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جنبالط: سأزور سورية بعد الحريري 
وهي قدر لبنان في السياسة والجغرافيا

اإلعداد للقاء سياسي يضم حزبي 
األحرار والكتلة الوطنية والنائب حرب
بيروت: يعم����ل النائبان بطرس حرب ودوري ش����معون، وعميد

حزب »الكتلة الوطنية« كارلوس اده على االعداد للقاء سياس����ي 
يس����تند الى اندماج حزب����ي الوطنيني االح����رار والكتلة الوطنية في 
اطار قانوني وحزبي واحد ينضم اليه نائب البترون حرب. وينطلق 
فرسان 14 آذار الثالثة من قناعة مفادها ان استمرار العائالت السياسية 
التقليدية في لبنان يتطلب التعزيز، لكن ذلك لم يعد متاحا من خالل 
العمل السياس����ي واالجتماعي التقليدي، وبات����ت احلاجة ملحة الى 
االطر السياسية واجلبهوية الوطنية العريضة ذات البرامج الشاملة. 
دوري شمعون الذي اصبح نائبا للمرة االولى هذه الدورة، ال مشكلة 
لديه اذا ما انضم الى لقاء سياسي يلتقي مع اعضائه على التوجهات 
السياسية والوطنية، بينما يتطلع اده الى لقاء سياسي متجانس، ال 
يكرر جتربة السنوات املاضية حيث اضطر الى االنسحاب من لقائي 
»قرنة شهوان« و»البريستول« من هنا كان اهتمامه باالطار السياسي 
املتني والثابت، اما النائب بطرس حرب الذي طرحت فكرة االندماج في 
اجتماع الثالثي في منزله، فقد بات يشعر في ضوء االنتخابات االخيرة، 

بعظمة احلاجة الى اطار حزبي الحتضان االنصار واالصدقاء.

»الزيارتان بعد تأليف الحكومة«

وليد  جنبالط

)محمود الطويل(سليمان خالل لقائه سلطانوف في قصر بعبدا أمس

هو سيزور سورية، قال »بعد سعد 
احلريري، عل����ى طريقتي«. واكد 
جنبالط ان����ه ال ينتقل من موقع 

سياسي الى آخر كما يشاع عنه.
واضاف »ل����م انتقل الى محل 
ثان«، بل ما فرض مواقفه »ضغط 
االحداث واالغتي����االت من 2005 
الى 2007 واالعتصام واالحتقان 
واالتهامات املتبادلة الى الس����ابع 
من مايو الذي كان الصدمة املاثلة 
بقس����اوتها لكنها كانت ايجابية 

وبينت االحتقان في الشارع«.

ما هو دعوة الى مصارحة شاملة 
وواضحة على املستوى االسالمي 
من القاع����دة حتى القمة للخروج 
من حالة التوتر املذهبي والطائفي 
ولتنقية الس����احة االسالمية من 
التشنجات التي تولدت في املرحلة 

السابقة.
وف����ي ه����ذا الوقت، تس����تمر 
االتص����االت بعيدا ع����ن األضواء 
النضاج مقومات اللقاء بني العماد 

ميشال عون وجنبالط.
وتقول مصادر التيار الوطني 
احل����ر ان عون ال يري����د ان يكون 
االجتماع استعراضيا او اللتقاط 
الصور فقط، بل يسعى الى جعله 
منتجا، الفتة الى ان استكمال ملف 
عودة املهجرين يشكل إحدى العقد 
االساسية في عالقة عون بزعيم 

ام����كان ان يكون االختراق حصل 
في مجال الثلث املعطل للمعارضة 

والبدائل والضمانات املطلوبة.

