
السبت 13 فبراير 2010   25عربية وعالمية
العماد عون وضع االنتخابات البلدية في دائرة الشك.. وتوجه إلحياء ذكرى وطنية لضحايا »اإلثيوبية«

يوم حريري حاشد في بيروت غدًا

نائب كسرواني سابق لـ »األنباء«:

أتوقع مشاركة مسيحية عالية
 في ذكرى 14 فبراير

»بورصة« الحرب في حركة صعود وهبوط
بيروت: الكالم عن احلرب

في املنطقة يتقدم الكالم عن 
السالم ويغلب عليه، ال ميضي 
يوم واحد اال وتعلو أصوات 
وسيناريوهات احلرب، الى ان 
تطورت وبلغت أخيرا اشتباكا 
كالميا ح���ادا بني اس���رائيل 
وسورية، واذا كان من الصعب 
التقاط اشارات واضحة وجدية في اجتاه 
حتريك عملية الس���الم، فإنه من السهل 
التقاط اشارات كثيرة في اجتاه احلرب 
أقلها »احلرب النفس���ية« ولغة التهديد 
والتهويل، ال ميضي يوم واحد ال تصدر 
فيه حتذيرات من كبريات عواصم القرار 
من احتماالت نش���وب حرب في مكان ما 
من املنطقة، ويوض���ع لبنان في مقدمة 
املس���ارح احملتملة حلرب مقبلة، هذا ما 
سمعه املسؤولون اللبنانيون في انقرة 
وباريس وواشنطن والقاهرة وعمان، وهذا 
ما تتزاحم به التقارير الديبلوماسية على 
طاوالتهم، كل هذا في وقت تنتش���ر فيه 
سيناريوهات احلرب املقبلة على اجلبهة 
اللبنانية بني مشهد حلرب برية ضخمة 
تقوم فيها القوات االسرائيلية بعمل مماثل 
حلرب 1982، وبني مشهد آخر تسرب قبل 
اسابيع الى مراكز الدراسات االسرائيلية 
ومنها ال���ى الصحافة هناك يش���ير الى 
وجود خطة كبيرة ل�»حزب اهلل« تقضي 
باختراق احلدود ونقل املعركة الى الداخل 
االسرائيلي باحتالل قرى ومستوطنات 
محاذية للحدود مع لبنان بغية قلب معادلة 
استراتيجية لم تتزحزح منذ حرب 1973 
حيث ص���ارت كل احلروب تخاض على 

اراض عربية.
آخر ما رصد في »بورصة احلرب« التي 

تتأرجح أسهمها صعودا وهبوطا:
1 - استبعد مصدر ديبلوماسي غربي 
مطلع على املوقف والسياسة االسرائيلية 
أن تقدم اسرائيل على أي عمل عسكري 
ضد لبنان أو سورية في املرحلة الراهنة، 
إال إذا حدث تط���ور مفاجئ على األرض 
يحدث تدهورا ف���ي الوضع األمني على 

احلدود.
وكشف املصدر أن التقومي اإلسرائيلي 
هو أنه منذ عام 2006 عزز حزب اهلل في 
شكل كبير تسلحه من الناحية النوعية ومن 
ناحية الكمية، وترى اإلدارة اإلسرائيلية 
ان احلزب لديه حرية حترك متزايدة في 
اجلنوب اللبناني وهذا يقلقها، ولكن في 
الوقت نفسه، استنتجت هذه اإلدارة في 
حرب 2006 على لبنان انها لم جتد احلل 
ملش���كلة حزب اهلل، وتقول انه إذا حدث 
أي طارئ من جانب حزب اهلل س���يكون 
لبنان مسؤوال عن ذلك، ووزير اخلارجية 
االس���رائيلي افيغدور ليبرمان يزيد أن 
سورية س���تكون أيضا مسؤولة، ولكن 
املصدر رأى انها كلمات وتصريحات وال 
تعكس الواقع، ألن اسرائيل لم جتد الوصفة 
حلل مش���كلة حزب اهلل ال على الصعيد 

السياسي وال على الصعيد العسكري.
وقال املصدر ان التفكير الوحيد الذي 
العسكرية واألمنية  تستنتجه األوساط 
اإلسرائيلية ووزير الدفاع ايهود باراك،  
أنه ينبغي التحاور واملفاوضة مع سورية 
حلل مشكلة حزب اهلل، إال أن هذا التفكير 
ليس لدى اجلميع في تل ابيب حيث يدور 

