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س�بب  اهلل  ع�ن  االبتع�اد   
لبنان  حرب  في  إس�رائيل  فش�ل 
الثاني�ة: رأى رئيس حزب 

شاس ووزير الداخلية اإلسرائيلي إلياهو يشاي 
أن فشل إس��رائيل في مواجهة حزب اهلل خالل 
حرب لبنان الثانية س��ببه ابتعاد اليهود عن اهلل 
وق��ال إنه خالل ح��رب األيام الس��تة في العام 

1967 حصلت معجزات لشعب إسرائيل.
ونقل موق��ع يديعوت أحرون��وت االلكتروني 
أمس عن يش��اي قوله أمام طالب مدرسة دينية 
يهودي��ة في تل أبيب إنه »هاهي حرب لبنان من 
دون سورية واألردن وليبيا وأمام 2000 عنصر 
من حزب اهلل..«. وأض��اف »انظروا ماذا حدث، 
ه��ل تعرفون مل��اذا؟ ألننا قلنا: س��أعتمد على 
قوت��ي. ماذا تعتقدون أنه باإلم��كان النجاح من 
دون مساعدة السماء ومن دون توراة إسرائيل، 
م��ن دون تعلم التوراة، من ال يؤمن بأن ش��عب 

إسرائيل يعيش فوق الطبيعة هو كافر«.
 فش�ل اجلمع ب�ن الكتائ�ب والق�وات: أقر رجل دين 
مؤثر بأنه فش����ل ومنذ اخلطوة األولى، في 
محاولة اجلمع بني حزب الكتائب »األقوى في 
التاريخ« وحزب القوات اللبنانية »األقوى في 
اجلغرافيا« حتت قيادة واحدة مع أن هذا هو 

املطلوب وبإحلاح.
 مواقف بلمار: أبرز ما تضمنه حديث مدعي عام 
احملكمة الدولية القاضي دانيال بلمار )الى موقع 
)Now Lebanon ف��ي أول إطاللة إعالمية له منذ 

اندالع السجال اللبناني حول القرار الظني:
1- نف��ي أي توجه الى اص��دار القرار الظني في 

شهر سبتمبر اجلاري.
2- ربط اصدار أي قرار ظني بتوافر أدلة راسخة 

ومقنعة ذات مصداقية وبنية صلبة لالتهام.
3- التلويح باالس��تقالة في ح��ال حصل تدخل 
سياس��ي، واعتبار ان اخليب��ة الكبرى واجلدية 

هي اتهام احملكمة بالتسييس.
4- التأثر بالوضع في لبنان الذي يدفع في اجتاه 

ألن  التس��رع  ع��دم 
التسرع سيكون أسوأ 

بكثير من التباطؤ.
5- احلدي��ث عن تقدم أحرز، وع��ن قرار ظني 
سيصدر في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس في 

وقت أقرب من املمكن.
6- خطاب السيد نصراهلل )القرائن ضد اسرائيل( 
ل��م يؤثر على عم��ل املدعي الع��ام، ولكن هناك 
حتلي��ال جديا لهذه املواد بانتظار احلصول على 
املزي��د من األدلة التي بح��وزة حزب اهلل والتي 

أملح اليها نصراهلل في مكان ما من خطابه.
 اجليش اللبناني يحرر پولندين في البقاع: حرر اجليش 
اللبناني مساء امس االول سائحني پولنديني 
اختطفهم���ا لبنانيون ف���ي محيط منطقة 
بعلبك في وادي البقاع شرق لبنان. وذكر 
بيان صادر عن قيادة اجليش اللبناني »أن 
شخصني من آل جعفر أقدما على اختطاف 
س���ائحني پولنديني، وف���را بهما الى جهة 
مجهولة بواسطة سيارة نوع »رينو كليو« 
مستأجرة«. وأضاف أن أحد اخلاطفني قتل 
خالل العملية إثر اشتباك مع اجليش في 
منطقة وادي »فيسان« في منطقة »الهرمل« 
شرق لبنان، فيما الذا اآلخر بالفرار. وذكر 
اجلي���ش أنه مت نقل الس���ائحني إلى ثكنة 

