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ريفلين وحزب اهلل

محمد حمية
«ل�ب�ن��ان بلد ال�ف�ض��اي��ح» ،ه�ك��ذا تعلّق م�ص��ادر م��راق�ب��ة للوضع
السياسي واألم �ن��ي واالق �ت �ص��ادي ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف�لا ي�م� ّر ي��وم إال
�دو ي �ط��ال أح��د ال�ق�ط��اع��ات األساسية
وت �ض� ّ�ج ال�س��اح��ة بخبر م�� ٍّ
المرتبطة مباشرة بحياة وصحة ومعيشة المواطن وأمنه الداخلي
والخارجي ،إال أن ما يثير المخاوف والريبة أكثر هو أن��ه رغم
خطر الفضيحة سرعان ما يخفت وهجها وتلفلف على الطريقة
ّ
وتتبخر الوعود بالمحاسبة وكأن شيئا ً لم يكن ،وتبقى
اللبنانية
«الرؤوس المد ّبرة» بعيدة عن المالحقة القضائية لينام اللبنانيون
ويستيقظون على فضيحة جديدة.
كما فضيحة ترحيل النفايات ورائ�ح��ة الصفقات المشبوهة
التي خرجت منها ،وم��ا ُي�ق��ال ال�ي��وم ع��ن صفقات ج��دي��دة تلوح
ف��ي خ�ي��ار ال�م�ط��ام��ر ،يعيش ال�م��واط��ن «أم ال�ف�ض��ائ��ح» ف��ي قطاع
االت��ص��االت و«اإلن��ت��رن��ت» م��ع اك �ت �ش��اف ش�ب�ك��ة «إن �ت��رن��ت» غير
شرعية موازية لشبكة الدولة اللبنانية ،يش ّغلها أف��راد وجهات،
بعضهم لديه سوابق في شبكة تجسس الباروك لمصلحة العدو
«اإلسرائيلي».
أكثر م��ن س��ؤال ُي�ط� َرح ح��ول ه��ذا ال�خ��رق :م��ا ه��و ال��راب��ط بين
«إس��رائ �ي��ل» وه��ذه ال�ش�ب�ك��ات؟ وم��ا ه��ي ال ��دول و َم��ن ه��م األف��راد
التي تقدّم لها هذه الخدمات؟ وما هو دور وزارة االتصاالت في
الوقاية ،وهل هناك تقصير من القوى األمنية؟
وألن لبنان بلد األسئلة من دون أجوبة ،ستبقى هذه األسئلة
ب�لا أج��وب��ة كاملة ف��ي ظ��ل غ�ي��اب التحقيقات الشفافة وارتباط
الشركات المستفيدة بجهات سياسية نافذة.
م �ص��ادر ع�س�ك��ري��ة وخ �ب �ي��رة ف��ي ق �ط��اع االت� �ص ��االت توضح
لـ«البناء» أن «هذه الخروقات لقطاع االتصاالت واإلنترنت تشكل
خطرا ً على وجود لبنان ،حيث تستفيد «إسرائيل» من الكم الهائل
للمعلومات الهامة من خالل التجسس على هذه الشبكة ،ال سيما
ف��ي تأجيج ال�ن�ع��رات الطائفية والمذهبية وجمع معلومات عن
شخصيات سياسية وأمنية هامة بهدف اغتيالها وتنفيذ عمليات
تفجير» .وتضيف المصادر« :كل مادة تمر عبر شبكة االنترنت
تصل إلى العدو ال»إسرائيل»ي من معلومات وبيانات ورسائل
عادية ونصية وفيديو ومحادثات الواتسآب وغيرها».
التجسس يطال اإلعالم االلكتروني أيضا ً
وتشير إلى أن «هذا
ّ
كمواقع التواصل االجتماعي القابلة لالختراق والتعقب ،ومن
الصعوبة مواجهة هكذا نوع من الحرب اإللكترونية لتأخر الدول
العربية عن اللحاق بركب التكنولوجيا االلكترونية».
وتشرح المصادر أن «الشبكات غير الشرعية عبارة عن أجهزة
السلكية ف��ي م��واق��ع معنية سهلة التركيب شبيهة بالشبكات
الشرعية ،بل ربما أكثر تطورا ً وتقنية ال سيما في جبل الباروك
وت��رب��ل وج ��رود الضنية وع�ي��ون السيمان م��ا يجعل األراض��ي
اللبنانية كافة مكشوفة أمام جهات عدة وعلى رأسها «إسرائيل»
التي نقلت محطات األجهزة االستخبارية وكل العمالء إلى قبرص
لتصبح أهم مركز تجسس «إسرائيلي» في المنطقة».
وتشير إل��ى أن «إس��رائ�ي��ل» ل��م تعد تعتمد ف��ي الحصول على
المعلومات على العمالء بشكل رئيسي ،ألن الجيش واألمن العام
تمكنوا من إلقاء القبض على الكثير منهم ،لذلك لجأت إلى هذه
