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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض����و كتل����ة »لبنان 
املوحد« النائب س����ليم كرم ان 
هن����اك من ال يرغب في خوض 
االنتخابات البلدية على أساس 
والتعدي����ات  االصاح����ات 
املطروحة على قانون االنتخاب 
احلالي، الس����يما فيما يتعلق 
بالنس����بية وبالكوتا النسائية 
منها، االمر ال����ذي يحول دون 
التوصل الى توافق على القانون 
سواء داخل مجلس الوزراء أم 
داخل اللجان املختصة، معتبرا 
ان التعدي����ات املطروح����ة ال 

تتناسب واملقاس الش����عبي والسياسي لهؤالء، 
وبالتالي ال يرون ف����ي التعديات واالصاحات 
وجود ضمانات تخولهم الف����وز ببعض املقاعد 
داخل املجال����س البلدية، مما حدا بهم الى عرقلة 
االمور من خ����ال طروحات تعجيزية تهدف في 

أبعادها الى البقاء على القانون احلالي.
ولفت النائب كرم في تصريح ل� »األنباء« الى ان 
التوافق على إقرار االصاحات بات شبه مستحيل، 
السيما ان املهل القانونية قد انقضت، معتبرا انه 
مع اس����تحالة حدوث معجزة تخرج القانون من 
أزمته بشكل معجل، يبقى أمام املجلس النيابي 
خياران ال ثالث لهما إما الذهاب الى االنتخابات على 
أساس القانون احلالي وإما تأجيل االنتخابات أو 
التمديد للمجالس البلدية احلالية مبوجب قانون 
يحال اليه من احلكومة، وذلك لفترة وجيزة يصار 
خالها الى اقرار االصاحات والتعديات الازمة، 
مشترطا لذلك تعهد اجلميع بالتوصل الى توافق 
خال تلك الفترة وإجراء االنتخابات على أساس 

القانون اجلديد.
على صعيد آخر، وعن رفض وزير الدفاع الياس 
املر دمج املقاومة في ألوية اجليش اللبناني حتت 
ذريعة عدم تقدمي الهدايا مجانا إلس����رائيل، رأى 
النائب كرم انه وعلى الرغم من عدم اس����تطاعة 
لبنان كدولة حتتل اسرائيل جزءا من أراضيها، 
التخلي عن املقاومة لضرورات املواجهة العسكرية 
مع الع����دو، اال ان عملي��ة الدم��ج الرس����مي بني 
املقاومة واجليش ليس����ت باالمر السهل وال هي 
قابلة للتحقيق وغير محبذ، وذلك الختاف املواقع 
واملفاهي��م بي�ن اجلانبي��ن، معتب��را ان مدرسة 
اجليش اللبناني ومس����ؤولياته تختل��ف سواء 
من حيث التركيبة البشرية واللوجيستية أم من 

حيث العاقات الدولية.
اك����د  وردا عل����ى س����ؤال، 
النائب كرم انه ليس موضوع 
التوازن الطائفي داخل املؤسسة 
العس����كرية هو ما مينع اجناز 
املقاومة باجليش، امنا  عملية 
االختاف ف����ي املفاهيم بينهما 
والكثي����ر من التفاصيل حتول 
دون ذلك، معتب����را ان ما قاله 
الوزير املر عن عدم تقدمي الهدايا 
إلسرائيل قد يكون وجهة نظر 
صحيحة كمان����ع للدمج، امنا 
االصح هو االختاف في الرؤية 
الدولية،  واملفاهيم والعاقات 
ناهيك عن ان عملية تسليح اجليش ستتعرض 
لكثير م����ن العراقيل ورمبا لوقفها نهائيا، وذلك 
بناء على ما قاله رئيس وزراء العدو االسرائيلي 
بنيامني نتيانياهو بأن »أي تسليح للجيش اللبناني 
يعني تسليح املقاومة بطريقة غير مباشرة« االمر 
الذي سيكون مبنزلة الذريعة لعدم تسليحه والذي 
سيؤدي الى ابقاء اجليش على ساحه احلالي في 
حال دمج املقاومة بألويته، مشيرا في املقابل الى 
ضرورة اقرار طاولة احلوار لاستراتيجية الوطنية 
للدفاع والبقاء على التنسيق الكامل بني املقاومة 
واجليش الى حني زوال االحتال االس����رائيلي، 

