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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املستقبل« النيابية النائب 
هادي حبيش أن االتفاقي���ة االمنية بني لبنان 
وفرنس���ا، وبعد احلملة املبرمج���ة على الهبة 
االميركي���ة، تش���هد اليوم الكثي���ر من احلجج 
التي تشكل من وجهة نظر البعض من الفرقاء 
اللبنانيني سببا موجبا إللغائها أو لتعديلها مبا 
يتناسب ورؤيتهم اخلاصة، الفتا الى ان االتفاقيات 
األمنية هبات يقدمها املجتمع الدولي مش���كورا 
ملساعدة لبنان وتقوية أجهزته االمنية ومتكينها 
من محاربة االرهاب وترسيخ األمن واالستقرار 
فيه، متس���ائال ما اذا كان لدى الفريق املنزعج 
من تلك املس���اعدات واالتفاقيات والهبات بديل 
عنها لتقوية الدولة اللبنانية بدال من تسجيله 

االعتراضات والتحفظات عليها، وما اذا كان يرضى كحل بديل بأن 
تتحول املساعدات االيرانية مباشرة الى الدولة اللبنانية بدال من 
ان تأتي مباش���رة اليه، االمر الذي قد يسمح ساعتها باالستغناء 
عن املساعدات االميركية واالوروبية للبنان ويبدد ما لدى الفريق 

املذكور من هواجس ومخاوف يتسلح بها.

ابداء الرأي

ولف���ت النائب حبيش في حديث ل� »األنباء« الى ان كل فريق 
لبناني له احلق في ابداء رأيه ووجهة نظره حيال تلك االتفاقيات 
وغيرها من امللفات املطروحة، امنا ش���رط ان تكون آراؤه مبنية 
على خلفية ص���رف تقنية، وذلك العتباره ان بناء وجهة النظر 
على خلفية سياس���ية وانتمائية ال يخدم املصلحة اللبنانية وال 
يساهم في تعزيز قدرات أجهزتها االمنية، مؤكدا ان اجلميع دون 
استثناء مع تصحيح االخطاء ان وجدت ومع تعديل ما يستلزم 
التعديل، لكن »رفض االتفاقيات والهبات ملجرد انها صادرة عن 
الواليات املتحدة وفرنس���ا، أمر يعوق املصلحة العامة ويفرمل 
عجلة الدولة ومينعها بالتالي من مواكبة التقنيات احلديثة في 

مكافحة االرهاب واجلرمية املنظمة«.

واس���تغرب النائب حبي���ش التناقض في 
تصرف��ات الفري�����ق املعت��رض على االتفاقية 
االمنية مع فرنسا، بحيث يرى فيها هذا الفريق 
الكثي���ر من النقاط الس���لبية املوجبة لتعديل 
االتفاقية أو إلغائها في وقت يتلقى فيه السالح 
من الدول���ة االيرانية مبعزل ع���ن رأي الدولة 
اللبنانية ودون أي اتفاقيات دستورية وقانونية 
حياله، وان مجرد املطالبة بأن يكون الس���الح 
بيد الدول���ة ال ُيرضي هذا الفريق، ال بل يذهب 
ف���ي كثير من االحيان الى حد تخوين اآلخرين 
واتهامهم بتقاط���ع مطلبهم املذكور مع مطالب 

العدو االسرائيلي.

