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لبنانيون يوجهون رسالة مفتوحة لنجاد: 
فريق لبناني يستقوي بكم على اآلخر

بيروت ـ محمد حرفوش
وجهت ش���خصيات سياس���ية وإعالمية لبنانية وعاملون في 
الش���أن العام رسالة مفتوحة الى الرئيس اإليراني محمود أحمدي 
جناد بالتزامن مع وصوله الى لبنان اليوم األربعاء، حتت ش���عار 

»واجب الضيافة يقتضي صدق املصارحة«.
وحسب واضعيها فإن الرسالة تؤكد على الثوابت اللبنانية وعلى 

االحترام املتبادل، كما تشدد على أولوية العيش املشترك.
ومتنى مرسلو الرسالة ان تكون الزيارة »دعما لدولتنا السيدة 
املس���تقلة، ولصيغة عيش���نا، مثلما كانت زيارة سلفكم اجلزيل 
االحترام. الرئيس محمد خامتي، التي تركت أطيب األثر في نفوس 

جميع اللبنانيني دون استثناء«.
وقدم واضعو الرسالة مصارحة قالوا فيها: ان فريقا من اللبنانيني 
يس���تقوي بكم منذ مدة طويلة على الفري���ق اآلخر وعلى الدولة 
باس���تعادة رتيبة ومؤسفة ملغامرات عبثية أقدم عليها غير فريق 
لبناني، بالتزامن أو على التوالي. في مدى عقود، وهذا نصف احلقيقة 
املرة. أما نصفها اآلخر، فهو انكم تنس���جون أيضا على منوال من 
سبقكم الى التدخل في ش���ؤوننا، حيث لم يكن التدخل اخلارجي 
سوى استخدام للداخل اللبناني، وهو استخدام لم تنجح الشعارات 
الكبرى وال النيات احلسنة في تزيينه او حجب حقيقته الفعلية.

وأضافت الرس���الة: سمعنا انكم تأتون اليوم حتت شعار »دعم 
لبنان في مواجهة إسرائيل والواليات املتحدة«، ونتوقع ان نسمع 
منكم عروضا بتسليح دولتنا وإمدادها مبساعدات أخرى لتلك الغاية 
التي حددمتوها على النحو املذكور، لن نناقش تصنيفكم لبعض 
الدول، ولكننا نقول ان دعمكم الدولة اللبنانية � مع اس���تمراركم 
في تزويد فريق داخلي باملال والسالح � سيكون كعمل من يعطي 
بيد ويفس���د عطاءه باليد األخرى، لذل���ك نعتقد بقوة ان أفضل ما 
ميكن ان تقدموه للبنان. اس���تنادا الى عالقتكم اخلاصة باملقاومة 
اإلس���المية، هو ان حتاولوا إقناع هذه املقاومة بالدخول في كنف 

الدولة، والباقي تفاصيل.

رئيس دولة أم قائد أعلى؟

وخاطبت  الرسالة جناد بالقول »ان كالمكم املرسل عن تغيير 
وجه املنطقة انطالقا من لبنان، وهزمية الواليات املتحدة على أرض 
لبنان، وإزالة دولة إس���رائيل بقوة املقاومة اإلس���المية في لبنان، 
ه���و كالم بعيد عن احلرص على لبنان مبقدار بعده عن الواقعية، 
فضال عن انه يظهر زيارتكم هذه وكأنها زيارة قائد أعلى خلطوط 

جبهته األمامية.
وتابعت: انكم ال تفعلون سوى املزيد مما فعلته الدول العربية 
على مدى عقود، حيث جعلت من بلدنا ساحة املواجهة العسكرية 

الوحيدة مع إسرائيل.
واستدركت: لسنا من دعاة النأي بأنفسهم عن موجبات الصراع 
العربي � اإلسرائيلي وعن نصرة احلق الفلسطيني، ولكن من حقنا 
ان نرسم دورنا في ضوء تشخيصنا ملصلحتنا الوطنية. إننا نرسم 
دورنا ونش���خص مصلحتنا في  نقاط أساسية، يأتي في مقدمتها 
أولوية احلفاظ على صيغتنا الفريدة في العيش املش���ترك، وإننا 
نتمس���ك بش���عار »لبنان أوال«، ليس في وجه أحد، وإمنا ردا على 
كل حماقاتنا السابقة بتقدمي اي شيء في هذا العالم على مصلحة 

وطننا لبنان.

