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جنبالط عن لقاء األسد: نحن وسورية في خندقٍ واحد
بيروت ـ عمر حبنجر

بني زيارة رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراط����ي وليد جنبالط الى 
دمشق ولقائه الرئيس بشار األسد، 
وبني اطاللة األم����ني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل تناغم 
سياسي واضح، وال غرو في ذلك 
فالزي����ارة اجلنبالطي����ة متت من 
الباب السوري حلزب اهلل، وكانت 
التهدئة واحلرص على االستقرار 
الظاهر لكالم نصراهلل  املضمون 
عن احملكم����ة الدولية واجراءاتها 
وعن الثوابت الوطنية التي التزم 
بها جنب����الط حيال املقاومة ومن 
خلفها دول املتابعة، ومن دون ان 
يعني انتقال جنبالط من ضفة الى 
اخرى كما قال جنبالط امس. وفي 
مؤمت����ره الصحافي في منزله في 
شارع كليمنصو في بيروت، أشاد 
جنبالط باستقبال األسد له وشكر 
مس����اعي حزب اهلل وأمينه العام 
الزيارة، وأبدى استعداده  إلمتام 
لزي����ارة طه����ران اذا وجهت اليه 
الدعوة، وركز على الثوابت بينه 
وبني سورية، وأقر مبتابعة العالقة 
مع دمش����ق من خالل احلزب، مع 
تكليف الوزير التقدمي االشتراكي 
غازي العريضي بالتواصل املباشر 
عند الضرورة. واستهل جنبالط 
حديثه باحلرص على ابقاء بعض 
ما دار بينه وبني الرئيس األس����د 
للتاريخ، ألن فتح صفحة املستقبل 
أهم بكثي����ر من املاضي مؤكدا أنه 
تطرق واألس����د ألمور خاصة لن 

نتكلم عنها باإلعالم.

دعم وحماية المقاومة

املهم  وأضاف: في املس����تقبل 
هو رسم اخلط البياني السياسي، 
الذي يبت����دئ أوال بدعم وحماية 
املقاومة في الدفاع عن لبنان وفي 
التحرير، وثانيا  استمرار عملية 
ببناء العالقة بني لبنان وسورية 
على أساس املؤسسات، في السياق 
األمني واالقتصادي والسياسي، 
هذه العالقة التي اذكر انها بنيت 
بالدم وبالتضحيات املشتركة التي 

أوصلت الى اتفاق الطائف.

الملف الفلسطيني

وأضاف: حتدثن����ا طويال عن 
اهمية االستقرار اللبناني بالنسبة 
لسورية، وعن املوضوع الفلسطيني 
داخل لبنان، السياسي واملعيشي، 
وضرورة معاجلة الشقني السياسي 
واملعيشي ألنه ال ميكن االستمرار 
في هذه احلالة املعيشية السيئة 
واملزرية، والسياسية التي قد حتمل 
في طياتها بعض األخطار. وتابع: 
كما حتدثنا ع����ن امكانية االبتداء 
بترس����يم احلدود ب����ني الدولتني 

العربي لهذا اجلب���ل، وفي ذات 
الوق���ت انتقلنا ال���ى املوضوع 
ال���ذي كنا نعمل عليه معا، على 
التواصل املوضوعي بني العرب 
الدروز في فلسطني واخوانهم في 
لبنان وجبل لبنان، وضرورة ان 
تساعد سورية في هذا املوضوع، 
الدروز  الع���رب  وبالتحديد مع 

االحرار برئاسة السيد سعيد.

العريضي للمتابعة

وأخيرا كشف جنبالط انه لن 
يكون هذا اللقاء األخير، وسيكلف 
الوزير غازي العريضي باالستمرار 
في تعزيز هذه العالقة مع القيادة 
السورية، وش���كر جميع الذين 
س���اهموا في الوصول الى هذه 
احملطة التاريخية املهمة، وخص 

ابت����داء من املناطق التي ليس����ت 
حتت االحتالق )اي من الش����مال 
وليس من مزارع شبعا في اجلنوب( 
وهذه من النقاط التي أجمع احلوار 

عليها.

