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 حزب اهللا أولوية «مركزية»
ــة ــدود اجلنوبي ــى احل ــر عل ــدد التوت ــع جت ــروت: م  بي
ــغل صناع القرار في  ــا يش   للبنان اليزال حزب اهللا هاجس
اسرائيل كما وسائل اإلعالم اإلسرائيلية وعن هذا الهاجس وغيره 
من الهواجس األمنية اإلسرائيلية نقلت صحيفة «معاريف» عن 
ــكرية إسرائيلية رفيعة املستوى قولها إن «عرضا  مصادر عس
سريعا خلريطة التهديدات األمنية حيال إسرائيل، يظهر مشهدا 
ــتمر إيران في  مهما ورمبا مفاجئا لقوس التهديدات، ففيما تس
ــهد  ــدو األول للدولة العبرية، وهو واقع قائم لم يش كونها الع
ــلم التهديدات،  ــزب اهللا املرتبة الثانية في س ــرا، يحتل ح تغيي
ــات العنيفة بينه وبني  ــوء احتمال جتدد املواجه وذلك على ض
ــة يأتي في أعقاب  ــيرة إلى أن «إمكان املواجه ــرائيل»، مش إس
ــؤولي حزب اهللا لتنفيذ  التصعيد اإلعالمي األخير، وحتفز مس
ــؤول العسكري في احلزب  عملية انتقام ردا على اغتيال املس
ــرائيلية نفسها، «حتتل  ــب املصادر اإلس عماد مغنية». وبحس
ــورية املرتبة الثالثة في سلم التهديدات، تليها حركة حماس  س
في قطاع غزة في املرتبة الرابعة، من دون أي ربط بني قدراتها 
وإرهاب الضفة الغربية. أما في املرتبة اخلامسة، فيأتي اجلهاد 

العاملي، الذي ضلل االستخبارات اإلسرائيلية طويال.
  بدورها كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «إسرائيل 
ــطاء أميركيني، أن تزويد  ــوريني، من خالل وس أوضحت للس
ــاز للخط األحمر،  ــر للتوازن، هو اجتي ــالح كاس حزب اهللا بس
ــرائيل يوضحون أن  وخرق للتوازنات». وكتبت أنهم «في إس
إدخال صواريخ مضادة للطائرات والدروع، إضافة إلى أجهزة 
رادار، إلى لبنان، سيكون في الواقع تغييرا جوهريا في الوضع، 

ضد مصلحة إسرائيل».
ــرق دائما  ــإن «حزب اهللا الذي يخ ــب الصحيفة، ف   وبحس
ــخ القليلة قلق من  ــن ١٧٠١ وآخرها صواري ــرار مجلس األم ق
ــالح أخرى، ميكن  ــرائيلي في حال إدخال منظومات س رد إس
ــوازن، من بينها صواريخ إيرانية  ــرائيل أن تعدها خرقا للت إس
ــرائيل  ــورية، وتعد أكثر دقة وفتكا، ما يقلق إس طورت في س
بصورة خاصة، لكونها بالفعل أصبحت موجودة لدى حزب اهللا 
ــارت إلى أن «احلزب قلق من أن تقرر إسرائيل  منذ زمن». وأش
ــخ أو تلك، هي هدف ميكن  ــن طرف واحد، أن هذه الصواري م
ــن نصراهللا ال ينوي وال  ــه». وترى «يديعوت» ان حس مهاجمت
ــكري ضد إسرائيل.  مصلحة له وال رغبة في القيام بعمل عس
العكس هو الصحيح، فهو في احلقيقة خائف من قيام إسرائيل 
مبهاجمته. هذا ما تقوله «يديعوت أحرونوت». واألسباب الدالة 

