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بيروت ـ داود رمال
أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود »جهوزية 
الوزارة التامة إلجراء االنتخابات البلدية واالختيارية 
على اس����اس القانون القائم، اما اجلهوزية لتطبيق 
اإلصالحات فهي رهن بإقرار مشروع القانون ضمن 
املهل املعقولة«، موضحا ان »التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية سيترجم في مجلس النواب 

خالل مناقشة مشروع قانون االنتخابات البلدية«.
وأضاف بارود قائال: انا ملزم بإجراء االنتخابات 
وفق القانون الذي يكون قائما وساري املفعول ضمن 
امله����ل املطلوبة اما اذا كانت هناك رغبة لربط إجراء 
االنتخابات باإلصالحات فهذا يستوجب قانونا يؤجل 
أو ميدد والية املجالس البلدية واالختيارية احلالية، 
مش����يرا الى ان »ربط اإلصالحات باالنتخابات كالم 
سمعناه من العماد ميشال عون والوزير محمد فنيش 
والرئيس س����عد احلريري الذي متنى إعطاء احليز 
الكافي لإلصالحات لكي تقر وجترى أول انتخابات على 
أساسها«. ولفت الوزير بارود في حديث ل� »األنباء« 
الى ان ما أثير حول تنصت السفارة األميركية فاألمر 
»ليس طلب »داتا« بقدر ما هو برنامج تدريب ضمن 
قوى األمن الداخلي بناء على اتفاقية منذ العام 2007 
وهذا الطلب لم يذهب الى التنفيذ«، معبرا عن ارتياحه 
»لتلقف جلنة اإلعالم واالتصاالت لهذا املوضوع املرشح 
لالنتهاء«، مؤكدا ان مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء 

اشرف ريفي »يعمل ضمن سقف القانون«.
وفيما يلي نص احلوار:

بداي��ة، ما مدى جهوزي��ة وزارة الداخلية والبلديات 
لالنتخابات البلدية واالختيارية املقبلة؟

الوزارة في جهوزية تامة على اساس القانون القائم 
واقترحت ضمن مجلس الوزراء اإلصالحات وواكبتها 
وقدمت افكارا أقرت في معظمها في مجلس الوزراء 
اما اجلهوزية لتطبيقه����ا فرهن بإقرار هذا القانون، 

ضمن مهل معقولة قبل االنتخابات.
ولكن املجل��س النيابي قد ال يتمك��ن ضمن الوقت 

املتبق��ي م��ن االنتهاء من دراس��ة 
مشروع القانون في اللجان النيابية 

وإقراره في الهيئة العامة؟
الن����واب هو صاحب  مجلس 
التش����ريع والتعاون بني  سلطة 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وسيترجم في مجلس النواب في 
إطار مناقش����ة مش����روع قانون 
االنتخاب����ات البلدية، ورمبا لدى 
مجلس الن����واب تصور ما حول 
هذا املوضوع، فإننا نناقش ضمن 
اللجان أوال ومن ثم ضمن الهيئة 
العامة، واحلكومة تطبق القانون 
الذي يكون اما ساريا او يكون قد 

أقره او عدله مجلس النواب.
ولك��ن اذا لم يقر مجلس الن��واب اإلصالحات على 
القان��ون البلدي فس��تتم دعوة الهيئ��ات الناخبة على 
اساس القانون احلالي، اال يعني ذلك تأجيل االصالحات 

ل� 6 سنوات اضافية؟
انا ملزم بتطبيق القانون الذي يكون قائما وساري 
املفعول ضمن املهل املطلوبة على هذا املستوى، لذلك اذا 
كان هذا املوضوع له عالقة باإلصالحات، فهي مازالت 
مشروع قانون ولم تشرع بعد، وفي االنتظار ثمة قانون 
قائم، وكوزارة داخلية انا ملزم بتطبيق هذا القانون، 