بناء الثقة

وتابع جنبالط يقول: النقطة 
األساس التي ركز عليها الرئيس 
الس���وري كان بن���اء الثقة بني 
الدولتني وبني املسؤولني في لبنان 
وسورية، وهذا يعتمد على لغة 
واحدة في التعاطي، ثم انتقلنا الى 
املوضوع اخلاص والعام واسميها 
اخلصوصية، في اجلبل وأهمية 
التواصل املوضوعي والتاريخي 
بني اهل اجلبل والعائلة السورية 
العربية الكبرى، وتثبيت املوقع 

بالذكر الس���يد حسن نصراهلل 
وح���زب اهلل الذي���ن قاموا بكل 
االجراءات السياسية واللوجستية 

لتحقيق هذا اللقاء.

التأكيد على الثوابت

وردا على سؤال حول ما إذا كان 
س����ينتقل من الوسطية الى مكان 
آخر قال املوضوع ليس االنتقال من 
موقع الى آخر، املوضوع هو التأكيد 
على الثوابت الت����ي أكدت عليها، 
ومنها وف����ي مقدمها دعم وحماية 
املقاومة واستمرار عملية حترير 
األرض وترسيم احلدود ثم بناء 
عالقات سياسية اقتصادية أمنية 
صحيحة وفق اتفاق الطائف بني 
الدولة السورية والدولة اللبنانية. 
وس����ئل عن الضمانات، وعما إذا 

كانت العالقة بينه وبني س����ورية 
ستكون مباشرة أم من خالل حزب 
اهلل، فأجاب: طلب الرئيس األسد 
التأكيد على الثوابت وعندما نؤكد 
على الثوابت، أعتقد ان هذا أفضل 
ضمانة، أما العالقة مع س����ورية، 
فعند الضرورة نطلب مس����اعدة 
السيد حس����ن وحزب اهلل، وفي 
الوقت نفسه وضعنا آلية التواصل 
املباش����ر، وليس من تعارض بني 

األمرين.

في نفس الخندق

وردا على سؤال حول الثوابت 
التي أطلقها قال جنبالط انها قدمية، 
وعندما نحتاج الى سورية بالنسبة 
ملواجهة االس����تعمار أو اسرائيل 
فس����نكون ف����ي اخلندق نفس����ه، 
وبالوقت ذاته نعلم ان س����ورية 
حتترم االستقالل اللبناني والتنوع 

اللبناني.

أزور إيران إذا دعيت

وكان آخر سؤال جلنبالط، عما 
إذا كانت زيارته املقبلة الى إيران 
إذا جاءتني دعوة أذهب،  فأجاب: 
وقبل انتهاء املؤمتر الصحافي وردا 
على س����ؤال حول من تغير بعد 
هذا اللقاء، وليد جنبالط أم بشار 
األسد أجاب جنبالط: هذه أسئلة 
ذات طابع شخصي، لقد حتدثنا عن 
املاضي ولن أفصح ال من قريب وال 
من بعيد عن هذا املاضي وأمتنى 
عليكم أال تتصلوا بي لتسألوني عن 
هذا املاضي، وفتحنا باب املستقبل 
وعلى ثوابت دعم وحماية املقاومة 

والعالقة بني الدولتني.
وع���ن تفاصي���ل الترتيبات 
للزيارة، قالت صحيفة السفير ان 
مسؤول االرتباط بحزب اهلل وفيق 
صفار رافق جنبالط بالسيارة الى 
دمشق، وفيها استقبله معاون 
االمن العام للحزب احلاج حسني 
خليل، وان الرئيس االسد حرص 
منذ اللحظة االولى من اللقاء على 
اراحة ضيفه عبر اعطائه اشارات 
ودية، حيث ب���ادره بالقول انه 
يرغب في املكاشفة واملصارحة 
الرجالن،  املتبادلة. واس���تعاد 
خالل املراجعة املشتركة للماضي، 
احملطات اخلالفية في عالقتهما 
وصوال الى املرحلة، ما قبل تسلم 
بش���ار االس���د مقاليد السلطة، 
الرئيس السوري ضيفه  وسأل 
عن اللحظة الت���ي تؤرخ بداية 
خالفهما، وبعد املسح السياسي 
للمرحلة السابقة اتفقا على طي 
املاض���ي وفتح صفحة  صفحة 
جديدة، وناقشا التحديات الراهنة 
وبحثا في كيفية حماية حزب اهلل 
ولبنان وتطوير العالقة الثنائية 

بني البلدين.

