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أخبار وأسرار لبنانية

نقوال لـ »األنباء«: الرؤوس التي يتخوف صقر من تدحرجها قد يكون رأسه أولها!
عضو تكتل اإلصالح والتغيير ردًا على ريفي: اصمت وإال فستدفع الثمن غاليًا وستطرد من وظيفتك!

نبيل نقوال

وليد جنبالط

بالعمي���د كرم مما أدى به الى رمي 
الكرة أمام قوس احملكمة للتخلص 
من عبء الضغوطات السياس���ية 
املمارس���ة عليه، مؤكدا في املقابل 
ان جلسات احملاكمة ستكون الحقا 
علنية بحيث ُيس���مح فيها حملامي 
الدف���اع بتفنيد الوقائ���ع املزورة 
وحجم الترهيب الذي مورس ضد 
العميد كرم أثن���اء التحقيق معه، 
وبالتالي تبرئته مما حاول العقيد 
احلسن اتهامه به، مطالبا املجلس 
النيابي وعلى رأسه الرئيس نبيه 
ب���ري بايجاد حل س���ريع يضمن 
ابقاء القضاء بعيدا عن التجاذبات 
واالصطفافات السياسية للحفاظ 
على حق���وق املواطنني وحرياتهم 

من الهدر والضياع.
النائب نقوال بالرد على  وختم 
النائب عقاب صقر الذي تس���اءل 
عن س���بب صمت حزب اهلل حيال 
مطالب���ة التي���ار »الوطني احلر« 
بتبرئة العميد كرم، رد معتبرا ان 
ارتباطات النائب صقر وعالقاته هي 
أصال موضع شبهات وبالتالي فإن 
الرؤوس الكبيرة التي يتخوف من 
تدحرجها قد يكون رأسه أولها وذلك 
بناء على صمته مع فريقه السياسي 
حول ما أثاره موقع »ويكيليكس« 
فيما خص التقارير املعنية بلبنان، 
مؤكدا له ان حزب اهلل ليس بانتظار 
النائب صقر كي يتكلم او يصمت 
حول املطالبة بتبرئة العميد كرم، 
كما انه ليس بحاجة الى دروس من 
النائب صقر في الوطنية والتضحية 

في سبيل لبنان.
كما رد نقوال على حديث املدير 
العام لقوى األم���ن الداخلي اللواء 
أش���رف ريفي لصحيفة »الديار«، 

داعيا إياه اللتزام الصمت.
وفي مداخل���ة عبر تلفزيون ال�

OTV««، أشار إلى أن »هذا املوظف«، 
في إشارة إلى ريفي، »عليه أن يسكت 
وإال سيدفع الثمن غاليا وسيطرد 
من وظيفته«. وقال نقوال: »يضحك 
كثيرا من يضحك أخيرا واالتي قريب 

ان شاء اهلل«.

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عض���و تكت���ل »التغيي���ر 
واإلصالح« النائ���ب د.نبيل نقوال 
ان تهمة العمالة التي نس���بها فرع 
املعلومات في قوى األمن الداخلي 
الى العمي���د املتقاعد فايز كرم، قد 
س���قطت عن هذا األخير مبوجب 
القرار االتهامي الصادر عن قاضي 
التحقيق العس���كري االول رياض 
أبوغيدا، معتبرا ان القرار املش���ار 
اليه لم يتهم العمي���د كرم باملادة 
»274 عقوب���ات« التي تنص على 
التعامل مع العدو االسرائيلي امنا 
باملادة »278 عقوبات« التي تنص 
فقط على االتصال بالعدو، معتبرا 
ايضا انه حتى امل���ادة »278« ذات 
شقني أساسيني األول يتعلق بتسهيل 
االتصال والثاني بإجراء االتصال، 
وهو ما أنكره العميد كرم وما ليس 
واردا ف���ي التحقيقات التي أجراها 
معه فرع املعلومات بالرغم من حجم 
التعذيب والترهيب النفسي اللذين 

