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الجيش اللبناني في دائرة 
االستهداف اإلسرائيلي

بيروت: إسرائيل مازالت واقعة حتت »صدمة« 
االشتباك احلدودي عند نقطة العديسة بني اجليشني 
اللبناني واإلسرائيلي، والسبب انها لم تكن تتوقع 
وتنتظر من اجليش اللبناني ان يعالج املوقف على 
هذا النحو وان يطلق النار في اجتاه قواتها، اضافة 
الى ان هذه احلادثة كش��فت لها التحول الهادئ 
والعميق داخل اجليش اللبناني وعالقته الوثيقة 
مع حزب اهلل. سجال محدود دار داخل إسرائيل 
بش��أن الطريقة التي تعاطى بها اجليش االسرائيلي قبل وبعد 
االشتباك لتحديد ما اذا ارتكب أخطاء في التقدير والتصرف، 
واذا كانت هناك ثغرات في األداء. ومتحور هذا السجال حول 
3 آراء: األول يعتب��ر ان اجليش االس��رائيلي أخطأ في تقدير 
املوقف عندما لم يقدر ان التوتر الش��ديد الذي يش��هده لبنان 
حاليا ال يحتمل حتركا ولو بسيطا على احلدود إلزالة أشجار، 
وان التوقيت ليس مناسبا ألي حترك ميكن ان يكون مبثابة عود 
ثقاب يشعل النار واحلريق. ورأي آخر عند املتطرفني يعتبر ان 
رد اجليش االسرائيلي على مقتل أحد ضباطه كان ضعيفا ولم 
يكن كافيا، وانه كان يجب الهجوم بشدة أكبر. ورأي ثالث هو 
الرسمي يعتبر ان اجليش قام برد موزون ومدروس وفوري 
وكان معني��ا بعدم حصول تدهور في الوضع ألن االش��تباك 

حصل مع اجليش اللبناني وليس مع حزب اهلل.
هذا السجال احملدود جرى على هامش حملة إسرائيلية مركزة 
على اجليش اللبناني الذي دخل في دائرة االستهداف املباشر، 
وحيث يبدو ان األمور بالنسبة الى إسرائيل ليست منتهية بانتهاء 
االش��تباك وعودة الوضع الى طبيعته، وإمنا تتفاعل في اجتاه 

حملة مثلثة األبعاد واالجتاهات ضد اجليش اللبناني:
1 � البعد األمني في احلملة يتمثل في توجيه حتذير وإنذار 
شديد اللهجة الى اجليش اللبناني بأن تكرار ما حدث سيقابله 
في املرة املقبلة رد إسرائيلي من نوع آخر ولن مير مرور الكرام، 

وسيكون ردا غير تناسبي ومكلفا للبنان وجيشه.
2 � هجوم سياسي � إعالمي يصوب على »العالقة احلميمة« 
ب��ني اجليش اللبناني وحزب اهلل ويتح��دث عن »تغلغل حزب 
اهلل ونفوذه املتعاظم داخل اجليش اللبناني« و»تنامي التطرف 
السياسي والعقائدي في اجليش« و»تسلل حزب اهلل الى صفوفه«، 
ومساعدة اجليش للحزب في التملص من رقابة األمم املتحدة، 
وص��وال الى الكالم عن خطر من »حزبلة« اجليش اللبناني، إذ 

انه بدأ يتصرف مثل حزب اهلل بطريقة معادية ودموية.
3 � حملة ديبلوماس��ية على خطني: األول ثانوي هو األمم 
املتحدة والدعوة الى جلس��ة ثانية ملجلس األمن على خلفية ما 
خلصت إليه حتقيقات اليونيفيل من ان الشجرة التي أشعلت 
االشتباك تقع في اجلانب االسرائيلي وما تعتبره إسرائيل ان 
تصرف اجليش اللبناني لم يكن مبررا ورمبا كان مدبرا، وفي 
كل األحوال كان تصرفا استفزازيا. أما اخلط الثاني وهو األهم، 
فهو حترك إس��رائيل في اجتاه واشنطن )وباريس( متسلحة 
بهذه احلادث��ة للتأثير عليهما والضغط في اجتاه وقف عملية 