الخشية من نشوء »مسألة شيعية«

وأعربت الرس���الة عن خشية واضعيها فعال من نشوء »مسألة 
شيعية« في لبنان ومنطقة الش���رق األوسط، على غرار »املسألة 
الش���رقية« أوائل القرن املاضي، جراء نزوعكم الى وضع اليد على 
املكون الش���يعي في بع���ض البلدان العربية، وم���ن بينها لبنان، 
والصراحة في هذا الصدد خير ألف مرة من الس���كوت عن أمر بات 

يستشعره كل إنسان في منطقتنا«.
وتابعت: ان الشيعة اللبنانيني، يا سيادة الرئيس، مكون أصيل 
في مجتمعنا الوطني، وشريك مصيري في »وطننا النهائي جلميع 
أبنائه«، تلك »النهائية« التي كانوا سباقني الى اقتراحها وإدخالها 
في صلب دستورنا، إن حرصهم على لبنانيتهم ليس أقل من حرص 
أي جماعة في هذا البلد، وال أي مواطن صالح، وهذا ما دللت عليه 
سيرتهم على مدى تاريخ اجلمهورية، وهو أيضا ما دعا إليه قادتهم 
في مختلف الظروف، بوصفهم »نافذة ثقافية على العالم«، ال رأس 

جسر في لعبة األمم.
وختمت الرسالة بالدعوة إلى »كلمة سواء« نستطيع ان نرسي 
عليه���ا أفضل العالقات بني بلدينا، م���ن دولة لدولة، فنحن طالب 

صداقة، ال هواة اعتراض ورفض مجانيني.

تحت شعار »واجب الضيافة يقتضي صدق المصارحة«

»رماد« زيارة نجاد يطمر جمر »شهود الزور« 
بيروت ـ عمر حبنجر ـ خلدون قواص

رماد احمدي جناد غطى جمر ملف »شهود الزور« 
املطروح على مجلس الوزراء املهدد باالنقسام.

ولم يكن ممكنا اقناع وزراء املعارضة الذين اجتمعوا 
في دارة الرئيس نبيه بري مساء امس االول، بتأجيل 
حس����م هذا املوضوع في مجلس الوزراء، املنقس����م 
على نفسه، لوال االعتبارات املتصلة بزيارة الرئيس 

االيراني الى لبنان اليوم.
واحلسم املطلوب يتعلق مبرجعية التحقيق مع 
من تعتبرهم املعارضة »شهود زور«، املجلس العدلي، 
كما تصر املعارضة، ام القضاء العادي، كما يرى وزير 
العدل ومن خلف����ه وزراء 14 آذار، اضافة الى رئيس 

مجلس القضاء االعلى غالب غامن.
استحالة التوصل الى قواسم مشتركة في مسألة 
ال حتتمل اللون الرمادي، حركت رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان ورئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط عبر سلس����لة اتصاالت ومش����اورات 
هادفة الى جتنب عرض املوضوع على التصويت في 
مجلس الوزراء، النه ال الرئيس سليمان وال جنبالط، 
الس����ائران في خط الوسط، يريدان خوض مثل هذا 
االحراج، وقد حصن الرئيس سليمان موقفه بالقول 
ان الوزراء احملسوبني عليه »5 وزراء« لن يصوتوا اال 
مع االجماع، وعلى خطاه مشى النائب وليد جنبالط 
الذي اكد امتناع وزيريه عن التصويت في حال طرح 

املوضوع على اساس التحدي.
وفي هذه احلالة، حالة اصرار املعارضة على احالة 
املوضوع الى املجلس العدلي، ورد رئيس احلكومة 
سعد احلديري بطرح املوضوع على التصويت، فان 
امتناع وزراء الرئيس س����ليمان والنائب جنبالط، 

يعني فوز فريق رئيس احلكومة باالكثرية.

