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بيروت ـ خلدون قواص
أعلن مفتي لبنان 
الشيخ د.محمد رشيد 
قبان���ي ع���ن اطالق 
مبادرة لصياغة عهد 
وميثاق بني املسلمني 
واملسيحيني في املنطقة 

العربية.
وأبل�����غ مفت�����ي 
اجلمهوري���ة غبط���ة 
الكاردينال مار نصراهلل 
بطرس صفير بطريرك 
انطاكية وسائر املشرق 
للموارنة خالل اتصال 

أجراه معه بانه يعمل على اجناز اطالق مبادرة لصياغة 
عهد وميثاق بني املسلمني واملسيحيني في املنطقة العربية، 
وذلك من خالل االتصاالت التي يجريها مع املراجع الدينية 
والروحية في لبنان واملنطقة العربية لعقد لقاء واس���ع 
للمراجع الدينية االسالمية واملسيحية لتوقيع هذا العهد 
وامليثاق الذي يحقق أوال أمانة العيش املشترك الصادق 
بني املسلمني واملسيحيني في املنطقة، ويقطع الطريق ثانيا 
على كل محاوالت ايقاع الفتنة بني املسلمني واملسيحيني 

لتقويض العيش املشترك بينهم.
وأبدى املفتي قباني استنكاره لالحداث املتكررة التي 
يتعرض لها املس���يحيون في املنطق���ة العربية ويبتغي 
مفتعلوها ان يظهروا هذه االحداث باس���م االسالم، وان 
يوقعوا الفتنة بني املس���لمني واملسيحيني في أوطانهم، 
مؤكدا ان هذه اجلرائم ليس���ت من االسالم في شيء، وان 
االسالم واملسلمني براء من هذه اجلرائم ومن مرتكبيها، 
وبأن االسالم بقيمه وأخالقه ومبادئه ينهى عن أذية أحد 
بسبب عقيدته وخاصة أهل الكتاب، مؤكدا رفض املسلمني ان 
س املسيحيون بسوء ال في لبنان وال في املنطقة العربية  يمُ
ورفضهم هجرة املسيحيني من بالد العرب بسبب أذية أو 

مضايقة أو إكراه ينسب الى االسالم أو املسلمني.

ميشال موسى 

د.محمد رشيد قباني 

)محمود الطويل(اللواء اشرف ريفي مستقبال النائبة بهية احلريري 

)ا.ف.پ(الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي مستقبال الرئيس سعد احلريري في االليزيه امس

أميركا ترأس مجلس األمن: لفتت مصادر ديبلوماسية 
الى ان الواليات املتحدة االميركية ستترأس مجلس 
األمن الدولي هذا الشهر، وبالتالي فإن املتوقع هو 
تزامن صدور القرار االتهامي مع رئاس���ة سوزان 
راي���س للمجلس، ما يعني حتريكا أميركيا فاعال 
ملجل���س األمن في عملية مواكب���ة لصدور القرار 
االتهامي. وحسب هذه املصادر، فإن االدارة االميركية 
تراهن على استمرار هذه املساعي ليس في سبيل 
إنضاج تسوية بل من أجل منع وحصر تداعيات 

هذا القرار.
بري منزعج: يعبر الرئيس نبيه بري عن انزعاجه من أمرين:

- توق��ف جلس��ات مجلس الوزراء الس��يما انه كان 
اتفق مع الرئيس ميشال سليمان على حتديد جلسة 
مخصصة لطي ملف شهود الزور والقبول في النهاية 
بنتائج التصويت سواء انتهى هذا امللف عند القضاء 

العادي أو املجلس العدلي.
- وقف جلسات طاولة احلوار، وهذا برأي بري أخطر 
من جتميد عمل احلكومة، معتبرا انه ال غنى عن طاولة 
احلوار في مختل��ف الظروف. وفي هذا االطار يرى 
مصدر سياس��ي انه اذا كان انعق��اد مجلس الوزراء 
في الوقت الراهن متعذرا بس��بب عقدة ملف شهود 

الزور فإنه ليس من املنطقي عدم 
انعقاد هيئة احلوار الوطني التي 
ميكن خاللها طرح املواضيع التي 

تتهدد االستقرار في لبنان وتأمني مناخات من شأنها 
تبريد األجواء امللتهبة على غير صعيد.

