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يكرره  ال����س����ن����ي����ورة  ف��������ؤاد  ال���ح���ك���وم���ة 
سليمان  أن  ال����خ����وري  أض�����اف  أي���ض���ًا. 
اللبنانيون  ب��ال��ح��رف:  ه��ي  ك��م��ا  ق��ال��ه��ا 
 حزب الله ميليشيا 

ّ
ال يستطيعون عد

لكونه جزءًا من الحكومة، ومن البرملان 
ومن املجتمع. 

حسب أبي عاصي، أخبر سليمان الوزير 
غيتس أن سالح حزب الله هو موضوع 
د على أن السالح يجب 

ّ
للحوار، لكنه شد

 يستخدم. ووفق الخوري، فإن حّجة 
ّ

أال

سليمان كانت أنه بما أن »املقاومة« ال 
يمكن أن تصبح هي الدولة، فإن الدولة 
إل��ى »مقاومة«. تمنى  أن تتحول  يجب 
غيتس حظًا موفقًا لسليمان في جهده 

ولو »بطريقة لطيفة«.
زيادة  س���ل���ي���م���ان  ل���ط���ل���ب   

ً
اس����ت����ج����اب����ة

حة 
ّ
املسل ل��ل��ق��ّوات  األميركية  امل��س��اع��دة 

غيتس  إن  عاصي  أب��ي  ق��ال  اللبنانية، 
س��ي��ج��ي��ب ع����ن ه�����ذا ال���ط���ل���ب ف����ي 5 و6 
اللجنة  اج��ت��م��اع  خ���الل  األول  ت��ش��ري��ن 
ونقل  بيروت.  في  املشتركة  العسكرية 
القوات  إن  ق������ال  غ���ي���ت���س  أن  خ��������وري 
امل��س��ل��ح��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة س��ت��ح��ص��ل على 
طائرات هليكوبتر خالل أسابيع، لكن 
ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال س���ارع ال��ى تصحيح 
األمر  ه�����ذا  إن   

ً
ق����ائ����ال امل���ع���ل���وم���ة  ه�����ذه 

الحقًا.  املشتركة  اللجنة  في  سيناقش 
لتحّية  الفرصة   

ّ
استغل غيتس  الوزير 

وزير الدفاع إلياس املر وقائد الجيش 
أم�������ام وزير  ق���ه���وج���ي  ال����ج����دي����د ج������ان 
ف�����وزي صلوخ،  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال��خ��ارج��ي��ة 

أضاف أبي عاصي. 

سليمان يريد مصالح لبنان
في لقائه الثنائي مع الرئيس اإليراني 
أح��م��دي ن��ج��اد، ط��رح سليمان الحاجة 
إل���ى م��ص��ال��ح��ة م��خ��ت��ل��ف ال��ط��وائ��ف في 
أن يتنّبه  ال��ل��ه يجب  ل��ب��ن��ان، وأن ح��زب 
ل��ه. ش��رح أبي  ال��دع��م املسيحي  ألهمية 
عاصي أن رسالة سليمان غير املباشرة 
ألح��م��دي نجاد أن على إي���ران أن تدعم 
ج���ه���ود امل��ص��ال��ح��ة ف���ي ل��ب��ن��ان )أي من 

خالل حزب الله(. 
وفق أبي عاصي، فإن وزير الخارجية 
ال��س��وري ول��ي��د امل��ع��ل��م وع���د ب���أن تكون 
لبنان  ب��ن  دبلوماسية  ع��الق��ات  هناك 
ن 

ّ
ال����ع����ام. وتكه ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  وس����وري����ا 

الخارجية  وزي��ر  نائب  أن  أب��ي عاصي 
سوريا  ممثل  املقداد،  فيصل  السوري 
ال��س��اب��ق ل���دى االم���م امل��ت��ح��دة، سيكون 

إسرائيل  يكون هناك عن  أال  استغرابه 
ممثل  فأجابه  مهمة«.  »غير  وث��ائ��ق  إال 
وي��ك��ي��ل��ي��ك��س، ب��أن��ه��م ام��ت��ل��ك��وا عشرات 
أع���ط���وه���ا لصحيفة  ل��ك��ن��ه��م  ال���ت���ق���اري���ر، 
 الصحيفة، 

