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بي����روت: لم تكد اش����تباكات برج أب����ي حيدر بني
حزب اهلل وجمعية املشاريع اخليرية تتوقف وسط 
ذهول وصدمة وارتباك الطرفني، حتى سلطت األضواء 
بقوة على »اجلمعية واألحباش«. فالسفارات والدوائر 
الديبلوماسية اهتمت جدا وفورا بجمع املعلومات عن 
هذه اجلمعية وعن حجم ومناطق وجودها في بيروت 
وقوتها التنظيمية والعسكرية، والتفسيرات السياسية 
التي أعطيت لهذه االشتباكات أتت على ذكر »األحباش« 
وان من خلفيات ما حدث تعومي »جمعية املشاريع« ورد 
االعتبار اليها على الساحة السنية بعدما كانت واحدة 
من أبرز املتضررين واخلاسرين بعد العام  2005 منذ ان أتى تقرير 
ميليس على ذكرها كواحدة من اجلهات املشبوهة واملتهمة في اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري ليتبني بعد سنوات عدم صحة هذا 
االتهام. فإذا كان انكفاء »اجلماعة« حصل بسبب اتهام أبعدها عن 
الشارع السني، خصوصا انها كانت شديدة الصلة بسورية آنذاك، 
فإن عودة »اجلماعة« تتم من باب االش����تباك مع حزب اهلل، مع ما 
يعنيه ذلك من احلصول على تعاطف الشارع السني ومحو »آلثار 

املرحلة املاضية االتهامية«.
»األحباش« هم أتباع »جمعية املش����اريع اخليرية االسالمية« 
واملنتمون اليها، ويكنون بهذا االسم نسبة ملؤسس اجلمعية الشيخ 
عبداهلل الهرري املعروف ب� »احلبش����ي« والذي جاء الى لبنان من 

احلبشة في أثيوبيا.
ويتحدث أتباعه عن مواقفه اإلسالمية التاريخية مثل »تصديه 
للمد الشيوعي« في بالده ومحاربة من ينعتهم األحباش ب� »الفرق 
الضالة«، وأقام في مكة املكرمة حينا من الزمن والتقى كبار علمائها، 

ودرس في املسجد األموي في دمشق.
انتقل في أوائل خمسينيات القرن املاضي إلى لبنان وأعاد فيه 
إحياء »جمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية«، التي كانت متر بفترة 

رك����ود طويلة بعد أن قامت في املاض����ي ببعض األعمال اخليرية، 
وتولى رئاستها على مدار األعوام الشيخ مصطفى غالييني واحلاج 
حس����ني العويني )أحد رؤس����اء وزراء لبنان الس����ابقني( والشيخ 
أحمد العجوز الذي مت التواصل معه لكونه رئيسا للجمعية آنذاك، 
فأعجبته الفكرة، وقام بتس����ليم إدارتها إلى طالب ومريدي الشيخ 
عبداهلل الهرري فصارت إطارا جامعا لنشاطهم في املجاالت الدينية 
والتربوية واالجتماعية وغيرها، وتولى رئاستها الشيخ نزار احللبي 

الذي اغتيل في 31 اغسطس 1995.
تولى الشيخ حسام قراقيرة رئاسة اجلمعية، بعد احللبي، وهو 
ول����د في بيروت في العام 1960 في كنف أس����رة بيروتية، وتعرف 
إلى الهرري س����نة 1976 منذ صغره وتربى على يديه، وتلقى منه 
الدروس واملعارف والعلوم، وبعد وفاة مرش����د اجلمعية العالمة 
الشيخ عبداهلل الهرري في 2 سبتمبر 2008، بايعه طالبه ومريدوه 
خليفة له. ومتكن »األحباش« سنة 1992 من الفوز مبقعد في مجلس 
النواب )عدنان طرابلس����ي(، في ظل املقاطعة املسيحية الواسعة 

