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لبنان يقف مجددًا على باب »غرفة العناية الفائقة«:
»المحكمة الدولية« عنوان المرحلة المقبلة

بي��روت: ع��ادت احملكمة 
الدولي��ة اخلاص��ة بلبنان 
وبق��وة ال��ى دائ��رة الضوء 
واالهتمام في ضوء 4 تطورات 

استجدت أخيرا:
� توقيف موظف في احدى 
الهات��ف اخلليوي  ش��ركتي 
التعامل مع اس��رائيل  بتهمة 
ونقل معلومات حساسة اليها. وعلى الفور 
دخل هذا التطور على خط احملكمة الدولية 
والتجاذبات الداخلية حولها، وحصل تقاطع 
بني خط س��ير املتهم بالتجس��س ومسار 
التحقيق الدولي، اس��تنادا الى فكرة لدى 
فري��ق املعارضة مؤداه��ا ان كل ما قامت 
به جلن��ة التحقيق الدولية يتأس��س على 
اتصاالت أجريت من مجموعة من اخلطوط 
اللبنانية، وان التالعب باالتصاالت الهاتفية 
وتزويرها يؤثر على صدقية التحقيق وكل 
ما توصل اليه من استنتاجات في املرحلة 
املاضية، ويعزز االعتقاد بدخول اسرائيل 
على خط اجلرمية. وردت قوى 14 آذار بأن 
هناك تضخيما متعمدا ملوضوع اجلاسوس 
االسرائيلي، واستباقا لنتائج التحقيق معه، 

والتفافا على عمل احملكمة الدولية.
� حتديد جلسة استماع )ادارية( في 13 
يوليو اجلاري في مقر احملكمة الدولية في 
الهاي للبحث في طلب تقدم به اللواء جميل 
السيد لالطالع على وثائق من التحقيق في 
اط��ار حربه املفتوحة على ش��هود الزور، 
وللحصول على ما يؤك��د ان اعتقاله كان 
نتيجة وشايات كاذبة وشهادات مزورة... 
وستكون هذه اجللسة عبارة عن مواجهة 
بني اللواء السيد ومدعي عام احملكمة الدولية 
القاضي بلم��ار، وعلى كل طرف ان يقدم 
ايضاحات وحججا قانونية لبعض النقاط 
األساسية حول صالحية احملكمة وحق مقدم 
الطلب في احلصول عل��ى وثائق وأدلة... 

ومع ان هذه اجللسة »خاصة«
وجانبي��ة، اال ان مفاعيل تترتب عليها 
ميكن ان تؤثر على مس��ار التحقيق وان 

تكون نقطة حتول في هذا املسار.
� تقارير ومعلومات وصلت الى مسؤولني 
لبنانيني تفيد عن تق��دم كبير حصل في 
التحقيق الدولي وأحرزه فريق عمل بلمار، 
اذ مت��ت االضاءة عل��ى الكثير من النقاط 
الت��ي كانت غامضة، وحتول��ت املعلومات 
و»اخليوط« التي كان��ت متوافرة الى أدلة 
ثابتة وقاطعة وملئت الفراغات التي كانت 

موجودة وجرى تصنيفها.
� التصريح املريب الذي أدلى به رئيس 
أركان اجليش االسرائيلي كابي أشكينازي 

في الكنيست )أمام جلنة األمن واخلارجية( 
وفيه حدد ش��هر ديس��مبر املقبل موعدا 
لصدور القرار الظني من احملكمة الدولية 
في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
متوقعا ان الوضع في لبنان ميكن ان يتدهور 
على خلفية ذل��ك القرار. وفي الواقع فإن 
هذا التصريح أثار جملة تساؤالت وشكوك: 
كيف ملسؤول اسرائيلي ان يعرف، اذا كان 
التحقيق سريا وغير مخترق، موعد صدور 
القرار الظني ومضمونه ووجهته االتهامية؟ 
وملاذا يتوقع انفجار الوضع في لبنان بعده؟ 
وهل موعد ص��دور قرار احملكمة الدولية 
هو فقط موعد التده��ور داخل لبنان، أم 
أيضا موعد اعالن احلرب عليه من جانب 
اسرائيل، فيكون هذا التوقع مبثابة رهان 
اسرائيلي على قرار ظني يشعل فتنة داخلية 
في لبنان متهد لهجوم اسرائيلي بعد كشف 
ظهر حزب اهلل داخليا وسياسيا، أو تكون 

