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ف�ي بيروت: تشير مصادر الى ان وجود العماد ميشال عون 
في مدريد أدى الى التباطؤ في تكثيف االتصاالت التي ستنشط 
في اليومني املقبلني بعد عودته. لكنها الحظت ان التيار الوطني 
احلر مييل الى التشدد في املفاوضات اعتقادا منه أنه قادر على 
حتسني شروطه في االئتالف البلدي، وهذا ما ملح اليه الوزير 
جبران باسيل في االتصاالت التمهيدية بقوله أمام الذين اتصلوا 
به إنه »ستكون لدينا حسابات خاصة في حال لم نتوصل الى 

توافق«.
ولم يعرف حتى الساعة، كما تقول املصادر، ما اذا كان باسيل 
يذهب بعيدا في التلويح مبوقف سياس���ي غير متوقع ميكن 
ان تنعكس ارتداداته الس���لبية على الوضع احلكومي، أم انه 
يصر عل���ى تكبير احلجر من خالل جتميعه عددا من األوراق 
السياسية الضاغطة قبل بدء املفاوضات النتزاع حصة بلدية 
أكبر من احلصة التي ستعرض عليه من نواب الدائرة األولى 

في بيروت )األشرفية(.
وتردد ان الرئيس سعد احلريري بات مستعدا ملنح عون عددا 
معقوال من املقاعد، وان يكن ليس العدد الذي يطالب به عون. 
وذكرت معلومات ان تيار املستقبل حسم قراره بترشيح أحد 
كوادره بالل حمد الى رئاسة البلدية، فيما تقدم حوالي تسعة 

من احملس���وبني على التيار الوطني احلر 
بترشيحاتهم في اطار العمل على اعداد الئحة 
ش���به مكتملة حتسبا لفرضية املعركة في 

حال تعذر التوافق. كما ان حزب اهلل قدم ترشيحات تضمنت 
أسماء ميكن تكييفها مع كل االحتماالت.

وحول موقف حزب الطاشناق وحزب اهلل في انتخابات بيروت، 
تقول مصادر ان الطاشناق حريص على عالقته التحالفية مع 
عون السيما في بيروت، لكن اصرار األخير على شروطه سيضع 
القوة األرمنية الرئيسة أمام خيارين: اما االنحياز الى جانب 
»التيار الوطني« أو سلوك اخليار اآلخر للقاء رئيس املجلس 
النيابي نبي���ه بري في منتصف الطريق والعمل معا من أجل 
حتبيذ االئت���الف في بيروت، خصوصا انه قادر على التدخل 
لدى حزب اهلل إلقناعه بخفض سقف مطالبه، ويبقى السؤال 
عن املوقف النهائي حلزب اهلل في حال أصر عون على انتزاع 
حصة كبيرة تفوق وزنه البل���دي وهل يقرر املضي معه في 
املعركة حتى النهاية وهو يعرف نتائجها س���لفا ورمبا خالفا 
ملوقف حليفه الرئيس بري املؤي���د للتوافق، ليس ألنه يريد 
احلفاظ على متثيل »أمل« في املجلس البلدي، لكن انسجاما مع 
قراره املشترك باالئتالف وحزب اهلل في البلدات الشيعية أو 

ذات الغالبية الشيعية على امتداد احملافظات 
اللبنانية من دون استثناء.

ويجر الس���ؤال س���ؤاال آخر يتعلق مبدى 
اس���تعداد حزب اهلل لتنظيم معركة قاس���ية ضد »املستقبل« 
ما دامت حصت���ه محفوظة من جهة ومادام أحد ال ينكر عليه 
حضوره املميز من خالل قوته الش���يعية في العاصمة. وثمة 
من يتساءل هل ان املعركة البلدية بحجم تقدميها وكأن احلزب 
يخوضها بالنيابة عن عون السيما في غرب بيروت، فيما يسعى 
الى حتصني الساحة وميضي في تنفيس أجواء االحتقان التي 
تسببت فيها حوادث أيار ٢٠٠٨ وحتديدا على صعيد الشيعة 