المحطات للتجسس المباشر».
ولم تستبعد المصادر زرع «إسرائيل» عمالء لها داخل شركات
االتصاالت اللبنانية ،مشيرة إلى «إلقاء القبض في السابق على
أخطر العمالء في شركة ألفا ومنهم شربل قزي وطارق الربعي».
ووص�ف��ت م�ص��ادر عسكرية أخ��رى ،ه��ذا ال�خ��رق بأنه «عملية
استخبارية «إس��رائ�ي�ل�ي��ة» كبيرة على لبنان ي�ع��رض أم��ن البلد
للخطر ،على الصعد كافة االقتصادية واالجتماعية والسياسية
واألمنية» ،كاشفة أن «بعض دوائ��ر الدولة ومنها وزارة الدفاع
ن�ف�س�ه��ا ت �ت �ع � ّرض ل�ل�ت�ج�س��س م��ن ه ��ذه ال �ش �ب �ك��ات» ،وتضيف:
«التجسس على لبنان أخذ أشكاالً متعددة ،فعقب اغتيال الرئيس
رفيق الحريري أجازت المحكمة الدولية لنفسها الحصول على
مفصلة م��ن ال��دول��ة ع��ن الجامعات
بيانات ع��ن الشعب اللبناني
ّ
والمعاهد ونقلت إلى إسرائيل».
وهنا تح ّذر المصادر من استفادة التنظيمات اإلرهابية من هذا
التجسس ،وتكشف أن «تركيا وضعت مؤخرا ً محطة اتصاالت
موجهة باتجاه لبنان تستفيد منها هذه
السلكية على أراضيها
ّ
التنظيمات ال سيما داع ��ش ال ��ذي يستخدم وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي بحرفية عالية ،حيث تحدثت تقارير غربية عن أنه
تفوق على أميركا في استخدام التويتر».
وهنا يطرح السؤال التالي لماذا معظم الشبكات التي اكتشفت
موجودة في مناطق خاضعة لفريق سياسي معين؟
ترفض المصادر الربط بين موقع وأماكن نصب هذه الشبكات
وب�ي��ن تبعية ه��ذه المنطقة إل��ى ج�ه��ة س�ي��اس�ي��ة ،ب��ل ت��ر ّده��ا إلى
الموقع االستراتيجي لتثبيت هذه الشبكات ال سيما المرتفعات
لتسهل التجسس على شبكات االت�ص��االت الشرعية والبعيدة
عن المراقبة ،وتسأل :كيف ستقوم األجهزة األمنية بدورها في
مالحقة هذه الشبكات في ظل الفساد والتغطية السياسية؟
وتضع المصادر المسؤولية على الدولة بالدرجة األولى والتي
«أعطت التراخيص لدخول أجهزة االتصاالت وشبكات اإلنترنت
غير الشرعية عبر المرفأ».
مصدر وزاري أكد لـ«البناء» أن «هذا الملف لم يبحث في جلسة
مجلس الوزراء أمس ،كما لم يوضع أساسا ً على جدول األعمال»،
وتحذر من إهمال ه��ذا الملف وإن�ه��اء األم��ر ب��إزال��ة الشبكات بل
يجب إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا الخرق الفاضح».
وتلفت المصادر إل��ى أن «شبكات المقاومة الالسكية قابلة
للخرق والتنصت أي�ض�اً ،ألن المقاومة وإن كانت لديها شبكة
سلكية خ��اص��ة ،لكنها تستخدم ف��ي كثير م��ن األح �ي��ان الشبكة
التجسس من
الالسلكية وشبكة اإلنترنت ما يجعلها عرضة إلى
ّ
بأمس الحاجة إلى معلومات جديدة عن
قبل «إسرائيل» التي هي
ّ
قادة وأسلحة وصواريخ المقاومة ،خصوصا ً أن بنك أهدافها قد
نفد بعد حرب تموز العام .»2006
وهنا يطرح سؤال عن وضع المقاومة اليوم لو لم يكن لديها
شبكة اتصاالت خاصة منفصلة عن الشبكة الرسمية؟ هل كانت
تحوز على هذا المستوى من الحماية األمنية والسرية؟
فضيحة «اإلنترنت» تفضح قوى  14آذار التي ص ّمت آذانها
وبلعت لسانها عن هذا التعدّي ،كما فضحت تشكيك هذه القوى
بمقولة أن عملية المقاومة في  7أيار عام  2008كانت بسبب
اتخاذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك القرارين الشهيرين
المتعلقين بإقالة قائد جهاز أمن المطار وإزال��ة شبكة اتصاالت
المقاومة في  5أيار.

