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صفي���ة، تع���زي 
المرحوم،  بوفاة 
لك���ن بع���د ذلك 
دب  بس���اعتين 
ارتباك في المنزل 
ودخل أحد أوالده، 
وق���ال  حس���ن، 
انه حص���ل على 
معلومات تفيد بأن 
والده اغتيل ولم 
يمت ميتة طبيعية 
في روم���ا، وأنهم 
عثروا في غرفته 
ف���ي الفندق على 
لحية ونظارتين 
دينية،  ومالبس 
أن نفتح  حاولنا 
لكننا  التاب���وت 
وجدناه صندوق حديد مقفال، حاولنا 
فتحه بالقوة، لكن عندما س���مع رجال 
االمن الطرق على الحديد دخلوا الغرفة 
ومنعون���ا م���ن ذل���ك وأجبرونا على 

دفنه«.
وحصلت العائلة على رواية رسمية 
مبنية على شهادة المرافقين اللذين كانا 
معه في ايطاليا، اذ قاال ان صالح أصيب 
بنوبة قلبي���ة أثناء انتعاله حذاءه في 

روما، وذكر خالي 
في احدى الجلسات 
م���ع ضابط أمني 
صديق���ه، وكنت 
جالسا معهما، أن 
االمني  المكت���ب 
كلفه بمهمة سهلة 
في روما لكنه ال 
يرغب في تنفيذها 
الرغم من  عل���ى 
غير  س���هولتها، 
أنه مجب���ر على 
القي���ام بذل���ك«، 
وبع���د أي���ام من 
مغادرته طرابلس، 
ع���اد صالح زايد 
عبدالكري���م جثة 
هامدة الى عائلته 

في مساكن الضباط االمنيين في منطقة 
غرغور ف���ي طرابلس حيث يقيم فيها 
القادة الكبار في النظام، وهي كالمنطقة 

الخضراء في العراق.
وقبل أن تصل الجثة، اتصل مندوب 
من المكتب االمني للقذافي بعائلة صالح 
وأبلغه���ا بأنه توفي في روما، ويروي 
أغريبيل أنه »عندما أعلنوا الوفاة أتتنا 
تعزية من القائد وجاءت زوجة معمر، 

عون: »14 آذار«  مصابة بـ »زهايمر جماعي«.. وشمعون يرد: »أنت مجنون«!
مصادر لـ »األنباء«: أوساط ميقاتي طرحت اسم العميد المتقاعد سليم ليّون كمرشح وسط لوزارة الداخلية إال أن األطراف األساسية رفضته

)محمود الطويل(العماد ميشال عون مستقبال النائب سليمان فرجنية في الرابية امس

عقوبات دولية لمن يرفض تنفيذ مذكرات المحكمة

الحص: القذافي أضحى في حكم المنتهي

بيروت ـ يوسف دياب
زار وفد من احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان بيروت 
والتقى بعيدا عن االضواء الرئيس ميشال سليمان ثم 
رئيس حكومة تصريف االعمال سعد احلريري، وبعيدا 
عن املقرات الرسمية لس��ليمان واحلريري. مصادر 
مطلعة كشفت أن الوفد ناقش مسألتي تبليغ املتهمني 
عب��ر دولهم وكيفي��ة تنفيذ مذك��رات التوقيف فيما 
يعني لبنان، ووصفت املص��ادر املباحثات بااليجابية 
واملتفائل��ة. وأوضح الوفد للمس��ؤولني اللبنانيني ان 
الدول غير املتجاوبة مع تنفيذ مذكرات التوقيف بحق 
مواطنيه��ا، أو بح��ق متهمني مقيمني عل��ى أراضيها 

ستكون عرضة لعقوبات يصادق عليها مجلس األمن 
الدولي. وتوقعت املصادر ان يتم تبليغ املتهمني القرار 
خالل الفتر بني 11 و15 مارس. وقد التقى الوفد الدولي 
يوم الثالثاء نقيب محام��ي بيروت أمل حداد، وغادر 
أمس الى الهاي. وقالت املصادر املتابعة ان حزب اهلل 
مص��ر على حتريك ملف ش��هود الزور، وان احلزب 
حضر ملف��ات قانونية عبر مكات��ب حقوقية عريقة 
إلبطال إجراءات احملاكمة الغيابية استنادا الى جتارب 
س��ابقة في احملاكم الدولية اخلاص��ة، ومنها محكمة 
يوغس��الفيا السابقة، وان يطلب احلزب من احلكومة 

اعادة النظر باالتفاقية املعقودة مع احملكمة.

