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قرارًا جديدًا
أيضًا مستمرة» ،ولكن ّ
العد العكسي لها
قد بدأ« ،لقد اجتازت سوريا القطوع».
بيروت منزوعة السالح
ف��ي ه ��ذا ال��وق��ت ك ��ان  13ن��ائ �ب��ًا م��ن ن��واب
ب �ي��روت ،م��ن أص��ل  ،19ي�ع�ي��دون ط��رح نزع
السالح من العاصمة ،بعدما ت��داع��وا إلى
اجتماع في مجلس النواب ،بحثوا فيه «ما
حصل في مناطق عدة من بيروت ،وآخرها
في محلة الزيدانية من اشتباكات مسلحة
منذ أي��ام» ،معتبرين أن ذل��ك «ال يمكن أن
يمر كأنه قضية عابرة» ،وطالبوا بـ«قرار
ج � ��ريء م ��ن ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة واألم �ن �ي��ة
ج�م�ع��اء ب��رف��ع ال �غ �ط��اء ع��ن امل��رت �ك �ب�ين ،أي��ًا
ك��ان��وا ،وت�س�ل�ي�م�ه��م ال ��ى ال �ق �ض��اء ل�ي�ن��ال��وا
عقابهم ،وليكونوا أمثولة لكل من يتطاول
ع�ل��ى اآلم �ن�ي�ن وي � � ّ
�روع أه��ال��ي ال�ع��اص�م��ة».
وح� ّ�م �ل��وا «ال�ح�ك��وم��ة م�س��ؤول�ي��ة اس�ت�م��رار
هذا االنفالت الذي يغيب ويعود كأن هناك
ّ
يتقصد تكريس سلطة حملة السالح
من
على األحياء وعلى الناس» ،معتبرين «أن
ً
السلم األه�ل��ي ينطلق م��ن العاصمة أوال،
وال يمكن أي منطقة م��ن ل�ب�ن��ان أن تبقى
ب�م�ن��أى ع��ن ه ��ذا الن �ف�ل�ات إذا اس�ت�م��ر ه��ذا
املسلسل ،وإذا ظلت املعالجات تنتهي عند
األم ��ن ب��ال�ت��وس��ل أو ب��ال �ت��راض��ي» .وق ��رروا
«ت��أل�ي��ف وف ��ود للقيام ب��زي��ارات ل�ل��رؤس��اء
الثالثة تأسيسًا لتحرك مستمر ،من أجل
تحقيق بيروت كبرى منزوعة السالح».
عبارة «بيروت الكبرى» ،أكد النائب نهاد
املشنوق لـ«األخبار» أنها مقصودة« ،في
ّ
لضم ن��واب الضاحية الجنوبية
محاولة
ّ
ّ
إلى النقاش الذي يهم جميع القوى ويغلب
م �ص �ل �ح��ة امل ��واط� �ن�ي�ن ع �ل ��ى ّ
أي م�ص�ل�ح��ة
أخ��رى» .وأوض��ح أن هذا النقاش ال يشمل
إال ال �س�ل�اح ال�خ�ف�ي��ف وامل �ت��وس��ط املنتشر
ف��ي ال �ش��وارع وال �ب �ي��وت« ،وال ي�ت��دخ��ل في