ن�شاطات
 استقبل رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية النائب ميشال موسى،
في مكتبه بالمجلس النيابي ،سفير أستراليا غلين مايلز وعرض معه
الشؤون العامة ،ال سيما موضوع النزوح السوري وتداعياته وتأثيراته
على الوضع اللبناني.
 عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة مع كل من
سفير باكستان أفتاب أحمد كوكر وسفير إندونيسيا أحمد شميدي األوضاع
العامة والعالقات الثنائية بين البلدين.
 زار المستشار اإلعالمي الجديد لسفارة السودان في لبنان أسامة
الخليفة ،وزير اإلعالم رمزي جريج للتعارف وكان اللقاء مناسبة لبحث
واقع الصحافة في السودان ولبنان.
كما زار الخليفة نقيب الصحافة عوني الكعكي.

خفايا
خفايا

 روزانا ر ّمال
أول االجتماعات الروسية الرفيعة المستوى وأول ضيوف
موسكو بعد تقليص الوجود الروسي العسكري في سوريا
كان الرئيس «اإلسرائيلي» رؤوفين ريفلين الذي سارع إلى لقاء
الرئيس الروسي الستيضاح العديد من األمور ولينقل فحوى
الرسالة التي حملها إي��اه رئيس ال��وزراء بنيامين نتنياهو
بعدما ك��ان قد تحدّث طويالً معه قبل ال��زي��ارة ،وم��ع وزير
الحرب موشيه يعلون بحضور رئيس األرك��ان «آيزنكوت»
وخلص الكل إلى طرح أو صياغة ما أسموه الخطوط الحمر
لـ«إسرائيل» في سوريا.
تسارع «إسرائيل» كما بعد الدخول الروسي إلى السعي
لتكون أول من يتصدّر مشهد المتغيرات في المنطقة ،فترسل
رسائلها لموسكو فارضة ما يشبه أولوية حضورها قبل
الكل بصورة ما يجري ،فهي القوة األول��ى في المنطقة التي
من المفترض أن تنسق مع الكبار همومها ،بالرغم من أن ما
بقي من هذه الحسابات بالنسبة لموسكو وحلفائها ليس إال
أوهام «إسرائيلية» لن تعيشها تل أبيب طويالً فنتنياهو آخر
الصقور.
يلتفت الشارع «اإلسرائيلي» إلى شخصية رؤوفين ريفلين
الذي ال يتمتع بأي من الصالحيات في البالد ويسأل لماذا لم
يلتق نتنياهو بالرئيس بوتين وعما إذا كان لهذا األمر عالقة
ِ
بالشكليات وبهذا اإلطار يبدو ان الخالف بين اوباما ونتنياهو
يحضر بين األخير وبوتين أيضا ً ال��ذي يبدو متفقا ً بشكل
واضح على التنسيق والتعاون مع واشنطن بشأن برمجة
العملية السياسية وهنا ارت��أت تل أبيب إرس��ال رسالة مع
ريفلين والمراقبة عوضا ً عن زيارة قد تفهم نوعا من التحذير
«اإلسرائيلي» غير القابل للترجمة.
الخطوط الحمر التي اتفق عليها المسؤولون «اإلسرائيليون»
ص��ارت بعهدة الرئيس بوتين ال��ذي فاجأ العالم ،حسب

