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نصراهلل يدعو الحكومة إلنشاء »بوشهر نووي لبناني«: لِمَ ال نكون طموحين؟
بيروت: أنه����ى األمني العام حلزب اهلل الس����يد
حس����ن نصر اهلل صيامه عن الكالم السياس����ي 
في شهر رمضان، وفجر في كلمة ألقاها امس االول 
خالل إفطار األنشطة النسائية في هيئة دعم املقاومة 
اإلس����المية عددا من املواقف املهمة حول العديد من 
القضايا املطروحة، داعي����ا احلكومة اللبنانية الى 
»التفكير جديا« في بناء »مفاعل نووي يؤمن الطاقة 
لكل لبنان«، كعالج ألزمة الكهرباء املستعصية، اذ قال 
»ادعو احلكومة بشكل جدي الى دراسة ومناقشة خطة 
بناء مفاعل نووي للطاقة النووية السلمية لتوليد 
الكهرب����اء في لبنان وقد تكون كلفته اقل بكثير من 

كلفة اخلطة التي وضعناها على اربع سنوات«.
وتابع: »محطة بوش����هر النووية التي ستؤمن 
قسطا كبيرا من حاجة ايران من الطاقة كلفت اقل مما 
انفقه لبنان على قطاع الكهرباء والذي بلغ مليارات 
الدوالرات« منذ سنوات. واضاف: »ايران فيها نفط 
وغاز وم����وارد طاقة متنوعة ومتع����ددة، ومع ذلك 
القيادة في ايران قررت اللجوء الى الطاقة النووية 

السلمية لتؤمن طاقة لشعبها بعد عشرات السنني 
خشية ان ينتهي النفط والغاز«.

واضاف: »نحن الذين ال منلك شيئا ولدينا ازمة 
كهرباء، اال يجدر بنا ان نفكر بشكل جدي لسنوات 
الى االم����ام«، مضيفا »لم ال نك����ون طموحني؟ ولم 
غير مسموح لنا بالتفكير في النووي؟«. وقال »قد 
يصبح لدينا مفاعل نووي يؤمن الطاقة لكل لبنان 
وميكننا من ان نبيع لسورية وقبرص وتركيا واالردن 
وغيره����ا«. وإذ أكد نصر اهلل ان����ه أصبح لدينا في 
لبنان أغنى جتربة نضالية وسياس����ية وعسكرية، 
قامت على معادلة اجليش والشعب واملقاومة التي 
جنحت، ونحن معنيون بأن نحافظ عليها، تطرق الى 
موضوع تسليح اجليش، متوقعا ان يقرر األميركيون 
االستمرار في تسليحه بحجة »ان مواجهة حزب اهلل 
تستدعي عدم وقف تسليح اجليش، ألن هذا سيسقط 
لبنان بيد حزب اهلل«. وع����رض اخليارات املتاحة 
لتسليح اجليش، قائال: اخليار االول هو وضع موازنة 
لشراء السالح وهذا األمر مكلف. واخليار الثاني هو 

التبرعات وهذا ما دعا إليه الرئيس ميشال سليمان 
وهذا األمر جيد، لكن كما قال الرئيس نفسه ورئيس 
تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون، 

فإن التبرعات الشعبية ال تسلح جيشا.
وأضاف: هناك اخليار الثالث، وهو ان »كل الدول 
العربية تفصح عن حبها للبنان وتوجد دول صديقة 
لنا أيضا، فأقترح من هذا املنطلق أن حتدد احلكومة 
نوع الس����الح الذي حتتاج اليه في تسليح اجليش 
وتعرض مطلبها على الدول العربية على قاعدة اننا 
ال نريد أمواال بل نريد الس����الح ألن الصدأ سيأكله 
لديكم«. ودعا احلكومة الى اتخاذ قرار بطلب مساعدة 
إيرانية، متعهدا بأن يعمل »حزب اهلل بقوة ويستفيد 
من كل صداقاته كي تقوم ايران بتس����ليح اجليش 
اللبناني«، معربا عن اعتقاده أن »إيران التي قدمت 
للبنان على مدى 28 عاما بال حدود، لن تبخل على 

اجليش بأي مساعدة«.
ورأى انه مهما تبدلت تسمية شهود الزور، فلن 
يتغير في حقيقة األمر شيء، وهو ان هنالك من ضلل 

التحقيق ومن علمهم وقال لهم اذهبوا الى التحقيق 
الدولي والقضاء اللبناني وقولوا كذا وكذا.

