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امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده امس االول لعرض ادلة تورط اسرائيل باغتيال احلريري

اختراق حزب اهلل للبنية العسكرية الجوية إلسرائيل.. هزّ تل أبيب
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أوقفت النقل المباشر لخطاب السيد لدى بدء عرض صور وأشرطة تسجيلية لطائرات االستطالع

السيد نصراهلل: قائد عربي نقل لألسد عرضاً أميركياً إلبقاء القوات السورية في لبنان شرط نزع سالح حزب اهلل والمخيمات الفلسطينية
.. لألس�ف ال نثق بالتحقيق وال باللجن�ة الدولية وإذا قررت الحكومة أن تكلف جهة موثوقة لنتع�اون معها فنحن حاضرون باألدلة كاملة

ردود أولية: ردود الفعل األولية على مؤمتر نصراهلل 
عكست تأييدا ودعما من العماد ميشال عون والنائب 
وليد جنبالط، وحتفظا من تيار املستقبل الذي عبر 

النائب السابق مصطفى علوش عن موقفه بوصف القرائن املقدمة بأنها 
واهية، وبالتساؤل عن سبب التأخر في كشفها وعدم وضعها في تصرف 
احملكمة الدولية. أما قوى 14 آذار فإنها تدرس املوقف بدقة وتتوزع بني 
ثالثة اجتاهات: اجتاه يدعو الى عدم التعليق وجتاهل األمر،  وآخر يدعو 
الى التريث والتعاطي مع النواحي االيجابية للمؤمتر، وثالث يدعو الى 
التصعيد واعتبار املؤمتر مندرجا في سياق خطة منهجية لتدمير احملكمة 

الدولية.
تلفزيون املستقبل قاطع مؤمتر نصراهلل: استغربت مصادر حزب اهلل »مقاطعة« 
محطة »املس��تقبل« ملؤمتر السيد حس��ن نصراهلل، ففي وقت حجزت فيه أمس 
االول معظم القنوات اللبنانية وأبرز فضائيتني عربيتني هواءها للمؤمتر الصحافي 
الذي عقده الس��يد حس��ن نصر اهلل، اختارت »املس��تقبل« في قناتيها العادية 
واإلخبارية أن تتجاهله كليا، وفضلتا أن تستكمال برامجهما كاملعتاد. وترى هذه 
املصادر ان مجرد جتاهل وسائل اإلعالم التابعة للرئيس سعد احلريري للمؤمتر 

الصحافي، وب��روز تعليقات معلنة وأخرى مكتومة حتاول 
جتاه��ل ما أعلنه نصراهلل، يدل عل��ى أن االمور قد تتعقد، 
برغم أن مناصرين للحريري توقفوا جديا أمام الوقائع وأمام 

واقعة أن أي إسرائيلي لم يخضع للتحقيق املفتوح منذ عام 2005.
عالقة نصراهلل باألس�د:  فور انتهاء الس����يد من مؤمتره الصحافي حتى 
أكدت مصادر قريبة من حزب اهلل ان العالقة بني الرئيس بش����ار االسد 
والس����يد حس����ن نصراهلل عميقة وأخوية وصور االمني العام للحزب 
تتصدر املقرات السياس����ية وحتى العسكرية في دمشق، وهذا امر من 
النادر حدوثه ويؤكد على متانة العالقة، وتضيف ان الس����يد نصراهلل 
يردد دائما امام زواره عن عمق العالقة مع دمش����ق وان انتصار يوليو 
هو انتصار لسورية، ويقول »انه بعد وفاة الرئيس الراحل حافظ االسد 
انتظر حزب اهلل ليرى كيف ستسير االمور، لكن الوقائع امليدانية على 
االرض مباش����رة اكدت على تطور العالقة بشكل عميق جدا، وترسخت 
مبختلف امليادين وكل ما تطلبه املقاومة يتم تأمينه خالل ساعات فقط 
وباكثر مما نطلب، والعالقات اآلن اخوية والرئيس االسد يحيط املقاومة 

برعايته ويحافظ على صمودها ومعنوياتها«.

