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بري عن »الحوار 11«: ناجح بنسبة 70٪.. والحريري: »قدّي قدّو«
جعجع: قدمت مداخلة دفاعية مرحلية لحين التوصل لحل لسالح حزب اهلل.. ورعد يرد: لم تكن إيجابية وال مشجعة

العميد حطيط لـ »األنباء«: 3 عناصر لتسليح الجيش..  المال والسوق والقرار السياسي

مظلة التهدئة خيّمت على »بيت الدين«.. والجلسة رحّلت إلى 19 أكتوبر

الخبير العسكري اإلستراتيجي أكد أن العملية ال تقل تكلفتها عن 5 مليارات دوالر ومصدرها سيكون روسيا والصين وإيران والهند وكوريا الشمالية

الرئيسان ميشال سليمان ونبيه بري في حديقة قصر بيت الدين قبل بدء احلوار حديث جانبي بني رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس »القوات« سمير جعجع بحضور النائب فريد مكاري

)محمود الطويل(األقطاب مجتمعون حول طاولة احلوار بغياب العماد ميشال عون في بيت الدين امس 

النائبان سليمان فرجنية وطالل ارسالن في طريقهما الى طاولة احلوار يدا بيد

بيروت ـ عمر حبنجر
مظلة التهدئة التي ش����ملت بنعمتها اجللس����ة التشريعية ملجلس 
النواب الثالثاء وجلسة مجلس الوزراء األربعاء، غمرت بلطفها اجتماع 
هيئة احلوار الوطني احلادي عشر في بيت الدين امس اخلميس، الذي 
بدا مبثابة انعكاس واضح جللس����ة مجلس الوزراء، حيث خّفت حدة 
املوقف املتش����بث لوزيري حزب اهلل في موضوع شهود الزور املتمثل 
في إصرارهما على تشكيل جلنة وزارية � قضائية للنظر بأمرهم، على 
وقع »الكلمات الطيبة« لرئيس مجلس الوزراء سعد احلريري، ومتت 
املوافقة على تكليف وزير العدل إبراهيم جنار )ممثل القوات اللبنانية 
في احلكومة( على معاجلة الوضع، كما عولج ملف »القرائن« التي أعلنها 
السيد حسن نصراهلل األمني العام حلزب اهلل حول تورط إسرائيل في 
جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، بحيث جرى تس����ليمه للنيابة 
العام����ة التمييزية، ومنها الى املدعي العام الدولي، برغم التحفظ على 

احملكمة.
اإلستراتيجية الدفاعية أخذت حيزا من النقاش في االجتماع احلواري 
امس، وطار اإلفطار الذي كان الرئيس ميشال سليمان ينوي إقامته على 
ش����رف املتحاورين في قصر بيت الدين، باعتبار ان هؤالء سيكونون 
مدعوين الى اإلفطار املوسع الذي سيقيمه الرئيس ميشال سليمان في 

26 أغسطس في قصر بعبدا.
وقد عقد احلوار في قاعة الش����يخ حليم تقي الدين في بيت الدين، 
برئاسة الرئيس سليمان وحضور اعضاء الهيئة الذين غاب عنهم العماد 
ميشال عون ألسباب لم تعرف، ووزير الدفاع الياس املر لدواع صحية. 
وقد استهل الرئيس سليمان اجللسة بكلمة استعراضية لألحداث التي 
حصلت منذ اجللسة السابقة مركزا على القمة الثالثية في بعبدا، وعلى 
املواجهة مع اإلسرائيليني في العديسة فضال عن تطور عملية السالم 
في املنطقة، مشددا على وجوب جتهيز وتسليح اجليش اللبناني ألنه 
أساس االس����تراتيجية الدفاعية املطلوبة، موضحا ان تسليح اجليش 

شأن الدولة، أما التبرعات فمن قبيل املساندة.

