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)محمود الطويل(عرض للشرطة القضائية خالل حفل تخريج فريق التدريب التعليمي أمس اللواء املتقاعد جميل السيد خالل مؤمتر صحافي لدى عودته إلى لبنان أمس  

لبنان: استنفار أمني لـ »المواالة« و»المعارضة«.. واجتماع طارئ لـ »أمل« غدًا
السـيد بعد عودته إلى بيروت: يا حبيبي يا سـعد ..  ال أرى أموالك وال أموال والدك فحاسب من حولك!

بيروت ـ عمر حبنجر
مع عودة اللواء جميل السيد 
الى بيروت امس، وس����ط مظاهر 
الترحيب من جانب قيادات حزب 
اهلل والتيار الوطني احلر وفرقاء 
املعارضة الس����ابقة، س����يتحول 
االهتمام الى االجراءات القضائية 
املنتظ����رة لالس����تماع اليه حول 
االدعاء الع����ام عليه بجرم تهديد 
رئي����س احلكومة وامل����س بأمن 

الدولة.
وقد وصل قبي����ل الرابعة من 
بعد ظهر امس الى مطار بيروت 
الدولي اللواء جميل السيد قادما 
من باريس وكان في اس����تقباله 
حشد من الشخصيات السياسية 
والنيابية من املعارضة وخصوصا 
نواب كتلة الوفاء للمقاومة اضافة 
الى حشود شعبية تضامنا معه 
واس����تنكارا للمذك����رة القضائية 

املسيسة ضده.
اللواء السيد بتصريح  وادلى 
في قاعة اس����تقبال الضيوف قال 
في����ه »قبل حضوري ق����رأت في 
بعض وسائل االعالم وسمعت من 
بعض محطات التلفزة ان املعارضة 
واملقاومة وجميل السيد يقومون 
بتح����د ض����د القض����اء والقانون 
وشاشة تلفزيون املستقبل تضع 
شعار االنقالب متاما كما وضعوا 
الش����عار ال����كاذب ع����ن احلقيقة 
واكتشف الش����عب اللبناني انهم 

كانوا يضحكون عليه«.
واضاف: اقول لكل من يسمعني 
في لبنان واخلارج ليس في لبنان 
انقالب وليس ف����ي لبنان صراع 
بني املعارضة والقضاء واألمن كما 
يحلو لبعض اطراف 14 آذار لكي 
يستجلبوا تدخالت خارجية، لكل 
من يسمعني اقول ال يوجد انقالب 
وال حت����د ولكن ما يجري في هذا 
االستقبال هو حترك لدعم القانون 
والعدالة، نعم نحن نعترض من 
اجل دعم القانون احلقيقة والعدالة 

وانتقد الس����يد وزي����ر العدل 
ابراهيم جنار على مخالفته القانون 
وقال »ولو يا سعد احلريري.. ملاذا 
عندما طالبناك مبحاسبة شهود 
الزور س����لطت علينا صغارك يا 
شيخ سعد، انا ال ارى اموالك وال 
اموال والدك!« وذلك في رد على 
الش����ائعات حول عرضه تسوية 

مالية على احلريري.
وقال اللواء الس����يد انا حتت 
القان����ون والقض����اء لك����ن هناك 
خصومة ش����خصية بيني وبني 
س����عيد ميرزا وال يحق له اصدار 
مذكرة جلب بحقي وعندما يتنحى 

انا مستعد للمثول امام القضاء.
وخت���م: نح���ن ليس���ت لدينا 
مواجهة، هناك شهود زور املطلوب 
بالقانون واال  العادلة  محاسبتهم 
فسنحاسبهم في الشارع، اطلب يا 

ان رئيس احلكومة سعد احلريري 
مصر على حماية الس���لم األهلي 
وحماية موقعه بقوة الشرعية، نافيا 
ما يشاع عن نية رئيس احلكومة 
االعتكاف، مشيرا الى ان اتصاالت 
جتري لعقد جلسة مجلس الوزراء، 
وان اجلو السائد اليوم هو عينه 
اجلو السائد عشية اغتيال الرئيس 

