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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
قتل السريان
املسيحيني
حصلت مجزرة قتل ُ
السريان في العراق .قتل أكثر
وجرح
�ين ش�خ�ص��ًا ّ
م ��ن خ�م�س ّ
أك�ث��ر م��ن س��ت�ين وه��م يصلون
ف� ��ي ك �ن �ي �س��ة س� �ي ��دة النجاة،
ب �ع��د اح �ت �ج��ازه� ّ�م ره ��ائ ��ن من
ق�ب��ل ت�س�ع��ة م�س��ل�ح�ين ،بينهم
ٌّ
ان� �ت� �ح ��اري ف� ّ�ج��ر ن �ف �س��ه وقتل

ال� �ث� �م ��ان� �ي ��ة اآلخ� � ��ري� � ��ن ،وبعد
ه� � � �ج � � ��وم م� � � ��ن ق � � � � � ��وات األمن
العراقية في محاولة لتحرير
البعض منهم،
الرهائن ،وقتل
َ
بسبب حجز ام��رأت�ين أسلمتا
أخيرًا ،لدى الكنيسة القبطية
ف��ي م�ص��ر ،كما ذك��رت وسائل
اإلعالم عن ناطق باسم «دولة
العراق اإلسالمية».
إن امل �خ �ي��ف ف��ي ه ��ذه املجزرة
أن ��ه ق ُ��د ي �ك��ون ل�ه��ا ه ��دف أكبر
ّ
َ
أبعاده
م��م��ا أع �ل��ن ،وال ت�ع��رف ّ
«االستراتيجية» ،حتى للذين
ّ
ّ
ن��ف��ذوه��ا وت �ب��ن��وه��ا ،إذ ه��م ال
ي �ع��رف��ون ت �م��ام��ًا األذى الذي
س � ّ�ب� �ب ��وه ل �ل �م �س �ل �م�ين كأناس
�إس �ل ��ام ك � ��دي � ��ن ،بقتلهم
ول �ل � ّ
م�ص��ل�ين ف��ي ك�ن�ي�س��ة! وه ��م إن
كانوا يعرفون تكون املصيبة
أكبر! ولكن على األرجح ،وكما
ه� ��و م � �ع� ��روف أن م �ن �ف ��ذي أي
م �ج ��زرة أو ع�م�ل�ي��ة ق �ت��ل ال بد
أن ي �ك��ون��وا م�ق�ت�ن�ع�ين بأفكار
ومفاهيم ّ
معينة تدفعهم ّإلى
القتل ،كأنهم ي��أخ��ذون حقهم
ب �ي��ده��م أو ي��داف � ّع��ون ع��ن هذا
ال�ح��ق! أم��ا «امل�خ��ط�ط��ون» ،فهم
ف ��ي ال � �ع� ��ادة ي �ب �ت �س �م��ون وهم
يشربون نخب «املجزرة»!
وه � �ن ��ا ،إذا ن �ظ��رن��ا إل � ��ى هذه
امل� � �ج � ��رزة ال � �ت� ��ي ح �ص �ل ��ت في
العراق من منظار استراتيجي،
وعن ُبعد ،ثم حاولنا وضعها
ف ��ي ال� �ص ��راع ال ��دول ��ي الخفي
م �ن��ه وامل �ع �ل ��ن ،وه� ��و محاربة
حينئذ تصبح هذه
اإلره ��اب،
ٍ
ّ
«حجة»
امل � � �ج � ��زرة وغ � �ي� ��ره� ��ا
م�ق�ن�ع��ة ل �ل ��رأي ال �ع ��ام العاملي
لخوض ح��رب لها أول وليس
ل�ه��ا آخ ��ر تختبر ف�ي�ه��ا أحدث
األس�ل�ح��ة امل �ت �ط��ورة ،وخاصة
ال� �ط ��ائ ��رات وال� �ص ��واري ��خ ضد
اإلره��اب واإلرهابيني في عدة
م �ن��اط��ق وب � �ل � ��دان .وبالطبع،
س �ي �ك��ون م �س �ي �ح� ّ�ي��و العراق،
ّ
«حجة»
وخ ��اص ��ة ال� �س ��ري ��ان،
مقنعة أي�ض��ًا ل�ك��ل م��ن أميركا
وإس � ��رائ� � �ي � ��ل ك� �م ��داف� �ع�ي�ن عن
ال� ��دي � �م� ��وق� ��راط � �ي� ��ة والحرية
وال � � � �س� � � ��ري� � � ��ان (املسيحيني
األوائ � � ��ل) ال ��ذي ��ن ت�ك�ل��م السيد
املسيح بلغتهم
السريانية! ً
ّ
أم ��ا ل �ب �ن��ان ،ف �ق��د ي �م��ث��ل ملجأ
ل �ل �س� ّ�ري��ان إل� ��ى ح�ي�ن العودة!
وي� � ��وف� � ��ر امل� �س� �ك ��ن والرعاية
االج� � � �ت� � � �م � � ��اع� � � �ي � � ��ة ،ولربما
«التوطني»!
فيصل فرحات

