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أفّضل لبنان : عشية االنتخابات" النهار"شامل الى وليد جنبالط في حديث 
القديم وال بد من العودة الى السياسيين المطلوب رفع أيدي األجهزة عن 

 المواطن اللبناني

 
ورًا    بالط مح د جن دو ولي دني الخطاب السياسي، يب ات وت ذي يضج باإلتهام ابي ال م اإلنتخ ي الموس ف

ية         ه السياس ي جرأت دًا ف ب بعي لة وإْن ذه اه البوص ىء إتج يًا ال يخط ى    . أساس امل ال ه الش ي حديث ف
ار" ع الص     "النه ة ويرف ائل الحساس ل المس تراآي مجم دمي اإلش زب التق يس الح تعرض رئ وت ، يس

ة                ة اللبناني مطالبًا بوضع حد لتدخل األجهزة في الحياة العامة وبإنهاء حال الخلل واإلستقواء في العالق
ى أن                . السورية ّددًا عل والى ذلك، يدعو المسيحيين الى المشارآة الكثيفة في صنع السياسة اللبنانية مش

 .الفرصة المتاحة منذ تحرير الجنوب لم تضع بعد
 
تكلم   . التي تشربها اآلن، قلت لي انها خصوصية درزية      " المّتي" عندما سألتك عن     * في الواقع، انت ت

 . ، موحيًا انها مهددة"خصوصيات درزية"دائما عن 
ات،     رة االنتخاب ي فت وم، وخصوصا ف ى الي نين حت ر س ن عش ن خالل تصرفك، م عر م ل نش وبالفع

 وآأنك تقاتل عن شيء معرض للزوال؟
ين خصوصيات اخرى                  ثقافيا، هناك ما يسّمى ا      -  ة ب اك ايضا خصوصية درزي ة وهن ة الدرزي . لهوي

دهم خصوصية                 وصحيح ان   . صحيح ان الدروز جزء من العالم العربي، وهم فئة اسالمية، ولكن عن
ا معرضة   ان م ي مك ة ف د الدرزي ادات والتقالي ة والع رب  . الثقاف دروز المغت ؤتمر ل يم م رة، اق ذ فت من

 .ال بلبنان وال بالدرزية وال بشيءن ال عالقة لهم بالوطن، وغالبيتهم من اميرآا، فشعرت وآأ
  في رأيك، هل ان الزعامة جزء من الهوية ؟ *
دروز   . ولكن الزعامة ليست محصورة في الدروز .  ممكن - ر ال د غي اك  . هناك مظاهر زعامة عن وهن

ان وفي المهجر                    : ايضا قضية أخرى    درزي ان يعّرف عن نفسه في لبن ا ن  . آيف يمكن ال صطدم  هن
ال      ي العّق ة، ف ة معّين ي فئ دين محصور ف دون ان ال ايخ يعتق ورات، المش بعض المحظ ن  . ب اذا ع وم

تح، فاصطدم       بالط ان ينف ال جن اول آم ي الماضي، ح ون؟ ف اذا يفعل ون، م باب المثقف ال؟ والش الجّه
 .بعقبات عديدة

 زية؟ سياسيًا، هل تعتبر ان تهديد الزعامة الجنبالطية هو تهديد للطائفة الدر*
ا صدى في سوريا وحتى              :  لنبّسط االمور  -  تبقى المختارة حتى اآلن مرجعًا للدروز في الشرق وله

 .ولكن اذا زالت المختارة، يفقد الدروز هذا المرجع السياسي، هذا الملجأ. في فلسطين
  يفترض أن تكون المختارة أيضا مرجعًا لغير الدروز، أليس آذلك؟ *
اً   ولكن غير الدروز  .  صحيح - ع  . ، مسلمين ومسيحيين، تبقى لهم مراجع اخرى، فال يضيعون الحق رف

 ايدي االجهزة
ات* ى االنتخاب د ال ابقة .  لنع دثت عن س ام . ١٩٥٧تح ن ع ي ١٩٥٧لك لطة وهي الت ك س ان هنال ، آ

 اليوم، اين السلطة؟ من هي السلطة؟ وهل هناك سلطة واحدة؟. اسقطت معظم الزعامات
اك     . الرئيس لحود يقول إنه ال يتدخل. جهزة هناك سلطة تستخدم اال    -  دخل؟ هن إذًا، السؤال هو من يت

ات            : االجهزة ا بالعالق ام المشغول حالي ة، واالمن الع المخابرات العسكرية، وزارة الداخلية، امن الدول
 . السورية-اللبنانية 
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  أو بالعالقات بين الرئيس لحود والرئيس الحريري ؟ *
ري     أو بالعالقات بين الرئ    - رى              ... يس لحود والرئيس الحري ه ن دخل وتحت ه ال يت ول ان رئيس يق إذًا، ال

 .انتشار اجهزة
  تصعيدك الكالمي االخير ضد الرئيس لحود، هل هناك ما يفسره؟*
ة        -  دءًا بحمل داني، ب عيد مي ى تص ل عل و ردة فع ي، فه عيد آالم ن تص ان م ان "إذا آ ون لبن " تلفزي

ى االرض        والوآالة الوطنية لالنباء وصوال       ة عل د للعناصر االمني دخل المتزاي ى الت ادة   . ال نشعر بزي
ق الصور     ي تعلي مية أصبح مفضوحًا ف ة الرس تخدام البدل ات، واس ن االنتخاب بوع م ل أس الضغط قب

 .والزيارات الليلية الى منازل المخاتير ورؤساء البلديات والمفاتيح 
 ... حتى في الشوف؟ أينما آان ، أمن دولة ،أمن عام*
 . قلت أنه منشغل على مستوى العالقات-.  آنت قد برأت االمن العام قبل قليل*

يم        ه مرشح في االقل .  أما في ما يتعلق باالنتخابات، فيبدو أن االمن العام اللبناني لم يستطع أن يكون ل
ام                        وى من االمن الع دو ان الحرس الجمهوري أق . يقال ان الرئيس تدخل لصالح زاهر الخطيب، ويب

