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حزب اهلل يطالب »المحكمة« باستدعاء الموساد والحكومة اإلسرائيلية
3 استحقاقات تشغل األسبوع اللبناني.. والحريري يأسف لما وصل إليه مستوى الخطاب السياسي

)محمود الطويل(النائب ميشال عون مستقبال وفدا من حزب اهلل يضم عضو املجلس السياسي في احلزب غالب ابوزينب والنائب حسني احلاج حسن وحسني خليل املعاون السياسي لألمني العام 

بيروت ـ عمر حبنجر
وكأن حرارة االجواء السياسية في لبنان 
في سباق مع حرارة املناخ الصيفي املتصاعدة، 
ومبتابعة ما تكتبه الصحف العربية حول لبنان، 
وخصوصا »الوطن« الس���عودية و»الوطن« 
و»الثورة« السوريتني، يتبدى ان املناخ احلراري 
بدأ يتمدد خارج النطاق اللبناني، مما يزيد في 
اقالق املس���ؤولني اللبنانيني، وبالذات رئيس 
احلكومة سعد احلريري، املطلوب منه ان يقول 
ما ال يرغب قوله، فاعتصم بالصمت، لكن الطرف 
اآلخ���ر لم يرقه صمت���ه، وال جتنبه احلديث 
ع���ن املواضيع اخلالفية وف���ي رأس قائمتها 
احملكمة الدولي���ة، فرفع »دوز« احلملة عليه، 
ال���ى حد دعوته للرحيل او التهديد باالنقالب 
على احلكومة، كما قال رئيس حركة التوحيد 

وئام وهاب.
في ح���ني ردت اذاع���ة »الن���ور« الناطقة 
بلسان حزب اهلل صمت احلريري الى توصية 

سعودية.
الرئيس احلريري الذي زار رئيس مجلس 
النواب نبيه بري مساء اول من امس وبحث 
معه التطورات الى جانب جدول اعمال اجللسة 
التشريعية ملجلس النواب، فضال عن جلسة 
مجلس الوزراء حيث يهدد بعض وزراء املعارضة 
بطرح تشكيل جلنة للتحقيق مع من يصفونهم 
بشهود الزور على مجلس الوزراء مع االصرار 

على االخذ بها.
وفي افطار رمضاني بحضور سفراء هولندا 

ورومانيا وسلطنة عمان، قال احلريري: اود ان 
اقول انه ال يجوز ملستوى اخلطاب السياسي 
ف���ي لبنان ان يبقى على ما اراه اليوم، ومهما 
كان اخلالف بني االطراف السياسية ال يجب ان 
نخّون بعضنا البعض او نستعمل كل انواع 
الش���تائم التي تهدف في مكان ما الى تشويه 
الدميوقراطية اللبنانية التي قاومت كل هذه 
السنوات، داعيا الى نشر الكلمة الطيبة، فالناس 
لم ينتخبونا ليشتم بعضنا بعضا، وصدقوني 
بالكلمة الطيبة كل شيء »بيصير«، ان كل ما 
اطلبه من اللبنانيني احلقيقة واالقتداء باخلطاب 
السياسي لرفيق احلريري الرجل الوطني الكبير، 

وبالكلمة الطيبة التي طبعت هذا اخلطاب.
في موازاة ذلك، بقي���ت قرائن ومعطيات 
االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل 
حول تورط اسرائيل في اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري وغيره من شهداء موجة االغتياالت 
الشهيرة عام 2005 في الغربال السياسي، وحتى 
االمس لم يقدم احلزب القرائن واملعطيات التي 
اعلن عنها الى املدعي العام التمييزي القاضي 
سعيد ميرزا من اجل تقدميها الى مكتب املدعي 

العام الدولي دانيال بلمار.
وكان وئام وهاب حليف احلزب قد اكد ان 
احلزب لن يقدم معلوماته الى محكمة دولية 
يعتبرها محكمة اسرائيلية، ولفت في تصريح 
تلفزيوني الى ان وزراء املعارضة في احلكومة 
سيطرحون في مجلس الوزراء سحب متويل 
احملكمة الدولية، واذا لم يوقف التمويل فسيكون 

عليهم االستقالة.
غير ان نائب االمني العام حلزب اهلل الشيخ 
نعيم قاسم اعتبر ان ما فعله االمني العام للحزب 
من خالل تقدمي قرائن تتهم اسرائيل هو معاجلة 
تقصير احملكم���ة الدولية ومن معها، معتبرا 
ان العمل اجلدي للوصول الى نتيجة يوجب 
استدعاء املوساد واعضاء احلكومة االسرائيلية 
ومش���غلي العمالء الى احملكمة، لكنه لم يشر 
الى اي محكمة يقصد. ودعا قاس���م احلكومة 
الى الكشف عن ش���هود الزور ومن وراءهم، 
مؤكدا انه مخطئ من يحاول اقفال هذا امللف. 
وقال: لو عملت احملكمة بكل طاقمها وطاقتها 
لوصلت الى من اغتال الرئيس احلريري منذ 

