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لماذا قابلت إسرائيل خطاب نصراهلل
بـ »التجاهل والتعتيم«؟

بيروت: لم يصدر بعد مرور 
عشرة أيام رد الفعل االسرائيلي 
على اخلط��اب األخير ألمني عام 
حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
رغم انه اخلطاب األقوى واألخطر 
من��ذ حرب يولي��و 2006 واألهم 
في أبعاده االستراتيجية جلهة ما 
ش��كله من اعادة صياغة ملعادلة 
»توازن الرعب والتدمي��ر«. وعكس »الصمت 
املطبق« على املس��تويني السياسي واإلعالمي 
وجود قرار مركزي بإهمال تهديدات نصراهلل 

والتعتيم عليه.
ولعلها من املرات الن��ادرة التي ال يتفاعل 
فيها اإلعالم االس��رائيلي م��ع حدث أو تطور 
يتعلق مباشرة بأمن اس��رائيل ويبلغ التزامه 
بقرار »ضبط النفس« هذا احلد املطلق ما خال 
اشارات وتعليقات عابرة أوردت بعض ما قاله 
قادة اسرائيليون من ان حسن نصراهلل ال يقول 
ما ال يستطيع ان يفعله، أو حاولت التقليل من 
ش��أن ما قاله نصراهلل واعط��اء تطمينات من 
نوع »ان نصراهلل حتدث من منطلق الدفاع عن 
النفس في مواجهة أي عملية اس��رائيلية، ولم 
يتحدث عن املبادرة الى هجوم«، و»أن مواقفه 
ال تشير الى وجود نية لديه لشن هجوم على 
اسرائيل بل تهدف الى منع نشوب املواجهة بني 
اجلانب��ني«، وان تهديداته لم تكن اال ردا على 
التهديدات التي وجهتها اسرائيل الى لبنان، وال 
يجوز النظر اليها على انها تهديد بل ترمي الى 

منع نشوب مواجهة مع اسرائيل.
ويق��ول خبراء في املنظومة االس��رائيلية 
املؤسساتية ان وس��ائل اإلعالم في اسرائيل، 
وال شبيه لهذا الوضع في أي بلد آخر، هي جزء 
عضوي من التركيبة والقرار وعلى تناسق تام 
في تعاملها مع أي حدث مع وجهة القرار الرسمي 
والت��زام بهذا القرار الذي قضى بالتعتيم على 

خطاب نصراهلل وجتاهله.
وفي تفسير هذا التوجه واألسباب الكامنة 

وراءه، ميكن ترجيح ثالثة عوامل أساسية:
1- االسرائيليون أدركوا في سياق تقييمهم 
لتجربة حرب يوليو 2006 عمق وحجم التأثير 
النفس��ي واملعنوي خلطابات السيد نصراهلل، 
الذي تفوق وحده وبشخصه في احلرب النفسية 
وأحدث��ت اطالالته أثناء احلرب وبعدها حاالت 
ارتباك وبلبلة في الرأي العام االسرائيلي الذي 

»يثق« بكالمه ويصدقه. ولذلك فإن »حجب« ما 
قاله نصراهلل عن املجتمع االس��رائيلي يهدف 
بالدرجة األولى الى احتواء ردة فعله ومنع حزب 
اهلل من حتقيق هدفه وهو انهاء احلرب النفسية 

االسرائيلية وشن حرب نفسية مضادة.
2- الصمت االس��رائيلي يعن��ي ان القيادة 
العسكرية والسياسية تنظر الى كالم نصراهلل 
بكل جدية وخطورة، وانها في صدد اجراء تقييم 
مفصل مل��ا قاله من كل النواحي في املضمون 
والشكل، مبا في ذلك تفاصيل حركات اليدين 
وتعابير الوجه قبل ان حتدد موقفا منه وكيفية 

