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رئيس جهاز امن املطار العميد وفيق شقير 

دورية اسرائيلية يقابلها جندي لبناني على احلدود اجلنوبية للبنان

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري مستقبال رئيسة احتاد بلديات املنت ميرنا املر في السراي امس

مصدر لـ »األنباء«: الطموح لرئاسة »األمن العام« أو »الداخلي« سبب استقالة شقير!
بيروت ـ داود رمال

ذكر مصدر واس����ع االطالع 
ل� »األنباء« »ان من األس����باب 
احلقيقية لطلب رئيس جهاز 
أمن املطار العميد وفيق شقير 
إعف����اءه من منصب����ه أمورا ال 
تتصل باخلرق الناجم عن تسلل 
الشاب الى الطائرة السعودية، 
امنا طموحات شخصية أخرى 

تتصل بالتعيينات املقبلة«.
وكشف املصدر »انه يبقى 
للعميد شقير في منصبه احلالي 
وبرتبته احلالية قرابة السنة 
والنص����ف بحيث يح����ال الى 
التقاعد كعس����كري في عمر ال� 
58 في حني إذا عني في موقع ما 
بصفة مدني يبقى الى عمر ال� 64 
وهذا هو بيت القصيد، فالعميد 
شقير يطمح لكي يعني في أحد 
إما مديرا عاما لألمن  املوقعني 
العام، وإما مديرا للداخلية، وهو 
استغل حادثة التسلل للشاب 
ال����ى الطائرة ليط����رح اعفاءه 

متهيدا لتسلمه موقعا آخر«.
وأوضح املصدر »ان القيادات 
الش����يعية املعني����ة الس����يما 
الرئي����س نبيه بري والس����يد 
حس����ن نصراهلل لم يكونا في 
أجواء خطوة العميد شقير إمنا 
قيادات في الصف الثاني شجعته 
على هذه اخلط����وة، والتي قد 
تؤدي الى حرمانه من أي موقع 
الحقا وبقائه في التصرف حتى 
التقاعد«. الى ذلك وجه رئيس 
النائب  الدميوقراطي«  »اللقاء 
وليد جنب����الط في بيان حتية 
الى قائد جهاز أمن املطار العميد 

وفيق شقير »الذي بادر الى وضع 
استقالته بتصرف وزير الداخلية 
والبلديات على خلفية ما حصل 
في املطار، وهي س����ابقة أولى 
من نوعها في لبنان ان يض��ع 
مسؤول امني استقالته طوعا«. 
وأشار الى انه يستذكر في هذه 
املناسبة ان ما جرى في املاضي 
كان مبثابة س����وء فهم نتيجة 

املذكرة الش����هيرة واملالبسات 
التي رافقته����ا ما أحلق الكثير 
من الض����رر املعنوي، متطلعا 
ألن تكون هذه الكلمات مبثابة 
تعويض عما جرى باإلضافة الى 
الهاتفي معه باألمس.  اتصاله 
وطالب جنبالط بتحقيق جدي 
وفوري وشامل ومسؤول عما 
حصل في مطار بيروت الدولي 

وحتميل املسؤوليات وحتديدها 
مبا ال يقبل أي التباس ويحفظ 

كرامة العميد شقير.
أك����دت مصادر  إلى ذل����ك، 
صحافية أن وزير الداخلية زياد 
بارود أعطى العميد شقير إجازة 
ملدة شهر حتى تنتهي التحقيقات 
وعني العميد إيليا عبيد مديرا 

جلهاز أمن املطار بالوكالة.

