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اتصاالت سورية ـ سعودية لعدم انزالق لبنان نحو الكارثة

كما فعل الس���يد مع الشهيد سمير قصير وحتسني خياط وداليا 
احمد في التلفزيون اجلديد، وكما فعل مع الضباط الشرفاء امثال 

اللواء ندمي لطيف.
وختم ريفي متوجها الى اللواء السيد بالقول: سنواجهك بالقضاء 

وسنكمل مسيرتنا حتى النهاية لترتاح انفس الشهداء.

الحريري اتصل بريفي داعمًا موقفه

وعلمت »األنباء« ان الرئيس سعد احلريري اجرى اتصاال هاتفيا 
باللواء ريفي داعما موقفه في الدفاع عن املؤسس���ات والقانون 

وعن هيبة الدولة.
بدورهم نواب طرابلس والشمال اعلنوا تضامنهم مع رئاسة 
احلكوم���ة واللواء ريفي والقض���اء محذرين من »النهج اخلطير 

املرفوض بعيدا عن آداب السياسة«.
وقال بيان تاله النائب سمير اجلسر، ان نواب املدينة توقفوا 

اجلمهورية العماد ميشال سليمان واملؤسسات الدستورية الشرعية 
وسياس���ة الوفاق والتوافق وان حكومة الوحدة الوطنية باقية 

والظروف وحتى اشعار آخر غير مواتية لتغييرها.
وبالعودة إلى السجال العنيف الذي أطلقه اللواء املتقاعد جميل 
السيد فور عودته من باريس أمس األول استدعى ردا عنيفا من 
اللواء أشرف ريفي الذي قال في بيان باسمه متوجها الى السيد 
شخصيا: السجن لك وألمثالك وللقتلة الذين حتميهم، اما الصراخ 
والعويل في قضية ثانوية تافهة )شهود الزور( فلن ينفع في حجب 
األنظار عن القضية املركزية األساسية وهي اغتيال الشهداء، مبديا 
ثقته بأن القتلة س���يصبحون قريبا خلف القضبان، وقال: نحن 
نعتز بشهدائنا الذين سقطوا فداء لهذه القضية، ونحن فخورون 
مبا قمنا به في هذا املجال، وقال ان سعيد ميرزا ووسام احلسن 
يس���تحقان االوسمة على صدريهما في قضية الشهداء، ويكفينا 
ش���رفا اننا لم نتلهى مبالحقة االعالميني واصحاب الرأي احلر، 

عند التصريحات والتهديدات التي طاولت مقام رئاسة احلكومة، 
وتدعو الى املساس مبؤسسات الدولة وقضائها واخلروج عليهما، 
ورأوا في كل ذلك نهجا خطيرا ومرفوضا، بعيدا عن آداب السياسة 
وع���ن القيم اللبنانية ويؤدي بش���كل حتمي الى زرع الفتنة في 

البالد.

سليمان فرنجية يؤكد على التسويات

لكن النائب سليمان فرجنية، رئيس تيار املردة اكد ان لبنان 
قد مير مبرحلة من الرهان���ات والتظاهرات والضغوط، غير ان 

النتيجة ستكون بالتسويات.
وقال في تخريج كادرات تنظيم املردة، ان الوقوف مع هذا الطرف 
او ذاك سيؤدي الى حرب، داعيا الى املراهنة على السالم العادل 

والشامل الذي يوصل الى رفض التوطني والسلم االهلي.
واضاف: صحيح ال يجوز ان يكون هناك سالح بيد غير اجليش 
والقوى االمنية، لكن اخلالف على الزمن والتوقيت واالس���لوب 
ال يؤدي الى حل. وس���أل: اذا عملنا السالم من دون سورية هل 

نرتاح؟ او بفئة لبنانية دون اخرى، كال.

