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دارة  ة بج ة الذهبي راز الميدالي ري الح ق الحري ستعد رفي ضائعة، ي اراة الفرص ال ي مب ستحقها . ف ال ي
ائزة في                  ّد، فباتت الج بالفطرة، وهو الذي آان في عالم االعمال رجل اقتناص الفرص، لكنه عمل وآ

ابرة      ا      . متناول يده بفضل االجتهاد والمث المقلوب، والمث راءة ب اد في الق أ  االجته ى الخط ة  . برة عل مريع
ان                        ورًا آ هذه المفارقة التي تقود رئيس الحكومة الى ان يرمي في احضان شرآائه المضاربين جمه

شرآاء الخصوم  ؤالء ال ى ه تفض عل ه ان ين رم  . ينتظر من ذي يح اس ال ن الن اد ع ذا االبتع ف ه مخي
ى                  ة تكون عل روت، من ان يمارس زعام اريخ بي ه،   صاحب اآبر انتصار انتخابي في ت در امكانات  ق

.فضًال عن ادعاءاته
د المنظور،            محّير هذا االحجام عن تأدية دور رجل الدولة، وال مرشح غيره لمثل هذا الدور في االم

ة ة الحاآم ل داخل الترآيب ى االق ّصب  . عل ون عن التع ا يك د م ه ابع ري ان ق الحري ارفو رفي ول ع يق
سلم        الطائفي، وهذا على االرجح صحيح، بدليل تنّوع صدا        لكن  . قاته وعطاءاته، في الحرب آما في ال

وني                            وره التلفزي ل طائفي الطابع في ظه ى تحلي ه ال ر انزالق ذرًا لتبري د ع ده ال يفي غياب التعّصب عن
أ                      . االخير ام االول خط ة، وهو في المق يس الحكوم ه رئ بل انه، على العكس، يعّظم الخطأ الذي ارتكب

.ةفي حق نفسه، وقْل خطأين في جملة واحد
ون                             ه عن سماع اصوات ال ل ه صّم اذني اش هو ان ه النق  الخطأ االول الذي وقع فيه الحريري بتطييف
ستطيع ان                        ك االصوات التي ي ق، تل سداد االف طائفي لها تلتقي آلها في الشكوى من سوء االحوال وان

رة عن المواآب                  ى م ان، اذا تخل ا في البرلم ة الضخمة   يلتقط الكثير منها في االحياء التي يمّثله ة االمني
داد                 دل تع ازوت، ب ح الم اطلين عن العمل وروائ التي تالزمه وراح يجول مشيًا على االقدام وسط الع

قد يكون الحريري حرًا، في النهاية، بان       . رؤوس السياح في مقاهي شارع المعرض وردهات الفنادق       
.حين الوقتيجازف بشعبيته االنتخابية، معتقدًا انه قادر على استعادتها عندما ي

ا؟   ى تثميره ادر عل د الق و الوحي ا ه اني، فيم أه الث ه خط ضّيعها ل ي ي ستعيد الفرصة الت  ولكن آيف ي
ا   دًا هن و تحدي اني ه أ الث ه،     : الخط اس عن ن الن ر م ا الكثي ي يكّونه صورة الت ري ال ل الحري ي تجاه ف

م افضل من       وخصوصًا اولئك المسيحيين المعتدلين الذين لم يجد رئيس الحكومة وسيلة للتع            اطي معه
ات،             . التهجم واالفتراء  قطعًا، ليست صورة ايجابية بالكامل، لكن الشوائب التي فيها تظل توازنها توقع

انيين،         . وآمال، واحتماالت ُتربط بنجاح الحريري ويتفنن هو بالهرب منها         ر من اللبن قطعًا، يأخذ الكثي
ي    اهمت ف ة س ة تفاؤلي ري سياس ى الحري سيحيين، عل سلمين وم ديم اظم ال ته   تع الل رئاس ام خ ن الع

اذ                       سامحته ان هو نجح في االنق ستعدة لم البيتهم م راوي، لكن غ اس اله رئيس الي د ال الحكومة في عه
ستحيلة                 ة الم ذه المهم ر   . االقتصادي اليوم، في لحظة ال يبدو احد غيره قادرًا على مثل ه ًا، ال يغف قطع

 في ترآيبة سياسية فاسدة تأسر الحياة       الكثير من المواطنين، مسيحيين ومسلمين، للحريري انه يشارك       
رًا اذا   سادًا وأس يزداد ف ان الوضع س ين ب ى يق م عل ذيتها، لكن معظمه ي تغ ساهم ف ه ي ل ان ة، ب الوطني

.استسلم لها الحريري، آما بدأ يفعل
ى               ات، وهو ال يفعل حت ى الحري  فالحريري يستسلم لهذه الترآيبة حين ال ينتفض في وجه التعدي عل

  للتذآير، يوم شنت االجهزة االمنية حملتها. ل التعدي صفعة موجهة مباشرة الى حكومتهعندما يشّك
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ة   "العشوائية ضد العونيين و    وات اللبناني ة         ٧في   " الق يس الجمهوري سيحيون نحو رئ م يلتفت الم  آب، ل
أتِ       م ي سني، فل ة ال يس الحكوم ن رئ م م دخل الحاس روا الت ل انتظ اروني، ب سلم  . الم ري يست والحري

آيبة الحاآمة حين يرفض ان يرى ان الوصاية السورية هي ما يعّكر اللعبة السياسية، وما يفرض                للتر
ي النهوض   ه ف ع حظوظ الحري م م ب اني، وآ ع اللبن ع المجتم ع واق ا م ة له ًا ال عالق ًا واوزان . احجام

ارة   بة زي سحر يعطي سلطة الوصاية، بمناس نح غطاءه لضرب من ال اآثر حين يم ر ف سلم اآث ويست
اذ                        ال ة النق وانى عن التضحية المالي رى التي ال تت شقيقة الكب رئيس بشار االسد الى بيروت، صورة ال

الشقيق االصغر، فيما هو اآثر العارفين بالتكلفة االقتصادية الناتجة من الحالة الشاذة المرعية سوريًا،      
سحبه                   ا ت اني او بم راد الطاقم الحاآم اللبن ين اف رة    سواء بما تفرضه من محاصصة ب  مباشرة من دائ

. اللبناني القائم، جماعات وافرادًا-االعمال واالقتصاد الوطني برمته لمصلحة المرآب السوري 
ام      ى ع رة االول ة للم ة الحكوم ى رئاس ري ال اء الحري دما ج ار   ١٩٩٢ عن ار االعم لفًا بغ ًال س ، مكل

ان مقومات د         تعادة لبن اح اس تقالله   والنهوض، شّيعت اوساطه ان نجاحه سيكون مفت ائم اس ه ودع . ولت
ى          رة اول . لالمانة، لم يشارك الحريري نفسه علنًا في هذا التنظير لهذه الفرصة، بل اآتفى باضاعتها م

  !حرام. آبير" نجاح"وها هو يهيئ نفسه لتكرار االنجاز مرة ثانية، وب
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