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الحريري لن يشكل حكومة أمر واقع لحشر اآلخرين.. وتجدد الدعوة لتشمل األقطاب السياسية

رأى ما فعلته إيران هو دين على الشعب اللبناني

مصدر معارض لـ »األنباء«: الموضوع الحكومي يدور حول خمسة خيارات

نقوال لـ »األنباء«: انتقادات كوشنير كشفت الغطاء عن األكثرية
 وال أهمية لمبادرة الحريري إن لم تساعد في تأليف الحكومة

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض����و تكت����ل »التغيير 
النائب د.نبيل نقوال  واإلصالح« 
ان انتقاد وزير اخلارجية الفرنسية 
برنار كوشنير للعماد عون ومطالبه 
في تألي����ف احلكوم����ة وتوزيع 
احلقائب، افتض����ح امر االكثرية 
الغطاء،  النيابية وكش����ف عنها 
ليثبت تعاملها مع دول الغرب على 
حساب الوحدة اللبناني، وليثبت 
ايضا من خ����الل مواقفه العلنية 
ان عقدة التش����كيل خارجية وال 
متت ال����ى العماد عون بصلة كما 
حتاول قوى 14 آذار إشاعته، مشيرا 
الى ان ما صدر من كالم تعسفي 
عن الوزير كوشنير ال ميثل على 
االطالق سياسة فرنسا اخلارجية، 
وذلك لتضاربه مع كالم الرئيس 

الفرنسي نيكوال ساركوزي.
واعرب النائب نقوال في تصريح 
ل� »األنباء« عن أسفه الستسهال 
الوزي����ر كوش����نير التدخ����ل في 
الشأن اللبناني بشكل سافر وغير 
بريء س����واء اكان في االبعاد ام 
في العناوين التي تكلم بها، الفتا 
الى ان لبنان لي����س بحاجة الى 
نصائح كوشنير وارشاداته، وان 
اللبنانيني ق����ادرون على حلحلة 

مشاكلهم الداخلية بأنفسهم دون 
ان يكون للس����يد كوش����نير اي 
ضلع به����ا، خاصة ان هذا االخير 
معروف بانتمائه السياسي للكيان 
االس����رائيلي وبأصوله اليهودية 

)على حد تعبير نقوال(.

ال أهمية لمبادرة الرئيس المكلف!

وعن مبادرة الرئيس املكلف 
س���عد احلريري باجتاه رئيس 
تكتل »التغيير واالصالح« العماد 
عون لفت النائب نقوال الى ان ما 
هو اهم من املبادرة وقف احلمالت 
العماد  االعالمية اجلائرة بحق 
عون وفريقه السياسي، معتبرا 
انه ال اهمية لدعوة الرئيس املكلف 
للقاء العماد عون سواء في قصر 
بعبدا او ف���ي املجلس النيابي، 
ان لم ينتج ع���ن اللقاء املذكور 
اشارات وعومل ايجابية تصب 
في مصلحة تأليف احلكومة كي 
ال تتحول كالعادة فترة ما بعد 
اللقاء في حال فشل املفاوضات 
بني الرجلني الى ذريعة جديدة 
ملهاجمة العماد عون عبر اختالق 
األكاذيب ودس الشائعات وشن 
احلمالت اإلعالمية ضده مشيرا 
الى ان املشكلة األساسية تكمن في 

جتني ما يسمى بالفريق األكثري 
على التيار الوطني احلر، اثر كل 
لقاء ال يخ���رج بنتائج ايجابية 

بينهما.
وحي���ال أزمة اع���ادة وزير 
االتصاالت جبران باس���يل الى 
التشكيلة احلكومية، لفت النائب 
نقوال الى انه ليس على الرئيس 
املكلف او على اي جهة سياسية 
كانت، االعتراض على اسم من 
سيتولى حقيبة االتصاالت فيما 
املذكورة من  لو كانت احلقيبة 
حص���ة التيار الوطن���ي احلر، 
الفت���ا الى ان ه���ذا االخير لديه 

النضج السياسي الكافي لتعيني 
الشخصية املناسبة من اعضائه 
في الوزارة املناسبة له، وايضا 
ليس بحاجة لوصاية من احد كي 
ميلي عليه من يتوزر ومن ليس 
له احل���ق بالتوزير من قياداته 
واعضائه، معتبرا انه كان األولى 
ان يتم االتفاق بني الفرقاء على 
احلقائب قبل االسماء، وبالتالي 
ترك كل منهم يسمي ممثليه في 
احلكومة، وذلك العتباره ان كل 
فريق ادرى مبا يتناسب ومساره 

الداخلي واالداري اخلاص به.

