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د.نبيل نقوال

)محمود الطويل( مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني مستقبال قائد اجليش العماد 
جان قهوجي ومدير مخابرات اجليش إدمون فاضل

نقوال: لالتفاقية األمنية مع السفارة األميركية 
ت تداعيات جسيمة إن صحَّ

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو تكت����ل »التغيير 
واإلصالح« النائب د.نبيل نقوال، 
ان تصرف السفارة االميركية في 
بيروت قد جتاوز حدود التعامل 
الديبلوماس����ي املنصوص عنه 
دولي����ا، ليصل الى ح����د التدخل 
املباشر في شؤون الدولة اللبنانية 
والتعدي على سيادتها، معتبرا 
ان االتفاقية األمنية التي يقال ان 
حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
أبرمتها خلسة مع الدولة األميركية، 
تشكل مساس����ا بكرامة مؤسسة 
قوى األمن الداخلي، وذلك لكون 
مضمون االتفاقية يوحي وكأن بني 
رتباء وضباط املؤسسة املذكورة 
اذا  إرهابية، متسائال ما  عناصر 
الواليات املتحدة تس����مح  كانت 
للبن����ان بالتعامل معه����ا باملثل 
وبالتالي التقصي عن موظفيها في 
بيروت ملعرفة ما إذا كان بينهم من 
عمالء لصالح العدو االسرائيلي، 
خصوصا ان مسافة التعاون األمني 
بني اسرائيل واميركا هي صفر، 
وذلك بشهادة ما قاله نائب الرئيس 
االميركي جو بايدن بأن أولويات 
االدارة األميركية هي أمن اسرائيل 

وحمايتها.
وحّم����ل النائ����ب نق����وال في 
تصريح ل� »األنباء« مس����ؤولية 
التمادي االميركي، حلكومة الرئيس 
الس����نيورة وليس ألي من كبار 
املوظفني في الدولة، كون حكومة 
السنيورة هي من وافقت على ابرام 
االتفاقية وس����محت بهذا احلجم 
من التدخل األميركي في الشؤون 
اللبنانية، مطالبا بفتح حتقيق مع 
املعنيني في األمر وعلى رأس����هم 
الرئيس السنيورة بهدف الكشف 
عن املستور وجالء املوضوع ملعرفة 

ما إذا كانت عملية فردية أم بعلم 
وموافقة احلكومة، نافيا ما أشاعه 
بعض النواب والسياسيني من أن 
هناك مس����عى من قبل املعارضة 
للنيل من املدير العام لقوى األمن 
الداخلي اللواء أشرف ريفي، مؤكدا 
ان املعارض����ة ال تريد اس����تباق 
التحقيقات واتهام أحد، امنا من 
حق نوابها مس����اءلة املسؤولني 
ومحاس����بتهم حول س����ماحهم 
طوعا بتعّدي دولة أجنبية على 
سيادة لبنان وتدخلها في شؤونه 

الداخلية وحتى اخلارجية.
هذا واعتبر النائب نقوال انه اذا 
صح توقيع احلكومة على االتفاقية 
الس����فارة االميركية  األمنية مع 
في لبنان فإن األمر س����يكون في 
غاية اخلطورة، بحيث ستترتب 
عليه تداعيات جسيمة، مؤكدا ان 
تكتل التغيير واإلصالح وحلفاءه 
مصرون على متابعة األمر حتى 
النهاي����ة ب����دءا م����ن النقاش في 
جلسة جلنة االتصاالت األسبوع 
املقبل، وصوال ال����ى القضاء في 
النتائج الوصول  حال استدعت 
اليه، ونبه من احملاوالت األميركية 

املس����تدامة الختراق املؤسسات 
اللبنانية،  األمنية والعس����كرية 
ومشددا على وجوب اتخاذ الدولة 
واملراجع املختص����ة كل التدابير 
واالحتياطات الالزمة للحد منها، 
مطالبا في املقابل بنوع من الرقابة 
على عمل اجلهات األجنبية السيما 
االميركية منه����ا التي قد ترتكب 
جتاوزات تهدد أمن لبنان ومساره 
السياس����ي. ولفت النائب نقوال 
الى ان سياسة االدارة االميركية 
برئاس����ة باراك أوباما لم تتغير 
فصوال عن سابقتها برئاسة جورج 