بري: للحكومة تأجيل الموضوع

من هنا كان املوقف املستجد لرئيس مجلس النواب 
نبيه بري، والذي اكد على تفضيل بت املوضوع في 
جلسة امس، »اال اذا رأت احلكومة تأجيله الى ما بعد 

زيارة الرئيس جناد«.
واضاف بري في تصريح تلفزيوني يقول: »ال اخفي 

اجواء التشنج، ولذلك ال بأس من التأجيل«.
وهن����اك من طرح فكرة احال����ة موضوع املرجع 
القضائي حملاكمة »ش����هود الزور« الى هيئة احلوار 
الوطن����ي املق����رر انعقادها في 19 اجل����اري، غير ان 
اعتراضات ص����درت عن قانوني����ني، اعتبروا انه ال 
هيئة احلوار، وال حتى احلكومة بذاتها، متلك صالحية 

صقر يحاول تخدير حزب اهلل: رأت مصادر واس����عة 
االطالع في فريق املعارضة أن كالم النائب عقاب 
صق����ر »ليس بجدي����د، وإن نقله ع����ن احلريري 
شخصيا«. ولفتت هذه املصادر إلى أن »ما يستنتج 
من كالم صقر هو محاولة تخدير حزب اهلل وتضييع 
الوقت متهيدا لصدور القرار االتهامي«. وكان الفتا 
رفض مس����ؤولي حزب اهلل ونوابه التعليق على 
كالم صقر، فيما تعامل تلفزيون املنار مع مؤمتره 
الصحافي الذي دام أكثر من ساعة ونصف الساعة 
ببرودة شديدة، إذ كانت حصته الزمنية في نشرة 

األخبار 39 ثانية فقط.
وتوقعت مصادر رفيعة في املعارضة أال يتعامل 
حزب اهلل مع ما قاله صقر كرسالة إيجابية من سعد 
احلريري، إذ إن »املطلوب من احلريري معروف 
وواض����ح«. كذلك، أضافت املص����ادر، ان »احلزب 
يعتمد قناة اتصال وحيدة بينه وبني احلريري هي 
تلك التي يتوالها« مصطفى ناصر. واألخير، أعلن 
صقر خروجه من دائرة مستشاري احلريري عبر 
إطالق صفة »املستشار السابق للرئيس احلريري« 
عليه. في املقابل، رأت مصادر تيار املس����تقبل ان 
النائب عق����اب صقر فضح االدعاءات واالفتراءات 

الت����ي س����اقها البعض عن 
تورط قوى 14 آذار، فقدم في 
مؤمتره الوثائق واملستندات. 

وانطلقت نش����رة تلفزيون املس����تقبل مما سمته 
»الوثائق والقرائن واملعطيات« التي قدمها النائب 
عقاب صقر للقول »منذ اليوم بات حزب اهلل في 
موقع املتهم ومعه جميل الس����يد، ولعبة ش����هود 

الزور انقلبت ضدهم«.
اجليش سيمنع الفتنة: نقلت »األخبار« )حديث خاص( 
كالما وطنيا أمنيا وسياس��يا عن قائد اجليش العماد 
جان قهوجي جاء فيه: »أخشى أن يؤدي اتهام أعضاء 
ف��ي حزب اهلل باغتيال الرئي��س رفيق احلريري إلى 
مشكلة، ألن اتهاما كهذا سيجد من يحمله بعدا مذهبيا 
الفتعال نزاع داخلي. لكن اجليش س��يقوم بواجباته 
كاملة. سأمنع الفتنة بالقوة. اجليش يتحمل مسؤولية 
األمن واالستقرار، وسيتخذ اإلجراءات الكفيلة بضمانهما 
وسالمة املواطنني. حيث يقع خلل أمني، اجليش جاهز 
ملواجهته وس��د الثغرة فورا«. ويقول إنه قلق، ولكنه 
ليس خائفا. يتلقى يوميا التقارير األمنية من املناطق 
ويدرسها بعناية، من غير أن يهمل خططا مستقبلية 
لدور اجليش في نطاق تعزيز األمن واالستقرار. إال 