الفتنة بديال عن احلرب؟
مما ال شك فيه ان أقوال أشكينازي تخدم 
احلملة ضد احملكمة الدولية وتؤججها استنادا 
الى دخول اسرائيلي واضح على خطها وفي 
اجتاهات »الفتنة الداخلية«. وهذه احلملة 
بدأت بعد املوقف االسرائيلي تأخذ منحى 
تصاعديا و»تهديديا« وتتراوح بني الدعوة 
ال��ى حتصني اجلبهة الداخلية في مواجهة 
االختراق االسرائيلي للساحة اللبنانية عبر 
»ثغرة« احملكمة الدولية، والتنبيه والتحذير 
م��ن منحى وعواقب أي قرار اتهامي يأتي 
متناغما مع التسريبات اجلارية ويتضمن 
اتهاما ض��د حزب اهلل على أي مس��توى 
كان، عناص��ره، ك��وادره أو قيادته. ومن 
الواضح ان لبنان يقف جديا ومجددا أمام 
»اس��تحقاق امتحان« هو امتداد للمرحلة 
السابقة التي لم تطو كل صفحاتها، وسيكون 
أم��ام امتحان لقدرة احلف��اظ على وحدته 
واس��تقراره ومكتسبات العامني املاضيني 
والتق��دم الذي أحرز بعد اتف��اق الدوحة. 
ومن الواضح أيضا ان التوترات وامللفات 
الساخنة حتشر في زوايا الوضع اللبناني 
الدقيق والهش بالتزام��ن مع تلبد الغيوم 
في سماء املنطقة منذرة بهبوب العاصفة... 
وكل ذلك يجعل لبنان يقف من جديد عند 
باب »غرفة العناية الفائقة«، فإما ان يدخل 
مجددا اليها اذا عاد الى وضع ما بني عامي 
2006 - 2008، وإم��ا ان يبقى خارجها اذا 
عرف حكامه وقياداته كيف يحافظون على 
وضع ما بني 2008 - 2010، وكيف ميررون 
هذا القطوع باستباق ما تخبئه املرحلة املقبلة 
وحتديد طريقة التعاطي مع كل احتماالتها 

وسلبياتها من اآلن.
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أخبار وأسرار لبنانية
احتواء االزمة: يقول مصدر ديبلوماس���ي غربي في بيروت ان 
التوتر اجلديد مع »اليونيفيل في جنوب لبنان رمبا يعكس ارادة 
إيراني���ة بالرد على املوجة اجلديدة من العقوبات ضدها، ورمبا 
أيضا كان يستهدف توجيه رسالة إلى الدول األوروبية )فرنسا،  
إيطاليا، وإسبانيا(، التي لها أكبر الوحدات في »اليونيفيل« بأنه 
يتع���ن عليها عدم إضافة عقوبات أوروبي���ة إلى عقوبات األمم 
املتح���دة والواليات املتحدة، وفي رأي هذا املصدر ان التوتر مع 
»اليونيفيل« فاقم املخاوف من أن هذه االخيرة قد تصبح رهينة 
لألحداث اإلقليمي���ة، أو أن مهمة »اليونيفيل« قد تبدأ بالتحلل، 
وإذا ما حدثت أي انسحابات لوحدات كبيرة من القوات الدولية 
وب���دأت هذه بالتحل���ل بالفعل، فإن الهدوء الذي س���اد احلدود 
اإلس���رائيلية - اللبنانية منذ عام 2006 س���يتحلل بدوره، وقد 
ينزلق لبنان وإسرائيل بس���رعة إلى هاوية احلرب، وبالتالي، 
يتعن على املسؤولن اللبنانين واإلقليمين والدولين التحرك 
بسرعة الحتواء األزمة واحلفاظ على دور اليونيفيل الذي كان 

ناجحا حتى اآلن.
شكوك حزب اهلل: تتوقف مصادر قريبة من حزب اهلل عند أمرين 
مثيرين للريبة والش��ك في سلوك اليونيفيل: األول يتعلق بتمضية 
ضباط القوات الدولية اجازتهم في شمال اسرائيل، مع ما يعنيه ذلك 
من خطر واحتمال اقامة عالقات مع ضباط اسرائيليني، والثاني يتعلق 
بقائد الوحدات الفرنسية في جنوب لبنان )تنتهي مهمته في 12 يوليو( 
الذي كان وراء األسلوب املتشدد واالستفزازي في التحركات األخيرة 

