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بيروت ـ زينة طبارة
أعرب عضو كتلة املستقبل النيابية النائب غازي 
يوسف عن عدم استغرابه من مهاجمة احملكمة الدولية 
من قبل بعض السياسيني السابقني واحلاليني، واطالقهم 
التصاريح املفعمة بعبارات نابية ومهينة بحق القيمني 
على مجريات التحقيق في ملف اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري، معتبرا أن هؤالء يصرون وبش����كل 
اعتباطي على استباق القرار االتهامي املرتقب صدوره 
خالل األشهر القليلة املقبلة، األمر الذي يرسم الكثير 
من عالمات االستفهام حول تصرفاتهم واستماتتهم 
في مهاجمته، مشيرا الى ان اللبنانيني اعتادوا سماع 
مثل تلك األس����اليب وباتوا يتوقعون س����لفا ارتفاع 
وتيرة التصريحات مع اقتراب كل استحقاق او حتول 
في مسار احملكمة، مؤكدا ان كل ما يشهده الوسطان 
االعالمي والسياسي من هجمات على احملكمة الدولية لن 
يؤثر ال من قريب وال من بعيد على مجريات التحقيق 
ولن يثنيها عن االستمرار في متابعة مسارها حتى 

الوصول الى الكشف عن احلقيقة.
واكد النائب يوسف في حديث ل� »األنباء« ان كل 
تلك الهجمات املسبقة على القرار الظني للمحكمة لن 
تعوق صدوره، وان التش����نجات احلاصلة لن تغير 
ما مبضمونه م����ن نتائج، وذلك العتباره ان ما يقال 

هنا وهناك وما يصدر عن البعض 
بصورة التهديد والوعيد ليس اال 
لالستهالك اإلعالمي احمللي بهدف 
التأكي����د على أن ليس حلزب اهلل 
اي صلة باجلرمي����ة علما انه من 
ح����ق اجلميع قول ما يش����اؤون 
وابداء وجهات نظرهم ايا تكن امنا 
التلفظ بعبارات نابية  بعيدا عن 
معتبرا ان اخلطر الكامن وراء تلك 
التصريحات واملواقف يتجسد في 
شعور املواطنني باالستفزاز جراء 
محاولة غسل أدمغتهم، معربا في 
املقاب����ل عن إميانه بأن الش����عب 
اللبناني اوعى من أن تأخذه مثل 

تلك املواقف ومن أن يقع ف����ي متاهاتها الفتا الى ان 
من راقب مس����ار احملكمة والصعوبات التي مرت بها 
خالل السنوات األربع املاضية يدرك ان اي طرف من 
االطراف احمللي����ة والدولية لن تكون له القدرة على 

التأثير عليها.
وردا على سؤال اكد النائب يوسف عدم امتالك ال 
الرئيس احلريري وال اي من قيادات قوى 14 آذار وال 
غيرهم من اجلهات القضائية اللبنانية اية معلومات 

حول ما سيتضمنه القرار االتهامي، 
وأن اجلميع سوف يخضع دون ادنى 
شك لقرار احملكمة الدولية ايا يكن، 
وملا ينتج عن التحقيقات اجلارية 
مهما كان����ت حيثياتها ووقائعها، 
مؤكدا ايضا رفض اجلميع استباق 
التحقيق وكل ما يثار من تكهنات 
وتوقعات عبر الوسائل االعالمية 
احمللية منه����ا واخلارجية وان ال 
احد مهما كان موقعه السياس����ي 
احمللي أو الدولي يستطيع تأكيد 
أو نفي ضلوع عناصر من حزب 
اهلل أو غيره من األحزاب واملنظمات 
باجلرمية واصفا ما يتس����رب من 
معلومات عن مسار التحقيق والقرار االتهامي بعملية 
»التبصي����ر« وبالتكهنات غير املبني����ة على وقائع 
ومستندات رس����مية خاصة باحملكمة، وهي مشابهة 
لإلش����اعة التي رميت مؤخرا في الوس����ط االعالمي 
بأن قوى 14 آذار تزود االس����رائيليني مبعلومات عن 
احملكمة الدولية. واعرب النائب يوس����ف عن اسفه 
العتقاد بعض الفرقاء اللبنانيني بأن احملكمة الدولية 
مسيس����ة ومتثل من وجهة نظرهم عمال مبرمجا من 