لالنتخابات النيابية.
وتنتسب هذه اجلماعة إلى الصوفية الرفاعية، ويعتبر »األحباش« 
اخلصم التقليدي للمجموعات السلفية وخاصة لتنظيم »اجلماعة 
االسالمية«، وينتسبون إلى »مذهب اإلمام الشافعي في الفقه وأشعرية 
االعتق����اد أي على مذهب جمهور األمة احملمدية«، ويحرصون على 
إحياء جميع املناس����بات اإلس����المية، كما أن للجمعية مشاركة في 
املجالس البلدية واالختيارية في عدد من مناطق التواجد السني، 
وخاصة في مدينة طرابلس، ولألحباش مؤسسات تربوية وإعالمية 
وصحية وشبابية عدة في لبنان واألردن ومناطق انتشار اجلاليات 

اإلسالمية في أوروبا والواليات املتحدة وكندا وأستراليا.
عل����ى أثر اغتي����ال الرئيس رفيق احلريري ف����ي فبراير 2005، 
متوضعت اجلمعية سياس����يا، بعدما أتى تقري����ر احملقق الدولي 
ديتليف ميليس على ذكرها، وقال إن »الش����يخ أحمد عبدالعال هو 
وجه معروف في جمعية األحباش. ثبت أنه شخصية ذات داللة في 
ضوء عالقاتها بأوجه عدة من هذا التحقيق، خصوصا عبر هاتفه 
النقال الذي تبني أنه اجرى عبره اتصاالت عدة بجميع الشخصيات 

املهمة في هذا التحقيق«.
حلظة دخول »األحب����اش« دوامة التحقيق الدولي، خرجوا من 
دائرة الضوء، وانكفأت »اجلمعية الصفراء« عن العمل االجتماعي 
والسياس����ي. »مشروع االتهام الدولي«، حد من نفوذ اجلمعية بني 
جمهورها بعدما انطوت على ذاتها، وقد س����ارعت املديرية العامة 
لالوقاف االسالمية اللبنانية حينها لإلعالن أنها ستباشر اجراءات 
قانونية ونظامية الس����تعادة عدد من املس����اجد في بيروت كانت 
جمعية املشاريع اخليرية االسالمية »وضعت يدها عليها بالقوة«. 
ونتيجة لذلك، خرج »األحباش« من صفوف املعارضة، وانسحب 
ممثلوهم في لقاء األحزاب اللبنانية واملنظمات الشبابية والطالبية، 
ولم يشاركوا ال في اعتصام املعارضة في وسط بيروت وال في أي 

نشاط معارض آخر.
وكل ذلك حتت عنوان التهيب من االحتقان في الش����ارع السني 

ضدهم وضد حلفائهم.
اما عودتهم السياسية األخيرة، فكانت خالل االنتخابات االختيارية 
في بيروت )انس����حبوا من البلدية(، التي »لونوها« باألصفر، في 
خطوة أحيت نش����اط »جمعية املشاريع اخليرية االجتماعية« في 
العاصم����ة. بينما عودته����م الى الواجهة جاءت م����ن أزقة بيروت، 
وحتدي����دا من تلك املنطقة التي تعد منطقة نفوذ لهم ورفعوا فيها 
ذات يوم »البلطات والس����كاكني«، ليرفعوا فيها اليوم السالح في 

وجه حليفهم حزب اهلل.

)محمود الطويل(رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وعقيلته في حفل اإلفطار السنوي الذي أقامته »واحة الشهيد اللبناني« أمس األول الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبالط وعقيلته خالل جولة في محمية معاصر الشوف

أخبار وأسرار لبنانية

فرضية الطرف الثالث في حادثة ابي حيدر: نقل عن مرجع 
أمني قوله »ان كل الفرضيات موجودة حتى اآلن، مع 
األخذ في االعتبار تأكيد طرفي االشتباك على طابعه 
الفردي، إال أن ظاهرة توسع االشتباك ال ميكن القفز 
فوقها، خاصة أن الطرفني يتحدثان عن فرضية وجود 
طرف ثالث استغل احلادث، وسعى إلى توسيع رقعة 
التوتر واالشتباك في العاصمة«، ولفت املرجع األمني 
النظر إل���ى امتالك األجهزة األمني���ة معطيات أولية 
تؤشر إلى أصابع استخباراتية خارجية، وأشار إلى 
أن أكثر من جهاز اس���تخباراتي خارجي،  كان يعمل 
بدأب منذ فترة على خط التحريض املريب في مناطق 