التعاطي إعالميا وسياسيا معه.
3- كالم السيد نصراهلل لم يكن مجرد خطاب 
تهديدي وبهدف احداث تأثيرات ومفاعيل نفسية، 
وامنا عكس قرارا اس��تراتيجيا بتغيير قواعد 
اللعبة العسكرية وتكريس معادلة توازن الرعب 
عبر التلويح باستخدام سالح الردع والتدمير. 
خطاب نصراهلل ه��و »خطاب مرحلة«، أي انه 
يؤش��ر الى اجتاهات مرحلة. وحزب اهلل الذي 
اتبع قبل العام 2000 استراجتية دفاع )ومقاومة(، 
حتول بعد انس��حاب اس��رائيل من لبنان الى 
اس��تراتيجية هجوم ناق��ال املعركة الى أرض 
اسرائيل التي اعتادت ان تخوض كل احلروب 

خارج أرضها.
واآلن يحضر ح��زب اهلل للمرحلة الثانية 
من استراتيجية الهجوم التي تقوم على طاقة 
تدميرية بات��ت في حوزته، وعلى اس��تخدام 
مرك��ز لصواريخ موجهة بعدم��ا كان الهجوم 
الصاروخي في العام 2006 هجوما عش��وائيا 
مبفعول نفسي أكثر منه تدميريا. ولذلك فإن 
خطاب السيد نصراهلل يفرض عى االسرائيليني 
مراجعة خططهم واس��تراتيجياتهم العسكرية 
اس��تباقا وحتسبا لواقع جديد سينشأ في أي 
حرب جديدة، مع ما تقتضيه هذه املراجعة من 
قرارات وخطوات عس��كرية على األرض لعل 
أهمها تركيز نقل القواعد العسكرية اجلوية الى 
اجلنوب )النقب( بدال من الشمال )قرب احلدود 
مع لبنان( والتفكير باستحداث »مطار طوارئ« 
في حال مت قصف مطار بن غوريون وكبديل 
عنه. وبالتالي فإن الرد االس��رائيلي على كالم 
نصراهلل هذه املرة هو رد عملي وأبعد ما يكون 
ع��ن الرد اإلعالمي. أما االهتمام االس��رائيلي 
السياس��ي واإلعالمي  حالياً فإنه ينصب على 

ايران أكثر من حزب اهلل.
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 مصيـر االنتخابـات 
البلدية: املصادر املتابعة 
تطرقت الى املخاوف 

من اخلل���ل الدميوقراطي التي املت على 
االكثرية االمتناع عن التصويت ملصلحة 
تعديل س���ن االقتراع، ان تنسحب ايضا 
على موضوع قانون البلديات العالق في 
مجلس الوزراء، ما يفسح املجال امام تسوية 
تس���هيل اقرار مشروع البلديات السباب 
تب���دو في ظاهرها اصالحية بينما تخفي 
هواجس من غلب���ة اكثرية على أقلية لم 
تفلح تطمينات اتفاق الطائف في تبديدها 

حتى اآلن.
ومن هناك فإن االنظار معلقة على جلسة 
مجلس الوزراء يوم 27 اجلاري، فإن لم يقر 
مشروع البلديات ميكن القول ان هناك من 
يتعهد بتعطيل هذه االنتخابات وبالتالي 

انطالقة احلكومة.
نهر بـارد ثاٍن: قام وفد م��ن قيادة حركة 
»حماس« برئاسة املس��ؤول السياسي علي 
بركة، بجول��ة ميدانية قبل يومني في مخيم 
عني احللوة وعقد لقاءات شملت قيادة »عصبة 
االنصار«، والشيخ جمال خطاب وقائد الكفاح 
املسلح العميد منير املقدح، واملسؤول العسكري 
ل� »فتح« في منطقة صي��دا العقيد محمود 
عبداحلميد عيسى »اللينو« وأمني سر اللجان 
الشعبية ابو بس��ام املقدح وقيادة حت�ال�ف 

ال�ق��وى الفلسطينية.
وأكد الوفد على ضرورة احلرص واحملافظة 
على امن املخيم واس��تقراره ومعاجلة ذيول 
احلادث االخير ومحاس��بة املتس��ببني فيه، 
وحصر اي إش��كال فردي ومن��ع تطويره 
وتوس��يعه. ويؤكد مصدر فلسطيني مطلع 
ان الوضع في مخيم عني احللوة لم يعد يطاق 
»وبتنا أمام تهديدات متبادلة وكل طرف يتحدث 
عن مكامن قوته، مما يؤثر سلبا على احلياة 
اليومية لالجئني الفلسطينيني وخاصة الوضع 
التربوي«، الفتا االنتباه الى ان كل االجتماعات 
التي عقدت وشاركت فيها »األطر« والفصائل 
والقوى ل��م تؤد الى نتيجة والى اتخاذ قرار 
بإيقاف متهم واحد وتس��ليمه الى السلطات 
اللبنانية. في باريس، أبدى الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، أمس، تخوفا من احتمال تكرار 
جترب��ة مخيم نهر البارد ف��ي عني احللوة، 
بعد احل��وادث األمنية التي ش��هدها املخيم 
مؤخرا، مش��يرا إلى أن السلطة الفلسطينية 
تؤيد احلكومة اللبنانية في ما يتعلق مبسألة 

