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 الحكومة في «األسبوع - المفترق»: ١٥ + نصف لألكثرية و١٠ + نصف للمعارضة و٤ + نصفين للرئيس
 بدء مرحلة «األسماء والحقائب».. تقديرات متضاربة ومفاجآت محتملة

 بيروت: تتوقف األوساط املتابعة لعملية تشكيل
  احلكومة عند مالحظتني شكليتني: 

  ـ األولى تتعلق بالتفاوت داخل املعارضة التي ال 
تبدو على «موجة سياسية واحدة» في تعاطيها مع 
موضوع احلكومة اجلديدة، وحيث «انفرد» الرئيس بري 
في أمرين حيويني هما: اشاعة أجواء «تفاؤل مفرط» 
الى حد حتديد سقف زمني لوالدة احلكومة قبل نهاية 
الشهر اجلاري، والتحرر من عبء «الثلث املعطل» أو 
على األقل باإليحاء بعدم متسك املعارضة به واستعدادها للبحث 
فـــي صيغ بديلة «خالقة» وحث الرئيس املكلف على املبادرة في 

هذا االجتاه.
  ـ الثانية تتعلق بالتفاوت داخل الوسط السياسي، معارضا كان 
أم مواليا، في تقدير موعد وظروف والدة احلكومة اجلديدة، فهناك 
من يتوقع والدة احلكومة في هذا األسبوع احلاسم الذي سيشهد 
االنتقال الى مرحلة األسماء واحلقائب بعدما باتت الصيغ احلكومية 
جاهزة، والذي سيشهد مفاجآت تعطي قوة دفع استثنائية مثل 

مفاجأة وصول خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 
الى دمشق، حيث تنعقد قمة سعودية ـ سورية لتتحول سريعا 
الى قمة ثالثية بانضمام الرئيس اللبناني ميشال سليمان، وهناك 
من يتوقع ان تطول عملية التأليف التي لم يعد باإلمكان حسمها 
وإنهاؤها خالل أســـبوع، وان ينكشـــف األمر تباعا عن تعقيدات 
وصعوبات، وان تنتقل عملية احلكومة من «فترة الســـماح» الى 
«مربع األزمة»، ويرى هذا البعض ان الرئيس بري بالغ في التفاؤل، 
ورمبا يكون أخطأ في تكبير البعد الداخلي للموضوع احلكومي، 
وأيضا في تركيز البعد اخلارجي على معادلة «س. س»، مهمال أو 
متجاهال عناصر ومؤثرات أخرى اقليمية مترابطة ومؤثرة على 

الوضع اللبناني مثل العالقات السورية ـ السعودية وأكثر.
  كمـــا يرى هذا البعض «املتشـــائم» ان عملية التأليف مازالت 
تـــراوح مكانها وتدور في احللقة ذاتهـــا منذ التكليف: املعارضة 
تنتظـــر مبادرة احلريـــري الى تقدمي عـــرض أو صيغة ليصير 
التفاوض على أساســـها، احلريري ينتظر من املعارضة ان تعلن 
عن تخليهـــا عن الثلث املعطل ويحاذر تقدمي أي عرض وصيغة 

قبل ذلك، الطرفان ال ميلكان تصورا عمليا حلصة وموقع رئيس 
اجلمهورية في احلكومة ودوره في املرحلة املقبلة، وتضاف هذه 
املســـألة الى عقدة التمثيل املسيحي التي ستبرز عقدة أساسية 

عند الدخول في مرحلة األسماء واحلقائب.
  وبالفعل، تقف عملية تشكيل احلكومة عند أهبة الدخول في 
مرحلة األسماء واحلقائب في بحر هذا األسبوع، وحيث من املتوقع 
ان يبدأ ظهور أولى الصيغ احلكومية، وان يبدأ التداول باألسماء 
واحلقائب التي ســـتتوزع وفق توازنات سياسية طائفية دقيقة 