ّ
ل��ك��ن ل��ت��ن��ش��ره��ا،  »ل��وم��ون��د« 

لم تنشرها.  السطور،  حتى كتابة هذه 
)ه���ن���اك ع��ل��ى م��وق��ع ل��وم��ون��د 13 برقية 

فقط تحت اسم بنيامن نتنياهو( 
ال����ع����الق����ة م�����ع ال�����ق�����اع�����دة؟ ال����ع����الق����ة مع 
ت��ورط محتمل في تبييض  السعودية؟ 
امل��خ��درات األفغانية؟ لقد  أم���وال ت��ج��ارة 
وصف أحد العاملن في ويكيليكس )أو 
كان محامي أسانج؟( أن كشف ما لديهم 
من أسرار في الوثائق سيكون أثره أشبه 
بتفجير نووي حراري إعالمي. فما الذي 
يمكن أن يشبه ذلك؟ الجواب رهن األيام 
املقبلة. وكل ما يمكن قوله حاليًا هو أنه 
بات لدينا مفردة جديدة سنستخدمها 
املناديل  ع���ل���ب���ة  ت����ع����رف  وك����م����ا  ك����ث����ي����رًا. 
»كلينكس«،  ب���اس���م  ش��ع��ب��ي��ًا  ال����ورق����ي����ة 

م��ت��خ��ذة م��ن اس���م امل���ارك���ة ال��ت��ي ابتدعت 
تلك املناديل اسم نوع، ستصبح عبارة 
الفضائح،  م��ن  ل��ن��وع  اس��م��ًا  ويكيليكس 
ج��وه��ره ال��خ��ط��اب امل����زدوج ال���ذي أثبتت 
م��س��رب��ة رسمية.  ب���وث���ائ���ق  ازدواج���ي���ت���ه 
الخطاب  ال��ل��ف��ظ��ة  س��ت��ع��ن��ي  ول���ب���ن���ان���ي���ًا، 
املزدوج لطبقة سياسية، تعلوه عبارات 
أسفله  ف 

ّ
ويتكش وال��س��ي��ادة،  االستقالل 

ع��ن خ��داع ل��ل��رأي ال��ع��ام، وتبعية مذهلة 
ل��ل��خ��ارج، إض��اف��ة إل��ى ف��ق��دان مفجع ألي 

حّس باملصلحة أو السيادة الوطنية. 
اللغات أجمع، كما هي  اللفظة  ستدخل 
من دون ترجمة. بعض املفردات الوليدة 

الويكيليكسية«  المتحدة  كعوب أخيل »الواليات 

ة في املساعي السورّية �� السعودّية؟
ّ

هل من مشكلة مستجد
السؤال يوجب املتابعة الحثيثة حيث إن األخبار املتداولة خالل 
ال��س��اع��ات امل��اض��ي��ة تشير ال��ى ص��ع��وب��ات ت��واج��ه م��ح��اول��ة سوريا 
القرار  تسبق ص��دور  على صيغة حل  باملوافقة  السعودية  إقناع 
باإلضافة  الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  جريمة  في  االتهامي 
الى إشارات ليست قليلة األهمية إلى استمرار التطابق الفرنسي 
فرنسا  ب��ه  مت 

ّ
تقد م��ا  أكثر   

ّ
وأن املحكمة،  ملف  األم��ي��رك��ي حيال   �����

د أو الوعد بالعمل على تأخير صدور القرار بصيغته 
ّ

هو التعه
النهائية إفساحًا في املجال أمام املزيد من االتصاالت.

