ة ف��ي م��وع��ده��ا) ق��د ال ي��أت��ي بالخير
والبركات وال باملن والسلوى على أبناء املدينة ،بل يعيد
تكوين التحالفات الفوقية فقط ال غير.
ال�ح��ري��ري��ة :ل�ي��س ب��ال �ض��رورة أن ت�ك��ون ه��ي نفسها تيار
امل�س�ت�ق�ب��ل ،ث �م��ة م��ن ي �س �ع��ون إل ��ى أن ت �ك��ون ه �ن��اك حالة
انفصام بني رئيس الحكومة سعد الحريري القوي سنيًا،
وبني تياره في الشمال ،العديد ممن عجزوا عن التفاهم
م��ع ن� ��واب ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،وم ��ع م �ص��ال��ح م��دي��ري لعبة
التيار في الشمال يعملون من أج��ل إقامة فصل ،لديهم
نظر ،فمن ناحية ال يمكنهم مواجهة رئيس
فيه وجهة ّ
ال�ح�ك��وم��ة ال�س��ن��ي ،وم��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ف��إن ك ��وادر تياره
يغلق أمامهم املنافذ على العمل أو يكاد ويصارعهم في
معارك هامشية ويستنزف قدراتهم في األزمة ،وبالتالي،
فإن الحفاظ على حد أدنى من العمل في املدينة وعكس
موازين القوى العليا في الشارع يفترض (في رأي هؤالء)
الفصل بني الرجل وبني كوادره.
م��ن ناحية التيار ال ش��يء ي�ب� ّ�رر ه��ذا االن�ف�ص��ال ،ب��ل على
ال�ع�ك��س ،ف��إن وج��ود رئ�ي��س حكومة م��ن خ��ارج طرابلس
ي�ف�ت��رض ت�ق��وي��ة ال�ع�ن��اص��ر ال�ط��راب�ل�س�ي��ة امل � ّ
�ؤي ��دة ل��ه من
ّ
دون ن�ق��اش ،على ح�س��اب ن��زع��ة ال �ع��داء الطرابلسية ألي
رئيس حكومة من خارجها ،وألي زعامة سنية من خارج
العاصمة الثانية للبالد ،والعاصمة األولى للطائفة.
ال�ك��رام�ي��ة :ال ت�ت��راج��ع لكنها ال ت�ت�ق��دم ،وه��ي ال �ي��وم تقف
بني زعامة عمر كرامي رئيس الحكومة األسبق ،وفيصل
ك��رام��ي ال �ش��اب ال �ط��ام��ح إل ��ى أداء دور ،ت�ب�ح��ث ع��ن أفق
للعمل ،وتبحث أيضًا عن حلفاء ج� ّ
�دي�ين ،لكنها تحتاج
إل ��ى وق ��ت أط ��ول ب�ق�ل�ي��ل م��ن م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات البلدية
ال��رس�م��ي الس �ت�ع��ادة وض��ع م �ي��دان��ي ،وق��د ت�ج��د مصلحة
مباشرة باستقرار دائم في املدينة ،وفي ّلم شمل نفسها
إل��ى األط��راف التي ع��ادت إل��ى خطها ،وتتمكن ال�ي��وم من
مواجهة تيار املستقبل ،بعدما كانت مواجهته إلى أشهر
مضت «تابو» ومن املحرمات .وتبدو عصبية آل كرامي
تواجه مصيرها بالهرم ،ورغ��م ّ أن فيصل كرامي يحاول
بناء تجربة مختلفة وشابة ،فإن الحظ سبق أن واجه آل
كرامي في االنتخابات التي خاضها الرئيس عمر كرامي

ما قل
ودل
تصريحات
المسؤولين اإلسرائيليين
تستهدف الردع ...ال حرب
وشيكة
«جيروزاليم بوست»:
حزب اهلل أصبح قادرًا على
وسط إسرائيل
إصابة َ

إل��ى ع�م��ل ه�ج��وم��ي اس�ت�ب��اق��ي ض��د حزب
الله ،أم انتظار قيام املنظمة بهجوم لترد
عليه؟» .وفي معرض اإلجابة ،رأى الجنرال
ف ��ي االح� �ت� �ي ��اط أن � ��ه ف ��ي ح ��ال ��ة الهجوم
االس �ت �ب��اق��ي س�ت�ك�س��ب إس��رائ �ي��ل عنصر
امل �ف��اج��أة ،فيما ستتكبد ثمنًا سياسيًا
كبيرًا ألنها ستبدو بمظهر املعتدي .أما
في الحالة الثانية ،فإن الوضع السياسي
س�ي�ك��ون م��ري�ح��ًا إلس��رائ �ي��ل ،فيما الثمن
ال �ع �س �ك��ري ال� � ��ذي س �ت �ض �ط��ر إل � ��ى دفعه
سيكون أغلى ،وخصوصًا في ما يرتبط
بالجبهة الداخلية ،وال سيما أن «املدى
(الصواريخ) هذه املرة سيشمل تل أبيب
وجوارها» .وخلص الكاتب إلى استنتاج
أن إسرائيل تعتمد على ما يبدو الخيار
ال�ث��ان��ي« ،ول��ذل��ك ع�ن��دم��ا ت�ص��اع��د التوتر
في الشمال ،سارع القادة (اإلسرائيليون)
إلى التهدئة».

