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بيروت: في معزل عن اخللفيات
الدولية واالعتبارات الضاغطة 
التي أملت قرار مجلس األمن في 
السابع والعش����رين من الشهر 
املاضي بالتمديد لقوات اليونيفيل 
العاملة في جنوب لبنان تنفيذا 
ألحكام القرار 1701، ولسنة اضافية 
من دون أي تعديالت في مهماتها 
أو في قواعد االشتباك، مبا ينطوي عليه من 
تسليم بالواقع القائم جنوب الليطاني ومن 
متديد للمشكلة الكامنة وراء واجهة االستقرار، 
ميكن القول اعتبارا من نهاية اغس����طس إن 
الوضع امليداني ف����ي منطقة احلدود الدولية 
سيكون صورة طبق األصل عما كان عليه طيلة 
السنوات املاضية. ووفق محلل استراتيجي 
في بيروت سيبدو املشهد من اجلانب اللبناني 

على الشكل التالي:
- أوال، ق����وات دولية تابعة لألمم املتحدة 
محرومة من الصالحيات التي تخولها رصد 
االنتهاكات التي تطال القرار الدولي، خصوصا 
فيما يتعلق بتمرير السالح وتخزينه، ومقيدة 
بقواعد عمل صارم����ة متنعها من التدخل إال 
حتت مظلة الشرعية اللبنانية، وهو ما يحولها 
في احملصلة النهائي����ة قوات مراقبة ال حول 

لها وال قوة.
- ثاني����ا، جيش لبنان����ي مقيد في مهمته 
وفي ادائه مبجموعة من االعتبارات السياسية 
منها املتصلة مبوقف احلكومة الرس����مي من 
»املقاومة« وحمايتها وعدم التصدي حلركتها، 
وم����ن االعتبارات الذاتي����ة املتصلة بعقيدته 
العسكرية التي ترسخت على مدى العقدين 
املاضيني وأدت في نهاية املطاف الى تس����ليم 
املؤسسة العس����كرية بالدور العسكري الذي 
يتواله ح����زب اهلل والى مؤازرت����ه ولو مبا 

يتعارض مع أحكام القرار 1701.
 - ثالث����ا، حزب اهلل ال����ذي يتحرك على 
مس����توى الس����احة اللبنانية في ش����كل عام 
والس����احة اجلنوبية في شكل خاص بحرية 
كاملة، وإن مستترة، ومن ضمن هامش واسع 
من املناورة يتيحه موقف القوتني الشرعيتني 
املوجلتني بتطبيق القرار الدولي. ويعمل في 
شكل حثيث ومس����تمر على تعزيز ترسانته 
العس����كرية من صواريخ وأسلحة وتقنيات 
متط����ورة انطالقا أوال م����ن قناعته مبعادلة 
الردع املتبادل )وه����ي املعادلة التي يعتريها 
املغالط����ات والعاهات اخلطيرة(  الكثير من 
التي من شأنها منع اسرائيل من االعتداء على 
لبنان، وانطالقا ثانيا من التزاماته االقليمية 
التي تفرض عليه االستعداد العسكري الدائم 
واملتواصل لدعم املش����روع اجلهادي األوسع 
الذي ترس����م خطوطه في طهران. ومبقدار ما 
يبدو الوضع القائ����م جنوب الليطاني معلال 
من املنظور اللبناني باعتبارات األمر الواقع 
واحلسابات الداخلية، ومنسجما مع القواعد 
التي حتكم عمل قوات اليونيفيل، ومع العقيدة 
القتالية للجيش اللبناني، ومع التكليف الذاتي 
حلزب اهلل بالدفاع عن لبنان وعن األمة بكاملها 
ضد أطماع الكيان الصهيوني. سيكون تقومي 