قب����ل األمم املتحدة والدول الغربية للنيل منهم ومن 
خطهم ونهجهم السياسي، مؤكدا انها اعتقادات وهمية 
خاطئة ال متت الى واقع احملكمة بصلة، وذلك بدليل 

إخالء سبيل الضباط األمنيني األربعة.
وردا على سؤال حول احتمال ارتباط احداث اجلنوب 
االخيرة باحملكمة الدولية، رأى النائب يوسف ان هناك 
عدة تفسيرات حيال ما تعرضت له القوات الدولية في 
اجلنوب من قبل األهالي، واحدى تلك التفسيرات أن 
تلك األحداث قد تكون رسالة موجهة الى األمم املتحدة 
مفادها ان اي اتهام لفريق لبناني من احملكمة الدولية 
سيعرض قواتها لالنتقام وبالتالي للمساومة، كما انه 
قد يكون كما يقال ناجت عن سوء تنسيق بني اجليش 
وقوات الطوارئ واألهالي. وختم النائب يوسف مؤكدا 
أن ال خوف على احملكمة الدولية إمنا اخلوف هو مما 
قد يصدر عن البعض في الداخل اللبناني من ردات 
فعل للدفاع عمن قد يكون وراء اجلرائم التي شهدتها 
الساحة اللبنانية بدءا من محاولة اغتيال النائب مروان 
حمادة مرورا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
وصوال الى اغتيال النائب انطوان غامن، متمنيا على 
كافة الفقراء اللبنانيني التعاون مع احملكمة الدولية 
للمس����اهمة في الكش����ف عن احلقيقة كاملة دون أي 

التباس بدال من التصعيد ضدها.

لبنان: المونديال يصالح بين اليونيفيل وأهالي تولين.. والكأس للجنوب
معلومات »األنباء« عن الحقوق المدنية للفلسطينيين.. وثيقة سفر وضمان صحي وال تمليك

اختتام أسبوع التعزية بالسيد فضل اهلل
ومفتي لبنان زار نصر اهلل مواسياً 

الحوت: ما حصل في الجنوب رسائل 
من دول أوروبية وعلينا التمسك بالمقاومة

عضو كتلة »لبنان أواًل« دعا إلى إنشاء هيئة وطنية للنفط

بيروت ـ خلدون قواص
زار مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني 
االمني العام ل� »حزب اهلل« السيد حسن نصر 
اهلل لتقدمي التعازي بوفاة العالمة السيد محمد 
حسني فضل اهلل، وقد استعرض اجلانبان في 
مقر السيد نصر اهلل مآثر السيد فضل اهلل، كما 
مت التطرق الى مختلف االوضاع السياسية في 
لبنان واملنطقة وضرورة تكاتف اجلهود لقطع 
الطري���ق على كل اولئك الذين يريدون متزيق 
الصفوف وجر البالد الى صراعات وفنت ال تخدم 

اال مصالح اعداء لبنان واألمة.
 الزيارة جاءت في ختام اس���بوع التعازي 
امس بالعالمة املرجع السيد محمد حسني فضل 
اهلل، مبجلس فاحتة اقيم في مس���جد اإلمامني 
احلسنني، عند العاشرة صباحا مبشاركة رسمية 

وشعبية.
وقبل ذل���ك توالى تقاطر الوف���ود العربية 
واالسالمية واحمللية، للتعزية ولقراءة الفاحتة 
على ضريح السيد في صحن املسجد، فيما نقلت 
املسجالت خطبه ومحاضراته ودعواته حلفظ 
االس���الم ومواقع االمة حيث فلسطني القضية 

والعراق اجلريح.
وألقى العالمة السيد محمد علي فضل اهلل 
جنل الفقيد، كلمة العائلة، ش���اكرا كل من قدم 
املواساة باملصاب األليم، الى جانب احملبة والود 

واالحترام.
وخص بالذك���ر قادة ال���دول وممثلي�����هم 
والعلماء واملفكرين واملجاهدين ومن الهيئات 
الرسمية والش���عبية والسياس���ية والفكرية 

واألمنية.