بيروت ـ محمد حرفوش
اعتبر الرئيس سليم احلص ان الرئيس الليبي معمر القذافي أضحى في حكم املنتهي 
عمليا ولن ينجم عن اس��تمرار تشبثه بكرس��ي احلكم إال املزيد من الضحايا والشهداء. 
فبعد أكثر من 40 س��نة م��ن وجوده على رأس احلكم في البلد العربي الش��قيق لم يعد 

القذافي على ما يبدو يتقبل فكرة التنحي ولو نزوال عند رغبة جماهير شعبه األبي.
وأضاف: وثورة الش��عب الليبي ما هي اال ظاهرة من ظواهر ثورة الشعب العربي في 
كل مكان. فال ريب في أن الوطن العربي يعيش حاليا جتربة تغيير نرجو أن تكون ايذانا 
ببزوغ فجر املمارس��ة الدميوقراطية فيه والتي مازال الشعب العربي في كل مكان يفتقر 
اليها حتى في لبنان، حيث كثير من احلرية وإمنا قليل من الدميوقراطية. فالدميوقراطية 
مازالت ضالة العرب املنشودة، وبتحقيقها يرجتى ان تدخل األمة حقبة جديدة من تاريخها 

تتميز باخلصوبة والعطاء وحتقيق الذات.

ان حلمه رئاسة اجلمهورية بأي ثمن 
كان، الفتا الى ان عون شن في املاضي 
حربا على سورية ألنه فقد األمل في 
الوصول الى سدة رئاسة اجلمهورية، 
واآلن عقد بازارا مع السوريني ومشي 
في اخلط املعاكس متاما، واصفا اياه 
»بالرجل املهووس الذي ال يهمه إال 

الكرسي واحلكم«.
ورأى ش���معون ف���ي تصريح 
ل���� »األنباء« ان ق���وى الثامن من 
آذار وضع���ت عون ف���ي الواجهة 
وتس���تعمله كما تري���د لتحقيق 
االهداف واملصالح، مؤكدا أن مرآته 
هي رئاس���ة اجلمهوري���ة، منددا 
مبحاوالته وبسياساته التعطيلية 
ف���ي كل املجاالت وعل���ى مختلف 
االصعدة. وحول احملاوالت اجلارية 
لتشكيل احلكومة، قال شمعون: ان  
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي يحاول 
أن يؤلف حكومة ملونة، ولكن لن 
يتمكن من ذل���ك ألنها غير واردة، 

وهذه هي القصة كلها.
من جانبه، النائب عالء الدين ترو 
عضو جبهة النضال الوطني افترض 
ان يكون لرئيس اجلمهورية وزراء 
ألنه رمز السلطة وحامي الدستور 
واملطلوب ان تكون له حصة حرزانة 

لدوره اإليجابي واملوزون.
وردا على سؤال حول مشاركة 
جمه���ور وليد جنبالط في احتفال 
14 آذار قال ترو نحن لسنا تنظيما 
جدي���دا مبعن���ى ان نف���رض على 
جمهورنا املش���اركة او عدمها في 
هذه الذك���رى العزيزة على جميع 
اللبنانيني، لكننا لن نشارك بشكل 
رسمي مع احترامنا للرئيس الشهيد 
رفيق احلريري ولتياره السياسي اما 
اذا رغب بعض جمهورنا فياملشاركة 

فاحلرية له.

