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)محمود الطويل(العالمة السيد محمد حسني فضل اهلل مستقبال رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط

»المحكمة الدولية« والصلة المفترضة بـ »الملف الحكومي«؟!
بيروت: فيما تراوح األزمة احلكومية
مكانها ويبدو ان ال حل لها في القريب 
العاجل، يخرق السجال الدائر حول احملكمة 
الدولية »الصيام السياسي«. ففي تطور من 
خارج جدول األعمال السياسي كانت الفتة 
لالنتباه عودة احملكمة الدولية الى الواجهة 
من جديد لتصبح محور سجال وجتاذب 
بني فريق����ي األكثرية واملعارضة: الفريق 
األول يتساءل عن أهداف غير معلنة وراء استحضار 
ملف احملكمة وبدأ يتحدث عن محاولة جارية �»مقايضة 
احملكمة« )متييع( باحلكومة )االفراج عنها(. والفريق 
الثاني يتساءل عن سبب التأخير املتعمد في احلكومة 
بعدما اتفق على صيغتها وتركيبتها، ويتهم األكثرية 
بأنها تنتظر حدثا ما يعزز وضعها وحتديدا ما سيصدر 

عن احملكمة الدولية من قرار ظني واتهامات جديدة.
1- أوساط األكثرية تتحدث عن:

- احلملة القائمة عل����ى احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان تتم مبوازاة نش����اط متزايد يقوم به احملققون 
التابعون ملكتب املدعي العام في احملكمة القاضي الكندي 

دانيال بلمار منذ أس����ابيع في لبنان، حيث يستمعون 
الى عدد من األش����خاص ويواصل����ون جمع املزيد من 

املعطيات.
ويتوقع أن تتسع احلملة على احملكمة خالل األسابيع 
املقبلة وأن تظهر في بعض وسائل اإلعالم الغربية أيضا، 
على شكل تسريبات، على غرار تلك التي حصلت في 

مجلة »دير شبيغل« منذ مدة.
- ثمة همس في األروقة السياس����ية الداخلية بان 
تأخير احلكومة مرتبط مبوعد صدور القرار الظني، 
وهناك من يقول بوجود تخوف حقيقي لدى املعارضة 
من »عملية حتريف ممنهجة« ملسار التحقيقات صوب 
جهات فيها السيما حزب اهلل بعد اتهامه صراحة في 
تقرير »دير ش����بيغل« الذي أجمعت املواقف الداخلية 
على ادانته واعتباره فتيال إلشعال فتنة داخلية خطيرة 
تستهدف الس����لم األهلي والوحدة اإلسالمية السنية 

- الشيعية.
- استهداف احملكمة املتزامن مع االصرار على تسلم 
قوى 14 آذار وزارة االتصاالت التي ترتبط بها التحقيقات،  

يشير الى ان احملكمة باتت أم العقد.

والهجوم على احملكمة هو هجوم مس����يس بهدف 
التش����كيك مس����بقا في نتائجها، وان أصحاب احلملة 
اليوم يحاولون اعطاء براءات ذمة للبعض، ورمبا في 
مكان ما يحاولون القول ان أي ادانة محتملة ستصدر 
عن احملكمة مرفوض����ة، أي انهم يحاولون الطعن في 

مصداقيتها.
- فريق 8 آذار باإليقاع السريع حلمالته ومعركته 
أعطى انطباعا بأن ثمة ش����يئا م����ا داهما على صعيد 

احملكمة والبد من مواجهته.
والالفت ان تسريبات إعالمية تزامنت مع املعركة 
عل����ى احملكمة، بعض ه����ذه التس����ريبات حتدث عن 
استعداد سوري ملواجهة احملكمة وبعضها اآلخر تضمن 
»معلومات« تتحدث عن مطلب سوري صريح قدم الى 
دولة عربية رئيسية ب� »انهاء« احملكمة ثمنا للمساعدة 

