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في عالقة غامضة

ال � ��وزراء االن �ض �م��ام إل ��ى ه ��ذا التنسيق،
إال أن� ��ه أوض � ��ح أن ال �س �ف �ي��ر ف ��ي دمشق
على ّ
بينة من كل امل��داوالت الجارية بني
البلدين من خالل املجلس األعلى.
ع �ل��ى أن ال �ن �ت��ائ��ج ال �س �ي��اس �ي��ة للمهمة
ال �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ن �ي �ط��ت ب ��وف ��د املديرين
وامل �س �ت �ش ��اري ��ن ب ��رئ ��اس ��ة أوغاسبيان
أفضت إلى مالحظات ،منها:
ّ
 1ـــــ بعث الروح مجددًا في زيارة الحريري
دم�ش��ق ،ف��ي ض��وء م��ا انتهت إل�ي��ه مهمة
الوفد اللبناني .إال أن��ه ال موعد نهائيًا
ّ
�ردد أن�ه��ا ّ
تقررت
ل�ه��ذه ال��زي��ارة بعدما ت �
ّ
في  21نيسان تبعًا ملا كانت قد رجحته
السرايا ع��ن مهمة ال��وف��د اإلداري األول.
ّ
م��ع ذل ��ك ،ي�ت�ح��دث رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة في
أوس � ��اط � ��ه ع� ��ن أن � ��ه س � �ي� ��زور العاصمة
ّ
موسع
ال�س��وري��ة على رأس وف��د وزاري
الشهر املقبل.
 2ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت�س�ل�ي��م ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة مرة
أخ ��رى ق��د ال ي �ك��ون ك��اف�ي��ًا ل��وق��ف الجدل
ف��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع ،ب�م��رج�ع� ّ�ي��ة املجلس
األعلى في إدارة العالقات الثنائية بني
ّ
مرجعية
ال�ب�ل��دي��ن ال �ت��ي ي�س�ت�م��ده��ا م��ن
م�ع��اه��دة األخ� � ّ�وة وال �ت �ع��اون والتنسيق
كإطار ّ
نص عليه اتفاق الطائف ،عندما
ّ
ت �ح��دث ع��ن ع�ل�اق��ات ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ سورية
َ َ َ
ّ
مميزة ،وع��ه��د إل��ى املعاهدة واالتفاقات

