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بيروت ـ زينة طبارة
رأى منس����ق االمانة العامة في ق����وى 14 آذار النائب 
السابق فارس سعيد، ان كالم الرئيس السوري د.بشار 
االس����د الذي ادلى به الى شاش����ة املنار بأن »سورية لن 
تقف مكتوفة األي����دي حني يتعلق االمر باملقاومة، وعلى 
لبنان تقدمي كامل الدعم لها«، رأى ان هذا الكالم رس����الة 
واضحة الى االدارة االميركية اكثر منها رسالة الى الداخل 
اللبناني، مفادها ان س����ورية مس����تمرة في تضامنها مع 
احملور االيراني، في الوقت الذي يشاع فيه همسا وعلنا 
عن محاوالت اميركية، اوروبي����ة وعربية لفك االرتباط 
السوري – االيراني. ولفت سعيد في تصريح ل� »األنباء« 

الى ان الرئيس االس����د اراد من خالل رسالته املشار اليها 
اعاله، االيعاز الى اجلانب االميركي بأن انتقال سورية من 
موقع الى آخر وحتديدا الى املوقع االميركي – الغربي، ثمنه 
تسهيل مفاوضاتها مع اسرائيل وحتويلها الى مفاوضات 
مباشرة، مبعنى آخر يرى سعيد ان الرئيس االسد يعتبر 
ان املفاوض����ات االميركية – االيرانية حول امللف النووي 
لهذه االخيرة لم تنته حتى اللحظة، وبالتالي سيستطيع 
من خالل حتالفه مع ايران، التكيف الحقا مع نتائج تلك 
املفاوضات )االميركية – االيرانية( سواء أكانت النتيجة 
خوض حروب ام مفاوضات مباش����رة تؤدي الى توقيع 

معاهدة سالم مع اسرائيل.

تباين بني عون وبري: الحظ نواب في جلنة االدارة والعدل عدم االنسجام 
بني عدد م����ن النواب املنتمني الى املعارضة، وخصوصا بني نواب كتلة 
»التنمية والتحرير« برئاسة بري وآخرين من تكتل »التغيير واالصالح« 

برئاسة عون في شأن اعتماد النسبية.
مصدر سياس����ي في 14 آذار يقول إن »ما قاله النائب ميشال عون جلهة 
مطالبته بتقس����يم بيروت في االنتخابات البلدية، ورفضه االنتخابات 

بالقانون القدمي، كان موجها إلى حلفائه وليس إلى خصومه«.
وأضاف املصدر: »االنتخابات س����تظهر احلجم احلقيقي لعون من دون 
متكن����ه من احلصول على دعم احللفاء، كما كانت احلال في االنتخابات 
النيابية. لذا يثير مطالب مس����تحيلة على أمل تأجيل هذه االنتخابات 

بانتظار تعديل قوانينها لتناسبه«.
وأوض����ح مصدر نياب����ي في تكتل االصالح والتغيي����ر ان »عون رفض 
دميوقراطيا اجراء االنتخابات بالقانون القدمي حتى لو بقي وحده، في 
ح����ني يجد حلفاؤه في حركة أمل وح����زب اهلل ان ظروفهم تتطلب عدم 
التعديل. اال ان ذلك لن يؤدي الى شرخ في حتالفه معهم«. وقلل من حجم 
التباين في املواقف بني عون وحليفيه األساسيني حزب اهلل وحركة أمل. 
وقال: »رمبا لدى احلزب واحلركة قناعات توجبها ظروفهم االنتخابية، 

لكن التيار الوطني احلر سيشارك في العملية االنتخابية«.
كذلك قلل من الكالم عن خوف عون من الفش����ل في االنتخابات البلدية 
التي ال ميكن حللفائه دعمه فيها وقال: »االنتخابات البلدية حتديدا ال تدل 
على احلجم السياسي، ألنها تعكس حجم العائالت. ففي بلدية جونية 

مثال غالبا ما كانت تفشل القوى
السياسية فيها، وهذا األمر ينسحب على كل لبنان«.