بوش. 
على صعيد آخر وعن الدعوى 
التي تقدم بها أحد العسكريني ضد 
4 ضباط سوريني شغلوا مناصب 
أمنية في لبنان، وهم: املقدم آنذاك 
جامع جامع )مركز البوريفاج(، 
وكمال يوسف وكان مركزه في 
عنجر، والعقيد ديب زيتوني مركز 
)جديدة يابوس( والعقيد بركات 
العش، اضافة الى املدعو غسان 
علوش وهو سوري حاصل على 
اجلنسية اللبنانية، لفت النائب 
نقوال ال���ى انه إذا كان هناك من 
ضرورة للتقدم بدعاوى مماثلة 
يجب ان تق���دم ضد احلكومات 
اللبنانية التي تعاقبت على احلكم 
في لبنان أثناء الوجود العسكري 
السوري فيه، وذلك العتباره ان 
تلك احلكومات كانت مسؤولة عن 
أمن املواطنني ولم تعيرهم يومها 
اهتماما، وبالتالي أفسحت تلك 
احلكومات املجال أمام التعديات 
على املواطن���ني اللبنانيني، هذا 
إن ل���م يكونوا ه���ؤالء الضباط 
املدعى عليهم قد تلقوا أوامرهم 
ال�ي��ها  م��ن احلك�ومات املش�ار 

)على حدّ قوله(.

عضو تكتل التغيير واإلصالح ينفي لـ »األنباء« أن يكون اللواء ريفي هو المستهدف

تعيينـات ال تليق: نقل أحد زوار الرابية عن العماد ميشال 
عون قوله ان التعيينات االدارية التي جرت »ال تليق« بهذه 
احلكومة. وحمل بشدة على أحد الذين مت تعيينهم، مشيرا 

الى انه يحظى بدعم أحد الق���ادة. وعندما قيل له: ملاذا ال تنتقد هذه التعيينات 
وان���ت تتزعم كتلة االصالح والتغيير أجاب: ه���ل تريدونني ان أختلف مع كل 
الناس، ومع حليف حليف، علما ان اجلميع انتقدوا التعيينات ويفترض باحلكومة 
ان تصح���ح اخلطأ الذي ارتكبت���ه أن تعتمد آلية جدي���دة للتعيينات ال تعتمد 

احملاصصة بل الكفاءة.
إسرائيل تفشل في اقتناص السيد نصراهلل: يقول ديبلوماسيون نقال عن مراجع في بالدهم 
ان االسرائيليني كانوا يعلمون ان نصراهلل سيتوجه حتما الى دمشق، وان »تدابير« اتخذت 
الصطياده ان أمكن، لكن الس��يناريو الذي وضع في الذهاب واإلياب كان أكثر تعقيدا من 

ان يكون باالمكان حتقيق اختراق ما.
اجلميل وجعجع يلوحان باالنسحاب من احلوار: قال وزير من »مسيحيي 14 آذار« إن الرئيس 

أمني اجلميل ود.سمير جعجع سينسحبان من هيئة احلوار 
الوطني إذا ما تبني لهما أن ممثلي 8 آذار في الهيئة سيحاولون 
متييع موضوع االستراتيجية الدفاعية وإدخاله في تشعبات 
ال نهاية لها. كما أن اجلميل وجعجع يرفضان حلول الهيئة محل املؤسسات الدستورية، 
وعلى هذا األساس، فهما سيطرحان مسألة وضع سقف زمني لها، باإلضافة إلى عدم 

فتحها أمام مسائل تفضي إلى ضياع املوضوع األساسي.
حرب مقتنع بعدم تسميته: في اللقاء الذي جمع رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
مع الوزير بطرس حرب، اقتنع الثاني بوجهة نظر االول بش��أن عدم تس��ميته في جلنة 
احلوار، وان بكركي متفهمة موقف رئاسة اجلمهورية، وان سليمان ميثل الصوت املسيحي 

الغائب.
نصائح إقليمية: تقول معلومات ان نصائح اقليمية � وحتديدا سورية � سعودية 
أعطيت للبنانيني � بضرورة تأجيل بعض امللفات الساخنة كي ال تنعكس على 
األرض من أجل حتصني احلكومة ومعاجلة القضايا االقتصادية ومشاكل الناس 

وتركهم يرتاحون لفترة بسيطة جراء ما عانوه في السنوات األربع املاضية.