الشهيد رفيق احلريري.
من جانبها، كانت األمانة العامة 
لقوى 14 آذار ردت على بيان حزب 
اهلل املستنكر ملالحقة اللواء جميل 
الس���يد واعتبرت ان���ه يؤدي إلى 
ضرب قي���ام الدولة وإعاقة العمل 
املؤسساتي، وسألت: ما إذا كان هذا 
املوقف املستهجن للحزب يأتي في 
سياق مبرمج ومدروس في التوقيت 
والظروف وصوال الى االنقالب على 
الدولة في حلظة خطيرة من تاريخ 

املنطقة؟ ودعت احلكومة الى عدم 
التراجع عن قرارها ألن الشعب يقف 
صفا واحدا وراء القانون والدستور 

والشرعية.

اجتماع طارئ لحركة أمل

حركة أمل والرئيس نبيه بري، 
املبتعدان عن الغليان السياس���ي 
واملذهب���ي احلاص���ل، على موعد 
مع اجتماع طارئ ألعضاء املكتب 
السياسي للحركة يوم غد االثنني، 
ملناقشة الوضع السياسي املتدهور 
في ظل بيان ح���زب اهلل الرافض 
الستدعاء اللواء السيد الى القضاء، 
معتب���رة ان لكل طرف سياس���ي 
حساباته، وان املواقف ال تتشابه، 
ناسبة الى بري حرصه على ابقاء 
اجلسور بني جميع الفرقاء، ومحذرة 

من السقوط املدوي للهدنة.

ولكن ال وج����ود لعدالة حقيقية 
ما لم يحاكم ش����هود الزور ومن 

فبركهم.
وقال: نعم ال ثقة في أي محكمة 
قبل ان نرى دتليف مليس ووسام 
احلسني وسعيد ميرزا وغيرهم في 
سجون لبنان او الهاي، وال ثقة 
قبل ان تعلم الطائفة السنية ملاذا 
حصلت مؤامرة شهود الزور وملاذا 
دمروا العالقات مع سورية بواسطة 
شهود الزور وملاذا نكلوا بالشعب 

اللبناني بشهود الزور.
وتابع: بش����هود الزور دمرمت 
القضاء وتتهموننا بتحدي القضاء، 
بش����هود الزور خربتم الدستور 
والقانون وقتلتمونا مع عائالتنا 
وتتهموننا بأنن����ا نريد ان نقتل 
رئي����س احلكومة، فعلتم كل ذلك 

ودمرمت االمن الوطني.

احلاصل مرحلي���ا، وان نعود الى 
التفاهم وان تكون لغة العقل هي 
الغالبة، معتب���را »اننا بتنا على 
خط���وات من فتن���ة حقيقية قبل 

صدور القرار االتهامي«.
وعن املخ���ارج املطروحة، قال 
مستشار احلريري ان اللواء جميل 
السيد مطلوب لالستماع، وليس 
للجلب او االعتقال، وان السلطات 
األمنية املوجلة تطبيق هذا القرار 
عنده���ا الدراية التام���ة لتنفيذه، 
وأضاف ان األم���ر ليس مطروحا 
بهدف التحدي، وامنا بسبب التهديد 
العلني املوجه ضد رئيس احلكومة 

وبسبب التهجم على القضاء.
ورأى غط���اس خوري ان على 
»الراعي اإلقليمي« إبداء حسن أداء 
الطرف اآلخر للخروج من األزمة 
القائمة لتفويت فرصة الفتنة، مؤكدا 

أحم���دي جناد الى دمش���ق، على 
الساحة اللبنانية.

وثم���ة مالحظة تلف���ت انتباه 
املتجول في شوارع بيروت امس 
السبت، فالكل في حالة استنفار، 
اجليش وقوى األم���ن، واألحزاب 
املعارضة واملوالية، اجلميع على 
أهبة االستعداد، إمنا بال سالح، غير 
اجليش واألم���ن بالطبع، وهذا ما 
يعكس حجم التحدي السياسي الذي 

تشكله مالحقة اللواء السيد.
مستش���ار رئي���س احلكومة 
اللبنانية د.غطاس خوري رد أجواء 
االحتقان الس���ائدة الى التصعيد 
غير املس���بوق في وج���ه الدولة 
ومؤسساتها مالحظا ان هناك التفافا 

على اتفاق الدوحة.
وأض���اف خوري ل���� »صوت 
لبنان«: أمتنى لو يكون التصعيد 

سعد احلريري من احملكمة وضع 
ميرزا ومليس في السجن.

