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االنتخابات البلدية: اتجاهان و3 نقاط خالفية
بيروت: االنتخابات البلدية ستجرى في موعدها سواء

اتفق على تعديل قانون البلديات أم لم يتفق عليه. 
وهذا موضوع محسوم بني الرئيس ميشال سليمان 
ورئيس احلكومة سعد احلريري اللذين ال يريان مبررا 
وموجبا لعدم اجراء هذه االنتخابات بعد النجاح في 
اج����راء انتخابات نيابية أصعب، وال يس����محان بأن 
يسجل عليهما التفريط أو التهاون في االستحقاقات 
الدس����تورية. وترى أوساط متابعة ان املوقف حيال 
االنتخاب����ات البلدية يتوزع في اجتاهني: األول متمس����ك مبوعد 
االنتخاب����ات ومنفتح على ادخ����ال تعديالت الزمة وممكنة ضمن 
املهلة احملددة، والثاني مصر على أولوية التعديالت والتحسينات 
على قانون البلديات مع م����ا ينطوي عليه هذا التوجه من خطر 
على االنتخابات اذا نش����ب خالف حول التعديالت. وتسجل هذه 
األوس����اط ثالث مالحظات أولية على النق����اط والبنود اخلالفية 

االصالحية:
1 - النسبية التي تشجع على اعتمادها باعتبارها تكسر حدة 
املنافس����ة، وبالتالي القطيعة بني العائالت داخل البلدات، فتوفر 
املشاركة لكل أطياف املجتمع، وتعّود الناس على إدارة شؤونهم 

احمللية بالتشارك.
2 - انتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من الشعب. فهذا االقتراح 
ال يقدم وال يؤخر عمليا، وهو لزوم ما ال يلزم، ألن معظم اللوائح 

تؤلف مسبقا على أساس رئيس ونائب رئيس وأعضاء، وصالحيات 
الرئيس في حالي االنتخاب املباش����ر أو غير املباشر هي نفسها 

وتقريبا مطلقة.
3 - بيروت والدعوة إلى تقس����يمها ثالث دوائر، خصوصا أن 
قانون البلديات ال ينص على املناصفة املسيحية � اإلسالمية كما 
في االنتخاب����ات النيابية، وبالتالي هذا التوزيع س����يضرب هذه 
املناصفة، بينما املصلحة تقضي بإبقاء بيروت موحدة وتشكيل 

الئحة تضم كل احليثيات الطائفية والسياسية.
ويعتبر معظم نواب بيروت أن اعتماد النسبية في االنتخابات 
البلدية ال يحل املشكلة في العاصمة، بل قد يؤدي، لاللتباس الذي 
يحيط بهذا الطرح، وإلى حدوث خلل في التمثيل الطائفي الذي ال 
يستند إلى العامل العددي وإمنا إلى العامل التوافقي، وعلى أساس 
املناصفة بني املسلمني واملسيحيني. ومع أن عدد الناخبني املسلمني 
يفوق بكثير عدد الناخبني املس����يحيني في بيروت، فإن املسلمني 
يتمثلون ب� 9 نواب في مقابل 10 نواب للمسيحيني، وهذا في اطار 
مبدأ التوافق إياه. ويصر أولئك النواب على تطبيق مبادرة رئيس 
احلكومة الراحل رفيق احلريري جله����ة املناصفة في العاصمة، 
إذ أنها الطريقة املثالية لتجنب أي حساس����ية طائفية، ولكن مع 
انتخاب رئيس البلدية ونائبه باالقتراع املباشر، وبالصورة التي 
حتل مش����كلة العالقة املعقدة مع احملافظ، وبالتالي حترر »بلدية 

بيروت املمتازة« من سلطة تشل عملها منذ سنوات طويلة.
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أخبار وأسرار لبنانية
اخلطوط مقطوعة بني بيت الوس�ط واملخت�ارة: ثمة من يرى 
اليوم اختالفا وتباعدا في وجهات النظر لم تكن ملحوظة 
في الس����نوات اخلمس املاضية بني احلريري وجنبالط، 
ويتوقف املتابعون عند ما جرى في مجلس الوزراء بني 
احلريري ووزير االش����غال غازي العريضي، وتصريح 
جنبالط بتأييده تقسيم بيروت في االنتخابات البلدية، 
ومالبسات والتباس����ات متصلة بالترشيحات الى غرفة 
الصناعة والتجارة في بيروت. وعليه يسجل البعض ان 
اخلطوط مقطوعة حاليا بني بيت الوسط واملختارة، وان 