حيث سيبنى بعده على الشيء مقتضاه.
على خط آخر استهجن النائب كرم ما يصفه 
البعض باحلمات على رئاسة اجلمهورية، وذلك 
العتباره ان م����ا حدث لم يكن س����وى تصريح 
ش����خصي للوزير الس����ابق وئام وهاب، عملت 
الوس����ائل االعامية ع لى تضخيمه بهدف اللعب 
على الوتيرتني الشعبية والسياسية، معربا عن 
قناعته بأن ليس هناك أي جهات اقليمية أو دولية 
تقف وراء مطالبة وهاب باستقالة الرئيس، كون 
تلك اجلهات لديها الكثير من الوسائل املباشرة 
إليصال الرسائل، وهي أغنى ما تكون عن التلطي 
وراء ش����خصية سياس����ية لبنانية للتعبير من 

خاله عما تريده.
وختم النائب كرم معتبرا ان بعض الوسائل 
االعامية اجتزأت كام السيد وهاب، بحيث ركزت 
على مطالبته باستقالة الرئيس وحذفت منه أسباب 
تلك املطالب����ة، التي تنم عن عدم التزام الرئيس 
سليمان بوعده )بحسب وهاب( حيال استعادة 
صاحيات رئاسة اجلمهورية التي اقتنصها منها 

اتفاق الطائف.

 تكثيف االنشطة االسرائيلية: أوردت تقارير صحافية 
في بيروت معلومات غربية اس���تخبارية تشير 
الى ان املوساد االسرائيلي، يقوم بتكثيف أنشطته 

األمنية بشكل الفت في هذه الفترة في لبنان وعدد من دول املنطقة، 
وفق خطة أمنية كبيرة أعدها كبار ضباط املوساد وتركز على رصد 
وجمع املعلومات عن حتركات التنظيمات الفلس���طينية ونشاطات 
حزب اهلل، والديبلوماسية اإليرانية،  وحتركات بعض الديبلوماسيني 
من دول أجنبية مختلفة وعاقاتهم بدعم تنظيمات إرهابية أو أصولية، 
أو مدى عاقتهم بإيران وببرنامجها النووي. وحسب املعلومات فإن 
املوساد اإلس���رائيلي يعتمد في حتركاته األمنية، وخاصة في الدول 
العربية واالسامية على عناصر من جنسيات أوروبية ومن الشرق 
األقصى، للتمويه وحرية التحرك، ولديه مقرات تسمى املقرات اآلمنة 
في عدد من الدول العربية واألجنبية. وأشارت التقارير الى صعوبات 
يجدها »املوس���اد« في جتنيد عماء من سورية ولبنان، ومن مصر 
والسعودية، لذلك فهو يحاول التعويض عن هذا النقص عبر التركيز 
على الفلسطينيني، مستفيدا من األوضاع املأساوية الصعبة للفلسطينيني 

ومن اخلافات الدائرة على الساحة الداخلية الفلسطينية.
 كوادر املستقبل تصر على التحالف مع 14 آذار رغم تنازالت احلريري: اكد مصدر 
اكثري ان الصورة مازالت ضبابية بالنسبة ملصير االنتخابات البلدية، حيث 
يصر س��ليمان على اجرائها في موعدها الدس��توري مما يشكل احراجا 
للجمي��ع، غير ان الرئيس بري والعماد عون يرفضان حصولها، واذا ثبت 
ان حزب اهلل يصب في اخلانة نفس��ها فإنها س��تؤجل مبا ان النهج املتبع 
بعد االنتخابات النيابية يقوم على املس��ايرة واملساومة في كل شيء مما 
يضع االكثرية امام خي��ار وحيد وهو عدم االصطدام باحلزب وان كانت 