السالح الفلسطيني.
الوضـع األمنـي: تقول مص���ادر متابعة 
لالتصاالت األوروبية األخيرة مع لبنان 

ان الق���وى االقليمية 
والدولية همها األول 
واألخير الوضع األمني 
في لبنان ونش���اط القوى املتطرفة، ومن 
هنا كان الوضع اللبناني مدار متابعة أمنية 
الفتة بني الدول املعنية على خلفية األحداث 
التي حصلت في مخيم عني احللوة ودور 
القوى األصولية في االشتباكات، خصوصا 
ان سيطرة جماعات أصولية على مساحة 
واسعة من مخيم عني احللوة وإقامة أمنها 
الذاتي مسألة خطيرة، ستحول هذه املنطقة 
الى سلطة قائمة بذاتها لهؤالء األصوليني 
للتحرك ولتنظيم أوضاعهم االس���المية 
واملخابراتية واألمنية، وهذا ما لم تسمح 

به الدول املعنية بامللف اللبناني.
وتقول معلومات ان بعض الدول الكبرى 
واملؤثرة ف���ي امللف اللبنان���ي وحتديدا 
الواليات املتحدة االميركية وفرنسا طلبت 
من قادة األجهزة األمنية اللبنانية مبختلف 
توجهاتهم »جيش، قوى أمن داخلي، أمن 
دولة« زيادة التنسيق مع األجهزة األمنية 
السورية لزيادة الفاعلية األمنية في ضبط 
وضع املخيمات والقوى األصولية في ظل 
قدرة األجهزة األمنية السورية على ضبط 
الظواهر األصولية وكيفية التعامل معها 
في العراق ولبنان، وبالتالي فإن ما يقال 
عن تعاون أمني لبناني سوري امتد أخيرا 
ليشمل جميع األجهزة اللبنانية، يحظى 

برعاية اقليمية.
وبدا ألوساط وزارية لبنانية أن التحرك 
األوروبي يس���عى الى حتقيق جملة من 
التهديدات  أولها كس���ر منطية  األهداف، 
اإلسرائيلية، واحلد من احلرب اإلعالمية 
املكش���وفة األبعاد واأله���داف، و»تهدئة 
اخلواطر في منطقة مضطربة ممتدة على 
خط من الزالزل املدمرة«. أما ثانيها فهو 
مبايعة االحتاد األوروبي للصفحة اجلديدة 
والواعدة التي فتحتها واشنطن على دمشق، 

بعد قطيعة منذ العام 2005.
أم���ا ثالث األهداف فغايته محاولة فك أي 
ارتباط محتمل بني امللف النووي اإليراني 
واجلنوب، ومحاولة حتييد هذا امللف عن 
صل���ب العالقات التحالفية بني دمش���ق 
وطهران، والس���عي إلى اجتذاب سورية 
أكثر فأكث���ر إلى طاول���ة املفاوضات مع 
إسرائيل بدعم أميركي، وبرعاية تركية أو 
فرنسية، ومحاولة حتقيق اختراق إيجابي 
إلبعاد دمشق نهائيا عن جاذبية النووي 
اإليراني، ووضع لبنان أمام حسابات جديدة 

مختلفة.

عائلة الصدر تدعو سليمان لمقاطعة القمة 
واالتجاه لتكليف الوزير متري بالمهمة

هل أخذ تفويضًا من اللبنانيين للذهاب 
إلى إسرائيل والتعاون مع مخابراتها؟!