عدة أبرزها العاصمة.
اس�تمرار اجتماعات جمعية املش�اريع وحزب اهلل:  زار 
وفد من جمعية »املشاريع اخليرية االسالمية« )االحباش( 
دمش��ق أمس، وقال القيادي في اجلمعية النائب السابق 
عدنان طرابلسي ان الزيارة من ضمن زيارات التواصل 
مع املسؤولني السوريني، وأكد الوفد أن إشكال برج أبي 
حيدر فردي وغير مفتعل، وأضاف ان الزيارة »كانت مقررة 
قب��ل حصول الهجوم الذي اس��تهدف مكاتبنا ومراكزنا 
ومؤسس��اتنا من جانب عناصر غير منضبطة من حزب 
اهلل، لكن ما شهدته بيروت استحوذ على اهتمام اإلخوة 
في سورية«. ونقل طرابلسي عن كبار املسؤولني السوريني 
»استياءهم مما حصل باعتباره امرا مرفوضا، وال يجوز 
ان يؤدي حادث فردي الى حال الفوضى والفلتان، السيما 
ان جمعية املش��اريع وحزب اهلل هم��ا على تواصل دائم 
وتعاونهما استراتيجي«، وأوضح »اننا اكدنا لإلخوة في 
س��ورية ان ما حصل بدأ بحادث ف��ردي لكنه تطور الى 
هجوم من جانب عناصر غير منضبطة، وهذا يستدعي 
محاس��بة املس��ؤولني عنه ونحن ننتظر التحقيق الذي 
باشرته مديرية االستخبارات في اجليش اللبناني«، وقال 
طرابلسي: »االجتماعات بني جمعية املشاريع وحزب اهلل 
تتواصل برعاية النائب االول ملدير االستخبارات العميد 
عباس ابراهيم وما يهمنا جالء احلقيقة وحتديد املسؤولية 

ازاء كل ما حصل«.
نصراهلل زار دمش�ق بعد القمة الثالثية: تردد في بعض 
األوساط السياسية ان األمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل زار دمشق على أثر القمة اللبنانية – 
السعودية - السورية التي عقدت في بعبدا، واجتمع 
مع الرئيس بشار االسد ليطلع منه على ما جرى خاللها 

بعدما تعذر عليه االجتماع معه في لبنان.
جنبالط يتحاشى فرجنية وعطااهلل: يتحاشى النائب وليد 
جنبالط االلتقاء مع صديقيه النائبني السابقني سمير فرجنية 
والياس عطااهلل اللذين اليزاالن أعضاء في قوى 14 آذار، 
بعدما كان دأب على االجتم��اع بهما بعيدا عن األضواء. 
وبعد عودته من باريس بعدما اجتمع مع السفير جيفري 
فيلتمان مساعد وزيرة اخلارجية األميركية، بتكليف من 
القيادة الس��ورية كما أش��ار، جتنب الكالم عما دار بينه 
وبني فيلتمان، اال ان ما تس��رب م��ن معلومات أفاد بان 
فيلتمان لم يقتنع مبا عرضه جنبالط، وسأله عن موقفه 
م��ن افادته أمام جلنة التحقي��ق الدولية وهي موقعة منه 
وفيها يقول كل شيء، يتهم سورية واحلزب معا باغتيال 
الرئيس رفيق احلريري ورفاقه من خالل ما نقل عن آخر 
لقاء بني احلريري والرئيس الس��وري الذي هدده اذا لم 

يصوت الى جانب التمديد للرئيس اميل حلود.
بري يعلن موقفه »النوعي« بعد غد: موقف نوعي يعتزم 
رئيس مجل���س النواب نبيه ب���ري االعالن عنه في 
مهرجان 31 اجلاري الذي يقام مبناسبة ذكرى تغييب 
اإلمام موسى الصدر. املوقف يتصل باألزمة القائمة 
حول ما ميكن ان يصدر عن القرار الظني، كما يتصل 
بإداء احلكومة التي تردد ان بري بصدد اعالن مواقف 
قاسية منه. اال ان التطورات االمنية التي حصلت في 
برج ابي حيدر عدلت من اولويات اخلطاب حيث من 
املنتظر ان يركز بري على خطورة ما جرى وأولوية 

التهدئة.