»أبلح« في البقاع.
 لق�اء ندمي � تيمور: سئل النائب ندمي اجلميل رأيه 
في موق��ف النائب وليد جنب��الط الذي دعا الى 
التميي��ز بني الق��رار الظني الذي ق��د يراد منه 
اشعال الفتنة، وعمل احملكمة الدولية التي كانت 
مح��ل إجم��اع اللبنانيني، فأجاب ب��أن جنبالط 
»واضح فيما يريد وفيما يخش��اه. ما يريده هو 
بق��اء احملكمة من جهة، وع��دم وصولها إلى أي 
نتيجة من جهة اخرى، وقد يكون لديه أسبابه«.

وعن لقائه تيمور جنب��الط، أجاب: »اللقاء الذي 
جمعني به كان لقاء تعارف وذا طابع ش��خصي. 

وخرجت من اللقاء مرتاحا«.

سيف اإلسالم القذافي يبدأ تحركات
إلنهاء ملف اختفاء اإلمام الصدر ورفيقيه

أخبار وأسرار لبنانية

سيف اإلسالم القذافي

ليبيا � وكاالت: اعلنت صحيفة »قورينا« الليبية امس 
ان سيف اإلسالم القذافي أحرز تقدما باجتاه وضع نهاية 
مللف اختفاء اإلمام موسى الصدر ورفيقيه عقب زيارة قاموا 

بها إلى ليبيا في شهر أغسطس من العام 1978.
ونقلت الصحيفة عن مص����در وصفته باملوثوق عبر 
موقعها على شبكة االنترنت أن سيف اإلسالم الذي يترأس 
مؤسس����ة القذافي للتنمية بدأ التحرك لوضع نهاية لذلك 
امللف الذي قالت إنه ظل عالقا ألكثر من ثالثني عاما وأثر 
على طبيعة العالقات الليبية � اللبنانية وساهم في تعكير 
صفوها لعقود. ورغم أن الصحيفة لم تقدم تفاصيل عن 
هذا التحرك الذي يتزامن مع الذكرى الس����نوية الختفاء 
الصدر، إال أنها وعدت بكشف تفاصيله الحقا، مذكرة بأن 
سيف اإلسالم سبق أن عالج العديد من امللفات الشائكة التي 
تخص عالقات ليبيا بعدد من دول العالم، في إشارة ضمنية 

منها إلى أن هذا التحرك قد يكلل بنتائج إيجابية.

اتصاالت سورية � سعودية سحبت »بيروت منزوعة السالح« من التداول
فرنجية يعلن »الحريري رجل المرحلة«.. و»المستقبل« يؤكد أن الهدف هو حماية المقاومة.. ولبنان يترقب خطاب السيد نصراهلل غداً

»األنباء« تنشر تقرير القيادة المركزية األميركية حول خيارات التعامل مع حزب اهلل وحماس
واالعتراف به مؤسسة شرعية ومحترمة 

في احلياة السياسية اللبنانية.