بري: و»بيت قلة الدين«

وكان الرئيس سليمان استبق اجتماع الهيئة بعقد خلوة مع رئيس 

حل لسالح »حزب اهلل«.
واعتبر عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد ان مداخلة 
جعجع »لم تكن ايجابية وال مشجعة«. وبعد انتهاء اجللسة أكد املجتمعون 
أهمية الوفاق الوطني وترسيخ االستقرار السياسي واألمني وااللتزام 
بقرارات احلوار الس����ابقة، السيما ما يتعلق منها بالسالح الفلسطيني 
خارج املخيمات واالستمرار في نهج التهدئة اإلعالمية والسياسية. وشدد 
املجتمعون على املضي باحلملة الوطني����ة لتأكيد حق العودة ورفض 

التوطني.  وحدد يوم الثالثاء 19 اكتوبر املقبل موعدا للجلسة املقبلة.
ولدى خروج الرئيس املجتمعني من اجللسة سئل الرئيس نبيه بري 
عن رأيه باجللسة فأجاب: »إيجابية بنسبة 70٪«، ومن ثم سئل احلريري 

مجلس النواب نبيه بري الذي قال لدى دخوله قاعة االجتماع هذا بيت 
قلة الدين وليس »بيت الدين«، بسبب احلر الشديد.

الرئيس س����عد احلريري، لفت الى ان أجواء التهدئة التي ش����هدها 
مجلس الوزراء ستنسحب على طاولة احلوار بالتأكيد.

اما النائب وليد جنبالط فقد جال في أرجاء قصر بيت الدين، واصفا 
عقد جلس����ة احلوار الوطني فيه باجليدة ج����دا واملمتازة، رغم حرارة 

الطقس.
بدوره لفت رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« س����مير 
جعجع بعد انتهاء جلس����ة احلوار الوطني، الى انه قدم مداخلة دفاعية 
موضوعية ومرحلية على اثر حادثة العديسة وذلك حتى التوصل الى 

فرد »قدي قدو« ما يعني موافقته على كالم بري اإليجابي.
الى ذلك، عجزت مظلة التهدئة العاكسة لالهتمام العربي بلبنان عن 
كسر حدة احلر، الذي قفزت درجاته الى حدود األربعني في لبنان أمس، 
وستس����تمر هكذا اليوم اجلمعة ورمبا غدا السبت مع األمل في التراجع 

اعتبارا من مطلع االسبوع املقبل.
االنعكاس السلبي األساسي ملوجة احلر، كان كهربائيا، حيث توسعت 
عمليات قطع الطرق بإطارات املطاط املشتعلة، لتشمل بعد طريق املطار، 
شوارع البسطة التحتا واخلندق العميق د.بشارة اخلوري في بيروت، 
حيث غالبية الس����كان من انصار أمل وح����زب اهلل، وامتدت جنوبا الى 

حي البوابة الفوقا في صيدا والبداوي في الشمال.
وحصل����ت مواجهة بني قوى األمن الداخلي والش����بان احملتجني في 
اخلندق العميق في بيروت، وكذلك في ش����ارع بش����ارة اخلوري عندما 
حاولت هذه القوى فتح الطرق دون طائل، ما اضطرها الى اطالق النار 
في الهواء، وقد رد احملتجون بتحطيم زجاج إحدى س����يارات الشرطة، 
األمر الذي اس����تدعى تدخل اجليش وأعيد فتح الطريق عند العاش����رة 

والنصف ليال.

سليمان: الكهرباء أزمة موروثة

وكانت أزمة الكهرب����اء حضرت في اجتماع مجلس الوزراء في بيت 
الدين وكان هناك اجماع على عدم حتميل وزير الطاقة جبران باس����يل 

مسؤوليتها ألن هذا املوضوع ممتد منذ ثالثني سنة.
وقال الرئيس ميش����ال س����ليمان ان هذا املوضوع موروث، موضحا 
ان هن����اك طلبا عل����ى 2400 ميغاوات بينما ال يزي����د االنتاج على 1400 
ميغاوات، ناهيك عن األعطال التي تطرأ على الش����بكة. الوزير بطرس 
حرب استغرب كيف ان بعض الوزراء يتكلمون عن سرعتني متفاوتتني 

في العمل، سرعتهم وسرعة احلكومة طالبا تفسير ذلك.
وزير الطاقة والكهرباء جبران باس����يل املقصود بهذا الكالم جتنب 
الرد املباشر على زميله اللدود بطرس حرب، لكنه أشار الى وجود بطء 
في العمل احلكومي، مستش����هدا بأن طلبه للحصول على ستة مليارات 
ليرة إلعداد دراس����ات تنفيذية خلطة تطوير قطاع الكهرباء بقي معلقا 

ملدة الشهر.

