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علم
و

الشيخ ُيصالح البيك 

النائب  الدين  أم��س رئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زي��ن  زار صباح 
وليد جنبالط في منزله في كليمنصو. وهذا اللقاء هو األول بني الجانبني 
التي  املالّية  املساعدات  البيك والشيخ  الخالف. ولم يتناول  أن ظهر  منذ 
مها جنبالط إلى العرفان سنويًا، والتي تبلغ نحو مليون دوالر 

ّ
كان ُيقد

 أن 
ّ

ُي��درك أن املؤسسات التعليمّية مؤسسات رابحة. إال أميركي، رغم أنه 
جنبالط يبدو منفتحًا في ه��ذا املجال إذا ما طلب زي��ن ال��دي��ن، وق��د أبلغ 
زين الدين رئيس الحزب التقدمي االشتراكي أنه خفض نسبة املساعدات 

االجتماعّية لتحقيق توازن مالي في املؤّسسة. 

ور ريفي أمام منزل جنبالط 
ُ

ص

ق »محّبو« املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الفتة 
ّ
عل

 قوى األمن الداخلي سارعت 
ّ

دعم له أمام منزل النائب وليد جنبالط، لكن
إلى إزالتها بعد ساعات. 

حتان للبيع 
ّ

سيارتان مصف

للبيع،  حتني 
ّ
السابقني سيارتيهما املصف آذار  ن��واب 14  اثنان من  ع��رض 

بالذكر  والجدير  للتهديد.  معرضًا  يعد  لم  أمنهما  أن  لهما   
ّ

تبني بعدما 
أن الرئيس سعد الحريري هو من كان قد مّول شراء السيارتني للنائبني 

السابقني. 

حرق أزعور 

السنيورة اسم  ف��ؤاد  السابق  الرئيس  اقتراح  أن  ذك��رت مصادر مصرفية 
الوزير السابق جهاد أزع��ور كحاكم ملصرف لبنان كان بهدف حرق هذا 
 ألزعور في 

ّ
االسم وسداد »فواتير سابقة«، إذ يدرك السنيورة أنه ال حظ

هذا املوقع في مطلق األحوال. وأضافت هذه املصادر أن السنيورة يحاول 
أن يفي بوعده ألزعور ليس إال.

رأى قياديون معنّيون 
باملساعي السورية ����� 

السعودية أن احتماالت 
 قبل صدور 

ّ
التوصل إلى حل

القرار االتهامي ال تزال 
عالية جدًا. وقال القياديون 

إن سوريا وحزب الله 
سيمارسان ضبط النفس 
والصبر حتى آخر لحظة، 

وسُيتيحان املجال لكل أنواع 

الفرص إليجاد حل قبل 
القرار، لكنهما سيتصرفان 

بطريقة مختلفة تمامًا 
وجذريًا إذا صدر القرار ولم 
علن وسار به 

ُ
يكن الحل قد أ

الجميع، وأن الرئيس سعد 
الحريري قد يكون الخاسر 

األكبر محليًا وإقليميًا. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

ال شك في أن لقاء سعد الدين الحريري بمورا كونيللي 
 ج��دًا على ص��در االث��ن��ني، كأن 

ً
أول م��ن أم��س، ك��ان ثقيال

ربع مليون ورقة سوداء الحبر تضغط عليهما. وال شك 
في أن البيان ����� التنّصل من الفضيحة األميركية، الذي 
حملته السفيرة مكتوبًا خطيًا، لم يكن كافيًا لتحريك 
عقارب اللقاء الجليدي. واألرجح أن االثنني بدآ بصمت 
الداخل. كانت السفيرة تسأل نفسها: تراه،  ُيعمل عقل 
��ب��ة التقارير 

َ
��ت

َ
ه��ل ي��ج��د ف���يَّ اآلن ث���رث���ارة ن��ّم��ام��ة، م��ن ك

الحكومة  رئيس  ك��ان  فيما  مثل سلفي؟  االستخبارية، 
اللبنانية يسأل نفسه في الوقت ذاته: تراها هل تراني 
الدفاع  لبناني لدى جيش  »متعاونًا« برتبة مستشار 
اإلسرائيلي، كما حرصت َمن كانت قبلها على تظهير 
أنني صاحب معلومات  أم تكتب عني  دف��اع��ن��ا؟  وزي��ر 
ت��دع��و إل���ى ال��س��خ��ري��ة، ك��م��ا ك��ت��ب��ت ت��ل��ك ع���ن اب���ن عمتي 