صحيفة يديعوت احرونوت ومعها «إسرائيل» التي كانت
ربما تضمن الحضور الروسي وترى فيه نوعا ً من األمان ،برغم
التحدي ،فإليران حليفة موسكو هي عدوة تل أبيب اللدودة،
لكنها بالحساب «اإلسرائيلي» لن تقدم على أي خطوة أو هجمة
عليها وتحرج موسكو.
يكشف المشهد أكثر فأكثر عجزا ً «إسرائيلياً» كرسته األزمة
السورية فاألجهزة األمنية واالستخبارية «اإلسرائيلية»
تابعت جيدا ً نمو إيران وحزب الله وتمدّدهما بجانبها من
دون أن تتم ّكن من منعهم عن ذلك وبدال ً من أن تعتبر األزمة
السورية فرصة لضمان الجوالن المحتل ضمن سيطرتها
باتت األزم��ة ثغرة الحساب «اإلسرائيلي» الخاطئ والذي
يعكس بشكل اكبر رؤيا بعيدة عن الواقع والوقائع ،فعناصر
حزب الله اليوم باتوا أقدر من أي وقت مضى على خوض
معارك في تلك المنطقة مع ق��وات االح��ت�لال بعد ما فتح
الرئيس السوري المجال لقوى المقاومة للقتال والتحرير
خالل األزمة.
قدمت «إسرائيل» للرأي العام اغتيال القيادي في حزب
الله سمير القنطار في معرض تغطيتها على الخرق الحاصل
والخسارة الكبرى في الحساب هناك ،فقدّمته على أساس
أن��ه ه��دف ك��ان من ال��ض��روري التخلص منه لما يشكله من
قائد عمليات للمقاومة في الجوالن ،ليؤكد أن «إسرائيل»
ال ت��زال حاضرة بقوة وق��ادرة على تأمين شبكة األم��ان إلى
المستوطنين وسكان المناطق المجاورة الذين يعيشون اليوم
كابوس إحاطة حزب الله من جانب في الجوالن ومحيطه
بعدما كان يقتصر على الخطر القادم من الشمال أي من جهة
جنوب لبنان فقط.
مخاوف «إسرائيلية» جدية يطرحها لقاء ريفلين – بوتين
والذي دام  3ساعات متواصلة الذي يتحدث عن خشية أن
تترك موسكو الساحة مفتوحة لحزب الله وإيران للعبث في
األمن «اإلسرائيلي» ما يأخذ إلى احتماالت وسيناريوهات
بينها استعداد «إسرائيل» للتحرك في أي لحظة يحاول فيها

