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عالقة الحريري بدمشق: انطالقة متعثرة
بيروت: االشكاالت املتكررة التي تسجل في

مجال العالقة بني رئيس احلكومة اللبنانية سعد 
احلريري والقيادة السورية تشير الى »انطالقة 
متعثرة أو مرتبكة« للعالقة احلديثة العهد والطرية 
العود التي مازالت تتلمس خطواتها األولى ومازالت 
ف��ي مرحلة »بناء الثقة«. هذا التأخر رمبا يكون 
سببه التريث بانتظار ان تنجلي صورة الوضع 
في املنطقة وتخرج من املرحلة االنتقالية اخلطرة 
التي جتتازها حاليا، ورمبا يكون ناجما عن تعقيدات وتراكمات 
س��ابقة يحتاج جتاوزها وحلها الى جهد ووقت، ورمبا يكون 
السبب في تفس��يرات مختلفة للتفاهم السوري - السعودي 
الذي تتح��رك حتت مظلته هذه العالقة، بحيث يكون اجلانب 
السوري مبالغا في اس��تثماره اللبناني لهذا التفاهم ويذهب 
الى أكثر وأبعد من مضمونه الفعلي، ويكون اجلانب اللبناني 
مبالغا في عدم اس��تيعابه الكامل لهذا التفاهم وحجمه ومداه، 
ما يؤدي الى خطأ الترجمة العملية ملفاعيله على صعيد العالقة 

بني بيروت ودمشق:
 1- مصادر قريبة من دمشق تقول ان اإلشكال الذي وقع 
مع الوفد اللبناني الذي أريد له ان ميهد لزيارة رئيس احلكومة 
لدمشق كان واضحا في توجيه الرسالة التي يراد ان تصل الى 
من يعنيهم األمر، فالنموذج الذي يحوكه احلريري لعالقته مع 
دمش��ق ال يبدو هو نفسه الذي تريده سورية التي ترغب في 

ان يحسم احلريري خياره وموقفه كما فعل جنبالط.
2- معلومات تشير الى املآخذ السورية املتراكمة على طريقة 
تعاطي احلريري مع ملف العالقات اللبنانية - السورية، مشيرة 
الى ان إلغاء زيارة الوفد االداري هو تعبير عن اخللل احلاصل 
والذي يتطلب معاجلة عميقة، حيث ان هناك انزعاجا س��وريا 
حقيقيا من التعاطي اللبناني غي��ر اجلدي مع ملف العالقات 
الثنائية ومن التس��ريبات االعالمية ملواعيد غير دقيقة وغير 
مبتوت بها بشكل نهائي بني الطرفني )وهو ما أبلغته مستشارة 
األسد د.بثينة شعبان الى مستشار احلريري نادر احلريري 

في لقائهما في دمشق أمس األول(.
3- مص��در مقرب من احلريري يعت��رف بوجود »خلل« 
من اجلانب اللبناني في التحضير للزيارة التي س��يقوم بها 
احلريري الى س��ورية. ولكنه أشار الى ان ما اعتبره البعض 
»استخفافا« جلهة مناصب الشخصيات من أعضاء الوفد ليس 
أمرا مقصودا، داعيا الى عدم اعطاء األمر تفسيرات وتأويالت، 
السيما ان البعض يحاولون تسويقه بشكل مغلوط في محاولة 
لتعكير العالقات بني احلريري ودمشق، ذلك ان ثمة متضررين 
من هذا االنفتاح يبذلون جهدا من أجل عرقلته ووضع العصي 
في الدواليب خوفا من انحس��ار دورهم، خاصة ان احلريري 
يبدي ايجابية كبيرة في التعاطي مع اجلانب السوري والتواصل 