الدعم اإليراني!

على صعي���د آخر رد النائب 
نقوال عل���ى متهمي العماد عون 
بأنه اصب���ح الواجهة االيرانية 
املعرقلة لتش���كيل احلكومة، رد 
بوصفه االمر بالكالم السخيف 
الذي ال يهدف إال للعب مبشاعر 
القواعد الشعبية للتيار الوطني 
احلر معتبرا باس���مه الشخصي 
والذي ال ميثل غيره انه يفضل 
ان يكون عل���ى عالقة جيدة مع 
اجلمهورية االسالمية االيرانية 
بعد ما ابدته ه���ذه االخيرة من 
مساعدات للبنان على مستوى 

العدوان  اعادة اعمار م���ا هدمه 
االسرائيلي عليه في العام 2006 
ودعت وتدعو دائما الى التصارح 
والتسامح بني اللبنانيني من اجل 
تكوين بلدهم على اسس وقواعد 
متينة، واال يكون يتباهى بانتمائه 
سياسيا كالقوات اللبنانية وعلى 
رأسها سمير جعجع الى الواليات 
املتحدة والى دول اخرى عملت 
على تأجيج نار الفتنة املذهبية 
والطائفية واحلزبية أثناء احلرب 
األهلية، وبعدها ومن ثم ساعدت 
إقامتها اجلس���ور اجلوية  عبر 
على ارس���ال الصواريخ الذكية 
وغيرها من اس���لحة الدمار الى 
العدو االس���رائيلي لتمكينه من 
القضاء ليس فقط على املقاومة 
وحسب وامنا ايضا على البنية 
التحتية وشبكة اجلسور وكافة 
قواه املدنية، مكررا انه مع إقامة 
عالقات مميزة مع الدول التي تريد 
مصلحة لبنان للبنان وحده وليس 
لتحقي���ق مصاحلها في املنطقة 
الشرق اوسطية من خالله معتبرا 
ان ما فعلته ايران للبنان هو دين 
على الش���عب اللبناني ويوجب 
التعاطي معها بصدق ومن باب 

الصديق املميز للبنان.

 بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود  رمال
ال احد يستطيع ان يتوقع 
متى ميكن ان تتشكل احلكومة 
اللبنانية، بعدما بات االعتراف 
عاما بأن حالة املراوحة مستمرة 

حتى اشعار آخر.
وال احد يكابر بعزل ما يجري 
في لبنان عن احلسابات اخلارجية 
واحملكم���ة الدولي���ة التي بدأت 
طبولها تق���رع بصوت خفيض 

لكنه مسموع جيدا.
لكن النائب عمار املوس���وي 
)حزب اهلل( يستبعد اي مغامرة 
بتشكيل حكومة أمر واقع، بعدما 
بات���ت حكومة الوحدة الوطنية 
قاعدة، لن يق���در على ان يحيد 
عنها احد، وبحس���ب قيادي في 
ح���زب اهلل، ان الرئيس املكلف 
سعد احلريري رجل واع وليس 
مبغامر أو مكابر كسواه، كما ان 
الرئيس ميشال سليمان حريص 
على ما يحقق االفضل للبنانيني، 
وبالتالي ال ميكنه املضي بحكومة 

ال حتظى بقبول اجلميع.