ي، هو        . ائما الحرس الجمهوري يبدو أقوى    د لكن، في أي حال، االمن العام هو جزء من النظام االمن
 .ضمن الترآيبة االمنية للبلد، والمطلوب رفع أيدي االمن العام واالجهزة عن المواطن اللبناني

واب او مر                      * اك ن ة ضد مرشحين، هن زة اللبناني دخل االجه ات بت ا االنتخاب شحون   ال ُتختصر جغرافي
ن     ون م ون ومعلب حون مفبرآ اك مرش ل هن ي المقاب دخل لمصلحتهم، وف ة الت زة اللبناني اول االجه تح

 ما رأيك في هذا التوزيع؟. طرف االجهزة السورية
ر               .  التقسيم االنتخابي يعطيهم حرية اآبر     -  ة التحرك اآب ار مع بشري، تصبح حري . عندما نضع عك

ر           وعندما نرآب دائرة الشمال الثانية بجم      ة اآب ع البترون مع طرابلس وزغرتا والكورة، تصبح الحري
ات،                 . للضغط على نايلة معوض وعمر آرامي          اك العالق دخل سوري، هن اك ت م يكن هن وحتى إذا ل

 .ون دائما بسوريا، وهذا امر مخيففبعض اللبنانيين يحتم
ورية، * ة واالرادة الس زة اللبناني ل االجه ين عم تمرارية ب اك تواصل واس ل هن ا  ه عر احيان ا نش  ألنن

ة      .  آثرة االجهزة تضّيع -بتنافر بينهما؟    ة، السياسية والحزبي زة االمني اك تنظيم لالجه . في سوريا، هن
 .في لبنان، نحاول تقليد سوريا، ولكننا ال ننجح ألن نظامنا مختلف تماما

  أنت ترى االجهزة السورية منظمة؟ *
.  حتى اليوم، رغم آل الضغوط السياسية والعسكرية  ١٩٧٠ نعم، منظمة، واال لما استمّر الحكم من         -

 .هنا، في لبنان، توجد بدائية في التعاطي مع االجهزة
ا؟          * دها او لتنظيمه ا        - هل هناك مسعى لتوحي ي، يجب إلغاؤه وب تحرر بفضل حزب        .  في رأي الجن

في رأيي يجب      . اهللا، لقد احتضنه الجيش، واالجهزة اعطته التسهيالت العمالنية، لكنه هو الذي حرر           
ى دور الجيش        . إلغاء غالبية االجهزة وإبقاء االمن العام وربما االمن العسكري         ا ال ى  : لكننا نعود هن ال

مى امن                         ا يسّّ ي محدودة، وم ة امن داخل اّي مدى يحتاج لبنان الى قوات مسلحة؟ الحاجة هي الى مهم
وات ا           ى جانب الق ة الجنوب، الذي هو في حاجة الى لواء من الجيش ال نا في حاجة     . لدولي ا لس أي انن

 ...الى آم آبير من الجيش والمعدات والمدافع
  في العودة الى االنتخابات، يقال ان صورة المجلس مرسومة سلفا، ما رأيك؟*
في آل    " امل "و" حزب اهللا  " اتت اشارة مثال، قد تكون سورية او ال تكون، تؤآد تحالفا عريضا ل              - 

دوة      " امل"و" حزب اهللا"يعي مستقل خارج وهذا يعني ان اّي ش   . المناطق ى الن ه الوصول ال ال يحق ل
 لماذا؟ هل هذا امر ديموقراطي؟. النيابية

زا                        " التحريم" هل تؤيد    * ه رم رئيس آامل االسعد آون ى ال ى فرضه عل ري ال رئيس ب ذي يسعى ال ال
 للنظام السابق، آي ال نتكلم عن حبيب صادق؟
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 .ال يمكن إلغاؤها بالقوة، بل مع الوقت وتدريجيًا.  لماذا سيحّرم؟ هذه حالة موجودة- 
  يمكن ان يكون التحالف يهدف الى ذلك؟*
اآلن، اتت االشارة وألغي محمد يوسف بيضون بشخطة         .  نعم، وهو موجه ايضا ضد حبيب صادق       - 

 لماذا؟". استورد"قلم، وازيح حسين اليتيم مقابل شخص 
ؤال* و الس ارة ومحم.  ذاك ه أتي االش ر؟ آيف ت ود -د يوسف بيضون وزي رئيس لح ير ان ال  التفس

 .نظريًا ال يتدخل وعمليًا ال يحمي احدًا
ه * ه أن ول عن ى جانب من تق ي الحزب وصديقك غازي العريضي مرشح ال تورد" رفيقك ف ، " اس

 . وأعتقد أنك تعني السيد ناصر قنديل
و آن  .  ان جمهوري الحزبي ليس آبيرا في بيروت   - روت القترعت     لكنني أقول انني ل ا في بي ت ناخب

 .لصالح محمد يوسف بيضون ألنني ال أفهم آيف يلغى بشخطة قلم 
  بمعزل عن قيمة االشخاص، يقال أن نجاح غازي العريضي يقابل خسارة اآرم شهيب؟*
زة ، وهو                 .  في عاليه، هناك حلف مصطنع     -  ي االجه ا بأحد ممثل ا التقين ك انن بة، سأقول ل في المناس

 !تصور. وقد بشرنا بأن اآرم له حظ، لكن بشروط. ة تنسيق االجهزةايضا من هيئ
زة؟ *  ة تنسيق لالجه ا هيئ اك حق م أن هن ذين - هل نفه زة، من ال ي االجه ورين ف د المتن  هو من اح

ن،            . يحكى معهم، ألن بعضهم فعال اغبياء وسخفاء       ى مستشفى عين وزي مثال، بعد الغارة المسلحة عل
ن تتكرر  : "، اجابني بالفصحى"الى اين؟ "ثلي االجهزة ، فسألته     اتصلت في المساء باحد مم     ذا  ". ل وهك