وبإجراء كل االستعدادات الالزمة لتطبيقه.
لكن ماذا ل��و مت ربط اجراء االنتخابات باإلصالحات 

في ظل وجود مواقف تعبر عن هذا التوجه؟
اذا كانت هناك من رغبة في ربط إجراء االنتخابات 
باالصالحات اجلاري البحث فيها، فهذا امر يستوجب 
ايض����ا قانونا يؤجل او ميدد والية املجالس البلدية 
واالختيارية احلالية، ولكن هذا املوضوع غير مطروح 
بالنسبة لي وهذا املوضوع يطرح في مجلس النواب، 
فاحلكومة أعدت مشروع قانون وناقشته على مدى 
7 جلس����ات، واآلن افضل عدم الكالم عن رمي الكرة 

في ملعب مجل����س النواب، النه 
ليس رميا للكرة امنا تعاون بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
ومن حق مجلس النواب ان يناقش 
هذا املوضوع على مستوى التوقيت 
ايضا وليس فقط على مس����توى 
املضمون، ميك����ن ملجلس النواب 
ان يناقش في التوقيت وفي ربط 
اجراء االنتخابات باالصالحات وهذا 
الكالم سبق ان سمعناه من العماد 
ميش����ال عون ومن الوزير محمد 
فنيش وفي اجللسة االخيرة اشار 
رئيس احلكومة سعد احلريري، 
ليس الى تأجيل االنتخابات، وامنا 
الى ربط اجرائها باالصالحات، وألكون اكثر دقة، امتنى 
ان نعط����ي احليز الكافي لالصالحات لكي تقر ولكي 

نطبق هذه االصالحات في اول انتخابات.
وهل املوضوع يحتاج الى قرار؟

كل ما ذكرته يطرح مسألة لها عالقة بكل القوى 
السياس����ية وتفترض تفاهم احلد االدنى بني القوى 
السياسية للوصول الى حل يعطي اللبنانيني اجوبة 
حول االنتخابات البلدية، فاليوم الناخب او املرشح 
ال يعرف اذا كان سينتخب او سيترشح على اساس 
القانون القدمي او القان����ون اجلديد الذي لم يصبح 

قانونا بعد.

قضية السفارة األميركية انتهت

فيما يخص ما نشر حول طلب السفارة االميركية 
في بيروت ال� »داتا« من وزارة االتصاالت، ما صحة 

ذلك وفي أي خانة تضع ذلك؟
اوال املوضوع لي���س طلب »داتا« بقدر ما هو 
في اطار برنامج تدريب ضمن قوى االمن الداخلي 
وهو ناجت عن اتفاقية منذ العام 2007، عمليا هذا 
الطلب لم يذهب الى التنفيذ امنا سلك طريقه عبر 

وزارة الداخلية ال���ى وزارة االتصاالت، وعندما 
احلت املوضوع الى وزير االتصاالت لم اقرن هذه 
االحالة مع أي موافقة مسبقة امنا طلبت من وزارة 
االتصاالت ابداء رأيها التقني في هذا املوضوع ليتم 
املوافقة او عدم املوافقة على اس���اس رأي وزارة 
االتص���االت وعندما اتى جواب وزارة االتصاالت 
سلبيا احلت املوضوع الى قوى االمن الداخلي مع 

عدم املوافقة وتوقف املوضوع عند هذا احلد.
ولكن هذا املوضوع اخذ منحى سياسيا؟

في الشق السياسي، هذا املوضوع قيد البحث 
امام جلنة االتصاالت البرملانية، وانا مرتاح لتلقف 
جلنة االعالم واالتصاالت لهذا املوضوع، الن بحثه 
ضمن املؤسس���ات افضل من بحثه في اي مكان 
آخر، والن اللجنة دخلت على املوضوع انطالقا من 
دورها ولم تدخل عليها باي صورة تخوينية او 
بصورة اتهامية على االطالق وقوى االمن الداخلي 
هي مؤسسة يجب ان تعمل ضمن القانون واجلميع 
حريص على ان تكون ثمة ضوابط لكل عمل االجهزة 
االمنية واالدارية وهذا املوضوع اعتقد انه مرشح 
لالنتهاء ليس على طريقة »اللفلفة« امنا عن طريق 

اعطاء اجوبة واضحة ونهائية.