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ّ
القراء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلتي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د املواضيع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

جنبالط لدمشق :عبر الحريري أفـ
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يمر
يكاد ال
ّ ّ
جهود السعودية وسوريا اللتني تملكان ،في الغالب ،سر الحل
لتجنيب النزاع الداخلي الوصول إلى املواجهة .لكن التسليم
اللبناني ال يلقى ،في الظاهر على األقل ،حماسة مماثلة في
دمشق والرياض ،إذ تؤثران الصمت
نقوال ناصيف
كانت دمشق تنتظر األس�ب��وع املاضي
ابن امللك السعودي ومستشاره األمير
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب��ن ع�ب��د ال�ل��ه ل�ع�ق��د جولة
جديدة من امل�ح��ادث��ات ،بعض بنودها
ي�ت�ن��اول ال��وض��ع ال� ّل�ب�ن��ان��ي .ل�ك��ن زيارة
الرئيس السوري بشار األسد لرومانيا
في  10تشرين الثاني أرجأتها ،فأعيدت
برمجتها إلى ما بعد األعياد.
إال أن دم� �ش ��ق ت �ت �ع��ام��ل ،ف� ��ي مقاربة
امل �ش �ك �ل��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،رغ � ��م إصرارها
املعلن على أنها غير معنية باملحكمة
ال� ��دول � �ي� ��ة ،ع �ل ��ى أس � � ��اس أن التعويل
ّ
الرئيسي النتزاع موقف جدي وحاسم
م��ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة س �ع��د الحريري
وح�ل�ف��ائ��ه ح�ي��ال�ه��ا ،ي�ت��رك��ز ع�ل��ى حصر
تخاطبها مع امللك السعودي عبد الله.
م ��رور ب�ع��ض ال��وق��ت ال ي�ق�ل��ق الرئيس
ال �س��وري أو ي�ن�ت��زع زم ��ام امل� �ب ��ادرة من
ي��دي��ه ،وه ��و ي�ن�ط�ل��ق ،ت�ب�ع��ًا للمطلعني
على موقفه ،من مسألتني :أوالهما أنه
ّ
لم ييأس من دور امللك في إح��راز تقدم

ّ ً
ّ
يتنصل من
توصال إلى موقف لبناني
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة ف��ي ض ��وء االقتناع
ّ
أن الحريري
بأنها مسيسة .وثانيتهما ّ
لن يتخذ موقفًا كهذا ال تحضه اململكة
عليه.
في ّ
القمة األخ�ي��رة التي جمعته به في
م �ط��ار ال��ري��اض ف��ي  17ت�ش��ري��ن األول،
س� �م ��ع ال� ��رئ � �ي� ��س ال � � �س� � ��وري م � ��ن امللك
ال� �س� �ع ��ودي اآلت � � ��ي :ال ت �ك �م��ن املشكلة
ف��ي أن ال ي �ق��ول ال �ح��ري��ري إن املحكمة
ّ
مسيسة،
الدولية غير شرعية أو إنها
بل في سبل تطويق املوقف األميركي
املعاكس.
ثم أبلغ عبد الله إلى األسد أنه لم ينجح
ّ
التوصل مع األميركيني
حتى ّاآلن في
لهذا املوضوع.
إلى حل ّ
بدورهم ،املطلعون على موقف الرئيس
السوري يشيرون إلى اآلتي:
 1ـ �ـ ال يعتقد األس ��د ب��أن املشكلة تقيم
عند عبد الله الذي ،بحسب األسد ،لديه
ال �ن� ّ�ي��ة واإلرادة وال �س �ع��ي إل ��ى تحقيق
م��ا ات �ف��ق ع�ل�ي��ه م�ع��ه ف��ي ش ��أن املحكمة
الدولية.

