2

سياسة

األربعاء  15أيلول  2010العدد 1218

في الواجهة

السيد شأن داخلي يعالـ
كالم
دمشق:
ّ
كثرت ال��ت��أوي�لات التي أح��اط��ت باملؤتمر
الصحافي األخير للمدير العام السابق لألمن العام
ّ
اللواء الركن جميل السيد ،لكن أحدًا لم يسعه
منذ األحد املاضي الجزم باملوقف السوري ّ
مما
قاله الرجل ،إلى أن تالحقت اإلشارات

نقوال ناصيف
ب �ع��د س ��اع ��ات ع �ل��ى امل��ؤت �م��ر الصحافي
ال ��ذي ع �ق��ده ال �ل��واء ج�م�ي��ل ال �س� ّ�ي��د األحد
امل��اض��ي ( 12أي �ل��ول) ،اتصل مدير مكتب
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ن� ��ادر ال �ح��ري��ري ثالث
مرات باملستشارة السياسية واإلعالمية
للرئيس السوري الوزيرة بثينة شعبان،
للتحقق من رد فعل دمشق على الحملة
العنيفة وسبحة التهديدات التي أطلقها
ال �س� ّ�ي��د ،وب�ع�ض�ه��ا ش�م��ل ال��رئ �ي��س سعد
ال� �ح ��ري ��ري .ورغ � ��ب م��دي��ر م �ك �ت��ب رئيس
الحكومة ،وه��و يشتكي ،في ج� ّ
�س نبض
سوريا حيال موافقتها على كل ما ساقه
ّ
السيد.
ل ��م ي��أت��ه ال� �ج ��واب س��ري �ع��ًا ،إل ��ى أن أبلغ
ب��امل��وق��ف ال �س��وري ب�ن� ً
�اء ع�ل��ى توجيهات
ّ
الرئيس بشار األسد .وفحواه أن ما قاله
ال �س� ّ�ي��د ش ��أن داخ �ل��ي ،وع �ل��ى اللبنانيني

معالجة مشكالتهم ف��ي م��ا بينهم .قالت
دم�ش��ق أي�ض��ًا إن�ه��ا أخ��ذت علمًا بشكوى
الحريري من املدير العام السابق لألمن
ال�ع��ام ،والح�ظ��ت أن م��ا قاله ال��رج��ل يمثل
جزءًا من مشكلة داخلية ،مع التأكيد ـــــ تبعًا
لتوجيهات األسد ـــــ أن الرئيس السوري
ال يزال يحتضن رئيس الحكومة.
ف��ي س��اع��ات قليلة أخ� ��رى ،ك��ان��ت إشارة
ث��ان�ي��ة .استقبل ال��رئ�ي��س ال �س��وري وزير
الطاقة جبران باسيل االثنني .وفي مسار
ّ
أحاديثهما ،ب��دا رد فعل األس��د إيجابيًا
ُ
بإزاء ما أطلقه اللواء املتقاعد ،ولم يظهر
انزعاجًا أو توريطًا لسوريا في ما ال تريد
قوله ،بل لفت إلى وجود مطالب ألفرقاء
ّ
تأذوا ويقتضي اإلصغاء إليهم.
وم��ن غ�ي��ر اإلف �ص��اح ع� ّ�م��ا دار ب�ين األسد

وب��اس�ي��ل ،كانت اإلش ��ارة الثالثة انتظار
م��ا س�ي�ق��ول��ه ال��رئ �ي��س م�ي�ش��ال ع ��ون بعد
االج � �ت � �م� ��اع ال � � � � ��دوري ل �ت �ك �ت��ل التغيير
واإلصالح البارحة .اقترنت هذه اإلشارة
بالتأكيد أن ع��ون س�ي�ط��رق املوضوعني
ّ
السيد،
ال � �ل� ��ذي� ��ن أث� ��اره � �م� ��ا ب� �س� �خ ��ون ��ة

لن تقول دمشق
لهذا الطرف أو ذاك ما
يقوله أو ال يقوله
من الفطور إلى
السحور :ماذا قال األسد
عن اتهام سوريا باغتيال
الحريري األب؟