ً
م �ن �ظ��وم��ة ص ��واري ��خ امل � �ق ��اوم ��ة» ،آم �ل��ا أن
ّ
يكون هذا الطرح مقدمة لبدء نقاش جدي
مع ن��واب ح��زب الله وق��وى  8آذار ،تمهيدًا
لنقاش أوس��ع ف��ي ك��ل االخ �ت�لاف��ات» .وأك��د
ّ
أن اج �ت �م��اع ال � �ن ��واب أم� ��س ات� �س ��م ب�ك�ث�ي��ر
م��ن ال�ه��دوء واإليجابية .وإذ أش��ار إل��ى أن
«ال�ج�م�ي��ع ي�ت�ح��دث��ون ع��ن ح��رب أه�ل�ي��ة في
سوريا ستنتقل إلى لبنان» ،طالب الجميع
بإبعاد هذا االحتمال بالتعاطي اإليجابي.
وق� ��ال إن ال ��وف ��ود ال �ت��ي س �ت��زور ال��رؤس��اء
الثالثة ستعود باإلجابات الالزمة ،ليعاد
ف �ت��ح ال �ن �ق��اش ف ��ي إم �ك ��ان اس �ت �ك �م��ال ه��ذه
الخطوة مع القوى السياسية.
ولم يتوقف رئيس حزب القوات اللبنانية
س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع ع �ن��د ح ��ادث ��ة ال��زي��دان �ي��ة
ح � �ص � �رًا ،ب ��ل ت� �ح ��دث ع ��ن ال �ج �ن ��وب وع�ي�ن
الحلوة ،ورأى أن «الحل الوحيد لن يكون
إال م� ��ن خ� �ل��ال ح� ��ل ج �م �ي��ع ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات
ّ
املسلحة» .وإذ شكك «في أن تتعدى املسألة
القالقل» ،طالب الحكومة «بنشر الجيش
ب�ش�ك��ل ف��اع��ل ع�ل��ى ال �ح ��دود ،وال �ط �ل��ب ال��ى
األجهزة االمنية السهر على االم��ن بشكل
واع ودقيق».
أما املكتب السياسي الكتائبي فانطلق من
الحوادث التي شهدها مخيم عني الحلوة
ل �ي �ج��دد م �ط��ال �ب �ت��ه ب � ��أن «ت �ب �س��ط ال ��دول ��ة
س�ل�ط�ت�ه��ا ع �ل��ى األراض � ��ي ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة دون
استثناء» ،داع�ي��ًا ال��دول��ة «وجامعة ال��دول
العربية واملجتمع الدولي إلى إيجاد حل
ن �ه��ائ��ي ل �ل��وض��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ل�ب�ن��ان
( )...بما يحفظ املصلحة اللبنانية العليا
واالس � �ت � �ق ��رار ع �ل��ى األراض � � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
وي��ؤم��ن ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ط�م��وح��ات��ه
الوطنية».
في الجنوب استمرت إشكالية الصواريخ،
وج ��دي ��ده ��ا أم� ��س إع �ل��ان ق� �ي ��ادة ال�ج�ي��ش

وزراء األكثرية قرروا إعادة االعتبار ملشروع شربل نحاس (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

ال� �ع� �ث ��ور ف� ��ي خ� � ��راج ب� �ل ��دة امل � � ��اري ق �ض��اء
حاصبيا «على  4صواريخ نوع غراد غير
ّ
معدة لإلطالق ،وكانت مطمورة بالتراب»،
فيما أك��د م �س��ؤول ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة في
ح ��زب ال �ل��ه ع �م��ار امل ��وس ��وي ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه
املمثل املؤقت لألمني العام لألمم املتحدة
روبرت واتكنز« ،مرجعية الجيش اللبناني
ف��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم� ��ن واالس �ت �ق ��رار في
الجنوب بالتعاون مع ق��وات اليونيفيل».
كذلك أك��د رف��ض الحزب «ك��ل ما من شأنه
امل��س باالستقرار الداخلي ،خصوصًا في
منطقة الجنوب» .وانتقد «اإليجاز األخير
حول القرار  1701ال��ذي قدمه األم�ين العام
لألمم املتحدة أمام مجلس األمن» ،معتبرًا
أنه «لم يكن متوازنًا».
وت �ح��ت ع �ن ��وان ب �ح��ث ال ��وض ��ع ف ��ي ل�ب�ن��ان
وخ �ص��وص��ًا ف��ي ال �ج �ن��وب ودور الكتيبة
ال �ف ��رن �س �ي ��ة ،وص � ��ل إل � ��ى ب � �ي � ��روت ،أم� ��س،
م��دي��ر دائ ��رة املنظمات ال��دول�ي��ة ف��ي وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ن�ي�ك��وال دوري�ف�ي�ي��ر،
وال�ت�ق��ى ب�ع�ي��د وص��ول��ه رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة،
ع�ل��ى أن يلتقي ع ��ددًا آخ��ر م��ن امل�س��ؤول�ين
خ�ل�ال زي��ارت��ه ال�ت��ي تستمر ي��وم�ين ،فيما
أعلن الوزير حسني الحاج حسن أن سفير
ف��رن �س��ا دون� ��ي ب �ي �ي �ت��ون ال� ��ذي زاره أم��س
«أوضح املوقف الفرنسي من التصريحات
بشأن موضوع ق��وات ال�ط��وارئ الدولية»،
في إش��ارة إل��ى تصريحات وزي��ر خارجية
ف��رن�س��ا آالن ج��وب �ي��ه .وق ��ال ال �ح��اج حسن
إن ��ه أك ��د ل�ل�س�ف�ي��ر ال�ف��رن�س��ي ح ��رص ح��زب
الله واملقاومة والحكومة على االستقرار،
وإن ب�ي�ي�ت��ون «أب ��دى ت�ف� ّ�ه�م��ه ل�ه��ذا امل��وق��ف
واق � �ت � �ن ��اع ��ه ب� � ��أن ح� � ��زب ال � �ل� ��ه وامل � �ق ��اوم ��ة
والحكومة حريصون على االستقرار في
ل�ب�ن��ان وف��ي ال �ج �ن��وب .وع� ّ�ب��ر ب��ال�ت��ال��ي عن
ثقته بهذا املوقف».