ومستشاري غطاس خوري؟ 
كان املتالقيان يجوجالن هواجسهما تلك، وينضجانها 
»فترة  بنهاية  أحّسا  إذا  الفالشات... حتى  تحت ضوء 
الصحافية،  التغطية  لحظات  تفرضها  التي  السماح« 
م��الذ: ليست حالتنا هي   ����� إل��ى فكرة   منهما 

ّ
ك��ل ه��رب 

الوحيدة التي ضربها زل��زال ذلك املهووس الجنسي... 
كل العالم الدبلوماسي يعيش اآلن إحراجنا واالرتباك 

، فلنبدأ اللقاء... 
ّ

نفسيهما... املوت بالكثرة هني
غير أن التدقيق في مخرج الهرب هذا، يظهر هشاشته، 
ال بل لبنانّيته شبه الحصرية. فعلى مدى آالف وثائق 
أن يكون  ن���در ج���دًا،  أو  ك��ل��ي��ًا،  غ���اب  م��وق��ع ويكيليكس، 
ك����الم ب���ني م���س���ؤول وط���ن���ي ودب���ل���وم���اس���ي أج��ن��ب��ي في 
أبنائه،  أو  األول،  بالثاني على وطن  االستعانة  كيفية 
ع��ّب��روا عن حقيقة  الخليجيون  اآلخ��ري��ن.  أو مسؤوليه 
األفغان،  حيال  الباكستانيون  إي��ران،  حيال  مشاعرهم 
ال��روس... لكن املسؤولني اللبنانيني  األوروبيون حيال 
ومكبوتاتهم  ص�����دوره�����م  ي����ف����رغ����ون  ك����ان����وا  وح����ده����م 

ودفائنهم حيال بعضهم. 
سة  في هذه النقطة تحديدًا تكمن ذهنية القناصل املؤسِّ
لوجدان دولتي لبناني ما، منذ بروتوكول 1861. وهي 
الكيان  ه��ذا  أن  ه��و  األول،  بني: 

ّ
مرك على  قائمة  ذهنية 

فإن  وبالتالي  األجنبية،  ال��دول  قناصل  من صنع  هو 
ال��خ��اص كما  السياسي  ال��وج��دان  ف��ي  ه���ؤالء يملكون 
الوجدان،  املتخّيلة ألشخاص هذا  الذاكرة  العام، وفي 
»شرعية« ما، ال بل موقعًا »مرجعيًا« مزدوج االتجاه: 

ى. 
ّ
ُيملي، وُيرفع إليه... يرسل ويتلق

الطائفة سابقة   ����� الجماعة  أن  فهو  الثاني،  ب 
ّ
املرك أم��ا 

����� األمة، ال بل مشارطة لها، بغائيتها والهدف،  للدولة 
ب��ح��ي��ث ت��ك��ون ال���دول���ة م��ج��رد وس��ي��ل��ة ل��خ��ي��ر الجماعة 
أما  ال��ع��ام��ة.  للمصلحة  ح��ت��ى  اإلن��س��ان وال  ال ملصلحة 
القنصل، فهو ح��ام��ي ال��ط��ائ��ف��ة، وض��ام��ن وج��وده��ا في 
م��ع��ادل��ة ال����دول����ة، وك���اف���ل م��ش��ارك��ت��ه��ا ال��ح��ص��ص��ي��ة في 

سلطتها. 
 ����� ��ب��ي��ه��ا االث��ن��ني 

ّ
����� ب��م��رك ل��ي��س��ت ذه��ن��ي��ة ال��ق��ن��اص��ل ت��ل��ك 

م��وض��ع إع��م��اٍل عقلي وال ن��ق��دي ل��دى أص��ح��اب��ه��ا. فهي 
إنها  الفكر واملمارسة. حتى  مستدخلة مستبطنة، في 
كثيرين،  ل��دى  ثانية  وجماعية  ف��ردي��ة  طبيعة  تحّولت 
أو حتى لدى غالبيات في كل الجماعات ����� الطوائف. ال 
بل ثّمة َمن يجد غيابها عند سياسي نقيصة، أو ثغرة 
ف��ي م��ق��ّوم��ات زع��ام��ة ال��ج��م��اع��ة، وف���الح ق��ي��ادت��ه��ا. هكذا 
ست تلك الذهنية في بيئتي الكيان 