تسليح اجليش اللبناني.
وإسرائيل في حتركها هذا حتاول وتتوخى ان تثير مخاوف 
لدى واشنطن من احتمال حتول األسلحة األميركية التي يتلقاها 
اجلي��ش اللبناني الى حزب اهلل، ومن احتمال ان يقوم اجليش 
باس��تخدام األس��لحة التي تزوده بها الوالي��ات املتحدة ضد 

إسرائيل.
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مرحلة التهدئة مبنظارين: على رغم انقطاع احلوار 
املباشر مع السيد حسن نصراهلل الذي اليزال 
يتريث في اس���تجابة طلب رئي���س احلكومة 
االجتماع به، يجمع بني الرجلني قاسم مشترك 
هو الس���عي إلى التهدئة الت���ي دعا إليها خادم 
احلرمني الشريفني والرئيس السوري، وكانت 
ثمرة اتفاقهما في قمة دمش���ق قبل ساعات من 
القمة الثالثية في قصر بعبدا وتفرقهما نظرة 
كل منهما املتباينة إلى هذه التهدئة: يريد األمني 
العام حلزب اهلل التهدئة فرصة اليجاد معاجلة 
جدية للقرار الظني ومس���ار احملكمة الدولية، 
ويريد رئيس احلكوم���ة التهدئة فرصة أيضا 
إلمرار القرار الظني إيذانا بانطالق عمل احملكمة 
الدولية، إذ من دون قرار اتهامي لن يسع احملكمة 
بدء احملاكمات كمرحلة جوهرية في كشف هوية 

قتلة الرئيس احلريري.
إلغاء اجتماع 14 آذار عشية غداء بعبدا: أرجأ الرئيس 
سعد احلريري اجتماعا كان متوقعا عشية وصول 
العاهل السعودي والرئيس السوري معا الى لبنان 
لقادة 14 آذار، اال انه ألغى االجتماع من دون معرفة 

األسباب.
دمشق والرياض في مركب لبناني واحد: يقول محللون 
سياسيون في بيروت ان أهمية القمة السعودية 
� السورية في قصر بعبدا انها أنتجت املعادالت 
التالية: أوال: الرياض ودمشق في مركب واحد 
في لبنان، فإما ان يفش���ال أو ينجحا. ورغم ان 
استتباعات نتائج الفشل متباينة على الطرفني، 
لكنها بش���كل عام موجودة والطرفان مدعوان 
لتقاسمها في حال حصولها. ورمبا ان كثيرا من 

اللبنانيني لم يفطنوا لهذه 
املعادل���ة اجلديدة اآلنفة، 
خالل مرحل���ة ارهاصات 

والدة القمة، ولكنهم اآلن استشعروا ان ال� »س 
� س« وضعت صورة دمشق والرياض في اطار 
واحد في هذه التجرب���ة العربية وذات االبعاد 

الدولية املهمة لكليهما.
� ثانيا: ان القمة ادخلت لبنان في هدنة عربية 
ليس فقط في مواجهة تداعيات احملكمة الدولية، 
لكن ايضا مبواجهة كل االس���تحقاقات الداهمة 
واخلطرة التي تزدحم على اجندة املنطقة حتى 

نهاية هذا العام.
وانطالقا من نهج الواقعية السياسية التي تعبر 
عن ان معادلة ال� »س � س« دخلت سن النضوج 
السياسي، فإن كال من الرياض ودمشق توافقتا 
على ان تكون قمتهما في دمش���ق متهيدا لقمة 
ميدانية على االرض في لبنان ولكن ما ينقص 
هذه الهدنة العربية، هو امكانية بروز التحدي 
االقليم���ي بوجهها، وهو م���ن مصدرين اثنني، 
مع اختالف الغايات واملنطلقات، اسرائيل التي 
لديها مصلحة في ابقاء الوضع الداخلي اللبناني 
هشا وقابال لالستثمار فيه في مشاريع فنت يتم 
توظيفها في غير اس���تحقاق مقبل، وباالخص 
اس���تحقاق حق العودة للفلسطينيني في اطار 
التسوية النهائية. واملصدر الثاني يتمثل بطهران 
التي تخشى من ان ال� »س � س« ليست اال مبنزلة 
فترة »خطبة« عربية لسورية هدفها الوصول 
الى طالقه���ا من ايران وعقد قران جديد لها مع 

الواقع العربي الرسمي.

