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ورقة »تؤدي الغرض«: في وقت كانت فيه املشاورات تتكثف 
بني حزب اهلل وتكتل التغيير واالصالح واحلزب التقدمي 
االشتراكي وحركة أمل، وفي وقت كان فيه جنبالط يحدد 
سقف مطالبه، مش����ترطا على الرئيس فؤاد السنيورة 
والقوات اللبنانية تضمني ورقتهما حق الفلس����طينيني 
بالتملك ليسحب مشاريع قوانينه األربعة، حترك ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبداهلل 
عبداهلل ليالقي الس����نيورة في منتصف الطريق، مؤكدا 
أن ورق����ة تيار املس����تقبل والق����وات اللبنانية »تؤدي 

الغرض«.
بيلمار زار نيويورك سرا: قام مدعي عام احملكمة الدولية دانيال 
بيلمار بزيارة غير معلنة الى نيويورك التقى خاللها أعضاء 
مجلس األمن وعددا من مس��ؤولي األمم املتحدة وأبلغهم انه 
سيقوم باصدار قرار االتهام في قضية اغتيال الرئيس رفيق 

احلريري قبل نهاية العام وانه ملتزم بذلك.
املس�تقبل مرتاح جللسة الهاي: تعاطي وسائل اعالم تيار 
املستقبل مع جلسة احملكمة الدولية في الهاي أمس االول 
»النظر في طلب اللواء جميل السيد احلصول على مستندات 
ووثائق شهود الزور« ركز على نقطتني: داللة هذه اجللسة 
بصفتها مؤشرا الى نزاهة احملكمة الدولية وشفافيتها، 
واعالن مكتب املدعي العام بيلمار ان اللواء الس����يد غير 
ذي صفة لطلب مستندات وان طلبه يتعدى اختصاص 

احملكمة.
ترايسي شمعون إلى »املعرك السياسي«: تتجه السيدة ترايسي 
داني ش��معون للعودة الى لبنان واالس��تقرار فيه ودخول 
املعترك السياسي على رأس تنظيم منور األحرار الذي أسسه 
والدها وانش��ق عن حزب األحرار الذي يرأسه عمها دوري 
شمعون. ترايسي شمعون ستلتقي في فترة اقامتها احلالية 
العماد ميشال عون والنائب سليمان فرجنية وآخرين، وهي 
حضرت مس��اء أمس االول حفل تكرمي أقامه على ش��رفها 
رئيس حزب االصالح اجلمهوري الشيخ شارل الشدياق في 

دارته في احلدث.
حفل تكرميي جديد للسفير السوري: في سلسلة حفالت التكرمي 
التي تقام للسفير السوري علي عبدالكرمي علي في مختلف 
املناطق اللبنانية، وبعد حفل املختارة وطرابلس، حفل 
في ساحل كسروان »أكوامارينا« أقامه النائب اميل رحمة 
»عضو تكتل االصالح والتغيير« وش����ارك فيه الوزراء 
زياد بارود، وعلي الشامي، وفادي عبود، ويوسف سعادة، 
وعلي عبداهلل، وعدنان السيد حسني، ونواب بينهم نهاد 
املشنوق وفادي الهبر وعلي حسن خليل، ووزراء سابقون 

بينهم ناجي البستاني وجوزف الهاشم ووئام وهاب.