مصدر رسمي ل� »األنباء«: هل كان 
المطلوب من الجيش تدمير األبنية؟

بيروت � داود رمال � أحمد منصور
ردا على االنتقادات السياس����ية لع����دم تدخل اجليش من أجل 
حسم االشتباك بني حزب اهلل واألحباش في محلة برج أبي حيدر 
واجلوار، قال مصدر رسمي ل� »األنباء« ان اجليش قام مبا عليه في 
مثل حوادث كهذه حتصل في مناطق سكنية مكتظة، فهو سارع الى 
ضرب طوق محكم حول منطقة االشتباك ومنع امتداد املواجهات 
ومن ثم بدء عملية الس����يطرة التدريجية املترافقة مع االتصاالت 

السياسية التي كانت قد بدأت السيما مع الطرفني املعنيني«.
واضاف املصدر: »ان مطالبة اجليش بإطالق النار على املتقاتلني 
تفتقد املنطق والواقع، ألن العناصر املس����لحة كانت تطلق النار 
من مداخل األبنية وشرفاتها وهذه األبنية واحملال التجارية فيها 
نساء وأطفال ومواطنون، فماذا كان سيحصل لو استهدفت اجليش 
مصادر النيران باألسلحة املناسبة إلسكاتها؟ وهل كان املطلوب 
تدمير األبنية واحملال عل����ى قاطنيها؟ ففي حاالت كهذه املطلوب 
هو احلد من اخلسائر ال مضاعفتها بشكل يصعب الحقا التعامل 
مع نتائجها خصوصا ان الش����قق الس����كنية فيها األبرياء العزل 
الذين حوصروا جراء االشتباك وكان املطلوب رفع اخلطر عنهم 

ال زيادته«.
 وكان نائب رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« النائب 
جورج عدوان ش���دد على ان »نقطة اخلالف مع الطرف اآلخر هي 
ضرورة بسط سيادة الدولة«، ومنع »وصول األمور الى ما وصلت 
اليه في اطار التخلي التدريجي للدولة عن دورها«. وقال: »احلادث 
الف���ردي يؤدي الى قتيل أما حادث برج أبي حيدر فتطور بالزمان 
واملكان واملشاركة اضافة الى اضرام النار في مسجد والقوى األمنية 
تتحول الى جلان تنس���يق وقوى فص���ل واملعاجلة هي من خالل 
ش���قني، األول سياسي أما الثاني فهو الشق األمني، وقد مت تفويت 
فرصة لفرض القانون، وما حصل يستوجب التحقيق والتدقيق في 
التقصير«. واعتبر ان »تصرف القوى األمنية غير مبرر ويفسح في 
املجال لتكرار هذه األحداث مما س���يؤدي الى فوضى في الشارع«، 

داعيا الى »ضرورة وضع حد للمسلحني«.

رداً على االنتقادات لعدم تدخله لحسم االشتباك

الحريري يرفض قُطّاع الطرق في بيروت.. وبري يلوّح بحرب في العمق اإلسرائيلي

التغيي����ر واالصالح النائب نعمة 
اهلل ابي نصر لسحب اي سالح غير 
شرعي في الداخل وحصره في يد 
القوى االمنية، متسائال: ماذا يفعل 
س����الح املقاومة في بيروت؟! ابي 
نصر لفت ردا على س����ؤال الى ان 
ورقة التفاهم بني حزب اهلل والتيار 
الوطني احلر ال تغطي املقاومة في 

بيروت بل في اجلنوب.
قوى 8 آذار وعلى رأسها حزب 
اهلل جتنبت الرد س����لبا او ايجابا 
على شعار بيروت منزوعة السالح 
غير الشرعي على ان اول موقف 
كهذا صدر امس عن كتلة التغيير 
واالصالح بش����خص نائبها وليد 
س����كرية الذي اعل����ن امس قوله: 

نرفض بيروت منزوعة السالح.
ويش����ار الى ان سكرية ميثل 

السنة في دائرة بعلبك الهرمل.

