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ة                   ع المعارضة، والسلطة القائم ى موق ه ال ما الذي ينتظره رفيق الحريري بعد ؟ الحكم السوري دفع ب
ن   ه م ه وآأن ها تتضامن مع ي المعارضة، والمعارضة نفس ه ف ى اساس ان ه عل ل مع ان تتعام ي لبن ف

و   . مكوناتها االساسية، لكنه يفّضل االنتظار آأنه يملك خيارًا آخر         ى       يكتفي بانتداب ن ه ال ريبين من اب ق
 .اجتماعات المعارضة وال يحسم امره

ل                         ار قب ار حين يجب ان يخت في ما مضى، عّودنا الحريري ان يبقى اسير حسابات متناقضة فال يخت
.ان ينتهي باالنحناء امام العاصفة، ويرّوح الفرصة تلو الفرصة

ا    ولكن اين العاصفة اليوم؟ اذا آان من عاصفة، فان رياحها ال تهب    روت، آم من دمشق في اتجاه بي
ربيين         ره ان             . يعرف الحريري من لقاءاته المتكررة مع السفراء الغ ر من غي ري اآث ل يعرف الحري ب

ّرة ان تحطمت شر تحطيم                          ه سبق للج اي عاصفة لن تهدد بكسر الجّرة بينه وبين الحكم البعثي، اذ ان
.١٥٥٩آان وراء القرار منذ اقتنع ارآان الحكم في دمشق، وإن خطَأ، بان الحريري 

ة                        ين في معادل ر وازن  واذا آان ال يزال يملك اصدقاء هناك، فهو على علم، وال ريب، بانهم باتوا غي
د                    . المتبقي من البعَثين   ه من مجاراة ولي ا يمنع ًا، م دعي احيان ان ي ا آ ام تراه هواه القومي العربي، آم

م         عاصم قانصوه لالعتقاد ان الق    " براءة"جنبالط؟ تلزم    ى الحك ومية العربية تبرر االستبداد، وتملي عل
.الدمشقي اخضاع لبنان، بعد سوريا، الى حكم مافياته

ه ببساطة ينتظر ساعته               ري ان أّخر الحري ه            . قد يكون سبب ت أن يفوت نًا، ولكن اال يخاطر إذذاك ب حس
ذا آان انضمام  فا. الوقت؟ او ان يفوت المعارضة؟ ذلك ان التحاق الحريري بها ليس تحصيال حاصال            

ا     رين فيه لكن  . الحريري الى جبهة المعارضة غير سهل عليه، فانه غير سهل ايضًا على اطراف آثي
ه  . من دونه تفقد الكثير، ومعه تغامر ايضًا بالكثير     : حال المعارضة مع الحريري شائكة     ففي ازاء وزن

ات التي         االنتخابي الحاسم في اآثر من منطقة، وليس فقط في بيروت، هناك صعوبة            د الفئ  تسويقه عن
.ليست معه اصًال

ذه                        ة بسبب ه ة آامل ة حرآ ك حري وفي هذا المعنى، ال يملك الحريري المتسع من الوقت، مثلما ال يمل
ا، ان             . الصعوبة في تسويق صورته    وقد يكون من واجبه، ان قرر االلتحاق بالمعارضة واراد انجاحه

ذي يحوط                يساعد حلفاءه على القيام بالتسويق الضروري         ر ال د اللغط الكبي ى تبدي ر ادق، عل او، بتعبي
.تجربته في الحكم

تقاللية            اده االس ري اوراق اعتم ديم الحري ى       . المسألة ليست في تق ى وافق عل ة البريستول   "فمت ، "وثيق
ه آخرون          ا   . يكون قد وافق عليها بكاملها، وان تحفظ على هذا البند او ذاك، على غرار ما فعل ا انه آم

ي  ة  ليست ف ى النهاي ه، حت ه خط المعارضة، اذا التزم دى التزام روعة،  . م ن مش كوك، وان تك فالش
ة     اح الالئح ن نج وال م ع االح ي جمي أتي ف دها ي ي المعارضة، وتبدي ع االطراف ف ى جمي ق عل تنطب
ى                  د لتماسكها، وهو عل ة هي الضامن الوحي ى دينامي الجمهورية اآلخذة في التكون، في المحافظة عل