بيروت ـ أحمد منصور
أكد عضو كتلة »لبنان أوال« نائب اجلماعة 
االسالمية د.عماد احلوت ان ما حصل مؤخرا في 
جنوب لبنان كان تبادل رسائل بني بعض الدول 
األوروبية التي أرادت ان جتس نبض الشعب 
اللبناني فيما لو حصل عدوان اسرائيلي على 
لبنان لترى ان كان مازال يتمسك بالدفاع عن 
ارضه، الفتا الى ان الرس���ائل الثانية كانت من 
طرف املقاومة املتمثلة في حزب اهلل الذي أراد 

ان يؤكد انه ممسك بالواقع على األرض.
وقال احلوت في احتفال للجماعة االسالمية 
في منطقة الشوف: »لن نسمح للعدو االسرائيلي 
باالعتداء على وطننا، وبغض النظر عن اخللفيات 
ال تن���ازل عن فكرة املقاومة وثقافتها، وموقف 
الشعب اللبناني املقاوم ليس خدمة او تبعا لهذا 
الفريق او ذاك، فنحن من أس���س املقاومة ولنا 
الشرف في االس���تمرار فيها، ألننا ال نق����اوم 
خدمة له���ذه الطائفة او تل���ك، وال خدمة لهذا 
املذهب أو ذاك، امنا نقاوم ألن اهلل أمرنا بذلك، 
فلن ننصرف عن ثوابتنا ومبادئنا مهما تلّون 

البعض.

ودعا احلوت الى ان جنعل املقاومة عنوان 
األمة وش���خصيتها ونشر ثقافة املقاومة حتى 
حترير املسجد األقصى األس���ير، مشددا على 
ض���رورة الوحدة والتكاتف في مواجهة العدو 
االس���رائيلي، داعيا الى نس���يان كل اخلالفات 
املذهبية والطائفية والقومية والعرقية ملواجهة 

الكيان الصهيوني.
ونّب���ه احلوت الى احملاوالت االس���رائيلية 
املستمرة في اشعال الفتنة الداخلية اللبنانية 
لتحقيق ما عجزت عنه في احلرب، داعيا الدولة 
الى القيام بواجبها في جنوب لبنان وارس���ال 
العدد املطلوب من عناصر اجليش الى اجلنوب 
ليقوم بواجب���ه في الدفاع عن االرض وطمأنة 
اهل اجلنوب وان يقوم هو حصريا بالتنسيق 
مع الق���وات الدولية كي ال يصبح عرفا جتاوز 

مؤسسات الدولة في هذا الشأن.
وفي موضوع النفط دعا الى انش���اء هيئة 
وطنية للنفط ال تكون تابعة لش���خص معني، 
وتخصيص صندوق مستقل توضع فيه أمواله 
وال تنفق شماال وميينا ويكون قراره في مجلس 

الوزراء مجتمعا.

ملتابعة مشتركة لنهائيات املونديال 
واجلنوب احرز كأس االستقرار.

النائب علي فياض )حزب اهلل( 
قال في حفل تأبيني في بلدة كفر 
حمام )حاصبيا( ان ما جرى من 
تفاهم بني اجليش واليونفيل اكد 
على دور اجليش وعلى ضرورة 
التنسيق معه وعلى حرمة القرى 
وخصوصيته����ا وعل����ى حرص 
االهالي على اقامة اطيب العالقات 

مع اليونفيل.
من جهته وزير االعالم طارق 
متري اك����د ان تعديل القرار 1701 
غير وارد  على االطالق ال في لبنان 
وال في مجلس االمن وال بالنسبة 

لقواعد االشتباك.
رئيس كتل����ة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد اكد امس ايضا 
على جهوزية املقاومة وعلى وحدة 
اهلها ومتاسكهم، هي الرادع للعدو 
االس����رائيلي من ان يش����ن حربا 
على لبنان. واستغرب رعد خالل 
احتفال تأبيني في بلدة حاريص 
كيف يعتبر البعض اسرائيل عدوا 
بينما باملمارس����ة يضع نفسه في 
موضع احلياد وينشب اظافره في 

حلم املقاومة.