سـجال بلـدي: موقف العماد ميش��ال عون املصر على عدم ابقاء بيروت 
دائرة واحدة في االنتخابات البلدية وتقسيمها الى ثالث دوائر انتخابية، قابله 
موقف مضاد من نواب األش��رفية عبر عنه النائب والوزير ميش��ال فرعون 
معتبرا ان تقسيم بيروت الى ثالث دوائر يدخلها في املثالثة بديال من املناصفة، 
وه��ذا األمر يهدد »مبدأ املناصفة«... ومرجحا ان التيار الوطني احلر الذي ال 
متثي��ل نيابيا له في العاصمة يحاول ان يكون جزءا من التوافق الوطني في 

بلدية بيروت.
سامي اجلميل يؤكد التحالف مع احلريري: يبدي النائب سامي اجلميل الذي 
عاود االتصاالت السياس����ية مع األمانة العامة ل����� 14 آذار اطمئنانا الى 
متانة التحالف مع الرئيس سعد احلريري. كما يبدي تفهما حلساسية 
وضعه ودقته كرئيس للحكومة، ويتفهم طلبه األخير من وسائل إعالمه 
عدم التعرض بأي كلمة او موقف لس����ورية. فب����رأي اجلميل »يحاول 
احلريري حل كم متراكم من املش����اكل العالقة وبديهي ان يس����عى الى 
تخفيف اي تصعيد إعالمي أو مزايدات«. ويشدد على ان »تيار املستقبل« 

من أركان 14 آذار واخلط السيادي.
تكبير األمور: يروي رئيس س����ابق للحكومة انه كان مدعوا إلى مأدبة 
غداء، وان الطاولة املخصصة له، كان يجلس من حولها عدد من الشخصيات، 
بينهم السفيرة االميركية.. ورمى أحدهم كالما في معرض انتقاد هجوم 
وئام وهاب على رئيس اجلمهورية، »وقد س����معت السفيرة األميركية 
تقول: أنا أستغرب ملاذا كبر الرئيس سليمان هذه املسألة إلى هذا احلد، 

وأنا ال أعتقد ان ما حصل يستوجب تكبير األمر«.
محاكمـة املوقوفـني:  أثار وزير الداخلية زياد بارود في جلس��ة مجلس 
الوزراء مسألة اكتظاظ السجون، مشيرا الى أعمال الشغب التي حصلت في 
س��جن رومية والتي »ليس��ت من حقوق السجناء«. لكنه شدد على ضرورة 
التعجيل في احملاكمات للموقوفني، الفتا الى ان 63% من السجناء من رومية 

هم من املوقوفني غير احملكوم عليهم بعد.

»المحكمة الدولية« تخرق مجددًاأخبار وأسرار لبنانية
الوضع اللبناني الداخلي

بيروت: عند متابعة مس��ار الوضع اللبنان��ي ومناخه العام
ميكن التوقف امام مالحظتني متالزمتني: األولى: تراجع أجواء 
وأحاديث احلرب التي اجتاحت الوس��ط السياسي اللبناني في 
بدايات هذا العام، من دون ان تعرف األس��باب الكامنة وراء هذا 
التراجع وما إذا كان حصل نتيجة »توازن ردع ورعب« أظهرته 
بش��كل واضح »قمة األس��د � جناد � نصراهلل« في دمشق، أو 
نتيجة فرصة جديدة أعطيت ملفاوضات الس��الم على املس��ار 
الفلسطيني اإلسرائيلي ومهلة االشهر األربعة التي حددها العرب 