والسّنة.
في املنت: يش��ير مس��ؤولون في التيار الوطني احلر وحزب 
الطاشناق الى حتالف ثالثي بني التيار والطاشناق والنائب ميشال 
املر يغطي معظم بلدات املنت، بينما تش��ير أوساط املر الى خوضه 
االنتخاب��ات بتحالف��ات متفاوتة بني بلدة وأخ��رى، وتتوزع هذه 
التحالفات بني التيار الوطني احلر والكتائب والقوات. ونقل عن املر 
قوله ان االتصاالت جارية لتشكيل اللوائح وفق نسب محددة لكل 
طرف سياسي، مع مراعاة متثيل العائالت في كل بلدة. أما البلدات 
التي ال تتجاوب مع مس��عى التوافق وهي قليلة، »فلتحصل فيها 

معركة رياضية«.
في زحلة: حس���مت قوى 14 آذار خيارها بدعم الالئحة التي 
يترأسها رئيس البلدية احلالي أسعد زغيب، وتتوقع مصادر 
ان يبصر حتالف س���كاف فتوش التي���ار الوطني احلر النور 
قريبا، خصوصا ان أركان هذا التحالف جتمعهم مصلحة واحدة 
وقواسم مشتركة، علما ان التيار وفتوش يرفضان تفرد سكاف 
بإعالن تشكيل الالئحة من دون التشاور واالتفاق معهما على 
شكلها، خاصة بعد ان حسم سكاف رئاسة الالئحة الى جوزف 
دياب املعلوف، في حني يريد فتوش املش���اركة في القرار، أي 
حصوله على كوتا عددية من أعضائها، ويسانده التيار الوطني 

احلر الذي يريد تعزيز موقعه أيضا في تشكيل الالئحة.
في طرابلس: هناك حرص محلي من جميع األطراف على حفظ 

مقعدي املوارنة واألرثوذكس في املجلس البلدي العتيد.
في الكورة: قالت أوس���اط متابع���ة ان اتصاالت بعيدة عن 
األضواء يقوم بها النائ���ب فريد مكاري من أجل اصالح البني 
مع النائب س���ليمان فرجنية بعد طول انقطاع، وآخرها كان 
ارسال مكاري رسائل عن امكانية التحالف املبطن مع فرجنية 
ف���ي بعض بلديات الكورة. وكان ال���رد على مكاري: »نحن ال 

نتحالف اال على رأس السطح«.

َ دروس 7 مايو جنبالط: مسيحيو 14 آذار ليسو ا حلفائي .. ولم أنس
بيروت � عمر حبنجر

االنتخابات البلدية على األبواب، لكن املخاطر االس����رائيلية قاربت 
الداخل، أو هذا على األقل ما تنبئ به مخاوف ملك األردن عبداهلل الثاني 
من وقوع احلرب االسرائيلية خالل مايو ما لم تبادر ادارة الرئيس أوباما 

الضعيفة أمام االسرائيليني، الى خطوات باجتاه السالم.
بيد ان نائب األمني العام حلزب اهلل الش����يخ نعيم قاس����م يعتبر ان 
احلرب قد تش����ن على ايران، واضاف: في هذه احلالة ستشتعل املنطقة 

بأسرها، وضمنها بالطبع لبنان.
لكن رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري استبعد مجددا حصول 
أي تطورات عسكرية في املنطقة رغم التهديدات التي تطلقها اسرائيل 
عل����ى خلفية التهويل ضد ح����زب اهلل والزعم بامتالكه جيال جديدا من 

األسلحة املتطورة.
وأكد احلريري خالل ترؤسه جلس����ة مجلس الوزراء على ضرورة 
انس����حاب اسرائيل من األراضي اللبنانية احملتلة ومنها الغجر ومزارع 
شبعا وتالل كفر شوبا، مؤكدا على وجوب السير في عملية السالم في 
منطقة الش����رق األوسط على أس����اس املبادرة العربية للسالم، كما أكد 
على ان التهديدات االس����رائيلية األخيرة والكالم عن أس����لحة متطورة 
لدى حزب اهلل، هو من باب التخويف والتهويل وان جميع املؤش����رات 

تستبعد املواجهات العسكرية.