سفر صاحلة خلمس سنوات في 
احلد األقصى، اما موضوع الضمان 
الصحي فإن تكاليفه ستكون على 
عاتق رب العمل والعامل معا، وإذا 
لم تتأمن التغطية من هذه املصادر 
فإن وكالة الغوث )االنروا( ستتحمل 
الفارق ولن تكون هناك تبعة على 
الدول����ة اللبنانية، ورمبا أنش����ئ 
حساب خاص في صندوق الضمان 

مخصص للفلسطينيني.
وقد عرض هذا املشروع على 
البطريرك املاروني نصراهلل صفير 

الستطالع رأيه وموقفه منه.
العماد ميش����ال عون  بدوره، 
كان حذر ف����ي مؤمتر صحافي له 
التحريض والشائعات  األحد من 
التي تهيئ اج����واء الفتنة وتفتح 
الطريق امام املؤامرة املعدة حلل 
مشكلة الفلسطينيني على حساب 
لبن����ان، داعي����ا ال����دول العربية 
لتحمل مس����ؤولياتها، مدافعا عن 
الذي  الفلسطيني  وجود السالح 
اعتبره سالح ممانعة ضد التوطني 
متهما الدول التي مولت تس����ليح 
الفلسطينيني عام 1975 بأنها هي 

من يسعى اآلن للتوطني.
أما على صعيد احتواء األحداث 

اليونيفيل واألهالي  املؤسفة بني 
فقد اعتبر وزير الدفاع الياس املر 
في تصريح ل����ه امس ان اجليش 
واليونيفيل مجموعة واحدة وان ما 

حصل انتهى الى غير رجعة.
وأضاف بعد لقائه قائد القوات 
الدولية اجلنرال االسباني البرتو 
اليونيفيل لديها حرية  اس����ارتا: 
التحرك مبوجب القرار 1701، وهذه 
ايضا ارض اجليش اللبناني الذي 
يعمل عليها، ونحن واليونيفيل 
مجموعة واحدة وقطعة واحدة، هم 
يؤازرون اجليش واجليش يؤازرهم 
ويقف الى جانبهم، وكلنا في النهاية 

بتصرف أهالي اجلنوب«.

المصالحة

هذا اللقاء بني املر واسارتا مهد 
الجتماع مصاحل����ة عقد في بلدة 
»تولني« اجلنوبية مساء امس االحد، 
والتي ش����هدت اعنف املواجهات 
بني اليونيفي����ل واألهالي مؤخرا، 
في حضور ضب����اط من اجليش 
اللبناني والقوات الدولية وفعاليات 
البلدية، وقد توجت هذه املصاحلة 
بنصب شاشة ضخمة أحضرتها 
الكتيبة الفرنسية في ساحة تولني 

املجتمع الدولي عن إعادة الالجئني 
إلى ديارهم، وفي حتمل املسؤولية 
عنهم تربويا واستشفائيا، وانهم 
سيظلون الجئني مبوجب إحصاءات 
األنروا ووزارة الداخلية اللبنانية 
لئال يندمجوا في املجتمع اللبناني 

يوما بعد آخر.
وف����ي املعلومات أيضا ان حق 
العمل ال يشمل املهن احلرة، حيث 
ستطبق على العامل الفلسطيني 
معايي����ر العامل األجنبي، أو غير 
اللبناني، املقيم في لبنان مبوجب 
الوثيقة احلاصل عليها من االنروا 
والداخلية، وسيخضع مع صاحب 
عمله لكل املوجبات التي يفرضها 

القانون اللبناني.
ومن حس����نات ذلك، بحس����ب 
مصادر املعلومات ان الفلسطيني 
العامل سيبتعد تلقائيا عن اعمال 
العنف او »اإلرهاب« كما هو املفهوم 
الغربي للمقاومة وسينفق كل ما 
يجنيه من عمله في لبنان، بعكس 
بعض العمال العرب الذين يرسلون 
مقبوضاتهم املالية الى أهلهم في 

خارج لبنان.
ومبوجب هذا املشروع سيعطى 
الالجئ الفلسطيني في لبنان وثيقة 

بيروت ـ عمر حبنجر
جملة قضايا وملفات تتزاحم 
على أبواب األسبوع اللبناني الطالع 
بعد طي اإلشكاالت اجلنوبية بني 
القوات الدولية وأهالي بعض القرى 
عل����ى خلفية الش����كوك املتبادلة 