بارود يعّين إيليا عبيد مديرًا لجهاز أمن المطار بالوكالة

تقارير: مخاوف إسرائيلية من أنفاق  لحزب اهلل تعبر الحدود
عواص���م � وكاالت: كش���فت تقاري���ر 
إس���رائيلية امس عن مخ���اوف متزايدة 
داخل املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية من 
احتمال قيام حزب اهلل بحفر أنفاق تصل 
بني لبنان وإسرائيل ميكن من خاللها شن 
هجمات على أي من التجمعات اإلسرائيلية 
القريبة من احلدود أو نقاط تابعة للجيش 

اإلسرائيلي.
وأشارت صحيفة »جيروزاليم بوست« 
على موقعها اإللكتروني إلى أنه مع بقاء 
املخاوف من محاولة احلزب اختطاف جنود 
إسرائيليني، كما فعل مرتني من قبل، فإن 
هناك مخاوف جديدة بش���أن إمكانية أن 
يحاول »إرهابيون« دخول إسرائيل عبر 
األنفاق والوصول إلى أي من التجمعات 
احلدودية مثل »شلومي« والتحصن داخل 

أحد املنازل مع مدنيني.
وأضافت أن هن���اك مخاوف أيضا من 
أن يس���تغل احلزب مثل هذه األنفاق في 
زرع متفجرات أسفل وبالقرب من النقاط 
التابعة للجيش اإلسرائيلي، وذلك باألخذ 
في االعتبار جناح حركة حماس في تنفيذ 
مثل هذا املخطط عام 2004 عندما فجرت 

نفقا أس���فل نقطة للجيش اإلس���رائيلي 
جنوبي غزة ما أس���فر عن مقتل خمسة 

جنود.
ووفقا للصحيفة فإنه رغم أن إسرائيل ال 
تعتقد أن حزب اهلل معني في هذه املرحلة 
بالدخول في حرب، إال أنها تخشى من أن 
يكون احلزب مازال يخطط لالنتقام ملقتل 
قائده العسكري عماد مغنية في سورية 

عام 2008.
ويخشى قادة القوات املتواجدة قرب 
احلدود من أن أي »هجوم« مستقبلي حلزب 
اهلل لن يتضمن فق���ط إطالق صواريخ 
وقذائ���ف ه���اون وإمنا أيضا س���يقترن 
مبحاوالت خطف وتس���لل إل���ى أي من 

التجمعات القريبة من احلدود.
وكشفت إس���رائيل األسبوع املاضي، 
وللمرة األولى، معلومات اس���تخباراتية 
تتعلق بنش���اطات حزب اهلل داخل قرى 
جنوب لبنان وكذلك مواقع مستودعات 

أسلحة وصواريخ احلزب.
وردت احلركة على هذا بالتحذير من 
أن لديها قائمة بأهداف إسرائيلية ميكن 

استهدافها في حال اندالع حرب جديدة.

»األنباء« تنشر نص مشروع 14 آذار للحقوق الفلسطينية
بيروت ـ عمر حبنجر

بقي ملف احلقوق االنس����انية 
للفلسطينيني الالجئني في لبنان 
محور التجاذبات السياسية امس 
ايضا، عشية طرح هذا املوضوع 
على البس����اط النيابي اعتبارا من 
اليوم االربعاء، وتواصل انشغال 
الفعالي����ات السياس����ية بالبحث 
عن صيغة حل ترضي املعارضة 
وامل����واالة في آن مع����ا، وقبل ايام 
من زيارة الرئيس سعد احلريري 
املرتقبة الى دمشق االحد املقبل. هذا 
املوضوع شكل عنوان اللقاء الذي 
جمع رئيس تكتل التغيير واالصالح 
العماد ميشال عون مع رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط، 
في منزل النائب ناجي غاريوس، 
عضو الكتلة العونية، تخلله عشاء 
عائل����ي. ويتحفظ عون على منح 
الالجئني الفلسطينيني حق التملك 
في لبنان، بينما ال ميانع من منحهم 
حق العمل والطبابة واالستشفاء 
والتعليم، بينما يصر جنبالط على 
اضافة حق التملك الذي كان قائما 
قبل العام 2001 معتبرا انه جوهر 
ه����ذه احلقوق، نافيا ان يكون هذا 
املدخل الواسع للتوطني. وفي سياق 
متصل، حصلت »األنباء« على نص 
مشروع 14 آذار للحقوق الفلسطينية 
والتي وزعت نسخة منها على معظم 
القيادات ملراجعتها. وفيما يلي نص 
اقتراح القانون الذي أعدته كتلتا 
اللبنانية«  »املستقبل« و»القوات 
النيابيتان واالمانة العامة لقوى »14 
آذار« ملنح الالجئني الفلسطينيني 