العماد عون: المحكمة الدولية لم تكن الزمة

النائب العماد ميشال عون أوضح من جهته لقناة اجلزيرة انه 
يقوم بثورة سياسية لتغيير نهج احلكم وأدائه، مجددا املطالبة 
بتنحي املدعي العام التمييزي واملدير العام لقوى األمن الداخلي 
ورئيس فرع املعلومات، داعيا احلريري لالعتذار منه ش���خصيا 

الضطهاده 4 سنوات
وهاجم عون احملكم���ة الدولية، وقال: نحن نعتبر انها مررت 
برس���الة تهريب من رئيس احلكومة فؤاد السنيورة الى مجلس 
األمن الذي أقرها ولم تكن بحالة تس���توجب ذلك، لم نكن حينها 
نتذابح ولم تكن هناك مجازر إلقرار احملكمة حتت البند السابع، 
وفرضت علينا، وأنا ال أستطيع املوافقة على هذه احملكمة ما لم 

حتاكم شهود الزور.

بيروت ـ عمر حبنجر ـ محمد حرفوش
التظاهرة السياس���ية التي واكبت عودة اللواء جميل السيد 
الى بيروت عصر السبت، واحملصنة بدعم مباشر من حزب اهلل، 
استمرت اعالميا من خالل التصريحات والردود عليها، فيما املشهد 
السياسي العام يؤشر الى اندفاع البلد باجتاه هاوية ال قعر لها، 

منظورا على األقل.
ويأمل »أهل الصبي« ان »يفرمل« مجلس الوزراء املرتقب انعقاده 
غدا الثالثاء، اثر عودة الرئيس سعد احلريري من اململكة العربية 
السعودية، هذه االندفاعة املتهورة للوضع بالتعاون مع رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان الذي يتحضر للسفر الى نيويورك، 
ورئي���س مجلس النواب نبيه بري الذي س���يكون له موقف من 

التطورات في االجتماع الطارئ لقيادة أمل اليوم.
وينتظ���ر غياب وزير العدل ابراهيم جنار عن هذه اجللس���ة 
الرتباطه مبوعد عالجي لديه، ما يعني غياب ملف شهود الزور 

عن الطاولة.
ووسط هذه األجواء املتفجرة توقعت مصادر سياسية مطلعة ل� 
»األنباء« ان يشهد هذا االسبوع حركة اتصاالت ومشاورات مكثفة 
داخليا وعلى خط دمشق � الرياض لرأب الصدع في الداخل اللبناني 
ووقف التصعيد الراهن الذي اتخذ منعطفا بالغ الدقة واخلطورة 

عكس مخاوف اقليمية من انزالق االوضاع نحو الكارثة.
واحملت املصادر في هذا السياق الى امكانية قيام موفد سعودي 
بزيارة الى العاصمة السورية لبحث املستجدات وذكرت ان املوفد 
رمبا يكون جنل خادم احلرمني الش���ريفني عبدالعزيز او رئيس 

املخابرات االمير مقرن.
ونقل زوار لبنانيون لدمش���ق ان القيادة الس���ورية تؤكد ان 
اي خلل أمني ف���ي لبنان هو خط احمر لبناني � اقليمي ودولي، 
وان هناك تفاهما سعوديا � سوريا وضع سقفا لالستقرار اليزال 
قائم���ا وعلى كل القوى ان تتح���رك حتته وحتترم موجبات هذا 

التفاهم.
وشددت القيادة السورية بحسب الزوار على اهمية دعم رئيس 

عون للحريري: أريد منك اعتذارًا شخصيًا وأطالب بحل »المعلومات«ريفي للسـيد: أوسـمة لميرزا والحسـن والسـجن لـك وألمثالك 

دمشق تؤكد: األمن خط أحمر لبناني ـ إقليمي - دولي

قاسم هاشم

)محمود الطويل(النائب محمد كبارة محاطا برجال الدين بعد املؤمتر الصحفي العنيف الذي عقده في طرابلس ..ونائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن مستقبال نائب أمني عام حزب اهلل الشيخ نعيم قاسم  

هاشم لـ »األنباء«: المعارضة ال تنوي تنفيذ »7 أيار« جديد
سـورية لن تتوانى عن التدخل للملمة صفـوف اللبنانيين فيما لو طلب منهـا اللبنانيون ذلك

التي قام بها الرئيس احلريري 
للرئي���س االس���د والتي كان 
آخرها سحور دمشق، تعتبر 
ان م���ا يجري ب���ني اللبنانيني 
ش���أن لبناني داخلي ال عالقة 
لها به وال يعنيها باالس���اس، 
وان م���ا يهمها ه���ي الثوابت 
واخليارات االستراتيجية مبا 
فيها املقاومة، مؤكدا ان سورية 
حاضرة ملساعدة اللبناني����ني 
ازماته��م وه����ي  على جتاوز 
متد يدها للجميع دون استثناء 
من اجل احلف���اظ على وحدة 

لبن����ان.