ومعقدة بني الطرفني وداخل كل طرف.
  ووفق مصادر واســـعة االطالع، فإن صيغة «١٥ ـ ١٠ ـ ٥» هي 
املرجحة واألكثر مالءمة للواقـــع وميزان القوى احلالي، ولكنها 
صيغة تنطوي على «قطب مخفية» وعلى تفاهمات ملحقة تتعلق 
بآليات احلكـــم والتصويت واالســـتقاالت والضمانات، كما انها 
«صيغة مموهة» بحيث انها تعطي كل طرف وضعا معززا وتتيح 
لألكثرية مالمســـة خط القدرة علـــى التقرير في احلاالت الدنيا، 
وتتيح للمعارضة مالمسة خط القدرة على التعطيل في احلاالت 

القصوى، وتتيح لرئيـــس اجلمهورية أداء دور متوازن وفاعل، 
والترجمـــة العملية لهذه املعادلة تكـــون في صيغة مركبة على 
النحو التالي: ١٥ زائد نصف لألكثرية، ١٠ زائد نصف للمعارضة، 

٤ زائد نصفني للرئيس.
  ان صيغة كهذه (١٥٫٥ - ١٠٫٥ - ٤ + نصفني) تعني ان حصة 
الرئيس سليمان ستكون خمسة وزراء بينهم شيعي وسني، وان 
الوزير الشـــيعي يكون موافقا عليـــه من حزب اهللا، وان الوزير 
السني يكون موافقا عليه من احلريري، وبالتالي تقاسم األكثرية 
واملعارضة الرئيس في هذين الوزيرين اللذين ال يكونان بالكامل 
له، وأما اآللية الختيار هذين الوزيرين، فتكون عبر وضع الرئيس 
ســـليمان الئحة بأسماء وزراء شـــيعة ليختار حزب اهللا واحدا 
منها والئحة ثانية بأســـماء وزراء سنة ليختار احلريري واحدا 
منها، أمـــا اآللية األخرى املقترحة بأن يختار الرئيس ســـليمان 
اسما شيعيا من الئحة يضعها حزب اهللا واسما سنيا من الئحة 
يضعهـــا احلريري، فإنها ال تفي باملطلوب وهو إعطاء دور وازن 

وفاعل لرئيس اجلمهورية في احلكومة اجلديدة.  
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 أنطوان نصراهللا: لقاء قريب
   بين «الوطني الحر» و«الكتائب» 

 بيروت: أكد عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني
  احلر انطوان نصراهللا أن اي لقاء بني اللبنانيني مرحب 
به من قبل التيار الذي طاملا نادى باحلوار واللقاءات سواء 
كان في هذه اللقاء أو لم يكن، معتبرا أنه أفضل مليون مرة 
أن يلتقي اللبنانيون مع بعضهم البعض ويتفقوا من أن 
يختلفوا في الشارع، ورأى في لقاء بكفيا «لقاء مصاحلة 

بني اجلبل املسيحي والشمال املسيحي».
  وعن اللقاء بــــني التيار والكتائب، أشــــار في حديث 
لتلفزيون «اجلديد»، الى أن هناك عددا من اللقاءات جرت 
بني مسؤولني من الطرفني، الفتا الى أنه ال خالف شخصيا 
بني التيار والكتائب باستثناء ما صدر عن الكتائب بعد 
مقتل بيار اجلميل وهذا أصبح وراءنا، مشددا على أن اللقاء 
يجب أن يكون سياسيا ويتم التحضير له أما اللقاء من 
أجل الصورة فال الكتائب تقبل وال نحن نقبل، الفتا الى 

أنه يتم التحضير ألن يجري اللقاء قريبا. 

 معارضون يتوقعون  الحكومة في الخريف وحزب اهللا يتهم أميركا بالعرقلة 
 بيروت ـ عمر حبنجر

  في تفاؤله املســـتمر، يغرد رئيـــس مجلس النواب نبيه بري 
خارج سرب حلفائه في املعارضة، فبعد النائب سليمان فرجنية 
الذي كرر التأكيد من منزل الرئيس امني اجلميل في بكفيا على ان 
ال حكومة دون ثلث معطل، جاء امس الوزير السابق وئام وهاب 
ليشـــدد على ان موضوع تشكيل احلكومة متأخر وال حديث عن 