تعرض لهما على أيدي احملققني.
ولفت النائب نقوال في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان فرع املعلومات لم 
ينب اتهامه لكرم على أساس وثائق 
ومعلومات واعترافات امنا على مجرد 
ورود اتصاالت خارجية من أرقام 
أوروبية الى هواتفه اخلليوية والتي 
اعتبرها الفرع املذكور أرقاما تخص 
األمن االسرائيلي، متسائال عن كيفية 
معرفة فرع املعلومات لألرقام العائدة 
للعدو االسرائيلي وعن اسباب عدم 
تعميمها عل���ى املواطنني لتفاديهم 
االجاب���ة عنها، ام ان الفرع املذكور 
يريد ابقاء سيفه مصلتا فوق أعناق 
من يتعارضون مع سياسة أسياده 
في احلكم الصطيادهم زورا وانتهاك 
كراماتهم كما حصل مع العميد كرم، 
معتبرا ان اداء فرع املعلومات غير 
الش���رعي )على ح���د قوله( وبات 
أداء مخابراتيا بوليس���يا بإشراف 
وتوجيهات العقيد وسام احلسن، 
ال هدف له س���وى تركيب وفبركة 
امللفات للنيل من قوى املعارضة، 
وذلك لكونها سدا منيعا أمام نفاذ 
اإلدارة األميركية والعدو  مشاريع 
االسرائيلي الى الداخل اللبناني عبر 

احملكمة الدولية وقرارها الظني.
وردا على س���ؤال أعرب النائب 
نقوال عن ثقته بالكثير من القضاة 
اللبنانيني لكونهم منزهني وشرفاء، 
امنا حجم الضغوطات السياسية 
التي متارسها عليهم جهات سياسية 
معينة حتملهم على اصدار احكام 
وقرارات غير مقتنعني بها، وحتول 
وجه العدالة الى وجه قمعي وتعسفي 
بحق املواطنني األبرياء، وبالتالي 
يعتب���ر النائب نقوال ان املش���كلة 
موجودة باجلسم القضائي ومبدى 
التدخالت السياسية  تفشي حالة 
فيه وليس بالقضاة كمؤمتنني على 
حقوق الناس وحريتهم، معربا عن 
اعتقاده بأن يكون القاضي أبوغيدا قد 
تعرض ملثل تلك الضغوطات للظن 

جنبالط: »المحكمة« تستخدم لتصفية الحساب 
وأفّضل عدم التصويت على »شهود الزور«

إسرائيل تحّذر ممثليها في العالم من عمليات
تنفذها إيران وحزب اهلل انتقامًا الغتيال علماء نوويين

تل أبيب � يو.بي.آي: بعثت أجهزة األمن اإلسرائيلية بتحذير عاجل 
الى جميع ممثليها في أنحاء العالم قالت فيه ان إيران وحزب اهلل 
قد ينفذان هجم���ات ضدهم انتقاما الغتيال علماء نوويني إيرانيني 

في طهران.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت امس ان مسؤولني في جهاز 
األمن اإلس���رائيلي بعثوا بالتحذير الى جميع موفدي إسرائيل في 

اخلارج وبينهم السفراء والديبلوماسيون والعلماء واألكادمييون 
واملئات من مندوبي املنظمات الصهيونية املنتشرين في أنحاء العالم 

وطالبوهم باتخاذ احليطة واحلذر بشكل متشدد.
وأضاف���ت الصحيفة ان التخوف في إس���رائيل هو من هجمات 
انتقامية وان ذلك ينبع من اتهام إيران إلس���رائيل بأنها تقف وراء 

اغتيال العاملني النوويني في طهران ومحاولة اغتيال عالم ثالث.

