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أخبار وأسرار لبنانية
  تساؤل وتحليل: سأل مندوبو »جمعية 
المشاريع الخيرية االسالمية« عن ردة 

الفعل العنيفة التي اجتاحت مراكز الجمعية، فكان جواب 
مندوبي حزب اهلل، انهم ذهلوا لما حصل، ولكن س���قوط 
ش���هيدين من حجم محمد فواز ومحمد ج���واد وموقعهما 

القيادي الحزبي في بيروت، اثار ردة الفعل هذه.
وتوقف الطرفان امام كالم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محم���د رعد حول ما ذكره من ان الحادثة كش���فت 
سيناريوهات وبروفات، حيث سأل مندوبو جمعية المشاريع 
ع���ن مضمون هذا الكالم، وهل هذا هو رأي الحزب الذي رد 
مندوبوه انه رد فعل امام جمهور غاضب في تش���ييع احد 
الش���هداء ولكنه ال يعبر عن حقيقة الحادثة، وهو يقع في 

مجال التساؤل وربما التحليل.
  شرائط التسجيل: سلمت جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية 
إلى الشرطة العسكرية ش��رائط التسجيل التي تحوي الصور 
التي التقطته��ا كاميرات المراقبة في محيط مس��جد برج أبي 
حي��در، والتي تظهر تفاصيل الخالف الذي س��بق االش��تباك، 
وبحس��ب مصادر مطلعة، فإن هذه ال�شرائط ال تحوي صورا 
ع��ن كيفي��ة مقتل مس����ؤول ح�زب اهلل ف��ي المنطقة محمد 

فواز.
  أم�ل وتحييد نفس�ها عن الص�دام: توقفت مصادر عند تحييد 
حركة »أمل« نفسها عن الصدام الذي وقع في برج أبي حيدر 
على رغم نزول مسلحيها في بعض األحياء ثم انكفاء ونأي 

معظم قيادتها الفوري بنفسها عما حصل.

وتشير مصادر الى ان هذه المواجهة 
لم تخل بعالقة جمعية المشاريع بحركة 
»أم���ل« التي أعلنت خ���الل المعارك انها ليس���ت طرفا في 
المواجهة، كما أعلن حزب اهلل قبل أيام من على باب وزير 
الطاقة انه غير معني بما يجري في الشارع من اعتراضات، 
ملقيا المسؤولية بطريقة غير مباشرة على حركة »أمل«، 

سواء في بيروت أو خارجها.
 ح�زب اهلل وكتل�ة جنبالط: توقف مراقبون ام��ام ما قاله امين 
عام حزب اهلل الس��يد حس��ن نصراهلل بش��أن بقاء الحكومة، 
عندما قال انه لي��س بحاجة لالختب��اء وراء القضايا المطلبية 
وحاجات الناس الس��قاط الحكومة، ألنه كما اضاف يس��تطيع 
اس��قاط الحكومة في البرلمان، ومعنى ذل��ك ان نصراهلل بات 
يملك مفاتيح جديدة لألكثرية النيابية تجعله قادرا على التحكم 
بمصير الحكومة التي قال رئيس تيار التوحيد وئام وهاب انها 

ستسقط اذا تعاونت مع القرار االتهامي لدانيال بلمار.
فه��ل يعني ذلك ان نصراهلل يبن��ي على وقوف كتلة النائب 

وليد جنبالط معه في اي موقف يتخذه من الحكومة؟
  مواجه�ة: ح���زب اهلل قرر خ���وض المواجهة، على حد 
تعبير أحد مس���ؤوليه، »ألن اآلخرين قرروا ان يواجهونا 

تمهيدا إللغائنا«.
وعلى هذه القاعدة يؤكد حزب اهلل انه لن يكون هناك قرار 
ظني مهما كلف األمر، وسيس���تمر في تعطيله بكل السبل، 
والبداية كانت عبر معركة ش���هود الزور التي سيخوضها 

الى النهاية«.