على احلل في لبنان.
وتؤكد املصادر على حقيقتني واستنتاج: احلقيقة 
األولى هي ان فريق 8 آذار »احمللي واالقليمي« يعرف 
ان املعركة على احملكمة ال تعود تنفعه متى صدر من 
املدعي العام قرار اتهامي ما أو صدرت قرارات اتهامية 

تباعا. ولذلك يعتقد هذا الفريق ان املعركة االستباقية 
ميكن ان حتقق له غايته في منع احملكمة من مواصلة 
مهماتها. وحقيقة ثانية هي ان »مناسبة« تشكيل احلكومة 
مؤاتية للمعركة واالبتزاز. أما االستنتاج فهو ان احملكمة 

الدولية ممتنعة على االسقاط وقائمة ومستمرة.
2- مصادر املعارضة تعتبر ان الصعوبات أمام 
تشكيل احلكومة ناجتة عن رفض االستجابة ملطالب 
العم���اد عون املش���روعة، واذا كان هناك من يجب 
ان يس���أل عن توظيف احملكمة للضغط فهو بعض 
فري���ق 14 آذار الذي ينتظر بعض���ه تطورا ما في 
ملف التحقيق الدولي، من شأنه، وفق توقعاته، ان 
يساهم في تغيير املعادلة القائمة حاليا وصوال الى 
اضعاف املعارضة وس���ورية ما يتيح اشراك حزب 
اهلل وع���ون في احلكومة وفق ش���روط احلريري 

وليس العكس.
وهناك في املعارضة من ال يخفي خوفه من الفتنة 
وليس من احملكم����ة بذاتها، اذا ق����ررت بعض القوى 
الدولية الذهاب حت����ى النهاية في اتهام حزب اهلل أو 
اثارة الشبهة حوله من خالل استدعاءات معينة كبديل 

متاح عن احلرب املتعذرة.
ويشدد العارفون في املعارضة على ان أي استدعاءات 
مسيسة قد تعمد اليها احملكمة لن تكون قابلة للتنفيذ 
ف����ي لبنان، ألن املعنيني بها لن يخضعوا الى الضغط 
واالبتزاز ولن يسمحوا بتكرار سيناريو الضباط األربعة 

مرة أخرى.
وحتدثت املصادر عن قرار لدى دمشق بالتوجه صوب 
مجلس األمن الدولي لوضعه أمام مسؤولياته، وتورد 
املصادر في هذا السياق اآلتي: أوال: تسعى سورية الى 
تذكير مجلس األمن مبسؤوليته عن احملكمة وعملها، 
وبالتال����ي اعادة االعتبار للدور املباش����ر املفترض ان 
يق����وم به املجلس ملنع أي عملية تس����ييس أو تزوير 

حتصل في احملكمة.
ثاني����ا: تأكيد ضرورة املبادرة الى خطوات تفرض 
على مجل����س األمن التزام احملكم����ة بعدم جتاهل كل 
عمليات التزوير التي حصلت سواء من محققني عملوا 
في جلان التحقيق أو من شخصيات ذات صلة سياسية 
ومعنوية بفريق االدعاء الذي تولى تسويق االتهامات 

ضد سورية.
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تباين إسرائيلي في تقدير موقف حزب اهلل
بعد كشف محاولة اغتيال أشكينازي

بيروت: الرواية االسرائيلية
ح���زب تخطي���ط  ح���ول 
أركان  اهلل الغتيال رئيس 
الجي���ش االس���رائيلي كابي 
أش���كينازي ومباش���رته في 
تنفيذ محاولة االغتيال بجمع 
معلوم���ات عن أش���كينازي 
وتحركاته عب���ر أحد العمالء 
من عرب ال���� 48 )راوي فؤاد 
سلطاني( كانت موضع اهتمام 
التي  األوساط االس���رائيلية 
توزعت تعليقاتها وآراؤها في 

ثالثة اتجاهات:
1 � هن���اك م���ن أخ���ذ هذه 
المعلوم���ات على محمل الجد 
والخطورة معتبرا ان حزب اهلل 
ماض قدما في تنفيذ تهديده 
ووع���ده بالرد عل���ى اغتيال 
مسؤوله العسكري عماد مغنية 
وعلى قاع���دة »رئيس أركان 
مقابل رئيس أركان« وان حزب 
اهلل وصل الى مس���افة قريبة 
من أكثر األماكن حساسية في 
وقت يعجز »الموس���اد« فيه 
عن الوصول الى مسافة قريبة 
من أمين عام حزب اهلل حسن 

نصراهلل.