وأوضح أنه لم يقدم أدلة بل قرائن ومعطيات تفتح 
آفاقا في التحقيق، »ونحن قدمناها للقضاء اللبناني 
وال عالقة لي بالتحقيق الدولي، أنا غير معني باحملكمة 
وسأقول أسبابي في الوقت املناسب، أنا جاهز للتعاون 
مع القضاء اللبناني، وجزء كبير من املعطيات التي 

استندت اليها موجود عند القضاء«.
على خط مواز، وبعد أيام من تسلم مكتب املدعي 
العام في احملكمة اخلاص����ة بلبنان القاضي دانيال 
بلمار الوثائق والقرائن التي قدمها السيد نصر اهلل 
من القضاء اللبناني، اعتبر مكتب بلمار أمس االول 
انها منقوصة، وطلب من السلطات اللبنانية تزويده 
في أقرب وقت ممكن مبا بقي من املواد التي أش����ار 
إليها نصر اهلل خالل املؤمتر الصحافي. وكان الفتا 
لالنتباه إشارة مكتب بلمار الى ان »املدعي العام لن 
يص����در أي قرار إال إذا اقتنع بأنه يس����تند إلى أدلة 

قاطعة، وذلك في ضوء الظروف كافة«.

بلمار يعتبر  قرائن حزب اهلل منقوصة.. واألمين العام يرد: »المحكمة« ال تعنينا

صورة تلفزيونية للسيد حسن نصراهلل خالل إلقائه كلمة مساء امس االول

أحد جرحى املواجهات مواطنون ينزحون من مكان االشتباكات

أخبار وأسرار لبنانية
    مجل�س األم�ن و»اليونيفي�ل«: بحث مجلس األمن في 
جلس���ة مداوالت مغلقة أمس االول في جتديد والية 
»اليونيفيل«، وأكد ديبلوماس���يون أن »املوافقة على 
التجديد من دون تعديل حتظى بإجماع األعضاء«، لكن 
ديبلوماسيا اش���ترط عدم كشف اسمه قال إن لبنان 
أبدى حتفظات على تعديالت اقترحتها الواليات املتحدة 
على نص مشروع القرار تتعلق بتوسيع حظر انتقال 
األسلحة املفروض على املجموعات املسلحة في لبنان 
مبوجب القرار 1701، وأضاف أن »فرنسا أبدت قلقها 
من جتدد التعرض لسالمة جنود »اليونيفيل«، لكنها 
تس���اند لبنان في حتفظاته عن التعديالت املقترحة 

على نص مشروع القرار«.
وتقوم فرنس���ا تقليديا بصياغ���ة القرار اخلاص 
بتمديد البعثة املوس���عة ل���� »اليونيفيل« وذلك منذ 
انتهاء العدوان اإلسرائيلي على لبنان في صيف العام 
2006، وأوضحت املصادر أن فرنس���ا ستسلم نص 
مش���روع القرار لبقية أعضاء املجلس بعد التشاور 
م���ع األميركيني ولبنان، على أن يتم التصويت عليه 

االثنني املقبل.
وذك���رت معلومات أن ممثلي ال���دول الغربية في 
اجللسة املغلقة طالبوا األمم املتحدة كذلك باإلسراع في 
االنتهاء من التحقيق في واقعة االشتباك في عديسة، 

واستغربوا الوقت الطويل الذي ناله التحقيق.
    تفس�ير ملوقف احلريري: يرى محللون سياسيون في 
تفسيرهم ملوقف الرئيس سعد احلريري وطريقة تفاعله 
مع ضغوط حزب اهلل انه لن يكون للرئيس احلريري قرار 
حاسم في الوقت الراهن بشأن أي عنوان يتعلق بالقرار 
الظني الذي يريده منفصال ع��ن احملكمة الدولية، وهذه 
معادلة بدأت تطرح على بس��اط البحث: ميكن التصويب 
عل��ى القرار الظني، ميكن التش��كيك في معطيات القرار 
الظني باعتباره��ا غير كافية لتوجيه االتهام، أما احملكمة 
فهي خارج دائرة االس��تهداف، وه��ي لم تبدأ عملها بعد 
كي يحكم عليها باالنحياز أو بالعدل، القرار الظني شيء 

وعمل احملكمة الدولية شيء آخر.
    ترجمة أجواء القمة: في حني تراهن بعض االوساط 
السياسية على لقاء مرتقب بني رئيس احلكومة سعد 
احلريري واالمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر 
اهلل يترجم اجواء قمة بعبدا ويعزز مناخ التهدئة، فإن 
مصدرا حكوميا يستبعد حصول مثل هذا اللقاء قريبا، 
مشيرا الى ان قنوات االتصال والتشاور القائمة بني 
احلريري وقيادة حزب اهلل كفيلة بتعويض احلاجة الى 
لقاء ثنائي،  خصوصا انه ليس لدى رئيس احلكومة 
ما يقوله مما يرغب السيد في سماعه، وبالتالي فإن 
لقاء الرجلني يبقى في الدرجة االولى رهنا مبا ستحمله 
حركة خادم احلرمني امللك عبداهلل حيال املطلب السوري 