إقلي�م اخل�روب والزعامة 
اجلنبالطية: العالقة بني احلزب 
التقدمي االش��تراكي وتيار 
املستقبل في اقليم اخلروب مازالت مقطوعة ويسودها 
التوتر واجلفاء وحتديدا بني النائب محمد احلجار 
ومسؤولي االشتراكي. ويوجه مسؤولو االشتراكي 
انتقادات حادة للنائب حجار وللدكتور بسام عبدامللك 
مسؤول املستقبل في اقليم اخلروب ويحملونهما 
مس��ؤولية تدهور العالقة، في حني يعتبر جنبالط 
ان اقليم اخلروب خط احمر بالنس��بة له، وبالتالي 
فإن 80% من جهده الش��خصي منصب على اقليم 
اخلروب وهو يتابع اوضاع االقليم شخصيا وبشكل 
يوم��ي مع الوفود وحتى مع املواطنني فرديا، علما 
ان العالقة بني جنب��الط واحلجار متوترة في ظل 
حتريض مسؤولي املستقبل على املواقف السياسية 
االخيرة جلنب��الط، والقول بان م��ن حق االقليم 
االستقاللية عن جنبالط وان زمن الهيمنة اجلنبالطية 
على االقليم انتهى، علم��ا ان العالقة بني جنبالط 
وقوى املعارضة في االقليم جيدة وحتديدا مع النائب 
الس��ابق زاهر اخلطيب الذي احترم اخلصوصية 
اجلنبالطي��ة في االقليم ولم يدخل بأي تنافس مع 

جنبالط حتى في عز اخلالف بينهما.
تداول القرار الظني دوليا: ينقل عن ديبلوماسي 
غربي معتمد في األمم املتحدة أن آليات ما بعد 
القرار الظني مت التداول فيها مطلع شباط املاضي 
بني االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون ووزير 
لبناني في حكومة سعد احلريري، وعد بتشكيل 
فرقة من اجليش اللبناني تتراوح بني 300 و600 
عنص���ر، تكون جاهزة لتلبية اي طلب او قرار 

ميك���ن ان تطلب���ه احملكمة الدولي���ة لتطبيق 
العدالة.

اال ان رد الفعل الذي بدر عن حزب اهلل وحلفائه 
ف���ي لبنان في تلك الفترة اطاح بهذا الوعد ومت 

اهمال فكرة تشكيل تلك الفرقة.
مركز اعتراض املخابرات الهاتفية: وزارة الداخلية 
لم تتسلم بعد مركز التحكم اخلاص باعتراض 
املخابرات الهاتفية في مبنى وزارة االتصاالت 
ف���ي بيروت على رغم االنتهاء من جتهيزه منذ 
أشهر، علما ان الهدف من انشائه هو ايجاد حل 
نهائي للطلبات التي ترد الى وزارة االتصاالت 
من األجهزة األمنية واملراجع القضائية للحصول 
على »داتا« االتص���االت الهاتفية اخلليوية أو 
متابعة اتص���ال هاتفي أو أكثر على الش���بكة 

الثابتة.
وعلم ان تس���لم وزارة الداخلية ملركز التحكم 
اخلاص باعتراض املخابرات اليزال يحتاج الى 
مزيد من الوقت الستكمال اجلهاز البشري الذي 
سيتولى ادارته على وجه صحيح، علما انه مت 
تدريب 17 ضابطا وعنصرا على العمل في املركز، 

اال ان هذا العدد ليس كافيا.
أصدرت  »ألفا« تلزم موظفيها باالس�تئذان قبل السفر: 
إدارة ش��ركة »ألفا« للخلوي تعميما داخليا ألزمت 
مبوجبه جميع موظفيها احلصول على إذن خاص 

من اإلدارة قبل السفر إلى اخلارج.
مناقالت عسكرية بعد عمالء اخلليوي: استدعى كشف 
عدد من العمالء املتهمني بالتجس���س ملصلحة 
اسرائيل إجراء تبديالت في مواقع مختلفة سواء 

في مؤسسات عسكرية أو مدنية.