على ذلك كثيرة.
ــى لبنان  ــالل احلرب عل ــرائيل كثيرا خ ــد تخوفت اس   لق
ــارض مع عقيدتها  ــا، األمر الذي يتع ــن انتقالها الى أراضيه م
ــرب على غزة.  ــررت هذه املخاوف خالل احل ــكرية. وتك العس
ــرعان ما أدرك االسرائيليون ان في امكانهم اللجوء الى  لكن س
ــاء اطالق الصواريخ، وحتى يتمكن اجليش من  املالجئ في أثن
ــاهدناها قبل  ــية التي ش القضاء على اخلطر. والصدمة النفس

ثالثة أعوام لن تتكرر.
  وفي سياق املتابعة اإلسرائيلية لتدريبات اجليش اإلسرائيلي 
استعدادا الحتماالت نشوب مواجهة عسكرية جديدة مع حزب 
ــرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» حتقيقا عن نشاط  اهللا، نش
فرقة عسكرية خاصة حتمل اسم «شاحاف»، وهي شعبة جلمع 
املعلومات القتالية عن العدو، تتدرب حاليا على جمع املعلومات 
عن حزب اهللا في إطار القيادة الشمالية للجيش اإلسرائيلي. إن 
فرقة جمع املعلومات تعمل بطرق عدة، فهي تستخدم العمالء، 
ــر البنية التحتية.ولم  وجتمع املعلومات قرب احلدود، وحتض
ــرب املقبلة مع «حزب  ــتطع قائد الفرقة التنبؤ مبوعد احل يس
ــة مختلفة، وأن اجليش  ــتنتهي بنتيج اهللا»، لكنه يعتقد أنها س

اإلسرائيلي سينتصر في هذه احلرب. 

 إسرائيلية  صحافة 

 عبداملجيد صالح 

 الرئيس ميشال سليمان مستقبال وفد اللقاء الوطني في بيت الدين 

 بيروت: إضافة إلى اجلانب السياسي وتعقيداته، سلطت
  األضواء على اجلانب الدستوري من األزمة احلكومية، 
وحتديدا ما يتعلــــق بصالحيات وأدوار وخيارات كل من 
رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة املكلف او املعتذر. وفي 

هذا االطار تقول مصادر خبيرة في الشأن الدستوري:
  ان صيغة حكومية يســــلمها الرئيس املكلف لرئيس 
اجلمهورية ليست ملزمة لألخير ما دام الرئيسان سيوقعانها 
معا، مما يحملهما مســــؤولية دســــتورية مشتركة ما إن 
ميهرانها. بذلك ميلك كل منهما حــــق عدم املوافقة على ما يقترحه 
اآلخر، ســــواء عند طرح الصيغة احلكومية أو عند إدخال تعديالت 
عليهــــا. وهي في أي حال ال تبصر النور من دون توقيعيهما. وكما 
ليس للرئيس املكلف مهلة دستورية ملزمة ترغمه على التقيد بها 
لتأليف احلكومة أو االعتذار عن عدم التأليف، ليس لرئيس اجلمهورية 
أيضا مهلة دستورية ملزمة ترغمه على التقيد بها إلجابة الرئيس 
املكلف عن التشــــكيلة التي يقترحها. عندئذ، في ظل عدم اتفاقهما 
على صيغة حكومية يوقعانها فورا، يدخل الرئيســــان االستحقاق 
احلكومــــي في الوقت الضائع، نظرا إلــــى أن أيا منهما خارج نطاق 
توافقهما ال يسعه إلزام اآلخر مبا يتصوره ملا ينبغي أن تكون عليه 

احلكومة اجلديدة.
  رئيس اجلمهورية يقاسم الرئيس املكلف صالحية تأليف احلكومة 
ما داما يوقعانها معا، وال يسع أحدهما فرض أي تصور على اآلخر، 
األمر الذي عبر عنه الرئيس في اجتماعه مع معاونيه حتى ســــاعة 
متقدمة من مساء أمس بتأكيده ان رئيس الدولة ليس صندوق بريد. 