أكد أنه سيزور طهران إذا تلّقى دعوة ..وكشف عن تكليف العريضي بتعزيز العالقات مع دمشق

)محمود الطويل( رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط متحدثا عن زيارته لدمشق في كليمنصو  

»البلدية« في أرجوحة المواعيد

تجميد قرار إنهاء مهمة المقدح 
وأبوالعينين إلى رام اهلل نهائيًا

بي����روت: االنتخاب����ات البلدي����ة واالختيارية الى أي����ن؟ من مكتب 
رئاس����ة املجلس النيابي أرس����لها الرئيس نبيه ب����ري الى اللجان 
النيابية املش����تركة، لتس����لك هذا الطريق الطويل ال����ى الهيئة العامة 
للمجل����س، ب����دل احالتها الى ه����ذه الهيئة مباش����رة تس����ريعا إلقرار 
قانونه����ا اجلديد، ت����اركا للحكومة ان تقلع ش����وكها االنتخابي بيديها.

التناقضات بني النواب حول »النسبية« ومدة والية املجالس البلدية 
والكوتا النسائية التي ذهبت مع رياح املعارضة املتعددة الوجوه، ساهمت 
في دفع »االصالح البلدي« س����نوات الى األم����ام، الى جانب االختالفات 
السياس����ية، حتى داخل صف احللفاء كالذي بني بري والعماد ميش����ال 
عون، حول بلديات كثيرة، في منطقة جّزين مثال، وحول مواقف كثيرة، 

في التعيينات اإلدارية وغير اإلدارية.
التوقيت اجلديد الجتماع »اللجان البرملانية« للنظر مبشروع قانون 
االنتخابات البلدية هو اخلميس املقبل )8 أبريل( أما الوقت املرصود لهذه 
املهمة »فإلى ما ش����اء اهلل« كما قال الرئيس نبيه بري الذي نفض يديه 
من هذه االنتخابات و»من يتحدث عن صفقة، اهلل يصفقه« قال بري ردا 
على سؤال، وأضاف: احلكومة تتصرف كما تريد ونحن احرار ايضا بأن 
نتصرف مبا نريد. لكن وزير الداخلية زياد بارود دعا الهيئات الناخبة 

لالنتخابات البلدية واالختيارية بدءا من الثاني من مايو املقبل.
على هذا يرد النائب نوار الساحلي )حزب اهلل( بالقول ان اي قانون 
يص����در عن مجلس النواب يلغي قرار وزي����ر الداخلية بدعوة الهيئات 
الناخبة. النائب محمد قباني )املستقبل( يرى انه ال اتفاق على الكثير من 
االصالحات، فيما يؤكد النائب روبير غامن )املستقل( استحالة االنتهاء 
من االصالحات قريبا، بينما يس����أل النائب ابراهيم كنعان عن سر عدم 
طرح املواقف احلقيقية في مجلس الوزراء، مفضال لو أحيل املش����روع 
الى الهيئة العامة مباشرة، معتبرا ان التأجيل التقني يهدف الى متديد 

الوقت ال االصالحات، ما يبقي مصير هذه االنتخابات لغزا كبيرا.

صيدا: يسعى موفد الرئاسة الفلسطينية الى لبنان عزام األحمد،
عض���و اللجنة املركزية حلركة فتح لترتيب امللف الفلس���طيني 
في لبنان، ومن ضمنه معاجلة ملف أمني س���ر فتح الس���ابق اللواء 
س���لطان أبوالعينني أمام القضاء اللبناني الذي مينعه من الس���فر 
على خلفية االش���تباه بعالقة أحد مساعديه باغتيال مسؤول األمن 
الفلسطيني كمال مدحت قرب مخيم املية ومية. األحمد الذي التقى 
كبار املسؤولني اللبنانيني ابتداء من الرئيس ميشال سليمان، أطلع 
القيادات اللبنانية، على خطته ملعاجلة اخلالفات داخل »فتح«، وان 
سلطان أبوالعينني قد نقل فعال الى رام اهلل ومت تشكيل قيادة جديدة 
لفتح في لبنان برئاس���ة فتحي العرادات، وانه مت جتميد قرار إنهاء 
خدمات العميد منير املقدح، وإبقاؤه على رأس »الكفاح املس���لح«. 
مصادر فلسطينية أكدت ل� »األنباء« ان األحمد سيلتقي جميع القوى 
الفلس���طينية في لبنان، مبا فيها حركة حماس التي التقى قياداتها 
في دمشق وذلك بهدف تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة للتعاطي 