2 � هناك من اس���تبعد ردا 
من جانب حزب اهلل في الداخل 
االسرائيلي لتفادي رد موجع 
وساحق، متوقعا لجوء حزب 
اهلل الى تنفيذ هجمات مموهة 
في الخارج وتحديدا في افريقيا 

واميركا الجنوبية.
3 � هناك من اس���تبعد ردا 
من حزب اهلل في الداخل وفي 
الخارج متوقعا ان حزب اهلل 
المنهمك في اعادة بناء قدراته 
بعد حرب يوليو، والمنصرف 
الى معالجة مسائل وأوضاع 
داخلية، أولها عملية الحكومة 
الجدي���دة بع���د اخفاق���ه في 
االنتخابات ال يضع على جدول 
أعماله للمرحلة الحالية أولوية 
مهاجمة أهداف في اس���رائيل 
وخارجها ويتفادى اس���تفزاز 
اس���رائيل ألنه مدرك لطبيعة 

وحجم ردها.
»يديع���وت  صحيف���ة 
أحرونوت« كتب���ت أن هناك 
زيادة ملموسة خالل األعوام 
األخيرة في حجم نشاط حزب 
اهلل وسط المواطنين العرب في 
إسرائيل، مشيرة إلى أن »حزب 

اهلل يعمل بجهد مكثف لتجنيد 
عمالء لدى اإلسرائيليين العرب، 
وذلك بعدم��ا نجح الش���اباك 
ف���ي التصدي لنش���اط��ه في 
الضفة الغربي���ة، حيث ك��ان 
يم��ول نح���و 70% من خاليا 
فتح وجمي��ع خالي��ا الجه��اد 
اإلسالم��ي حت��ى قبل 3 ال� 4 

سنوات.
والجانب األكبر من عملية 
العم���الء في صفوف  تجنيد 
اإلسرائيليين العرب، بحسب 
الصحيفة، »ال يستهدف تنفيذ 
عمليات إرهابية، بالقدر الذي 
يس���تهدف إقامة بنية تحتية 
تسهم في هذه العمليات، منها 
جمع معلومات اس���تخبارية 
وتجنيد عمالء محليين وتقديم 
خدمات تتعلق بإخفاء أسلحة 

وعناصر معادية«.
وزعمت الصحيفة أن الحزب 
يعمد إلى تجنيد »المواطنين 
الع���رب خالل مواس���م الحج 
والعمرة، ويقوم باصطيادهم 
في مؤتمرات دولية ومخيمات 
شبابية مثلما حدث في قضية 

راوي سلطاني«.

حكوميات

من تنازل لآلخـر: احلريري أم حزب اهلل؟: 
مصدر مسؤول في تيار املستقبل يوضح 
أن الرئيس املكلف سعد احلريري »قدم الكثير من 
التنازالت، وأن على اآلخرين مالقاته في منتصف 
الطريق ال وضع العراقيل في طريقه«. ورأى أن 
»قب����ول احلريري صيغة احلكومة املقبلة وفق 
قاعدة 15 � 10 � 5، تنازل مهم ممن ميلك أكثرية 
نيابية، ويقب����ل احلصول على نصف احلقائب 
الوزارية. كما أنه وافق على الذهاب إلى دمشق 
بعد تأليف احلكومة، وهذا تنازل كبير آخر كان 
ينبغ����ي أن يكون له صداه اإليجابي بتس����هيل 

