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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو قوى 14 آذار رئيس حزب »الوطنيني 
االح����رار« النائب دوري ش����معون ان اخطر ما في 
سياسة العماد ميشال عون هو ممارسته فن الهروب 
ال����ى االمام، واصفا اياه بصاح����ب املهارات العالية 
في كيفية استقطاب عواطف املواطنني اللبنانيني، 
السيما عواطف املسيحيني منهم، الفتا الى ان عزم 
هذا االخير زيارة ضريح الشهيد داني شمعون في 
دي����ر القمر، خالل زيارته املرتقبة للجبل في االيام 
القليلة املقبلة، ليس سوى استخفاف بعقول الناس، 
وذلك ظنا منه ان زيارته للضريح ستحيطه بهالة 
من العواطف الش����عبية التي يفتقدها اصال، ليس 
فقط في دير القمر، امن����ا ايضا في مجمل املناطق 

الشوفية.
وأعرب النائب شمعون في تصريح ل� »األنباء« عن عدم استغرابه 
اهتمام العماد عون املفاجئ بزيارة ضريح الشهيد داني شمعون بعد 5 
سنوات من عودته من منفاه الفرنسي، وذلك العتباره ان هذه اخلطوة 
املغلفة بعاطفة مصطنعة على ابواب االنتخابات البلدية الس����تقطاب 
الناخبني، تذكر بزيارته للدكتور سمير جعجع في سجن وزارة الدفاع 
الوطني والتي كانت مغلفة بالعاطفة نفس����ها على ابواب االنتخابات 

النيابية في العام 2005.
م����ن جهة أخرى، لفت النائب ش����معون الى ان ما يجمع اليوم بني 

رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط 
والعم����اد عون، هو أبعد ما يك����ون عما يدعيه هذا 
االخير حول استرجاع اجراس الكنائس في الشوف 
واجلب����ل ككل، معتبرا ان انعطافة النائب جنبالط 
عن مسار قوى 14 آذار وحتضيراته لزيارة سورية 
كانت الركن الذي يبحث عنه العماد عون لفتح كوة 
يستطيع من خاللها الدخول سياسيا وشعبيا الى 
منطقة اجلبل، مبعنى آخر يعتبر النائب شمعون 
ان اهتمام النائب جنبالط بالعماد عون هو من باب 
انفتاحه على سورية بعد ان اصبح العماد عون رمزا 
من رموز سورية املميزين في لبنان، هذا من جهة 
ومن جهة اخرى تابع النائب شمعون ان ما يبديه 
العماد عون من حتبب للنائب جنبالط ليس اكثر 
من مناورة سياس����ية. وعلى مستوى آخر، تساءل 
النائب شمعون عن أسباب رفض البعض لعبارة »لبنان أوال« طالبا 
منه����م توضيح رؤيتهم عن االضرار التي من ش����أنها ان تطال لبنان 
سواء على مستوى انتمائه العربي أو على مستوى متسكه باحلقوق 
الفلسطينية أم على مستوى العداء الكامل الذي يكنه للكيان االسرائيلي، 
والذي دفع لبنان جراءه اكبر ضريبة دم بني كل الدول العربية، مطالبا 
من يرفض أن يكون لبنان أوال باس����تحضار تصريح واحد احد ألي 
مسؤول سوري أو مصري أو أردني أو سعودي يرفض فيه ان تكون 

بالده أوال كما يرفضون هم أن يكون لبنان اوال.

مصادر دمشق: ارتياح خلطاب احلريري.. وتفهم لكالم 
جعجع: أكدت مصادر سياسية مقربة من دمشق 
ان القيادة الس���ورية أبدت ارتياحها الشديد 
الى املوقف السياس���ي الذي أعلنه الرئيس 
احلريري في مهرجان 14 فبراير في الذكرى 
اخلامسة الغتيال والده، سواء جلهة العالقة 
مع سورية أم في ش���أن األوضاع اللبنانية. 
ونقلت املصادر، التي أطلعت جهات لبنانية 
على املوقف الس���وري، عن دمشق تقديرها 
للنهج الذي يتبع���ه احلريري، حتى ان هذه 
املصادر أوضحت ان أوساطا قيادية سورية 
أكدت أنها تتفهم املواقف التي أعلنها رئيس 
اللبنانية« د.س���مير جعجع  حزب »القوات 
وغيره حيال دمشق وسالح املقاومة، معتبرة 
ان ما جاء على لسانه في هذا الصدد ال يخرج 
عن السقف السياسي العام الذي حكم املهرجان 

اخلطاب���ي وانه ال ميكن 
الطلب من بعض األطراف 
تغيير مواقفهم بسرعة.