طرحت فكرة ضم وزارتي التربية 
الوطني���ة والعدل ال���ى الوزارات 
الس���يادية األربعة وهي: الداخلية 
والدفاع واملالية واخلارجية، إلرضاء 
العماد عون بإحدى هاتني الوزارتني 
وبالتحديد وزارة العدل التي يرشح 
السابق شكيب  لها نقيب احملامني 
قرطباوي، علما ان العماد عون ميتنع 
عن االفصاح عن اس���ماء مرشحيه 
للوزارة، رغم احلاح بعض احللفاء 
األساس���يني، بحيث مازالت أسماء 
هؤالء غير محسومة باستثناء اسم 

صهره الوزير جبران باسيل.
العماد مي�شال عون جدد رفضه 
اعطاء حصة للرئيس سليمان في 
احلكوم���ة املقبلة وبحس���ب عون 
ال يوجد في الدس���تور والقوانني 
ما يح���دد حصة للرئي���س مؤكدا 
اس���تعداده القتراح قانون يعطي 
رئيس اجلمهورية الصالحيات التي 
تسمح له باالطالع على دستورية 
عمل احلكومة والوزراء ألنه الضامن 

الوحيد للدستور.
وق���ال انا اتركهم كي يتصرفوا 

وليس من احد يس���تطيع االعتداء 
على حقوقي.

عون نفى م���ا ذكرته صحيفة 
الص���ادرة حديثا عن  اجلمهورية 
اجتماع جمعه بالرئيس نبيه بري 
واالمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل وقال ل���و مت ذلك لكنتم 

رأيتمونا على التلفزيون.
كما رد ع���ون عل���ى خطابات 
رئيس حكوم���ة تصريف األعمال 
سعد احلريري ورئيس احلكومة 
االس���بق فؤاد الس�����نيورة حول 
تطبيق الدستور، موضحا ان قوى 
14 آذار مصابة بزهامير جماعي مذكرا 
بأن 7 آيار كان انقالبا من احلكومة 
على بيانها الوزاري، ومتسائال اين 
كان الدستور في حكومة السنيورة 
الفاقدة للدستورية وامليثاقية بعد 

استقالة الوزراء الشيعة؟
ب���دوره، ش���ن رئي���س حزب 
»الوطنيني االحرار« النائب دوري 
شمعون على رئيس كتلة »التغيير 
النائب ميش���ال عون  واالصالح« 
واصفا اياه »باملجنون«، مشيرا الى 

التي يشغلها وزير سني عادة.
إضاف���ة الى ذلك يري���د العماد 
عون ان يكون ش���ريكا في اختيار 
وزير الداخلية العتيد، وهنا علمت 
»األنباء« ان أوساط الرئيس املكلف 
املتقاعد في  العميد  طرحت اس���م 
اجليش سليم لّيون، الذي سبق له 
ان ش���غل منصب رئيس الصليب 
األحمر اللبناني وقبلها مدير املدرسة 
احلربية، وكان فيما مضى مقربا من 

الرئيس السابق اميل حلود.
وفي معلومات »األنباء« ان هذا 
الطرح لم يحظ بقب���ول األطراف 
األساس���ية املعنية، وبالتالي فان 
وزارة الداخلي���ة ان ل���م تبق مع 
الوزير زياد بارود، فقد تؤول الى 
رئيس تنظيم املردة النائب سليمان 
فرجنية كحل وس���ط، مبعزل عن 
النافية  املقربني من���ه  تصريحات 
لرغبته في دخول احلكومة امليقاتية، 
تبعا لتطلعاته املستقبلية، والتي 
توجب بقاءه على مسافة واحدة من 

كل القوى األساسية.
املبذولة  وفي س���ياق اجلهود 

بيروت ـ عمر حبنجر
الكثير من االتصاالت والقليل 
من احللول، هذا ه���و واقع احلال 
اللبناني بعد خمس���ة اسابيع من 
تكلي���ف الرئيس جني���ب ميقاتي 
بتشكيل احلكومة، الرئيس املكلف 
يتحرك داخليا، ورئيس املجلس نبيه 
بري ينفي وجود معوقات خارجية، 
فيما يؤكد الس���فير السوري علي 
عبدالكرمي علي بأنه ال توجيهات لديه 
من الرئيس األسد لتقريب وجهات 