عقوبات أميركية على شركات أفريقية
 متهمة بتمويل حزب اهلل

في املاضي الوزير وائل أبوفاعور. وتقول مصادر 
ف����ي احلزب التقدمي االش����تراكي ان جنبالط 
فضل في الوقت احلاضر اس����تبدال أبوفاعور 
بالعريضي نظرا للعالقة الوطيدة التي تربط 
األخير بعدد من املسؤولني في القيادة السورية 
الذين يرتاحون ال����ى الوزير العريضي، وقد 
سبق تعاونوا معه في الفترة املاضية وقامت 
بينهما عالقة متينة أساسها الود في التعاون 
االيجابي، استمرت حتى أيام انقطاع التواصل 
بني أعوام 2005 و2009 فأمن العريضي التواصل 
غير املباشر مع أصدقائه في دمشق الى حني 
عودة التواصل العلني بني جنبالط واملسؤولني 
السوريني، ولم تشك القيادة السورية يوما في 
صفاء عالقة العريضي وفي موقفه منها، ففضل 

جنبالط االفادة من هذا الواقع.
في غضون ذلك عاتب وزير سابق النائب 
وليد جنب����الط بطريقة غير مباش����رة جلهة 
تأكي����ده صحة ما ورد في تقرير ويكيليكس، 
وقال: »اذا كان النائب جنبالط قد تصالح مع 
سورية وحزب اهلل ولم يعد لديه مشاكل لكن 
حلفاءه السابقني مازالوا معرضني للمشاكل، 
وان اعتراف جنبالط بصحة وثائق ويكيليكس 
يضر بحلفائه السابقني ويعطي مصداقية لتلك 

الوثائق«.

واشنطن � وكاالت: أعلنت 
الواليات املتحدة امس األول انها 
اتخذت عقوبات اقتصادية ضد 
عدد من الشركات التي تنشط 
في افريقيا والتي تتهمها بتمويل 

حزب اهلل.
وأعلن���ت وزارة اخلزان���ة 
األميركي���ة في بي���ان ان هذه 
الشركات وفي مقدمتها مجموعة 
الغامبي���ة للتوزيع  تاجك���و 
وش���ركات انغولية، لها قاسم 
مش���ترك ه���و انه���ا مرتبطة 

باالخوين علي وحس���ني تاج 
الدين اللذين تستهدفهما ايضا 

هذه العقوبات.
ويخضع ش���قيقهما قاسم 
لعقوبات مماثلة منذ ان ادرج 
الالئحة السوداء  اس���مه على 
لوزارة اخلزانة األميركية في 
مايو 2009 ذل���ك ان الواليات 
املتح���دة تتهمه بتمويل حزب 
اهلل املدرج على »الئحة املنظمات 

اإلرهابية األجنبية«.
ومبوجب القانون األميركي، 

فان األص�����ول التي قد يكون 
ميلكه���ا ه���ؤالء األش���خاص 
او املعنويون في  الطبيعيون 
الوالي���ات املتحدة باتت بحكم 
الرعايا  املجمدة، ويحظر على 
األميركيني إجراء أي صفقة او 

تعامل معهم.
وأوضحت وزارة اخلزانة ان 
هذه العقوبات تستهدف ايضا 
شخصا جديدا هو بالل محسن 
وهبة الذي يعيش في البرازيل 
وقدم على انه اعلى ممثل حلزب 

اهلل في أميركا اجلنوبية.
ويعود االنتش���ار اللبناني 
في افريقيا السوداء الى نهاية 
التاس���ع عشر. وتعزز  القرن 
القرن  النص���ف األول من  في 
العش���رين وخصوصا خالل 
فترة االنتداب الفرنس���ي على 
لبنان. ويعد االغتراب اللبناني 
الناشط بقوة في مجالي التجارة 
والتوزيع، عددا من املتحدرين 
م���ن مهاجرين اتوا من مناطق 

في جنوب لبنان.