ل� »اليونيفيل«.
تفاهمات سرية: تترقب أوساط حكومية لبنانية وصول املبعوث 
األميركي اخلاص الى الشرق األوسط جورج ميتشل الى بيروت 
في اطار جولة جديدة له في املنطقة قبل نهاية هذا الشهر وفي 
جعبته أخبار جديدة عن تطور غير مرئي في ملف عملية السالم، 
وحتديدا على املسار الفلس���طيني � االسرائيلي، الذي سيشهد 
عملية انتقال الى املفاوضات املباشرة قبل سبتمبر املقبل، استنادا 

الى »تفاهمات سرية« أبرمها ميتشل مع عباس ونتنياهو.
اجتماعات متالحق�ة: علم ان اجتماعات متالحقة حتصل بني نواب 
التيار الوطني احلر والكتائب وذلك بعد اجللس��ة التش��ريعية حول 
مس��ألة احلقوق املدنية للفلس��طينيني، ومن ابرز املسائل املطروحة 

التعاون النيابي واملتني لتحقيق مطالب مشتركة.
توحيد 14 آذار: تعلق أوس���اط 14 آذار أهمية على االجتماعات 
املتتالية التي تعقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بن كتلتي 
»املستقبل« و»القوات اللبنانية« بحضور منسق األمانة العامة، 
وتهدف الى توحيد موقف 14 آذار من موضوع احلقوق الفلسطينية، 
وتبدي هذه األوس���اط ارتياحا الى هذه االجتماعات التي تؤكد 
على الشراكة االسالمية � املسيحية وتعتبر في حد ذاتها افشاال 
حملاولة فريق 8 آذار احداث انقسام مسيحي � اسالمي حول هذا 

املوضوع.
احلقوق الفلسطينية: توقف مراقبون عند الربط الذي أقامه مجلس 
املطارنة املوارنة )في بيانه الشهري( بني احلقوق الفلسطينية وضبط 
السالح الفلس��طيني في املخيمات وخارجها وبس��ط سلطة الدولة 

عليها.
موجة من االغتياالت: استغربت بعض اجلهات الكالم عن احتمال 
عودة موجة من االغتياالت الى الساحة اللبنانية، حيث ان بعض 
السياسين عادوا الى اتخاذ اقصى درجات احليطة واحلذر في 
تنقالتهم، وبعض منه���م غادر الى اوروبا بحجة متضية عطلة 

الصيف هناك.
صفير الغى زيارته إلى زغرتا: ألغى البطريرك صفير زيارة كان ينوي 
القي��ام بها الى زغرتا نتيجة التجاذبات بني النائب س��ليمان فرجنية 
وقوى 14 آذار، حيث حاول كل من الطرفني االستئثار بالزيارة وعدم 

شمولها الفريق اآلخر.

هاشم ل� »األنباء«: اإلشكاالت مع »اليونيفيل«
نتيجة عدم تنسيقها مع الجيش اللبناني

المفتي قباني: »اليونيفيل« صديقة للبنان

قهوجي: نتطلع إلى تعزيز قدرات الجيش للدفاع عن السيادة الوطنية
بيروت � محمد حرفوش

نوه قائد اجليش العماد جان قهوجي بتضافر جهود القوات البرية واجلوية 
والبحري��ة، في س��بيل إجناح املهمات العمالنية، مش��يرا في هذا االطار الى 
االجنازات التي حققتها القوات اجلوية لصالح اجليش، الس��يما خالل معركة 
نهر البارد رغم امكاناتها املتواضعة، حيث اس��تطاعت ادخال تعديالت تقنية 

على الطوافات، االمر الذي أسهم في استخدامها بشكل فاعل اثناء املعركة.

العم��اد قهوجي الذي تفقد أم��س قاعدة القليعات اجلوية في الش��مال، 
أك��د اهمية دور القوات اجلوية في تعزي��ز قدرات اجليش الدفاعية واالمنية 
واالمنائية، الفتا الى حتقيق خطوات مهمة على صعيد تس��ليح اجليش بعدد 
من الطوافات القتالية واللوجستية ومتطلعا في الوقت عينه الى تسلم املزيد 
من الطائرات احلديثة مبا يتيح للمؤسسة العسكرية تأمني مستلزمات الدفاع 

عن السيادة الوطنية.