النظر بني األطراف اللبنانية.
واضافة الى ذلك، تشهد احلركة 
السياسية احتداما ملحوظا، ففيما 
ترفع ق���وى 14 آذار الصوت بوجه 
»سالح حزب اهلل في الداخل« في 
هجوم مباش���ر ومفتوح، سجلت 
التقارير األمنية إلقاء مجهول قنبلة 
»مولوتوف« حارقة على مكتب لتيار 
»املس���تقبل« في محلة رأس النبع 
في بيروت فجر أمس، ما تس���بب 
بحريق مت اخم���اده من قبل رجال 

اإلطفاء.
في هذا الوقت بدأ الرئيس املكلف 
جولة مش���اورات جديدة، أفضت 
الى بعض »احللحلة« املشروطة، 
حيث أظهر العماد ميشال عون الذي 
اس���تقبل حليفه سليمان فرجنية 
امس استعداده لترك وزارة الداخلية 
مقابل اعطائه وزارة املال، وشرط اال 
تدخل الداخلية في حصة الرئيس 
ميشال سليمان، لكن هذه »احللحلة« 
النظرية وّلدت عقبتني: عقبة عدم 
السماح للعماد عون بوضع ڤيتو 
على ما هو حق للرئيس سليمان، 
وعقب���ة رفض ميقاتي التخلي عن 
املالية ألي طرف مشاكس، والتمسك 
بها حلليفه وزير االقتصاد محمد 
الصفدي، بوصفها الوزارة السيادية 

أخبار وأسرار لبنانية
 هواجس 14 آذار: تبني في خالل عملية النقاش السياسي الذي دار 
داخل قيادة 14 آذار حول املشاركة أو عدم املشاركة في حكومة 
ميقاتي، ان موقف الرئيس س����عد احلريري كان األكثر تشددا 
وحماس����ة لعدم املش����اركة، وان القادة اآلخرين راودتهم فكرة 

املشاركة من حني الى آخر وانطالقا من أسباب مختلفة.
فهناك من رأى ان املقاطعة والس����لبية ستدفعان بالرئيس 
ميقاتي أكثر الى أحضان الفريق اآلخر، وهناك من لديه هواجس 
للمرحلة املقبلة في حال قامت حكومة من لون سياسي واحد. 
وهذه الهواجس تتوزع بني »هواجس مالية« واخلشية من فتح 
ملفات املرحلة السابقة، و»هواجس أمنية« واخلشية من العودة 
الى مضايقات ومالحقات مرحلة ما قبل العام 2005 و»هواجس 
ادارية« واخلشية من حصول عملية تعيينات واسعة مللء الشواغر 
في مراكز أساسية وحساسة على املستويات األمنية والقضائية، 

ما يعني التحكم مبفاصل الدولة وامساكها لسنوات.
 حصة وازنة لسـليمان: تؤكد أوساط قصر بعبدا ان الرئيس ميشال 
س��ليمان لن يوقع مرس��وم أي حكومة جديدة تكون »حكومة لون 
واحد وحكومة حتد واستفزاز« وال يكون له فيها حصة وازنة تتيح 

له وللرئيس ميقاتي اقامة حد أدنى من توازن وأمان داخلها.
  صالحيات رئيس احلكومة: تش����ير مص����ادر الرئيس ميقاتي إلى 
أن »الدس����تور ينص بوضوح على صالحيات الرئيس املكلف، 
وليس مطلوبا منه كلما قام بخطوة اطالع اجلميع عليها، وأنه 
هو الذي يقوم باالتصاالت لتشكيل احلكومة، على أن يعرض 
حصيلة ما يحققه على رئيس اجلمهورية، وهذا ما يتمسك به 

الرئيس ميقاتي لسببني، األول دستوري 
حيث لن يتخلى عن صالحياته ألحد، 

والثاني سياسي ألن الضغط لتشكيل احلكومة بأي خطوة من 
دون أن تتوافر لها عناصر النجاح يدخل البالد في مش����كالت 

إضافية،  وهذا ما يتجنبه«.
والرئيس ميقاتي الذي وجد في املواقف التي أطلقت في »البيال« 
نوعا من االيجابيات وفضل عدم الدخول في سجاالت سياسية 
مع فريق 14 آذار، وتقبل مقررات دار االفتاء على مضض، لم يعد 

