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صورة التقطتها احدى طائرات االستطالع االسرائيلية للطريق الذي اغتيل فيه احلريري صورة عن شريط تسجيلي يظهر طائرة استطالع اسرائيلية حتلق على الساحل اللبناني عشية اغتيال احلريري 

8 آذار: خطاب السيد أهم من تقرير ميليس.. و14 آذار لوضع معطياته بيد المحكمة
توالي ردود الفعل على مؤتمر نصراهلل بين مرحب ومتحفظ

ري
خبا

ل إ
حلي

بيروت: قد ال يكون املؤمتر الصحافي للسيد حسن ت
نصراهلل في مستوى احلملة الدعائية التي سبقته 
وجعلت ان املؤمتر يسجل أعلى نسبة متابعة ومشاهدة 
واهتماما غير مسبوق في الداخل واخلارج، وقد يكون 
االتهام املوجه إلسرائيل باغتيال الرئيس رفيق احلريري 
بحاج��ة إلى مزيد من التماس��ك والترابط في القرائن 
واملعلومات املوصلة الى هذين االستنتاج واالتهام، وقد 
كان السيد حسن نصراهلل مدركا لهذه النقطة وحتلى 
بالواقعية عندما حتدث عن »قرائن« وليس عن »أدلة قاطعة«، ولكن 
من الواضح ان مؤمتر الس��يد حس��ن نصراهلل املخصص لتوجيه 
اتهام الى إسرائيل حقق هدفه وأصاب جناحا كافيا حلجب ما اعتراه 

من ثغرات: 
1 - جنح حزب اهلل في إثارة »فرضية اتهام إسرائيل« وإدخالها 
»عنوة« الى مسار التحقيق الدولي. وهذا يحصل للمرة األولى منذ 
إطالق حتقيق دولي في جرمي��ة اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
وحيث انحصرت االتهامات في اجتاهني وفرضيتني: سورية وحزب 
اهلل، فيما جرى إهمال وإس��قاط فرضية اتهام إسرائيل، رغم انها 
واحدة من اجلهات املستفيدة من االغتيال ان لم تكن أوالها وأكثرها 

استفادة.
2 - إذا لم ينجح حزب اهلل في إثبات ضلوع إسرائيل في اغتيال 
احلريري بشكل كاف وواف، فإنه جنح في »زعزعة« القناعات وإثارة 
البلبلة والشكوك و»التشويش« على التحقيق الدولي وإعادة خلط 
األوراق االتهامية، على األقل على املستوى السياسي و»الرأي العام« 
حتى لو ظلت محاولته غير ذات تأثير عملي على التحقيق الدولي 

وظلت احملكمة الدولية على مسارها ولم تفتح على آفاق جديدة.

3 - ح��زب اهلل وضع القرار الظني املرتقب ومس��ألة اتهامه في 
س��ياق احلرب املفتوحة املتعددة األشكال بينه وبني اسرائيل، هو 
يعتبر ان االتهام أو مشروع االتهام الذي يستهدفه هو »إسرائيلي 
املصدر واملنشأ والهدف«، ويعتبر ان احملكمة الدولية باتت محكمة 
اس��رائيلية، ولذلك فإن رده على هذا االتهام جتاوز رفض القرار 
الظني الى التلويح بإسقاط وإلغاء احملكمة الدولية بالوسائل املتاحة، 
وجتاوز الدفاع ع��ن النفس باللجوء الى سياس��ة الهجوم واتهام 

إسرائيل.
4 - لم يكن اتهام حزب اهلل إلسرائيل اتهاما سياسيا بحتا مبنيا 
على س��ياق عام ألحداث تلك الفترة والظ��روف التي من ضمنها 
جرى اغتي��ال احلري��ري، م��ن االجتي��اح األميركي للعراق إلى 
صدور القرار 1559، وإمن��ا قصد اتهاما »عمليا« مبنيا على قرائن 
ومعطيات. ومن الواضح ان ح��زب اهلل بذل جهدا مركزا ومضنيا 
في »التنقيب« عن هذه القرائ��ن والربط فيما بينها والتوصل الى 
اس��تنتاجات تصب ف��ي »مضبطته االتهامية« إلضف��اء حد أدنى 
ومعق��ول من »منطق اتهامي« ال يأتي من فراغ وإمنا يس��تند الى 