بالنوايا واألهداف.
الباب األوسع سيكون ملجلس 
النواب، حيث سيستأنف النقاش 
مبلف احلقوق املدنية للفلسطينيني 
في مخيمات لبنان، كذلك ملوضوع 
التنقيب عن النفط على الساحل 
اللبناني مضافا اليهما ملف موازنة 
العام 2010 التي وقع الرئيس ميشال 
سليمان مرسوم إحالتها الى مجلس 

النواب.
أو  املدني����ة،  جديد احلق����وق 
اإلنسانية للفلس����طينيني ورقة 
عمل أجنزت على مستوى قوى 14 
آذار، وقد أرسلت إلى العماد ميشال 
عون رئيس التيار الوطني احلر 
إلبداء الرأي، عشية انعقاد اللجان 
النيابية اليوم. عضو كتلة املستقبل 
النائب عمار حوري أشار الى إجناز 
مشروع من 6 نقاط سينهي االنقسام 
املسيحي اإلسالمي، وان هذه البنود 

ترتبط بالعمل والصحة.
وقد حمل النائب نهاد املشنوق 
املشروع إلى العماد عون، وأعلن 
التداول بهذه الصيغة التي نتجت عن 
حصيلة االجتماعات التي حصلت 
في مكتب رئيس كتلة املس����تقبل 
الرئيس فؤاد السنيورة بني نواب 
املستقبل والقوات اللبنانية. ونقل 
عن املشنوق قوله ان النائب وليد 
جنبالط ال����ذي كان أول من أثار 
مسألة احلقوق اإلنسانية لالجئني 
الفلسطينيني في لبنان، وافق على 
سحب مشاريع القوانني التي تقدم 
بها، واملعروضة للنقاش في مجلس 

النواب حول هذه احلقوق.
بيد ان النائ����ب جنبالط أبلغ 
»النهار« نفي س����حب مش����اريع 
القوان����ني، مؤك����دا ان����ه ال توجد 
معلومات لديه حول هذا املوضوع 
ولم يسمع شيئا بعد وانه بانتظار 

اجللسة النيابية اليوم.

ال تمليك للفلسطينيين

خاص����ة معلوم����ات   وف����ي 
 ب����� »األنباء« فإن اقتراح القانون 
الذي أعده الرئيس السنيورة مع 
نواب »املس����تقبل« و»القوات« لم 
يلحظ السماح بتملك الفلسطينيني، 
إمنا هنالك متس����ك مبس����ؤولية 

النائب غازي يوسف

يوسف لـ »األنباء«: ال خوف على المحكمة إنما من رّدات الفعل على قرارها
عضو كتلة المستقبل يؤكد أن ال أحد يملك معلومات حول مضمون القرار االتهامي لها

جعجع: ال يمكن حل مسألة سالح 
»حزب اهلل« إال بالحوار وعلى مهل

 بيروت: اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات« اللبنانية سمير
     جعجع في حديث ملؤسسة »أسنب« للدراسات ان مسألة سالح حزب 
اهلل مطروحة منذ العام 2005 بعد اخلروج السوري من لبنان والتزال 
مطروحة حتى اليوم وستبقى، واملكان الذي جتري فيه مناقشة هذا 

االمر هو في هيئة احلوار الوطني«.
وأضاف: »ال ميكن حل مس����ألة سالح حزب اهلل اال باحلوار وعلى 

مهل، باعتبار ان هناك أمورا تأخذ وقتا أطول من اجل حلها«.
وردا على س����ؤال عن حقوق الفلس����طينيني، رف����ض جعجع »ان 
تكون »القوات اللبنانية« قد صوتت ضد حتسني االوضاع املعيشية 
للفلس����طينيني«، موضحا أنهم صوتوا ضد صفة املعجل املكرر التي 
أعطيت للمش����روع، ألن هذه الصفة ال تنطبق عليه من جهة، وكون 
النواب بحاجة للوقت من اجل دراس����ة مشاريع القوانني املقدمة من 

جهة أخرى«.
وأعلن جعجع ان االمر اجليد في سياسة الرئيس االميركي باراك 
أوبام����ا جتاه لبن����ان هو انه حافظ على النظ����رة ذاتها التي كانت قد 
أرستها ادارة الرئيس االميركي السابق جورج بوش، مشيرا في هذا 
السياق الى ان املشكلة في سياسته اخلارجية فيما خص لبنان تكمن 
في ان هذا االخير ليس موجودا على س����لم أولوياته كما كانت احلال 

