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بري يتوافق كليًا مع طروحات سليمان فرنجية ويدعو األطراف لقراءة التطورات السياسية جيدًا

عقاب صقر: تقرير »دير شبيغل« من فبركة جميل السيد.. ووسيطه  مع الحريري هو مصطفى ناصر
.. والسيد معلقًا: نرفض الرد على بعض نواب »المستقبل« خاصة »القبوط« ومشكلتنا مع سيدهم!

مشيرا الى ان »جميل السيد كشف في مؤتمره الصحافي لغز دير 
 ش���بيغل«، مؤكدا ان »التسريبات ليست من التحقيق بل فبركة 
من خارج التحقيق«، وإذ فند أقوال جميل الس���يد، أوضح صقر 
انه »لم يحصل لقاء بين الرئيس س���عد الحريري والسيد حسن 
نصراهلل حول ما نش���ر في »دير ش���بيغل« إال في ابريل 2010، 
في حين ان االجتماع ال���ذي حصل عام 2009، كان حول 7 مايو 
وتداعياته«، مش���ددا على ان »ما نشر في »در شبيغل« األلمانية 

مفبرك«.

موقف مسؤول

ودعا صقر »حزب اهلل الذي قال انه س���يقطع اليد التي تمتد 
على جميل السيد، الى أخذ موقف مسؤول ممن سرب المعلومات«، 
مذكرا بأن »الفبركات لم تكن لتكشف سابقا ألن جميل السيد كان 
ممسكا باالعالم، ولكن اآلن لم يعد زمن جميل السيد الذي فبرك 
مقال در ش���بيغل«، وأضاف: »أعتقد ان القضية ُكش���فت، وعلى 
الرأي العام ان يعرف اآلن من س���مم البلد لفترة س���نة ونصف 
السنة، بعد الذي تم نشره في دير شبيغل، ونريد اعترافا للشعب 
اللبناني حول من سمم عالقات اللبنانيين والمقاومة، وراح يتهم 
اللبنانيين كذبا وزورا، وهذه أخطر بكثير من كل الذي حصل في 
الس���نوات ال� 5 الماضية، ال نريد اعتذارا، ولكن ليعرف الجميع 

من سمم الوضع وفبرك مقال دير شبيغل«.
وتطرق صقر الى موضوع الوساطة التي تحدث عنها سابقا، 
فقال: »أنا قلت ان هناك وس���يطا بين جميل السيد والحريري، 
وقلت انني سأكشف عنه في الوقت الذي أريد، ولكني لم أقل من 
هو«، كما أعلنت بعض وس���ائل اإلعالم، وأضاف: ان »الوس���يط 
الذي نحترمه، الذي حّمله جميل الس���يد وساطة لطلب تسوية 

مع الرئيس الحريري، هو السيد مصطفى ناصر«.
بدوره رفض المكتب اإلعالمي للمدير العام األسبق لألمن العام 
اللواء الركن جميل السيد التعليق على حملة الشتائم والتلفيق 
التي وردت على لس���ان بعض نواب »تيار المستقبل«، السيما 
النائب المعروف ب� »القّبوط«، معتبرا أن مش���كلته ليس���ت مع 
هؤالء مهما صرخوا لتضليل الرأي العام عن القضية األساسية 

التي هي قضية محاسبة شهود الزور وشركائهم.
واعتبر اللواء الس���يد ان مش���كلته هي حصرا مع »سيدهم« 
رئيس الحكومة س���عد الحريري الذي عليه أوال »أن يعيد هؤالء 
الى أقفاصهم في قريطم، ثم ان يحاس���ب شهود الزور وأعوانهم 
المعروفين اس���ميا في القضاء واألمن والسياس���ة، ثم ان يراهم 
الشعب اللبناني في سجون لبنان والهاي انسجاما مع ما صرح 
به الحريري نفس���ه لصحيفة »الشرق األوسط« من أن هؤالء قد 
دم���روا التحقيق الدولي واللبناني وخرب���وا العالقة اللبنانية � 

السورية وأساءوا الى استقرار لبنان وأمنه«.