أخبار وأسرار لبنانية

وّهاب لقراءة كالم جنبالط بتأٍن: صمام أمان بوجه ما يحاك لنا
اكد رئيس تيار »التوحيد« الوزير االس����بق  
وئام وهاب خالل افتتاح مس����توصف عني جرفا 
اخليري ف����ي حاصبيا، على اهمية الكالم الكبير 
الذي صدر عن النائب وليد جنبالط بعد عودته 
من س����ورية، معتبرا ان هذا الكالم يشكل صمام 
امان وضمانة مبواجهة كل ما يحاك للبنان، داعيا 
اجلميع الى قراءة هذا الكالم بتأن كبير الن فيه 
نصيحة حقيقي����ة ومخلصة لدرء اخلطر القادم 

على لبنان.
واضاف: الننا لن نتهاون مع اي محاولة الن 
تصبح محكمة الدجل والنف����اق الدولي تتحكم 
مبصير اللبناني����ني وبالعالقة بينهم وان حتدد 
مستقبل لبنان، فهذه احملكمة اآلتية الينا تستطيع 

احلكومة رفضها باسم كل اللبنانيني وباسم الوفاق 
الوطني، وان ترفضها درءا للفتنة وحفاظا على 
الس����لم االهلي وقال: »كل مؤسس����ة حكومية او 
عسكرية او غير ذلك ستتعاطى مع هذا القرار � 
الفتنة وسنعتبرها مؤسسة اسرائيلية وسنتعامل 

معها على هذا االساس«.
وطمأن على وقع الزيارات امللكية والرئاسية 
العربية وحركة املوفدين من كل اقطار الدنيا، بأن 
هذا السياق ما كان ليأتي لوال القدرة واالمكانية 
التي بلغها وطننا لبنان والذي اصبحت قوته في 
مقاومته التي باتت مبندرجاتها التي ذكرت تشكل 
احللق����ة االقوى في مفاصل الصراع في وجه كل 

االحتالالت واالعتداءات والقرارات املسبقة.

»التقدمي االشتراكي« يرفض استهداف حمادة .. وإيقاف ثالثة موظفين »غير مدنيين« بشبهة التعامل

نقوال: »الوطني الحر« أشرف من فرع المعلومات ومن كل الصحافة
بيروت � يوسف دياب - خلدون قواص

استأثر توقيف القيادي في التيار »الوطني احلر« 
العميد املتقاعد فايز كرم باهتمام االجهزة القضائية 
واالمنية، وقد تاب���ع فرع املعلومات في قوى االمن 
الداخلي التحقيق معه حول املعطيات املتوافرة عن 
ضلوعه في التعامل مع اسرائيل، وأكد مصدر امني 
ان فايز كرم »بات اآلن حلقة اساس���ية في مسلسل 
العمالء« واشار الى ان هذا املوقوف وبحسب اعترافاته 
االولية اضطلع مبهمات تشكل خطرا على امن الدولة 
ومؤسساتها، وقال: صحيح انه لم يثبت حتى اآلن 
تنفيذه عمليات امنية لصالح العدو، اال ان املهمات 
التجسسية التي اوكلت اليه تعتبر متميزة، خصوصا 
لناحية تكليفه من قبل املوساد بجمع معلومات عن 
شخصيات سياسية وعسكرية وقيادات حزبية هي 

دائما حتت املجهر االسرائيلي.
وتوقع املصدر ان يأخذ التحقيق االولي مزيدا من 

الوقت مع كرم، الن احملققني يتجنبون 
اجهاده واستجوابه لوقت طويل مراعاة 
لوضعه الصحي، خصوصا انه سبق 
ان اج���رى عملية قل���ب مفتوح قبل 

سنوات.
واشار املصدر الى ان بداية التواصل 
بني كرم واالسرائيليني متت في بداية 
الثمانينيات خالل تس���ليمه منصبا 
عس���كريا مهما في اجلنوب في شرق 

بيروت.
وثمة اتصاالت ج���رت عام 2009 
س���نة االنتخابات النيابية التي كان 

مرشحا لالنتخابات فيها على الئحة النائب سليمان 
فرجنية، الذي رفض اخذه على الئحته رغم ضغوط 
حليفه العماد ميش���ال عون الذي كان فايز كرم من 

اقرب املقربني اليه.