العالقة لم يسبق ان بلغت هذا احلد من البرودة.
رواية بري عن تخفيض س�ن االقتراع: يروي الرئيس نبيه بري 
ان النائب��ن بطرس حرب ونائلة مع��وض كانا قد تقدما قبل 
سنوات باقتراح لتخفيض س��ن االقتراع، وانه كان مستعدا 
آنذاك للس��ير فيه حتى نهايته الدس��تورية السعيدة، ولكن 
البطريرك املاروني نصر اهلل صفير أوفد اليه الوزير ميشال 
ادة الذي نقل من سيد بكركي متنيا على رئيس املجلس بأن 
يجم��د هذا امللف، ألن املس��يحين غير مهيئن بعد للخوض 
فيه، فأجابه بري بانه مس��تعد للتجاوب مع رغبة البطريرك 
شرط ان يبادر حرب ومعوض الى سحب اقتراحهما، وهكذا 

كان.
أردوغان معجب باحلريري: الحظت أوس����اط ديبلوماسية 
عربية أن رئيس احلكومة التركية رجب طيب أردوغان 
اليترك مناسبة إال ويتحدث فيها عن نظيره اللبناني سعد 

احلريري وبإعجاب الفت.
أردوغان قال ملسؤول خليجي انه سيبذل قصارى جهده 
لتذليل العقبات أمام الرئيس احلريري وبالصورة التي 
تؤم����ن له فرصة حتقيق طموحات����ه وحتويل بالده إلى 

فردوس اقتصادي.
احتفال كبير: جتري التحضيرات على قدم وساق لالحتفال 
باملئوية السابعة عشرة ملار مارون في سورية من خالل احتفال 
كبير سيقام الشهر املقبل وسيغلب عليه احلضور املسيحي 

املاروني اللبناني.
اس�تقالة أبوالعينني: بعد ازدياد حدة التعقيدات بش����أن 
الهيكلي����ة القيادية حلركة »فتح« في لبنان، اقترح قطب 
بارز في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، استقالة سلطان 
أبوالعينني من عضوية اللجنة التنفيذية للحركة، وهي 
العضوية التي توجب عليه الوجود في رام اهلل، وعودة 
القدمي إلى قدمه، أي اس����تمراره في مهام أمني سر »فتح« 

في لبنان.

توقع مشاركة شعبية كثيفة بذكرى 14 شباط

مصدر ل� »األنباء«: حزب اهلل متحمس ل� »البلدية« وبري مع التأجيل
بيروت � ناجي يونس

توقع وزير أكثري ان تشكل املشاركة الشعبية في ذكرى استشهاد 
الرئيس رفيق احلريري مفاجأة بكثافتها، واالهم س���يكون ظهور 

قوى 14 آذار بقوة وحيوية وحضور.
وحول ما يتردد من اخطار عدوان اسرائيلي قال: سيكون الهدف 
االول واالخير من اي عدوان اسرائيلي اثبات ان الثمن الباهظ الذي 
س���يتكبده االسرائيليون سيفضي الى ضرب سالح حزب اهلل، لذا 
فان اي مغامرة ال حتقق هذا االمر سترتد عكسيا على الدولة العبرية 
وهو ما يدفع الى االعتق���اد ان احتمال وقوع حرب يوازي احتمال 

عدم وقوعها على حد سواء.

سالح حزب اهلل

وقال ان وقوع حرب لن يجدي نفعا اال اذا ادى الى ضرب سالح 
حزب اهلل ويدرك اجلميع وعلى رأسهم االميركيون ان سورية تبقى 

االكثر مقدرة على التحكم بهذا السالح بأي شكل من االشكال.
من هنا فان اي حرب ستنطلق من بعث الرسالة الواضحة في هذا 
االطار الى السوريني وكممارسة للضغوط عليهم جلعلهم يتصرفون 

مبا يصب في اخلانة املرسومة.
ويشير العارفون الى ان ال مؤشرات على وقوع احملظور في االمد 
املنظ���ور اال ان اهلل قد يخلق ما ال يعلم به احد في اش���هر الصيف 

او اخلريف.
وعن االنتخابات البلدية ق���ال الوزير االكثري ل� »األنباء«، لقد 

بات شب��ه محس���وم ان جت��ري االنتخاب��ات البلدية واالختيارية 
في الربي��ع املقبل واال يقر اي من االصالحات التي اقترحها الوزير 

زياد بارود.
والحظ ان حزب اهلل االكثر حماسة لهذه االنتخابات اما الرئيس 
بري فهو االكثر حماسة اليجاد املبررات التي تؤجلها، فاالول يبقى 
قادرا على حسم النتائج االنتخابية لصاحله في املناطق الشيعية في 
مطلق االحوال، مما سيضع الثاني امام واقع صعب اما املواجهة واما 
الرضوخ. اما النائب جنبالط فيفضل اي خيار في مجال االنتخابات 