أخبار وأسرار لبنانية  طريقـان لمالحقة شـهود الـزور: تنقل 
مصادر معارضة عن مرجع قانوني 

ان هناك طريقين إلزاميين قد يحققان هدف مالحقة شهود 
الزور ومحاكمتهم:

- األول: يم���ر ع��ب���ر المج��لس الن�ياب���ي اللب��ناني، إذ 
تس�����تطيع الهيئة العامة للمجلس أن تعقد جل�س���ة، يتم 
خاللها تش���كيل لجنة تحقيق برلماني���ة تولى صالحي�ات 
قضائي���ة كاملة، للتحقيق وطلب التوقيف، وتس���ند إلي�ها 
مهمة التحقيق مع »ش���هود الزور«، ومن ثم إيداع الخالصة 

مدعي عام المحكمة.
- الثاني: يمر عبر مؤسس���ة الجيش اللبناني من خالل 
تشكيل لجنة تحقيق عس���كرية من مختلف االختصاصات 
ال تقتصر مهمتها على التحقيق مع ش���هود الزور، بل وبكل 
المعطيات المتوافرة حول اغتيال الرئيس الحريري باإلضافة 
إلى القرائن التي كش��فها الس��يد ح�س��ن نصراهلل، ورفع تقرير 
بخالصة ما تتوصل اليه لمجلس ال��وزراء، على ان تتولى 

النيابة العامة التمييزية ابالغ بلمار بتلك الخالصة.
 جنبالط ال يريد التوسـط بين الحريري ونصراهلل: خالفا لما يشاع عن 
إمكان اضطالعه بوس��اطة بين رئيس الحكوم��ة واألمين العام 
لحزب اهلل إلعادة الحوار المباشر بينهما، ينقل عن النائب وليد 
جنب��الط قوله: »ال أري��د دورا أكبر من قدرات��ي، دعوني أعمل 
وأش��تغل على قدي، هناك مسائل حساسة ال تحل إال بالتواصل 
المباش��ر بي��ن الرئيس الحريري والس��يد نص��ر اهلل، وأنا ال 
أس��تطيع أن أكون وس��يطا بينهما، وال أريد أن أكون، أنا مرتاح 
إلى دعوات رئي��س الحكومة إلى التهدئة والحوار مع حزب اهلل، 

وه��و أمر مهم، كذلك س��ورية تدعو 
إلى التهدئة وتصر على االس��تقرار، 
ألنها ترفض القرار الظني وترى أنه مش��روع للفتنة، أنا مقتنع 

بذلك وهذا ما قلته في باريس الخميس الماضي«.
 البطريرك في بعلبك: في زيارة أولى له كبطريرك، وفي زيارة 
ثانية الى البقاع هذا العام بعد زحلة، يزور البطريرك الماروني 
مار نصراهلل بطرس صفير اليوم منطقة دير األحمر لتدشين 
مبنى مطرانية بعلبك ودير األحمر التي تضم 33 كنيس���ة 
في قضاء بعلبك، ويترأس قداسا احتفاليا في بازيليك مزار 
السيدة العذراء في بشوات في حضور حشد من الفعاليات 

واألهالي الذين أعدوا له استقباال حافال وحاشدا.
 ..وعون إلى كسروان بعد غد: استكماال للمرحلة الثالثة من جولته 
الكس��روانية، يزور العماد ميش��ال عون بل��دة حراجل )جرود 
كسروان( بعد غد حيث يحضر قداسا في كنيسة السيدة ويلتقي 
األهالي، ويتناول الغداء في منزل منسق التيار الوطني الحر في 
فيطرون رالف دريان حيث سينضم اليه نواب كسروان الفتوح 
األربع��ة ووزراء تكتل التغيير واالصالح، اضاف��ة الى النائبين 

زياد أسود وآالن عون.
 حركة عين الحلوة: تساءلت أوساط أمنية متابعة عن حقيقة 
الوض���ع األمن�ي في مخيم عين الحلوة بعد مقتل أمير فتح 
االس���الم عبدالرحمن عوض، ودخول حرك���ة فتح من باب 
المعالجات األمنية والس�ياس���ية، بهدف تحس���ين وضعها 
الداخ�لي وعالقتها مع المحي�ط الس�ياس���ي، خصوصا مع 
الدول���ة اللبنانية، حيث ترصد جه����ات أمنية هذه الح�ركة 

باهت�مام.