التيار الحر ليس بأجواء بري

غير ان العضو في تكتل التغيير 
واالصالح النائب زياد اسود قال: 
ليس لدينا اجلو الذي عند الرئيس 
بري حول ان احلكومة ستش����كل 
نهاية هذا الشهر، معربا عن اعتقاده 
ان رئيس املجلس متفائل ويجب 
ان يعطيه����م التفاؤل لكن نحن ال 
نرى في ظل هذه االجواء ان تشكيل 

احلكومة قريب.
اسود اكد ان التيار الوطني احلر 
يريد حصته »على الفاصلة« في 
احلكومة املقبلة، وانه لن يساوم 
عليها، واض����اف: ليس كل طلب 

بيروت ـ عمر حبنجر ـ أحمد منصور
نسمات هادئة تهب على محور 
اللبنانية بني  تش����كيل احلكومة 
الفينة واالخرى، اال انها تعجز عن 
اخراج هذا االستحقاق من دائرة 
االنتظار احملكوم����ة باالعتبارات 

االقليمية املعروفة.
في الوقت الضائع، الفاصل بني 
موجات التالقي بني الدول املعنية 
بأزمة لبن����ان واملنطقة ميضيها 
اللبنانيون في طرح الصيغ والبحث 
عن آليات وحسابات تتناول توزيع 
احلقائب واالس����ماء بشكل مرض 
للجميع ووسط تكتم بات تقليديا. 
وخلف ستار من التكتم هذا، كان 
لق����اء رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيس احلكومة املكلف سعد 
احلريري في »ساحة النجمة«، بيد 
ان هذا اللقاء الذي اقترن بغداء في 
احد مطاعم سوليدير احدث ثغرة 
في جدار املراوحة املس����تمرة منذ 
بضعة اسابيع، وقد ذهب رئيس 
املجلس ابعد من ذلك في تفاؤله، 
مرجح����ا والدة احلكومة في آخر 
هذا الش����هر، مش����ددا على متسك 
الوحدة  الرئيس املكلف بحكومة 

الوطنية.
النيابي  اللقاء  لكن عضوا في 
الدميوقراطي الذي يتزعمه النائب 
وليد جنبالط اعتبر مثل هذا القول 
تفاؤال مفرطا ألن تشكيل احلكومة 

متأخر.
املعاون السياسي للرئيس بري 
النائب علي حسن خليل ربط بني 
لقاء بري � احلري����ري وبني وعد 
رئيس املجلس للرئيس املكلف ان 
يكون عامال مساعدا حللحلة اي عقد 

قد تعترض تشكيل احلكومة.

صيغة »16 + 10 + 4«

من جانبه، كشف النائب املقرب 
من احلريري عقاب صقر ان رئيس 
احلكومة املكلف تبلغ من الرئيس 
بري عدم متسك املعارضة بالثلث 
الضامن، مشيرا الى ان هذا اجلو هو 
الذي دفع الرئيس بري للكالم عن 

املختارة.
التقدم����ي  مص����ادر احل����زب 
االش����تراكي قال����ت ان اللقاء بني 
جنبالط وعون مازال ضمن حدود 

اعالن النوايا للتالقي وحسب.

نصر اهلل

وقد تطرق األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل الى هذا 
املوقف فضال عن املوقف احلكومي، 
في خطبة له عصر امس مبناسبة 

ذكرى عدوان يوليو.
ب����دوره عض����و كتل����ة الوفاء 
النائب حس����ني احلاج  للمقاومة 
حس����ن، أكد ان جترب����ة الوحدة 
الوطنية مع كل م����ا يقال حولها 
افض����ل م����ن حكومة االس����تئثار 

والتفرد.

نطلبه يتهموننا بالتعطيل، ونحن 
ال نعطل بل الذي يعطل هو الذي 
يذهب الى اخلارج ويبحث في تأليف 
احلكومة وفي الصيغ وال يتشاور 

مع اطراف داخلية رئيسية.

توضيح

في غضون ذلك أوضح احلزب 
االش����تراكي جلري����دة »النه����ار« 
اللبناني����ة كالم رئيس����ه النائب 
وليد جنبالط الداعي إلنشاء جتمع 
قوي يضم الى جانب حزبه تيار 
املس����تقبل وحزب اهلل والرئيس 
بري، على اعتبار ان االساس هو 
الس����احة االس����المية في بيروت 
والضواح����ي، بالقول ان جنبالط 
قصد من كالمه ان ليس املطلوب 
اعادة انتاج احالف س����ابقة، بقدر 

والدة سريعة للحكومة املقبلة قبل 
نهاية الشهر اجلاري، وامل النائب 
صقر اال يكون هناك اي معوقات 