وبتصعيد مماثل ك��ون ع��ون ب��ات معنيًا
م �ب��اش��رة ب�ع�لاق�ت��ه ب �ه �م��ا ،وه �م��ا امللفان
ال� �ق� �ض ��ائ ��ي واألم� � �ن � ��ي ال ��وث� �ي� �ق ��ا الصلة
وال�ت��أث��ر برئيس ال�ح�ك��وم��ة .وه��و مؤشر
إلى ما كان سمعه ّ
زوار دمشق في األيام
األخيرة من األسد ،ومؤداه أن سوريا لن
ت�ق��ول ل�ه��ذا ال�ط��رف أو ذاك م��ا ّينبغي أن
ي�ق��ول��ه أو ال ي�ق��ول��ه ،ول��ن ت�ت��دخ��ل ف��ي ما
الجدل
بينهم أو تستجيب وس��اط��ة ف��ي
ّ
ال��دائ��ر ،ت��ارك��ة ل�لأف��رق��اء ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين حل
معضالتهم بأنفسهم .وه�ك��ذا ق��ال عون
أمس ما قال.
عكست اإلش��ارات الثالث ه��ذه ،املتالحقة
ف��ي أق��ل م��ن  48س��اع��ة ،موقف دمشق من
ّ
للسيد ،وسط تأويالت
املؤتمر الصحافي
متناقضة ب�ين األف��رق��اء اللبنانيني ،بني
ق��ائ��ل ب��إي �ح��اءات س��وري��ة ان �ط��وى عليها
امل ��ؤت � �م ��ر ال� �ص� �ح ��اف ��ي واس � �ت � �م ��ده ��ا من
االجتماع الخامس بني الرئيس السوري
ّ
والسيد الثالثاء املاضي ( 7أيلول) غداة
ّ
إدالء رئيس الحكومة بحديثه املدوي في
صحيفة ال�ش��رق األوس ��ط ،ب�ين قائل آخر

ّ
ّ
 3إشارات متتالية لم تكتم تبني دمشق الضمني ما قاله السيد (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
ع��زا امل��ؤت�م��ر الصحافي إل��ى وج�ه��ة نظر
شخصية نأت دمشق بنفسها عنها.
ال��واض��ح أن ّ س��وري��ا ل��م تظهر ح�ت��ى اآلن
ّ
ترددًا في تبني موقف املدير العام السابق
لألمن العام من قضية شهود الزور ،ولم
ُ
تشك من نبرته العالية في إثارتها ،ولم
ّ
ّ
املضي فيها لدى القضاء
تقيد إج��راءات
السوري ،ولم تجد خصوصًا إحراجًا في
ّ
السيد تأكيد تأييد الحريري
موازاة دعم

ملناسبة مرور اربعني يوما على استشهادالصحافي

عساف ابو رحال

يقام قداس وجناز لراحة نفسه
في كنيسة مار جرجس للروم االرثوذكس في بلدته الكفير (قضاء حاصبيا)
وذلك عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر االحد الواقع في  19ايلول 2010
أسرة الفقيد

جريدة االخبار

وم�س��اع��دت��ه ع�ل��ى ت �ج��اوز ال�ع�ق�ب��ات التي
تجبهها ح�ك��وم�ت��ه ،ف��ي وق��ت استهدفت
ف�ي��ه اس�ت�ن��اب��ات ق�ض��ائ�ي��ة س��وري��ة بعض
م �ع��اون��ي رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ،واستنفدت
حتى ّاآلن ،في أقل من سنة ،أربع مراحل
ف��ي ح��ق ه��ؤالء ل��دى دعوتهم إل��ى املثول
أمام قاضي التحقيق في دمشق ،قبل أن
تذهب إلى أبعد من ذلك في غضون ثالثة
أسابيع.
يقتصر ع�ل��ى ه��ذا الجانب
ال
�ر
�
م
ل�ك��ن األ
ّ
ف �ح �س��ب .ووف� ��ق م��ط�ل�ع�ين ع��ن ق ��رب على
موقفها ،ت�ق��ارب دم�ش��ق ال�ج��دل الساخن
ف��ي ب�ي��روت منذ إط�ل�اق ال�س� ّ�ي��د ،ث��م حزب
ال� �ل ��ه ،ح�م�ل�ت�ه�م��ا ال �ع �ن �ي �ف��ة ع �ل��ى شهود
ال��زور قبل أش�ه��ر ،م��رورًا بحديث رئيس
ال�ح�ك��وم��ة إل��ى صحيفة ال �ش��رق األوسط
( 6أيلول) وتخليه فيه عن اتهام سوريا
باغتيال وال��ده الرئيس رفيق الحريري
واع �ت��راف��ه ب��وج��ود ش �ه��ود ال� � ��زور ،تبعًا
للمعطيات اآلتية:
 1ـــ تلقفت سوريا بارتياح كالم الحريري،
ّ
وعدته ترجمة أول��ى ـــــ وإن متأخرة ـــــ ملا
ك��ان ق��ال��ه م� ��رارًا أم ��ام ال��رئ�ي��س السوري،
ول� �ك� �ن� �ه ��ا وج � � � ��دت أن � � ��ه غ� �ي ��ر ك � � � ��اف ،ألن
ال �ت �ص��وي��ب ال ي�ق�ت�ص��ر ع�ل�ي�ه��ا وحدها،
اللبنانيني
بل أيضًا على فريق آخ��ر من
ّ
استهدفه االت�ه��ام وش�ه��ود ال��زور وتأذى
م�ن�ه�م��ا ك �س��وري��ا .ت��ال�ي��ًا ي�ق�ت�ض��ي اتخاذ
إج��راءات ّ
مكملة ملا قاله رئيس الحكومة
بغية تصحيح األخطاء التي ترتبت على
االتهام وشهود الزور.
أح��د املغازي املهمة في حديث الحريري
ذاك ،وفاجأ به بعض معاونيه األقربني،
تمسك بمضمونه ،بقوله إن��ه ّ
أن��ه ّ
تعمد
ن�ش��ره ف��ي صحيفة س�ع��ودي��ة ،ال سورية
وال لبنانية ،كي ّ
يعبر من خالله عن دعم
ّ
امل�م�ل�ك��ة ل�ل�م��وق��ف امل � ��دوي ه ��ذا .ع�ل��ى أثر