وهذا املوقف الذي ينطبق على البند الرابع من املادة ٥٣ القائلة باتفاق 
الرئيســــني على تأليف احلكومة، وكذلك قبول استقالة الوزراء أو 
اقالتهم، يصح أيضا على البند الثاني من املادة نفسها التي ال حتيل 
رئيس اجلمهورية صندوق بريد عند إجرائه االستشارات النيابية 
امللزمــــة لتكليف رئيس احلكومة، بل جتعله معنيا بتأمني أوســــع 
غالبية نيابية وليس بالضرورة غالبية فريق سياسي واحد كقوى 
١٤ آذار حول الشخصية املرشحة للتأليف، وهو الدور املنوط برئيس 
اجلمهورية، أضف أنه يوقع منفردا مرسوم تسمية الرئيس املكلف 
رئيسا ملجلس الوزراء. وتعكس هذه الصالحية الدور نفسه الذي 

يضطلع به كمرجعية معنية بتكوين السلطة اإلجرائية.
  رفض الرئيس سليمان توقيع التشكيلة ينهي مفاعيل التكليف 
املمنوح للرئيس املكلف، وهو (أي الرئيس املكلف) اذ استمد شرعيته 
الدستورية من الغالبية النيابية التي سمته، فإن فاعليته تقف عند 
أبواب رئيس اجلمهورية متى رفض التصور األولي لتأليف احلكومة 
ومتى رفض الرئيس املكلف كذلك ادخال تعديالت عليه وأصر عليه 
كما هو، ذلك ان امتناع رئيس اجلمهورية عن توقيع مراسيم تأليف 
احلكومة يشــــكل، وينبغي ان يكون كذلك، دافعا رئيسيا للرئيس 

املكلف لإلقدام على االعتذار عن عدم تأليف احلكومة.
  االعتذار يطرح بدوره مسألة دستورية وسياسية في آن، وهي أن 
الرئيس املكلف يتخلى عن مهمته باالعتذار لدى رئيس اجلمهورية، 
بعدما حاز ثقة الغالبية النيابية التي أهلته لتأليف احلكومة اجلديدة. 
وهو يصبح إذ ذاك أمام مرجعية واحدة هي رئيس اجلمهورية الذي 
كان قد خســــر في إصالحات اتفاق الطائف إحدى أبرز صالحياته، 

عندما ناط به الدستور منفردا تكليف الشخصية التي يرتئي لتأليف 
احلكومة من ضمن مواصفــــات يقررها رئيس اجلمهورية وتراعي 
التوازن السياسي، وال يكتفي بإصدار مرسوم التكليف فحسب. لم 
تلزمه تلك الصالحية إجراء استشارات نيابية، مع ذلك اتبع الرؤساء 
املتعاقبون في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف عرف إجراء استشارات 
نيابيــــة غير ملزمــــة، أصبحت مبرور الوقت آليــــة ملزمة لرئيس 
اجلمهورية وكذلك نتائجها، وأرغمته على تكليف الشخصية التي 
تنبثق من إرادة طائفتها أوال وأخيرا. ترى مصادر معارضة انه وفق 
االجواء اخلارجية والداخلية فإن اعادة تكليف احلريري مرة اخرى 
بعد االعتذار رمبا يكون مستبعدا السباب عديدة ابرزها ان االسباب 
التي ســــتؤدي الى اعتذاره ستبقى هي هي بعد تكليفه مجددا طاملا 
اصر على موقفه الذي جعله يطرح تشكيلته احلكومية من «طرف 
واحد». وان اجواء التواصل والتفاهم السوري- السعودي تفرض 
العمل من اجل حكومة وحدة وطنية وليس اي حكومة اخرى، وهذا 
يتناقض مع ما تســــرب مؤخرا بأن احلريري اذا ما جدد له سيعمل 

لتشكيل حكومة ال تراعي صيغة الـ ١٥-١٠-٥.
  وفي هذا املجال تعتقد املصادر ان العودة بالرئيس فؤاد السنيورة 
أمر غير مطروح وهذا يعني ان الفرصة متاحة امام مرشحني آخرين 
معتدلني امثال: الرئيس جنيب ميقاتي او الوزير محمد الصفدي او 
الوزير السابق عدنان القصار. علما بأن اوساط الرئيس احلريري 
وتكتل ١٤ آذار اعلنوا مسبقا انهم سيعيدون تسمية سعد احلريري 
رئيسا للحكومة في استشارات ملزمة اذا رفض اجراء تعديالت على 

تشكيلته خصوصا اذا كانت تعديالت سياسية. 