خمس سنوات.
وعن سؤال البعض حول عدم تقدمي حزب 
اهلل قرائنه قبل اليوم، قال الشيخ قاسم: نحن 

لسنا معنيني بهذا االمر.
من جهته، اعتبر الشيخ نبيل قاووق مسؤول 
حزب اهلل في اجلنوب في افطار رمضاني ان 
املعطيات التي قدمها الس���يد حسن نصراهلل 
بالصوت والصورة اقوى م���ن ان يتجاهلها 
احد، اما االس���تمرار في جتاهلها فإمنا يخدم 

مشاريع الفتنة.
الى ذلك، جتدر اإلشارة الى ان 3 استحقاقات 
سياسية تشغل املسرح السياسي في لبنان، 
فاليوم جلسة تشريعية للبرملان وغدا جلسة 
ملجل���س الوزراء وبعد غ���د دورة جديدة من 

احلوار الوطني.

أخبار وأسرار لبنانية
  اخلط األزرق: خالل الزيارة اخلاطفة التي 
قام بها لبيروت نائ���ب املبعوث األميركي 
فريدريك هوف فوجئ مبسؤول لبناني يقول 
له: »إسرائيل تشكو لكم من ضعف الدولة 
في لبنان، وهي الوحيدة التي تعرقل حتى 
تقدمي األسلحة العادية جدا للجيش اللبناني،  

فمن هو املسؤول عن ضعف دولتنا؟«.
فريدريك هوف أبلغ املسؤولني اللبنانيني 
انه كان يجب تفادي حادثة العديسة، مشددا 
على احترام اخلط األزرق املرسوم دوليا الى ان 

يتم ترسيم احلدود بني لبنان واسرائيل.
  اتصـاالت دقيقـة ومهمـة: تس��تبعد مصادر 
ديبلوماسية في باريس صدور القرار االتهامي 
في جرمية اغتيال رئيس احلكومة األسبق رفيق 
احلريري خالل هذا العام، مشيرة إلى »اتصاالت 
دقيقة ومهمة« جرت في اآلونة األخيرة في شأن 

موعد صدور القرار االتهامي.
ورأت تلك املصادر أن ما أعلنه األمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل أخيرا في مؤمتر 
صحافي أثار الكثي��ر من اجلدل قد يكون في 
إطار االجتاه اخلاص إلى إرجاء صدور القرار، 
بعدما كانت مؤشرات كثيرة تدل على أنه سيرى 
النور في شهر سبتمبر املقبل وعلى أبعد تقدير 

قبل نهاية السنة احلالية.
أضافت ان هناك جهات فرنسية متابعة ملسار 
احملكمة الدولية، أش��ارت إلى أنه من الصعب 
التكهن مبندرجات القرار االتهامي، لتضيف أن 
املعلومات املتوافرة تشير إلى أن االتهامات قد 
تكون »أكثر تش��عبا«، وليس كما يتم تسويقه 

اآلن.
وأشارت املصادر إلى أن من املمكن التوصل 
إل��ى صيغة ما تتيح أمام املدع��ي العام الدولي 
داني��ال بيلمار، وبهدف كس��ر حالة االنتظار 
احلادة واملشوش��ة، اخلروج بق��رار متهيدي 
يعطي تصورات محددة حول مآل التحقيقات 

التي أجريت حتى اآلن.
  بيلمار تابع نصراهلل: تؤكد مصادر سياسية 
فرنسية تواكب عن كثب عمل احملكمة الدولية 
في ضاحية مدينة الهاي الهولندية أن املدعي 
العام الدولي دانيال بيلمار تابع ش���خصيا 
املؤمت���ر الصحافي لألمني العام حلزب اهلل 
حس���ن نصراهلل يوم االثنني الفائت حلظة 

بلحظة وصورة بصورة.
وتش���ير إلى أن بيلمار الذي لم يكن له 
أي تعليق مباش���ر على ما سمع وما رأى، 
وهذا ما يعرفه معاون���وه جيدا، أوكل إلى 