مستمر بشكل يومي.
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بلديات 2010
توازن دميوغرافي: طلب نواب بيروت من املرجعيات 
املس���يحية للعاصمة »أن يكون لها كلمة في اختيار 
املرشحني ملجلس بلدية بيروت على أساس أن التوازن 
الدميوغرافي في بيروت مييل بوضوح الى املسلمني 
وهم سيأتون بالتالي باألعضاء املسيحيني«. وبناء 
عليه يعكف املطرانان بول���س مطر والياس عودة 
واملرجعيات الديني���ة البيروتية األرمنية والوزير 
السابق فؤاد بطرس على »فحص« األسماء الواردة 
إليهم، في إطار التأكيد على املسعى التوافقي، إذ ال 
مش���كلة في إبقاء بيروت عل���ى ما هي عليه في ظل 

توافق حقيقي. 
تي�ار املس�تقبل: أوعز احلريري الى الكوادر املنتمية 
الى تيار املستقبل أو للعاملني في صفوفه بضرورة إعطاء 
فرصة ملن هم من خارجه للترشح. وقال مصدر في تيار 
املس��تقبل ان »التيار ليس مرشحا خلوض االنتخابات 
البلدية، وامنا سيتعامل معها على أساس انه ناخب، وان 
املنافسة البلدية ش��أن عائلي ومحلي وامنائي«. وأشار 
الى ان التيار »س��يعمل على جتيي��ر أصوات محازبيه 
وأنصاره في البلدات غير احملسوبة عليه تقليديا ملصلحة 
حلفائه في قوى 14 آذار، خصوصا تلك التي تشهد تنافسا 

ذا طابع سياسي«.
زحلة: بالرغم من كل الكالم الذي قيل عن مصاحلة 
قريبة بني رئيس الكتلة الشعبية ايلي سكاف والنائب 
نقوال فتوش تؤدي الى حتالف انتخابي يشارك فيه 
التي���ار الوطني احلر بطبيعة احلال، وتكون عندها 
النتيجة محسومة سلفا لتشكل ضربة موجعة ورمبا 
قاضية للكتلة النيابية احلالية، إال ان العارفني بدأوا 
يشيرون الى وجود صعوبة فعلية في حتقيق املصاحلة 
بني سكاف وفتوش. وتردد ان سكاف يطلب اعتذارا 

من فتوش أو اعترافا باخلطأ عن املرحلة السابقة.
حمانا: معركة حمانا البلدية يخوضها التيار الوطني 
احلر بالتنسيق مع النائب السابق عبداهلل فرحات الذي 
زار الرابية أمس والتق��ى العماد عون. )فرحات العضو 
الس��ابق ف��ي كتلة جنب��الط كان رافق ع��ون الى براد 

السورية(.
قرطبا: املعركة في قرطبا هي بني رئيس البلدية 
احلالي ورئيس احتاد بلديات جبيل فادي مارتينوس 
احملسوب على رئيس اجلمهورية متحالفا مع النائب 
السابق فارس سعيد، في مقابل د.أنطوان كرم مدعوما 
من العميد ميشال كرم و»التيار الوطني احلر«. ولم 
يظهر بعد موقف واضح للنائبة السابقة مهى اخلوري 
أسعد وفادي روحانا صقر بانتظار تبلور الترشيحات 

والتحالفات.

»األنباء« تنشر شكوى اللواء ريفي ضد أنور رجا
بيروت � يوسف دياب

تقدم املدير العام لقوى األمن 
اللواء اش���رف ريفي  الداخلي 
بدعوى قضائي���ة أمام املدعي 
العام التمييزي القاضي سعيد 
ميرزا ضد املسؤول االعالمي في 
القيادة العامة أنور رجا بجرم 
الق���دح والذم، اث���ر االتهامات 
الباطل���ة التي س���اقها ووجها 
الى قوى األمن الداخلي وشعبة 

املعلومات ورئيسها.
وضمن���ت ق���وى األم���ن 
الداخل���ي الدعوى ملفا مفصال 
التي  عن االشكاالت والوقائع 

