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عاصم قانصوه دانييل ليفي 

سيناريوهات ما قبل القرار الظني... وما بعده
بيروت: لبنان في عني العاصفة 
اإلقليمية وفي قلب مرحلة حساسة 
عنوانه��ا احملكم��ة الدولي��ة التزال 
مخاطرها ماثلة للعيان، خصوصا ان 
اجلهود السورية � السعودية املشتركة 
الحتواء أزمة احملكمة والقرار الظني لم 
تتوصل الى نتائج واضحة وحاسمة. 
فإذا صح ما نقل بش��أن اس��تعداد 
س��عودي إلجراء اتصاالت دولية بشأن احملكمة 
الدولية وتأمني مخارج للقرار الظني، يبقى من غير 
املؤكد ان تدخال سعوديا سيحظى بتجاوب ودعم 
املوقف الدولي الذي مازال يعلن أنه ال مساومة على 
احملكمة وال على حسابها، أو أن تدخال كهذا سيكون 
قادرا على التأثير على مس��ار احملكمة وحتويره. 
وبانتظار ان تتضح نتائج اجلهود والوس��اطات، 
ف��إن الوضع الداخلي في لبنان الذي صار تطوره 
متوقفا على تطور احملكمة الدولية ويتحرك على 

إيقاعها، يقف مع احملكمة أمام احتمالني:
األول: عدم ص��دور القرار الظن��ي في فترة 
األس��ابيع واألش��هر املقبلة بخالف كل التوقعات 
الس��ائدة التي ذهبت الى حد حتديد موعده »بني 
س��بتمبر وأكتوبر« ومضمونه »اتهام حزب اهلل«، 
وعدم صدور القرار ميكن ان يعني »تأجيل« القرار 
الظني لعدم مالءمة الظرف والتوقيت السياس��ي 
إلعالن��ه في هذه املرحلة، وميكن ان يكون نتيجة 
مباش��رة للمساعي الس��عودية التي ال ميكن ان 
تتحرك إال في نطاق البحث عن مخرج سياس��ي 
مادام البحث عن مخرج قانوني ليس متاحا وفي يد 
احملكمة وحدها، ولكن التأجيل الذي هو شكل من 
أشكال املخارج السياسية ليس حال للمشكلة وليس 
اال تأجيال لها. وهو ما رفضه حزب اهلل بوضوح، 
ألن مجرد الدخول فيه يعكس اعترافا ضمنيا مببدأ 
االته��ام ويحصر االعتراض ف��ي التوقيت، فيما 
املطلوب إلغاء هذا االتهام من أساسه حتى لو كلف 
األمر إلغاء القرار الظني برمته وإلغاء احملكمة أيضا 

ألنها تستخدم ألهداف ومشاريع اسرائيلية.
ولكن ثمة وجه آخر الحتمال عدم صدور القرار 
الظني هو املتعلق بعدم اكتمال املعطيات واألدلة التي 
تس��مح بإصدار مثل هذا القرار وتوجيه اتهامات 

صريح��ة مبنية على أدلة دامغة ومقنعة، وبالتالي 
عدم إمكانية االنتقال الى مرحلة احملاكمة تبعا لذلك، 
ومع قرار ظني فارغ أو مفرغ من مضمونه. وهذا 
االحتمال ميكن ان ترتفع نس��بته ابتداء من الليلة 
في حال قدم حزب اهلل أدلة مضادة وذات مصداقية 
ميكن ان تؤثر على مسار احملكمة وان تفتحها على 

فرضيات وآفاق جديدة.
الثاني: صدور القرار الظن��ي متضمنا اتهاما 
حل��زب اهلل باغتيال الرئيس رفي��ق احلريري أيا 
كانت درجة هذا االتهام، وسواء اقتصر على اتهام 
عناصر في احلزب أم طال كوادر قيادية، في هذه 
احلال سيكون رد حزب اهلل سريعا وحاسما، و»لغة 
احلس��م« ال تعني حكما وبالض��رورة ان 7 مايو 
جديدة تلوح في األفق، ذلك ان حزب اهلل ليس في 
حاجة الى الرد عن طريق القوة العس��كرية وهو 
مدرك من جهة لدقة وخطورة تكرار جتربة 7 مايو 
مرة ثانية، ومن جهة أخرى لتبدل معطيات كثيرة 
منذ سنتني بدءا من احلضور السوري في وضع 
صار محسوبا له وعليه وليس ضده، وصوال الى 
ميزان قوى سياس��ي جديد في لبنان لم تعد فيه 
»أكثرية وأقلية«. حزب اهلل س��يرد أوال بالوسائل 
السياسية املتاحة وستكون احلكومة أولى ضحايا 
هذا الرد. هذا ما يتوافق في النظرة اليه طرفا النزاع 