أخبار وأسرار لبنانية

»األنباء« تنشر الخطوط العريضة لبيان مؤتمرها المنعقد اليوم في البريستول

»14 آذار« تدعو لتعليق المسائل الخالفية:
حماية لبنان مسؤولية وطنية وعربية ودولية

بيروت ـ محمد حرفوش
أجنزت قوى 14 آذار التحضيرات ملؤمترها الثالث الذي 
سيعقد اليوم في »البريستول« حتت عنوان »حماية لبنان 
مسؤولية وطنية وعربية ودولية«. وسيصدر عن املؤمتر 
بيان سياسي حصلت عليه »األنباء« يدعو الى تعليق املسائل 
اخلالفية التي تعمق االنقس����ام وجت����اوز املصالح الفئوية 
الضيقة من اجل تضامن وطن����ي ومجتمعي يحمي لبنان، 
كما يش����دد على ضرورة إعالن جميع األطراف السياسية 
املعنية، إعالنا صريحا مقترنا بااللتزام الفعلي عن ان الدفاع 
الوطني هو مس����ؤولية الدولة من خالل سلطتها الشرعية 
ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني. ويتحدث البيان 
عن تس����ارع اقتراب املنطقة من حرب جديدة، الفتا الى ان 
»محاور احلرب« أطلقت مؤخرا شعارين متقابلني، ولكنهما 

يتقاطعان عمليا عند »تدمير لبنان«:
� منطق إسرائيل: احلرب املقبلة ستدمر لبنان بأكمله.

� منطق احملور اإليراني: »احلرب املقبلة ستدمر إسرائيل 
انطالقا من لبنان«. وينتقد البيان عودة التشكيك في صيغة 
اتفاق الطائف، محذرا من اتخاذ تدبير الدوحة املؤقت، صيغة 
دائمة للحكم في لبنان. وإزاء ذلك يدعو بيان 14 آذار الدولة 

اللبنانية الى املبادرة الس����ريعة باجت����اه اجلامعة العربية 
لوضع هذه األخيرة أمام مسؤولياتها في حماية لبنان، على 
أساس التضامن العربي وعدم حتميل لبنان مجددا فوق ما 
يحتم����ل. وتضمن البيان رؤية ومب����ادرة تقوم على قاعدة 
»الوقاية« و»التحصني الداخلي« حلماية لبنان من احلرب 
الداهمة، مقابل األصوات الداعية الى اعتماد نهج »املكاسرة« 
وخطة »استدراج احلرب«. وحدد البيان مصدرين أساسيني 
لألخطار احملدقة على لبنان أولها: املصادر اخلارجية: وتتمثل 
في تس����ارع اقتراب املنطقة من حرب تدميرية جديدة �  أما 
املصادر الداخلية، فهي تضاعف اخلطر اخلارجي، ألنها تضعف 

مناعة لبنان، وهي تتمثل في 3 مشكالت أساسية:
� وجود قرار احلرب والس����لم اللبناني خارج الس����لطة 

الشرعية املسؤولة عن جميع اللبنانيني.
� انبع����اث نزعات متنامية لتغلي����ب مصلحة الطوائف 
وأحزابها السياس����ية على مصلحة الدولة اجلامعة ومعنى 

العيش املشترك.
� جتدد اخلالف حول قضايا أساسية ثم التوافق حولها 

والتوقيع عليها، أهمها 3:
لبنان والتضامن العربي )السيما مبادرة السالم العربية(، 

الق����رارات الدولية املتعلقة بلبنان )الس����يما القرار 1701(، 
واحملكمة الدولية اخلاصة بلبنان. وتدعو قوى 14 آذار في 
بيانها الى: تعليق املس����ائل اخلالفية التي تعمق االنقسام، 
وجتاوز املصالح الفئوية الضيقة، من اجل تضامن وطني 

ومجتمعي يحمي لبنان.
� إعالن جميع األطراف السياسية املعنية، عن ان الدفاع 
الوطني هو مسؤولية الدولة، من خالل سلطاتها الشرعية 
ومؤسساتها الدستورية وجيشها الوطني، وهذا األمر إمنا 
يتم على قاعدة متكني الدولة، خالفا ملقولة »فلتحضر الدولة 