استطالع: بارود وباسيل أفضل وزيرين.. والحاج حسن ونحاس األحسن أداًءأخبار وأسرار لبنانية
بيروت: تش��كلت احلكومة اللبنانية احلالية التي أطلقت 
على نفس��ها تس��مية »حكومة اإلمناء والتطوير« في 9 
نوفمبر 2009 وهي نالت ثقة مجلس النواب في 10 ديسمبر 
2009 وكان��ت ثقة كبيرة وغير مس��بوقة منذ عام 1990 إذ 
منحه��ا الثق��ة 122 نائبا وامتنع نائب ع��ن التصويت بينما 
حجب الثقة نائب واحد. وفي س��ياق متابعة شركة »الدولية 
للمعلومات« تطور موقف الرأي العام اللبناني من احلكومة، 
أجرت استطالعا جديدا في الفترة ما بني 21 و24 يونيو 2010 

ملناسبة مرور 200 يوم على نيل احلكومة الثقة.
وجرى االستطالع بواسطة الهاتف وشمل عينة من 500 
مستطلع موزعني على جميع املناطق اللبنانية، وموزعني ايضا 
تبعا للطائفة ووفقا حلجم السكان املسجلني من كل طائفة.

وق��د أظهر االس��تطالع، أن نصف املس��تطلعني )%50( 
عبروا عن تأييدهم للحكومة، بينما انقس��م النصف اآلخر 
ب��ني معارض )29%( وال أع��رف )21%(، وهذه األرقام مقارنة 
باملوق��ف بعد 100 يوم على نيل احلكومة الثقة يش��ير الى 
ثبات نسبة التأييد مع تسجيل ارتفاع في نسبة املعارضني 
وغياب املتريثني الذين اعتبروا في االس��تطالع السابق أنه 
من املبكر احلكم على احلكومة حيث انقس��م هؤالء بشكل 
شبه متقارب بني ال أعرف )12%( ومعارض )11%( بينما حتول 

3% إلى تأييد احلكومة.
في اجلزء الثاني من االس��تطالع، ركز االستطالع على 
الوزير املفضل في احلكوم��ة، وأداء الوزراء اجلدد، فضال 
ع��ن موضوع االتفاقية األمنية بني لبنان والواليات املتحدة 

األميركية واملوقف من وزير االتصاالت شربل نحاس.
1 - الوزير املفضل: زياد بارود وجبران باسيل

يس��تمر تبعا للمس��تطلعني الوزير زياد ب��ارود، وزير 
الداخلي��ة والبلدي��ات، كأفضل وزير ف��ي احلكومة تبعا ل� 
41% من املس��تطلعني بارتفاع كبير عن الفترة السابقة حيث 
كانت نس��بة التأييد 21% بعد 100 يوم مقابل نسبة 25% عند 
نيل احلكومة الثقة، وحاز جبران باسيل وزير الطاقة واملياه 
تأييد نسبة 37% من املستطلعني مقارنة ب� 14% في استطالع 

ال� 100 يوم.
ويعتبر 30% انه ال يوجد وزير مفضل لديهم »مقارنة ب� 
33% في استطالع ال� 100 يوم«، 16% محمد جواد خليفة وزير 
الصحة »مقارنة ب� 11% في استطالع ال� 100 يوم«، 14% غازي 
العريضي وزير األش��غال العامة والنقل، 12% حسني احلاج 

حسن وزير الزراعة، 10% شربل نحاس وزير االتصاالت.

2 - أداء الوزراء اجلدد
ضمت احلكومة احلالية 12 وزيرا يدخلون احلكومة للمرة 
األولى باإلضافة إلى رئيسها. بعض هؤالء الوزراء اجلدد تولى 
مهام وزارية أساسية أو لها عالقة بحياة الناس وشؤونهم، 
وقد جاء تقييم أداء هؤالء الوزراء كما بني االحصاء ان الوزير 
احلاج حس��ن األفضل أداء تبعا ل� 23% من املستطلعني يليه 

شربل نحاس )%14(.
3 - االتفاقية األمنية بني لبنان والواليات املتحدة واملوقف 

من الوزير شربل نحاس
أثيرت مؤخرا سياسيا وإعالميا قضية االتفاقية األمنية 
املوقعة بني لبنان والواليات املتحدة األميركية لتطوير وتعزيز 
ق��وى األمن الداخلي والتي طلب��ت مبوجبها إبان احلكومة 
الس��ابقة تزويدها بأماكن محطات الهاتف اخللوي، وقد مت 
تشكيل جلنة فنية أعدت تقريرها حول املوضوع، هذا التقرير 
وطريقة إعداده ونشره أثارت استياء فريق في قوى 14 آذار 