تم   "حزب اهللا  " تكلمت عن      *مأزق آبير   . اعترف انه هو الذي فعلها، وهذا يدل على مدى غبائه          ، وان
اطق؟   ي بعض المن ه ف الفون مع ى    -متح بة ال رج السياسي بالنس ا الح ن؟ هن ى اي م ال الفون معه  متح

 .متجه رويدا رويدا الى مأزق آبير"حزب اهللا"الّي شخصيا، ألنني اعرف ان جمهورنا وبالنسبة 
اهم      * اين أتحالف معهم؟ - آيف؟ *.  وانا اتمنى التحالف معه ، ولكن ال اقدر       اك آالم عن تف ان هن  آ

درزي        -في بعبدا؟    د ال ى المقع ا، اي     .  انا ارفض ذلك، اذا آان التفاهم فقط عل نجح آل الئحتن ا ان ت إم
ا لم التح وطني المس درزي -لف ال يحي وال قط- المس ا نس يحي، وإم يعيًا .  المس ا ش د تفاهم ا ال اري  -ان

  ماذا يوحي لك قرار نجاح واآيم؟*. درزيًا فقط
ات، يمكن استشفاف بعض           *. هذا رأيي .  ظّن انه يملك حماية وعزل واستنفر      -   في محصلة االنتخاب

ى االصابع  د عل ا تع ة، لكنه ارك الالفت ك؟ م. المع ة  . صحيح-ا رأي ط معرآ اك فق ق، هن مال مغل الش
ة معوض       ة     . صمود عمر آرامي ونايل وب المحدل ق    . في الجن اع مغل اطع المسيحي من       *. و البق  والق

 الجبل؟
د التحالف مع بعض                 -  ه ال يري ا ان ا الحظن ارلوس اده، ولكنن ر آ دة عب ة جدي ان اطالل  آان وجد امك

ة تحرك           اعباء، يريد حرية تحرك، ولكن في ضم آس        اك من حري يس هن دعم     *. روان وجبيل ل  أنت ت
 ليست قضية   -. عمر آرامي ونايلة معوض في الشمال فيما حليفك الرئيس الحريري يدعم خصومهما           

 .أنا استغرب فقط آيف أن العهد ال يقبل بوجوه مثل عمر آرامي، شقيق رشيد آرامي. دعم
يم               ى عن نجاح واآ ا تخل ه آم م تضع   .  أو ربما تخلى عن د      ل وب من المجلس         * الفرصة بع ا المطل  م

د    -المقبل؟   ون       *.  قانون انتخابي جدي ه المواطن ا يطلب ذا م ديرك من        .  ه وب في تق ا هو المطل ولكن م
ف   ارات؟ آي ون االش ذين يعط دس"ال س؟ " يهن ذا المجل رئيس   -ه ون ل ة ان ال يك دس بطريق ه مهن ان
ه         ذا يؤسفك      *. اذا نجح  .الجمهورية اي نائب سوى ابن اريخ             -؟   وهل ه ه في ت  آال، ولكني أالحظ أن

ثال          ؤاد شهاب م ام ف ى اي رة عل ة آبي ة، وآتل ل   *. الحكومات والعهود، آان دائما للرئيس آتل  في المقاب
 .سيكون للرئيس الحريري آتلة
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 هل تصدق   *. هناك توازنات آتل.  نعم ولكنها ليست آبيرة ، مقابل آتل اآبر في الجنوب والشمال         - 
 اذا عاد   *.  محلي - اقليمي   - األمر يعود إلى توافق دولي       -ممكنة للرئيس الحريري؟    الكالم عن عودة    

 الحريري، وانت ما زلت على تحالفك معه، هل يمكن ان نراك وزيرًا مجددًا؟
اك       -  ه ال يمكن ان يكون هن ة االدارة، الن  السؤال هو عن آيفية التعايش بين الحريري ولحود، وآيفي

تان ان متعارض يناريوان*. ادارت اك س ين   :  هن احر ب ة وتن ن جه كر م ال والعس الف رأس الم تح
ان             -الرئاستين من جهة اخرى، ايهما ترّجح؟        ى مك ين الرئاستين ال يوصل ال احر ب يناريو   *.  التن  وس

 التحالف؟
ات                 .  افقه مسدود ايضا   -  ة االوضاع والرقاب اء غرف زة، الغ من أجل ادارة حديثة، يجب رفع يد االجه

 المتنوعة على الصحافة والصحافيين والمطبوعات والناس، ورفع االمن عن الجامعاتالمتعددة و
ري ان تكون         *. ويجب ايضا وضع خطة اقتصادية متواضعة هذه المرة       . والنقابات  وهل يمكن الحري

 له خطة متواضعة؟
رة الماضية           -  ر من الم ل واآب دأنا سنة        .  حجم الترآة هائ دء مجددا من حيث ب ا الب ، ١٩٩٢ال يمكنن

يس فقط            *. فالظروف مختلفة  ا االنسحاب االسرائيلي ل ائالن، هم  ابعد من االنتخابات، هناك حدثان ه
ة      ة انتقالي وريا مرحل ول س ة، ودخ ة اللبناني ن السياس ل م اني ب وب اللبن ن الجن د  . م ان التصور بع آ

اه اآتساب لب                     ًا في اتج د    الحدثين، وخصوصا بعد الحدث الجنوبي، ان آل شيء صار ممكن ان المزي ن
 .من استقاللية القرار

  هل ضاعت هذه الفرصة؟
في رأيي لم تضع، ما زلنا في المرحلة االنتقالية، فبشار االسد تسّلم الحكم في االمس القريب                   .  آال - 

ة              ة، تنموي ة، اقتصادية، اداري ة هائل رة يمكن اختصارها            . وعنده ملفات داخلي ام تحديات آبي وهو ام
اني                     .بكيفية تحديث سوريا    ى الملف اللبن ة عل ر آاف لالطالل ه غي ذا، يمكن ان يكون وقت ا، إن   .  ل ثاني

ة مع سوريا          . لبنان المستقر والمستقل الذي يحفظ لسوريا المصالح االستراتيجية، ال يتعارض والعالق
أ  . ولكن بعض السياسيين والمزايدين اللبنانيين يقولون انه ال بد من التحاق لبناني بسوريا         ا الخط  *. هن

