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بيروت ـ زينة طبارة
كتلت����ي  عض����و  رأى 
املس����تقبل و»لبنان أوال« 
النائ����ب احم����د فتفت ان 
طرح املزاوجة بني اجليش 
واملقاومة يرس����م عالمات 
استفهام كبيرة، السيما حول 
توقيت طرحه، مشيرا الى ان 
الطرح املذكور يحمل العديد 
من التأويالت واالحتماالت 

املتعددة وأهمها أربعة:
االحتمال االول: ان تكون 
محاولة لقطع الطريق سلفا 
عل����ى ما س����تنتجه طاولة 

احل����وار الوطني املرتق����ب انعقادها بعد نيل 
احلكومة ثقة املجلس النيابي، معتبرا ان هذا 
املعطى اجلديد في طروحات حزب اهلل قد يقود 

الى استمرار األزمات الداخلية.
االحتمال الثاني: انه قد يجعل احللول حيال 
السالح مستحيلة باعتبار ان املقاومة قد تصبح 
والطرح املذكور قوة ردع، مما يعني ان السالح 
س����يكون أبدي الوجود أيا تكن الظروف في 
اجلنوب س����واء خرج احملتل االس����رائيلي أو 

بقي مكانه.
االحتمال الثالث: وهو االخطر بنظر النائب 
فتفت، اذ يعتبر ان الكالم عن االزدواجية بني 
املقاومة واجليش تعني في ابعادها وحيثياتها 
ووقائعها وجود قوة مس����لحة على االراضي 
اللبنانية ذات قيادة منفصلة عن قيادة اجليش 
بشكل كامل، معتبرا ان مكمن خطورة االزمات 
على املستوى الداخلي هو في طروحات مماثلة، 

اذ انها قد ترمي البالد برمتها في املجهول.
االحتمال الرابع: ان يكون خلف طرح املزاوجة 
ارتباطات بأجندات سياسية معينة تعمل على 
ترسيخ ركائزها في الداخل اللبناني، مشيرا 
في املقابل الى وجوب انتظار جالء صورة ما 
ُيطرح من جديد احلزب قبل حتديد اي من تلك 

االحتماالت االربعة هو االصح واالصوب.
وأعرب النائب فتفت في تصريح ل� »األنباء« 
عن قلقه من ان يكون طرح املزاوجة بني اجليش 
واملقاومة يخفي في طياته نوعا من فرض قرار 
مسبق ونهائي حلزب اهلل على طاولة احلوار، 
معتبرا ان طريقة وتوقيت االعالن عنه ان دال 

على شيء فهما يدالن على ان 
املوضوع قد بت بشكل نهائي 
لدى احلزب، ولم يعد مجال 
للبحث به، متسائال واحلالة 
الراهنة عن معنى استمرار 
طاولة احلوار الوطني وما 
اذا كان قد بقي من اهداف لها 
في ظل ما تشهده الساحة 
اللبناني����ة م����ن طروحات 
جدي����دة، مادام البعض من 
اعضائها واملشاركني فيها 
االم����ور بطريقة  يس����وق 

الفرض على اآلخرين.
النائب فتفت  وأع����رب 
ع����ن اعتق����اده ان ما يطرحه ح����زب اهلل عن 
الدميوقراطي����ة التوافقية متطابق مع املنطق 
السياسي الذي فرضه على اآلخرين اثر عدم 
متكنه من الفوز في االنتخابات النيابية، حيث 
جلأ الى فرض واقع جديد وهو ان لبنان ال يحكم 
اال بالتوافق بني قياداته، معتبرا ردا على سؤال 
ان ما سبق ليس بالضرورة ان يكون متهيدا 
لتغيير النظام والدس����تور اللبناني، امنا قد 
يكون متهيدا إللغاء كامل املفاهيم الدميوقراطية 
وعلى رأسها مفهوم تداول السلطة، مما يعني 
ان البالد بكامل قياداتها قد تدخل في اجلمود 
السياسي املوحد ان لم يكن في نظام احلزب 
الواحد، وكل ذلك حتت عنوان »لبنان ال يحكم 