حقوقا انسانية واجتماعية:
امل����ادة االول����ى � االش����خاص 
املس����تفيدون م����ن اح����كام ه����ذا 

القانون:

الفلس����طينيون  � الالجئ����ون 
املس����جلون في مديرية الشؤون 
السياس����ية والالجئني في وزارة 
الداخلي����ة والبلدي����ات واملطابقة 
قيوده����م لس����جالت وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني »األونروا« من 

الجئي 1948.
الفلس����طينيون  � الالجئ����ون 
املس����جلون حصرا ف����ي مديرية 
الشؤون السياسية والالجئني في 
الداخلي����ة والبلديات، من  وزارة 

الجئي 1967 و1970.
الفلس����طينيون  � الالجئ����ون 
غير املسجلني في القيود املذكورة 
أعاله واحلاصلون استثنائيا على 
بطاقة تعريف من املديرية العامة 
لألمن الع����ام، بعد موافقة مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح وزيري 
الداخلي����ة والبلديات واخلارجية 

خاضعة للرسوم والشروط املعمول 
بها في املديرية العامة لألمن العام 
بالنسبة الى جوازات سفر اللبنانيني 

الصاحلة للمدة ذاتها.
امل����ادة الرابع����ة: العمل ضمن 
اللبناني����ة: يعط����ى  االراض����ي 
املستفيدون من احكام هذا القانون 
اجازات عمل من وزارة العمل في 
أعمال في القطاع اخلاص حصرا، 
على ان تخضع مزاولة املهن احلرة 
املنظمة بقانون الى احكام القوانني 
التي ترعاها. يعفى املس����تفيدون 
من احكام هذا القانون من رسوم 
اجازة العمل ومن ش����رط املعاملة 
باملثل الذي يطب����ق بحق العمال 

االجانب.
املادة اخلامسة: االستفادة من 
تقدميات الصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي:

واملغتربني.
املادة الثاني����ة: االقامة املؤقتة 
اللبنانية: تعتمد  على االراض����ي 
بطاقة الالجئ الفلسطيني الصادرة 
عن مديرية الش����ؤون السياسية 
والالجئ����ني ف����ي وزارة الداخلية 
والبلدي����ات، وبطاق����ة التعريف 
الصادرة اس����تثنائيا عن املديرية 
العامة لألمن الع����ام مبثابة اقامة 
مؤقت����ة وبص����ورة ش����رعية في 

لبنان.
املادة الثالثة: التنقل والسفر من 
لبنان والعودة اليه: متنح املديرية 
العامة لألمن العام وثيقة س����فر 
لالشخاص املستفيدين من احكام 
هذا القانون صاحلة للسفر من لبنان 
والعودة اليه طيلة مدة العمل بها. 
تعطى الوثيقة ملدة خمس سنوات 
حدا أقصى قابلة للتجديد وتكون 

1 � يعفى املستفيدون من احكام 
هذا القانون املنتسبون الى الصندوق 
الوطني للضم����ان االجتماعي من 
ش����رط املعاملة باملثل املنصوص 
عليه في قانون الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، وذلك لالستفادة 

من تقدميات الصندوق اآلتية:
أ � صن����دوق تعوي����ض نهاية 

اخلدمة.
التقدمي����ات  صن����دوق   � ب 

العائلية.
2 � تبقى اش����تراكات الضمان 
املعمول بها ف����ي القانون واجبة 
بكاملها على كل من صاحب العمل 
والعام����ل، وحتول االش����تراكات 
ف����رع ضمان  اخلاصة بصندوق 
امل����رض واألمومة ال����ى صندوق 
فرع التقدمي����ات العائلية تأمينا 
للتوازن املالي في هذا الفرع، على أال 
يتحمل الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعي وال اخلزينة اللبنانية 
أي اعب����اء اضافية من التقدميات 
الواردة في الفقرة 1 أعاله من هذه 

املادة.
3 � ال يستفيد املشمولون بأحكام 
هذا القانون من تقدميات صندوق 
فرع ضمان املرض واالمومة. املادة 
السادسة � االس����تفادة من فرص 
التعليم: يكون للمس����تفيدين من 
أحكام هذا القانون حق االفضلية 
في االنتساب الى املدارس احلكومية 
املهني والفني  التعلي����م  ومعاهد 
الرسمي وكليات اجلامعة اللبنانية 
ضمن حدود النسب املتاحة قانونا 
اللبناني����ني، ومع  للطالب غي����ر 
التي  القوان����ني واالنظمة  مراعاة 
حتصر حق االنتساب الى بعض 
املؤسسات التعليمية باللبنانيني 

دون سواهم.