رافقت أحداث قوسايا.
النائب العام أحال الشكوى 
للتحقيق، وقد حصلت »األنباء« 

على وقائعها التالية:
أوال في الوقائع: الساعة 9.20 
من تاريخ 2010/4/8 وفي محلة 
كفرزبد � موقع اجلبيلة � عني 
البيضا التابع للجبهة الشعبية 
� القيادة العامة، أقدم العقيد في 
القيادة العامة دريد شعبان على 
رأس مجموعة تابعة لس���رايا 
املقاوم���ة برئاس���ة علي احمد 
عراجي )ملقب بعلي قاس���م( 
وكل من خالد عراجي، محمود 
محمد، بالل محمد، راجح حسني، 
وائل محمد، عماد صالح على 
محاول���ة اقتحام املوقع بهدف 
االستيالء عليه على خلفية اقالة 
وجتميد عمل شعبان وتعيني 
ضابط بديل عنه، فحصل بني 
القيادة  املذكورين وعناص���ر 
العامة اطالق نار أدى الى اصابة 
عنصر من القيادة العامة ومقتله 
فورا داخل النفق، فعملت قوى 
اجليش اللبناني في احمللة على 
منع أي شخص من الدخول أو 

اخلروج الى املنطقة.
وبعد حوالي الساعتني أقدمت 

خالل���ه مجموع�����ة مدفوع��ة 
أم���ن املعلوم��ات  من جه���از 
ال��ذي يقوده الس���ي��د وس��ام 
احلس��ن مبحاول��ة االستيالء 
على موق���ع القيادة العامة في 
محاولة للطعن مبا اتفق عليه 
في احلوار الوطني، مضيفا ان 
اجلبهة قام���ت بتوقيف اربعة 
اشخاص احدهم يدعى خليل 
عراجي )ال يوجد موقوف بهذا 
االسم( معروف في محيطه بأنه 

يتبع أمن املعلومات.
وبتاريخ 2010/40/10 وخالل 
برنامج »نهاركم سعيد« أجرت 
قناة »ال بي سي« اتصاال هاتفيا 
مع انور رجا صرح خالفه حرفيا 
»بأن ما جرى هو محاولة لتنفيذ 
أمنية بإيع���از أمني  عملي���ة 
خارجي، واكد عالقة دريد شعبان 
بالقيادة العامة، مضيفا انه مت 
اكتشاف أن امن املعلومات قام 
بتجنيده فوضع حتت املراقبة 
ومت التأكد من ذلك، وأن محاولة 
أمن املعلومات كان هدفها جر 
القيادة العامة الى اشتباك مع 
اجليش اللبناني كما حصل في 
مخيم نهر البارد وان التحقيقات 
التي أجرتها اجلبهة أثبتت ان 

العامة على  القي���ادة  عناصر 
النار من اسلحة ثقيلة  اطالق 
وقذائف صاروخية من موقع 
جديد ومستحدث في اعالي بلدة 
كفر زبد، ممتد الى موقع قوسايا 
باجتاه موقع عني البيضا � تلة 

اجلبيلة.
وبعد التفاوض مع اجليش 
اللبناني س���لم العقيد شعبان 
نفس���ه للجيش اللبناني فيما 
مت توقيف اربعة اشخاص من 
مجموعة علي عراجي من قبل 
اجليش اللبناني اثناء فرارهم 
من املوقع وهم راجح حس���ني 
وعماد صالح وبالل محمد وفهد 
عراجي، فيم���ا قامت عناصر 
العامة بتوقيف اربعة  القيادة 
اشخاص وهم علي احمد عراجي، 
خالد عراج���ي، محمود محمد 

ووائل محمد.

تصريحات رجا

بتاري���خ 2010/4/8 أجرت 
قناة »اجلديد« اتصاال هاتفيا 
الثانية  ف���ي نش���رة اخب���ار 
والنصف مع مسؤول االعالم 
املركزي في اجلبهة الشعبية � 
القيادة العامة أنور رجا، اتهم 

املوقوفني يتبعون أمنيا جهاز 
أمن املعلوم���ات، مؤكدا وضع 
اليد على القتلة حيث س���قط 
شهيد من اجلبهة على يد أمن 

املعلومات.