جدل ف���ي هذا الش���أن، رئيس احلكومة 
بنيام���ني نتانياهو ووزي���رة اخلارجية 
الس���ابقة تس���يبي ليڤني مثال يعتقدان 
أن س���ورية غير جدية وأنها تريد فقط 
استعادة اجلوالن، وال تريد اعادة النظر 
في حتالفاتها اإلقليمية مع ايران وحزب 
اهلل و»حماس«، فالتقومي اإلس���رائيلي، 
بحسب املصدر، ان سالح حزب اهلل مير 
عبر س���ورية وهناك صواريخ متطورة 
بإمكانها الوصول الى تل أبيب، وذلك ميثل 
تهديدا جديا وكبيرا السرائيل ولكنهم ال 

يعرفون كيف حل هذه املشكلة.
2 - أكد مسؤول اميركي رفيع املستوى 
ان تسريب السالح عبر احلدود اللبنانية 
هو »أمر بغاية اخلطورة«، محذرا من خروج 
األمور عن السيطرة وتكرار سيناريو حرب 

يوليو 2006 بني اسرائيل وحزب اهلل.
3 - أبلغ مرجع أوروبي كبير زار بيروت 
مؤخرا شخصية سياسية لبنانية التقاها ان 
لبنان مبأمن عن أي عدوان اسرائيلي خالل 
فترة الثالثة أشهر املقبلة وتل أبيب أصبحت 
على أقل من قاب قوسني من تنفيذ عملية 
عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة مع استكمال 

كل استعداداتها اللوجستية لذلك.
4 - خالل مؤمتر س���ياحي في مدريد 
قال وزير السياحة التركي لصديق لبناني 
مشارك في املؤمتر املذكور: ان تركيا تقوم 
باتصاالت شبه يومية مع اسرائيل بغية 
ثنيها عن اي عدوان قد تقوم به على لبنان، 
واك���د الوزير التركي ان انقرة مكلفة من 
اكثر من جهة ملتابعة هذا االمر، في حني 
يستبعد الوزير التركي القيام بأي عدوان 
وفق معلومات ميلكها وألكثر من سبب.

 بيروت ـ ناجي يونس
توقع نائب كس����رواني س����ابق ل� »األنباء« ان تكون نسبة املشاركة 
الش����عبية في 14 فبراير جيدة جدا، مقارنة بالظروف التي تسود لبنان 
من����ذ فترة »ولن تواجه قوى 14 آذار اي عائق كبير امام تأمني احلش����د 
املطلوب لتكرار املشهد املليوني اذا جاز التعبير الذي اعتاد اللبنانيون 
عليه في الس����نوات االخيرة، فالرأي العام االسالمي سيشارك بقوة في 
هذه املناس����بة كونه جزءا من اجلمه����ور اللبناني املؤمن مببادئ ثورة 
االرز، ويتمسك مبا اجنزه الرئيس الشهيد رفيق احلريري على مختلف 
االصعدة ومبا ترمز اليه ذكرى استشهاده، اضافة الى الرغبة في ابراز 
الرئيس س����عد احلريري زعيما وطنيا ال ينازع على مس����توى زعامته 

السنية وفي التزامه بثورة االرز.
اما الرأي العام املسيحي فيرى النائب الكسرواني السابق انه بشكل 
الفت فان 14 آذار ستحشد بقوة قصوى، واملستقلون يدركون اهمية هذه 
الذكرى وما لها من معان في الظروف الراهنة وستكون نسبة املشاركة 
املسيحية اكبر.واضاف ان لبنان في حالة جمود تام فالتعيينات ستتأخر 
وقد متر مبشهد يشبه املراحل التي قطعها تشكيل احلكومة، واملشاريع 
االصالحية جامدة، ولم يبدأ التصعيد حولها مبا ان فترة ش����هر العسل 
التزال مس����تمرة بني مختلف االطراف، مؤك����دا ان التصعيد بني رئيس 
مجلس النواب نبيه بري والعماد عون مرده رغبة عون املستمرة بابقاء 