بيروت � خلدون قواص
أبدى مفتي لبنان الش����يخ د.محمد رشيد قباني 
قلق����ه مما يجري بن ق����وات اليونيفيل العاملة في 
جنوب لبنان وبعض األهالي. وقال في الرسالة التي 
وجهها مبناس����بة ذكرى اإلسراء واملعراج: ان قوات 
اليونيفيل صديقة للبن����ان، وهي انعكاس لصدق 
االهتمام الدولي بأمن وسالمة لبنان، مما يستوجب 
التحلي باحلكمة والروية وتعزيز سبل التعاون بن 
اليونيفيل واألهالي ملا فيه مصلحة لبنان واللبنانين، 
وضرورة االلتزام مبضم����ون القرارات الدولية من 
جميع األطراف وخاصة العدو االسرائيلي الذي يعمل 
باستمرار على التهرب من تنفيذ قرارات األمم املتحدة 
ذات الصلة بحقوق الش����عب الفلسطيني وعودته 
الى أرض����ه. أضاف: نرفض قطعا ما يدور من جدل 
حول عمل القوات الدولية في لبنان، والتشكيك في 
دورها الذي ُيطرح عبر املنابر اإلعالمية والسياسية 
هنا وهناك، وندعو م����ن موقعنا الوطني الى الكف 

عن املهاترات السياسية، وإذا كان هناك أي نوع من 
أنواع االلتباس حول عمل القوات الدولية في لبنان 
أو آليات العمل التي تتبعها فإننا ملتزمون احترام 
القرار الدولي رقم 1701، فإننا في العودة الى قواعد 
االشتباك التي حتدد عمل القوات الدولية وتطبيقها 
نخرج البالد من نزاع داخلي ال مصلحة ألحد فيه إال 
العدو وان هذه القواعد هي التي حتدد اإلطار الذي 
ارتضاه اللبنانيون آللي����ات عمل هذه القوات على 
أراضيه والتنسيق التام مع اجليش اللبناني الذي 
هو عماد الوطن واملدافع األول عن سيادته وسالمة 
أراضيه ووحدتنا. وختم بالقول: في ذكرى اإلسراء 
واملعراج جندد العهد وامليثاق هلل، بأن نفدي املسجد 
األقصى واألرض املقدسة التي بارك اهلل حوله وهي 
فلسطن، وان ننصر اخواننا الفلسطينين في فلسطن، 
حتى حترير وطنهم فلس����طن من احملتل األجنبي 
الصهيوني، الذي طغى وبغى على فلسطن وأهلها 

املسلمن واملسيحين واليهود العرب.

بيروت � أحمد منصور
رأى عض���و كتل���ة التنمية 
النائب قاسم هاشم  والتحرير 
ان االشكاالت التي حتصل بن 
االهالي وقوات »اليونيفيل« في 
جنوب لبنان هي نتيجة لسوء 
تنس���يق الق���وات الدولية مع 
اجليش اللبناني والتي جتاوزت 
قاعدة العم���ل املتفق عليها مع 
الدولي  القرار  اجليش لترجمة 
1701، معتب���را ان »اليونيفيل« 
جتاوزت الصالحيات واملهام التي 
اناطها لها هذا القرار، مشددا على 
ان اخلطر متأت من اس���رائيل، 
متمنيا اال يكون هناك من يدفع 
هذه القوات ال���ى خارج نطاق 
عملها والى اتخاذ خطوات معنية 
لتوتير االجواء، مؤكدا العالقة 
الطيب���ة والوطي���دة بن قوات 
»اليونيفيل« وأبناء اجلنوب منذ 
اول احتالل اسرائيلي للبنان في 

العام 1978.
وقال هاش���م ف���ي حديث ل� 
»األنب���اء«: »ان الذي يجري مع 
الق���وات الدولية ف���ي اجلنوب 
أم���ر غير ع���ادي، فمن���اورات 
»اليونيفي���ل« كان���ت جت���ري 

بالتنسيق ومبشاركة اجليش 
اللبناني، لذا فإن سوء التنسيق 
هو ال���ذي ازم االمور، ان املهمة 
االساسية لهذه القوات هي تنفيذ 
الدولية وتأمن األمن  القرارات 
واالستقرار في منطقتها، فلبنان 
معتدى عليه من قبل اسرائيل، 
ابناء اجلنوب  العالقة بن  وان 
وقوات الطوارئ الدولية تعود 
الكثر من ثلث قرن، ولكن امام 
هذا الوضع يبقى السؤال هو: ما 
الذي دفع هذه القوات الى جتاوز 
صالحياتها وان تأخذ هذا املسار 