البلدية يريده بري وحزب اهلل في الوقت نفسه.
وعن التعيينات االدارية ق���ال: يبدو ان العماد عون يبقى اكثر 
م���ن يخطط لينال احلصة االكبر من التعيينات االدارية وهو الذي 

ينادي باالصالح والتغيير والشفافية.
ورأى ان كثيري���ن ه���م االوادم الذين ميك���ن ان يحافظوا على 
اس���تقالليتهم وترضى عنهم اطراف عدة وله���م كفاءاتهم االدارية 

والوظيفية ويخدمون االدارة اللبنانية بدرجة اولى.

المحاصصة ستنتصر!

وسيعمل معظم االطراف لعرقلة االلتزام باالصول التي حتول 
دون محاصصة مفضوحة ومعيبة ويبدو ان احملاصصة هي التي 

ستنتصر في نهاية املطاف.
واذا كانت احملاصصة هي املصير احملتوم للتعيينات فمن االفضل 

اال يتم تعيني احد، فهذا اشرف لالدارة.

محنة الطائرة شغلت الحكومة.. والحريري في القاهرة اليوم
بيروت: عقد مجلس الوزراء

اللبناني جلسته األسبوعية 
عصر امس، في بعبدا برئاسة 
الرئي���س ميش���ال س���ليمان 
وحضور رئيس احلكومة سعد 
احلريري والوزراء، حيث تناول 
آلي���ة التعيينات اإلدارية التي 
عرضه���ا الوزير املعني محمد 
فنيش، باالضافة الى االنتخابات 

البلدية، قانونا وتوقيتا.
وتقدم���ت كارث���ة الطائرة 
اإلثيوبية التي سقطت في بحر 
بيروت وعلى متنها 90 راكبا 
بينهم 54 لبناني���ا، مداخالت 
الرئيس س���ليمان والرئيس 
احلريري وال���وزراء املعنيني، 
الى جانب اجلهود التي بذلتها 
املؤسسات املعنية من عسكرية 
وأمنية وصحي���ة، كما تناول 
إقامة جن���ازة وطنية  البحث 

للضحايا.
الرئيس احلريري يغادر اليوم 
االربعاء الى القاهرة في زيارة 
رسمية، على رأس وفد وزاري 
كبير يضم وزير اخلارجية علي 
الشامي، ووزير االقتصاد محمد 
الصفدي ووزير اإلعالم طارق 
متري ووزير الدولة ميش���ال 
فرعون ومستش���اريه باس���م 
الس���بع وهاني حمود ومحمد 

شطح ومازن حنا.
ويصحب احلريري عقيلته 
السيدة الرا، ألول مرة في زيارته 
الرس���مية منذ أصبح رئيسا 

ملجلس وزراء لبنان.
في غض���ون ذلك، وفي اول 
تعليق له، بعد إطاحة الطائرة 
اإلثيوبية املنكوبة باجللس���ة 
النيابي���ة التي كان���ت مقررة 
االثنني، برر رئيس املجلس نبيه 
بري إصراره على إدراج تعديل 
املادة 21 من الدستور خلفض 

النواب نبيه ب���ري عن إرجاء 
جلسة اللجان النيابية املشتركة 
التي كان���ت مقررة غ���دا الى 
العاشرة والنصف من قبل ظهر 

يوم الثالثاء.
كذلك أرجأت جلنة التربية 
الوطني���ة والثقافية والتعليم 
العالي جلستها التي كانت مقررة 
اليوم للسبب نفسه دون حتديد 

موعد جديد للجلسة املقبلة.

س���ن االقتراع، وعلى تشكيل 
الطائفية  العليا إللغاء  الهيئة 
السياسية بالقول: ان هيئة إلغاء 
الطائفية السياسية وخفض سن 
االقتراع ليسا أمالكا شخصية 
له ميلك حري���ة التصرف بها 
بل هو مسير وليس مخيرا في 

حتريكهما.
وأض���اف: انه التزام وطني 
وانه ال ميلك اخليار في التصرف 

مجلس النواب.
الى ذلك أرجأت جلنة الصحة 
العام���ة والعمل والش���ؤون 
االجتماعية جلستها التي كانت 
مقررة قبل ظهر امس، في املجلس 
النيابي، حي���ث توجه رئيس 
اللجنة النائب عاطف مجدالني 
وأعضاء اللجنة الى مستشفى 
بيروت احلكومي ملواكبة أعمال 
البحث وانتشال ضحايا كارثة 