بالتنسيق مع األميركيني.
الثاني��ة: تقدم حديث احملكمة الدولي��ة وعودتها مجددا الى صلب الوضع 
اللبناني ومس��اره الداخلي بعد طول غياب،  وحيث يسود انطباع راهن عند 
كثيرين بأن احملكمة الدولية هي املعطى األهم الذي دخل على خط احلسابات 
واملواقف السياس��ية أخيرا. رغم اصدار املكتب االعالمي لفريق النيابة العامة 
الدولية في بيروت ام��س بيان اكدت فيه ان املعلومات املتداولة واملنقولة عن 
التحقيق ليس س��وى تخمينات. االهتمام مبوضوع احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان والناظرة في جرمية اغتيال الرئيس الش��هيد رفيق احلريري ارتفعت 
وتيرته وكبر حجمه لسببني: األول يتصل بوقائع وتطورات وإشارات تسارعت 
ف��ي الفترة األخيرة وأعطت انطباعا بان جلن��ة التحقيق الدولية باتت متتلك 
معطيات متقدمة من ش��أنها ان تؤدي للوصول الى احلقيقة وحتديد اجلهات 
التي تقف وراء اغتيال احلريري، وآخر هذه اإلشارات وصول 11 محققا دوليا 
الى لبنان وإجراء حتقيقات جديدة واستدعاء عدد من الشهود لسماع أقوالهم 
بناء على استنابات قضائية وبعضهم استدعوا للمرة األولى، إضافة إلى تعزيز 
اجلانب التقني في التحقيقات مع تصوير ثالثي األبعاد ملسرح اجلرمية بتقنية 
متطورة. الثاني يتعلق بتسريبات سياسية قضائية ركزت على أمرين: ترجيح 
صدور القرار الظني )االتهامي( في وقت قريب وقبل نهاية العام احلالي على 
أبع��د تقدي��ر، وتوجيه »األض��واء واألنظار« في اجتاه ح��زب اهلل. وفي هذه 
التس��ريبات فان التحقيق الدولي اس��تدعى مسؤولني من حزب اهلل بناء على 
القرار الظني الذي وضعه القاضي بلمار، وان القائد العسكري السابق حلزب 
اهلل عم��اد مغنية س��يكون في دائرة االتهام بأن له ي��دا في جرمية االغتيال، 
وباختصار فإن القرار االتهامي ليس بعيدا عن رواية »دير ش��بيغل« األملانية 
التي كانت أول من زجت باس��م حزب اهلل في جرمية اغتيال احلريري بعدما 
كان االتهام السياس��ي في املرحلة السابقة محصورا في اجتاه سورية. وفي 
حني تخشى مصادر ديبلوماسية ان تصبح تطورات احملكمة الدولية من أبرز 
مصادر القلق للمرحلة املقبلة في لبنان، وترى مصادر 14 آذار ان هناك رابطا 
بني تطورات احملكمة واحلملة السياسية التي تصاعدت أخيرا ضد املؤسسات 
األمنية والسياسية ورئاسة اجلمهورية في هجوم استباقي ووقائي من جانب 
حزب اهلل وحلفائه، تخشى مصادر في املعارضة قريبة من حزب اهلل ان يكون 
الرهان على احملكمة تقدم على الرهان على احلرب لدى قوى 14 آذار، وحتذر 
من خطورة استحضار ملف احملكمة الدولية لزجه في الوضع اللبناني مع ما 
يحمل��ه هذا امللف من توترات وجتاذبات وملفات مذهبية خطيرة، ومن عودة 
»لعبة األمم« التي سبق جلنبالط ان حذر منها، والتي مورست ضد دمشق في 
املرحلة املاضية وميكن ان متارس ضد حزب اهلل في هذه املرحلة، وهذا األمر 
يتطلب تدخال سياسيا وقضائيا حاسما ألن القضية باتت متس األمن الوطني، 
ويخطئ من يعتقد انه باإلمكان حتويل البوصلة عن اتهام سورية،  على نحو ما 
حصل في السنوات املاضية، نحو اتهام حزب اهلل، في سبيل إضعاف وجوده 
أوال، وبالتالي إلهاؤه عن اس��تكمال دوره في مقاومة إسرائيل. فسورية التي 
وقفت ضد اتهام الضباط األربعة س��ابقا، لن تسكت عن اتهام من هذا النوع، 

من منطلق ان ما ميس املقاومة ميسها هي أيضا.
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سعيد لـ »األنباء«: كالم األسد رسالة واضحة
لإلدارة األميركية أكثر منها إلى الداخل اللبناني

رستم غزاليوسام احلسن

)محمود الطويل( دعاء مشترك اسالمي - مسيحي بحضور جميع املذاهب مبناسبة عيد البشارة امس االول واعتباره عيدا وطنيا لبنانيا ألول مرة