وذكرت صحيفة »الشرق« البيروتية 
انه مت اعتقال ثالثة موظفني غير مدنيني، 
من ذوي الرتب الرفيعة بشبهة التعامل 
مع العدو االسرائيلي ما يوحي بأنهم 

عسكريون.
وكانت شائعات سرت عن مالحقة 
ش���خصيات ون���واب ووزراء بجرم 
التعامل، وردا على هذه التس���ريبات 
ق���ال النائب مروان حمادة، ان جهات 
معروفة وراء هذه التسريبات، علما انه 
يرضي القتيل وليس يرضي القاتل. 
ب���دوره نائب رئيس احلزب التقدمي 
االشتراكي دريد ياغي، قال ردا على سؤال حول دور 
النائب مروان حمادة في ترتيب شهود الزور انني 

انفي هذه التسريبات جملة وتفصيال.
وفي هذا الس���ياق رأى عضو تكت���ل »التغيير 

واالصالح« النائب نبيل نق���وال  نقوال، في حديثه 
لقناة »lbC« حول اعتقال العميد املتقاعد فايز كرم، 
ان هناك واجبا على وزي���ري الداخلية زياد بارود 
والعدل ابراهيم جنار اال يتركا الصحافة على عنانها 
الن لكل ش���يء حدودا وهناك كرامات لالشخاص، 
معتبرا ان هناك توجها وخطة لكي يتم املس بالتيار 
الوطني احلر وبكرامة التيار، واضاف: اذا استمرت 
هذه التس���ريبات عبر الصحف من املصادر االمنية 
غير املعلنة واذا اس���تمر هذا االسلوب في التعاطي 
ولم يكن هناك توضيح من قبل املعنيني في الدولة 
فإننا س���نقول ان هناك شبهات حيال التحقيق مع 

العميد كرم.
وختم بالقول: هناك حملة مركزة لضرب »التيار 
الوطني احلر«، فليتنازل وزير الداخلية قليال ويعلن 
حقيقة االمر، فالتيار الوطني اشرف من فرع املعلومات 

ومن كل الصحافة اذا ارادوا التجريح بنا.

سليمان يطلق من العديسةحملة لتسليح الجيش »رغم اعتراض بعض الدول«
بيروت � عمر حبنجر � داود رمال

عش����ية املؤمت����ر الصحاف����ي 
املنتظر لالم����ني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل غدا، والذي 
سيعرض فيه باالدلة املادية، ضلوع 
اسرائيل بجرمية اغتيال الرئيس 
اذاعة  رفيق احلريري، كما تقول 
»النور« الناطقة بلس����ان احلزب، 
احتدم التجاذب حول املوقف من 
احملكمة، وحول اجلواسيس، وكان 
الالفت احلملة املنسقة من اعضاء 
كتلة التغيير واالصالح على نشر 
االخبار عن تورط القيادي في التيار 
العميد املتقاعد فايز كرم قبل ثبوت 
ما هو منس����وب اليه، بحيث بدا 
التشكيك مبا نشر عن الرجل، مقدمة 
ملوقف دفاعي يعتمده السيد نصر 
العماد  السياسي  اهلل عن حليفه 
ميشال عون، ورمبا حتدث عون 
نفسه اذا لم يصدر عن القضاء ما 

يثبت تورط الرجل.
ويبق����ى اجلنوب ف����ي واجهة 
املواقف منذ االصطدام بني اجليش 
اللبناني وقوات االحتالل االسرائيلية 

على محور العديسة.
وفي هذا االط����ار زار الرئيس 
ميشال سليمان موقع اجليش في 
العديسة يرافقه قائد اجليش العماد 
جان قهوجي حيث التقيا ضباط 
الذين شاركوا في  وجنود املوقع 
املواجهات، وعكست زيارة الرئيس 
دعم الدولة وتبنيها للجنود الذين 
طالبت اسرائيل مبحاسبتهم رسميا. 
كما التقى سليمان قادة اليونيفيل. 
وقد اطلق رئيس اجلمهورية العماد 
ميش����ال س����ليمان حملة وطنية 
وعربية ودولية لتسليح اجليش 
اللبنان����ي داعيا الدول الش����قيقة 
والصديق����ة ملس����اعدة اجلي����ش 
مبختلف انواع االسلحة التي متكنه 
من الدفاع عن لبنان، اذا كان همها 
قي����ام الدولة كذلك دعا اللبنانيني 
القادرين الذين يريدون االستثمار 
في لبنان الى ان يستثمروا ايضا 
في اجليش اللبناني عبر متكينه 
من امتالك السالح املناسب، الفتا 
ردا على حملة اسرائيل لدى الدول 
ملنع تس����ليح اجليش الى وجوب 
انطالق حملة تبرع لبنانية لتسليح 
اجليش وجتهيزه بشكل الئق لتنفيذ 
مهمته الوطنية الن في ذلك فائدة 