به، وأشار جلريدة »السفير« ان 
موقفه من وضع خفض س���ن 
االقت���راع على ج���دول أعمال 
اجللسة النيابية، جاء ايضا في 
سياق عدم إعطاء من يتربص 
به فرصة ان يزايد عليه او ان 
ينصب له كمينا سياسيا، بالقول 
انه تهرب من منح الشباب حق 
االقتراع في االنتخابات البلدية، 
برغم التوافق على هذا املبدأ في 

الطائرة اإلثيوبية.
هذا وأرجأت جلنة األشغال 
العامة والطاقة والنقل جلستها 
التي كان���ت اليوم في املجلس 
فانتقل اعضاء اللجنة الى مطار 
بيروت الدول���ي لالطالع على 
آخر التحقيقات ومواكبة أعمال 
البحث ع���ن الضحايا وحطام 

الطائرة والصندوق األسود.
كم���ا أعلن رئي���س مجلس 

)محمود الطويل(احد عناصر الدفاع املدني اللبناني يبحث عن بقايا الطائرة املنكوبة على شاطئ الرملة البيضاء فيما تقوم السفن بالبحث عن هيكلها 

)ا.پ( عمال االنقاذ خالل نقلهم املزيد من اشالء وجثث ضحايا الطائرة االثيوبية امس

لبنان: نصراهلل تحدث عن الفجيعة والتداوالت يحسمها الصندوق األسود
بيروت � عمر حبنجر

السياسة لبست السواد على ضحايا الطائرة اإلثيوبية 
املنكوبة، في لبنان لليوم الثاني على التوالي أمس، وانصرف 
املسؤولون اللبنانيون الى متابعة عمليات البحث عن الطائرة 
وعن جثامني الركاب واشالئهم على الشواطئ، في وقت وجه 
فيه االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل رسالة 
الى ذوي الضحايا، وبينهم ش����خصيات مناصرة للحزب، 
حتدث فيها عن الفجيعة االنس����انية والوطنية التي حلت 

بهم، وحثهم على التجمل بالصبر.
ورمبا كان رجل االعمال حسن محمد تاج الدين الذي مت 
التعرف على جثمانه من جواز سفره الذي وجد في جيبه، 
احد هذه الشخصيات احملسوبة على احلزب، الذي مت تشييعه 

في بلدته »حناويه« بقضاء صور )اجلنوب(.
وابرز اخلطوات التي سجلت امس، عثور البحرية األملانية 
التابعة لليونيفيل على ست جثث عائمة على سطح املاء 
عند الفجر، باالضافة الى أش����الء صغيرة استجمعت على 
الشاطئ بحيث ارتفع عدد اجلثامني املنتشلة الى عشرين 
بينها جثمان طفل، وتبني ان اصحاب اجلثث املنتشلة حديثا 

لم يكونوا رابطي األحزمة.
وتردد ان سفينة االنقاذ االميركية التي وصلت ليل امس 
األول متكنت من رصد وحتديد مكان وجود هيكل الطائرة، 

على بعد ثالثة اميال من شاطئ خلدة.

عمق 65 مترًا كحد أقصى

وكان وزير الدفاع الياس املر قال ان السفينة االميركية 
املختص����ة بأعمال االنقاذ تقوم بتحديد العمق الذي غرقت 
فيه الطائرة، وعند التحديد يقوم مغاوير البحر التابعون 

للجيش اللبناني بالغطس في اثرها.
غي����ر ان الوزير لفت ال����ى ان مغاوير البحر اللبنانيني 
مزودين ب����آالت متكنهم من الغطس حت����ى 65 مترا كحد 
اقصى، وفي حال كانت الطائرة على عمق اكبر فس����نطلب 
من فرنس����ا والواليات املتحدة تقدمي فريق من الغطاسني 

لهذه املهمة.

وقالت تقارير اولية مصدرها السفينة االميركية ان ركاب 
الطائرة مبعظمهم مازال����وا مثبتني مبقاعدهم داخل هيكل 

الطائرة، ما يدحض نظرية انفجارها في اجلو.
وفي االجتماع الوزاري املسائي برئاسة الرئيس سعد 
احلريري طرحت فكرة تشكيل غرفة طوارئ دائمة ملعاجلة 
اي كارثة او ط����ارئ يتعرض له لبن����ان تالفيا للتقصير 

الذي ظهر.
واطلق خبراء الطيران والطيارون الس����ابقون سلسلة 
افتراضات تبقى معلقة على سجل بيانات الصندوق االسود. 
وركزت معظم االفتراضات على س����وء التنسيق بني برج 
املراقبة في مطار رفيق احلريري الدولي وقبطان الطائرة 
االثيوبية وقد تردد ان هذا االخير ادار ظهره لتعليمات برج 
املراقبة لتأخير االقالع او عدم التحليق في هذا االجتاه او 
ذاك. وق����د افاد العاملون في برج املراقبة بأن قائد الطائرة 
ل����م يكن يرف����ض توجيهاتهم لكنه وف����ي ذات الوقت كان 

يعمل عكسها.