املشهد في نظر احمللل االستراتيجي مختلفا 
ف����ي صورة جذرية من اجلانب االس����رائيلي 
والى احلد الذي سيضع القيادة االسرائيلية 
في شقيها السياسي والعسكري أمام اخليارات 
الصعبة. ففي تقومي اسرائيل ستكون صورة 
الوضع العام في اجلنوب اللبناني مشتملة على 
خليط من املكونات اخلطيرة التي جتعل منه 
اكثر الساحات تهديدا ألمن الكيان العبري، من 
جهة أولى بعد احجام مجلس األمن عن اجراء 
ما تراه تل أبيب تعديالت ملحة في عمل قوات 
اليونيفي����ل مبا يتوافق مع متطلبات التنفيذ 
الس����ليم للقرار الدولي 1701، وما سينتج من 
قرار التمديد للظروف القائمة من ترسيخ حلال 
العجز التي تالزم الق����وات الدولية ومتنعها 
م����ن الوفاء بالتزاماتها، وفي ذلك ما يس����قط 
مقولة التعويل على املجتمع الدولي وقرارته 
في هذا املج����ال. وانطالقا من جهة ثانية من 
تقومي اسرائيل املوقفني السياسي والعسكري 
الرسميني للسلطات اللبنانية، إذ ترى في األول 
متاهيا مع توجهات حزب اهلل، في معزل عن 
األسباب، وانصياعا إلرادته، مما يجعل الدولة 
اللبنانية شريكا كامال في املسؤوليات املعنوية 
واملادية. كما ترى في القوات املسلحة اللبنانية 
العبا يقف في خندق »املقاومة« نفسه، ويعمل 
على تأمني الغطاء لتحركاتها والنتهاكاتها، كما 
ورد في أكثر من اتهام اسرائيلي، وما يجعله 
في نهاية املطاف غير راغب أو غير قادر على 
تنفيذ القرار 1701، وانطالقا من جهة ثالثة من 
احلركة املتمادية حلزب اهلل تسليحا وجتهيزا 
واستعدادا والى احلد الذي استطاع معه اعادة 
التعويض عن مخزونه م����ن الصواريخ الى 
أكثر من ثالثة أضعاف ما كان ميلكه عش����ية 
حرب يوليو، والى امتالك منظومات جديدة 
ومتطورة من األس����لحة. وقد يكون من أشد 
اجلوانب خطورة في صورة الوضع اجلنوبي 
ان كل يوم اضافي من االستقرار الظاهري الذي 
تشهده املنطقة سيكون بالنسبة الى اسرائيل 
مبثابة املوافقة التلقائية على التزايد التصاعدي 
في ترسانة حزب اهلل العسكرية كما ونوعا، 
ومبثابة القبول الطوعي من جانبها بارتفاع 
الفاتورة املادية والبشرية ملواجهة اخطار هذا 
الوضع في املستقبل. من هنا وفي ظل العجز 
الدولي عن معاجلة املشكلة القائمة في جنوب 
لبنان، وفي ظل تسليم السلطتني السياسية 
والعسكرية في لبنان باحكام األمر الواقع، وفي 
ظل جموح حزب اهلل واندفاعه في مش����روع 
»املقاومة« والتسلح والربط مع معسكر الصراع، 
وفي ظل كوابي����س األمن والبقاء التي تقض 
مضاجع القيادة االسرائيلية املتطرفة وتدني 
هامش خياراتها، تك����ون كل مكونات اخليار 
العسكري قد أصبحت حاضرة، وكل املناخات 

واملبررات باتت مواتية النفجار جديد.
وفي ظل ما تشهده منطقة الشرق األوسط 
من ان����زالق مريع نحو اجتاهات الصراع، لن 
يكون من املس����تبعد ان يش����كل قرار مجلس 
األمن الدولي األخير رصاصة الرحمة في رأس 
القرار 1701، وان يدفع لبنان الى شفير حرب 

قد ال تكون بعيدة.

التجديد لـ »اليونيفيل«  ال يلغي احتماالت الحرب
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التيار الوطني يسأل: نقل عن مصادر في التيار الوطني احلر ان »ال 
شيء يستدعي حتى اآلن عودة العماد عون، وبالتالي اذا كان رئيس 
احلكومة املكلف يريد تس����هيل وصوله الى السرايا الكبيرة، فإن ما 
يطرحه من عقد ولو أتت حتت عناوين مختلفة ال يس����هل مهمته بل 
يعقدها، ولذلك ما زلنا نكرر ان الكرة في ملعبه، ومادام لم يقدم الينا 
بدائل جديدة، فإن الس����ؤال الكبير: هل يريد فعال تشكيل حكومة أم 