في بيان صدر عن املؤمتر ان اجليش 
والق����وى االمنية هم����ا وحدهما 
املسؤوالن عن االمن وعن فرضه 
باسم القانون والشرعية حلماية 

الوطن واملواطنني.
بدوره، شدد النائب ندمي اجلميل 
)الكتائب( على ضرورة بسط سلطة 
اجليش على مساحة 10452 كلم، 
وقال: رس����الة اجليش االولى هي 
الدفاع عن املواطن اللبناني، وانا 
اطلب هنا رسميا من وزير الدفاع 
ومن قي����ادة اجلي����ش حتمل كل 
مسؤولياتهم ألننا ال نريد العودة 
الى العام 1975 وال الى 7 مايو آخر. 
في حني دعا رئيس بلدية بيروت 
بالل حمد الى تعويض املتضررين 
من االهالي عبر هيئة االغاثة العليا 

او بلدية بيروت.
من جانبه، دع����ا عضو تكتل 

مع مقاومة اسرائيل، وكانت مهمة 
السالح مواجهة اسرائيل فما مهمة 
السالح املنتشرة في غير مكانه؟

في غضون ذلك، انطلق حترك 
سياسي بيروتي حاشد ضم حوالي 
130 شخصية حتت عنوان »بيروت 

مدينة منزوعة السالح«.
التح����رك انطلق م����ن مؤمتر 
امناء بيروت في فندق الريفييرا، 
وقد اجمع����ت الكلم����ات على ان 
استمرار حمل السالح جرمية في 
حق العاصمة وابنائها، وقد ابقي 
املؤمتر مفتوحا من اجل تصعيد 
الذي يشمل  السلمي  التحرك  هذا 

االعتصام واالضراب وسواه.
وقال عض����و املؤمت����ر نائب 
بيروت محمد قباني ان اهل بيروت 
يرفضون استباحتها، داعيا القوى 
االمنية الى التدخل السريع، واضاف 

ومن ال يرد ان ميش����ي، فليقل انه 
ال يريد ان ميش����ي، ولندع الناس 
تعرف من يريد ان ميشي بسلطة 
الدولة واملؤسسات، ومن ال يريد ان 
ميشي. واستطرد قائال: نحن ال نريد 
قطاع طرق، ال نريد في بيروت، او 
في كل لبنان، ان يكون هناك من له 
احلق في قتل شخص ثم االحتماء 

عند فريق من الفرقاء.
وق����ال: يق����ع اش����كال، يرفع 
املتقاتلون السالح بوجه بعضهم 
البعض، ثم يتكاثرون، ويبدأ اطالق 
القذائف الصاروخية، واآلن بدأنا 
نسمع هل مسموح انتشار السالح 
على هذا النحو؟ هل مسموح سرقة 

سيارات الناس وأحيانا قتلهم؟

مهمة السالح مقاومة إسرائيل

اننا  وتابع يقول: نح����ن قلنا 

س����يكونون باملرصاد ألي عدوان 
اسرائيلي يستهدف البشر واحلجر 
والشجر في لبنان، وان اسرائيل 
عليها ان تعلم ان أي حرب عدوانية 
قادمة ضد لبنان ستكون حربا أيضا 

في العمق االسرائيلي.
ال����ى االس����تفادة  بري دع����ا 
القصوى من اجلس����ر السعودي 
� الس����وري في التنسيق من أجل 
وأد الفتنة في لبنان، عبر التمييز 
بني القرار االتهامي وبني احملكمة 
ابقائها فوق  الدولية وض����رورة 

التسييس.
وفي خالل افطار رمضاني على 
شرف عائالت البقاع األوسط، شدد 
احلريري على ان املس بأمن الناس 

واستقرارهم أمر مرفوض.
وقال: سنقوم مببادرة واللجنة 
الوزارية ستجتمع وستتخذ قرارات 

)اجلنوب( وعلي منير شاهني من 
الباش����ورة في بيروت من جهة، 
وفادي الشيخ موسى عميرات وعلي 

خالد عميرات من اجلهة املقابلة.