مصادر: فيلتمان سأل جنبالط
عن إفادته أمام لجنة التحقيق

بيروت: الزعيم ال���درزي وليد جنبالط، بعدما نقل الى نيكوال
غاليه مساعد جان دافيد ليفيت املستشار الديبلوماسي لساركوزي 
والى مساعد وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون الشرق االوسط 
جيفري فيلتمان بتكليف رسمي من االسد خطورة املضي في قرار 
ظني يتهم حزب اهلل باغتيال احلريري واحتمال زعزعة االستقرار 
في لبنان، أبل���غ اليهما انه يعرف � كما هما يعرفان � حجم الدور 
الذي اضطلعت به الواليات املتحدة وفرنسا من اجل إصدار القرار 
1559 إلرغام س���ورية على اجالء جيشها من لبنان وطلب جتريد 
حزب اهلل من س���الحه، وكذلك يعرف � ويعرفان � الدور املباشر 
واحلاس���م لواشنطن وباريس إلنشاء احملكمة الدولية، على نحو 
ال يجعل���ه يصدق انهما غير قادرين على التدخل جلبه مش���كلة 
يحذر جنبالط كما الرئيس الس���وري، كما أكثر من فريق لبناني، 
وهي خطورة انهيار االستقرار في لبنان حتت وطأة القرار الظني 

وتسييس احملكمة الدولية على غرار ما هو جار.
وبع���د عودته م���ن باريس بعدما اجتمع مع الس���فير جيفري 
فيلتمان مس���اعد وزيرة اخلارجية االميركية، بتكليف من القيادة 
الس���ورية كما أشار، جتنب الكالم عما دار بينه وبني فيلتمان، اال 
ان ما تس���رب من معلومات أفاد بأن فيلتمان لم يقتنع مبا عرضه 
جنبالط، وسأله عن موقفه من إفادته امام جلنة التحقيق الدولية 

وهي موقعة منه وفيها يقول كل شيء.

 مصادر: »المحكمة« ستكمل مهمتها 
بيروت � ناجي يونس

أكد مصدر نيابي لبناني ان احملكمة الدولية ستكمل مهمتها في 
قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري وسائر الشهداء الذين 
س���قطوا معه، أو بعده. وتوقع املصدر ل� »األنباء« ان يؤكد وزير 
العدل ابراهيم جنار، أنه ال ش���هود زور قبل ان تنطلق احملاكمات 
الدولي���ة، وانه ليس من اختصاص وزارته أمر كهذا، وان احملكمة 

الدولية تبقى املرجع االول واالخير املخول باألمر.

 واشنطن أبلغت قهوجي نية إسرائيل 
تدمير البنية التحتية للجيش 

 
بي����روت: ذك����رت تقاري����ر صحافية أم����س ان املس����اعد اخلاص
للمبعوث األميركي الى الش����رق األوسط فريدريك هوف أبلغ قائد 
اجليش اللبناني العماد جان قهوجي نية اسرائيل تدمير البنية التحتية 
للجيش.  وكشفت مصادر أميركية ل� »اللواء« تفاصيل االجتماع الذي 
عقد بني هوف وقهوجي في التاس����ع من الشهر اجلاري حيث صارح 
هوف قائد اجليش اللبناني »بحدة املخاطر التي كان ميكن ان يواجهها 
اجليش اللبناني لو ل����م تنجح اجلهود الكبيرة التي بذلت في فرملة 

املوقف عن احلدود التي وقف عندها« وذلك اثر اشتباك العديسة.

مفتي لبنان أّم المصلين في مسجد ل�»األحباش«: ال خالف بين السنة والشيعة

»بيروت منزوعة السالح«.. شعار يحتاج إلى »توافق وطني وقرار سياسي«
بيروت: أعادت اش��تباكات بيروت »مس��ألة الس��الح« الى
الواجه��ة والى التداول ولكن ليس »س��الح املقاومة« وامنا 
»سالح امليليشيات« في الداخل وفي العاصمة بيروت خصوصا. 
وسريعا صار للمرحلة ش��عار وعنوان جديد وجذاب »بيروت 
مدينة منزوعة الس��الح« مزاحم��ا عناوين احلقيق��ة والعدالة 