اقليمية تعدل هذا املوقف.
وقال صقر، في حديث الذاعة 
»صوت لبنان«: اننا امام تشكيلة 
حكومي����ة على ش����كل 16 + 10 + 
4، ما يعن����ي ان هنال����ك اكثرية 
وازنة ومعارضة تبقى في احلكم 
دون تعطيل، آم����ال اال نكون امام 

مناورة.
هذا وحتدث نواب شاركوا في 
»لقاء االربعاء« النيابي في مكتب 
رئيس املجلس اول من امس عن 
حصول اختراق ما في مشاورات 

تشكيل احلكومة.
واملح مصدر نيابي، في حديث 
الى  اللبنانية،  لصحيفة »النهار« 

بيروت � أ.ف.پ: رأى النائب 
وليد جنبالط في حديث صحافي 
نش����ر امس ان »قدر اللبنانيني 
في السياس����ة وفي اجلغرافيا 
الى  السياسية سورية«، داعيا 
فتح صفحة جديدة معها ومشيرا 
الى احتمال قيام����ه بزيارة الى 
دمشق. وقال جنبالط في حديث 
الى ملحق »نهار الشباب« الذي 
تصدره صحيفة النهار اللبنانية، 
»قدرن����ا ف����ي السياس����ة وفي 
اجلغرافيا السياسية سورية«،  
مضيف����ا »ان س����ورية خرجت 
من لبنان، ولم يعد هناك نظام 
وصاية، ملاذا الرجوع دائما الى 
املاضي؟«. وتوقع ان يقوم رئيس 
احلكومة املكلف سعد احلريري 
بزيارة الى سورية بعد تشكيل 
احلكومة. وقال ردا على سؤال 
حول توقيت الزيارة بعد التأليف 
وليس قبله، »قبل التأليف يتبني 
مجددا ان احلكومة ال تشكل اال 
ف����ي دمش����ق، وبالعكس، نحن 
نطالب بعالقات طبيعية وندية 
مع س����ورية وان يتوجه اليها 
كرئيس حكومة«. وعما اذا كان 

سليمان لسلطانوف: 
أي حل ال يرتكز على 
حق العودة منقوص

بي��روت: اطل��ع الرئي��س
العماد ميش��ال  اللبنان��ي 
س��ليمان من موف��د الرئيس 
الروسي اخلاص لعملية السالم 
في الشرق االوسط ونائب وزير 
اخلارجية الكسندر سلطانوف 
على اهداف جولته في املنطقة 
من اجل دفع عملية الس��الم 
وفرص عقد مؤمتر موس��كو 

للسالم.
وجاء ف��ي بيان صادر عن 
رئاسة اجلمهورية ان سليمان 
قال لسلطانوف خالل لقائهما 
ف��ي بعبدا ام��س ان »أي حل 
في منطقة الشرق األوسط ال 
يرتكز على إعطاء الفلسطينيني 
حقوقهم وف��ي طليعتها حق 

العودة يبقى حال منقوصا«.

قوى في األكثرية والمعارضة ال تشارك بري تفاؤله بقرب »التشكيل«
عقاب صقـر: رئيس المجلس أبلغ الحريري عدم تمسـك »8 آذار« بـ »الثلث الضامن«

»اللقاء الديموقراطي« و»التيار الحر«: والدة التشكيلة الحكومية متأخرة

وأسرارأخبار

    غيـاب نيابي: لوحظ غياب نواب كتلتي »القوات اللبنانية« 
و»الكتائب« عن لقاء األربعاء النيابي الذي أعاد الرئيس بري 

احياءه بعد توقف دام أربع سنوات.
    أوباما إلى دمشـق قريبا: توقعت أوساط سياسية قريبة من دمشق 
زيارة للرئيس األميركي باراك أوباما الى العاصمة الس��ورية قبل 

نهاية العام احلالي.
في املقابل، تشير أوساط ديبلوماسية اميركية الى وجود حتسن 
في العالقة مع س��ورية كانت من نتائجه عودة الس��فير االميركي 

الى دمشق.
أما فيما يخص الغاء قانون محاسبة سورية، فإن األمر يتوقف 
على حدوث تغيير في األس��باب والظروف الداعية اليه،  وأولها ما 
يرتبط بدعم سورية ملنظمات ارهابية والتعاون الكامل في القضاء 
على شبكات املقاتلني األجانب في العراق الذين يتخذون من سورية 