اللواء ريفي يعمل ضمن سقف القانون

هذا يعني ان مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء 
اش��رف ريفي لم يتج��اوز القان��ون او يخطئ في 

تصرفه كما يحاول ان يزعم البعض؟
مدير عام قوى االمن الداخلي يعمل ضمن سقف 
القان���ون واالنظمة، وقد اجاب عن كل االس���ئلة 
في االجتماع االخي���ر للجنة االعالم واالتصاالت 
وسيجيب عن االس���ئلة في االجتماع املقبل غدا 
االربعاء ويقدم كل املس���تندات املطلوبة، ليست 
ثمة امور مخيفة على املجلس النيابي وكلنا حتت 
رقابة املجلس النيابي كسلطة تنفيذية ومبا في 

ذلك االجهزة االمنية.

دمشق تضع حدًا لكل ما يقال
عن »زيارة جنبالط«

بيروت: زيارة الزعيم الدرزي وليد جنبالط 
الى دمشق حصلت سياسيا منذ أشهر ولم تعد 

مسألة الزيارة إال مسألة »توقيت واخراج«.
ويبدو أنها ستحصل على أرض الواقع بعد 16 
مارس بعدما تبلغ جنبالط املوعد الرسمي لزيارته 
ولقائه األسد، وبعدما يكون قد أنهى ما عليه من 
آالم وتوضيح واعتذار في اطاللتني: اطاللة اعالمية 
من على شاش��ة قناة »اجلزيرة« يوم 13 مارس 
لشرح كل مالبسات املرحلة املاضية، واطاللة سياسية يوم 16 
مارس )ذكرى اغتي��ال والده كمال جنبالط( ملخاطبة الرئيس 
بشار االسد بشكل مباشر، ومع حصول الزيارة تتوقف كل 
أن��واع التكهنات والتقديرات التي وصلت الى حد التش��كيك 
في استقبال دمشق جلنبالط. وذكر بعضها ان املهم بالنسبة 
لدمشق كان ذهاب الرئيس سعد احلريري اليها ولم تعد زيارة 
جنبالط مهمة بالنسبة اليها. وهناك من قال ان دمشق متارس 
سياسة إضعاف بحق جنبالط الى درجة انه لو قرر االنقالب 
عليها في املستقبل ال يعود النقالبه أهمية وشأنا، وهناك من 
قال ان دمش��ق تريد جنبالط في صفها بشكل كامل ونهائي 
وتنتظر ان يستكمل استدارته السياسية، بحيث ال يبقى »رجال 
في البور« و»رجال في الفالحة« وقادرا على التغيير والتحول 
في أي اجتاه متى أراد، وهناك من يقول ان سورية ال تسامح 
جنبالط على ما قاله وفعله في حقها طوال سنوات، وهو الذي 
يدين بوصوله الى سدة الزعامة والسلطة لدعم دمشق. ولذلك 
فإن دمشق اذا قررت اس��تقبال جنبالط فليس لتعطيه قوة 
وتعيده حليفا أساسيا لها، وامنا إلغالق صفحة املاضي على 
ان يفت��ح صفحة جديدة من العالقة مع تيمور وليد جنبالط. 
في ه��ذا االطار، أكدت صحيفة »الق��دس العربي« ان رئيس 
»اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط يعكف حاليا على 
وضع عناوين كلمته ملناسبة 16 مارس، ورمبا تكون مفاجأتها 
الكبيرة تسمية جنله تيمور وليد جنبالط خليفة له في قيادة 
احلزب »التقدمي االشتراكي« والطائفة الدرزية في لبنان. ومن 
أهم عناوين اخلطاب كذلك توجهه الى الشعب السوري لشرح 
موقفه من القيادة السورية خالل السنوات اخلمس املاضية، 