واضاف السيد ان القضية هي 
قضية ش���هود الزور ول���ن ُتطفأ 
بتلفيقاتهم وانه ال ثقة بأي محكمة 
دولية او لبنانية اال بعد محاكمة 
شهود الزور وعلى سعد احلريري 
محاكمة من وراءهم ألن القضية لن 

تنتهي اال مبحاسبة املجرمني.
االنطباع في بيروت، ان حالة 
الغليان مستمرة وان ثمة رهانا على 
نقطتني، عودة رئيس احلكومة سعد 
احلريري املوجود في السعودية 
الى بيروت، بعدما بدأ الناس هنا 
يتحدثون ع���ن اعتكافه، ألهداف 
سياس���ية، ورمبا أمني���ة في ظل 
التهدي���دات التي وجهت اليه عبر 
شاشات التلفزة، وبروز معطيات 
الرئيس اإليراني  إيجابية لزيارة 

14 آذار تحمل على احتضان حزب اهلل للسيد .. ومستشار الحريري: ال نية لدى رئيس الحكومة لالعتكاف

مصادر لـ »األنباء«: تمويل المحكمة 
مؤمن لغاية فبراير 2011

نائب من 14 آذار لـ »األنباء«: 
ال مخاوف من وقوع اغتياالت

جعجع لكوادره:كمائن لحزب اهلل حال الخلل األمني!

 بيروت ـ محمد حرفوش
لم يخرج ما حصل في جلنة املال واملوازنة لدى بحثها ملف 
متويل احملكمة الدولية عن سياق املواجهة املفتوحة التي تقودها 
ق���وى 8 آذار وداعميها، ولم يعد ح���زب اهلل في وارد ترك اي 
مجال للبحث في شأن احملكمة بعد ان اصدر حكمه املبرم بحقها 
باعالنه اسرائيليتها وتخوين كل مؤيد لها، ودخوله استطرادا 
في مرحلة اسقاطها بعد ان تبني له بالوقائع ال قدرة من جهة 

وال نية من جهة اخرى على تأجيل القرار االتهامي.
ما حصل ف���ي اللجنة برأي مصادر متابعة هو اس���تكمال 

احلملة على احملكمة واملماطلة بدرس املوازنة.
املص���ادر اياها تعتقد ان التصويت على بند قانون متويل 
احملكمة في الهيئة العامة للمجلس مضمون، الن النائب وليد 
جنبالط الذي اعل���ن رفضه للقرار االتهامي وتأييد احملكمة ال 
ميكن ان يصوت ضدها، الن وقف التمويل هو اجراء يتجاوز 
القرار االتهامي الى التش���كيك بج���دوى احملكمة، مما يضعه � 
اي جنبالط � في مواجهة مع الرئيس س���عد احلريري، وهذه 
املواجهة التي يتجنبها منذ انعطافته السياسية، لن ينجر اليها 

اآلن في حال عودة االنقسام.
مؤكدا انه في اسوأ االحوال وحتى لو اقدمت »8 آذار« على 
اقفال املجلس النيابي مجددا او جنح في اس���قاط بند متويل 
احملكمة في الهيئة العامة، فستتولى االمم املتحدة تغطية النفقات 
اخلاصة بلبنان على غرار ما مت في اقرار احملكمة حتت الفصل 

السابع مبعزل عن لبنان.
واشارت املصادر في هذا السياق الى انه ومبعزل عن التوجه 
الذي ستسلكه االمور داخل املؤسسة التشريعية، فإن متويل 
احملكمة مؤمن لغاية فبراير م���ن العام املقبل، كما ان املرحلة 
املفصلية في ه���ذا املجال هي بني اكتوبر ويناير، وهي الفترة 
التي سيبصر فيها القرار االتهامي النور وسيعيد خلط االوراق 

ويدخل لبنان في مرحلة جديدة ومختلفة كليا عما سبقها.