 األزمة الحكومية من المنظور الدستوري

احلق باالنفراد في احلكم. معتبرا 
ان االنقالب على صيغة الـ ١٥/١٠/٥ 
لن يكون مخرجا مشرفا من األزمة 
امنا ســــيؤدي حكما الى مزيد من 
التعقيدات، ال بل الى مزيد من سوء 
الوضع السياسي العام في البلد، 
مؤكدا اصرار فريق املعارضة ع لى 
صيغة الـــــ ١٥/١٠/٥ وذلك العتبار 
الفريق املذكور انها اساس نهائي 
للبناء احلكومي وألي تشــــكيلة 

حكومية مقبلة.
  واكــــد النائب صالح تســــمية 
كتلة «التنمية والتحرير» للنائب 
سعد احلريري خالل االستشارات 
النيابية املرتقبة، مشيرا في املقابل 
الى انه بالرغم مما سبق على القادة 
جميعا فتح املزيد من ابواب احلوار 
والنقاش الهادئ ومحاولة البحث 
بجدية وفي العمــــق عن املفاتيح 
السرية ألبواب احللحلة التي سبق 
للنائب جنبالط ان تكلم عنها اثر 
انضمامــــه الى الئحــــة املطالبني 
ـ  العالقات السعودية  بتســــوية 

محاولة دس البعض في قوى ١٤ 
آذار الكالم همسا وفي العلن بان 
صيغة الـ ١٥/١٠/٥ لم تعد مقبولة 
عند تشكيل أي حكومة مقبلة، وبأن 
القوى املذكورة قد تعتمد توجهات 
جديدة حيال التأليف كحكومة من 
لون واحد أو ما شابهها من اشكال 
وألوان ملجرد كونها اكثرية نيابية 
وملجرد اعتقادها خطأ بانها صاحبة 

 بيروت ـ زينة طبارة
  أســــف عضو كتلــــة «التنمية 
والتحرير» النائب عبداملجيد صالح 
حملاولة البعض من قوى االكثرية 
النيابية حتميل الرئيس نبيه بري 
جزءا من اســــباب فشل التشكيلة 
احلكومية ملجرد كونه ركنا اساسيا 
من اركان املعارضــــة، معتبرا ان 
هؤالء يقرأون مســــار التطورات 
السياســــية بصورة معكوسة ال 
متت الى الوقائع واملواقف بصلة، 
مذكــــرا اياهم بــــأن الرئيس بري 
كان اول من ســــمى النائب سعد 
احلريري لرئاسة احلكومة واول 
من ســــيعاود تسميته مرة ثانية 
خالل االستشارات النيابية املقبلة، 
وايضا كان اول املبشرين بوالدة 
احلكومــــة اميانا منه بأن اجلميع 
يسعى لتحقيق مصلحة لبنان قبل 
اي مصلحة شخصية اخرى، امنا 
تلكؤ اآلخرين ورهاناتهم الدولية 
املصحوبة بصوالت وجوالت يومية 
لهم في مهاجمة قيادات املعارضة، 

ساهمت الى حد كبير في ايصال 
الى  التشــــكيلة احلكومية  مسار 
الى  طريــــق مســــدود، وبالتالي 
اعتذار الرئيس احلريري عن عدم 

