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الحريري أكد أن االتفاق على معادلة »الشعب والجيش والمقاومة« إلسرائيل فقط والسالح ممنوع في بيروت وباقي المناطق 

سليمان: حادث فردي أسقط 3 قتلى فماذا لو كان سياسيًا؟!
حزب اهلل: واقعة أبي حيدر كشفت لنا »سيناريوهات وبروڤات« 

لبنانيون يشيعون جثمان أحمد عميرات املنتمي إلى »األحباش« في بيروت أمس األول

كيف اغتيل المسؤول في حزب اهلل محمد فواز؟ 
بيروت: في معلومات عن حادث برج ابي حيدر وخلفياته، افاد 
تقرير صحافي ل�»الديار« بأن جمعية املش��اريع أقامت االسبوع 
املاض��ي إفطارا ف��ي املنطقة في حضور مس��ؤول حزب اهلل في 
املنطقة محمد فواز الذي تربطه عالقات جيدة بجمعية املش��اريع 
وكل االطراف في املنطقة، التي حافظت على التعايش الوطني في 
كل االزمات، وعصر الثالثاء املاضي كان عناصر جمعية املشاريع 
يس��تعدون إلقامة إفطار لعدد م��ن الفاعليات ومن بينهم قيادات 
حركة أمل، وقبل موعد االفطار بنصف ساعة، كان احد املواطنني 
املقربني من حزب اهلل يحاول توقيف س��يارته في »مرآب« مقابل 

اجلامع الذي تقيم فيه جمعية املشاريع االفطار، وأثناء دخوله الى 
»املرآب« اصطدمت سيارته بسيارة احد مسؤولي االحباش الذين 
تعرضوا »للمواطن« باالهانات، فحصل إشكال طفيف باأليادي، 
وأثناء وصول مسؤول منطقة برج ابي حيدر محمد فواز ومساعده 
الى مكان احلادث لتهدئة االمور، خصوصا ان فواز ومساعده لم 
يكن بحوزتهما اي سالح، انهمر عليهما الرصاص وبشكل مفاجئ، 
وأدى االمر الى مقتل فواز ومساعده، وعندما انتشر خبر مقتل فواز 
ومساعده حصلت اشتباكات بني شباب من حزب اهلل واالحباش، 
ودخل أكثر من طرف على خط النار، وتقول املعلومات ان أجواء 

االشتباكات وعدم قدرة االطراف على السيطرة على االرض خالل 
الساعات االولى لالشتباك تؤكد أن العناصر التي شاركت في القتال 
ه��ي مقربة من حزب اهلل ول��و كان هناك قرار مركزي لتم ضبط 
االمور سريعا في ظل معرفة كل القوى مبدى االنضباط العسكري 

للعناصر التابعة للجهاز العسكري في حزب اهلل.
وتقول املعلومات ان القوى االمنية اعتقلت بعض االش��خاص 
لدورهم املشبوه في توسيع رقعة االشكاالت، خصوصا ان التحقيقات 
االولية كش��فت ان طابورا خامسا دخل على خط السجال وأدى 

الى تفاقم األوضاع، وهذا ما ظهر خالل االشتباكات. 

أخبار وأسرار لبنانية

 القرار الظني: في املجالس العربية والغربية، يبدو 
أن النقاش قد حسم لناحية تأجيل القرار االتهامي املقرر 
صدوره في سبتمبر. واجلديد البارز هو انطالق احلديث 
عن استبدال القرار بتقرير يصدر عن جلنة التحقيق 
الدولية، يكون مماثال من حيث الشكل للتقارير األحد 
عشر التي خرجت عن اللجنة خالل السنوات اخلمس 
املاضية. لكن هذا املخرج الذي يحاول عدد من املسؤولني 
العرب التسويق له، ليس باملخرج الفعلي حلل أزمة 
احملكم���ة الدولية، على اعتبار أن األمر مبثابة تأجيل 
لالتهام. وهو ما ال يتناس���ب مع حزب اهلل الذي أبلغ 
اجلمي���ع، احللفاء قبل اخلصوم، بأنه لن يرضى بأي 
ح���ل مؤقت قد يعيد في أي وقت فتح األبواب لهجوم 