واحملكمة الدولية والقرار الظني ومتقدما عليها.
وتوحي األج��واء البيروتية وحتديدا ل��دى القوى والنخب 
السياسة السنية املتفاعلة مع الشارع القلق والناقم، بوجود حالة 
استنفار لإلمكانات والطاقات السياسية واإلعالمية واألهلية من 
أجل حتويل األحداث السلبية التي شهدتها شوارع بيروت الى 
صدم��ة ايجابية واالنطالق منها إلحداث واقع جديد على أرض 
بيروت ال يكون فيه مجال لتكرار ما حدث. وهذا الواقع اجلديد 
املدرج حتت شعار »بيروت منزوعة السالح« يحتاج الى توافق 
وطني وقرار سياسي والى ترتيبات عمالنية تبدأ بتوفير غطاء 
سياس��ي لقوى اجلي��ش واألمن لتكون صاحبة الس��لطة على 
األرض دون منازع، وبنزع الغطاء السياس��ي عن اي مس��لح. 
ومع ان تطبيق هذا الش��عار يعد عملية شائكة ومعقدة وتدخل 
فيها حسابات واعتبارات كثيرة، إال ان هناك تصميما واندفاعا 
في الوسط البيروتي السني لوضع هذا الشعار موقع التطبيق 
الفعلي، ان لم يكن بش��كل كلي، عل��ى األقل جزئيا ومبا يؤدي 
الى احداث تغيير في واقع العاصمة، والى »كس��ر« الوضع غير 
الطبيعي الذي نش��أ في السنوات املاضية وترسخ ابتداء من 7 

مايو 2008. وهذا التغيير ال يصل في هذه املرحلة الى حد »نزع 
السالح«. وقد يقتصر على إزالة وقمع كل املظاهر املسلحة.

وما يدفع أهل بي��روت وقياداتها الى هذا التحرك العمالني 
وإلى هذا التحرك السياس��ي الذي أعطت كتلة املستقبل إشارة 
الب��دء فيه عبر بيانها »اجلامد«، جمل��ة عوامل دافعة وضاغطة 
أبرزها: دقة وهشاش��ة الوض��ع الراهن املش��رعة أبوابه على 
احتم��ال وقوع احداث واش��تباكات مماثلة ف��ي ظل أجواء من 
التش��نج واالحتق��ان املذهبي س��اهمت في تس��عيره املواقف 
املتبادل��ة حول موضوع احملكمة الدولي��ة، ومبا أدى الى توافر 

»بيئة حاضنة« للتوترات واالحتكاكات املذهبية والسياسية.
ع��دم توافر حرية حركة وقدرة تدخل لدى اجليش اللبناني 
والق��وى األمنية للتعامل مع هذا النوع من »حرب الش��وارع« 
وقمع الظهور املس��لح والس��يطرة على الوض��ع، ما يجعل ان 
اجلي��ش يتصرف ك��� »قوة فصل« ال »قوة قم��ع«، ويقوم ب� 
»دور وساطة وإدارة أزمة« بني األطراف املتشابكة ومن خلفية 
»األم��ن السياس��ي«، وبالتالي فإن اجليش بحاج��ة الى »غطاء 
سياس��ي« حتت عنوان »بيروت منزوعة السالح« ليتمكن من 
اتخاذ موقف قوي وحاس��م والتدخل بفاعلية، وحتى ال يكون 
مرة جديدة في وضع ال يحسد عليه. وجوب الفصل بني السالح 
»امليليش��ياوي« للتنظيمات واألحزاب، وبني سالح املقاومة في 
مواجهة العدو االس��رائيلي. وطبيعي ان تبدأ عملية الفصل من 
بيروت العاصمة التي تشكل مركز الثقل االقتصادي والسكاني 

والديبلوماسي، والتي يتوقف على جناح التجربة فيها تعميمها 
على كل املناطق. أما ترك األمور على حالها فإنه يشجع حاالت 

التطرف ومشاريع األمن الذاتي التي ال مصلحة ألحد فيها.
التوقيت املناس��ب إلجناز ما لم تنجح فيه قوى 14 آذار بعد 
7 ماي��و 2008 حتى في »إطار اتفاق الدوحة« من إرس��اء وضع 
مس��تقر وثابت ومضمون في بيروت. فالنقمة الشعبية عارمة 
ضد الس��الح وامليليش��يات. وحزب اهلل لديه مصلحة في عدم 
الت��ورط أكثر في زواريب بي��روت ورماله��ا املتحركة. وتيار 
املس��تقبل لديه هامش للتحرك من أج��ل أمن بيروت من دون 
التعرض لس��الح املقاوم��ة ودورها خ��ارج العاصمة، في حني 