القرار الظني المرتقب

وردا على س���ؤال حول مواقف حزب اهلل م���ن القرار الظني 
املرتقب صدوره خالل الش���هرين املقبلني، ختم النائب حبيش 
مرتئيا ان ما أثير مؤخرا من مواقف متشنجة مسبقة وكالم بحق 
احملكمة الدولية والتركيز على حتليالت وتوقعات صادرة من هنا 
وهناك ال يخدم حزب الل��ه بش�يء، متسائال ما اذا كان حزب اهلل 
وحلفاؤه  هم الرافضني س���لف��ا تسليم أي شخص من صفوفهم 
ال���ى العدالة الدولية فيما ل��و تب���ني ضلوعه منفردا في جرمية 
اغتي��ال الرئيس الشهيد رفيق احلريري، سيرضى بتوجيه التهمة 
من قبل احملكمة الدولية الى غي��ره أم انه سيعارض ايضا اتهام 
غيره باجلرمية، معتبرا ان »العملية ليس���ت استنسابية بحيث 
ال ميكن رفض ما هو ضدنا وقبول ما ه��و ضد غيرنا«، مش���يرا 
الى انه اذا صح ما جاء في احلوار الذي نش���رته احدى الصحف 
احمللية بني الرئيس سعد احلريري وأمني عام حزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل فهذا لن يخدم حزب اهلل وأمينه العام، وان عبارة 
»سبعني 7 أيار« تعتبر كالما تهديديا مرفوضا ال ميكن توجيهه 
الى ابن الضحية ش���خصيا رئيس حكومة لبنان الرئيس سعد 
احلريري وخطأ فادحا ارتكبه أمني عام احلزب، معربا في املقابل 

عن قناعته بعدم صحة ما جاء في احلوار املذكور.

شكل االستقبال ومضمون العالقة: تترقب أوساط سياسية 
لبنانية في زيارة الرئيس س���عد احلريري بعد غد 
الى دمش���ق على رأس وفد وزاري كبير »14 وزيرا« 
اللقاء الذي س���يجمع احلريري والرئيس السوري 
بشار االسد وطبيعته، وما اذا كان االسد سيستقبل 
احلريري بروتوكوليا مع الوفد الوزاري أم سيلتقيه 
منفردا في خلوة ثنائية ألن »شكل االستقبال« يعكس 

»مضمون العالقات«.
»أمـل« وحزب اهلل مسـتاءان: تردد ان قيادتي حزب اهلل 
وحركة أمل مستاءتان من اقدام رئيس جهاز أمن املطار 
العميد وفيق شقير على تقدمي استقالته الى وزير الداخلية 
زياد بارود من دون مراجعتهما ووضعهما مس��بقا في 
أجواء هذه اخلطوة التي فاجأتهما وعلما بها من وسائل 
االعالم. وقيل أيضا ان الرئيس نبيه بري رفض التحدث 
مع شقير هاتفيا، وقال أمام زواره »لقد عملنا املستحيل 
في 7 مايو ولم يتزحزح شقير من مكانه في أوج احلمالت 
السياسية، وما حصل في مطار بيروت هو خرق تقني 
يحص��ل في أكثر املطارات أمنا في العالم، وال يجوز ان 

يكون التصرف بهذه البساطة«.
جنبالط أهدى عون كتابًا: اللقاء الذي جمع بني العماد 
ميشال عون والنائب وليد جنبالط في منزل النائب 
ناجي غاريوس، وهو الرابع بينهما منذ اغس���طس 
املاضي، كان اللقاء األول في أجوائه الودية واحلميمية، 
وأدى ال���ى تقريب العالقة الش���خصية وليس فقط 
تقريب وجهات النظر السياس���ية، وكعادته يفضل 
جنب���الط ان يهدي كتبا، وهو حمل الى عون كتابني 
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.»CRISIS
ـ الوطن احلر: يشهد حزب الكتائب اللبنانية  حتالف الكتائب 
انقسامات في النظرة الى التحالفات على الساحة املسيحية، 
حي��ث بدأ جناح مييل الى الضغ��ط باجتاه التحالف مع 

»التيار الوطني احلر«.

أخبار وأسرار لبنانية

هادي حبيش

)محمود الطويل( جانب من جلسة مجلس النواب امس 

هل ينفذ لبنان حكم اإلعدام بحق العمالء؟
بيروت - داود رمال - وكاالت

بعد مطالبة أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
بإصدار أحكام اإلعدام بحق عمالء إسرائيل وأيده في هذا 
الطلب النائب وليد جنبالط، بينما أبدى الرئيس ميشال 
سليمان استعداده لتوقيع أي حكم باإلعدام يصدر عن 
احملكمة العسكرية التي يثق بها، يدور السؤال عن مدى 
جدية تنفيذ أح����كام االعدام بالعمالء. فبعد عام تقريبا 
على اكتشاف شبكات التجسس وتوقيف عدد من أفرادها 
ومباش����رة محاكمتهم أمام القضاء العسكري، أصدرت 
احملكمة العس����كرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار 
خليل الثالثاء املاضي حكما علنيا في حضور االعالميني 
واملصورين بحق علي حس����ني منتش بعد إدانته بدس 
الدسائس لدى العدو وإعطائه معلومات عن بعض األهداف 
التي استثمرها خالل عدوانه واعتداءاته على لبنان في 
حرب يولي����و، ليكون بذلك أول حكم يصدر بحق أفراد 
شبكات التجسس التي مت اكتشافها في مطلع شهر مارس 