إلنهاء أعنف قطيعة سادت العالقات بني اجلانبني.
وقال��ت ان الزعيم اللبناني يريد بهذه املناس��بة ان يعلن 
جنله امتدادا للسياسة اجلنبالطية ببعديها اللبناني والعربي، 
غير ان وليد بيك لن يعتزل احلياة السياس��ية، بل سيحرص 

على مواكبة جتربة تيمور في تولي الزعامة.
وذك��رت الصحيفة ان جنبالط كان فاجأ حلقة ضيقة من 
أصدقائه في احلزب اثناء توتر العالقات مع دمشق بسؤال: هل 
تعتقدون أن علي ترك العمل السياسي في لبنان؟ واستدرك 
ان تيمور يتعلم األشياء بسرعة، وميكنه أن يلعب دورا أكبر 
في املرحل��ة املقبلة، وأنا قلت له منذ عام ونصف على األقل 

إن عليه االستعداد لدور كبير إذا اغتالوني.
وأضاف ان هناك أشياء كثيرة مرتبطة بي شخصيا، وإذا 
بادرت أنا إلى االنسحاب املبكر فرمبا يتيح ذلك البني تيمور 
وآلخرين من زعمائنا إعادة وصل األمور مع كثيرين في لبنان 
وخارجه. وكشفت ان تيمور جنبالط قام أخيرا بزيارة سرية 
الى دمشق التقى خاللها وفدا ضم مشايخ من الطائفة الدرزية 
السورية، وشقيق الرئيس السوري ماهر األسد، وجرى بحث 
مطول في العالقة بني الزعيم الدرزي وسورية وفي ضرورة 
فتح صفحة جديدة في هذه العالقة، مع تناول األسباب التي 
أدت الى القطيعة التي حصلت بني قصر املهاجرين واملختارة. 
ولف��ت املصدر الى أن هذه الزيارة مت اإلعداد لها عبر فريقني 
لبنانيني هما حزب اهلل، عبر مس��ؤولني فيه، والوزير السابق 
وئام وهاب. وتعتبر هذه الزيارة، التي أحيطت بسرية شديدة، 
»اخل��رق« األول في العالقة بني حليف��ي األمس، وهي تبرز 
الدور الذي س��يضطلع به تيمور جنبالط في املرحلة املقبلة، 
وهو يشكل استكماال للخطوات التي اتخذها النائب جنبالط 
عبر جنله في الداخل اللبناني، خصوصا على صعيد العالقة 

مع حزب اهلل.
ومهد جنبالط لنجله املتزوج من فتاة شيعية من آل زعيتر، 
حينم��ا قال انه أقرب في طروحات��ه الى قوى 8 آذار منه الى 
ق��وى 14 آذار، ويتردد أن وليد جنب��الط مهد للدور اجلديد 
الذي سيلعبه جنله البكر عبر إشارته الى نواب حزب اهلل بأن 

جنله أقرب منه إليهم.
مصادر قريبة من جنبالط تشير الى انه لن يخلي الساحة 
لنجله تيمور في 16 آذار، لكنه سيمهد الطريق ليكون تيمور 
ف��ي منصب حزبي ال��ى جانبه في عيد احل��زب في 1 مايو. 
فالظروف لم تنضج متاما لتسليم القيادة، لكن األمور أخذت 

سبيلها في هذا االجتاه.
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رأب الصدع بني كرامي 
والشـعار: في خطوة 
ميكن أن تسهم في 

