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معلومات لـ »األنباء«: تسوية الـ »س.س« ُأنجزت.. وُتعلن بالتزامن مع قرار االتهام
 المحكمة الدولية تعلن بدء المحاكمات في سبتمبر أو أكتوبر وال تستبعد أن تكون غيابية 

)محمود الطويل(الفتة في منطقة عائشة بكار في بيروت مؤيدة للمدير العام لقوى األمن الداخلي أشرف ريفي

مصادر: حزب اهلل وعون وراء الحملة على ريفي
بيروت ـ محمد حرفوش

انتقدت مصادر في 14 آذار ما أسمته »حملة 
االفتراءات الش��نيعة التي تط��ول قوى األمن 
الداخل��ي ومديرها العام اللواء أش��رف ريفي 
وفرع املعلوم��ات، خصوصا على صعيد ملف 

العمالء«.
واعتب��رت »ان التدبير ال��ذي اتخذه وزير 
الداخلية زياد بارود بحق اللواء ريفي بس��بب 
تخطيه الوزير في نشر »مراسلة سياسية« غير 
معدة للنشر وتتعلق برد ريفي على سؤال من 

عضو من تكتل التغيير واإلصالح النائب نبيل 
نقوال، يصبح في ظروف طبيعية ميارس فيها 
وزير الداخلية صالحياته، كما يجب وال يشهد 
انقساما حادا بني فريقني سياسيني يتوسطهما 
بارود، باعتباره جزءا من الكتلة الوسطية التي 
يش��كلها رئيس اجلمهورية ويتولى احد هذين 
الفريقني الهجوم والتجن��ي على مديرية عامة 
تابعة لوزارة الداخلية. وأشارت املصادر الى 4 

أسباب وراء استهداف قوى األمن الداخلي.
أوله��ا: عائد الى كون ح��زب اهلل ال يتحمل 

وجود مؤسس��ة عس��كرية او أمني��ة خارجة 
عن وصايته، ولذلك يعمل املس��تحيل من اجل 

إخضاع مؤسسة قوى األمن او تدجينها.
أما السبب الثاني: فمرده الى متكن املديرية 
العامة لقوى األمن الداخلي من كش��ف شبكات 
من العمالء إلسرائيل عجز حزب اهلل نفسه عن 
كشفها، وهذا ما يخلق للحزب نوعا من »عقدة 

نقص« إزاء فرع املعلومات.
الس��بب الثالث: ناجم ع��ن توقيف العميد 
املتقاع��د فاي��ز كرم بتهم��ة العمال��ة، وهذا ما 

أدى ال��ى إرباك العماد ميش��ال عون في بيئته 
املسيحية، كما الوطنية، وأظهر ان حزب اهلل ال 
يكترث ملوضوع العمالء، إال الستخدامه لغاياته 

وأهدافه.
الس��بب الرابع: عائ��د الى إجن��ازات هذه 
املديرية والفرع التابع لها على مستوى التعاون 
مع احملكمة الدولية، هذه احملكمة التي تتعرض 
للقصف السياس��ي من قوى محلية وإقليمية 
كونها جتسد العدالة التي تعمل هذه القوى على 

تغييبها إبقاء للبنان ساحة مستباحة.

بيروت ـ عمر حبنجر
المرجح دعوة مجلس الوزراء اللبناني الى عقد 
جلسة غدا السبت، الجراء تعيينات مستعجلة، 
ولمتابعة النظر بملف »شهود الزور« وبالتالي 
لكسر حالة الشلل التي ألمت بهذا المجلس منذ 
طرح المعارضة لملف الش���هود كأولوية على 

بساطه.
ويبدو ان المش���اورات الت���ي قادها رئيس 
الحكومة س���عد الحريري مع المعارضة، عبر 
رئيس مجلس النواب نبيه بري قادت الى تسوية 
تؤول الى طرح ملف الشهود على مجلس الوزراء 
ليس كبند أول كم���ا تطلب المعارضة بل كبند 
ضمن البنود، على ان يستكمل البحث فيه بجلسة 

الحقة مطلع االسبوع المقبل.
وقالت المصادر الحكومية ان الرئيس الحريري 
يعمل على ايجاد مخرج لجميع االطراف، مستبعدة 

تغيب اي فريق عن الجلسة او مقاطعتها.