حاليا يتقبل املواقف التي باتت تصيبه مباشرة أو مواربة.
  مؤشـر قرب والدة احلكومة: تقول مصادر مواكبة لعملية تش��كيل 
احلكوم��ة ان العملية تراوح عند عقدت��ي العدد والداخلية، وان حل 
هات��ني العقدتني لم يعد ممكنا اال من خالل اجتماع قيادي لفريق 8 
آذار )نصراهلل � بري � عون � فرجنية( س��يكون في حال حصوله 

مؤشرا حاسما الى قرب والدة احلكومة اجلديدة.
   فرجنية يرفض: تؤكد مصادر النائب سليمان فرجنية انه اليزال 
عند موقفه القاضي بعدم الدخول ش����خصيا في أي تشكيلة اال 
في حال تبدلت الظروف واملعطيات في ش����كل يحتم مشاركته 

لسبب وجيه.
وجددت التأكيد على عدم متس����ك تي����ار املردة بأي حقيبة، 
الفتة الى ان جل ما يبتغيه مجرد وزيرين )فايز غصن وسليم 
كرم( احدى حقائبهما أساس����ية مبا ينس����جم مع واقع متثيله 

شعبيا ونيابيا.
   حصـة جنبالط 3 وزراء: عما يثار عن مطالبة جنبالط بأربع حقائب 

على رغم تقل��ص عدد كتلته النيابية من 13 الى 
7 نواب، أكدت أوساط الرئيس ميقاتي ان األمر 
غي��ر دقيق، واذ رفضت الدخول في احلس��ابات الرقمية أوضحت 
ان الرئي��س املكلف يعتبر ان : جنبالط متعاون معه حتى الس��اعة 
وال ش��روط تعجيزية يطرحها. وعلى األرجح فإن حصته الوزارية 

رست على رقم 3: درزيان )العريضي وأبو فاعور( وسني )ترو(.
  فيصـل كرامي: نقل عن فيصل عمر كرامي ان »عملية توزيره 
في احلكومة لم تطرح اال بوسائل االعالم، وبالفعل يتم احلديث 
معنا لكن حتى اليوم ال ش����يء رسميا، وصاحب األمر عمليا أو 

الرئيس املكلف حتى اآلن لم يتصل«.
  عالقـة األسـد – احلريـري مقطوعـة: عن العالقة بني الرئيس س��عد 
احلري��ري والقيادة الس��ورية يقول مستش��ار احلري��ري الوزير 
الس��ابق محمد ش��طح ان »العالقة ب��ني الرئيس س��عد احلريري 
والقيادة السورية والرئيس بش��ار االسد غير موجودة حاليا، وان 
التواصل مقطوع بش��كل كامل«،  وفي املقابل، اعتبر النائب السابق 
ناصر قنديل املقرب جدا من القيادة السورية ان عالقة احلريري مع 
الرئيس االسد تأسست على أساس انه جنل الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري وش��خصية محسوبة على خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز، وكرئيس حلكومة لبنان.
أما الي��وم فقد دخلت العالقة مرحلة بالغ��ة التعقيد ألنه لم يعد 
رئيس��ا للحكومة، وحلها بات رهن عاملني أساسيني: األول ان يقدم 
امللك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز ضمانات س��عودية، والثاني ان يقوم 
سعد احلريري مببادرة تثبت التزامه باملعادلة اللبنانية في مواجهة 

املعادالت االقليمية والدولية.
  »املسـتقبل« يحشد انطالقا من الشـمال: بعد جولة في عكار، يصل 
منسق عام تيار املس����تقبل أحمد احلريري الى طرابلس حيث 
ميك����ث ثالثة أيام في مهمة محددة ه����ي حتفيز جمهور املدينة 
وأنصار املستقبل على املش����اركة الكثيفة في مهرجان 14 آذار 
حتت عناوين عدة أولها »رفض الس����الح غير الشرعي« بعدما 

اتخذ تيار املستقبل قراره باملواجهة املفتوحة مع »السالح«.
ولوحظ ان تيار املستقبل بدأ اقامة حتالفات سياسية جديدة 