املتمحور حول احملكمة: 
� أوس��اط حزب اهلل تتحدث عن دور حاس��م 
للحكومة اللبنانية في الرد على »مشروع الفتنة« 
ووأده ف��ي مهده بأن جتتم��ع فور صدور القرار 
الظني وتعلن رفض ه��ذا القرار باعتباره مصدر 
خطر وتهديد لألمن واالستقرار والوحدة الوطنية 
في لبنان، مع ما يترتب على هذا املوقف من وقف 
التمويل اللبناني للمحكمة وسحب القضاة اللبنانيني 
العاملني فيها، أي عمليا الغاء احملكمة الدولية. فإذا 
كانت احلكومة، وحتديدا رئاسة احلكومة قادرة على 
التعامل مع الوضع املستجد بكل ما يستلزمه من 
قرارات صعبة تكون قد جتاوزت القطوع واالمتحان 
وتستمر، واذا لم تكن كذلك طرحت مسألة التغيير 
احلكومي مع كل ما تثيره من إعادة خلط األوراق 
وإعادة تركيز املعادلة السياس��ية، ما يعني عمليا 

انتهاء مفاعيل ومرحلة اتفاق الدوحة.
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تطورات في قضية فايز كرم: قضية توقيف القيادي 
في التيار الوطني احلر العميد املتقاعد فايز كرم 

طرأت عليها حتوالت ملحوظة:
 1 - على املس���توى األمن���ي - القضائي، ختم 
التحقيق األمني في فرع املعلومات وانتقل امللف 
الى النيابة العامة التمييزية )املدعي العام سعيد 
ميرزا( والذي احال كرم موقوفا الى مفوض احلكومة لدى احملكمة 

العسكرية القاضي صقر صقر الجراء املقتضى القانوني .
2 - على املستوى اإلعالمي، توقفت حملة التسريبات في الصحف 
ووس���ائل االعالم بعد حملة للتيار الوطني احلر اتهمت جهات 
بأنها حتاول تسييس املوضوع وتوظيفه، وإذا كان االتهام فهم 
منه اتهام اجلهة التي تولت التحقيق مع كرم بتسريب معلومات 
خرقت س���رية التحقيق، فإن أوس���اطا في التيار الوطني احلر 
تلمح الى تسريبات اعالمية سياسية الطابع تقف وراءها جهات 

سياسية.
3 - على املستوى السياسي، وبعد استيعاب العماد عون للصدمة 
و»املوجة األولى« من االتهام الصاعق، حصل متاسك في أوساطه 
وحتول في اجتاه هجومي يتضمن تشكيكا بصحة التسريبات 
وما نسب الى كرم من اعترافات، ومن خلفية انه توظيف سياسي 
في اجتاه رئيسي هو إيجاد شرخ في العالقة التحالفية بني حزب 

اهلل والتيار الوطني احلر وضرب عنصر الثقة فيها.
مخاوف من اغتياالت جديدة وحساس�ة: ديبلوماسيون أوروبيون في 
بيروت بدأوا يحذرون، وعلى نحو الفت، من موجة اغتياالت جديدة 
تطول رؤوسا حساسة، وهم يستندون في كالمهم إلى تقارير مثيرة 

حول »حرب االستخبارات« الدائرة على الساحة 
اللبنانية. وبعدما باتت السلطات اللبنانية مقتنعة 
بأن »غابة اجلواسيس« التي زرعتها إسرائيل 

في مختلف أنحاء اجلسم اللبناني التزال تضم الكثيرين، ومنهم من 
ميكن أن يشغل وظائف أو مناصب حساسة، فقد وصلت حتذيرات 
من عاصمة خارجية، يعتق��د أنها عربية، إلى أكثر من مرجع لبناني 
بتوخي احلذر الش��ديد ألن البالد ميكن أن تش��هد ثانية موجة من 
االغتياالت احلساسة في إطار السيناريو اخلاص بإبقاء الوضع اللبناني 