حماس وغزة

ورمبا تتمثل املش���قات في غزة في دفع 
مزيد من األشخاص، والسيما منهم الشبان، 
نحو التشدد، وزيادة عدد املجندين احملتملني 
في »حماس«، انه التأثير العكسي ملا أرادت 
اسرائيل حتقيقه من احلصار في غزة، فقد 
أملت في ان يعتبر الناس »حماس« س���بب 
معاناتهم وينقلبوا عليها، إذا رفعت اسرائيل 
حصارها عن غزة، فقد جتّرد »حماس« من 
عذرها األساس���ي لرفض التفاوض مع قادة 
»فتح« من أجل تأليف حكومة وحدة، رمبا 
يتمثل األمل األفضل جلعل »حماس« تنخرط 
في االجتاه الس���ائد، في اعادة توحيدها مع 
»فتح« لتصير جزءا من سلطة فلسطينية 
واحدة وموحدة. لقد أث���ارت صور العنف 
والهمجية بني الفلس���طينيني أنفسهم بينما 
كانت »حماس« تطرد مؤيدي »فتح« من غزة 
)والتي لقي خاللها فلسطينيون من الطرفني 
مصرعهم(، روع السعوديني واملصريني الى 
درجة انهم تدخلوا، مع حتقيق جناح لم يعّمر 
طويال، في محاولة للتوصل الى مصاحلة بني 
املجموعتني الفلسطينيتني، بيد ان االنقسام 
عميق ويستمر، خالفا ل� »حزب اهلل«، تريد 
»حماس« ان حتكم وتكون لها سيطرة كاملة 
على السلطة الفلسطينية، وهي تعتبر انها 
اكتس���بت هذا احلق من خ���الل االنتخابات 
الدميوقراطي���ة. غير ان تطرفها جعلها غير 
مستساغة، وعبر اللجوء الى العنف النتزاع 
مطالبها، أحلقت ضررا بش���رعيتها في نظر 
الفلسطينيون عبر  الدولي، يفتقر  املجتمع 
اإلبقاء على عدائهم حيال إس���رائيل وحيال 
بعضهم البعض، الى كيان سياس���ي موّحد 
يستطيع ان ميثلهم بطريقة شرعية، األمر 
الذي يعترض طريق أجيال من الطموحات 
الفلس���طينية، ويجعل اسرائيل تصر على 
موقفها القائل بعدم وجود ش���ريك موثوق 

به وموحد للتفاوض معه.

طابعا رسميا على ما يجري بالفعل، أي تدريب 
»حزب اهلل« لضباط في القوات املس���لحة 
اللبنانية، ومبا ان القوات املسلحة اللبنانية 
أعلنت ان أي هجوم على »حزب اهلل« سيعتبر 
هجوما على لبنان، قد ال يكون من الصعب 
بناء جسر بني االثنني، حاليا تدعم الواليات 
املتحدة القوات املسلحة اللبنانية وجتهزها، 
ثمة خطر ان تنتهي األسلحة األميركية في 
أيدي »حزب اهلل« الذي قد يس���تعملها ضد 
االسرائيليني. من ش���أن اتفاق عدم عدوان 
رس���مي بني لبنان واسرائيل مشروط بنزع 
سالح »حزب اهلل« وتفكيك صواريخه ودمج 
إمكاناته مع قوات مسلحة لبنانية مدعومة من 
الواليات املتحدة أن يهّدئ املخاوف االسرائيلية 
م���ن أن يقوم »ح���زب اهلل بتحويل القوات 

املسلحة اللبنانية ضد إسرائيل«.
ورغم ان قيادة »حزب اهلل« تتلقى إرشادها 
الروحي من املرش����د األعلى اإليراني، فقد 
النت عقيدتها فيما يتعلق بتدمير إسرائيل، 
هناك أجنحة متعارضة داخل »حزب اهلل«، 
وبعضها أكثر راديكالية من سواها. من شأن 
استغالل هذه التصدعات إلحداث شرخ في 
»حزب اهلل« ان يضعف التنظيم، لكن كما 
رأينا مع »حماس« و»فتح«، من شأن ذلك ان 
يولد، في حال مت تدفعه الى أقصى احلدود، 
عدم اس����تقرار أكبر ال أقل، في لبنان العام 
املاضي، أجرى السفير البريطاني في لبنان 
محادثات مع قيادتي »حزب اهلل« في مجلس 
الن����واب، يجب متابعتها من جديد بالزخم 
نفس����ه الذي أجريت فيه محادثات السالم 
في ايرلندا الشمالية. مثلما تولت الواليات 
املتحدة زمام املبادرة في محادثات السالم 
في ايرلندا الشمالية، تستطيع بريطانيا ان 
تتولى زمام املبادرة في احملادثات الهادفة الى 
توحيد القوات املسلحة اللبنانية و»حزب 
اهلل« في لبنان وميكن ان ينجم عن ذلك اتفاق 
بني »حزب اهلل« والقوات املسلحة اللبنانية 
يقضي بدمج امكاناتهما وتفكيك الصواريخ 
التي تشكل تهديدا السرائيل في مقابل نزع 
»حزب اهلل« عن الئحة املنظمات اإلرهابية 