معركة بين السلطة والمعارضة«، مشيرا الى ان »ما أبرزه حزب 
اهلل في المطار هو سلطة األمر الواقع«.

وأضاف: »حتى لو ان البعض تحدث عن إشكال طائفي ما، فهذا 
ال يمكن ان تختصر فيه قضية وطن، فالمعركة هي معركة وحدة 
وطن وليست معركة تقسيم سني � شيعي او مسلم � مسيحي«، 
وأضاف ان »جميل السيد أثار زوبعة من االتهامات الخطيرة جدا 
والتي أطلقت شرارة هذا االشتباك الحاصل، ولهذا نريد أن نوضح 
للرأي العام ما يحصل وتحديدا ل� »حزب اهلل« كي نكتشف ما كان 
يحاك لنا«، متمنيا »لو كنا لم نشهد هذا التظاهر في المطار الذي 
أس���اء للذي قام به وأن ما أبرزه الحزب في المطار هو ان سلطة 
األمر الواقع هي التي تتكلم، ولم يكن هناك من داع ألن تأتي هذه 

السيارات الى المطار ألنها تشبه سيارات 7 مايو«.

مقال »دير شبيغل«

ورأى ان »لبنان يعيش منذ سنوات أزمة مقال »دير شبيغل«، 

حفلة جنون أيضا، وق���ال: نحن اليوم نواجه حالة من الصخب 
السياسي نستشعر من خاللها حفلة جنون خالل األيام القليلة 

المقبلة.
ودعا رعد الى التعقل واس���تحضار المصلحة الوطنية العليا 
ولننطل���ق من التزام صادق لتطبي���ق كل بنود الطائف دون اي 
استنس���ابية او انتقائية ونحن جاهزون من اجل السيد في هذا 

المشروع.
لكن النائب حسن فضل اهلل عضو كتلة الوفاء للمقاومة حذر 
من تصاعد الخطاب المذهبي لفريق الرئيس الحريري، معتبرا ان 

هذا الخطاب يشكل تهديدا جوهريا لبنية النظام السياسي.
كالم اللواء المتقاعد جميل السيد وتصعيد المعارضة استدعيا 
ردا عاجال من قبل عضو كتلة المس���تقبل عقاب صقر من خالل 
مؤتمر صحافي عاجل أكد خالله ان »ما نشهده اليوم على الساحة 
اللبنانية ليس صراعا مذهبيا، وليس بين 8 و14 آذار، إذ ان هناك 
موقفا واضحا للرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية، وليس 

بيروت ـ عمر حبنجر
النار المس���تعرة بين حزب اهلل وتيار المستقبل على خلفية 
الموقف من المحكمة الدولية واحتضان الحزب للواء جميل السيد 
المتطاول على رئيس مجلس الوزراء وعلى كبار القضاة واالمنيين، 
وصفيح لبنان »الطوائفي« المش���تعل، تلقت رشة ماء باردة من 
فريق الرئيس سعد الحريري الذي عاد الى بيروت امس وترأس 
اجتماعا لكتلة نواب المستقبل في بيت الوسط، حث خاللها على 
العودة الى حيز التهدئة، وفي وقت تسربت معلومات عن موفد 
سعودي الى دمشق يرجح ان يكون االمير عبدالعزيز بن عبداهلل 

ناقال قلق القيادة السعودية لتداعيات الوضع في لبنان.
وفي حين اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسات 
اللج���ان النيابية امس واليوم، وبينها جلس���ة لجنة المال التي 
تعيش اجواء خالفية حادة حول الموازنة العامة وسلفة تمويل 
المحكمة الدولية، ينعقد الرهان على اجتماع مجلس الوزراء في 
بعبدا اليوم حيث يصر الرئيس ميش���ال سليمان على تحصين 

الوضع الحكومي بوجه االزمات السياسية المتدرجة.
وس���يكون على جدول اعمال الجلسة 54 بندا ابرزها مشروع 
موازنة 2011، وس���تعقد في الخامسة مس���اء ومشاريع القوانين 

المتعلقة بقطع حسابات السنواب السابقة.