احملكمة املسيسة على احلزب. 
 ظاهرة »القنابل اليدوية«: أثار جتدد ظاهرة »إلقاء القنابل 
اليدوية« في املنطقة الفاصلة بني جبل محسن وباب التبانة 
في طرابلس تساؤالت حول التوقيت واألسباب وما اذا كانت 
مرتبطة باإلشكاالت األمنية التي شهدها برج أبي حيدر، 
فضال عن تخوف كبير من قبل األهالي في التبانة وجبل 
محسن من عودة التوتر األمني، وإعادة هذه املنطقة احملرومة 

لتكون صندوق بريد لتبادل الرسائل املتفجرة.
 البرملان ال الش�ارع: رغم تأكيد أمني عام حزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل في كلمة ألقاها، فيما االشتباكات 
دائرة، بأنه مع بقاء احلكومة التي يرأسها احلريري، 
موضحا ان إسقاطها لم يعد يتطلب ضغوطا في الشارع 
كما جرى سابقا وإمنا بات ممكنا في البرملان بعد ان 
انتق���ل النائب وليد جنبالط من صفوف قوى 14 آذار 
الى التحالف مع حزب اهلل وفريقه، فإن أوساطا أخرى 
ترى ان صدامات الشارع ودوي القذائف حولت االنتباه 
عن تأكيد السيد نصراهلل استبعاده إسقاط احلكومة، 
خصوصا في الش���ارع. ولئن كانت حاجة حزب اهلل 
الى حكومة سعد احلريري مبررة بأنها اخليار األفضل 
ملتابعة تداعيات أي قرار ظني يتهم أشخاصا أو جهات 
محددة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري ورفاقه، 
مادام رئيس الوزراء هو ولي الدم، تبدو مبكرة قراءة 
ما قاله نص���راهلل بوصفه تعهدا بإبق���اء الصراعات 

واخلالفات حتت قبة البرملان، بال استثناء.

القيادي في »المستقبل« أعرب عن خشيته من أن يكون الجيش مازال تحت تأثير أحداث الشياح

علوش ل� »األنباء«: السلطة تفقد هيبتها بالتقسيط

بيروت � عمر حبنجر
ارتفعت وتيرة الدعوات الى جعل العاصمة اللبنانية مدينة منزوعة 
السالح، مبقابل دعوات لبعض املعارضة وخصوصا املسيحية منها، 
لتعمي���م هذه التدابير على جميع املناطق اللبنانية بعد حادث برج 

ابي حيدر.
فقد ندد رئيس اجلمهورية ميشال س���ليمان باالشتباك املسلح 
وشدد على التزام اجلميع بعدم االحتكام الى السالح أيا يكن السبب، 

ألن أمن املواطنني فوق كل اعتبار.
سليمان وأمام وفد من بلديات قضاء الشوف رافقهم النائب عالء 
ترو، قال مس���تغربا: اذا كان احلادث فرديا وسقط ثالثة قتلى وعدد 

من اجلرحى، فماذا لو كانت األسباب سياسية؟
وفي اإلفطار الس���نوي الرس���مي الذي أقامه في بعبدا أمس حدد 
الرئيس سليمان عناوين املرحلة املقبلة على قاعدة تعزيز الوحدة 
الوطنية وبدء ورشة متعددة اجلوانب تأسيسا لوضع سياسي معتدل 
ومستقر وكذلك على صعيد اإلدارة واألمن، باعتبار انه ال ميكن فصل 
ملف عن آخر، فاألمور مترابطة، فاالقتصاد يؤثر في األمن والسياسة 

