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بدأت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فور تشكلها برحلة األلف ميل على طريق تنفيذ الوعود التي وعد بها 
ما زالت تتلمس طريق االنطالقة المنتظرة، محاولة ميقاتي عند تسميته. وهي حتى كتابة هذه األسطر 

الداخل والخارج على السواء، وتحول دون تحقيق الحركة التغلب على الرياح القوية التي تواجهها من 
 .المتوقعة بالزخم الالزم لتسريع خطوات اإلنقاذ

يام ما بعد التشكيل في تاكيد جميع االفرقاء على اجراء االنتخابية النيابية وتمثل الموقف االبرز خالل أ 
نوعا ما عن خريطة مجلس النواب في الربيع من العام المقبل والتي من شأنها ان ترسم مسارا معدال 

 الحالي، وان لن تتم تغييرات دراماتيكية على مشهد تلك الخريطة.

ذا كان من المبكر اليوم الحكم على طبيعة المعركة االنتخابية وآلية التغيير المرتقبة وتراجع بعض إو  
اإلنجاز، بالنسبة لكل تطغى على ما غيرها من اعتبارات العمل و قوى الحكم، فإن الحسابات االنتخابية 

أسيرة الحسابات الحزبية حتى البطاقة التمويلية  والحزبية. وفي مثال بسيط على ذلك باتتالقوى السياسية 
غني من جوع، بعد الشعبية للبطاقة التي أصبحت ال تسمن وال تقة التي تسعى لالستئثار بالمكاسب الضي

، علما ان سعد صرف الدوالر االميركي قياسا لمحروقاتاالرتفاعات الجنونية في أسعار السلع الغذائية وا
 .لليرة اللبنانية قد عاود االرتفاع بعد فترة تراجع على اثر تشكيل الحكومة

على موقفها القاضي بربط فتح باب المساعدات باإلصالحات  إصراراالدول المانحة تزداد ، خارجيا 
دمته من برامج لوقف الهدر ومحاربة الفساد، وكان الموعودة، من الحكومات اللبنانية المتعاقبة، وما ق

، والذي لم يتحقق ٢٠١٨الحريري في مؤتمر سيدر في أيار  الرئيس سعد آخرها ما إلتزمت به حكومة
 تى اآلن بند واحد.منه ح

 ل إلى الدوران في حلقة مفرغة، على طريقة بيضة المساعدات أوال، أم دجاجةوتكاد هذه المسألة تتحو  
ت، على اعتبار أن اإلصالحات في الكهرباء وقطاعات حيوية أخرى تحتاج إلى أموال غير اإلصالحا

متوفرة في خزينة الدولة، وبالتالي تحتاج إلى الدعم المالي الفوري إلطالق ورشة اإلصالحات، في حين 
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لسياسية الفاسدة، أن الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية فاقدة الثقة بالدولة اللبنانية وبالمنظومة ا
 .وتطالب بتحقيق اإلصالحات قبل تقديم المساعدات

ل هذه الحلقة المفرغة إلى مصيدة للحكومة الميقاتية، إلجهاض خطواتها اإلنقاذية أن تتحو خشى وي   
للحمالت اإلنتخابية  يستعملها البعض وقودا، عبر خطابات شعبوية، عن اهدافهاواإلصالحية، وإلهائها 

 .لى حساب القرارات غير الشعبية التي تتطلبها خطط اإلنقاذ واإلصالحالمنتظرة، وع

انتظار العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتبيان الخيط األبيض من الخيط األسود وفي  
في ملف المساعدات الخارجية، يمكن للحكومة أن تبدأ بسلسلة خطوات إصالحية في الداخل، ولو كانت 

 .في طريق اإلصالح مهما كانت الصعوبات يد على التصميم الجدي للمضي قدماللتأكصغيرة، 

كثر من سؤال لدى جهات مراقبة لعمل الحكومة ليست بعيدة عن فلك رئيسها: ماذا يمنع أوهنا ثمة  
ة الصالحيات الكاملة لها، ، من اإلسراع في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وإعادالحكومة، مثال