في شأن تأخير القرار الظني.
    حمل�ة مش�بوهة: ف��ي حني وظف البع��ض احلركة 
السياسية التي يقوم بها وزير االقتصاد محمد الصفدي 
في خانة الس��عي لتولي منصب رئيس احلكومة املقبلة، 
أكدت مصادر الصفدي ان »حركته السياس��ية ال ترتبط، 
ال من قريب وال من بعيد، بأي سعي لتغيير حكومي، امنا 

للبحث عن أفضل الوسائل لصيانة الوحدة الوطنية«.
ووصفت املصادر ما يتعرض له الوزير الصفدي في 
هذا االطار ب� »احلملة املشبوهة واملبرمجة«، معتبرة ان 
»املس باحلكومة يخدم اس��رائيل«، وقالت: »ال ش��ك ان 
احلكوم��ة غير منتجة وبطيئة، لكن احلديث عن تغييرها 
ف��ي الوقت احلالي غير مناس��ب، وق��د يدخل البالد في 
املجهول، ألن الظروف السياسية ال تسمح بذلك«، واصفة 
عالقة احلري��ري بالصفدي ب� »عالق��ة رئيس احلكومة 

بوزير فاعل، ال أكثر وال أقل«.
     اجلواسيس: أوقف فرع املعلومات في قوى األمن 
الداخلي اللبناني طون���ي بطرس أول من أمس، بعد 
ان داهمته دورية من الفرع في منزله في املنصورية 
وصادرت جهاز كومبيوتر، وباش���رت التحقيق معه 
بإشراف النيابة العامة العسكرية بشبهة التعامل مع 

استخبارات العدو االسرائيلي.
ومع اعتقال هذا الش���خص يصبح عدد املوقوفني 
في التعامل مع اسرائيل 154 شخصا منذ بدأت حملة 
توقيف العمالء في 11 ابريل 2009 التي كان أول الغيث 
فيها العميد املتقاعد أديب العلم، وشملت قائمة العمالء 
أربعة ضباط في اجليش اللبناني برتب عالية وكانوا 
يتولون مواق���ع قيادية وهم العقداء: منصور دياب، 
ش���هيد تومية، وانطوان أبو ج���ودة، واملقدم غزوان 
شاهني، اضافة الى العميد املتقاعد في اجليش القيادي 
في التيار الوطني احلر فايز كرم الذي أوقف قبل ثالثة 
أسابيع، في وقت يالحق غيابيا املقدم ضاهر جرجوعي 
والعميد املتقاعد غسان اجلد اللذين متكنا من الفرار 
الى اخلارج قبل توقيفهما، وترافق توقيف املش���تبه 
به اجلديد مع معلومات صحافية حتدثت عن اختفاء 
رئي���س احدى البلديات في جبل لبنان منذ أيام، مما 

أثار الكثير من األسئلة في بلدته وبني أقاربه.
طوني بطرس كان يحظى بامتيازات خاصة في عمله 
جعلت الشركة »أوجيرو« تضع في خدمته سيارتني 
تابعتني الى الشركة، كما أنه كان ميتلك عدة خطوط 
هاتفية، األمر الذي كان يطرح تساؤالت لدى بعضهم عن 
سبب امتالكه هذا العدد من األرقام الهاتفية، واإلمتياز 
الكبير الذي كان يحظى به أنه كان يقيم في الش���قة 
التابعة ملدير البريد التابع إلدارة البريد أو املعروف 
ب� »طابق املدير« منذ سنوات عديدة تعود الى نزوحه 
من بلدته مش���غرة وحيث لم تفلح محاوالت حثيثة 
وعلى أعلى املس���تويات جلعله يترك املكان الذي ال 
يحق له اإلقامة فيه، حيث أنه ميلك شقتني سكنيتني 

ووضعه املادي واالجتماعي مقبول.