الثنائية ف��ي تنظيمها .وع�ل��ى وف��رة ما
ي �ش ��اع ع ��ن ازدواج � �ي � ��ة دوري املجلس
األع �ل��ى وال �س �ف��ارة ف��ي ك��ل م��ن البلدين،
فإن أيًا من رئيسي البلدين ومن رئيسي
حكومتيهما ال يقاربان املوضوع على
نحو كهذا ،ويثابران على تأكيد دعمهما
املجلس األعلى ما لم يكن أحد في وارد
ف�ت��ح ب ��اب امل�ن��اق�ش��ة ع�ل��ى امل �ع��اه��دة بني
البلدين ،وال إلقاء ظ�لال شكوك عليها،
بل قصر األم��ر على االتفاقات الثنائية
ّ
ومعالجة ما يعتقد أي من البلدين أنها
ـــــ أو بعضها ـــــ تلحق االفتئات بحقوقه
ومصالحه من خاللها.
ّ
 3ـــــ تشعر دم�ش��ق ،تبعًا للمطلعني عن
ق��رب ع�ل��ى م��وق�ف�ه��ا ،ب�ب��طء يطبع حركة
ال �ح��ري��ري ف��ي ع�لاق �ت��ه ب �ه��ا ،رغ ��م وفرة
م��ا ي��دل��ي ب��ه ف��ي ب�ي��روت أو ف��ي جوالته
ال��دول�ي��ة ع��ن إص ��راره على فتح صفحة
ج��دي��دة ف��ي ع�لاق��ات البلدين والتعاون
واالنفتاح .مع ذلك تلمس دمشق أنه لم
ّ
ُيحرز أي تقدم سواء في عالقته املباشرة
بها أو في نطاق العالقة بني الحكومتني
منذ زي��ارت��ه دم�ش��ق واجتماعه باألسد
ف��ي  19ك��ان��ون األول امل��اض��ي .وه��ا هو
شهر رابع ينقضي على تلك الزيارة من
غير أن تندفع ع�لاق��ات البلدين خطوة
إل��ى األم ��ام ،رغ��م أن ال�ح��ري��ري ق��ال غداة
عودته من دمشق إنه سيعود إليها بعد
شهرين ،في شباط ،على رأس وفد وزاري
م� ّ
�وس ��ع ،وإن� ��ه ط�ل��ب م��ن ال� � ��وزراء وضع
م�لاح�ظ��ات�ه��م ع�ل��ى االت �ف��اق��ات الثنائية
التي ناقش موضوعها مع األسد واتفقا
على إجراء مراجعة شاملة لها في ضوء
مالحظات الوزراء املختصني في كل من
البلدين .بانقضاء الشهر الرابع ،اكتفت
عالقة الرجلني بمكاملات هاتفية بينهما
وب� ��زي� ��ارة مل ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال� �ح ��ري ��ري ابن
عمته نادر الحريري لدمشق واجتماعه
بمستشارة الرئيس للشؤون السياسية
واإلعالمية الوزيرة بثينة شعبان بعد
إل�غ��اء زي��ارة ال��وف��د اإلداري األول .حمل
ن��ادر ال�ح��ري��ري إل��ى شعبان إيضاحات
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ع ��ن م � �ب � ّ�ررات تأليف