التحقيقات األولية

وأظه����رت التحقيقات األولية 
ان احراق املس����جد مبواد سريعة 

االشتعال مت عمدا، كما يبدو.
من جهت����ه، رئي����س مجلس 
النواب نبيه بري دعا الى اعتبار 
حادث برج أبي حيدر اشكاال بني 
االخوة، وش����دد في افطار »واحة 
الشهيد اللبناني« على ان اي حرب 
في املس����تقبل ستكون في العمق 
االسرائيلي، رافضا وضع الشروط 

على تسليح اجليش.
وأضاف بري: أؤكد ان اجليش 
ف����ي لبنان  واملقاومة والش����عب 

التأكيد  ال����ى  الزيارة  وهدفت 
على دعم مسيرة الرئيس سليمان 
وقيادته للبنان، الى جانب الوحدة 

الوطنية والعيش املشترك.
ومت توقيع بروتوكول يتعلق 
بعودة املهجرين الى بلدة »بريح« 

بحضور الرئيس سليمان.
وكان الرئيس سليمان جال مع 
جنبالط في محميتي أرز معاصر 
الش����وف والباروك واستمعا الى 
شروحات عن احملميتني وكيفية 

احملافظة عليهما بيئيا ووطنيا.
وف����ي غض����ون ذل����ك أوقفت 
مخابرات اجليش أربعة أشخاص 
بجرم التس����بب في حرق مسجد 
البسطة الفوقا، الذي يتواجد فيه 
اعضاء جمعية املشاريع اخليرية 
االسالمية )األحباش(، وهم: محمد 
احم����د نصراهلل من السكس����كية 

بيروت � عمر حبنجر
معادلة جديدة ولدت من رحم 
اللبناني����ة األخيرة،  التط����ورات 
»بيروت منزوعة السالح« شعار 
تطرح����ه ق����وى 14 آذار بوج����ه 
طروح����ات 8 آذار بوجه احملكمة 
الدولية و»شهود الزور« وسواها 
من عناوين تتمترس خلفها حتت 
مظلة األمان العربية، التي بقيت 
على مناعتها رغم األحداث الدامية 

األخيرة.
وتدعم 14 آذار شعارها اجلديد 
مب����ا حدث ف����ي برج اب����ي حيدر 
والبسطة واملزرعة، وهي األحياء 
اإلس����المية املختلطة في بيروت، 
ويذهب بعضها كس����مير جعجع 
رئيس الهيئ����ة التنفيذية للقوات 
اللبنانية الى رفع النبرة حيال ما 
حصل، متسائال عن سبب وجود 
الكبيرة  القتالية  التركيب����ة  هذه 
حلزب اهلل في بيروت، ومستغربا 
ف����ي الوقت ذاته إع����الن اجليش 
عن توقيف 4 أش����خاص فقط من 
املتورطني في احلادث دون مصادرة 

اي قطعة سالح.
طبعا حتقيقات اجليش والقضاء 
العس����كري مس����تمرة، وهن����اك 
مراجعات لعشرات األفالم والصور، 
كما تق����ول املصادر املعنية. ومن 
جهته رفض رئيس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي النائب وليد جنبالط، 
بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان 
في بيت الدين امس حتميل اجليش 
مسؤولية ما حصل، مؤكدا ان ما 

حصل حّله باحلوار فحسب.
موقف جنبالط جاء بعد زيارته 
ووفد موسع من قيادات جبل لبنان 
اجلنوبي يتقدمه إضافة الى رئيس 
احلزب الدميوقراطي طالل ارسالن 
للرئيس ميشال سليمان في قصر 

بيت الدين.
وضم الوف����د نوابا وفعاليات 
مناطق الشوف وعاليه، وبعبدا، 
الوطنيني  وبينهم رئيس ح����زب 

األحرار دوري شمعون.

معادلة جديدة في لبنان: بيروت منزوعة السالح مقابل رفض المحكمة وشهود الزور

الحوت ل� »األنباء«: هناك سيناريوهات إليقاع الفتنة 
وتكرار عملية االستدراج إلى الشارع

عندما حتدث عن امللتزمني بحزب 
اهلل وجمه���ور حزب اهلل، وقال 
اذا كان اجلمه���ور هو الذي يقع 
ضحية االستدراج يعني ذلك ان 
هناك اجراءات عملية ينبغي ان 
تتخذ لوقف اي خطر تسليحي 

لهذا اجلمهور.
واكد النائب احلوت ان هناك 
سيناريوهات موجودة ومندسني 
وطابورا خامسا او جهات تريد 
ايقاع الفتنة في لبنان، داعيا الى 
اقفال ب���اب الفتنة نهائيا ونزع 
السالح من ايدي الناس ووقف 
شحنهم مبواقف وتصريحات ال 
تؤدي اال الى املزيد من التصعيد 