معطيات حسية وموثوقة.
5 - للمرة األولى، يعقد السيد حسن نصراهلل مؤمترا صحافيا 
»تقنيا« هو أقرب الى »فيلم وثائقي« لم يكن من الضروري أن يتواله 
شخصيا، ولكن األمني العام حلزب اهلل الذي أخذ على عاتقه قيادة 
عملي��ة الرد على اتهام احلزب يكمل ه��ذه »العملية احلملة« حتى 
النهاية واضعا رصيده ومصداقيته في خدمة هذه احلملة التي نفذت 
بطريقة منهجية على املستويني االعالمي والسياسي عبر إطالالت 
متتالية ومكثفة وتوجت بتوجيه االتهام الى اسرائيل، وأيضا بطريقة 

منهجية جمعت بني القرائن السياسية واألمنية.

في القرائن السياس��ية س��لط نصراهلل الضوء على محاوالت 
إسرائيل املبكرة )التسعينيات( في لعبة اإليقاع بني احلريري وحزب 
اهلل، وفي تسويق خطط وهمية وفي اتهام احلزب منذ ذلك الوقت 
مبحاولة اغتيال احلريري، كما حتدث عن اس��تفادة إس��رائيل من 
االغتيال وعن امتالكها قدرات تسمح لها بتنفيذ العملية، وفي القرائن 
األمنية كان الكشف عن أسرار ومعطيات يتحفظ على كشفها حزب 
اهلل، خصوصا ما يتعلق بسر اختراق البنية العسكرية اإلسرائيلية 
اجلوية واحلصول على صور جوية التقطتها طائرات االس��تطالع 
وقدمت مناذج عن عمليات رصد متكررة ومن زوايا مختلفة لطرق 
يسلكها موكب احلريري في اجتاهني قريطم وفقرا، يضاف الى ذلك 
حركة وش��بكة العمالء التنفيذيني الذين اغتالوا كوادر في املقاومة 
وحاولوا أيضا اغتيال الرئيس نبيه بري وكلفوا أخيرا مبراقبة منزل 
الرئيس ميشال سليمان في عمشيت ويخت قائد اجليش العماد جان 
قهوجي، وأخطر هؤالء العميل »غس��ان اجلد« الذي كان يستقبل 
مجموعات إس��رائيلية ويؤويها، وكان موجودا في ساحة اجلرمية 

في السان جورج قبل يوم واحد )13 فبراير 2005(.
6 - السيد حس��ن نصراهلل يدعو انطالقا من هذه القرائن الى 
أخذ فرضية اتهام إسرائيل في االعتبار رابطا بني صدقية احملكمة 
الدولية وإدخال هذه الفرضية في مسار التحقيق الدولي وأي قرار 
ظني سيصدر عن احملكمة، وبات هذا »الشرط« متقدما على شرط 
آخر كان أدلى به السيد نصراهلل وهو محاكمة شهود الزور لتكون 
مبنزلة بداية جدي��دة للتحقيق الدولي وتصويبا ملس��اره وإعادة 

الصدقية الى احملكمة.
والى جانب الدعوة الى تصويب مس��ار احملكمة والقرار الظني 
قب��ل صدوره، فإن نصراهلل يتوخى أو يس��اهم عبر إثارة العامل 

االسرائيلي في توفير مخرج سياسي ملأزق احملكمة الدولية وألزمة 
القرار الظني عبر تسهيل فرص وإمكانات رفضه بدعوى انه قرار 
إسرائيلي املنشأ والهدف، وانه قرار غير متوازن وغير عادل مادام 
انه أغفل فرضية اتهام اسرائيل. وبالتالي فإن ما ينتظره حزب اهلل 
بع��د اليوم ليس فقط القرار الظني الذي س��يصدر، وإمنا موقف 
الرئيس سعد احلريري الذي سيسبقه أو يتزامن معه ويكون كافيا 