وجنبالط يحّذر

وعلى العكس منه فإن رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط 
حذر من الكالم االسرائيلي عن امتالك حزب اهلل صواريخ »سكود« ورأى 
فيه مقدمة لضرب سورية ولبنان، ورفض السير مع املنطق القائل بأن 

سالح املقاومة يشكل خطرا على لبنان.
جنبالط نزع عن سياسيي 14 آذار صفة احللفاء، وأطلق على البعض 
منهم لقب أصدقاء، وقال انه خسر لصاحلهم االنتخابات األخيرة، معتبرا 
ان لبنان موجود حاليا »وبحكم األمر الواقع« ضمن احملور السوري - 
االيراني بهدف »حفظ الوحدة الوطنية«. وأوضح جنبالط في حديث الى 
صحيفة »لوريان لو جور«الناطقة بالفرنس����ية نشر أمس »نحن بحكم 
األمر الواقع ضمن احملور الس����وري � االيران����ي من اجل حفظ الوحدة 

الوطنية وال ميكننا إال البقاء في هذا احملور«.
وطالب جنبالط بالتركيز على »االستراتيجية الدفاعية بداًل من اإلكثار 
من احلديث عن سالح حزب اهلل«، مضيفا »لم انس دروس السابع من 
مايو«. ورأى جنبالط »ان أحدا ال يستطيع إجبار حزب اهلل على تسليم 
أس����لحته«، مضيفا »لم عليه أصال ان يفعل ذلك؟ فاجليش اللبناني ال 
ميلك العتاد وال الوس����ائل الالزمة في مواجهة اسرائيل، علما ان اخلطر 
االسرائيلي هو نفس����ه ولم يتغير منذ عقود«. واعترف رئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي بانه وقع في »خطأ استراتيجي في السابع من مايو 
)٢٠٠٨( من خالل التس����بب في قرارين حكوميني« قضيا بالتحقيق في 
شبكة اتصاالت خاصة بحزب اهلل، وتغيير رئيس جهاز أمن املطار القريب 
من احلزب بسبب شكوك في تسهيله مسألة مراقبة حركة املطار للحزب 
الشيعي. واعتبر حزب اهلل في حينه هذين القرارين مسًا بأمنه. وقال 
جنبالط »كان هذا األمر مبنزلة فخ إلشعال حرب مذهبية في لبنان«. وفي 
حديث الى صحيفة »الشرق األوسط« السعودية الصادرة في لندن نشر 
أمس أيضا، تطرق جنبالط إلى االتهامات االسرائيلية األخيرة لسورية 
بنقل صواريخ »سكود« الى حزب اهلل. وقال »انه صاروخ قدمي، الكالم 
عنه فقط دعاية اسرائيلية قد تكون حتضيرا لضرب لبنان وسورية«. 
واضاف ردا على سؤال حول احتماالت توجيه ضربة اسرائيلية للبنان، 

»في أي حلظة«.
واضاف: ال اعالن لفوز بلديات بالتذكية قبل هذا التاريخ.

قرار سعودي ـ سوري بالتوافق

من جهتها، قالت اذاعة »صوت لبنان« ان هناك قرارا كبيرا موحى به 
من السعودية وسورية يكمن وراء التوافقات البلدية في صيدا، وقريبا 
في طرابلس، ورمبا الحقا في بيروت، اذا أمكن اقناع التيار الوطني احلر 
بخفض سقف مطالبه ولعل هذا ما كان وراء زيارة وزير االعالم والثقافة 

السعودي عبدالعزيز خوجة الى لبنان أمس.
وتردد ان الرئيس سعد احلريري بات مستعدا ملنح العماد عون بعض 
املقاعد في املجلس البلدي للعاصمة، وان يكن ليس العدد الذي يطالب 

به عون )4٠% من املقاعد البالغ عددها ٢4 مقعدا(.