مهمته، ال فرض الشروط عليه«.
غير أن مص����ادر قريبة من حزب اهلل ردت بأن 
»التنازالت حصلت من جانبنا ال العكس. فالصيغة 
املذكورة لتأليف احلكومة لم يقتنع بها بعضنا، 
وحتديدا العماد ميشال عون إال بعد جهد كبير. 
وذهاب احلريري إلى دمشق هو مكسب له،  ألنه 
بذلك يرسخ حكمه ويرسي عبر شخصه »دعائم« 
التوافق اإلقليمي على الساحة اللبنانية، كما كانت 
احلال أيام والده، فأين هي التنازالت الفعلية التي 

قدمها كي يطالبنا بأن نقابله مبثلها؟«.
ومع التحفظات التي تبديها أوس����اط املعارضة 
على احلري����ري، فإنها ترى أنه »الوحيد القادر 
على تأليف حكومة في لبنان حاليا، ألنه في حال 
اعتذاره عن عدم التأليف، فما من شخصية سنية 
تقبل التصدي لهذه املهمة التي ستعد »انتحارا« 
سياسيا لها، وخصوصا إذا أعقبت اعتذاره موجة 
اعتراض في الشارع السني، لن يستطيع أحد ال 

محاورتها، وال بالطبع مواجهتها«.
تبايـن سياسـي: لوحظ تباي��ن في املوقف 
السياسي من عملية تشكيل احلكومة بني 
حزب اهلل واجلماعة اإلسالمية: مسؤولو حزب اهلل 
يكررون يوميا ان جتاه��ل وجتاوز مطالب العماد 
عون وحجمه النيابي يؤخر قيام احلكومة في إشارة 
غير مباش��رة الى الرئيس املكلف سعد احلريري 
ومسؤوليته في هذا املجال. أما اجلماعة االسالمية 
فإنها، وفي أوضح تعبير أطلقه ممثلها في البرملان 
النائب عماد احلوت، تعتبر ان املطالب التي يتمسك 
بها العماد عون هي التي تعوق عملية تأليف احلكومة 

ألنها غير واقعية وال تراعي دقة املرحلة.
كسـر احلواجـز: عكس����ت أجواء األكثرية 
النيابية فشل اللقاء بني احلريري وعون 
ف����ي التوصل الى احلد األدنى من التفاهم جراء 
تشبث عون باحلصول على خمس حقائب منها 
وزارة الداخلية وعدم قبوله أي وزارة دولة، األمر 
الذي رفضه احلريري. كما أشارت بعض املصادر 
الى ان عون بادر احلريري بالقول: »املش����كلة 
ليست عندي أو عندك ولكن في اخلارج«، وذلك 
لقطع الطريق على أي عتاب محتمل وابقاء اللقاء 
في حيز كسر احلواجز التي حتول دون حوار 
الرجلني. وقد أراده عون ليظهر انه ليس الطرف 
املعطل تشكيل احلكومة. اال ان النقاش لم يكتمل 
انطالقا م����ن ان ظروفه غير ناضجة. وأضافت 
املص����ادر ان »رئي����س اجلمهورية حرص على 
تقريب وجهات النظر وتذكير عون واحلريري 

بأنهما قائدان ينتظر منهما الشعب اللبناني تذليل 
الصعاب والتعاون إلجناح مس����اعي احلوار«. 
وأكدت مصادر أخ����رى ان »اللقاء لم يكن أكثر 
من ديكور ال طائل منه، ألن هدف التعطيل هو 

مقايضة احملكمة باحلكومة«.
الهم الفرنسي: مصدر ديبلوماسي عربي في 
باريس مواكب للتحرك الفرنسي إزاء لبنان، 
يرى ان »الهم احلالي« للديبلوماسية الفرنسية هو 
التعجيل بتأليف حكومة وفاق وطني »في أسرع ما 