ممرا أو مقرا لهم.
وتتوقف هذه األوس��اط عن��د اخلالف اجلدي بني واش��نطن 

ودمشق حيال طبيعة حزب اهلل وتأثيره على أمن املنطقة.
    وسـاطة بني مصر وحزب اهلل: ترددت معلومات ان ثمة اتصاالت 
ووساطات )بينها س���ورية وفرنسية( حلل األزمة بني حزب 
اهلل ومصر وايجاد ترتيب وتس���وية ملش���كلة عناصر خلية 
حزب اهلل املعتقلني في مصر منذ أشهر والذين لم يحالوا بعد 
الى احملاكمة. وان اللق���اءات التي عقدت بني وزيري خارجية 
مصر وايران على هامش قمة ش���رم الش���يخ قد تطرقت الى 
هذا املوضوع،  والتس���وية مط���روح ان تكون على »الطريقة 
االردنية«، أي وفق ما انتهت اليه قبل س���نوات مسألة اعتقال 
ناشطني من حزب اهلل في األردن مت اطالقهم الحقا مقابل تعهد 
من احلزب بوقف نش���اطه الداعم للمقاومة الفلسطينية عبر 

األراضي األردنية.

    سـليمان يريـد 6 وزراء: ذكرت معلومات 
ان رئيس اجلمهورية ميش���ال سليمان 
بعث إلى جهات عدة في لبنان وخارجه 
أنه لن يقبل بأقل من ستة وزراء، وأنه 
يريد التمسك بحقائب الدفاع والداخلية، 
وهو يريد أن يكون متثيله ش���امال لكل 
الطوائف، وأنه ال يعارض مبدأ الوديعة، 
لكنه ال يريد أن تتحول الرئاسة إلى محطة انتظار 

يقف فيها وزراء يكون قرارهم في مكان آخر.
ويتحدث الرئيس، بحسب ناقلي رسائله، عن 
»أنه ميث���ل الضمانة الفعلية، لكونه لن يقبل بأن 
تأخذ احلكومة البالد إلى موقف من شأنه هز البالد 
ودفعها إلى مواجهات قاسية سياسيا أو اقتصاديا 

أو أمنيا«.
وقالت مصادر أخرى ان رئيس اجلمهورية ميشال 
س���ليمان ليس متحمسا للطرح القائل بأن يشكل 
»الوزير امللك« احملس���وب على املعارضة واملجير 
الى رئيس اجلمهورية مخرجا لتشكيل احلكومة، 
وهو يفضل ان تكون حصته الوزارية صافية وال 
تتضمن وديعة من أي نوع كانت، منعا ألي التباس 
او سوء تفاهم مع أصحاب الوديعة في املستقبل، 
في حال حصل تباين في وجهات النظر حيال هذه 

املسألة او تلك.
كما أن���ه أبلغ كال من رئي���س املجلس النيابي 

والرئيس املكلف س���عد احلريري أنه لن يتنازل 
عن حصة اخلمسة وزراء حتت طائلة عدم توقيع 
املراسيم، والقاه في موقفه البطريرك املاروني نصر 
اهلل صفير بإصراره على عدم تهميش حصة الرئاسة 
األولى، سائال في الوقت نفسه فريق األكثرية عن 
وعوده االنتخابية ب���أن يكون الثلث الضامن بيد 
رئي���س اجلمهورية »فلماذا صاروا يبخلون عليه 

اليوم مبقعد أو مقعدين في الوزارة اجلديدة؟«. 
    10 وزراء للمعارضة: أوضحت مصادر ان االتصاالت 
أفضت الى حس��م مسألة حصول املعارضة على 10 
وزراء وعلى حصول الرئيس على 4 وزراء في معادلة 
16 لألكثرية و10 للمعارضة، من دون استبعاد معادلة 
15 � 10 � 5 والثابت في املعادلتني هو حصول املعارضة 
عل��ى 10 وزراء على ان يكون لرئي��س اجلمهورية 
وزيران مسلمان، سني وشيعي ومسيحيان إذا كانت 
حصته 4 و3 مس��يحيني إذا كانت حصته 5 وزراء، 
بحيث حتصل املعارضة على الثلث من دون القدرة 
على التعطيل، لكن باختيار الوزير الشيعي من قبل 
رئي��س اجلمهورية باالتفاق مع ح��زب اهلل وحركة 
»أمل« كمخرج لعدم قبول سليمان واحلريري بإعطاء 
املعارضة الثلث +1، ومبوافقة احلريري على االسم 
املقترح للمقعد الش��يعي الذي من حصة س��ليمان 
بحيث ال يقتصر االختيار على التوافق بني سليمان 

وحزب اهلل فقط.