الوساطات الداخلية

السجاالت المستجدة، دفعت الوساطات الداخلية الى الوراء، 
غير ان الساعات الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء اليوم، شهدت 

عودة حركة الوساطات من اجل تبريد االجواء.
وفيما تابع الس���جال الداخلي حماوته ابل���غ رئيس مجلس 
النواب نبيه بري زواره توافقه الكلي مع كالم النائب س���ليمان 
فرنجية، مبديا خش���يته من ان بعض األطراف ال يقرأون جيدا 

التطورات السياسية.
بدورهم نواب منطقة عكار الشمالية، شنوا هجموا قويا على 
حزب اهلل والعماد ميشال عون واللواء جميل السيد واتهموهم 
باالنقالب على الدولة من خالل محاكمة ما يسمى بشهور الزور، 
بهدف الغاء المحكمة الدولية، وتساءل بيان للكتلة بالقول: متى 
كان جميل الس���يد رم���زا للقانون وهو الذي اس���تباح الحريات 
والحق االحرار وقمع الصحاف���ة والطالب يوم كان مديرا لألمن 
العام، وتساءل أيضا عن العماد عون ومتى كان رمزا للدولة التي 

يعترف بكيانها؟
بالمقابل اتهم مسؤول العالقات االعالمية في حزب اهلل ابراهيم 
الموسوي تيار المستقبل بأنه ومن خالل المواقف األخيرة لبعض 
قادت���ه يمارس اكبر عملية تزوير ويم���ارس فعل االنقالب على 

مؤسسات الدولة من داخلها عبر تجييرها بالكامل لمصلحته.
بدوره رئي���س كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد توقع 

الحص: لغة التخاطب 
تحفل بفجور مذهبي وطائفي

انتهاء التمرد في سجن القبة
وتحرير 6 عناصر أمنيين

أحزاب المعارضة دعت إلى »تطهير«
اللسان في الحديث عن المقاومة

بيروت ـ محمد حرفوش
قال الرئيس س����ليم احلص: »لق����د صدمتنا لغة 
التخاطب بني بعض السياسيني والتي أخذت في اآلونة 
االخيرة حتفل بالفجور املذهبي والطائفي، وهذه اللغة 
غير مقبولة على االطالق وهي ان دلت على شيء فامنا 
تدل على ضياع روح املسؤولية الوطنية لدى بعض 
رجال السياسة الذين ال يتورعون عن اثارة العصبيات 
الفئوية الرخيصة خدمة ملآرب سياسية آنية ولو على 
حساب املصلحة الوطنية العليا. احلص اهاب »بهؤالء 
ان يترفعوا عن استخدام هذه اللغة املبتذلة في اي حال 
م����ن االحوال، خصوصا وان بعض مجتمعنا لم يعد 
يحتمل مثل هذه االثارات، وهو لالسف الشديد مرهف 
احلساسية لها«. وختم احلص تصريحه بالقول: »ما 
كانت املش����كلة في بلدنا يوما مذهبية او طائفية، اال 
في احلاالت التي يش����اء ذوو النوايا اخلبيثة االيقاع 

بني فئات الشعب والعياذ باهلل«.

بي���روت: ذكرت معلوم���ات صحافية ان حالة
التمرد التي ش���هدها سجن القبة في طرابلس، 
قد انتهت مس���اء امس بعد ان قادها أحد السجناء 
ويدعى عادل غمراوي ومعه نحو 30 سجينا، حيث 
متكن املتمردون م���ن احتجاز 6 عناصر من قوى 
األمن الداخل���ي كرهائن وعرف منهم س.ط، ن.م، 

و.خ، و.ن، ر.ح، ث.ج.
وأشارت املعلومات الصحافية الى ان سيارتني 
تابعتني للدفاع املدني دخلتا الى سجن القبة، كما 
حضرت فرقة كبيرة من مكافحة الشغب ومتركزت 
أمام مدخل السجن، وقد انتهت حالة التمرد باالفراج 

عن عناصر االمن الستة.