العريضي في هذه اآلونة نقل الرس����ائل بني 
النائب وليد جنبالط واملسؤولني في القيادة 
السورية حول األوضاع والتطورات في املنطقة، 
كما يتولى العريضي نقل رسائل جنبالط الى 
الرئيس ميشال سليمان بعدما كان يتولى املهمة 

 بيروت: في آخ����ر تصريحاته قال النائب
    وليد جنبالط لقناة العربية مساء امس االول 
ان احملكمة الدولية مسيسة وتستخدم ألغراض 
سياسية، ومن خاللها يريدون تصفية احلساب 
مع حزب اهلل وايران، وسأل ملاذا اكتفاء احملكمة 
بفرضيات معينة ورفض فرضيات اخرى بينها 
الدخول االسرائيلي على خط اغتيال الرئيس 

رفيق احلريري او الشبكات االصولية.
وأشار جنبالط الى ان مسؤوال أمنيا لبنانيا 
كشف له اس����م عبداملجيد غملوش في قضية 
احلريري، بعد شهرين من هزمية اسرائيل في 
حرب يوليو 2006، وأكد ان القرار االتهامي يهدد 
لبنان واستقراره بالفتنة التي قد ال ينجو منها 
أحد، مش����يرا الى ان مواجهة اسرائيل أسهل 
بكثير من الفتنة، وقال ان الذين صنعوا القرار 
1559 ه����م الذين أودوا بحياة رفيق احلريري 
وسائر االغتياالت. وردا على سؤال عما اذا كان 
س����يصوت ضد احملكمة اذا ما مت طرحها على 
مجلس النواب مجددا قال جنبالط: أنا جاهز 

لكل شيء ميكن ان مينع الفتنة.
 وحول ملف ش����هود الزور، أعلن انه مع 
التوافق حول هذا املوضوع واألفضل أال يتم 

التصويت في مجلس الوزراء.
في غضون ذل����ك، يتول����ى الوزير غازي 

مصادر لـ »األنباء«: نواجه خطرين.. اغتيال شخصية كبيرة أو تسريب القرار االتهامي
بيروت ـ عمر حبنجر

يبدو أن جلسة مجلس الوزراء املرتقبة ذهبت 
أدراج رياح التأزم السياسي املتصل باحملكمة 
الدولية وقراراتها االتهامية وشهود الزور التي 
تضعهم املعارضة وعلى رأسها حزب اهلل في 
مصاف قضية االغتياالت األساسية وتطالب 

بأولوية طرحها على قوس القضاء.
ومرد هذا اإلخفاق رفض رئيس احلكومة 
سعد احلريري صاحب الصالحية الدستورية 
تعيني موعد جلسة مجلس الوزراء وحتديد 
جدول أعماله بالتشاور مع رئيس اجلمهورية، 
ما تطلبه املعارضة هو وضع بند شهود الزور 

على رأس جدول أعمال اجللسة.

لماذا رفض ملف شهود الزور؟

وبالتأكيد املس����ألة ليست بهذه الشكلية 
إمنا غاية رئيس احلكومة وفريقه األكثري 
منع دفع مجلس الوزراء الى موقف من شأنه 
ان يؤثر سلبا على احملكمة الدولية كإحالة 
ملف شهود الزور الى املجلس العدلي، مبا 
يعنيه اختالق قضية موازية للقضية العالقة 
في احملكمة فضال عن إدخال املجلس العدلي 

فيما هو خارج اختصاصه.
وتعتقد األكثرية ان املعارضة وعلى رأسها 
حزب اهلل تصر على استثمار قصة شهود 

الزور لشل مؤسس����ات الدولة، األمر الذي 
يضعف من طاقتها على استقبال قرار االتهام 

عند صدوره.

إحراج سليمان وجنبالط

كما أن اإلصرار على أولوية شهود الزور 
يرمي بنظ����ر األكثرية الى اح����راج رئيس 
اجلمهورية الذي اوض����ح موقفه، والنائب 
وليد جنبالط الذي يفضل عدم جترع كأس 
تأييده االضطراري ملوقف 8 آذار عند طرح 

املوضوع على التصويت.
وهناك موقف نائب رئيس احلكومة ووزير 
الدفاع الياس املر، الذي قد تكون له تداعيات 

غير محسوبة.