ميكن قبل فوات األوان«.
ويقول إنه يتمنى »أال تصدق توقعات الوزير كوشنير« 
بدوام األزمة ألشهر. ويرى أن تأليف حكومة وحدة 
وطنية متوازنة ميكن أن مينع أي »مغامرة إسرائيلية 
في اجلنوب، إذ إن ما بات يس��مى التوازن الردعي 
بني إس��رائيل وحزب اهلل ميك��ن أن يجمد الوضع 
شرط أال يأتي أي استفزاز من اجلبهة الداخلية في 
ظل خوف من حتول س��الح حزب اهلل إلى الداخل، 
وأال يش��عل فتيل إقليمي، أو يحرك عامل احملكمة 

الدولية«.
اهتمام أوروبي بالكالم »األمني«: اهتمت أوساط 
ديبلوماسية أوروبية بالكالم »األمني« 
اجلاري على هامش األزمة احلكومية ان جلهة 
التحذير من أح����داث أمنية خطيرة اذا طال أمد 
الفراغ احلكوم����ي، أو جلهة حديث البعض عن 
ظاهرة »تسلح« في بعض املناطق، أو جلهة ما 
أبدته جه����ات من مخاوف وهواجس ازاء عودة 

محتملة ل� »االغتياالت السياسية«.

ال حكومة في األفق وجنبالط يدعو 14 آذار للتخلي عن الـ »حرية ـ سيادة ـ استقالل«

العاملني العربي واالسالمي ابتداء من 
لبنان وصوال الى افغانستان.

وقال: حسمنا الهوية العربية 
للبنان عام 1989 باتفاقية الطائف، 
وال���ى الذين كانوا يش���كون من 
الوصاية، لقد خرجت سورية من 
لبنان ونلنا السيادة واالستقالل، 
فيما تبقى مزارع ش���بعا وتالل 
كفرش���وبا، كما يبق���ى ان نتابع 
م���ع االخوة ف���ي املقاومة قضية 
احلوار حول الس���الح بشكل ان 
تقوى الدول���ة تدريجيا دون ان 
ننس���ى انه في اي حلظة اخلطر 
االسرائيلي قائم وبامكانها ان تعيد 

الكرة مبهاجمة لبنان.
جنبالط اكد متايزه عن حلفائه 
في 14 آذار ودعاهم الى قراءة جديدة 
للمعطيات ف���ي املنطقة، ألننا ال 
نستطيع ان نبقى اسرى شعارات 

حرية، سيادة، استقالل.

على جملة مواقف ابرزها اعتباره 
ان اسرائيل هي العدو وسورية هي 
الصديق، والهدنة تعني استمرار 
حالة احلرب مع اسرائيل مادامت 

هناك اراض لبنانية محتلة.
ورد جنب���الط عل���ى رئيس 
الكتائب امني اجلمي���ل بانتقاده 
الداعني الى مفاوضات غير مباشرة 

مع اسرائيل.
ابوفاعور  الوزير وائل  وكان 
ونائب رئيس احلزب دريد ياغي 
برفقة جنبالط الذي متنى بعد لقاء 
استغرق ساعة من اجلميع العودة 
الى الثوابت بعد ان حسم اتفاق 
الطائف ان اس���رائيل هي العدو 

وسورية هي الصديق.
وعن التسوية االقليمية، قال: 
ليس هناك من تسوية، التسوية 
االميركية � االس���رائيلية هي في 
حتذير االنقس���ام والتفتيت في 

اجلمهورية اعطى االمل وال اقول 
حقق احلل.

ال أجواء تشكيل حكومي

بدورها، الحظت »اذاعة النور« 
الناطقة بلس���ان حزب اهلل عدم 
توافر اجواء لتش���كيل احلكومة 
حتى اآلن، وهو ما يرخي بثقله على 
مجمل الوضع الداخلي، خصوصا 
بعد فشل لقاء بعبدا بني الرئيس 
املكلف س���عد احلريري والعماد 

ميشال عون.