لبنان يرزح تحت تهديد عدوان إسرائيلي»في أي لحظة« .. ونصيحة سعودية ـ سورية بالتوافق بلديًا

)محمود الطويل( .. وطفل يعبر عن لقمة العيش متظاهرون مينعون احدى سيارات التاكسي من العمل في يوم إضراب احتادات قطاع النقل  

بلديات 2010

انفتاح سوري 
على مالحظات اللجان  اللبنانية

بيروت � محمد حرفوش
كشفت مصادر ل� »األنباء« ان اجلانب السوري أبدى انفتاحا على 
املالحظ����ات اللبنانية فيما يتصل مبراجع����ة االتفاقيات املعقودة بني 

اجلانبني.
هذه املعلومات ترافقت مع حتضيرات جتري على خط الس����راي � 
دمشق متهيدا لزيارة الرئيس س����عد احلريري الثانية الى العاصمة 
الس����ورية من اجل التوقيع على اتفاقيات معدلة واخرى جديدة، كان 
الوفد االداري اللبناني قد ناقش����ها مع املس����ؤولني في سورية في 19 
اجلاري.  وفي هذا السياق، شدد مصدر في 14 آذار على ضرورة دعم 
الرئيس احلريري في »ادارته مللف العالقات اللبنانية � السورية من 
دولة الى دولة«، مشيرا الى ان احلريري الذي يبدي مرونة في مجال هذه 

العالقات ال يقدم تنازالت في الثوابت الرئيسية )احلقيقة مثال(.
املصدر ال� 14 آذاري ابلغ »األنب����اء« ان ملفات العالقة اللبنانية �� 
السورية ينبغي ان تتضمن معاجلة املشكالت املوروثة ومن ضمنها 
املعاهدة نفس����ها واالتفاقية االمنية ومس����ألتا احلدود واملعسكرات 
الفلس����طينية خارج املخيمات. واعتب����ر ان كل ما يجري بحثه حاليا 
فضال عن كونه ال يرقى الى مستوى اقفال الصفحة املاضية، ال يرقى 

الى مستوى التأسيس لشراكة لبنانية � سورية.
املصدر اعتبر ان االتفاقية االمنية بني لبنان وسورية يجب ان تلغى، 
الس����يما مع عدم وجود جيش سوري ومخابراته في لبنان، وقال ان 
سورية التي التزال الى اليوم تستحضر اتفاق القاهرة امللغي منذ ٢3 
عاما لدى حديثها عن القواعد الفلسطينية خارج املخيمات، ال يجوز 

ان تبقى امامها اتفاقية تسوغ لها أمورا معينة.
أما »املعاهدة« فتحتاج بحسب املصدر الى املجلس النيابي إللغائها 

بأكثرية »موصوفة«.

عودة حديث الحرب في المنطقة: صواريخ ال� »سكود« رأس جبل الجليد
بيروت: كان��ت جبهة 
احلرب، مب��ا في ذلك 
احلرب النفسية، قد هدأت 
منذ أسابيع وسحب كالم 
احلرب من التداول اإلعالمي 
الى حد كبير، وحتديدا بعد 
قمة دمشق الثالثية وما قيل 
عن »توازن ردع ورعب« 
أحدثته. ولكن أجواء احلرب جتددت في 
أعقاب تقارير غامضة وغير مؤكدة حتى 
اآلن ال من إس��رائيل وال من الواليات 
املتحدة حتدثت عن تس��ليم س��ورية 
صواريخ س��كود الى حزب اهلل، والتي 
تعتبر كاس��رة للتوازن االستراتيجي. 
فبادرت إسرائيل الى انتهاز هذه الفرصة 
وتضخي��م مس��ألة الصواريخ الى حد 
»جتهيزه��ا« كذريعة وغطاء ألي حرب 
محتملة ضد ح��زب اهلل ولبنان. وكان 
من الالفت ان اإلدارة االميركية تلقفت 
هذا املوضوع بحماسة مفرطة )بخالف 
تعاطيها الهادئ مع قمة األسد � جناد � 
نصراهلل( معتبرة، على لسان نائب مساعد 