معطيـات جنبالطية: في اجتماع���ه به في مطلع 
نوفمبر، أبلغ الزعيم الدرزي وليد جنبالط اللواء 

محمد ناصيف املعطيات اآلتية:
- ان���ه يقف كليا، وبال لب���س، إلى جانب القيادة 
الس���ورية في اخليارات التي تقررها في معاجلة 
الوضع اللبناني، وخصوصا في موضوع احملكمة 
الدولية. )لم يعد نافرا التنكر املتدرج الذي يتخذه 
جنب���الط في إعالن خروجه الصريح من احملكمة 
الدولية واالنقالب عليها، وصوال إلى دعوته مجلس 

الوزراء إلى رفض احملكمة(.
- ال يرى مصلحة في حمل وزرائه الثالثة في حكومة 
الوحدة الوطنية على االصطفاف، في هذا الوقت 
بالذات، في جانب قوى 8 آذار في مجلس الوزراء، 
ما دام احلريري مستعدا للذهاب إلى أبعد مما هو 
عليه اليوم من الق���رار الظني واحملكمة الدولية، 
وما دام املسعى السعودي � السوري مستمرا. لم 

يحبذ الزعيم الدرزي توقيت 
إحراق املراحل، وال استعجال 

اخليارات القاطعة.
- انه جاهز للتصويت في مجلس الوزراء عندما 
ترتئي دمشق األمر، إال أن تغيير الغالبية النيابية ال 
يبدو بالسهولة املتوقعة. استثنى جنبالط 3 نواب 
أعضاء في اللقاء الديوقراطي من احتمال مجاراته 
في االنضمام إلى قوى 8 آذار في البرملان، هم مروان 
حمادة ومحمد احلجار وفؤاد السعد. ثم الحظ أن 
لثالثة نواب آخرين مبررات قد ال متكنهم أيضا من 
مجاراته، هم هنري حلو ألسباب سياسية، وعالء 
الدين ترو ألسباب مناطقية لكونه نائبا عن إقليم 
اخلروب، ونعمة طعمة ألسباب تتصل مبصاحله 

االقتصادية في اململكة العربية السعودية.
جعجع واجلميل إلى باريـس منفردين: ترجح مصادر 
ديبلوماسية فرنسية ان تتم زيارة كل من رئيس حزب 
القوات اللبنانية د.سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب 
الرئيس أمني اجلميل الى باريس )في زيارتني منفصلتني 
للقاء الرئيس نيكوال ساركوزي( قبل نهاية العام، في 
سياق احلركة الفرنسية للمساعدة في مترير »مرحلة 

القرار الظني« بحد أدنى من الهدوء واالستقرار.

اجتماع طارئ لبحث مجازر املسيحيني: دعا عضو تكتل 
االص���الح والتغيير النائ���ب نعمة اهلل أبي نصر 
الرئيس نبيه بري ف���ي كتاب مفتوح وجهه اليه 
الى دعوة االحتاد البرملان���ي العربي الى اجتماع 
طارئ لبحث املخاطر الكبيرة الناجمة عن ارتكاب 
املجازر بحق املسيحيني في العراق ومصر، ليصار 
الى اصدار التوصيات الالزمة لتنبيه الدول العربية 
املنضوي���ة في هذا االحتاد له���ذا اخلطر احملدق،  
واطالق حملة توعية من أجل اقرار التش���ريعات 
الالزم���ة لوقف هذا التدهور الذي ينافي أبس���ط 
حقوق االنسان. وتوجه أبي نصر في دعوته الى 
بري بالقول: »تعلمون يا دولة الرئيس ان ما يجري 
على أرض العراق من فرز سكاني على أساس ديني 
ومذهبي يستفيد منه أصحاب املشاريع العنصرية 
في ه���ذا الش���رق وبالتحديد اس���رائيل. ان قتل 
املسيحيني أو سواهم،  ألسباب دينية أو مذهبية 
في القرن احلادي والعش���رين على أرض الدول 
العربية بالذات، وعلى مرأى املجتمع الدولي، هو 
وصمة عار على جبني هذه الدول، كما انه يشكل 
بداية االنزالق نحو حكم الظالم الذي تريده اسرائيل 