ايام االدارة االميركية السابقة.
واعتب����ر جعجع ان على اوباما ان يتخذ مواقف اش����د حزما فيما 
يتعلق باملفاوضات الفلس����طينية � االس����رائيلية وعملية السالم في 
منطقة الش����رق االوس����ط. وإذ اكد ان احتمال رؤيته في سورية في 
املستقبل هو تفصيل، قال جعجع: »نعتبر اننا ممثلني برئيس احلكومة 
سعد احلريري مادامت العالقة اللبنانية � السورية لم تصل بعد الى 

مستواها الطبيعي املطلوب«.

إسرائيل بعد خارطة اهدافها: نضحي بـ »بعض« المكاسب لنحقق »هدفًا أكبر«
 بيروت: في إطار احلرب اإلعالمية النفسية التي ارتفعت وتيرتها
    في اآلونة األخيرة، أقدمت قيادة اجليش اإلسرائيلي على خطوة 
غير مسبوقة في »كشف أسرار احلرب القادمة مع حزب اهلل«، فدعت 
الصحافيني احملليني واألجانب الى مؤمتر عرضت فيه ما جتمع لديها 
من معلومات وأشرطة مصورة عن استعدادات حزب اهلل للحرب.

وحذرت فيه من ان اجليش اإلسرائيلي سيواجه حربا كهذه بكل 
ق����وة من خالل ضرب مواقع العدو القائمة في أحياء س����كنية، مما 

يعني انها ستخلف ضحايا كثيرين بني املدنيني.
جاءت هذه اخلطوة املفاجئة، التي انطوت على كش����ف العديد 
من أسرار املخابرات العسكرية اإلسرائيلية وطرق عملها في جمع 
املعلومات، بهدف تهديد ح����زب اهلل واملواطنني الذين يتيحون له 
العمل من بني صفوفهم وفي محيط بيوتهم من جهة، وبهدف حتذير 
احلكومة اللبنانية واملؤسسات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان في 
العالم من ان »إسرائيل ستكون مضطرة لقصف البلدات اللبنانية 
التي يتخذ منها حزب اهلل مواقع عسكرية إذا لم يخرج منها احلزب 
قواته«. وخالل املؤمتر الصحافي سئل قادة اجليش اإلسرائيلي عن 
احلكمة من نشر هذه التفاصيل التي تكشف عمليا العديد من أسرار 
اجليش وأسلوب عمله أمام حزب اهلل وبقية األعداء، فأجاب أحدهم: 
»هذه مخاطرة محسوبة، فهي تضحي ببعض املكاسب ولكنها تخدم 

هدفا ذا مكاسب أكثر«.

ورفض ان يعطي تفاصيل أكثر، لكن املراقبني اإلسرائيليني يرون 
ان هناك عدة أهداف من هذا النش����ر هي: التهديد أوال بأن اسرائيل 
تعرف الكثير، اط����الع اجلمهور اللبناني على حقيقة الوضع حتى 
يعرف ان حزب اهلل يبش����ره بحرب تدميرية قادمة يدفع املدنيون 
ثمنها، حتذير احلكومة اللبنانية، مواجهة خطر جلان حتقيق دولية 
في املس����تقبل والقول عمليا ان إس����رائيل حذرت من خطر إصابة 
املدني����ني ولكن أحدا لم يردع حزب اهلل عن مواصلة احلمالت التي 
تظهر إس����رائيل كجهة معتدية واس����تبدالها بالصور التي تظهرها 

ضحية اعتداءات.
املؤمتر الصحافي قاده اإلس����رائيلي العميد رونني ميرلي، قائد 
اجلبه����ة الغربية على احلدود اللبناني����ة، والذي قال ان حزب اهلل 

يجري استعدادات مكثفة للحرب القادمة.
فم����ن جهة يبذل جه����ودا كبيرة للحصول عل����ى معلومات عن 
القوات اإلس����رائيلية وحتركاتها، ومن جهة ثانية يوسع سيطرته 
على اجلنوب اللبناني ويجعل من 160 قرية لبنانية مواقع عسكرية 
له، وقدم مثال على ذلك في صور حقيقية لقرية اخليام التقطت من 
اجلو، واضعا عليها عالمات محددة تدل على وجود االستحكامات 