لتعطيل مفاعيله وتداعياته السلبية.
7 - السيد حسن نصراهلل اكتفى في مؤمتره الصحافي بتمرير 
مطالعته االتهامية ضد إس��رائيل بهدوء وسالسة متفاديا أي كالم 
سياسي عن احملكمة واحلكومة وملتزما أجواء التهدئة التي أعقبت 
القم��ة الثالثية في قصر بعبدا، ومفس��حا في املجال أمام اجلهود 
الس��عودية، وواضعا الكرة في ملعب غي��ره: كرة االتهام وضعها 
ف��ي ملعب اس��رائيل، وكرة املوقف السياس��ي وضعها في ملعب 

احلريري.
هذه ليست االطاللة األخيرة للسيد حسن نصراهلل، هناك اطاللة 
أخرى وأهم بعد شهر رمضان بعدما تكون مساعي التهدئة والبحث عن 
مخارج وحلول أخذت مداها وفي ضوء ما تتوصل اليه، فإذا لم تنجح 
ولم تصل الى شيء قال نصراهلل ما لم يقله حتى اآلن وسيكون األخطر 
واألشد وقعا على املناخ الداخلي، وإذا جنحت املساعي العربية يكون 
نصراهلل ربح معركة هو اختار توقيتها االس��تباقي وطابعها الوقائي 
ومضمونها االتهامي، والواضح وس��ط حالة االنتظار احملددة حتى 
شهر سبتمبر، حيث تزدحم األجندة اإلقليمية مبواعيد واستحقاقات، 
ووس��ط ضبابية القرار الظني موعدا ومضمونا، ان الوضع اللبناني 
دخل »هدنة رمضان«، وهذه الهدنة س��تكون فسحة زمنية سياسية 

أخيرة قبل الوقوف على مفترق طرق: إما انفراج وإما انفجار.

السيد نصراهلل بين »هدنة رمضان« واستحقاقات سبتمبر 

بيروت � عمر حبنجر
القراءات السياس����ية  تركزت 
عل����ى املؤمتر الصحاف����ي املطول 
لالم����ني العام حلزب اهلل الس����يد 
حسن نصر اهلل والذي وجه فيه 
اصابع االتهام السرائيل في اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري وصحبه 
القراءات  اآلخرين، واجمعت هذه 
على اهمية االجناز احملقق برصد 
احلزب وتسجيله للصور املرسلة 
من طائرات االستطالع االسرائيلية، 
التي  التعبئة االعالمية  ان  وعلى 
س����بقت املؤمتر الصحافي، كانت 
اكبر من الواقع حيث ساهمت معظم 
الفضائيات العربية وجميع االقنية 
اللبنانية عدا قناة »املستقبل« في 

نقل احلدث.
الق����راءة األولي����ة للمعطيات 
والقرائن ذهبت باجتاهني، األول عبر 
عنه نواب وقيادات تيار املستقبل 
بدعوتهم السيد نصر اهلل الى وضع 
ما لديه من قرائن بتصرف التحقيق 
الدولي مع سؤاله عن سبب التأخر 
في تقدمي هذه املعطيات، والثاني 
متثل في الدعوة الى فتح حتقيق 
جديد ال يستبعد فرضية اسرائيل 
في الوقوف وراء جرمية بل جرائم 
االغتيال الت����ي هزت لبنان، وهذا 
ما عبر عنه النائب وليد جنبالط 
الذي دعا الى وقفة تأمل من اجل 
العدالة، والى عدم جر البالد الى 
املجه����ول، ورأى ان القرائن التي 
تقدم بها السيد نصر اهلل فتحت 
بابا عريض����ا المكانية الطعن في 
شهود الزور، وانه اذا استخدمت 
هذه القرائن من قبل جلنة حتقيق 
دولية دقيقة ونزيهة نستطيع ان 
ندخل الى جو حتقيقي جديد في 
»جرمية العصر« اذ علينا ان نتذكر 
دائما ان ما ادى الى هذه الكارثة هو 
القرار 1559، ولتطبيق هذا القرار 
كان البد من حدث كبير كاغتيال 
الرئيس الش����هيد رفيق احلريري 
وهنا ملح جنب����الط اكثر من مرة 