 مع نصائح المؤسسات المالية الدولية؟ تجاوبا

س إدارة جديد لمؤسسة ، هل تستسلم الحكومة للمحاصصات السياسية التي تعرقل تعيين مجلواستطرادا 
سنة من الفراغ القاتل، والذي أدى إلى هذا  ١٥عيد تنظيم العمل في هذه المؤسسة الحيوية بعد الكهرباء، ي

 ؟بت بنصف المديونية العامة تقريباالتدهور في الكهرباء التي تسب

لماذا ال تبدأ الحكومة، وباالتفاق مع رئاسة مجلس النواب في إعادة النظر بالمعاشات التقاعدية للنواب  
 السابقين، وحصرها فقط بالعائالت المحتاجة منهم؟

ي يتحمل وزره ماذا يمنع من درس نظام جديد للرسوم والضرائب، يكون أكثر عدال من النظام الحالي الذ 
 صغار المستثمرين، وي بقي حيتان المال النافذين من أصحاب اإلستثناءات غير المحقة؟
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حاالت لماذا ال تعلن الحكومة وضع يدها على مرفأ بيروت، والمرافئ األخرى، ومطار بيروت لتمنع  
ب، وتوفير م األحزاب والتهريب التي تتم في وضح النهار لمصلحة األطراف السياسية النافذة وأزالالتسي

عن ذهابها إلى جيوب المحاسيب وصناديق األحزاب  مليارات الليرات شهريا للخزينة المفلسة، عوضا
 النافذة؟

أال يستحق الوضع المالي المتردي للدولة وضع خطة تقشف سريعة في وزارة الخارجية، ال توقف الهدر  
جدية، بما في ذلك إعادة تقييم خريطة اإلنتشار والسرقات فحسب، بل ت عيد النظر ببعض النفقات غير الم

الدبلوماسي والقنصلي في العالم، وإقفال بعض السفارات والقنصليات في بعض البلدان، وتخفيض 
 المخصصات للقناصل والسفراء في بلدان أخرى؟

ال مهمة وماذا عن خطط ترشيق اإلدارة، وإنقاذها من جحافل الموظفين والعاملين العاطلين عن العمل، و  
 لديهم غير قبض رواتبهم في آخر كل شهر؟

لخطوات الجدية، من شأنها أن تحرك المياه الراكدة في الداخل، ومن نافلة القول التذكير أن مثل هذه ا 
للدول المانحة للتعاطي بجدية مع الوضع اللبناني الجديد، وتساعد على اإلفراج عن بعض  وتشكل حافزا

 .بعض الخارجالمساعدات األوروبية، ريثما تزول الغيوم التي تعتري عالقات لبنان مع 

ن تعمل أكثيرة وكبيرة يفترض  حوال، يجيب متابعون لهذا الملف الحكومي بأن هناك قضايافي كل األ 
في الوقت القصير من عمرها، والذي قد ال يتجاوز الخمسة اشهر حتى إجراء  كومة "معا لإلنقاذ"عليها ح

وسط غياب عربي شبه شامل عن مواكبة  او في ايار المقبل، آذار كما تردد، 27االنتخابات النيابية في 
كمساعدة لبنان على ردن والكويت وسوريا، وفي مجاالت محدودة لوال استثناءات مصر والعراق واأل لبنان

استجرار الكهرباء وتقديم مساعدات عينية وطبية لتالفي انهيار المجتمع اللبناني بكامله. ولو ان الدعوات 
ل االنتظار لحين تيسير وتسيير لزيارتها، لكن رئيس الحكومة يفض وجهت لميقاتي من العراق واالردن
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مشكلة الكهرباء والتفاوض المالي مع صندوق النقد بعض الملفات المهمة العالقة، وابرزها أولوية معالجة 
 .الدولي وبعض التعيينات االدارية والقضائية والدبلوماسية الضرورية والتحضير لإلنتخابات