للعرب وللمسلمني«.

موسى لـ »األنباء«: المساعي السعودية ـ السورية هي األساس
بهية الحريري تقدم لريفي درع»المبادرة الوطنية«

استقبل املدير العام لقوى 
األمن الداخلي اللواء أش���رف 
ريفي في مكتب���ه بثكنة املقر 
النائبة بهية احلريري،  العام 
في زي���ارة أعربت خاللها عن 
دعمها وتقديرها للدور الوطني 
الكبير الذي تقوم به مؤسسة 
الداخلي، وأشادت  قوى األمن 
باالجن���ازات التي حققتها في 
مكافح���ة اجلري���ة وتفكيك 
التجسس بعد كشف  شبكات 

خالياها وتوقيف أفرادها.
من جهته، شكر اللواء ريفي 
النائبة بهي���ة احلريري على 
زيارتها ه���ذه، مؤكدا ان قوى 
األمن الداخلي ستبقى الى جانب 
اللبناني، تعمل على  اجليش 
صون السلم األهلي وحفظ أمن 
الوطن واملواطن على مساحة 

الوطن العزيز.
وفي اخلتام قدمت احلريري 
لل���واء ريف���ي درع املب���ادرة 
الكبير  الوطنية ملئوية لبنان 

.2020 - 1920

بيروت ـ أحمد منصور
أك���د عضو كتل���ة التنمية 
النائب ميش���ال  والتحري���ر 
موسى ان االتصاالت واملساعي 
الس���ورية � الس���عودية هي 
اليومي  التعاطي  االساس في 
في املنطقة الرساء مناخ الهدوء 
واالستقرار في لبنان واملنطقة 
ككل، مشيرا الى ان املبادرات 
االخ���رى ملعاجل���ة الوض���ع 
السياس���ي املأزوم هي داعمة 
لتلك االتصاالت واملس���اعي، 
الفتا الى انها قطعت ش���وطا 
كبيرا، آمال في ظهور نتائجها 

في القريب العاجل.
واوضح موسى في تصريح 
الساعة  انه حتى  ل� »األنباء« 
لي���س هناك م���ن مالمح على 
اجراء تس���وية قب���ل صدور 
القرار االتهام���ي عن احملكمة 
الدولية، وال احد يستطيع ان 
يتكهن اين وصلت االمور وعلى 

ماذا تبنى، ولكن بالتأكيد هي 
محاولة للتواصل بني الفرقاء 
من اجل ايجاد قواسم للحلول، 
مؤكدا ان اآلمال معلقة على تلك 
املبادرة واالتصاالت السورية 

� السعودية.
واشار موس���ى الى وجود 
فرقاء ال يري���دون وليس من 

مصلحتهم التوصل اليه، معتبرا 
ان الواليات املتحدة االميركية 
تلعب دورا في هذا الس���ياق 
وبشد االمور الى الوراء وعدم 
اجناز االتفاق وبلورته، مشددا 
على ان اجلهود التي تبذل من 
قبل الفرقاء جميعا واملترافقة 
العربي س���توصل  الدعم  مع 
االمور الى مكان معني، مؤكدا ان 
املظلة العربية هي التي ستنقذ 