مرتبكا أو على حافة الهاوية.
وكانت صحيفة »لوس أجنيليس تاميز« التي تعرف بعالقاتها الوطيدة مع 
جهات رسمية حساسة في واشنطن قد حتدثت عن حرب استخباراتية 
في لبنان، في حني ال يستبعد أبدا أن يشهد هذا البلد، وفي إطار هذه 

احلرب، عمليات تصفية لشخصيات سياسية وروحية.
وزارة الع�دل: رغم اعترافه ب���أن وزير العدل 
إبراهيم جنار موضوعي ونزيه ومحايد ومتميز 
أكادمييا، فإن ش���خصية بارزة في قوى 8 آذار 
تؤكد أنه ينبغي تصحي���ح اخلطأ الذي حصل 
سابقا بإسناد حقيبة العدل إلى ممثل ل� »القوات 

اللبنانية«.
الش���خصية نفسها تشير إلى دور مس���تقبلي بالغ احلساسية 
لوزارة العدل التي يجب أن يش���غلها وزير مشهود له باحلياد، 

ثم سمى الوزير السابق بهيج طبارة.
عملي�ة محاكاة االنفجار: جلنة التحقيق الدولية ستجري في مدينة   
بوردو الفرنسية الش��هر املقبل عملية محاكاة لالنفجار الذي أودى 

بالرئيس الشهيد ورفاقه، وبالتالي فان القرار 
الظني ال ميكن ان يصدر قبل تنفيذ هذا التمثيل، 
كما ان عملية التفجير االفتراضي قد تشير الى 
معطيات جديدة تس��توجب اعادة النظر في تفاصيل معينة. وتقول 
مصادر مطلعة: »إجراء عملية محاكاة االنفجار )simulation( تعني ان 
التحقيق قطع ش��وطا بعيدا ووصل الى معطيات تؤهله إلعادة بناء 
مس��رح اجلرمية والنظر إذا كان التفجير االفتراضي س��يؤدي الى 
نتيجة االنفجار احلقيقي نفسها لناحية تطاير الشظايا وإنتاج حفرة 
مماثلة لتل��ك التي أنتجها االنفجار االصلي. وهذا من ش��أنه تأكيد 
الفرضية الرئيس��ية التي بني عليها التحقيق«. وحسب املصادر، ما 
سيجري في بوردو سيتيح رؤية مسرح اجلرمية من زوايا مختلفة 
متثل أماكن رمبا يكون املنفذون اس��تخدموها. وفي السياق نفسه، 
ترى هذه األوساط ان صدور القرار الظني قد يتأخر ملجرد اختالف 
احد املعطيات عما قد يظهره التفجير االفتراضي، والعكس بالعكس، 
فإذا تبني ان كل النتائج مطابقة بني احلقيقي والتمثيلي، فإن هذا رمبا 
من ش��أنه ان يس��رع االنتقال الى املرحلة التالية، اي إصدار القرار 

الظني، لكن ذلك لن يحدث قبل ايلول.
مساع جنبالطية الحتواء األزمة: قالت مصادر مقربة 
من جنبالط انه أبلغ كوادر من »احلزب التقدمي 
االشتراكي« في حوار مغلق معهم أول من امس 
ان الفتنة الس���نية � الشيعية تطول اجلميع إذا 
وقعت وانه يشارك نصراهلل مخاوفه من تسييس 
احملكمة، مؤكدا انه معها ش���رط عدم تسييسها. 
وحني س���ئل جنبالط عن دور حزبه إزاء مخاطر الفتنة أجاب: 

»علينا أن نقوم بكل املساعي التي حتول دون الفتنة وأن نلعب 
دورا ب���ني الرئيس احلريري والس���يد نصراهلل، وهما املعنيان 
بشكل أساسي. سنسمع ما سيقوله السيد نصراهلل ثم نتحرك، 
والشيخ سعد يستطيع ان يساعد كثيرا وسألتقيه خالل األيام 
القليلة املقبلة بعد عودته من الس���فر«. وجرى خالل االجتماع 
نقاش صريح حول اخليارات اجلديدة التي اتبعها جنبالط الذي 
نقل عنه انه مل���س ان »هناك تقدما لدى كوادر احلزب في تفهم 
التوجهات السياسية احلالية«، مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات 
مع الشباب تفيد باإلجابة عن تساؤالتهم وشرح ما هو غامض 