والعكس صحيح، واألولوية للتعيينات اإلدارية.
بدوره رئيس احلكومة سعد احلريري وبعد تشكيل جلنة وزارية 
ملعاجلة تفشي السالح في كل مكان، رد على تساؤالت بالقول: ال تظنوا 
ان هذه اللجنة لن تتخذ قرارات، بل هي س���تتخذ القرارات اجلريئة 

وسنرى بعد ذلك من سيقف في وجه هذه القرارات حني تتخذها.
وكان مقررا ان يلقي رئيس احلكومة اللبنانية كلمة مكتوبة في 
افطار في قريط���م لفعاليات جنوبية، لكنه ارجتل كلمة تناول فيها 
التطورات األخيرة، الفتا الى ان تصعيد اخلطاب السياسي في البلد 

وتصرفات البعض أدت الى ما حدث باألمس.
وقال: هذا الوضع املتخفي بالس���الح املوجود في كل شارع وكل 
حي، لن يعود مقبوال بعد اليوم، وعندما نتخذ القرارات سنرى من 
يقف بوجه هذه احلكومة، لقد اتفقنا في احلكومة وفي البيان الوزاري 
بان هناك جيش���ا وشعبا ومقاومة، نريد ان نقاوم، نقاوم اسرائيل، 
بيروت وكل لبنان ممنوع ان يكون هناك سالح، ألننا من سنحارب 
هن���ا؟ نحارب بعضنا بعضا، نعطي الفرصة للفتنة كي تصيدنا ثم 
نقول ان األس���باب فردية وان س���ببا فرديا ادى الى تيتيم عائالت 
الضحايا؟ وتس���اءل: هل هذا مقبول؟ وباسم من، ومن سمح لكم ان 

تقولوا ان هذا مقبول؟ كال هذا غير مقبول.
وكرر احلريري دعوته ال���ى التهدئة، وقال: متى نتعلم انه مهما 
حصل فليس من فريق سيربح على الفريق اآلخر؟ وما من قوى في 

هذا البلد اال لبنان؟ واال الوحدة الوطنية؟
وأضاف: اآلن نقول: املشكلة كانت فردية، فإذا كانت فردية وحصل 
ما حصل فكيف اذا اختلف السبب؟ اال نرى ما يحصل حولنا في العراق 

وغيره؟ فاخلطاب السياسي الراهن يؤدي الى هذه النتيجة.

األسد يقيم إفطارًا للحريري

وف���ي مجال آخر، قالت صحيفة »األخبار« البيروتية ان الرئيس 
السوري بش���ار األسد سيس���تضيف خالل أيام الرئيس احلريري 
عل���ى مأدبة افطار، وانه من املتوقع ان تنحصر الدعوة في الرئيس 
احلريري وبعض املقربني، وس���يكون مدي���ر مكتبه نادر احلريري 

مشاركا في االفطار.
وكان مجلس الوزراء ش���هد نقاشات حول أحداث برج أبي حيدر 
بني حزب اهلل وبني جمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية )األحباش(، 
وبرز تشديد حكومي على التهدئة والسلم األهلي ومالحقة مفتعلي 
احلوادث، وقد جتاوب وزيرا حزب اهلل محمد فنيش وحسني احلاج 

حسن مع طرح معاجلة السالح املنتشر في كل املناطق اللبنانية.
من جهتهما الوزيران حسني احلاج حسن ومحمد فنيش اعتبرا ان 
ما حصل في برج ابي حيدر حالة مدانة ومستنكرة، »علما ان احلادث 
فردي وال خلفية سياسية له«، وأكدا عدم وجوب توظيف ما حصل 

في املجال السياسي وعدم مقارنة سالح املقاومة بأي سالح آخر.
بينم���ا جتنب وزيرا حزب اهلل التعليق على كالم عدد من وزراء 
14 آذار الذين تناوبوا على سالح حزب اهلل بينما استغرب وزيرا 8 
آذار، جبران باسيل )التيار الوطني احلر( ويوسف سعادة )املردة( 
ان يطرح البعض مدينة بيروت منزوعة السالح و»كأنه من املسموح 

حمل السالح وقتل الناس، في املناطق األخرى«.