بحيازة صورة نصر اهلل!
ت� ��واص� ��ل خ � � ��ارج ل � �ب � �ن� ��ان» .أم � ��ا األب � � ��واب
األخرى فتشير إلى العقوبات والغرامات
وامل�ط��ال�ب��ة ب�م�ص��ادرة أص ��ول األش�خ��اص
واملؤسسات املتهمة.
ي �م� ّ�ه��د ّ
االدع � � ��اء األم �ي��رك��ي الت �ه ��ام ال�ب�ن��ك
اللبناني الكندي بجرائم تبييض أموال
ّ
ومهربي األم��وال باإلشارة إلى
املخدرات
«زي��ادة نشاط منظمات تجارة املخدرات
ف��ي ب �ل��دان غ ��رب أف��ري�ق�ي��ا ك�م��رك��ز وس�ي��ط
الس �ت �ي��راد امل �خ��درات ب�ك�م�ي��ات ك�ب�ي��رة من
ج �ن��وب أم �ي��رك��ا ،وت��وزي �ع �ه��ا ف��ي أوروب� ��ا
أو أي م �ك��ان آخ ��ر ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا» .ول �ه��ذه
امل �ن �ظ �م��ات «م �ل �ك �ي��ات خ��اص��ة ل �ل �ط��ائ��رات
وسفن الشحن تمكنت من تصدير مئات
أطنان الكوكايني بمليارات الدوالرات ،من
ف�ن��زوي�لا وك��ول��وم�ب�ي��ا إل��ى غ��رب أفريقيا،
م�ث��ل ب�ن�ين وس �ي��رال �ي��ون وت ��وغ ��و .وت �ق� ّ�در
ّ
االدع � � � � ��اءات األم �ي��رك �ي��ة أرب� � ��اح امل �ه��رب�ين
بنحو  3.5مليارات دوالر.
ي��رس��م ّ
االدع� � � ��اء خ��ري �ط��ة واض� �ح ��ة للبنك
اللبناني الكندي والشركات املرتبطة به.
ف�ه��و ث��ام��ن أك �ب��ر امل �ص��ارف ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة في
عام  ،2009وتبلغ أصوله  5مليارات دوالر،
ول��ه  35ف��رع��ًا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ويملك ع��ددًا من
الشركات.
ال يغفل ّ
االدعاء األميركي أنه بعدما أعلنت
وزارة ال�خ��زان��ة األم�ي��رك�ي��ة وض��ع املصرف
على ال�لائ�ح��ة ال �س��وداء وح�ظ��رت التعامل
م �ع��ه ،دخ ��ل امل� �ص ��رف ف ��ي م �ف��اوض��ات مع
«سوسييتيه ج�ن��رال» الس�ت�ح��واذ أصوله
ف��ي صفقة ت� ّ�م��ت ف��ي أي�ل��ول  .2011ويشير
إل� ��ى أن� ��ه ب�ي�ن ك ��ان ��ون ال �ث��ان��ي  2007و10
ش �ب��اط  2011ج ��رى ت�ح��وي��ل ن�ح��و 229.8
م�ل�ي��ون دوالر م��ن ح�س��اب��ات امل �ص��رف إل��ى

