
ال����ى ت��س��وي��ق أج���ن���دة ل��ب��ن��ان��ي��ة وطنية 
بالكامل، في املحادثات مع واشنطن أو 

دمشق أو طهران.

كيمياء الرئيسني
»كيمياء  ه���ن���اك  إن  ع���اص���ي  أب�����ي  ق�����ال 
اللبناني  ال����رئ����ي����س����ن  ب������ن  ج������ي������دة« 
ل��م يكن هناك  أن��ه  واألم��ي��رك��ي، مضيفًا 
أي ت��وت��ر ف���ي ال��ل��ق��اء م���ع ب����وش، خالفًا 
لألجواء التي طغت على لقاء سليمان 
م��ع ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس���د في 
ب����وش ع��ل��ى ض�����رورة تغيير  د 

ّ
آب. ش����د

قال  لكنه  لسياساته،  ال��س��وري  النظام 
إن��ه ليس ض��د الرئيس األس���د، ال��ذي ال 
أب���ي عاصي  ان��ط��ب��اع  ي��ع��رف��ه شخصيًا. 
يشير ال���ى أن ال��رئ��ي��س ب���وش »ل���م يكن 

الرئيس  ت����ج����اه  ب���امل���ئ���ة«  م���ئ���ة  س��ل��ب��ي��ًا 
اللغة  ل��م يستعمل  ب���وش  ال��س��وري ألن 
ال��ت��ي »ك����ان ي��س��ت��خ��دم��ه��ا ع�����ادة« بشأن 

الدور السوري في دعم اإلرهاب.
سليمان  أن  أي���ض���ًا  أك�����د  ع���اص���ي  أب�����ي 
الفلسطينين  الالجئن  طرح موضوع 
ف����ي ل���ب���ن���ان، وق�����د ن���ق���ل ال���رئ���ي���س بوش 
وقلقهم من وضع  األميركين  مخاوف 
ال��الج��ئ��ن ف��ي ل��ب��ن��ان وض�����رورة إيجاد 
حل. لذلك، ينقل عاصي، أكد بوش دعم 

2

الرئيس اللبناني على الكثير من الدعم 
الشخصي. 

ة
ّ
دعم أميركّي وأجندة وطني

ك��ال امل��س��ت��ش��اري��ن ن��ق��ال س���رور الرئيس 
سليمان الشخصي من الزيارة ورضاه 
عنها. وقاال إن الواليات املتحدة أظهرت 
للبنان  جليًا  وعسكريًا  سياسيًا  دعمًا 
أبي  ونقل  للرئيس.  دعمها  ال��ى جانب 
عاصي أن جميع من التقاهم سليمان، 
الكونغرس،  م���ن  أع���ض���اء  ب��ي��ن��ه��م  وم����ن 
ش���ك���روه ع��ل��ى ج���ه���وده إلع������ادة إطالق 
الخوري »هي  أض��اف  الوطني.  الحوار 

زيارة إيجابية على كل الصعد«.
د 

ّ
كذلك نقل أبي عاصي أن سليمان شد

اته مع املسؤولن  على 3 نقاط في لقاء
والواليات  ل��ب��ن��ان   ،

ً
أوال األم���ي���رك���ي���ن: 

امل��ت��ح��دة ي��ل��ت��ق��ي��ان ع��ل��ى ال��ق��ي��م نفسها، 
حقوق  واح��ت��رام  الديموقراطية  ومنها 
يواجهان  ال����ب����ل����دان  ث���ان���ي���ًا،  اإلن�����س�����ان. 
م���ع اإلره��������اب. ثالثًا،  ن��ف��س��ه��ا  امل���ع���رك���ة 
ل��ب��ن��ان س��ي��س��ع��ى إل����ى إن���ش���اء عالقات 
ودي��ة م��ع س��وري��ا بشرط )فقط بشرط( 
أن تخدم هذه العالقة املصالح الوطنية 
دا 

ّ
امل���س���ت���ش���اري���ن شد ك����ال  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة. 

ع���ل���ى أن م����ا ي����ه����ّم س���ل���ي���م���ان ه����و فقط 
املصالح اللبنانية. لهذا السبب، يشير 
ال����خ����وري، ل���م ي��ق��ل س��ل��ي��م��ان دائ���م���ًا ما 
منه. ويشرح  املجتمعون سماعه  يريد 
الخوري أن هذا »أسلوب جديد« يهدف 
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قيام دولة فلسطينية بإمكان الالجئن 
ال���ع���ودة إل��ي��ه��ا. ال���خ���وري ن��ق��ل »رضى« 
الواضحة«  »رسالة بوش  سليمان عن 
في املوضوع الفلسطيني الذي نوقش 

بنحو صريح ومباشر.
والخوري،  ع��اص��ي  امل��س��ت��ش��اري��ن،  ك���ال 
ال��رئ��ي��س سليمان  ق���اال إن ب���وش أع��ل��م 
ألف   850 الجديد،  األميركي  بالتمويل 
ف��ي لبنان  ن��زع األل��غ��ام  دوالر، ملشاريع 

والستمرار دعم قوات األمن اللبنانية.