رأب العالقة املتأزم��ة بي��ن كرام��ي ومفت��ي 
الش���ي��خ مال��ك  طرابل��س والش���م��ال 
الشع��ار بعد خالفهما الذي تفجر إعالميا، 
أوع��ز املفت��ي الشع��ار املوج��ود حاليا 
في واش���نطن للمش���اركة ف��ي مؤمت��ر 
إس���الم��ي � مس���يح��ي إل��ى دار إفت��اء 
طرابلس، حسب مصادر فيها، »بتعميم 
قرار على خطباء املس���اجد في طرابلس 
والشمال كي تشمل خطبهم مواقف تدافع 
عن مقام الرئاس���ة الثالثة والتنديد مبن 
الس���ماح ألحد  يتطاولون عليها، وعدم 
باخلوض في ذكرى الرئيس الشهيد رشيد 

كرامي«.
جنبـالط والدميوغرافيـا: نبه رئيس »اللقاء 
الدميوقراطي« النائب وليد جنبالط في تصريح 
له الى احملظور »الدميوغرافي« للنسبية في 

البلديات.
وقال ان »مسألة النسبية في مشروع قانون 
االنتخابات البلدية ستأخذ نقاشا طويال في 
جلسات اللجان النيابية، قيل لنا ان موضوع 
النسبية س��يصوت عليها في بلديات املدن 
الكبرى، ولكن ماذا س��نفعل ف��ي البلديات 
الصغرى، وكيف نطبق هذا االمر نظرا الى 
وجود جملة اعراف واحترام خيارات العائالت 
حتى داخل احللقة الطائفية الواحدة س��واء 
أكانت درزية ام سنية ام شيعية ام مسيحية؟ 
وفي النهاية ال يج��وز ضمن روحية اتفاق 
الطائف واحلفاظ على الوفاق الوطني في البالد 

االخالل بالدميوغرافيا 
في املجالس البلدية«.

ارتيـاح الكاثوليك: 
يعبر نواب في طائف���ة الروم الكاثوليك 
عن ارتياحهم النتخ���اب رئيس املجلس 
االقتصادي االجتماعي روجيه نس���ناس 
نائب���ا لرئي���س املجلس األعل���ى للروم 
الكاثوليك »الذي يرأسه البطريرك حلام« 
ليس فقط لصفات ومزايا نس���ناس وما 
يتحلى به من اعتدال وانفتاح، وما أسداه 
من خدمات اجتماعي���ة وامنائية، وامنا 
خصوصا ألنه نأى بأعلى هيئة كاثوليكية 
عن الصراعات والتجاذبات السياسية، ما 
حال دون تعمق وتكريس حالة االنقسام 

والتشرذم.
اللغم االصالحي األبرز: يرى سياسي ناشط 
في الكواليس ان االنتخابات البلدية ميكن ان 
جتري في موعدها ولكن على أساس القانون 
احلالي، أما اذا ربط��ت بإدخال االصالحات 
والتعديالت على القانون احلالي، فإنها تصبح 
عرضة للتأجيل لفترة تتراوح بني ستة أشهر 

وسنة
وأما »اللغم االصالحي األب��رز« فيتمث��ل 
في موض��وع النسبية الذي رغ��م اق��راره 
في مجل��س الوزراء س��يك��ون معرض��ا 
للسقوط في مجلس النواب وألن يلقى املصير 
نفس����ه ال��ذي لقي��ه قان��ون خف��ض 
سن االقتراع، واذا كان خفض سن االقتراع 
ربط باقتراع املغتربني، فإن النسبية ستربط 
باعتمادها ف��ي االنتخابات البلدية والنيابية 

على السواء.

