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»الوطني الحر« عن »المعلومات«: ميليشيا وزعران.. و»المستقبل« يسأل عن سبب التوتر
»14 آذار« تؤكد التواصل مع رئيس الحكومة: »بال زغرة الرئيس لحود صار بدو االعتذار منه«!

)محمود الطويل(خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ورئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري خالل صالة عيد الفطر في مكة )ا.ف.پ( سائحات خليجيات في شارع احلمرا في بيروت خالل مهرجان »مرايا« اول ايام عيد الفطر 

 أبوفاضل: سمع الحريري في السعودية
عبارة »يجب أن تتفق مع بشار األسد«

بيروت: توقع الكاتب واحمللل السياسي احملامي جوزيف أبوفاضل
ان يشهد األس���بوع املقبل تطورات مهمة، خصوصا مع انقضاء 
املهلة التي حددها قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني للرد 

على اللواء جميل السيد فيما يتعلق بإفادات شهود الزور.
ورأى أبوفاض���ل في حوار صحافي أن قرار احملكمة يتحكم به 3 
رجال هم رئيسها أنطونيو كاسيزي، الذي وصفه بنيامني نتنياهو 
بأنه صديق إسرائيل، وفرانسني ودانيال بلمار الذي يقوم بدور رئيس 
جلنة التحقيق وسيتحول الى مدع عام فور انعقاد احملكمة، وهدفهم 

جميعا النيل من حزب اهلل ودول املمانعة في املنطقة.
وأش���ار أبوفاضل في حديث الى موق���ع »ليبانون فايلز« الى ان 
رئيس احلكومة س���عد احلريري يواجه خيارين، فهو إما سيمضي 
في خيار محاسبة ش���هود الزور، بعد مقابلته األخيرة في صحيفة 
»الشرق األوسط«، ما سيؤدي الى حصول إرباك في صفوف املقربني 
منه، وهو أمر يصع���ب حدوثه كما ملح رئيس الهيئة التنفيذية في 
القوات اللبنانية سمير جعجع، أو أن يتراجع عن هذا األمر فيكون 

مصير احلكومة مهددا بالسقوط.
أضاف: »لم يعمد وزير الع���دل إبراهيم جنار الى حتديد موقفه 
من قضية ش���هود الزور، منذ تكليفه من قبل مجلس الوزراء في 18 

أغس���طس املاضي، ما يوحي بأن احلريري لن يالحق شهود الزور 
ولن يطلب من القضاء اللبناني أن يقوم بذلك«.

وأكد أبوفاضل أن عدد شهود الزور هو 12، أما عدد الذين فبركوهم 
14. وحني نصر على أن يس���ميهم، يلمح الى أن عبداحلليم خدام من 
بينهم، وقد انتهى دوره منذ إمتام التوافق السعودي � السوري، علما 
أنه س���بق أن أرسل في 14 اغسطس 2008 رسالة غفران الى القيادة 
السورية من دون أن يستجب له، مع اإلشارة الى أن أحد املسؤولني 
في القصر اجلمهوري الس���وري رافق خدام عند مغادرته س���ورية 
للمرة األخيرة الى املطار وسلمه مبلغا من املال، ما يدل على حسن 

املعاملة الرسمية السورية معه قبل أن ينقلب عليها.
ورأى أبوفاضل أن الرئيس احلريري يعاني من مشكلة احمليطني 
به، ولو ترك األمر له لكان الواقع الداخلي حتس���ن. وقال: »س���مع 
احلريري في الس���عودية عبارة مختصرة وواضحة هي »يجب أن 
تتفق مع الرئيس بشار األسد«. وتابع: »إذا حصل التغيير احلكومي 
فإن احلكومة اجلديدة لن تضم ممثلني ل� »حزب جعجع« أو للكتائب، 
ولكنها ستكون برئاسة احلريري نفسه، ضمن التزام سورية بدعمه 
وحرصها على الطائفة الس���نية، مع تأكيد الرئيس األسد للحريري 

في السحور الدمشقي على أن حزب اهلل خط أحمر.