سالح حزب الله... مع غيتس
قال  غ���ي���ت���س  إن  ع����اص����ي  أب������ي  ي����ق����ول 
ل��س��ل��ي��م��ان إن����ه »ال����رج����ل امل���ن���اس���ب في 
املناسب«.  الوقت  وفي  املناسب  املكان 
كانت  بينهما  الوحيدة  الخالف  نقطة 
حزب الله، حيث قال سليمان إن لبنان 
ويضيف  ميليشيا.  الله  ح��زب  ي��رى  ال 
أب��ي ع��اص��ي، ه��ذه ليست امل���رة األولى 
عن  قاله  م��ا  سليمان  فيها  يقول  التي 
ح��زب ال��ل��ه، كما أن ه��ذا م��ا ك��ان رئيس 

ضمن وثائق ويكيليكس التي حصلت عليها »األخبار«، تبرز 
الوثيقة الصادرة عن السفارة األميركية في بيروت يوم 2008/9/28، 
والتي تتحدث عن زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى الواليات املتحدة 

األميركية. كتب هذه الوثيقة القائم باألعمال األميركي ويليام 
ي الرئيس ناظم الخوري وناجي أبي عاصي 

َ
 عن مستشار

ً
غرانت، نقال

طرح سليمان مع األميركيني موضوع الالجئني الفلسطينيني في لبنان )أرشيف(

الرئيس  اس����ت����ق����ب����ال  أن  ن�������رى  ن����ح����ن 
للدولة،  رئ���ي���س���ًا  ب���ص���ف���ت���ه  س���ل���ي���م���ان 
الرئيس  دور  اس���ت���ع���ادة  ع��ل��ى  س���اع���د 
إي��������اه ع����ل����ى قدم  ال���ل���ب���ن���ان���ي واض�����ع�����ًا 
ال���ع���ال���م. إن وضع  ق����ادة  امل����س����اواة م���ع 
اللبنانية  الوطنية  املصالح  سليمان 
ب 

ّ
��ن��ه م��ن تجن

ّ
أول���وي���ة ف��ي زي���ارت���ه م��ك

ال��س��وري��ن ومضيفيه  ج��ي��ران��ه  إزع���اج 
االن���ح���ي���از لطرف  ب���ع���دم  األم���ي���رك���ي���ن 
الوقت مناسب  أن  ضد آخر. كما نرى 
ًا إلق����ن����اع ال���رئ���ي���س س��ل��ي��م��ان بأن 

ّ
ج�����د

امل���ص���ال���ح ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ه����ي أي����ض����ًا في 
املتحدة.  ال���والي���ات  اه��ت��م��ام��ات  ص��ل��ب 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن س��ل��ي��م��ان ل��م يعد 
مهاجمات  ح���وزت���ه  وف����ي  ل��ب��ن��ان  ال����ى 
 

ّ
أن  

ّ
إال ال��ب��ع��ض،  تنبأ  كما  هليكوبتر، 
الى إعالن قريب. عات تشير 

ّ
التوق

التقى القائم باألعمال غرانت مستشار 
الرئيس سليمان للشؤون الدبلوماسية 
واملستشار  عاصي  أب��ي  ناجي  السفير 
ال��س��ي��اس��ي ن��اظ��م ال��خ��وري ف��ي 27 و29 
أي���ل���ول ت���ب���اع���ًا. وامل���س���ت���ش���اران ك���ان���ا قد 
راف��ق��ا س��ل��ي��م��ان ف��ي زي���ارت���ه لنيويورك 
لألمم  ال����ع����ام����ة  ال���ج���م���ع���ي���ة  ل����ح����ض����ور 
ال�����ى واشنطن  راف����ق����اه  ك���م���ا  امل����ت����ح����دة، 
وش���ارك���ا ف���ي اج��ت��م��اع��ات��ه م���ع الرئيس 
ب��وش وال��وزي��ري��ن راي��س وغيتس. عقد 
س��ل��ي��م��ان أي���ض���ًا 18 ل���ق���اًء ث��ن��ائ��ي��ًا على 
هامش الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
ح���ي���ث، ك���م���ا ن���ق���ل أب�����ي ع����اص����ي، حصل 