الوضع في لبنان.
ورحب النائب موسى بزيارة 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
للجمهورية االسالمية االيرانية 
ورأى انها يك���ن ان توضح 
الكثير من االمور وتؤدي الى 

خلق عالقة.
وأك���د انها زي���ارة رئيس 
حكومة لبنان لدولة صديقة 
وتش���مل توقيعا لع���دد من 
االتفاق���ات االقتصادي���ة بني 
البلدين وهي تساعد في تعزيز 

العالقات اجليدة ما بني لبنان 
انها تأخذ  وايران، موضح���ا 
طابعا سياس���يا كبيرا جلهة 
التق���ارب ما ب���ني الفرقاء في 

لبنان وايران. 
اللبناني  وع���ن الوض���ع 
في ظ���ل احلديث عن اخلوف 
والقل���ق ل���دى اللبنانيني من 
تداعيات القرار االتهامي، متنى 
موسى عدم حصول خروقات 
او اخ���الالت امنية وان تبقى 
االمور في مسارها السياسي، 
مش���ددا على اهمية وضرورة 
التواف���ق والتفاهم بني جميع 
الفرقاء اللبنانيني للعمل في هذا 
االجتاه لدرء الفنت واملؤامرات 
التي قد حتاك ضد البالد من قبل 
العدو االسرائيلي الذي يتربص 
بلبنان ويتحني الفرص للنيل 
من وحدته واستقراره الداخلي 
خدمة ملصاحله ومش���اريعه 

العدوانية.

زيارة الحريري إليران تساعد في التقارب

قرار االتهام قيد الترجمة.. وصدوره قبل إجازة بلمار وبعد ترؤس رايس لمجلس األمن
بيروت ـ عمر حبنجر

ابرز نتائج احلراك السياسي من لبنان واليه حتى اآلن كانت 
التفويض ش���به التام للمسعى الس���عودي – السوري من اجل 
معاجلة تداعيات القرار االتهامي في جرية اغتيال الرئيس رفيق 

احلريري وما تاله من شهداء.
ه���ذا التفويض تردد في مختلف العواصم املعنية من بيروت 
الى انقرة الى طهران فباريس، وقد اظهرت ذلك حصيلة الزيارات 
واملوفدين املتتابعة واملتسارعة نتيجة توقع صدور القرار االتهامي 
عن املدعي العام دانيال بلمار، اخلميس في التاس���ع من ديسمبر 
بحس���ب معلومات مصادر اعالم حزب اهلل، فيما ترجح مصادر 
اخرى صدورها غدا وبالتزامن مع تولي مندوبة الواليات املتحدة 

سوزان رايس رئاسة مجلس االمن الدولي لهذا الشهر.
وف���ي معلومات ل� »األنب���اء« ان ثمة معطي آخ���ر يرجح هذا 
املوعد لصدور القرار، وهو ان اجازة امليالد للمدعي العام الكندي 
بلمار تبدأ في العشرين من ديس���مبر، ما يعني ان علي�ه اصدار 
القرار وانتظ�����ار رأي قاضي االحالة فيه ثم ص��دوره بص����ورة 

رسمية.
وف���ي معلومات ل� »األنباء« ان القرار اصبح اآلن قيد الترجمة 
الى اللغات احلية املعتمدة في األمم املتحدة وبينها اللغة العربية، 
وينقل ديبلوماسيون عن بلمار قوله ان احملكمة الدولية ما حلت 
ببل���د اال وواكبته املصاعب، هكذا في س���يراليون وفي كامبوديا 
ورواندا ويوغسالفيا )الس���ابقة( لكن بالنتيجة استقر االمن في 
تلك الدول، ولبنان مثل هذه الدول س���يحصد االس���تقرار بفضل 

هذه احملكمة.
ويقول عارفو بلمار انه ال يعير اي اهتمام لتداعيات قراره في 
بي���روت، وجل اهتمامه ان يقدم ق���رارا اتهاميا ناجحا، يحفظ له 

