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 عضو كتلة اإلصالح والتغيير أكد أن النظام األمني الحالي بدأت تظهر هويته الحقيقية 

!«CBC» أسود لـ «األنباء»: العقيد وسام الحسن يقف وراء تقرير 

 أردوغان من بيروت: سنمنع وقوع حرب أهلية في لبنان
 عون كشف عن احتمال تحول المسعي السوري - السعودي إلى مبادرة دولية .. وجنبالط يطالب الحكومة برفض القرار االتهامي المرتقب 

 بيروت ـ عمر حبنجر
  وصل الى بيروت صباح امس 
رئيـــس وزراء تركيا رجب طيب 
أردوغان، حيث استقبله الرئيس 
سعد احلريري، وانتقل فورا الى 
القصر اجلمهوري في بعبدا، حيث 
الرئيس ميشال سليمان،  التقى 
ومن بعبدا الى «عني التينة» حيث 
كان رئيس مجلس النواب نبيه 

بري.
  وبعد الظهر زار أردوغان بلدة 
«الكواشـــرة» في عـــكار، يرافقه 
رئيس احلكومة سعد احلريري، 
حيث دشـــن مدرســـة أنشـــأتها 
حكومته في هذه البلدة اللبنانية 
التي يقطنها مواطنون من أصول 
تركية، اضافة الى آبار ارتوازية 
في الكواشرة وحارتها «عيد مون» 
حيث مواطنوها من أصول تركية 
ويتحدثون اللغة التركية ايضا. 
وعصرا عاد أردوغان ومضيفه الى 
بيروت، حيث عقدا جلسة مباحثات 
رسمية في السراي الكبير، امتدت 
الى موعد العشاء التكرميي الذي 
أقامه الرئيس احلريري على شرف 

الضيف التركي.
  واليـــوم اخلميس يشـــارك 
أردوغـــان في املؤمتـــر املصرفي 
العربي في بيروت، وبعده ينتقل 
الى صيـــدا، حيث يفتتح «املركز 
الصحي التركي» ملعاجلة احلروق، 
ويتابع من صيدا الى «الناقورة» 
على احلدود اللبنانية مع إسرائيل، 
حيث يلتقي القوات التركية ضمن 

االمور اسوأ من وقوعها.

  جاهزون للمساعي

  وردا على سؤال آخر، قال: انا 
احب اخي سعد احلريري كثيرا، 
رحم اهللا اباه، لقد تنامت عالقتنا 
بشكل سريع مبجرد التعرف عليه 
وعندما حصل احلادث تأملنا كثيرا، 
ألن مثل هذه االغتياالت ال مكان لها 
البعض يقوم بأشياء  في ديننا، 

ليست من واقعنا.

  هدنة داخلية ليومين

  ومع وصول رئيس وزراء تركيا 
الى بيروت، بدأت هدنة سياسية 
ليومني، علما ان االجواء السياسية 
املضطربــــة لم تغب عــــن الزائر 
التركي، في ضوء استمرار الغموض 
حول نتائج املساعي السعودية ـ 
الكالم  السورية، في حني يتزايد 
عن قرب صدور القرار االتهامي في 
جرمية اغتيال احلريري والشهداء 
التســــريبات  اآلخريــــن وجديد 
املرتبطة مبناحي التحقيق وقرارات 

احملكمة االخرى.

  عون يرجح مبادرة دولية

  ففيما اشار عون الى احتمال 
حتول املسعى السوريـ  السعودي 
الى مبادرة دولية، آمال في جناحها، 
طالـــب النائـــب وليـــد جنبالط 
احلكومة اللبنانية بأن تشـــجب 
الدولية وأن  باالجماع احملكمـــة 

ترفض قرارها االتهامي. 

«اليونيفيل»، منهيا بذلك زيارته 
للبنان.

  وعلـــى اجلانـــب االقتصادي 
التوقيع على  للزيـــارة ســـيتم 
فـــي مجاالت  اتفاقيـــات تعاون 
التجارة وإنشاء خط بحري إلى 
جانـــب تزويد لبنـــان بالكهرباء 
والغاز الطبيعي ومتويل مشروع 

السكك احلديدية.