أخبار وأسرار لبنانية
مصادر لـ »األنباء« : »االشتراكي« 

يحيي ذكرى اغتيال كمال 
جنبالط في 14 آذار

بيروت ـ عامر زين الدين
ذكر في بيروت ان رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي وليد جنب���الط تبلغ من 
القيادة السورية املوعد الرسمي لزيارة 
دمشق، وهو في النصف الثاني من مارس 
اجلاري حيث سيستقبله الرئيس بشار 

األسد.
وقال���ت إذاع���ة »صوت لبن���ان« ان 
الزيارة ستسبقها كلمة يلقيها جنبالط 
في ذكرى اغتي���ال والده كمال جنبالط 

في 16 مارس.
لكن ف���ي معلومات ل���� »األنباء« ان 
جنبالط قرر إج���راء االحتفال بالذكرى 
في 14 مارس، الذي يصادف يوم األحد، 
بدال من الثالثاء، العتبارات تتعلق باحلشد 

الشعبي.
وقال��ت مصادر في 14 آذار ل� »األنباء« 
ان كلم�����ة جنب��الط به��ذه املناس���ب��ة 
س���تكون هام��ة ألنها س���تحمل رسائل 
هامة تتناول إزالة الرواسب السابقة مع 

دمشق.
وتوقعت املصادر املتابعة ان يش���دد 
في كلمت��ه على التحالف مع سورية في 
وجه التهديدات اإلسرائيلية، وهذا ما أكد 
عليه بنفس���ه عندما قال خالل جولة له 
على قرى الشوف: أمامنا البحر وإسرائيل 

وسورية، ونحن اخترنا سورية.

زياد بارود

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال رئيس احلكومة االسبق جنيب ميقاتي في بعبدا امس

»المردة« يتوسع ويتمدّد ويدخل إلى بعبدا

القضاء اللبناني يرد »االستنابات السورية« بدعوى اللواء السيد
اعتبر مالحقة المدعى عليهم من اختصاصه

بيروت: في اطار سياس����ة »متدد وتوس����ع« خارج الش����مال، 
وبعد اطاللة أولى من كس����روان، كان لتيار املردة ورئيس����ه 
النائب س����ليمان فرجنية اطاللة ثانية من قضاء بعبدا، والفارق 
األساسي بني االطاللتني ان احتفال بعبدا متيز مبشاركة من التيار 
الوطني احلر بعدما مت احتواء االشكاالت بني عون وفرجنية، فيما 
غاب العونيون عن احتفال كس����روان في عز االشكال الذي نشأ 
على هامش عملية تش����كيل احلكومة. فقد أقامت هيئة بعبدا في 
»تيار املردة« - رئيسها بيار بعقليني وهو مسؤول كتائبي سابق 

شغل لفترة رئاسة اقليم بعبدا - حفل العشاء السنوي األول في 
مطعم الكرمة في عاريا الكحالة في حضور النائب أكرم ش����هيب 
ممثال رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط، والنواب: 
االن عون، حكمت دي����ب وناجي غاريوس ممثلني لتكتل التغيير 
واإلصالح،  النائب بالل فرحات ممثال كتلة الوفاء للمقاومة، النائب 
فادي األعور ممثال النائب طالل ارسالن، النائب اسطفان الدويهي، 
والوزراء والنواب الس����ابقني كرمي بقرادوني، وئام وهاب وكرمي 

الراسي، وممثلني عن حركة أمل، حزب اهلل، وحشد حزبي.

بيروت ـ يوسف دياب
كشفت مصادر قضائية لبنانية ل� »األنباء« ان النيابة العامة 
التمييزي����ة رّدت املذك����رات الصادرة عن قاض����ي التحقيق األول 
في دمش����ق التي يطلب فيها إبالغ عدد من الشخصيات النيابية 
والوزارية والسياسية والقضائية واألمنية واإلعالمية اللبنانية 
املثول أمامه الس����تجوابهم في الدع����وى املقامة ضدهم من املدير 
العام السابق لألمن العام اللبناني اللواء جميل السيد بجرم فبركة 
ش����هود زور واالفتراء اجلنائي وحجز احلرية من خالل توقيفه 
في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان األس����بق رفيق احلريري 
ورفاقه. وأوضحت املصادر ان القضاء اللبناني رّد املذكرات أو ما 
اصطلح على تسميتها ب� »االستنابات القضائية السورية« لعدم 
قانونيتها ومالءمتها مع القوانني والسيادة اللبنانية باعتبار ان 
اجلرم املسند الى الشخصيات املدعى عليها وعلى افتراض حصوله 
فإن صالحية املالحقة فيه تكون من اختصاص القضاء اللبناني 
وليس القضاء السوري باعتبار ان ما ينسب الى هؤالء وقع على 
األراضي اللبنانية وليس في سورية. واعتبرت املصادر »ان ثمة 