بالشأن الفلسطيني في لبنان.

بيروت ـ زينة طبارة
استهجن القيادي في تيار املستقبل النائب السابق 
مصطفى علوش، ما أثير ويثار من ضجيج اعالمي 
حول استدعاء احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان لبعض 
كوادر حزب اهلل بهدف استكمال التحقيقات، معتبرا ان 
ما يجري مازال محصورا ضمن اطار استدعاء االفراد 
بصفتهم الشخصية وليست احلزبية، وانه ال ميكن 
ألحد أن يتوقع ما قد يأتي به مضمون البيان االتهامي 
للمحكمة الدولية، وه����ذا ما اكد عليه املدعي العام 
الدولي القاضي دانيال بلمار، معتبرا ان ما يسوقه 
البعض على مس����توى التحقيقات قد يكون مبنيا 
على وقائع لديه، كما قد يكون مبنيا على حتليالت 
وتكهن����ات، امنا ما يجب على اجلميع االقرار به أن 
التعاون مع احملكمة الدولية هو للكشف عن احلقيقة 

وليس لالنتقام من احد، وذلك احقاقا للحق وحتقيقا للعدالة.
واكد علوش في تصريح ل� »األنباء« ان القضية ليست قضية تيار 
املستقبل كما يحاول البعض اشاعته، ألسباب باتت معروفة االهداف 
واالبعاد، امنا هي قضية لبنانية بامتياز، مذكرا بتصريحات أدلى بها 
بعض قياديي حزب اهلل، حيث اعلنوا فيها ان قضية اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري تعني احلزب كما تعني كل فريق لبناني آخر، 
معتبرا بناء على ما سبق ان تعاون حزب اهلل مع التحقيقات الدولية هو 

لتسهيل الكشف عن احلقيقة، وان 
أي قرار سلبي قد يتخذه حيال 
التعاون سيضع لبنان في موقف 
حرج، كون احملكمة الدولية أقرت 
الذي  السابع، االمر  البند  حتت 
يرى فيه علوش ان أي متنع ألي 
فريق كان عن التعاون مع احملكمة 
قد يعرض لبنان لعقوبات هو 

بالغنى عنها. 
وعن مطالبة البعض مبحاكمة 
ما سمي بشهود الزور كأساس 
العتبار احملكمة الدولية ذات صفة 
للتعاون معها، لفت علوش الى 
ان مسار التحقيق الدولي محاط 
بسرية تامة وال ميكن ألحد معرفة 
ما لدى احملكمة م����ن معطيات 
ووقائ����ع وحيثيات، االمر الذي 
يؤكد ان شهود الزور اليوم قد 
يكونوا ش����هودا أساسيني غدا، 
خصوص����ا ان امكانية التالعب 
سواء بالش����هادات أو بالوقائع 

ضئيل����ة جدا كون التحقيقات اجلارية حريصة كل 
احلرص عل����ى فصل اخليط االبيض عن االس����ود 
بدقة وش����فافية بهدف الوصول الى حقيقة ال ريب 
فيها. واعرب علوش عن اعتقاده ان االشهر القليلة 
املقبلة قد تكون حبلى بالكثير من التطورات على 
مس����توى التحقيق الدولي، معتبرا ان كل تقدم في 
التحقيقات قد يؤدي الى تبدل في املناخ السياسي 
اللبناني، وان تداعيات التحقيقات ستعقبها تداعيات 
سياس����ية، وذلك العتباره ان هناك من يسعى الى 
عرقلة مسار احملكمة الدولية بهدف التعتيم على ما 

قد تظهره التحقيقات من حقائق.

