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محمد بن �سلمان متناز ًال في وا�شنطن

ما الذي يجمع دولة فا�شلة
مع �أجهزة ع�سكرية وامنية ناجحة؟

 روزانا ر ّمال

*

شارل أبي نادر

في معرض الحديث عن اإلن��ج��ازات األمنية والميدانية الالفتة
التي تقوم بها مخابرات الجيش اللبناني واألجهزة األمنية األخرى،
وخاصة جهاز األمن العام اللبناني ،يعتبر البعض انّ هذا من واجب
تلك األجهزة ويدخل في صلب مهمتها ومسؤولياتها ،وبالتالي ال
ضرورة لإلشادة بما هو مطلوب منها ،ويعتبر البعض اآلخر انه يجب
إبقاء هذه اإلجراءات واإلنجازات س ّرية وبعيدة عن التداول اإلعالمي
بهدف حرمان اإلرهابيين من معطيات مهمة حول طريقة عمل تلك
األجهزة وبالتالي قيامهم (أيّ اإلرهابيّين) بتنفيذ مناورات وخطط
لإلفالت منها وتجاوز إجراءاتها.
في الحقيقة ،وبمعزل عن كون هذه االج��راءات واإلنجازات التي
تحققها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني واألجهزة األمنية األخرى
هي من واجبها ومن مسؤولياتها ومن صلب عملها كما يقول البعض ،ال
يمكن تجاهل تلك اإلنجازات الالفتة ،وذلك لألسباب التالية:
 حجم وضخامة اإلجراءات التي تقوم بها تلك األجهزة ،فباإلضافةإلى اإلجراءات الميدانية على الحدود وفي الداخل ،حيث تنفذ الوحدات
العسكرية واألمنية انتشارا ً واسعا ً وكامالً وعلى مدار الساعة ،فهي
أيضا ً تمسك وتراقب عددا ً هائالً من الالجئين السوريين والفلسطينيين
يقارب المليوني الجئ ،ينتشرون في مخيمات وفي مراكز إيواء وتج ّمع
وفي مساكن منتشرة على كامل األراضي اللبنانية في ظروف صعبة
ومعقدة من النواحي األمنية المتعلقة باحتمال او بإمكانية ارتباط عدد
منهم بمجموعات إرهابية او غير إرهابية ،تقاتل او تقوم بأعمال خطرة
في الداخل السوري والمحيط ،وأيضا ً من النواحي اإلدارية المتعلقة
بملفات اإلقامة وبشرعية الدخول والخروج والمعلومات الشخصية
واألمنية واللوجستية لك ّل فرد من هذا العدد الضخم بمفرده.
 القدرة المميّزة والواضحة على اكتشاف ومتابعة وتوقيف هذاالعدد الكبير من الشبكات والخاليا اإلرهابية الخطرة ،والتي ُتظهر
التحقيقات المتعلقة بها حساسية األهداف التي تعمل عليها ،و ُتظهر
أيضا ً التصميم والتركيز والقرار الواضح لدى قادة ومتزعّ مي ومح ّركي
تلك الخاليا بهدف نشر الرعب والقتل على الساحة اللبنانية من
خالل اعتبار األخيرة هدفا ً رئيسا ً يعملون إلغراقه بالفوضى وبالذعر
وبالدمار.
 الفعالية الالفتة في تنفيذ هذه اإلج���راءات ،وبالتالي تحقيقهذه اإلنجازات الميدانية لناحية تراكم وتتابع العمليات الخاصة
الناجحة التي تستهدف مواقع وعناصر التنظيمات اإلرهابية
المسلحة في المناطق الشمالية الشرقية على الحدود المشتركة مع
سورية ،أو اإلنجازات األمنية لناحية كشف وتوقيف أغلب الشبكات
والخاليا اإلرهابية كما ذكرنا سابقاً ،وذلك بإمكانيات متواضعة من
ناحية األسلحة والعتاد والتقنيات الخاصة بمواجهة تلك الجماعات
اإلره��اب��ي��ة ،والتي يستنتج من خ�لال متابعة عملها في المحيط
القريب ما بين سورية أو العراق أو غيرها من الدول المحيطة قدراتها
التجهيزية والتدريبية والتقنية الالفتة.
من ناحية أخرى ،وفي موضوع اعتبار البعض اآلخر وجوب إبقاء