قبل انتقال الرئيس بشار األسد إلى باريس، كانت دمشق تضّج 
قّر 

ُ
بنقاش طابعه إيجابي حول بنود في ورقة تفاهم يفترض أن ت

الدولية ومراجعة  املحكمة  إلغاء  فريق  لبنانيًا. وفي مقابل طلب 
مسبقة للقرار االتهامي والعودة إلى بحث قضائي لبناني، طرح 
الجانب اآلخر أفكارًا من النوع الذي يشير إلى استعداده أو سعيه 
إل���ى م��ق��اي��ض��ة ك��ب��رى. ف��أش��ي��ر إل���ى أه��م��ي��ة تثبيت ات��ف��اق الطائف 
 دس��ت��وري��ة للحكم ف��ي ل��ب��ن��ان، وع����دم ال��س��ي��ر ب���أي ن���وع من 

ً
ق���اع���دة

النظر ولو جزئيًا بصالحيات  التي تعيد  الدستورية  التعديالت 
��د ال��ف��ئ��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ومعها 

ّ
امل��ؤس��س��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة، وك��ذل��ك ت��ع��ه

العمل على تطبيق حرفّي  وإي���ران وآخ���رون،  س��وري��ا والسعودية 
ودقيق التفاق الطائف نّصًا وروح��ًا، ما يفسح املجال أمام توازن 
ى 

ّ
ي في السلطات، على أن يترافق ذلك مع دعم واضح ألن يتول

ّ
جد

الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة حتى نهاية عهد الرئيس 
بعراقيل  د 

ّ
م��ه��د وغير  اليدين  طليق  يكون  وأن  سليمان،  ميشال 

ال��ى أم��ور أخ��رى، منها الشروع في حل  أو اعتراضات، باإلضافة 
مسألة السالح الفلسطيني خارج املخيمات، وانتشار أمني كثيف 
ي للجيش وقوى األمن الداخلي في املناطق اللبنانية مقابل 

ّ
وجد

عدم اإلشارة الى سالح املقاومة الذي يحظى بخصوصية معّينة 
املؤسسات  مع  بالتعاون  منها  إجرائي  تنظيم جانب  إل��ى  يصار 

الحكومية.
الذين يتحدثون عن هذه النقاط على 
أنها أبرز مطالب السعودية وفريقها 
ال����ى معطيات  ي���ش���ي���رون  ل���ب���ن���ان،  ف���ي 
للسير   

ّ
الحريري مستعد أن  ن��وع  من 

باألمر، وقد أبلغ حلفاء له في 14 آذار، 
وال سيما القوات اللبنانية والرئيس 
أم����ن ال���ج���م���ّي���ل، أن����ه ق���د ت���أت���ي لحظة 
ي���ك���ون ف��ي��ه��ا ات����ف����اق م����ن ه�����ذا النوع، 
 ج��وه��رّي��ًا في 

ً
وأن����ه س��ي��ج��ري ت��ع��دي��ال

الى  ونظرته  الداخلية  استراتيجيته 
لن يخالف  وأن��ه  املنطقة،  في  الوضع 
إل��ى أن الحريري  تعهدًا سعوديًا ف��ي ه��ذا االت��ج��اه. وي��ش��ار أيضًا 
كان قد طلب من الجانب السعودي مساعدته على حلحلة موقف 

مسيحّيي 14 آذار، تاركًا له الوسيلة الفضلى.
ماذا عن التوقيت؟

بمعزل عن حقيقة ما جرى التفاهم عليه بشأن املطالب املتبادلة، 
اليد من  الله ال يكتفون بطلب نفض  وخصوصًا أن حلفاء ح��زب 
محكمة مسّيسة، بل يشيرون الى أنهم يريدون أن يكونوا شركاء 
ال��واض��ح هو  كلها،  املستويات  الداخلي وعلى  ال��ق��رار  ف��ي  كاملن 
استمرار التباين حول توقيت اإلع��الن عن التفاهم، وسط تمّسك 
أميركي ����� فرنسي ����� سعودي ����� حريري بفكرة ترك األمر الى ما بعد 
صدور القرار االتهامي، وهو ما قابله الطرف اآلخر بتوضيحات 
مختلفة، أبرزها اإلشارة الى أن فكرة الحل تقوم على أساس منع 
ص��دور ق��رار اتهامي يدفع البالد نحو ال��خ��راب. لكن، حن يصدر 
االتصاالت  طريقة  وستكون  ستتغير،  ف��األم��ور  االت��ه��ام��ي  ال��ق��رار 
ال��ذي استدعى من  بعده مختلفة تمامًا عّما هي عليه اآلن. األم��ر 
الجانب السوري أن يقول صراحة للجانب السعودي وللفرنسين 
وموفدين آخرين، إن دمشق تضغط اآلن على حزب الله وحلفائه 
لعدم اإلق��دام على أي خطوة وت��رك املجال واسعًا أم��ام التفاوض. 
 م��ن ه���ذا األمر، 

ّ
لكنها إذا ص���در ال��ق��رار االت��ه��ام��ي تصبح ف��ي ح���ل

ولن يكون بمقدورها ممارسة أي نوع من الضغط على أحد في 
لبنان.