تضامنًا مع لبنان
�واز ،أك � � ��دت ج ��ام �ع ��ة الدول
ف� ��ي خ� ��ط م � � � � ٍ
ال �ع��رب �ي��ة ،أم� ��س ،ت�ض��ام�ن�ه��ا ال �ك��ام��ل مع
لبنان ف��ي وج��ه ال�ت�ه��دي��دات اإلسرائيلية
بالهجوم عليه.
وأع� � �ل� � �ن � ��ت ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة أن� � �ه � ��ا ستجري
اتصاالتها للوقوف في وجه التهديدات
«الفظة بالهجوم على هذا البلد العربي
الذي طاملا عانى االعتداءات واالنتهاكات
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة وم� ��ا زال ي �ع��ان��ي احتالل
إسرائيل ألجزاء من األراضى اللبنانية».
وأشار البيان إلى أن «استمرار الحصانة
املمنوحة إلسرائيل من القانون الدولي
س �ت �ك��ون ل��ه ع��واق��ب وخ �ي �م��ة ع �ل��ى األمن
واالستقرار في املنطقة».
وإذ ن��اش��دت الجامعة اإلدارة األميركية
ت��وض�ي��ح م��وق�ف�ه��ا م��ن ه ��ذه التهديدات،
ختمت بيانها ب��أن «الصمت الدولي عن
مثل هذه التهديدات يبعث برسالة سلبية
إلى الشعوب العربية التي فقدت الثقة في
نيات إسرائيل ،وكذلك في رغبة املجتمع
الدولى في كبح جماح ممارساتها ومثل
هذه التوجهات السلبية».

كويباس في قيادة اليونيفيل
إل ��ى ذل� ��ك ،ان �ت �ه��ت أم ��س والي� ��ة الجنرال
كالوديو غراتسيانو ،ال��ذي أمضى ثالث
قيادة قوات األمم
سنوات من الخدمة في
ّ
امل�ت�ح��دة ،املنصب ال��ذي تسلمه الجنرال
اإلسباني ألبرتو أسارتا كويباس.
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مازح رئيس املجلس
النيابي نبيه بري ّ
زوراه
بأنه ال يجد وقتًا للعثور
على رئيس الحكومة سعد
الحريري ملناقشته في أمور
البالد .فهو يسافر يومني
ونصف اليوم ويبقى في
البالد يومني ،ونريد منه أن
يجعل الفترة الفاصلة بني
سفرين أكثر من ثالثة أيام

عام  ،2009إذ كان أمام الخيار املر ،إما الخروج من الحياة
السياسية ،أو مواجهة انتخابات قاسية وخاسرة على
األرجح ،وهذا ما حصل.
نجيب ميقاتي من
السابق
الرئيس
امليقاتي :ال شك في أن
لاّ ْ
أكثر االتجاهات بحثًا عن االستقرار ،إ أن ال شيء يمنعه
م��ن خ��وض م�ع��رك��ة إذا ت��واف��ر ع��دد م��ن امل�ع�ط�ي��ات حوله،
منها ما هو متعلق بالتحالفات ،ومنها ما هو ميداني،
يعرف امليقاتي يقول إنه أكثر الشخصيات
وإذا كان من
ً
الطرابلسية ًق�ب��وال ب�ين أه��ل املدينة وأك�ث��ر الشخصيات
ّ
السنية قبوال بني أبناء طائفته ،بعد الحريري ،فإن هؤالء