  اعتراض على القلق

الى بيروت    وغداة وصولـــه 
نشرت صحيفة «السفير» مقابلة 
مع أردوغان، كاد فيها يعبر عن 

اعتراضه علـــى «القلق اللبناني 
العام من أجواء الفتنة والصراع 
الداخلي الذي حـــاول ان يبدده، 
مقترحا منع اإلعالم من التحدث 
عنه، ألنه مبالغ فيه، اذ ال املدعي 
العام للمحكمة الدولية قال كلمته 
وال العدالـــة ميكن ان تبنى على 
فرضيات وتكهنات وال الوساطات 
انتهت، وال الوساطة التركية ايضا 
التي قال ان أنقرة بصددها اآلن»، 
مع ان األمر ال يســـتدعي التدخل 

كما قال.
  وأشـــار الى ان هـــذه الزيارة 
مقررة منذ أشهر، واملقصود بهذا 

التأكيد على انها ليست ردا على 
زيارة الرئيـــس اإليراني أحمدي 
جناد الذي زار العاصمة بيروت، 
والضاحية اجلنوبية واجلنوب، 
بينما يـــزور أردوغان إلى جانب 
العاصمة بيروت عاصمة اجلنوب 
صيدا ومنطقة عكار مع ما لهذه 
املناطق مـــن خصائص مذهبية، 
علماـ  تقول «السفير»ـ  ان انقرة لم 
تقطع تواصلها مع إيران او مع اي 
من الدول املعنية بالشأن اللبناني، 
وان أحد مستشاري أردوغان زار 
طهران خـــالل اليومني املاضيني، 
كما هو احلال فـــي التواصل مع 

سورية.
  وحول الصراع الداخلي احملتمل 
قال أردوغان: الذين ميهدون لهذا 
الداخلي لن يستطيعوا  الصراع 
التخلص من املسؤولية التاريخية، 
وفي حال ظهرت بوادر مثل هذه 
احلرب ال سمح اهللا، فسنعمل على 
منع وقوع حرب أهلية، ال تركيا 
فقط، بل دول اجلوار مبا تستطيع 
ملنعها، كمـــا حصل عندما نزعنا 
الفتيل مع ســـورية والسعودية 
وقطر وإيران، ومتنى عدم التفكير 
في هذا االمر، ألن عندنا في تركيا 
مفهـــوم يقول ان شـــيوع بعض 

 بيروت ـ زينة طبارة
  رأى عضو تكتل «التغيير واالصالح النائب زياد 
أسود، انه وعلى الرغم من ان تقرير محطة CBC الكندية 
حول امكانية ضلوع رئيس شعبة املعلومات في قوى 
األمن الداخلي العقيد وسام احلسن في جرمية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري غير بعيد عن املنطق، اال ان 
التساؤالت تبقى ســــيدة املوقف حول توقيت نشر 
التقرير وأبعاده، وما اذا كان العقيد احلســــن نفسه 
يقف وراء التقرير املذكور ويشــــرف على تسويقه 
اعالميا، وذلك بهدف تبييض صفحة احملكمة الدولية 
النتزاع صفة التســــييس عنها من خالل حمل الرأي 
العام اللبناني والدولي على القول ان اصبع االتهام 
ليس موجها فقط الى «حزب اهللا» امنا ايضا الى أحد 

أركان النظام األمني اخلاص بالرئيس احلريري.
  ولفت النائب اسود في تصريح لـ «األنباء» الى ان 
ما نشرته محطة CBC الكندية أكبر من مجرد تقرير 
وأبعد من مجرد اتهام لشـــخصية أمنية مقربة من 
رئيس احلكومة سعد احلريري، معربا عن مخاوفه 
من ان يكـــون التقرير عملية تزوير جديدة ينفذها 
العقيـــد احلســـن بتوجيه من القيمني على مســـار 
احملكمة الدولية وبغطاء سياســـي مباشر من قبل 
جهات سياسية معينة، وذلك بهدف زعزعة تصدي 

املعارضـــة اللبنانية التهام احملكمة الدولية «حزب 
اهللا» بجرمية االغتيال، مشيرا الى ان اختيار التقرير 
السم وسام احلسن ليكون موضع شبهة في عملية 
االغتيال، ليس ســـوى لكونه عنصرا أساســـيا من 
عناصر نشأة احملكمة الدولية والرجل األمني املتهم 
من قبل املعارضة بفبركة شـــهود الزور وبتضليل 
التحقيقـــات، وأيضا لكونه االكثر فعالية على خط 
احملكمة الدولية جلهة تواصله مع احملققني الدوليني، 
ناهيك عن امساكه باملفاصل األمنية لقوى ١٤ آذار، 
معتبرا ان التقرير ليس الكذبة االولى التي يطلقها 