مشاورات جديدة

وتأكيدا على هذا فقد نقل عن 
احد املقربني من الرئيس املكلف 
سعد احلريري ان االخير ليس 
حاليا بصدد عرض صيغة حكومة 
أمر واقع حلشر اآلخرين. وانه 
مازال حريصا على اعطاء فرص 
جديدة للحوار من اجل التوافق 
على صيغ���ة مقبول���ة من كل 

االطراف.
وأوضح املقربون من الرئيس 
املكلف، ان احلريري سيباش���ر 
فور عودته من السعودية جولة 
جديدة من املشاورات مع املعارضة 
ومن ضمنها العماد عون في حال 

كان متجاوبا.
مشيرين الى ان دعوة احلريري 
� عون الى اللقاء مازالت قائمة.

المشاورات اإلقليمية

أوس���اط معنية بالش���أن 

احلكوم���ي قللت ف���ي حديث 
لصحيف���ة النهار من اهمية ما 
سمي برهانات على مشاورات 
س���عودية � س���ورية جديدة 
من ش���أنها دفع عملية تأليف 
احلكوم���ة قدما، خصوصا في 
امتن���اع مراجع وقوى  ضوء 
معروفة برهانها على املس���ار 
الس���عودي � السوري عن أي 
تدخل مباشر أو ضمني إليجاد 
مخارج للمأزق. ما يعني ان اي 
تطور جدي على هذا املسار لم 

يطرأ.

السنيورة: الحكومة للحريري

رئيس حكوم���ة تصريف 
االعمال فؤاد السنيورة وخالل 
حفل افطار في السراي الكبير 
مساء امس، قال: النزال ننتظر 
والدة احلكومة اجلديدة ونحن 
على مش���ارف مرحلة جديدة. 
مشيرا الى ان احلكومة ستتشكل 
برئاسة س���عد احلريري مهما 
استمرت العقبات والتعقيدات 

وطال امدها.
وتساءل السنيورة في مأدبة 
افطار: ملاذا كانت التجارب الصعبة 
الت���ي مررنا بها في الس���نوات 
القليلة املاضية؟ وملاذا كان هذا 
القتل الفظيع الذي مورس على 

كبار رجاالت البالد؟
وملاذا احلروب املتوالية على 
لبنان البشر واحلجر والوطن 
والدولة؟ وملاذا اخيرا وليس آخرا 
هذا التعطيل والتعجيز العمال 
املؤسسات ومنها هذا التعطيل 
غير املقبول وغير املعقول اخيرا 
لتشكيل احلكومة، رغم ان املراد 
منها ان تكون حكومة االئتالف 

الوطني والوحدة الوطنية؟!

حزب اهلل يتساءل

غير ان اذاعة النور الناطقة 
بلس���ان حزب اهلل تس���اءلت 
أمس هل يأخذ الرئيس املكلف 
س���عد احلريري مبا قالت انها 

لقاءه االخير باحلريري اقتصر 
على زيادة التعنت والس���عي 
الى تشليح التيار ما لديه من 

حقوق.
بدوره الوزير ابراهيم شمس 
الدي���ن اعتبر ان طرح حكومة 
االقطاب حل دس���توري فعال 
قد يشكل مخرجا مؤقتا وغير 
مستبعد، الفتا الى انه من غير 
الدستوري وضع شروط على 
توزير الراسبني في االنتخابات 

النيابية.
وردا على سؤال ملوقع النشرة 
امكانية تش���كيل حكومة  عن 
من ل���ون واحد، قال ش���مس 
امليثاقية هي  الدين: احلكومة 
التي تشارك فيها كل الطوائف 
اللبنانية ومن احلكمة ان تضم 
كل اجلهات املتمثلة في املجلس 

النيابي.

