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ـاع عن دمشق
ال��ذي وق�ع�ن��ا ف�ي��ه ف��ي ل�ي�ب�ي��ا .ل�ق��د أدرك
ال� ��رئ � �ي� ��س دي � �م � �ت� ��ري م ��دف� �ي ��دي ��ف ه ��ذا
ال�خ�ط��أ ،ه��و م��ن ك��ان��ت امل�س��أل��ة الليبية
ف��ي ع �ه��دت��ه م �ب��اش��رة وح �ص��ري��ًا .وه��و
ق��د اس�ت�خ�ل��ص م�ن��ه ال�ع�ب��ر وال� ��دروس،

خ �ص��وص��ًا أن رئ �ي��س ال � ��وزراء ب��وت�ين
ك� � ��ان ق� ��د ح � � ��ذره م� ��ن ت� �ل ��ك ال �س �ي��اس��ة
ال��روس �ي��ة ف��ي ط��راب �ل��س ال� �غ ��رب .ب�ع��د
سقوطها ف��ي  20آب امل��اض��ي ،تكثفت
امل� �ش ��اورات ع �ن��دن��ا ،ب��دف��ع م��ن ب��وت�ين،
وخصوصًا من مهندس سياستنا في
املنطقة ،يفغيني بريماكوف ،وانتهت
إلى قرارنا بالدفاع عن سوريا.
وت �ك �ش ��ف األوس � � � ��اط ن �ف �س �ه��ا أن ه ��ذا
ال � �ق� ��رار ق ��د أب� �ل ��غ ف ��ي األي � � ��ام امل��اض �ي��ة
ع �ب��ر ات � �ص� ��االت رئ ��اس� �ي ��ة ع �ل��ى أع �ل��ى
م �س �ت��وى ب�ي�ن دم �ش��ق وم��وس �ك��و ،قبل
تضيف ،ف��ي إش��ارة الفتة وخافتة:
أن ُ
ٍّ
لكنه أب�ل��غ م�ق��رون��ًا بتمن روس��ي على
ال �ق �ي��ادة ال �س��وري��ة ب ��أن ت �س��اع��دن��ا في
م�ه�م��ة ال��دف��اع ع�ن�ه��ا ،ب�م��ا ي�س� ّ�ه��ل ه��ذه
امل �ه �م��ة وي �ح� ّ�ص �ن �ه��ا .وه � ��ذا م ��ا ي�ف� ّ�س��ر
االستقباالت الروسية املتتالية لوفود
م��ن امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ف��ي م��وس�ك��و.
ح �ت ��ى اآلن اس �ت �ق �ب �ل �ن��ا أرب � �ع� ��ة وف� ��ود
س� ��وري� ��ة م� �ع ��ارض ��ة .ت �ب��اح �ث �ن��ا م�ع�ه��ا
ف ��ي س �ي��اس �ت �ن��ا ال �س ��وري ��ة ال��واض �ح��ة:
اإلصالح في دمشق ضرورة .والحوار
هو السبيل الوحيد إليه .كذلك أبلغنا
ه� ��ؤالء م��ا ن�ع�ت�ب��ره خ �ط��وط��ًا ح �م �رًا :ال
ل �ل �ت��دخ��ل ال � �خ ��ارج ��ي ف� ��ي س � ��وري � ��ا .ال
الس�ت�ع�م��ال ال�ع�ن��ف م��ن أي ط��رف ك��ان،
وال ل�ب�ق��اء ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا ه��و عليه.
م� ��ا ق ��ال ��ه ب� ��ره� ��ان غ �ل �ي ��ون ع� ��ن أن � ��ه ل��م
ي�ق�ن�ع�ن��ا ول� ��م ن �ق �ن �ع��ه ص �ح �ي��ح .ل�ك�ن�ن��ا
ن��ؤم��ن ب� ��أن ال ��وق ��ت س �ي �س��اع��دن��ا ع�ل��ى
ت �ق ��ري ��ب وج � �ه� ��ات ال� �ن� �ظ ��ر ،خ �ص��وص��ًا
ب �م �س��اع��دة دم �ش��ق ل �ن��ا ع �ب��ر خ �ط��وات
ف �ع �ل �ي��ة وم �ل �م ��وس ��ة .وه� � ��ذا ض� � ��روري،
ألننا بصراحة عرضة لضغوط غربية
وأميركية ،خصوصًا لجهة موقفنا من
األح ��داث ف��ي دم �ش��ق .ال�ض�غ��وط طبعًا