تاريخه القضائي الطويل.
يشار هنا الى قول لنائب االمني العام حلزب اهلل الشيخ نعيم 
قاسم وهو ان احلزب يفي اآلن بحماية قوات الطوارئ الدولية في 
جنوب لبنان، اما بعد صدور قرار االتهام مبا يحتمل ان يتضمنه 
بالنسبة حلزب اهلل، فال احد يضمن رد فعل اهالي اجلنوب جتاه 
هذه القوات. ورمبا هذا ما يش���غل بال حكومة الرئيس الفرنسي 
ساركوزي في اتصاالتها ومباحثاتها مع االطراف اللبنانية حرصا 

منها على سالمة جنودها في جنوب لبنان.

ما يطلبه الفرنسيون

والتقدير ان هذا املوضوع سيكون محل نقاش في زيارة الرئيس 
سعد احلريري الى باريس التي وصل اليها من طهران حيث التقى 
الرئيس الفرنسي نقوال ساركوزي على غداء عمل ظهر امس الثالثاء، 
ج���رى التركيز خالله على مس���ار التحاورات ف���ي لبنان وكيفية 
اخلروج من االزمة السياس���ية القائم���ة واحتماالت ما بعد صدور 

القرار االتهامي.
ونقلت مصادر عن ديبلوماسيون فرنسيني ان املسؤولني الفرنسيني 
سيركزون مع احلريري على استطالع موقفه من االوضاع املتصلة 

واسع من عدد كبير من الدول، وهذا ما يعّول عليه في لبنان كجسر 
الجتياز نهر األزمة القائمة الى ضفة االستقرار املأمول.

وفي هذا السياق، نقل زوار الرئيس ميشال سليمان عنه تفاؤله 
بقرب ظهور نتائج املبادرة السعودية � السورية التي تسير باالجتاه 
الصحيح. وفي اش���ارة الى تعطل مجلس الوزراء قال سليمان: ال 

يجوز ان تبقى مصالح الناس معلقة.

لجنة عليا لبنانية ـ إيرانية مشتركة

وفي ختام زيارته الى طهران، قال الرئيس احلريري في مؤمتر 
صحافي عقده مع نائب الرئيس اإليراني: نحن هنا باس���م حكومة 
الوحدة الوطنية التي متثل جميع اللبنانيني نعبر عن ارادة وطنية 
جامع���ة في بناء عالقات ودية ومتينة مع اجلمهورية االس���المية 

االيرانية.
وأشار الى تش���كيل جلنة عليا مش���تركة بني البلدين ملتابعة 
االتفاقات االقتصادية، ولبنان يش���كر إلي���ران وقوفها الى جانبه 
في مواجهة احلرب االسرائيلية وتداعياتها على اللبنانيني في كل 

باحملكم���ة الدولية وما تكون لديه م���ن معطيات من جراء احلراك 
السياسي الذي قام به، اضافة الى زيارات الرئيس رجب اردوغان 
ورئيس وزراء قطر حمد بن جاس���م ال���ى بيروت واخيرا حصيلة 

محادثاته في طهران.
وقالت صحيفة »املستقبل« ان فرنسا تريد ان تفهم من الرئيس 
احلريري اوجه املساعدات التي يطلبها منها، وما اذا كان لديه مطلب 
محدد مع التأكيد على الدعم الفرنسي املكرر للبنان.وحكومته مع 
االش���ارة الى الرغبة في ابالغ احلريري دعمها للمسعى السعودي 
� السوري، وااللتزام مبنع تدهور الوضع قبل صدور قرار االتهام 

وبعده، وجتنب اي تسوية على حساب العدالة.
والحظت مصادر أخرى ان كل الدول مبا فيها املتورطة بالنزاعات 
في لبنان، مباشرة او مداورة ال جتد مصلحة لها في تفلت الوضع 

اللبناني من ضوابطه، وبالتالي االنزالق الى ما ال حتمد عقباه.