الى االميركيني.
ويالحظ ان جنبالط لم يش����ر 
الى اتهام اس����رائيل ال من قريب 
وال من بعي����د، ومثله الى حد ما، 
العماد ميش����ال عون الذي وصف 
املعلومات التي ادلى بها نصر اهلل 
بالقيم����ة، والتي تصلح النطالقة 

والح����ظ زهرم����ان ان ف����ي 
الكثير  معطيات السيد نصراهلل 
من العموميات، فعند احلديث عن 
االستطالعات اجلوية ال يخفى ان 
اسرائيل لم تترك زاوية في لبنان 
اال وصورتها، ورمبا كان ثمة جدوى 
من مالحقة بعض املعطيات التي 
اوردها واملطلوب تقدميها للمحكمة 
التي  الدولية، كالطلعات اجلوية 
جرت قبل االغتي����ال بيوم ويوم 
االغتيال، وبعده بيوم، وإذا توافرت 
هذه الطلعات في األيام الثالثة تكون 
مستحقة للتسليم للمحكمة الدولية، 
اما اذا كانت جزءا من كل فاحملكمة 

تستطيع ان حتكم.
وحول استبعاد التحقيق الدولي 
اسرائيل في ظل املراقبة التي كشف 
عنها نصراهلل لرئيس اجلمهورية 
وقائد اجليش أجاب زهرمان: هناك 
مراقبة لكل الشخصيات السياسية 
واألمنية، اما ان احملكمة استبعدت 
احتمال ان تكون اس����رائيل وراء 
االغتيال فمعلوماتنا ان احملققني 

لم يستبعدوا اسرائيل.

تبرئة إلسرائيل

من جانبه، اعتبر عضو تكتل 
»لبنان أوال« النائب نبيل دوفريج 
ان أمني عام حزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل لم يعط دالئل في مؤمتره 
الصحاف����ي باألمس، بل حتليالت 
ملا ي����راه هو منطقيا ليوصله الى 
احلقيقة، مشيرا في السياق نفسه 
الى ان الصور التي عرضها نصراهلل 

غير مقنعة.
وفي حديث ال����ى قناة »أخبار 
املستقبل« أوضح دوفريج ان طائرة 
ال� MK تصّور كل منطقة في لبنان 
وكل زاوي����ة وكل مبنى، مضيفا: 
وكل الشخصيات السياسية وغير 
السياسية وحتى الدينية في لبنان 

تخضع للمراقبة.
ه����ذا، وأكد دوفريج ان أحدا ال 
يفّضل تبرئة اسرائيل في جرمية 
اغتي����ال الرئيس الش����هيد رفيق 
احلريري اال ان����ه ال يجوز رفض 
عمل جلنة التحقيق الدولية قبل 
ان تظهر اي شيء عنه وقبل صدور 
القرار الظن����ي، داعيا الى انتظار 
التحقيق لإلدالء باملوقف  نتيجة 

املناسب.

حتقيق جديد.
من جهته عضو كتلة امل النائب 
هان����ي قبيس����ي رأى ان املهم في 
املؤمتر الصحافي للسيد نصر اهلل 
الواقع اللبناني الذي كشف عنه، 
وهو ان اسرائيل تتعامل مع لبنان 
كساحة عمليات وليس كوطن، فما 
يقوم به الطيران االسرائيلي بشكل 
يومي من استباحة لسماء لبنان 
ولسيادة لبنان على الطرقات وفي 
االجواء وعلى البر وفي البحر فتح 
احتماال جديدا ان تكون السرائيل 
يد طويلة في كل عمليات االغتيال 