في حراكها وان تتبع مسارا لم 
تعهده م���ن قبل؟ وهذه القوات 
تعرف جيدا ان هناك خصوصيات 
في بع���ض القرى والبلدات وال 
ميكن جتاوزها بأي ش���كل من 
االش���كال، ان بعض التحركات 
ال تبرر ابدا اذا كان هناك حاجة 
ملثل ه���ذه املناورات التي كانت 
الى  القيام بها والدخول  تنوي 
االحياء، باآلليات واجلنود، مما 
تدخل الريب���ة في نفوس ابناء 
املنطقة. واضاف هاش���م: »اننا 
نتمنى اال يكون هناك اي عامل 
آخر س���اهم في ايصال االمور 
الى ما وصلت اليه وان يقتصر 
االمر على س���وء التقدير فقط 
واال تكون هناك دوافع اخرى، 
وهذا م���ا مت توضيحه من قبل 
اللبنان���ي، خصوصا  اجليش 
الت���ي جرت  بعد االتص���االت 
ب���ن القيادتن ونتيجة متابعة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري الذي اكد مرارا وتكرارا 
على العالقة الطيبة مع القوات 
الدولي���ة وض���رورة تعزيزها 

ملصلحة اجلميع«.

تمنى أال يكون هناك من يدفع القوات الدولية للخروج عن نطاق عملها

جّدد عهد الفداء للمسجد األقصى بمناسبة اإلسراء والمعراج

قاسم هاشم 

إسرائيل تحدد بالصور والخرائط »بنك أهداف« لمواقع مزعومة لحزب اهلل 

بيروت � عمر حبنجر
التطورات اجلنوبية حضرت 
امس على طاولة مجلس الوزراء 
في قصر بعبدا من خارج جدول 
االعم���ال وس���تحضر اليوم في 
قاعة مجلس االمن الدولي برغبة 
فرنسية وبن املجلسن برز امس 
تطور خطير متثل بكشف اسرائيل 
وثائق تشير الى ان حزب اهلل خزن 
اربعن الف صاروخ في قرى جنوب 
لبنان منذ احلرب مع اسرائيل قبل 

اربع سنوات.
الس���رية ع���ن هذه  ورفعت 
الوثائق التي تش���مل خصوصا 
خرائ���ط مفصلة وأفالما وصورا 
الذكرى  ملتقطة جوا مبناس���بة 
الذي ش���نته  الرابع���ة للهجوم 
اس���رائيل على ح���زب اهلل بعد 
خطف جندين اسرائيلين في 12 

يوليو 2006.
وبحس���ب وس���ائل االع���الم 
االسرائيلية رفع اجليش السرية 

»أحيانا على بعد عشرات األمتار 
من مدارس ومستشفيات ومناطق 
سكنية« بحسب اجليش. ولتأكيد 
اتهاماته ينشر اجليش خصوصا 
مشاهد صورت في بلدة اخليام. 
وقال اجليش ان حزب اهلل سيكون 
قادرا على إط���الق 600 الى 800 
صاروخ يوميا على اسرائيل في 

حال حصول مواجهة جديدة.
وبالعودة الى السجال الداخلي 
ح���ول اليونيفي���ل، نف���ى وزير 
الدف���اع الياس املر عق���ب لقائه 

الجتماع مماثل ف���ي بلدة تولن 
التي شهدت احد االشكاالت العنيفة 
على قاعدة مراعاة خصوصيات 
البلدان اجلنوبية واعادة ترسيم 
حدود دور اليونيفيل لقوة مؤازرة 
للجيش. وذكرت اذاعة النور ان 
اجتماع تبنن حضره بعض قادة 
األلوي���ة والضباط والقائد العام 
لليونيفيل اجلنرال البرتو اسارنا 
التي  الوحدات  ومعاونوه وقادة 

حصلت االشكاالت معها.
وقد تطرق مجلس الوزراء الذي 
انعقد عصرا في القصر اجلمهوري 
ال���ى ه���ذه املس���ألة، اضافة الى 
التطورات الراهنة عشية اجتماع 
مجلس االم���ن الدولي اليوم في 
جلس���ة مش���اورات ملناقشة هذا 
املوضوع بناء على طلب فرنسا.

وقال مصدر فرنس���ي ان هذه 
اجللسة س���تكون منفصلة عن 
اجتم���اع 14 اجل���اري املخصص 

لبحث التجديد لليونيفيل.