بيروت ـ عمر حبنجر
انخفضت موجة التشنج السياسي الداخلي 
الت���ي ارتبطت بحملة التي���ار الوطني احلر 
وكتل���ة التغيير واالص���الح النيابية، على 
شعبة »املعلومات« في قوى االمن على خلفية 
التحقيقات التي جتريها مع القيادي في التيار 
العميد املتقاعد فايز كرم املعترف بالتعامل 
مع اسرائيل، وحصل تواصل هاتفي بني وزير 
الداخلية زياد بارود، واملدير العام لقوى االمن 
الداخل���ي اللواء اش���رف ريفي، جرى خالله 
توضيح ظروف اصدار ريفي بيانا للرد على 
ما صرح به العماد ميش���ال عون، ضد جهاز 

»املعلومات« وحتقيقاته.
لكن املواجه���ة السياس���ية مازالت على 
حماوتها بني نواب كتلة االصالح والتغيير 
التي قاد بعض اعضائها حملة ش���عواء ضد 
»املعلومات« وضد اللواء ريفي، دون الدفاع 
املباشر عن العميد املتقاعد كرم، وبني نواب 
كتلة املستقبل، الذين اعتبروا في استهداف 
اللواء ريفي ومؤسسات قوى االمن الداخلي، 

استهدافا للحكومة ورئيسها.
بيد ان مصادر وزارية استبعدت ل� »األنباء« 
اي انعكاس سياسي سلبي لهذه املسألة على 
االستقرار العام القائم، موضحة ان اخلالف بني 
الوزير بارود واللواء اشرف ريفي، هي على 
صالحيات املدير العام، وهل يحق له اصدار 
بيان سياس���ي يرد فيه على زعيم سياسي، 
دون موافقة وزير الوصاية عليه، الذي هو 
وزي���ر الداخلية، او ان مثل هذا يحق له بعد 

اعطاء الوزير علما بذلك؟

واضاف���ت املص���ادر: حتى ل���و صح ان 
االجراءات الت���ي واكبت توقيف العميد كرم 
»جرى استدراجه الى مركز املعلومات حيث 
مت توقيفه« لم تكن قانونية مائة باملائة من 
حيث الشكل على االقل، فان ذلك ال ميكن ان 
يؤدي الى اس���قاط االعترافات التي ادلى بها 
كرم بحضور احملامية امل���وكل اليها الدفاع 
عنه امام قاضي التحقيق العسكري رياض 

ابوغيدا.
والحظت املصادر ان حملة العماد عون على 
شعبة »املعلومات« غيبت احلديث عن تفشي 
الس���الح في بيروت، وعن املطالبة بتطبيق 
شعار بيروت منزوعة السالح، وفي تقدير هذه 
املصادر ل� »األنباء« ان العماد عون لم يغفر 
لتفرد البعض اجراء املصاحلة بني املسيحيني 
والدروز في بلدة »بريح« الشوفية، مبعزل عنه 
وعن تياره، اضافة الى االحراج الذي سببه له 
توقيف العميد كرم ولقواعد التيار الوطني، 
وخصوصا في شمال لبنان، نتيجة اعترافه 

بالتعامل مع االسرائيليني منذ زمن بعيد.
وفي استنتاجات املصادر املعنية واملطلعة 
ان اطالق احلملة ضد اجلهاز األمني الكاشف 
ارتبط بتحذيرات من  جلواسيس اسرائيل، 
جانب أق���ارب للموقوف كرم، ترفض تخلي 
قيادة التيار عنه، وتذكر بأن لديه الكثير من 

الوقائع القابلة للنشر.
مثل هذا االس���تنتاج ظه���ر في تصريح 
للنائب أحمد فتفت، عضو كتلة املس���تقبل 
النيابية، رد فيه على كالم حاد للنائب نبيل 
نقوال، عضو كتل���ة التغيير واإلصالح التي 