اجتماع باريس
كان أيضًا باهتًا ،من
دون قرارات وال مواقف
وال حسم

ّ
وأن األج��واء الفرنسية ومعها العربية
ّ
ت�ش��دد على ه��ذا األم��ر ،وأن ه��ذه ال��دول
تقوم بالضغوط الالزمة على الحكومة
اللبنانية لتنفيذ هذا االلتزام.
وك �ش��ف ال �ح��ري��ري ل � ��زواره ع��ن أن أه��م
ال�خ�لاص��ات ال�ت��ي ت� ّ
�وص��ل إليها ه��ي أن
حزب الله ،إذا أراد إسقاط املحكمة فهو
ل��ن ي�ت�م�ك��ن م��ن ذل ��ك م��ن دون ال�ت�س� ّ�ب��ب
«بمشكلة ع�ل��ى األرض» ،وأن الرئيس
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي «إن� �م ��ا اف �ت �ع��ل األزم� ��ة

لم يعد لدينا
موطئ قدم هنا إال
في الجزائر وسوريا ،ومن
الخطأ الفادح التفريط
بأي منهما
تتذكر
على تركيا أن ّ
أن أوجالن كان في
ضيافتنا عندما كان بوتين
رئيسًا للـ«كي جي بي»

رئ��اس �ي��ة .وف ��ي األول م��ن أي ��ار يتسلم
الرئيس الجديد مهماته الدستورية،
ومن املسلم به أن فالديمير بوتني هو
من سيعود إلى الكرملني .هذه حقائق
ّ
بتمعن.
على الجميع قراء تها
ل� �ك ��ن م � � ��اذا ع� ��ن األص� � � � ��وات ال ��روس� �ي ��ة
ال��رس�م�ي��ة امل�ت�ب��اي�ن��ة ح�ي��ال امل��وق��ف من
األح� ��داث ف��ي دم �ش��ق؟ ت �س��ارع أوس��اط
الخارجية الروسية إلى نفي األمر :في
م��وس�ك��و ق ��رار واح ��د ح�ي��ال سياستنا
ّ
ّ
ويعبر
موحد،
الخارجيةُ .يتخذ بنحو
عنه بوضوح وزير خارجيتنا سيرغي
الفروف .قد يكون املقصود بالتساؤل
ب� � �ع � ��ض ال� � �ت� � �ص � ��ري� � �ح � ��ات اإلع �ل��ام� � �ي � ��ة
لرئيس لجنة العالقات الخارجية في

علم
و خبر

بالسقوط
بات في فريق
تخلت عن
 14آذار قيادات ّ
حدتها وحسمها في
ّ
المواقف

دبلوماسية وسياسية وإعالمية ،وال
يمكن أن تتعدى ه��ذه ال�ح��دود .وم��اذا
لو ّ
تعدتها؟ عندما اتخذنا قرارنا ،كنا
قد درسنا كل االحتماالت .إذا تزايدت
ال�ض�غ��وط األم�ي��رك�ي��ة ،ك��ل االح�ت�م��االت
واردة .قد نفكر في ال�ع��ودة إل��ى كوبا.
م��ع ك��ل م��ا ي�ع�ن�ي��ه ذل ��ك ع�ل��ى امل�س�ت��وى
ّ
االستراتيجي .لقد تخلينا طوعًا عن
قدرات هائلة كانت لدينا هناك ،تسمح
ل �ن��ا ب �م��راق �ب��ة واّش �ن �ط��ن م ��ن ن��اف��ذت�ه��ا
الخلفية .إذا تعقدت األم��ور أكثر ،فقد
ن �ف �ك��ر ف ��ي ال� �ع ��ودة ع ��ن ه� ��ذا ال �ت �خ �ل��ي.
ّ
ح �ت��ى ف �ي �ت �ن��ام ،ق ��د ن �ف��ك��ر ف ��ي س�ي��اس��ة
م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ل�ج�ه��ة وج��ودن��ا
ف �ي �ه��ا ،وط �ب �ع��ًا ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ب�ك�ين،
خ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل ع�لاق��ات�ن��ا امل�م�ت��ازة
م��ع ال �ص�ين .ال�ض�غ��وط األوروب� �ي ��ة أق��ل
وطأة بالنسبة إلينا .يمكن معالجتها
ب � ��ال� � �ح � ��وار ،ك� �م ��ا ف �ع �ل �ن��ا ون� �ف� �ع ��ل م��ع
باريس .حتى الضغوط التركية بدأنا
ن�ف�ك��ر ف��ي ك�ي�ف�ي��ة م�ع��ال�ج�ت�ه��ا أو حتى
م��واج �ه �ت �ه��ا .ف ��ي م��رح �ل��ة م �ع �ي �ن��ة ق��د
يكون هناك تفكير ف��ي توجيه رسالة
واض�ح��ة إل��ى ح�ك��ام أن�ق��رة ،م�ف��اده��ا أن
ً
ي�ت��ذك��روا م�ث�لا أن زع�ي��م ح��زب العمال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي ع �ب��د ال �ل��ه أوج�ل��ان ك��ان
لفترة معينة ضيفنا في موسكو ،وأن
ي �ت��ذك��روا أك �ث��ر أن ��ه ك ��ان ي�ت�م�ت��ع بتلك
ً
الضيافة يوم كان بوتني مسؤوال عن
جهاز االستخبارات الروسية ،كي جي
بي...
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ي�ع��رف ال�غ��رب أننا
ن �ت �ج��ه إل � ��ى م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة ل �ن��اح �ي��ة
ال �ح �ك��م ف ��ي م ��وس� �ك ��و .ف �ف��ي  4ك��ان��ون
األول املقبل ،أي بعد أي��ام قليلة فقط،
ل��دي �ن��ا ان �ت �خ��اب��ات ت �ش��ري �ع �ي��ة .وف ��ي 4
آذار  2012ستجري عندنا انتخابات