بالنسبة اليهم.
تطيير »احملكمة« بجرعات مقبولة: اعتبر حزبي اش��تراكي ان الهدف 
األساس��ي من عقد املؤمتر الصحافي ان ميرر النائب وليد جنبالط 
عبارة وحيدة وهي: »كان اتهامنا لسورية طيلة األربع سنوات اتهاما 
سياسيا من خالل شهود الزور«. واعتبر احلزبي الذي اليزال مؤمنا 
بثورة االرز، أن النائب جنبالط يسعى لتطيير احملكمة الدولية، لكن 
بجرعات مقبولة يستطيع املقربون من احلريري ان يتجرعوها، وهو 
في هذا اخلصوص ينتظر لقاءه مع رئيس احلكومة س��عد احلريري 

ليجد معه االخراج املشترك.
دمش�ق ودورها احلاسم: تؤكد مصادر سياسية أن معظم القوى 
السياسية في لبنان، سواء أكانت في املعارضة السابقة أو املواالة 
الس���ابقة، »بدأت تعمل على التكيف مع املعطيات السياس���ية 
املرتقبة منذ اآلن«، وبات للسوريني دور حاسم ال ميكن إغفاله 
ف���ي التعاطي مع امللفات الداخلية، وهو دور مرجح أن تتس���ع 

دائرته«.

أخبار وأسرار لبنانية

ليفي ل� »األنباء«: اشتباكات العديسة
أبعدت شبح المواجهة الداخلية في لبنان

قانصوه ل� »األنباء«: حادثة العديسة
كشفت زيف ادعاء أميركا دعمها للجيش

واشنطن � أحمد عبداهلل
ق���ال الباحث في معه���د »نيواميركا 
فاونديشن« دانييل ليفي الذي سبق ان 
عمل مستشارا للحكومة اإلسرائيلية حتت 
رئاسة ايهود باراك في نهاية التسعينيات 
ان املواجهة االخيرة على احلدود اللبنانية 
� االس���رائيلية أتت بردة فعل متناقضة 
إلى املش���هد العام للمواجهة في الشرق 

االوسط.
وقال ليفي ل� »األنباء« إن كل التوقعات 
التي س���بقت االشتباك كانت تشير الى 
حتمي���ة اندالع حرب ثالث���ة بني لبنان 
وإسرائيل إال ان االشتباك األخير ميكن 
ان يحول دون تلك احلرب. وفس���ر ذلك 
بقوله »يبدأ اآلن تطوير آلية حتت إشراف 
اليونيفيل إلزالة أي سوء للفهم من شأنه 
ان يتدهور الى حرب. وتقول احلسابات 
السياسية االميركية واالوروبية ان القوى 
األساسية في لبنان واسرائيل واملنطقة ال 
تريد حربا. ويعني ذلك ان عنصر النوايا 
غير متوافر ويجري اآلن تغييب عنصر 

املصادفة أيضا«.
وأوضح ليفي ان االشتباك قلل كثيرا 
أيضا من احتماالت تصاعد التوتر الداخلي 
في لبنان على عكس ما يقول كثيرون من 
احملللني في واشنطن وتابع: »ال أحاول 
بذلك التقليل من ش���أن االجهادات التي 
اللبناني  تتعرض لها مكونات املجتمع 
وفرقه السياس���ية، ولكن السيد حسن 
نصراهلل أوضح انه سينس���ق مواقف 
حزب اهلل مع الرئيس ميش���ال سليمان 
والرئيس نبيه بري. القلق األساسي يأتي 
من تبعات االعالن املتوقع عن املتهمني في 
قضية اغتيال رفيق احلريري، إذ ان ذلك 
سيرغم رئيس احلكومة سعد احلريري 