»تيار التوحيد« في رد على جعجع:

بيروت ـ منصور شعبان
وجهت عائلة اإلمام موسى الصدر كتابا الى رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان، دعته فيه الى مقاطعة القمة املقررة في ليبيا، احتراما للقرارات 

القضائية التي أدانت النظام الليبي بتغييب اإلمام ورفيقيه.
وجاء ف����ي الكت����اب، ان هذا أقل ما ميك����ن انتظاره م����ن دولة ذات 

سيادة.
وبات واضحا في بيروت ان لبنان سيشارك بالقمة العربية املقررة 
يومي 27 و28 اجلاري في مدينة »س����رت«، على مستوى وزاري، كحد 
أقصى، متاثال مبشاركة ليبيا في القمة الدورية التي عقدت في بيروت 
عام 2002، على مس����توى وزير اخلارجية وكان يومها االديب والشاعر 

الليبي شقلم.
وفي معلومات ل� »األنباء« ان الرئيس ميشال سليمان، الذي هو صاحب 
القرار بهذا الش����أن قرر ان يشرك مجلس الوزراء في اتخاذ املوقف من 
املش����اركة ومستواها، وسيتم ذلك بعد عودته من موسكو، ورمبا ليس 

قبل منتصف شهر مارس املقبل.
وفي املعلومات ايضا، انه في ضوء استحالة تكليف وزير اخلارجية 
اللبنانية علي الشامي احملس����وب على الرئيس بري وحركة أمل بهذه 
املهمة، ونظرا حلساس����ية املوقف على املستوى االسالمي املذهبي، فقد 
يستقر الرأي على تكليف وزير االعالم طارق متري بترؤس وفد لبنان 
الى القمة الدورية، بصفته وزير اخلارجية بالوكالة، وفقا جلدولة تكاليف 

الوزراء، بعضهم وكالة عن البعض اآلخر.

بيروت ـ محمد حرفوش
شن تيار التوحيد الذي يرأسه الوزير السابق وئام وهاب حملة 
على رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية س���مير جعجع. 
وأكد »ان الدفاع عن كرامة لبنان ومقاومة اس���رائيل في حال اعتدت 

على لبنان، ليس بحاجة لتفويض من أحد«.
وفي بيان أصدره أمس قال التيار: »توقفنا باستغراب أمام كالم 
د.س���مير جعجع الذي سأل ما إذا كان السيد حسن نصراهلل قد أخذ 
تفويضا من اللبنانيني ملقاتلة اس���رائيل م���ادام د.جعجع فتح أمام 
اللبنانيني مس���ألة التفويض يهمنا ان نسأل د.جعجع إذا كان أخذ 
تفويضا من اللبنانيني للذهاب الى اسرائيل عشرات املرات والتعاون 
مع أجهزة مخابراتها. وهل أخذ تفويضا من املسيحيني عندما صعد الى 
اجلبل وساهم في تهجير مسيحييه، وهل أخذ د.جعجع تفويضا من 
اللبنانيني عندما قامت القوات اللبنانية بتصفية عشرات املسيحيني 
التابعني للوزير الراحل ايلي حبيقة، وهل أخذ تفويضا من اللبنانيني 
عندما قتل العميد خليل كنعان ود.الياس الزايد والشهيد داني شمعون 

والرئيس الشهيد رشيد كرامي.

جنبالط المتخوف من انقراض الدروز: للحريري واسطة أكثر منّي في الذهاب إلى سورية!

بيروت ـ عمر حبنجر
تباينت ردود الفعل على اسقاط 
مجلس النواب ملشروع خفض سن 
االنتخاب في لبنان من 21 الى 18 
سنة، وفيما اسف الرئيس ميشال 
س����ليمان لعدم اقرار هذا القانون 
الدستورية،  الطرق  رغم سلوكه 
مبديا امله في اع����ادة طرحه في 
اقرب وقت مع اعط����اء املغتربني 
احلق باالنتخاب لغايات وطنية، 
ال طائفية، اعتبر الرئيس س����ليم 
احلص س����قوط املش����روع ادانة 
ملجلس النواب، بينما وصفته اذاعة 
النور بالصدمة للفئات الشبابية.
وفي غمرة انشغال اللبنانيني 
بالس����جال االنتخابي الزال وليد 
جنبالط بانتظ����ار حتديد موعد 
زيارته الى دمشق وسينتظر حتى 
16 مارس )تاري����خ اغتيال والده 
كمال جنبالط(، وف����ي هذا اليوم 
سيقول آخر الكالم... هذا ما قاله 
جنبالط في لقاء خاص مع صحيفة 