عدو وهمي يصوب عليه ويشحذ مناصريه جراء ذلك.
اما االنتخابات البلدية واالختيارية فهي بني احتمالي اجرائها على اساس 
القانون املتبع حاليا ومتكن اطراف اساسية من ايجاد الذرائع املناسبة 
لتأجيل هذا االستحقاق حيث يتمسك رئيسا اجلمهورية ميشال سليمان 
واحلكومة سعد احلريري بامتام هذه االنتخابات بينما يصر بري وعون 
وحزب اهلل على أال حتصل، ويتفادى كل منهم ان يظهر مبظهر الطرف 

الذي سيعمل على الوصول الى هذه النتيجة في نهاية املطاف.
وقد يفض����ي تهرب تلك االطراف من حتمل املس����ؤولية املعلنة عن 
تأجيل االنتخابات الى اجرائها في موعدها حيث يضطر اجلميع للقبول 

مبا سيحصل خالفا الراداتهم احلقيقية.

عطا اهلل لـ »األنباء«: الحكومة ال تستند إلى نصوص دستورية حقيقية
أمين سر حركة اليسار الديموقراطي أكد أن حركة 14 آذار قوية رغم االنتقادات والتفكك

 بيروت ـ أحمد منصور
متنى امني سر حركة اليسار الدميوقراطي النائب 
الس����ابق الياس عطا اهلل اال تصل حركة 14 آذار الى 
املرحلة التي وصلت اليها هذا العام، مشيرا الى انها 
حركة شعبية ومازالت قوية على الرغم من التفكك، 
مؤكدا ان موقفها كان س����يكون س����لبيا في حال لم 
يتم اقام����ة احتفال في 14 فبراير ذكرى استش����هاد 
الرئي����س رفيق احلريري. وقال عطا اهلل في حديث 
ل� »األنب����اء«: »ان النائب وليد جنبالط لديه اجتهاد 
سياسي، وهو يجد املبررات له، لكن هذه املبررات قد ال 
تتواصل مع منطق تفكيرنا في قوى 14 آذار، فهواجس 
جنبالط - وعلى مشروعيتها - كان ميكن ان تناقش 
وليس بالضرورة ان تكون مولدة لعداوات جديدة او 
خصومات، كان هناك امكانية في قوى 14 آذار من ان 
نتشارك مع جنبالط الذي كان من ابرز قيادات 14 آذار 
في االيام الصعبة، ولكن اعتقد انه ما من احد بعيد 
عن التواصل والبحث الن اجلميع عندهم هواجس 
احلفاظ على الس����لم االهلي وجتنيب البالد املخاطر 
واالقتتال«.وتابع عطا اهلل »لقد متكنت سياس����ات 

االمر الواقع والضغوط والتحوالت 
الداخلية والتي منها متكنت مواقف 
جنبالط من ان تنتج واقعا اعتبر 
خطوة الى الوراء في عملية تشكيل 
احلكومة، على الرغم من االيجابية 
من وصول الرئيس سعد احلريري 
الى سدة رئاسة احلكومة، ان هذه 
احلكومة ال تستند الى نصوص 
دستورية حقيقية، فهي زرعت نوعا 
من البلبلة، فهناك تخوف من ان 
يكون هناك حتول في التقاليد غير 
الدستورية في تشكيل احلكومات، 
فهذه احلكومات ال يجوز ان يطلق 
عليها كلمة الوف����اق الوطني بل 

ائتالف وطني، وهذه احلكوم����ة لن تتمكن من حل 
القضايا االساسية في لبنان، لذا ستبقى هذه القضايا 
معلقة ومطروحة، كثنائية الس����الح والثلث املعطل 

وتنظيم العالقات مع النظام السوري«.
وقال عطا اهلل: »ان االنتخابات النيابية االخيرة 

جرت حتت عن����وان العبور الى 
الدولة، فمعطيات العبور الى الدولة 
تتمثل في انه في لبنان امر واقع 
هو خ����ارج االنضباط في الدولة 
كسالح حزب اهلل الذي يشكل حالة 
موازية، فمنطق العنف هو منطق 
السالح، والذي استخدم السالح 
مرة في الداخل اللبناني ميكن ان 
يستخدمه مرة اخرى، فاملطلوب ان 
يكون السالح مع الدولة وان تبسط 
الدولة سيادتها على ارضها ووحدة 
اللبنانيني هي اهم عامل واهم سد 
في وجه اي اعتداء اسرائيلي، وعلى 
اجلمي����ع ان يكونوا خلف الدولة 
لرد اي عدوان اس����رائيلي، ضمن القدرات املمسوكة 