لى لبنان ودعم الحكومة مصر على خط محاولة إقناع السعودية باالنفتاح عدخلت فرنسا ومعها وقد  
جولة خليجية وعربية  الرياض مفتتحاامل ان يقوم ميقاتي بزيارة  ، علىولومعنويا وسياسيا إن لم يكن ماليا

هذا تشمل مصر والعراق واالردن، كما جرت اتصاالت مع االدارة االميركية للغاية ذاتها، لكن لم يحقق 
لظروف لبنان  سعودية مرونةعلى  قائما عند ميقاتيان االمل ما زال  المسعى اي نتيجة حتى اآلن، اال

 .مة الجديدة إلعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية ال سيما الخليجيةوتوجه الحكو 

نها تركت لبنان في اسوأ ظروفه لقمة سائغة أت السياسية تأخذ على دول الخليج ولكن بعض الجها 
وي الخصوم، وإن كانت هناك اسباب موجبة لخصوم هذه الدول، وتخلت حتى عن دعم بعض حلفائها فق  

اللبناني الرسمي والسياسي الذي  داءاأل اللبنانية بسبب الوضع االقليمي المتوتر وبسببإلخالء الساحة 
 لى ما هي عليه اآلن. إوصل البالد أ

مام الحكومة، فإن ميقاتي ووزير الخارجية أبواب العربية مشرعة استمرار الجهود والمساعي لفتح األومع  
جانب المعتمدين في لبنان، ع السفراء العرب واألاسية واسعة معبد هللا بو حبيب باشرا حركة دبلوم

ن ميقاتي أ لىإتشير واتصاالت مع عدد من الدول الغربية وحتى مع االمم المتحدة، لكن مصادر وزارية 
ة والمانحة، وهناك ن يكون لدى لبنان شيء يقدمه للعالم قبل مباشرة الزيارات الرسمية للدول الداعمأ يفضل

جل عرض ما تم إنجازه وما يريده لبنان أمن  مم المتحدة وعواصم كبرى الحقااأللى إتفكير بزيارة 
 .بالتفصيل

لم   ية توسيع االستثناءات ، لبحث إمكانتصاالت باإلدارة االميركية مؤخراجرى اأ ن مسؤوال رسمياأكما ع 
االردنية لتصدير  –على لبنان، من اجل االستفادة من فتح الحدود السورية  في عقوبات قانون قيصر

نه حصل تجاوب اميركي أردن والخليج عبر سوريا، ويبدو لى األإة المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعي
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نه تم أبادل االقتصادي والتجاري، طالما ن ال تتجاوز القضية موضوع نقل المنتجات والتأمبدئي على 
 .ح باستجرار الكهرباء والغازاالسم

الصناعة والزراعة  ن يبدأ عدد من الوزراء المعنيين ال سيما وزيري أومن المنتظر في حال تم االتفاق  
جل تسهيل مرور البضائع أال بالسلطات السورية للتنسيق من شغال العامة والنقل، االتصوربما وزير األ

 .وحركة الترانزيت عبر سوريا

ردن ومصر وسوريا، يجري ء استجرار الكهرباء والغاز من األار التفاوض مع صندوق النقد وبدانتظوفي  
خرى، دارات والمؤسسات العامة األعمار وبعض اإلنماء واإلفي مجلس اإلالتحضير لتعيينات محدودة 

الضرورية كنقل  على، وقطاعي الكهرباء والنفط، وإجراء بعض التشكيالت الدبلوماسيةومجلس القضاء األ
ولى لتسلم بعض لى األإوترفيع موظفين من الفئة الثانية دارة المركزية وبالعكس لى اإلإسفراء من الخارج 

عن ملف التحقيق في كارثة االنفجار،  عادة بناء مرفأ بيروت بعيداإ لية لى تحريك عمإضافة إفارات، الس
 .وعملية التعافي االقتصادي واصالح القطاع المصرفي