حكومة جديدة اال في اخلريف.
  وهـــاب كان يتحدث في احتفال في بلـــدة دير القمر وقد دعا 

اللبنانيني الى االنتظار والتمتع باجازات الصيف.
  وملـــاذا في اخلريف بالتحديد؟ جتيب االوســـاط املتابعة بان 
اخلريف بات مبنزلة موعد مع اخلطر بالنســـبة ملختلف القوى 
اللبنانية، فاالمني العام حلزب اهللا السيد حسن نصراهللا اكد في 
حديثه الى املغتربني ان لدى اسرائيل الدوافع السياسية الكافية 
لشـــن حرب على لبنان، مشددا على ان اي حرب اسرائيلية ضد 

لبنان ستغير وجه املنطقة بأسرها ملصلحة خيار املقاومة.
  وقال: املقاومة جاهزة ملواجهـــة اي طارئ وان اي حرب تقع 
ســـيدمر فيها اجليش االســـرائيلي، الفتا الى معادلة الضاحية 
اجلنوبية مقابل تل ابيب بعدما كانت املعادلة الســـابقة بيروت 

مقابل تل ابيب.
  بدوره، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد امس 
مجددا وقوف حزب اهللا باملرصاد السرائيل وانها ـ اي املقاومة ـ 

اقوى مما كانت فيما مضى.
  واتهم رعد االميركيني ومن يـــدور في فلكهم اقليميا بأنهم ال 
يريدون حكومة وحدة وطنية تعبر عن قوة لبنان في جيشـــه 
ومقاومته، بل تريد حكومـــة احادية االجتاه من اجل ان تفرض 
قرارات مغامرة، واعتبر ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يستلزم 

قرارا شجاعا من الرئيس املكلف.

  المحكمة الدولية

  مصادر في االكثرية ربطت هذه االجواء والتوقعات باحملكمة 
الدولية التي ستباشـــر عملها اعتبارا من اكتوبر بحسب مصادر 

القوات اللبنانية التي تتابع هذا املوضوع عن كثب.
  واشـــارت هذه املصادر لـ «األنباء» الـــى انها من جهتها بدأت 

خطوات من قبيل احليطة واحلذر منذ اآلن.
  الرئيس ميشال سليمان الذي يتابع الوضع من شتى جوانبه 
دعـــا اللبنانيني امس الى ان تظل ايديهم مشـــبوكة بيد اجليش 

حلماية الوطن من االخطار.

  اتصل باألسد وتلقى اتصال ميتشل

  في غضون ذلك، تشـــاور الرئيس ميشال سليمان مع نظيره 
السوري بشار االسد عبر الهاتف حول تطورات االوضاع وفي اجواء 
محادثات االســـد مع املوفد االميركي جورج ميتشل، ومت التأكيد 
على التشاور بني الرئيسني حيال القضايا املطروحة والتحديات 

التي تواجه املنطقة والثوابت العربية.
  وكان ميتشل اتصل بالرئيس سليمان واطلعه على ان محادثاته 
مع االســـد كانت مفيدة جدا، وجدد له التأكيد على ان ال تســـوية 

على حساب لبنان.

  بري على تفاؤله

  الرئيـــس نبيه بري لم يغادر تفاؤله بتشـــكيل احلكومة قبل 
نهاية هذا الشهر الذي شارف على املغيب، وقال امس ان االسبوع 
اجلاري سيكون الفيصل جلهة حتديد املسار الذي سيتخذه تشكيل 
احلكومـــة وانه مازال يحتفظ بتفاؤله، الفتا الى ان االيام القليلة 
الفاصلة عن آخر الشـــهر قد تشهد تطورات ايجابية جلهة وضع 

احلكومة على السكة الصحيحة.
  ورأى بري انه اذا كان للحكومة بعد اقليمي يحتاج الى مزيد من 
البلورة فإنه ميكننا الى ذلك احلني قطع املسافة املتعلقة باالبعاد 
اللبنانية بدال من االكتفاء بالعامل االقليمي، وتوقع عدم بروز عقبات 
على صعيد توزيع احلقائب وصياغة البيان الوزاري، خصوصا ما 
يتناول فقرة املقاومة فيه لتصبح افضل مما هي عليه في البيان 
الوزاري احلالي، معربا عن ارتياحه الداء الرئيس املكلف ســـعد 

احلريري الذي ابدى استعداده اكثر من مرة لزيارة دمشق. 