صحيح ان اسرائيل   .  الوقت مبكر-لكن الحدث الجنوبي آان يمكن ان يعطي دفعة في اتجاه معاآس؟        
ديك    *. انسحبت، ولكن يبقى استكمال السيادة اللبنانية على الجنوب، والجيش ينتشر رويدا رويدا             هل ل

 تفسير لتأخير انتشار الجيش؟
زارع شبع            -  ة، وتبقى م سوريا اعترفت   . ا، وهي موضوع آخر    آان هناك موضوع الجيوب المحتل

اني؟        *. بملكية لبنان للمزارع   ل            - آيف تقّوم االداء الديبلوماسي اللبن اك اداء ديبلوماسي، ب م يكن هن  ل
 لكن  *. جميل السّيد آان الديبلوماسي االول بدل سليم الحص وزير الخارجية      .  ديبلوماسي -اداء امني   

م المتحدة     سليم الحص هو الذي ابقى خط الحوار قائم        ذلك؟     . ا مع االم يس آ ر      -أل  صراحة، نشعر اآث
رئيس الحص    . من اي وقت مضى بغياب آلي للحكومة، تغييب مطلق     ذآرات لل في االخراج، تكتب م

  يعني؟*. ما عدا المتصرف. ولكن في رأيي الحكومة ليست موجودة
ان يجب ان     المتصرف في العه*. في جزين سّموه الحاآم االداري.  يعني ميشال المر  -  اني آ د العثم

رين               .  اعرف ذلك    -. يأتي من خارج الجبل    اني، هو من بتغ . لكن المتصرف اليوم ليس من اصل الب
تتبعة تطمح                   *رفض حق االختيار     ة السياسية المس ى الطبق ا أن حت  في تاريخ الدول المحمية نجد دوم

رفض اي     في لبنان نشعر ان الطبقة السياسية     . الى شيء من استقاللية القرار     ا بوضعها وت ة آلي مقتنع
 .استقاللية في القرار الى حد ان اي شخص يأخذ مسافة، يشكونه في اليوم التالي

ة        " امل"و" حزب اهللا"تحالف .  هذا صحيح -  د رفض الطبق لمنع اي شيعي مستقل من الوصول يؤآ
ًا   في العالقة مع سوريا، ن   *. السياسية في معظمها االعتراف للناخب بحق االختيار       شعر ان هناك اناس
 لماذا؟. ليسوا راضين عن الوضع ولكن ال يريدون التغيير



 
 
 
١٩/٨/٢٠٠٠ 

ر      -   اوال، النهم يخافون ارتكاب الجرم االآبر، والنهم يزولون ان فعلوا، فقد ربطوا انفسهم بشكل غي
ان         . منطقي وغير موضوعي   ول ان لبن ة التي تق ة الكافي ة الفكري ك الجدلي ثم ان بعض االحزاب ال تمل

ورية المس ن السوري والمصالح الس ارض واالم تقل ال يتع ر والمس ًا . تقر المزده ًا فكري ّودوا نمط تع
  ما هو تصورك المحدد للعالقة مع سوريا، بدءًا بالوجود العسكري السوري؟*. جعلهم توابع

 البلد  اوال، وفي المبدأ العام، ال يمكننا آلبنانيين تحمل ان يكون         .  هناك معاهدة في الموضوع االمني     - 
مقرًا لمؤامرات ضد النظام السوري، مثلما آان في الخمسينات والستينات، آل انقالب في دمشق آان               

ذي             . تحديدا" السان جورج "مقّره بيروت و   في الوقت نفسه، هل ان وجود القوات السورية اليوم هو ال
 مات في بيروتربما هناك حسابات تتعلق بالسالح الفلسطيني في المخي. يحفظ االمن؟ ال اتصور

تراتيجي  االمن االس وب، وب إذن     *. والجن ود ب ل موج ى االق روت عل ي بي طيني ف الح الفلس ن الس  لك
 .سوري

روت                -  .  هناك سالح فلسطيني بإذن سوري، وهناك ايضا سالح فلسطيني باذن غير سوري خارج بي
  هل يعني ذلك ان الوجود السوري مرتبط بالوجود الفلسطيني؟*
 اين الخلل في العالقة اللبنانية      *االستقواء بسوريا   . االستراتيجي أيضا وفقا للمعاهدة   وباالمن  . ممكن - 
ورية؟ - ي واالقتصادي - الس ل بالموضوع الزراع دأ الخل بعض  .  يب ي ل ر المنطق اق غي ذا االلتح وه

ى                    السياسيين من اجل مصالحهم الخاصة واالستقواء بسوريا في آل لحظة، وال ننسى لجوء هؤالء ال
دالته ية . دي ول قض ة ح ي مداخل ت ل ثال، آان يد"م يد االناش وريا "نش ين بس د الملحق اتهمني اح ، ف

 .الطائف رآز توازنا، وال اعتقد اننا في حاجة الى الجيش السوري لهذا التوازن. بالصهيونية
لها               *.  لكن من جهة أخرى ال يمكننا االستمرار في هذا التوازن آما هو، فقد اثبتت تجربة الطائف فش

وات السورية وفق منطق                      ع الق ايضا في اطار الموضوع السوري، هل الحد االدنى الممكن هو تجمي
تراتيجي؟  باب           -اس ورية الس وات الس ا الق ع فيه ة تتجم اطق معين اك من ائف، هن ي الط ا ورد ف  آم

داء اسرائيلي         اع الغربي وجزءًا من قضاء             *. استراتيجية، لحماية خاصرة سوريا ضد اعت ي البق  يعن
 لة، ليس اآثر؟زح

داً   -  ديرج تحدي ا والم ث حمان ان، ومثل ل لبن ا جب بعض    .  وايض اء ل ا انكف د الحظن ال، لق ل ح ى آ عل
ر                 *. الحواجز ي السوري آبي  -.  الوجود العسكري السوري قد يكون اقل مما يقال ولكن الوجود االمن