الحريري إلى دمشق األحد المقبل على رأس وفد وزاري
سؤال خطير: يسأل النائب 

وليد جنبالط في جلس����اته اخلاصة من هو 
»الرأس الذي س����يزاح من أجل تفجير البلد 

ومتى«؟
< 14 آذار وجنبالط: يعترف قياديون في 14 آذار بأنهم 
مازالوا يحفظون ودا كبيرا للنائب جنبالط رغم 
بعض النتوءات في مواقفه السياسية، ويصرون 
على انهم يتفهمون مواقف��ه اليوم وان كانوا ال 
يوافقونه عليها وخصوصا بالنسبة الى موضوع 
س��الح حزب اهلل، فهذا املوض��وع تعتريه حاليا 
اشكالية بني جنبالط وقوى 14 آذار، فقوى األكثرية 
تعتبر انه ال يجوز التغاضي عن مشكلة السالح 
مهما بلغت املخاوف من تكرار أحداث 7 مايو، كما 
ال يجوز حتت ستار التوافق الداخلي تشريع مسألة 
السالح، بل يجب االستمرار في طرح هذه املسألة 
اخلالفية وعدم اخراجها من النقاش، والسيما على 
طاولة احلوار الى حني ايجاد احلل املناس��ب، أما 
األوساط االشتراكية، فال ترى موجبا لالستمرار 
في طرح موضوع سالح حزب اهلل في هذه املرحلة 
ألنه لن يأتي بنتيجة سوى توتير األجواء وتعكير 
االستقرار والتوافق، وتعتبر هذه األوساط ان ما 
من أحد هاجم س��الح حزب اهلل بقدر ما هاجمه 
وليد جنبالط، ولكن هل أدى ذلك الى ايجاد حل 

لهذا املوضوع؟
مشيخة العقل: يش����هد امللف الدرزي تأزما 
ملحوظا على مس����توى عدم القدرة لدى كل 
القيادات على حل مسألة مشيخة العقل والعودة 
الى شيخ واحد، والس����بب وفق املطلعني ان 
االجواء الدرزي����ة واالقليمية لم تنضج بعد 

حول احلوار في هذا امللف.
أكثر من مرشح: تردد انه في حال املوافقة على 
طلب تنحية رئيس جهاز أمن املطار العميد وفيق 
شقير، ثمة أكثر من مرشح خلالفته أبرزهم العقيد 
علي مهنا »من اجليش« الذي كان يرأس س��ابقا 

كتيبة اجليش في جهاز أمن مجلس النواب.
قليالت يطوق حمدان: تتحدث مصادر معارضة 
عن احتمال زيارة مؤسس حركة »املرابطون« 
ابراهيم قليالت القاهرة مع عدد من »املرابطني« 
املقربني منه، وتشير إلى نيته القيام بحراك 
سياس����ي وتنظيمي جديد، يستهله بالهجوم 
على ابن شقيقته، العميد مصطفى حمدان، ثم 
بتأسيس هيئة قيادية جديدة، وبتفريغ عدد 

من العناصر بهدف ضرب 
العمل الذي يقوم به حمدان 

في بيروت واملناطق األخرى.
شهور بالغة األهمية: يردد ديبلوماسي غربي في 
بيروت ان االشهر املقبلة ستكون بالغة االهمية 
بسبب تش��ابك االزمات االقليمية وتداخلها من 
دون ان يك��ون باالمكان بقاء الوضع على ما هو 