من العام املاضي.
وفي هذا الس����ياق تتوقع أوساط متابعة مللف عمالء 
اسرائيل في لبنان ان تنفذ أحكام اعدام في بعضهم قبل 
نهاية العام احلالي، وان يبدأ التنفيذ بالعميلني »محمود 
رافع وعلي منتش«، وان يجري تسريع محاكمة املتهمني 
اآلخرين. لوضع حد حلالة »االنكشاف األمني« للساحة 

اللبنانية.
وبعد وصف املراقبني اعتقال عميل ال�»ألفا« ش����ربل 

قزي.. ب� »البطة الكبيرة«، مت أمس توقيف موظف آخر 
ومهندس اتصاالت في الشركة نفسها يدعى طارق ربعه، 
يعمل فيها منذ الع����ام 1٩٩٦ ووظيفته حتديد احملطات 

ومنط عمل اإلرسال.
شكل اعالن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الياس املر خالل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي 
الكبير برئاسة الرئيس سعد احلريري، عن إلقاء مديرية 
املخابرات القبض على عميل اتصاالت جديد يفوق في 
خطورته العميل شربل قزي، مفاجأة جديدة على املستويني 
الرسمي والشعبي ويتأكد يوما بعد آخر حجم االختراق 

االسرائيلي للواقع اللبناني.
وكش����ف مصدر معني ل� »األنباء« بعض التفاصيل 
املتصلة بالعميل اجلديد وقال »انه يدعى طارق الربعة 
من مواليد طريق اجلديدة في بيروت ومن سكان عرمون 
في منطقة عالي����ة، وعمره 42 عام����ا ومتأهل من دون 
اوالد، ومت جتنيده من قبل املوس����اد االس����رائيلي منذ 
العام 2001، ويعمل مهندسا في شركة )ألفا( لالتصاالت 

اخلليوية«.
واضاف املصدر ان عمل العميل الربعة االساسي هو 
تركيب معدات لتقوية وتأمني سالمة االتصاالت وسهولتها، 
واعترف في التحقيقات االولية بانه يعمل حلساب املوساد 
وانه عندما كانت الشركة تطلب منه االنتقال الى منطقة 
ما لتركيب صحن القط ومرسل لالتصاالت بقطر مترين 
كان يق����وم بتركيب صحن بقطر اربعة امتار وما فوق، 

والس����بب ان القطر االول يتيح تأمني االتصاالت داخل 
لبن����ان اما اذا مت تكبير احلجم فانه يتيح لالس����رائيلي 
امكانية اللتقاط كل شيء وباملقابل كان االسرائيلي يقوم 
بتركيب صحون مماثلة قبال����ة احلدود اللبنانية وهذا 
ما كان يشير اليه االعالم في السابق عن قيام اسرائيل 

بتركيب صحون القطة مبحاذاة احلدود اللبنانية.
واوضح املصدر ان »التش����ويش الذي يحصل على 
االتصاالت سببه هذه الصحون التي تعترض االتصاالت 
وتقوم بنقلها الى اس����رائيل، اذ متكن االس����رائيلي من 
اعتراض املخابرات والدخول على كل االتصاالت وسمح 
العميل الربعة عبر هذه الصحون لالسرائيلي بالدخول 

املباشر عبر الشبكة جلهة استخدامها وتعطيلها«.
واشار املصدر الى ان »العميل الربعة كان يسافر في 
الشهر من مرة الى مرتني الى اخلارج )حسب اعترافاته( 
وكان يعود من كل سفرة مببلغ 12 ألف دوالر من مشغله 
االس����رائيلي لقاء اخلدمات التي كان يقدمها، وهذا يدل 

على حجم هذه اخلدمات وخطورتها«.
ولفت املصدر الى »اعترافات خطيرة جدا« ادلى بها 
العميل الربعة تتحفظ االجهزة املعنية عن كشفها لسالمة 
التحقيقات الن هذا االمر برمته سيصبح في عهدة القضاء 
املختص عند اكتمال امللف علما ان القضاء يتابع دقائق 
االمور ومطلع على س����ير التحقيق����ات اجلارية، كما ان 
العميل الربعة اوقف من ضمن مجموعة من خمسة أفراد 

بدأ اخالء سبيلهم لعدم ثبوت التعامل بحقهم.