تعمل الجراء االستحقاق البلدي في موعده.
وع��ن التطورات على صعي��د احملكمة الدولية، قال املص��در االكثري: ال 
معلومات ملموسة عما توصلت اليه احملكمة اخلاصة بلبنان وكيف ستسير 

االمور ومتى يكشف النقاب عن االتهامات.
ورأى املص��در ان املعادل��ة الواقعية التي تنبثق من التقارب الس��وري � 
السعودي والسوري � الغربي تفرض نفسها بقوة على الساحة اللبنانية، 
والرئيس س��عد احلريري يتعاطى مع مجريات االم��ور بواقعية وهدوء، 
وبقدر ما يترسخ التفاهم السوري � السعودي بقدر ما يضطر احلريري 
الى مراعاة املستجدات الطارئة وما سيحصل هو مزيد من التنازالت على 
مختلف االصعدة اال ان كوادر تيار املستقبل مصرة على التمسك بثوابت 
ثورة االرز والتحالف مع قوى 14 آذار والتيارات الس��يادية وفي طليعتها 
»القوات« اضاف��ة الى الرغبة احلقيقية في ترس��يخ العالقات مع الكتائب 
وسط النوايا الواضحة من قبل هذه االخيرة بتعزيز التواصل مع حلفائها 

وتصويب العالقات مع االمانة العامة لقوى 14 آذار.
وعن موقف رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي، قال: لقد قام النائب جنبالط 
مبا وجده مالئما في الفترة االخيرة ويبدو ان سورية حصلت منه بالسياسة 
على كل ما ارادت وقد استفادت من ذلك الى ابعد احلدود، مؤكدا ان الرأي 
العام في اجلبل مياشي جنبالط، غير انه يعرب علنا عن التمسك مبشروع 

الدولة واملؤسسات والسيادة واالستقالل.
تنسـيق أمني: تهتم جه���ات أوروبية مبعرفة 
تفاصيل التنس���يق األمني بني األجهزة األمنية 
اللبنانية واألجهزة األمنية السورية، وحول املواضيع والقضايا التي 

يتناولها هذا التنسيق.
االعتماد على الشباب: يقول خبير في الشؤون السياسية اللبنانية: »علينا 
أن نعت��اد من اآلن على جيل جديد من القيادات الش��ابة، من أبناء زعماء 
وقيادات دخلوا أو ش��ارفوا على مرحلة التقاعد السياس��ي: تيمور وليد 
جنبالط، سامي أمني اجلميل، الياس ميشال املر، فيصل عمر كرامي«. هذا 

اخلبير يتوقف عند ثالث مالحظات:
1 � ظاهرة توريث األبناء وحيث عملية انتقال الزعامة والسلطة تتم واآلباء 

على قيد احلياة، بعدما كانت الوراثة تتم طبيعيا بعد املوت.
2 � ظاهرة اجليل السياسي اجلديد الذي يحتل الساحة السياسية تدريجيا 
وتتسع دائرته، والى الذين سبق ذكرهم تضاف اسماء أكثر شهرة مثل سعد 
رفيق احلريري وسليمان طوني وفرجنية من فارق أساسي من الظروف 

املأساوية لتولي مقاليد الزعامة قسرا وخارجا من االرادة.
3 � الطائفة الشيعية هي الوحيدة التي ال تشهد ظاهرة التوريث: حزب اهلل 
أثبت حتى اآلن أنه مؤسسة مقاومة وعقيدة وحزب، والرئيس بري لم تصدر 

عنه حتى اآلن  أي إشارة واضحة في اجتاه اعداد جنله عبداهلل خلالفته.
اتصـاالت بعيدة عن األضواء: أجرى مسؤول عسكري اميركي على مدى 
أس���بوع محادثات مع املس���ؤولني في قيادة اجلي���ش حول برنامج 
املس���اعدات األميركية للجيش تنفيذا لاتفاق الذي مت التوصل اليه 
بني وزير الدفاع واملسؤولني االميركيني خال زيارة األول واشنطن. 
ولم يتم االعان عن االتصاالت التي أجراها الضابط االميركي الرفيع 
من وزارة الدفاع مع املسؤولني العسكريني وبقيت بعيدة عن األضواء 