هذه اإلجراءات واإلنجازات س ّرية وبعيدة عن التداول اإلعالمي بهدف
حرمان اإلرهابيين وقادتهم من معطيات وتفاصيل يستعملونها
لتحضير خطط لإلفالت من األجهزة األمنية وتجاوز إجراءاتها ،يمكن
مقاربة الموضوع من خالل التمييز بين النقطتين التاليتين:
 النقطة األولى وتتعلق بالخطة المنظمة لمراقبة ومتابعة شبكةمعينة أو خلية إرهابية مرصودة ،فذلك يتطلب العمل بس ّرية وبتكتم
خالل فترة المراقبة والمتابعة وهذا ما يحدث ،حيث لم تظهر أية حالة
قد ت ّم فيها اإلعالن عن خطوات متابعة أو مالحقة أية شبكة أو خلية
إرهابية قبل االنتهاء من العمل األمني وكشف الخلية او الشبكة حيث
يت ّم العمل بحرفية وبتركيز واضحين.
 النقطة الثانية وتتعلق بضرورة الكشف عن هذه اإلجراءات وعناإلنجازات التي ت ّم تحقيقها حيث من الضروري اإلعالن عنها ،وذلك
بهدف نشر الثقة داخل المجتمع اللبناني بعمل األجهزة العسكرية
واألمنية ،وهذا أساسي إلبقاء المجتمع متماسكا ً وبعيدا ً عن الخوف
وعن االنهيار ،خصوصا ً في ظ ّل الفساد الذي يع ّم أغلب مؤسسات
الدولة ،وفي ظ ّل الفشل الذي تعاني منه السلطة السياسية والرسمية
في مقاربة ملفات عدة ،حياتية ومالية واجتماعية تتعلق بحقوق
وبصحة المواطن وبالبيئة وبالنفايات ،وبهدر وسرقة األموال العامة،
باإلضافة إلى عجز هذه الدولة بمسؤوليها وبسياسيّيها عن تطبيق
الدستور واالتفاق على اآلليات القانونية واالداري��ة للسير بعجلة
الدولة والمؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية واالتفاق على قانون
انتخاب ووقف مهزلة التمديدات التي ال تفسير لها أكثر من فشل وعجز
هؤالء عن التخلّص من مصالحهم وأنانياتهم وفسادهم ،كما ويمكن
ان تهدف األجهزة األمنية والعسكرية من خالل الكشف عن إنجازاتها
المذكورة الى قطع الطريق على الشبكات والخاليا الفتيّة والتي عادة
ما تكون في بداية نشأتها وتك ُّونِها متردّدة وغير واثقة من نفسها وغير
ثابتة في قرارها ،فيأتي االعالن عن قدرات وإنجازات األجهزة األمنية
ليدب فيها الذعر والخوف من حتمية وقوعها بيد هذه األجهزة الفاعلة،
ّ
المضي بتكوين وبإكمال تنظيم وتقوية ن��واة خليتها
فتعدل عن
ّ
اإلرهابية ،وهذا يحقق بطريقة غير مباشرة مرحلة مهمة من مراحل
المواجهة االستباقية ض ّد اإلرهاب.
وأخيراً ،تبقى هذه المفارقة عجيبة وغير طبيعية او غير عادية في
لبنان ،حيث تسير عجلة الدولة اللبنانية من خالل خطين متناقضين،
األول تمثله المؤسسات السياسية والرسمية والتي ال يختلف اثنان
حول فشلها في تنفيذ مسؤولياتها لناحية تأمين حقوق المواطنين
وإدارة ش��ؤون السلطة وضبط األم��وال العامة ،او لناحية تأمين
االستمرارية في تكوين السلطات احتراما ً للدستور وللقانون ،والثاني
تمثله أجهزة عسكرية وأمنية تقاتل باللحم الحي وفي ظروف صعبة
أمنيا ً وعسكريا ً واجتماعياً ،وبإمكانيات وبتجهيزات متواضعة وتحت
مستوى الح ّد المطلوب لمواجهة حالة إرهابية واستثنائية تم ّر فيها
المنطقة ولبنان بشكل عام ،فتنجح هذه األجهزة في مهماتها وبامتياز
حيث تفشل أجهزة دول أخرى تملك إمكانيات ضخمة ،وتؤ ّمن هذه
األجهزة العسكرية واألمنية اللبنانية حالة من الثقة ومن االرتياح
تلغي أو تخفف والى ح ّد ما تداعيات فشل وعجز سلطاتها السياسية
والرسمية.