بيروت ـ محمد حرفوش
أدان لقاء األحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية 
)املعارضة( تصاعد اخلطاب املذهبي عند بعض نواب 
كتلة املس����تقبل مبا يعيد الذاكرة الى أجواء احلرب 
األهلية. ودعا اللقاء الرئيس سعد احلريري لوضع 
حد لهذا االنفالت في تياره وإلى ضبط إيقاع فريقه 
انسجاما مع خطابه السياسي في مسألة شهود الزور 
وفي االلتزام مبعادلة »اجليش والشعب واملقاومة« وفي 

تأكيده على العالقات اجليدة واملتينة مع سورية.
اللقاء وفي بيان أم����س أكد ان التصريحات التي 
يطلقها نواب تيار املس����تقبل تثب����ت حالة اإلفالس 
السياس����ي التي يعيش����ها التيار بعد أن استنفد كل 
العناوي����ن التحريضية واملذهبي����ة التي مكنته من 
االستيالء على السلطة منذ العام 2005 وحتى اليوم 
حتت عنوان البحث عن احلقيقة. مشيرا الى ان العدالة 
احلقيقي����ة تكون في البحث ع����ن احلقيقة من خالل 
معرف����ة اجلهة او اجلهات التي ضللت التحقيق عبر 
شهود الزور التي جرت البالد الى شفير حرب أهلية 
على مدى السنوات ال� 5 املاضية. ودعا اللقاء أخيرا 
الى تطهير اللسان في احلديث عن املقاومة وحلفائها 

صونا للوحدة الوطنية واالستقرار.

أخبار وأسرار لبنانية

 سـورية مسـتاءة: نق���ل تقري���ر 
ل�»الدي���ار« ان دمش���ق طلب���ت من 
حلفائها ع���دم التط���رق من قريب 
او بعيد ف���ي تصريحاتهم المكانية 
عودة دمشق عسكريا الى لبنان وقد 
اس���تاءت القيادة السورية من هذه 
التصريحات التي حتدثت عن »العودة 
العسكرية« واعتبرت ذلك اساءة لها 
وان ه���ذا التفكير ال اس���اس له وان 
س���ورية لن تعود الى »الغرق« في 
الوحول اللبنانية بشكل مباشر ولقد 
تعلمت من جتربتها السابقة ويبدو 
ان حلفاء دمش���ق لن يتطرقوا بعد 
اآلن الى العودة السورية الى لبنان 
في تصريحاتهم حيث اثار هذا الكالم 
نقاشا داخليا في االوساط السياسية 
اللبنانية رغم انه كالم اعالمي ال اكثر 
وال اقل، ودمشق ليست بهذا الوارد 

مطلقا.
 اخلالفات حول مشيخة العقل: اخلالف 
داخ��ل الطائفة الدرزي��ة في موضوع 
مش��يخة العقل اصبح الشغل الشاغل 
للزعيمني وليد جنبالط وطالل أرسالن، 
وهذا اخلالف أدى الى استبعاد حضور 
الشيخني نعيم حسن ونصر الدين الغريب 
الى دمشق للمشاركة في استقبال وفد 
دروز عرب فلسطني احملتلة الى دمشق، 
وقد مت التوافق بني جنبالط وارسالن على 
استبعاد الشيخني من لقاءات دمشق في 
ظل التوتر بني رجال الدين الدروز، حيث 
يرفض ارسالن اي مشاركة له وفي اية 
مناسبة في حال مشاركة الشيخ نعيم 
حس��ن في حني قام جنبالط بأكثر من 
زيارة للشيخ نصر الدين الغريب بعكس 
ارسالن الذي يقاطع الشيخ نعيم حسن 
كليا، واكدت معلومات صحافية ان هذا 
امللف اصبح عبئا على جنبالط وارسالن 
كليا وحتدي��دا جلهة التمثي��ل الديني 
في املناس��بات الرسمية، لكن الظروف 
السياس��ية املعقدة في البالد ال تسمح 
حاليا بطرح هذا امللف الذي س��يكون 
مادة اساس��ية بعد عودة الهدوء جلهة 
توحيد مش��يخة العقل مجددا واقتراح 
سلة قوانني ملعاجلة ملف االوقاف الدرزية 
واملجلس املذهبي الدرزي عبر انتخابات 
حتقق التوازن داخ��ل املجلس لصالح 
»الزعيمني« جنبالط وارسالن، علما أن 
اخلالفات احلالية لم تس��مح للمجلس 
املذهب��ي بقيام اي نش��اط امنائي في 