لعدم زجها في الصراع السياسي القائم بني األطراف السياسية.
وابتداء من 2 مارس اجلاري، بات في امكان قيادة اجليش تسلم الهبة 
املشتركة التي قدمتها اململكة األردنية الهاشمية ودولة االمارات العربية 
املتحدة والت���ي تبلغ قيمتها 25 مليارا و627 مليونا و500 ألف ليرة 
لبنانية تش���مل 10 دبابات من نوع »م 60« ودبابة جندة من نوع »م 
88 أ«، اضافة الى قطع غيار وذخيرة عائدة لها قدمها االردن للجيش، 
على ان تتولى دولة االمارات دفع كلفة ترميم هذه الدبابات وتطويرها 
لتصبح من طراز »م 60 أ 30«، فضا عن ترميم دبابة النجدة وقطع 
الغيار والذخيرة والتدريب. وكان مجلس الوزراء قد وافق على هذه 
الهبة املشتركة في 3 فبراير املاضي، وعهد الى قيادة اجليش استكمال 
الترتيبات الازمة إلعداد الدبابات واجناز عملية ترميمها وتطويرها 

بإشراف قائد اجليش العماد جان قهوجي.
خالف عميق: املمثل اخلاص لالحتاد األوروبي لعملية السالم في الشرق 
األوسط مارك أوتي أبلغ مرجعا لبنانيا ان معلومات االحتاد تؤكد ان هناك 
خالفا عميقا داخل اس��رائيل حول احل��رب والالحرب، ليضيف ان الدول 
الغربي��ة متفقة فيما بينها على عدم الضغط على حكومة بنيامني نتنياهو 

كي ال تدفع بها الى اخليار )أو الهروب( العسكري.

ماذا يعني الدعم السوري واإليراني لسليمان؟أخبار وأسرار لبنانية
بيروت: حصد الرئيس ميش��ال سليمان

ومن حيث ال يتوقع دعما داخليا وخارجيا 
في مواجهة الدعوة الى استقالته مع ان هذه 
الدعوة لم تصدر اال عن الوزير السابق وئام 
وهاب ولم يجاره فيها أحد. وبعد حملة سياسية 
وإعالمي��ة تضامنية مع رئي��س اجلمهورية 
انض��وت كل القوى والقيادات فيها بنس��ب 
متفاوتة، ج��اءت حملة دعم دولية ومن دول 
أساسية معنية بالوضع اللبناني ولها فيه تأثير ونفوذ. وفي 
اليوم التالي »لرسالة الدعم االميركي« التي حملتها السفيرة 
ميشيل سيسون الى قصر بعبدا، حمل السفير السوري 

في لبنان علي عبد الكرمي علي رسالة مماثلة.
وعلم من مصادر مطلعة ان السفير السوري نقل للرئيس 
سليمان دعم بالده والرئيس بشار األسد واحلرص على 
دور املؤسس��ات وفي مقدمها رئاسة اجلمهورية، مؤكدا 
ان سورية ال تتدخل في السجاالت الداخلية اللبنانية وما 
يثار من »غبار سياس��ي وإعالمي« من حني الى آخر، كما 
علم ان اللقاء اتس��م باملصارحة الشاملة وجرى فيه بحث 
العالقات الثنائية والتنس��يق القائم ب��ني البلدين في كل 
املجاالت وعلى مختلف املستويات، وتضمن توضيحات 
متبادلة في ش��أن ما تردد وأشيع أخيرا بشأن إشكاالت 
ونق��اط تباين وخالف ب��ني اجلانبني، مبا في ذلك ما قيل 
عن هيئة احلوار توقيتا وتش��كيلة وبيانا صدر في ختام 