انه ال يريد؟«
عـون يتبنـى بارود: ينقل أح��د زوار الرابية عن العم��اد عون قوله في 
مجال الرد على األسئلة حول احلملة على وزير الداخلية زياد بارود »ان 
زياد مثل جبران بالنس��بة لي واذا تخلى عنه الرئيس سليمان فآخذه من 
حصتي«، واعتبر مطالبته بحقيبة الداخلية مطالبة سياس��ية مش��روعة 
وال تس��تهدف أداء بارود في الوزارة وان ما قام به بارود كان مجال ثناء 
وتقدير من املواطنني وحتول الى رمز ملا يجب ان يكون عليه املس��ؤول، 
وقد حصلت انتقادات كثيرة من املواطنني والسياسيني ملن يتناول بارود 

باالنتقاد واعتبروا ان في هذه احلمالت جتنيا على من 
كان أداؤه مثاليا في احلكومة.

رهان خاطئ: قال مرجع في املعارضة ان الرهان 
لدى البعض على ان الرئيس املكلف سعد احلريري 

سيصل الى مرحلة االعتذار، هو رهان خاطئ وشبيه بالرهان الذي 
كان يعتقد ان حكومة الرئيس فؤاد الس����نيورة ستسقط من خالل 

االعتصام وسط البلد.
هجوم الوقت: لقاء نواب الغالبية في قريطم يدرجه بعض املعارضة في 

سياق البحث في التعامل مع »هجوم الوقت«.
ففيه أعادت الغالبية الى نفس��ها صفة ترضيها وهي صفة انها ما برحت 
غالبية، وانها ليست عند اتهامات بعض أنصارها بأنها أصبحت مغلولة اليد 
ع��ن ابداء صيغ املواجهة. أما النائب وليد جنبالط فقد التزم في االجتماع 
جمل��ة تعهدات كان أطلقها بعدما تيقن ان ثمة متغيرات طرأت منذ خطابه 

الشهير في 2 اغسطس املاضي وأملت عليه سلوكا سياسيا معينا.

وفي نظر أوس��اط معارضة، فإن األطراف املوالية في 
لبنان تشتري الوقت للبت في طبيعة احلكومة املقبلة 

بانتظار حدثني:
- أوال، الق��رار االتهامي للمحكمة الدولية، املقرر خالل 
أسابيع، والذي يقال انه يستهدف حزب اهلل استنادا إلى التقرير املشبوه 
لصحيفة »دير ش��بيغل« األملانية، وتقول األوساط إن املواالة تراهن على 

إصابة موقف احلزب، وهو عماد املعارضة، في الصميم.
- ثانيا، موعد اجتماع الدول الست املعنية بامللف النووي إليران، واملقرر 

في 23 من الشهر اجلاري، ملراجعة العقوبات الدولية على طهران.
أي مبعنى آخر، فإن هذه القوى تنتظر ضرب موقف املعارضة عبر أساسها 

الداخلي ومن ثم عبر راعيها اإلقليمي، كما تعتقد.
قاعة االنتظار: يقول مصدر معارض ان النائب وليد جنبالط يعيد 
ترتيب موقعه العام، التعثر القائم على صعيد التفاهم السعودي � 
الس����وري أحرجه قليال، وأوجب عليه الوقوف وقتا أطول في قاعة 

االنتظار، وألنه يخشى مشكلة مع السعودية قبل أن يكسب تفاهما 
مع سورية، وافق على املشاركة في لقاء نواب فريق 14 آذار، وإن كان 
قد اشترط سقفا سياسيا للموقف العام الذي بدا بال لون وال رائحة، 
وحتى ال تفهم خطوته هذه بطريقة خاطئة، سارع إلى زيارات قصد 
من خاللها إعادة تثبيت موقعه السياس����ي اجلديد، مستغال الفرصة 
إلدخال تعديل إضافي إلى مفردات خطابه، عبر احلديث عن سورية 
الصديقة وإسرائيل العدو، وعن أهمية التفاهم العربي العربي على 

مساعدة لبنان.
اسـتهداف السـفارة األميركية: أجرى فريق أمني اميركي عملية مس��ح 
ش��املة ملنطقة ضبية وعوكر، في ظل معلوم��ات عن مخططات متطرفة 
الس��تهداف السفارة االميركية وشخصيات وديبلوماسيني اميركيني في 

لبنان وعدد من الدول العربية.
ويعقد مسؤولون أمنيون اميركيون اجتماعات دورية مع ضباط أمنيني لبنانيني 

للتداول والبحث ومقاطعة معلومات حول أنشطة أصولية مفترضة.