 شهدنا ظاهرة الفتة    *. هنا، نستشف اهمية المرآزية، مرآزية االمن السوري ومرآزية االمن اللبناني         
في موضوع االمن السوري بعد وفاة الرئيس االسد، عندما تحولت مراآز المخابرات السورية رسميًا              

 ما عالقة ذلك باالمن؟. مجالس تعزية او ما يمكن اعتباره نوعا من القنصليات
و         .  صحيح ، ال عالقة لذلك باالمن      -  ال والم اطنين السوريين   ولكن هناك عديد آبير من الجنود والعم

ة      ة للتعزي ة معين دون مرجعي ة ، يري ى االرض اللبناني وا     *. عل ون ليس ى التلفزي اهم عل ذين رأين  ال
 .مواطنين سوريين وال عماًال

ر          -  ذا يتطلب جرأة   .  اذا لم تذهب، يعتبون عليك، وهنا النقص في التفكير والجدلية او حرية التفكي . ه
اة         *. ن لم تذهب  وليس من الضروري ان تتهم بالخيانة ا       ل وف  لقد دافعت عن العماد حكمت الشهابي قب

الرئيس االسد، عندما آان هناك آالم صحافي وسياسي عن اقصائه، وشكل موقفك مصدر اعجاب                     
 عند العديد من الناس، ما تفسيرك لهذا االمر؟

ورية -  ة الس ة العالق ب بتنقي ا نطال ا انن ات االقتصادية وال- بم ة، والعالق ية،  اللبناني ة والسياس زراعي
 . ولكنك تدخلت بدفاعك عن العماد الشهابي*. ليس مطلوبًا مني التدخل في الشأن السوري الداخلي

يرًا في شكل شبه       هناك طرف لبناني آخر تدخل اخ      *.  العماد الشهابي صديقي ورفيق حافظ االسد        - 
اتلي                         م، عرض مق ر الحك في  " حزب اهللا  "ميداني في سوريا ، فقد لفت نظر في سوريا، خارج دوائ

ام        -القرداحة؟   رورا بالش ا هو   *.  هذا يدخل في عالقة سياسية تبدأ في الجنوب وتنتهي في ايران، م  م
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ل ال   تصورك للتطور الممكن في سوريا، باعتبار ان هناك حديثا عن التغيير وآأ            ن ما آان موجودًا قب
يم                       -يرضي؟   ة وتخصيص التعل ة التعليمي ر البني م بتغيي وم الحك  لم يكن ممكنا ايام الرئيس االسد ان يق

 .آانت لديه نظرة معينة، تقليدية، محافظة إذا صح التعبير. المهني وحتى الجامعة
لى قواعد االقتصاد الحديث        حاولوا تحديث االقتصاد ولكن ذلك يتطلب تغيير أطر معينة واالنفتاح ع          

  هل قرأت خطاب القسم الذي تاله بشار االسد؟*العودة الى السياسيين . الحر
م -  يس *.  نع ي ول بالط المناضل العرب د جن ة؟ السؤال موجه لولي ه عن الديموقراطي ك حديث  هل لفت

 الوزير السابق وال النائب؟
سوريا  :  آيف تفسِّر هذه المفارقة    *. صالح سوريا  اتمنى ديموقراطية تعددية لبنانية ال تتناقض مع م        - 

ه قاصر،    -تسعى الى استعادة بعض الديموقراطية ولبنان ينكفئ عن التعددية؟        الحكم اللبناني في غالب
ديثيين ديموقراطيين والتح يين ال رئيس لحود نفسه بمجموعة من السياس ة ان يحيط ال ا اهمي ي . وهن ف

ال     ه بكم هاب نفس ؤاد ش اط ف د      الماضي أح ى البل ل عل ي واط يد آرام ل ورش ار الجمي بالط وبي  جن
دما حاول ان يحيط نفسه بالعسكريين فشل                        ي من المدرسة العسكرية، عن مع  . بزعامات ، وهو اآلت

ؤاد             . السياسيين حّدث الدولة وبناها    زة ف الحقا، بعد االنقالب الفاشل للقوميين السوريين، طوقت االجه
ى عز        دًا ال ه شهاب وادت رويدًا روي ه ان                     . ل دأ بعزل نفسه، ونحن نطلب من د ب رئيس لحود، فق ا ال ام

رين  ادي والعش رن الح ى الق تح عل ية؟ *. ينف ة سياس ي حكوم ات  - يعن اآلة الحكوم ى ش ت عل  اذا آان
 .السابقة، ال

وطني، افضل ان اسافر               اق ال ا يسّمى رموز الوف  اذا طلب منك   *.  واذا آانت حكومة سياسية مع م
ي ة سياس ار؟ تشكيل حكوم ة -ة، من تخت اك مراآز معين ة( هن ة ، مالي ا اختصاصيون ...) تربي يلزمه

ى                 *. وتكنوقراط انما مسيسون   ادت تقضي عل ات آ د انتخاب ة سياسية ان تخرج بع  آيف يمكن حكوم
د؟       اه                    -السياسة في البل ذهبا في اتج ة ان ي ة المقبل يس الحكوم رئيس لحود ورئ ا من ال وب عملي  المطل
ات    معاآس التجاه الحك  ا يكمن التحدي    . ومة والحكم واالجهزة واصحاب االشارات خالل االنتخاب هن

و              ر المرج ل التغيي ن يحص ذا ل دة، وهك الوان جدي ا ب ها ربم وز نفس ا الرم ة فيه تأتي حكوم واال س
ة      ات اللبناني عيد العالق ى ص ًا وعل ًا واداري ادي  -ديموقراطي حيح االقتص ورية والتص ت *.  الس  طالب

 . أقطاب مثل أمين الجميل ونسيب لحودبحكومة يدخل فيها
  ما الفرق مع حكومات الوفاق الوطني التي تقول إنك ترفضها؟

ى السياسيين               -  ودة ال ا  .  بعد فصل االمن عن السياسة وبالتحديد إلغاء غرفة االوضاع، ال بد من الع أن
ى                      در عل اء وحدها تق ا سياسيين أقوي ة فيه وازن     سميت أمين الجميل ونسيب لحود ألن حكوم  صنع ت