ومتى مت االتفاق على اسم الوزير الشيعي السادس، 
فإن معاجلة مشكلة التمثيل املسيحي مع العماد عون 

من قبل حلفائه لن تأخذ وقتا طويال.
     متثيل التيار احلر: مصادر حزب اهلل تؤكد ان احلزب 
لن يشارك في حكومة ال يتمثل فيها التيار الوطني 
احلر كما يجب، وتلفت الى ان كالم املعاون السياسي 
ألمني عام حزب اهلل عن احلد األدنى لشروط املشاركة 
الكاملة للمعارضة في القرار احلكومي، هو تأكيد 
جديد مبطن للمطالبة بالثلث الضامن في احلكومة 
في حال نالت األكثرية أغلبية مقررة داخل مجلس 
الوزراء، فيما احلد األقصى يكون باعتماد مبدأ نسبية 

العماد عون في التركيبة احلكومية.
    توزير باسيل: في أول اشارة الى عودة الوزير جبران 
باس��يل الى احلكومة، قال عضو كتلة املستقبل النائب 
باسم الش��اب: »ان تيار املستقبل ليس ضد توزير من 
رس��ب في االنتخابات اذا كان ميلك الكفاءة وس��يرته 
الذاتية مش��رفة«، مشيرا الى ان توزير باسيل قد يحل 

مشكلة مع العماد عون.
    حمـادة »لن يكون وزيـرًا«: أبلغ النائب وليد جنبالط 
النائب مروان حمادة انه لن يكون وزيرا في احلكومة 

املقبلة.
وكان جنبالط انتقد بطريقة غير مباشرة حمادة 
على تصريحه األخي���ر حول صيغة )16 � 10 � 4( 
داعيا اجلميع الى عدم التحدث في الصيغ احلكومية 

وعدم التشويش على عملية تشكيل احلكومة.
   وزارة الدفاع: أبلغت جهات اميركية زارت لبنان أخيرا 
مس��ؤولني لبناني��ني انه اذا صح ان وزي��ر الدفاع في 
احلكومة اجلديدة س��يكون من صفوف املعارضة التي 
يقودها ح��زب اهلل، فإن برامج املس��اعدات االميركية 
للجيش اللبناني س��تتوقف ويع��اد النظر فيها.. وفي 
الرسالة االميركية ما عكس متسكا ببقاء الوزير الياس 

املر في وزارة الدفاع.
   مطالبة سورية بالتدخل: استنادا الى معلومات تبلغتها 
بيروت، فإن الوزيرين االملاني فرانك فالترشتاينماير 
والفرنسي برنار كوشنير قد رحبا كل من موقعه 
وعلى طريقته اخلاصة مبوقف الوزير الس���وري 
وليد املعلم الذي قال ان دمشق لن تتدخل في ملف 
احلكومة، كونه من الناحية املبدئية واملفهوم السيادي 
سليما وال غبار عليه، لكن من املفهوم العملي ليس 
هو املطلوب، بل نقيضه أي ان تتدخل سورية لكن 
بش���كل ايجابي مساعد، كأن تضغط على حلفائها 
في املعارضة كي يتمكن الرئيس املكلف من تأليف 

احلكومة التي ترتاح اليها األكثرية.
      ماذا قال موسوي لكوشنير؟: في اللقاء بني وزير اخلارجية 
الفرنسي برنار كوشنير واملسؤول في حزب اهلل النائب 
نواف املوسوي في مقر الس��فارة الفرنسية، سأله 
كوش��نير ملاذا ال حتتكمون ال��ى نتائج االنتخابات؟ 
أخذه املوس��وي هنا الى البيت الشيعي الذي أعطى 