أسباب متعددة اس����توجبت رّد االستدعاءات القضائية السورية 
ومنها عدم مراعاتها ألصول احملاكمات اجلزائية اللبنانية الواجب 
مراعاتها بحسب االتفاقية القضائية املوقعة بني البلدين، ولكون 
الشخصيات املطلوب تبليغها تتمتع بحصانات نيابية وسياسية 
وقضائي����ة وأمنية ال ميكن جتاوزها، وغيرها من املخالفات التي 
تس����توجب الرد بالشكل قبل النظر في أس����اس القضية«. يذكر 
ان املذكرة السورية ش����ملت أسماء كل من النائب مروان حمادة، 
الوزيرين السابقني حسن السبع وش����ارل رزق، النائب السابق 
إلياس عطاهلل، القضاة: س����عيد ميرزا، صقر صقر، إلياس عيد، 
اللواء أش����رف ريفي، وعدد من الضب����اط واإلعالميني اللبنانيني 
أبرزهم هاني حمود مستش����ار رئيس احلكومة سعد احلريري، 
رئيس حترير صحيفة »السياس����ة« الكويتي����ة أحمد اجلاراهلل، 
رئيس جلنة التحقيق الدولية في جرمية اغتيال احلريري السابق 
القاضي األملاني ديتليف ميليس ومساعده األملاني غيرهارد ليمان، 
نائب الرئيس السوري السابق عبداحلليم خدام، والشاهد السوري 

محمد زهير الصديق.

سليمان: المصلحة العربية لن تتحقق اال بمعادلة »س - س - م«
بيروت ـ عمر حبنجر

الوطني  تنعقد طاولة احلوار 
اللبناني في طبعتها اجلديدة اليوم 
في مناخ محل����ي متقبل واقليمي 
مناس����ب، من دون توقع حصول 
اختراق����ات ايجابية ف����ي النقاش 
الدفاعية،  املنتظر لالستراتيجية 
املختل����ف عل����ى فه����م مضمونها 
وحتدي����د طبيعتها، وما اذا كانت 
تقارب سالح حزب اهلل، ام تبقى 

في إطار العموميات.
وكأنه يرس����م خارطة طريق 
لإلستراتيجية الدفاعية التي حتتل 
طاولة احلوار اليوم، قال الرئيس 
املقاومة  ميشال سليمان ان عمل 
يبدأ بعد االحتالل او في حال عجز 
اجلي����ش او تراجعه حتت ضغط 
العدو او طلب امل����ؤازرة من قبل 
املقاومة. الرئيس ميشال سليمان 
الذي عاد م����ن زيارته الى اململكة 
العربية السعودية مساء امس االول 
قال في تصريحات له ان لبنان يقوم 
بحملة ديبلوماسية عاملية واسعة، 
ملنع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها، 
مؤكدا »اننا سندافع عن أنفسنا اذا 

تعرضنا ألي عدوان«.
وق����ال س����ليمان ان احتماالت 
احلرب قائمة دائما، لكن اسرائيل 
تعل����م ان احل����رب ليس����ت ف����ي 

مصلحتها.
وفي حديث ل� »الشرق األوسط« 
حت����دث الرئي����س اللبنان����ي عن 
صعوبات تع����وق انطالقة عهده، 

وان الناس تأمل سرعة أكبر.
ورأى ان املصلحة العربية لن 

وردا على سؤال قال احلريري 
ان تقرير احملكمة الدولية األخير 
يعطي أم����ال للبنانيني، ويبني ان 
اغتيال رفيق احلريري جرمية كبرى 