موقف المر المفاجئ

فردا على ما نش����رته صحف املعارضة 
م����ن وثائق ويكيليكس عن كالم منس����وب 
للوزير املر، بحق املقاومة اعلن االخير عدم 
مش����اركته في أي جلسة ملجلس الوزراء ما 
لم تدرج محاسبة احملرضني الفعليني على 
القتل والكراهية والفتن����ة في لبنان كأول 
بند على جدول أعمال اجللسة لينضموا الى 

شهود الزور.
وتساءل املر في بيان له: من يحاسب الذين 

يحاولون التدمير السياسي واملنهجي ملقومات 
الدولة ومؤسساتها القضائية أو السياسية 

او األمنية أو حتى العسكرية؟
بعض املراقبني استنتجوا من موقف املر 
انه رمبا ادرك أن مجلس الوزراء على عتبة 

عطلة طويلة األمد.

األسد وساركوزي والحل اللبناني

ولكن يبدو ان الرهان على مخرج لألزمة 
اللبنانية من بني يدي الرئيس السوري بشار 
االس���د ومضيفه الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي، كان مبالغا فيه الى حد بعيد، بعدما 
انتهى اللقاء املطول بينهما الى القول ان احلل 
في لبنان لبناني ونحن نساعد فيما ذكرت 
مصادر ديبلوماسية ان االسد ابلغ ساركوزي 
ان املوقف س���يتغير كليا بعد صدور القرار 
االتهامي اذا لم تسبقه املواقف املطلوبة حلماية 
االستقرار اللبناني وتبني خطاب مصاحلة في 
الوقت املتبقي، على ما ذكرت اذاعة »النور« 

الناطقة بلسان حزب اهلل.
وفي هذا الس����ياق كان ق����ول رئيس قلم 
احملكم����ة الدولي����ة ان مكت����ب املدعي العام 
سيرس����ل على األرجح مس����ودة القرار الى 
القاضي فرانس����ني قريبا جدا جدا، موضحا 
ان تأكيد القرار قد يس����تغرق من ستة الى 

عشرة أسابيع.

القرار بعد عاشوراء

وعاد مصدر ف���ي 14 آذار ال���ى التأكيد ل� 
»األنباء« ان القرار سيدخل حيز الصدور بعد 

انتهاء مراسم عاشوراء.

خطران كبيران

ومن املخاطر التي تتحسب لها 14 آذار، في حال 
تعذر التوافق على املواقف املطلوبة، اثنان: تسرب 
مسودة القرار االتهامي قبل صدوره، او اغتيال 
شخصية سياسية مهمة ومعروفة، طبقا ملعلومات 
»األنباء«. لكن رئيس احلكومة سعد احلريري 
الثابت على موقفه دعا الى وضع اخلالفات جانبا 
والعودة الى الدستور واملؤسسات والعمل على 
تنفيذ ما التزمناه جميع����ا في البيان الوزاري 
في خدمة املواطنني، والى حتصني قدراتنا على 
الصمود في وجه العدو االسرائيلي ومخططاته 

لضرب استقرارنا.
احلريري وفي خطاب في حفل عشاء ملؤسسة 
الفكر العربي في قاعة بي���ال، قال ان االزمات 
السياسية جزء ال يتجزأ من حياتنا الدميوقراطية 
ونظامنا الدميوقراطي لكن من غير املسموح أو 
املقبول ان يؤخذ اللبنانيون ومصاحلهم رهائن 

للصراع السياسي.