يرأس���ها عون، وصف فيه رجال املعلومات 
ب� »الزعران« وامليليشيات، وسأل فتفت هل 
الدولة ميليشيات في  أصبحت مؤسس���ات 
وقت يدافع هذا النائب وحلفاؤه عن كل سالح 
خارج سلطة الدولة؟ مالحظا ان تكتل التغيير 
واإلصالح لم يحرك ساكنا إال حني مت توقيف 

أحد أبرز قياديي التيار احلر.
فتفت سأل أيضا عن صحة معلومات حتدثت 
عن رسائل وصلت من العميد املتقاعد كرم إلى 

أشخاص معنيني تهدد بكشف املستور؟
بدوره النائب عمار حوري رد على نقوال 
بالقول: إزاء »الرقي« في أسلوب الكالم احملترم 
واخللوق، ال ميكننا اال ان نسأل عن سبب هذا 
االنهيار والتوتر الشديد، سواء لدى رئيس 
تكتل التغيير واإلصالح أو لدى النائب نبيل 
نق���وال، الفتا الى انه س���مع قبل فترة دعوة 
التكتل لتنفيذ عقوبة اإلعدام بالعمالء، فإذا 

بهم يطلبون البراءة.
وردا على املواقف واملخاوف التي طالت 
قوى 14 آذار بعد التصريحات األخيرة للرئيس 
احلري���ري طمأن رئيس الق���وات اللبنانية، 
احللفاء قبل اخلصوم الى ان 14 آذار باقية باقية 
باقية، مبكوناتها كما هي، على الرغم من كل 
املتغيرات كما ان ثورة األرز مستمرة مستمرة 

مستمرة حتى حتقيق كامل أهدافها.
وردا على سؤال إلذاعة صوت  لبنان قال 
فرجنية: االتصاالت لم تنقطع في 14 آذار وال 
حتى مع الرئيس احلريري وهناك تضخيم 
للتداعيات، واضاف: »بال زغرة الرئيس اميل 

حلود صار بدو االعتذار منه«.

الكاتب والمحلل السياسي أكد أن 14 شخصًا فبركوا شهود الزور.. واألسبوع المقبل حاسم في قضيتهم

أخبار وأسرار لبنانية

جنبـاط: ال لتمثي���ل 
جرمية احلريري:كشفت 
معلومات صحافية طرح 
تس���اؤالت حول زيارة 
النائ���ب ولي���د جنبالط 
انها  الفرنسية الس���يما 
الثانية له خالل عشرين 

يوما.
اذ جت���در االش���ارة الى 
أن زيارت���ه األولى كانت 
الفتة وترك���ت عالمات 
اس���تفهام حول لقاءاته 
خصوصا السفير جيفري 
فيلتمان ومسؤولي وزارة 
الفرنس���ية،  اخلارجية 
لك���ن تب���ني الحق���ا ان 
جنبالط وضع املسؤولني 
السوريني وقيادة حزب 
اهلل في اجواء هذه الزيارة 
الزيارة احلالية،  اما عن 
تق���ول أوس���اط مطلعة 
هناك اجواء ان جنبالط ال 
يحبذ اعادة متثيل جرمية 
الرئيس رفيق  اغتي���ال 
احلريري كما حضر في 
مدينة بوردو الفرنسية، 
بل يرى ذلك ال يتناسب 
مع األجواء االيجابية التي 
الرئيس س���عد  يتخذها 

احلريري.
عمل تخريبي: تس��اءلت 
أوساط سياسية عن سبب 
انقطاع الب��ث التلفزيوني 
املباش��ر اثناء نقل املؤمتر 
س��امي  للنائب  الصحافي 
محط����ة  عل��ى  اجلميل 
ال� MTV وذكرت االوساط 
ان اخبارا سرت عن عمل 
تخريبي لوقف البث الذي 
عاود من جديد قبل انتهاء 

املؤمتر بقليل.
خلـوة بني عـون وبـارود: 
ذك���رت تقارير صحافية 
انه على هام���ش زفاف 
عض���و كتل���ة »التغيير 
النائب آالن  واإلصالح« 
عون، عقد اجلنرال ميشال 
عون ووزير الداخلية زياد 
بارود خلوة دامت قرابة 
نصف ساعة، خرجا بعدها 

مرتاحني جدا.