األمني.
ه��ذه  ك���ان���ت  اذا  وع���م���ا 
السيناريوهات لها عالقة بالقرائن 
واملعطيات التي قدمها حزب اهلل 
الى احملكمة الدولية، اكد النائب 
احلوت ان القرائن واملعطيات التي 
قدمها امني عام حزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل جديرة باالهتمام 
والدراسة املتأنية، آمال ان تكون 
اسرائيل هي التي قتلت الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري الن هذا 

االمر يجعلنا نرتاح.

غياب من يحاسب عليه، ورأى 
ان الس���الح الفردي او س���الح 
املجموعات غير الشرعية وغير 
الرس���مية قابل دائما لالنزالق، 
وعزا األمر ايضا الى وجود اسباب 
اخرى تتمثل في الكم الهائل من 
الشحن املستمر عبر اإلعالم ومن 
التصريح���ات واملقابالت  خالل 
والبيانات التي تساهم في شحن 
اجلماهي���ر بعضها جتاه بعض 
والتي تدخل في بعض األحيان في 

إطار التخوين واالتهامات.
وحول م���ا قاله رئيس كتلة 
الوفاء للمقاوم���ة النائب محمد 
رعد من ان احلادثة التي حصلت 
كشفت سيناريوهات وبروڤات، 
اع���رب النائ���ب احل���وت ع���ن 
اعتق���اده ان النائب رعد يتكلم 
عن س���يناريوهات يتعرض لها 
حزب اهلل الستدراجه مجددا الى 
الشارع، مش���يرا الى ان عملية 
االس���تدراج تكررت في االعوام 
2008 و2009 و2010 وهذا يعني 
اننا ال نستطيع ان نأمن لوجود 
السالح في الشوارع وبني ايدي 
الناس، وذكر بالكالم الذي اطلقه 
السيد حسن نصراهلل قبل ايام 

ان احلل الوحيد هو في انضباط 
السياس���ية ومعاجلة  القيادات 
اخلالفات وتنظيمه���ا في اطار 
مؤسسات الدولة، وعلى طاولة 
احل���وار، محذرا من اس���تخدام 
الشارع ومحاوالت طرح االشكاالت 
او اخلالفات ف���ي االعالم وعلى 

املنابر واملؤمترات الصحافية.
ورد النائب احلوت اس���باب 
توسع دائرة إطالق النار لتمتد 
الى أحياء مجاورة ملنطقة برج ابي 
حيدر الى وجود السالح نفسه 
الذي هو وجود غير منضبط في 

بيروت � اتحاد درويش
وص���ف النائب عن اجلماعة 
اإلسالمية عماد احلوت األحداث 
األمنية التي شهدتها منطقة برج 
أبي حيدر بني عناصر من جمعية 
املشاريع )األحباش( وأخرى من 
ح���زب اهلل باألمر اخلطير الذي 
شعر به اجلميع، دون ان يستبعد 
وجود مندسني او طابورا خامسا 
يقف وراء تطور هذه األحداث التي 
انطلقت من خالف فردي سرعان 
ما تطور ومتت االس���تفادة منه 
لتوتير األج���واء من قبل طرف 
ثالث، مبديا استغرابه كيف ان 
اشكاال فرديا قد تسبب في وقوع 
3 قتلى و11 جريحا وكم هائل من 
الدمار؟ متسائال: كيف كان احلال 
لو جرى ما جرى بني مجموعتني 

متخاصمتني سياسيا؟
وأب���دى النائ���ب احلوت في 
حديث ل� »األنباء« أسفه لألحداث 
التي وقعت األس���بوع  األمنية 
املاض���ي، ورأى ان اللبناني���ني 
بات���وا جاهزي���ن ألي تصعيد، 
داعيا ال���ى أخذ األحداث األمنية 
تلك بعني االعتبار ومعاجلة آثارها 
وتداعياتها سريعا، مشددا على 

نائب الجماعة اإلسالمية يحمّل القيادات السياسية مسؤولية شحن الجماهير

النائب عماد احلوت

من هم األحباش؟
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