يضيق هامش الدفاع عن السالح لدى حزب اهلل.
ثمة دينامية سياسية أطلقتها قوى 14 آذار بقيادة احلريري 
حتت ش��عار »بيروت منزوعة الس��الح« وف��ي اجتاه حتويله 
»مطلبا وطني��ا جامعا«. ولكن هذه الدينامية التي داهمت حزب 
اهلل مثلم��ا فاجأه »كمني برج أبي حيدر« يقابلها احلزب بتحفظ 
وريبة وتوجس ان جلهة التوقيت وفي ظل اش��تداد الضغوط 
علي��ه وفي عز احت��دام معركة القرار الظني، أو جلهة الش��كل 
وطرح األمور بطريقة تصور حزب اهلل »ميليش��يا« وعليه دفع 
ثمن م��ا ارتكبه، أو جلهة املضمون وحي��ث ان طرح موضوع 
الس��الح في بيروت يتم من خلفية الوصول الى سالح املقاومة 
واصابته، وحيث ان شعار »بيروت منزوعة السالح« كالم حق 

يراد به باطل. 

تداعيات أحداث برج أبي حيدر مستمرة.. وحزب اهلل يرى أن ضبط األوضاع واجب في كل المناطق وليس فقط في بيروت

)محمود الطويل(مفتي لبنان د. محمد رشيد قباني يؤم املصلني في مسجد البسطة الفوقا امس

بيروت � خلدون قواص
رأى مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني 
ان التفريط في أمن املواطن جرمية كبرى، تنطوي 
حتتها اثارة الفنت، واش���اعة الفوضى، وارهاب 
األطفال والنساء والشيوخ، والدمار في األموال 

واألنفس.
وطالب خالل القائه خطبة اجلمعة في مسجد 
»البسطة الفوقا« الذي تعرض خلراب وحريق 
ف���ي داخله اثر األحداث األخيرة التي ش���هدتها 
بيروت بني حزب اهلل وجمعية املشاريع اخليرية 
اإلسالمية، الدولة اللبنانية رؤساءها ووزراءها 
ونوابها، وأمنييها وعس���كرييها، بالقيام بتمام 
واجبهم في حفظ أمن املواطن، واتخاذ االجراءات 
العملية لضمان أمنه نهائيا، الس���يما بعد تكرر 
مظاهر كانت في س���نوات ظننا انها مرت ولن 

تعود.
ودعا الى محاس���بة املقصرين متى قصروا، 

والعابثني باألمن متى جترأوا.
وقال املفتي قباني: البد للبنان ان يشهد األمن 
احلقيقي في داخله، وان توجه البنادق جميعها 
نحو العدو االسرائيلي، ذلك الصهيوني املتربص 
بنا وبوطننا الش���رور، وان نك���ون جميعا يدا 
واحدة في وجهه ومواجهته، والوحدة الوطنية 
هي عمدة وطننا، وصمام أماننا، وسر قوتنا، وان 
العدو االسرائيلي وغيره من الطامعني بوطننا، 
ومن املستفيدين من تأجج أوضاعنا الداخلية، 
لطامل���ا راهنوا ويراهنون عل���ى الفنت الداخلية 
في وطننا لبن���ان، لتحقيق غاياتهم، ولكنهم ال 
يعلمون بأننا اليوم قد حّصنا أنفسنا ووطننا 
في وجه الفنت الداخلية، حصيلة األعوام الثالثني 
األخيرة من تاريخ لبن���ان، ونحلن أعلم اليوم 
باجلسد اللبناني أكثر من أي وقت مضى، وأعلم 
بحال أنفس���نا، وإن أي رهان سيقوم على فتنة 
داخلية في لبنان س���يكون خاسرا ان شاء اهلل 
تعالى، وان أي محاولة لتوظيف اي حادث في 
فتنة داخلية، مذهبية او طائفية، سيفشل بإذن 

اهلل تعالى.