مناطق اجلبل.
 حمادة والتعيينات اجلديدة: لوحظ انه 
مت استبعاد القضاة الدروز الذين كانت 
تربطهم عالقة صداقة بالنائب مروان 
حمادة عن املراكز احلساسة وهذا ظهر 
من خالل التسريبات عن التشكيالت 
القضائية التي ستصدر قريبا، وهذا 
ما قاله مرجع درزي لزواره »املطلوب 
ابعاد كل من كان يرتبط بحمادة في 
كل املواق���ع في الدولة« فالتعيينات 
اجلديدة ستراعي حصة النائب طالل 
ارسالن وفي كل املواقع، واشار املرجع 
املذكور ل� »الدي���ار« الى »أن حمادة 
سيكون خارج اللقاء الدميوقراطي في 

االنتخابات النيابية عام 2013«.

عضو كتلة نواب زحلة أكد أن الرهان كبير على سليمان للعب الدور األكبر في الصراع الحالي

معلوف لـ »األنباء«: أي تسوية على حساب القضاء 
قد تطيح بكامل مقومات وأسس العدالة االجتماعية

العماد عون واللواء الس���يد اليزال في 
املوقع السليم الذي يستطيع من خالله 
إطالق املبادرات التي يراها مناسبة، لكن 
ضمن األطر الدستورية التي حتافظ على 
هيبة القضاء والدولة، مش���يرا الى انه 
من واجب الدول العربية وفي مقدمتهم 
سورية اذا كانوا فعال يؤمنون بقيام الدولة 
اللبنانية بكيانهم املستقل والسيادي، ان 
يبادروا الى دعم مؤسساتها وعلى رأسها 
املؤسسة القضائية كونها العمود الفقري 
الذي يرسي االستقرار والذي تقوم عليه 

الدول والشعوب.
وختم النائب معل���وف الفتا الى ان 
أوراق العماد قد انكش���فت أمام اجلميع 
بعدما كان يقرأ بها حتت الطاولة، وما عاد 
باستطاعته اثر مواقفه االخيرة، تضليل 
قاعدته الشعبية حيال دوره، مؤكدا ان 
دعم العماد عون للواء الس���يد و»حزب 
اهلل« في حت���د القضاء، وتهجماته على 
الرئيس سليمان، ومطالبته بإقالة مدير 
عام قوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي 
ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، 
واعتباره احملكمة الدولية »تهريبة« ولعبة 
دول، ناهيك عن اتهامه وزيري الداخلية 
والدفاع بالن���وم، واتهامه جميع وزراء 
قوى 14 آذار بالفس���اد املالي واإلداري، 
كل ذلك يوضح بشكل ال لبس فيه مدى 
شراكته املباشرة في االنقالب على الدولة 
وتفريغها من مقوماتها وبالتالي تسليم 

قرارها لغير اللبنانيني.

يلعب )أي السيد( من 
موقعه دور املعلم الذي 
الدروس  يريد توزيع 
القانونية مجانا على 

أهل االختصاص.
إمكاني���ة  وع���ن 
تس���وية  حص���ول 
للخروج م���ن األزمة 
الراهنة كما تس���رب 
الس���ابق  الوزير  عن 
س���ليمان فرجني���ة، 
النائب معلوف  أعرب 
عن اعتقاده باحتمال 
التدخ���الت  ع���ودة 
اخلارجية مجددا على املستوى السعودي 
� السوري، وذلك إلعادة الهدوء على غرار 
القمة الثالثية في بعبدا، معتبرا في املقابل 
ان اي تسوية على حساب القضاء اللبناني 
قد تطيح بكامل مقومات وأسس العدالة 
االجتماعية، وبالتالي يصبح من حق كل 
موقف داخل السجون اللبنانية املطالبة 
باإلفراج عنه أس���وة بغيره ممن جرت 
التسوية لصاحله، الفتا الى ان اي تسوية 
ستكون مبنزلة تكبيل عمل املؤسسات 
اللبناني���ة وجتريدها م���ن صالحياتها 
واستكماال لعملية االنقالب على الدولة، 
مس���تدركا بالقول ان الرهان كبير على 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
للعب الدور األكبر في الصراع احلالي، 
كونه وبالرغم من إصاباته املباشرة بسهام 