سحب التمثيل قرار متسرع

على صعيد آخر، وعن سحب الرئاستني االولى 
والثانية متثيلهما في ذكرى حل حزب »القوات اللبنانية«، أعرب 
عل���وش عن اعتقاده انه وعلى الرغم من ان قرار س���حب التمثيل 
يعود لرؤية الرئيس���ني س���ليمان وبري لالمور، اال انه كان قرارا 
متس���رعا نوعا ما، اذ كان من االفضل انتظار  اخلطاب الرس���مي 
حلزب »الق���وات اللبنانية« الذي ألقاه رئي���س هيئتها التنفيذية 
د.س���مير جعجع، خصوصا انه كان خطابا ممتازا متيز بالهدوء 

وبعدم التعرض ألي من اجلهات االقليمية.

الحريري يدير أزمة مفتوحة

وخت����م عل����وش بالقول ان 
اللبناني غي����ر ثابت،  املس����ار 
وذلك مرده ال����ى غياب الوحدة 
في الس����لطة التنفيذية نتيجة 
حلسابات البعض القائمة على 
مبادئ طائفي����ة بحتة، وهو ما 
حذر منه الرئيس احلريري ابان 
تشكيله احلكومة احلالية بأنه 
ال ميكن للبنان ان يقوم في ظل 
التناقض والتضارب السياسي 
داخل احلكومة، معتبرا ان انعدام 
القرار يؤدي الى تردي االمور، 
وبالتالي الى جمود التقدم نحو 
العبور الى الدولة، الفتا الى ان 
أزمة  الرئيس احلري����ري يدير 
مفتوحة بني يديه ويتعاطى مع 
تفاصيلها بدقة وحكمة انطالقا 
من مسؤولياته كرئيس حلكومة 

كل لبنان.

علوش لـ »األنباء«: أي قرار سلبي بعدم التعاون 
مع المحكمة الدولية سيضع لبنان في موقف حرج

القيادي في »المستقبل« اعتبر أن التقدم في التحقيقات يؤدي إلى تبدل المناخ السياسي

أخبار وأسرار لبنانية
تبريـد إعالمي بـن التيار واملسـتقبل:  علم ان اللقاء الذي عقد 
بني رئيس احلكومة سعد احلريري ورئيس التيار الوطني 
احلر ميشال عون اخيرا لم يتوصل الى اي نتيجة في شأن 
االنتخابات البلدية في ظل متسك احلريري وعون مبواقفهما 
من االستحقاق االنتخابي في العاصمة، حيث متسك احلريري 
برفضه لتقسيم بيروت فيما العماد عون اصر على موقفه، 
لكنه مت االتفاق على تبريد االجواء االعالمية بني الطرفني بعد 
التشنجات االخيرة. وعلم ان احلريري طرح على عون ان 
يطرح مشروعا للتأجيل االنتخابي سواء من خالل مجلس 
ال����وزراء أو مجلس النواب وفوجئ بعون يرد عليه »ومن 

قال لك دولة الرئيس أنني أريد تأجيل االنتخابات«.
وذكرت معلومات أخرى ان البحث تطرق الى مس����ألة 
التعيينات االدارية، وان بداية تفاهم حصل حول هذا املوضوع. 
ومت االتفاق على فص����ل امللفات عن بعضها البعض بعيدا 
من منطق الس����لة املتكاملة، األمر الذي يسهل عملية حسم 
أي من امللفات بغض النظر عن اعتبارات البعض من ملف 

آخر منفصل عنه.
سـليمان إلى دمشق قبل احلريري:  توقعت مراجع سياسية ان 
يزور رئيس اجلمهورية ميشال سليمان دمشق قريبا جدا، 
وقبل الزيارة املتوقعة لسعد احلريري، وقد أرسل سليمان 
اش��ارات ايجابية للغاية في مقابلته الصحافية األخيرة الى 