»األخبار«.
ال يع����رف الزعيم الدرزي هل 
ثمة عرقلة في حتديد املوعد وأين؟ 
يخشى وجود دفتر شروط لتحقيق 
املصاحلة، ويقرن خشيته باستنتاج 
ما يصل إلى مسامعه. لكنه يقول: 
»في 16 مارس، في الذكرى ال� 33 
الغتيال كمال جنبالط، سأقول كالما 

أختم به جرحا كبيرا، وسيكون آخر 
الكالم، لن يكون بعده أي كالم«... 
وعندما سئل جنبالط مجددا عن 
الزيارة، اجاب بأنه  تأخير موعد 
يجهل األسباب، وعقب: »إذا كانت 
للرئيس احلريري واسطة أكبر مني 
في الذهاب إلى هناك، فهذا شأن آخر. 
ليست عندي واسطة مثله. أنا أمثل 

أقلية، لكن لها حيثية. 
صحيح أن طائفت����ي، وكذلك 
املسيحيون على أبواب االنقراض، 
لكنها تبقى ذات حيثية في جبل 
لبنان، وكذلك في جبل الدروز مع 
أنني أفضل تسميته جبل العرب. 
البد من احترام هذه األقلية واحترام 
نضاالتها عروبيا وإس����الميا. في 

النهاية كل واحد يخطئ.

حوري: الحريري راعى الهواجس

وبالعودة الى جلس����ة مجلس 
النواب امس االول رأى عضو كتلة 
النائب عمار  النيابية  املس����تقبل 
حوري ان رئيس احلكومة سعد 
احلريري، كما كتلة املستقبل، اتخذ 
موقفه باالمتن����اع عن التصويت 
على مشروع خفض سن االقتراع، 
بسبب وجود هواجس عند شريحة 
عريضة من اللبنانيني هي الطوائف 
املس����يحية التي تخش����ى اخللل 

الدميوقراطي.

عن اتصاالت لتأمني عقد لقاء بني 
الرئيس نبيه بري والعماد عون، 
وقال: هناك لق����اءات حتصل بني 
موفدين من الرجلني فقط، ودعا الى 
االستفادة من اجلو احلواري النتاج 
ايجابيات ملصلحة الشعب اللبناني. 
وأضاف: نحن حاضرون للنقاش مع 
كل الفرقاء، وفيما يتعلق بالنسبية 
دعا سلهب الى انتظار جلسة مجلس 
الوزراء السبت املقبل لنرى ماهية 

هذا البند.

خلط التحالفات

واثبت التصويت باالمتناع ان 
النيابية ميكن خلطها  التحالفات 
عن اي منعطف، فالنواب املمتنعون 
الستة والستون هم من »املستقبل« 
والتيار الوطن����ي احلر و»القوات 
اللبنانية« ومسيحيي اللقاء النيابي 
الدميوقراطي مبقابل نواب حزب 
اهلل وحركة امل واحلزب التقدمي 
االشتراكي وحزب البعث واحلزب 

السوري القومي.
وهذا االصطفاف غير الطائفي 
يس����مح باصطفافات موضوعية 
وغي����ر طائفية في كل مرة يطرح 

فيها موضوع بأهمية ما طرح.
وقد اظهرت عملية التصويت 
توحدا مس����يحيا بوج����ه تعديل 
الدستور جلهة خفض سن االقتراع، 

ف����ي تصريح  ورأى ح����وري 
إلذاعة »صوت لبنان« انه لم يكن 
باالمكان التصويت على مشروع 
خفض س����ن االقتراع، وال ضده، 
لذلك عب����ر الرئيس احلريري عن 
موقف جميع نواب كتلته بقوله: 

ممتنع مع األسف.
وقال ان اح����دا من نواب كتلة 
املستقبل لم يصوت ضد املشروع بل 

امتنعوا جميعا عن التصويت.
وأش����ار الى ان موقف رئيس 
احلكومة وكتلة املس����تقبل كسر 
اي اصطف����اف طائف����ي من خالل 
التصويت مع خفض س����ن  عدم 
االقت����راع، وقال انن����ا منفتحون 
عل����ى كل االصالحات على قانون 
االنتخابات ش����رط اال تؤثر على 
موعد اجرائها، مشددا على اهمية 
تطبيق النسبية في كل لبنان وليس 

في دائرة واحدة.