ّ
ترّسخت، ال بل تكل

مفهوم  كطبقة سياسية طابقت  في سلطته،  االثنتني: 
ع 

ّ
املشل ال��س��ي��اس��ي  مجتمعه  وف���ي  اإلس��ت��اب��ل��ي��ش��م��ان��ت، 

الفرد  على جماعاته وامل��ت��ذّرر على قبائلها واألف��خ��اذ. 
املنتمي إلى »رعّية« الطائفة يرى في »قنصلية« زعيمه 
ضرورة لصون طائفته. والسياسي الجاثم على صدر 
الطائفة يرى في »قنصلية« الدولة عنصرًا من عناصر 
قيام  لالستهجان  م��دع��اة  األك��ث��ر  لكن  األول.  تكوينها 
الطوائف  إستابليشمانات  بني  عنكبوتية  شبكة شبه 
تناقض  على  ف���وق،  م��ن  مصالحها  تتقاطع  املختلفة، 
تطلعات »رعاياها« من تحت، حتى إن أحد السياسيني 
الباحثني لم يتردد في مالحظة تلك الشبكة من عالقات 
امل��ص��اه��رة ب���ني »ال��ب��ي��وت��ات ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة«، م���ن مختلف 

الطوائف. 
ه��ل م��ن أم��ل ف��ي كسر ه��ذا ال��واق��ع ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن أو 
ف���ي امل�����دى امل���ن���ظ���ور؟ ي���ب���دو ال����ج����واب ع���ن ه����ذا السؤال 
م��ن ال��ص��ع��وب��ة ب��م��ك��ان، وخ��ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل »قيادات« 
ال����ط����وائ����ف، ك���م���ا ف��رض��ت��ه��ا أح�������داث األع��������وام الخمسة 
��ل��ه م��ي��ش��ال عون، 

ّ
امل���اض���ي���ة، م���ع اس��ت��ث��ن��اء واض�����ح ي��م��ث

بحكم طبائعه الشخصية وسياق عالقاته، موضوعيًا. 
ه��ك��ذا ت��ب��دو ال���ص���ورة ق��ات��م��ة ب��ع��ض ال���ش���يء ح��ي��ال أي 
��ع »س���ي���ادي« ف��ي ه���ذا امل���ج���ال. ف����إذا ك���ان ل��ب��ن��ان قد 

ّ
ت��ط��ل

القنصلية« في زمن مفهوم  »الدولة  ترّسخ في ذهنية 
وس��ت��ف��ال��ي��ا وال��ق��وم��ي��ات، ف���ال ع��ج��ب ف���ي زم���ن السيادة 
النسبية، أن يتحّول إلى »دول��ة نسبية« تالمس غالبًا 

 االفتراضية. 
ّ

حد

كالم في السياسة

السفير السوري
 في السرايا: نحن 

والحريري متفائلون 
بحلول سورية ــ سعودية 

ترضي الجميع 

سياسة

الحريري وكونيللي وويكيليكس ثالثهما  االستحقاق الداهم الثالث في محادثات  ساركوزي ـ األسد 
معاونون  بينها  ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ش��خ��ص��ي��ات 
ل��ل��ح��ري��ري ف��ي 3 ت��ش��ري��ن األول. م��ع ذلك 
ال����ح����وار مفتوحًا  إب���ق���اء  ح���رص���ت ع��ل��ى 
م���ع ال��رئ��ي��س ال���س���وري، وه���ي ت��ؤك��د في 
الوقت نفسه تمّسكها باملحكمة الدولية 
وت��رك��ه��ا ت��ع��م��ل ب��اس��ت��ق��الل ك��ام��ل. ينظر 
الدبلوماسية  املصادر  وف��ق  س��ارك��وزي، 
إياها، إلى عمل املحكمة الدولية على أنه 
أو  فيه  ل 

ّ
التدخ ع��دم  ل��ذا يطلب  مستقل. 