 سليمان اتصل باألسد وتلقى اتصاًال داعمًا من ميتشل

 (محمود الطويل)  نائب رئيس املجلس االسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبداالمير قبالن مستقبال الوزير غازي العريضي 

 زوار بـري: هنـــاك من زار 
الرئيس بري، ونقل عنه كالما 
يختلف عما يرد على لسانه 

من تصريحات.
  إذ يقول أحد الزوار إن بري 
أبلغـــه أن ال حكومـــة فـــي 
املنظـــور، ولذلك فإن  املدى 
تصريحاته تأتـــي في إطار 
ملء الفراغ من جهة، وضمن 
املعركة اإلعالمية، من اجلهة 
األخـــرى. أي كيال تتهم كتل 
األقلية النيابية بتعطيل تأليف 

احلكومة.
  متايز املشنوق عن «املستقبل»: 
لوحظ ان النائب نهاد املشنوق من 
خالل مواقفه السياسية وأدائه 
ــتقبل  املتمايز داخل كتلة املس
ــى «حيثية  ــعى ال النيابية، يس
وخصوصية سياسية»، فهو كان 
أول املؤيدين النتخاب الرئيس 

بري رئيسا للمجلس رغم وجود 
ــات، وأول الداعني الى  اعتراض
ــالح  بيروت آمنة منزوعة الس
مع ما أثاره هذا الطرح من لغط 
سياسي قبل ان تطوى صفحته 
الرتباطه بسالح املقاومة، وأول 
املؤيدين لزيارة الرئيس املكلف 
سعد احلريري الى دمشق ولكن 
ــة، وأول  ــد تأليف احلكوم بع
املعترضني على االجتماع الثالثي 
الذي عقد في مقر استخبارات 
بيروت بني املستقبــل وحــزب 
أمــل نظرا  ــة  اللــه وحركــ
ــع األمني على  ــان الطاب لطغي
االجتماع واملكافأة التي يقدمها 
ــتخبارات اجليش  لضباط اس
ــبق للنائب  في بيروت كان س
املشنوق ان حتفظ على أدائهم 
قبل االنتخابات وبعدها «أحداث 

عائشة بكار».

  ترقـب خطـاب سـليمان في 
عيد اجليـش: تترقب األوساط 
السياســـية اخلطـــاب الذي 
ســـيلقيه الرئيس ميشـــال 
ســـليمان فـــي األول من آب 
«مبناســـبة عيـــد اجليـــش 
وحفل تخريج دورة جديدة 
من ضباط املدرسة احلربية»، 
ويتوقـــف مضمون اخلطاب 
على ما يـــؤول اليه الوضع 
احلكومي هذا األسبوع، فإذا 
لم تشكل احلكومة سيكون 
للرئيس موقف بشـــأن دور 
وموقع رئاسة اجلمهورية، 
واذا شكلت احلكومة يسلط 
الرئيـــس ســـليمان الضوء 
على التحديات وامللفات التي 
تواجه احلكومة اجلديدة مع 

اعـــادة التأكيد علـــى أهمية 
الوطني واستئنافه،  احلوار 
«اذا شكلت احلكومة يشارك 
الرئيس سعد احلريري في 
احتفال عيد اجليش في أول 
نشاط رسمي له بصفته رئيسا 
للحكومـــة، واذا لم تشـــكل 
احلكومة فإن رئيس حكومة 
تصريف األعمال الرئيس فؤاد 
السنيورة هو الذي يحضر، 
ولكن ماذا عن وزراء الدفاع 
والداخلية واملال؟ هل يحضر 
الوزراء الذين وقعوا مراسيم 
تخريج الضباط وترقيتهم أم 

الوزراء اجلدد؟».
  صدى كالم جعجع عند العونيني: 
العماد  الى ان  تشير معلومات 
عون توقف عند ما أعلنه رئيس 

الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية 
ــميــر جعجع في حديثه  د.س
ــام عن وجود  ــذ ثالثــة أي من
ــني الرئيس  ــت ب ــم ثابــ تفاه
الرئيس  ميشال سليمان وبني 
ــعد احلريري بعدم  املكلف س
توزير الراسبني في االنتخابات 
النيابية، مبا معناه ابعاد وزير 
ــدس جبران  ــاالت املهن االتص
ــة املقبلة،  ــيل عن احلكوم باس
مع ما لهذا القرار من تداعيات 
سياسية وتنظيمية داخل التيار 

الوطني احلر.
  عالقة عون بسـورية: أشارت 
تقارير صحافية الى ان وزير 
االعالم السوري محسن بالل 
خالل لقاء عقد في حلب منذ 
أسبوع وفي حضور اعالميني 
العالقة مع  لبنانيني وصف 
عون باالستراتيجية، حيث 

أشاد بالل باجلنرال الصادق 
والفذ، وبحكمته وشجاعته 
وحـــرص ســـورية بقائدها 
وجيشها على أفضل العالقات 

معه.
  امللعب اللبناني: دعا مصدر 
ديبلوماسي عربي الى عدم النظر 
الى ما وراء احلدود اللبنانية في 
اشارة الى الكالم عن «تعثر» في 
االتصاالت السعودية السورية 
يعرقل قيام احلكومة اجلديدة 
ــال املصدر ان  ــي لبنان. وق ف
االتصاالت السعودية السورية لم 
تتوقف منذ قمة الكويت وكالم 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز عن فتح 
«صفحة جديدة» في العالقات 
ــص املصدر الى  العربية. وخل
التأكيد على ان الكرة اآلن في 

امللعب اللبناني. 

 لقاء الجميل ـ فرنجية: كسر ثنائية 
«عون ـ جعجع» أم مقدمة للمصالحات؟ 
 بيروت: تعكس عملية التقارب اجلارية بوتيرة سريعة
  بني حزب الكتائب وتيار املردة شعورا مزدوجا على 
الساحة املسيحية هو مزيج من «االرتياح واحلذر» تبعا 
للمسار الذي سيسلكه هذا التقارب وأهدافه. فهناك من جهة 
ارتياح الى كون احلوار بني الكتائب واملردة مؤشــــرا الى 
تطور ايجابي على الساحة املسيحية وفي اجتاه ترسيخ 
التعددية والتنوع السياسي وإدارة أو تنظيم اخلالفات 
السياسية حتت سقف املصلحة املسيحية العليا وبعيدا 
عن الشــــارع وكل أشكال العنف السياسي. وهذا التنوع 
دليل غنى ونضج وعافية وليس دليل ضعف وتشرذم، 
خصوصا ان الساحة املســــيحية متيزت عن «الساحات 
اإلسالمية» في السنوات األخيرة مبيزتني أساسيتني: انها 
ساحة مفتوحة التنوع والتعددية وليست مقفلة أحاديا أو 
ثنائيا في التمثيل والزعامة، وان الصراع فيها وعليها ظل 
في اإلطار السياسي ولم ينسحب على الشارع، وهكذا فإن 
الساحة املسيحية شهدت وحدها انتخابات فعلية ومعارك 
انتخابية سياســــية وتتمتع بدينامية وحيوية سياسية 
ملحوظة. وهناك من جهة ثانية «حذر طبيعي» قياسا الى 
جتارب سابقة أظهرت ان العالقات والتحالفات ال تنشأ من 
خلفية أو بهدف الوصول الى مصاحلة مسيحية شاملة، 
وإمنا من خلفية «سياسة احملاور» لتحسني مواقع ولتطويق 
أخرى، وان املصالح الذاتية، الشخصية والسياسية، هي 
التــــي تتقدم وتتحكم بالقــــرارات والتوجهات. وال ميكن 
فصــــل عملية املصاحلة اجلارية بني املردة والكتائب عن 
مناخ املصاحلات الذي يعم الساحة اإلسالمية وبدأ يطرق 
الساحة املسيحية ولو في املكان األقل تعقيدا وصعوبة، 
ولكن يبقى ان لهذه املصاحلة ظروفها ونكهتها اخلاصة 
«املسيحية»، وفي الواقع يسود تقديران فيما خص العالقة 