اشتباكات برج أبي حيدر تجدد الدعوات ل� »بيروت منزوعة السالح«

اخلط الواحد فاالحباش كما حزب اهلل 
ينتمون ال���ى خط املعارضة في لبنان 
ولو ان لكل منهم���ا مذهبيته الدينية، 
وهذا ما طرح بعض التس���اؤالت ليس 
حول سببه املباشر وهو توقيف سيارة 
في مكان ممنوع، امنا حول سر انتشاره 
وتوسعه على هذا النحو اخلطر واملدمر، 
ما حمل البع���ض على الذهاب الى حد 
اعتبار ما حصل انعكاسا لواقع العالقة 
الراهنة بني دمش���ق وطهران باعتبار 
أن األحب���اش وثيقو الصلة بدمش���ق، 
كما حزب اهلل بالنس���بة لطهران. وقد 
ساهمت اتصاالت أجراها الرئيس ميشال 
سليمان مع الرئيس نبيه بري في تطويق 
االش���تباكات، علما ان حركة أمل نفت 

عالقتها مبا كان يحصل.
وأدان رئي���س اجلمهوري���ة العماد 
ميشال سليمان االشتباك املسلح الذي 
حصل امس، مشددا على التزام اجلميع 
بعدم االحتكام إلى الس���الح مهما كان 
السبب، الفتا إلى ان أمن املواطنني فوق 
كل اعتبار، داعيا القوى واألجهزة املعنية 
إلى توقيف مسببي اإلشكال ومحذرا من 
مغبة التوتير األمني حتت أي ظرف او 
حجة طالبا من اجليش والقوى األمنية 
التصدي فورا ألي محاولة من هذا النوع 
وقمعها. وكان الرئيس سليمان أجرى 
سلسلة اتصاالت مع العديد من القيادات 
السياس���ية واألمنية ملعاجلة اإلشكال 
الذي حصل وبق���ي متابعا حتى عودة 
الهدوء. وتلقى رئيس اجلمهورية ليال 
اتصاال من أمير قطر الش���يخ حمد بن 
خليفة آل ثاني مستفس���را عما حصل 
مبديا االس���تعداد للمساعدة، فشكر له 
رئي���س اجلمهورية عاطفته واتصاله، 
وطمأنه إلى ان األمور عادت إلى الهدوء 

وإلى طبيعتها.

قباني لوضع حد لظاهرة الشغب المسلح.. وقبالن يحذّر من الفتنة
بيروت � خلدون قواص

دعا مفتي لبنان الش��يخ د.محمد رشيد قباني إلى وضع 
حد الس��تخدام السالح وظاهرة الش��غب املسلح التي طالت 

األحياء السكنية اآلمنة في العاصمة بيروت.
وقال في بيان له ان الدولة والش��رعية اللبنانية هي اليوم 
أمام االمتحان األكبر لبسط األمن في الداخل اللبناني نهائيا، 
بعدما ظننا ان الصفحات السوداء من تاريخنا الداخلي كانت 
قد طويت بانتخاب رئي��س للجمهورية وقيام حكومة وحدة 
وطنية في لبنان. أضاف: ونعلن ان اللبنانيني الذين ينشدون 
قيام الدولة العادل��ة اآلمنة القوية والذين يتطلعون اليوم الى 
تقوية اجليش اللبناني بتس��ليحه حتصين��ا للبنان في وجه 
الع��دو اإلس��رائيلي قد ضاقوا ذرعا من تق��دمي الضحايا من 

املدني��ني األبرياء في األحياء الداخلية لبيروت ثمنا خلصومة 
األفراد الذين يس��تقوون خلف سالح األحزاب التي ينتمون 

إليها.
واس��تنكر نائب رئيس املجلس اإلس��المي الشيعي األعلى 
الش��يخ عبداألمير قبالن بش��دة احلادث املؤل��م في برج أبي 

حيدر، معربا عن أسفه الشديد وأمله لسقوط ضحايا.
ودعا املسلحني الى االنسحاب الفوري من الشوارع ووقف 
إط��الق النار، والتزام دعوات التهدئ��ة وعدم التعرض للجيش 
اللبنان��ي أثناء تأدي��ة مهامه األمنية في بس��ط األمن وفرض 
االس��تقرار. وحذر قبالن من فتنة »ته��دد وحدتنا الوطنية«، 
داعيا العقالء الى »تطويق االشكال وعدم السماح للمصطادين 

في املاء العكر ببث فتنة مذهبية ال يقبل بها عقل وال دين«.

مسؤول االرتباط في حزب اهلل وفيق 
صفا واملس���ؤول في جمعية املشاريع 

اخليرية الدكتور بدر الطبش.