مصادر لـ »األنباء«: عميل الـ»ألفا« الجديد قدّم إلسرائيل خدمات كبيرة وهو أخطر من شربل قزي

مندوب سورية باألمم المتحدة: ترسيم 
الحدود مع لبنان ال عالقة له بالـ »1701«

بيروت: انتقد املندوب السوري 
املتح����دة بش����ار  ل����دى األمم 
اجلعفري،  خالل جلس����ة مجلس 
األمن املغلقة املخصصة ملناقشة آخر 
تقرير لالمني العام لالمم املتحدة بان 
كي مون حول القرار 1701، إسرائيل 
بشدة، معتبرا أنها »احلالة الوحيدة 
في العال����م التي يقوم فيها فريق 
عضو ف����ي األمم املتحدة بانتهاك 
س����يادة دولة مجاورة على مدار 
الساعة في ظل وجود قرار دولي 
وقوة تابعة لألمم املتحدة منتشرة 

بني الفريقني«.
كما انتقد اجلعفري اس����تمرار 
مطالبة تقارير األمني العام لالمم 
املتحدة لسورية بترسيم احلدود 
بني البلدين، مش����ددا على ان هذا 
أم����ر ثنائ����ي ال صلة ل����ه بالقرار 
1701 وانه »تش����تيت لالنتباه عن 
االنتهاكات التي ترتكبها اسرائيل 

في لبنان«.
ورفض اجلعفري كذلك مطالبة 
التقرير لس����ورية باملساهمة في 
إزالة قواعد املنظمات الفلسطينية 
املسلحة على احلدود بني سورية 
ولبنان، مؤكدا انها »هذه محاولة 
للصي����د في املاء العك����ر، ألن هذا 
يعطي انطباعا بأن سورية تؤثر 
في لبنان واملنظمات الفلسطينية، 
وذلك على الرغم من أن هذه القضية 
مطروحة اآلن على طاولة احلوار 
الوطني اللبنان����ي«، الفتا الى ان 

»هذا شأن داخلي يتعلق باحلوار 
اللبنانية واجلهات  بني احلكومة 
املسؤولة عن تواجد الفلسطينيني 
في لبنان«. كم����ا انتقد االتهامات 
املوجهة لبالده باستمرار تهريب 
الس����الح عبر حدودها مع لبنان 
قائال إن املداوالت في مجلس األمن 
كشفت ان دولة واحدة فقط )اميركا( 
تطرقت لهذه املزاعم من بني 15 دولة. 
مؤكدا انها اتهامات تخدم الدعاية 
اإلسرائيلية فقط، ولم يكن يجب 
تضمينها ف����ي القرار ألنها تعتمد 

على املزاعم اإلسرائيلية فقط.
وفي حديث لصحيفة »األخبار«، 
أخذ اجلعفري على مايكل وليامز 
إقحام أم����ور ثنائية ب����ني لبنان 
وس����ورية في تقريره »ال عالقة 
لواليته بها أو لبنود القرار 1701«. 
وقال إن تقرير األمني العام األخير 
تدخل بني الدولتني على نحو غير 
مناسب في مسائل تدخل في صلب 
العالقات بني الدولتني، وهو »يعطي 
انطباعا بوجود مشاكل ثنائية، وهذا 
ال يعبر عن الواقع، وخاصة بعد 
زيارات رئيس اجلمهورية ورئيس 
احلكوم����ة لس����ورية والزيارات 
املتبادلة بني املس����ؤولني من كال 
البلدين«. وقال إن على وليامز أن 
ينظر بدقة، مب����ا يراعي اخللفية 
السياسية الستصدار القرار 1701، 
مذكرا بأن القرار صدر أساسا بصدد 

العدوان اإلسرائيلي.