*عميد متقاعد

ن�شاطات
 التقى رئيس «كتلة المستقبل النيابية» الرئيس فؤاد السنيورة
المدير اإلقليمي في البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط فريد بلحاج.
 عرض الرئيس سعد الحريري مع وزير الصحة وائل أبو فاعور
التطورات المحلية.
كما التقى الحريري السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون وبحث معه
األوضاع المحلية والعالقات الثنائية.
 استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
السفير الكوري الجنوبي في بيروت يونغ مان لي ،يرافقه الملحق العسكري
لدى السفارة الكورية المقدم جينهيوك مون والسيدة جسي سافو ،في
زيارة ت ّم خاللها عرض لألوضاع العامة في البالد.

الحريري مستقبالً بون

خفايا
خفايا

يلتقي الرئيس األميركي باراك أوباما اليوم ولي ولي العهد
السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان إلج��راء مباحثات
حول ملفات الشرق األوسط بما في ذلك الحملة ض ّد تنظيم
«داعش» على ما أعلن البيت االبيض ،وهذه الزيارة تأتي بعد
فتور في العالقات االميركية السعودية بشكل ملحوظ ،قوبل
بخطوات أميركية داخلية أثارت جداال ً واسعا ً بين األروقة
الديبلوماسية والدولية ،وهنا فإنّ جزءا ً أكبر من الخالف بين
األميركيين والسعوديين يقع عند الربط المنسوج أصال بين
أزمتي سورية واليمن وحسابات الربح والخسارة اإلقليمية
في وجه إي��ران التي بدت أقرب الى تنفيذ االتفاق النووي
والتعاون مع الغرب منه الى التمسك باستفزاز الجوار ،وهي
في هذا اإلطار قدّمت أكثر من نموذج أمام الغرب المتصاص
الواقع الجديد بالنسبة للدول الخليجية المتمثل بح ّل الملف
ال��ن��ووي سلميا ً عكس ما ك��ان يعتقد ب��االن��زالق او تدهور
الملف وصوال ً لحرب «تأديبية» لطهران ومحورها كتحصيل
حاصل.
البحرين مثالً أحد أبرز أوجه التعاون اإليراني الذي قدّمته
القوى القادرة على التأثير في ثورة ولدت بك ّل مقاييسها
ومقدّراتها لكنها لم تطور لحمل السالح واالستفزاز والحرب
األهلية من أجل الحصول على حقوق األكثرية التي تشعر
بالغبن هناك وليس سرا ً دعم طهران المعنوي الكبير بالح ّد
األدنى لهذا الحراك ،وهي التي لم تط ّور التفاعل فيه ليصل
للحظة الصفر والدعم العسكري ،األمر نفسه انتهجته إيران
في حادثتي إعدام الشيخ السعودي المعارض نمر باقر النمر
وفي حادثة مقتل ديبلوماسيّين ومواطنين إيرانيّين في منى
الحج الماضي ،ايّ انّ إيران امتنعت أكثر من مرة من
بموسم
ّ
االن��زالق في فخ االشتباك المباشر مع السعودية متمسكة
بنوايا تعاون عبّر عنها ديبلوماسيوها في أكثر من جلسة مع

نظرائهم في دول إقليمية من دون ان يلقوا تجاوبا ً سعودياً.
الرئيس االميركي ب��اراك اوب��ام��ا ك��ان قد دع��ا من جهته
الرياض للتعاون مع ايران كخط عريض لمشهد المرحلة
المقبلة في ما صدر عن مجلة «اتالنتك» له بعنوان «عقيدة
اوباما» ،وال��ذي عبّر فيها صراحة عن اعتباره انّ هذا هو
الطريق الوحيد للحلول في المنطقة ،وهنا ب��رزت مسألة
«التحجيم» و«القلق» ال��ذي عاشته السعودية باألشهر
األخيرة ،فلوحظ توجه مباشر نحو «إسرائيل» بالمنظمات
والمحافل الممكنة وعبر تعاون غير مباشر او تقاطعات
مصلحية في ما يتعلق باألزمة في سورية في محاولة إلظهار
تعويض بزاوية اقليمية ممكنة.
ي��زور بن سلمان ،ال��والي��ات المتحدة إلع��ادة العالقات
الفاترة بين البلدين أوالً ،ويدخل البيت االبيض وقد أعلنت
دول��ة اإلم���ارات بلسان وزي��ر خارجيتها أن��ور قرقاش أنّ
«الحرب في اليمن انتهت عمليا ً بالنسبة لجنود االم��ارات،
وانها ترصد الترتيبات السياسية على هذا الصعيد.
اإلعالن هذا ليس اال تمهيدا ً لقرب حط رحال الحرب باليمن
ومن دون ان تتحقق الشروط األساسية التي اخذت الرياض
نحوها ،لكنه إعالن صريح عن موقف سعودي يقترب بهذا
اإلطار ،فوحدة التدخل الخليجي ال تخترق المصلحة العليا
التي تراها الرياض ،وهنا فإنّ تحوال ً بارزا ً يطرأ على الملف
اليمني بادئ ذي بدئ وهو بطريقة او بأخرى يفرض على
السعودية التعاون مع حلفاء إيران في اليمن بالمفاوضات
السياسية المقبلة.
ملف تصويت الكونغرس لصالح مشروع ق��رار رفعته
لجنة أهالي ضحايا  11أيلول أدانت السعودية ش ّكل نكسة
داخل المملكة او مفاجأة اكدت خطورة انتكاسة التحالف مع
االميركيين تبعها تصريح للمرشحة الرئاسية الديمقراطية
هيالري كلينتون حول ضرورة توقف الدول الخليجية عن
دعم القوى اإلرهابية في سورية والعراق ،ك ّل هذا يأتي في
أسبوع دموي عاشته ك ّل من اميركا وفرنسا قلب األنظار نحو