للجميع.
ولفت رئيس اجلمهورية الى ان 
اجليش اللبناني هو صمام االمان 
للوحدة الوطنية للوطن وان من 
يستطيع القيام مبهامه على احلدود 
ف����ي مواجهة العدو االس����رائيلي 

يستطيع القيام مبهامه في الداخل، 
ورأى ان التش����كيك بوالء ضباط 
اجليش ووحداته وجنوده يهدف 
الى زرع الفتنة واستفراد اجليش 
كما كانت اسرائيل حتاول قبل العام 

2006 االستفراد باملقاومة.
كالم رئيس اجلمهورية جاء في 
خالل زيارة تفقدية للجنوب امس 
ش����ملت مقر قيادة اللواء احلادي 
عشر وحاجز العديسة الذي قصفه 
العدو االسرائيلي واستشهد نتيجته 
عسكريان للجيش اللبناني ومراسل 

صحيفة »االخبار« في اجلنوب.
واطلع رئيس اجلمهورية من 
العميد طلي����س واجلنرال البرتو 
اسارتا قائد قوات اليونيفيل على 
تفاصيل ما حدث داعيا الى املزيد 
من التنسيق بني اجليش والقوات 
الدولية لتطبيق القرار 1701 الذي 
التزال اسرائيل تخرقه باستمرار 
واخلرق االخير كان عنوان الثالثاء 

الفائت.
مع ضباط اللواء

الرئيس س����ليمان  ث����م رأس 
اجتماع����ا حضره ضب����اط اللواء 
حيث عزاهم بالشهداء الذين سقطوا 
نتيجة العدوان ونوه بعزم اجليش 
وجهوزيته للحفاظ على احلدود 
والدفاع عن االرض، مكررا تصميم 
الدولة على تسليح اجليش بأسلحة 

دفاعية متطورة.
الرئي����س س����ليمان:  وق����ال 

ما كان التحرير ليحصل وكذلك في 
عدوان مت����وز 2006 الذي نعيش 
في ايامه، ايضا ادى اجليش دورا 
بطوليا في عدة اماكن، وكان يسعى 
لالشتباك مع العدو وقدم خمسني 
ش����هيدا، ان تاري����خ اجليش هو 
تاريخ مشرف بالتصدي السرائيل.
واضاف: ضرب البنى التحتية ال 
يكسر وطنا واستشهاد عسكريني او 
مقاومني او مدنيني يؤدي الى جيل 
اشد التزاما بالوطنية، وهم باتوا 
يعرفون ه����ذا االمر لذلك يلعبون 
الطائفية ويحاولون  الفتنة  على 
عبر التهديدات الوصول الى غايتهم،  

حمل����ة وطنية وعربي����ة ودولية 
لتس����ليح اجليش اللبناني داعيا 
الدول الشقيقة والصديقة ملساعدة 
أنواع األسلحة  اجليش مبختلف 
الت����ي متكنه من الدفاع عن لبنان 

اذا كان همها قيام الدولة«.
وتزامنت جولة الرئيس سليمان 
اجلنوبية مع زيارة مستشار املرشد 
االعلى للثورة االسالمية علي اكبر 
واليتي للجنوب يرافقه الس����فير 
االيراني غضنفر ركن ابادي، حيث 
زار معلم مليتا اجلمادي ومعتقل 
اخليام، والتقى هناك مسؤول حزب 
اهلل في اجلنوب الشيخ نبيل قاووق 

االس����رائيليون يستغربون كيف 
ان اجلي����ش تصدى لهم، في املرة 
السابقة اس����تغربوا واآلن ايضا 
اجلي����ش واج����ه التص����دي وله 
تاريخ كبير بالتصدي السرائيل، 
من املالكية ال����ى 12 آيار 1970 في 
العرقوب حيث قاتل قتاال بطوليا. 
وقدم الشهداء خالل عناقيد الغضب، 
وكنت انا قائد واس����تهدفوني في 
رأس العني في صور، واستش����هد 
سائقي، فاجليش كان دائم احلضور 
مبا اتيح له من انتشار وعتاد ولم 
يقصر يوما، في التحرير عام 2000 
لو لم يكن اجليش داعما للمقاومة 