عن ه���ذه الوثائق به���دف اعالم 
حزب اهلل بأن إسرائيل ستعرف 
بالتحديد أين تشن هجماتها في 

حال حصول مواجهة جديدة.
وقال اجليش انه خالل النزاع 
في 2006 »خزن حزب اهلل معظم 
أسلحته في مناطق غير مأهولة ما 
سمح للجيش االسرائيلي بتحديد 
مكان مستودعاته وتدميرها، وفي 
السنوات االربع التي أعقبت نقل 

حزب اهلل أسلحته الى القرى«.
وبحسب الوثائق ساعد مئات 
من املستشارين االيرانين حزب 
اهلل ف���ي اقامة ش���بكة اتصاالت 
أنفاق وبن���اء حتصينات  وحفر 

حتت االرض.
وتضم كل وحدة من وحدات 
حزب اهلل الذي يقدر عدد مقاتليه 
بعشرين ألفا، بن ثالثن ومائتي 
رجل مس���لح ينتشرون في قلب 
160 قرية ش���يعية ف���ي جنوب 
لبنان وميلكون ترسانة مخزنة 

التع���اون بن اجلي���ش اللبناني 
العمود  الذي يشكل  واليونيفيل 

الفقري لالستقرار في لبنان.
وبالعودة الى موضوع االجتماع 
احملكي عنه بن اليونيفيل واجليش 
وحزب اهلل الذي نفاه وزير الدفاع 
عل���م ان االجتم���اع مطروح بن 
اليونيفيل ونواب وش���خصيات 
ف���ي »تبن���ن« برعاية  جنوبية 
اجليش ورمب���ا كان بن النواب 
اعضاء في كتلة الوفاء للمقاومة 
اي حزب اهلل. ويج���ري االعداد 

اجليش اللبناني سيواكب قوات 
»اليونيفيل« بكل مهامها، واذا كان 
من حاجة الى قوات اضافية من 
اجليش فسنرسل قوات اضافية 
لتكون معهم في كل املهمات ولن 
نقصر في العدد مهما كانت احلاجة. 
وردا على س���ؤال ق���ال ان حرية 
التحرك دون اذن اجليش شيء، 
وحرية التحرك مبواكبة اجليش 

ومؤازرته شيء آخر.
ويليامز اكد من جهته اتفاقه 
مع الوزير املر على مواصلة تعزيز 

سفراء فرنسا واسبانيا واملانيا 
ما نشرته الصحف حول اجتماع 
ثالثي ب���ن اليونيفيل واجليش 
اللبناني وحزب اهلل، واعلن املر 
بعد لقائه املمثل الشخصي لالمن 
العام لالمم املتحدة في لبنان مايكل 
ويليامز ان االشكاالت في اجلنوب 
ستصبح وراءنا خالل 24 ساعة 
وهذا ما ترجم الحقا باجتماع بن 
االهالي واليونيفيل واجليش في 
س���رايا تبنن. وق���ال لقد اتفقنا 
بش���كل واضح وصريح على ان 

في غضون ذلك حذرت االمانة 
العامة لقوى 14 آذار من التمادي 
في احلملة على القوات الدولية في 
اجلنوب. النائب انطوان زهرة تال 
التشديد على  بيان االمانة وفيه 
االهمية القصوى الحترام القرار 
1701، بجميع مندرجاته من قبل 
الدولة اللبنانية حكومة وجيشا 
فالدولة اللبنانية هي املكلفة بتنفيذ 
هذا القرار على اراضيها بواسطة 
جيشها حصرا ومبؤازرة القوات 
الدولية وعليه ال يجوز للدولة ان 
تكون مراقبا محايدا ملا يجري من 
انتهاكات فاضحة ميكن ان تؤدي 

الى اسقاط القرار 1701.
بدورها كتلة الوفاء للمقاومة 
)ح���زب اهلل( اك���دت ان القوات 
الدولية س���تبقى مح���ل تقدير 
وترحيب، وعلى اساس انها قوة 
اللبناني تلتزم  مؤازرة للجيش 
بقواعد العم���ل احملددة لها وفق 

القرار 1701.

اجتماعات تنسيقية بين اليونيفيل والجيش واألهالي الحتواء األحداث

صورة جوية وزعها اجليش االسرائيلي تظهر بلدة اخليام اللبنانية احلدودية وما زعمت انه مستودعات ومخازن اسلحة ومنشآت تابعة حلزب اهلل
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