الوض��ع األمني  أن مراقب��ة 
تستنفد وقتا طويال من جهد 
القي��ادة بغي��ة أال تفاجئه��ا 
األحداث. ويقول أيضا: »أنا مطمئن إلى قدرات اجليش 
وهي تواكب حال االس��تنفار التي يس��ببها التشنج 
السياسي. لدينا في بيروت 4000 عسكري إلى قوى 
احتياط للتدخل عند احلاجة، عند أي أعمال شغب أو 
فوضى. في طرابلس هن��اك فوج كامل للجيش، إلى 
قطع من اللواء العاش��ر، وف��وج مغاوير متمركز في 
عمش��يت جاهز للتدخل عند أي اضط��راب أمني«. 
ويضيف إنه وجه رس��ائل صريحة إلى كل الفرقاء: 
»اشتغلوا في السياسة مقدار ما تشاءون، ولكن حذار 

من مس األمن.
بدائل أخرى: توقفت مصادر مراقبة عند اإلطالالت 
املكثفة للرئيس جنيب ميقاتي على جمهوره والرأي 
العام احمللي )أطل في 24 س����بتمبر الفائت مطلقا 
منس����قية اجلامعات لعام 2011/2010 في جمعية 
العزم والسعادة، وفي 7 أكتوبر اجلاري برعايته 
افتتاح مدرس����ة األمان الدولية في بلدية مرياطة 
قضاء زغرتا، وأخيرا في 8 ايضا اجلاري برعايته 
مهرجان العزم الرياضي األول(. وتشدد مصادر 

مقربة من الرئي����س ميقاتي على أن »ما يقوم به 
مفاده أنه ليس مسموحا بعد اليوم االستمرار في 
سياس����ة اإللغاء واالس����تئثار، وأن وصول تيار 
املستقبل واحلكومة إلى حائط مسدود بفعل األزمة 
القائم����ة، دليل على مدى احلاجة إلى إيجاد بدائل 

أخرى«.
جونز عن الوضع في لبنان: يشهد األسبوعان املقبالن 
عملية التسلم والتسليم بني مستشار الرئيس األميركي 
لش��ؤون األمن القومي اجلنرال جيمس جونز ونائبه 
توم دو نيلون الذي سيخلفه في منصبه بعد استقالة 
األول. وخالل مأدبة أقامها على شرف سفراء الدول 
الفرنكوفونية املعتمدين في العاصمة االميركية الشهر 
املاضي، أش��ار جونز بحسب خبرته الطويلة الى أن 
دمش��ق تتقن فن اللعب عند حافة الهاوية وان هذا ما 
يحصل اليوم في لبنان، مضيفا قناعته بأن س��ورية 
ال تس��تطيع في نهاية املطاف س��وى دعم الرئاس��ة 
اللبنانية التي تتحرك بحذر شديد بهدف التناغم مع 
املصالح االس��تراتيجية لسورية في نهاية االمر. كما 
ان سعد احلريري مبا ميثل يسعى جاهدا على الرغم 
من توجهات بيئت��ه الطبيعية إلعادة الثقة مع القيادة 

السورية.

حتديد املرجع القضائي املختص، امنا هذا شأن املراجع 
القضائية املعنية.

وانطالقا من هذه اخللفية، واضافة الى مصادفة 
ي����وم 19 اكتوبر موعد افتتاح الدورة االولى ملجلس 
النواب فق����د مت تأجيل مؤمتر احلوار الى الرابع من 

نوفمبر املقبل.