بري يلتقي ال�صمد ووفداً من االتحاد العمالي العام

غ�صن :على المجتمع الدولي
�إعطاء االهتمام الالزم للنازحين

بري مجتمعا ً إلى غصن والوفد
استقبل رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه ب���ري وف���د االت��ح��اد العمالي
العام برئاسة رئيسه غسان غصن
ال���ذي ق���ال« :ش��ك��رن��ا ب��داي��ة دولته
على مشاركته االتحاد في مناسبة
انتخاب رئيسه أمينا ً عاما ً لالتحاد
ال��دول��ي لنقابات ال��ع��م��ال ال��ع��رب،
ولمساعيه الدائمة للوقوف مع هذه
الشريحة الواسعة من العمال في
لبنان وانتصاره لهم ووق��وف��ه إلى
جانبهم ،وإي�لاء الشأن االقتصادي
االجتماعي األول��وي��ة القصوى إلى
جانب م��ا يتحمل دول��ت��ه م��ن هموم
تتناول لبنان بأسره ،وإذا تعديناه
ما يجري في المنطقة ،وسعيه إلى
م��واج��ه��ة انعكاسات ال��ح��روب في
المنطقة علينا ،ال سيما في موضوع
النازحين السوريين والمنافسة التي
يتعرض لها العمال اللبنانيون،
وم��ح��اول��ة البعض اس��ت��غ�لال اليد
العاملة الرخيصة ،ومطالبة المجتمع
الدولي ،وال سيما من وك��االت األمم

المتحدة بأن تولي النازحين االهتمام
ال�ل�ازم وف��ق�ا ً لمبادئ وأنظمة االم��م
المتحدة ووكاالتها».
ثم استقبل النائب السابق جهاد
الصمد الذي قال إنه هنأ بري بشهر
رمضان ،وعرض معه مواضيع كثيرة
أبرزها قانون االنتخاب.
وأض�����اف« :أك�����دت ل��دول��ت��ه أنّ
الطرح الذي يقول بعدم إمكان إجراء
االنتخابات على أساس النسبية في
ظ� ّل السالح هو ك�لام مرفوض ،ألنّ
المبدأ هو إج��راء االنتخابات ،أكان
بوجود السالح أم عدم وج��وده ،وال
يختلف األمر بين النسبي واألكثري
بالنسبة إل���ى م��وض��وع ال��س�لاح.
وش�����ددت ع��ل��ى أن ي��ك��ون ق��ان��ون
االنتخاب المزمع إق��راره هو قانون
الدوائر الـ  13على أساس النسبية
الذي قدم من وزير الداخلية السابق
مروان شربل .وتمنيت أن يتم انتخاب
رئ��ي��س جمهورية ف��ي أق���رب وق��ت،
وكذلك تمنيت على دولته العمل لدى

اإلدارات المعنية للمساعدة في بعض
المشاريع في المنية والضنية».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،وزع���ت دوائ���ر
مجلس ال��ن��واب أم��س ن��ص الدعوة
الـ 41التي وجهها رئيس مجلس
ال��ن��واب نبيه ب��ري النتخاب رئيس
الجمهورية وجاء فيها:
يعقد مجلس النواب جلسة الثانية
عشرة ظهر الخميس  23حزيران
الجاري النتخاب رئيس الجمهورية.
ودع��ا الرئيس بري لجان :المال
والموازنة ،االدارة والعدل ،الشؤون
ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين ،ال��دف��اع
ال��وط��ن��ي وال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات،
اإلع��ل�ام واالت���ص���االت إل���ى جلسة
مشتركة في تمام العاشرة والنصف
قبل ظهر يوم األربعاء  22الجاري
ذلك لمتابعة درس اقتراح القانون
الرامي إلى تعديل قانون االنتخاب
باعتماد صيغة النظام المختلط بين
األكثري والنسبي.