أخبار وأسرار

لبنان: موالون يشجعون الحريري على تشكيل حكومة »ائتالف« تجسد نتائج االنتخابات

بيروت ـ عمر حبنجر
أعلن الرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
امس ان عملية التشكيل ستشكل 
املسار الدميوقراطي والدستوري 
مبا يؤدي الى حكومة وحدة وطنية 

ال تلغي احدا.
ويقول موالون ان هذا املسار 
اكثرية، تعكس  ينتهي بحكومة 
متثيال شامال للطوائف، مبعزل 
عن س���لة مطالب العماد ميشال 

عون الوزارية والتوزيرية.
ومن جهت���ه، رئيس حكومة 
تصريف األعمال فؤاد السنيورة، 
اعتب���ر في افط���ار رمضاني ان 
التصلب ال يفيد سوى التعطيل 
واالبتزاز وال ينتج عنهما سوى 
الضرر للوطن. وجدد السنيورة 
دعم���ه للرئي���س املكلف س���عد 
احلريري في مس���اعيه لتشكيل 

حكومة كل لبنان.

رئاسة الحكومة ليست للمساومة

احلريري أكد ف���ي إفطار في 
قريطم انه لن يجعل من رئاسة 
احلكومة ورقة للمس���اومة وان 
املصلحة الوطنية ستبقى عنده 

أغلى من كل املراكز.
الرئي���س املكل���ف آث���ر عدم 
اخلوض في موضوع تش���كيل 
احلكوم���ة، واكتف���ى بالقول انه 
املقبلة  سيترك ملشاورات االيام 
الدميوقراطي  ان تسلك املس���ار 
والدستوري املطلوب مبا يؤدي 
الى قيام حكومة وحدة وطنية ال 

تلغي أحدا.

واضاف: رسالتنا الى اخواننا 
املسيحيني اليوم ليست بالشكل، 
اي اجتماع املسلمني وحسب، بل 
رسالة باملضمون الذي يرتقي بهذا 
االجتماع الى الدور املطلوب من 
املس���لمني في درء األخطار عن 
بلده���م وتوحي���د جهودهم، في 

سبيل وحدته وتقدمه.

غياب ممثل للطائفة العلوية

اإلفطار حضره رئيس احلكومة 
فؤاد السنيورة والرئيس السابق 
جنيب ميقاتي والنائب علي حسن 
خليل ممثال ع���ن الرئيس نبيه 
بري واحلاج حسني خليل ممثال 
عن السيد حسن نصراهلل، اضافة 

املسلك الدستوري يعني تشكيل 
حكومة ائتالف ميثاقية جتس���د 
نتائ���ج االنتخاب���ات وال تلغي 

احدا.
واضاف: اما اذا رفض هذا او 
ذاك املشاركة فإن الشعب اللبناني 
يحاس���ب في النهاية، وصعوبة 
املوضوع تكمن في املشاكل التي 
نعاني منها في الداخل، فضال عن 
تأثيرات اخلارج، املشاكل العضوية 

التي أنتجت هذا االنقسام.

قصة سالح حزب اهلل

وف���ي تصري���ح إذاعي حول 
العقبات، قال النائب غامن ان سالح 
حزب اهلل غير قابل اليوم للحل، 

الى النائب وليد جنبالط ومفتي 
اجلمهورية الشيخ محمد رشيد 
قبان���ي ونائب رئي���س املجلس 
اإلسالمي الشيعي عبداألمير قبالن 
وشيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم 
حسن، في حني غاب املرجع الديني 
للطائفة العلوية أسد عاصي، كما 
غابت املعارض���ة العلوية، رغم 
توجيه الدعوة لها، بينما حضر 
احد رجال الدي���ن العلويني من 

فريق املواالة.