لملمة الصفوف

النائب هاشم مؤكدا  وختم 
ف���ي معرض رده على س���ؤال 
حول ما اذا كان الوضع الراهن 
بحاجة لتدخل س���ورية للجم 
ما قد ت���ؤول اليه االمور على 
اللبنانية، ان سورية  الساحة 
لن تتوانى عن التدخل للملمة 
صفوف اللبنانيني فيما لو طلب 

منها اللبنانيون ذلك.

السابقة التي اوصلت البالد الى 
حركة 7 مايو، فإن اي قرار خاطئ 
سيكون له في ظل هذا التوتر 
واخلطاب السياسي االكثر اثارة 
الدوحة انعكاسات  اتفاق  منذ 
سلبية على الساحة الداخلية، 
الكيدية  الق���رارات  ان  معتبرا 
الهادفة الى حتقيق مناخ معني 
وبالتالي الى التأكيد على نهج 
سياسي كان اجلميع قد اعتقد 
لفت���رة ان لبنان بدأ باخلروج 
منه، لن تكون باالمر الس���هل 

ولن متر مرور الكرام.

ضوء أخضر

وردا على سؤال نفى النائب 
هاشم احتمال ان يكون القضاء 
اللبناني قد حصل على ضوء 
اخض���ر من س���ورية ملالحقة 
اللواء جميل السيد، الفتا الى 
ان سورية تتعاطى مع لبنان 
من باب الداعمة له فقط، وهي 
منذ ان عادت العالقات اللبنانية 
� الس���ورية الى اتخاذ املنحى 
الزيارات  االيجابي فيها بفعل 

اختالق مسبق لوقائع ميدانية 
وهمية يرجو حصولها، وذلك 
تعبيرا عن مكنوناته ورغباته، 
الواليات  ومس���اهمة منه مع 
املتح���دة في تش���ويه صورة 

»حزب اهلل«.

مقارنة

واش���ار في املقابل الى انه 
وبغض النظر عن اية مقارنة بني 
وقائع املرحلة احلالية واملرحلة 

من زاوية واحدة ووجهة نظر 
احادية دون التطرق في املقابل 
الى مس���ؤولية من زج الناس 
عشوائيا في السجون دون اي 
مسوغ قانوني � عدلي، معتبرا 
ان واقع احلال في موضوع اللواء 
السيد يتطلب معاجلته بحكمة 
ووعي دون اي تس���رع تفاديا 
الية ارتدادات سلبية لبنان في 
غنى عنها في هذه اللحظ���ات 
احلرجة التي متر بها املنطقة 

برمتها.

شحن الساحة السياسية

وردا عل���ى س���ؤال ح���ول 
املخاوف من ان تؤول التطورات 
ال���ى 7 مايو جديد، اكد النائب 
هاش���م في حديث ل� »األنباء« 
انه ال »ح���زب اهلل« وال قوى 
املعارضة بكل مكوناتها تنوي 
تنفيذ اية عملية مشابهة لعملية 
7 مايو، معربا عن اعتقاده ان 
هناك في الفريق اآلخر من يعمل 
على شحن الساحة السياسية 
والقواعد الش���عبية من خالل 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض���و كتلة »التنمية 
والتحرير« النائب قاسم هاشم 
)ح���زب البع���ث( ان القضاء 
ف���ي إتخاذ  اللبناني تس���رع 
القانوني���ة بحق  االج���راءات 
اللواء املتقاعد جميل الس���يد، 
معتبرا ان حساسية املوضوع 
والظروف الالمنطقية  اخلارجة 
عن االصول واالعراف القانونية 
التي مت توقيفه على اساس���ها 
مع زمالئه الضباط، والتي عاد 
واقر بها القضاء الدولي، كانت 
اللبناني  القضاء  تفرض على 
التعاطي مع السيد مبوضوعية 
العدالة  انطالقا م���ن منط���ق 
واالنصاف، الفتا الى ان اللواء 
السيد وبالرغم من ان كالمه جاء 
قاسيا نوعا ما، اال انه لم يفتر به 
على احد، وان ما طرحه يستلزم 
اقله املساءلة حول الكثير من 
العيوب واخللل القانوني الذي 
رافق عملية توقيفه، مشيرا الى 
ان اخللل نفس���ه يتكرر اليوم 
بحيث يتم تن���اول املوضوع 