سلهب: ال موعد للقاء بري ـ عون

بدوره عض����و كتلة االصالح 
والتغيير النائب س����ليم س����لهب 
اعتبر ان الكتل النيابية صوتت الى 
جانب مشروع قانون خفض سن 
االقتراع او امتنعت عن التصويت، 
السياسي وليس  بحسب موقفها 
كما كان يحصل في السابق نتيجة 
ردات فعل. س����لهب نفى ما تردد 

إذا لم يقترن بآلية تسمح للمغتربني 
باالقتراع. ومع س����قوط مشروع 
الدستوري حول خفض  التعديل 
س����ن االقتراع، بات متعذرا اعادة 
طرحه في دورة االنعقاد احلالية 
التي تنتهي ف����ي اول ثالثاء بعد 
15 مارس املقب����ل. كما انه يتعذر 
سياسيا، فيما لو طرح مجددا في 
أي دورة مقبلة، بحس����ب اخلبير 

الدستوري د.حسن الرفاعي.
وكانت اجللسة سارت في إطار 
مخرج وضع����ه معارضو خفض 
السن، قام على جتنب اللجوء إلى 
ال����ذي قد يعني  النصاب  تطيير 
ابقاء املش����روع على قيد احلياة، 
بل االطاحة به من أساسه ادراكا من 
هؤالء بتعذر نيله حتى ثلث اصوات 
النواب الذين يتألف منهم املجلس 
أي 47 نائبا، فاذا بهم ال يتعدون 

الستة والثالثني صوتا.
وباملقابل سجل اصطفاف شيعي 
مؤيد للتعديل لم يخرق س����وى 
بعض النواب الشيعة املنتمني الى 
تكتالت نيابية كبرى في االكثرية 

واالقلية.
وقد حاول النائب وليد جنبالط 
التوفيق بني قناعته ودميقراطيته 
التصويت  فألزم نوابه احلزبيني 
على املشروع وترك لغير احلزبيني 

حرية االقتراع ضده.

سليمان أسف لفشل »خفض سن االقتراع«.. والحص اعتبره إدانة للمجلس النيابي.. وحزب اهلل يصفه بالصدمة

ماريو عون
)محمود الطويل( اجلنرال ميشال عون مستقبال وزير الداخلية زياد بارود بحضور وزير الطاقة جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان في الرابية امس

عون لـ »األنباء«: زيارة العماد عون للشوف 
تؤسس لمرحلة تعاون سياسي مع »االشتراكي«

بيروت ـ أحمد منصور
حمل الوزير السابق وعضو التيار الوطني احلر 
البارز ماريو عون عل���ى رئيس حزب الوطنيني 
األحرار دوري شمعون، فاعتبر انه مازال يعيش 
في السياس���ة الضيقة التي حصلت في فترة من 
الفترات في تاريخ لبنان احلديث، واصفا زيارة 
رئيس تكتل اإلصالح والتغيير العماد ميشال عون 
للشوف ب�»العرس الوطني اجلامع« الذي أرسى 
السالم، مش���يرا الى مرحلة سياسية جديدة في 
العالقات مع احلزب التقدمي االشتراكي في الشوف، 
كاشفا ان العماد عون بصدد زيارة منطقة إقليم 
اخلروب في األسابيع املقبلة خصوصا بلدة الدامور 

ودير املخلص )ساحل الشوف ووسطه(.
وقال ع���ون في حديث ل� »األنباء«: »ان زيارة 
العماد عون للشوف تاريخية وهامة وهي تساعد 
بش���كل كبير على إمتام ملف عودة املهجرين في 
اجلبل الذي هو قلب لبنان. وعلينا ان نس���تذكر 
دائما املاضي بغية عدم تكرار ما حصل، فهذه رسالة 
مهمة وجهها النائبان وليد جنبالط والعماد ميشال 
عون من خالل لقائهما في منطقة الشوف، حيث 
يعمل الزعيمان ملا فيه مصلحة الش���وف بشكل 