جنبالط ثّمن كالم األسد: مواقفه ليست بجديدة.. فهذا تراثه
بيروت ـ عمر حبنجر

تنعقد القمة العربية الدورية 
في مدينة »سرت« الليبية اليوم 
وغدا بغياب الرئاسة اللبنانية، 
التي آثرت انتداب ممثل لبنان 
ل���دى اجلامع���ة العربية لهذه 
املهم���ة، على اهت���زاز الوضع 
الداخلي حتت ضغط املعارضة 
الشيعية للمشاركة في قمة على 
الليبية، حيث اختفى  األرض 
اإلمام موسى الصدر ورفيقاه 

منذ 32 سنة.
الى هذا احلضور  وأضيف 
املتواضع، اقتراح لبنان بإدخال 
بند اختفاء الصدر على جدول 
أعمال القمة، مع املطالبة بإيجاد 
حيز له ف���ي البيان اخلتامي، 
األمر الذي ال يبدو سهال متريره، 
والقم���ة قائمة عل���ى األرض 
الليبية، التي تستهدف املطالبة 

نظامها مباشرة.
القدس« كما  وتنعقد »قمة 
أسماها وزراء اخلارجية العرب 
على وقع فشل لقاء الرئيس باراك 
أوباما مع رئيس وزراء إسرائيل 

نتنياهو في واشنطن.
وفيما يغادر رئيس مجلس 
الوزراء س���عد احلريري غدا 
إلى بلغاريا في زيارة رسمية 
ليومني، دعا الرئيس نبيه بري 
هيئة مكتب مجلس النواب الى 
االجتماع قبل ظهر األربعاء، كما 
دعا رؤس���اء ومقرري اللجان 
النيابية الى االجتماع بعد ذلك 
بساعة، لبحث شؤون مجلسية 
وما يتعلق بعمل اللجان النيابية 
حول مشروع قانون االنتخابات 

البلدية.
وكانت اللجان النيابية فشلت 
في إقرار مشروع القانون الذي 
أجمع عليه مجل���س الوزراء، 
م���ا عزز فرضي���ة العودة الى 
القانون القدمي الساري املفعول، 
او التمدي���د للمجالس البلدية 
إقرار  واالختيارية، ريثما يتم 

القانون اجلديد.

ارتياح سليمان لتصريحات األسد

في غضون ذلك، وأمام امتداد 
العطلة السياس���ية الداخلية، 
تواصلت أمس ردود الفعل على 
تصريحات الرئيس بشار األسد 
الناطقة بلسان  لقناة »املنار« 
حزب اهلل، والتي نقلت أمس 
عن الرئيس ميش���ال سليمان 
ارتياحه حيال هذه التصريحات، 
كاشفة عن تواصل هاتفي بني 
الرئيسني أبلغ خالله سليمان 
نظيره السوري ارتياحه هذا.

س���ورية تتدخل ف���ي لبنان، 
وذلك جزء من مشروع خارجي 
يتقاطع مع املشروع االيراني، 
فيما لسورية عالقاتها الدولية 
واالقليمي���ة ومفاوضاتها مع 

اسرائيل.
النائب القواتي انطوان زهرة 
اعتبر ان الرئيس األس���د قدم 
في كالمه مفاهيم وعكسها، اذ 
يؤكد من جهة على عدم التدخل 
في الشؤون اللبنانية الداخلية 
ليعود من جهة ثانية ويتحدث 

كأنه فريق لبناني.

الموازنة واالنتخابات

النائب زهرة تناول موضوع 
املوازن���ة العام���ة املعلقة في 
البلدية،  مش���جب االنتخابات 
فقال: كان يجب اصدار املوازنة 
في يناير، وها قد اصبحنا في 
أواخر مارس، وهناك من يريد 
تأخيرها الى ما بعد االنتخابات 
البلدية واالختيارية في مايو 
م���ا يعني اننا امام العودة الى 
عملية الص���رف على القاعدة 