األمن الغربي واألوروبي كأولوية.
ملف قتال اإلره��اب يرفع اليوم أميركا لمصاف الخطة
الطارئة األخيرة التي سينتهجها أوباما اختتاما لعهده يسلّم
على أساسها كلينتون إذا فازت بالرئاسة بالمشهد بعنوانه
العريض «إبعاد مخاطر اإلرهاب عن البالد» وفي هذا االطار
يقول مدير االستخبارات المركزية األميركية «سي أي آي»
جون برينان انّ الوكالة تدرك أنّ لداعش نية شنّ هجمات
في الغرب وباسلوب حرب عصابات ،وانّ الوكالة تواصل
حملتها ض ّد التنظيم والجماعات المتطرفة ،كاشفا ً عن التمكن
من اختراق «داعش» وضرب مصادر تمويله ،وهنا تصريح
مطاطي ألعلى درجة ربطا ً بكالم كلينتون عن التمويل ،وهو ما
يعني ضرورة امتثال المملكة السعودية والرعاة الخليجيين
للمهمة االميركية المقبلة.
الجزء الالفت من حديث برينان هو اعترافه بانّ «الجهود
االميركية لم تؤثر على قدرات داعش في شنّ هجمات ارهابية
حول العالم» ،واذا كان هذا يعني مراجعة للسلوك االميركي
ووضع الرأي العام امام هذا الواقع ته ّربا ً من مسؤولية تقصير
الواليات المتحدة او عدم جدّيتها ،فإنّ هذا يعني ضرورة
تقديم واشنطن إنجازات سريعة بهذا الملف ،خصوصا ً أنّ
روسيا بدأت تحت ّل الريادة في هذا الملف وبرينان هنا لم
ينس اعترافا ً من نوع آخر وهو أنّ النظام السوري بات في
وضع أق��وى من العام الماضي نتيجة الدعم الروسي ،ما
يؤشر الى االعتراف بدور موسكو الذي عطل المخطط بر ّمته
وحصر المشهد في إطار مكافحة االرهاب هناك.
محمد بن سلمان في واشنطن لتقديم تنازالت «محتومة»
ومحكومة بحاجة المملكة إلع���ادة ترميم ال��ع�لاق��ة مع
االميركيين متغطيا ً بجوائز الترضية من األم��م المتحدة
للرياض كمؤشر على نزول تدريجي عن السقوف العالية في
سورية واليمن من جهة وتنازالت محكومة بأجندة الرئيس
األميركي بالمنطقة من جهة أخرى محافظا ً على «ديمقراطية»
كرسي الرئاسة.

اعتبر سياسي بارز أنّ
الح ّل األفضل لمعضلة
التعاطي مع القانون
المالي األميركي
ومفاعيله ،هو في
تطبيق القوانين اللبنانية
التي ُتعتبر أكثر تش ّددا ً
في مراقبة الحركة
المشبوهة لبعض
الحسابات المصرفية.
وأكد أنّ اعتماد هذا
المخرج يريح الجميع،
ألنّ تطبيق القوانين
ال يزعج أحدا ً على
اإلطالق ،ولكن المزعج
والمرفوض بالمطلق
هو تسييس القوانين...
وامتطاء هذا التسييس
للنيل من أفرقاء بعينهم،
وتحديدا ً المقاومة التي
لم يكن ليبقى بلد لوال
تضحياتها المستمرة
حتى اليوم.