وحدة ال تتجزأ

وأضاف: فليس هناك خالف بني السنة والشيعة 
في لبنان، وال خالف بني املس���لمني واملسيحيني 
في لبنان، وان اللبنانيني سيكونون دوما وحدة 
ال تتجزأ في الكيان واملصاب، والبد لنا ان نبقى 

دوما املثل الذي يحتذى به بني األمم.
أما اخلالفات السياسية فهي مشروعة في نظامنا 
الدميوقراطي، ولكن البد لها من ان تبقى في حدود 
السياسة والسياسيني، وان يحّيد الشارع عنها، 
وعسى ان تتحمل وسائل اإلعالم مسؤولياتها في 

التخفيف من حجم اي توتر سياسي قد يطرأ.
وتابع قائال: وان من واجبنا في توحيد كلمتنا 
ورص صفوفنا، اص���الح ذات بني املتخاصمني 
من االخوة في الوطن الواح���د، وعلينا جميعا 
ايها االخ���وة، بلني اجلانب والتآخي والتصافي، 
والتراحم ومناصرة كل عمل يؤدي الى وأد الفتنة 

في كل زمان ومكان.

وكان املفتي قباني قد جال في أرجاء املسجد 
متفقدا األضرار.

وهذا املسجد يؤمه اعضاء جمعية املشاريع 
)األحباش( وقد دعت دار الفتوى ممثلني عن حزب 
اهلل واألحباش للمشاركة في هذه الصالة، لكن 
البعض اعتبر ان الظروف مازالت غير مالئمة، في 
حني شارك في الصالة الى جانب نواب بيروت، 
نائب اجلماعة االسالمية عماد احلوت، رغم التباعد 

السياسي مع جمعية املشاريع.

الحريري: ما جرى مقلق ومرفوض

رئيس احلكومة سعد احلريري وبعد تفقده 
أمكنة االشتباكات قال ان ما جرى يثير القلق وأكد 
ضرورة منع هذه الظواهر التي تهدد اس���تقرار 
البلد، وقال ان م���ا جرى مرفوض وغير مقبول 
وليس باإلمكان السكوت عنه، احلريري ترأس 
امس اجتماعا طارئا لكتلة نواب املستقبل، بحث 

فيه التطورات في بيروت.
الرئيس سليم احلص ضم صوته الى األصوات 
املطالبة بتجريد بيروت من السالح، بعد احلوادث 
األليمة التي ظهرت، وقال ان سحب السالح من 
أحياء العاصمة خطوة في االجتاه الصحيح حلماية 

املواطن ونبذ العنف.
بدوره رئيس مجلس النواب نبيه بري حتدث 
في هذا املوضوع خالل إفطار رمضاني في بيال 

امس.

مرجع أمني: نجمع المعطيات

مرجع أمن���ي قال في هذا الس���ياق ان قيادة 
اجليش اتخذت اإلجراءات املناس���بة ملنع تكرار 
ما حصل، وان الطرفني اكدا للجيش أنه ال غطاء 
على أحد، وهما على اس���تعداد لتسليم اي كان 

ومهما كان موقعه.
وقال املرجع األمني انه يجري جمع املعطيات 
من خالل الصور التي التقطتها بعض الكاميرات 
املوج���ودة في املنطق���ة، وان اجليش لم يطلب 
توقيف أحد من حزب اهلل او من األحباش بانتظار 
التحقيق الذي يتركز اآلن على معرفة من أطلق 

النار أوال ومن أعطى األمر بذلك.

»بيروت منزوعة السالح« ليست مثلى

بدوره عضو املجلس السياس���ي حلزب اهلل 
غالب أبوزينب نوه باداء اجليش اللبناني اثناء 
االشتباكات، مشيرا الى انه كان حكيما وحاسما، 

واي كالم خارج هذه الدائرة تنظيري.
ورد على أطروحات ن���واب بيروت، رأى ان 
صيغة بيروت منزوعة السالح ليست الصيغة 
املثلى بل يجب ان تعمل  القوى السياسية على 
ضبط الوضع العام ف���ي لبنان وليس فقط في 
بي���روت. لكن نائب بيروت نهاد املش���نوق، رد 
مؤكدا عدم التراجع عن املقاومة السلمية واملدنية 
إلعالن بيروت مدينة منزوعة الس���الح، معتبرا 
ان هذا لي���س مطلبا طائفيا أو مذهبيا، وقال ان 
االشتباكات أسقطت كل منطق وشرعية لوجود 

السالح ونزعت عنه صفة القدسية.