تعثر في المفاوضات

من جهة أخرى اقر مصدر في 
املعارضة اللبنانية ل� »األنباء« 
املفاوضات  بوجود »تعثر في 
بني الرئيس املكلف بتش���كيل 
احلكومة سعد احلريري والتيار 
الوطن���ي احلر الذي ميثله في 
هذه املفاوضات الوزير جبران 
باسيل، لكن رغم هذا التعثر البد 
من استمرار احلوار والتواصل 
س���عيا اليجاد املخ���ارج التي 

ترضي اجلميع«.
واوضح املصدر ان اخللوة 
التي جمعت الرئيس احلريري 
السياسي لرئيس  املعاون  مع 
النائب علي  الن���واب  مجلس 
حسن خليل واملعاون السياسي 
لالمني العام حلزب اهلل احلاج 
حسني اخلليل ونواب احلزب 
على هامش االفطار الذي اقامه 
احلريري ف���ي قريطم بحثت 
فيما يعترض عملية تش���كيل 
احلكومة م���ن عقبات وكيفية 
تذليلها، السيما ان ما اصطلح 
على تس���ميته عقب���ة العماد 

عون ليس���ت مستعصية على 
احلل، وملس���ت تكتما من قبل 
احلريري للموقف الذي ميكن 
ان يتخذه كما لوح في خطابه 

خالل االفطار.
واش���ار املصدر الى وجود 
خمس���ة خيارات يدور حولها 

موضوع تأليف احلكومة:
االول: تشكيل احلكومة وفق 
الصيغ���ة املتفق عليها اي 15 � 
10 � 5 واذا تعذر ذلك االنتقال 

الى حكومة االقطاب.
الثاني: االستمرار في املراوحة 
وعمليات تقطيع الوقت وملء 
الوقت الضائ���ع بلقاءات  هذا 
من هنا ومشاورات واتصاالت 

داخلية وخارجية من هناك.
الرئيس  اعت���ذار  الثال���ث: 
احلريري عن تشكيل احلكومة 
وعودة الرئيس فؤاد السنيورة 
الذي لم يغادر اصال بعد والزال 

حاضرا )بقده وقديده(.
الرابع: انسحاب املعارضة من 
السباق الى الدخول للحكومة 
واالنكف���اء ال���ى موقعه���ا في 
املعارضة البحتة وترك االكثرية 

حتكم.
اخلامس: االستجابة لدعوات 
بعض االكثريني جلهة تأليف 

حكومة من االكثرية.
وأب���دى املصدر »خش���ية 
مقرونة مبعطي���ات من اجتاه 
لدفع احلريري لالعتذار وتولي 
السنيورة زمام االمور حكوميا 
من جديد ألن هناك دوال اقليمية 
اقنعت قوى دولية بهذا اخليار 
ألن املرحلة حس���ب تقديراتها 

تقتضي ذلك«.
غير ان املصدر لفت الى ان 
احلريري الذي يعتبر ترؤسه 
للحكومة ضرورة وطنية ميتلك 
م���ن القدرة وش���جاعة القرار 
امليثاقية  الروح  للحفاظ على 
في احلكم وفق شراكة وطنية 
ه���ي مصدر ق���وة للجميع بال 

استثناء.

نصيحة السفيرة االميركية في 
بيروت ميشيل سيسون الداعية 
الى وضعه تشكيلة حكومية 
وتسليمها الى رئيس اجلمهورية 
قبل س���فر االخي���ر الى األمم 
املتحدة، ما دام ارتضى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية وبالصيغة 

السياسية لتأليفها؟
االذاعة: هل يتقبل  وسألت 
رئيس اجلمهورية مبا سيطرح 
احلريري خصوصا، والذي لن 
تقبل به املعارضة مادام التوافق 
لم يتم بص���ورة نهائية على 

موضوع احلقائب الوزارية؟
اجواء تيار املستقبل تشير 

ال���ى امكانية الس���ير في هذا 
اخليار، وفي ه���ذا املجال قال 
النائب عمار حوري في حلظة 
احلقيقة سيس���تعمل الرئيس 
املكل���ف حقه الدس���توري في 
تأليف احلكومة بالتوافق مع 

رئيس اجلمهورية.
ولفت حوري في حديث اذاعي 
الى ان احلريري ميكن ان يكون 
في عداد الوفد املرافق لرئيس 
اجلمهورية الى نيويورك حال 
تشكيل احلكومة النه ال ميكن 
للبنان املرشح لدخول مجلس 
االمن في مقعد العضوية غير 
الدائم ان يساهم في حل مشاكل 

العالم وهو يعاني من مشاكل 
داخلية.