القوية، وعندئذ نسلمها زمام األمور«.
� تعاون جميع األطراف املشاركة في احلكومة والبرملان، 
لتسيير عجلة الدولة بصورة هادئة ومنتظمة، وجتنب اي 

موقف او سلوك من شأنه التعطيل.
� قيام الدول����ة اللبنانية باملبادرة الس����ريعة في اجتاه 
اجلامعة العربية لوضع هذه األخيرة أمام مسؤولياتها في 
حماية لبنان، على أس����اس التضامن العربي، وعدم حتميل 

لبنان، مرة اخرى، فوق ما يحتمل.
� الدعوة الى املبادرة السريعة في اجتاه املجتمع الدولي 

لوضعه أمام مسؤولياته.

جنبالط: أسامح وأنسى.. فهل ينسى األسد كالمي »غير الالئق«؟

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال
فيما تعقد قوى 14 آذار مؤمترها 
السنوي اليوم، يواجه االئتالف 
ف���ي لبنان سلس���لة  احلكومي 
اهتزازات تصدعية، بفعل اصطدامه 
باستحقاقات جوهرية، اليبدو مهيأ 
الستيعابها، وكنتيجة لهذا الواقع 
املقلق، بدأت تطفو على س���طح 
االحداث السياسية سجاالت حادة، 
يكاد يبدو الوضع احلكومي معها 

على حافة املنحدر.
وما بني هذي���ن املوقفني، اكد 
رئيس احلكومية اللبنانية سعد 
احلريري ان احلرب في املنطقة 
لم تكن يوما بسبب قرار اتخذه 
لبنان. وأش���ار الى ان اي حرب 
في املنطقة هي نتيجة مباش���رة 
لتقاعس املجتمع الدولي والفشل 
ف���ي التق���دم جديا في مس���يرة 

التسوية.
التهديدات االسرائيلية  وعن 
ضد لبنان بسبب انضمام حزب 
اهلل للحكومة، قال احلريري لوكالة 
االنباء االملانية انها ليست املرة 
االولى التي يشارك بها حزب اهلل 

في احلكومة.
الفتا الى ان ذلك يفسر كيف ان 
االسرائيليني يبحثون دائما عن 
اعذار. واكد احلريري ان العالقة 
مع س���ورية تسير على الطريق 
الصحيح، وقال: اننا نتعاطى مع 

ما يهزك ري���ح. وأضاف واصفا 
جلريدة »املستقبل« الهجوم عليه ب� 

»السياسي والكيدي بامتياز«.
وق���ال: انها حملة سياس���ية 
يفت���رض ان تخ���اض بطريقة 
أذكى. وأض���اف: ان الكل مقتنع 
بأنها همروجة سياسية ال عالقة 
لها بالرقابة وال بالتدريب، موضحا 
انه تعهد في االتفاقية بأن يرسل 
الى التدري���ب عناصر من قوى 
األمن فقط دون سواهم، مبعنى 
انه ال يحق لي إرسال عناصر من 
أحزاب او ميليشيات او اي عناصر 
من خارج املؤسسة األمنية، فأين 

الغلط؟
الذي تواجهه  التحدي اآلخر 
احلكومة اللبنانية اآلن، والذي ال 
يبدو ان له ارتباطا مبسار احملكمة 
العربية  الدولية، يتعلق بالقمة 
في دورته���ا املقرر انعقادها  في 
ليبيا، والتي يقود رئيس مجلس 
النواب نبيه ب���ري حملة رفض 
املشاركة بها، تبعا النعقادها على 
االراضي الليبية حيث يعتقد ان 
االمام موسى املصدر مؤسس حركة 
»أمل« التي يتزعمها بري، قد غيب 
فيها مع رفيقني له منذ 31 سنة.