المحكمة الدولية بين »مناخ التهدئة« و»واقع األزمة«
بيروت: ما يطفو على »سطح«

احملكم��ة الدولي��ة م��ن جهود 
ورغبات »التهدئ��ة« ال يتطابق وال 
ينسجم مع ما يسود حتت السطح 
من توتر سياس��ي يالزم موضوع 
احملكمة ويؤش��ر الى أزم��ة قائمة 
ومس��تحكمة ت��راوح مكانه��ا ولم 
تغير فيها التطورات األخيرة شيئا 

يذكر:
1- من جهة يب��دي طرفا املواجهة، الرئيس 
س��عد احلريري وحزب اهلل، استعدادا ورغبة 
ف��ي التهدئ��ة والتزام��ا مبناخ القم��ة العربية 
الثالثية في قصر بعبدا وس��قفها السياس��ي 

احملدد في »االستقرار ومنع الفتنة«.
فها هو حزب اهلل يب��دي جتاوبا مع رغبة 
احلري��ري بإيداع ما لديه وما عرضه الس��يد 
حس��ن نصراهلل من قرائن ومعطيات للقضاء 
اللبناني الذي يتولى إيصالها الى املدعي العام 
الدول��ي دانيال بلمار، ومبا يعكس تعاونا غير 
مباش��ر م��ن جانب ح��زب اهلل م��ع التحقيق 

الدولي. وها هو الرئيس احلريري في مجلس 
وزراء قصر بيت الدين يبدي انفتاحا ومرونة 
ازاء مب��ادرة ح��زب اهلل الى اث��ارة موضوع 
شهود الزور للمرة األولى رسميا على طاولة 

مجلس الوزراء.
فلم يكن طرح املوضوع احلس��اس سببا 
لتوت��ر أو تصادم في مجلس ال��وزراء، وامنا 
جرى استيعابه بسالسة من الرئيس احلريري 
عب��ر حتويله الى وزير الع��دل ابراهيم جنار 
إلبداء رأي قانوني ش��امل به، بدءا من تعريف 
»ش��هود الزور« وصوال الى حتديد صالحية 
القضاء اللبناني في النظر بهذا املوضوع قبل 

انطالق مرحلة احملاكمة الدولية.
2 - من جهة أخرى، وبخالف املشهد الذي 
يوحي برغبة الطرفني في مالقاة عملية التهدئة 
وتطويره��ا وصوال الى مخ��رج لألزمة. فإن 
مشهدا آخر يوحي بأن الطرفني يتقاذفان »كرة 
احملكمة« التي تبدو أقرب الى »كرة نار« وسط 
اتساع الهوة الفاصلة بني موقفني متعارضني:

- ح��زب اهلل يعلن بوض��وح وصراحة انه 

يتطل��ع ويعمل إللغاء احملكم��ة الدولية والغاء 
مفاعيلها واملعاهدة القائمة باسمها، وانه اتخذ 
قراره بأن أمر احملكم��ة أصبح بحكم املنتهي 
لديه وبأنه أوقف كل أشكال التعاون معها ولم 

يعد من مبرر ملثل هذا التعاون.
- الرئيس احلريري يعلن التزامه مبس��ار 
التحقي��ق الدول��ي واحملكمة الدولي��ة ويلغي 
مفاعيل كل املواقف التي نسبت اليه في األيام 

األخيرة.
وتالقيه األمانة العامة ل��� 14 آذار مبوقف 
يؤك��د متس��كها باحملكمة الدولي��ة كمرجعية 
حصري��ة للنظ��ر واصدار احلك��م في قضية 
اغتي��ال الرئيس الش��هيد رفي��ق احلريري، 
مش��يدة ب��� »حرفيته��ا العالي��ة وحصانتها 
التامة عن أي من��اورات ميكن ان حترفها عن 

مقاصدها«.
وب��ني هذين املوقفني، يق��ع موقف النائب 
وليد جنبالط الذي ال يصلح كمساحة مشتركة 
ومنطقة ت��الق وتفاعل ألنه ما زال على درجة 

عالية من الغموض واالشكالية.
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العميد امني حطيط