جلستها هذا الشهر.
ومن قبيل املصادفات أو املفارقات، تلقى الرئيس سليمان 
في اليوم نفس��ه دعم��ا ايرانيا نقله الي��ه كمال خرازي، 
مستشار قائد الثورة االيرانية ورئيس مجلس استراتيجية 
العالقات اخلارجية، وجاء الدعم مقرونا بتنويه املسؤولني 
االيرانيني بالدور الذي يضطلع به الرئيس س��ليمان في 
سبيل ترسيخ االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي، 

وفي قيام حكومة الوحدة الوطنية.
ومبوازاة الزي��ارة الى قصر بعبدا، كانت زيارة الفتة 
للوفد االيراني الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
لقراءة الفاحتة. وهذه خطوة معبرة في دالالتها السياسة 
وتعكس رغبة ايرانية في تطوير العالقة مع الرئيس سعد 
احلريري الذي سبق ان تلقى دعوة رسمية لزيارة ايران 
ووعد بتلبيتها في وقت مناس��ب، م��اذا يعني هذا الدعم 

»الس��وري االيراني« للرئيس ميشال سليمان، وفي هذه 
املرحلة؟

1 - يعني أوال ان املعادلة الدولية )اميركا � فرنسا( العربية 
)سورية � السعودية � مصر( االقليمية )ايران � تركيا( التي 
أتت بالرئيس سليمان رئيسا توافقيا للبنان والتي أرسيت 
قواعدها في »اتفاق الدوحة« مازالت س��ارية املفعول، وان 
سورية وايران مازالتا منخرطتني في هذه املعادلة وملتزمتني 
»قواعد اللعبة« التي تطبق منذ عامني، ويتعارض معها ويشكل 
إخالال بها كل موقف أو توجه الى استقالة رئيس اجلمهورية 

أو تقصير واليته الرئاسية أو ما شابه ذلك.
2 - يعني ثانيا ان الرئيس سليمان، في شخصه ونهجه، 
ميثل حاجة وضرورة لالس��تقرار في لبنان، وهو األنسب 
واألق��رب في مواصفاته الى مواصف��ات املرحلة االقليمية 

وطبيعتها االنتقالية.
3 - يعن��ي ثالثا ان هناك ارتياحا و»رضى« لدى كل من 
دمش��ق وطهران ازاء األداء الرئاسي والسياسي لسليمان، 
خصوصا ما يتعلق بالعالقات الثنائية )سليمان استهل عهده 
بزيارة دمشق وطهران وكان له موقف مهم في حديث أدلى 
به الى »احلياة« في فترة أزمة تشكيل احلكومة نفى فيه أي 
دور سلبي إليران وسورية في لبنان(، وازاء املوقف الوطني 
والسياس��ي للرئيس سليمان فيما خص القضايا واملسائل 
االستراتيجية املتصلة بالصراع مع اسرائيل، خصوصا في 
دعمه خيار املقاومة، وبحيث ان االشكاالت والتباينات التي 
حتصل من حني الى آخر تصب��ح ثانوية و»مفصلية«، وال 

تفسد للود قضية.
4 - يعن��ي رابعا وليس أخيرا، ان االس��تقرار اللبناني 
يش��كل حاجة ومطلبا لس��ورية وايران ودول أخرى، ألنه 
مرادف لالستقرار اإلقليمي، وألن هناك ملفات في املنطقة 
مهمة جدا ومتقدمة في س��لم األولويات ينبغي االنصراف 
والتف��رغ لها، ومبا يوجب اطالة أمد الهدنة في لبنان وإبقاء 
أوضاعه السياس��ية واألمنية مس��تقرة حتى اشعار آخر، 
وإبق��اءه في وضعي��ة انتظار الى ان ينجل��ي غبار املعارك 
السياس��ية في ثالثة ملفات اقليمية مفصلية: العراق الذي 
يعاد تكوين السلطة فيه، وعملية السالم التي أعطيت مهلة 
زمنية محددة »أربعة أشهر«، وامللف االيراني النووي الذي 
خرج عن سكة احلوار واملفاوضات من دون ان يدخل مسار 

املواجهة والعقوبات.
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)محمود الطويل( مستشار قائد الثورة االيرانية ورئيس مجلس العالقات اخلارجية كمال خرازي لدى قرائته الفاحتة على روح ضريح الشهيد رفيق احلريري