وخسارة عربية.
وش����دد على ان طاولة احلوار 
اتفاق بش����أن  ال����ى  س����تتوصل 
االستراتيجية الدفاعية، لكن األمر 
يحتاج الى وقت. ونقلت صحيفة 
»احلياة« عن مصادر تابعت زيارة 
احلريري الى الكويت ان البلدين 
اتفقا على انهما ليس����ا طرفا في 

الصراع ضد إيران.
رئيس الهيئة التنفيذية للقوات 
اللبنانية س����مير جعجع، كان له 
رأي آخر في طاولة احلوار وجدول 
أعماله����ا، حيث اعتب����ر ان مجرد 
انعقادها، يش����كل عالمة ايجابية 
ولو باحلد األدنى، ومجرد اجتماع 
الفرقاء األساسيني، ولو لم يتوصلوا 
الى نتائج س����ريعة يرخي بظالل 
إيجابية، وهو في أس����وأ األحوال 

أفضل من ال شيء.
وحول ما س����تطرحه »القوات 
اللبنانية« وفري����ق 14 آذار، على 
طاولة احلوار اليوم في ظل تأكيد 
حزب اهلل ان سالحه ليس موضوع 
حوار قال جعجع امس، ال القوات 
اللبنانية وال حزب اهلل سيطرحان 
ما يريدان فطاولة احلوار هويتها 
وتعريفها من اللحظة األولى، وهذه 
اجلولة هي الثالث����ة وال تبدأ من 
الصفر، وما س����نبدأ به اليوم هو 
اس����تكمال ملا بدأناه منذ 2 مارس 
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تتحقق اال مبعادلة س - س - م. 
اي س����ورية والسعودية ومصر، 
نظ����را للثقل ال����ذي متثله الدول 
الثالث. وعن القم����ة العربية في 
ليبيا قال سليمان: ان لبنان سيسأل 
عن مصير اإلمام موس����ى الصدر 
ورفيقيه عندما تأتي الدعوة للقمة 
العربية، الفتا الى ان مشاركة لبنان 
فيها إشكالية سياسية يعود حلها 

ذلك قال رئي����س مجلس النواب 
نبيه بري، ان رئيس اجلمهورية 
يعلم انه ميكن للبنان االستعانة 
بالعرب في كل شيء إال في موضوع 
االستراتيجية الدفاعية، ومن يطالب 
بضم اجلامعة العربية الى طاولة 
احلوار امنا يحيك مؤامرة للعرب 
ويريد تورطيهم فيما ال يرغبون 

فيه وال شأن لهم به.

ملجلس الوزراء.
وأعلن مطالبة لبنان بش����رق 
أوسط خال من األسلحة النووية، 
لكنه لن ينفرد في التصويت على 
العقوبات ض����د إيران في مجلس 
األمن. وحول مطالبة 14 آذار بإشراك 
اجلامعة العربية في طاولة احلوار 
قال سليمان انه من املمكن االستعانة 
باجلامعة اذا دع����ت احلاجة، الى 

رئيس مجلس الوزراء س����عد 
احلريري الذي عاد من الكويت، في 
ختام زيارة رسمية مساء االحد، 
اكد السعي اللبناني لدى املراجع 
الدولي����ة لوضع ح����د للتهديدات 
اإلسرائيلية للبنان، مشددا على 
ان »بلدنا س����يكون صوت العرب 
واملدافع عن القضايا العربية في 

مجلس األمن الدولي«.

استبق طاولة الحوار اليوم برسم إستراتيجية دفاعية تعتمد على المقاومة بعد االحتالل وعند طلب المؤازرة من الجيش

بارود لـ »األنباء«: ملزمون بإجراء »البلدية« وفق القانون الساري
وزير الداخلية والبلديات أكد أن اللواء ريفي يعمل ضمن سقف القانون وسيقدم كل المستندات في جلسة األربعاء