التي حصلت في لبنان.
وعن السبب وراء انتظار نصر 
اهلل كل هذا الوقت ليعلن عن هذه 
املعطيات مع تصاعد التسريبات 
حول عالقة احلزب باجلرمية قال 
قبيسي: في الفترة االخيرة اصبح 
قرار االته����ام وكأنه يوجه التهمة 
الى احلزب بصورة مباش����رة مما 
اس����تدعى ان يكشف نصر اهلل ما 
كشف من معطيات تدخل اسرائيل 
على ساحة اجلرمية في لبنان على 
كل املستويات وليس على مستوى 
جرمية اغتيال الرئيس احلريري 

وحسب، وهذا امر يجب ان يؤخذ 
بعني االعتبار من خالل التوس����ع 
في التحقيق على األقل، والقرائن 
التي ظهرت توحي بان من املمكن 
جدا ان تكون الس����رائيل يد فيما 

حصل.
واكد النائب قبيسي حاجة لبنان 
الى تسليح اجليش لكي مننع هذه 
الطائرات من الدخول الى اجوائنا 
تالحق من تريد، تصور من تريد 
تكشف عمن تريد، فهذا امر خطير 

جدا.

شهادات الزور

م����ن جانبه اكد عض����و تكتل 
التغيير واالص����الح النائب اميل 
رحم����ة انن����ا نحن ف����ي مرحلة 
التحقي����ق بجرمية اغتيال رئيس 
احلكومة االسبق رفيق احلريري 
ومن الناحية القانونية هي مرحلة 
تلمس، فاجلرمية واقع ولكن اثباتها 
بجميع عناصر االثبات قبل الظن 
واالتهام هو املوضوع الطاغي في 
هذه املرحلة التي يجب ان تذهب 
الى كل الوقائ����ع، موضحا ان ما 
قدمه االمني العام حلزب اهلل السيد 

نصر اهلل اه����م بكثير من تقرير 
مدعي عام احملكمة الدولية االسبق 
ديتلي����ف ميليس وما بعده، الفتا 
الى ان شهادات ميليس استندت 
الى شهادات زور وغرفة جمع فيها 

اربعة ضباط.
واشار في حديث لقناة »املنار« 
الى ان معطيات نصر اهلل التي قال 
عنها انها قرائن ومؤشرات وليست 
ادل����ة دامغة هي ذات مدلوالت في 
القانون وفي مرحلة التلمس الفتا 
الى ان تعميم التحقيق غير موجود 
وهو اصبح احادي اجلانب وليس  

شامال.
في املقابل، رأى عضو املكتب 
السياس����ي في تيار )املستقبل( 
ان����ه كان يجب  مصطفى علوش 
االفصاح ع����ن القرائن التي قدمها 
الس����يد حسن نصراهلل امس منذ 
زمن بعيد ألن القرائن املادية لها 
عالقة بال� DNA والبصمات، والصور 
مجرد قرائن ظرفية، وكنا وفرنا 

الكثير من التشنجات.
وأضاف عبر قن����اة »اجلديد« 
ان التحقي����ق اجلنائي هو املخّول 
ب����أن يحدد ما اذا كانت املعلومات 

والصور التي قدمها نصراهلل مهمة 
او صحيحة، ولست أنا او غيري 
اجلهة املخولة للبت مبدى اهمية 

هذه املعلومات.
علوش الذي دعا مجلس الوزراء 
الى اس����تعراض هذه املعلومات، 
والبناء على ذل����ك، إذ ميكن لهذا 
املجلس ان يقرر ما اذا كان يجب 
تقدميها الى جلنة التحقيق الدولية، 
أكد ان فرضية اس����رائيل فرضية 
منطقية جدا، ألن اسرائيل كانت من 
أكثر الناس انزعاجا من الرئيس 
الش����هيد رفيق احلريري وما كان 
يقوم به م����ن اعمار، ولكن ال يهم 
الذي يؤلفه كل واحد  السيناريو 
منا، بل املهم هو القرائن املوجودة 

على األرض.
واعتبر علوش ان الوقائع التي 
عرضها السيد نصراهلل مبنية على 

حتليالت أكثر منها على وقائع.
بدوره النائ����ب خالد زهرمان 
)املستقبل( دعا الى وضع املعطيات 
التي عرضها السيد نصراهلل لدى 
احملكمة الدولية بوصفها املرجعية 
التي لديها االختصاص  الوحيدة 

لبحث هذا املوضوع.