التأليف.
  ولفت النائب صالح في تصريح 
الــــى ان «اجلوقة»  لـ «األنبــــاء» 
التي  السابقة (على حد تعبيره) 
كانت تتهم الرئيس بري بتعطيل 
املجلس النيابي، عادت هي نفسها 
اليوم لتحاول تسويق ما لم ولن 
يتسوق معها من تشويه لصورته 
وملبادئه وتاريخه الوطني، متسائال 
عن كيفية مساهمة الرئيس بري 
في فشل التشكيلة احلكومية وهو 
كان ومــــازال الصائــــم عن الكالم 
حرصا منه على التهدئة وعلى عدم 
تفعيل االزمة ومســــبباتها، وذلك 
ضمن حركة سياسية له لم تتوقف 
بالتعاون والتنسيق مع الرئيس 
سليمان ورئيس اللقاء الدميوقراطي 

النائب وليد جنبالط.
  هذا واســــتغرب النائب صالح 

السورية، معتبرا من ناحية اخرى 
انه ينبغي ان يكون اتفاق الدوحة قد 
كون املناعة واجلرأة والشجاعة لدى 
القادة اللبنانيني لتخطي الكثير من 
العقبات والعقد وإلجراء التنازالت 
املتبادلــــة من اجل قيــــام الركائز 
االساســــية للبناء اللبناني. وعن 
الــــكالم اخيرا عن احتمال اللجوء 
الى اتفاق ثان إلجناز التشــــكيلة 
احلكومية على غرار اتفاق الدوحة 
الذي أجنــــز بنتائجه االنتخابات 
الرئاســــية واالنتخابات النيابية، 
رأى النائب صالح ان املقدمات التي 
ســــبقت اتفاق الدوحة هي غيرها 
اليوم سواء من حيث الوقائع أم 
من حيث العناوين املطروحة، وان 
لبنان ليس بحاجة الى اتفاقيات 
بني قادته تكون وليدة احداث أمنية 
كالتي ســــبقت اتفاق الدوحة، اذ 
يجب باعتبــــار النائب صالح ان 
يكون اجلميع قد اتخذوا العبر من 
املاضي االليم. وعن تدهور الوضع 
االمني في اجلنوب من خالل اعادة 

اطالق الصواريخ على دولة العدو، 
رأى النائب صالح ان األمن املصان 
في منطقة اجلنوب وحتديدا في 
شــــمال الليطاني بفضل التعاون 
والتنســــيق بني قوات اليونيفيل 
واجليش اللبناني رمبا يكون قد 
البعض وحــــرك غرائزهم  أزعج 
التخريبية في توقيت خبيث، في 
محاولة لزعزعة الثقة في القوى 
املذكورة اعاله، واصفا الصواريخ 
املطلقة باللقيطة التي ال شأن لها 
سوى العبث بأمن الشعب اللبناني 
عمومــــا واجلنوبــــي خصوصا، 
وإلحلاق الضرر على املســــتويني 
السياســــي واالمني، مشــــيرا الى 
وجود مجموعــــات باتت معروفة 
الهوية واالهداف تتربص شــــرا 
بلبنان وتترقب اللحظة املناسبة 
لالنقضاض على االستقرار االمني 
فيه ومحاولــــة انضباط املقاومة 
الــــى اغتيــــال دور قوات  اضافة 
الدوليــــة «اليونيفيل»  الطوارئ 

واجليش اللبناني. 

 وصف الصواريخ المطلقة من الجنوب بـ«اللقيطة» والهادفة إلى اغتيال دور اليونيفيل

 صالح لـ «األنباء»: االنقالب على الـ «١٥/١٠/٥» لن يكون مخرجًا لألزمة

 بيروت ـ عمر حبنجر
  أدرجـــت هويـــة مطلقـــي 
الصواريخ من بلـــدة «القليلة» 
اللبنانيـــة باجتاه مســـتعمرة 
نهاريا في شـــمال فلسطني في 
خانة املجهول، فيما بدت أهداف 
هذا احلدث الثالث من نوعه هذا 
العام واضحة املعالم بوجوهها 
احمللية واالقليمية املتعددة األبعاد 