وزيرة اخلارجية جيفري فيلتمان، ارسال 
الصواريخ عمال استفزازيا و»مهيجا« 
واتهاما خطيرا اذا تبني انه صحيح، وخطأ 
كبيرا ترتكبه دمش��ق وس��تدفع ثمنه، 
وحيث ستكون كل اخليارات مطروحة 

على الطاولة ملواجهة هذه املسألة.
ولكن صواريخ سكود ليست وحدها 
العامل احملرك ألجواء احلرب من جديد، 
وامنا ميكن اعتبارها »مبثابة رأس جبل 
اجلليد« الذي يخفي وضعا متأزما شديد 
التعقيد واحلساسية واخلطورة من جراء 
االشتباك احلاصل في امللفات ال� 3 الكبرى 
اإليرانية والعراقية والفلسطينية، ومع 
عودة امللف اإليراني الى مسار العقوبات 
والتصادم ودخ��ول العراق في مرحلة 
انتقالية من العنف والفراغ، وعدم حتقق 
أي تقدم في عملية السالم. وتبرز في 

هذا املجال نظريتان:
األولى: صادرة عن مصادر ديبلوماسية 
عربية، تعبر من جهة عن ارتياح بالغ الى 
التحول احلاصل في سياسة واشنطن 
والتزامها حيال عملية السالم بوصفها 

مصلحة إستراتيجية ألميركا والضغوط 
التي متارسها على إسرائيل. وتبدي من 
جهة أخرى خش��ية حقيقية إزاء إمكان 
حصول »تقاطع مصالح« إس��رائيلي � 
إيراني يطيح باجلهود واخلطط االميركية 
ويدفع املنطقة الى احلرب. وهذا التقاطع 

حاصل على مستويني:
� التط��رف االس��رائيلي )حكوم��ة 
نتنياه��و( وااليراني )نظام اجلمهورية 
االس��المية( يعارضان ومن منطلقات 
مختلفة عملية السالم على أساس حل 
الدولتني، وال مصلحة لهما في ان يبصر 
النور ألنه يجهض مش��اريع إسرائيل 
التوسعية املتطرفة ويساهم في تطويق 
ايران املتمددة في املنطقة من باب القضية 

الفلسطينية.
� إسرائيل وإيران تواجهان أوضاعا 
وضغوطا قوية دولية )عملية السالم وامللف 
)املعارضة(. وحيث  النووي( وداخلي��ة 
تصبح احلرب متنفس��ا ومخرجا لهذه 

األوضاع »املضغوطة واملسدودة«.
الثانية: صادرة عن مصادر إيرانية 

وسورية، تعبر من جهة عن ارتياب وحذر 
إزاء تضخيم مس��ألة صواريخ سكود 
والتذرع بها لدفع التوتر في املنطقة الى 
مستويات متقدمة، وتبدي من جهة أخرى 
خشية حقيقية من حصول تقاطع أميركي 
� إسرائيلي عند نقطة احلرب ومصلحة 
مش��تركة للهروب من إحراجات عملية 
السالم واألزمة التي تعصف بعالقاتهما. 
ومن جناح إسرائيل في جر أميركا الى 
سياستها وموقعها، مستفيدة من عامل 
الوقت الذي يضغط على أوباما ويدفعه 
الى اتخاذ قرارات صعبة وحتديد خياراته 
وتوجهات��ه على أبواب 3 اس��تحقاقات 
داهمة: االنتخابات النصفية للكونغرس 
في اخلريف املقبل التي حتدد احتمال 
التجديد له فترة رئاسية ثانية أو عدمه، 
واالنسحاب األميركي من العراق الذي 
يبدأ عده العكس��ي هذا الصيف، وسط 
مؤش��رات تؤكد ان اي��ران هي املؤهلة 
مل��لء الفراغ األميركي،  واملهلة الزمنية 
احملددة الحداث اختراق في عملية السالم 
وقبل انعقاد القمة العربية االستثنائية. 