كميات كبيرة من السالح من ليبيا التي كانت 
داعمة دولية أساس���ية لإلرهاب. وكما هي 
احلال مع »حزب اهلل«، كانت جهود »اجليش 
اجلمهوري االيرلندي« جلمع األموال اسطورية 
ومنتشرة في أنحاء العالم )فكان أقل اعتمادا 
الى حد ما على ليبيا من اعتماد »حزب اهلل« 
على سورية وإيران(. كان »اجليش اجلمهوري 
االيرلندي« يتكلم باسم الفقراء واحملرومني في 
ايرلندا الشمالية متاما كما يقول »حزب اهلل« 
انه يتكلم باسم الفقراء في لبنان. ويسعى 
»ح���زب اهلل« كأقلية الى متثيل برملاني في 
حكومة أكثرية – مثلما سعى الكاثوليك في 
»اجليش اجلمهوري االيرلندي« الى تقاسم 
السلطة مع األكثرية املتمثلة في الوحدويني 

البروتستانت في ايرلندا الشمالية.
ولكن العائق األساس���ي أمام التعامل مع 
»حزب اهلل« هو رفضه القاطع للتخلي عن 
سالحه بدال من نزع السالح )مبا ان »حزب 
اهلل« هو قوة عسكرية فاعلة وليس )مقاتلي 
عصابات(، قد يكون من املمكن دمج اجلناح 
العسكري ل� »حزب اهلل« تدريجيا في القوات 
املسلحة اللبنانية، ومن شأن هذا ان ُيضفي 

من اخلدمات األساسية والسيما في جنوب 
لبنان، يحظى بدعم شعبي في اجلزء األكبر 
من لبنان، وكان ليحظى بدعم أكبر بعد لو 
ان اللبنانيني ال يخشون ان يجر لبنان الى 
مواجهة عسكرية أخرى مع اسرائيل. فبيروت 
هي مدينة متوسطية كوزموبوليتية تسعى 
جاهدة لتنعم بحياة طبيعية، فيزدهر مجتمع 
املتاجر واملطاعم واملقاهي كما كان في السابق، 
مثلما فهم البريطاني���ون بعد 30 عاما انهم 
لن يتمكنوا م���ن إلغاء »اجليش اجلمهوري 
االيرلندي«، رمبا يجب ان يفهم املجتمع الدولي 
أيضا ان »حزب اهلل« هو كذلك واقع من وقائع 
احلياة التي لن تزول، يختلف »حزب اهلل« 
اللبناني عن »اجليش اجلمهوري االيرلندي« 
من نواح عدة، لكن ثمة نقاط تش���ابه ميكن 
استخالصها وأمورا ميكن تعلمها من الطريقة 
التي ُس���وي بها ذلك النزاع، طوال 30 عاما، 
كان »اجليش اجلمهوري االيرلندي« مقاومة 
مسلحة داخل ايرلندا الشمالية، وعلى األرجح 
انه كان يعتبر املجموع���ة اإلرهابية األكثر 
فاعلية وخطورة في العالم في ذلك الوقت، 
كان »اجليش اجلمهوري االيرلندي« يتلقى 

من تقدمي املساعدة لكيانات � احلكومة اللبنانية 
و»فتح« � ال متثل س���وى جزء من الشعبني 

اللبناني والفلسطيني على التوالي.

الخلفية

واعتبر »حزب اهلل« و»حماس« تنظيمان 
مختلفان جدا وتاريخهما مختلف جدا.