حبيش لـ »األنباء«: »سبعين 7 أيار« كالم تهديدي مرفوض
أكد أن رفض االتفاقيات لمجرد أنها صادرة عن الواليات المتحدة وفرنسا يفرمل عجلة الدولة

عون للبون: أرفض دخول منزل من صبغ األغنام بالبرتقالي!
بي���روت: لف���ت رئيس تكتل 
النائب  »التغيير واإلصالح« 
ميشال عون إلى أن مشكلته مع 
الواليات املتحدة وأوروبا ليست 
ثقافية أو حضارية بل مش���كلة 

وجود.
وقال بعد زيارته بلدية جونيه 
خالل جولة في كسروان: »مخطط 

املش���اريع بدأ، فق���د جنحنا في 
تثبيت االستقرار واحملافظة عليه 
رغم استمرار حال املؤامرة على 
لبنان، واليوم علينا االعتناء بأهل 

البيت«.
وردا عل���ى س���ؤال، أوضح 
العماد عون أنه لن يش���ارك في 
الغداء الذي يقيمه النائب السابق 

منصور البون للبطريرك املاروني 
نصر اهلل صفير خالل جولته في 
كس���روان بعد غد، ألنه »يرفض 
أن يدخل منزل من صبغ األغنام 
بالل���ون البرتقال���ي لذبحها في 
االنتخابات النيابية، إال في حال 
اعتذر أو أعلن أنه لم يكن على علم 
بهذا املوضوع«. وفي شأن القداس 

الذي يترأسه البطريرك صفير بعد 
غد، قال عون: »لن أشارك ألنني 
لم أتلق دعوة رس���مية وبطاقة 
أسوة بباقي نواب تكتل التغيير 
واإلصالح«. وأوضح أنه ليس على 
خصام مع البطريرك صفير إمنا 
النظر  على اختالف في وجهات 

السياسية.

لبنان: وهج »المحكمة« واالتفاقات األمنية سّخنا األجواء.. ونصراهلل يتحدث اليوم
بيروت ـ عمر حبنجر

املزيد من السخونة خيم على األجواء السياسية في لبنان امس حيث 
اضيف الى س����جال احملكمة الدولية االتفاق األمني الذي عقده الرئيس 
سعد احلريري مع احلكومة الفرنسية والذي سحب حزب اهلل وحركة 

أمل موافقتهما عليه.
هذه األجواء ارتدت سلبا على التفاهمات اجلاري توليفها على مستوى 
العالقات اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني، بدليل توصية رئيس جلنة 
اإلدارة والعدل روبير غامن بتأجيل هذا امللف مدة شهرين على االقل علها 

تهدأ األمور وتتحلحل العقد.
وكانت جلس����ة االمس ميزان اختبار للنيات واملواقف ولم يظهر ان 

نتائج االختبار مشجعة.

الحريري مع المفهوم العربي لإلرهاب

الغبار السياسي الناش����ئ عن االجواء الضبابية العابقة بالغموض 
ترك بصمته على مناقشات مجلس الوزراء في اجللسة التي عقدها في 
الس����راي احلكومي، حيث تناول الرئي����س احلريري موقف حزب اهلل 
وحركة امل من االتفاق االمني مع فرنس����ا دون ان يس����ميهما وقد اثار 
هذا املوضوع في مس����تهل اجللسة وسجل عتبه على املواقف اجلديدة 
من االتفاق مع ان كل الفرقاء املمثلني في مجلس النواب يش����اركون في 
احلكومة، وقد اتخذ القرار في مجلس الوزراء مبوافقتهم، س����ائال ملاذا 
اثير املوضوع في مجلس النواب على هذا النحو مؤكدا االلتزام باملفهوم 

العربي لالرهاب.