واخللفيات.
  وكالعادة، تقدمت اســـرائيل 
بشكوى امام األمم املتحدة حملت 
فيها احلكومة اللبنانية مسؤولية 
اطالق الصواريخ التي اعتبرتها 
منوذجا اضافيا لوجود انشطة 
ارهابية جنـــوب نهر الليطاني، 
ما يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 
١٧٠١، وان احلكومة اللبنانية ال 
حترص على ان تكون اراضيها 
خالية من النشاط املسلح لغير 

القوات الرسمية والدولية.
  لبنانيا، لم تكون األصداء أقل، 
وهناك مثـــل لبناني يقول «من 
يتلقى ضربات العصي ليس كمن 
يعدها»، وبالتالي ثمة قناعة انه 
ايا كان عنوان صواريخ «الليبان 
ام  بوست» اجلنوبية، حكومية 
اقليمية، او حتـــى دولية، فإن 
مردودها السلبي عنوانه لبنان، 
الذي دعا رئيسه ميشال سليمان 
الى مالحقة الفاعلني، مبا يضمن 
االلتزام بالقرار الدولي ١٧٠١ الذي 
يحظر العمليات العسكرية جنوبي 

منطقة الليطاني.

  عملية خطيرة

  رئيس احلكومة فؤاد السنيورة 
وصف العملية بـ «اخلطيرة» ملا 
حتمله من استهدافات متعددة، 
منها العمل علـــى توتير اجواء 
الـــى دائرة  واســـتدراج لبنان 
التأزمي، وهو مـــا تعمل الدولة 

على جتنبه.

  الجيش يتهم جهة مجهولة

  قيادة اجليش اللبناني، مديرية 
التوجيه اصدرت بيانا اتهمت فيه 
جهة مجهولة بإطالق صاروخني 
من منطقة القليلة، جنوب صور 
من نوع «غراد» باجتاه االراضي 
الفلسطينية احملتلة، قام بعدها 

 ارتدادات وتفاعالت صواريخ «الليبان بوست».. وبعبدا تلمح إلى احتمال تأخير تشكيل الحكومة

 لبنان: تصعيد سياسي متبادل وسليمان ينتقد مبالغة األكثرية واألقلية في الشروط 

العدو االسرائيلي باالعتداء على 
لبنان، برمـــي ١٢ قذيفة مدفعية 
املنطقة  انفجـــرت في محيـــط 
املذكورة من دون وقوع اصابات 

باالرواح.
  قيادة القوات الدولية، اعلنت 
من جهتها نشـــر قوات اضافية 
في منطقة صور، ملنع التصعيد، 
وقد فتحت «حتقيقا فوريا» في 

احلادثة.
  القراءات احمللية للصواريخ 
الى اســـرائيل بالبريد  املرسلة 
اللبناني، ترجح البعد االقليمي 

للعملية.
  اما عــــن االبعــــاد احمللية، 
فاملراقبــــون ال يســــتبعدون 
استفادة بعض القوى من املعنى 
التهويلــــي لهذه الصواريخ في 
سبيل تذكير املعنيني بتشكيل 
التحوط  احلكومة، بضــــرورة 

واحلذر واخذ العبر.
  وكان الرئيس ميشال سليمان 

حدد يومــــي الثالثاء واالربعاء 
النيابية  موعدا لالستشــــارات 
امللزمة العادة تســــمية رئيس 
الذي سيكلف تشكيل  الوزراء 

احلكومة.
املوالي  الفريقـــان،    وباشـــر 
اوراقهما ملا  اعـــداد  واملعارض، 
بعد التكليف، علـــى اعتبار ان 
اسم الرئيس املكلف وهو سعد 
احلريري بات محسوما، وسط 
طروحات متقابلة ومتعاكســـة 
غالبـــا، وقد جلـــأ الطرفان الى 
التصعيـــد مـــن اجل حتســـني 

الشروط.
الرئيس ميشـــال    وهنا أملح 
سليمان الى احتمال تأخر والدة 
احلكومة اجلديدة، التي سيباشر 
االستشـــارات بشـــأنها بعد غد 
الثالثاء، وقـــال لوفد من اللقاء 
الوطني في اقليم اخلروب، ان ذلك 
يجب أال يؤثر على عمل املؤسسات 

وتلبية حاجات املواطنني.