مبادرة جنبالط

التطور البارز الذي سبق انعقاد اجللسة، قام به 
رئيس اللقاء النياب����ي الدميوقراطي وليد جنبالط، 
الذي لم يخف قلقه من االجتاهات التصعيدية لدى 
فريق����ي 8 و14 آذار، بعد االس����تقطاب العميق الذي 
انذر بتحويل تقرير وزير العدل حول شهود الزور 
الى مش����كلة اضافية عوضا عن ان يكون مدخال الى 

التسوية املناسبة.
وامس االول جال جنبالط على رئيس اجلمهورية 
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، قائما 
بدور كابح الصدمات، ان لم تتوافر له وحده القدرة 

على ما يتجاوز ذلك.
وشدد جنبالط في جولته على ثالث قضايا اساسية 
هي: عدم اعتماد التصويت في مجلس الوزراء حال 
اعادة طرح مسألة متويل احملكمة، واعتماد النقاش 

الهادئ لتقرير جنار وعدم الدفع به ايضا الى التصويت 
والبحث في امكان النفاذ من التقرير الى التس����وية 

او املخرج املالئم.
وكان اجتم����اع وزراء املعارض����ة في مقر رئيس 
مجل����س النواب نبيه بري في ع����ني التينة دعا الى 
التمسك باملطالبة بإحالة ملف شهود الزور الى املجلس 
العدل����ي، خالفا ملا يلحظه تقرير وزير العدل، ولكن 
على اساس السعي الى استبعاد االنقسام في مجلس 
الوزراء ومحاولة التوصل الى توافق على هذا االمر. 
وذك����رت مصادر عني التينة ان االجتماع ضم جميع 
وزراء الثام����ن من آذار، وتكت����ل التغيير واالصالح 
باستثناء الوزير شربل نحاس املوجود في اخلارج. 
وان الرئيس نبيه بري ابلغ املجتمعني انه يس����عى 
الى إجماع في مجلس الوزراء على التعامل مع ملف 
شهود الزور بعيدا من مناخات االنقسام واخلالفات 
داخل مجلس الوزراء، وان الكباش السياسي ال يفيد 
أي طرف، مكررا بأنه اليزال على رأيه بإحالة شهود 
الزور الى املجلس العدلي ولنعمل جميعا على جتنيب 
احلكومة أي خالفات. واتفق الوزراء على العمل من 
اجل احالة »شهود الزور« الى املجلس العدلي والسعي 
بقدر االمكان الى جتنب التصويت في مجلس الوزراء 

والتعامل بروح ايجابية.

بدوره، الرئيس ميشال سليمان اجرى مشاورات 
داخلية س����عيا لردم الهوة الناش����ئة حول مرجعية 

محاكمة من يثبت انهم شهود زور.
وعمل الرئيس سليمان بالتنسيق مع بري وجنبالط 
لتجنب عرض هذا املوضوع للتصويت في مجلس 
الوزراء وما قد يترتب عليه من اضرار سياس����ية، 
خصوصا ان اجواء جنبالط كانت توحي بعزم وزيريه 
التصويت الى جانب 14 آذار بعدم املوافقة على احالة 
ملف »الش����هود« الى املجلس العدلي، ومن هنا كان 

شغل جنبالط الشاغل تفادي هذا االمر.

موقف الحريري

أما عن موقف رئيس احلكومة فإنه ال يرى مبررا أو 
مسوغا إلحالة قضية »الشهود« الى املجلس العدلي، 
وهو مع ترك االمر الى القضاء العادي، وكذلك وزراء 
14 آذار الذين اعلنوا االلتزام بتقرير زميلهم ابراهيم 
جنار لناحية عدم صالحية املجلس العدلي للنظر في 

القضية وعدم جواز إحالة هذه القضية اليه.
في هذه االثناء، عقد لقاء تضامني مع الشخصيات 
التي صدرت بحقها مذكرات توقيف غيابية سورية 
ف���ي دع���وى اللواء املتقاع���د جميل الس���يد بجرم 
»تضلي���ل التحقيق« وما نت���ج عنه من احتجاز له 