سليمان يرضيه بوش ال األسد

الوقت؟ وميريل  يعمل فيها خالل ذلك 
أح��د ثالثة  لينش، كما يضيف ه���ؤالء، 
أميركا«.  »روح  ل 

ّ
تمث »مقدسة«  أسماء 

وه���ي، إل��ى »م��ي��ري��ل ل��ي��ن��ش«، »مورغان 
س��ت��ان��ل��ي« و»ج����ي ب���ي م����ورغ����ان«. هذه 
إفالسها،  »م��م��ن��وع  ال���ث���الث  ال���ش���رك���ات 
فكيف ف��ي سياق أزم��ة م��ن ال��ن��وع الذي 
تعاني  ت���زال  وال  أخ��ي��رًا  أميركا  عاشته 
م���ن آث����اره����ا؟ ج���وه���ر ال��ف��ض��ي��ح��ة التي 
��ق فيها بعد 

ّ
ل��ل��ك��ون��غ��رس أن ح��ق س��ب��ق 

إث��ر ش��ك��وى من  ش���راء الشركة بسنتن 
قاله  ما  أميركا«،  أوف  »بنك  مساهمي 

رئ���ي���س امل���ص���رف ف���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ن أن 
ع��ل��ى شراء  أج��ب��رت��ه  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة 
ب��س��ع��ر ج��ي��د وإال..«.  ل��ي��ن��ش«  »م��ي��ري��ل 
وي���ش���رح أح����د ال���خ���ب���راء س��ب��ب إصرار 
»ميريل  ش���راء  ع��ل��ى  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة 
لينش« فيقول: »إذا كان إف��الس ليمان 
ف��ك��ي��ف بميريل  ال���دن���ي���ا،  ب�������راذر خ�����رب 
لينش األكبر بكثير، التي توظف آالف 
األشخاص وآالف مليارات الدوالرات؟«. 
فهل هناك وثائق تثبت ذلك؟ كيف من 
امل��م��ك��ن أن ي��ض��ّر ذل���ك ب��ال��رئ��ي��س باراك 
��ذ االت��ف��اق ال���ذي كانت 

ّ
أوب��ام��ا ال���ذي ن��ف

إدارة بوش قد عقدته. 
ق���د يضّره،  ذل����ك  إن  ي���ق���ول���ون  ال���خ���ب���راء 
درجة  إل�����������ى  ل������ي������س  ل������ك������ن  ص������ح������ي������ح، 
بالقول  ينتهي  ق��د  ف��األم��ر  دراماتيكية. 
إن��ه فعل ذل��ك م��ن أج��ل مصالح وطنية، 
ثم تنتهي الضجة بعد فترة. لكن »بنك 
أوف أميركا« قضية داخلية؛ فما عالقة 
أين هو  بذلك؟  الخارجية  وزارة  وثائق 

ال���راب���ط؟ ه���ل ه���و ف���ي وج����ود مراسالت 
ل��ل��ت��ف��اوض م���ع ح���ك���وم���ات ص��دي��ق��ة في 
املصارف  ف�����ي  أس����ه����م  ل�����ش�����راء  ال����ع����ال����م 
امل���ه���ددة ب���اإلف���الس مل��ن��ع ذل�����ك؟ ه���ل هو 
ال���ع���امل���ي���ة تستشري  األزم���������ة  ت������رك  ف�����ي 
بهذا  املرتبطة  العالم  حكومات  إلجبار 

االقتصاد على »التصّرف«؟ 
أح�����د كعوب  ه����و  االق����ت����ص����اد  أن  ي���ب���دو 
املتحدة  للواليات  الويكيليكسية  أخيل 
التفسير  ه�����ذا  ك�����ان  رب���م���ا  األم���ي���رك���ي���ة. 
 