تجار سيارات مستعملة.
وي�ص��ف ّ
االدع� ��اء ب��دق��ة أن وح ��دة مكافحة
ت �ب �ي �ي��ض األم � � � � ��وال ف � ��ي امل� � �ص � ��رف ك��ان��ت
ضعيفة ،ويؤكد أنها «كانت بالفعل على
ع �ل��م ب��ال �ب��زن��س م ��ع ح� ��زب ال� �ل ��ه ،واألف � ��راد
امل��رت �ب �ط�ي�ن ب �ت �ه��ري��ب األمل � � ��اس وت�ب�ي�ي��ض
األم��وال وامل�خ��درات في أفريقيا» .ويعطي
ً
م� �ث ��اال ع �ل��ى ذل� ��ك ع�ل�اق��ة ش��رك �ت��ي ُ«ي �س��ر»
لالستثمار والتمويل و«بيت املال» اللتني
ك��ان �ت��ا ت� � ��داران م��ن خ�ل�ال ف ��رع «ال�ل�ب�ن��ان��ي
ال �ك �ن��دي» ع�ل��ى ط��ري��ق امل �ط��ار ف��ي ب�ي��روت
وف��ي النبطية ،فكانت ال�ق��روض املمنوحة
مضمونة من قبل مديرها حسني
لـ«يسر»
ّ
ال� �ش ��ام ��ي امل� �ص ��ن ��ف «إره ��اب � �ي ��ًا دول � �ي ��ًا …
ك ��ان ق��ائ �دًا ف��ي ح ��زب ال �ل��ه وخ ��دم ف��ي م�ق� ّ�ر
ً
ال� �ش ��ورى ،وك� ��ان م� �س ��ؤوال ع��ن ال�ت�ب��رع��ات
ً
األجنبية التي ّ
تمول حزب الله» ،فضال عن
أن هاتني الشركتني «مملوكتان من حزب
الله بطريقة غير رسمية».
وللبنك اللبناني الكندي عالقة مع شركة
«فرح» التابعة لشركة «يسر» ،ومع الشركة
اللبنانية ال�ع��رب�ي��ة للسياحة وال�خ��دم��ات
اململوكة م��ن «جمعية امل �ب��رات الخيرية»،
ول� ��ه ع�ل�اق ��ة وث �ي �ق��ة م ��ع ش ��رك ��ة «ال� ��ري� ��ان»
امل�م�ل��وك��ة م��ن «ال�ع�م�ي��د ري ��اض امل��وس��وي،
وهو أخ غير شقيق لنائب املدير العام في
ال�ب�ن��ك اللبناني ال�ك�ن��دي محمد ح�م��دون،
وهو عسكري سابق في الجيش اللبناني،
إضافة إلى عالقته مع أحد نواب حزب الله
نواف املوسوي»!
ويتحدث التقرير عن قيام املدير املساعد
ف ��ي امل� �ص ��رف أح �م ��د ص �ف��ا (ع �ض ��و ل�ج�ن��ة
ال��رق��اب��ة على امل�ص��ارف ح��ال�ي��ًا) ،ف��ي أيلول
 ،2003ب �ض �م��ان اس� �ت� �ث� �ن ��اءات ل� �ع ��دد م��ن

زب��ائ��ن امل�ص��رف م��ن أج��ل تحويالت نقدية
ت�ف��وق  10آالف دوالر ،بمن فيهم عناصر
ُ
ومؤسسات تابعة لحزب الله .فاستثنيت
ُ«يسر» من التصريح عن مصادر األم��وال
حتى سقف  50أل��ف دوالر أسبوعيًا على
فرع النبطية ،وحتى  60ألف دوالر يوميًا
ع�ل��ى ف ��رع امل �ط��ار ،وأي �ض��ًا ح�ص�ل��ت شركة

«ف��رح» و«امل�ب��رات» و«األي�ت��ام» و«مؤسسة
الشهيد» وغيرها على مثل هذه اإلعفاءات.
وي �ت �ح��دث ّ
االدع � � ��اء األم �ي ��رك ��ي ع ��ن ع�لاق��ة
حسن عياش وشركته للصيرفة مع البنك
اللبناني الكندي ،مشيرًا إل��ى أن��ه «ب��إدارة
أح�م��د صفا أص�ب��ح حسن ع�ي��اش مصدرًا
رئ�ي�س�ي��ًا ل�ل�ع�م�لات األج�ن�ب�ي��ة ال � ��واردة إل��ى