دد سطوة العسكر ع تج وطني ألغت . يمن اق ال الحكومات الماضية ُفرضت فرضًا وتحت شعار الوف
  في رأيك، هل فشلت حكومات الرئيس الحريري؟*. الغير 

اك          . لن ننسى نظرية الوزراء المشاآسين، ومرحلة الترويكا      .  ُأفشلت -  ان هن ري، آ ى الحري دما ات عن
د الغضب   "طار بيريس، طار السلم واتت      . حديث عن سلم شمعون بيريس     ري     "عناقي ، واستمر الحري

  هل تعلق آماال على مجيئه مجددا؟*. في مشروع لم يكن في استطاعته ان يتوقف فيه
ة       -  ا المناقش هلة، اآلن يمكنن ه س ة مع ن المناقش م تك ي، ل ي الماض م    .  ف ون دع انوا يرفض ثال، آ م

ي   في المئة من   ٣٠الزراعة، ونعرف تماما ان      اللبنانيين يعيشون من الزراعة، وليس هناك بلد ليبيرال
ول         . سوريا بلد اشتراآي وتدعم الزراعة    . ال يدعم الزراعة   ه يق ى جانب ال : "وآان هنالك فريق يعمل ال

ا    د عليه ال بمضي عشر       *". للحماية، الزراعة السورية ارخص، فلنعتم ام الماضي، جرى االحتف  الع
 تقّوم اتفاق الطائف وهل تعتبر نفسك شريكًا فيه؟سنين على اتفاق الطائف، آيف 

 .وهنا اعود الى سؤالك األول.  آال- 
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لم فنضمحل            ا في الس ه     .  نحن الدروز آأقلية نْجمنا يلمع في الحرب، ام اق الطائف اعترضنا علي اتف
ر                          ة اآث ى صيغة طائفي م يكن للوصول ال ليس من منطق األقليات بل من منطلق ان آل هذا النضال ل

ن صيغة تع دًا م ن مسموعة. ٤٣قي م تك ا ل ن آلمتن ات . اعترضنا، لك و الحري ي *االساس ه اك ف  هن
دروز تّص بال ا يخ ائف م يوخ. الط س الش ة مجل و رئاس كلة . وه ًال للمش يوخ ح س الش يس مجل أل

ة؟  ية     -االنتخابي ة السياس اء الطائفي د الغ أتي بع و ي ة، فه ة الحق ذاك بمرحل وه آن يوخ ربط س الش  مجل
وقراطي      . جلس ال طائفي، ويحفظ لألقليات حقوقها وخصوصياتها      واقامة م  إلغاء الطائفية في مناخ ديم

ة   " هل وليد جنبالط رئيس      *. هو شيء وإلغاؤها بقرار فوقي شيء آخر       ة الوطني ئس    " الحرآ ابقة ي الس
 من موضوع الطائفية السياسية؟

ًا،  . تل آمال جنبالطانتهت باستقالليتها، بقرارها وفكرها مع مق     " الحرآة الوطنية  "-  أنا ترأستها نظري
ع االحزاب             . عمليًا تسّلمها محسن ابرهيم    ا تجمي لم أآن مقتنعًا بدوري، ترأستها لمرحلة انتقالية، حاولن

بالط؟                   *... ثم ال جن إرث آم ًا ب ّل مقتنع ى األق ه      - بمعزل عن دورك الفعلي، آنت عل ًا ب  *.  آنت مقنع
  .أيام آمال جنبالط لم يعد هو هو" الحرآة الوطنية"جم  نعم، لكن ح-هل ما زلت مقتنعًا به؟ 

ن  ة" أي ة الوطني وم؟    " الحرآ ار الي د باليس اذا نقص ار؟ وم زاب اليس ن اح وم؟ اي ن  *الي أس م ل ني  ه
 موضوع الطائفية السياسية؟

م، وخفض    .  آال -  ولكن هذا يأتي في مناخ ديموقراطي، مناخ من الحريات، ومع تقسيم انتخابي مالئ
سنة ، واتحاد عمالي مستقل، ورفع وصاية األمن عن الجامعات والصحافة،                ١٨االنتخابية إلى   السن  

ا           . اذًا، الموضوع االساسي هو الحريات    . وحرية التحرك  ًال   ٥٠قبل أيام اشترآت في تظاهرة فيه  طف
ت                  ار المس ثمرين مع بعض اهاليهم امام السفارة الفرنسية احتجاجًا على بيع النادي الفرنسي من احد آب

  .٦٠ والدرك آانوا ٥٠آنا . المختصين باهرامات الباطون
ر  ال الم ه او لميش ة لرئيس ان الضابط يعطي اخباري ة، آ ل وقاح م ان .  وبك ت له لح، فقل درك مس وال

اًال ا أطف يًال، ألن معن دوا قل ان. يبتع ي لبن ي البشع ف و الرجل األمن ذا ه ان عن . ه ام زم ا نحكي اي آن
ع " ي البش اك  ، الي"االميرآ ع  "وم، هن ي البش ل األمن ة      *". الرج ن ناحي وراء م ى ال ع ال اذا نرج  لم

ات؟  ه-الحري ر حكم تعدًا ألن يغّي يس مس ود ل رئيس لح اه .  ال ي اتج ه ف م تدفع ى بعناصر للحك د ات وق
د ك؟      *. واح ي رأي اه ف ذا االتج ذ ه ل يحب و ه دور    - وه ذا ال ئن اال له ه ال يطم دو ان ئن .  يب ال يطم

اخاف ان يكون     . موضوع المهجرين   :  عن موضوع محدد    -تراه، عّم تتكلمون؟     عندما   *. للسياسيين
ه          . هناك جهاز يراقب آالمي    ا مع ى ان يكون   . هناك خصوصيات اتكلم عنها معك، وال اتكلم عنه اتمن

 . يحكم بطريقة وال يحكم بطريقة- يعني انه ال يحكم؟ *. لي جلسة طويلة معه، ال أقدر
زة  عندما تترك االجهزة تحكم،     الم       . تصبح أسير االجه دان الع ذا أمر معروف في آل بل  آنت  *. وه