عضو كتلة التنمية والتحرير أكد أن القرارات الكيدية لن تمر مرور الكرام مصادر لـ »األنباء«: القرار االتهامي 
سيصدر في أي لحظة

ثالثة مبادئ تحكم قرار القاضي
فرانسين حيال طلب جميل السيد

 بيروت ـ ناجي يونس
في قراءة قانونية لقرار القاضي الدولي دانيال 
فرانس����ني بالنس����بة الختصاص احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان النظر في طلب اللواء جميل السيد 
احلصول على مستندات امللف اخلاص باغتيال الرئيس 
احلريري، قال أستاذ القانون الدولي د.فادي فاضل 
ان ثالثة مبادئ شكلت احليثية القانونية للقاضي 
فرانسني من أجل اصدار قراره جلهة متتع احملكمة 
باالختصاص في الفصل في طلب اللواء جميل السيد 

االطالع على بعض املواد من امللف اخلاص.
وقال: املبدأ األول يق����ع حتت عنوان »احملاكمة 
العادلة«، والثاني يتركز على تكافؤ وسائل الدفاع 
واالستفادة من الوسائل املتاحة حتى يقوم الدفاع 

بعمله واملبدأ الثالث حق طلب التعويض.
وأضاف فاضل: انطالقا من ه����ذه املبادئ، ذكر 
فرانسني ان للواء السيد احلق في االطالع على ملفه، 
كي يستطيع من خالل دعاوى تقدم بها امام السلطات 
القضائية احمللية )اآلن سورية وميكن الحقا ان تكون 

لبنانية( دعم دعاواه بطلب التعويض.
وتابع يقول: القاضي فرانس����ني بانتظار تسلم 
وجهة نظر املدعي العام بلمار في طلبات الس����يد، 
وبع����د التدقيق بها يأتي احلكم باملس����تندات التي 
يحق للسيد االطالع عليها، والتي يفترض ان تعنيه 
ش����خصيا. ويفترض ان يقدم بلمار ووكالء السيد 
كل ما لديه����م حتى األول من أكتوبر، ليبني بعدها 

فرانسني على الشيء مقتضاه.

احد يعلم ما سيرد في هذا االطار اال 
ان ال صفقة على احملكمة واحلقيقة. 
ويجزم هؤالء بأنه ال خوف على 
احملكمة وان ال احد يعلم ش����يئا 
عما في جعبة املدعي العام دانيال 
بلمار وهم يستغربون ان يكون 
حزب اهلل قد اتهم نفسه فال احد 

يوجه اليه اصبع االتهام.

اي فرصة حقيقية العادة اطالق 
املفاوض����ات واس����تئناف عملية 
الس����الم على االسس التي باتت 
معروفة. وعن محكمة احلريري 
الدولية يؤكد االوروبيون � بحسب 
الق����رار االتهامي  ان   � املص����ادر 
سيصدر في اي وقت من االوقات 
وان هذه املسألة بعهدة احملكمة وال 

بيروت ـ ناجي يونس
اعرب املسؤولون االيطاليون 
امام زوار لبنانيني ان االميركيني 
سيبذلون اجلهود املضنية ليفتحوا 
افقا معقوال ام����ام احراز تقدم ما 
في املفاوضات بني الفلسطينيني 
واسرائيل مما ميهد لفتح القنوات 
بني تل ابيب ودمش����ق بشكل من 

االشكال.
ويتوقف االيطاليون بحسب 
� مصادر ل� »األنب����اء« � امام 26 
سبتمبر معتبرين انه احملطة التي 
تؤش����ر الى ما اذا كانت املساعي 
االميركية س����تفضي الى نتيجة 
ايجابي����ة او ال، حيث من املنتظر 
ان حت����دد تل ابيب م����ا اذا كانت 
الى جتميل االستيطان  ستذهب 
او انها ستعاوده مجددا مما يعني 
ان املفاوضات قد تنطلق بزخم او 