وصل إلى حد طرح أحد النواب الثقة بالوزير نحاس.
وقد بني االس��تطالع أن فقط 40% من املستطلعني كانوا 
على معرفة بهذه القضية مقابل 60% لم يكونوا على علم بها، 
ويبرز في هذا اإلطار أن املس��تطلعني الشيعة كانوا األكثر 
معرفة مبوضوع االتفاقية )48%( يليهم املوارنة )%47(، %42 
من األرمن، 35% من الس��نة، 34% م��ن الكاثوليك و28% من 

األرثوذكس و24% من الدروز.
ومن الذين عرفوا بهذه القضية يعتبر 62% منهم أن املواقف 
التي اتخذت بحق الوزير نحاس كانت مجحفة وغير محقة، 
يخالفه��م الرأي 10% وأجاب 28% ال أعرف، وفي املوقف من 
نحاس تبعا للطائفة فإن هناك ش��به تقارب في املوقف بني 
املوارنة والشيعة إذ يعتبر نحو 70% منهم أن اآلراء واملواقف 
بحق نحاس كانت مجحفة وغير محقة، كما يتقارب املوقف 

بني السنة واألرثوذكس وبني الدروز والكاثوليك.
مض��ى على وجود احلكومة 200 ي��وم وهي تبعا لنحو 
70% من املس��تطلعني لم حتقق شيئا خالل هذه املدة لكنها 
بالرغ��م من كل هذا حتوز تأييد نصف املس��تطلعني )%50( 
واملعارض��ة لها تقتصر على أقل من الثلث، بينما نحو ربع 
املس��تطلعني أجاب بال أعرف، وهذه النس��بة الكبيرة تعبر 
عن موقف انتظار لالنتقال إما إلى ضفة املؤيدين للحكومة 
وإما إلى ضفة املعارضني لها، لكن السؤال ماذا ينتظر هؤالء 
لتحديد موقفهم هل االجن��ازات أم التطورات القادمة على 

لبنان واملنطقة؟

.. واألحسن أداًء أفضل الوزراء

حسني احلاج حسن زياد بارود

شربل نحاس جبران باسيل

مصادر ل� »األنباء«: مشروع أميركي لتغطية االحتياجات الفلسطينية في لبنان
بيروت � عمر حبنجر

اعتمد مجلس الوزراء اللبناني 
امليداني  امس مقررات االجتماع 
الذي عقده الرئيس سعد احلريري 
على ارض مطار بيروت، ملعاجلة 
الثغرات التي كشف عنها تسلل 
الش���اب فراس حيدر الى املدرج 
الشرقي والعثور عليه جثة داخل 
مستوعب احد العجالت اخللفية 
لطائرة »ناس« الس���عودية اثر 

هبوطها في الرياض.
وابرز هذه املقررات تش���كيل 
جلنة الجراء مس���ح شامل لكل 
االج���راءات والتدابي���ر االمنية 
املتخذة ف���ي املطار لتبيان مكان 
اخللل واقتراح احللول املناسبة 

بشأنها.
بيد ان احلرارة السياسية ظلت 
في مجلس النواب الذي تتخبط 
كتله في اكثر من ملف وموضوع، 
ب���دءا م���ن اخلالف ف���ي اللجان 
املشتركة حول االتفاقية االمنية 
مع فرنس���ا، وانته���اء باحلقوق 
االنسانية لالجئني الفلسطينيني 
في لبنان، املطروح تأجيلها في 
اجللس���ة النيابية املقررة اليوم 