المخرج المطلوب

ويبدو ان المخرج المطلوب يش���مل مرحلة 
ص���دور القرار االتهامي، وما بعد صدوره، وفي 
معلومات ل� »األنباء« من مصادر ثقة ان التسوية 
التي تعمل عليها دمشق والرياض والى حد ما 
باريس التي اس���تقبلت امس الرئيس السوري 
بش���ار االسد، ستكون جاهزة لالعالن بالتزامن 
مع صدور القرار االتهامي لمدعي عام المحكمة 

الدولية الخاصة بلبنان.
ومن عناوين التسوية المنتظرة التركيز على 
الثوابت اللبنانية وعلى االلتزام باتفاق الطائف 
وتس���وية الدوحة التي تحرم استخدام السالح 
في الداخل، اضافة الى احترام مقررات الشرعية 
الدولي���ة، مقابل عدم تبني قوى االكثرية وعلى 
رأسها الرئيس سعد الحريري لقرار االتهام، بما 
يتضمنه من تسمية لعناصر في حزب اهلل، وترك 

هذا الشأن للمحكمة الدولية.

الوضع تحت السيطرة

وردا على سؤال ل� »األنباء« قال نائب قريب 
من االكثرية: ان الوضع تحت السيطرة ورحب 
المعاون السياس���ي للرئيس نبيه بري النائب 
علي حسن خليل بانعقاد جلسة مجلس الوزراء 
ليستمر في مهامه، خصوصا استكمال البحث في 
المرجع القضائي الذي يتعين ان ينتهي اليه ملف 
شهود الزور، متحدثا عن اشارات مشجعة على 

مستوى االتصاالت السعودية – السورية.

وقالت مصادر حكومية ان الرئيس الحريري 
يريد من هذه الجلس���ة ان تكون جسرا للعبور 
الى العمل ودعوة للتواص���ل وليس للتحدي، 
وان ملف شهور الزور سيكون بندا على جدول 
اعمالها، نزوال عن���د اصرار المعارضة لكنه لن 

يكون بندا اول، كما يطالب المعارضون.
وبحسب المعلومات فان الرئيس بري الذي 
تبنى مؤخرا ملف شهود الزور ال يرى ان المشكلة 
تحل ب���ادراج هذا البند في منتصف الجدول او 
في آخره بل بضرورة حس���م الموقف منه وان 
عدم تصوي���ت الوزراء عل���ى احالته للمجلس 
العدلي العربي لن يؤثر على وجود المعارضة 

في الحكومة.
وبهذا يمهد الرئيس بري الى احتمال سقوط 
مشروع المعارضة بالتصويت في مجلس الوزراء 
علما ان الرئيس ميش���ال سليمان ومعه النائب 
وليد جنبالط يتجنبان طرح هذا الموضوع على 
التصوي���ت في مجلس الوزراء خش���ية ضياع 
موقفهما الوسطي والتوافقي، بفعل االصطفاف 

المفروض على هذا الطرف او ذاك.
وضمن مقترحات الحلول الوس���ط ان يبدأ 
مجلس الوزراء بمناقشة ملف »شهود الزور« ثم 

يؤجل البت بها الى مطلع االسبوع المقبل.

تنازالت متبادلة

مصادر رئاس���ية قالت ان الرئيس ميش���ال 
س���ليمان يس���عى الى تفادي جولة جديدة من 
التأزم وهذا يتطلب تنازالت متبادلة من األكثرية 

والمعارضة.
لكن النائب علي حس���ن خليل، أكد ترحيب 
المعارضة بعقد جلسة لمجلس الوزراء بيد انها 
مع »اس���تكمال« النقاش في البند الذي توقفت 
عنده، وهو ملف شهود الزور مع احترامنا لنتيجة 

التصويت في مجلس الوزراء.

المحكمة

في غضون ذلك، قالت المحكمة الدولية أمس 
إن محاكمة المتهمين المحتملين في قضية اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري 

قد تبدأ في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وقال هيرم���ان فون هيبل مق���رر المحكمة 
للصحافيين في مقر المحكمة إن هذا س���يكون 
»سيناريو يفترض أفضل االحتماالت«، وأضاف 
أنه إذا لم تحدث اعتقاالت فإن المحاكمة يمكن أن 

تعقد أيضا وأن تحاكم المتهمين غيابيا.