اال بالتوافق«.
وعن تس����اؤل رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائ����ب وليد جنبالط حول املانع من تطبيق 
»املداورة« في الرئاسات الثالث، ختم النائب 
فتفت مذكرا بأن موضوع املداورة قد صدر عنه 
ش����خصيا )أي فتفت( منذ عدة اسابيع، وذلك 
بهدف فض اخلالفات حيال تقييم الصالحيات 
ووقف التساؤالت حول أي من تلك الرئاسات 
الث����الث تتمتع بصالحيات اكث����ر من غيرها، 
وبالتالي للذهاب الى تطبيق املداورة كما هو 
معتمد في النظام السويس����ري، مؤكدا انه قد 
يتالقى مع النائب جنبالط فيما لو كان املقصود 
بكالم هذا االخير هو ما قصده فتفت نفس����ه، 
مطالب����ا جنبالط في املقاب����ل بتوضيح أبعاد 
كالمه فيما لو كان يختلف عما س����بق شرحه 

وتفصيله.

سابقة في تاريخ الموارنة: عون انضم إلى اجتماع مجلس المطارنة الشهري

بيروت ـ عمر حبنجر
اعتمد مجلس الوزراء اللبناني 
في ثاني جلسة له مسودة البيان 
ال����وزاري املثير للجدل، مبا عليه 
من حتفظات تس����جيلية لوزراء 
ق����وى األكثرية،  مس����يحيني من 
مفسحا املجال أمام تقدم احلكومة 
الى مجل����س النواب، طالبة الثقة 

على أساس ذلك البيان.
وترأس الرئيس ميشال سليمان 
اجللس����ة بحضور الرئيس سعد 
احلريري والوزراء كافة، وسبقتها 
ب����ني رئي����س اجلمهورية  خلوة 
ورئي����س احلكومة الذين أجمعوا 
على اعتماد التوافق حلل األزمات 
الداخلية مبع����زل عن التحفظات 
التي على البند املتعلق باملقاومة 

وسالح حزب اهلل.

اجتماع مجلس المطارنة

في غضون ذلك، شارك العماد 
ميش����ال عون مجل����س املطارنة 
املوارنة في اجتماعهم الشهري في 
بكركي امس، برئاس����ة البطريرك 
املاروني نصراهلل صفير، في خطوة 
غير مسبوقة، وصفها العماد عون 

بالتاريخية.
واستمر االجتماع نحو ساعتني، 
قال عون بع����ده ان الزيارة مهمة 
وتاريخي����ة، ومت فيه����ا ع����رض 
لألوضاع السياس����ية وتخللتها 
أسئلة وإيضاحات حول السياسة 
الراهنة، وقال انها كانت ضرورية 
لتوضي����ح املواقف، خاصة جلهة 

ردود الفعل السياسية املؤيدة، أو 
املتحفظة، على مس����توى الداخل 
اللقاء  اللبناني. وانف����رد رئيس 
النيابي الدميوقراطي وليد جنبالط 
بقراءة متميزة للوثيقة عن فريق 
اللبناني����ة داعيا قيادة  االكثرية 
حزبه التقدمي االشتراكي الى درس 
الوثيقة جيدا متهيدا لوضع االسس 
والعناوين املشتركة بني احلزبني 

في مرحلة الحقة.
وقال جنبالط في تصريح له 
امس: نحن نلتقي ونشارك حزب 
اهلل في عناوي����ن عديدة من هذه 
الوثيقة ان لم يكن في غالبية تلك 

العناوين.
واضاف جنبالط: في املوضوع 
اللبناني نح����ن نوافق حزب اهلل 
على التوصيف الذي وصفه، وهو 
ان علة النظ����ام اللبناني، هي في 

الطائفية السياسية.
واس����تبعدت مص����ادر نيابية 
اكثرية ان يكون للوثيقة السياسية 
التي اعلنها حزب اهلل امس االول، 
أي تأثير سلبي على عمل احلكومة، 
على اعتبار ان الوثيقة مجرد برنامج 
عمل سياسي غير مرتبط بتوجهات 
احلكومة أو برنامج عملها. واشارت 
املصادر الى ان الفريقني، متوافقان 
على ضرورة عزل العمل احلكومي 
عن اخلالفات السياسية، التي مت 