على اتخاذ موقف.
ان التوتر لم يتالش ولكن االشتباك 

بيروت � أحمد منصور
أكد النائ���ب عاصم قانصوه ان صد 
اجليش اللبناني للعدوان االس���رائيلي 
في بلدة العديسة احلدودية بإمكانياته 
املتواضعة كش���ف زيف أميركا والدول 
الغربية التي تدعي مس���اعدة اجليش 
اللبناني لبسط سلطته على االراضي 
اللبنانية، معتبرا انهم يساعدوننا إلحداث 
فتنة داخلية ومن اجل ان يحموا اسرائيل، 
مش���يدا بجهوزية واندفاع اجليش في 
مواجهة العدو االس���رائيلي، معربا عن 
اس���تيائه العمي���ق م���ن املراهنة على 
قوات »اليونيفي���ل«، معتبرا ان القطع 
البحر  التابعة لليونيفيل في  البحرية 
املتوسط والتي جاءت في العام 2006 
بعد العدوان االسرائيلي على لبنان هي 

حلماية اسرائيل.
وقال قانصوه في حديث ل� »األنباء«: 
ان االعتداء على االرض اللبنانية واجليش 
اللبناني في العديسة ليس بجديد على 
اسرائيل، فهي متارس االعتداءات على 
لبنان بش���كل دائم، ان كان على الرعاة 
في منطقة ش���بعا أو على طول القرى 
احلدودية، باالضافة الى االعتداءات من 
خالل اخلروقات اجلوية والبحرية، لذا 
فإن الوضع بني لبنان واس���رائيل قائم 

على االعتداءات من جهة اسرائيل.
أضاف: في هذه املناسبة البد من ان 
نحيي جهوزية اجليش وتصديه للعدوان 
املتاحة،  االس���رائيلي ضمن االمكانات 
معتبرا انها صفات أساسية في عقيدة 
اجليش التي أصبحت عقيدة قتالية حددت 

خاللها العدو من الصديق.
وعن دور قوات »اليونيفيل« وعجزها 
في ردع اس���رائيل من اعتداءاتها على 
لبنان قال قانصوه: ان الذي يراهن على 
قوات »اليونيفيل« يكون خاسرا، فهي 

احلدودي خل���ق دينامية جديدة جتعل 
االحتكاكات الداخلية اقل شأنا مما كانت 

عليه قبل االشتباك«.
وقال ليفي ان رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو »ليس متحمسا للتصعيد 

ضد لبنان في هذه املرحلة«.
وتابع »لديه حساباته وهو اآلن يفضل 
الضغط على لبنان ديبلوماسيا. انه يعي 
ان حرب���ا ضد لبنان ق���د أدت في نهاية 
املطاف الى سقوط من سبقه. انه يدرك ان 
احلرب لن تأتي بنتائج عسكرية حاسمة 
وانه قد تكسف قصور القدرات العسكرية 
االسرائيلية في مواجهة حرب غير نظامية، 
كما انها ميكن ان تش���عل نزاعا إقليميا 

وتعمق من عزلة اسرائيل دوليا.
والبديل الوحي���د املتاح للتعامل مع 
هذه املعادلة املعقدة ه���و التوصل الى 
اتفاق سالم مع س���ورية ولبنان. وثمة 
اجتاه للدفع في هذا املس���ار في اللحظة 

الراهنة«.

ل�»الفولكلور« فقط، وهذه القطع التابعة 
لها في البحر املتوسط التي جاءت بعد 
العدوان االسرائيلي في 2006 على لبنان 
هي حلماية اس���رائيل، وقد جاءت بناء 
على قرار أميركي حلماية العدو عندما 
عجزت اسرائيل عن الدفاع عن نفسها 
العام 2006 والستمرارها في احلرب ضد 
املقاومة، لذلك جلأوا الى االمم املتحدة 
إليقاف القتال، فهم لم يوقفوا احلرب، 
بل أوقفوا القتال فقط، فاحلرب مازالت 
قائمة بيننا وبينهم، واننا نرحب بوجود 
قوات »اليونيفيل« ألداء دورها كما في 
السابق عبر احملافظة على حماية الشعب 
اللبناني في اجلنوب وتقدمي اخلدمات 
لهم، واننا نأمل ان يرفعوا لألمم املتحدة 
التقارير عن ان اسرائيل هي التي اعتدت 
على لبنان، واننا نأسف في هذا املجال 
إلقدام عناصر القوات الدولية لرفع االعالم 
البيضاء في العديس���ة خالل العدوان 

االسرائيلي.