ما حقيقة العاقة بين جنباط ومروان حمادة؟ محمد فواز اغتيل برصاص مزود بأشعة ليزر!
     بيروت: وصف احد االشتراكيني املطلعني
   العالقة بني رئيس اللقاء الدميوقراطي 
ولي���د جنبالط والنائب م���روان حمادة، 
باحلرجة لكنها لم تصل الى حدود القطيعة 
او التخلي عن رفيق دربه كما أعلن النائب 

السابق قنديل.
واكد تقرير صحافي نشر أمس ان العالقة 
تعود بينهما الى اوائل السبعينيات عندما 
وظف النائب جنبالط حمادة في »النهار« وكان معهما 
احملامي كرمي بقرادوني، اضافة الى عالقة شخصية 
جمعت بني حمادة وجنبالط حيث كانا يرتادان معا 

املقاهي ودور السينما.
هذه العالقة اليوم دفع���ت بالنائب جنبالط الى 

احلفاظ عليها بحدودها الدنيا، لكن سياسيا فإن أي 
مهمة لن توكل في املدى املنظور حلليفه حمادة.

وفي تقييم ومتابعة لكالم جنبالط توقف قياديون 
في املعارضة الس���ابقة، أمام موقف ألبو تيمور قال 
فيه انه يفصل بني احملكمة والقرار الظني، ولم يروا 
تفسيرا له، ألن القلق هو في صدور القرار واستخدامه 
كمعبر نحو الفتنة الداخلية واستهداف سالح املقاومة، 

واغراقها في حرب أزقة وزواريب.
كما يبدي النائب وليد جنبالط تشاؤمه من األوضاع 
في لبنان، وهو على اتصال دائم مبختلف القيادات 
من اجل التهدئة السياسية واإلعالمية، وهو توقف 
بايجابية أمام حديث الرئيس سعد احلريري حول اتهام 

سورية سياسيا باغتيال الرئيس رفيق احلريري.

بيروت: قال مطلعون على حيثيات التحقيق في حادثة برج
أب����و حيدر، إن احملققني يعملون في اجتاهني، األول ملعاجلة 
ما بعد وقوع احلادثة، خصوصا حرق مس����جد البسطا وبعض 
األماكن األخرى، ومن هم الذين نفذوا هذه األعمال، ومن دفعهم 
للقيام بذلك، ومالحقة األيادي اخلفية التي تعمل على اختراق 
الساحة اإلسالمية، وإيقاع فتنة مذهبية، أما االجتاه الثاني فهو 
مغطى بسرية كاملة، ويتركز على عملية اغتيال مسؤول حزب 
اهلل محمد فوزي فواز ومساعده علي حسني جواد من مسدس 
متطور جدا محش����و بطلقات متفجرة مزود بأشعة ليزر، ومت 
االغتيال م����ن بعد أربعة أمتار ونصف املت����ر من داخل حجرة 
احلراس����ة في مركز جمعية املش����اريع، ومت تصويب املسدس 
على رقبة محمد فواز مباشرة، وبقي إطالق النار قرب اجلثمان 

مستمرا ملدة ساعة.
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منيمنة لـ »األنباء«: توطيد العاقات مع سورية 
يتطلب مواقف شجاعة مجردة من كل الحسابات