ترحيلها الى طاولة احلوار.
غير ان املصادر عينها متخوفة 
من أال جتري الرياح االقليمية حسب 
مشتهى سفن الوفاق اللبناني، مما 

سالح حزب اهلل.
وأكد ع����ون ان ما حصل ليس 
مصاحلة بل توضيحات، وستكون 
نتائجها ممتازة على العالقات بني 
التي هي  املارونية  البطريركي����ة 
مرجعي����ة تاريخية لها دورها في 

إنشاء لبنان الكبير.
وسلم عون بوجود تباين في 
وجهات النظر حول سالح حزب 
اهلل، لكنه س����عيد جدا بهذا اللقاء 
ال����ذي تخلله الوضوح  التقاربي 
وإيجابيات����ه س����تكون ملصلحة 
اللبنانيني، خصوصا املسيحيني، 
وس����تتبلور ه����ذه اإليجابي����ات 

قريبا.
وشارك عون البطريرك املاروني 
واملطارن����ة غداءهم بن����اء لطلب 

بكركي.

عودة بري والحريري من الخارج

وكان رئي����س مجلس النواب 
نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء 
س����عد احلريري ع����ادا من إجازة 
عيد األضحى امس، بالتزامن مع 
الرئيس ميشال  اتصاالت أجراها 
سليمان مع رئيس مجلس النواب 
حول حتديد اجللسة النيابية العامة 
ملناقشة البيان الوزاري للحكومة 
والتصوي����ت على الثقة في ضوء 
م����ا س����يقرره مجلس ال����وزراء، 
الذي صادق الحقا على مش����روع 
البيان الوزاري مرفقا بالتحفظات 

املعروفة.
ويقول الرئيس بري انه يتعني 

ق����د يعيدها الى بح����ر العواصف 
واالعاصير.

وثيق����ة حزب اهلل، ناقش����تها 
االمانة العامة لقوى 14 آذار وسجلت 

حتفظاتها الكثيرة عليها.
كما كانت موضع تداول مجلس 
املطارن����ة املوارنة ف����ي اجتماعه 
الشهري في بكركي امس برئاسة 
البطريرك املاروني نطراهلل صفير 
الڤاتي����كان، وحضور  العائد من 

العماد ميشال عون، ألول مرة.
وزير حزب اهلل محمد فنيش، 
وردا عل����ى س����ؤال لصحيف����ة 
»املس����تقبل« ق����ال: ان حزب اهلل 
اطل����ق وثيقته وليس من واجبنا 
نحن تقييمها، بل نترك لالطراف 
االخرى ان تعطي رأيها فيها. بينما 
قال النائب السابق مصطفى علوش 
للصحيفة عينها ان الوثيقة ال تقدم 
اي جديد في سياس����ة حزب اهلل 
اللفظية،  سوى بعض احملسنات 
اعادة تلخيص لسياسة  تش����كل 

احلزب في السنوات االخيرة.
من جهة أخرى، بحث الرئيس 
السوري بشار االسد امس االربعاء 
واالم����ني العام للمجل����س االعلى 
السوري � اللبناني نصري خوري 
العالقات الثنائية وآفاقها املستقبلية 
في ضوء تشكيل احلكومة اللبنانية 
اجلديدة. ونقل بيان رئاسي سوري 
ان اجلانب����ني بحث����ا ايضا »دور 
املجلس االعلى السوري اللبناني 
في توطيد العالقات التاريخية التي 

تربط الشعبني الشقيقني«.

إبالغ نص البيان الوزاري املصادق 
عليه الى مجلس النواب اليوم، كي 
يتسنى توزيعه على النواب قبل 48 
ساعة من املوعد املفترض جللسة 
مناقشته االثنني او الثالثاء املقبلني، 
على ان تس����تمر 3 ايام، وستنقل 
وقائعها مباشرة عبر وسائل اإلعالم 

املرئية واملسموعة.