خاص ولبنان بشكل عام«.
وأضاف عون »ال ش���يء مينع م���ن التعاون 
والتنسيق بني احلزب التقدمي االشتراكي والتيار 
الوطني احلر. ان العالقات تأسس���ت على قواعد 
صلبة، وعلى هذا األس���اس نرى انه ليس هناك 
من مانع في املس���تقبل ان تتحول تلك العالقات 
الى تعاون على الصعيد السياس���ي، وهذا األمر 
سنتركه للمستقبل الذي س���يحدد لنا إطار هذا 
املوضوع، وهذه الزيارة ليس���ت األخيرة للعماد 
عون، بل سيتبعها في األسابيع املقبلة زيارة الى 
منطقة إقليم اخلروب وبلدة الدامور للقاء األهالي 

والوقوف عند أوضاعهم«.
وتابع عون »املرحلة املقبلة هي مرحلة سياسية 
بامتياز وفيها الكثير من التطورات، الس���يما في 
موضوع االنتخابات البلدية التي ستكون احملطة 
الرئيس���ية املقبلة فيما لو أقرت تلك االنتخابات 
والتي سنرى من خاللها مدى إمكانية التعاون بني 

احلزب االشتراكي والتيار الوطني احلر«.
وأكد ع���ون ان اجلبل عرف عبر التاريخ بانه 
مثال للعيش املش���ترك بني الدروز واملسيحيني، 
معتبرا ان لق���اء عون وجنبالط في املختارة هو 
عودة الى قواعد العيش املش���ترك في اجلبل بني 
الدروز واملسيحيني، الفتا الى ان هذا األمر جتلى 
بوضوح من خالل اللقاء الكبير الذي جمع املسيحيني 
املوارنة والكاثوليك ف���ي بيت الدين في حضور 

جنبالط والعماد عون.
واستبعد عون ان تكون زيارة العماد عون تأتي 
في اطار تثبيت الثنائية السياس���ية في الشوف 
واجلبل مع جنب���الط، الفتا الى انه عندما يكون 

هناك ترجمة وقراءة سياسية متقاربة جدا على 
مواضيع مهمة تهم مستقبل لبنان، فان هذا األمر 
يؤسس ملرحلة تعاون سياسية وقد تكون خلطا 
ألوراق سياسية على صعيد التحالفات السياسية، 
وقد تكون في إطار ممارسة الدميوقراطية بأفضل 

حال.
وحول ما جرى في دير القمر عندما منع أنصار 
حزب األحرار العماد ع���ون من زيارة لضريحي 
الرئيس كميل ش���معون وجنله داني، قال ماريو 
ع���ون: »ان ما جرى ليس مبررا من رئيس حزب 
األحرار دوري شمعون، فزيارة العماد عون كانت 
وطنية لدير القمر ولضريحي الرئيس شمعون 
والش���هيد داني، وهي كانت مبثابة التقاء ما بني 
أصحاب العقيدة الواحدة والنضال الواحد الذين 
ذاق���وا األمرين في الزمن األس���ود الذي مّر على 
لبنان، فالعماد عون كان يرغب بزيارة الضريح 
ألنه يعتبر الرئيس الراحل كميل شمعون رفيق 
الس���الح في املرحلة السابقة، وداني عندما أعلن 
شهيدا أصبح يخص لبنان، لذا ما كان على السيد 
دوري ان يتصرف هكذا في دير القمر، واني اعتقد 
ان داني وهو في عالم الغيب طلب لشقيقه دوري 

املغفرة.
وختم عون »ان العماد عون قام بانفتاح كبير 
باجتاه عائلة شمعون، فهذه العائلة هي األساس 
في التاريخ احلديث للبنان، واني اعتقد اننا أخذنا 
اجلواب من كرمية الشهيد داني التي ردت بشكل 
قاس على عمها دوري حول ما قام به في دير القمر، 
وما تصرف به دوري أمر مؤسف خصوصا اننا 

في زمن املصاحلات الكبرى.

أكد أن ما قام به شمعون مؤسف ألنه يعيش السياسة الضيقة القديمة 

أخبار وأسرار لبنانية