حماية مؤسسة قوى االمن الداخلي وانه بدال 
من ان يرد الهجمات عليها ويحميها يبادر 
الى اتخاذ اجراء تأديبي بحق مديرها العام 
اللواء ريفي، والفريق الثاني يحضه على 
ممارسة صالحياته وعدم القبول بتجاوز 
متماد ملوقعه وسلطته كوزير وصاية على 

قوى األمن الداخلي.
يرى النائب نهاد املشنوق في هذا الصدد انه 
كان على الوزير بارود جتنب هذه املواجهة 
بالذات، اذ ان فيها لغمني أساسيني: األول 
أس���اس املوضوع أي العمالة السرائيل، 
وفي خالف سياسي افتعله نواب التيار 
الوطني احلر بشأن متهم بالعمالة، والثاني 
هو اجلانب الطائفي الذي يضعه في صف 
تيار مس���يحي في مواجه���ة قضاء وأمن 
اس���المي، وهذا ليس من حقيقة الوزير 

بارود وال صورته.
من يقف خلفه قذائف »بعل محسن«؟: توصل 
جهاز أمني الى معلومات وصور عن العناصر 
التي تقوم بإطالق قذائف مشبوهة في منطقة 
بعل محسن في الشمال واجلهات التي تقف 
وراء متويلها وحتريكها بقصد اثارة الفتنة 
واألح��داث في تلك املنطق��ة، ومن املتوقع 
االع��الن عن كل ذلك بعد القاء القبض على 
هذه العناصر وحتويلها للقضاء املختص.

بالعاملني االيرانيني العاملني في األنشطة 
النووية، والذي لفت هؤالء الديبلوماسيني 
ه���و ان أي فريق أو قي���ادي لبناني لم 
يس���تنكر هذه الواقعة مبن فيهم حزب 

اهلل.
رئاسة مجلس القضاء األعلى الى شغور: مع 
آخر هذا الش��هر من الع��ام 2010 يحال 
رئيس مجلس القضاء األعلى غالب غامن 
الى التقاعد، واذا لم ينعقد مجلس الوزراء 
حتى نهاية هذا الشهر فسيصبح مجلس 
القض��اء األعلى بال رأس، واملرش��حون 
خلالف��ة غالب غامن هم: ش��كري صادر 
رئيس مجلس الش��ورى، وهو املنصب 
الذي جاء منه غالب غامن الى رئاسة مجلس 
القضاء األعلى، والقاضي أنطوان عيسى 
اخلوري، والقاضي جان فهد رئيس محكمة 

االستئناف األولى في بيروت.
 بارود يواجـه ضغوطا مزدوجة: يواجه وزير 
الداخلية زياد بارود ضغوطا مزدوجة من 
جهتي األكثرية »14 آذار« واملعارضة »التيار 
الوطني احلر«، الفريق األول يأخذ عليه عدم 

 ظروف الزيارة الثانية: يقول مصدر بارز 
في رئاسة احلكومة ان زيارة الرئيس 
س���عد احلريري الثانية الى ايران في 
فبراي���ر املقبل مقررة م���ن حيث املبدأ 
أمرين:  لكن حصوله���ا يتوقف عل���ى 
تطور الوضع اللبناني في ضوء صدور 
القرار الظني أو عدم صدوره،  وتداعياته 
احملتملة في حال صدوره متضمنا اتهاما 
حلزب اهلل، واألمر الثاني هو اكتمال أو 
اجناز عمل الوزارات ف���ي البلدين مبا 
خص االتفاقيات التي ستوقع في اطار 

اللجنة العليا املشتركة.
 عون على مائدة أبادي: أقام السفير االيراني في 
لبنان غضنفر ركن أبادي في دارته مس��اء 
االربعاء املاضي مأدبة عشاء عائلي على شرف 
العماد عون تخللها بحث في الشؤون االقليمية 
وتعزيز العالقات بني لبنان وايران، كما حتدث 
اجلانبان في هذا اللقاء الذي حضره الوزير 
جبران باس��يل وروي هاشم مدير قناة ال� 
»أو تي ڤي« عن التع��اون التقني في مجال 

الطاقة والتعاون االعالمي.
 اجلميل واشاراته االيجابية: استغرب عدد 
من الديبلوماسيني الغربيني العاملني في 
لبنان االستنكار الذي انفرد به الرئيس 
أمني اجلميل إث���ر االنفجار الذي أودى 
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