ص ��دوره ،اتصل نجل العاهل السعودي
ومستشاره األم�ي��ر عبد ال�ع��زي��ز ب��ن عبد
ال �ل��ه ب��ال �ح��ري��ري وه �ن��أه ع �ل �ي��ه ،ث��م بادر
األخ�ي��ر إل��ى االت�ص��ال بالرئيس السوري
الذي هنأه بدوره على هذا الحديث.
ال ي� �ع ��ود ت ��راج ��ع رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة عن
اتهامه سوريا باغتيال والده إلى خامس
ل �ق��اء ج�م�ع��ه ب��األس��د ف��ي س �ح��ور  30آب
امل��اض��ي ،ب��ل إل ��ى ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ال�ث��ة التي
ّ
ضمتهما ف��ي أول زي��ارة ل��ه لدمشق ،في
 19كانون األول  2009و 20منه.
ي��وم��ذاك ،في فطور  20كانون األول ،قال
الرئيس السوري لرئيس الحكومة اآلتي:
أراك مرتبكًا وغير مرتاح .قد تكون لديك
هواجس نتيجة تراكم السنوات املاضية
تقول لك إن سوريا مسؤولةّ عن اغتيال
َ
وال ��دك .إذا كنت ال ت��زال متيقنًا م��ن هذه
ّ
ال�ه��واج��س ،ف�لا ح��رج ل��دي ف��ي أن تخرج
من اجتماعنا وتقول لإلعالم إن اقتناعك
ّ
هذا ال يزال نفسه ولم يتبدل ،وإن سوريا
م �س ��ؤول ��ة ع ��ن اغ �ت �ي ��ال وال� � � ��دك ،ولكنك،
ف� ��ي س �ب �ي��ل م �ص �ل �ح��ة ل� �ب� �ن ��ان وسوريا
وشعبيهما ،أتيت إلى هنا من أجل صوغ
عالقات ثنائية على أسس جديدة تحتاج
ّ
إليها الدولتان .أما إذا تبدل اقتناعك هذا
وت�ع�ت�ق��د ب ��أن س��وري��ا غ�ي��ر م �س��ؤول��ة عن
االغ�ت�ي��ال وأن�ه��ا اتهمت زورًا ب��ذل��كّ ،
مما
ّ
يتطلب فتح صفحة جديدة في عالقات
ال�ب�ل��دي��ن وب �ن��اء ه��ا ع�ل��ى أس��س مختلفة،
أهمها الثقة وال�ص��راح��ة ،فيقتضي قول
ذلك أيضًا.
ّ
ك� ��ان رد ال �ح ��ري ��ري أن� ��ه ط� ��وى املرحلة
ال �س��اب �ق��ة ن �ه��ائ �ي��ًا ،وأن� ��ه ي��ري��د مقاربة
جديدة للعالقات اللبنانية ـــــ السورية،
ُم� � �ب � ��رزًا ان� �ف� �ت ��اح ��ه وإي� �ج ��اب� �ي� �ت ��ه حيال
املستقبل .وأكد سعيه إلى إعادة ترتيب
ال �ع�ل�اق��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة وال �س �ي��اس �ي��ة مع