من الشرعية اللبنانية«.
واض����اف عطا اهلل »اننا نطال����ب اجلميع بحذر 
استثنائي، وهذا االمر يتطلب وحدة قرار من خالل 
مؤسسات الشرعية، الن جلنة احلوار لم تثبت حتى 

اآلن جديتها في متابعة قراراتها، ونذكر هنا بسالح 
املقاومة خارج املخيمات الفلسطينية والذي عاد من 
جديد يطل علينا بوجوه تتحدث عن ان هذا السالح 
معزول وانه مرتبط بالصراع العربي � االسرائيلي، 
الناس عندها قلق وخوف من ان تواجه صعوبات في 
وقت نحن بأمس احلاجة الى االستقرار والتضامن 
حتت سقف الشرعية، فاملسألة ليست مسألة مصاحلات 
او تبويس حلى، امنا هي مس����ألة االحتكام للقانون 
والعودة الى مرجعية السلطة«، منتقدا السلطة ألنها 
ال تس����عى بشكل جدي لبس����ط هيبتها على التراب 

اللبناني.
وعلق على زيارة العماد ميش����ال عون لسورية 
واالحتفال بعيد مار مارون في سورية فقال: ان عون 
لن يقوى دوره في لبنان بل س����يقوى في سورية، 
وكان عليه وباحلد االدنى ان يحتفل بهذه املناسبة مع 
اللبنانيني في وطنه، معتبرا ان الشخصية اللبنانية 
التي ذهبت الى سورية وش����اركت في احتفال عيد 
مار مارون يبدو واضحا على جباهها ختم االنتماء 

والوالء.

 بيروت ـ عمر حبنجر
السياس����ية  كل االهتمام����ات 
والش����عبية منصبة على اجناح 
مهرجان الذكرى اخلامسة الستشهاد 
الرئيس رفيق احلريري وصحبه 
غدا األحد، تيار املستقبل وأحزاب 
وهيئات 14 آذار واجلمهور األكثري 
العريض، مستنفرون اعتبارًا من 
صباح اليوم الس����بت لتس����هيل 
الهادر  الش����عبي  وصول السيل 
الى ساحة الشهداء، ساحة ضريح 
الرئيس الشهيد ومرافقيه، ضمن 
اطار جهد واضح جلعل احلضور 
الشعبي في هذه املناسبة مبستوى 
- او اكثر - احتفاالت السنوات 
السابقة، بغاية التأكيد ملن حتولوا 
من احللفاء واألصدقاء انهم باتوا 
في واد وجمهورهم احلقيقي في 
واد آخر.وتتالت في هذا السياق 
الدع����وات والبيانات املش����جعة 
للجمهور على التوجه الى وسط 
بيروت يوم غد االحد حيث اعدت 
ساحة الشهداء  الستيعاب احلشود 
املنتظرة.وقال النائب زياد القادري 
ان تنظيم احلشد الكبير ال يضرب 

مسار املصاحلات امنا يعززه.
احلزب التقدمي االشتراكي الذي 
يرأسه النائب وليد جنبالط اصدر 
بيانا اس����تذكر فيه مآثر الشهيد 
ال����ذي كان علما بارزا  احلريري 
من اعالم السياسة واالقتصاد في 
لبنان والعالم، وانه بغيابه زلزل 
كل مرتكزات الوحدة.ولوحظ ان 
البيان لم يدع جمهوره للمشاركة 
في احلشد الشعبي، مكتفيا بإعالن 
رئيسه عزمه احلضور شخصيا، 

مبعية سعد احلريري شخصيا.
لك����ن رئيس حرك����ة التجدد 
الدميوقراطي نسيب حلود شدد 
على اهمية املش����اركة الش����عبية 
ومثل����ه فعل رئيس الكتائب أمني 
اجلميل ورئيس القوات اللبنانية 
سمير جعجع. وكان الرئيس ميشال 
س����ليمان اكد في جلسة مجلس 
الوزراء على اهمية ذكرى استشهاد 
الرئيس رفيق احلريري ورفاقه 
وعلى طابعه����ا الوطني اجلامع، 
وطلب من األجهزة املعنية اتخاذ 

التدابير اخلاصة باملناسبة.
الوزراء انش����غل في  مجلس 

جلسة اخلميس مبوضوع الساعة 
احمللي، وه����و قانون االنتخابات 
البلدية املتأرجح، الى جانب اهتمامه 
مبتابعة قضية الطائرة االثيوبية 
املنكوبة.وقد أبدى الرئيس ميشال 
سليمان الذي غادر امس الى قبرص 
في زيارة ليوم واحد أبدى ورئيس 
احلكومة سعد احلريري اهتماما 
بالغا باألوضاع االجتماعية لضحايا 

هذه الطائرة وعائالتهم.