في طرابلس في مواجهة حتالف ميقاتي � الصفدي.
وبعد تعثر تقاربه مع الرئيس عمر كرامي الذي له رأي آخر 
في موضوع الس����الح، فإنه يتجه الى تعومي عالقته مع النائب 
الس����ابق مصباح األحدب والى تقويتها مع التيار السلفي في 

املدينة.
وذكرت معلومات أن الرئيس سعد احلريري طلب أن يشرف 
ش����خصيا على كل امللفات املتعلقة بطرابلس، معتبرا )بحسب 
مقربني من التيار( ان معركته االساسية ليست في بيروت وإمنا 
ف����ي العاصمة الثانية بهدف الرد املباش����ر على جنيب ميقاتي 
ومحمد الصفدي وحليفهما النائب احمد كرامي، لذلك فان اهتمامه 
بطرابلس سيكون موازيا الهتمامه بصيدا، مؤكدا أنه سيزور كل 
املناطق اللبنانية لتعويض التقصير الذي تسبب فيه انشغاله 
في احلكم واحلكومة، وسيقيم في طرابلس أياما عدة، ولكن بعد 
مهرجان ذكرى 14 آذار، كي ال تفسر زيارته بأنها من اجل حتفيز 

املواطنني وحثهم على املشاركة.

من هو البطريرك الماروني الـ 77؟
المجمع االنتخابي سيعقد في بكركي ابتداء من 9 مارس

بيروت: في العام 1986 دعي مجلس
املطارن���ة املوارنة كمجلس انتخابي 
النتخاب بطريرك جديد خلفا للبطريرك 
مار أنطونيوس بط���رس خريش الذي 
استقال ألس���باب سياس���ية أكثر منها 

صحية.
عملية االنتخابات كانت صعبة ودارت 
بني مرشحني بارزين: املدبر الرسولي املعني 
من الڤاتيكان املطران ابراهيم احللو ومطران صور 
يوسف اخلوري، وجاءت النتيجة املفاجئة بانتخاب 
املطران نصراهلل صفير بطريركا في الدورة السادسة 
وكحل وسط بعد خمس دورات انتخابية فشلت في 

تأمني أكثرية الثلثني ألي من املرشحني.
في العام 2011 استقال البطريرك الكاردينال صفير 
ألسباب خاصة ال صحية وال سياسية. البطريرك 

اختار خروجا مشرفا هادئا وقويا.
اختار ما يراه »التوقيت املناسب« بعدما أعطى 
كل ما لديه وقدم جه���ودا وتضحيات على امتداد 
ربع قرن في س���دة البطريركية اجتاز فيها لبنان 
مراحل صعبة للغاية وعرف فيها املسيحيون أوقاتا 

عصيبة.
وفي زمن الف���راغ والتصحر السياس���ي على 
الساحة املسيحية التي امتدت من العام 1990 الى 
العام 2005 كان البطريرك صفير الصوت الوحيد 
املرتفع ومالئ الفراغ القيادي العبا دور املرجعية 
الديني���ة والوطنية بامتياز، فكان له دور بارز في 
تثبيت دعائم اتف���اق الطائف رغم مالحظات لديه 
على تطبيقه املجتزأ وحتريف مساره، وفي حتقيق 
املصاحلة التاريخية في اجلبل، وفي اطالق شرارة 

انتفاضة األرز ودعمها.
وهذان املوقف واملوقع وضعاه في خانة املنحاز 
الى فريق 14 آذار والداعم له، ما أدى الى مش���اكل 
واعتراضات واجهته على الس���احة اللبنانية )من 
حزب اهلل وبري خصوصا( وعلى الساحة املسيحية 

)من حتالف عون � فرجنية خصوصا(.
بعد قبول االستقالة رسميا من البابا بنديكتوس 
السادس عشر، بدأت فعليا االستعدادات النتخاب 

بطريرك جديد هو السابع والسبعون.
وفي معلومات كنس���ية ان املجم���ع االنتخابي 
سيعقد في بكركي ابتداء من 9 مارس ويبدأ برياضة 
روحية ميكن ان متت���د لثالثة أيام، ثم تبدأ في 12 