99% من ناخبيه للوائح املشتركة بني حزب اهلل وحركة 
أمل، موضحا ان منافس��ي هذا الثنائي لم يحصلوا 
على أكثر من 1% من اجلمهور الشيعي رغم حصول 
أفرقاء األكثرية على 776 مليون دوالر اميركي وفق 
ما ذكرت مجلة »نيوزويك«. وفي املقابل أشار الى ان 
املعارضة الس��نية حصلت على ثلث أصوات ناخبي 

طائفتها.
وتناول املوس��وي أيضا »احل��رب الكونية« التي 
مورس��ت ضد العماد ميشال عون بغية اقصائه عن 
احلياة السياسية في لبنان، وقال ان الرجل استطاع 
على الرغم من ذل��ك احلصول على أكثر من نصف 

أصوات الناخبني املسيحيني.
وخلص املوس��وي من هذا »الع��رض الطائفي« 
للقول للوزير الفرنس��ي ان اللبنانيني ال يعيش��ون 
في »مجتمع أحادي« بل ه��م في »مجتمع تعددي«، 
وان التمثيل يكون على أساس طائفي في احلكومات 
اللبنانية. وس��أل املوسوي كوشنير: »ماذا لو جاءت 
نتائج االنتخابات معاكس��ة، ه��ل كان الفريق اآلخر 
وم��ن يقف خلفه في اخلارج س��يتصرف بالطريقة 

ذاتها التي تصرفنا بها؟
وذكرت معلومات أن قيادة املعارضة أبدت امتعاضها 
من تسرع وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير في 
اإلعالن عن موقف سلبي من موضوع »الثلث الضامن« 

واعتباره معرقال لتشكيل احلكومة اللبنانية.

نقاش داخلي على وقع »التمايز الجنبالطي الفاضح«

»14 آذار« بعد االنتخابات: المسار والمصير
بي���روت: ليس في مق���ر األمانة العام���ة لقوى 14
آذار ما يشير الى أزمة أو مشكلة داخلية، سياسية 
كانت أو تنظيمية. فهذه »األمانة العامة« � التي أثبتت 
حضورا سياسيا واعالميا ودورا في حفظ وحدة مكونات 
االئتالف السياسي الواسع والتنسيق فيما بينها الى 
درج���ة ان املعارضة تفكر باس���تحداث أمانة عامة لها 
بعدما تنبهت في االنتخابات الى وجود ثغرة تنظيمية � 
مازالت جتتمع وتناقش وترسم االطار السياسي وتصدر 
املواقف التي تنس���جم مع خط 14 آذار، ولكنها قد ال تنسجم مع 
خطاب بعض قادة 14 آذار وأدبياته السياس���ية في هذه املرحلة. 
واألهم ان في األمانة العامة ال وجود لش���عور القلق ازاء وجود 
مخاطر سياس���ية ميكن ان تهدد وحدة قوى 14 آذار وتؤدي الى 
تفكيكها، أو ميكن ان ت���ؤدي الى ضياغ الفوز االنتخابي وتبديد 
املكاسب. ولكن أوس���اط 14 آذار تضج بنقاشات سياسية ال تهدأ 

وتتوزع في اجتاهني:

قلق من التفريط في االنتصار

األول يطرح تساؤالت »مقلقة« حول مسار 14 آذار بعد االنتخابات 
والطريقة التي تدار بها األمور وال تعكس االنتصار الواضح في 

االنتخابات، متوقفا عند املؤشرات السياسية التالية:
� منطق التسويات السياسية التي تهدد بإفراغ االنتصار االنتخابي 
من مضمونه وديناميته. وهذا ما كان بدأ بانتخاب غير مشروط 
للرئيس بري وموافقة سريعة ومجانية على حكومة شراكة مع 
املعارضة التي متكنت من استعادة شيء من زمام املبادرة السياسية 

وم���ن نقل الكرة واللعبة الى داخ���ل ملعب 14 آذار بتخييرها بني 
ثلث معطل في اطار حوار لبناني حول احلكومة، وبني حوار مع 