املجلس الفدرالي ال��روس��ي ،ميخائيل
م��ارغ �ي �ل��وف ،ق �ب��ل أن ت �س��ارع أوس ��اط
ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس� �ي ��ة إل� ��ى ال � �ق� ��ول :ال
م �عّ �ن��ى ل� �ه ��ذا ال � �ك�ل��ام .م ��ارغ� �ي� �ل ��وف ال
يمثل ّ املوقف ال��روس��ي الرسمي ،وهو
السلطة الحكومية
ال يمثل ج��زءًا م��ن ّ
ال��روس�ي��ة .ك��ل م��ا يمثله عالقة صداقة
م ��ع ال��رئ �ي��س م��دف �ي��دي��ف .ك�لاه �م��ا في
الخامسة واألربعني من العمر ،وترافقا
في العمل بداية عهد بوتني .وه��ذا ما
ّ
أهله في لحظة ما إلى أن يكون موفدًا
خ ��اص ��ًا ل �ل��رئ �ي��س ف� ��ي أف ��ري� �ق� �ي ��ا .ل�ك��ن
ّ
س�ج��ل��ه ه�ن��اك ك��ان ك��ارث�ي��ًا :م��ن تسليم
ً
ليبيا إلى قوات األطلسي ،وصوال إلى
س �ق��وط ك��ل ش �م��ال أف��ري �ق �ي��ا ف��ي أي��دي
اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن ،م� � ��رورًا ب �م �ش��ارك �ت��ه ف��ي
تقسيم السودان وخروجنا منه ...املهم
أن ق ��رار ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ع�ن��دن��ا
ّ
ف��ي م�ك��ان آخ ��ر ،وق��د ات �خ��ذ ،وسنلتزم
ب��ه ح�ت��ى ال �ن �ه��اي��ة .أب�ل�غ�ن��ا أص��دق��اء ن��ا
ف��ي دم�ش��ق أن امل�ط�ل��وب ه��و ال�ص�م��ود،
لكننا
ربما م��ع بعض «التضحيات»ّ ،
س �ن��داف��ع ع �ن �ه��م .ك ��ل روس� �ي ��ا م �ج��ن��دة
ل��ذل��ك .ح �ت��ى زي� ��ارة ب �ط��ري��رك م��وس�ك��و
ك �ي��ري��ل األخ� �ي ��رة ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ك��ان��ت ف��ي
ه��ذا السياق .ومل��ن يجهل ،فبطريركنا
دبلوماسي بامتياز .فهو أمضى مدة
ال ب� ��أس ب �ه� ّ�ا م ��ن ع �م �ل��ه ال �ك �ن �س��ي ف��ي
ً
ج�ن�ي��ف ،م�م��ث�لا ف��ي م�ج�ل��س ال�ك�ن��ائ��س
العاملي ،وعلى تماس مع كل املنظمات
الدولية والقضايا الدولية.
ه ��ل م ��ن رؤي � ��ة واض� �ح ��ة ل �ل �خ��روج م��ن
ال � �ظ� ��رف ال � ��راه � ��ن؟ ت �ك �ت �ف��ي األوس � � ��اط
الوثيقة الصلة بالخارجية الروسية
ب��ال �ق��ول :امل �ط �ل��وب ه��و ال �ص �م��ود ،مل��دة
ع��ام ع�ل��ى األق ��ل .ف�خ�لال ع��ام كثير من
ّ
يتغير ،وبعد عام نرى...
األمور قد