  كما حتدث سليمان في اشارة 
الى تعقيدات التشكيل احلكومي 
عن املبالغة في وضع الشروط 

من جانب األكثرية واألقلية.
  وحتدث عن لبنان بتنوعه 
البشري واجلغرافي وعن أهمية 
دوره كملتقى حضارات وأديان، 
ومن هنا أهميته كرسالة في ظل 
األزمة العاملية املتصلة باإلرهاب 

وبصراع احلضارات.
  وشدد ســــليمان على أهمية 
الدميوقراطية امليثاقية وضرورة 
إيجاد قانــــون انتخاب عصري 

مينع التقسم العمودي للبلد.
  واشار الى ان لبنان جتاوز 
في عهــــده سلســــلة حتديات 
أهمها احلروب األهلية الداخلية 
ومفاعيل احلروب االسرائيلية 
واالنسحاب السوري من لبنان، 
مؤكــــدا أهميــــة التمييــــز بني 
الوجود السوري وبني االحتالل 

االسرائيلي.

الرئيس ســــليمان    وحتدث 
عن عــــودة لبنان الــــى موقعه 
الدولية، متوقفا  الســــاحة  في 
الســــياحي هذا  أمام املوســــم 
الصيــــف، والــــذي كان األهــــم 
في تاريخ الســــياحة اللبنانية 
منذ االستقالل بحسب تقارير 
الشركات السياحية. وقال: نحن 
ال ننظر الى السياحة من خالل 
مردودها املالــــي، بل من خالل 
املــــردود املعنــــوي، كما تناول 
أهمية عــــودة اجليش اللبناني 
الى اجلنوب ودوره في التصدي 
لعدوان يوليو ٢٠٠٦ الذي أحبط 

مخططات اسرائيل لشقه.

  أسس حزب اهللا

  نائــــب االمني العــــام حلزب 
اهللا الشيخ نعيم قاسم قال ان 
احلزب يتحرك لتشكيل احلكومة 
املقبلة ضمن اربعة اسس هي: 
احلرص على تشــــكيل حكومة 

التزاما بالصيغ  وحدة وطنية 
اتفقنا عليهــــا، وتضامن  التي 
املعارضة مع بعضها وان احلوار 
هو الطريــــق الى احلل واخيرا 
ان احلكومة اللبنانية ليســــت 
العطــــاء اجلوائــــز الحد، وهي 
ليست جائزة لنتيجة االنتخابات 
وليست جائزة لفريق دون آخر، 
اجلائــــزة الي طرف ينجح في 
ادارة البــــالد من خالل حكومة 

وحدة وطنية.
  رئيس كتلة التغيير واالصالح 
العماد ميشال عون اتهم «الفريق 
اآلخر» بعدم الرغبة في تشكيل 
حكومة وحــــدة وطنية، وقال 
في حديث متلفــــز بعد عودته 
من رحلــــة أوروبية، ان االزمة 
احلكوميــــة لم تكــــن متعلقة 
الداخليــــة فقط، وامنا  بوزارة 
بتخطي الرئيس املكلف احلدود 
الدســــتورية املوضوعة له في 

تأليف احلكومة.

  واشار عون الى ان ال حكومة 
اال بعد استشارة االطراف املعنية 
والتفاهم معهــــا، واصفا رغبة 
الــــوزارات  احلريــــري بانتقاء 
والوزراء بأنها ســــابقة ما كنا 
لنمشــــي بها، النها ســــتكرس 
عرضا ان رئيس احلكومة هو 
الوزارات وينتقي  الذي يعطي 
االسماء، وانه يسعى للخالص 
مــــن آخر تقليــــد حتى يصبح 
رئيس الــــوزراء حاكما مطلقا، 
كأنه امير او ســــلطان او حاكم 

ملقاطعة.
  وحول مرشحه القادم لتولي 
احلكومة قال عون انه لن يسمي 

من ال يتكلم معه.