باسيل: عون قدم تنازلين

الوزير جبران  من جهت���ه 
باسيل وفي تصريح له قال ان 
العماد ميشال عون قدم اصال 
تنازلني مسبقني من اجل تسهيل 
مهمة الرئيس املكلف بتشكيل 
التنازل  احلكومة وهما: األول 
عن مطلب النس���بية والقبول 
بصيغ���ة 15-10-5 والثان���ي 
التنازل ع���ن مطلب احلصول 
على ستة وزراء لتكتل التغيير 
واالصالح والقبول بخمسة على 

الرغم من ان عدد اعضاء التكتل 
قد زاد.

باسيل اعتبر ان اقدام الرئيس 
املكلف س���عد احلريري على 
تقدمي تشكيلته احلكومية الى 
رئيس اجلمهورية يعني انتخاب 
الرئيس سليمان بالنصف + 

.1
باس���يل رأى ان احلريري 
يس���تطيع ان يخط���و خطوة 
كهذه ولك���ن عندئذ لن تكون 
هناك حكوم���ة وحدة وطنية، 
مؤكدا اصطناع فريق الغالبية 
العقد النه ال يوجد لديهم قرار 
بتأليف احلكومة كاشفا عن ان 

النائب نبيل نقوال

)محمود الطويل(السيد محمد حسني فضل اهلل مستقبال وفدا إعالميا إيرانيا بحضور سفير طهران لدى لبنان

أزمة لبنان الحكومية في غرفة االنتظار اإلقليمية
بيروت: ال اس����تحقاقات وال خلط أوراق سياس����ية
داخلية هذا الش����هر في لبنان الذي سيظل مع أزمته 
احلكومية في غرفة االنتظار أسابيع ورمبا أشهر اضافية 
الى حني اتض����اح وجهة األحداث واألوضاع في املنطقة، 
وسيكون شهر سبتمبر اجلاري شهرا مفصليا في حتديد 
هذه الوجهة واملسار السياسي اجلديد في الشرق األوسط، 
وحيث تس����ود حالة ترقب شديد ملا سيحدث هذا الشهر 
من تطورات وخلط أوراق على ثالثة »مسارات ملفات« 
مترابطة حيث النجاح في مسار يساعد في تقدم املسارات 

األخرى والعكس صحيح:
1 - امللف النووي االيراني الذي يقف اآلن عند مفترق طرق، ليتحدد 
خط السير الذي سيسلكه، اما في اجتاه »مسار تفاوضي« في ضوء 
املقترحات اجلديدة التي ستقدمها ايران الستئناف احلوار مع املجتمع 
الدولي، أو في اجتاه »مس����ار تصادمي« اذا ل����م تكن هذه املقترحات 
كافي����ة واذا غلب التوجه الدولي مجددا الى فرض عقوبات اقتصادية 
أكثر تش����ددا ضد ايران، ولعل وجهة التعاطي االميركي مع ايران هي 
التي ستتضح الى حد بعيد اعتبارا من هذا الشهر الذي يبدأ فيه العد 
العكسي في فترة زمنية قصيرة ال تتجاوز نهاية العام احلالي لتحديد 

اخليارات النهائية، وعلى ادارة أوباما ان تقرر ما اذا كانت ستسير نحو 
»الصدام« أم انها ستواصل النهج الديبلوماسي، ويرتبط قرارها الى 
حد كبير بتطورين: األول هو رد طهران على العرض االميركي للحوار. 
والثاني تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية، وأغلب الظن ان ايران 
لن ترفض صراحة احلوار ولكنها ستلجأ الى أساليب املماطلة واملناورة 
الديبلوماس����ية الحتواء املوقف الدولي وتهدئته ولكسب الوقت عبر 
عرقلة أو تأخير احلوار مبا يسمح لها مبواصلة التقدم نحو تخصيب 