استهجان أكثري لموقف جنبالط عن السنيورة

أبناء مفتي راشيا الراحل يتمردون على القادري

الكالم الذي أطلقه النائب وليد جنبالط في موقفه
األس���بوعي جلريدة »األنباء« التابعة حلزبه بأننا 
لم نكن بحاجة الى »ويكيليكس« لنكتشف ان مرجعا 
سياسيا يتظاهر بالبطولة في كل خطاباته ويستلحقها 
برم���ي قنبلة صوتية على حديقة منزله اخللفية، هذا 

الكالم أثار موجة استهجان واستنكار لدى فريق 14 آذار 
خصوصا ان الشخص املعني هو السنيورة، فاعتبرت 
األوساط أن جنبالط دخل في املعركة الشخصية مع حلفاء 
األمس ولن يتورع عن كشف محاضر اللقاءات للقيادات 

خالل ثورة األرز التي استمرت خمس سنوات.

علي رباح
ما ان توفي مفتي راش����يا الشيخ رؤوف القادري 
األسبوع املاضي، حتى بدأت املشاكل السياسية تظهر 
للعلن ب����ن أوالده الذين ميلكون نفوذا كبيرا ضمن 
عائل����ة القادري من جهة وبن عض����و تكتل »لبنان 
اوال« النائب زياد القادري من جهة اخرى. وفي هذا 
الس����ياق أكدت مصادر مواكب����ة ملجريات األمور في 

البقاع الغربي ان النائب الس����ابق عبدالرحيم مراد 
احد أبرز وجوه املعارضة، دعا الى حفل تأبن للراحل 
بعد غد في مركز »عم����ر املختار«، وهو ما رحب به 
أبناء املفتي الراحل وعدد كبي����ر من أقطاب العائلة 
رغم معارضة النائب الق����ادري وطلبه منهم رفض 
الدعوة، ما يشير الى ان »القادري ال ميون على أبناء 

القادري« بحسب املصادر.

عبداهلل لـ »األنباء«: التمسك بالمظلة 
العربية المخرج الوحيد أمام اللبنانيين

ماروني لـ »األنباء«: وصلنا إلى حائط مسدود 
ونحن بحاجة إلى أعجوبة

أكد أن نجاد كرر للحريري عبارة »نحن في خدمتكم«  أمل أن يكون الحل لبنانياً بدل التكاسل

د.علي عبداهلل

العميد فايز كرم

ايلي ماروني

ان م����ا يربط لبن����ان بإيران هو 
الصداق����ة التاريخية، اضافة الى 
تالقي الدولتن على معاداة الكيان 
الصهيون����ي ومقاوم����ة عدوانية 
مشاريعه التوسعية في املنطقة، 
مؤك����دا ان اي����ران ال تتدخل في 
الشأن اللبناني الداخلي سوى عبر 
تقدميها املساعدات السخية للشعب 
اللبناني وللمناطق اللبنانية دون 
اي متيي����ز بن منطق����ة واخرى، 
مش����يرا الى ان الرئيس االيراني 
محمود احم����دي جناد كرر مرارا 
امام الوفد الوزاري املرافق للرئيس 
احلريري خ����الل زيارته االخيرة 
لطهران عبارة »نحن في خدمتكم«، 
ما يعني ان السياس����ة االيرانية 
تعني بخدمة الشعب اللبناني على 
جميع املستويات، معتبرا في املقابل 
ان هناك من يحاول ايهام الناس 
ب����ان ايران تتدخل في الش����ؤون 
ام  اللبنانية سواء بشكل مباشر 
عبر بعض الفرقاء اللبنانين بهدف 
العام واستقطاب  الرأي  جتييش 
الش����ارع وابقائه متأهبا، مشيرا 
ال����ى ان الرئيس جناد اثبت عدم 
صحة ما يحاول البعض زرعه في 
أذهان املواطنن وذلك عبر اتصاله 
بالعاهل السعودي امللك عبداهلل 
وبالرئيس السوري بشار األسد 
قبيل مجيئه ال����ى لبنان كونهما 
اجلهتن االساس����يتن املعنيتن 
باملبادرة اليجاد تسوية بن الفرقاء 
اللبنانين، مما يثبت ان ايران ال 
تتدخل في الش����أن اللبناني كما 

يحلو للبعض تصويره.