ملدة 4 سنوات.
الى ذلك وضمن املؤمترات الصحافية املستشرية 
في بيروت رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانية سمير جعجع ان لبنان يعيش اليوم حالة 
ميكن تسميتها »برج بابل« مشيرا الى ان قوى الرابع 
عشر من آذار لم تتكلم في موضوع شهود الزور النها 
كانت تعتبر ان هذا املل���ف ليس له أي معنى ومن 
االفضل ترك املوضوع للقض���اء لكنه بعد ان تكلم 
مع ديبلوماسي عربي، اعتبر في مؤمتره الصحافي 
امس ان مذكرات التوقيف الس���ورية التي صدرت 
بحق العديد من الشخصيات السياسية واالعالمية 
واالمنية اللبنانية والسورية واالجنبية صدرت ظلما 

وزورا من دون ان يكون لها عالقة بشيء.
واش���ار الى ان الفريق اآلخ���ر يعتبر ان قضية 
ش���هود الزور ستس���بب فتنة في لبنان معتبرا ان 
الفريق االخر هو من يسبب فتنة، وقال سالح حزب 
اهلل بالنسبة لنا اكبر مسبب للفتنة، كما حدث في 
7 آي���ار وفي احداث برج أبي حي���در، فلنحول هذه 
االحداث الى املجلس العدل���ي قبل ان نحول جرما 
لم يحصل وش���هود الزور غير موجودين وليسوا 

كهذه االحداث.

تأجيل جلسة الحوار إلى الرابع من نوفمبر.. وجعجع يطالب بتحويل أحداث 7 أيار إلى المجلس العدلي

)محمود الطويل( الفتة مشتركة حلركة أمل وحزب اهلل للترحيب بزيارة أحمدي جناد

)محمود الطويل( جانب من اجتماع الرئيس سعد احلريري بالنائب وليد جنبالط 

أسبوع نجاد في لبنان.. زيارة تاريخية ـ رمزية ورسائل سياسية بأبعاد إستراتيجية
استقبال رسمي وشعبي حاشد.. واستنفار اسرائيلي ومساعٍ إلفسادها  

بيروت: لم يش����هد لبنان منذ 
زيارة البابا يوحنا بولس الثاني 
أواخر التسعينيات حشودا ومظاهر 
شعبية واحتفالية كالتي تنتظر 
الرئيس االيراني محمود  وصول 

أحمدي جناد.
ولم يس����بق ان حظيت زيارة 
أي رئي����س دولة به����ذا االهتمام 
السياسي والديبلوماسي، الداخلي 
واخلارجي. كما لم يسبق ان كانت 
زيارة رئيس دولة مثيرة للجدل 
في لبنان مثلم����ا هي عليه زيارة 
جناد. هذه الزيارة هي في األساس 
»زيارة رسمية« تتم تلبية لدعوة 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
وأعد لها برنامج رس����مي فيه كل 
مظاهر التكرمي واحلفاوة، حيث تقام 
للضيف االيراني الكبير استقباالت 
وموائد تكرمي في قصر بعبدا ومقر 
النيابي والسرايا  رئاسة املجلس 
اليه����ا ممثلون  احلكومي دع����ي 
رسميون وسياسيون عن كل القوى 
واألحزاب من دون استثناء، كما 
دعي اليها ديبلوماسيون من دول 
عربي����ة وغربي����ة ال يعرف حجم 

جتاوبهم مع هذه الدعوة.