اليورانيوم وبناء أجهزة الطرد املركزي.
فإذا لم تظهر مؤشرات وامكانات استئناف احلوار بني ايران واملجموعة 
الدولية )األعضاء اخلمسة الدائمون في مجلس األمن زائد أملانيا(، فإن 
ادارة أوباما ستكون في صدد اعادة تقومي لسياستها في اجتاه التخلي 
عن سياسة املرونة واالنفتاح و»ديبلوماسية الرسائل الرئاسية« الى 
ايران قيادة وش����عبا، واجلنوح الى خيار »عقوبات مش����ددة« تشمل 
حظرا على توريد الوقود ومصافي النفط وقيود مصرفية، وهذا اخليار 
يتطلب كي يكون فعاال وناجحا اقناع روسيا والصني باملشاركة فيه، 
كما يفترض تنس����يقا واتصاالت اميركية مكثفة مبا في ذلك مع دول 
اخلليج العربي في وقت تدفع اس����رائيل بقوة في اجتاه اعتماد خيار 
العقوبات مقدمة الى خيار ثان تفضله وهو »اخليار العسكري« غير 

الوارد حتى اآلن في احلسابات االميركية.
2 - مس����ار عملية السالم في الشرق األوسط الذي سيتبلور الى 
حد كبير هذا الشهر مع كش����ف الرئيس باراك أوباما عن خطته بعد 
أشهر من االتصاالت والتحركات التي توالها مبعوثه اخلاص جورج 
ميتشيل، والرئيس أوباما، الذي بخالف الرؤساء االميركيني السابقني 
أظهر منذ السنة األولى لواليته التزاما جديا بعملية السالم، يخطط 
إلعادة اطالق املفاوضات بني اس����رائيل والس����لطة الفلسطينية بعد 
اجتم����اع ثالثي في نيويورك يجمعه م����ع بنيامني نتنياهو ومحمود 
عباس، وعلى أساس خطة أو أفكار جديدة يطرحها أمام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة منها حتديد جدول زمني إلنهاء املفاوضات خالل عامني 
وجلوس االميركيني الى طاولة املفاوضات ملمارسة دور أفعل، وعقد 
مؤمتر سالم دولي قبل نهاية العام في موسكو أو في باريس، على ان 
يكون استئناف املفاوضات واملؤمتر الدولي مسبوقني بإجراءات بناء 
الثقة ومن أبرزها: تعهد اسرائيل بتجميد االستيطان وتعهد دول عربية 
)في اخلليج واملغرب( بتطبيع العالقات مع اسرائيل على مستويات 
اقتصادية وجتارية محددة )فتح مكاتب وممثليات اسرائيلية جتارية، 
سماح هذه الدول للطيران االسرائيلي باستخدام مجاالتها اجلوية أو 
برحالت مباش����رة الى أراضيها، منح تأشيرات دخول لسياح ورجال 

أعمال اسرائيليني(، وفي حال تقاعس العرب عن هذه اخلطوات ستعود 
اسرائيل الى استئناف البناء االستيطاني وبدعم اميركي هذه املرة.

3 - امللف الفلس����طيني الداخلي الذي يندرج حاليا حتت عنوان 
احلوار اجلاري بني حركتي فتح وحماس حتت رعاية واشراف القاهرة، 
وعملية ترتيب البيت الفلسطيني تهم االميركيني )واألوروبيني( ألنها 
شرط أساسي من شروط احياء عملية السالم انطالقا من اعادة تأهيل 
الشريك الفلسطيني وتعطيل الذريعة االسرائيلية التي تقول بعدم 
وجود هذ الشريك، وان هناك أزمة قيادة فلسطينية بفعل االنقسامات 

وضعف عباس وتصاعد نفوذ حماس.
ومن املتوقع خالل هذا الشهر حصول اختراق في قضية جلعاد شاليط 
خصوصا مع توجه خالد مشعل الى القاهرة لبت هذه املسألة في اطار 
صفقة تبادل(، ومبا يؤدي الى فتح الطريق أمام تسوية شاملة: فتح 
املعابر بني اسرائيل وقطاع غزة،  فتح معبر رفح بني القطاع ومصر، 
تهدئ����ة أمنية طويلة األمد، اعادة اعمار غزة بدعم واش����راف دوليني، 
ومصاحل����ة بني حماس وفتح تتوج بحكوم����ة وحدة وطنية أو على 
االقل تؤمن األرضية والظروف إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
مطلع العام املقبل س����يكون واضحا بعدها من هي اجلهة »الشرعية« 