و»حزب اهلل« هو ميليشيا منظمة ومسلحة 
جيدا وراسخة ذات سلطة سياسية وحضور 
عاملي اما »حماس« فهي اكثر راديكالية واقل 
تنظيما، ورغم انتخابها ممثلة عن الش���عب 
الفلسطيني، رفضت تقاسم السلطة مع اخوتها 
في حركة »فتح« ف���ي الضفة الغربية، لكن 
»حزب اهلل« و»حماس« ميلكان بعض القواسم 
املش���تركة: فكالهما يتمت���ع بالصدقية في 
الشارع، وكالهما يلتزم ايديولوجيا متشددة 
مستندة الى الدين »مع العلم ان )حزب اهلل( 
شيعي و)حماس( سنية«، وكالهما في اجلهة 
العسكرية االسرائيلية، مما  املضادة للقوة 
يكسبهما صدقية واحتراما وقوة في املنطقة 
من خالل آالف الضحايا، لكن نظرات شعبيهما 
إليهم���ا قد تكون اكثر تفاوتا، يعتبر كل من 
»حزب اهلل« و»حماس« ان لديه حس���ابات 
حالية يجب تس���ويتها مع االسرائيليني في 
موضوع االغتياالت االستهدافية، ويبدو ان 
كال من »ح���زب اهلل« و»حماس« اللذين لم 
ميض وقت طويل على اعادة بنائهما للتنظيم 
واعادة تسلحهما عقب املواجهة االخيرة مع 
االس���رائيليني، توصل في حساباته الى ان 
ثمن االنتقام من االسرائيليني في هذه املرحلة 
سيكون باهظا جدا، ويتبنى كال التنظيمني 
سياسات رفضية مناهضة بشدة إلسرائيل، 

ومع ذلك فهما براغماتيان وانتهازيان.

استعمال نموذج »الجيش الجمهوري اإليرلندي«

وقال التقرير ان »ح���زب اهلل« هو قوة 
سياسية وعس���كرية كبرى في لبنان، الى 
درجة انه يقال عنه انه »دولة داخل دولة«، 
انه متفوق عس���كريا على القوات املسلحة 
اللبنانية وافضل جتهيزا منها، ويؤّمن العديد 

رام اهلل � بي���روت: حدد تقرير حصلت 
عليه األنب���اء ل�»الفريق االحمر« التابع 
للقيادة املركزية االميركية خيارات للتعامل 
مع »حزب اهلل« وحركة املقاومة االسالمية 
»حماس«، باعتبار ان خيار تدمير التنظيمني 
ليس متاحا وكذلك خيار جتاهلهما. وقد برز 
»حزب اهلل وحماس« كالعبني اساسيني في 
الش���وارع والعواصم العربية وفي مختلف 
انحاء املنطقة، ولم يكن تدميرهما يوما خيارا 
متاحا، وقد ال يكون جتاهلهما خيارا متاحا 

ايضا.

ملخص تنفيذي

يقام في اكثر االحيان رابط بني »حزب اهلل« 
و»حماس« باعتبارهما »التوأم الشرير« في 
الشرق االوسط، وينظر إليهما، وهي نظرة 
دقيقة الى حد ما، بأنهما في يد كل من ايران 
وسورية، وقد بات هذا الرابط اكثر وضوحا 
بعد عام 2006 عندما كان التنظيمان مسؤولني 
عن خطف جنود اسرائيليني، مما اسفر عن 
انتقام شديد من اجليش االسرائيلي، ويترافق 
م���ع هذا الرابط االفت���راض الذي يعبر عنه 
النقاد والديبلوماسيون »وليس االسرائيليني« 
انه من ش���أن حتقيق تقدم ديبلوماسي مع 
س���ورية وايران ان يحل مشكلة »حماس« 
و»حزب اهلل« الن سورية وايران ستقتنعان 
بوقف تدفق السالح واملساعدات املالية الى 
التنظيمني، لكن التنظيمني مختلفان الى حد 
كبير، وسيؤدي عدم ادراك مظاملهما واهدافهما 
املنفصلة الى فشل مستمر في دفعهما نحو 
االعتدال. وعبر معاجلة املشاغل والطموحات 
السياسية واالقتصادية املشروعة ل� »حزب 
اهلل« و»حماس«، تس���تطيع الدول العربية 
املعتدلة والوسطاء االوروبيون على االرجح 
ممارس���ة تأثير عبر االحتكام مباشرة الى 
مصاحلهم الذاتية، كما من ش���أن املساعدة 
االميركي���ة لقوة دفاعي���ة لبنانية متكاملة 
تضم »حزب اهلل«، والتدريب املستمر للقوى 
االمنية الفلسطينية في كيان فلسطيني يضم 
»حماس« في حكومته، ان يكونا اكثر فاعلية 