عليه.
سكاف يرحب بزيارة عون الى زحلة.. ولكن: حتضر 
قيادة التيار الوطني احلر في زحلة والبقاع 
الستقبال ش����عبي للعماد ميشال عون خالل 
زيارته املرتقبة في 23 اجلاري، ويشارك النائب 
الياس سكاف في العشاء املوسع الذي يقيمه 
التيار على شرف عون، وتؤكد مصادره ترحيبها 
بزيارة اجلنرال ولكنها تش����ير الى ان »هناك 
ثوابت لها عالقة بتاريخ ومستقبل ودور املدينة 
ال ميكن املس بها، فنحن نحترم اجلميع شريطة 
عدم اس����تمرار البعض في لع����ب دور املعلم 
علينا، مح����اوال فرض هيمنته وقراراته على 
الزحلي����ني، أو على موقفنا من هذا الفريق أو 
ذاك«، مبعنى آخر، تضيف مصادر س����كاف، 
»نح����ن وبعد فوزنا في االس����تحقاق البلدي 
والذي ارتكز الى مروحة واسعة من العائالت 
الزحلي����ة، وحرصا منا على دورها وتفاعلها 
التاريخي مع محيطها القريب واالقليمي، نعمل 
على تكريس هذا املسار سعيا الى توازن في 

العالقات والتحالفات«.
االتفاقيات األمنية: بعد االتفاقية األمنية املعقودة 
مع السفارة األميركية والتي لم يبت بعد في مصيرها، 
وبعد التحركات االحتجاجية جنوب الليطاني ضد 
وحدات الكتيبة الفرنسية العاملة في »اليونيفيل«، 
عمدت قوى في املعارضة الى اثارة موضوع اتفاقية 
التعاون بني لبنان وفرنسا في مجاالت األمن الداخلي 
واألمن املدني واالدارة، معتبرة انها تتضمن عناوين 
غامضة وملتبس��ة، خصوصا بش��أن »مكافحة 
االرهاب« وتبادل املعلومات والوثائق، وقد يطلب 
عدد من ن��واب املعارضة تعدي��ل االتفاقية جلهة 

توضيح هذه االلتباسات.
تفعيل املشاركة التركية في اليونيفيل: دعا قياديون 
في حزب وراء الكواليس الى ضرورة تفعيل 
املش����اركة التركية ف����ي »اليونيفيل« تأمينا 

للتوازن.

أخبار وأسرار لبنانية

»حادثة الطائرة السعودية«: تداعيات وتساؤالت
بيروت: »الغموض« س��يد املوقف في 
لبنان هذه األيام: بعد االثارة الغامضة 
وغير املفهومة، توقيتا وطريقة على األقل، 
ملوضوع احلقوق الفلسطينية، وبعد التوتر 
الغامض وغير املفه��وم جنوب الليطاني 
بني القوات الدولية و»األهالي« وما انتهى 
على الطريق��ة اللبنانية من »مصاحلات«، 
انش��غلت األوساط كافة في لبنان بحادث 
غام��ض وغريب ومثير في طبيعت��ه »األمنية«، وأيضا 
في تداعياته »السياسية«، وهو حادث العثور في طائرة 
ركاب سعودية حطت في الرياض منتصف ليل اجلمعة 
الس��بت املاضي قادمة من بيروت على جثة ش��اب في 
حجرة عجالت الطائرة، وتبني انه ش��اب لبناني يدعى 
فراس حيدر »عش��رون عاما من بلدة مركبا اجلنوبية، 

ويقط��ن في برج البراجنة في الضاحي��ة اجلنوبية« جرى التعرف عليه من 
الصورة التي أرسلت من السلطات السعودية واطلع عليها أحد أشقاء القتيل 
الذي ذكر انه يعاني من اضطرابات نفس��ية وعصبية، وتزامن هذا التطور 
مع طلب رئيس جهاز أمن املطار في بيروت العميد وفيق شقير اعفاءه من 
مهمت��ه. في الواقع تفاعل هذا احلادث على أكثر من مس��توى وطرح جملة 
تساؤالت، االجابة عن بعضها تنتظر انتهاء التحقيقات، فيما يرجح ان يظل 