ايضا.
وبني احملطات السياسية املهمة 
املرتقبة هذا االسبوع، زيارة رئيس 
احلكومة سعد احلريري الى دمشق 
يوم االحد املقبل، على رأس وفد 
الرس���مية  الزيارة  وزاري، هذه 
املنتظرة منذ اشهر ستشهد توقيع 
12 اتفاقي���ة ومذك���رة تفاهم بني 
البلدين، بينها اتفاقيات قضائية 

وأمنية.
الوزاري  الوف���د  ان  والالفت 
سيضم وزيري القوات اللبنانية 
ابراهيم جنار وسليم ورده اللذين 
يزوران دمشق الول مرة بصفتهما 
الوزارية والسياسية، الى جانب 

وزراء آخرين.
بالنسبة لالتفاقية االمنية مع 
فرنسا التي وقعها الرئيس سعد 
احلريري في زيارته االخيرة الى 
باريس، لم متر في مجلس النواب 
اللبناني امس االول الثالثاء، بعد 
اصرار فريق 8 آذار على تضمينها 
نصا واضح���ا باعتماد التعريف 
اللبنان���ي »لالرهاب«، منعا الي 
ق���د ميس حركات  تأويل الحق 
املقاومة، ومتس���ك نواب 14 آذار 
بكون مضمون االتفاقية يراعي 
القوانني اللبنانية وان اي تعديل 
فيه���ا يعني مع���اودة التفاوض 
مع فرنس���ا، معتبرين ان بعض 
الطروحات تريد ان تعزل لبنان 

عن العالم اخلارجي.
وأوضح النائب نواف املوسوي، 
عضو كتل���ة الوفاء للمقاومة ان 
حركتي حماس واجلهاد االسالمي، 
الفرنس���ي  القانون  هما بنظ���ر 
ارهابيتان، بينم���ا هما حركتان 
نضاليتان، وان املطلوب ادخال 
تعدي���الت على االتفاقية  تراعي 

املصالح اللبنانية.
في املقابل رأى النائب الكتائبي 

س���امي اجلمي���ل ان الضمانات 
املطلوبة موجودة في االتفاقية.

بري: لن تمر

لكن رئيس مجلس النواب نبيه 
بري اعتبر ان االتفاقية االمنية مع 
فرنسا لن متر بصيغتها احلالية، 
مشيرا الى ان املطلوب اما الغاء 
املادة االولى م���ن االتفاقية واما 
تعديلها بحيث تضاف اليها عبارة 
التعريف  مكافحة االرهاب وفق 

اللبناني لالرهاب.
في غضون ذلك، تابعت جلنة 
االدارة والع���دل النيابية البحث 
أمس في استكمال مشروع قانون 
احلقوق االنسانية واالجتماعية 
للفلسطينيني. متهيدا لعرضه على 

مجلس النواب اليوم.
الس���ياق تدور في  وفي هذا 
االوس���اط الفلس���طينية اخبار 
االدارة  ب���ان  ومعلوم���ات تفيد 
االميركي���ة تضع ثقله���ا القرار 
التوط���ني للفلس���طينيني حيث 
املتداول  هم تدريجي���ا ووف���ق 
ب���ني الفصائل خصوصا فصائل 
املعارض���ة، حيث يت���ردد، وفق 
معطيات ل���� »األنباء« ان االدارة 
االميركي���ة ش���كلت طاقم عمل 
يضم عربا بينهم فلس���طينيون 
واوروبيون بهدف التحرك وفق 
املعلوم���ات للضغط على الدول 
اخلليجية من اجل متويل صناديق 
دعم الدول التي تقبل التوطني، على 
صعيد الطبابة، والبناء والتربية. 