ّ
ه����و األق��������رب إل�����ى ت��ف��س��ي��ر ش����راس����ة رد
شر حتى اليوم محرج بال 

ُ
فعلها. فما ن

اإلمبراطورية،  ل��ح��ل��ف��اء  وخ��اص��ة  ش���ك، 
مجرد  أص��ب��ح  ال��ذي��ن  ولدبلوماسييها 
الزائر،  في  للتشكيك  مدعاة  بهم  اللقاء 
لكنه يبدو غير كاف، وغير متوازن مع 
 الفعل. ولَم ال نتصور اآلتي؟ إن كان 

ّ
رد

إلثبات  م��رادف��ًا  ص���ار  ويكيليكس  اس���م 
»س���ر ش��ائ��ع« ب��وث��ائ��ق رس��م��ي��ة مسربة، 
ف��م��ا امل��ان��ع م��ن أن ي��ك��ون ال��س��ر الشائع 

اآلخ��ر، أي ت��وّرط أميركا في دع��م مادي 
ل����إره����اب، وف���ض���ح دوره������ا ف���ي تأليف 
املتطرفة، اإلسالمية خاصة  الجماعات 
ع��ي م��ح��ارب��ت��ه��ا، ه��و »القنبلة 

ّ
ت��د ال��ت��ي 

ال����ن����ووي����ة« ال���ت���ي وع����دن����ا ب���ه���ا؟ م����ا سّر 
ف���ي م���ح���ارب���ة جوليان  ال���ش���راس���ة  ه����ذه 
أس����ان����ج و»ت����رك����ي����ب أف��������الم« ف����ي حقه، 
دواف��ع نسجها  ����� على تجاهل  بتواطؤ 
م��ب��ت��دئ لروايات  م��ط��ال��ع  ال���واض���ح ألي 
اشتهرت  دول  ق��ض��اء   ������������� ال��ج��اس��وس��ي��ة 

بنزاهة »اسكندينافية«؟ 
ه��ن��اك ال���س���ؤال ال��ث��ان��ي امل���ه���م: م����اذا عن 
إس��رائ��ي��ل؟ وم��ا س��ّر غياب وث��ائ��ق »ذات 
مغزى« عن الدولة العبرية؟ هذا السؤال 
بيرسي  اسمه  فرنسي  طرحه صحافي 
ب��رن��ام��ج ح�����واري لفريدريك  ف���ي  ك��ام��ب 
تاديي، عرضته »أف أر تروا« قبل أيام، 
الخارجية  وزي������ر  م����ن   

ً
ك�����ال اس���ت���ض���اف 

ل 
ّ
وممث ف�����ي�����دري�����ن،  ه����وب����ي����ر  األس������ب������ق 

وي��ك��ي��ل��ي��ك��س ف���ي ف���رن���س���ا. أب�����دى كامب 

تدخل لفظة ويكيليكس اللغات بأجمعها، كما هي من دون 
ترجمة. بعض املفردات الوليدة في عاملنا ليست لغوًا. هي صنو 

ألفعال جديدة، يفرزها جسم العالم املحاصر في مقاومته ألحادية 
األقطاب. فالعالم، كجسم اإلنسان، يفتح شرايني بديلة للحياة 

ضحى شمس 

االقتصادية  ال����س����ي����اس����ة  ت�����ك�����ون  ه�����ل 
وك��وال��ي��س��ه��ا ع��ن��وان ال��ج��زء ال��ث��ان��ي من 
اسم  ك��ر 

ُ
ذ ويكيليكس؟  وثائق  مسلسل 

»بنك أوف أميركا« منذ فترة، ويتداول 
ال��ك��ث��ي��رون ه����ذا االس����م ف���ي إش�����ارة إلى 
بوش  ج������ورج  إدارة  إج����ب����ار  ف��ض��ي��ح��ة 
امل����ص����رف ال��ش��ه��ي��ر ع���ل���ى ش������راء شركة 
مليار   20 ي��ق��ارب  بما  لينش«  »م��ي��ري��ل 
دوالر، فيما كانت تساوي.. صفرًا مكعبًا، 
ي��ؤك��د خ��ب��راء، ومنهم م��ن كان  حسبما 

الويكيليكسية«  المتحدة  كعوب أخيل »الواليات 

اليوم قضية 

البلدان  من  ليس  السؤال  املّرة  وهذه   ،
ً
مثال إسرائيل؟«،  عن 

أوروبا  من  بل  دولنا،  أي  امل��ؤام��رة،  ة 
ّ
بنظري املهووسة 

البحث  ملصلحة  األسئلة  فتتراجع  ًا، 
ّ
لبناني أما  ة. 

ّ
العقالني

في  واالن��ت��ش��ار...  بالتنامي  ويكيليكس  موجة  وتستمر 
املقابل، تستمر وتتنامى عملية القمع والتشكيك واالتهام 
طرح األسئلة:»ماذا 

ُ
ة.وعلى هامش هذا وذاك، بدأت ت

ّ
باالنتقائي

سليمان لنجاد:
 على إيران أن تدعم 

جهود المصالحة في 
لبنان 

ويكيليكس تدخل القاموس  لبنان ومـصر والفلسفة