تعديل البند السادس أو حذفه

وقال وزير العدل املتحفظ على 
الفقرة السادسة من البيان املتعلق 
باملقاومة وسالحها إبراهيم النجار 
انه حضر جلسة مجلس الوزراء 
بالبيان الصادر عن  التزاما  امس 
اجتماع القوات اللبنانية في معراب 
الس����بت املاضي والذي اعتبر ان 
إي����راد فقرة املقاومة ف����ي البيان 

والوزراء اآلخرين املتحفظني على 
البي����ان ال����وزاري: بطرس حرب 
وابراهي����م جنار وس����ليم وردة، 
اكدوا سلفا االلتزام بالبيان الوزاري 

وبالتضامن احلكومي.
والحظت مص����ادر متابعة ان 
الوزاري تتمثل في  البيان  اهمية 
تأكيده على ثالث نقاط اساسية، 
تتناول املقاومة واعتبار سالحها 
خ����ارج النقاش وط����ي الصفحة 
الس����ابقة مع س����ورية، أما البند 
الثالث فهو حفظ استقرار لبنان 
وعدم اخذ البلد الى أزمة عند كل 

خالف سياسي يحصل.

سفر الحريري وسليمان

كما ستكون زيارة سليمان الى 
واشنطن هي االولى للخارج بعد 

الوزاري مناقض لوثيقة الطائف 
ويشكل التفافا على طاولة احلوار 
الوطني. وعلم ان جنار طرح أيضا 
تعديل البند الس����ادس او حذفه، 
بداعي احلفاظ على هيبة احلكومة 
ومصداقيتها، التزاما مبضمون بيان 

نواب »القوات«.

تجاوز الطائف

بدوره حزب الكتائب رأى في 
دعوة النائ����ب وليد جنبالط الى 
»املداورة في الرئاسات«، جتاوزا 
للطائف، وقد أثار الوزير الكتائبي 
س����ليم الصايغ هذا املوضوع في 
جلسة مجلس الوزراء امس، ضمن  
اطار املطالبة باستحداث فقرة في 
البيان الوزاري تتناول صالحيات 
رئيس اجلمهورية، بيد ان الصايغ 

نيل احلكومة الثقة، قد تكون زيارة 
احلريري الى كوبنهاغن، الزيارة 
اخلارجية له بعد تس����لمه »درع 
الثقة« من مجلس النواب، في وقت 
تنشط التحضيرات لزيارته املزمعة 

الى العاصمة السورية.
الرئيس ميشال سليمان جدد 
ام����ام زواره امس التأكيد على ان 
الوف����اق الداخلي اس����اس ملقاربة 
ملفات ال تناقض البند »ياء« من 
الدس����تور، كاش����فا عن ان الغاء 
الطائفية السياسية يجب ان يحافظ 
التنوع واملناصفة والعيش  على 

املشترك.

وثيقة حزب اهلل تحت المجهر

في ه����ذا الوقت بقيت الوثيقة 
السياسية حلزب اهلل في واجهة 

مجلس الوزراء اللبناني أقّر بيانه الوزاري مع التحفظات!

احمد فتفت

)محمود الطويل(العماد ميشال عون بجوار البطريرك نصراهلل صفير خالل اجتماع مجلس املطارنة املوارنة في بكركي امس  الرئيسان ميشال سليمان وسعد احلريري وعدد من الوزراء في جلسة اقرار البيان الوزاري في بعبدا امس

»مشكلة الداخلية« إلى أين بعد »الثقة«.. انفراج أم تأزم؟
بيروت: بني الزيارات التي حصلت في األيام األخيرة، توقف مراقبون 
عن��د زيارة وزير الداخلية زياد ب��ارود للزعيم الدرزي وليد جنبالط 
في املختارة. ومعروف عن بارود انه مقل في زياراته السياس��ية، ولكنه 
ل��م يتردد في زيارة جنبالط علنا ردا على املوقف التضامني الذي اتخذه 
جنبالط معه عندم��ا انفجرت األزمة بني الوزير واملدير العام لقوى األمن 
الداخلي اللواء أشرف ريفي، في حني مازال الوزير بارود مستغربا كيف 
ان رئيس احلكومة سعد احلريري لم يكلف نفسه االتصال به لالستفسار 