ال��وف��د اإلداري وت�غ� ّ�ي��ب م��دي��ري��ن عامني
ّ
عنه ب��داع��ي ال�س�ف��ر ،وردت بإيضاحات
مماثلة انتهت إلى قرار الحريري تأليف
وف ��د أرف� ��ع م �س �ت��وى ب��رئ��اس��ة وزي� ��ر من
ّ
تياره ويحظى بثقته.
ت �ب �ع��ًا ل ��ذل ��ك ،ي� �ب ��دو ك ��ل م ��ن الحريري
وس��وري��ا متفقني ض�م�ن��ًا ع�ل��ى غموض
ي �ط �ب��ع ع ً�لاق �ت �ه �م��ا ،م ��ن غ �ي��ر أن يظهرا
استعجاال لدفعها بوتيرة أق��وى .عند
ّ
ّ
تترجح ثقة أحدهما باآلخر.
هذا الحد
وع � �ل� ��ى أه� �م� �ي ��ة ال � �ع �ل�اق� ��ة الشخصية
ال � �ج� ��دي� ��دة ب �ي �ن �ه �م ��ا ،إال أن الرئيس
ال� �س ��وري ال ي �ش��اط��ر رئ �ي��س الحكومة
ّ
اللبنانية موقفه بأنها كافية إل��ى حد
إبطاء العالقات السياسية بني البلدين
ّ
تتخبط في غموض والتباس
وجعلها
ّ
ي �س �ت �م��دان ت ��أث� �ي� �رًا رئ �ي �س �ي��ًا م ��ن تيار
امل�س�ت�ق�ب��ل وح �ل �ف��ائ��ه ال��ذي��ن يواصلون
ب �ت �ف��اوت م � ��دروس ان �ت �ق��اده��ا .ل��م يوفر
الحريري مناسبة لم يقل فيها إن عالقته
الشخصية باألسد وافية للحؤول دون
أي خالفات بينهما أو بني البلدين ،فيما
ح�س��م األس ��د م��وق�ف��ه م��ن ه ��ذا االعتبار
في مقابلته التلفزيونية ّ األخيرة بعدم
إيالئه إياها البعد املضخم الذي ّ
يعول
عليه الحريري.
ّ
في أي حال ،لم تنظر دمشق إلى الجانب
الشخصي من أول زي��ارة للحريري لها
إال ع�ل��ى أن �ه��ا م �ح��اول��ة رم ��ت إل ��ى غسل
ك��ل م��ا ك ��ان ق��د ق �ي��ل ف�ي�ه��ا واالتهامات
التي سيقت إليها في السنوات الخمس
امل �ن �ص��رم��ة .ب��ذل��ك ط ��وى األس� ��د ف ��ي 19
ك� ��ان� ��ون األول ص �ف �ح��ة م� ��ا ك� � ��ان بينه
وال� �ح ��ري ��ري ،ول ��م ي �ط� ِ�و ص�ف�ح��ة رئيس
ّ
ال� �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش� �ت ��راك ��ي النائب
ول �ي��د ج�ن�ب�لاط ف��ي  31آذار امل��اض��ي إال
ب��ال�ط��ري�ق��ة ن�ف�س�ه��ا ،م��ع ف ��ارق الف ��ت هو
أن ج�ن�ب�لاط غ�س��ل امل��اض��ي ف��ي بيروت
ق �ب��ل ت��وج �ه��ه إل ��ى دم �ش��ق ،ف�ي�م��ا غسله
الحريري وهو ّ
يهم بمصافحة الرئيس
السوري وعناقه.
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كالم في السياسة