تسجيالت برج المراقبة

وقد استمع اخلبراء الى تسجيل برج املراقبة للمحادثة 
مع قائد الطائرة، وسمعوا منه عبارة »روجر« اي موافق، 
لكن تبني انه كان اذا تلقى توجيها باالنحراف شماال يتوجه 
جنوبا والعكس بالعكس، وهكذا احلال بالنسبة الى االرتفاع 
الس����ريع البالغ الذي قصد منه تخطي مستوى العاصفة، 
مما افقده االتصال بب����رج املراقبة على حني غرة، ومن ثم 

السيطرة على الطائرة التي اصبحت في عني العاصفة.
وتساءل البعض عما اذا كان يتعني اغالق املطار ريثما 
ته����دأ العاصفة، لكن وزير االش����غال العامة والنقل غازي 
العريضي قال ان هناك طائرتني هبطتا قبل دقائق من اقالع 
الطائرة االثيوبية وطائرة اقلعت بعدها، فضال عن ان مثل 
هذا التدبير ليس معتمدا في مطارات العالم، وقال العريض: 
من غير املؤكد ان الطي����ار التزم بتوجيهات برج املراقبة، 
فيما اشار وزير الدفاع الياس املر الى ان خطأ ما حصل مع 
الطيار. وفي سياق االستنتاجات، الحظ الطبيب الشرعي 

الدكتور احمد املقداد الذي كش����ف على اجلثث املنتش����لة 
وعددها 14 جثة )حتى مس����اء االثنني( وبعض االشالء، ان 
معظم االصابات في قمة الرأس وهذا ما يسمح باالستنتاج 
ان رؤوس هؤالء ارتطمت باملقاعد التي امامها أو بأجس����ام 

صلبة، افضت الى تشويهها على النحو املوصوف.

الكلمة للصندوق األسود

غير ان الكابنت محمد حسون، الطيار في طيران الشرق 
األوس����ط حتدث من لندن، ناصحا بعدم االسترس����ال في 
التنبؤات وبانتظار العثور على الصندوق االسود الذي فيه 
االجابة عن كل التساؤالت ومتوقعا العثور على الصندوق 
الفسفوري البرتقالي اللون )خالفا السمه( نظرا لقرب مكان 

سقوط الطائرة من الشواطئ اللبنانية.
وقال الكابنت حسون ان الشركة املصنعة وحدها متلك 
تقنية فتح الصندوق وترجمة محتوياته بحضور الشركة 
املالكة للطائرة والبلد الذي وقعت فيه )لبنان( إضافة الى 

منظمة الطيران الدولية.
وكان مت امس توس����يع رقع����ة البحث، في ظل الطقس 
املستقر واملشمس مبشاركة جلنة حتقيق اثيوبية مع فريق 

كنسي جاء ملواكبة جثامني الضحايا االثيوبيني.
وقد عثر رج����ال االطفاء على قطعة م����ن احد جناحي 
الطائرة اضافة الى وس����ادة حتمل اسم الطيران االثيوبي 
فضال عن 6 مقاعد ومرحاض الطائرة على ش����اطئ الرملة 

البيضاء في بيروت.

السفير الفرنسي محبط

وبالنسبة للسفير الفرنس����ي دانيال بياتون فقد الزم 
غرفة في منزله منذ تبلغه نبأ سقوط الطائرة وعلى متنها 

زوجته مارال ممتنعا عن تلقي االتصاالت.
وتولى املستش����ار االعالمي في الس����فارة فرانسوا ابي 
صعب الرد على اتصاالت املعزي����ن. وعلمت »األنباء« ان 
جزءا من االحباط الذي يعيشه السفير الفرنسي ناجم عن 

كون عقيلته سافرت مبهمة كلفها بها شخصيا.

معلومات عن تحديد »غواصة« أميركية لموقع حطام الطائرة

إحباط السفير الفرنسي ناجم عن كون عقيلته سافرت بمهمة كلفها بها شخصياًتقاري�ر أميركية: معظم الركاب مازالوا مثبتين بمقاعدهم داخل هيكل الطائرة