ّ
يقطع سيد املختارة الوقت ريثما تنجز الرياض جهدها ملعالجة األزمة (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
ّ
 2ـ �ـ ألن ال �ت��دخ��ل األم �ي��رك��ي ي�ق��ف حجر
عثرة في طريق جهود امللك السعودي،
ال يرى الرئيس السوري بدًا من االنتظار
وتجميد األزمة الناشبة بني اللبنانيني
حول القرار االتهامي واملحكمة الدولية،

ّ
إلى حني نجاح الرياض في إحراز تقدم
حقيقي في املعالجة املتفق عليها مع
دمشق.
ب� � ّ�ررت ه��ذه ال�خ�لاص��ة ع��دم استعجال
ّ
س ��وري ��ا وح �ل �ف��ائ �ه��ا ب� ��ت م �ل��ف شهود
ال ��زور ف��ي مجلس ال � ��وزراء ،ف��ي جلسة
 10ت �ش��ري��ن ال �ث ��ان ��ي ،ك �ج��زء ال يتجزأ
م��ن املشكلة األم التي ه��ي ال�خ��روج من
امل�ح�ك�م��ة ال��دول �ي��ة .أت� ��اح ه ��ذا الجمود
ّ
ل��رئ�ي��س ال �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي االشتراكي
ال�ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط االس �ت �م��رار في
مسعى التفاهم وال�ت��واف��ق على إحالة
ملف شهود الزور على املجلس العدلي
م��ن دون االح�ت�ك��ام إل��ى ال�ت�ص��وي��ت في
ّ
متدرج
مجلس ال��وزراء ،توطئة ملوقف
من القرار الظني واملحكمة الدولية.
موقف ّ
سيد املختارة هو موقف تقطيع
ال��وق��ت ال�ض��ائ��ع ريثما تنجز الرياض
ج�ه��ده��ا مل�ع��ال�ج��ة األزم � ��ة .وه ��و الوقت
ن�ف�س��ه ال� ��ذي ت�ل�ع��ب ف �ي��ه دم �ش��ق ،األمر
ّ
ال � ��ذي ف � ّ�س ��ر ت �ف��ه �م �ه��ا ال ��وس ��اط ��ة التي
ي �ض �ط �ل��ع ب �ه��ا ج� �ن� �ب�ل�اط ،م ��ن غ �ي��ر أن
تشعرها ب�ض��رر يلحق بحلفائها في
حكومة الحريري.
إال أن زي ��ارت ��ه األخ �ي ��رة ل��دم�ش��ق ف��ي 9
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،واج �ت �م��اع��ه بمعاون
نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد
ناصيف ،أفضت إلى معطيات:
أول �ه��ا ،ب �ل��وغ ع�لاق��ة ج�ن�ب�لاط بدمشق
حدًا ّ
مميزًا ،جعل املسؤولني السوريني
ّ
ي �ت �ح��دث��ون ع �ن��ه ب ��إط ��راء غ �ي��ر مألوف
عن م��دى الثقة التي باتوا يمحضونه
ّ
إياها .يحملهم ذلك على تفهم التمايز
املوقت ال��ذي يتخذه في موقع وسطي
ظاهرًا بني  8و 14آذار .إال أن املسؤولني
ال �س��وري�ين ي�ق��ول��ون أي �ض��ًا ج��ازم�ين إن
ّ
جنبالط بات في موقع الحليف املتقدم
ل ��دي� �ه ��م .وق � ��د ت� �ك ��ون ع � �ب� ��ارة الرئيس
السوري في جريدة «الحياة» عن عودة
جنبالط كما كانت تعرفه دمشق ،خير
م�ع� ّ�ب��ر ع��ن ت�ع��وي�ل�ه��ا ع�ل��ى ال� ��دور الذي
ي �ض �ط �ل��ع ب� ��ه ،س � ��واء ف ��ي ال ��وس ��ط كما
يوحيه حاليًا ،أو في موقعه الطبيعي
ب�ي�ن ح �ل �ف��اء  8آذار ك �م��ا أض �ح��ى عليه
نهائيًا.
ث��ان �ي �ه��ا ،أب �ل ��غ ج �ن �ب�ل�اط إل� ��ى القيادة
ال �س ��وري ��ة وج �ه��ة ن �ظ��ره ح �ي��ال القرار
ال �ظ �ن ��ي وامل �ح �ك �م ��ة ال ��دول� �ي ��ة وعالقة
الحريري بهما ،ومفادها أن م��ا يمكن
تحقيقه بالتفاهم بني الحريري االبن
والعاهل السعودي ّ ،على صعيد رفض
القرار االتهامي ،يظل أفضل من تحقيقه
هو نفسه بوسائل أخرى .وهي إشارة
ضمنية م��زدوج��ة ال��دالل��ة حيال رئيس
الحكومة :بالرهان على احتمال اتخاذه