بري يسخر من القمم

الرئيس نبيه بري اعرب امس 
عن رغبته ف���ي املقاطعة الكلية 

السوريني من خالل موقف ايجابي 
ونلقى من دمشق مواقف ايجابية 
جديدة، مش���يرا الى انه سيزور 
دمشق في االسابيع املقبلة إلجراء 
محادث���ات معمقة ح���ول جميع 

املسائل.
الداخلي  التص���دع  أما بداية 
فق���د ب���دأت تظهر م���ع التحرك 
الدولية،  املتسارع مللف احملكمة 
من اصدار التقرير السنوي للمدعي 
العام، الى املعلومات عن اصدار 
الى  استنابات جديدة لالستماع 
ش���خصيات لبناني���ة في ملف 
جرمية اغتيال الرئيس الش���هيد 

رفيق احلريري.
مسح جديد لمسرح الجريمة

واضافة الى ذلك ثمة معلومات 
ل���� »األنب���اء« ان النيابة العامة 
الدولية، قررت اجراء مسح جديد 
ملسرح اجلرمية في محلة السان 
جورج، وقد طلبت الى قوى األمن 
الداخلي املساهمة في ذلك من خالل 
اجهزتها املختصة، تبعا لتوافر 
معطيات جديدة. ومن هنا، ترى 
قوى 14 آذار احلملة التي تشنها 
بعض اطراف 8 آذار على اللواء 
أش���رف ريفي املدير العام لألمن 
الداخل���ي، وعب���ره على رئيس 
احلكومة السابق فؤاد السنيورة، 
انطالقا من االتفاقية املوقعة بني 

وزارة الداخلية والسفارة االميركية 
في بيروت.

وفي هذا السياق، ذكرت اذاعة 
»النور« الناطقة بلسان حزب اهلل 
انه تتكش���ف كل يوم املزيد من 
التفاصيل اخلطيرة حول االتفاقية 
املتعلق���ة ب�»تنصت« الس���فارة 
االميركية على قطاع اخلليوي في 
لبنان، في وقت بدرت فيه مصادر 
ديبلوماسية في السفارة توقيع 
مثل هذه االتفاقي���ة بالقول انها 
مماثلة لتلك املوقعة بني واشنطن 

ودول اخرى.
وح���ول فق���رة ف���ي اتفاقية 
التدري���ب حتظ���ر ان يكون بني 

العناص���ر املدرب���ة منتمون الى 
تنظيمات معينة، قال مصدر في 
السفارة األميركية لوكالة »أخبار 
اليوم« احمللي���ة: علينا ان نتأكد 
من ان املنتمني الى برامجنا ليسا 
منتسبني الى تنظيمات إرهابية، 
وعلينا ان نتأكد من انه ليس هناك 
من يس���تفيد من موارد أميركية 

ملصالح إرهابية.
اللواء أش���رف  املقاب���ل،  في 
ريفي الذي يعزى ألجهزة إدارته 
األمنية كشف أكبر عدد من شبكات 
التجسس اإلسرائيلية في لبنان، 
رد على ما يثار حول االتفاقية مع 
السفارة األميركية بقوله: يا جبل 

للقمة العربية معتبرا ان املشاركة 
غير مقبولة حتت اي ذريعة بل 
هي ان حصلت فس���تهدد الواقع 
السياسي القائم راهنا. بري سخر 
من القمم العربية وقال في حديث 
جلريدة »االخبار« ما الذي قدمته 
القمم العربية للعرب على مدى 
سنوات، رافضا حتى امكان متثيل 
لبنان في القمة بوزير اخلارجية 
بالوكالة ط���ارق متري، معتبرا 
ان مفاعيل ه���ذا التمثيل توازي 

مشاركة احلكومة.
وفي هذا السياق رغم ان املدة 
الزمنية الفاصلة عن موعد انعقاد 
القمة العربية في ليبيا اصبحت 
ضيق���ة، فانه ال���ى اآلن لم يوفد 
الرئي���س الليبي ال���ى لبنان اي 
شخصية رسمية لتسليم رئيس 
اجلمهورية اللبنانية دعوة رسمية 
وفق االصول املتعارف عليها، مع 
االشارة الى ان دعوات كهذه كانت 
تسلم قبل شهر واكثر من موعد 
القمة. وينق���ل احد زوار رئيس 
اجلمهورية ل� »األنباء« عنه قوله 
»انه عندما تطرح مشاركة الدولة 
اللبنانية في مؤمتر ما كإشكالية 
سياس���ية، فانه يع���ود ملجلس 
الوزراء بتها ومس���ألة مشاركة 
لبنان في القمة العربية في ليبيا 
من حيث املبدأ اصبحت موضع 

جدل في لبنان«.