لم ن تتفرغ الحكومة لمعالجةأيفترض  ،لى ذلكإ  ن هناك أفي هذا الصدد  ملف ترسيم الحدود البحرية، وع 
عادة إجراء مسح للمنطقة إ جل أ، من ية التي تمت االستعانة بها سابقالتكليف الشركة البريطان اتجاها

ي خطوة لتعديل المرسوم أى البحرية بدقة، قبل اإلقدام عل االقتصادية الخالصة اللبنانية وتحديد الحدود
ن يتم أيفترض  مرشرمع الكيان االسرائيلي. وهذا األو تحديد سقف آخر للتفاوض غير المباأ 6433
 .سابيع قليلةأخالل 

اذ متاحة، والحكومة صادقة في جواء الحكومية هو أن فرصة االنقالثابت في األحوال، في كل األ 
الحكومة ال  نألى عناية شديدة خصوصا إمر يحتاج وهذا االهاتها وعازمة على اإلنجاز السريع، توج

فضي بالتأكيد الى عالجات يسير في االتجاه الصحيح الذي سي تملك عصا سحرية، والمسار الحكومي
 ملموسة في المدى المنظور.
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لمنتظرة جهوزية الحكومة لالنطالق في ورشة العمل الى إالنظر مصادر وزارية تلفت  وفي هذا السياق 
أن ترفد ساس يبقى في األ إنوقالت  شقاء.صدقاء واأللى كل دعم من االإع منها، وهي بالتأكيد تتطل

غت جهوزية نها تبلأهوض، خصوصا ل عليها مهمة وضع لبنان على سكة النبدعم داخلي يواكبها ويسه
ة، علما ان ات للبنان فيما لو اتخذت ما هو ملح من خطوات اصالحيالمجتمع الدولي لفتح باب المساعد

شكل فاوض مع صندوق النقد الدولي ستلحظ في رها الحكومة العتمادها قاعدة تخطة التعافي التي تحض
 الى االنقاذ المنشود. ي تلك االصالحات التي ستقود حتماجوهر 

حسب هؤالء، هو االستفادة من الجو الدولي تها، ساس لنجاح الحكومة في مهمشرط األال نأعلى  
الدرجة األولى ان تترك في ب يتطل، وكذلك الرهان الداخلي عليها كفرصة إنقاذ، وهذا ن للحكومةالحاض

اللبنانيين،  الوزاري، ووفق مقتضيات مصلحة كل الحكومة تعمل وفق أجندتها التي حددتها في بيانها
معايير نه من شروط و نقاذية واإلصالحية الصافية بعيدا عن المداخالت السياسية وما تستبطوالمعايير اال

 .ب في اشتعال االزمة وتعميقهاشخصية وحسابات حزبية وسياسية كانت السب

ال تريد للبلد أن ينهض من أزمته، فتراها تقصف سريعا أصوات  لى صدورإوتأسف وجهة النظر هذه  
ة او غير ذلك، ق ألي خطوة انقاذية او اصالحيحيث تمارس النعي المسبعلى الحكومة بال أي سبب، 

م الحكومة عليها. على ان هذه االصوات وعلى وقعها المزعج، لن يكون لها تأثير في العمل تقدوقبل أن 
 الحكومي. 

، 2005في المرة االولى العام  من جهته، يخوض الرئيس ميقاتي مهمته الثالثة على رأس الحكومة. 
بنان. فكانت لحظة جاء على سبيل تسوية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج الجيش السوري من ل

إعادة إنتاج السلطة من خالل إنتخابات نيابية قرر رئيس التي سبقت مع  15دقيقة مغايرة للسنوات الـ 
 طرابلس.  في الحكومة أن يديرها وفق إلتزام مسبق بعدم الترشح فيها عن مقعد
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ميت بالربيع التي س  همية مع مرحلة االهتزازات في المنطقة العربية ثم حضر في لحظة أخرى ال تقل أ  
 بعد اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري. 2011العربي، وكان ذلك في العام 

ومع تشكيل الحكومة بعد كل هذه المدة، يشير متابعون للموقف الغربي عامة واالوروبي خاصة،  اليوم، 
  ان االهتمام بلبنان ما زال مستمرا.