اجلديدة املبنية على أساس متني بني الكتائب واملردة:
  األول يقول ان هذه العالقة ســــتكون نواة صلبة في 
عملية إعادة ترتيب البيت املسيحي وعلى قاعدة «التنوع 
فــــي الوحدة»، بحيث ال تكون وحدة الصف واملوقف هي 
املطلوبة بقــــدر ما هو مطلوب التنســــيق والتعاون في 
امللفات والقضايا املسيحية األساسية التي ال خالف عليها 
وتشكل هواجس مشتركة مثل: كيفية احلفاظ على الوجود 
املسيحي وضمان بقائه، كيفية تنظيم اخلالف واالختالف 
ونبذ العنف في األداء السياســــي، كيفيــــة االتفاق على 
احلد األدنى من املسلمات كل من ضمن حتالفاته، تعزيز 
صالحيات رئيس اجلمهورية، محاربة التوطني، الالمركزية 
االدارية، تنظيم متلك األجانب، تنقية مرسوم التجنيس 

من الشوائب، وقانون االنتخابات املرتقب.
  الثاني يعتبر ان هذه العالقة دفعت في اجتاهها تطورات 
داخلية وتقاطع مصالح على الساحة املسيحية، وال يتوقع 
لها ان تشكل خرقا لواقع سياسي قائم على مستوى البلد، 
وبالتالي يظل كل طرف ضمن حتالفاته وفي موقعه وعلى 
مواقفه (سالح حزب اهللا ومقاربة العالقة مع سورية). 
كما ال يتوقع لهذه العالقة ان تنتج مناخا سياسيا ايجابيا 
وجامعا على الساحة املسيحية في اجتاه مصاحلات شاملة 
أقلــــه في املدى املنظور، وهكذا فإن الرئيس اجلميل غير 
مستعجل للقاء العماد عون والنائب فرجنية غير مستعجل 
ملصاحلة د.جعجع. أما أبرز العناصر اجلديدة التي تدفع 

في اجتاه حتسني عالقة املردة - الكتائب فهي:
  العالقة الشخصية التي اشتغلت فيها «الكيمياء» إيجابا 
في التفاعل بني ســــليمان فرجنية وسامي اجلميل، وفي 
نشوء عالقة ثقة وود. سياسة فرجنية التوسعية في اجتاه 

جبل لبنان متبعا أسلوب التحالفات ال التصادمات.
  تطلع الكتائب الى اســــتعادة حضورها ومواقعها في 
الشمال (النائب سامر سعادة شارك في اجتماع بكفيا أمس). 
تقاطع مصلحة الطرفني على دفع الساحة املسيحية في 
اجتاه معادلة رباعية (عونـ  فرجنيةـ  اجلميلـ  جعجع) 
يكرسها تنسيق وتعاون الكتائب - املردة وتكسر «ثنائية 

عون ـ جعجع». 

 أخبار وأسرار 

 اجتماع تصالحي بين اليونيفيل وأهالي «خربة سلم» في الجنوب 
 خربة سلمـ  يو.بي.آي: عقد امس لقاء بني 
قيادة اليونيفيل وممثلني عن اجليش اللبناني 
وحزب اهللا وحركة أمل في مبنى بلدية خربة 
ســـلم في جنوب لبنان للبحث في خلفيات 
وأسباب وذيول حادث خربة سلم بني القوة 

الدولية واهالي البلدة.
  وضم االجتماع القائد العام للقوة الدولية 
في اجلنوب اجلنـــرال االيطالـــي كالوديو 
غراتســـيانو وعددا من كبـــار ضباط القوة 
الدولية الفرنسية وااليطالية والنائبني علي 
بزي من حركة امل وحســـن فضل اهللا من 
حزب اهللا ونائب مديـــر مخابرات اجليش 
اللبناني في اجلنوب العميد عباس ابراهيم 
وعددا من الضباط ورئيس بلدية خربة سلم 
ووفدا من مخاتير قـــرى قضاء بنت جبيل 

وفاعليات البلدة.