عما حصل في وزارته.
وتضيف أوس��اط مطلعة ان الوزير بارود مازال مس��تاء وغاضبا مما حدث، وهو 
مصمم في فترة واليته اجلديدة على اتباع منط جديد في التعاطي مع أوضاع وزارته 
وملفاتها واملس��ؤولني فيها، وعلى ان تكون له »عدة الش��غل« اخلاصة به وفريق العمل 
املوثوق به، ومبا يضمن جناحه في مهامه ومسؤولياته وعدم التسبب بخيبة أمل للذين 

يعلقون عليه آماال عريضة.
وتنقل هذه األوس��اط عن الوزير زياد بارود روايته للمش��كلة وكيف بدأت وملاذا 
جتم��دت عن��د حد معني. يقول ب��ارود ان املدير العام لقوى األم��ن الداخلي جاءه يوم 
اخلميس )منذ أس��بوعني( معلنا اجتاه��ه ملعاقبة العميد أنطوان ش��كور، فتمنى عليه 
التريث بعض الوقت وعدم اثارة مثل هذه األمور ريثما تنال احلكومة الثقة ويتم بعدها 
فتح جميع امللفات على طاولة مجلس الوزراء، مؤكدا له ان العميد شكور سيزوره في 
مكتبه في املديرية عند الس��اعة الثامن��ة من صباح يوم غد )اجلمعة(،  إلبالغه االمتثال 
ألوامره وتنفيذه طلباته، مش��يرا الى ان هذا املخرج اتفق بشأنه مع رئيس اجلمهورية 

العماد ميشال سليمان.
ويؤكد بارود ان اللواء ريفي سر مبا سمعه منه ووعد بطي مسألة العقوبة، متسائال 
في الوقت نفسه عما سيكون عليه املوقف في حال امتنع شكور عن املجيء الى مكتبه، 
فأجبته بأنه س��يتلقى عندئذ بدل العقوبة اثنتني: واحدة منه واألخرى مني، كما جرى 
التفاهم فيما بيننا على اطالعي مس��بقا على أي تدبير مسلكي يعتزم اتخاذه بحق هذا 

الضابط أو ذاك.
وأضاف بارود: لم متض س��اعة على مغادرة اللواء ريفي مكتبي، حتى انقلب على 
ما تعهد به أمامي، فأصدر مذكرة مبعاقبة العميد ش��كور من دون معرفة السبب الذي 

حداه الى ذلك، وما حصل معه خالل تلك الساعة التي جعلته يبدل رأيه.
وبصوت بدا عليه التأثر قال بارود انه لم يجد تفس��يرا لتصرف اللواء ريفي الذي 
جت��اوز كل احلدود، وجتاهل س��لطة وزير الداخلية عليه، مش��يرا الى ان آخر ما كان 
يتوقعه اقدام مدير عام قوى األمن الداخلي على ما فعله وكأنه بذلك يبادلني االحترام 
واحملب��ة اللذين أبديتهم��ا له، والرغبة الصادقة بالتعاون معه وتس��هيل أمور املديرية، 
بطعنة في الظهر. وبشيء من احلدة أكد الوزير بارود انه ماض في عمله ولن يستقيل 
من منصبه. مصدر وزاري يقول ان تسوية اخلالف الناشب بني بارود وريفي مؤجلة 

الى ما بعد نيل احلكومة الثقة وانعقاد جلسات مجلس الوزراء.
وتقول أوس��اط مطلعة ان »املش��كلة« في وزارة الداخلية لم تنته فصوال بعد وهي 
مرشحة للبروز من جديد بعد نيل احلكومة الثقة وانصراف كل وزير الى ترتيب وزارته 