من هو بيار رزق؟ وهل اغتيل على طريقة المبحوح؟ 
بيروت: جتري الس����لطات الفرنس����ية حتقيقا في أس����باب وفاة
»بيار رزق« املعروف ب� »أكرم«، وكان مس����ؤوال بارزا في القوات 

اللبنانية مقربا من ايلي حبيقة.
بي����ار رزق توفي في أحد فنادق باريس في وقت س����ابق من هذا 

الشهر، وأعلن في حينه ان الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة قلبية.
ولكن تدور شكوك وشبهات جنائية حول ظروف الوفاة الغامضة 
وما اذا كانت تنطوي على عملية اغتيال على طريقة اغتيال محمود 
املبحوح في أحد فنادق دبي )تخدير وخنق(، مع العلم ان بيار رزق 
ال����ذي أصبح رجل أعمال ثريا في باريس التي انتقل اليها في أواخر 
الثمانينيات، عمل مستشارا غير معلن للرئيس الفلسطيني الراحل 
ياس����ر عرفات، وكان مقربا جدا من زوجته الس����يدة س����هى عرفات 
ومديرا ألعمالها في حقبة التسعينيات وحتى وفاة الرئيس عرفات 

في ظروف غامضة أواخر العام 2004. 
تاريخ حافل في األمن واالس����تخبارات والسياسة ميزت مسيرة 

أكرم والذي ندرت ص����وره أو أحاديثه العامة، هو الرجل اللغز كما 
وصفه كثيرون، دخل الى مراكز القرار خلسة واختار أن يرحل عنها 
خلسة، رجل آخر من أولئك الرجال أصحاب القبعات اخلفية يرحل 

عن عمر 51 عاما.
لم يكن أكرم اسمه احلقيقي، أكرم كان لقبا التصق مبسيرة بيار رزق 
األمنية والعسكرية. بيار رزق من أكثر الشخصيات القواتية املثيرة 
للجدل، ش����غل منصبا أمنيا في رئاسة شعبة املعلومات والتجسس 
في القوات اللبنانية حيث اختاره الرئيس بش����ير اجلميل رفيقا له 

بعد انتقاله من الكتائب الى القوات في العام 1976.
 أكرم املتأهل من كرمية النائب والوزير الس����ابق الياس اخلازن 
رانيا، وعلى الرغم من غموضه وقلة ظهوره للعلن اس����تطاع خرق 
الدائرة الصغرى لبشير اجلميل فانتقل الى العمل معه خال االنتخابات 
الرئاس����ية عام 1982 كمساعد سياسي وأمني قبل أن يعود الى الظل 
بعد اغتيال اجلميل ليعمل في الشعبة الثانية التابعة لهيئة األركان 

في حني تولى ايلي جبيقة رئاسة جهاز األمن في القوات اللبنانية.
 يناي����ر 1986 كان املوعد مع انتفاضة س����مير جعجع على ايلي 
حبيقة، أكرم الذي انضم الى صفوف سمير جعجع تسلم حينها جهاز 
املخابرات اخلارجية في القوات، من العام 1986 الى 1990 ارتبط اسم 
الرجل الذي وصف باللغز بعدد من امللفات قد يكون أبرزها التورط 

في تفجيرات مدينة طرابلس التي استهدفت اإلساميني.
 ومبوازاة ارتباط اسمه مبلفات محلية وسع أكرم دائرة عاقاته 
لينسج شبكة عاقات دولية وعربية جعلت حزبه العبا محوريا في 
الساحة اإلقليمية بدءا من عاقته مع املقبور صدام حسني والرئيس 

الفلسطيني ياسر عرفات.
 في العراق اختار أكرم تصدير األس����لحة الى باد الرافدين على 
رغم ذروة احلظر الغربي على األمر، آنذاك تولى أكرم التفاوض حول 
صفقة أس����لحة من أوروبا الشرقية الى املقبور صدام حسني، حيث 

بلغت قيمة عموالته 26 مليون دوالر.