أكد أنه من الخطأ المراهنة على اليونيفيل المستشار األسبق لباراك رأى أن نتنياهو ليس متحمسا للتصعيد

السيد نصراهلل يعرض صورًا التقطتها طائرات استطالع إسرائيلية 
ألماكن تنّقل الشهيد الحريري قبل اغتياله في عدة مناطق

بيروت: ع���رض األمني العام 
الس���يد حس���ن  حلزب اهلل 
نصراهلل في مؤمتره الصحافي 
مس���اء أمس عددا م���ن »القرائن 
واملعطيات واألسئلة« معلنا انها 
تهدف إل���ى فتح آفاق جديدة في 
التحقي���ق في اغتي���ال الرئيس 
الش���هيد رفيق احلريري، حيث 
تقود ألول مرة باجتاه الفرضية 
اإلسرائيلية، وقام بعرض صور 
لعمليات استطالع جوي قامت بها 
طائرات ال� »ام. كا« اإلسرائيلية 
للمناطق الت���ي كان يتنقل فيها 
الشهيد رفيق احلريري بشكل دقيق 
في كل من بيروت وفقرا وصيدا 
إلى اس���تعراضه أسماء  إضافة 
عدد من  العمالء االس���رائيليني 
واعترافاتهم بتهريب األس���لحة 
واملستلزمات املستخدمة في تنفيذ 
اجلرائم وإيواء اإلس���رائيليني، 
وعمليات االستطالع امليدانية التي 
قاموا بها واستهدفت شخصيات 
مهمة على رأسها رئيس اجلمهورية 

وقائد اجليش.
وأوضح الس���يد نصراهلل ان 
املقاوم���ة حصلت عل���ى الصور 
من خالل اختراقها نظام ارسال 
الطائرات اإلسرائيلية على غرار 
ما حدث في عملية بلدية أنصاريه 
الفتا إلى ان اسرائيل تنبهت الحقا 
الى هذا اخلرق وأصبحت تشفر 
املعلوم���ات التي تق���وم بنقلها، 
وعرض الس���يد نصراهلل صورا 
إسرائيلية تنقل بدقة أماكن تنقل 
الشهيد احلريري، داعيا املراقبني 

إبقاء قواتها في لبنان.
وقال انه عندما رفض الرئيس 
السوري بشار األسد تلك العروض 
صار لزاما ان يتم إيجاد حدث ضخم 
إلخراج سورية من لبنان، فكان 
زلزال اغتيال الرئيس احلريري 
في 14 فبراي���ر 2005، ثم تطرق 
السيد نصراهلل الى عامل القدرة 
اإلسرائيلية على تنفيذ االغتياالت 
بإس���هاب، خصوص���ا امتالكها 
تكنولوجيا االس���تطالع اجلوي 

الى التنبه الى ان عمليات االغتيال 
التي تقوم بها إسرائيل غالبا ما 

تكون بالقرب من الشاطئ.
كما ش���هد املؤمتر الصحافي 
عرضا لنشاط الطيران اإلسرائيلي 
االستطالعي فوق لبنان يوم وقوع 

االغتيال في 14 فبراير 2005.
وردا على أسئلة الصحافيني 
عما إذا كان حزب اهلل سيقدم هذه 
التحقيق  الى جلن���ة  املعلومات 
الدولي���ة قال الس���يد نصراهلل: 
نحن ال نثق بهذه اللجنة ولكننا 
مستعدون لتقدميها الى احلكومة 

اللبنانية.
ولفت الى انه ميلك معلومات 
تدي���ن هذه اللجن���ة وتؤكد انها 
مسّيسة، مشيرا الى انه سيكشف 
الوقت  عن هذه املعلوم���ات في 
املناس���ب وكذلك عن املعلومات 
املتعلقة بشبكة االتصاالت التي 
قيل ان اللجنة تس���تند اليها في 
القرار الظني الذي تتجه الصداره 

ويتضمن اتهاما حلزب اهلل.
وكان السيد نصراهلل قد بدأ 
املؤمتر الصحافي بسرد للسياق 
السياسي في بداية التسعينيات من 
القرن املاضي، خصوصا عام 1993 
الذي شهد توقيع اتفاقية أوسلو 
بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
وكيف عملت إسرائيل آنذاك عبر 
عميل لها اس���مه أحمد نصراهلل 
على إيهام الرئيس احلريري بأن 

حزب اهلل يريد اغتياله.
وعرضت مشاهد مصورة من 
اعترافات أحمد نصراهلل الذي قال 

الغتياله.
وقال السيد نصراهلل ان الرئيس 
احلريري أبلغ آنذاك أصدقاءه في 
سورية واخلليج والعالم برواية 

العميل اإلسرائيلي.
ثم عرض مقتطفات لتصريحات 
مسؤولني إسرائيليني قبل وبعد 
اغتيال احلري���ري تزعم وجود 
خالف بني حزب اهلل واحلريري 
وتتهم احلزب بأنه املسؤول عن 

اغتياله.