حكومة ائتالف ميثاقية

وردا على س���ؤال عن معنى 
املسلك الدستوري للحكومة قال 
النائ���ب االكثري روبير غامن: ان 

مادام هناك جزء محتل من األرض 
اللبنانية، وهذا معترف به من كل 
الفرقاء، لكن هذا يؤدي الى معادلة 
تصعب املالءمة بني طرفيها، ألن من 
ميلك السالح ميلك القرار، وبالتالي 
من الصعب إيجاد مالءمة توفق 
بني منطق الشرعية الدميوقراطية 
ملشروع الدولة من جهة ومنطق 
املقاومة وقوة الس���الح من جهة 
اخرى، وهذا ما يؤدي الى انتاج 
كل هذه املعوقات. وأس���ف غامن 
لكون بعض القادة واملسؤولني ال 
يضعون مصلحة لبنان فوق كل 
اعتبار ويتركون لبنان للفرص 
الضائعة دائم ا، س���احة تتفاعل 
القوى االقليمية والدولية،  فيها 
بدل ان نتواضع وتضع التاريخ 

ولو ملرة واحدة.

سليمان إلى بيت الدين

من جهة اخرى ينتقل رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
بعد ظهر اليوم السبت الى املقر 
الصيفي لرئاسة اجلمهورية في 
قصر بيت الدين في جبل الشوف 
حيث سيقيم لتسعة ايام ويستقبل 

زواره في هذا املقر.
وعلم ان تأخر الرئيس سليمان 
في مباش���رة نشاطه اليومي من 
مقره الصيفي هذا العام يعود الى 
كون قص���ر بيت الدين يحتضن 
سنويا مهرجانات بيت الدين ذائعة 

الصيت.
وهي املرة األولى التي ينتقل 
فيها سليمان الى املقر الصيفي منذ 

انتخابه في 25 مايو 2008.

سليمان إلى المقر الصيفي للرئاسة في بيت الدين اليوم

)محمود الطويل( الروساء الروحيون الى جانب ممثلي القوى السياسية في افطار ممثلي الطوائف االسالمية في قريطم مساء امس االول

التحقيق مع عز الدين يركز على قيمة األموال المهدورة وطرق تبديدها
بيروت ـ سمر دياب

يكثف قس���م املباحث اجلنائية املركزية حتقيقاته مع رجل 
األعمال اللبناني صالح عز الدين الذي أشهر افالسه وسلم نفسه 
طوعا الى القضاء، بعدما أعلن عجزه عن تسديد األموال املتوجبة 
عليه للدائنني والتي تتراوح التقديرات بشأنها بني مئات ماليني 

الدوالرات وملياري دوالر للبنانيني وخليجيني.
ويتركز التحقيق الذي يجري بإشراف النائب العام التمييزي 
القاضي سعيد ميرزا على جوانب اساسية اهمها معرفة القيمة 
اإلجمالية للخسائر والديون العائدة للمودعني في ذمة عز الدين، 
انواع التجارة التي كان يتعاطاه���ا وحجمها وما اذا كانت ثمة 
مجازفات من قبله او اهمال أدى الى خسارته وتبديد أموال الناس، 
وحتديد قيمة ممتلكاته من شركات ومعامل وعقارات ومعرفة ما 
اذا كان باالمكان بيعها او تسييلها بغية التعويض باحلد األدنى 
على الدائنني الذين بات وضعهم ينذر بأزمة اجتماعية في حال 

عدم اعادة جزء من اموالهم املهدورة اليهم.
والتزال األرقام متضاربة ح���ول حجم األموال املتوجبة في 
ذم���ة عز الدين للدائن���ني، ففي وقت أفادت مص���ادر قريبة من 
التحقيقات بان الرقم التقريبي للودائع املوضوعة لديه يتراوح 

محمد رعدصالح عزالدينامني شري

بني 500 و600 مليون دوالر، أوضحت مصادر بعض املتضررين 
ان املبالغ اكثر من ذلك بكثير، خصوصا أن عدد اللبنانيني الذين 
يستثمرون أموالهم معه يفوق ال� 400 شخص وان عددا كبيرا 
م���ن هؤالء من املغتربني في اجلن���وب خصوصا من ابناء بلدة 
يارون املقيمني في الواليات املتحدة األميركية وابناء بلدة جويا 

من املقيمني في أفريقيا ومن بلدات جنوبية اخرى ومن الضاحية 
اجلنوبية والبقاع.