تحفظات مفاجئة للعماد عون

لكن مجلس الوزراء لم يحسم 
موض����وع التعديالت على قانون 
البلديات، فيما تقرر من حيث املبدأ 
اجراء االنتخابات في موعدها بني 
مايو ويونيو بحسب القانون ساري 
املفعول.وحتى هذا القرار املبدئي 
الذي يصر عليه الرئيس ميشال 
سليمان وسعد احلريري مرشح 
لالصطدام بتحفظ العماد ميشال 
عون رئيس كتلة التغيير واالصالح 
الذي كان امس اول سياسي لبناني 
يجاهر برفض اجراء االنتخابات 
البلدية واالختيارة، ولو انه ربط 

موقفه هذا بشرط تعديل قانون 
البلدي����ة وادخال ما  االنتخابات 

يصفه باالصالحات عليه.
وأهمية حتفظ العماد عون انه 
اذا ما متسك به رغم يقينه بتعذر 
التعديالت املطلوبة، فانه  اجراء 
س����يجد معه نواب ووزراء حزب 
اهلل وأمل، الذي����ن جتنبوا حتى 
اآلن اظه����ار موقفهم احلقيقي من 
هذا االستحقاق، املشدود كسواه 
الى وتد احلسابات االقليمية غير 

املستقرة القاعدة.

عون: ال انتخابات بال إصالحات

ومن خارج مجلس الوزراء، قال 
العماد ميشال عون بصوت عال »ال 
لالنتخابات اذا لم تقر االصالحات«، 
االمر الذي يعزز الش����كوك حول 

مصير هذه االنتخابات.
وأضاف رئيس كتلة االصالح 
والتغيير قائال: كل مرة يذكروننا 
بالوقت، ثم يجرون االنتخابات بال 
اصالحات، او باصالحات مشوهة.

ولم يتطرق عون الى تقسيم بيروت 
الى ثالث دوائر بلدية، الذي رفضه 

رئيس احلكومة س����عد احلريري 
بصوت عال، لكنه قال: اذا لم حتصل 
اصالحات ف����ال انتخابات، ونحن 
ال نخضع لوسائل الضغط، نحن 
لسنا اكثرية، وبوسع االكثرية ان 
تتخذ ق����رارا وجتري االنتخابات 
لكننا لن نواف����ق بعدئذ على اي 

شغلة نعتبرها شواذا.
التحضيرات لذكرى احلريري 
ال����� 5 واالنتخاب����ات البلدية لم 
تغيب االهتمام اللبناني بالطائرة 
املنكوبة، فقد واصلت  االثيوبية 
مغاوير البح����ر التابعة للبحرية 
الى  اللبنانية عملي����ات الغطس 
اعماق البحر قبالة شاطئ الناعمة 
بحثا عن جثث ركاب »االثيوبية« 
وذاكرة الصندوق االسود الثاني 
في وقت تابعت س����فينة اوشن 
اليرت عملي����ات تصوير االعماق 

لهذه الغاية.
في الوقت ذاته اس����تمر ورود 
اشالء الركاب الى مستشفى رفيق 
احلريري احلكومي وصدور نتائج 
فحوصات احلمض النووي لبعض 
اجلثث. ومت التعرف، خالل الساعات 

املاضية، على ستة ركاب من ضحايا 
الطائرة، م����ا يرفع عدد الضحايا 
احملددة هوياتهم الى ثالثني ضحية 
عدا الضحايا ال� 15 الذين حتددت 
هوياتهم سابقا. ومن بني الضحايا 
الذين مت التعرف عليهم امس عباس 
محمد جابر وهيفاء ابراهيم الفران 
وخليل ابراهيم صالح ومحمد مدني 
الذي ووري الثرى ظهر امس في 