ملف شهود الزور الى املجلس 
العدلي، لذا فمن هنا يبدو من 

يعطل مجلس الوزراء.
واض����اف مارون����ي: واما 
في موض����وع طاولة احلوار، 
فكلن����ا يعلم م����ن تغيب عن 
جلس����ة احلوار االخيرة ومن 
ثم ع����اد رئي����س اجلمهورية 
ميشال س����ليمان واجتمع مع 
اقطاب طاولة احلوار بصورة 

منفردة.
وام����ا بالعودة الى مجلس 
النواب، فالدعوة الى اي جلسة 
هي بيد رئيس املجلس نبيه 
ب����ري، فمن هن����ا واضح جدا 
من يضع الش����روط ويفرض 
ويعتقل املؤسسات الدستورية 
بانتظار حتقيق شروطه حتى 
ميكن االفراج عن االمور التي 
تخص املواطنن، مشيرا الى ان 
ما اعلنته قوى 8 آذار مرات عدة 
انه من ضمن االمور املتداولة 
واملطروحة انه ف����ي حال لم 
تتحقق مطالبهم قد يصلون الى 
االعتكاف عن العمل احلكومي او 
االستقالة بهدف شل احلكومة 

وضربها واسقاطها.
واكد مارون����ي ان قوى 8 
آذار ه����ي التي تعطل بدءا من 
مجلس ال����وزراء وصوال الى 
طاول����ة احلوار، مش����يرا الى 
الرئيس بري ش����ارك في  ان 
جلسة احلوار االخيرة بينما 
اآلخرون هم الذين يعترضون 

ويعطلون.

السعودية � السورية وان شهدت 
بعض التباطؤ في اآلونة االخيرة 
اثر الوعكة الصحية التي أملت بخادم 
احلرمن الشريفن امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز، فهي مازالت مستمرة 
في جهودها عبر القنوات الثنائية 
للتوصل الى تسوية بن اللبنانين 
تنقذ لبن����ان وتخرجه من حالته 
الراهنة، مؤكدا ان التمسك باملظلة 
 � العربية وحتديدا مبعادلة »س 
س« كوس����يلة اساسية للخروج 
من النفق هو اخليار الوحيد امام 
اللبنانين الذي يحول دون متادي 
العدو االسرائيلي ومن خلفه بعض 
ال����دول الغربية ف����ي اللعب على 
املتناقضات اللبنانية واستغاللها 
بهدف انفاذ مشاريعه التوسعية 

في املنطقة.
وعن الدور االيراني في تهدئة 
الداخل اللبنان����ي � اقله من جهة 
حلفائها فيه � رأى الوزير عبداهلل 

لبحث كل املواضيع بدل حصرها 
ف����ي موضوع موح����د، اال وهو 
االستراتيجية الدفاعية، مشيرا 
الى ان االستراتيجية سبق حلزب 
اهلل ان اعلن ان موضوع السالح 
خط احم����ر وال يجوز املس به، 
واش����ار الى انه يجب االعتماد 
على انفسنا وجنتمع كلبنانين 
لنجد احلل على الرغم من احلائط 