تثبيت االستقرار

في هذا الوقت تواصلت االتص���االت واللقاءات من اجل معاجلة 
ذيول اش���تباكات برج ابي حيدر، وفي هذا السياق عقد اجتماع ثان 
بني مس���ؤولني من حزب اهلل وجمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية 
في فرع استخبارات بيروت، وأبلغ اجليش الطرفني انه بدأ التحقيق 
في أسباب االشتباكات دون حتديد مهلة لذلك، وسمع العميد عباس 
إبراهيم مس���اعد مدير املخابرات تأكيدا من اجلانبني على س���عيهما 

ملنع تكرار ما حدث.
مصادر حزب اهلل قالت انه مت االتفاق على تثبيت اخلطوات التي 
أمكن التوصل اليها من حيث ضبط األوضاع وإزالة املظاهر املسلحة 
واعتبار ما حصل عابرا وال خلفيات له، كما اكدت التعاون مع اللجنة 

الوزارية التي أقرها مجلس الوزراء ووافق عليها وزيرا احلزب.
غير ان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تساءل في 
خطبة رمضانية عن اخل���الف الذي حصل في داخل العاصمة وفي 
احياء اهلها، واس���تطرد قائال: لن يك���ون هناك خالف، وال التباس، 
واذا كان هناك من التباسات فسنعرف الطريق الى حلها ومعاجلتها، 

خصوصا اذا كانت بني األصدقاء واحللفاء.
وأضاف رعد: لكن حادثة األمس، البد من ان تس���جل انها كشفت 

لنا اشياء وأشياء، وكشفت لنا سيناريوهات و»بروڤات«.
وق���ال ان دم الش���هيد علي ج���واد لن يكون منص���ة للفتنة في 

لبنان.

بيروت � زينة طّبارة
رأى القيادي في تيار املس����تقبل النائب السابق 
مصطفى علوش ان اشتباكات »برج أبي حيدر«، ما 
كانت لتحدث لوال انتشار السالح غير الشرعي بني 
أيادي املليشيات املختلفة، وهو ما كانت حتذر منه 
قوى »14 آذار«، ومن انتشار الفوضى األمنية كنتيجة 
طبيعية النتش����ار هذا السالح على جميع األراضي 
اللبنانية، الفتا الى ان مجرد وجود سالح ومسلحني 
ل� »حزب اهلل« ولغيره من املليش����يات على األرض 
يثب����ت ان هذا األخير لم يع����ر الداخل اللبناني أية 
أهمية على مستوى االستقرار األمني، وبالتالي فإن 
مس����ؤولية ما حدث ويحدث تقع على عاتقه، كونه 
أثبت من خالل أعماله بأن سالحه ليس فقط ملقاومة 
اسرائيل امنا أيضا ملقاومة الداخل اللبناني، مذكرا 
بالتقرير الذي قدمه أمني عام »حزب اهلل« السيد حسن 

نصراهلل خالل مؤمتره الصحافي األخير والذي اعترف فيه بأن »حزب 
اهلل« منتشر أمنيا على مختلف املناطق اللبنانية، معتبرا واحلالة تلك 

ان »حزب اهلل« يتخذ من كل لبنان ساحة له.
وتعليق����ا على موقف اجلي����ش والقوى األمنية م����ن أحداث »برج 
أبي حيدر« أعرب علوش في تصريح ل� »األنباء« عن خش����يته من ان 