واعداد فريق عمل خاص. وتشير هذه األوساط في هذا املجال الى أمرين أساسيني: 
� ال نية لدى الوزير زياد بارود لالستقالة من وزارة الداخلية وال اجتاه لدى املراجع 
العليا إلحراجه واخراجه من الوزارة بهدف االتفاق على بديل ممارس��ته سياسية أكثر 

منها قانونية.
� اللواء أشرف ريفي باق في مركزه الى حني حصول توافق سياسي على تعيينات 
أمنية شاملة وفق مبدأ السلة الواحدة، مبعنى اما ان تكون تعيينات في كل املراكز األمنية 
األساس��ية )مديرية األم��ن الداخلي، مديرية األمن العام،  مديري��ة أمن الدولة، مديرية 

املخابرات(، أو يبقى القدمي على قدمه.
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إشارة سياسية من حزب اهلل إلى مسيحيي 
14 آذار: في أول اشارة سياسية تعكس 
استعدادا لدى حزب اهلل لالنفتاح على 
مس���يحيي 14 آذار ومحاورتهم، قال 
النائب نواف  املوسوي في حديث الى 
محطة )أو تي ڤي(: »موضوع العالقة 
بني حزب اهلل واألطراف املس���يحيني 
في 14 آذار يقوم على أس���اس أن كل 
مقاومة ترغب في أن تكون البيئة التي 
تعمل فيها غي���ر عدائية، لذلك نحن 
معنيون بإجراء حوار مع من يختلف 
معنا«. وأضاف: »إذا بدأنا في احلوار 
وكانوا محددين سلفا نتائجه، عندها 
لن يعود هناك من ضرورة لهذا احلوار، 
أي إذا كانوا من األساس يقولون لن 
نقبل مقاومة فكيف يريدون إذن للحوار 
أن يس���تقيم؟«، الفتا الى أن »عليهم 
إذا كانوا يري���دون إجراء  التحدي���د 
تفاهمات مع الشريك اآلخر في الوطن 
أو إط���الق النار على »التيار الوطني 

احلر«.
اتصاالت خلفض عدد طالبي الكالم في جلسة 
الثقة: يجري الرئيس نبيه بري اتصاالت 
خلفض عدد طالبي الكالم في جلسة الثقة 
لعدم متدد اجللس��ة ألكث��ر من يومني 
فيتحدث نائبان باسم كل كتلة، علما ان 
النظام الداخل��ي للمجلس يعطي النائب 
ساعة ارجتاال ونصف ساعة قراءة. غير 
ان محاولته يبدو انها لم تفلح في ضوء 
التزاحم النيابي على الكالم. وهناك من 
يقترح على بري لتقليص أيام جلسات 
املناقشة عدم نقلها مباشرة على الهواء 
ألن التسابق عند النواب هو على »الظهور« 

وليس على الكالم.
السفير السوري على طريق السراي: رأى 
مصدر مراقب ان قيام السفير السوري 
علي عبد الكرمي العل���ي بأول زيارة 
رس���مية للرقم 2 في هرمية السلطة  
الرئيس نبيه ب���ري على رغم مرور 
أشهر طوال على تاريخ تقدميه أوراق 
اعتماده، هي محطة إلزامية على الطريق 
املؤدي الى الرقم 3 في هذه الهرمية. 
وان الس���فير العلي شاء هذه الزيارة 
لتمهيد الطريق املؤدي الى الس���رايا 
احلكومية في الوقت املناس���ب، بعد 
تلقي الرئيس سعد احلريري رسالتي 

تهنئة من نظيره السوري محمد ناجي 
العطري األولى مبناسبة إعالن احلكومة 

والثانية مبناسبة عيد االستقالل.
خطة إلعـادة املهجرين: تقول مصادر 
ف��ي التي��ار الوطني احل��ر ان التطبيع 
السياسي مع النائب وليد جنبالط سيترافق 
مع خطة إلعادة املهجرين، وان دور اللجنة 
السياسية التنسيقية )أكرم شهيب وآالن 
عون( التي تقرر انشاؤها ستتجاوز األمور 
الش��كلية ال��ى البحث بعم��ق في ملف 
املهجرين، وستتجاوز في هذا امللف مشكلة 
التعويضات املالية لبحث عناوين امنائية 
وخدماتية وسياسية تساعد على توفير 