وق���ال ان ح���زب اهلل يتهم 
إسرائيل باغتيال احلريري ألنها 
متتلك القدرة على تنفيذ االغتيال 

فضال عن الدافع واملصلحة.
وأوض���ح ان الدافع يكمن في 
خلق جو مؤامرات التهام سورية 
باغتي���ال احلريري التي رفضت 
عروضا قبل صدور القرار 1559 
بأيام من قبل جهات دولية بنزع 
سالح املقاومة اإلسالمية والسالح 
في املخيمات الفلسطينية مقابل 

ان���ه كان يوهم أحد العاملني في 
األمن اخلاص للرئيس احلريري 
بأن ح���زب اهلل، خصوصا أحد 
القياديني فيه )عماد مغنية( يريد 
اغتيال احلريري ساردا رواية عن 
نية احلزب باغتيال بهية احلريري 
في صي���دا لكي يتم اس���تدراج 
احلريري الى مراسم عزائها في 

املدينة من أجل اغتياله.
وقال نصراهلل ان العميل أحمد 
نصراهلل اعتقل عام 1996 وبقي 

مسجونا حتى عام 2000 حيث فر 
إلى فلسطني احملتلة مع عائلته 
ليشارك من هناك في جتنيد عمالء 

إلسرائيل.
وأوضح ان العميل اعتقل عندما 
كان يصور أماكن ومراكز حلزب 
اهلل في الضاحية، وانه كان ينصح 
أحد العاملني في جهاز احلريري 
األمني بأن يتجنب موكب رئيس 
احلكومة سلوك طرق معينة حيث 
ادعى انه توجد عبوات مزروعة 

استعرض جهود إسرائيل الجوية والميدانية وعمالئها واعترافاتهم كقرائن تمهد لتوجيه التحقيق باتجاهها

تصوير جوي من خالل الطائرات االستطالعية اإلسرائيلية ألحد خطوط تنقّل الشهيد احلريري                )ا.ف.پ( أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل متحدثا خالل املؤمتر الصحفي 

وامليداني للساحة اللبنانية.
الس���يد نصراهلل  ثم عرض 
اعترافات للعمالء الذين اعتقلوا 
عام���ي 2009 و2010 وكي���ف أن 
إسرائيل جندتهم لرصد حتركات 
شخصيات سياسية وعسكرية 
إقامتهم وعملهم وطرق  وأماكن 
مواكبهم، بينهم رئيس اجلمهورية 
العماد ميشال س���ليمان وقائد 
اجلي���ش العماد ج���ان قهوجي 
ورئيس احلكومة سعد احلريري 
ورئي���س حزب القوات س���مير 
جعجع، متوقفا عند محاولة فاشلة 
الغتيال رئي���س مجلس النواب 
نبيه بري في الزهراني عام 2005، 
حيث شارك العميل محمود رافع 
الذي أوقف ع���ام 2006 في زرع 

العبوة التي فككها اجليش.
وعلق قائال ان العدو اإلسرائيلي 
كان يريد عب���ر محاولة اغتيال 
رئيس مجلس النواب الشيعي ان 
يحدث فتنة سنّية � شيعية على 
غرار ما أراده من اغتيال رئيس 

احلكومة السني.
وتساءل: ملاذا ال حتقق جلنة 
الدولية مع مش���غلي  التحقيق 
ه���ؤالء العم���الء م���ن الضباط 

اإلسرائيليني؟
الس���يد نص���راهلل ان  وقال 
العمالء كانوا يوفرون إلسرائيل 
معلومات عن حتركات الشخصيات 
السياسية استكماال لالستطالع 
الوس���يلة  الذي اعتبره  اجلوي 
األه���م في ي���د االس���تخبارات 

اإلسرائيلية.