بري يلتقي نظيرته الفنلندية والهيئات االقت�صادية

اإليرانيون وحلفاؤهم أن يقتربوا من هضبة الجوالن المحتل
حسب تقارير «إسرائيلية» ليبقى السؤال حول كيفية دخول
«إسرائيل» في تسويات المنطقة أو اللحاق بها األكثر طرحا ً
حتى الساعة.
ال يبدو أن تل أبيب مستعدة للتنازل عما يضمن إعادة
الجوالن على األقل إلى الوضع الذي كانت عليه الهضبة قبل
االزمة السورية ،لكن ال شيء يضمن ايضا ان يعود الرئيس
السوري بشار االسد عن قراره في فتح المنطقة امام المقاتلين
المستعدين لتحريرها؛ وقد رصدت «إسرائيل» اكثر من مرة
وجود إيرانيين ومقاتلي حزب الله هناك واستهدفت جهاد
مغنية ومعه ضباط إيرانيون في معرض تعقبها لهم ،ما يؤكد
ان الملف هو االولوية المطلقة بالنسبة لها طيلة عمر االزمة
وان هذا هو الهاجس االكبر ،بحيث لم تعد قادرة على إصالح
ما أفسدته تدخالتها إلى جانب المعارضة وخسارتها وضعا ً
أثمر هدوءا ً ألعوام طويلة هناك.
تتحدث صحيفة جيروزاليم بوست عن ان انسحاب روسيا
سيعيد حرية المناورة الجوية لـ«إسرائيل» بسوريا ،لكن هذه
الحرية قد تندرج ضمن معايير متعددة تستخدمها «إسرائيل»
عندما ترى في ذلك ضرورة وإذا كانت موسكو تقود العملية
السياسية اليوم في سوريا فإن تل أبيب تجد نفسها أمام
الحاجة لروسيا بشكل مباشر ،والتي ال تزال تحتفظ بمنظومة
اس  400على األرض السورية .وهنا س��ؤال :هل ستسمح
روسيا بعملية عسكرية «إسرائيلية» في سوريا أو مع حزب
الله ولو كان عنوانها إطالق معاهدة ترسم المشهد في الجوالن
كنوع من عملية مساهمة في فرض السالم؟
وه��ل «إسرائيل» جاهزة لتجيب على ال��س��ؤال الروسي
األميركي المشترك عن جاهزيتها للقبول بسالم يقوم على
ثوابت االنسحاب إلى ما وراء خط العام 67؟
تبدو «إسرائيل» تائهة بين عجزها عن مقتضيات سالم
تحوز بموجبه على ضمانات تحتاجها لتبديد مخاوف تسكنها
على مدار الساعة.

توقفت أوساط
سياسية عند إطاللة
تنظيم «داعش»
اإلرهابي على لبنان من
خالل لبنانيين إلطالق
تهديدات ضد الطائفة
المسيحية والجيش
اللبناني ،الفتة إلى
أنها الم ّرة األولى التي
يستخدم فيها التنظيم
لبنانيين في توجيه
رسائله التهديدية إلى
لبنان؛ لذا ح ّذرت من
أن يكون هذا «الترميز»
مقدم ّة لعمل أمني ما
يع ّده «داعش» ضد
لبنان ،وتحديدا ً في
بلدة عرسال البقاعية
التي تتحدث تقارير
عن قدرة الجماعات
اإلرهابية على اجتياحها
خالل وقت قصير جداً.

يقر ت�سعة مرا�سيم
مجل�س الوزراء ّ

الق�صار :نريد �أف�ضل العالقات مع الدول العربية �سالم :تطورات المنطقة تفر�ض وجود رئي�س
ّ

بري مجتمعا ً إلى وفد الهيئات االقتصادية
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،في عين التينة ،رئيسة
البرلمان الفنلندي ماريا لوهيال
والوفد المرافق ،في حضور النائب
ميشال موسى.
وت���ن���اول ال��ب��ح��ث ال��ع�لاق��ات
الثنائية والتطورات في المنطقة،
ودور قوات «يونيفيل» في الجنوب
اللبناني.
وك��ان بري التقى وفد الهيئات
االقتصادية برئاسة الوزير السابق
ع��دن��ان ال��ق��ص��ار وج����رى ع��رض
لألوضاع االقتصادية في البالد.
بعد اللقاء قال القصار« :لقاؤنا
م��ع دول��ت��ه ك���ان م��ه��م��ا للغاية،
وتمحور ح��ول نقتطين :النقطة
األول��ى هي التأكيد على ض��رورة
مواصلة الجهود للوصول إلى