القيادة السورية.
جعجـع يتحفظ علـى تصريحات الرئيس:  عل����ق رئيس الهيئة 
التنفيذية ل� »القوات اللبنانية« س����مير جعجع، أمام وفد 
من مسؤولي الطالب في »القوات اللبنانية« ووفد فرنسي 
ض����م 12 صحافيا، على مواقف إعالمية لرئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان تبنى خاللها مواقف أطلقها الرئيس السوري 
بشار األس����د في شأن املقاومة ولبنان، وقال جعجع »الكل 
يعرف مدى متس����كنا مبوقع رئاسة اجلمهورية والرئيس 
وم����دى دفاعنا عن املوقع والش����خص، إال أن كالم الرئيس 

ليس موضع إجماع كل اللبنانيني«.
3 عقد بوجه تشـكيل »اجلبهة الوطنية«:  ثالث »مس��ائل � عقد« 
تواجه مش��روع اجلبهة الوطنية السياس��ية التي يعمل لها 

الرئيس عمر كرامي:
� مس��ألة مش��اركة الرئي��س اميل حلود ف��ي اجلبهة، 
وف��ي هذه احلالة ال ميكن ان تكون اجلبهة برئاس��ة كرامي 
»بروتوكوليا«، علما ان ثمة من يطرح فكرة مشاركة فيصل 
جنل الرئيس كرامي في هذه اجلبهة على ان تكون رئاستها 

للرئيس حلود.
� رغبة النائب س��ليمان فرجنية في االبتعاد عن احملاور 
الداخلية والبقاء على مس��افة واحدة مع سائر القوى. وهذا 
قد يعكس ضعف احلضور املاروني في اجلبهة، اضافة الى 
مكانة فرجنية العربية واالقليمية والتي قد جتعل من غيابه 

أحد عناوين ضعفها أيضا.
� مشاركة النائب طالل ارسالن الذي يصر على اعتباره 
املمث��ل الوحيد للدروز في اجلبهة، وهذه العقدة حتول دون 
مش��اركة الوزير الس��ابق وئام وهاب، الذي يصر ارسالن 

بأسلوب غير مباشر على استبعاده.

كيف تفاعل الدروز مع زيارة جنبالط الدمشقية؟
بي��روت: ح��رص ح��زب اهلل 
جدا على وصول وليد جنبالط 
الى دمش��ق »م��ع طائفت��ه« وعلى 
حص��ول زيارت��ه في أق��رب وقت 
ممكن. املقربون من حزب اهلل كانوا 
يرون انه كلما تأخر موعد استقبال 
جنب��الط في دمش��ق تفاعلت حال 
التذم��ر في الش��ارع ال��درزي. ال 
يعزى األمر الى سلس��لة خطوات تراجع اتخذها 
جنبالط، بل الى ش��عور جماع��ي متنام محوره 
ان املطل��وب من الطائفة ال م��ن زعيمها مزيد من 
التنازالت ومزيد من اشعارها بالضعف واالساءة 
الى مكانتها وس��معتها وموقعها، وتكبيدها ثمن 
خيارات سياس��ية تهاوت. املطل��وب ليس زيارة 
ولي��د جنبالط ش��خصيا إلى الش��ام، بل ذهاب 
من ميثله وم��ا ميثله أبو تيمور مع��ه إلى هناك، 
وذهابهم معه في السياس��ة واجلغرافيا واملوقف. 
وهذا يعن��ي عمليا، ضرورة احل��رص على قدر 
معني من قوة حضور وليد جنبالط في ش��ارعه 
وجماعته، وعدم تركه عرضة لالستنزاف، كما هو 

حاصل اليوم.
يقول أصح��اب هذا ال��رأي، إن إطالة الوضع 
الراه��ن، مع نصف اس��تدارة جنبالطية ونصف 
مالقاة س��ورية، قد تفتح الش��ارع الداعم لسيد 
املختارة، على مزايدات ومزايدين، وعلى تطرفات 
ومتطرفني. وتفيد معلومات سياسية بان مسؤوال 
لبنانيا قال مرة ملسؤول سوري في دمشق: »كلما 
طال تأخر استقبال وليد جنبالط في سورية، أتى 
وحده. وكلما اقترب املوعد، حضر اليها وطائفته. 
يقتضي ان تس��اعدوه على ان يأتي هو وطائفته 
الى دمش��ق، ال ان يأتي وح��ده. عندما حتتاجون 
الى ولي��د جنبالط، فذلك يعن��ي ان يكون حليفا 