يكون اجليش مازال حتت تأثير أحداث »الشياح – 
مارمخايل«، ومن ان تكون قوى السلطة واقعة حتت 
االبتزاز واخلوف من استهدافها فيما لو تدخلت لقمع 
أعمال الش����غب واعتقال املسلحني املنتشرين داخل 
الشوارع واألزقة، الفتا الى ان السلطة اللبنانية تفقد 
دورها وهيبتها بالتقسيط أمام مجموعات مسلحة 
تعبث ساعة تشاء وعلى هواها باألمن واالستقرار 
دون رادع أو وازع له����ا، مم����ا قد ي����ؤدي الحقا الى 
فقدان ثقة املواطنني على وس����ع األراضي اللبنانية 
بالقوى األمنية وجلوئه����م بالتالي الى اعتماد مبدأ 
األمن الذاتي واحلزبي، معتبرا ردا على سؤال ان ما 
يجري من أحداث أمنية مسلحة في مناطق سيطرة 
»حزب اهلل« يشير الى وجود سياسة »صيف وشتاء 
حتت سقف واحد«، وذلك العتباره ان »حزب اهلل« 
يصول علنا بسالحه داخل األراضي اللبنانية كافة 
ويجول بحرية مطلقة ويتجرأ مسلحوه ومسلحو مليشيات أخرى على 
مواجهة اجليش اللبناني دون ان يصار الى اعتقال أحد من املس����لحني 
أو املش����اغبني، في وقت ال يتهاون فيه اجليش مع الفئات األخرى من 
اللبنانيني غير املسلحني الذين يحترمون اجليش ويهابونه ويطالبونه 

بضرورة ممارسته لدوره الشرعي والدستوري.

»عالقة بالمراسلة« بين حزب اهلل والمحكمة الدولية عبر »بريد ميرزا«
وتقول مصادر متابعة: »ال شك أن هذا البيان الفت في توقيته الذي 
سبق مباشرة خطاب السيد نصراهلل، وهو يندرج في سياق مزيد من 
توري����ط حزب اهلل في التعاون مع احملكمة الدولية. ولكن في حال كان 
قد تقصد حزب اهلل، وهذا على األرجح، تزويد بلمار بجزء من املعطيات 
التي استعرضها السيد نصراهلل، وهذا ما أشار إليه املدعي العام بقوله 
ان »املواد اقتصرت على أشرطة الڤيديو التي عرضت في أثناء املؤمتر 
الصحافي في 9 من اجلاري ولم تش����مل بقية القرائن التي أش����ار اليها 
السيد نصراهلل«، فإن بلمار أحبط محاولة نصراهلل اإلدعاء بأن املدعي 
العام أهمل ما تقدم به من قرائن على خلفية أن األخير لم يكلف نفسه 
مجرد االطالع على ما سلمناه إياه من وثائق ومعطيات وأكبر دليل على 
ذل����ك أن املواد اقتصرت على أش����رطة الڤيديو دون بقية القرائن، وهذا 
ما تقصدناه وتعمدناه لنثبت ملن مازال لديه ش����ك بأن احملكمة موجهة 
ومسيس����ة. وعليه، لقد أظهر بلمار بخطوته هذه، ومن خالل خطوات 
أخرى سابقة، أن احملكمة غير مسيسة وغير موجهة وهي ال تهمل شيئا 
وال تفصيال وحتكم فقط على املعطيات التي بحوزتها، وبالتالي ما بني 
الطلب األول لبلمار تزويده باملعلومات التي أوردها الس����يد نصراهلل 
والطلب الثاني بإعادة تزويده مبا مت إس����قاطه في املرة األولى، جنحت 
احملكمة سواء في إثبات نزاهتها وموضوعيتها وصدقيتها أو في إحراج 
حزب اهلل وإرباكه بإقفالها كل الثغرات التي يحاول احلزب النفاذ منها 
لضرب مصداقية احملكمة التي هي أساس����ا فوق الشبهات وال تعمل إال 

على أساس إثباتات دامغة«.