اتهامات باطلة

أم���ام ه���ذا الواق�����ع، أكد 
املدي���ر العام لق�����وى االم��ن 
الداخلي اللواء اش���رف ريفي، 
ان تصريحات انور رج��ا هي 
اتهامات باطلة لشعبة املعلومات 
ورئيسها العقيد وسام احلسن 
املديرية  بش���كل خاص والى 
الداخلي  العامة لقوى األم���ن 
بشكل عام، وهي تنطوي على 
قدح وذم وافتراء وهي جرائم 
يعاقب عليها قانون العقوبات، 
حيث عمد م���ن خالل ذلك الى 
محاولة اقناع الرأي العام بأن 
ش���عبة املعلومات ورئيس���ها 
مسؤوالن عن محاولة اقتحام 
املوقع املذكور في محاولة منه 
لتغطية حقيقة حصول عملية 
مترد بني عناص���ر املوقع وما 
نتج عنه من اشتباكات داخلية 
س���قط خاللها قتيل وعدد من 

اجلرحى.
ومبا ان ه���ذه التصريحات 
اللواء  تعتبر قدحا وذما، فإن 
اشرف ريفي تقدم بكتاب للنائب 
العام التمييزي القاضي سعيد 
الوقائع،  ميرزا ضمنه حقيقة 
راجيا اعتبار هذا الكتاب مبنزلة 
اخبار بح���ق املدعو أنور رجا 
ملالحقته امام القضاء املختص 
بجرم االساءة الى مؤسسة قوى 
األمن الداخلي بشكل عام وشعبة 
املعلومات بش���خص رئيسها 
بشكل خاص استنادا للمواد 385 
و386 و403 وغيرها من مواد 

قانون العقوبات اللبناني.

حاول تغطية التمرد داخل مواقع الجبهة بتوجيه االتهامات الباطلة ضد شعبة المعلومات واألمن الداخلي

الحريري عن الحوار الوطني: لن يسجل أحد هدفاً في شباك اآلخر!
بيروت � عمر حبنجر

لن يسجل احد هدفا في شباك 
اآلخ���ر، خالل جلس���ة احلوار 
امس بهذا حتدث الرئيس سعد 
الى الصحافيني في  احلريري 
القصر اجلمهوري اثناء خروجه 
م���ن قاعة احل���وار في القصر 

اجلمهوري.
التي  اجللس���ة احلواري���ة 
ترأسها الرئيس ميشال سليمان 
والتي عني 3 يونيو موعدا آخر 
النعقاده���ا، حضره���ا أقطاب 
احلوار دون استثناء واستكملت 
مناقشة االستراتيجية الوطنية 
للدفاع، مع االهتمام مبعاجلة 
تداعيات االشتباكات التي وقعت 
داخل املعسكرات الفلسطينية 
ف���ي البقاع الش���رقي، ما أعاد 
الى األذهان قرار هيئة احلوار 
الفلسطيني  الس���الح  بسحب 

خارج املخيمات.
الرئيس  وبع���د ترحي���ب 
سليمان بأعضاء هيئة احلوار 
بوشر البحث من النقطة التي 
انتهت اليها اجللسة السابقة مع 
تذكير الفرقاء مبيثاق الشرف 
الذي أجمعوا عليه في جلسات 
سابقة، واس���تعرض الرئيس 
سليمان التطورات على الساحة 
وخاصة اخلروقات والتهديدات 
االس���رائيلية، كما ش���دد على 
تكريس اجواء التهدئة ملواكبة 

االستحقاق البلدي.
وقد شهدت اجللسة نقاشات 
واسعة ومستفيضة للمواقف 
والتط���ورات احلاصلة خالل 
املواقف بثالثة  اسبوع، وهذه 
اجتاه���ات، األول يرك���ز على 
سالح حزب اهلل والثاني يشدد 
على ضرورة تش���عب البحث 
باالستراتيجية الدفاعية والثالث 
يدعو لسحب سالح احلزب من 

التداول.