االثني عشرية.
ورد زهرة ذلك الى ان »الفريق 
اآلخ���ر« ويقص���د املعارضة 
املشاركة في احلكومة التي تريد 
امواال للص���رف واملباهاة امام 
ناخبيها، من دون املشاركة بتأمني 
وسائل لزيادة دخل اخلزينة، 
أكان بزيادة الضرائب والرسوم 

أم بخصخصة املؤسسات.
البطريرك املاروني نصراهلل 
صفير الح���ظ ان األوضاع في 
املنطق���ة محفوف���ة باملفاجآت 
التي تسرع، وانه من األفضل 
ان نبق���ى موحدين في الداخل 
كي ال نقع مج���ددا في مطبات 

اآلخرين ومصاحلهم.
وقال صفير امام زواره امس 
انه بقدر ما يخص خالفاتنا ولو 
شكليا، على طاولة احلوار بقدر 
ما نفس���ح لهذه احلكومة كي 
تتحرك وتعمل وتقدم للناس 
ما يس���ّير امورهم في حياتهم 
اليومية واملعيش���ية وس���ط 
التي  الضائق���ة االقتصادي���ة 

ميرون بها.
صفير تخوف من تداعيات 
املوقف االسرائيلي حيال القدس 
على مصير مفاوضات السالم 
الفلسطينية � االسرائيلية، ولو 
بشكل غير مباشر، وما ميكن ان 
حتدثه من اضطرابات شعبية في 
العاملني العربي والدولي ألن هذا 
التراث الديني مشترك وليس 

وقفا على اليهود وحدهم.

املطلوب هو حل الدولة اللبنانية، 
لكن بقدر ما استطاعوا حل حزب 
القوات عام 1994 اآلن هناك قرار 
متخذ بحل الدولة اللبنانية لكنهم 

لن يفعلوا هذه املرة.
نائب رئيس مجلس النواب 
فري����د م����كاري رأى ان احلملة 
على رئيس اجلمهورية ميشال 
س����ليمان تهدف الى افهامه انه 
اللبناني  الرئيس  ممنوع على 
ان يحافظ على س����يادة لبنان 
واستقالله وقراره احلر. وقال 
ان األمر يش����به عملية ارهابية 
ال يتبناها أح����د علنا وال أحد 
يعلن مس����ؤوليته عنها لكنها 
تكفي اليصال رس����الة حتذير، 
وق����ال: املطلوب م����ن الرئيس 
ميشال سليمان ان يكون اميل 

حلود آخر.

اده وزهرة

بدوره عمي���د حزب الكتلة 
الوطني���ة كارلوس اده قال ان 

بينهما ق���ال جنبالط: املهم ان 
صفحة املاضي طويت، واملواقف 
التي صدرت ليست بجديدة على 
األس���د فهذا تراثه، وأشار الى 
ان العالقة مع سورية متر من 
الكرامات، »وعندما  باب حفظ 
أزور دمشق سيكون لدي الكثير 

لنناقشه بكل هدوء«.
وفي موضوع توقيت الزيارة 
أكد جنبالط على ما قاله األسد 
جلهة ان األمر في عهدة األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل، مشكورا على جهوده، 
وقد بات واضح���ا ان الزيارة 
س���تحصل بعد القمة العربية 
في ليبيا، الفتا الى ان األس���د 
أكد على جملة من الثوابت منها 
املب���ادرة العربي���ة وان لبنان 

الهادئ مصلحة لسورية.

جعجع وحل الدولة

رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سمير جعجع 

أكد ان الفريق الذي فش���ل في 
حل حزب القوات اللبنانية عام 
1994 سيخفق في هدم الدولة 

ومؤسساتها في 2010.