على الدولة اي ذريعة 
مجانية لتنفيذ مآربهم 
وأهدافهم، مشيرا الى ان 
القضاء اللبناني ليس 
بحاجة الى شهادة ال من 
السيد وال من حلفائه 
إلثبات نزاهته وال إلى 
رأيهم لتقييم صوابية 
قراراته، كونهم ليسوا 
املرجعي���ة الصاحلة 
واملختص���ة ف���ي هذا 

اإلطار.
وفي سياق متصل، 
وردا على سؤال حول 

ما ذكره اللواء السيد عن وقوف رئيس 
الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« 
س���مير جعجع وراء حترك وزير العدل 
إبراهيم جنار، لفت النائب معلوف الى 
ان الس���يد يعلم جيدا كما كل اللبنانيني 
من جميع الفئات واألحزاب، مدى مهنية 
الوزير جنار في املجالني القانوني والعدلي، 
الس���يما انه رجل القانون الذي س���اهم 
القوانني والتشريعات  في وضع بعض 
للدولة الفرنسية، وهو صاحب إجنازات 
القانونية  العلوم  ومؤلفات ضخمة في 
التي تعتمدها غالبية اجلامعات والكليات 
احلقوقية في لبن���ان والعالم، وبالتالي 
فإن اللواء السيد ال يستطيع هو وسواه 
وضع الغبار على مصداقية الوزير جنار 
وحسن إدارته للمؤسسة القضائية، وال أن 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »نواب زحلة« وتكتل 
»القوات اللبنانية« النائب جوزف معلوف 
ان ردة الفع���ل التي أبداها »حزب اهلل« 
و»التيار الوطني احلر« حيال استدعاء 
القضاء للواء املتقاعد جميل السيد على 
اثر تهديده رئيس وزراء لبنان وتهجمه 
عل���ى مدعي عام التميي���ز والعديد من 
املقامات الرسمية، مبالغ فيها وتصب في 
مضمون عملية جتريد الدولة من هيبتها 
الدستورية  وإفراغها من مؤسس���اتها 
والقضائية والعسكرية، الفتا الى ان ما 
كان يقال حتت الطاولة وفي اخلفاء أصبح 
اليوم يقال علنا ويعبر عنه صراحة في 
املواقف املتمردة على القرارات القضائية 
واملتحدية للقوى األمنية والدستورية، 
ودائما حتت عنوان شهود الزور واحملكمة 

الدولية.
ولفت النائب معلوف في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان اجلميع بانتظار كيفية 
تعامل القضاء اللبناني مع متنع اللواء 
السيد مدعوما من »حزب اهلل« و»التيار 
الوطن���ي احلر« عن مثوله أمام املباحث 
املركزية الس���تجوابه، مؤك���دا ان عدم 
جتاوب اللواء الس���يد مع مذكرة مدعي 
عام التمييز سعيد ميرزا لم يسقط هيبة 
القضاء ولم ميس مكانته وحرصه على 
تطبي���ق القوانني، وذل���ك العتباره ان 
احملكمة تقضي في ظل ظروف مماثلة، 
بالتروي وعدم إعطاء محاولي االنقالب 

جوزف معلوف

في ترجمة ميدانية للموقف السياسي احملتدم رفعت عند املدخل اجلنوبي ملدينة طرابلس الفتات دعم للمدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء اشرف ريفي 
باإلضافة الى الفتة كتب عليها »اجليش والشعب وقوى االمن الداخلي« في إشارة ضمنية تعبر عن رفض شعار »اجليش والشعب واملقاومة«.
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