بيروت: بعد أن كش���ف امني 
السيد حسن  عام حزب اهلل 
نصراهلل س���ر اخت���راق البنية 
العسكرية اجلوية االسرائيلية 
قب���ل الع���ام 1997، وقدم صورا 
جوية حصل عليها »حزب اهلل« 
من خالل اختراق للشيفرة السرية 
لطائرات حربية إسرائيلية حتلق 
في أجواء لبنان، بدءا من عملية 
انصاريه في العام 1997، وصوال 
الى رصد مناطق عدة كان يتردد 
عليه���ا الرئيس رفيق احلريري 
مثل منزله في قريطم ومنزله في 
فقرا والسراي احلكومي والطريق 
البحرية في ال� »س���ان جورج«، 
ُفتح سجال عقيم في اسرائيل التي 
اصيبت بهزة وبصفعة قوية جراء 
الصور الت���ي عرضها نصراهلل 
والتي سعت اغلب وسائل االعالم 
االسرائيلي الى وقف النقل املباشر 
خلطاب الس���يد فور بدء عرض 

صور طائرات االستطالع.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة 
»يديعوت احرونوت« االسرائيلية 
عن جهات عسكرية رفيعة املستوى 
كانت ضالعة في حتقيقات حول 
عملية انصارية، أنها ال تلغي أبدا 
احتمال أن تكون الصور التي بثها 
حزب اهلل »أصلية« وأنه »ال ميكن 
ش���طب فرضية أن الكارثة التي 
حل���ت بالكومندوس جنمت عن 
تقصير في مجال االستخبارات 

)اإلسرائيلية(«.
وكانت جلن���ة فحص أخرى 
برئاس���ة العميد غ���ادي زوهر 
إل���ى اس���تنتاج يفيد  توصلت 
بان شكوكا تساورها بأن جزءا 
م���ن الصور الت���ي بثتها طائرة 
االستطالع اإلسرائيلية بال طيار 
إلى إس���رائيل التقطتها »جهات 

معادية«.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في 
العام 1997 لم تكن لدى إسرائيل 
معلومات حول مدى ضلوع إيران 
في نشاط حزب اهلل في لبنان، 
لذا لم تقدر إس���رائيل في حينه 
أنه ميكن أن تكون للحزب قدرات 
تكنولوجية العتراض بث صور 
لطائرات االستطالع اإلسرائيلية، 
»والتقديرات في حينه لم تأخذ 
في احلسبان أن لدى إيران كانت 
ق���درات متط���ورة اللتقاط بث 

صور«.
من جهته قال والد أحد اجلنود 
الذين قتلوا في العملية إن خطاب 
األمني العام حلزب اهلل الس���يد 
حسن نصراهلل يفتح جروحنا 
من جديد وهذا مؤلم جدا. وفيما 
وصف بع���ض ذوي اجلنود بث 
الص���ور أمس محاولة من حزب 
اهلل حلرف النار عنه وتوجيهها 
إلى إس���رائيل في قضية اغتيال 
رئيس احلكوم���ة الراحل رفيق 
احلريري، قال موشي رودوفسكي 
الذي قتل ابنه في عملية أنصارية 
إن »نصراهلل أثبت لي اليوم صحة 
ما قلته يوم قتل ابني ورفاقه، قلت 
إنهم قتلوا جراء بث صور غير 
مشفرة. الصور اصلية ودقيقة 
للغاية. حزب اهلل التقط الصور 
ونصب املكمن في منطقة البستان 
حي���ث س���ار اجلنود. ل���م تكن 
مجرد مبادرة من سكان محليني 
في املنطق���ة، كما حاول اجليش 

اإلسرائيلي أن يشرح لنا«.

أن���ه »ينبغي توجيه  وتابع 
أسئلة للقادة الكبار حول حصول 
هذا الفشل، وكيف حصل هذا اخللل 
ال���ذي أدى إلى نتيجة  اخلطير 
قاسية. أوالدنا قتلوا نتيجة الثقة 
املفرطة بالنفس لدى مسؤولني 

عن وحدة الكومندوس«.
وكان األمني العام  ل� »حزب 
اهلل« السيد حسن نصراهلل اطلق 
مسساء امس االول قراره الظني 
ليس في جرمية اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري فحسب، 
بل في كل اجلرائم والتفجيرات 
التي اس���تهدفت لبن���ان وأمنه 
وسلمه األهلي ووحدته الوطنية 
وموقعه العربي، في الس���نوات 
اخلمس املاضية، وقبلها، وذلك 
في سياق مؤمتر صحافي في قاعة 
»شاهد« على طريق املطار، ندر أن 
يعقده زعيم سياسي، بالصوت 
والصورة، وبالقرائن واحملاضر 
واحلج���ج والتي ل���ن يكون من 
السهل بعد اآلن جتاوزها ال من 
قبل حتقيق دولي، إذا كان يريد 
احلقيقة فعال، وال من قبل حتقيق 
محل���ي أو عربي ميكن أن يكون 
بديال ملنطق التس���ييس الدولي 
الذي يبدو أنه أصدر قراره الظني 