العقيد احلسن ولن تكون االخيرة.
  هذا واعتبر النائب اســـود ان إصـــرار الرئيس 
احلريري على جتديد ثقته بالعقيد احلسن اثر نشر 
التقرير املذكور أعاله، خير دليل على احاطته لهذا 
االخير بالغطاء السياســـي املطلوب لترتيب عملية 
 ،CBC التقرير املشار اليه وتسويقه عبر محطة الـ
واال ملا كان الرئيس احلريري دافع عن العقيد احلسن 
من خالل جتديده الثقة به، في وقت لم يبد فيه أي 
غيرة على «حزب اهللا» واملقاومة اثر ما نشرته مجلة 
«دير شبيغل» في تقرير مشابه، الفتا الى ان النظام 
األمني احلالي الذي مت انشاؤه برؤوس أمنية متعددة 
في العام ٢٠٠٥ خلدمة فريق سياســـي معني، بدأت 

تظهر هويته احلقيقية على املســـتويني السياسي 
واألمني وتنكشـــف على املأل ارتكاباته التعســـفية 
بحق اللبنانيني غير املوالني للحريرية السياســـية 
واالقتصادية، وبالتالي يرى النائب أسود ان تقرير 
الـ CBC سيكون أحد عوامل سقوط هذا النظام األمني 
اضافة الى العوامل االخرى املتجسدة في عدم شرعية 
فرع املعلومات وبتوقيف االبرياء للتشفي من أخصام 
ما يســـمى بقوى ١٤ آذار وفي مقدمتهم القيادي في 
التيار «الوطني احلر» العميد فايز كرم. (املوقوف 

بجرم التعامل مع إسرائيل).
  بدوره رأى اللـــواء جميل الســـيد أن تقرير الـ 
«CBC» هـــو تقرير مخابراتي بامتياز ســـواء جلهة 
مكان صدوره أو مضمونـــه أو توقيته، معتبرا أن 
الغاية من تسريبه قبل صدور القرار الظني املرتقب 
هو تسليط الضوء مجددا على حزب اهللا من جهة، 
واإليحاء من جهة أخرى بأن العقيد وســـام احلسن 
هو مشتبه به أيضا لتبرئته مسبقا من تهمة توريط 
حزب اهللا لكون احلسن وجهازه هما مصدر املعلومات 
عن الشـــبكة اخلليوية في فرضية اتهام حزب اهللا 
كما كان احلسن أيضا من املصادر الرئيسية التهام 
ســـورية والضباط األربعة بواســـطة شهود الزور 

خالل الفترة املاضية. 

 الفتات مرحبة بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على  طريق املطار  

 زياد أسود 

 بلمار عن التقرير الكندي: يعرّض أرواحاً للخطر 
 عواصم ـ وكاالت: انتقد املدعي 
العام للمحكمة اخلاصة بلبنان دانييل 
بلمار مساء أمس األول تقارير حملطة 
ــي بي سي» الكندية تتهم حزب  «س
ــل رئيس الوزراء اللبناني  اهللا مبقت
األسبق رفيق احلريري.  وقال بلمار 
في بيان ان التقرير يعرض أرواحا 
ــى التحقيق في  ــر ويؤثر عل للخط
التعقيب  اغتيال احلريري، رافضا 
على صحة تلك التقارير، مؤكدا العمل 
بأقصى اجلهد والسرعة لضمان رفع 

مسودة عريضة اتهام إلى قاضي التحقيقات إلقرارها في املستقبل 
القريب». بدوره أشار رئيس «تكتل التغيير واإلصالح» النائب العماد 
ــال عون، إلى أن القرائن التي وضعت بتقرير الشبكة الكندية  ميش
CBC تثبت الشكوك حول أن القرار الظني معروف وأنه يجب البحث 
ملعرفة احلقائق، مؤكدا ضرورة توسيع التحقيق الدولي إلجالء دور 
وسام احلسن، وهو الذي له دور في شهود الزور، معتبرا أنه على 

اجلميع انتظار اجلواب من احلسن حول هذا املوضوع. 

  املسعى السوري ـ السعودي في الثالجة: أشار مصدر مطلع الى ان 
مستشــــار خادم احلرمني الشريفني األمير عبدالعزيز بن عبداهللا 
لم يزر دمشــــق في األيام األخيرة،  وان الرئيس الســــوري بشار 
االســــد تلقى اتصاال منه قبيل توجه امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
الى واشنطن للعالج، واتفقا على لقاء يحدد موعده الحقا، وترى 
مصادر قريبة من دمشــــق ان انتقال خادم احلرمني الى الواليات 
املتحدة يضع املســــعى السوريـ  الســــعودي عمليا في الثالجة، 
وخصوصا ان جنل امللك عبدالعزيز يرافقه في رحلة االستشفاء، 
وبالتالي ســــيكون التواصل مع القيادة الســــورية هاتفيا حتى 