ووفق املعلومات الفلسطينية فإن 
اخلطوات التي اتخذها لبنان بشأن 
الالجئني، حلول استباقية ملا قد 
يفرض عليه، حيث سيسهل بعض 
االمور على الفلسطينيني لكي ال 
يدخل وضع الالجئني املعيش���ي 
في حالة تدويل او تعريب مبعنى 
الواقع  ان يصبح االشراف على 
الفلسطيني من خالل الدول التي 
تدفع ام���واال للدول���ة اللبنانية 
لتغطية اخلدمات الطبية والتربوية 
واالعمارية للفلسطينيني، وقالت 
املصادر ان املرحلة املقبلة ستكون 
ضاغطة اكثر على هذه الدول القرار 
خطوات بشأن الالجئني مختلفة 

عن االقرار احمللي لها.

خدمات طبية ومعيشية

ويبدأ املش���روع بتقدم دول 
عربية لتبن���ي خدمات طبية او 
تربوية او معيشية لالجئني من 
خالل الدول���ة اللبنانية ثم يأتي 
الضغط الدولي بعدئذ ليقنع من 
لم يقتنع مبا يجب ان يقتنع به، 
االمر الذي يطرح عالمة استفهام 
حول دور ومصير وكالة الغوث 

»االنروا«.
وعلمت »األنب���اء« ان حركة 
حماس التي سربت هذه املعلومات 
الى جهات فلسطينية ولبنانية 
ومنها حزب اهلل، ستصغ ورقة 
عمل من الفصائ���ل حتدد آليات 
العالقة بني الالجئني واملؤسسات 
الدولية خوفا من ان تتحول هذه 

املؤسسات الى معابر للتوطني.

االتفاقية األمنية مع فرنسا تتعرقل في مجلس النواب.. وموضوع الحقوق الفلسطينية أمام البرلمان اليوم

رئيس احلكومة س��عد احلريري ووزير الس��ياحة فادي عبود يتفقدان وضع الس��ياح القادمني الى لبنان وذلك خالل جولتهم لالطالع
)محمود الطويل(على االجراءات االمنية باملطار

محامي اللواء السيد عن أحد أعضاء »المحكمة«:
»أخو... لن يرد. بدي... البالطة!«

بيروت: انعقدت جلسة احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري مساء امس االول برئاسة 
قاضي االجراءات التمهيدية دانيال فرانس���ني، للبت في مدى 
اختصاص احملكم���ة الدولية النظر في طل���ب اللواء جميل 
السيد احلصول على مس���تندات وثائق معينة، والذي أرجأ 
قرار البت في طلب الس���يد الى س���بتمبر املقبل ما لم يقرر 

إعادة فتح النقاش.
اجللسة خصصت لالستماع إلى مكتب مدعي عام احملكمة 
دانيال بلمار ورئيسي مكتب الدفاع في احملكمة فرنسوا رو، 

والسيد ووكيله.
وقد أعلن ممثل بيلمار خالل اجللسة »انه ال يحق للمستدعي 
اللجوء الى احملكمة طالبا مستندات ألن طلبه يتعدى اختصاص 
احملكمة، كما ان حجج املدعي ال تستند الى لوائح احملكمة«، 
وهو غير ذي صفة، مش���يرا الى ان نظام احملكمة يؤشر الى 
االختصاص الدولي الذي يشير الى مالحقة األشخاص املسؤولني 
ع���ن اجلرمية، وهذه اخللفية يجب أن تكون األرضية، وقال: 
»نح���ن ننظر ف���ي اختصاص احملكمة حلرية ه���ذا الطلب«، 
مش���ددا على »ان والية احملكمة هي فقط ملالحقة االرهابيني 

امام القضاء«.
وخل���ص الى القول ان »مفهوم االجراءات الرجائية وغير 
اخلالفية ال ينطبق على هذه القضية، وعليه ال ميكننا البت 

في هذا الطلب ويجب رفضه«.
ولفت رو إلى ان احملكمة لها واجبات وحقوق دولية ملمارسة 
دورها، ومن واجبها ان متارس اختصاصها في حماية حقوق 
اإلنسان، وهناك حق االعتقال وفق القانون، وقال ان »أي تفسير 
في القان���ون اجلنائي يجب أن يكون من حق املتهم، وهنا ال 

متهم، ومن الواضح ان القضاة عليهم دائما أن يفسروا القانون 
وليس عليهم االلتزام بالقانون املكتوب كامال«.