السوري بشار األسد أخبره في 
العام 2004 قبل صدور القرار 1559 
ان قائدا عربيا ابلغه ان االميركيني 
ال ميانعون في بق���اء قواته في 
لبنان، ولكن بشرطني األول يتمثل 
بنزع سالح »حزب اهلل« والثاني 
نزع سالح املخيمات، فما كان من 
األس���د إال أن أجابه بأن املقاومة 
جزء من األمن االستراتيجي وال 
ميك���ن ان يتهاون احد فيه، وأن 
اسرائيل اجتاحت لبنان في العام 
1982 ولم تتمكن من نزع سالح 

املخيمات.
اضاف نصراهلل أنه في ضوء 
اجلواب السوري صار لزاما ان 
يحص���ل حدث ضخ���م إلخراج 
سورية ومحاصرة املقاومة وعزلها 
لضربها قبل نزع سالحها، واغتيال 
احلريري يأتي في هذا السياق، 
وقد اس���تخدم هذا الدم الخراج 
سورية من لبنان وهو يستخدم 

اآلن حملاصرة املقاومة.
واش���ار نص���راهلل الى قدرة 
اسرائيل على امتالك االستطالع 
اجلوي (الطائرات( واالستطالع 
العمالء  امليدان���ي م���ن خ���الل 
واجلواسيس والقوات اخلاصة 

لالغتيال.

ضد املقاوم���ة، ولم يعد ينقصه 
س���وى التوقيت املناس���ب، أي 

»توقيت الفتنة«.
وانطلق »السيد« في مؤمتره 
الصحاف���ي من واقع���ة دخول 
اإلسرائيليني على خط حادثة 13 
سبتمبر 1993 عندما نظم »حزب 
اهلل« مظاهرة جسر املطار ضد 
اتفاق أوسلو وتعرضت إلطالق 
ن���ار أدى الى س���قوط ش���هداء 
وحصلت بعدها خصومة سياسية 
بني »حزب اهلل« والرئيس الشهيد 
رفيق احلري���ري، فأقدموا ومن 
خالل أحد عمالئهم على محاولة 
إقناع احلريري بأن »حزب اهلل« 
يخطط الغتياله، وتبني الحقا أن 
عميال إسرائيليا هو الذي أعطى 
الكاذب���ة للحريري،  املعلومات 
واس���مه احمد نص���راهلل )قدم 

روايته(.
وعرض نصراهلل لش���ريط 
االتهامات اإلسرائيلية للمقاومة 
باغتيال احلريري منذ حلظة وقوع 
اجلرمية ف���ي 14 فبراير 2005، 
مش���يرا الى أن مشكلة اسرائيل 
مع سورية ليست ادارتها للبنان 
بل دعمها حل���ركات املقاومة في 
لبنان وفلسطني، كاشفا أن الرئيس 

واستعرض س���يرة عدد من 
العمالء وادوارهم بدءا من العميل 
فيليبوس حنا صادر والذي كان 
دوره ان يستطلع االوضاع حول 
منزل الرئيس ميشال سليمان في 
عمشيت، ومنزل قائد اجليش جان 
قهوجي واليخت الذي يس���تقله 
قهوجي والعائد لسالح البحرية 

في اجليش اللبناني.
ثم حتدث عن العميل سعيد 
طانيوس ومحمود رافع وناصر 
نادر واحم���د نصراهلل وفيصل 
مقلد والعديد من العمالء الذين 
راقبوا بيوت واماكن يتردد عليها 

سياسيني في 14 آذار
وفيما يتعلق مبلف االتصاالت، 
قال إنه »بعد توقيف عمالء بهذا 
القطاع يتبني أن العدو س���يطر 
فنيا بش���كل كبير عل���ى قطاع 
االتصاالت وهو يستطيع حتديد 
حركة ومكان أي شخص اذا كان 