م تصحيح    ه ت ال ان ا، اآلن يق ري وتكلمت عن الترويك رئيس الحري راوي وال رئيس اله ام ال رًا أي وزي
 هل صيغة الطائف قابلة للعمل؟. الخلل بخلل مغاير

ائفي، آال-  ام ط ي نظ ي الطوائف ا .  ف ين ممثل م للحصص ب اك تقاس ى حساب اصبح هن رى عل لكب
ديم             .  تكلمت عن الجيش   *. األقليات السياسية والطائفية   ل الق ار الجمي ان    "هل انت مع شعار بي وة لبن ق

ان  "، خصوصًا وقت تكون    "في ضعفه  وة لبن دور سوري؟    " ق دنا جيش مكلف   -محصنة ب .  اوًال، عن
كري   د عس اك تح د هن م يع ًا، ل ة   . وثاني وات الدولي ع الق دد م ي مح اك دور أمن وبهن ي الجن ي . ف وف

  .لكننا لسنا في حاجة الى مدافع ودبابات. الداخل، ال بد من قوى أمن داخلية معززة الى حد ما
ة العسكرية           .  ضد من؟ ضد اسرائيل؟ ضد سوريا؟ آال        اء الخدم ى مع الغ ا حت ى،        . ان ا معن د له م يع ل

ًا أآ                      وطني، ويصبح طائفي اة الشاب تحت شعار االنصهار ال ره    ُنضّيع سنة من حي ر من غي م ان  . ث ث
د الضابط،         . الخدمة غير منتجة حتى على المستوى االقتصادي       يقضي الشاب وقته على الحواجز، عن

وطني والطائف       *الحل هو مشارآة المسيحيين     ... عند زوجة الضابط   المحصلة  .  نعود الى التوازن ال
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و            دام الت ا هو حل         العملية لممارسة الطائف اسفرت عما سّمي االحباط المسيحي وانع ازن السياسي، م
 المسألة المسيحية في لبنان؟

بابه       .  الحل هو المشارآة   -  ه اس ارلوس اده رفض المشارآة وممكن ان يكون ل دوري . صحيح ان آ
ة           . شمعون يرفض ان يشارك    ى قضية التقسيمات االنتخابي ود ال ثًال      . والمشارآة ايضًا تع انت تلغي م

الغيتها في بشري، لماذا؟ أين المشكلة في   . ريًا، الموجودة عمليًا،المنحلة نظ" القوات اللبنانية "شريحة  
ة  " طالما تتحدث عن     *في بشري؟   " قواتي"ان ُينتخب نائب ذو لون       وم       "القوات اللبناني ا موقفك الي ، م

 من استمرار سجن سمير جعجع؟
كلة-  ه قضائيًا ال مش دو ان ة، يب ي قضية الكنيس رو. " ف انهم فّج ر ايم ن آث ون م الهمالمؤمن ي ". ا ح ف

دخل   ي الت تين ال يمكنن ي الحساس يد آرام معون ورش ي ش رب؟  *. قضيتي دان د ح ت قائ ك آن  - ولكن
  عمليًا، قانون عفو جديد؟*". إما الجميع في السجن إما الجميع خارجه: "فلنعتمد شعار البطريرك

و يشمل *.  اذا سمحت الظروف واذا سمحت عناصر قضيتي شمعون وآرامي -  انون عف ى  ق حت
 الجرائم المحالة على المجلس العدلي؟ بما في ذلك اغتيال آمال جنبالط؟ 

ال                     .  ال، لم تعد محالة      - ذلك اغتي دلي، وآ ام المجلس الع بالط ام ال جن ال آم آنذاك احيلت قضية اغتي
 - والحق العام؟    *. المواطنين االبرياء في مزرعة الشوف والمعاصر في اليوم نفسه، ولكنني اسقطتها          

ا انطباعك عن       *.  ال اظن  - واذا اآتشف القاتل المجهول ذات يوم، اال يحاآم؟          *. ر أنه انتهى  أتصو  م
 عودة الرئيس امين الجميل؟

ه                 -  ى عودت ا ان ترضخ ال اد واجبره ة         .  غباء السلطة في منعه من العودة ع دخل في اللعب د ي اآلن، ق
اد            ة ع ام القصف،         .المتنية الداخلية، هو حر انها منطقته، لكنه في النهاي ن نحن من أي وفي أي حال أي

اع     * ايار والتخوين، أين اصبحنا؟ هل تقدمنا؟        ١٧عندما آنا نرشق بعضنا بالمدافع و      اك انطب اذا هن  لم
المين         ين ع أرجح ب الم   : ان وليد جنبالط يت زة   "ع ات الممي ات          " العالق ان التحالف ديم، لبن ان الق الم لبن وع

ا التحدث عن المشمش في                  تحت شعار العال   -. العائلية والزعامات  زة مع سوريا، ال يمكنن قات الممي
بعلبك والهرمل، والموز المستورد عبر سوريا من الصومال الى الجنوب، وزيت الزيتون الكاسد في              

أرجح      :  اعيد صياغة السؤال   *. جبل لبنان، هل هذه محظورات استراتيجية امنية؟ ال        لماذا يبدو انك تت
ددة                   آما يق " الوطنية"بين عالم    ة متع ات عائلي ى تحالف ائم عل ديم الق ان الق الم لبن ول الوزير فرنجية، وع

 الطوائف؟ أيهما تفضل؟
ة                -  م بالرجعي ر      *.  بعدما رأيت لبنان الجديد، أفّضل لبنان القديم، مع انني يمكن ان اته ذا يفّس  وهل ه

 لما آان هناك وجود      نخوتك واندفاعك لتنظيم تشييع محترم لريمون اده؟ ألنه لوال مشارآة مناصريك          
ة           -آثيف؟   روت الغربي ان           .  عندي عتب على بعض الجماهير من بي ة، آ ريمون اده عاش في الغربي