 من امللف العراقي بدأ خاف أكرم مع س����مير جعجع الذي اعتقد 
أن صاحب الصفقة قام به����ا بصفته القواتية، بينما كان أكرم يقوم 

بها بصفته الشخصية.
 عاقته مبنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات فتحت 
له أبواب دول عربية كانت قد أقفلت بوجه القوات اللبنانية، وفتحت 
معها طريق تعاون اقتصادي وجتاري وسياسي وأمني، حتى أصبح 

أكرم من أقرب املقربني لياسر عرفات ثم الى سهى عرفات.
 اتفاق الطائف عام 1990 كان القشة التي قسمت ظهر البعير بني 
اكرم وس����مير جعجع، رحل رجل األمن القواتي الى باريس من دون 

أن يشهد على حرب القوات مع اجليش اللبناني.
 اس����تقر في العاصمة الفرنس����ية، حيث بنى شبكة عاقات مع 
أجهزته����ا األمنية ووثق عاقاته مع أملانيا وواش����نطن ثم لعب دور 
الوسيط غير املعلن بني صدام حسني واإلدارة األميركية عشية حرب 

اخلليج األولى.

أكثر الشخصيات القواتية المثيرة للجدل.. عمل مع بشير الجمّيل ثم سمير جعجع وصّدر أسلحة لصدام قبل أن يصبح مستشارًا لعرفات

حزب اهلل يوافق على استماع المحكمة الدولية لعناصره.. بمقراتهم
بيروت ـ عمر حبنجر

أسفرت االتصاالت على مستوى 
املراجع السياس����ية اللبنانية عن 
التوجه نحو تكليف سفير لبنان 
لدى اجلامعة العربية خالد زيادة 
بتمثي����ل لبن����ان في قم����ة ليبيا، 
والى جانبه القائم بأعمال سفارة 
لبنان ف����ي طرابلس الغرب نزيه 

عاشور.
وكان يفت����رض عق����د مجلس 
ال����وزراء في القص����ر اجلمهوري 
وبرئاسة الرئيس ميشال سليمان 
الرئيس  لبث هذا املوضوع، لكن 
اللبناني آثر تركه ملجلس الوزراء 
ال����ذي انعقد في الس����راي الكبير 
وبرئاسة الرئيس سعد احلريري، 
على اعتبار ان الرئيس حسم موقفه 
بعدم ترؤس وفد لبنان استجابة 
الفعاليات الشيعية،  العتراضات 
على خلفية اختفاء اإلمام موسى 

الصدر ورفيقني له.
وكانت الكتل النيابية االخرى 
أصرت على مشاركة لبنان، وعدم 
غيابه عن هذا املنبر العربي في وقت 
ميثل العرب في مجلس األمن، كما 
قال النائب أحمد فتفت )املستقبل( 

مبعزل عن مستوى احلضور.
في غضون ذلك، اجتمعت جلنة 
االدارة والعدل في مجلس النواب 
أمس، ملتابعة درس مشروع قانون 
االنتخابات البلدية على الرغم من 
انقضاء مهلة اخلمسة عشر يوما، 
كما اجتمعت جلنة الدفاع والداخلية 
في جلسة هي االخرى للموضوع 

عينه.
وبني هذين امللفني »القمة العربية 
والبلدية« بقيت عيون اللبنانيني 
تترصد عمل جلنة التحقيق الدولية 
أم����س تصوير موقع  أنهت  التي 
اغتيال الرئي����س رفيق احلريري 
في بيروت، بتقنية متطورة ثاثية 
االبعاد تبني مسرح اجلرمية بشكل 
يس����مح بوضع الصور املتوافرة 
ع����ن موق����ع االنفجار ف����ي اطار 

توضيحي.
وذكرت مصادر متابعة ان جلنة 

الدولي����ة بلغت مراحل  التحقيق 
حاس����مة، وهي ف����ي الطريق الى 

قرار االتهام.
ويقع في هذه اخلانة التحقيقات 
االستكمالية واالستيضاحية التي 
جتريه����ا اللجنة هن����ا، من خال 
مكتب املدعي العام الدولي والتي 
شملت شخصيات وأشخاصا سبق 