أحمد الحريري ينتقد نواب املستقبل

الحكومية األخيرة ال لشيء ،بل لحسم
موقعه في االنتخابات البرملانية عام
 .»2013كما نقل الحريري عن الرئيس
الفرنسي نيكوال س��ارك��وزي قوله «إن
ش��اء الله ال ّ
تمول الحكومة اللبنانية
امل� �ح� �ك� �م ��ة ،ف � �ه� ��ذا ي� ��وف� ��ر ل� �ن ��ا ال �ح �ج��ة
لنستبيحها ب�ض��رب��ات�ن��ا ال�س�ي��اس�ي��ة،
مضيفًا :ال تقلقوا ،التمويل سيتأمن
م� � ��ن ال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق امل � ��ال � �ي � ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة
وس � ُ�ي �ح �س ��م م� ��ن امل � �س� ��اع� ��دات امل� �ق ��ررة
ل �ل �ب �ن��ان» .وخ �ت��م ال �ح��ري��ري ب��ال�ت��أك�ي��د
لزواره أنه «ال أزمة حكومية .الحكومة
ل��ن ي�ن�ف��رط ع�ق��ده��ا ألن�ه��ا أول حكومة
ً
من لون واحد في تاريخ لبنان ،فضال
عن أن الظروف املحلية ووضع املنطقة
ال ي�س�م�ح��ان ل�ه��ا ب ��أن ت�س�ق��ط وي ��ؤدي
ذلك إلى هزيمة محور بكامله.
ّ
ب��اخ �ت �ص��ار ،ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن اج�ت�م��اع
ب ��اري ��س ك� ��ان أي �ض ��ًا ب��اه �ت��ًا ،م ��ن دون
ق� � � � � � � ��رارات وال م � � ��واق � � ��ف وال ح � �س ��م.
ج� ��رى ف ��ي إط � ��ار م ��وع ��د ط �ل �ب��ه س�ع�ي��د
وف��رن �ج �ي��ة ل �ل��وق��وف ع �ن��د اق�ت��راح�ه�م��ا
ّ
امل �ت �ع��ل��ق ب� �ـ «امل� �ش ��روع اإلن � �ق� ��اذي» .أم��ا
ال� �ب ��اق ��ي ،ف� �ك ��ان ت � �ك� ��رارًا ل �ك��ل األس �ئ �ل��ة
والسيناريوات التي ُي�ت� َ
�داول بها منذ
أشهر.
الجديد :بات في فريق  14آذار قيادات
ّ
ت� �خ ��ل ��ت ع � ��ن ح � ّ�دت � �ه ��ا وح� �س� �م� �ه ��ا ف��ي
امل��واق��ف ،وباتت تعي خطورة املرحلة
وتدعو إلى الحوار من جديد.

ما قل
ودل
طلب طه ميقاتي
شقيق رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي ،موعدًا
لزيارة الرئيس السوري
بشار األسد .وكان شقيق
رئيس الحكومة قد التقى
رئيس الجمهورية ميشال

ّ
وج ��ه األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ت�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل أح �م��د ال �ح��ري��ري ان �ت �ق��ادات الذع��ة
وشديدة إلى نواب التيار ،بسبب عدم تأمينهم حشدًا شعبيًا أكبر من
ال��ذي حضر مهرجان االستقالل ال��ذي أقيم ف��ي طرابلس أول م��ن أمس
وسمع صوت الحريري مرتفعًا وهو يقول ّ
األحدُ .
بحدة« :عندنا أكثر من
 15نائبًا في الشمال ،هل هذا هو جمهورهم؟».

يشتري أراضي
وزي ��ر س��اب��ق ف��ي ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري م��ن ال�ب�ق��اع الغربي
ّ
الزراعية في سهل جب جنني
يشتري منذ مدة مساحات من األراض��ي
إضافة إلى مناطق أخرى.

النأي بالنفس

سليمان قبل أيام .ونفت
دوائر قصر بعبدا ما
تناقلته أوساط سياسية عن
ً
كون اللقاء متصال باألزمة
الحكومية.

سألت مصادر وزارية ّ
عما إذا كان قرار رئيسي الجمهورية والحكومة
«ال �ن��أي ب�ل�ب�ن��ان» ع��ن ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ق ��رارات ال�ج��ام�ع��ة ا ّل�ع��رب�ي��ة بشأن
س��وري��ا سيخضع لالستفسار داخ��ل ال�ح�ك��وم��ة ،لكونه ات�خ��ذ م��ن دون
َّ
مراجعة مجلس الوزراء .وذكرت املصادر بما أثاره وزراء جبهة النضال
الوطني بشأن موقف وزير الخارجية عدنان منصور املعترض على قرار
تعليق مشاركة سوريا في أنشطة الجامعة العربية ،وقولهم حينذاك إن
منصور اتخذ قرارًا أحاديًا من دون العودة إلى مجلس الوزراء.

ّ
يؤيد تمويل املحكمة
ّ
تكتل التغيير واإلص�لاح) أنه ّ
يؤيد
أكد وزير من قوى  8آذار (ليس من
تمويل املحكمة الدولية ،من دون أن يعني ذلك أنه سيخالف توجيهات
ُ
ف��ري�ق��ه ال�س�ي��اس��ي إذا ط � ِ�رح ب�ن��د ال�ت�م��وي��ل ع�ل��ى ال�ت�ص��وي��ت ف��ي مجلس
الوزراء.