الظروف املعنوية وااليجابية للعودة.
تشكيالت ديبلوماسية بعد الثقة: يعتزم 
وزير اخلارجية واملغتربني علي الشامي، 
بعد نيل احلكومة ثقة مجلس النواب، 
اجراء حركة تشكيالت ديبلوماسية 
الذين  اللبنانيني  الس���فراء  لعدد من 
القانونية خارج لبنان  املهلة  أمضوا 
بل جتاوزوها، متهيدا لنقل املوجودين 
ف���ي االدارة املركزي���ة ال���ى اخلارج. 
الوزير  الغاي���ة طلب  وحتقيقا لهذه 
الش���امي إيداعه الئح���ة مفصلة عن 
السفراء في اخلارج واملراكز الشاغرة، 
وتوزيعهم طائفي���ا ليكون فكرة عن 
الديبلوماسي متهيدا القتراح  الواقع 
صيغة على مجل���س الوزراء. ولفت 
عدد من الديبلوماسيني الوزير الشامي 
الى ان احلاجة ملحة أيضا لتعيني أمني 
عام أصيل للوزارة قبل الشروع بأي 
تشكيالت ديبلوماسية، ألنه يفترض 
ان تبنى هذه التشكيالت على اقتراح 
األمني العام. وأبدى هؤالء خش���يتهم 
من ان جترى هذه التش���كيالت على 
أس���اس احملاصصة كم���ا حصل مع 
التشكيالت املاضية التي أجريت في 
العام 2006 ولم تصدر اال بعد »تسوية« 
الس���فراء في خارج املالك.  مس���ألة 
ومعروف ان األمان���ة العامة لوزارة 
اخلارجية يتوالها بالنيابة الس���فير 
وليم حبيب رئيس دائرة الش���ؤون 
السياس���ية في الوزارة، بعدما شغر 
املنصب بانتقال األمني العام السابق 
بس���ام نعماني الى الكويت كرئيس 

للبعثة الديبلوماسية اللبنانية.

وأسرارأخبار 
فتفت لـ »األنباء«: لنطبق المداورة في الرئاسات 

كما هو معتمد في النظام السويسري

أكد أن المزاوجة بين الجيش والمقاومة تعني وجود قوة مسلحة منفصلة عن الجيش

بلمار: مازلنا نعمل إلظهار الحقيقة
بيروت ـ داود رمال

ق����ال املدعي العام لدى احملكمة الدولي����ة اخلاصة باغتيال رئيس 
وزراء لبنان األس����بق رفيق احلريري ان العدالة التي تسعى احملكمة 
الدولية ال����ى حتقيقها هي جلميع اللبناني����ني. واضاف في تصريح 
استتبع وصوله الى بيروت لتمضية 7 أيام، انه من الضروري ان نثبت 
للشعب اللبناني وللضحايا فردا فردا، اننا وبالرغم من عملنا بعيدا 
عن لبنان لم ننسهم واننا مازلنا نعمل على اظهار احلقيقة باسمهم. 
وظهر أمس اس����تقبل ميشال س����ليمان بلمار الذي قرر التقاء وزراء 

احلكومة اجلديدة للتباحث في سبل مواصلة التعاون بني السلطات 
اللبنانية واحملكمة اخلاصة بلبنان. كما هنأ بلمار س����ليمان بتشكيل 
احلكومة اجلديدة وانتخاب لبنان للعضوية غير الدائمة في مجلس 
األمن لعامي 2010 – 2011، وش����كر له تعاون الس����لطات اللبنانية مع 
احملكمة الدولية، معيدا التأكيد على صدقية احملكمة وعدم تس����ييس 
قراراتها. من جهته نّوه الرئيس سليمان بعمل احملكمة مؤكدا استمرار 
لبنان في دعمها، مبديا ثقته بنزاهة قراراتها وأحكامها املبنية حصرا 

على األدلة والبراهني خارج أي اعتبارات سياسية.

استقبله سليمان وسيلتقي الوزراء