بدوره أش���ار محامي اللواء السيد اكرم عازوري إلى »ان 
املطالبة ليس���ت بأن تصدر احملكمة الدولية حكما على أحد، 
ب���ل للنظر في امكانية متابعة طل���ب إداري«، وقال ان »حق 
االستئناف هو اساس من احلقوق املنصوص عليها وان املساس 
بالتحقيق يؤثر على القرار«، مشيرا إلى أن رد املدعي العام ال 

يحتوي على أي حجة عن االختصاص والصفة.
ولم يقم الس���يد ووكيله عازوري وزنا للمحكمة الدولية 
وهما في عقر دارها، خالل اجللس���ة، حيث عمد عازوري إلى 
شتم ممثل مكتب املدعي العام بعبارات نابية، فيما تولى السيد 

»الدفاع« عنه والتقليل من شأن توجيهه االهانات.
وبعد االستراحة استؤنفت اجللسة، وعاد احملامي عازوري 
للقول انه ال ميكن لالدعاء أن يرد أمرا للقاضي في شأن عدم 
االجابة عن األس���ئلة املوجهة إليه، وواصل كالمه دافعا بأن 
ما يفعله االدعاء ميس العدالة، ثم التفت إلى السيد وخاطبه 
قائال: »هذا )ويقصد أح���د أعضاء فريق املدعي العام( اخو.. 
لن يرد. بدي.. البالطة«. اإلعالميون احلاضرون س���معوا ما 
قيل حرفيا باعتبار ان امليكروفونات كانت مفتوحة، إال أنهم 
لم يسمعوا ما جرى الحقا حيث توجهت احدى العامالت في 
واحدة من غرف احملكمة إلى عازوري وتكلمت معه، ثم عادت 
إلى موقعها. وبعد انتهاء اجللس���ة، سأل الصحافيون اللواء 
السيد عن الكالم النابي الذي تلفظ به احملامي عازوري فأجاب 
محاوال التقليل من أهميته »هذه مس���ألة ال أهمية لها، نحن 
اللبنانيني نستخدم هذا الكالم«، معمما بذلك أسلوب محاميه 

»اخلاص« على جميع اللبنانيني.

قاضي اإلجراءات التمهيدية أرجأ جلسة البت في طلب المدير السابق لألمن العام إلى سبتمبر

السيد نصر اهلل التقى عون وبحثا
الملف الحكومي والمحكمة الدولية

بيروت � أحمد منصور
وزع املكتب االعالمي حلزب اهلل بيانا عن لقاء السيد حسن نصر اهلل 
والعماد ميش��ال عون جاء فيه: اس��تقبل االمني العام حلزب اهلل سماحة 
السيد حسن نصر اهلل رئيس تكتل االصالح والتغيير العماد ميشال عون 
يرافقه وزير الطاقة االستاذ جبران باسيل وبحضور احلاج حسني اخلليل 
واحلاج وفيق صفا حيث مت التباحث في مختلف القضايا واملس��تجدات 
السياس��ية على مستوى لبنان واملنطقة ابتداء من امللف احلكومي الى ما 
يناقش من مشاريع واقتراحات قوانني في املجلس النيابي واحملكمة الدولية 
وما يحّض��ر للبنان على هذا الصعيد، الى تط��ورات املنطقة واخليارات 

االسرائيلية احملتملة.
وقد مت التأكيد على استمرار التفاهم والتنسيق الكاملني بني الطرفني 

ملواجهة كل االحتماالت مبا يخدم املصالح الوطنية.

)ا.ف.پ( اللواء جميل السيد متحدثا الى محاميه اكرم عازوري على هامش جلسة احملكمة الدولية امس االول