رئيس اللقاء الديموقراطي أكد أنه ال يستطيع أن يحدد موعداً لزيارة دمشق ويجب انتظار إن كانت القيادة السورية مستعدة لتجاوز الماضي

14 آذار 2010: ذكرى للتوافق
مرحبا.. كيفك.. مبس��وط؟ هو سؤال يطرح عند لقاء أي 
شخصني أو أكثر حول العالم وبكل اللغات، فالسعادة واحلزن 
والنشاط واالطمئنان على الغير هي محور احلياة وسنتها.. 
ولكن ان سألت اللبناني عن أحواله وأوضاعه يجاوبك بسرعة 
الب��رق ب� »التوافق« أنا أفرح بالتوافق وأحزن وأتعب وأنهار 

لعدمه، اما تفاصيل احلياة االخرى فهي ثانوية بامتياز.
واللبناني بعكس جميع ش��عوب العالم التي تبدأ صباحها 
بسماع »برجك اليوم«، يسعى دائما الى سماع نشرات االخبار 
مباشرة بعد استيقاظه من »نوم الكوابيس« ليشرب سيجارته 
املتفحمة، وفنج��ان قهوته املليء بالتفل م��ن العيار الثقيل، 
ليستش��رف ان كان القمر يدور في س��ماء قريطم ومعراب 
وبكفيا، وان كانت الشمس تدور في فلك الضاحية اجلنوبية 
والرابي��ة وعني التينة وبنش��عي، وان كان هن��اك من نيازك 

سياسية جديدة ستطلق من املختارة.
هو لبنان الذي عاش في تاريخه أوضاعا من القلق والصراع 
املماثل، انتهت أحيانا بالدماء والشهداء والدمار، وأحيانا أخرى 
بأقل اخلس��ائر املمكنة، ولكن في نهاية املطاف كانت صيغة 
»الالغالب والالمغلوب« هي التي تؤسس الى مرحلة استقرار 
سياسي وأمني حذرة.وفي السنوات اخلمس املاضية كاد لبنان 
ينزلق مجددا الى الهاوية، لوال لطف اهلل وحكمة بعض قادته 
التي وان بانت اخفاقا سياسيا في الظاهر، امنا كانت في باطنها 
خشية على انهيار دولة املؤسس��ات والقانون. فقوى ال� 14 
من آذار التي حتتفل اليوم بذكراها اخلامسة على انطالقتها، 
تنازلت عن الكثير من حقوقها ومكتسباتها حفاظا على »لبنان 
العظيم« وان كان في مسيرتها بعض التجاوزات للخطوط احلمر. 
فرئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط والذي كان له 
اطالالت »نووية« عام 2005 و2006 و2007، سعى جاهدا في 
الس��نتني املاضيتني الى مراجعة حساباته بجردة اقل ما يقال 
فيها انها غيرت الوجه السياسي للبنان حفاظا على التوافق، 
وتخلي��ه عن املواقع االولى املتقدمة ل� 14 آذار لم يكن باالمر 
الس��هل، امنا احلفاظ على »الطائفة الدرزية« من االنزالق الى 
صراع مع اجلار الش��يعي جغرافيا، واعادة خلط االوراق من 
جديد ونعي مرحلة االصطفافات احلادة التي عاشتها الساحة 

اللبنانية، كانت افضل املمكن في املرحلة الراهنة.
وان كان للنائب جنبالط »مبادرات حميدة« في هذا االطار، 
فلرئيس احلكومة سعد احلريري اخلطوة االكبر بهذا االجتاه، 
وجتلت مبد اليد الى املعارضة »8 آذار« لتشكيل حكومة وحدة 
وطني��ة، وذلك بعد فوز واض��ح وصريح للحريري وحلفائه 
باالنتخابات النيابية، ناهيك عن اخلطوة »اجلبارة« التي اتخذها 
احلريري باجتاه دمشق رغم معارضة جمهوره، وذلك حفاظا 

على املصالح اللبنانية واالقليمية والعربية.
خطوتا جنبالط واحلريري قابلتهما القوات اللبنانية والكتائب 
باملثل، حيث تنازل د.سمير جعجع والرئيس امني اجلميل عن 
بعض املقاعد املسيحية في احلكومة بعد ان كادت تفجر قنبلة 
لوال عودة الوزير س��ليم الصايغ الكتائب��ي عن قراره بعدم 
حضور جلسات مجلس الوزراء االولى والتي كان من شأنها 
ان تصي��ب احلكومة بعرج عند انطالقتها، وهو ما يحس��ب 
للرئيس اجلميل الذي متاش��ى مع حلفائه في التنازل حفاظا 