تيمور والعريضي مع جنبالط إلى دمشق: زيارة النائب 
وليد جنبالط الى دمشق أجنزت سياسيا وستحصل 
في غضون أيام، بعد ع��ودة جنبالط من قطر، 
وس��يرافقه فيها جنله تيم��ور والوزير غازي 
العريض��ي. ه��ذا م��ا تقول��ه مص��ادر احلزب 

االشتراكي.
التوتر األمني املسـتجد في مخيم عني احللوة طرح 

مالحظة وأثار قلقا: 
1 � لوحظ من جهة ان »جند الشام« الذي أعلن 
عن حله قبل سنتني، ولم يعد له من هيكلية 
تنظيمية مازال موجودا على األرض واعالميا 
على األقل ك� »يافطة وعنوان« لقوى إسالمية، 
وانه كان البادئ في تفجير الوضع... كما لوحظ 

أيضا ان »عصبة األنصار« 
التي كانت تضطلع دائما 
بدور »االطفائي« عندما 
يندلع اش���تباك بني »فتح« و»جند الش���ام« 
شاركت هذه املرة في املعركة مكرسة منطقة 
»مخيم الطوارئ« القريب من »محلة التعمير« 
حيث يتمركز »جند الشام« منطقة نفوذ لها، 
ومكرسة نفس���ها طرفا ومرجعا أساسيا في 

مخيم عني احللوة.
2 � هناك خشية وقلق من إمكان بقاء الوضع 
األمني في مخيم عني احللوة في دائرة التوتر 
واالهتزاز، ومن ان يكون مفتوحا على مرحلة 
أكثر تعقيدا وخطورة نتيجة تقاطع عدة عوامل 
واعتبارات التي تلخصها أوساط خبيرة بالشأن 

الفلسطيني في نقاط اخللل التالية: 
� اخللل في العالقة الفلسطينية � اللبنانية، 

والناجم عن الفجوة ما بني السياسة املعتمدة 
من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
»أبو مازن« في التعاطي مع الشرعية اللبنانية، 

وبني ما هو قائم ميدانيا.
� اخللل داخل »البيت الفتحاوي« في لبنان، 
نظرا للخالفات العميقة بني العميدين منير 

املقدح وسلطان أبو العينني.
� اخللل على املستوى العام، فيما يتعلق بقضية 
السالح الفلسطيني داخل وخارج املخيمات، 
خصوصا بعد زيارة أمني س���ر حركة »فتح 
االنتفاضة« أبو موسى الى لبنان، وتصريحاته 

امللتبسة.
� تخوف من وصول املصاحلة الفلسطينية � 
الفلسطينية الى حائط مسدود، وتفاقم االنقسام 
الداخلي الفلسطيني � الفلسطيني في لبنان 

واخلالف على املرجعية السياسية.