اشعار آخر.
   استقبال حافل للحريري في طهران: تتحدث معلومات عن استقبال حافل 
ــبت  ــيقوم بها الس أعد للرئيس احلريري خالل زيارته إليران التي س
املقبل، في موازاة برنامج لقاءات مع املسؤولني االيرانيني الكبار وفي 

طليعتهم السيد علي خامنئي والرئيس أحمدي جناد.
ــية مهمة على  ــادر الى ان للزيارة أبعادا سياس ــير مص   وفي حني تش
املستوى االقليمي وهي تشكل محطة أساسية ضمن حراك «سعودي 
ــوريـ  ايراني» انضم اليه اجلانب التركي وكذلك القطري، أرسل  ـ س
املتحدث باسم اخلارجية األميركية فيليب كراوي اشارة استباقية ألي 
ــتبعدا ان تكون لها أي  نتائج محتملة قد تصدر في نهاية الزيارة، مس

انعكاسات على عمل احملكمة الدولية.
   قزي نائبا لرئيس الكتائب اليوم: ذكرت اوساط كتائبية انه يتوقع ان 
ينتخب املكتب السياسي بصفته الناخبة السيد سجعان قزي نائبا 
للرئيس اليوم خلفا للوزير سليم الصايغ الذي سيتولى رئاسة 
مجلس ادارة الشــــركة االعالمية التي متلــــك اذاعة صوت لبنان، 
وكان حزب الكتائب قد وافق على استقالة الصايغ من موقعه وهي 

االستقالة التي جمدت الكثر من ١١ شهرا فور تشكيل احلكومة.
ــة  ــكرية الدائمة برئاس    إخالء سـبيل عمر بكري: وافقت احملكمة العس
ــيخ عمر بكري فستق لقاء  ــبيل الش العميد نزار خليل على تخلية س
كفالة مالية قدرها ٥ ماليني ليرة، بعدما باشرت امس محاكمته بحضور 
ــاحلي بجرم مشاركته مع آخرين باالنتماء الى  وكيله النائب نوار الس
ــاس واألموال والنيل  ــلح بقصد ارتكاب اجلنايات على الن تنظيم مس
ــلطة الدولة وهيبتها واحلض على النزاع واقتناء وحيازة مواد  من س
ــلحة وإيواء مطلوبني بهدف إقامة اإلمارة اإلسالمية في  متفجرة وأس

لبنان بدءا من طرابلس. 

 أخبار وأسرار لبنانية

 تظاهرة أرمنية أمام مطار بيروت 
للتنديد بزيارة أردوغان

  
  بيروتـ  وكاالت: نظم لبنانيون من اجلالية االرمنية تظاهرة أمام 
مطـــار رفيق احلريري الدولي تنديدا بزيارة رئيس الوزراء التركي 

رجب طيب أردوغان إلى لبنان التي بدأت امس وتستمر ليومني.
  وأفادت تقارير صحافية بأن أكثر من مائة شاب وشابة من اجلالية 
االرمنية وقفوا على جانب الطريق املؤدي إلى املطار ورفعوا الفتات 
منددة بالزيارة كتب على واحدة منها «اللبنانيون لم ينسوا ماضي 

تركيا الدموي في املنطقة».
  وكتب علـــى الفتة أخرى «يجب على أردوغـــان أن ينحني أمام 
الشهداء»، و«تركيا االمس واليوم هي هي، حاقدة ظاملة وتبقى حليفة 
العـــدو». وفي اجلهة املقابلة، وقف نحو مائة طالب وطالبة ورفعوا 
العلم التركي، والفتـــات مرحبة برئيس الوزراء التركي كتب عليها 

«مرحبا وأهال». 

 .. واستقبال حار من احلريري لنظيره التركي في مطار بيروت   مصافحة جتمع بني الرئيس سليمان واردوغان في بعبدا  

 زيارة أردوغان إلى لبنان.. «أوجه شبه» معكوسة مع زيارة نجاد
 ليست هذه الزيارة األولى لرئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان الى لبنان، فقد سبق له ان زار بيروت قبل عامني حلضور 
حفل تسلم الرئيس ميشال سليمان مقاليد الرئاسة في سياق الدعم 
ــاق الدوحة» الذي كان من ثماره األولى  الدولي واالقليمي لـ«اتف
ــارة األولى التي حتمل معاني  ــي، ولكنها الزي ملء الفراغ الرئاس