انها قد تضرب في مهدها.
ونق����ل زوار روما ل� »األنباء« 
انه اذ حتققت خطوات واعدة فإن 
السوريني ارسلوا بأكثر من رسالة 
تؤكد انهم لن يتعاملوا بسلبية مع 

أخبار وأسرار لبنانية
عالقة »املستقبل« بندمي اجلميل: ترصد 
جهات سياسية قريب������ة من دمشق 
تطور العالقة بني تي������ار املستقبل 
ونائ����ب بيروت ن����دمي اجلميل بعد 
خطابه في ذكرى 14 سبتمبر محمال 
فيه سورية مسؤولية االغتياالت من 
الرئيس بشير اجلميل الى الرئيس 

رفيق احلريري.
كما تس����اءل عن موقف الرئيس 
سعد احلريري من هذا الكالم الذي 

يأتي بع����د أيام على تبرئة الرئيس 
س����عد احلريري لسورية واعترافه 
اتهام  بارتكاب خط����أ في توجي����ه 
سياسي لها باغتيال والده الرئيس 

رفيق احلريري...
حملة مجهولة: لم يعرف مصدر احلملة 
السياسية على الوزير زياد بارود التي تركز 
في اآلونة األخيرة على طموحات بارود 

النيابية 2013 والرئاسية 2014. 
ــكل نهائي وواضـح  كما لم يحدد بش

ــذه احلملة وما اذا كانت لإليقاع  هدف ه
بـني بارود والرئيس ميشال سليمان أم 
ــل قدراته كوزير  لتطويـــق بارود وش
ــي ضوء تنامي دوره في هذا  للداخلية ف

املوقع..
بخ��������الف  الغربيـة:  السـفارات 
السفارت���ني الفرنسية والبريطانية، 
لم توجه الس����ف���ارة األميركية في 
لبن����ان نصائ��������ح لرعاياها بعدم 
الذه����اب الى مناط��������ق محددة في 

لبنان تعتبر خط����رة أمنيا.
ميقاتي على خط السجال: دخل الرئيس 
جنيب ميقاتي على خط السجال والتجاذب 
السياسي احلاد ومن باب الدفاع عن »رئاسة 
ــا ودورا وصالحيات،  ــة« موقع احلكوم
معتبرا ان استهدافها يشكل أمرا خطيرا 
جدا ومغامرة ويضرب مرتكزات التوازن 
ــنج  الوطني ويعيد البالد الى دوامة التش
واالصطفافات احلادة ويفتح بابا من أبواب 
الفتنة البغيضة التي »نخشى اندالعها«.

واشنطن تستأنف المساعدة العسكرية للجيش اللبناني
واشنطن ـ يو.بي.آي: أعلن مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما قررت ضرورة استئناف مساعداتها العسكرية 
للجيش اللبناني التي جمدت خالل شهر أغسطس الفائت ملا لذلك فوائد 
ــتقرار منطقة الشرق االوسط.  تصب في مصلحة األمن القومي واس
ــؤولة لشبكة »سي ان ان« األميركية امس  وقالت مصادر أميركية مس
ــتئناف حزمة املساعدات  إن إدارة أوباما قررت أنه من الضروري اس
ــن الكونغرس  ــا جمدها أعضاء م ــش اللبناني بعدم ــكرية للجي العس
ــرائيلي واللبناني  ــهر املاضي اثر االشتباكات بني اجليشني اإلس الش

ــتئناف  ــى احلدود. وذكرت املصادر أن اإلدارة خلصت إلى أن اس عل
املساعدات العسكرية البالغة 100 مليون دوالر للجيش اللبناني يصب 
في مصلحة األمن القومي األميركي واالستقرار في الشرق األوسط.

ــس الفائت أنه مت  ــة األميركية أعلنت يوم اخلمي ــت اخلارجي وكان
ــم  االنتهاء من املراجعة املطلوبة من قبل الكونغرس وقال الناطق باس
الوزارة فيليب جي كراولي »أكملنا دراسة مساعدتنا إلى لبنان ونحن 
ــأن النتائج التي  ــاورات مع أعضاء الكونغرس بش في طور إجراء مش

توصلنا إليها«.