منيمنة ان ال شيء مينع حصول اللقاء 
بينهما خصوصا وان دعوات الرئيس 
احلريري املتكررة للتهدئة والتخفيف من 
حدة التوتر طيلة الفترة السابقة، كافية 
لتس���هيل اللقاءات بني جميع القيادات 
اللبنانية وخاصة مع »حزب اهلل« كونه 
املعني االساسي في كل ما جرى، معتبرا 
ان اي لقاء بني الرئيس احلريري والسيد 
نصراهلل سيكون خلدمة االستقرار على 
الساحة الداخلية ولسحب فتائل االعذار 
التي يستعملها البعض الستمرار اجواء 
التوتر واالحتقان. وردا على سؤال حول 
ما اذا كانت سورية قد تلقفت من خالل 
مواقف الرئيس احلريري االخيرة مدى 
جديت���ه في اعادة بن���اء الثقة وافضل 
العالق���ات معها، اكد الوزير منيمنة ان 
موقف الرئيس احلريري االخير لم يكن 
احملطة التي تشير الى جديته في املسار 
اجلديد مع سورية، معربا عن اعتقاده 
ان سورية ادركت منذ اللقاء االول بني 
الرئيسني بشار االسد وسعد احلريري في 
دمشق جدية هذا االخير في بناء افضل 
العالقات بني البلدين، معتبرا ان املسار 
اجلديد الذي انطلق منه الرئيس احلريري 
اكد لسورية مدى صدق نواياه ونوايا 
تيار املستقبل الهادفة الى اعادة الثقة 

بني الدولتني اللبنانية والسورية.

فيه ان التحقيق الدولي لن يستفيد من 
شهادة الصديق، كما لن تكون عنصرا من 
عناصر االدعاء فيه، معتبرا ان كالم بلمار 
هذا يعني ان شهادة الصديق غير دقيقة، 
وبالتالي ف���إن كالم الرئيس احلريري 
بشقيه س���واء عن شهود الزور او عن 
االتهام السابق لسورية بجرمية االغتيال 
جاء ضمن الس���ياق نفسه والروحية 
ذاتها. وعن امكانية حصول لقاء قريب 
بني الرئيس احلريري وامني عام حزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل اكد الوزير 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير التربية والتعليم العالي 
د.حسن منيمنة )مستقبل( ان البعض 
الرئيس  امعن في اس���تغالل تصريح 
احلريري لصحيفة الش���رق االوس���ط 
واعطاه تفسيرات غير واقعية ال متت 
الى حقيقة ابعاده بصلة، بحيث حاول 
طرف سياسي تفسيره كما يشاء خدمة 
لرؤيته وحلساباته السياسية اخلاصة، 
معتبرا ان كالم الرئيس احلريري ال ميكن 
وضعه سوى في اطار حرصه الدائم على 
احالل جو من التهدئة ومللمة الصفوف 
ومتتني الوحدة الداخلية، وبالتالي لسحب 
احلجج والذرائع التي يتمسك بها البعض 
مم���ن يحرصون على توتي���ر االجواء 
واالبقاء على حالة التش���نج السياسي 
بني اللبنانيني. وردا على س���ؤال حول 
م���ا اذا كان كالم الرئيس احلريري عن 
سورية تبرئة لها من اجلرمية ويعتبر 
بالتالي استباقا للقرار الظني، لفت الوزير 
منيمنة في تصريح ل� »األنباء« الى ان 
عملي���ة التبرئة او االدانة ملك احملكمة 
الدولية وه���ي اجلهة الوحيدة املخولة 
اته���ام فالن او تبرئ���ة آخر من جرمية 
االغتيال، مشيرا الى ان تصريح الرئيس 
احلريري اتى مباشرة بعد كالم املدعي 
العام الدولي داني���ال بلمار الذي اعلن 

»المعارضة« تطالب الحريري بفرط أمانة 14 آذار 
وإعادة االعتبار إلى الضباط األربعة

بيروت ـ محمد حرفوش
 م���ازال حديث الرئيس س���عد 
الحري���ري الى صحيفة »الش���رق 
االوسط« يتصدر العناوين السياسية 
خصوصا ان البعض رأى فيه مادة 
استهالكية واستخدامية للتصويب 
على 14 آذار من باب انفراط عقدها 
بعد خروج الرئيس الحريري من هذا 
التجمع بتبنيه مقولة سورية )اساءة 
14 آذار اليها( وحزب اهلل )تضليل 