أنفسهم ي �ح��ذرون م��ن أن امل�ي�ق��ات��ي يلعب دائ�م��ًا ّبتكتيك
ي��وح��ي ف�ي��ه ب��أن��ه س�ي�خ��وض م�ع��رك��ة ش��رس��ة ،وي��وف��ر لها
ّ
ويهم بها ،لكنه يحسن التفاوض والعودة
اإلمكانات كلها
إلى الحلول الفوقية والتسويات الحسابية الباردة.
الصفدي :يحمل الوزير محمد الصفدي طموحات كبيرة،
وهو يسعى إلى حالة سلم واستقرار في املدينة تمهيدًا
لتكريس موقعه ودوره ،يخطئ من يعتقد أن هذا الرجل
غير ق��ادر على خ��وض معركة ،أو أن��ه ال يمكنه التحالف
مع أط��راف آخرين بعدما ُج ّر إلى «زواج املتعة» مع تيار
املستقبل ف��ي انتخابات ع��ام  ،2009ويخطئ م��ن يعتقد
أن الطريق مقفل بني الصفدي وغريمه الفعلي ،الرئيس
ميقاتي ،الطريق بني الرجلني ّ ممكنة دائمًا ،وال ينقصها
أحيانًا إال بعض الثقة ،وكما أن الصفدي يمتلك طموحات
كبيرة أب�ع��د م��ن ال ��وزارة ،وأق��رب إل� ً�ى ت��رؤوس الحكومة،
وت�ص�ب��ح ال��زع��ام��ة ال�ش�م��ال�ي��ة م��دخ�لا الس�ت�ح�ق��اق رئاسة
الحكومة ،وكما يداعبك الصفدي بوجهه الباسم وهو
في الواقع يرسم خطط معارك سياسية مقبلة وهو يعلم
أن��ه ق��ادر على خوضها ،كذلك غريمه وحليفه املحتمل،
ميقاتي ،فإنه يخدعك بكل ما تسمعه عنه ،حتى إذا دخلت
ع�ق�ل��ه ع�ل�م��ت أن ّال�ل�ح�ظ��ة وال �ق ��درة ه�م��ا ال �ل �ت��ان تحكمان
خطواته ،وإن غلفهما بالصبر وأخ�لاق�ي��ات الجنتلمان.
والصفدي في نهاية األمر يسعى إلى تكريس مصالحة
ّ
طرابلسية طرابلسية كبيرة ،ويعدها جزءًا من مشروعه.
قوى أخ��رى متفرقة لم تعد تعرف مكانًا لها في املدينة،
ّ
وينظر بعضها إل��ى ح� ً�زب الله وي��رددون أن ه� ّ�ذا الحزب،
بعدما س��اع��دوه ط��وي�لا ،بحسب كالمهم ،يتخلى عنهم،
وفي مقابلها قوى ترى أنها خاضت حروبًا ومعارك تيار
ّ
املالي عنهم،
املستقبل ،قبل أن يقرر التيار قطع اإلم��داد
وتفريق جماعاتهم وهدم لذاتهم.
وب�ين ه��ؤالء يبحث أحيانًا رف�ع��ت عيد ع��ن م��وق��ع ودور،
ّ
وجدية
وه��و ي�ك� ّ�رر ك�لام ال�ص�ف��دي ب��أن مصالحة كبيرة
ّ
ضرورية في املدينة.

علم
و خبر
شهر عسل
ّ
وزارية أن هناك شهر عسل الفتًا بني الرئيس سعد الحريري
أوساط
الحظت ّ
ووزراء تكتل التغيير واإلصالح خالل جلسات مجلس الوزراء ،بما يعكس
التفاهم بني الحريري وع��ون .ويستجيب الحريري في الجلسات لكل ما
املقابل ،فإن الوزير شربل نحاس املعروف
يرضي الوزير جبران باسيل .في
ّ
ّ
يتجنب انتقاد وزيرة املال ّ
ريا الحسن ،أو
بتشدده في املسائل االقتصادية،
الدخول في جدال معها.

اإلرجاء واإلجراء
أك��د ن��واب شماليون خ�لال اجتماعات م��ع ع��دد م��ن أع�ض��اء كتلة املستقبل
في طرابلس ،أنه لم يجر الحديث بني ّ
مقربني من الرئيس نجيب ميقاتي
تحالف الرجلني في االنتخابات البلدية في
وال��وزي��ر محمد الصفدي عن
ّ
وجه ّ
تيار املستقبل ،مشددين على أن الحديث عن هذا امللف ال يزال باكرًا،
ّ
في ظل تأرجح االستحقاق بني اإلرجاء واإلجراء.

نقابة الصيادلة وعقوبات وزير الصحة
حتى نلتقيه.
من جهة ثانية ،تمنى
رئيس املجلس على جهات
سياسية كما طلب من
معاونيه ونوابه ،التوقف
عن أي سجال سياسي
وذلك ربطًا بفترة الحداد
القائمة على ضحايا الطائرة
اإلثيوبية املنكوبة ،التي
يقول زوار بري إنها ال تزال
املوضوع االبرز في أحاديث
عني التينة.

عقوبة اإلقفال أسبوعني التي ّ
قررها وزير الصحة محمد جواد خليفة بحق
عدد من الصيدليات ومستودعات االدوية على خلفية دواء القلب املزور ،يبدو
أنها لن تكون كافية ب��رأي نافذين في نقابة الصيادلة التي ستدرس قريبًا
امللف وتحيل املعاقبني الى مجلس تأديبي مع ترجيح إصدار عقوبة باإلقفال
سنة كاملة إضافة الى االسبوعني ،علمًا بأن هناك نقاشًا كبيرًا يحصل بني
الصيادلة ح��ول ق��رارات لتنظيم املهنة ،وخصوصًا أن الحديث عن التزوي
يتفرع ليشمل االدوية التي ُتعد في دول آسيوية ال في بالد املنشأ للشركات
املصنعة ،لينتقل الى أدوية ت ّ
هرب الى لبنان بعد شرائها من دول تدعم الدواء
بأقل من نصف سعرها ،وتباع في بيروت بأسعار مضاعفة.

السعودية واملؤسسة اللبنانية لإلرسال
ّ
ّ
كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولني بارزين في اململكة العربية السعودية
ً
إقليمي لدى الرئيس سعد الحريري لعدم ممارسة
تدخلوا بناء على طلب ّ
أي دور في املعركة التي يشنها قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع بهدف
انتزاع ملكية املؤسسة اللبنانية لإلرسال من رئيسها الحالي بيار الضاهر.