وه��ذا الوضع يجعل قدرة إدارة أوباما 
على جلم االندفاعية اإلس��رائيلية نحو 
احلرب وممارسة ضغوط جدية عليها 
تصبح ق��درة ضعيفة ما يعزز احتمال 
خروج الوضع عن الس��يطرة. ومبا ان 
أوضاع الشرق األوسط تعيش حالة عدم 
اس��تقرار حقيقية، فإن وقوع أي خطأ 
في التقدير واحلسابات سيؤدي حتما 

الى كارثة إقليمية محققة.
وأم��ا »رغبة احلرب«، حس��ب هذه 
املصادر، فإنها موجودة لدى إسرائيل التي 
تقدم على اخليار العسكري في حالتني: 
اذا كان طريق التسوية السياسية مغايرا 
العتباراتها ومصاحلها. وإذا كان ميزان 
القوى االستراتيجي والتفوق االسرائيلي 
ف��ي خطر فعلي وقابال للتغير. واحلال 
ان العاملني متواف��ران حاليا ويدفعان، 
اضافة الى رفض إسرائيل ستاتيكو ما 
بعد حرب يولي��و 2006 وتفاقم خطر 
حزب اهلل، في تأجيج القلق االستراتيجي 
إلس��رائيل ودفعها الى »حافة الهاوية«. 

واحلرب.

شمعون ال يستبعد التحالف مع عون: ال مكان للنفور السياسي في االنتخابات
بيروت � زينة طبارة

رأى رئي���س حزب الوطنيني 
االحرار النائب دوري ش���معون 
ان التحالف���ات االنتخابي���ة في 
الساعة  الشوف لم تتغير حتى 
عن التحالفات التي كانت قائمة 
في انتخابات العام ٢٠٠4 في أكثر 
املناطق الش���وفية، مبعنى آخر 
يعتبر شمعون ان القدمي سيعود 
الى قدمه، بحي���ث تبقى صورة 
التحالفات هي نفسها التي اجريت 
على اساسها االنتخابات البلدية 
في العام ٢٠٠4، ولفت ش���معون 
الى ان املساعي واالتص��االت بني 
الفرق��اء كاف��ة لصياغ��ة تفاهمات 
انتخابية بلدية في الشوف تظهر 
حتى اآلن حسن النوايا من قبل 
اجلميع دون اس���تثناء، متمنيا 
استمرار هذا املسار على وضعه 
التوافقي وجتنيب الشوف معارك 

انتخابية ال لزوم لها.
وردا على سؤال لفت النائب 

شمعون في تصريح ل� »األنباء« 
ال���ى ان النفور السياس���ي بينه 
وبني العماد عون ال مكان له في 
احلس���ابات االنتخابية البلدية، 
كون الروابط العائلية في املناطق 
تفرض واقعا انتخابيا ال ميت الى 
الشأن السياسي بصلة، معتبرا ان 
اخلالفات حول السياسة العامة 
للبالد ال متنع احتمال قيام حتالف 
انتخابي ب���ني جميع الفرقاء في 
الشوف، مذكرا بأن في انتخابات 
الع���ام ٢٠٠4 لم حت���ل خالفاته 
السياس���ية مع النائب جنبالط 
آنذاك،  الذي كان حليف سورية 
دون اقامة تفاهمات انتخابية معه 
على املستوى البلدي، وبناء على 
ما تقدم أشار الى ان االمر قد يتكرر 
بينه وبني العم���اد عون بالرغم 
من اخلالف السياسي الذي حصل 
بينهما بعد الع���ام ٢٠٠5، وذلك 
العتب���اره ان املصلحة االمنائية 
لدي���ر القمر والش���وف فوق كل 