أخبار وأسرار لبنانية

زوار بعبدا لـ »األنباء«: الرئيس ُمِصّر 
على إجراء »البلدية« في موعدها

مصدر لـ »األنباء«: المفترض ان تكون 
معطيات »اإلثيوبية« اكتملت منطقياً

كشف الصندوقين األسودين عمل نوعي للمغاوير

داود رمال
نقل احد زوار رئيس اجلمهورية ل� »األنباء« عنه تأكيده »التمسك 
بإجراء االنتخابات البلدية واالختيارية في موعدها، حتى لو مت ذلك 
على أساس القانون احلالي في حال تعذر إدخال اإلصالحات املطلوبة«. 
وقال املصدر »ان هذه االنتخابات يجب ان حتصل حتى لو كانت هناك 
رغبة غير معلنة لدى بعض الفرقاء السياس����يني بتأجيلها«. وأشار 
املصدر الى ان »التأجيل لالنتخاب����ات البلدية في حال التوافق عليه 
يحتاج الى مشروع قانون إما من احلكومة أو من قبل مجلس النواب«. 
وس����أل املصدر »اذا مت التصويت على تأجيل االنتخابات البلدية، من 
يستطيع ضمان أن احد األطراف قد ال يلجأ الى الطعن بدستورية هذا 
القانون أمام املجلس الدستوري، خصوصا انه ال وجود ألسباب موجبة 
قاهرة تستدعي هذا التأجيل«. وتس����لم الرئيس سليمان من رئيس 
غرفة التجارة والصناعة في قطر الش����يخ خليفة بن جاسم آل ثاني 
وفي حضور وزير الدولة عدنان القصار دعوة الى حضور االحتفال 
الثالثني لتأس����يس االحتاد العربي لغرف التجارة والصناعة كضيف 
شرف بناء على رغبة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

بيروت ـ داود رمال
شكل عثور مغاوير البحر في اجليش اللبناني على ذاكرة الصندوق 
األسود الثاني الذي يحتوي على التسجيالت الصوتية لقمرة القيادة 
في الطائرة اإلثيوبية املنكوبة الفصل األخير الذي يستكمل عبره كل 
املعطيات املؤدية الى كشف حقيقة هذه الكارثة وحتديد طبيعة احلادث 

ان كان تقنيا او خطأ بشريا او اي احتمال آخر.
وقال مصدر واس����ع االطالع ومعني مبجريات البحث عن احلطام 
واألشالء ل� »األنباء« ان »اجناز العثور على ذاكرة احملادثات الصوتية 
في الصندوق األسود الثاني يسجل ملغاوير البحر اذ ان التصميم على 
هذا األمر رغم عدم كشفه عبر التقنيات حقق الهدف، اذ ان هذه الذاكرة 
كانت مركونة حتت احلطام ويصعب كش����فها بالعني اإللكترونية او 

املجردة«.
وأوضح املصدر »ان عملية الكشف عن الذاكرة جاءت بعدما شكل 
مغاوير البحر سلس����لة بشرية قامت بالغطس واملسح الدقيق باملتر 
املربع الواحد في منطقة البح����ث وعثرت على الذاكرة حتت احلطام 
وما كان لذلك أن يتم لوال التفاني واإلصرار والعزمية لدى املغاوير«.

وقال املصدر »ان سفينة البحث األولى »أوشن اليرت« غادرت منطقة 
البحث وباشرت سفينة البحث املتطورة جدا »اوديسيه اكسبلورر« 
امس عمليات البحث ف����ي املياه االقليمية ومهمتها البحث التفصيلي 
والدقيق في موقع حطام الطائرة مع توسيع رقعة البحث تدريجيا«. 
واش����ار املصدر الى انه »وبعد العثور على الصندوقني األسودين من 
املفترض ان تكون معطيات احلادث قد اكتملت منطقيا والتركيز اآلن 
هو على جمع األشالء واجلثث الكاملة وغير الكاملة، وحسب التقديرات 
ان معظم هويات األش����الء والضحايا قابل����ة للتحديد، واي جزء من 
األش����الء ميكن االعتماد عليه في حتديد الهوية وإعالن الوفاة«، علما 
انه مت التعرف امس على اش����الء جثتي ياسر اسماعيل وجمال علي 
خاتون. وأكد املصدر ان التركيز هو على كشف جميع اجلثث واألشالء 
وانتشالها وحده هو األولوية، اما بقية احلطام للطائرة املوجودة حتت 
املاء فإن مس����ألة انتشالها امر خاضع لقرار جلنة التحقيق اذا وجدت 
ضرورة لذلك بناء على معطيات الصندوقني األسودين مع اإلشارة الى 
ان »اوديسيه اكسبلورر« مجهزة بتقنيات متكنها من انتشال حطام من 
أعماق سحيقة وبأوزان كبيرة تصل الى األطنان«. وعلمت »األنباء« ان 
مسجل الصندوق األسود الثاني مت شحنه الى باريس على منت طائرة 

رئيس احلكومة اخلاصة ومبعية أعضاء جلنة التحقيق.