بناًء على ذلك، فإن النقاش لدى الفريق اآلخر انتقل الى هذه النقطة، 
وسط ميل لدى بعض الدبلوماسين األميركين والغربين، ولدى 
فريق في السعودية ومقربن من الحريري الى االعتقاد، بقوة، أن 
ه ل��ن ي��ب��ادروا ال��ى أي خ��ط��وة احتجاجية على  ح��زب ال��ل��ه وح��ل��ف��اء
 كل ما يقال اآلن هو عبارة 

ّ
األرض إذا ما صدر القرار االتهامي، وأن

عن تهويل من هنا وهناك، ال يعّبر عن حقيقة، وأن سوريا نفسها 
صاحبة مصلحة في عدم حصول تدهور، كما أنها تمنع الحزب 

وحلفاءه من القيام بأي خطوة.
إذ  املرتفعة،  األس��ق��ف  مواجهة  املقبلة  القليلة  األي���ام  ف��ي  سنشهد 
سيبادر ال��ط��رف��ان ف��ي اللحظة األخ��ي��رة م��ن ال��ت��ف��اوض، إل��ى إفراغ 
أن  األك��ي��د،  لكن  القائمة.  امل��واج��ه��ة  ف��ي جعبهم ضمن  مما  الكثير 
 لخطوات عملية، قد تكون مرتبطة بخطوة 

ّ
فريق حزب الله يستعد

سياسية أخيرة يقدم عليها األمن العام لحزب الله السيد حسن 
نصر الله، وتكون على نحو ما سيرد في خطاب األيام االخيرة من 
ع��اش��وراء، وما قد يلجأ اليه من خالل عقد مؤتمر صحافي »هو 
األخير« في مسلسل إبطال مفعول املحكمة، ويضّمنه كل ما قّرر 

 عند رغبة املتفاوضن.
ً
تأجيله نزوال

 ثمة إج���راًء آخ��ر يبدو أن ح��زب الله مضطر إل��ى ات��خ��اذه، هو 
ّ

لكن
 
ّ
إعطاء الفريق اآلخر إشارة عملية، وعلى األرض، تعكس أنه جاد
القرار  ص��در  إذا  الجميع  رؤوس  على  ال��ط��اول��ة  لقلب  خططه  ف��ي 
االت��ه��ام��ي، إال إن ك��ان ال��ح��ري��ري م��وه��وم��ًا ب��أن ح��زب ال��ل��ه يقبل أن 

يجلس معه إلى طاولة واحدة وهو يتهمه بقتل والده.

أرهم بعض غضبك 
... عسى أن يفهموا!

تفاوض الساعة 
األخيرة يرافقه رفع 

لألسقف ورّبما إشارات 
عملّية على األرض 

تعكس حقيقة 
المخاوف

األمين ابراهيم 

يقول  وسالحها.  املقاومة  موضوع  في  ودائمًا  مخارج،  عن 
ة لوزير الدفاع األميركي: »بما أن املقاومة 

ّ
رئيس الجمهوري

 الدولة يجب أن تغدو مقاومة« 
ّ

ال يمكن أن تصبح دولة، فإن

ى منصب سفيرها 
ّ
خيار سوريا ليتول

املستشارين،  ل���ك���ال  وف���ق���ًا  ل���ب���ن���ان.  ف����ي 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  س���ل���ي���م���ان  س�����ي�����زور 
األول،  ت��ش��ري��ن   13–12 ف���ي  ال��س��ع��ودي��ة 
حيث تكهن أبي عاصي أن هذه الزيارة 
ستكون »أص��ع��ب« م��ن زي���ارة الواليات 
ب��س��ب��ب تصاعد  األم���ي���رك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 