شهود الزور للتحقيق(.
وفيما بدا ان القنبلة السياسية 
لرئيس الحكومة انعكس���ت ارباكا 
في صفوف حلفائه واعضاء »تيار 
المستقبل« اال ان مصدرا قياديا في 
14 آذار رأى ان الحريري اقدم على 
خطوات جريئ���ة مواكبة لطبيعة 
المرحلة السياسية التي تلت التفاهم 
السوري � الس���عودي من دون ان 
يغادر موقعه في 14 آذار، هذا الموقع 
الذي يؤكد عليه باستمرار ويحرص 
على البقاء فيه حتى تحقيق كامل 
اهدافه، واكد المص���در ان ما قدمه 
الحريري في مسألتي شهود الزور 
واالساءة لسورية ال يتعدى التنازل 

الشكلي وهو بمثابة »الشيك من دون 
رصيد« النه منذ لحظة وصوله الى 
سدة رئاسة الحكومة ميز بين مسار 
المحكمة والعالقة مع سورية، وهذا 
بحد ذاته اقرار م���ن قبل الطرفين 
المرحلة  الس���وري واللبناني بان 
التي حكمت العالق���ة بين البلدين 
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
كان لها ظروفها ومقتضياتها، وهذا 
ما عاد واكد عليه في مقابلته التي 
جاءت لتترجم سياسيا هذا االلتقاء 
مع سورية، والعكس صحيح، في 
منطقة وسطية، اما ملف شهود الزور 
فرأى ان التسليم بوجهة نظر الطرف 
اآلخر هو تسليم سياسي ال اكثر وال 
اق���ل، الن هذا الملف وكل ما يتصل 
بالمحكم���ة هو من اختصاصها وال 
تأثير على عملها ال من قريب وال من 
بعيد، وبالتالي سحب ملف شهود 
الزور من التداول السياسي يشكل 
سحبا البرز اوراق حزب اهلل التي 

يستخدمها في مواجهة الحريري.
وتحدث المصدر ل� »األنباء« عن 
خطوات تالية يطلبها فريق 8 آذار 

من الحريري:

- اوال: االنضم���ام ال���ى معركة 
اسقاط المحكمة الدولية، وذلك من 
خالل تدابير عملية لوقف االجراءات 
اآليلة الى استكمال المحاكمة، يبدأ 
ذلك بحشر وزير القوات اللبنانية 
وزير العدل ابراهيم نجار للس���ير 
في ملف ش���هود الزور ومحاكمتهم 
اللبنان���ي، وينتهي  القض���اء  امام 
بوق���ف تمويل المحكم���ة لبنانيا، 
الغط���اء عن معاوني  مرورا برفع 
المتهمين بفبركة شهود  الحريري 
الزور، وصوال الى تبرئة حزب اهلل 
سياسيا على غرار تبرئته سورية 

سياسيا.
- ثاني���ا: فرط االمان���ة العامة 
كاطار جامع لقوى 14 آذار ومكوناتها 

وشخصياتها.
- ثالثا: اعادة االعتبار الى الضباط 

االربعة وما يمثلون.
- رابعا: ادانة كل مرحلة رئاسة 
الرئيس فؤاد السنيورة للحكومة 
وبما يعني عمليا اعالن نهاية »ثورة 
االرز« بما تمثل من تالق اسالمي � 
مس���يحي وما تحتضن من مفاهيم 

سيادة وحرية واستقالل.

باإلضافة إلى إدانة كل مرحلة رئاسة السنيورة للحكومة بما يعني إعالن نهاية »ثورة األرز«وزير التربية أكد أن كل طرف سياسي يحاول تفسير موقف الحريري من شهود الزور

د.حسن منيمنة

محمد فواز