المحكمة العسكرية اّدعت على كرم بالتعامل مع إسرائيل 
ونقل معلومات عن حزب اهلل و»التيار« وأحزاب أخرى 

بيروت: ادعى مف���وض احلكومة لدى احملكمة 
العسكرية القاضي صقر صقر على العميد املتقاعد 
فايز كرم إلقدامه على التعامل مع إسرائيل ودس 
الدسائس لديها واالجتماع مع ضباطها باخلارج 
ومتابعة التواصل مع مخابراتها هاتفيا وتزويدهم 
باملعلومات عن »حزب اهلل« والتيار »الوطني احلر« 
وأحزاب أخرى وعما يدور في االجتماعات واللقاءات 
املغلقة التي كانت تعقد بني قادة احلزبني املذكورين 
وتواجدهما، وذلك مقابل مبالغ من املال. كما ادعى 

عليه بتهمة حيازة أسلحة حربية.
وأحال القاض���ي صقر امللف مع املوقوف فايز 
كرم إلى قاضي التحقيق العسكري األول رياض 

أبو غيدا إلجراء املقتضى القانوني.

لبناني يتبرع للجيش ب� 15 مليون ليرة
بيروت: أش���ارت صحيفة »السفير« الى ان املغترب

اللبناني أحمد حسني صالح املوسوي، لبى نداء رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان بالدعوة الى تسليح اجليش 
اللبناني، فعمل على تقدمي هبة مالية مبدئية قدرها خمسة 
عش���ر مليون ليرة لبنانية دفعة أولى، مبديا استعداده 
للقيام بحملة واسعة »لتحقيق هذا الهدف السامي ورفع 

رأس لبنان عاليا بني األمم«.

إسرائيل: اتهامات حزب اهلل »سخيفة«
الق���دس � وكاالت: وصفت إس���رائيل أمس االتهامات 
الت���ي وجهها األمني العام حلزب اهلل حس���ن نصر اهلل 
حول تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 

السابق رفيق احلريري بالسخيفة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير طلب عدم كشف هويته، 
ان »العالم أجمع والدول الغربية واللبنانيني أنفس���هم 

يعرفون ان هذه االتهامات سخيفة«.
وأضاف ان »هذه االتهامات جاءت نتيجة الش���كوك 
الكبيرة لألسرة الدولية حول تورط حزب اهلل في قتل 

رفيق احلريري«.

مستشار سليمان ينتقد قرار نائب 
أميركي تجميد مساعدات للجيش

بيروت � أ.ف.پ: انتقد مستشار رئيس اجلمهورية اللبنانية 
النائب السابق ناظم اخلوري امس قرار نائب أميركي جتميد 
مساعدة بقيمة 100 مليون دوالر كانت مخصصة للجيش 
اللبناني، ألنه ليس واثقا من ان اجليش ال يتعاون مع حزب 
اهلل. وقال اخلوري »من مصلحة من يدعي انه يريد الدفاع 
عن س����يادة لبنان ان يكون هن����اك جيش قوي«. وأضاف: 
»كانوا يقولون انهم مع سيادة لبنان، ويتوجب عليهم ان 

يترجموا ذلك الى أفعال«.
وأعلن رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في مجلس النواب 
األميركي الدميوقراطي هاورد برمان في بيان انه جمد مساعدة 
بقيمة 100 مليون دوالر في الثاني من أغس����طس، عش����ية 
االشتباكات احلدودية بني اجليشني اللبناني واإلسرائيلي. 
وأضاف: »حتى معرفتنا تفاصيل أكثر عن احلادث وطبيعة 
نفوذ حزب اهلل على اجليش اللبناني، ال أستطيع بروحي 
وضميري السماح للواليات املتحدة مبواصلة ارسال أسلحة 

الى لبنان«.

فايز كرم