ّ
الدرس الدمشقي ،كي ال يبدو أوغاسبيان انكشاريًا...
جان عزيز
من املهم أن يكون شخص مثل جان أوغاسبيان على رأس
الوفد إلى دمشق .ال ألهميته بعينه ،بل لداللته على فئة
وواق��ع ومشكلة فعلية ،ال ب��د م��ن مقاربتها .لفهم األمر،
تكفي العودة بعض الشيء إلى الوراء ،وتحديدًا إلى الثالث
من ح��زي��ران ،أي قبل أق��ل من  40ساعة على االنتخابات
النيابية .يومها ،وقف أوغاسبيان مع حلفائه ،في قلب
منطقة األشرفيه بالذات ،ليعلن بالحرف ما يأتي:
«إن ه��ذا ال�ف��ري��ق (أي م�ي�ش��ال ع ��ون) ي��ري��د ل�ب�ن��ان ساحة
مفتوحة ل�ح��روب اآلخ��ري��ن ،وق��د كشف ع��ن ذل��ك الرئيس
اإليراني أحمدي نجاد»« ...إن ثقافتنا هي الديموقراطية
ال ال��دي �ك �ت��ات��وري��ة ال �ت��ي ت��ؤم��ن ب��ال �ق��ائ��د ال ��واح ��د ،ونحن
ّ
متمسكون بلبنان السالم واالستقرار والحياة الكريمة
لكل أبنائه ،الذي تقرر دولته وحدها وليس الدول الغريبة
قرار الحرب والسلم ،بحماية جيشه الباسل البطل ،الذي
ّ
ال ن��ري��د س�لاح��ًا إال م �ع��ه»« ...إن�ه��م ي � ًع��دون الن�ق�لاب كبير
يلغون فيه امل�ي�ث��اق ال��وط�ن��ي وص ��وال إل��ى تغيير النظام
ك�م��ا ي �ص� ّ�رح��ون ف��ي خ �ط��اب��ات � ّه��م» ...إن «ل�ب�ن��ان ف��ي خطر
وال�ج�م�ه��وري��ة ف��ي خ �ط��ر ،وخ��ط�ن��ا ال�س�ي��اس��ي التاريخي
املسيحي ف��ي خطر ،ألن فريق  8آذار يهدد بحرب إلغاء
ج��دي��دة ،إذ ل��م يكتف بحرب اإلل�غ��اء األول��ى التي ضربت
املجتمع املسيحي ّ
وقسمته وأضعفت دوره السياسي،
وحرب التحرير الثانية التي أدت إلى تسليم قصر بعبدا
ووزارة ال��دف��اع إل ��ى ال�ج�ي��ش ال� �س ��وري .وه ��ا ه��و اليوم،
ي�خ��وض ح��رب��ًا ثالثة بالسياسة واالن�ت�خ��اب ك��ي ينقلب
في السابع من ح��زي��ران على الطائف» .قبل أن يستنتج
أوغاسبيان اتهامه الشهير لعون بأنه «أدخ��ل السوري
ّ
إلى املناطق املسيحية في  13تشرين  ،1990وأنه ُيعد اآلن
إلدخال اإليراني إلى األشرفيه في  7حزيران .»2009
طبعًا ،لم يكن في مقدور أوغاسبيان أن يسأل من التقاهم
في دمشق عن صحة ما ّ
تنبأ به قبل عشرة أشهر .وحتمًا
ّ
هو تجنب كليًا التدقيق معهم في دقة مقوالته عن «القائد
ال ��واح ��د» و«ال � ��دول ال�غ��ري�ب��ة» و«ال �ج �ي��ش ال ��ذي ال سالح
إال م �ع��ه» ...ك�م��ا ع��ن س�ي�ن��اري��وه��ي االج�ت�ي��اح�ين السوري
واإلي ��ران ��ي ...ل�ك��ن األه ��م ي�ظ��ل ف��ي أن ي�ك��ون ب�م�ق��دور هذا
ّ
الخطاب وأصحابه أن يسائلوا أنفسهم ،ال أي شخص
صوابيته في السياسة ،وعن ج��وازه في أخالق
آخر ،عن
ً
تعيش هذا املأزق
أكثرية
ضمن
أقلية
كل
،
أصال
السياسة.
َ
ُّ
املتجاذب في وجدانها وواقعها :بني أن تتهم باالنعزال،
أو ُت ّتهم بالذمية .إذا أخذها خوفها على ّ
ذاتيتها نحو
إق�ف��ال ال��ذاك��رة وال�ح��ق ف��ي ب�ل��ورة الهويات الخصوصية،