ي تغيير الجئين الى اوروبا الحساسة تجاه أمنع تدفق الب في لبنان هي امور عدة: أوال، ما يهم الغر و  
ديمغرافي يحمل طابعا طائفيا وقوميا في مجتمعاتها وهي التي تحمل خشية اليوم من بروز تيار االسالم 

 الذي عانت منه. "االرهابي"السياسي 

ثانيا، الحفاظ على أمن القوات الغربية في الجنوب اللبناني حيث ألوروبا اهتمامات اقتصادية تحديدا  
ون ر كيريد الرئيس الفرنسي ايمانويل مانفطية في المستقبل، ونتحدث هنا خصوصا عن فرنسا وهو ما 

  كومة اللبنانية.االهتمام به وضمانه وما يفسر سعيه الدؤوب للحصول على حصة سياسية في تشكيل الح

، منع انهيار المؤسسات العسكرية واألمنية، وهو ما يدفع األوروبيين لمحاولة احتواء الصعوبات ثالثا
اإلقتصادية بما يحقق للناس ما دون كفاف يومهم من غذاء ودواء وماء وكهرباء وباقي عناصر األمن 

 اإلجتماعي األساسي. 

منع ، أي امن إدارة اإلحتواء المطلوب دولي لن تتمكن سوى  ميقاتيثمة تقديرات أوروبية أن حكومة و  
ليست  ساسية ولكنهاأقرارات . فهي ليست حكومة سياسية لتتخذ يار المؤسسات ومنع تدفق الالجئينإنه

 . مستقلة بأي حال من األحوال

ردن مصر واأل نأمجمل المنطقة. يعتبر الفرنسيون  ال تنفصل النظرة األوروبية للبنان عن النظرة إلىو  
ا في هذه البقعة المشرقية وهما تعمالن على إمتصاص الصدمات وتبريد هما الدولتان األكثر استقرار 

 لى العراق. إلى سوريا إم بلدان المشرق العربي من لبنان النزاعات ومنع ارتطا
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وديين إلى علقد جرت محاوالت فرنسية عديدة في األشهر والسنوات األخيرة من أجل تعديل نظرة السو  
ن ثمة مرونة أخيرة يبدو يزدادون تشددا. لكن في الفترة األ ا، لكنهم كانوا في كل مرةالواقع اللبناني تحديد

خضر للمساهمة ايجابا في االستقرار اللبناني عبر توفير تتخذ شكل توفير الضوء األسعودية لم 
مع مسؤولين سوريين وايرانيين والحلحلة  المساعدات المالية المطلوبة. وهذا ما يفسر اللقاءات السعودية

التي تميز بها اخيرا الوضع العراقي الذي يشهد ايضا اهتماما فرنسيا كبيرا وتعزيزا لمصالح باريس 
  االقتصادية فيه.

سوريا هي أكثر من يفهم لبنان ويدركه وتمتلك قيادتها األسلوب وثمة قناعة سعودية جديدة قديمة بأن  
هو اقرار بمعادلة ليست بالضرورة شبيهة بما سرى بعد اقرار مع الساسة اللبنانيين.  األنجع في التعامل

اتفاق الطائف مع تسليم الرياض لدمشق بالملف اللبناني مع مراعاة حليف الرياض رفيق الحريري وسياسته 
 االقتصادية، وهو أمر إلتزم به الرئيس السوري الراحل حافظ األسد. 

مارات ومصر والشقيق الخصم قطر شقائها العرب كاإلأإليها الرياض كما  مريرة توصلت حقيقة هي 
وغيرهم من العرب الذين يمهدون اليوم لعودة سوريا الى الجامعة العربية، ما تأخر في عهد الرئيس 

  االميركي دونالد ترامب وما بات متوافرا مع ادارة الرئيس االميركي الديموقراطي جو بايدن.