يريد استهدافه«.
وقال نصراهلل ان جتاهل جلنة 
التحقيق الدولية لألدلة التي قدمها 
»سيؤكد منطقنا واتهامنا للجنة 

التحقيق أنها مسيسة«.
وقال »لألسف ال نثق بالتحقيق 
وال بلجنة التحقيق الدولية، واذا 
قررت احلكوم���ة ان تكلف جهة 
موثوق���ة لنتع���اون معها نحن 
حاض���رون لتقدمي ه���ذه األدلة 
للحكومة أو للجنة التي تشكلها 
احلكوم���ة. ال اعتق���د ان جلنة 
التحقي���ق الدولية مؤمتنة على 

احلقيقة«.
وأكد نصراهلل أن���ه أراد من 
مؤمتره الصحافي مخاطبة الرأي 
العام اللبناني والعربي واإلسالمي 
والدولي من أجل توضيح احلقائق، 
وق���ال إن »هاجس »حزب اهلل« 
الوح���دة الوطنية وهو حريص 
على أولوي���ة الصراع مع العدو 
االسرائيلي، و»حزب اهلل« مستمر 

في هذا املسار«.

من أجواء الحدث

طهران: معطيات نصراهلل جديرة باالهتمام 
طهران � وكاالت: قال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجي���ة اإليرانية رامني مهمان برس���ت 
أمس ان متابعة ملف اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني األس���بق رفيق احلريري »قضية 

لبنانية بحتة«.
ونقل تلفزيون »العالم« اإليراني عن مهمان 
برست قوله في مؤمتره الصحافي األسبوعي 
ان »الوثائق واألدلة التي عرضها األمني العام 

حلزب اهلل لبنان السيد حسن نصر اهلل التي 
تكشف التورط اإلسرائيلي في هذه العملية 

جديرة باالهتمام والدراسة«.
وقال برس���ت ان »االحتالل اإلسرائيلي 
يعتمد على خلق الفنت واألزمات باملنطقة«، 
وأضاف »ان كيان االحتالل يعمل على إذكاء 
ن���ار الفتنة واحلرب ف���ي املنطقة تعويضا 

لهزائمه بالشرق األوسط«.

العلم زوّد إسرائيل بإحداثيات عسكرية لبنانية وسورية
بيروت � يوسف دياب

مثل العمي����د املتقاعد في جهاز األمن العام 
اللبناني أديب العلم، وزوجته حياة صالومي 
املتهمان بالتعامل مع إسرائيل، امام هيئة احملكمة 
العس����كرية برئاسة العميد الركن نزار خليل، 
وجرى استجوابهما على مدى ساعتني في حضور 
وكيل الدفاع عنهما، وخالل احملاكمة العلنية، 
اعت����رف العلم صراحة بتعامله مع املوس����اد 
اإلس����رائيلي وتقدمي اخلدمات األمنية له على 
مدى 16 عاما، وتزويده بصور وإحداثيات ملواقع 
ومنشآت مدنية وعسكرية في لبنان قصفتها 
إسرائيل خالل حرب يوليو 2006، اضافة الى 

تنفيذه مهمات جتسسية في سورية.
وشرح العلم بالتفصيل كيفية جتنده في 
العام 1983 للتجسس لصالح املوساد اإلسرائيلي، 
ومراحل عمالته مع اإلسرائيليني، واكد انه دخل 
إسرائيل عبر أوروبا خمس مرات في أعوام 1997، 
2003، و2004 و2005 و2008 وخضع في تل أبيب 
لدورات تدريبية مركزة على أعمال التصوير 
وارسال املعلومات بواسطة اجهزة متطورة كانوا 
يزودونه بها دوري����ا، وانه قبيل حرب يوليو 
2006 كلفه اإلسرائيليون بتزويدهم بإحداثيات 
وصور عن مواقع ومنشآت مدنية وعسكرية 
وجسور وعّبارات مياه ومؤسسات في مناطق 
عدة في بيروت واجلنوب والشمال والبقاع وجبل 
لبنان. واذ اعترف بان اإلسرائيليني قصفوا هذه 
االماكن، أش����ار الى ان القصف لم يقتصر على 
هذه املواقع التي يبلغ عددها ال� 15 موقعا، امنا 
ش����مل القصف ما يزيد على االلف هدف على 
االراضي اللبنانية. وكش����ف ان اإلسرائيليني 
س����لموه في أوروبا أجهزة اتصال وكاميرات 
تصوير متطورة موضوعة في براد مياه صغير 