الجانب الشعبي

لكن الزيارة الرس����مية أخذت 
أحجاما واجتاهات وأبعادا خاصة 
وخرجت عن مس����ارها األساسي 
وأصبح اجلانب السياسي الشعبي 
فيها طاغيا على اجلانب الرسمي 

ويتجاوزه أهمية ومغزى.
الزي����ارة أعطي لها من احلجم 
والهالة واخلصوصية ما يكفي ألن 
يكسبها صفة الزيارة التاريخية، 
خصوصا انه����ا زاخرة باحملطات 

التي حتتشد الستقبال  الشيعية 
رئيس الدولة التي تش����كل عمقا 
دينيا واستراتيجيا لها، وهي في 
أساس نهضتها وحتولها الى قوة 
لبناني����ة واقليمية، ولعل الدعوة 
املش����تركة من حركة أمل وحزب 
اهلل لالحتفال بقدوم جناد ما يعني 
ان الش����يعة كطائفة وجماعة هم 
الزيارة ورمزيتها  املعنيون بهذه 
ويدعون شركاءهم في الوطن الى 

مشاركتهم فرحتهم واحتفالهم.
� صدور اش����ارات ومؤشرات 
ب����أن اجلمهورية  ايراني����ة تفيد 
االسالمية بصدد ادخال تعديالت 
وتغييرات على سياستها في لبنان 
ومنط عالقاتها وتعاطيها، بحيث 
ال تع����ود محص����ورة بحزب اهلل 
ومتارس سياسة انفتاح على كل 
الطوائف واجلماعات، وهذا التوجه 
الذي باشره السفير االيراني اجلديد 
وترجمه في حركة داخلية مكثفة في 
كل االجتاهات، ويترجم اقتصاديا 
في رفع درجة العالقات والتبادل 
واالستثمار. موقفان متعارضان 
أو متكام����الن، في ه����ذه الزيارة 
التي تكشف عن وضعية متقدمة 
إليران في لبنان التي تقدمت على 
مراح����ل متدرجة مس����تفيدة من: 
االنسحاب االسرائيلي عام 2000 
املكمل بإخف����اق 2006، والف�راغ 
الناجم عن االنسحاب السوري عام 
2005، والضعف العربي الذي ترجم 
سياسات مرتبكة ومشتتة في لبنان 
واملنطقة، والوهن األميركي الذي 
ترجم أخيرا انسحابا من العراق 
من طرف واحد وبأي ثمن معلنا 
سقوط مش����روع الشرق االوسط 

الكبير.

في الواقع زيارة جناد الى جنوب 
لبنان هي التي أعطت لزيارته هذا 
»البعد االقليمي« ولوالها ملا كان هذا 
الصخب االسرائيلي الذي يتعاطى 
انها »اس����تفزاز  الزيارة على  مع 
مقصود« يجب ان يقابله شيء مماثل 
حتى لو انطوى الرد على احتمال ان 
تتحول الزيارة الى »شرارة احلرب« 
التي باتت عناصره����ا وظروفها 
السياسي  متوافرة. وهذا املوقف 
واالعالمي التحريضي ضد الزيارة 
الى حد الدعوة الى اغتيال جناد أو 
على األقل افساد زيارته وإلغائها 
ترافق مع اجراءات أمنية وعسكرية 
تالمس حالة االستنفار والتحسب 

ألي طارئ.

احتجاج خارجي

الزيارة بقدر م����ا هي موضع 

االستراتيجية التي تنطوي عليها 
زيارة جناد الى جنوب لبنان التي 

تعلن: 
1 - الزيارة تتويج ملسار انتصار 
ايران في لبنان وترسيخ وجودها 
املتنامي على أرضه،  وحضورها 
واحتفال مبفعول رجعي بهزمية 
اخليار العسكري االسرائيلي في 

حرب 2006.
 2 - الزيارة التي تأتي بعدما 
العراق«  اي����ران »جول����ة  ربحت 
بإبرامها تفاهم األمر الواقع مع إدارة 
الباحثة عن انسحاب بأي  أوباما 
ثمن، هي شكل من أشكال الردود 
على العقوب����ات االقتصادية التي 
تريد، فيما تريد، إضعاف ايران من 
الداخل وجعل شعبها يستنتج ان 
هذه السياسة ال حتصد اال احلصار 
اللبناني  واملصاعب، فيما املشهد 