المر يجمد رخص السالح

وكان الفت���ا وفي هذا الوقت صدور 
بيان عن وزير الدفاع الياس املر بتجميد 
رخص حمل الس���الح )املسدسات( في 
لبنان.. وكأن االسلحة الصاروخية او 
الرشاش���ة الثقيلة التي استخدمت في 
برج ابي حيدر مرخصة او بحاجة الى 

ترخيص.
وفي بيان صدر عن املجتمعني في مقر 
مخابرات بيروت اكد على فردية احلادث 
وان ال خلفيات سياسية او مذهبية وراءه، 
وقد جرى االتفاق على محاصرته وانهائه 

وهذا ما حصل بالفعل.
االشتباك هو االول من نوعه بني ابناء 

الى سقوط قتلى وجرحى.
وسرعان ما توسعت دائرة االشتباكات 
على ايقاع االحتكاكات املذهبية لتشمل 
البس���طة والنويري والبربير،  احياء 

واملناطق املجاورة.

»مدافع االفطار«!

واس���تمرت املعارك منذ السادس���ة 
والنصف من العصر، اي قبل ساعة من 
موعد االفطار حتى منتصف الليل، وهو 
ما حرم الكثير من الصائمني من االفطار 

بالشكل الطبيعي في تلك املنطقة.
وتقاطرت قوات من اجليش الى محيط 
دائرة االشتباكات اال انه لم يتدخل لوقفها، 
اال بعد اتفاق الطرفني على ذلك وبرعايته 
اثر اجتماع ف���ي مقر مخابرات بيروت 
دعا اليه العميد عباس ابراهيم مساعد 
مدير املخابرات العس���كرية، وحضره 

اهلل ايضا« رأى ان ما حصل غير مقبول، 
لك���ن ال يجب اعطاؤه ابع���ادا اكثر من 

حجمه.

توقيف سيارة!

وكانت االشتباكات بدأت قرب جامع 
برج ابي حي���در حيث تتمركز جمعية 
املشاريع اخليرية االسالمية املعروفة ب� 
»االحباش« نسبة الى مؤسسها عبداهلل 
احلبشي على خلفية توقيف سيارة في 
مكان حتظره اجلمعية لقربه من مقرها 
الرئيس���ي. ويبدو ان صاحب السيارة 
م���ن حزب اهلل األمر ال���ذي لم يرق له 
املنع من جانب تنظيم االحباش، رغم 
التحالف القائ���م بينهما في اطار قوى 
8 آذار باعتبار ان هذا التنظيم الس���ني 
مدعوم تقليديا من س���ورية، فحصل 
تالسن اعقبه اطالق نار سريع افضى 

بيروت � عمر حبنجر � داود  رمال
االشتباكات التي اندلعت في بيروت، 
غروب الثالثاء بني عناصر من حزب اهلل 
واخرى من جمعية االحباش واوقعت 
اربعة قتلى و14 جريحا، فرضت نفسها 
على مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة 
سعد احلريري في السراي الكبير، من 
زاوية مطالبة وزراء العاصمة كما نوابها 
بشعارهم القدمي، بيروت منزعة السالح 
احلزبي، اقتناعا بان ال حل افضل من 
اجل جتنب الفنت السياسية واملذهبية 
من جعل ام����ن بيروت احتكارا صافيا 
لالمن الشرعي املتمثل باجليش وبالقوى 
االمنية ورغم سيطرة اجليش والقوى 
االمنية على الش����ارع في بيروت بعد 
انسحاب املسلحني، فمازال اخلوف من 
تكرار ما جرى او استنساخه، هاجس 
س����كان بيروت، في ضوء ما بش����ر به 
البع����ض من العودة ال����ى عالم القلق 
واخلوف املتبادل على أيدي العناصر 

املدسوسة أو غير املنضبطة.
وفي هذا السياق قال رئيس احلكومة 
الس���ابق جنيب ميقاتي بعد جولة في 
التي كان���ت عرضة  ش���وارع بيروت 
لالح���داث، يتعني وضع خط���ة امنية 
متكاملة توفر الغط���اء للقوى االمنية 
واالجهزة كي تتحمل مسؤولياتها كاملة، 
وال تقتص���ر مهمتها عل���ى الفصل بني 
املتقاتلني بل ردعهم عن ترويع الناس 

واصفا ما حصل بانه مؤشر خير.
غير ان وزير الزراعة حسني احلاج 
حسن »حزب اهلل« قال وهو في طريقه 
الى جلسة مجلس الوزراء ان ما حصل 
هو اشكال فردي وتطور، الفتا الى انه 
سيتحدث في اجللسة عن تسليح اجليش 

وشهود الزور.
بدوره الوزير محمد فنيش »حزب 

أمير قطر عرض المساعدة.. وسليمان طمأنه إلى عودة الهدوء

)محمود الطويل(جانب من مسجد برج أبي حيدر الذي أصيب خالل االشتباكات مسلحون في شوارع بيروت خالل االشتباكات مساء امس االول