فريق عمله درس املعطي���ات التي طرحها 
نصراهلل من مختل���ف جوانبها للنظر في 
ما إذا كان يفت���رض أن »تدخل« على خط 
التحقيقات التي أصبحت في نهايتها على 
كل ح���ال، وإن كانت املصادر إياها تؤكد أن 
القاض���ي الكندي طلب معلومات وافية عن 
غس���ان جرجس اجلد الذي ورد اسمه على 
أنه كان في منطق���ة اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري في 13 فبراير 2005، أي قبل يوم 

واحد من اجلرمية.
  حساسية هائلة: نفى مقربون من رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط أن يكون في 
صدد إطالق مواقف دراماتيكية حيال احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان، كأن يطلب سحب القضاة 
اللبنانيني، وهو ما يعطل عمل احملكمة أو يحد 

من اندفاعتها.
وبحسب هؤالء املقربني فإن الزعيم الدرزي 
يحس��ب خطواته بدقة بالنظر ل� »احلساسية 
الهائلة« للموضوع، وهو يضبط إيقاع حتركاته 
ومواقفه بحيث تتقاطع في نقطة ما مع حتركات 
ومواقف رئيس احلكومة سعد احلريري الذي 
بات مؤكدا أنه، كرجل دولة مس��ؤول عن أمن 
البالد واس��تقرارها، مثلما ه��و ملتزم العدالة 
واحلفاظ على عالقات جيدة مع املجتمع الدولي، 
حدد أولوياته بالطريقة التي تريح جنبالط الذي 
يبدو واثقا من أن الرئيس احلريري سيفعل كل 
ما يستطيع من أجل احليلولة دون أي اندفاع 

في اجتاه الفتنة الداخلية.
  احلفـاظ على االسـتقرار: أبدى النائب وليد 
جنبالط في أثناء لقائه في باريس مع مساعد 
وزيرة اخلارجية االميركية لشؤون الشرق 
االوسط جيفري فيلتمان قلقه من تداعيات اي 
قرار ظني يصدر عن احملكمة الدولية ويكون 
مسيسا على الوضع الداخلي اللبناني، وقد 
طالب جنبالط فيلتمان ان يتم احلفاظ على 

االستقرار في لبنان.
  الوسط: نائب في اللقاء الدميوقراطي »أزعج« 
زميال له في 8 آذار حني قال له إن رئيس اللقاء 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط مازال رغم 
كل شيء في الوس��ط، ألن قاعدته الشعبية ال 
تسير بالسرعة التي »يجنح فيها«، وله »أسبابه 

اخلاصة في ذلك«.
  عون الى كسروان مجددا: للمرة الرابعة في أقل 
من شهرين، ينوي العماد ميشال عون القيام 
بزيارة جديدة ملنطقة كسروان األسبوع املقبل،  

تشمل مناطق لم تشملها زياراته السابقة.

»فجوة سياسية« بين الحريري ونصراهلل:  كيف تردم؟
بي��روت: في ظل »هدنة رمضان«
وحتت مظلة »التفاهم السوري � 
السعودي«، تس��تمر مسألة احملكمة 
الدولية في التفاعل سلبا على املستوى 
الداخلي وتلق��ي بظاللها على مجمل 
الوضع الى حد أنها ساهمت في تفاقم 
حال »الش��لل احلكومي« وفي إشاعة 
هاجس تصدع االس��تقرار السياسي 
املرتك��ز على حكومة الوح��دة الوطنية، وتلخص 
مصادر سياسية واس��عة االطالع الوضع الراهن 

في ثالث نقاط أساسية: 
1 - تأكد ان »القمة الثالثية العربية« التي انعقدت 
في قصر بعب��دا أقامت »خطا أحمر دائريا« حول 
مسألة »األمن واالس��تقرار«، مبعنى أنها انطوت 
على رسالة سياسية بليغة بأن األزمة، إن وجدت، 
تبقى في إطارها السياسي وال تتطور الى 7 مايو 
جديد، وان احملكمة الدولية ال ميكن ان تتحول الى 
مشروع فتنة، وضمنا الى مصدر تهديد حلزب اهلل 
وخطر عليه، على ان يتم الحقا التوصل الى الصيغة 

أو التسوية التي حتقق هذه األهداف.
ولكن تأكد في املقابل ان التفاهم الس��وري � 
السعودي حول »قطع دابر الفتنة واحتواء مخاطر 
احملكمة« لم يحمل معه أي ضمانات فعلية بخصوص 
مسار احملكمة ومصيرها والقرار الظني املرتقب 
صدوره عنها. فم��ن جهة ال ميلك اجلانبان قدرة 
التحك��م في موضوع احملكم��ة الدولية وال رغبة 
اس��تباق قرارها، ومن جهة أخرى ثمة تباين بني 
موقفي البلدين في هذا املجال، وحيث ان األولوية 
عند الرياض هي ل� »احملكمة وحماية احلريري من 
ردة فعل حزب اهلل«، واألولوية عند دمشق هي ل� 