واخلنادق ومخازن األسلحة.
ويظه����ر منها ان ح����زب اهلل اتخذ له مواقع عس����كرية إلطالق 
الصواري����خ والقذائف، وقس����م منها أقيم على بعد بضع عش����رات 

األمتار من مس����جد أو مدرسة أو مبنى جماهيري آخر، وحتى قرب 
مستشفى، وادعى الضباط اإلسرائيليون ان هذه الصورة تنسحب 
عل����ى 160 قرية يوج����د فيها اليوم نحو 20 ألف مقاتل ينتش����رون 
مبا يعادل 30 وحت����ى 200 عنصر من جنوده املدربني في كل قرية 
منها، وعلى سبيل املثال فإن هناك 90 مقاتال حلزب اهلل في اخليام 

وعشرة مخازن أسلحة.
وادعوا أيضا ان العديد من املتكلمني باللغة الفارسية ينتشرون 
ف����ي اجلنوب اللبناني حتى اليوم، يعتقد انهم من احلرس الثوري 
اإليراني أو انهم لبنانيون يتكلمون الفارس����ية ويستخدمونها لغة 

سرية لكي ال يفهم اللبنانيون ما يقولونه.
ويوج����د بينهم قوات كوماندوز من ح����زب اهلل، وهم يحملون 
النواظير ويراقبون بها احلدود االسرائيلية، ويوجد بني أيديهم 40 
ألف صاروخ وقذيفة، 75% منها تطلق ملدى 20-50 كيلومترا وبضعة 
آالف من الصواريخ الس����ورية ذات القطر 220 و 302 ملليمتر التي 

يبلغ مداها نحو 150 كيلومترا.
وهناك صاروخ أكث����ر دقة وتطورا من تطوي����ر ايران وكوريا 
الشمالية موجود لدى حزب اهلل ويدعى »إم 600« ويصل مداه الى 
300 كيلومت����ر. وفي اآلونة األخيرة حصل حزب اهلل على صاروخ 
سكاد الذي يستطيع اصابة أي هدف في اسرائيل، وهناك الصواريخ 

البحرية.

)محمود الطويل(األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل مستقبال مفتي لبنان الشيخ د. محمد رشيد قباني خالل زيارته الداء واجب العزاء

شخصية 14 آذارية لـ »األنباء«: 
ال تغيير حكوميًا في األفق المنظور

بيروت ـ محمد حرفوش
جتددت التسريبات واالجتهادات عن تعديل حكومي مرتقب، 
وذلك على خلفية مفاعيل وتداعيات ما تعرضت له »اليونيفيل« 

أخيرا واالنقسام السياسي الذي برز حيال ذلك.
هذه التسريبات ترافقت مع اطالق بعض قوى 8 آذار اشارات الى 
ضرورة قيام حكومة أكثر انسجاما وتطابقا في الرؤية السياسية 
واملواقف الوطنية، اذ ال يجوز ان تبقى حكومة حتمل ألغاما في داخلها 

في موضوعي التعاون مع املقاومة والعالقات مع سورية«.
في املقابل، تعتقد ش����خصية 14 آذارية ان الظروف والعوامل 
واالعتبارات التي أفضت الى تش����كيل ه����ذه احلكومة بتوازناتها 
وطبيعة تركيبتها مازالت هي نفسها، وبالتالي أي تغيير حكومي 
يعني إما الدخول في أزمة وزارية أو إعادة تشكيل حكومة جديدة 
وفق توازنات احلكومة الراهنة نفسها، كما ان انفراط عقد املساكنة 
الهش وغير الطبيعي بني مكونات حكومة الرئيس سعد احلريري، 
يعني انفراط عقد التفاهم الس����وري – السعودي، وهذا ما يبدو 
مس����تبعدا في الوقت احلالي، وكذلك ال تغيير حكوميا في األفق 

املنظور.
مبعنى آخر، وبحسب الشخصية ال� 14 آذارية فإنه »إذا كانت 
احلكومة قد قامت حتت مظلة س����عودية – سورية، فهي تبقى ما 

بقيت هذه املظلة.