املسدود امامنا.
وحول موضوع عدم انعقاد 
ال����وزراء وتعطي����ل  مجل����س 
املؤسس����ات، قال ماروني: من 
الواضح جدا من يريد ان يعطل 
املؤسسات، بدءا مبجلس الوزراء، 
ومن اعلن ان املجلس لن ينعقد اال 
اذا حتققت الشروط، وبالتالي كلنا 
يتذكر عندما اعلن العماد ميشال 
عون وفريق 8 آذار انه لن تكون 
هناك من جلسات ملجلس الوزراء 
اال اذا كان البند الرئيسي احالة 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير الشباب والرياضة 
د.علي عب����داهلل )حركة أمل( ان 
الراهن بات  اللبنان����ي  الوض����ع 
يشكل اعباء سياسية واقتصادية 
واجتماعية جس����يمة على كامل 
اجلسم اللبناني باعضائه الرسمية 
واحلزبي����ة والش����عبية، ويدق 
ناقوس اخلطر حيال ما قد تؤول 
اليه االمور من تدهور فيما لو لم 
يتفاه����م اللبنانيون على صيغة 
تخرج البالد من ازمتها الراهنة، 
معتبرا ان اضاعة الوقت في ظل 
ظروف مماثلة قد يقود البالد الى 
ما ال حتمد عقباه، وبالتالي يعتبر 
الوزير عبداهلل ان االسراع في ايجاد 
احللول مسؤولية وطنية يتحملها 
جمي����ع الفرقاء اللبنانين الى اي 
جهة او توجه سياس����ي انتموا، 
مشيرا الى ان املبادرة السعودية 
� السورية ال تكفي وحدها لتحقيق 
االستقرار على الساحة اللبنانية ان 
لم يبادر اللبنانيون � كل اللبنانين 
� الى مالقاته����ا لتعزيز خطواتها 
وترس����يخ ركائزها، الفتا الى ان 
الرئيس العماد ميشال سليمان بادر 
مشكورا الى مناقشة اقطاب طاولة 
احلوار في محاولة منه الحتواء 
االزمة وفرملة تقدمها امنا جناح 
مبادرته هذا مرهون بكيفية مقاربة 
اعضاء طاولة احلوار الهمية مسعاه 
الرامي الى انقاذ الوضع من الهبوط 

الى مزيد من التدهور.
الوزير عب����داهلل في  ولف����ت 
تصريح ل� »األنباء« الى ان املبادرة 

بيروت ـ أحمد منصور
اعرب النائب ايلي ماروني عن 
التطورات  ارتياحه ملسار  عدم 
الس���احة  واملس���تجدات على 
الداخلية، معتبرا  السياس���ية 
الى اعجوبة حيث  اننا بحاجة 
وصلنا الى حائط مسدود اليوم 
وال يجوز ان يستمر الوضع بهذا 

االمر.
 وقال مارون���ي في تصريح
ل� »األنباء« في معرض تعليقه 
العربية النقاذ  على املس���اعي 
الوضع ف���ي لبنان: كلنا نتذكر 
القمة العربي���ة التي عقدت في 
قصر بعبدا منذ مدة والتي جمعت 
خادم احلرمن الش���ريفن امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
السوري بش���ار االسد ورئيس 
اجلمهوري���ة العم���اد ميش���ال 
سليمان، واننا نتذكر ما صدر 
انش���ائي دعا  عنها م���ن بيان 
اللبنانين الى عدم اللجوء الى 

العنف ونبذ اخلالفات.
واضاف: كنا نأمل ان يكون 
احل����ل لبناني����ا بدل التكاس����ل 
القيادات  الذي يضرب  والكسل 
اللبنانية التي باتت تعتمد كليا 
على التدخالت اخلارجية النقاذها 
من حاالت تعيشها، ومن االنقسام 
والتفتت، واننا نشكر املبادرات 
التي حتل مكان اللبنانين النقاذ 
لبنان، لكنني ال اتوقع خيرا وال 

جديدا في هذه املبادرات.
واكد ماروني ضرورة ان تعقد 
� لبنانية  طاولة حوار لبنانية 

القضاء يتهم رسميًا فايز كرم بالتعامل مع إسرائيل
بيروت ـ يوسف دياب

اتهم قاضي التحقيق العسكري 
االول ري���اض ابو غي���دا القيادي 
التيار »الوطني احلر«  البارز في 
العميد املتقاع��د فايز كرم بالتعامل 
العدو االس���رائيلي وتزويده  مع 
مبعلومات سرية تنال من الدولة 

وسلطتها.
وطلب القاضي ابو غيدا في قرار 
اتهامي اص���در امس انزال عقوبة 
االشغال الشاقة مدة عشرين سنة 
بحق كرم، كما طلب العقوبة نفسها 
للمدعى عليه الفار من وجه لعدالة 
الياس كرم كمتدخل في اجلرمية.