معظمها من دون اجابات شافية ومقنعة، ومن هذه التساؤالت:
1 - كيف جنح هذا الش��اب في الوصول الى مدرج املطار، وكيف تسلل 
الى الطائرة في ظل اجراءات وكاميرات املراقبة؟ أال يش��كل هذا »التس��لل 
االخت��راق« ثغرة أمنية تطرح بقوة أمن املطار واملس��افرين وأمن الطائرات 

اخلاصة والسياسيني؟
2 - كيف جرى األخذ بواقعة »اضطرابات نفسية وعصبية« يعانيها فراس 
حيدر املتهم أيضا بتعاطي املخدرات، من دون االستناد الى معلومات وتقارير 
موثقة؟ وهل ميكن لش��خص يعاني اضطرابات نفسية ان يكون، وبشهادة 
أصدقائه ومعارفه، متفوقا في علومه وان يتقدم الى امتحانات رس��مية في 
املعلوماتية واحملاس��بة، وان يتقدم بطلب رسمي لالنخراط في قوى األمن 
الداخلي؟ وكيف يكون لهذا الش��خص الذكاء الكافي والكامل للوصول نحو 

الطائرة كي ينهي ذكاءه بانتحار نفسي، أو كيف يكون 
قد جرى مساعدته للتس��لل من أجل ان ينتحر؟ أم ان 
هذا الش��اب بادر من تلقاء نفس��ه ال��ى ركوب الطائرة 
بدافع االنتحار أو الى ركوب املغامرة والهرب من واقعه 

وضائقته االجتماعية واملالية؟
3 - هل طلب العميد وفيق شقير اعفاءه من مهمته 
ومنصبه كرئيس جلهاز أمن املطار يعني انه قدم استقالته 
أم يعني انه وضع الكرة في ملعب وزير الداخلية زياد 
بارود ليحدد كيف يرد على هذا الطلب قبوال أو رفضا؟ 
وملاذا لم يقدم شقير استقالة صريحة ليفسح في املجال 

أمام »اقالة ضمنية«؟
4 - هل سيعفي الوزير بارود رئيس جهاز أمن املطار 
م��ن مهامه وه��و الذي يرى في ش��قير ضابطا ناجحا 
ويتمتع بانضب��اط ومناقبية، ويرى في تصرفه بطلب 
اعفائه خطوة شجاعة تنم عن استعداد لتحمله مسؤولية معنوية؟ أم ان وزير 
الداخلية ال يريد استباق نتائج التحقيق لتحديد املسؤوليات التي ال تقتصر 
على جهاز أمن املطار وامنا تشمل في ظل تداخل املسؤوليات والصالحيات، 

مواقع ومراكز قوى وشركات صيانة وجتهيز؟
5 - ما موقف الطرف السياسي املعني مباشرة ب� »أمن املطار وجهازه«، 
أي الطرف الش��يعي وخصوصا حزب اهلل؟ وهل مير اعفاء العميد ش��قير 
من مهامه بهذه السهولة وهو الذي كان قرار اقالته على يد حكومة الرئيس 
فؤاد الس��نيورة »5 مايو 2008« س��ببا من أس��باب اندالع حوادث 7 مايو 
متزامنا آنذاك مع صدور قرار تكليف اجليش نزع شبكة االتصاالت اخلاصة 

بحزب اهلل؟
6 - ملاذا بدأت التفاعالت السياسية وبوادر التوظيف السياسي لهذه احلادثة 
بالظهور وس��ط اجتاهات متضاربة: هناك »حركة أمل« من بادر الى حتريك 
موضوع هيئة الطيران املدني واالسراع في تشكيلها، وهناك »أوساط 14 آذار« 
من دعا الى حتريك موضوع مطار رينيه معوض في القليعات واالسراع في 
تشغيله في ظل استمرار مطار رفيق احلريري الدولي في بيروت على حاله 
األمنية وحتت سيطرة حزب اهلل، وهناك من يدعو الى فتح موضوع األجهزة 

ورؤسائها وملف التعيينات األمنية انطالقا من هذه احلادثة.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت

صورة ارشيفية لفراس حيدر