الرئيس السوداني عمر البشير )محمود الطويل( حديث جانبي بني رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس احلكومة سعد احلريري على هامش جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أمس 

معلومات ل� »األنباء«: المحكمة الجنائية الدولية 
تطالب لبنان بالتعاون للقبض على البشير!

بيروت: تلق���ت احلكومة 
اللبنانية دعوة من احملكمة 
الدولي���ة في الهاي  اجلنائية 
حتثها على التعاون في عملية 
الق���اء القبض عل���ى الرئيس 
السوداني عمر البشير، املطلوب 
له���ذه احملكمة بدعوى ارتكاب 

جرائم حرب في دارفور.
وفي معلومات ل� »األنباء« 
انه سبق للبنان ان تلقى طلبا 
كهذا عام 2009 اثر صدور امر 
بالقبض علي���ه بجرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنس���انية، لكن 
اللبنانية لم تتسلم  احلكومة 
الطلب كونها لم تكن عضوا في 
مجلس األمن، كما بات احلال منذ 
2010/1/1 حيث بات لبنان مطالبا 
بالتعاون خصوصا بعد صدور 
امر قبض ثان في 12 يوليو 2010 

بجرم اإلبادة اجلماعية.
بيروت � عمر حبنجر

مداوالت واج���راءات املجلس 
االعل���ى للدفاع ال���ذي انعقد في 
القصر اجلمه���وري يوم االثنني، 
الوزراء  حلت بضيافة مجل���س 
الذي انعقد في بعبدا ايضا امس، 
وبرئاسة الرئيس ميشال سليمان 
وحضور رئيس احلكومة س���عد 
احلريري، الذي حصل على تزكية 
املردة سليمان  جديدة من زعيم 
فرجنية على انه االجدر لرئاسة 

احلكومة في هذه املرحلة.
ال���وزراء على  وقد مت اطالع 
املقررات غير الس���رية للمجلس 
االعلى للدفاع الذي اكد في البيان 
الصادر عنه على تشديد االجراءات 
بوج���ه اي اخ���الل باألمن، وفي 
املعلوم���ات املتوافرة ان املجلس 
ال���ذي يرأس���ه رئيس  االعل���ى 
اجلمهورية وعضوية رئيس مجلس 
الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية 
واالقتصاد واملالية واخلارجية، 
وبحضور قائ���د اجليش واالمن 
الداخلي واالمن العام وأمن الدولة، 
طلب التشدد في منح تراخيص 

حمل السالح.
وفي البيان الصادر ان املجلس 
بحث في مستلزمات املهمة الدفاعية 
للجيش وخطة تسليحه، كما بحث 
في مستلزمات اجليش وقوى االمن 
الداخلي وباقي االجهزة االمنية من 
عديد وعتاد، وبتشديد االجراءات 
بوجه اي اخالل باألمن على كامل 
االراضي اللبنانية، الس���يما في 
العاصمة بيروت وفي نطاق عمل 

اليونيفيل.
وبق���ي ثمة مقررات س���رية، 
تتعلق باالجراءات املفترضة عند 

اي اخالل باألمن.
ويب���دو ان اجتم���اع املجلس 
االعلى للدفاع انتهى الى احتواء 

مجلس الوزراء س���عد احلريري 
واملعاجل���ات الت���ي اعتمدها هي 
مواقف صادقة يج���ب حمايتها 