سورية وزيارة الى دمشق لتذليل عقبة هذا »الثلث«.
� عدم انعقاد اجتماع موس���ع لقيادات 14 آذار بعد االنتخابات 
والتحول الى أسلوب اللقاءات الثنائية املنفصلة مع تسجيل انقطاع 
في اللقاءات بني جنبالط والقيادات املسيحية، ما يعزز االنطباع 
الذي ساد في اجتماع البريس���تول عشية االنتخابات بأن يكون 

االجتماع األخير اجلامع وان تكون »صورته« وداعية.
� انقطاع احلزب التقدمي االشتراكي عن املشاركة في اجتماعات 
األمانة العامة لقوى 14 آذار من دون ان يتأكد حتى اآلن ما اذا كان 

االنقطاع مؤقتا أم دائما في اجتاه فك ارتباط تدريجي.
� التباين���ات وعدم تطابق اخلطاب السياس���ي بني قيادات 14 
آذار ازاء مواضيع أساسية )سالح حزب اهلل � العالقة مع سورية 
� دور رئي���س اجلمهورية وحصته في احلكومة اجلديدة.. الخ(، 
في ظل »متايز فاضح« ميارسه النائب وليد جنبالط،  والذي بلغ 
حد »التلهف« لزيارة دمشق وحد الدعوة الى جتمع اسالمي قوي 
يضم حزب اهلل وحركة أمل وتيار املستقبل واحلزب االشتراكي، 
فيما يش���به الدعوة الى احياء التحالف الرباعي، ألن األساس هو 
الساحة االسالمية في بيروت والضواحي،  وعلى املسيحيني عدم 

االنزعاج من ذلك كما يقول جنبالط.

ثقة بوحدة الموقف

الثاني يبدي ثقة مبسار 14 آذار ومصيرها ومن دون التوقف 
عند اختالفات طبيعية في مقاربة األوضاع تعكس التنوع السياسي 

ضمن هذا االئتالف الواس���ع، فاملهم بنظر أصحاب هذا الرأي هو 
»وحدة املوقف« في احملطات واالستحقاقات األساسية.

وهذا ما أكدته 14 آذار في تعاطيها مع االس���تحقاق االنتخابي 
عندما جنحت في تشكيل لوائح موحدة وسط تنازالت وتضحيات 
متبادلة، وما أثبتته بعد االنتخابات في تعاطيها مع االس���تحقاق 
احلكومي واملوقف الرافض ل� »الثلث املعطل« والداعي الى ان تعكس 
احلكومة نتائ���ج االنتخابات فتكون لألكثرية النيابية أكثرية في 
مجلس الوزراء، وكذلك في املوقف من زيارة احلريري الى دمشق 
ورفضها قبل تش���كيل احلكومة. كما ال تعير هذه األوساط أهمية 
ملواقف أحد أبرز أقطاب 14 آذار النائب وليد جنبالط، وحيث ان حركته 
تهدف الى »حتييد« الساحة الدرزية عن أحداث مرتقبة وصراعات 
احملاور اخلارجية، وتنسجم مع االستراتيجية اجلنبالطية الثابتة 
في اعطاء الدروز دورا سياسيا أكبر من حجمهم الفعلي وفي عدم 
جعلهم كأقلية في عداد أو في خدمة فريق معني وعلى هامش احلياة 
السياسية. هذا هو وليد جنبالط الذي يغير في أساليبه ومقاربته، 
ولكن���ه ال يغير في التزاماته الوطني���ة. فعندما يدعو الى جتمع 
اسالمي قوي ووحدة موقف اسالمي، امنا يفعل ذلك من خلفية ان 
وحدة الصف االسالمي هي أكثر من ضرورية للحؤول دون تفجر 
الوضع اللبناني، وعش���ية مرحلة حبلى بالتطورات تبدأ بالقرار 
الظني الصادر عن احملكمة الدولية وال تنتهي بحرب اس���رائيلية 
محتمل���ة. وعندما يقول انه مع لبن���ان أوال اذا كان املقصود بهذا 
الش���عار وضع قرار احلرب والسلم في يد الدولة اللبناني، يعني 
انه لم يبدل في جوهر موقفه السياسي ألن محور املشكلة اليوم 

هو سالح حزب اهلل، كما تقول أوساط »األمانة العامة«.
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