التأثير عليه. 
فريق  ب��اري��س وج��ه��ة نظر  4����� ال تشجع 
العدالة  ب�����ني  ت���ف���ص���ل  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني  م�����ن 
واالس����ت����ق����رار، وت���ب���دو أق�����رب إل����ى تأييد 
موقف الحريري وحلفائه القائل بتالزم 
ال���ع���دال���ة واالس���ت���ق���رار م��ع��ًا. ي��ع��ك��س ذلك 
موقف مسؤولني فرنسيني بقولهم إنهم 
يريدون االثنني معًا، رغم معرفتهم بأن 
األمر ال يبدو بمثل هذه السهولة، نظرًا 
إل���ى ال��ت��ع��ق��ي��دات ال��ت��ي ت��ح��وط االنقسام 

بني األفرقاء اللبنانيني. 
5������������� رغ����م امل����خ����اوف ال���ت���ي ت��ع��ت��ري��ه��ا من 

التهديد  ع����ن  إل���ي���ه���ا  ت���ص���ل  م���ع���ل���وم���ات 
���ل���ه ال�����ق�����رار االت����ه����ام����ي على 

ّ
ال��������ذي ي���م���ث

الوضع الداخلي، تقول باريس إن القرار 
 إلى كل الحقائق 

ً
االتهامي ال يفضي فعال

املتصلة باغتيال الحريري األب، بل هو 
الدولية  التحقيق  لجنة  ع��م��ل  حصيلة 
انتظار  يقتضي  ت��ال��ي��ًا   .2005 ع���ام  م��ن��ذ 
مسار املحكمة الدولية والحكم النهائي. 
لكن ه��ذا القلق يجد أك��ث��ر م��ن م��ب��ّرر كي 
 ����� ت���دع���م ب����اري����س ال���ج���ه���ود ال���س���ع���ودي���ة 
املتصلة  األخ��ط��ار  ك��ل  لتذليل  ال��س��وري��ة 
بالقرار االت��ه��ام��ي، م��ن غير أن تمّس أي 
الدولية  املحكمة  تسوية محتملة مسار 
الدولية  العدالة  تفقد  لئال  تقّوضها،  أو 

صدقيتها. 
املؤسسات   

ّ
كذلك شل باريس  تقارب   �����6

مجلس  وأخّصها  اللبنانية،  الحكومية 
ال���زور، بقلق  ال���وزراء حيال ملف شهود 
مماثل، عّبرت عنه لدى استقبال الرئيس 
تشرين   30 ف�����ي  ال����ح����ري����ري  ال���ف���رن���س���ي 
ال��ث��ان��ي، ع��ن��دم��ا أك���د ل��ه دع���م املؤسسات 
ال��دس��ت��وري��ة ع��ب��ر ال��ت��أي��ي��د ال���ذي محضه 
اللبنانية  الحكومة  لرئيس  س��ارك��وزي 
ينتهجها.  التي  الحوار  سياسة  ودعمه 
وتبعًا للمصادر الدبلوماسية الفرنسية، 
س���ي���ك���ون ه�����ذا امل����وض����وع ف����ي ص���ل���ب ما 
مع  الفرنسي  ال��رئ��ي��س  يثيره  أن  ُي��رّج��ح 
على  مساعدته  وطلب  ال��س��وري،  نظيره 
إعادة إحياء السلطة اإلجرائية في لبنان. 
في النطاق نفسه يعّول ساركوزي على 
وساطة تعيد أيضًا فتح قنوات الحوار 
امل��وص��دة بإحكام بني األس��د والحريري 

منذ أكثر من شهرين. 
املصادر  ت�����ق�����ول  ب�������اري�������س،  ت���ن���ظ���ر  ب������ل 
الدبلوماسية نفسها، بإيجابية وانفتاح 
إلى أي محاولة ترمي إلى إخراج لبنان 
م��ن م��أزق��ه، س��واء عبر مساعي الرياض 
ودمشق أو عبر تفاهم لبناني ����� لبناني 
إذا أتيح ذلك. بذلك تدرج اللقاءات التي 
الحريري  مع  الفرنسي  الرئيس  أجراها 
وم����ن ق��ب��ل��ه م���ع ال���رئ���ي���س م��ي��ش��ال عون، 
أو ال��ت��ي س��ي��ج��ري��ه��ا الح��ق��ًا م��ع الرئيس 
أمني الجمّيل والنائب سليمان فرنجية 
 على 

ّ
ال��ح��ض إط���ار  ف��ي  وسمير جعجع، 

العدالة  ���وئ���م 
َ
���ت

ُ
ت م��ع��ادل��ة  إل����ى  ال���ت���وّص���ل 

واالستقرار، وال تفاضل بني أحدهما، أو 
ترّجحه على اآلخر.