مصلحة اخرى.
على صعيد آخر علق النائب 
شمعون على تقرير االمني العام 
ل� »األمم املتحدة« بان كي مون، 
معتبرا ان ما س���اقه هذا االخير 
في تقريره الدوري حيال الوضع 
اللبنان���ي، يتضم���ن الكثير من 
احلقائق والوقائع، مش���يرا في 
املقابل الى ان مصداقية التقرير 

كانت س���تكون افضل بكثير مما 
جاءت علي���ه فيما ل���و تعاطى 
التجاوزات  الطريق م���ع  بنفس 
واالنتهاكات االسرائيلية للقوانني 
الدولية وللقرار 17٠1، معتبرا انه 
وبالرغ���م من واقعية ما جاء في 
تقرير بان كي مون، هناك معياران 
لدى »االمم املتحدة في تعاطيها مع 
الفرقاء املعنيني بالصراع الشرق 
اوسطي، بحيث تسارع الى تطبيق 
القوانني الدولية على فئة معينة 
من اطراف الصراع، وتكتفي في 
املقابل بتوجيه التأنيب السرائيل 
بطريقة ملطف���ة دون اتخاذ اي 
اجراءات عملية لردعها، معتبرا انه 
سواء كانت مزارع شبعا لبنانية او 
سورية فعلى »االمم املتحدة« إلزام 

اسرائيل باالنسحاب منها.

»سكود« ال يمكن اخفاؤها

التقرير الستقدام  ادانة  وعن 
حزب اهلل صواريخ »سكود« من 

سورية لفت النائب شمعون الى 
ان صواريخ »س���كود« املزعومة 
ال ميكن اخفاؤها بأي ش���كل من 
االشكال نظرا حلجمها الكبير، اذ 
البد من اكتشاف مواقعها بشكل 
ملحوظ فيما ل���و صحت رواية 
استقدامها الى حزب اهلل، خاصة 
ان الصواري���خ املذكورة تترافق 
مع اجهزة رادار يكون الصاروخ 
بدونها اعمى ال يستطيع اصابة 
هدفه، االمر الذي سيزيد من حتمية 
اكتشافها س���واء بالعني املجردة 
او من قبل الطيران االسرائيلي، 
كون الرادار ال ميكن تركيبه اال في 
مكان مكشوف لتحديد االحداثيات 
بشكل دقيق، مشيرا الى احتمال ان 
يكون موضوع صواريخ »سكود«، 
ذريعة تختلقها اسرائيل بهدف 
توجيه ضربة عسكرية للبنان، 
معتبرا في املقابل ان وجود السالح 
في لبنان خارج اطار الش���رعية 
اللبنانية يس���مح لالس���رائيلي 

الذرائع بش���كل يومي  باختالق 
مما يشكل خطرا على االستقرار 

في لبنان.

الطيران الحربي نقطة ضعف

وع����ن الس����جال الدائر حول 
امكانية اجليش بالتصدي السرائيل 
وحماية لبنان مبعزل عن سالح 
النائب شمعون ان  اكد  املقاومة، 
أي امكانية عسكرية سواء كانت 
للمقاومة او للجيش تبقى امكانية 
ضعيف����ة في ظل ع����دم امتالكها 
طيرانا حربيا حديثا يس����تطيع 
مواجهة الطيران االسرائيلي، وذلك 
العتباره ان ٢5 دقيقة من القصف 
اجلوي على لبنان كافية لتدمير 
بنيته التحتية واسقاط آالف القتلى 
اللبنانيني، مذكرا مبا احدثه  من 
الطيران االس����رائيل من دمار في 
العام ٢٠٠6، معتبرا واحلالة تلك 
ان افضل مدافع عن لبنان هو القرار 

الدولي 17٠1 وال شيء سواه.

أكد لـ »األنباء« أن صواريخ سكود ال يمكن إخفاؤها وربما كانت ذريعة العتداء إسرائيلي

دوري شمعون
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