تفويض واسع

واستنادا الى ذلك بدأ املسعى السعودي � السوري يحظى بتفويض 

املناطق وينوه بش���كل خاص بالدعم املميز الذي قدمته الى أهلنا 
في اجلنوب والبقاع والضاحية اجلنوبية.

وفي بيروت كان هناك موقف ايجابي الفت لرئيس القوات اللبنانية 
س���مير جعجع من اخلطاب األخير لألمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل حيث رأى ان هذا اخلطاب متيز بالهدوء وااليجابية، 
وانه واجه القرار االتهامي مبنطق القرار االتهامي، لكنه اس���تغرب 
مخاطبة مواطنني عاديني عن دراسات تقنية في غاية التعقيد تتطلب 
خبراء على مستوى عال ليبرهنوا انها صحيحة ام ال، مكررا القول 
ان احملكمة موجودة وال ش���يء يدل على تسييسها، ألن االتصاالت 
السعودية � السورية متوقفة اآلن وبالتالي املعطيات على حالها.

بيد ان األمني العام لتيار املستقبل أحمد احلريري قال في حديث 
متلفز ان املسعى السعودي � السوري يسير بشكل جيد لكنه يحتاج 
الى مس���عى لبناني داخلي إلجناحه، داعيا الى عدم استباق القرار 

االتهامي بأحكام مسبقة.
م���ن جهته، النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة دعا 
العقالء في هذا الوطن الى ان يستجيبوا جلهود سورية والسعودية 

للتوصل الى تفاهم يرفع يد املؤامرة عن لبنان.

حوري: القرار ليس نهاية العالم

النائب عمار حوري عضو كتلة املستقبل النيابية دعا الى مساحة 
استقرار واسعة ملواجهة ما بعد صدور القرار االتهامي.

وأض���اف: البعض يحاول ان يظهر األمور وكأن القرار االتهامي 
ه���و نهاية العالم ونهاية لبنان، وه���ذا كالم تهويلي ال ينطبق مع 
واقع احلال، فما من لبناني شريف ينظر الى مرحلة ما بعد القرار 
االتهامي وكأنها مرحلة تشف وثأر، ونحن قلنا من البداية ان هذه 
احملكمة إلحقاق احلق وتطبيق العدالة، وليس ألي شيء آخر، ومن 
هنا اجلميع مسؤول عن الظروف التي قد تلي صدور القرار االتهامي، 
وأيا تكن األسماء التي سيطولها القرار فإن أصحابها يثلون أنفسهم، 
وال يثلون طائفة او مذهبا او حزبا او منطقة، وعلى الفريق اآلخر 
ان يقلع عن هذه اللغة التي يثبت فيها على نفس���ه استعمال لغة 
العنف، وبأنه قادر على الذهاب الى أساليب تدينه بالدرجة األولى، 

اخليار الوحيد هو مواجهة املرحلة املقبلة مبرونة.
وعن زيارة احلريري الى طهران قال عضو املستقبل انها خطوة 
يبنى عليها، وهي كرس���ت العالقة مع طهران من دولة الى دولة، 

وهذا ما يريح اللبنانيني.
وأش���ار الى ظهور تباينات في املواقف، وهذا برأيه من طبيعة 
األمور، والبيان الذي صدر عكس ذلك، وأنا متفائل واألمور ستصل 

الى خواتيمها.

زهرا: الحزب حقق أهدافه

م���ن جهته، عضو كتلة القوات اللبناني���ة النائب انطوان زهرا 
أشار أمس الى ان األهداف الكبرى ل� »حزب اهلل« وحلفائه حتققت 
اليوم، بدءا من شل احلكومة وتعطيل احلكم، معتبرا ان احلكومة 

باتت اليوم أقل من حكومة تصريف أعمال.