خطاب اليوم

جعجع الذي سيكون له خطاب 
اليوم السبت في احتفال بذكرى 
حل حزب »القوات« أضاف: ال 
يريدون اجراء االنتخابات البلدية 
ويتحجج����ون باالصالح����ات، 
ويقول����ون ان األم����ن الداخلي 
متعامل مع الواليات املتحدة في 
الوقت الذي يتبني ان املؤسسة 
األمنية هي التي اكتشفت أكثرية 
شبكات التجسس العاملة لصالح 

إسرائيل.
واس����تغرب جعج����ع اتهام 
الرئيس فؤاد الس����نيورة الذي 
وصفه بالرجل الوطني الكبير 
بالتعامل م����ع أميركا، وقال اذا 
اخذنا كل هذه األمور تبني لنا ان 

بدوره حزب اهلل أشاد في 
بيان ل���ه، بالرؤي���ة احلكيمة 
واملواقف الصريحة واحلازمة 
التي ضمنها مقابلته األخيرة، 
وتق���دم احلزب بأس���مى آيات 
الش���كر والتقدي���ر للموق���ف 
احلازم الذي أطلقه األسد دعما 
لقضايا األمة، وهو ما يعبر عن 
نظرته الثاقبة ووضوح رؤيته 
االستراتيجية ملسار الصراع في 
املنطقة، وثمن عاليا دعم األسد 

حلركات املقاومة.
النياب���ي  اللق���اء  رئي���س 
الدميوقراط���ي وليد جنبالط، 
حتدث الى قن���اة »املنار« عن 
تصريحات الرئيس األسد، مثمنا 
ما قاله ف���ي موضوع الصراع 
العربي � اإلسرائيلي ومأسسة 
العمل العربي املشترك وبخاصة 
متابعة مقررات القمم العربية 
عل���ى الصعد كافة كي ال تبقى 

حبرا على ورق.
وفي موض���وع املصاحلة 

الحريري إلى بلغاريا وبري إلى »اللجان النيابية«.. وردود الفعل اإليجابية على كالم الرئيس السوري مستمرة

الحسن التقى غزالي في دمشق

دلول عن »لبنان أوال«: شعار شوفيني

مصادر لـ »األنباء«: الحريري لم يخّير 
كوادره بين النهج الجديد أو االنفصال

بيروت: زار العقيد وسام احلسن قبل ايام دمشق ليلتقي برئيس
فرع االستخبارات العسكرية في دمشق وريف دمشق اللواء رستم 
غزالي، موفدا من رئيس احلكومة ليضعه في صورة اخلطوات التي قام 
بها احلريري حتى يوم امس، وفي غيرها من اخلطوات التي سيقوم 
بها احلريري، كما عرض معه التحضيرات لزيارة احلريري الى دمشق 

في مطلع الشهر املقبل، التي ستكون موسعة.
وحتدثت مصادر عن ان ه����دف الزيارة كان بحث التعاون االمني 
بني البلدين، حيث ابلغ املسؤول االمني اللبناني الى دمشق ان اجلانب 
اللبناني مهتم بالتعاون االمني على كل الصعد، في مواجهة احلركات 

االصولية وشبكات العمالء او اي تدخل اجنبي.

بيروت: بعد االنتقاد الذي وجهه النائب وليد جنبالط الى ش����عار 
»لبنان اوال« صدر انتقاد مماثل عن الوزير الس����ابق محسن دلول 
الذي وصفه بأنه »ش����عار شوفيني«. وقال دلول: في املاضي حصلت 
حادثة مشابهة اس����تدعت اعتراضات كثيرة، لكن يبدو ان االخوان ال 
يقرأون التاريخ فعندما خ����رج احد املفكرين املصريني ليقول »مصر 
اوال« انتفض اجلميع ضده، النه اذا ما ارادت كل دولة عربية ان تقول 

»انا اوال« لن يعود هناك من عمل عربي مشترك وتعاون بناء.
ويروي دلول ان السنيورة قال مرة لقد قمت باجنازات لم يقم بها 
احد سواي، انا قمت بلبننة الُسنة، ويعلق دلول: بصراحة، ال اعرف 
اذا ما قام السنيورة بذلك عن خطأ ام عن قصد، لكنني اعلم انه ليس 

اجنازا يدعو الى التباهي واالفتخار.

علي رباح
نفت مصادر واسعة االطالع ل� »االنباء« املعلومات التي وردت في 
بعض الصحف اللبنانية عن ان رئيس احلكومة سعد احلريري ومبعرض 
لقائه مع إعالميي »املستقبل«، ان يكون قد خيرهم بني السير في نهج 
تيار املستقبل اجلديد وتغيير اخلطاب او االنفصال عنه، مشيرا إلى ان 
احلريري أكد للمجتمعني انه فتح صفحة جديدة مع سورية وانه كان 
يسير بهذا املوضوع ببطء إلقناع الرأي العام وجمهوره ولكن األمور 

تسارعت ويجب على اجلميع السير وااللتزام باخلط اجلديد.