مجلس الوزراء منعقدا ً في السراي
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة.
وباركنا الجهود التي يقوم بها
ال��رئ��ي��س ب���ري م��ع ك��� ّل األط���راف
المعنية ،وأكدنا له ضرورة تفعيل
ه���ذه ال��ج��ه��ود وم��واص��ل��ت��ه��ا ألنّ
لبنان من دون رئيس جمهورية ال
يستطيع أن يكمل طريقه».
أض���اف« :أم���ا النقطة الثانية
فهي موضوع العالقات مع الدول
العربية ،ومن الضروري توضيحها
وتوضيح دورن��ا كرجال أعمال،
ونحن نرغب في أن تكون هناك
أطيب العالقات مع الدول العربية،
وال نريد أن يكون هناك أي تدخل
سياسي ف��ي أم��وره��ا الداخلية.
ال��دول العربية دول شقيقة وقد
تعاملت معنا وفتحت صدرها لنا،
ونحن حريصون على أن تستمر

هذه العالقات .واقترحنا امكانية
أن يقوم دولة الرئيس بري ودولة
الرئيس سالم بجولة على الدول
العربية لتوضيح موقف لبنان».
وختم القصار« :وضعنا الرئيس
ب��ري في ص��ورة التحركات التي
تعتزم الهيئات االقتصادية القيام
بها ،ومنها القيام بجولة إلى دول
مجلس التعاون من أجل توضيح
الموقف اللبناني وتحديدا ً موقف
رجال األعمال اللبنانيين ،مما آلت
إليه العالقة بين لبنان وأشقائه
الخليجيين ،وطلبنا منه أن يلعب
دورا ً في هذا المجال ،ويقيننا أنه
يستطيع إيجاد المخرج المشرف
لترميم ال��ع�لاق��ة ،خصوصا ً أنه
يحظى بثقة واح��ت��رام ق��ادة دول
مجلس التعاون الخليجي».

زا�سيبكين يزور ميقاتي :مكافحة الإرهاب في �سورية
هو الدرع الأ�سا�سية لمنع امتداده �إلى الجوار
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي
السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين
وبحث معه التطورات في لبنان
والمنطقة.
وقال السفير الروسي بعد اللقاء:
«بحثنا مع دولة الرئيس مستجدات
األوض���اع في ه��ذه المنطقة ،ألنه
تحصل ك ّل يوم متغيرات جديدة
تتطلب ن��ق��اش �ا ً وت���ب���ادال ً ل�ل�آراء،
خصوصا ً ف��ي ض��وء ق��رار روسيا
باالنسحاب العسكري الجزئي من
سورية .تبادلنا الرأي في شأن هذا
الموضوع وناقشنا األف��ق الممكن
لتطور األوضاع في المنطقة كك ّل،
خصوصا ً على الصعيد الميداني
ف��ي س��وري��ة ،وت��ط��وي��ر العملية
التفاوضية الجارية حالياً .وفي
لبنان ال ي���زال ال��ه��دف األس��اس��ي
هو ذات��ه ،أي الحفاظ على األمن
واالس��ت��ق��رار ف��ي البلد ،والموقف
التقليدي لروسيا يعتبر أنّ مكافحة
االره��اب في المنطقة وفي سورية
خصوصاً ،يشكل الدرع األساسي
لعدم ام��ت��داد اإلره���اب إل��ى ال��دول
المحيطة بما فيها لبنان .نحن نقدر
عاليا ً جهود السلطات اللبنانية في
مجال مكافحة اإلره��اب ،بالتالحم

ميقاتي مستقبالً زاسيبكين
والتضامن في ما بيننا».
وأض����������اف« :ف������ي ال���م���ج���ال
العسكري ،ال تزال عملية مكافحة
اإلره�����اب ف��ي س��وري��ة مستمرة
بالوتيرة المناسبة ،وانسحاب
ال��ق��وات ال��روس��ي��ة ه��و انسحاب
ج���زئ���ي ،وب��ال��ت��ال��ي ف�ل�ا م��ج��ال
للحديث عن أي توقف في عملية

مكافحة اإلرهاب .أما على الصعيد
السياسي ،فالخطوة القوية جدا ً
التي حصلت هي لتشجيع األطراف
على التفاوض ،ال سيما أنّ الجميع
يعلمون أنّ هناك مماطلة دائمة
من قبل المعارضة .هذه الدوافع
الجديدة ستشجع أكثر على التحرك
وعلى المشاركة في الحوار».