لبنان: االنتخابات البلدية في عنق زجاجة التعديالت القانونية
بيروت ـ عمر حبنجر

مازالت االنتخابات البلدية الشاغلة جللسات مجلس الوزراء، عالقة 
في عنق زجاجة قانونها العصي على التعديل والتطوير، بحكم اختالف 
وجهات النظر بني الوزراء املوزعني بني مطالب بالتعديل والتحديث من 
اجل انتخابات سليمة ومنتخبني جديدين، وبني مزايد في التعديالت 
على عمل عرقلة إجراء هذه االنتخابات العتبارات سياسية معروفة.

وتلعب األجواء اإلقليمية الغامضة األبعاد، دورها في ترجيح كفة 
التأجي���ل، وقد جاء خطاب األمني العام حلزب اهلل امس األول والذي 
رف���ع فيه قبضة قوية بوجه التهديدات اإلس���رائيلية معززا ملخاوف 
اخلائفني من ان تشغل االنتخابات البلدية اللبنانيني عن متابعة األخطار 

اإلسرائيلية احملتملة في توقيت االنتخابات إبان الربيع املقبل.

معادلة العين بالعين والسن بالسن

وكان األمني العام حلزب اهلل الس���يد حس���ن نصراهلل رفع سقف 
املواجهة احملتملة مع إس���رائيل بتحديده معادلة جديدة ألي مواجهة 
محتملة فتوعد اإلسرائيليني بضرب مطار بن غوريون في تل أبيب، 

حال استهدافهم مطار رفيق احلريري الدولي.
كما هدد اإلسرائيليني بإصابات دقيقة وبأن وظيفة الصواريخ لن 
تكون خدش بعض اجلدران، بل تدمير هذه األهداف تدميرا كامال، ما 

يشير الى امتالك احلزب نوعيات جديدة وحديثة من الصواريخ.
وفي رد ضمني على بعض الكلمات التي ألقيت في ذكرى 14 فبراير، 
توقف نصراهلل عند ال���كالم الذي اعتبر ان وجود املقاومة هو حجة 
كافية لشن العدو حربا، وقال: هناك لغة جديدة بدأت تظهر في مكان 
ضيق ومح���دد تقول ان وجود املقاومة حتى لو لم تتحرك هو حجة 
كافية ليش���ن العدو االسرائيلي حربا على لبنان، وهذا الكالم خطير 
جدا، فباحلد األدنى يعني تبريرا كامال ألي عدوان إس���رائيلي، ولكن 
اذا توس���عنا اكثر بالسؤال فهل يكون هذا استدعاء للحرب؟ هل نحن 

أمام ظروف 1982 جديدة؟
وأم���ام هذه اللغة س���أل نصراهلل الدولة، هل تس���كت عمن يقدم 
تبريرا كامال للعدوان على لبنان وش���عب لبن���ان وأرض لبنان كما 

يهدد اإلسرائيلي؟
غي���ر ان موفد األمني العام لألمم املتح���دة مايكل ويليامز، عاكس 
تقديرات األمني العام نصراهلل للمخاطر العدوانية اإلسرائيلية حينما 
أك���د لصحيفة »النهار« البيروتية امس ان ال حرب إس���رائيلية على 
لبنان في امل���دى املنظور، واصفا بعض املواقف اإلس���رائيلية بأنها 

موجهة الى الداخل.
عل���ى اي حال، التخوف من اعتداءات إس���رائيلية على لبنان هذا 
الصيف، او في الربيع الذي يسبقه، كان دائما محط كالم كبار املسؤولني 

اللبنانيني مع ضيوفهم األميركيني او األوروبيني.
بي���د ان احلكومة اللبنانية، مصرة على متابعة البحث في قانون 
البلديات، كما حدث في اجتماعها األسبوعي امس، وكأن هذه االنتخابات 

ستحصل في موعدها.