المناطيد اإلسرائيلية في سماء لبنان بعد الجواسيس و»اإلم � كا«
بيروت � عمر حبنجر

الساحة السياسية اللبنانية 
مازالت تع���ج بعناصر التوتير 
والتش���نج رغم مظل���ة االمان 
العربية الكابحة للتدهور، والى 
جان���ب احداث ب���رج ابي حيدر 
وارتداداتها، تس���تمر مس���ألة 
الواجهة،  تس���ليح اجليش في 
ومثلها التهديدات االس���رائيلية 
التي  التجسس���ية  واخلروقات 
اضافت الى طائرات االستطالع 
»االم كا« التي تكثفت جوالتها بعد 
تفكيك حلقات التجسس االرضية، 
املناطي���د التي ظهر احدها امس 
فوق منطقة بعلبك في شرق لبنان 

في مهمة تصويرية كما يبدو.

وق���د صدر بيان ع���ن قيادة 
التوجيه  اجليش من مديري���ة 
حول هذا اخلرق، ذكر ان املنطاد 
االس���رائيلي حل���ق ايضا فوق 
سلسلة جبال لبنان الشرقية التي 
تش���كل حدود لبنان اجلغرافية 

مع سورية.
االس���رائيلية  التهدي���دات 
وم���ا جرى في ب���رج ابي حيدر 
ومحيطه فرض نفس���يهما على 
خطاب الرئيس ميشال سليمان 
الرمضاني السنوي  في االفطار 
في القصر اجلمهوري، وقد اكد 
الرئيس س���ليمان أن الدولة لن 
تسمح لهذه االحداث بان تتكرر 
في اي بقعة من بقاع لبنان، منبها 

القيادات السياسية الى ضرورة 
تخفيف االحتقان وتغليب نهج 
التهدئة، الن القوى االمنية ستقوم 
بدوره���ا مب���ؤازرة اجليش في 
مواجهة اعم���ال العنف وفرض 
األمن بصورة متشددة وصارمة 
الى احملاكم  املرتكب���ني  واحالة 

املختصة.
واضاف قائال: انه لم يعد من 
اجلائز السماح ألي طرف أو ظرف 
ان يدفع باللبنانيني نحو الفتنة 
داعي���ا الى ان يصب���ح التوافق 
القائم دائما ال ظرفيا، والى حل 
املشاكل عبر احلوار واالحتكام 

الى املؤسسات.
واضاف: كم���ا ال يغيب عن 

بالن���ا ان جه���د الدولة االمنائي 
والعمراني يبقى محفوفا باملخاطر 
في ظل التهديدات االس���رائيلية 
املتمادية ضد لبنان ومؤسساته 
وبنيته التحتية مما يوجب علينا 
املضي قدما في بناء قوة دفاعية 
وردعية ذاتية الى جانب سعينا 
املوازي لتنفيذ القرار 1701 بكامل 
الوحدة  مندرجاته، وحتص���ني 
الوطنية ومحاربة االرهاب وتفكيك 
شبكات التجسس واقامة شبكة 
امان سياسية وديبلوماسية على 

الصعيدين االقليمي والدولي.
واض���اف: من هن���ا دعوتي 
لتس���ليح اجليش بعد تصديه 
البطولي للعدوانية االسرائيلية 

في العديسة، مدعوما بجهوزية 
املقاومة واحتضان الشعب مما 
يؤسس الس���تراتيجية دفاعية 
متكاملة تعتمد على مجمل قدراتنا 

الوطنية.
البرنامج االساسي  ان  وقال 
لتسليح اجليش يقع على عاتق 
الدولة وس���نعمل عل���ى اقراره 
في االس���ابيع املقبل���ة، وتبقى 
احلاج���ة الى مس���اعدات الدول 
الش���قيقة والصديق���ة لتمكني 
اجليش وبعيدا عن اي ش���روط 
عليه من تعزيز ثوابته املتمثلة 
في عقيدته العسكرية ومتسكه 
الدميوقراطية وتصديه  بالقيم 

للتعصب واالرهاب.

سليمان يشدد على تسليح الجيش مدعوماً بجهوزية المقاومة واحتضان الشعب