 .الذي يقوم به يوميًا وليد جنبالط" لتصعيدا"االرجح سر 
. هنا ايضًا، ومثلما هي الحال مع بعض االطراف المسيحيين في المعارضة، ال بد من صراحة مطلقة               
 وهذا يعني ان مقتضيات تصحيح صورة الحريري، اذا قرر االلتحاق علنًا بالمعارضة، تتصل بما
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الي   ي والم ه السياس ه، اي وزن ة قوت و نقط ره ه رى  يعتب ة اخ ن جه بالد م روعه لل ة، ومش ن جه .  م
ين                     وازي ب ة التي ت فمشروع الحريري بحاجة الى ان يعيد صاحبه تفصيله ليس لسبب اال لمنع المعادل

ة     ة التي ت                . هذا المشروع والمديونية العام دحض، اذا استطاع، التهم ري ان ي ى الحري ه  اي ان عل حّمل
فحسابات الدولة السيئة ال    . لكن ذلك يتطلب منه تصرفًا سياسيًا ليس من عادته        . وحده مسؤولية الديون  

تذآار حصة رئيسي                   ًا من اس د تالي ا، وال ب ائز اغفاله ر ج تختصر بمسؤوليته الشخصية، وان يكن غي
خرين، ومن دون     الجمهورية اللذين عاصرهما، والرئيس األوحد لمجلس النواب، فضًال عن شرآاء آ          
ة                    ات اللبناني د المافي ى ي ا اذا   .  السورية  –ان ينسى آلفة االجهزة االمنية وال ما آان يتم اقتطاعه عل ام

ًا         ة واحيان ل المهادن وية، ب ة التس ع نزع ة م راء قطيع ًال اج رر فع د ق ون ق ك، فيك ري ذل ل الحري فع
.االستسالم، التي الزمت تجربته في الحكم

لمشروع السابق، ال ُتغني عن تحديد مشروعه للمستقبل، وتحديدًا لجهة السياسة            غير ان اعادة تحديد ا    
واطنين مع                            ى اوسع قاعدة من الم ع الضرائب عل ى توزي وم عل ا، وهي تق الضريبية التي ينحاز اليه

اء عن الميسورين والشرآات يمن . تخفيف االعب ي ته ذه المدرسة االقتصادية هي الت د، ان ه بالتأآي
دة       اليوم في الع     ا ليست الوحي ى عن اي        . الم، اال انه ري، في اي حال، ان يتخل وب من الحري والمطل

ا بقي آالم             "صلف في الدفاع عن خياره المالي والضريبي، ومبارحة منطق           ى حق وم انا وحدي عل
".تنظير

اً                  دوام تصرفًا احادي ، وهذا يقودنا الى موضوع الوزن المالي والسياسي للحريري الذي اتاح له على ال
ان      . فمع هؤالء، من عادة الحريري ان يلين ويستسلم       . اللهم مع الذين يملكون القوة     اما مع اآلخرين فك
ه                     . شراء الذمم واحيانًا الوعيد    م يكن بحاجة الي واذا . هذا فضًال عن ضيق صدره مع االعالم حين ل

 اول عهد الرئيس    آان صحيحًا ان الحريري عّدل من هذه الممارسة بعد مرحلة تغييبه عن السلطة في             
.اميل لحود، اال انه ال يزال يعاني من سمعته القديمة في اوساط عديدة

ين                . الحريري، إن عارض، لن يكون رجًال جديداً       ه المحتمل ك حال معظم حلفائ ه في ذل ال بأس، فحال
رى في                   . في المعارضة  ل ان ي ى االق ه عل لكن الحريري، إن عارض وشاء انتصار المعارضة، علي

 . الجديدة فرصة ذهبية لتجديد نفسه، فعساه ال يفّوتها هذه المرةالصفحة
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