وأعلن الرئيس اللبناني أن احلكومة 
ستضع في جلستها املقبلة خطة 
لتس����ليح اجليش »بكل ما يلزم، 
وذلك بغض النظر عن مواقف بعض 
الدول من هذه املسألة«. وأوضح 
سليمان ان »حملة تسليح اجليش 
س����تبدأ ومجلس الوزراء سيتخذ 
ق����رارا حول إقرار خطة ثالثية او 
خماسية«. واعتبر ان هناك »حملة 
لعدم تسليح اجليش، ونحن نطلق 
حملة مضادة لتسليحه من خالل 
الدولة«. وجاء في بيان وزعه املكتب 
اإلعالمي لرئاسة اجلمهورية عقب 
انتهاء الزيارة ان سليمان »أطلق 

وقال ان كل ما يس����رب عن جلنة 
التحقيق الدولية من اتهامات حلزب 

اهلل يعوزها الدليل.
في هذه االثناء، كان نائب االمني 
العام الش����يخ نعيم قاسم يعتبر 
ان م����ن يرفض معادلة الش����عب 
واجليش واملقاوم����ة خارجا عن 
القرار السياسي للدولة اللبنانية 
بعدما اك����د البيان الوزاري عليها 

وبالتالي يكون ضد الدولة.

االستراتيجية الدفاعية

واضاف قائال في احتفال تربوي 
ان التصويب على املقاومة خدمة 
السرائيل، قصد ذلك او لم يقصد، 
ومن يبحث اليوم عن االستراتيجية 
الدفاعي����ة علي����ه ان يفه����م جيدا 
انن����ا نعمل ضمن اس����تراتيجية 
عملي����ة موجودة وليس من فراغ 
استراتيجي او سياسي، حيث ان 
هناك استراتيجية دفاعية قررتها 
احلكومة باملعادلة الثالثية وقررها 

اجليش بالتالحم مع املقاومة.
من جهته، رأى منسق االمانة 
العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد 
في حديث اذاعي امس ان اجليش 
اللبنان����ي اثب����ت في العديس����ة 
حضوره، وان في زيارة الرئيس 
سليمان الى اجلنوب رسالة مفادها 
أن الدولة اللبنانية حريصة على 
الدولية.  تنفيذ قرارات الشرعية 
وأكد سعيد ان حزب اهلل في الداخل 
يسعى في موضوع احملكمة الى أن 

يفرض رأيه، معتبرا انهم يضعون 
اخليار بني السلم األهلي والعدالة، 
وأن على خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ورئيس 
احلكومة س����عد احلريري خوض 
الدولية  معركة إس����قاط احملكمة 
وإذا فشال فسيكونان املسؤولني 
عن حصول فتنة سنية � شيعية. 
ورأى سعيد ان نائب األمني العام 
حلزب اهلل نعيم قاس����م والنائب 
وليد جنبالط والعماد ميشال عون 
يعملون على بلبلة الوضع اللبناني 
لوضع خيار إما السلم األهلي أو 
العدالة. متمني����ا من جنبالط ان 
يلتزم بالفريق الذي يريد إسقاط 
احملكمة الدولية ألنه سيتحول من 
موقع الى موقع آخر. وشدد سعيد 
على ان من ميلك قرائن ومستندات 
في موضوع احملكمة ان يقدمها الى 
احملكمة الدولية وليس الى الرأي 
العام لبلبلته. بيد ان وزير األشغال 
العامة والنقل غ����ازي العريضي 
اعتبر ان ما يقوم به رئيس اللقاء 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط، 
في هذه املرحلة بالذات هو ما ميليه 

الواجب الوطني حلماية لبنان.
وقال: ان التطور في اجلنوب كاد 
يذهب بالبلد الى مواجهة كبرى لكن 
تصدي اجليش أعطى بعدا حقيقيا 
ملفهوم املقاومة ودور املؤسس����ة 
الوطنية، وأضاف: ان اي انقسام 
يفتح الباب أمام أميركا وإسرائيل 

للتالعب بالوضع اللبناني.

احتدام السجاالت حول المحكمة عشية خطاب السيد نصر اهلل 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان خالل جولته على موقع االعتداء االسرائيلي في العديسة

وئام وهاب 

)محمود الطويل( أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل مستقبال النائب السابق اسامة سعد

النائب نبيل نقوال