بلدته رأس العني )صور(.
وكان الرئيس ميشال سليمان 
دعا خالل ترؤسه جلسة مجلس 
الوزراء مساء اخلميس الى احياء 
ذكرى وطني����ة لضحايا الطائرة 
املنكوبة عل����ى ان يبت بالصيغة 
اليه  والترتيبات باجتماع يدعو 
الوزراء  الوزراء ويض����م  رئيس 
املختصني. وق����ال مدير التوجيه 
في قي����ادة اجليش العميد صالح 
احلاج سليمان ان عمليات البحث 
عن اجلثث وعن ذاكرة الصندوق 
االس����ود الثاني سستمر الى اجل 
غير مسمى، فيما عثر امس على 
احملرك االيسر للطائرة مع اجلناح 

االيسر.

14 فبراير 2010
 وفرصة الحريري الذهبية 

علي رباح
أول ما تبادر الى أذهاننا يوم خطا رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري خطوته »الكبيرة« باتجاه 
دمشق، خطاب عمته النائب بهية الحريري في 14 مارس 
2005 عندما وقفت امام مئات اآلالف من اللبنانيين 

وقالت »لن نقول وداعا سورية بل الى اللقاء«.
يومها اختلفت القراءات في الشارع حول خطاب 
صاحبة المناسبة والمعني االول من التجمع الجماهيري 
الضخم، فهناك من استنكر وثار لكالمها، وهناك من 
رأى فيه ضمانا »لخط الرجعة« وعين العقل والصواب، 
معلال موقفه بالتأكيد ان الصراع مع سورية سياسي 
آني وليس تاريخيا ولن يكون مستقبليا، »وبالتالي 
حسنا فعلت »الست« بهية عندما أطلقت هذه الوثيقة 
السياسية، ووضعت عنوانا عريضا لمستقبل العمل 

العربي المشترك«.
واليوم وبعد ان نصب سعد الحريري أمينا على 
رسالة ونهج ومنصب الشهيد رفيق الحريري، تتجه 
األنظار الى 14 فبراير الذكرى الخامسة الستشهاده، 
وخطاب الحريري االبن خاصة انه االول بعد تسلمه 
رئاسة حكومة »كل لبنان« وزيارته »التاريخية« الى 
دمش���ق وفتح صفحة جديدة من العالقات العربية 

واالقليمية.
مما ال شك فيه ان الرئيس سعد الحريري يواجه 
االمتح���ان »الجماهيري« األصعب منذ 5 س���نوات، 
فإخفاقات فريق األكثرية بع���د فوزها باالنتخابات 
النيابية االخيرة وخروج رئيس اللقاء الديموقراطي 
النائب وليد جنبالط من صفوفها والشوائب »الكثيرة« 
التي شابت عملية تأليف الحكومة والخطاب السياسي 
الجديد ال���ذي اطلق في الش���ارع دون اي مقدمات، 
س���يكون لها تأثير كبير على حماسة هذا الجمهور 
ومدى استعداده لتجديد البيعة لقيادات هذا الفريق. 
ولكن من الواضح ان الرئيس الحريري سيجتاز هذه 

المنعطفات بسهولة وذلك ألسباب عدة:
< العمل الدؤوب داخل تيار المستقبل إلحياء قضيته 
من جديد حتى لو تغيرت العناوين والمفاهيم، فهذا 
الجمهور المحبط نوعا ما سيعمل بهذه المناسبة على 

لملمة ما خسره قبل وبعد االنتخابات النيابية.
< ان جمهور تيار المس���تقبل يضع نفسه أمام 
منافسة »سياسية رياضية« مع النائب وليد جنبالط ما 
من شأنه حشد جماهيري »سني« ضخم إلثبات لزعيم 

المختارة ان األكثرية اكثرية »به ومن دونه«.
< تقبل جمهور المستقبل الخطاب الجديد للرئيس 
سعد الحريري ولو على مضض اذ ان الكثير من قيادات 
هذا التيار على قناعة بان س���ورية هي بوابة لبنان 
الجغرافية الوحيدة الى الوطن العربي والبد للعالقات 
ان تعود الى مس���ارها الطبيعي ضمن المؤسسات 