ُ
قيل إنها انغالقية ،وه� ِّ�ول عليها بأنها تعمل على قتل
نفسها باالنهيار .وإذا ما أخذها قلقها صوب التماهي
مع اآلخ��ر األك�ث��ري ،قيل إنها إمحائيةُ ،
ووسمت بالعمل
على إلغاء ذاتها ،باالنصهار...
أه �م �ي ��ة ال� �خ� �ط ��اب امل� �ن� �ب ��وش م� ��ن ّأدب � �ي � ��ات االستحقاق
نموذجًا للوجدان
االن� ّت�خ��اب��ي ،أن��ه ي�ع��ود إل��ى فكر يمثل
ً
األق��ل��وي .فصاحبه ابن أقلية مثلثة .فهو ّأوال ،ابن دائرة
ّ
الجماعة
أقل ّوية ضمن الجماعة األرم�ن�ي��ة .وثانيًا ،ه��ذه
ّ
تمثل ّ
أقلية ضمن املسيحيني في لبنان .وهؤالء يمثلون

ثالثًا األقلية ضمن محيطهم واملنطقة .قد يرى البعض أن
التي خضع لها سعد
صاحب هذا القول لم يشذ عن القاعدة ً
الدين الحريري أو وليد جنبالط مثال ،بني االنتخابات
وزيارتيهما إلى دمشق .وبالتالي ،إن اتسام خطابه في
حزيران بهذا الطابع «األناكروني» ،أو كأنه خارج سياق
الزمن ،ال يختلف عن أي مقارنة أخرى لخطاب اآلخرين.
�ارق أس��اس��ي ب�ين ال�ن�م��اذج الثالثة املذكورة.
لكن يبقى ف� ً
فالحريري ،مثال ،اتهم بشار األس��د أم��ام لجنة التحقيق
الدولية بتهديد والده وعائلته ،من أجل مصلحة جماعته
ال�ك��ام�ل��ة وم��وق��ع ج�م��اع�ت��ه ال�ك��ام�ل��ة ف��ي ال�ل�ع�ب��ة والسلطة
والنظام .والحريري عاد عن ذلك الخطاب سنة  ،2010في
سبيل تلك األهداف «الجماعية» نفسها ...ووليد جنبالط
استخرج ذلك القاموس الحريري قبل أربعة أع��وام ،ألنه
كان مؤمنًا بأن ذلك من مصلحة جماعته ومزاجها العام
ال�س��اح��ق ،ث��م اع�ت��ذر ون��دم وانسحق والتحق بعد أربعة
أعوام ،في سبيل الغايات «العامة» ذاتها...
ل�ك��ن ملصلحة م��ن قيلت خ�ط��اب��ات األش��رف �ي��ة ق�ب��ل عشرة
أشهر؟ وملصلحة من يجري االنقالب عليها من أصحابها
ّ
الذمية،
ال� �ي ��وم؟ ل �ي��س امل �ط �ل��وب ال �ت �م��اه��ي م ��ع س �خ��اف��ة
ول��و عرفت كل التبريرات الدوغماتية .وال املرجو طبعًا
االنعزال مع عنفوان تسويغي أج��وف .فبني االثنني ،ثمة
مساحة تبدو كافية للعيش الحر الكريم ،حتى يقضي
الله أمرًا ،من نوع إطار دولتي ملحيطنا ،ال يلتئم في ظل
ّ
األشرفية،
آيات دينية .فماذا لو تمعن أصحاب خطابات
ّ
عشية استحقاقها الجديد ـــــ وقد يكون أوغاسابيان أقلهم
ميشال ع��ون من دمشق؟ أال يجدون
حاجة ـــــ في تجربة
ّ
فيها ت�س��وي��ة م�ش� ّ
تجنبهم أن ي�ظ�ه��روا ك��أن�ه��م ممن
�ة
�
ف
�ر
ّ
ُ
يستقوون على من يتوهمونه ضعيفًا ،أو يستضعفون
أم��ام من يعتقدونه قويًا ،فيخطئوا في التقديرين وفي
الحالتني؟ أال تقيهم حرج أن يظهروا كأنهم انكشاريون،
ّ
وهم األقلويون املثلثون؟ ليس املطلوب أن يعلنوا جوابًا،
بل مجرد أن يستخلصوا العبر في النهج والسلوك ،ولو
بصمت.

علم
و خبر
ما قل
ودل
رفض حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة طلبًا
ّ
تقدمت به وزيرة املال ريا
الحسن إلطفاء جزء من
الدين العام الذي يحمله
املصرف املركزي عبر تسديد
ما ّ
يسمى فروقات سعر
ّ
الذهب املجمد لديه ،وكان
هذا الرفض سببًا من أسباب
النزاع بني الجانبني في

شباط املاضي عندما أعلنت
الحسن تعليق إصدارات
سندات الخزينة بغرض
امتصاص السيولة الفائضة
لدى املصارف التجارية.
وقد عادت الحسن عن قرار
ً
ابتداء من
تعليق اإلصدارات
مطلع نيسان الحالي بسبب
ضغوط عليها.

مجدل عنجر في دمشق
زار وف��د شعبي م��ن مجدل عنجر تقدمه إم��ام البلدة الشيخ محمد عبد
ّ
السورية دمشق والتقى اللواء محمد ناصيف وجرى
الرحمن ،العاصمة
البحث في إعادة ترطيب العالقة بني البلدة وسوريا إثر الخالف السياسي
األم��ن السوري عددًا
بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،
ومنع ّ
ّ
ّ
أهمية
السورية .وأكد الجانبان
كبيرًا من أهالي املجدل من دخول األراضي ّ
حل ملفات ّ
أمنية عالقة بحق
استمرار التواصل ومساعدة سوريا على
ّ
أهمية التواصل االجتماعي بني أهالي
عدد من أبناء املجدل ،إضافة إلى

البلدة وأقربائهم في سوريا.

THE BEST THIngS
In lIfE ARE fREE

AT THIS YEAR’S MOTOR SHOW And duRIng All
THE MOnTH Of ApRIl, REnAulT IS OffERIng YOu
fREE REgISTRATIOn On SElECTEd MOdElS WITH
CREdIT fACIlITIES And MInIMAl InTEREST RATES.

BASSOUL-HENEINÉ S.A.L.

Sed El Bauchrieh: 01 684 684 - Ain El Mreisseh: 01 360 779
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