والتجاوب معها، ال عرقلتها.
التصريحات  الى  وفي إشارة 
العنيف���ة الص���ادرة عن بعض 
نواب حزب اهلل والتي استهدفت 
الرئيس احلريري دون ان تسميه، 
قال بيان كتلة املستقبل، انها )اي 
الكتلة( لم تقف عند بعض املواقف 
النيابية اخلارجة عن الذوق العام، 
ولن تعير األصوات النش���اذ اي 

اهتمام.
نائ���ب اجلماعة اإلس���المية 
عماد احلوت رد أس���باب حوادث 
ب���رج أبي حيدر ال���ى املؤمترات 
الصحافية األخيرة للسيد حسن 
نصراهلل والتي أعادت االحتقان 

إلى الشارع.
وفي رأي مصادر املستقبل ان 
املطالبة ببيروت منزوعة السالح 
حققت غرضها، وكانت عامل ضغط 
مهم جدا في أعقاب حوادث برج 
أبي حيدر، خصوصا انها أكدت ان 
وجود السالح داخل بيروت بات 
أمرا ممجوجا، وان اي حادث مماثل 

سيجلب النقمة على أصحابه.

فرنجية: الحريري رجل المرحلة

أما النائب سليمان فرجنية فقد 
أيد دعوة العماد ميشال عون الى 
طرح نزع الس���الح في كل لبنان 
وليس في بيروت وحدها، وأعلن 
عن رفضه تغيي���ر احلكومة في 
الوقت احلاضر، معتبرا ان الرئيس 
احلريري هو الرجل األفضل لهذه 
املرحل���ة، ولقد ع���اد مرتاحا من 

دمشق.
ورأى ان ه���ذه احلكوم���ة إذا 
استقالت فسيكون صعبا تشكيل 

غيرها.

السالح وتضييق نطاقها، وتوفير 
الدعم اللوجس���تي ف���ي بيروت 

وانتشاره في شوارع بيروت.
»املستقبل«: هدفنا حماية مبدأ 

املقاومة
وكانت كتلة املستقبل النيابية 
قال���ت في بيان له���ا ان املطالبة 
ببيروت منزوعة السالح ال تستهدف 
طرفا ما وال سالح املقاومة، بل هي 
حلماية مبدأ املقاومة من االنزالق 
في وحول األزمة، مشيرة الى ان 
عدم االعتراف بخطورة ما جرى 
ومبعاجلت���ه مبثابة نفخ في نار 
الفتنة، واعتبرت ان املواقف الهادفة 
واملس���ؤولة التي أطلقها رئيس 

القدس« غدا.

تغييب »بيروت منزوعة السالح«

وبدا الفتا ان اجتماع املجلس 
االعلى للدفاع شكل مخرجا الئقا 
لس���حب امللف���ات اخلالفية التي 
ترتبت على حادث برج ابي حيدر، 
وابرزها مل���ف بيروت »منزوعة 
الس���الح« الذي ل���م يطرح على 
املجلس اصال، وهذا ما ساعد في 
تبديد الغيوم التي كانت تتراكم 
في س���ماء مجلس الوزراء الذي 

انعقد امس.
وضمن االجراءات التي قررها 
املجلس اختص���ار رخص حمل 

ازمة احداث برج ابي حيدر بالكامل، 
في ض���وء االتصاالت التي جرت 
مع دمشق والرياض، بدليل عدم 
التطرق الى طرح »بيروت منزوعة 
السالح« والتركيز خالل االجتماع 
الذي استغرق ساعتني على البحث 
في تعزيز اجليش واالجهزة االمنية 
بالعديد والعتاد وتشديد االجراءات 
بوجه اي اخالل باألمن »في سائر 
اللبنانية والس���يما في  املناطق 
العاصمة بيروت، وفي نطاق عمل 

القوات الدولية في اجلنوب«.
والترقب اآلن ملا س���يقوله 
االمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل في خطاب »يوم 