أنها خرجت من التصنيف الغربي ل����ه كإرهابي وتتعامل معه كمصدر 
معلوم����ات وليس كمتهم، وهذا ما يزيدنا ثقة باحملكمة ويؤكد لنا مدى 

احلرفية التي تعمل بها«.

ناجزا ومفبركا كما يشاع، وان القاضي بلمار يرحب بأي معلومة تصله 
ويطالب باملزيد سعيا وراء احلقيقة.

وقالت: »احملكمة الدولية تتعاطى بش����كل مباشر مع حزب اهلل، أي 

بيروت: أبلغ النائب العام التمييزي سعيد ميرزا رئيس 
وحدة االرتباط والتنسيق املركزية في حزب اهلل وفيق 
صفا مضمون كتاب املدعي العام الدولي دانيال بلمار )الذي 
اعتبر ان جواب احلزب »منقوص« طالبا تزويده في أقرب 
وق����ت ممكن مبا تبقى من املواد التي أش����ار إليها الس����يد 
نصراهلل في مؤمتره الصحافي(. وينتظر ان يتلقى ميرزا 
ردا من احلزب على ما طلبه بلمار، علما ان مصادر احلزب 
تق����ول ان موقفها من احملكمة معروف وهو عدم االعتراف 
بها وعدم التعاون معها، »أما اذا طلب منا القضاء اللبناني 
فسنتعاون معه وسندرس الطلبات التي سيتقدم بها كما 

فعلنا في املرات السابقة«.
وتخلص إحدى القراءات لدى أوساط املعارضة الى ان بلمار يعتمد 
استراتيجية من البداية يبني عليها قرارا ظنيا اتهاميا حلزب اهلل، وقد 
جاءت قرائن السيد لتهدد تلك االستراتيجية باإلحباط الكامل، وهذا ما 
أقلق الفريق الدولي للقرار الظني، الذي بات يخشى من ان يكون حزب 
اهلل ميتلك غير القرائن التي أظهرها الس����يد والتي من شأنها أن تطيح 
بكل منظومة االتهام التي بناها بلمار، فجاء في بيانه، وكأنه يحاول ان 

يستفز حزب اهلل ليكشف كل أوراقه... من أجل احتوائها الحقا.
ولكن قراءة املصادر املقربة من تيار املستقبل تضع بيان بلمار األخير 
في خانة التأكيد االستثنائي على جدية احملكمة املطلقة في التعاطي مع 
ما تقدم به حزب اهلل، الفتة الى ان ذلك يدل على ان القرار الظني ليس 

السيد حسن نصراهلل سعيد ميرزا دانيال بلمار

مصطفى علوش

»اليونيفيل« تؤكد تقريرها األولي حول »العديسة«
نيوي���ورك � أ.ف.پ: قامت ق���وة االمم املتحدة املؤقتة في لبنان 
)يونيفيل( بتسليم تقريرها بعد التحقيق الذي اجرته حول االشتباكات 
املسلحة التي وقعت في الثالث من اغسطس بني اجليشني اللبناني 
واالسرائيلي في العديسة، واكدت فيه مالحظاتها االولية، وفق ما 

اعلن املتحدث باسم املنظمة الدولية مارتن نسيركي.
وقال نسيركي خالل مؤمتر صحافي ان »التقرير يؤكد االستنتاجات 

االولية لليونيفي���ل«، رافضا اخلوض في التفاصيل، كون التقرير 
س���لم فقط لالمني العام لألمم املتحدة بان كي مون ولكل من لبنان 

واسرائيل من دون ان يتسلمه مجلس االمن حتى اآلن.
لكن هذه التصريحات تش���ير الى تأكيد اليونيفيل ان الشجرة 
املعنية تقع جنوب اخلط االزرق في اجلانب االسرائيلي، االمر الذي 

اكدته قوة االمم املتحدة املؤقتة بعد حتقيقها االولي.
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)محمود الطويل(.. ومناصرو »حزب اهلل« يحملون جثمان علي جواد أحد ضحايا االشتباكات