سياسية وتكتسب طابعا خاصا.
ــبب  ــهر وتأجلت تكرارا بس   ورغم ان الزيارة مقررة منذ أش
أجندة أردوغان املزدحمة، فإن مصادفة الزيارة مع احتدام األزمة 
الداخلية على خلفية اخلالف املستحكم حول احملكمة الدولية والقرار الظني 
الذي يقترب موعد صدوره، هذا التزامن بني الزيارة والظرف اللبناني احلساس 
أضفى أهمية على توقيتها وأدخل األتراك بشكل أو بآخر في دائرة االتصاالت 
ــاعي الناشطة الحتواء األزمة ومنع انفجار الوضع، ومن دون ان يعني  واملس
ــروعا للحل، ذلك ان أنقرة تفضل  ذلك ان أردوغان يحمل معه مبادرة أو مش
ــق ولديها أفكار عامة تتمحور  ــل مع الوضع في لبنان من خالل دمش التعام
ــي في هذا البلد مع ما  ــتقرار األمني والسياس حول فكرة احلفاظ على االس
ــعد احلريري ودعم للجهود الهادفة  ــه ذلك من دعم حلكومة الرئيس س يعني

الى منع حصول صدام شيعي ـ سني الذي لن تبقى تداعياته محصورة في 
الساحة اللبنانية وامنا ستمتد الى دول املنطقة.

  وبهذا املعنى فإن االستقرار اللبناني بات جزءا من استقرار املنطقة وهذه 
ــنيـ  الشيعي، وليس من البوابة  املرة من البوابة اخللفية، بوابة الصراع الس

األمامية، بوابة الصراع العربي - االسرائيلي.
  الزيارة اكتسبت طابعا خاصا، طابعا رسميا شعبيا مزدوجا. في البرنامج 
ــمي لقاءات مع أركان احلكم وزيارة تفقدية للقوات التركية العاملة في  الرس
نطاق «اليونيفيل» في جنوب لبنان. وفي البرنامج الشعبي زيارات الى صيدا 
ــه، والى عكار لتفقد  ــاهمت تركيا في بنائ ــفى متخصص س الفتتاح مستش
ــي مازالوا يتكلمون اللغة التركية  ــة تركمانية» (لبنانيون من أصل ترك «جالي
ويتمسكون بالعادات والتقاليد التركية). وفي البرنامجني بدا ان الرئيس سعد 
ــي. فاحلفاوة الرسمية جتلت  احلريري هو محور الزيارة ومحركها األساس
في احتفال السرايا والعشاء التكرميي، واحلفاوة الشعبية جتلت في مناطق 
ــبب الذي  ــني» (خصوصا في عكار وصيدا من دون معرفة الس «الثقل الس
ــتقبل الذي نزل الى  حدا الى جتاوز محطة طرابلس) وعند جمهور تيار املس

الشارع ترحيبا بالضيف الكبير.

  في الواقع، فإن زيارة الزعيم التركي الى لبنان تعيد انتاج املشهد الشعبي 
الذي رسمته زيارة الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد الى لبنان، وطبعا 
ــع فوارق واختالفات: ايران احتفلت في بنت جبيل القريبة من احلدود مع  م
اسرائيل، وتركيا حتتفل في «كواشرة» العكارية القريبة من احلدود مع سورية. 
عبارة «خوش أمديد» (أهال وسهال بالفارسية) حتل محلها عبارة «مرحبا» (أهال 
بالتركية). صور أردوغان ويافطات الترحيب بـ«الطيب رجب» غطت املناطق 
ــب «بالدكتور جناد» غطت  ــنية بعدما كانت يافطات الترحي ذات الكثافة الس
ــيعية. االعتراضات «األرمنية» على زيارة أردوغان  املناطق ذات الكثافة الش
سبقتها اعتراضات قوى في ١٤ آذار على زيارة جناد مع فارق ان اعتراضات 
ــكلة تاريخية، في حني ان االعتراضات على  األرمن لها عالقة باملاضي ومش

زيارة الرئيس االيراني لها عالقة باحلاضر واملشاكل الراهنة.
ــارة أردوغان التي  ــعبيا لزي   ميكن القول ان زيارة جناد أعطت زخما ش
أتاحت للشارع السني فرصة الرد باملثل. ويصعب اخفاء هذا «املنحى أو البعد 
التنافسي» بني زيارتي أردوغان وجناد الذي أسهم اللبنانيون في استحداثه 
ــة في صراعاتهم  ــذون توظيف عالقات ودول خارجي ــه، حيث يحب واضفائ

وخالفاتهم الداخلية واالستقواء بها. 
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