التي متثل الشعب الفلسطيني.
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مصدر قضائي يؤكد أن حقوق المودعين تحفظ بدعاوى قضائية

حزب اهلل ينفي وجود رعد وصفا 
على الئحة إفالس عزالدين

 بيروت ـ سمر دياب
كل املعطيات املتواف���رة في قضية رجل 
االعمال اللبناني صالح عزالدين احملسوب على 
حزب اهلل تشير الى ان ازمته مفتوحة على 
الكثير من التطورات القضائية واالجتماعية 
واالقتصادية وحتى السياسية في ظل احلقائق 
التي بدأت تتكشف يوما بعد يوم.وفي وقت 
تستمر التحقيقات القضائية مع عزالدين في 
اكثر من اجتاه ملعرفة حقيقة افالسه واسباب 
خسارته مئات املاليني من الدوالرات التي هي 
اموال الناس، بدأت الصورة تنقشع شيئا فشيئا 
ليتضح ان هذه القضية هي قضية حزب اهلل 
في الدرجة االولى، وقد بدأت مصادر قضائية 
تتلمس هذه احلقيقة من خالل مراجعات يقوم 
بها كوادر حزب اهلل وشخصيات بارزة في 
تركيبته السياس���ية وحتاول ان تستوضح 
من القضاء االفق القانونية لهذا امللف واملدة 
الزمنية التي يس���تغرقها التحقيق لتحديد 
حجم االموال امله���دورة والتي في نتيجتها 
يتخذ القضاء قرارا ببيع ممتلكات عزالدين 
املختومة حاليا بالش���مع االحمر وتس���ييل 
عقاراته متهيدا للمباش���رة بالتعويض على 
اصحاب الرس���اميل التي ذهبت ادراج رياح 
مغام���رات رجل االعمال الذي كان في االمس 
القريب اسطورة مالية وجتارية ليس لعامة 
املودعني لديه من الطبقة الوسطى واملتمولني 
واملغتربني، بل لقيادات في حزب اهلل الذين 

كانوا يرون فيه )عز الدين( رقما صعبا يجب 
حمايت���ه وتقوية نفوذه.في هذا االطار، جاء 
نفي مصادر مسؤولة في حزب اهلل أن يكون 
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
والنائب السابق أمني شري واملسؤول عن جلنة 
االرتباط والتنسيق في حزب اهلل وفيق صفا 
على الئح���ة إفالس صالح عزالدين، ونبهت 
الى »املبالغات واألخب���ار غير الدقيقة التي 
يتناول عبرها بعض االعالم هذه القضية«.وفي 
وقت اشارت فيه مصادر قضائية قريبة من 
التحقيق الى ان الدعاوى املقامة ضد عزالدين 
محدودة جدا جدا وابرزها دعوى عضو كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب حسني احلاج حسن،  
اكدت ان هذه القضية س���تكون اكبر بكثير 
من فضيحة بنك »انترا« التي كانت القضية 
املالية االشهر في تاريخ لبنان خصوصا ان 
ملف عزالدين متشعب وتتداخل فيه العوامل 
املالية والتجارية واالجتماعية والسياسية.

وتوقعت املصادر باالستناد الى املراجعات ان 
يكون سياسيون كثر في الطائفة الشيعية، 
خصوصا في ح���زب اهلل، ضحية مغامرات 
عزالدين، ورجحت ان يبادر هؤالء الى االفصاح 
عن قيمة اموالهم املهدورة ويتقدموا بدعاوى 
قضائية ضده، ألنه ال سبيل الى حفظ حقوقهم 
وحتصيل ما امك���ن منها الحقا اال من خالل 
القضاء الذي وضع يده على القضية برمتها، 
ومن خالل االحكام التي سيصدرها القضاء.