وأوضحت مصادر التحقيق انه لم يعرف ما اذا كان سياسيون 
وقعوا ضحية عز الدين غير النائب في كتلة »حزب اهلل« حسني 
احلاج حسن الذي قّدم دعوى جزائية ضده بواسطة وكيله احملامي 

أشرف املوسوي باعطائه شيكا مصرفيا من دون رصيد بقيمة 
مائتي ألف دوالر وهو اجمالي املبلغ الذي كان يستثمره النائب 

املذكور مع عز الدين.
وتوقعت املصادر ان تكر سبحة املدعني اعتبارا من األسبوع 
املقبل مبحاولة من هؤالء حلفظ حقوقهم، كما توقعت ان يبادر 
مودعون خليجيون من قطريني ورمب���ا عراقيني كما تردد الى 
تقدمي دعاوى مماثل���ة للمطالبة بأموالهم، وعلم ان املتضررين 
بدأوا باع���داد جرد مبمتلكات عز الدين في لبنان متهيدا لتقدمي 
مراجعة قضائية باحلجز عليه���ا، وتبني ان بني هذه املمتلكات 
ش���ركة »املستثمر للعمليات االئتمانية واملصرفية« في بيروت 
التي يتقاسم عز الدين ملكيتها مع رجل األعمال علي احلبشي، 
وأفيد بان النائب حسني احلاج حسن سيبادر إلى طلب احلجز 

عليها مع امالك أخرى.
الى ذلك كشف تلفزيون »العربية« عن ان كال من رئيس كتلة 
»الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمني 
ش���ري هم على الئحة افالس رجل األعمال اللبناني صالح عز 
الدين، وقدرت مصادر مقربة من »حزب اهلل« للتلفزيون عينه 

ان حجم اخلسائر بلغ مليار دوالر.

المتضررون يحّضرون لمقاضاته وحجز ممتلكاته.. ومعلومات عن إفالس مسؤولين وشخصيات في حزب اهلل بسبب القضية

المفتي قباني: الحملة المكشوفة
 على المحكمة الدولية تعّبر عن نوايا غير سليمة

بيروت ـ خلدون قواص
وصف مفتي لبنان الش����يخ د.محمد رشيد قباني 
احلملة املنسقة على احملكمة الدولية في قضية اغتيال 
الرئيس الش����هيد رفيق احلريري باملفاجئة واملذهلة 
واملقلقة، وأبدى خشيته من النوايا غير السليمة التي 
تعبر عنها هذه احلملة املكشوفة بعودتها الى الواجهة 
السياس����ية من جديد. واعتبر ان تشكيل احلكومة 
العتيدة والعرقلة التي يواجهها الرئيس املكلف سعد 
احلريري تأتي في اطار سلسلة من محاوالت التعطيل 
التي يتعرض لها لبنان منذ انش����اء احملكمة الدولية 
التي تس����ير في عملها القانوني واحلقوقي اجلنائي 
لكشف احلقيقة وتطبيق العدالة. ووجه املفتي قباني 

نصيحة الى من يقفون في وجه احملكمة الدولية بالقول: 
في النهاية ال يصح إال الصحيح واحملكمة الدولية ال 
يس����تطيع أحد الطعن مبصداقيتها وتشويه دورها، 
واملهم أال يبقى لبنان ساحة مستباحة للمجرمني الذين 
يغتالون رجاالته الذين نذروا أنفسهم وحياتهم خلدمة 
لبنان وعروبته وأبنائه ومستقبل أجياله. ورأى ان 
توقيت استهداف احملكمة الدولية من جديد بالتزامن 
مع تشكيل احلكومة في مراحلها األخيرة، هو للبلبلة 
التي ال تقدم وال تؤخر في إجناز والدة احلكومة التي 
البد من تأليفها لتأمني االستقرار واألمن، والنهوض 
بلبنان سياس����يا واقتصاديا واجتماعيا، وحتصينه 

من األزمات اإلقليمية والدولية.