مارس دورات االنتخاب على مدى 15 يوما ومبعدل 
جلستي انتخاب كل يوم. ويقضي القانون ان يحصل 
البطريرك على ثلثي األصوات باالنتخاب السري. 
ويبلغ عدد مطارنة املجمع االنتخابي 41 مطرانا في 
مقدمهم البطريرك صفير. وقد يتغيب مطرانان أو 

ثالثة بسبب العجز الصحي.
ومع إبحار الكنيسة املارونية في العد التنازلي 
ألهم اس���تحقاقاتها عبر عملية االنتقال للس���لطة 
الكنس���ية، ثمة أسئلة عدة تطرح في هذا السياق: 
من من املطارنة سيتبوأ السدة البطريركية، وهل 
سيش���وب االنتخابات ضغوط وتدخالت ما، وما 
صفات البطريرك اجلديد،  وهل يستطيع البطريرك 
اجلديد ان يزيل البصمات التي رسخها البطريرك 
طوال 25 سنة حافلة باملواقف واألحداث التي لعبت 
فيها بكركي أدوارا تاريخية من تلك املرحلة احلساسة 
م���ن تاريخ لبنان؟! من اجلهة القادرة على التأثير 
عل���ى االنتخابات؟ أين حدود تدخل روما؟ هل من 
مواصفات محددة مشترطة للبطريرك اجلديد؟ أي 
أطر حتدد تنافس املطارن���ة؟ أي دور للعلمانيني 
والسياس���يني منهم حتديدا في اختيار البطريرك 
املقبل؟ وبالدخول الى تفاصيل العملية االنتخابية، 
ألن األس���اقفة يرفضون تسميتها باملعركة، تتردد 
في الكواليس أس���ماء مطارنة عدة ليتبوأ أحدهم 
السدة البطريركية وهم: بولس مطر، فرنسوا عيد، 
يوس���ف بشارة، يوسف س���ويف، بولس صياح، 
منصور حبيقة، بشارة الراعي وانطوان العنداري 
)يؤكد البعض انه األقرب ال���ى البطريرك صفير 
وس���ط املطارنة املرشحني( وسواهم ألن املفاجآت 

كلها واردة.
الڤاتيكان ال يتدخل في عملية االنتخاب واملطارنة 
يعمل���ون جهدهم لتفادي مثل ه���ذا التدخل الذي 
ال يحصل اال اس���تثنائيا،  ألن للكنسية املارونية 
قوانينها اخلاصة وتقاليدها التي ال تتنازل عنها، 
مع خضوعها البنوي التام للڤاتيكان وشراكتها مع 

الكنيسة اجلامعة.
أما الڤاتيكان فإنه يبقى على اس���تعداد ليكون 
امللعب االحتياط لالنتخاب على غرار ما حصل مع 
طائفة السريان الكاثوليك التي تعذر انتخاب بطريرك 
لها بثلث���ي األصوات في بيروت وعلى دورتني، ما 
اضطر الڤاتيكان الى اجراء االستحقاق في دوائره 

وفوز البطريرك يونان باألكثرية.

تفاصيل اغتيال وزير ليبي انتحل صفة اإلمام موسى الصدر
الفندق، ويقول أغريبيل انه اضافة الى 
المعلومات التي حصلت عليها العائلة 
من جهات مقربة م���ن النظام، من أنه 
»صفي« في روما أثن���اء قيامه بمهمة 
أمنية، ازدادت قناعة العائلة بان صالح 
اغتيل ول���م يمت ميتة طبيعية عندما 

»منعنا من فتح التابوت«.
ويؤكد أغريبيل أن خاله كان يحترم 
الصدر ويكبر ش���خصيته، ويقول انه 
يحب الخير للبنان ويسعى الى محاربة 
اسرائيل ويعمل على دور وطني لجمع 