عن لبنان بوجه اسرائيل لقرارات 
مجلس األمن، فهذا االمر سيقود 
الى كلفة اقل ويؤدي الى جتهيز 
جيش بق���درات مح���دودة ومن 
مساعدات مالية قد تكون من دول 
أو جباي���ة عبر صناديق خاصة 
تنشأ من هنا وهناك، ولذلك قبل 
أن نح���دد أي جيش نريد ال أرى 
أهمية كبرى للبحث عن مصادر 
املال، هذا أمر مقطوع به، خاصة 
ان احلكوم���ة اللبنانية احلالية 
هي في الش���كل ذات قرار واحد 
وجتتمع في مجلس وزراء واحد 
وفي احلقيقة هي منقسمة على 
رأيني سياسيني متناقضني، منها 
ما يتبع القرار االميركي الذي يريد 
جيشا حلراسة احلدود ومنها ما 

يريد جيشا للدفاع عن الوطن.
وقال: أنا ال أرى في الدعوة الى 
جمع املال أو البحث عن مصادر 
سالح أهمية أو فائدة حقيقية قبل 

ان نحسم القرار السياسي.

الس���الح ال قيمة له قبل صدور 
القرار السياسي الذي يجيب عن 
سؤال واحد محدد: أي جيش نريد 
وألي مهمة؟ وأمام هذا االمر في 
واقعنا القائم جند انقساما لبنانيا 

حوله على رأيني اثنني:
االول يقول: نريد جيشا لقتال 
اس���رائيل وحماية سيادة لبنان 
من عدوانيتها، هذه السيادة التي 
تخترق برا وبحرا وجوا وتستطيع 
اسرائيل في أي حلظة، لوال وجود 
املقاومة، ان تدخل االرض اللبنانية 
حتتل وتدمر ما تشاء كما كانت 

تفعل سابقا.
والثاني يقول: نريد س���الحا 
الدولة« من  حلماي���ة »س���يادة 
االنتهاكات الداخلية، أما مواجهة 
اس���رائيل فإنها أم���ر متعذر مع 
فارق القوة واختالف املوازين مع 
اسرائيل ألننا مهما جهدنا المتالك 
سالح يردع العدوان االسرائيلي 
فإننا سنبقى مقصرين وسينفق 

اضافة ال���ى منظومة نارية ضد 
الدروع ومدفعية صاروخية ضد 

اجلبهة الداخلية االسرائيلية.
وهذا االمر يؤدي الى كلفة ال 
تقل عن 5 ملي���ارات دوالر، لكن 
الذي يطرح في مقابلها:  السؤال 

هل السوق متوافر؟
ويجيب العميد حطيط القريب 
من وجهة نظر بعض املعارضة: 
االميركي واالوروب���ي لن يفتح 
سوقه لش���راء مثل هذا السالح، 
االمر الذي سيدفع اللبنانيني، لو 
اتخذوا هذا القرار السياسي، الى 
البحث عن مصادر اخرى، ويبدو 
في االفق انه ال يوجد غير روسيا 
وايران وكوريا الشمالية والصني 
وميكن إدخال الهند وبعض املصادر 

االخرى.
وتاب���ع يقول: أم���ا اذا اختار 
اللبنانيون احلل الثاني أي جيش 
حلفظ األمن وحلراس���ة احلدود 
مع اس���رائيل وترك مهمة الدفاع 

بيروت ـ داود رمال
بدأت اجلهود الرئاسية اللبنانية 
لتمويل عملية تس���ليح اجليش 
اللبناني تثير بعض االعتراضات 
من جانب قوى املعارضة، بعضها 
مبدئية والبعض اآلخر سياسي 

مغلف بأفكار ايجابية.
كيف ميكن ألي طرف لبناني عدم 
السير في موكب تسليح اجليش 

اللبناني بشتى الوسائل؟
»األنب���اء« س���ألت اخلبي���ر 
العميد  العسكري االستراتيجي 
املتقاعد أمني حطيط عن املوضوع، 
فأجاب: ان خطة تسليح اجليش 
يج���ب أن تبن���ى عل���ى ثالث���ة 
عناصر: املال والس���وق والقرار 
السياسي الذي يحدد طبيعة عمل 

اجليش.
وأضاف ان توفير املال وحده 
ال قيمة له ان لم يكن مس���بوقا 
بتحديد السالح، وتوفير املال من 
غير تأمني مصدر السالح، وحتديد 

املال سدى.
وأضاف: انه بني هذين الرأيني 
يج���ب ان يك���ون هن���اك القرار 
السياسي، فإذا حدد القرار السياسي 
وجهة اجليش بأن���ه للدفاع عن 
اجلنوب فهذا يعني وجوب البحث 
عن منظومة صواريخ ضد الطائرات 
ومنظومة صواريخ ضد البحرية 