هم بين كبر واألالرياض على لبنان وهي الدولة األ لكن في هذه اللحظة السياسية بالتحديد، فأمر انفتاح 
بمجرد أن وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عرب الخليج، دونه صعوبات. والمالحظ أنه 

ت عن موقع الملف إلى السعودية، حيث عقد محادثات مع المسؤولين السعوديين، حتى بدأت التساؤال
اللبناني في المعادلة، وما إذا كان قد حضر على طاولة الحوار بين الجانبين، طبقا رئيسيا أو على 

 .الهامش

لكن ما رشح عن المحادثات لم يوِح بأن الملف اللبناني شكل أساس اللقاء، باعتبار أنه لم يعد من  
 .ع، وفقا للبيانات الرسمية المقتضبة التي صدرتالقضايا ذات االهتمام المشترك، التي تناولها االجتما
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رغم ذلك، ثمة من ربط االجتماع بوجود مسعى فرنسي جدي، يدفع باتجاهه الرئيس ماكرون شخصيا،  
إلقناع الرياض بااللتفات مجددا إلى لبنان، أو بالحد األدنى غض النظر، وهي سياسة لم تتغير مع والدة 

عليها الرياض إيجابا أو سلبا، بعدما كانت قد رفعت الفيتو في وجه الحكومة الجديدة، التي لم تعلق 
 .الرئيس سعد الحريري 

ن السعودية العب أساسي على الساحة اللبنانية، وهي لذلك أ يقول متابعون للملف إن باريس تدرك 
تسعى إلقناعها بالعودة إلى لعب دورها، لتكون بمثابة شريكة لها في المرحلة المقبلة، خصوصا أنها باتت 
تعلم علم اليقين ان نجاح مبادرتها في لبنان ال يمكن أن يتم من دون مباركة الرياض، خصوصا بعد 

 ها طيلة األشهر األخيرة خالل مرحلة تكليف الحريري. المعاناة التي عاشت

ن محاوالت الفرنسيين إلقناع السعوديين بتسهيل مهمة الحريري سابقا باءت بالفشل، إال أنهم ال أومع  
يزالون يعّولون على دور سعودي مختلف في لبنان في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا ما باشرت الحكومة 

 .يطالبها بها المجتمع الدوليالتي بورشة اإلصالحات 

ن الرياض يمكن أن تتعامل ببراغماتية مع الحكومة أفي فلكهم من يعتقد  ين ومن يدوروثمة بين الفرنسي 
 اللبنانية الحالية، بناء على العديد من االعتبارات واألسباب، أولها أن رئيسها هو نجيب ميقاتي وليس

لخالف مع األخير شخصية إلى حد بعيد، وقد تجّلت في جذور ا سعد الحريري، خصوصا بعدما تبين ان
 .أكثر من معطى، ولو ان الروايات الرسمية تتعمد الفصل بين ما هو شخصي وما هو عام

ن مشكلة السعوديين مع الحريري تستند أوال إلى اقترابه في فترة من الفترات أن الفرنسيين يدركون أومع  
، إال ان ثمة اعتقادا لدى بعضهم أنهم يمكن أن يبدوا حسبهمله،  من حزب هللا، وتحوله إلى حليف مستتر

  اء ميقاتي.مرونة أكبر إز 

ما يسري  نأتغيير في موقف الرياض، وهم يؤكدون  تبعد المتابعون للشأن السعودي أيفي المقابل، يس 
ة والمالية ما ي نسج عن الخالفات الشخصي طبق بدرجة أكبر على ميقاتي، بعيدا عن كلعلى الحريري ين
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مي أصال بتزكيةأا الحريري، علممع  وربما مباركة، من حزب من الحريري نفسه، وبموافقة  ن ميقاتي س 
 .اهما الحزب، ولو بصورة غير مباشرةهللا، فضال عن كون حكومته ضمت وزيرين سم

ويقول هؤالء إن الموقف السعودي ليس مغلقا إزاء لبنان، ولكنه في الوقت نفسه واضح، إذ إن الرياض  
 .ليست جاهزة لتكرار التجارب السابقة