التوتر بن الرياض ودمشق. )...(

تعليق
أسهمت زي��ارة سليمان في تقوية دور 
موقعه  ال��ى  إض��اف��ة  اللبناني،  الرئيس 
كان  العاملي.  املستوى  على  الشخصي 
لواشنطن،  زيارته  قلقًا بشأن  سليمان 
السياسين  إزع���اج  م��ن  رب��م��ا لخشيته 
املوالن لسوريا في لبنان، لكنه بطرحه 
والالجئن  ال���ل���ه  ح�����زب  س�����الح  ق��ض��ي��ة 
ضمن  وب����وض����ع����ه����ا  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن 
»املصالح الوطنية«، يبدو أنه نجح في 
إح���داث ت���وازن ب��ن امل��ح��وري��ن القائمن 
زيارته  إن  أخ����رى،  بكلمات  ل��ب��ن��ان.  ف��ي 
للواليات املتحدة األميركية لم تضعف 
اللبنانية  امل��ع��ارض��ة  ق��وى  عند  موقفه 

املوالية لسوريا.
ف����ي تقديم  ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا االس����ت����م����رار 
مساعدات حقيقية وملموسة، عسكرية 
واقتصادية وسياسية، إلقناع سليمان 
����� على  بأن الواليات املتحدة األميركية 
عكس سوريا وإيران ����� تهّمها مصلحة 
ه���ن���اك تكهنات  ك���ان���ت  ك���ث���ي���رًا.  ل���ب���ن���ان 
إعالمية، بل حتى بن املوالن لألكثرية 
من مصادرنا، أن سليمان سيعود من 
إع��الن الحصول  م��ع  زي��ارت��ه األميركية 
ع��ل��ى م��ه��اج��م��ات ه��ل��ي��ك��وب��ت��ر، وب��م��ا أن 
ذل���ك ل���م ي��ح��ص��ل ف���إن ال��ت��وق��ع��ات تبدو 
ك��ب��ي��رة ح����ول إع�����الن ف���ي ه����ذا االتجاه 
بخصوص دعم عسكري خالل اجتماع 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��س��ك��ري��ة امل��ش��ت��رك��ة ف���ي 5–6 

تشرين األول.
التوقيع: غرانت

في عاملنا ليست لغوًا. هي صنو ألفعال 
املحاصر  العالم  جسم  يفرزها  ج��دي��دة، 
في مقاومته ألحادية األقطاب. فالعالم، 
ك��ج��س��م اإلن���س���ان، ي��ف��ت��ح ش��راي��ن بديلة 
 أمامه كل الطرق، حن 

ّ
سد

ُ
للحياة، حن ت

يكون هناك غبي م��ا، أو مجنون عظمة 
ما في سدة السلطة، يقوم بذلك. ستحل 
 ،

ً
الكلمة محل كلمة »إثبات«، فنسأل مثال

ردًا على معلومة شائعة من دون إثبات: 
هل لديك ويكيليكس عليها؟ 

أن  ل��ذة  القصير، فتبقى  امل���دى  أم��ا على 
ك��ل ص��ب��اح، منذ  تتخيل كيف يستيقظ 
ويكيليكس، هؤالء  وث��ائ��ق  ن��ش��ر  ب��داي��ة 
بممارساتهم  إل���ي���ن���ا  أس���������اؤوا  ال����ذي����ن 
ال����خ����اط����ئ����ة ل���ل���س���ل���ط���ة وب����ف����س����اده����م. أن 
ال���ب���ره���ة الصغيرة  ت��ل��ك  ف���ي  ت��ت��خ��ّي��ل��ه��م 
ال����ت����ي ت���ف���ص���ل ب����ن اس���ت���ي���ق���اظ���ه���م حقًا، 
وف��ت��ح ع��ي��ون��ه��م ل��ل��ن��ه��وض م��ن السرير، 
وهم يتساءلون: ترى هل سيذكر اسمي 

اليوم في وثائق الويكيليكس؟ 

ما ُنشر حتى 
اليوم محرج، وخصوصًا 

لحلفاء اإلمبراطورية، 
لكنه غير كاف 

ويكيليكس تدخل القاموس  لبنان ومـصر والفلسفة