افتراء ساقط

في أول ّ
رد فعل رسمي من حزب الله على ما
أوردته السلطات والصحف األميركية بشأن
دور الحزب في تبييض األم��وال ،نفى نائب
األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ل�ح��زب ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ش�ي��خ نعيم
ق��اس��م وج ��ود أي ع�لاق��ة ل�ح��زب��ه ب� ّ
�االدع��اءات
األميركية .وقال أمس ،أمام وفد تجمع علماء
جبل عامل ،إن «االتهامات الظاملة ضد حزب
الله لن تنفع ،ولن تنطلي على الناس ّادعاءات
أمريكا بتمويل ال�ح��زب م��ن أم��وال امل�خ��درات
أو ما شابه .فحزب الله ال يؤمن وال يسلك
طريقًا ّ
محرمًا لتنمية ق��درات��ه ،وك��ل ما ذكر
أمريكيًا عن التمويل ال عالقة لحزب الله به،
ال من قريب وال من بعيد ،وهو افتراء ساقط
ال��دالل��ة واإلم�ك��ان ،ول��ن يمس بسمعة الحزب
ومكانته املعروفتني».

املصرف» .ويؤكد أن التحويالت إلى البنك
اللبناني الكندي بني  2007و 2011بلغت
 329.5مليون دوالر ،بعضها ك��ان يجري
ع�ب��ر ح�س��اب��ات م��ن ث�لاث��ة م �ص��ارف (ب�ل��وم
ب �ن��ك ،ف� ��درال ب �ن��ك ،وب �ن��ك ال �ش��رق األوس ��ط
وش�م��ال أف��ري�ق�ي��ا) وبعضها عبر شركتي
«عياش» و«اليسا».
ويذكر التقرير أيضًا أن حسن شكر ،وهو
ّ
«منفذ صفقات السالح لحزب الله ،أدخل
 12.5م �ل �ي��ون دوالر و 3.8م�ل�اي�ي�ن ي ��ورو
ومبالغ بعمالت أخ��رى عبر غانا ـــ توغو،
وهو على عالقة بمارون سعادة».
وي �ع� ّ�د س �ع��ادة م��ن األس �م��اء ال �ب��ارزة إل��ى
ج ��ان ��ب أي �م ��ن ج �م �ع��ة .ف �س �ع��ادة «ش��ري��ك
ألس ��ام ��ة س �ل �ه��ب وم �ن �ت �س��ب إل� ��ى ال �ت �ي��ار
ال��وط�ن��ي ال�ح��ر امل�ت�ح��ال��ف م��ع ح��زب ال�ل��ه،
وي � �ق� � ّ�دم خ ��دم ��ات ل �ع �ن��اص��ر ف ��ي ال �ح��زب
م��رت �ب �ط�ين ب�ع�م�ل�ي��ات ت �ه��ري��ب امل �خ ��درات
واألم��وال في غرب أفريقيا» .فهذا الرجل
ّ
«ي �ق��ود منظمة ت�ن�ق��ل وت� ��وزع امل �خ��درات،
وق��د أدي��ن ب��ات�ه��ام��ات ف��ي ن�ي��وي��ورك على
اتفاق بيع  1000كيلوغرام من الكوكايني
ألف� ��راد ك ��ان يعتقد أن �ه��م ي�ن�ت�س�ب��ون إل��ى
«ط ��ال� �ب ��ان» ،وب �ت �ه �م��ة االت� �ف ��اق ع �ل��ى نقل
الهيرويني الطالباني وتوزيعه في غرب
أفريقيا».
في املحصلة ،يبدو االتهام كمن يريد رسم
خ��ري �ط��ة م�ب�ن�ي��ة ع �ل��ى ب �ع��ض اإلح��داث �ي��ات
الحقيقية ،لكنه لم يتمكن من العثور على
صالت واقعية في ما بينها .فما كان منه
إال أن ل�ج��أ إل��ى «اخ �ت��راع» ص�ل�ات وهمية
بني شخصيات لبنانية وح��زب الله ،على
ق ��اع ��دة أن ك ��ل ف ��رد ي�ن�ت�م��ي إل ��ى ال�ط��ائ�ف��ة
الشيعية هو حكمًا ينتمي إلى حزب الله.