مجلس الوزراء

وهك���ذا تابع مجلس الوزراء امس مناقش���ة ما تبقى من بنود في 
مشروع قانون االنتخابات البلدية واالختيارية مع ترجيح تأجيل هذا 

امللف الى جلسات الحقة، بحسب اوساط وزارية.
النقاط العالق���ة كما هو معروف هي النس���بية وانتخاب رئيس 
البلدية ونائبه من الش���عب مباشرة وتش���كيل هيئة لإلشراف على 

االنتخابات.
وطبقا للمعلومات، فإن الرئيس ميشال سليمان الذي ترأس اجللسة 
اس���تهل بطرح موضوع النسبية، حيث تساءل عما اذا كان لألطراف 
الوزارية من غّير رأيه حيالها مبا يبرر فتح النقاش حولها، واال فإنه 
سيعتبر اال جدوى من جتديد احلوار حولها مادامت النقاشات السابقة 
اظهرت نوعا م���ن التعادل بني الوزراء الرافض���ني او املؤيدين، علما 
ان الرئيس لن يطرح »النس���بية« على التصويت ما لم تكن اكثرية 

الثلثني مضمونة لها.
هنا الحت مالمح تعديل في موقف وزراء »املستقبل« من موضوع 
النسبية، وفي هذا الس���ياق اكد الوزير جان اوغاسبيان قبل جلسة 
مجلس الوزراء امس ان الرئيس احلريري مس���تعد للسير بالنسبية 
ش���رط ان تأتي في سياق حل وفاقي وان تعمم على كل املناطق، ألن 

اقتصارها على مناطق دون األخرى يتعارض مع املساواة.
الوزير وائل أبوفاعور عضو كتلة جنبالط توقع من جهته جلسة 
اخرى من جلس���ات »التمرين النظري« والتخطيط البلدي، موضحا 
ان احلزب التقدمي االشتراكي يؤيد النسبية مادامت طرحا اصالحيا 
مجردا، لكن ما نخشاه هو اس���تخدامها في الصراع السياسي القائم 
للمزايدة، او لتحس���ني املواقع، أبوفاعور رفض فكرة انتخاب رئيس 
الهيئة التنفيذي���ة في القوات اللبنانية ونبه ال���ى ان بعض الفرقاء 
ال يري���دون اجراء االنتخابات البلدي���ة، واصفا ما يحصل ب� »املهزلة 
الكبيرة« وعملية »الغش املوصوفة«، مؤيدا ما يرتئيه مجلس الوزراء 

من اصالحات ألن املهم اجراؤها في موعدها.

عودة عون وجنبالط من الدوحة

وتأمل املصادر احلكومية ان تس���اهم عودة العماد ميش���ال عون 
والنائ���ب وليد جنبالط من الدوح���ة امس، كل في طائرة خاصة، في 
تس���هيل عملية انضاج قانون االنتخابات البلدية، في ضوء ما يكون 

قد توافقا عليه خالل محادثاتهما الثنائية في العاصمة القطرية.
وباملناسبة، عاد الى بيروت امس قادما من واشنطن وزير الدفاع 
الي���اس املر بعد زيارة دامت اياما ع���دة وارتبطت مبباحثات تتناول 

تسليح اجليش اللبناني.

»معادلة« نصراهلل اإلسرائيلية تثير االهتمام

دوري شمعون

)محمود الطويل( عودة احلياة تدريجيا الى مخيم عني احللوة بعد اشتباكات عنيفة بني حركة فتح وجند الشام مساء امس االول

شمعون لـ »األنباء«: عون انتظر انعطافة جنبالط لدخول الجبل!
رئيس حزب الوطنيين األحرار تساءل عن سبب رفض الرافضين لعبارة »لبنان أواًل«

كيف سيكون مستوى التمثيل اللبناني في القمة العربية املرتقبة؟

ماذا لو طُرحت المشاركة في »قمة ليبيا« على الحكومة اللبنانية للتصويت؟
بيروت: حترك زيارة 
األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى في 
بيروت ليومني يجري 
خاللهم���ا محادثات مع 
املس���ؤولني اللبنانيني 
تخلله حف���ل تكرميي 
اقامه منت���دى الطائف 
مساء أمس، موضوع مقاطعة لبنان 
أو مشاركته في أعمال القمة العربية 
التي س���تعقد في ليبيا في 27 و28 
مارس املقبل، وحيث لن يكون من 
الس���هولة مبكان ان يشارك لبنان 
في هذه القمة في ظل املوقف احلاد 
الذي  واملتصلب للطائفة الشيعية 
عبر عنه الرئيس نبيه بري واملجلس 
الشيعي األعلى اللذان يدعوان الى 
مقاطعة القمة ألنها تنعقد في ليبيا 
املسؤولة عن تغييب اإلمام موسى 
الصدر منذ أغس���طس 1978  ومن 
املفترض ان يتخذ قرار مش���اركة 
لبنان بعد التش���اور ضمن مجلس 
الوزراء الذي يضم 6 وزراء شيعة 