ينقل في اليد.
وق����ال العل����م: خالل ح����رب يولي����و كان 
اإلس����رائيليون يتصلون بي ويسألونني عن 
نسبة التشويش التي كانت تتعرض لها قناة 
»املنار« واذاعة »النور« التابعتان حلزب اهلل، 
كما كانوا يسألونني عن نوع االسلحة التي تصل 
الى اجليش اللبناني عبر مرفأ بيروت عندما كنت 
ضابطا في املرفأ، اضافة الى استفسارهم عن 
فرقاطة فرنسية رست في املرفأ كانت وصلت في 
مهمة سياحية. مشيرا الى ان املوساد طلب منه 
تنفيذ مهمة جتسسية داخل االراضي السورية، 
وقد دخل سورية في العام 2005، وراح يصور 
مناطق بني دمشق وتدمر شملت مواقع مدنية 
وعسكرية، وذلك بعد ان خضع لدورة تدريب 

في إسرائيل على اخلريطة السورية، ثم كلف 
مبهمة ثانية في سورية في العام 2008، وكان 
يصطحب معه زوجته، وفي املرة االخيرة وبينما 
كان واقفا على جس����ر يص����ور بعض املواقع 
حضرت سيارة سورية واستفسرت منه عما 
يفعله، فادعى ان سيارته معطلة، عندها تركوه 
وانصرفوا، وقد أخبر اإلسرائيليني مبا حصل 
معه فأخذوا منه املعلومات التي جمعها، وطلبوا 

منه ان يتلف اخلريطة السورية.
وكش����ف العلم انه أنش����أ في العام 2008 
مؤسس����ة لتوظيف لبنانيني وسوريني بطلب 
من اإلس����رائيليني، وكانت مهمته أن يدون في 
طلب التوظيف السيرة الذاتية وكل املعلومات 
عن الشخص الراغب في الوظيفة مع صورة عن 
هويته، وكان يرسل هذه الطلبات واملعلومات 
الى اإلس����رائيليني بناء على رغبتهم، وقبل أن 
يعرف املغ����زى من ذلك جرى توقيفه من قبل 

فرع املعلومات.
موضحا انه كان يتقاضى لقاء هذه االعمال 
التجسسية ما بني 7 و10 آالف دوالر سنويا من 
إس����رائيل، مرات كان يتقاضى هذا املبلغ عند 
لقائهم في إس����رائيل أو أوروبا، ومرات اخرى 
عبر البريد امليت في مناطق في جنوب لبنان. 
ونفى العلم »تكليفه بجمع معلومات عن اغتيال 
الرائد في قوى األمن الداخلي وسام عيد«، كما 
نفى أي علم له باغتيال النائب أنطوان غامن في 
العام 2007، وأوضح انه كان يومها قريبا من 
موقع االنفجار مبسافة ال تزيد على العشرين 
مترا، حيث كان مع زوجته عند مزين الشعر. 
كما نفى زيارته للمخيمات الفلسطينية أو أن 
يكون زودهم مبعلومات عن فلسطينيني. وردا 
على سؤال عما فعله عندما بدأت االجهزة االمنية 
بتوقيف العمالء، أجاب »لألس����ف التوقيفات 
بدأت بي«. ثم استجوبت احملكمة زوجة العلم 
حياة صالومي وهي سيدة مسّنة، فنفت علمها 
بوجود عالقة بني زوجها واإلسرائيليني إال بعد 
س����نوات طويلة بعدما شاهدته يبيع خطوط 
هاتف لبنانية لهم عبر ش����خص يدعى نقوال 
حبيب )يحاكم غيابيا(، وأكدت أنها س����افرت 
مع زوجها الى أوروبا أربع مرات ومرة واحدة 
رافقته الى إس����رائيل للسياحة و»شم الهوا«، 
وانها في إحدى املرات سجلت مالحظات لزوجها 
عن مش����اهداته ملواقع في سورية عندما كانا 
في الطريق وكان يقود الس����يارة. واثر انتهاء 
االستجواب أرجئت اجللسة الى السادس من 

الشهر املقبل للمرافعة وإصدار احلكم.

أقر بالتجسس لصالح الموساد لـ 16 عاماً 