تظار نضوج المعطيات أكثر، وظهور ه بانأقل ة مستبعدة اليومالسعودي ن الليونةأ من هنا، يؤكد العارفون  
األخير لم يحسم موقفه منها بعد،  انا طي المجتمع الدولي معها، علمتعا ةنوايا الحكومة الحالية، وكيفي

وهو ال يزال ينتظر ترجمة األقوال التي يطلقها رئيس الحكومة وسائر الوزراء إلى أفعال ملموسة، يمكن 
 .البناء عليها لبلورة معالم المرحلة المقبلة

ت اللبنانية على صعيد العالقا اخرق حدثتقد ا ة في الرياضان المحطة الفرنسيد في النتيجة، ال ي عتق 
قفها، وهي ترفض تقديم كة بمو ي المدى المنظور، فالسعودية متمسبصورة مباشرة وف السعودية، على األقل

نيين في المرحلة الحالية، وال سيما في العهد الذي يتحمل برأيها مسؤولية "شيك على بياض" للقادة اللبنا أي
الرياض، وفق ما يقول داعموها ملمحين لخصوم  ، بعدما تحول إلى غطاءكبرى في االنزالق الذي حصل

 .الى حزب هللا

ثار تساؤالت حول امكانية ت  في هذه األثناء، في خضم المناخ المنفتح في المنطقة ولبنان من ضمنها،  
أن زيارته إلى  ةإعالمي ميقاتي كان قد أكد في مقابلةزيارة ميقاتي لدمشق. هو امر مستبعد اآلن، لكن 

، لكنه سارع في اليوم التالي بعد زيارته رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه وليتحتاج إلى غطاء دسوريا 
طأ ما قاله "من اننا نطلب غطاء دوليا لزيارة سوريا، فسر ختصحيح موقفه بقوله إنه حتى ال ي بري إلى

اذا كانت . وأضاف ""وكل شيءالقات جوار اقول تحكم عالقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وع
عاون معها، اما اذا كان األمر ا من زيارة سوريا والتق عليها اي عقوبات، ال مانع بتاتالزيارات ال ينطب

 . لبنان بوجودي للمخاطر باذن هللا" عرض لبنان ألية مخاطر، فال يمكن أن أسمح أن يتعرضسي
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سياق ن طال. وليس الإالمسألة هي مسألة وقت ليس اكثر و ن ألى إرهاصات هذا االنفتاح تشير إلكن  
التوصل إلى إتفاق بين األردن ولبنان وسوريا ومصر المتقدم سوى مثاال على ذلك بعد سوري الردني األ

خرى أن هناك مؤشرات أكما على ايصال الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عن طريق األردن وسوريا. 
لقاء وزيري خارجية ة رئيس األركان السوري إلى عمان، ا عبر سوريا، زيار بائيمثل ربط لبنان واألردن كهر 

التعاون األمني المفتوح بين دمشق وعمان في الجنوب ن مع نظيرهما السوري في نيويورك، مصر واألرد
 . ااألردنية السورية.. والجوية الحقالسوري وفتح الحدود البرية 

مر لن ن كان األإمصلحة لبنانية قبل اي أمر آخر، و كل ذلك سيدفع بلبنان الى السير قدما في ما هو  
غض نظر دولي، أي موافقة أميركية ضمنية،  خيرا منأبعد ما حصل  يحصل قبل ضوء أخضر دولي

 لما طرأ أخيرا.

ي ان كل شيء سيبقى مجمدا في الختام، تبقى القناعة األكبر لدى مختلف المطلعين على الشأن اللبنان 
حتى استحقاق االنتخابات النيابية، التي سترسم عمليا مالمح مرحلة ما بعدها، فالحكومة الحالية، على 
أهمية الدور المطلوب منها وحساسية المهام الملقاة على عاتقها، ال ت عد في القاموس الدولي سوى حكومة 

 جهز لمرحلة جديدة.  انتقالية ت  

 