بيروت: اكد نائب من فري���ق 14 آذار ل� »األنباء« ان 
احملكمة اخلاصة بلبنان ستصدر قرارها االتهامي في 
الش���تاء، وهي لن تقوم بذلك اال اذا توافرت لها االدلة 
الدامغ���ة. وقال النائب عينه: ال احد يعلم من املتهم في 
اغتيال الرئي���س رفيق احلريري، اال ان اغلب الظن ان 
املنفذين لم يعودوا مجهولني، مؤكدا انه ال مخاوف من 
وقوع اغتياالت في لبنان حاليا او اشتباكات على غرار 
برج ابي حيدر. ولفت النائب املطلع الى ان ما خس���ره 
احلريري كان نتيجة انفتاحه بعد ترؤس���ه احلكومة، 
وانه لن يخس���ر الكثير بعد اليوم نتيجة تصريحاته 
االخيرة. واشار الى ان لغة سورية متطورة بالنسبة الى 
املسار االقليمي اذ لم يعلق السوريون بأي سلبية على 
العمل الستئناف املفاوضات بني اسرائيل والفلسطينيني 

بينما اتخذت ايران مع حزب اهلل مواقف عدائية للغاية 
في هذا االطار. وفي تقديره ان سورية تسعى لتسوية 
كل اخلالفات بينها وبني سائر االطراف اللبنانية، فمن 
ناحية ترسيخ العالقات مع هذا الطرف وذاك ومن ناحية 

ثانية تصدمهما من حني الى آخر.
وتساءل: ملا ستبقى سورية تعتمد على العماد عون 
حليفا وحيدا بني املس���يحيني بع���د فرجنية؟ ما الذي 
مينع ان تتصالح مع د.جعجع؟ من هنا فان الكالم عن 
احتمال ان يصطحب احلريري معه جعجع الى دمشق 
وارد ومطروح في املطابخ، رغم نفي القوات اللبنانية 
لهذا االحتمال. ومن االمثلة ان سورية تعتبر الرئيس 
بري حليفها االول واللواء جميل الس���يد ابنها املدلل، 

وهما مختلفان باستمرار.

بيروت: بعد نفي الدائرة اإلعالمية في القوات اللبنانية 
ما أوردته صحيفة »الس���فير« عن اللقاء بني رئيس 
القوات س���مير جعجع وكوادره، أك���دت الصحيفة في 
عددها الصادر أمس ان اللقاء حصل، وان بعض الكوادر 
األمنية أعربت عن خشيتها من ان يبادر حزب اهلل الى 
اقتحام معراب )مقر جعجع( من جرود كس���روان حال 

حدوث خلل أمني.
وأضافت الصحيفة ان جعجع أجاب بالقول انه يحضر 

مفاجأة حل���زب اهلل في جرد كس���روان وإذا جتاوزها 
ثمة كمني آخر في جرود ع���كار، واذا جتاوز هذا أيضا 
فهناك كمني محكم في عني الرمانة )الضاحية اجلنوبية 
الشرقية(. وحتدث جعجع ان هناك كمائن أخرى ستقلب 
الشارع املس���يحي رأسا على عقب، واضاف: هذه املرة 
لسنا وحدنا، معنا أميركا وأوروبا ومصر واألردن، ومتت 
دعوة قواتي���ني مقيمني في اخلارج وال ملفات قضائية 

لهم من أجل العودة الى لبنان.

أخبار وأسرار لبنانية

مركز بحثي أميركي يعرض سيناريوهات الحرب اإلسرائيلية المقبلة ضد لبنان
واشنطن ـ أحمد عبداهلل