مراد يلتقي نائب ًا �أردني ًا
استقبل رئيس ح��زب «االت��ح��اد» الوزير السابق عبد
الرحيم مراد النائب في البرلمان األردني رئيس كتلة «وفاق
المستقبل» ميرزا بوالد ،في حضور نائب رئيس الحزب أحمد
مرعي وأعضاء المكتب السياسي حسن مراد وهشام طبارة
وعضو مكتب العالقات الخارجية وائل أرزوني.
وأوض���ح بيان للحزب ،أنّ المجتمعين بحثوا في

«األوضاع العربية الراهنة واهمية تضامن االمة لمواجهة
ك ّل ما يحيط بأقطارنا العربية من مخاطر .وأطلع مراد
النائب بوالد على الوضع السائد في لبنان وحاجته إلى
تضامن أشقائه معه لجبه المخاطر التي تعصف به،
وضرورة تعزيز قدراته لتحصينه تجاه التهديدات التي
تريد النيل من أمنه واستقراره».

(داالتي ونهرا)

عقد مجلس ال���وزراء جلسة عادية قبل ظهر أمس،
في السراي الحكومية ،برئاسة رئيس الحكومة تمام
سالم وحضور الوزراء الذين غابت منهم الوزيرة أليس
شبطيني.
وتال وزير اإلعالم رمزي جريج بعد الجلسة المق ّررات
الرسمية ،الفتا ً إلى أنّ الرئيس سالم «ك�ّ�رر المطالبة
ب��وج��وب انتخاب رئيس للجمهورية ،خصوصا ً أنّ
التطورات الضاغطة في المنطقة تفرض وجود رئيس
للدولة لكي يستقيم عمل سائر المؤسسات الدستورية».
بعد ذلك طلب دولة الرئيس من المجلس االنصراف
ال��ى البحث في بنود ج��دول األع��م��ال ،فتمت مناقشة
مستفيضة لهذه البنود وأبدى الوزراء وجهات نظرهم
بصددها ،وبنتيجة ال��ت��داول اتخذ المجلس القرارات
الالزمة بشأنها وأهمها:
 الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديلج��دول��ي��ن ملحقين ب��ال��م��رس��وم رق���م  8433ت��اري��خ
 1996/5/22المتعلق بنظام استخدام األج��راء في
وزارة الداخلية والبلديات.
 الموافقة على م��ش��روع م��رس��وم يتعلق بتنظيموتحديد مالك وزارة الشباب والرياضة.
 الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديلشروط التعيين الخاصة برئيس مصلحة الصحة العامة
في مالك وزارة الصحة العامة.

 الموافقة على عدة مشاريع مراسيم ترمي الى نقلاعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة
بعض الوزرارات على أساس القاعدة االثنتي عشرية من
أجل تأمين بعض نفقات هذه اإلدارات العامة وباألخص
مخصصات ورواتب وأجور.
 الموافقة على مشروع مرسوم يرمي ال��ى إعطاءمجلس اإلنماء واإلعمار سلفة خزينة لتغطية النفقات
العائدة لمشاريع مختلفة وملحة لديه.
 الموافقة على تعيين السيد يوسف دوغان عضومجلس إدارة والسيد ياسر ذبيان مراقبا ماليا عاما في
مجلس الجنوب.
 الموافقة على تعيين السيد جورج ايدا مديرا عامالوزارة العمل.
 الموافقة على طلب بعض ال��وزارات قبول هباتعينية ونقدية مقدمة الى الحكومة أو لبعض الوزارات.
 الموافقة على سفر بعض الوفود للقيام بزياراترسمية أو حضور مؤتمرات في الخارج».
ولفت جريج إلى أ ّنه عرض لمجلس ال��وزراء األزمة
ال��ت��ي ت��ق��ع ب��ه��ا ب��ع��ض ال��ص��ح��ف ال��م��ط��ب��وع��ة .وق���ال:
«أبلغت المجلس بأنني سأقوم باالتصاالت الالزمة
من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه األزم��ة ،وبنتيجة
ه��ذه االت��ص��االت سأعرض تصورا ً معينا على مجلس
الوزراء».