جنبالط عند السيد فضل اهلل

عل���ى ان التط���ورات العامة 
احمللية واالقليمية شكلت محور 
زي���ارة النائب وليد جنبالط الى 
العالمة السيد محمد حسني فضل 
اهلل ف���ي مقره في ح���ارة حريك 
صب���اح امس، حيث اكد جنبالط 

ان التأخير في تشكيل احلكومة 
سيؤثر على االوضاع االقتصادية 
واالجتماعية، واكدت الكتلة على 
دعمها الكام���ل للمحكمة الدولية 
واميانها بالعدالة »التي ستصل 

اليها احملكمة«.

المر يتوقع الحكومة في أكتوبر

من جهته، قال النائب ميشال 
املر انه باق على وسطيته امنا من 

ضمن احلكومة.
وتوقع، بعد استقباله سفيرة 
الواليات املتحدة ميشال سيسون، 
تش���كيل احلكومة مطلع اكتوبر 
املقبل، داعيا النائب ميشال عون 
الى التنازل عن شروطه التعجيزية 
وانا ادعوه للتعقل وطرح ما ميكن 

قبوله.
وقال املر ان لق���اء بعبدا بني 
احلريري وعون وبحضور رئيس 

بيروت ـ عمر حبنجر
ليس في االجواء السياس���ية 
اللبناني���ة ما يبع���ث على االمل 
بامكانية رؤي���ة حكومة لبنانية 
جديدة في االمد املنظور، وحتى 
النائب الواسع االطالع ميشال املر 
توقع احلكومة ف���ي اكتوبر بعد 
لقائه س���فيرة الواليات املتحدة 
ثم ش���كك في هذا املوعد بطريقة 

ديبلوماسية.
النيابية  وفي تقدير االكثرية 
الت���ي اجتمعت ام���س ايضا ان 
الدولي���ة ال احلكومة  احملكم���ة 
اللبنانية ستكون »فيديت« املرحلة 
الراهنة، وهذا ما يالمس���ه قول 
املعاون السياسي للرئيس نبيه 
بري النائب علي حسن خليل امس 
بتخطئته كل من »يضع سقفا زمنيا 

العالن التشكيلة احلكومية«.
واضاف النائب خليل، بعد لقائه 
رئيس املجلس، انه من غير املمكن 
حصر عقدة تشكيل احلكومة في 
مكان معني، ألن االمر بحاجة الى 

قراءة اشمل.

تسريع التشكيل

وكان الرئيس س���ليمان شدد 
خالل االفطار الرمضاني الرئاسي 
على اهمية ان تكون لدينا حكومة 
قبل انعقاد اجلمعية العامة لالمم 

املتحدة.
وسأل س���ليمان: كيف لنا ان 
نلعب دورا امميا ونحن عاجزون 
حتى اآلن عن تأليف احلكومة؟ ودعا 
الى مبادرات  السياسيني  الفرقاء 
هادئة وحوارات مباشرة لتسهيل 

التأليف محذرا من التأخير.

الحريري وباسيل

في غضون ذلك، التقى الرئيس 
الوزير  املكلف س���عد احلريري 
جبران باس���يل في اطار متابعة 
التشاور بني الرئيس املكلف وكتلة 
العماد ميشال عون الذي غادر في 
زيارة خاص���ة الى اخلارج، فيما 
س���يغادر احلريري الى الرياض 
لتمضي���ة بضعة ايام مع عائلته 

هناك.
وكانت كتلة املستقبل النيابية 
اصدرت بيانا امس اعتبرت فيه 

المحكمة الدولية تتقدم الهم اللبناني

عزالدين أفلس ومن بين دائنيه متمولون
من »حزب اهلل« ووزير في حكومة السنيورة

بيروت ـ سمر دياب
القض���اء  وض���ع 
اللبناني يده على قضية 
مالية رمبا تكون من اكثر 
امللفات تعقيدا وتتمثل 
او تعثر  اف���الس  ف���ي 
اللبناني  رجل األعمال 
صالح عز الدين صاحب 
الهائلة  االس���تثمارات 
ف���ي لبن���ان واخلارج 
واملقرب جدا من »حزب 
اهلل« ويحظى بثقة هذا 