االستماع اليهم.
وفي معلومات ل� »األنباء« ان 
الفريق الدولي، استدعى أشخاصا 
الى مقره، وانتقل الى مقر شخصيات 
حتفظت على االنتقال الى ذلك املقر، 
ومن بني مت االس����تماع اليهم في 
مكاتبهم، رئي����س حترير جريدة 
بيروتية، وأحد احملررين لديه الذي 
كان أجرى ح����وارا للصحيفة مع 
الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 

عشية اغتياله.
وفي املعلومات ايضا ان حزب 

متهما الكتل السياسية بالتراجع عما 
التزمت به واعتماد املماطلة لتمرير 
املهل كي يتم اج����راء االنتخابات 

بحسب القانون القدمي.
والحظت بعض املصادر ان الفرز 
السياس����ي للكتل بات واضحا، اذ 
ان كتلة »لبن����ان أوال« مع اجراء 
االنتخابات وف����ق القانون القدمي 
من دون املمانعة بإجراء اصاحات، 
ومثلها كتل����ة جنباط و»القوات 
اللبنانية« و»الكتائب« و»التحرير 
والتنمية«، فيما تساير كتلة »الوفاء 
للمقاومة« العماد ميشال عون، اذ 
ال مشكلة لديها بإجراء االنتخابات 
على اساس القانون القدمي الساري 
املفعول حتى اآلن، في حني وحدها 
كتلة العماد عون تصر على اجراء 
القانون واعتماد  االصاحات في 
النسبية، وهذا يفسر انفعال العماد 
عون اثناء حديثه عن هذا املوضوع 

اهلل وافق على ادالء العناصر التي 
تطل����ب اللجنة االس����تماع اليها، 
بإف����ادة في مقراته����م، وليس في 

مقر اللجنة.
وبالعودة إلى امللفات السياسية 
الراهنة، فقد برزت امس مامح ازمة 
حكومية في أفق االنتخابات البلدية 
حيث بدا ان اللجان النيابية رمت 
الكرة في ملع����ب رئيس املجلس 
نبيه بري الذي عاد امس من زيارة 
الى تركيا، والذي عليه ان يحسم 
االمر بإحالة املشروع الى اللجان 
املش����تركة او مباشرة الى الهيئة 
العامة في ظل التنازع بني فريق 
مييل الى اجراء االنتخابات البلدية 
وفق القانون احلالي، وآخر ميثله 
العماد عون ويص����ر على اجراء 
االنتخابات وفق االصاحات التي 
اقترحها املشروع اجلديد حتى لو 
تأخرت االنتخابات س����تة اشهر، 

ي����وم الثاثاء، حي����ث اعلن انه، 
ومهما حصل، لن يقبل ان جترى 
االنتخابات في بيروت على اساس 
انتخابية واحدة »حتى لو  دائرة 

نزلت السماء على األرض«.
وأشار عون الى انه تنازل عن 
تقس����يم بيروت الى ثاث دوائر 
بعد التفاهم على النسبية، واضاف 
ان مختلف ال����وزراء وافقوا على 
مشروع القانون، واآلن »يذبحونه« 

في اللجان النيابية.
ويق����ول النائب األكثري احمد 
فتفت ان العماد عون ال يريد اجراء 

االنتخابات في الظرف احلالي.
ولفت النائب خضر حبيب )14 
آذار( الى ان بعض القوى السياسية 
تس����عى الى تأجي����ل االنتخابات 
البلدية، ولها مصلحة كبيرة في 
ذلك رغم عدم توقفها عن املطالبة 

العلنية بإجراء هذه االنتخابات.

سفير لبنان لدى الجامعة يمثله في قمة ليبيا

كرم لـ »األنباء«: ال حملة على سليمان
واإلعالم اجتزأ كالم وهاب

عضو كتلة »لبنان الموحد« رأى أن دمج المقاومة مع الجيش غير محبذ