   إنهاء ذيول اإلشكال

  وحتدث اجلنرال غرتسيانو والنائب حسن 
فضل اهللا والنائب علـــي بزي حيث جرى 
التأكيد «على ضرورة إنهاء ذيول اإلشـــكال 
مع األهالي والتمســـك بالقرار الدولي الرقم 
١٧٠١ ومنـــع أي اعتداء علـــى القوة الدولية 
واحلفاظ على دورها والتنسيق الكامل بني 
اجليش اللبناني واليونيفيل اثناء دورياتها 

واملهام املوكولة اليها».
  وأصدر املكتب االعالمي لليونيفيل بيانا 
اعلن فيه انـــه عقد لقاء في بلدية تبنني في 

جنوب لبنان مع السلطات احمللية في القرى 
والبلدات املجاورة بحضور أعضاء البرملان 
الذين ميثلون تلك املنطقة وممثلني عن اجليش 

اللبناني.
  وأضاف اجلنرال غراتســــيانو أن عمل 
اليونيفيل يرتكز علــــى ضمان االحترام 
الكامل لقرار مجلس األمن ١٧٠١ ومنع أي 
خروقات لبنود هذا القرار و«ان اليونيفيل 
تعمل بشفافية وتبقي مقر األمم املتحدة 
واألطراف على دراية تامة وواقعية بجميع 
التطورات على األرض وبأي خرق للقرار 

.«١٧٠١
  وتابــــع البيان أنه جرى بحث احلادثة 
التي وقعت في خربة سلم بتاريخ ١٨ يوليو 
عندما واجه بعض األشخاص قوة تابعة 
لليونيفيل خالل زيارة متصلة بالتحقيقات 
املشتركة التي جتريها اليونيفيل واجليش 
اللبناني فــــي التفجيرات التي وقعت في 

املنطقة في ١٤ اجلاري.
  وكان جرح ١٤ عنصرا من القوة الدولية 
في إشكال بينها وبني أهالي خربة سلم أثناء 
محاولة تفتيش منزل على خلفية التحقيق 
بانفجار مخزن لألسلحة والذخائر والقذائف 

والصواريخ في البلدة.

  غراتسيانو: الشراكة مع القوات اللبنانية

  وقال غراتسيانو «يجب ان نتذكر حقيقتني 
أساسيتني ترسختا في املنطقة خالل سنوات 

تواجد اليونيفل في جنوب لبنان: اوال اننا 
هنا من اجل سكان جنوب لبنان. وثانيا أن 
مجلس األمن التابع لـــألمم املتحدة أعطانا 

والية يجب ان تطبق على األرض».
  وأضاف أنه ال يوجد اي تناقض بني هاتني 
الركيزتني و«ان احترامنا للمجتمعات التي 
تستضيفنا وتفهمها لواجبات اليونيفيل جتاه 
متطلبات واليتها تعززان معا احلافز الذي 
يســـير مهمتنا واننا مصممون على إبقائها 
هكذا وان نعزز األمن واالستقرار في جنوب 
لبنان بشراكة استراتيجية مع القوات املسلحة 

اللبنانية».

  األهالي يقدرون دور اليونيفيل

  من جانبه قال رئيس البلدية عصام ماجد 
إن االجتماع كان تصاحليا وان األهالي أكدوا 
انهم مع تنفيذ القرار الدولي الرقم ١٧٠١ من 

اجل احلفاظ على امن املواطنني.
  وأكد األهالـــي في بيان انهـــم «يقدرون 
لليونيفيل دورهـــم وتواجدهم في املنطقة 
ويأملون عدم تكرار ما حصل في خربة سلم» 

في األسبوع املاضي.
  وبعد االجتماع الذي شـــارك فيه األهالي 
عقد لقاء آخر بني قيادة اليونيفيل وممثلني 
عن اجليش اللبناني وحزب اهللا وحركة أمل 
في مبنى بلدية خربة سلم في جنوب لبنان 
للبحث بخلفيات وأســـباب وذيول احلادث 

الذي وقع في البلدة. 

 بحضور قائد القوات الدولية وممثلين عن الجيش وحزب اهللا وحركة أمل