»املقاومة وحماية حزب اهلل من فعل احملكمة«.
2 - ثمة خالف واضح وجلي بني »قطبي املواجهة« 
الرئيس سعد احلريري والسيد حسن نصراهلل في 
التعاطي مع »احملكمة وقرارها الظني«، ال بل ثمة 
فجوة سياس��ية بني الطرفني يصعب ردمها قبل 
صدور القرار الظني ويجب ردمها قبل هذا القرار 
حتى ال ينقلب اخلالف الى أزمة وال ينفتح الوضع 
في حال صدور القرار الظني على آفاق تصعيدية. 
وجهة نظر قيادة حزب اهلل باتت واضحة ومحددة 

في النقاط التالية: 
� حجب الثقة عن احملكمة الدولية التي لم تقم 
على أسس سليمة وحتولت الى محكمة اسرائيلية 
هدفها إحداث فتنة في لبنان وتشويه صورة وسمعة 
املقاومة، وصوال الى نزع سالح حزب اهلل وتنفيذ 

ما لم يتم تنفيذه عبر القرار 1559.

� احلكومة مطالبة باتخاذ موقف حازم بوقف 
التعامل مع احملكمة على جميع املستويات، ورئيس 
احلكومة س��عد احلريري مدعو الى اتخاذ موقف 
قبل صدور القرار الظني ودفعه الى إعالن موقف 
يراعي مطلب وموقف حزب اهلل في ناحيتني: األخذ 
في االعتبار فرضية اتهام اسرائيل والقرائن التي 
قدمت، ومحاكمة شهود الزور وكشف من حرضهم 

وفبركهم كمدخل واقعي للوصول الى احلقيقة.
� ال امكانية النتظار صدور القرار الظني عن 
احملكمة واملطلوب من اآلن التوصل الى ضمانات 
وتسوية ما، كما ال إمكانية لقبول مخارج تبقي سيف 
االتهام مصلتا على رأس حزب اهلل ألن التأجيل لن 
يكون إال تأجيال للمشكلة، وألن اتهام عناصر في 
احلزب يعني اتهام قيادته بالتورط في جرمية اغتيال 
احلريري التي ال ميكن ان تكون عمل عناصر غير 
منضبطة. أما موقف الرئيس سعد احلريري وتيار 

املستقبل فإنه حتدد في النقاط التالية:
� الت��زام الصمت حيال كل ما يتعلق مبس��ار 
التحقيق وعمل احملكمة الدولية، وانتظار صدور 

القرار الظني ليبنى على الشيء مقتضاه.
� عدم الرضوخ للضغوط واحملاوالت الهادفة 
الى اس��تدراج احلريري وانتزاع موقف منه قبل 
أوانه، ومن هذه احملاوالت تقويل احلريري ما لم 

يقله واإليحاء له مبا يجب ان يقوله ويعلنه.
� رفض مقولة »االستقرار أو العدالة« ومقولة 
»احملكمة أو احلكومة« باعتبارها تنطوي على تهديد 
مبطن، وباعتبار ان االستقرار ال ميكن ان يترسخ 

اال بالعدالة التي من دونها تستمر االغتياالت.
� اعتبار ان احملكمة الدولية التي تتمتع بصدقية 
ومهنية هي املرجع الوحيد الصالح للنظر في كل 
ما له عالقة بجرمية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري والبت في كل القرائن واملعطيات، ومطلوب 
من حزب اهلل ان يتعاون مع احملكمة ويلتزم البيان 

الوزاري وتوصيات احلوار الوطني.
3 - األزمة قائمة و»ن��ار حتت الرماد« وأفقها 
»تغيي��ر حكومي« وإعادة خلط »أوراق األكثرية«، 
ان تف��ادي الوصول الى هذا »املأزق السياس��ي« 
ال��ذي ال ميكن ضمان عدم حص��ول ارتدادات له 
في الش��ارع الحقا، يتطلب فتح حوار مباشر بني 
الرئيس س��عد احلريري والسيد حسن نصراهلل 
يعمل له الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط 
بتش��جيع من دمشق، واملشكلة اآلن ان حزب اهلل 
ال يج��د عند احلريري حتى اآلن ما يش��جع على 
إقامة مثل هذا احلوار، وان احلريري ليس لديه ما 

يقوله في موضوع احملكمة وما يعد به.
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اللواء السيد: دمشق تستفسر عن مصير  
مذكرات التبليغ بحق لبنانيين