بين العقوبات والمحكمة الدولية

إلى ذلك، اكدت مصادر في 14 آذار ل� »األنباء« ان قوى 14 آذار واثقة 
من انه ليس مفهوم االرهاب س����بب املش����كلة في االتفاقية االمنية مع 
باري����س، ولئن حرص الفريق اآلخر على ان يبدو االمر كذلك واحلقيقة 
بنظ����ر هذه املص����ادر ان ما يجري في لبنان اآلن ج����زء من الصراع مع 
فرنسا على مواقفها السلبية من العقوبات على ايران الى جانب معركة 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان التي بدأت تقرع طبولها منذ يوم، بدليل 
ان املواجهة بدأت مع الكتيبة الفرنس����ية في اليونيفيل قبل ان تتحول 

الى االتفاقية االمنية مع فرنسا.
رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرب ما وصفه باستعجال اقرار 
االتفاقية األمنية مع فرنس����ا، ونقلت عنه أوس����اطه ان اخلالف واضح 
مع الفرنس����يني حول تعريف كلمة االرهاب وان الكلمة وكما وردت في 

االتفاقية فضفاضة وال ميكن جتاوزه����ا من دون توضيحها خصوصا 
اننا كلبنانيني مازلنا نختلف على تعريف بعض املفاهيم في الدستور 

فكيف اذا كان الطرفان لبنانيا وفرنسيا.
ولفتت اوس����اط بري الى انه اذا كانت االتفاقية غير قابلة للتعديل 

فلتسقط.

نصراهلل يتحدث اليوم

في غضون ذلك شكلت املستجدات السياسية محور اللقاء الذي عقد 
بني األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل ورئيس تكتل التغيير 
واإلصالح العماد ميش����ال عون بحضور وزير الطاقة جبران باس����يل 
واملعاون السياسي لألمني العام حسني اخلليل ورئيس جلنة التنسيق 

واالرتباط في احلزب وفيق صفا.
ومت التط����رق الى مختلف امللفات ابت����داء من امللف احلكومي، فضال 
عما يناقش من اقتراحات ومش����اريع قوانني ف����ي املجلس النيابي، الى 
احملكمة الدولي����ة و»ما يحضر الى لبنان على هذا الصعيد« وفق اذاعة 
النور الناطقة بلس����ان احلزب، فضال عن تطورات املنطقة واخليارات 
االسرائيلية احملتملة، حيث مت التأكيد على استمرار التفاهم والتنسيق 
الكاملني بني الطرفني ملواجهة كل االحتماالت ملا يخدم املصالح الوطنية، 
وس����يتحدث السيد نصراهلل في اخلامس����ة من بعد ظهر اليوم اجلمعة 
مبناسبة ذكرى والدة أبي الفضل العباس، حيث من املتوقع ان يتطرق 

الى املواضيع والسجاالت املفصلية التي مير بها لبنان.
في هذا الوقت استأنف مجلس النواب دراسة مشاريع قوانني واقتراحات 
معروضة عليه، بينها اقتراح قانون باحلقوق املدنية للفلس����طينيني، 
واالتفاقية األمنية مع فرنس����ا، والسيطرة االسرائيلية على االتصاالت 
اخلليوية في لبنان من خالل اجلواسيس املزروعني في شتى املؤسسات 
واإلدارات. وقال النائب حسن فضل اهلل رئيس جلنة االتصاالت واإلعالم 
النيابية ان قطاع االتصاالت عرضة لعدوان اس����رائيلي كبير يستهدف 

اللبنانيني في أمنهم واقتصادهم.
واضاف فضل اهلل وهو عضو في كتلة الوفاء للمقاومة التابعة حلزب 
اهلل، رمبا نكون حتت أخطر عملية جتس����س على لبنان، ونحن اليوم 
أمام عمالء استراتيجيني، ذلك ان قطاع االتصاالت أصبح حتت السيطرة 
االسرائيلية من خالل التحكم من بعد، ويستحق استنفارا على املستوى 
الدولي من جانب احلكومة، التي عليها الدعوة الى جلسة طارئة ملجلس 
الوزراء خصوصا ان هناك اجتياحا اسرائيليا لهذا القطاع، وسأل احلكومة 

ان تعمل على حتديد حجم األضرار التي حلقت بهذا القطاع.

مصادر في 14 آذار لـ »األنباء«: ما يجري في لبنان اآلن جزء من الصراع مع فرنسا على مواقفها السلبية من العقوبات على إيران