كلمة السنة والشيعة في لبنان.
ويشير الى أنه لم يقل »هذا الكالم عن 
انتحال خالي لشخصية الصدر الحد من 
قبل السباب معروفة، انها المرة االولى 
التي أقول فيها هذا الكالم، وأنا أعرف 
أن النظام متجه ال���ى االنهيار، لكن ال 
شيء مضمون«. وأغريبيل على اقتناع 
بأن النظام الليب���ي حاول فبركة أدلة 
تشير الى أن الصدر غادر ليبيا، وكان 
هذا النظام يدعي وجود صور لمغادرة 
الص���در لليبيا، ويضيف أن النظام له 
أساليبه التي ال تخطر على البال، لكن 
»من الواضح أنه في قضية الصدر كان 

النظام يتصرف بارتباك كبير«.
ويعب���ر أغريبيل ع���ن ايمانه بان 
»االنس���ان يجب أن يك���ون صادقا مع 
نفسه ومع ربه ويقول الحقيقة حتى 
ل���و كانت ضده، من حق عائلة الصدر 
أن تعرف مصيره، فنحن لس���نا على 
خالف مع الصدر، وكان عروبيا ومتوازنا 
وله مواقف وطنية، لذا يجب أن نقف 
مع عائلته لنكشف ما حصل له«، وال 
يعرف أغريبيل ما حصل للصدر عندما 
اختطف، لكن »آخر معلومة سمعتها من 
أشخاص نافذين، تقول ان الصدر شوهد 
للمرة االخيرة مع ضابطين صغيري 
السن، وان آخر مكان دخل اليه هو ثكنة 
عسكرية في المنطقة الغربية«، ويختم 
أغريبيل ب���ان الدور الوحيد الذي أداه 
خاله في قضي���ة الصدر هو »انتحاله 
شخصية الصدر فقط، ولم يكن له أي 

دور في اختطافه«.

بيروت: على ايقاع الثورة الشعبية
الليبية على معمر القذافي ونظامه، 
تتكرر الروايات، من ليبيين كانوا من 
أركان النظ���ام في طرابلس، عن االمام 
السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ 
محمد يعقوب والصحافي عباس بدر 
الدين ودور القذاف���ي في تغييبهم أو 

قتلهم.
وكشفت صحيفة »األخبار« نقال عن 
نجيب محمد أغريبيل، ابن أخت الوزير 
الليبي المفوض الى لبنان، عشية اندالع 
الحرب االهلية، صالح زايد عبدالكريم، 
أن خاله انتحل شخصية االمام السيد 
موسى الصدر وسافر الى مدينة روما 
االيطالية بغرض التمويه وفبركة أدلة 
تشير الى أن الصدر قد غادر ليبيا الى 
روم���ا حيث »صفي« عل���ى يد مرافقه 
الش���خصي، وقال أغريبيل الذي كان 
بين فترتي الثمانينيات والتسعينيات 
المدير العام الدارة النشر في ليبيا، انه 

كان أقرب شخص الى خاله صالح.
وأوضح في مقابلة خاصة في احدى 
مناطق ش���رق ليبي���ا: »كان المرحوم 
صالح يحبني ويعدني صديقه وأقرب 
من أوالده الي���ه. كان يصطحبني الى 
جلساته الخاصة، واس���تضافني في 
بي���روت مع بداية الح���رب االهلية، اذ 
كان وزيرا مفوضا في لبنان، أي أعلى 
من درجة سفير، وكان يقيم في منطقة 
المصيطبة مقابل قصر كمال جنبالط، 
وكان يتكل���م باس���هاب واحترام عن 
شخصيات لبنانية مثل كمال جنبالط 
والسيد موسى الصدر، وكان من أشد 

المعجبين بشخصية الصدر«.
وأضاف أغريبيل أن خاله كانت له 
أسماء أمنية عدة، وأن اسمه االمني أثناء 
عمله ف���ي لبنان كان صابر عبدالكريم 
صالح، وكشف أغريبيل أنه بعد أربع 
س���نوات م���ن اختفاء االم���ام الصدر، 
وتحديدا ف���ي صي���ف 1982، أي ابان 
االجتياح االسرائيلي الثاني للبنان »كلفه 
المكتب االمني للقذافي بمهمة انتحال 
شخصية موس���ى الصدر والسفر الى 

االمام موسى الصدر
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