قويا، طائفته جتعله حليفا قويا لكم«.
وتبعا ملا س��معه األمني العام حلزب اهلل السيد 
حس��ن نصراهلل ومس��ؤولون وزعماء لبنانيون 
التقوا الرئيس السوري أكثر من مرة في األسابيع 
األخي��رة، ال تق��ارب س��ورية عالقته��ا بالزعيم 
الدرزي بهدف اذالله. وأكثر من أي طرف لبناني 
آخر، تتفهم الواقع الدرزي الذي ميثل أيضا جزءا 
ال يتجزأ من املجتمع السوري. سمع املسؤولون 
والزعم��اء اللبناني��ون من االس��د ومس��ؤولني 
س��وريني آخرين ان دمشق لم تضع مرة شروطا 
على جنبالط الس��تقباله لديها. راقبت استدارته 
وخروج��ه من قوى 14 آذار، وتركته يحدد موقعه 
اجلديد من اخليارات التي كان قد لزمها س��نوات 
طويلة قب��ل ان ينقلب عليه��ا، واهتمت مبعرفة 
مق��دار الثقة والصدقية اللتني يعي��د بناءهما مع 

حلفائها في لبنان، وأخصهم حزب اهلل.
إذن، كيف تتفاعل الطائفة الدرزية مع »جنبالط 

املتحول« وزيارته الى دمشق؟
عن هذا الس��ؤال يجيب محلل سياسي خبير 
في الش��ؤون الدرزية عنه بالقول: هذا الس��ؤال، 
يحتمل أكثر من إجابة، فالنخب املثقفة استطاعت 
أن جتاري جنبالط في قراءته منذ إعالن خروجه 

من قوى 14 آذار في الثاني من أغس��طس 2009، 
وثمة نخب مثقفة أيضا ل��م تتقبل فكرة التحول 
دون خطوات ممهدة على األقل، لكنها استطاعت 
اللحاق واملواكبة وانضوت في مسار هذا التحول 
وأصبح��ت جزءا من حركت��ه، فيما بعض النخب 
متثل نسبة قليلة على مستوى »االنتليجينسيا« 
في احلزب التقدمي االش��تراكي، وهذه غير قابلة 
للتسليم حتى اآلن بانتهاج جنبالط طريقا يجانب 
توجهات السنوات األربع املاضية، ومتارس نوعا 
من املكابرة، لكنها بدأت تتالش��ى دون أن تتمكن 

من أن تشكل حالة قابلة للحياة.
أما املش��كلة القائمة حت��ى اآلن، فهي ما تزال 
ماثلة لدى شرائح كبيرة من القوى الشبابية التي 
انض��وت في حركة الرابع عش��ر م��ن آذار، غير 
امللم��ة مبراحل النضال الطوي��ل التي قادها وليد 
جنبالط جنبا إلى جنب مع س��ورية، في مواجهة 
االحتالل اإلسرائيلي واألساطيل الغربية ومعارك 
الدفاع عن عروبة لبنان وإس��قاط اتفاق »السابع 
عشر من أيار«. وسط هذا اجلو الشبابي ثمة قوى 
متضررة ب��دا أنها قادرة في ح��دود كبيرة على 
توظيف بعض هذه الش��ريحة، في حركة عصيان 
تعبر عن نفسها على مواقع االنترنت جهارا، وفي 
مجالس خاصة وعامة، وهي لم تتقبل حتى اللحظة 
فكرة االنفصام عن ش��عارات مرحلة »التخلي«، 
وهذه املرة األولى التي يواجه فيها جنبالط حركة 
رافض��ة متمنعة على مس��توى احل��زب وقواه 
الصاع��دة، خصوص��ا أن هذه الش��ريحة قادرة 
على احملاججة من منظوره��ا اخلاص، ومنها من 
يطرح فكرة املس��اءلة على رئيس احلزب انطالقا 
من س��ؤال »ملاذا وقفنا في ساحة احلرية سنوات 

عدة؟«.
أما على مستوى نبض الشارع، فثمة ترحيب 
كبير مع استثناءات قليلة، بينها بعض املجموعات 
الس��لفية الدرزية التي بدأت تتغلغل في أوس��اط 
معينة وما تزال غير مقتنعة بكل منطق املصاحلات 