على دولة القانون واملؤسسات.
هي جردة حساب اليمة وسوداء للبعض، ولكن مما ال شك 
فيه انها ستكون ناصعة البياض في تاريخ التوافق اللبناني، 
والبد من ان تك��ون ذكرى 14 اذار اليوم منطلقا لتثمني دور 
قادتها الذين عملوا على تثبيت االستقرار االمني والسياسي 
مع ش��ركائها في الوطن، لنسأل اللبناني بعد فترة.. مرحبا.. 
كيفك.. مبسوط؟ فيجاوبنا بابتسامة عريضة ورشاقة وصحة 
ما شاء اهلل.. مبسوط كتير احلمد هلل، فالسماء زرقاء والشمس 

صفراء وبرتقالية والنيازك ابتعدت عن أرضنا.
علي رباح

الحريري: نتلقى من دمشق مواقف إيجابية وعالقتنا على الطريق الصحيح

وليد جنبالط

انه ال يل����وم الرئيس االميركي 
باراك أوباما الذي وقع في خطأ ال 
يريده عندما قال للشعب العربي 
السالم عليكم وهذا كان الفخ الذي 
انتظره املتعصبون البيض في 
أميركا واللوبي الصهيوني الذين 
ال ميكن لهم أن يقبلوا في نفس 
الوقت رئيسا أسودا ومسلما في 
مكان ما، معتب����را ان ما رأيناه 
باألم����س من انتص����ار لرئيس 
ال����وزراء االس����رائيلي بنيامني 
نتانياهو على الواليات املتحدة 
باالستمرار في االستيطان، هو 
جزء من احلملة الشعواء لهؤالء 

على أوباما.
وعن مواقف الدولة املصرية 
أعلن جنبالط انه ال يريد أن يدخل 
في احملاور العربية، معتبرا انه 
مهما كان ما حصل ستبقى مصر 

عربية »وهي ستعود«.
واكد انه لم يعد على تواصل 
مع حكمت الشهابي بعد أن عاد 
الى دمش����ق، وان����ه انقطع عن 
التواصل م����ع عبداحلليم خدام 
في مرحل����ة معينة، معتبرا انه 
في حلظة تخ����ٍل رمبا دخل في 

حسابات مغلوطة.

واملقاومة؟ الفتا الى انه سياسي 
مخضرم تعود على النكس����ات 
واالنتص����ارات، ولك����ن هن����اك 
شريحة من اللبنانيني تريد أن 
تعلم عن االستقالل، مؤكدا انه ال 
تناقض بني االستقالل والعالقة 
مع س����ورية وال بني االستقالل 
واملقاومة، لكنه اشار الى ان لبنان 
لم يستطع بعد أن يوفق بني الذي 
يريد املقاومة عن حق والذي يريد 

دولة مقاومة.
وفيما يتعلق بسالح املقاومة 
اعتبر جنبالط انه في الظروف 
املناس����بة للمقاومة ول� »حزب 
اهلل« من األفضل في يوم ما أن 
يكون هناك انخراط مس����ؤول 
للمقاومة في اجليش، مش����يرا 
الى انه ال يق����ول غدا ألن هناك 
ظروفا إقليمية ودولية، ال أقول 
أمر واق����ع يجب تقبله  وهناك 
وننتظر ونحصن الساحة الى أن 
تأتي الظروف املناسبة النخراط 

املقاومة في اجليش. 
وعن عالقته مع قوى الرابع 
عشر من آذار ذكر جنبالط انه في 
2 اغسطس 2009 أعلن خروجه من 
14 آذار ووقوفه في صف وسطي 

آنذاك قال »أسامح ولن أنسى«، 
اليوم فإنه يقول »أس����امح  أما 
وأنس����ى«، الفتا ال����ى ان جنله 
تيمور هو خليفته على األرجح 
وفي 16 مارس سيكلف امني السر 
العام شريف فياض مع تيمور 
لوضع زهرة على ضريح الراحل 
كمال جنبالط خلتم هذا اجلرح 