األخير.
مص���ادر  وتفي���د 

قضائية تشرف على التحقيق في القضية 
بأن رج���ل األعمال صالح عز الدين، حضر 
الى النيابة العامة التمييزية في قصر العدل 
أواخر األسبوع املاضي وسلم نفسه طوعا 
معلنا انه اصيب بنكسة مالية كبرى تسببت 
في افالس���ه وانه لم يعد قادرا على تسديد 
اموال مئات املتمول���ني الذين اودعوا جنى 
عمرهم معه بسبب اخلسائر التي مني بها اما 
بسبب االزمة املالية العاملية واما بخسارته 
التجارية في حديد البناء الذي ميلك معامل 
له في أوروبا الشرقية، وخسارته بتجارة 
النفط بسبب تدني أسعار هذه املواد فجأة في 
االسواق العاملية ما ادى الى اهتزاز وضعه 
املالي، وهذا م���ا دفع به الى اغراء متمولني 
بايداع اموالهم لديه على ان يعطيهم عائد 
ارباح ما ب���ني 30 و40%، األمر الذي اغرى 
املودعني لضخامة األرباح أوال، ولسمعة احلاج 
صالح الطيب���ة ثانيا، وهو املعروف بقربه 
من حزب اهلل وعالقته الوطيدة مع قيادته 
ثانيا، وتش���ير مصادر التحقيق الى ان عز 
الدين اخذ االموال من املودعني وراح يسدد 
بها بعضا من خسائره واالعتمادات املترتبة 
في ذمته، لكن هذه اخلسائر تفاقمت، وعندما 
بدأ اصحاب األموال املودعة يطالبونه بأرباح 

أموالهم ادرك عجزه عن 
تسديد هذه االرباح التي 
ذهبت رساميلها فسارع 
الى تسليم نفسه للقضاء 
الثبات ان افالسه قهري 
وليس افالسا احتياليا، 
وقد قدم مستندات مبا 
لدي���ه من أش���غال في 
اخلارج حت���ى معامل 
احلدي���د ف���ي اوروب���ا 
وجتارة نفط في ايران 

وغيرها.
في هذا الوقت بدأت 
تتكشف يوما بعد يوم 
الطامة التي حلقت مبئ���ات املودعني لديه 
وتردد انهم من اغنياء ابناء اجلنوب اللبناني 
والبقاع وضاحية بيروت اجلنوبية وعدد 
كبير من هؤالء من كوادر حزب اهلل الذين 
آثروا اس���تثمار اموالهم في التجارة، ومع 
ش���خص متدين ومعروف بصدقه وامانته 
مثل احلاج صالح عز الدين كما يس���مونه 
وهو صاحب دار الهادي للطباعة والنش���ر 
وصاحب حملة باب السالم للحج والعمرة 
اللتني تقعان في مبنى فخم في جادة السيد 

هادي نصراهلل في الضاحية اجلنوبية.
وبحسب املعلومات األولية فإن خسائر 
املودعني بلغت مئات ماليني الدوالرات، وبعض 
التقديرات الرس���مية ترج���ح انها اكثر من 
ملياري دوالر، وتؤكد ان بني هؤالء املودعني 
وزيرا في حكومة السنيورة ومتمولني قطريني 
وكويتيني وت���ردد ان احد هؤالء القطريني 
له في ذمة عز الدين 180 مليون دوالر، وان 
هؤالء )املودعني( بدأوا بتكليف محامني متهيدا 
القامة دعاوى قضائية ضد عز الدين حلفظ 
حقوقهم، في وقت اكد مصدر قضائي رفيع 
انه من املبكر معرفة حجم اخلسائر املالية 
النهائية لهذا الرجل ألن األمر سيس���تغرق 

وقتا ليس بقصير.

خسائره تجاوزت الملياري دوالر

صالح عز الدين