تفترق باريس عن دمشق في املوقف من املحكمة وتثق بصدقيتها وعدم تسييسها  )أرشيف(

ال���ع���ام ال��ش��ي��خ ن��ع��ي��م ق���اس���م: »واض�����ح أن 
ال��ق��رار االتهامي يتجه الت��ه��ام أف���راد من 
الله، وهو مرفوض  الله، أي حزب  حزب 
م��ن بدايته  م���زّور  ، ألن��ه 

ً
جملة وتفصيال

إل��ى نهايته، ول��ن ننتظر ليصدر لنقول 
م��وق��ف��ن��ا، ف��ه��و م��رف��وض ألن���ه يستهدف 
ل���ب���ن���ان«. ودع������ا ال����وزي����ر م��ح��م��د فنيش 
إيجاد توافق ملواجهة  إلى  ال��دم  »أولياء 
م��ف��اع��ي��ل« ه����ذا ال����ق����رار »ومل���واج���ه���ة هذا 
االس����ت����ه����داف ل���ل���م���ق���اوم���ة، ال خ���وف���ًا وال 
خشية من أحد، بل حتى يتأكد للمقاومة 
أن ال أحد من الشركاء في الداخل يسعى 
إلى النيل منها، فالحرص على الحقيقة 
ال��ب��ل��د ه���و الدافع  وال���ع���دال���ة واس���ت���ق���رار 
الحقيقي للتوصل إلى تفاهم يقي البلد 

ًا 
ّ

شرور القرار الظني الجائر، ويضع حد
للمشاريع الفتنوية التقسيمية«. 

تكتل  اجتماع  بعد  ع��ون،  العماد  وأعلن 
دعوته  إم�����ك�����ان  واإلص������������الح،  ال���ت���غ���ي���ي���ر 
ر 

ّ
مصغ اجتماع  إل��ى  السابقة  املعارضة 

املالي  امل���ل���ف  ك����ب����رى:  م���ل���ف���ات   4 ل��ب��ح��ث 
االخ��ت��راق اإلسرائيلي لقطاع  وامل��وازن��ة، 
الشبكة  ض����ب����ط  وك���ي���ف���ي���ة  االت�������ص�������االت 
وح��م��اي��ت��ه��ا، ع���دم وج����ود م��ن��ص��ب مدير 
ع���ام م��س��اع��د مل��دي��ري��ت��ي األم����ن الداخلي 
ال���ع���ام، وت��س��ري��ب��ات ويكيليكس  واألم����ن 
ب من مسؤوليات على من وردت 

ّ
وما ترت

أس��م��اؤه��م ف��ي��ه��ا. وأك����د ان��ع��ق��اد مجلس 
الوزراء إذا ُبحث »في الجدول املوضوع 
للجلسة السابقة التي لم تحصل«. ورأى 
ل���م ت��ع��د ص��ال��ح��ة، مطالبًا  ال��ح��ك��وم��ة  أن 
والنهج.  ال��س��ي��اس��ة  ف��ي  ج����ذري  بتغيير 
وقال إن العميد فايز كرم »خضع ملقلب«، 
ب����ريء إال إذا  ن��داف��ع ع��ن  مضيفًا »ن��ح��ن 

ثبت في التحقيق ارتكابه ذنبًا ما«. 
تبقى اإلشارة إلى أن نائب مساعد وزيرة 
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة، ج��ي��ف��ري كالفر، 
وص����ل إل����ى ب���ي���روت أم����س، ف��ه��ل يستمر 
االنفراج أم تتغّير أحرف الكلمة األخيرة 

إلى انفجار... سياسي على األقل. 
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