والدخول في النسيان.
واكد انه مستعد للمضي في 
العالقة مع دمش����ق وفق اإلطار 
الذي وضعه مع الرئيس الراحل 
حافظ األسد، وان العالقات املميزة 
مع س����ورية أمن لبنان من أمن 
سورية والعكس صحيح، مشيرا 
الى انه ال يستطيع ان يحدد موعدا 
لزيارة دمشق ويجب انتظار ان 
كانت القيادة السورية مستعدة 
لتجاوز املاضي وتوجيه الدعوة. 
واعتب����ر ان كالم����ه اليوم كاف 
لزيارته س����ورية، الفتا الى انه 
العديد من  جتاوز مع دمش����ق 

األزمات للمصلحة العربية.
ونف����ى جنبالط ما نش����رته 
صحيفة »الوطن« السورية ان 
يكون توجه للش����عب السوري 
بكالم غير الئق مؤكدا ان الشعبني 

محايد للخروج من االصطفاف 
والتخندق، مؤكدا انه مازال على 
الذي تأكدت  الوس����طي  موقفه 
صوابيته بعد تش����كيل حكومة 
الوفاق الوطني برئاس����ة سعد 
احلريري، الفتا الى ان وسطيته 
ال تعني أنه محايد، معتبر انه 
كان البد من صدمة للخروج من 
14 و8 اذار ألن احلالة في الشارع 
كانت لم تعد تطاق واليوم األمور 
أفضل بكثي����ر معتبرا انه على 
اللبنانيني العمل من أجل تعزيز 
الوفاق خاصة الوفاق اإلسالمي 
الدائم  ألن املخطط اإلسرائيلي 
هو تفتي����ت املنطق����ة العربية 
الكم  واإلس����المية، »وال ننسى 
من العمالء اإلسرائيليني من كل 
الطوائف الذين قبض عليهم والبد 
من أن هناك غيرهم وهناك شيء 

حتت الرماد في مكان ما«.
وعن األوضاع اإلقليمية رأى 
جنبالط ان هناك أفقا مسدودا ملا 
سمي بالتسوية نتيجة السياسة 
األميركية التي وصلت الى أفق 
مس����دود في فلس����طني والتي 
تتخبط في العراق وأفغانستان 
وغيرهما من املناطق، الفتا الى 

اللبناني والسوري شعب واحد 
على ارض واح����دة ولكن هناك 
دولتني والبد من عالقات سياسية 

وهذا امر طبيعي.
واش����ار الى ان هناك عدوانا 
اسرائيليا � غربيا � أميركيا على 
املنطقة كلها يأخذ أشكاال مختلفة، 
معتب����را انه ال ميك����ن في هذه 
املرحلة إال االستمرار في املواجهة 
بقدر ما يستطيع لبنان، مؤكدا 
انه مع خيار املواجهة واملقاومة 
لكنه تساءل ان كان لبنان سيكون 
وحده في هذه املرحلة للمواجهة 

»الل�ق����اء  رئ��ي����س  أك�����د 
النائ����ب وليد  الدميوقراط����ي« 
جنبالط ان����ه يريد طي صفحة 
املاضي مع سورية، الفتا الى ان 
كالمه في 14 فبراير بحق الرئيس 
السوري بشار األسد كان »غير 
الئق وغير مألوف وكان في حلظة 
توتر هائل في لبنان« معتبرا انها 
كانت حلظة تخٍل خرج فيها من 
العام الى اخلاص ومتسائال ان 
كان األسد من أجل عودة حتصني 
العالقة اللبنانية � السورية بني 
الشعبني والدولتني ميكنه جتاوز 
تلك اللحظة وفتح صفحة جديدة 
معه؟ واشار جنبالط في حديث 
لقناة »اجلزيرة« الى انه في 16 
مارس 1977، بعد تغييب كمال 
جنب����الط ومن أج����ل التواصل 
الوطن����ي ذهب بع����د األربعني 
وصافح الرئيس السوري الراحل 
حافظ األس����د وبنى معه عالقة 
طويلة جدا الى أن رحل عام 2000 
وكانت له عالقة مشتركة وكفاح 
القيادة السورية  مش����ترك مع 
والشعب السوري للحفاظ على 
اليوم  انه  عروبة لبنان، مؤكدا 
يختتم هذه املرحلة، الفتا الى انه 