أصدر مركز واشنطن لسياسة الشرق األدنى دراسة وضعها مسؤول املخابرات 
العس����كرية االميركية السابق جيڤري وايت حول احتماالت قيام إسرائيل بعدوان 
عس����كري واسع النطاق ضد لبنان. وقالت الدراس����ة في البدء انها ليست محاولة 
للتنبؤ بنش����وب احلرب ولكنها رسم للمس����ار األكثر ترجيحا في حالة وقوعها. 
وقالت الدراسة ان احلرب املقبلة ستكون مختلفة عن عدوان إسرائيل على األراضي 
اللبناني����ة في عام 2006 وحربها هناك آن����ذاك، إذ ان األطراف املعنية تدرك الثمن 
الذي سيترتب على النصر او الهزمية وتعرف ان عليها ان تنهي املواجهة لصاحلها 
بصورة حاسمة على عكس حرب 2006 التي قالت الدراسة انها انتهت بانتصار حزب 
اهلل وان إسرائيل لن تستطيع دفع ثمن نتيجة مشابهة اخرى. وأوضحت الدراسة 
ان ذلك يدعو الى االعتقاد بان احلرب املقبلة س����تكون بالغة العنف وان املالبسات 
احمليطة بها قد تؤدي الى إقحام س����ورية ورمبا ايران في املواجهة وأضافت: »في 
احلرب التي نعرض هنا مسارها احملتمل فإن إسرائيل ستسعى الى تعديل املعادلة 
العسكرية ملا يأتي به ذلك من نتائج سياسية كبيرة. وعلى الرغم من ان النتيجة قد 
ال ترقى الى حتقيق انتصار حاسم فإن اإلسرائيليني سيسعون الى جعلها حاسمة 
في املجال العسكري العملياتي على األقل اذ سيزج اإلسرائيليون بقدرات عسكرية 
كبي����رة بهدف تدمير القوات الصاروخية حل����زب اهلل وإعطاب قدراته في القيادة 

والتحكم وتصفية بنيته التحتية على امتداد األراضي اللبنانية«. 
وقالت الدراس����ة ان إسرائيل ستحاول جتنب اشتراك سورية في احلرب ومنع 
املواجهة من اخلروج من حدودها كما انها س����تنذر ايران بتوجيه ضربة عسكرية 

إليها اذا ما شاركت على نحو او آخر. 
اما بش����أن أهداف حزب اهلل فإنها، حس����ب قول وايت، الس����عي لردع القوات 
اإلس����رائيلية وتعديل امليزان العس����كري على خط املواجهة لصالح احلزب ودعم 

أهدافه السياسية. 
وقالت الدراسة »ان احلزب طبقا لكل املعلومات املتاحة خطط في اآلونة االخيرة 

بصورة جادة للغاية للحرب. 
وقد أدت االس����تعدادات الى دعم ثقة احلزب بنفس����ه ومن ت����آكل قدرات الردع 
االسرائيلية. وبقدر ما جنح احلزب في إدارة حرب 2006 فإنه يطمح اآلن الى حتقيق 
جناح مشابه«.  وأوضحت الدراسة ان احلزب سيشن هجوما كبيرا بالصواريخ على 
إسرائيل بهدف إحلاق اكبر قدر من الضرر بداخلها وسيحاول على الصعيد الدفاعي 
إلغاء فاعلية سالح اجلو االسرائيلي وإبطاء اي تقدم إسرائيلي ارضي داخل جنوب 
لبنان وإحلاق أكبر خسائر ممكنة باإلسرائيليني اثناء قيامهم بهذا الهجوم. وقالت 
الدراسة انه في حالة انتصار إسرائيل فإن ذلك سينتهي باحتالل أجزاء كبيرة من 
األراضي اللبنانية وبحجم كبير من اخلسائر بني املدنيني على اجلانبني وبتصفية 
الوجود العس����كري حلزب اهلل في جنوب لبنان وإضعاف وجوده السياسي على 

الساحة اللبنانية بصفة عامة. 
وأوضحت الدراس����ة ان القوة الوحيدة القادرة على حتييد القوة العس����كرية 
حلزب اهلل في اللحظة الراهنة هي إس����رائيل وان مس����ارات املواجهة بني اجلانبني 
على الرغم من ذلك محاطة بعالمات االس����تفهام وبق����در كبير من عدم القدرة على 

اجلزم بالنتائج العسكرية للحرب.