ة      ي وطني افوا؟ من السوريين؟ ال أحد يشكك ف اذا؟ خ تقباله، لم ي اس اذلوا ف ذاك، وتخ ضد الكتائب آن
ذا السياق؟             *. ريمون اده  ة        انه  - محاولة تحالفك مع آارلوس اده تندرج في ه ة سياسية تاريخي ا عالق

ة شخصية مع ريمون اده                        ى عالق ذلك، وال ل اده، وال اخجل ب بالط وامي  بينك   *. تعود الى نظيرة جن
ل                  ارلوس اده وامي ين آ وبين الست نظيرة هناك ربما خط متواصل ، ولكن هل يوجد خط متواصل ب

 اده؟
اه           .  يوجد االسم، اسم اده    -  ذا األسم في اتج ة    "المطلوب منه تطوير ه ة وطني تالءم والظروف    " آتل ت

وم تراآي الي ي تطوير الحزب االش وب من ا أن المطل ة، آم تراآي ان . الحالي ى الحزب االش يجب عل
  هناك من يقول انك انت الذي انهيت الحزب ؟*. يتالءم مع معطيات العصر

ا.  آال-  يس ان دًا. ل ية ج رة قاس ل مرت فت تراآي؟ *! ب رميم الحزب االش ن ت بالعناصر  - آيف يمك
بالط في بعض المحطات                . الجديدة، الفكرية والسياسية، وبالفكر الجديد ايضاً      ال جن د يكون فكر آم ق

وم           *. مطابقًا للعصر، وقد ال يكون   اللون الطائفي الغالب الي بالط او ب ال جن  هل المشكلة في فكر آم
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دما اسس آ    .  في الوقت الحاضر، اللون الطائفي هو المشكلة       -على الحزب؟    بالط الحزب،      عن ال جن م
آانت غالبية االعضاء المؤسسين وشريحة آبيرة من الحزبيين من المسيحيين ، وآان بينهم ايضا عبد               

ر يخ االحم ي، الش ي تخطي *. اهللا العاليل ائفي؟ وهل انت اصًال راغب ف ون الط تتخطى الل  آيف س
ى للحزب   ضروري واال ال  -اللون الطائفي الغالب على الحزب التقدمي االشتراآي؟           بالنسبة  *.  معن

 أين اصبحت العودة؟. للجبل
ار                   -  رميم واعم ا تبقى من تعويضات ت .  في بعض المحاور استكملت وفي بعض المحاور تنتظر م

 لكن يبقى االساس ان نخلق في مناطق الجبل القريب والبعيد نشاطا اقتصاديا، واال تكون العودة
بالط وبفضل مهرجان               ، هل تعرف ال     "الموسمية " على ذآر     *. موسمية ورا جن ول ان ن ة التي تق نكت

 .بيت الدين اعادت الى الجبل مسيحيين اآثر من وليد جنبالط
ه؟    *.  هذا ايضًا موسمي   -   انت آوزير سابق مهتم بموضوع الجبل، هل تعتبر انك فعلت ما يجب فعل

 ولماذا انت متحمس للعودة؟
ذه ال              -  درزي من ه لم او ال وبي ال يستطيع أن        لسبب بسيط، هو ان المس ان الجن ل لبن شريحة من جب

ى                    . يعيش من دون مسيحي    ًا عل ى نفسه ينقرض، فكري و اذا عاش منقبضًا عل درزي، فه خصوصا ال
ولكن ال بد أن نعود أيضا الى الموضوع         . االنعزال ليس انعزاًال مسيحيًا فقط بل انعزال درزي       . االقل

ادي ًا ول   . االقتص د تنموي ادي يفي ل اقتص ود   أي تفاع يء موج ى؟ ال ش د االدن ي الح درت *. و ف  ص
اتهامات ضد صندوق المهجرين آوسيلة لتمويل القاعدة االنتخابية، او قاعدة الزعامة الجنبالطية، هل             

 هذا الكالم صحيح ؟
ق بالمصالحات ومساعدة          % ١٥او  % ١٠ سبق وذآرت مرات ومرات ان هناك        -  ا يتعل هدرًا في م

ا حول       *. يحيين والمحتاجين الدروزعائالت الشهداء الدروز والمس    اك مهجرون هن زال هن اذا ال ي  لم
 بيتك في القنطاري؟

ة لتعويضات       -  ى مشارف    ". سوليدير " ألنهم يريدون تعويضات مماثل انوا عل دما  ". سوليدير "آ وعن
م      " سوليدير"رأوا ان    ات       . اغدقت امواًال ارادوا ان يجربوا حظه ذه حال االقلي دروز،       *ه ى ال ود ال  نع

 ".نجمنا يلمع في الحرب ونضمحل في السلم"لت ق
 هذه حال االقليات، شعور بالقلق الدائم، الخوف        - ما الوسيلة آي يظل نجم الدروز يلمع بدون حرب؟          

الحرب،                    ة ب ا من الخوارج، متهم ة بأنه الدائم، شعور بالعزلة، خصوصا أن األقليات في الشرق متهم
  أليس من وسيلة آي يلمعوا خارج الحرب؟*. زيةحتى انهم تكلموا عن نظرية الدولة الدر

ة      -  ة ومعلم دروز مثقف ن ال ريحة م ق ش ه خل وفياتي ان اد الس ة االتح ت اهمي نح .  آان ن الم . آالف م
  المستقبل هو والدك آمال جنبالط أم جدك شكيب ارسالن؟*. المستقبل هو في العلم

ة االسالمية            آمال جنبالط آان اللبناني الديموقراطي العلماني وشكيب       -  م االم ه حل ان لدي .  ارسالن آ
  هل تستطيع ان توفق بين االثنين؟*
ّليك               *.  هذا هو السؤال   -  ا تس ا أخرى انه ّل السياسة وأحيان ذي يحرآك؟    .  نشعر أحيانا أنك تم ا ال  -م

رآهم يلغونك       . هي تحدي البقاء  . السياسة تحد . حماية لبنان من النزاعات التوتاليتارية       . ال يمكن أن تت
 .المهم أن يكون صوتك مزعجا لآلخرين
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