المقاومة وسالحها

ومعلوم ان ما بني اجللسة 
األولى للحوار في التاسع من 
مارس املاضي، وجلسة األمس، 
برزت سلسلة مواقف لكل من 
الرئيس سليمان ورئيس تكتل 
العماد  االص���الح والتغيي���ر 
اللقاء  ميش���ال عون ورئيس 
النياب���ي الدميوقراط���ي وليد 
جنبالط، فالرئيس س���ليمان 
اتخذ مواقف متقدمة من حماية 
املقاومة أبرزها قوله حمايتها 
»برموش العيون« والعماد عون 
لوح باالنسحاب من احلوار اذا 
ما حصل تسريب للمناقشات في 
املقاومة، والنائب  شأن سالح 
جنبالط دعا الى سحب موضوع 

هذا السالح من التداول.
وم���ع ان فرق���اء 14 آذار لم 
يخوضوا سجاالت علنية بهذا 
الصدد فإن األوس���اط املعنية 

فيها قالت امس انها تتمس���ك 
باعتبار سالح حزب اهلل مسألة 
خالفية، كانت هي في أس���اس 
الدعوة للحوار، وان هذه القوى 
ترى ان طاولة احلوار هي االطار 
السليم واملتوافق عليه للمضي 
في النقاش ضمن اطار السعي 

لالستراتيجية الدفاعية.
وأتت جلسة األمس في ضوء 
تطورات خارجية متسارعة عقب 
اخلروقات االسرائيلية االخيرة  
»للخط التقني« احلدودي وبرفع 
التهديدات االسرائيلية  وتيرة 
على خلفية املزاعم االسرائيلية 

ألف فلسطيني.

عون: جدال وليس حوارا

وعشية جولة احلوار الثانية 
ق���ال العماد عون ان ما يجري 
ليس حوارا بل جدال ونقاش، 
وكل واحد يريد ان يغلب اآلخر. 
ونح���ن حددنا اصول احلوار، 
وعلينا ان جند واقعا يتوافق 
علي���ه الفريقان، ال ان ينتصر 
فريق وينكس���ر آخر، واعتبر 
ان البديل عن س���الح املقاومة 
غير موجود، فكيف نحل قضية 
التهديد االسرائيلي، مؤكدا انه 

الرئي���س س���ليمان ان عنوان 
الدفاعي���ة  االس���تراتيجية 
املطروحة على طاولة احلوار 
ليس سحب سالح حزب اهلل 
القدرات  بل كيفي���ة تضاف���ر 
االقتصادية والديبلوماس���ية 
والتربوية والعسكرية، وأشارت 
املصادر الى قدرة سليمان على 
ادارة دفة احل���وار، ليبقى في 

املكان السليم.
الرئيس  واصطدمت نظرة 
سليمان هذه بوجهة نظر قادة 
14 آذار الذين متس���كوا بكون 
سالح حزب اهلل مسألة خالفية 

والغربية احلليفة لها بأن سورية 
زودت ح���زب اهلل بصواريخ 
»سكود« يصل مداها الى 300 
كيلومتر، علما ان دمشق نفت 
هذه االفترائات حيث اكد مصدر 
سوري ل� »سانا« ان مثل هذه 
التصريحات تبني بشكل واضح 
حتضير اسرائيل لعدوان ضد 
اهداف سورية وذلك للهروب من 
استحقاقات سياسية كعملية 
الس���الم ولتغطي���ة إجراءات 
ميدانية كعملية الترانس���فير 
الت���ي ش���رعت بتنفيذها في 
الضف���ة الغربية ضد نحو 70 

ال يؤمن بأن االمم املتحدة وال 
اي دولة تؤمن لن���ا احلماية، 
وكل من يطرح االستغناء عن 
السالح، يطرح أمرا غير عملي 

وغير مقبول.
ع���ون وفي اطار متس���كه 
بسالح املقاومة شكك بجدوى 
احلوار في هذه الظروف، واعتبر 
ان اجلي���ش واملقاومة يكمالن 
بعضهم���ا بعضا، ولهما العدو 

نفسه.