الخازن لعون: ال تغّبر على حذائي وانت ناقص و»صهرك حرامي«!
ونقوال يرد: يغبر على رأسك.. ومصير الوطن أهم منك

بيروت: أثار حديث العماد ميشال 
عون عن »احتالل النافذين« عقارا 
تابعا لدي����ر مار الي����اس الراس في 
كسروان غضب النائب السابق فريد 
هيكل اخلازن، الذي شن هجوما عنيفا 
على رئيس كتلة التغيير واإلصالح 
واتهمه بالكذب ومبصادرة أموال الدولة، 
خالل فترة رئاسته للحكومة العسكرية 
االنتقالية. ومع ان العماد عون لم يذكر 
اخلازن باالسم، فإن األخير أدرك انه 
املعني مبا قال����ه العماد في معرض 
حديثه عن »االحتالل املستمر« ألمالك 
دير مار الياس الراس وجبالة االسمنت 
التي تشغل قسما من عقارات الدير من 
دون وجه حق، فبادر الى عقد مؤمتر 
صحافي تناول فيه العماد عون بكالم 
غير مسبوق. وقال اخلازن متوجها الى 
عون »لقد عطلت احلكومة 6 أشهر لكي 
تأتي بصهرك )جبران باسيل( وزيرا، 
والذي إذا سألت عنه أي شخص على 
الطريق جلاوبك بأن يده ال »تلحق املياه 
الساخنة« يعني انه حرامي، بدال من 
ان ترسله ملعاجلة معامل الذوق التي 
تسبب األمراض السرطانية للناس«. 
اخلازن خاطب ع����ون قائال »ال أنت 
وال من هو أكب����ر منك »يغبر« علي، 
وال أنت وال غيرك يا عماد يغبر على 
هيكل اخلازن أو على حذاء رش����يد 
اخلازن«، مضيف����ا »اذا أتتك مذمتي 

من ناقص فهذه شهادة بأنني كامل، 
وأنت يا عماد ش����خص ناقص«. كما 
دعا اخلازن دعا عون الى رفع السرية 
املصرفية عن أموال����ه. وقال: كل ما 
قاله عون عن أمالك الدير كذب، ومن 
هنا أنا أسأله: لقد صادرت 35 مليون 
دوالر من صندوق اخلزينة اللبنانية 
طيلة 15 سنة وذهبت بها الى فرنسا، 
وملا رجعت مبوجب صفقة سياسية 
معروفة، أرجعت املال دون فوائده، 
ان فوائ����د 35 ملي����ون دوالر على 15 
سنة، تساوي أصل املبلغ على األقل. 
من جانبه رأى عضو تكتل »التغيير 
واإلص����الح« النائب نبي����ل نقوال أن 
»حملة النائب الس����ابق فريد هيكل 

اخلازن عل����ى رئيس تكتل »التغيير 
واإلصالح« العماد ميشال عون غير 
مبررة وتنم عن انعدام أخالقي«، وقال: 
»مثل هكذا أشخاص ال استمع إليهم، 
وقصة حراجل ال اع����رف ما إذا كان 
اخلازن معنيا بها«، وأضاف في هذا 
الس����ياق: »كالم العماد عون ال يغّبر 
على »سباطه« صحيح ألنه »أوطى 
من هيك بكثير« واجلنرال بغّبر على 
رأسه«، وبالتالي هناك مصير وطن 
أهم بكثير من فري����د اخلازن، وهذه 
املواضيع هي التي تهم العماد عون 
وليس فريد اخلازن واألشخاص الذين 
على شكله، وبالتالي نحن ال نريد أن 

نضيع وقتنا به«.

سجال حاد اللهجة بين الطرفين حول عقارات دير مار الياس الكسرواني

ميشال عون فريد اخلازن