أكد أنها إن وقعت فستكون بالغة العنف وربما تتسع لتشمل سورية وإيران

جعجع يتفادى جنبالط:  الحظ مراقبون 
ان د.سمير جعجع يتفادى النائب وليد 
جنبالط وال يرد عليه حتى لو هاجمه، 
وامنا يبدي تفهما ملواقفه، وفي املقابل 
فإن النائب وليد جنبالط ال يتردد في 
توجيه االنتقاد للعماد ميش���ال عون 
رغ���م ان عون يحيد جنبالط وال يأتي 

على ذكره.
املعارضة تسأل:  تطرح مصادر معارضة 
هذا الس��ؤال: الى متى يس��تطيع س��عد 
احلريري أن يستمر في اجلمع بني عالقة 
دافئة مع دمشق وصراع محتدم مع حلفائها 
في لبنان؟ مالحظة ان قوى 14 آذار سايرت 
احلريري في الشق املتعلق بسورية، بينما 
متت مخاطبة حزب اهلل والعماد عون بنبرة 
حادة جدا بلغت حد اتهامهما بالعمل على 
تنفيذ انقالب شرس، وان ما يجري حاليا 
تبرئة القيادة السورية مما يقوم به حلفاؤها 
في لبنان، بل ان هؤالء باتوا متهمني بأنهم 
يسيئون الى سورية والعالقة معها، وفقا ملا 

ورد في النداء األخير لألمانة العامة.
حتصني السـاحة:  يردد الشيخ وديع 
اخلازن الذي زار س���ورية خالل االيام 
املاضي���ة في مجالس���ه ان���ه ملس من 
املسؤولني السوريني انه ال دخل لدمشق 
ال م���ن قريب او من بعيد بكل ما صدر 
على الس���احة اللبناني���ة وامنا يعبر 
عن أصحابها، وابدى ارتياحه ملواقف 
البطريرك صفير التي وجدت في سورية 

آذانا صاغية وارتياحا.

رئيس املجلس العام املاروني الوزير 
السابق وديع اخلازن زار بكركي والتقى 
البطري���رك صفير، وق���ال بعد اللقاء: 
»عرضنا التصعيد املتفاقم بني األطراف 
اللبناني���ني وضرورة دعم املس���اعي 
املخلصة التي يبذلها رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال سليمان ورئيس املجلس 
النيابي نبيه بري والنائب س���ليمان 
فرجنية لتهدئة األجواء املضطربة في 

البالد«.
ونقل عن البطريرك صفير قوله: »إذا 
ما اس���تمر هذا التصعيد على وتيرته 
العالي���ة من دون ضبط داخل حكومة 
الوحدة الوطنية فما معنى ان تكون هذه 
احلكومة حكومة وحدة؟«، وأبدى صفير 
وفق ما نقله عنه اخل���ازن، »ارتياحا 
كبيرا الى ما سمعه في لقائه مع النائب 
سليمان فرجنية وسعيه الى طي محاذير 
املاضي إلبقاء املوقف املسيحي بعيدا من 
التجاذبات وقريبا من تقريب التفاهم 
لتحصني الساحة الداخلية من اي اختراق 

خارجي«.
اتصاالت حساسة:  تؤكد مصادر كنسية 
أن »اتصاالت حساسة« جترى حاليا بني 
البطريركي��ة املارونية ف��ي لبنان وكبار 
مساعدي البابا بنيديكتوس السادس عشر 
من أجل قيام هذا األخير بجهود ملنع توطني 
مئات آالف الفلس��طينيني في لبنان في 
إطار تسوية قد تعقد بني حكومة بنيامني 

نتنياهو والرئيس محمود عباس.

وهاب يهدد  بكسر األيدي
رئيس تيار التوحيد وئام وهاب، اس����تبق 
عودة اللواء جميل الس����يد أمس بإعالن عزم 
احزاب املعارضة اس����تقباله على أرض مطار 
بيروت الدولي.  وش����به وهاب قرار استدعاء 
الس����يد بالقرار الذي اتخذ ف����ي 5 مايو 2008 
والذي ادى إلى اح����داث 7 مايو.  وهدد وهاب 
بكسر اليد التي متتد على جميل السيد، الفتا 
الى انه طاملا ان رئيس احلكومة اعترف بوجود 
شهود زور فهذا يعني انه يعرف من هم وعليه 

التحرك حملاسبتهم. 
وخت����م وه����اب كالمه ببيت ش����عر تذكره 

فقال:
تـــرى  أن  العدالـة  أبــت 

الكاحلـة الوجــــوه  تلـك 
خــــاطبتهـم إذا  قـــوم 

النابحـة! الكــــالب  مثـل 