في الداخل كما مع دمشق.
أم��ا في س��ورية، فقد دعا ش��يخ عقل طائفة 
املوحدي��ن ال��دروز الش��يخ حم��ود احلن��اوي 
الى »ع��ودة التحال��ف االس��تراتيجي بني دروز 
لبن��ان وس��ورية«، ورحب في تصري��ح له بلقاء 
االس��د وجنبالط في دمش��ق، واعتبر انه »ميهد 
لعودة التحالف االس��تراتيجي ب��ني دروز لبنان 
وس��ورية«، واضاف احلن��اوي »ان هذا التحالف 
متليه ض��رورات وجودية للطائف��ة الدرزية التي 
تعتبر س��ورية احلاضن الرئيسي لها، فضال عن 
كونها العمق االستراتيجي لدروز لبنان واألردن 
وفلسطني«. وتابع احلناوي »ان الدروز هم احدى 
أهم ركائز السياسة في املنطقة، حيث ساهموا في 
حترير لبنان إبان االحتالل االس��رائيلي بني 1982 
و1985، وأش��علوا الثورة الس��ورية الكبرى ضد 
االحتالل الفرنس��ي في العش��رينيات من القرن 
املاضي، وهم يخوضون اليوم مقاومة عس��كرية 
وثقافي��ة واجتماعي��ة واقتصادية ف��ي اجلوالن 

السوري احملتل«.
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الجسر: الرئيس الحريري طلب 
من نوابه وفريقه التهدئة مع سورية

بيروت: كشف عضو كتلة املستقبل النائب  سمير اجلسر 
ان رئيس احلكومة س��عد احلريري طلب من نوابه وفريقه 
التهدئة مع س��ورية، وان هناك مرحلة جديدة يجب ان نتعاطى 
معها بصدق، ألن املس��ألة تعني مصداقي��ة الرئيس احلريري، 
اذ انه ال احد س��يصدق ان االمر اجتهاد ش��خصي من احدهم. 
اجلس��ر وفي حديث له رأى ان الصفحة اجلديدة مع س��ورية 
يجب ان تش��مل كل االطراف وال توج��ه للتعاون مع جزء من 
اللبنانيني، مش��يرا الى ان خطاب رئي��س الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية س��مير جعجع االخير التزم القضايا العربية، 
ونحن ال ننس��ى من وضعوا ايديهم بأيدينا، مبديا اعتقاده ان 
ح��زب اهلل لن يغطي عناصر من��ه اذا ثبت تورطهم في جرمية 

اغتيال الرئيس رفيق احلريري.

رئيس اللقاء الديموقراطي عن حادث »طائرة من ورق«:
لماذا هذا الهيجان غير المبرر اآلن؟

ردا عل��ى س��ؤال حول ما تع��رض له منزل 
اإلعالم��ي حتس��ني خي��اط ومحي��ط محطته 
التلفزيونية، بس��بب فيلم »طائ��رة من ورق« 
الوثائقي، قال جنبالط: ان احملازبني بشكل عام 
تخطوا مرحلة التعبير وبعض العصبية الضيقة 
اللبنانية التي عندما تستفحل تؤدي الى االنعزال، 
واالنعزال ليس ظاهرة فئوية مس��يحية أو غير 
مس��يحية، االنعزال هو االنعزال، ال نس��تطيع 
ان نس��تفحل في االنع��زال اللبناني، بعيدا عن 

التواص��ل القومي الطبيعي، يبق��ى ان نتجاوز 
أيض��ا ثقافي��ا بعض احملطات الت��ي يخرج بها 
بعض املوتورين الى الشارع، أو الذين يجهلون 
بع��ض احلقائق وأعطي مث��اال فيلم »طائرة من 
ورق« وقال: مع األسف هذا الفيلم عرض منذ 5 
سنوات من قبل )املخرجة( رندة الشهال، رحمة 
اهلل عليها، وهو يروي قصة اجتماعية سياسية، 
فلماذا هذا الهيجان غي��ر املبرر اآلن، هذا نوع 

من االنعزال غير مقبول.