خرازي في عين التينة وبكركي والمجل�س ال�شيعي:
لتح�صين الوحدة في مواجهة �أعداء الأمة
واص���ل ال��وف��د اإلي���ران���ي ،برئاسة
رئيس المجلس االستراتيجي للعالقات
الخارجية كمال خرازي ،يرافقه السفير
اإلي��ران��ي ف��ي لبنان محمد فتحعلي،
جولته على المرجعيات السياسية
والروحية ،ف��زار أمس رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي عين التينة
وع��رض معه التطورات الراهنة في
المنطقة والعالقات الثنائية.
وفي الصرح البطريركي في بكركي،
ال��ت��ق��ى ال��وف��د ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي .وبعد اللقاء،
قال خ��رازي« :إنها المرة األول��ى التي
تجمعنا فيها الظروف بصاحب الغبطة
البطريرك ال��راع��ي ،ونحن نعرف أنه
من المرجعيات الروحية المهمة في
هذا البلد العزيز .لقد تحدثنا معه عن
مختلف التطورات السياسية الجارية
في لبنان ،وركزنا على الدور اإليجابي
والبناء الذي بامكان غبطته أن يقوم به
في مجال حلحلة المشاكل التي يعاني
منها لبنان حالياً .وأك���دت لغبطته
في هذا المجال أنّ أي ق��رار يتخذ في
هذا البلد العزيز يحظى بدعم وتأييد
الجمهورية اإلسالمية في إيران».
وزار ال��وف��د أي��ض��اً ،ن��ائ��ب رئيس
المجلس اإلس�لام��ي الشيعي األعلى
ال��ش��ي��خ ع��ب��د األم��ي��ر ق��ب�لان ف��ي مق ّر
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى،
حيث جرى تأكيد «ض��رورة تحصين
ال��وح��دة اإلس�لام��ي��ة وال��ت��ض��ام��ن في
مواجهة أعداء األمة».
ورأى الشيخ قبالن أنّ «الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية أصبحت اليوم محط

قبالن مجتمعا ً إلى الوفد في مق ّر المجلس الشيعي
أنظاراألمملماحققتهمنإنجازاتجعلت
من إيران مالذا ً ومرجعا ً للمسلمين في
العالم ،فهي استطاعت بوعي شعبها
وحكمة قيادتها وتوجيهات علمائها أن
تحبط ك ّل المؤامرات التي تستهدف
منعتها ودوره��ا مما يحتم أن يتعاون
كل المسلمين معها».
ون��وه «بالدور اإليراني الكبير في

دعم القضية الفلسطينية وسعيها لتظل
فلسطين حاضرة في وج��دان األم��ة،
فكانت وال تزال المرجعية الصحيحة
لنهضة الشعوب اإلسالمية ومقاومتها
للمشاريع االستعمارية وفي طليعتها
المشروع الصهيوني ،ما جعلها مالذا ً
للشعوب المستضعفة تنتصر للقضايا
المحقة».

لحود ي�ستقبل فتحعلي
استقبل الرئيس العماد إميل لحود ،في دارت��ه في ب��رج ال��غ��زال ،سفير
الجمهورية اإلسالمية االيرانية محمد فتحعلي مع وفد من السفارة ،في حضور
النائب السابق إميل إميل لحود.
وتم البحث خالل اللقاء في االوضاع العامة ،إضافة إلى التطورات السياسية
واألمنية على الساحة اإلقليمية.