  دفاعا عن الديموقراطية

  من جهته «الرئيس احلريري» 
كما باتت تصفه وسائل اعالم 
«املســــتقبل»، قال امس االول 
ان اعتــــذاره كان دفاعــــا عــــن 

الدميوقراطية والدستور وملنع 
حتويل رئاســــتي اجلمهورية 
والوزراء ملجرد صندوق لتسجيل 

االمالءات.
افطــــار جمعية  فــــي    وقال 
املقاصد اخليرية االســــالمية، 
بعــــد ٧٣ يوما كان اجلواب هو 
هو، كما في اليوم االول، تشكيل 
احلكومة مبفهومهــــم، االقلية 
تفرض شروطها، وفخامة رئيس 
اجلمهورية ورئيس احلكومة 
املكلف يطبقان هذه الشروط، ثم 
يتعاونان على تشكيل ما تبقى 
من احلكومة بعد تنفيذ شروط 
االقلية، وعند هذه النقطة كان من 
الطبيعي ان اقول بوضوح انني 
لن اقبل هذه القراءة املغلوطة 
لدستور اجلمهورية اللبنانية.

  اوساط قريطم كررت امس ان 
احلريري لم يحسم امر تكليفه 
تشكيل احلكومة مجددا، وانه 

مازال يدرس االحتماالت. 

 بيروت ـ سمر دياب
  حسم القضاء اللبناني اجلدل الذي دار 
حول نوع توصيف االتهام الذي سيوجهه 
وادعى النائب العام املالي القاضي فوزي 
أدهم علـــى رجل األعمال صالح عز الدين 
ومعاونه يوســـف محمد فاعور املوقوفني 
ايضا، كما ادعى على كل من انيس محمد 
قانصوه، وعلي محمد حبشي ومحمد بزي 
وهبة اسعد طيخي وعلي قعيق وكل من 

يظهره التحقيق.
  وأسند أدهم الى املدعى عليهم املذكورين 
ارتكابهـــم جرائم اإلفــــــالس االحتــيالي 
واعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد 
واملراباة واالحتيال ومخالفة قانون النقد 
والتسليف سندا ملواد تصل عقوبتها الى 
السجن سبع سنوات، واحالهم الى قاضي 
التحقيـــق األول في جبـــل لبنان القاضي 
جان فرنيتي الستجوابهم واصدار مذكرات 

التوقيف بحقهم وحق كل من يظهر التحقيق 
عالقته فـــي القضية فاعال او شـــريكا او 

متدخال.
  وقد كّرت سبحة تقدمي الدعاوى ضد عز 
الدين من الدائنني، فبعد الدعوى املقامة من 
عضو كتلـــة «حزب اهللا» النيابية النائب 
حسني احلاج حسن سجلت اربع دعاوى 
جديدة رفضت املصادر القضائية الكشف 
عن هوية اصحابها األولى بقيمة خمسمائة 
ألف دوالر والثانية بقيمة مائة ألف دوالر 
وكل من الثالثة والرابعة بقيمة أربعمائة 
ألف دوالر وســـتحال مع امللف الى قاضي 

التحقيق في جبل لبنان.
  وأفيد بـــان رجل األعمال القطري الذي 
أودع مع عز الدين نحو مائة وثمانني مليون 
دوالر هو في طور تكليف محامني لتقدمي 
دعوى ومتابعتها أمـــام القضاء اللبناني 

حلفظ حقه. 

 كّرت سبحة الدعاوى المرفوعة ضده

 اإلدعاء على عز الدين وستة من معاونيه باإلفالس االحتيالي
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