وفي وقت لم يوزع فيه هذا القرار 
ولم ينشر، افادت مصادر قضائية 
بان حيثيات القرار تضمنت اتهامات 

للعميد املتقاعد فايز كرم باجراء 
لقاءات مع ضباط االس���تخبارات 
االسرائيلية اثناء اقامته في فرنسا، 
وانه استمر في االتصال مع املخابرات 
االسرائيلية بعد عودته الى لبنان، 
وانه زودها مبعلومات سرية، من 
بينها ما يتعلق باالجتماعات التي 
كان يعقدها رئيس تكتل »التغيير 
واالصالح« النائب ميش���ال عون 
مع قيادة حزب اهلل ومضمون ما 
يدور فيه���ا، اضافة الى معلومات 
عن اللقاءات التي كانت تعقد بن 

قياديي احلزبن وكوادرهما.
واحال القاضي ابو غيدا العميد 
فايز كرم الى احملكمة العسكرية، 
طالبا محاكمته مبوجب مواد االتهام 

التي ساقها ضده.

أخبار وأسرار لبنانية

كالم قاله األسد للحريري في »السحور الرمضاني«: نقلت »الديار« 
كالما للرئيس السوري بشار االسد قاله لرئيس احلكومة 
س����عد احلريري في لقائهما االخير الذي عرف بلقاء 
»السحور الرمضاني« وكان لقاء سيئا، اذ فوجئ الرئيس 
احلريري بالكالم الذي وجهه اليه الرئيس االسد فقال 
له: »لقد تصاحلنا، وبنينا قاعدة لعالقات جيدة على 
الصعيد الشخصي، كما على صعيد العالقة بن سورية 
وتيار املستقبل، والعالقة بن سورية والطائفة السنية، 
وكذلك على صعيد العالقة بن س����ورية ولبنان من 
خالل موقعك كرئيس للحكومة، لكن ال أفهم كيف تترك 
املجموعة التي حتيط بك من مصطفى علوش الى أحمد 
فتفت الى عمار حوري، الى كل هؤالء، كل يوم يهاجمون 
املقاومة وينتقدون ضمنا سورية، على عكس ما حصل 
من مصاحل����ة بيننا، وكان علي����ك ان حتول قناعتك 

باملصاحلة الى قناعات اآلخرين الذين هم حولك«.
سليمان جنا من »حادث عرضي«: جنا الرئيس ميشال سليمان 
م��ن حادث عرضي كاد يصيبه لوال العناية االلهية، عندما 
كان يتفقد حريق فتري في جبيل قبل أيام وحصل اشتعال 
وانفجار في خطوط التوتر العالي التي سقطت على األرض 

بعد حلظات من مرور موكب رئيس اجلمهورية.
احلريري أوعز بعدم الرد على بري: رغم احلدة التي تضمنها 
املوقف األخير للرئيس نبيه بري محمال رئيس احلكومة 
س����عد احلريري مس����ؤولية تعطيل جلسات مجلس 
الوزراء ألنه يخشى فتح ملف شهود الزور والتصويت 
عليه، أوعز احلريري الى نواب كتلة املستقبل بعدم 
الرد على بري، وكان حاس����ما في هذا اإليعاز »لوحظ 
في هذا االطار ان د.سمير جعجع امتنع عن التعليق 
على كالم بري مكتفيا بالقول كل ش����يء من الرئيس 

بري مقبول«.
محادثات متهيدية: اس��تبق مستشار الرئيس السوري 
بشار االسد للشؤون الفرنس��ية الوزير السابق ميشال 
سماحة وصول االسد وأجرى في باريس محادثات متهيدية 
مع مستشاري س��اركوزي تناولت بشكل خاص الوضع 

في لبنان واملستجدات املتسارعة.
فرجنية ايضا إلى االليزيه: أضيف اس����م النائب سليمان 
فرجنية على الئحة القيادات اللبنانية املسيحية التي 
سيلتقيها الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي »الالئحة 
شملت أسماء العماد ميش����ال عون الذي زار باريس 
الشهر املاضي، والرئيس أمن اجلميل ود.سمير جعجع 

اللذين سيزوران باريس هذا الشهر«.