االدعاء على الجد بتهمة التجسس
بيروت � يو.بي.آي: ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية 
القاض���ي صقر صقر امس على العميد املتقاعد في اجليش اللبناني 

غسان اجلد بتهمة التعامل مع اسرائيل.
ومت االدع���اء على اجلد مبوجب مواد حتمل ب���ني طياتها عقوبة 
السجن ما بني 3 سنوات و15 سنة وكان قد مت الكشف عن نحو 150 
من املتعاملني مع إسرائيل أحيل بعضهم إلى القضاء العسكري ومت 
احلك���م على اثنني منهم باإلعدام بينما الي���زال التحقيق يجري مع 

بعض املعتقلني من قبل األجهزة األمنية.

بيروت ـ محمد حرفوش
تبلغ اللواء الركن جميل السيد من وكالئه القانونيني في سورية، 
ان قاضي التحقيق االول في دمشق قد ارسل مطلع اغسطس، الى 
قاضي التحقيق االول في بيروت غسان عويدات، مذكرة رسمية 
يستفس���ر فيها عن مصير مذكرات التبليغ السورية في الدعوى 
املقدمة من اللواء السيد ضد شهود الزور السوريني و»شركائهم« 

اللبنانيني ممن وردت اسماؤهم في الدعوى والتحقيقات.
وقد تضمنت مذكرة االستفسار السورية االخيرة اسماء الوزراء 
السابقني، مروان حمادة وشارل رزق وحسن عكيف السبع والنائب 
الس���ابق الياس عطااهلل، باالضافة الى عدد من القضاة واسماء 
االعالميني هاني حمود وفارس خش���ان وندمي املنال وعبدالسالم 
موسى وامين شروف وعمر حرقوص وحسن صبرا، واملدعوين 
عدنان البابا واحمد مرعي، باالضافة الى ش���هود زور س���وريني 
موجودين في لبنان، من بينهم ابراهيم ميشال جرجورة واكرم 

شكيب مراد ونهاد فريد الغادري.

غسان اجلد

»السياحة« تحقق في شكاوى الزوار:  400 محضر ضبط.. و200 إنذار وأقفلنا بعض المؤسسات
تخطط للقيام بعروض وخصومات بنسبة 40 و50٪ العام المقبل

بيروت ـ أحمد منصور
أكد وزير السياحة اللبناني فادي عبود أن الوزارة حتقق في الشكاوى واملخالفات 
التي ترتكب بحق الس���واح، مش���يرا الى ان الوزارة نظمت اكثر من 400 محضر 
ضبط ووجهت اكثر من 200 إنذار للمؤسسات السياحية وأنها قامت بإقفال بعض 
املطاعم واملؤسسات املختلفة هذا الصيف، معتبرا أن هناك تضخيما لألمور في 
التالعب باألسعار موضحا أن اللبنانيني يتكلون في طريقة عملهم على احلصرية 
واالحتكار الفتا الى انه يطلع يوميا على الشكاوى التي ترد الى الوزارة، معتبرا 
ان اجلهاز املوجود فيها غير كاف مش���ددا على ضرورة اعادة تفعيل عمل اجهزة 

الوزارة وترتيب العمل فيها مبا يتناسب مع التطورات.
وق���ال عبود في لقاء مع قناة املس���تقبل: لقد وجهت كتبا ش���خصية الى كل 
الفن���ادق في لبنان، فنحن لدينا عدة مآخذ عليه���ا، فأين هي العروض اخلاصة 
لشهر اغسطس للسواح، وكنت امتنى أن تكون هناك عروضات بنسبة 40 و%50 
لتشجيع الس���واح، معتبرا ان هذا االمر لم يحصل ألنه كان يفترض ان يخطط 
ل���ه منذ عام، مش���ددا على أن هذا املوضوع يتطلب تعاون���ا وليس أن يفتح كل 
فرد دكانا على حس���ابه كما هو حاصل اليوم، مشيرا الى انه يتم التخطيط لهذا 

املوضوع للسنة املقبلة.
وأضاف لقد جاءنا عدد كبير من السواح هذا العام، ونتوقع أن تتجاوز األرقام 
املليوني س���ائح، وان عادات وتقاليد اخلليجيني هي احلضور إلى لبنان، مشيرا 
الى أنه وقع منذ تس���لمه الوزارة 1800 ترخيص إلنش���اء مطعم ومقهى سياحي 
وغيره، مؤكدا ان مجلس الوزراء أخذ قرارا بالتعاقد مع 100 مفتش لصالح وزارة 

السياحة، مؤكدا ان هذه اخلطوة ستكون األساس لعمل الوزارة ودورها.