الدستورية واالحترام المتبادل.
اما على صعيد مس���يحيي 14 آذار، فلم يعد خفيا 
على اح���د ان رئيس الهيئة التنفيذي���ة في القوات 
اللبنانية د.س���مير جعجع ورئيس حزب الكتائب 
امين الجميل والعديد من القيادات، يحاربون بكل ما 
اوتوا من زعامة لحصد اكبر مش���اركة مسيحية في 
الذكرى بهدف التأكيد عل���ى ان 14 آذار مازالت حية 
ومتماسكة وكل الكالم الذي صدر من هنا وهناك في 

اآلونة االخيرة عكس ذلك عار عن الصحة.
باالضافة الى س���عي القوات اللبنانية لمواجهة 
محاوالت عزل زعيمها د.س���مير جعجع، وهو الذي 
دفع الرئيس سعد الحريري للتشديد خالل اجتماع 
البريستول االخير على انه »لن يتخلى عن اي طرف 
وقف الى جانبه، ولن يتخلى عن 14 آذار وقياداتها، 

ووحده الموت يفرقه عنها«.
ناهي���ك عن التباين الش���ديد بين رئيس الحزب 
التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط الذي اعلن 
في 2 اغس���طس الماض���ي ان 14 آذار كان »تحالف 
الضرورة« ويجب ان ينتهي، وس���مير جعجع الذي 
يس���عى جاهدا الثبات العكس وان قرار هذه القوى 

وتحالفها وتشتتها ليس بيد زعيم المختارة.
< وعل���ى صعيد المش���اركة الدرزية فقد علمت 
»األنباء« من مصادر مطلعة ان النائب وليد جنبالط 
الذي س���يحضر المهرجان على رأس وفد كبير من 
مشايخ الطائفة وفعاليات سياسية واجتماعية دون 
إلقاء كلمة، أعطى الحرية لمناصريه في المشاركة دون 
الدعوة رس���ميا. ولفتت المصادر الى ان كالما يدور 
داخ���ل الطائفة الدرزية على ضرورة الفصل بين ما 
هو اشتراكي وما هو جنبالطي وعلى ضرورة حضور 

ذكرى الحريري لما لها من معان وطنية.
مما ال ش���ك فيه ان الحشد الجماهيري في ذكرى 
الحريري لهذا العام سيكون كالسنوات الماضية ولكن 
األنظار تتجه الى طبيعة ومضمون الكلمات السياسية 

وبخاصة خطاب الرئيس سعد الحريري.
فبعد إقص���اء جنبالط عن التحدث بالمناس���بة 
خشية من استثمار منبر 14 فبراير لالعتذار العلني 
من س���ورية، وهو ما لن يتقبله الجمهور، وبعد ان 
عل���م ان الحريري وافق ان يلقي د.س���مير جعجع 
كلمة بالمناس���بة على ان يعرف مضمونها مس���بقا 
كي ال تكون مناس���بة لمهاجمة سورية، وهو ما لن 
يتقبله »المستقبل«، سيحاول الحريري االبن جاهدا 
لجعل من ذكرى استشهاد الوالد منبرا وطنيا واضحا 
وصريحا الس���تعادة التوازن السياسي الذي انتجه 
الرئيس رفيق الحريري بعد »الطائف« حيث استطاع 
بحنكته السياس���ية وبعد نظ���ره الى الموازنة بين 
دعمه للمقاومة واإلنماء واالقتصاد، وعمل على افضل 

العالقات العربية والدولية.
وها قد حان الوقت ليقتنص سعد الحريري فرصته 
»الذهبية« ليبرهن للجميع انه قادر على إعادة التوازن 
الى الداخل اللبناني محصنا بدعم خارجي تجلى في 
الحفاوة التي لقيها خالل زياراته لكل من س���ورية 
وتركيا وفرنسا ومصر، ويؤمل ان يكون ما سيقال 
غدا في ساحة الشهداء حجر األساس لمرحلة يستلهم 
فيها الحريري االب���ن ارث والده الوطني واإلقليمي 

والدولي الجامع.
وايا كان مضمون الخطاب ونتائجه الحقا فمما ال 

شك فيه اننا خسرنا رجال قّل في زمانه الرجال.
لن نقول وداعا يا دولة الرئيس الش���هيد بل الى 

اللقاء مع دولة الرئيس سعد الحريري.

الياس عطا اهلل
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