ويضم حلفاء أقوياء للثنائي الشيعي 
يجعلهم���ا ميتلكان أكثر من نصف 
القضية  األصوات بخصوص هذه 
املواقف األخيرة للنائب وليد  بعد 
جنبالط، علما انه ال الرئيس سليمان 
وال الرئيس احلريري في وارد طرح 
املوضوع على التصويت ويفضالن 
الوصول الى صيغة ما بشأنه نظرا 
الى حساس���يته، والى موقف من 
فريق آخر يقول بعدم جواز غياب 
لبنان ألن القم���ة العربية تنظمها 
اجلامعة العربية وهي رئاسة دورية 
باألحرف األبجدية، وخصوصا ان 
ملفات مهمة للغاية مطروحة على 
جدول أعمالها، وميكن لبنان ان يدعو 
القمة الى اتخاذ موقف حاس���م من 
املتزايدة  التهديدات االس���رائيلية 
للبنان ولش���مولية العدوان عليه 

في حال حصوله.
وتذهب مصادر شيعية الى حد 
اعتبار حضور لبنان القمة »اساءة« 
اللبنانيني  الى مش���اعر فريق من 
له وضعه وموقفه على الس���احة 

اللبنانية، علما ان عدم املشاركة وفقا 
للمصادر نفسها لن يبدل في الواقع 
العربي شيئا السيما ان لبنان ودوال 
عدة غابت في مناس���بات مختلفة 
عن قم���م عربية عق���دت، والعقيد 
معمر القذافي نفس���ه غاب عن قمة 
بيروت وأوفد وزير خارجيته آنذاك 
علي عبدالسالم التريكي الى لبنان 
للمشاركة في أعمال القمة عام 2002 
وفيما تصر املرجعيات الشيعية على 
عدم القبول بأي »دعس���ة ناقصة« 
تصدر عن املسؤولني اللبنانيني، تدعو 
مصادر ديبلوماسية الى التعاطي مع 
هذا االس���تحقاق بواقعية من دون 
اغف���ال الدور الوطن���ي الذي لعبه 
اللبنانية  اإلمام الصدر في احلياة 
منذ ترؤس���ه للمجلس اإلس���المي 
الش���يعي األعلى، وذلك من خالل 
النظر الى ان القمة العربية املنعقدة 
في ليبيا،  تدعو اليها جامعة الدول 
العربية التي متثل كل الدول العربية، 
وتطرح منها مسائل وقضايا مهمة 
قد ال يكون من املفيد ان يغيب لبنان 

عن املشاركة في مناقشتها واتخاذ 
موقف منها.

اضافة الى ذلك، فإن لبنان الذي 
بات عضوا غي���ر دائم في مجلس 
األمن الدولي ميثل املجموعة العربية 
في هذه املناسبة الدولية، وبالتالي 
ال ميكنه ان يقاطع قمة قد ترس���م 
العربية في اآلتي  الدول  سياس���ة 
من األي���ام، ويكون عليه أي لبنان 
ترجمتها في أهم هيئة دولية منبثقة 
عن األمم املتحدة، وهي مجلس األمن 

الدولي.
وتتحدث مصادر عن »حل وسط« 
يتم التحضير له وتسويقه ويقضي 
بأن يكون الوفد اللبناني في القمة 
برئاس���ة وزير اخلارجية بالوكالة 
طارق متري، وان تتضمن كلمة لبنان 
أمام القمة اشارة الى قضية الصدر، 
وان كانت هذه النقطة التزال موضع 
بحث وتش���اور نظرا لدقتها. )ثمة 
من يقترح خفض مستوى التمثيل 
اللبناني ليكون عبر القائم باألعمال 

في السفارة في ليبيا(.

الظرف اإلقليمي يدفع في اتجاه المشاركة والواقع اللبناني يدفع في اتجاه خفض مستوى التمثيل
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