الحوار في المكان السليم

وقالت مص���ادر قريبة من 

النقاش  اللبناني���ني، وأن  بني 
لن يأخذ بعده احلقيقي حول 
االستراتيجية الدفاعية من دون 
ان يقدم حزب اهلل تصوره لهذه 

االستراتيجية.
معتب���رة ان محاولة فصل 
الدفاعية عن  االس���تراتيجية 
س���الح حزب اهلل ل���م تفلح، 
وان طرح احداث قوسايا على 
مستوى اجلبهة الشعبية القيادة 
العامة هدف الى اثارة موضوع 
الس���الح الفلس���طيني خارج 
املخيمات وص���وال الى ضبط 

الوضع على احلدود.

الجلسة اتّسمت بالهدوء.. وشدّدت على تكريس أجواء التهدئة لمواكبة »البلدية«.. وحدّدت 3 يونيو موعداً جديداً النعقادها

رئيس مجلس النواب نبيه بري يصافح رئيس احلكومة سعد احلريري خالل وصوله الى بعبدا ناظرا الى ساعته

حوار باسم بني احلريري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة احلاج محمد رعد على هامش احلوار

رئيس كتلة االصالح والتغيير العماد ميشال عون مصافحا احلريري بحضور الوزير الياس املر

)محمود الطويل( احلريري في حديث جانبي مع رئيس تيار املردة سليمان فرجنية مبتابعة من رعد وبري

.. والسفير السوري يدعو 
»القوات« و»الكتائب« 
لحفل العيد الوطني

مذكرة توقيف
لعميل مع الموساد

بيروت: وجه السفير السوري
في بي����روت علي عبدالكرمي 
علي دعوات الى مختلف القوى 
السياس����ية اللبنانية، مبا فيها 
فريق االكثرية للمشاركة في حفل 
االستقبال مبناسبة العيد الوطني 
السوري يوم 19 ابريل اجلاري. 
وشملت الدعوات نواب »القوات 
اللبناني����ة« وح����زب الكتائب. 
واعتبرت خطوة السفير السوري 
تطورا نوعيا على خط العالقات 

بني دمشق وفريق 14 آذار.

بيروت � يوسف دياب
أصدر القاضي سميح احلاج 
مذكرة توقيف وجاهية بحق فير 
صقر املوظ����ف بأحد املصارف، 
واملدع����ى علي����ه بالتعامل مع 
اسرائيل وتزويدها مبعلومات 
عن حسابات مودعني في املصرف 
بينهم شخصيات بارزة، وقد أرجأ 
استجوابه لتمكينه من توكيل 

محام للدفاع عنه.

جنبالط في دمشق اليوم
اللقاء  بيروت: أعلن رئيس 
النيابي الدميوقراطي وليد 
انه س����يزور دمشق  جنبالط، 
اليوم، ومعه وزير األشغال العامة 
والنقل غازي العريضي. وقال في 
تصريح له امس ان الزيارة ذات 
شقني: سياسي يتناول االجتماع 
باللواء محمد ناصيف املفوض 
بامللف اللبناني ملتابعة ما بحث 
في الزيارة السابقة مع الرئيس 
بشار األسد، واجتماعي يتعلق 
بزيارة رئيس األركان السوري 
السابق العماد حكمت الشهابي. 
وكان جرى حتضير منزل ميلكه 
جنبالط في دمش����ق الستقباله 
م����ع العائلة. وفي غضون ذلك، 
أج����رى مدي����ر مكت����ب رئيس 
احلكومة اللبنانية نادر احلريري 
محادثات في دمشق مع مستشارة 
الرئيس السوري بثينة شعبان 
على طاولة الغداء في أحد مطاعم 
دمشق، تناولت مسار العالقات 
اللبنانية � السورية، الى جانب 
توضيح مالبسات بعض املواقف 

األخيرة.

انور رجااللواء اشرف ريفي