تفويض إقليمي ودولي للمساعي السعودية ـ السورية.. وجعجع يشيد بهدوء خطاب السيد نصراهلل

أخبار وأسرار لبنانية

استنفار لـ »اليونيفيل« بعد تسلل »قاعديين« للجنوب مفتي لبنان يعلن عن مبادرة »عهد وميثاق« 
بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة

بيروت ـ محمد حرفوش ووكاالت
عاد الوضع في اجلنوب اللبناني الى دائرة االهتمام 
واملتابعة السياسية والديبلوماسية، في ظل معلومات 
ترددت حول اس����تنفار قوات »اليونيفيل« من الدرجة 
البرتقالية، والذي يشمل سلسلة من التدابير االمنية، 
بينها وقف تنقل املواكب في صورة شبه كاملة، وقطع 
االتصال بني القطاعني االوسط والشرقي، وارجاء تبديل 
الوحدات العاملة التي اجنزت مهماتها ريثما تتحس����ن 
االحوال، كذلك مت اس����داء النصح ملسؤولي اليونيفيل 
من عسكريني ومدنيني، بتقنني جتوالهم خالل املرحلة 
املقبلة نظرا الى االخطار التي يكن ان حتدق بهم جراء 

االوضاع الراهنة.
وفي تفاصيل املعلومات التي وردت في تقرير امني 
حصلت عليه قن����اة OTV التابعة للتيار الوطني احلر 
ان القوات الدولية تبلغت منذ مدة عن تس����لل عناصر 
اصولية قريبة من تنظيم »القاعدة« الى اجلنوب بغية 
تنفيذ عملية معينة ضد هدف لم يحدد بدقة في التقرير 
املذكور والذي وضع في الوقت نفسه الئحة ب� 35 هدفا 
محتمال، ومن االهداف احملددة في التقرير مراكز اليونيفيل 
واخرى للقوى االمنية والعسكرية اللبنانية املتعاونة 
معها، اضافة الى شخصيات من تيار املستقبل واخرى 

من التيار الوطني احلر.

»حزب اهلل« ينشر أكثر من 40 ألف صاروخ على الحدود
عواص����م - وكاالت: أص����درت 
منظمة »املشروع االسرائيلي« أو 
»The Israel Project« اإلسرائيلية 
شبه احلكومية تقريرا أشارت فيه 
الى تزايد عدد الصواريخ التابعة 
ل� »حزب اهلل« مل����ا يزيد على 40 
ألف صاروخ وضعت مباشرة على 
اللبنانية.  احلدود اإلسرائيلية - 
وحسب تقدير أجهزة االستخبارات 
اإلسرائيلية، فإن »حزب اهلل« يتلك 
مخزونا احتياطيا ضخما في أطراف 

أخرى من لبنان. وتخشى إسرائيل، 
وفقا ملا يورده التقرير من أن إيران 
تقوم بلعب دور كبير لم يسبق أن 
مارسته من قبل في لبنان، ويتضح 
ذلك من خالل االزدياد امللحوظ في 
الزيارات التي قام بها قادة عسكريون 
وسياسيون إيرانيون إلى لبنان في 
السنتني األخيرتني، وفق ما جاء على 

لسان مسؤولني إسرائيليني.
التقرير أن »حزب اهلل«  وذكر 
يحص����ل على صواري����خ قصيرة 

وبعيدة املدى من ثالث طرق: بحرا 
وجوا وعن طريق احلدود السورية. 
ويلفت التقرير الى أن »حزب اهلل 
يخزن السالح في الغرف احملصنة 
حتت األرض وفي املباني بني صفوف 
املدنيني، في حني تستخدم املباني 
العامة كنقاط مراقبة، وال يس����مح 
لقوات األمم املتحدة املؤقتة في لبنان 
)اليونيفيل( بالدخول إلى األماكن 
اخلاصة، مم����ا يجعل من الصعب 

رصد عمليات تهريب السالح«.