اعتراض واحتجاج خارجي، هي 
مثيرة للجدل داخليا. فهذه الزيارة 
التي تأتي في حلظة لبنانية حساسة 
يحتدم فيها الصراع السياس����ي 
حول احملكم����ة الدولية تبدو في 
أحد جوانبها وكأنها حتمل رسالة 
في هذا االجتاه: رسالة دعم حلزب 
اهلل في حملته وحربه السياسية 
ضد أي قرار اتهامي له في اغتيال 
الرئيس رفي����ق احلريري ملا لهذا 
القرار من آثار سلبية وسيئة على 
دوره وصورته ك� »مقاومة« ضد 

اسرائيل.
وألن الزيارة ميكن ان تش����كل 
رسالة دعم وانحياز لفريق دون آخر 
أو ان جتنح الى تدخل في الشأن 
اللبناني الداخلي بشكل أو بآخر، 
فإنها كانت موضع انتقاد وحتفظ 
وحتى رفض من قوى سياس����ية 

يظهر ايران قوية الى حد انها قادرة 
ومستعدة ملساعدة لبنان.

3 - الزي����ارة دلي����ل اضاف����ي 
على تداعي املش����روع األميركي � 

االسرائيلي للبنان واملنطقة.
4 - وصول الرئيس االيراني الى 
لبنان عبر سورية باملعنى السياسي 
للكلمة يعلن ان احملور السوري 
االيراني في أحس����ن أحواله، وان 
ما س����اد من أفكار وأقاويل بشأن 
إمكان حتييد س����ورية عن ايران 

يثبت اآلن انه كان وهما.
5 - وصول جناد الى جنوب 
لبنان في حلظة وصول املفاوضات 
االسرائيلية � الفلسطينية الى املأزق 
املبكر يبعث برسالة تذكيرية ان 
ايران بات لها دور وكلمة ونفوذ 
وتأثير في أزمة الش����رق األوسط 

وعملية السالم.

أساسية في لبنان وحتديدا قوى 
14 آذار. ولكن هذا املوقف السلبي 
تراجع عشية الزيارة وطرأت عليه 
تعديالت وص����ار موقفا ترحيبيا 
بزيارة جناد ولكنه ترحيب مشروط 
بعدم تضمني الزيارة مواقف تسيء 
الى عالقات لبنان والتزاماته الدولية 
أو ال تراعي خصوصياته وتوازناته 
الداخلية، كما صار  وحساسياته 
موقفا يفصل بني سياس����ة جناد 

ومواقفه وزيارته الى لبنان.
لكن حتول ق����وى 14 آذار الى 
مهادنة زيارة جناد حصل لثالثة 

أسباب هي: 
� احترام األص����ول واللياقات 
والتقاليد اللبنانية في اس����تقبال 
رؤس����اء الدول وضي����وف لبنان 

الكبار.
� مراع����اة مش����اعر الطائف����ة 

الرمزي����ة التي متدها بش����حنات 
وانفع����االت عاطفية وسياس����ية 
ودينية... من اس����تقبال »طريق 
املطار« الى مهرجان ملعب الراية 
ف����ي الضاحي����ة اجلنوبية، حيث 
يخط����ب الرئيس جناد والس����يد 
حس����ن نصراهلل ف����ي أول ظهور 
علني »خطابي« ل����ه، الى محطة 
قان����ا، حيث أضرحة الش����هداء... 
وصوال الى بن����ت جبيل ومارون 
الراس التي شهدت أعنف املعارك 
في حرب 2006 وحيث يوجد »معلم 
مليتا للس����ياحة اجلهادية« الذي 
يحوي أسلحة وعتادا وبقايا دبابات 
وآليات اسرائيلية غنمها مقاتلون 
من حزب اهلل. هناك سيقف جناد 
وقفة »تاريخية« ليلقي نظرة على 
»فلس����طني احملتلة«. هذه واحدة 
من الرس����ائل السياسية واألبعاد 

أخبار وأسرار لبنانية