مجل�س الوزراء يُرجئ ّ
البت
ببندي االت�صاالت و«�أوجيرو»
أرج���أ م��ج��ل��س ال�����وزراء ال��ب��ت ب��ب��ن��دي االت��ص��االت
و«أوجيرو»  ،بعدما كلف وزير االتصاالت بطرس حرب
إعداد تقرير مفصل عن واقع «أوجيرو» ووظيفة مديرها
العام عبد المنعم يوسف وصالحياته وذلك خالل 15
يوماً.
وعقد المجلس أمس جلسة عادية في السراي برئاسة
رئيس الحكومة تمام سالم وفي حضور الوزراء الذين غاب
منهم جبران باسيل ،علي حسن خليل ،سجعان قزي ،
رشيد درباس ،وآالن حكيم.
وبعد دراسة جدول األعمال الذي تضمن  56بندا ً ودام
ثالث ساعات ونصف الساعة تال وزير اإلعالم رمزي جريج
المقررات الرسمية ،مشيرا ً إلى أنّ رئيس الحكومة «ك ّرر كما
في الجلسات السابقة ،المطالبة بضرورة انتخاب رئيس
جمهورية في أس��رع وق��ت ممكن ،ألنّ استمرار الشغور
الرئاسي يلقي بظالله على انتظام عمل سائر المؤسسات
الدستورية ،مشيرا ً إلى إع�لان حزب الكتائب استقالة
الوزيرين سجعان قزي وآالن حكيم ،مبديا ً أسفه لذلك.
ثم تطرق إلى التفجير الذي استهدف أخيرا ً أحد المصارف
اللبنانية ،مبديا ً حرص الحكومة على االستقرار األمني
وعلى حماية القطاع المصرفي ال��ذي يقوم ب��دور كبير
على الصعيد االقتصادي والوطني ،مشيرا ً إلى اإلجراءات
المتخذة في هذا المجال سواء على صعيد مصرف لبنان
أم على صعيد جمعية المصارف أم على صعيد اإلجراءات
القضائية واألمنية الكفيلة بحماية هذا القطاع ،مؤكدا ً
متابعته لهذا الموضوع مع وزير المالية».
أضاف« :بعد ذلك أبدى الوزراء وجهات نظرهم بالنسبة
إلى المواضيع التي أشار إليها الرئيس سالم فنوهوا بأداء
الوزيرين قزي وحكيم في الحكومة .وعلى األث��ر انتقل
المجلس إلى البحث في البنود الواردة على جدول أعمال
الجلسة ،فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ بصددها
القرارات الالزمة وأهمها:
ـ ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى م��ش��روع ق��ان��ون ي��رم��ي إل���ى منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي اعتبارا ً من
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ـ الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد
إضافي لتغطية العجز لالدارات ذات الموازنات الملحقة.
ـ مشروع مرسوم يرمي إلى فتح اعتماد اضافي لتغطية
النقص في احتياطي أحكام قضائية ومصالحات.
ـ الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات
من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنات بعض الوزارات
تلبية الحتياجاتها.
ـ تأجيل البحث في التقرير الموجز عن الوضع في وزارة
االتصاالت والطلب إلى وزير االتصاالت إعداد تقرير إضافي
بما طرأ على الملف من مستجدات ،ال سيما لجهة ما يتعلق
بمسائل التخابر الدولي غير الشرعي واإلنترنت غير
الشرعي والعقود بين الوزارة وأوجيرو ورفعه إلى مجلس
الوزراء خالل خمسة عشر يوما ً على األكثر.

ـ الموافقة على مشروع اتفاق التعاون في المجال
العسكري بين لبنان ورومانيا.
ـ الموافقة على قبول عدد من الهبات المقدمة من بعض
المؤسسات أو األشخاص لبعض اإلدارات والوزارات.
ـ الموافقة على سفر بعض الوفود لحضور مؤتمرات في
الخارج.
وكانت مواقف لعدد من ال��وزراء بعد الجلسة ،فأعلن
وزير السياحة ميشال فرعون أنّ البت في بندي االتصاالت
واوجيرو أرجىء  15يوماً.
وعلق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب،
ب���دوره ،على استقالة وزي��ري «الكتائب» وزي��ر العمل
سجعان قزي ووزي��ر االقتصاد آالن حكيم من الحكومة،
مؤكدا ً أنّ «االستقالة لم تصل إلى مجلس ال��وزراء خطيا ً
بعد» .ولفت إلى أنّ «الحكومة تعاملت مع األمر على أساس
أنّ هناك غيابا ً لوزيري الكتائب» ،متمنيا ً على قزي وحكيم
«العودة عن االستقالة».
وقبيل الجلسة ،قال وزير اإلعالم رمزي جريج« :سيتم
بحث جدول األعمال الذي يتضمن بندا ً يتعلق بأوجيرو،
وال أعلم ما إذا كان البحث سيتطرق إلى ملف أمن الدولة».
ولفت وزير البيئة محمد المشنوق إلى أنّ «ملف أوجيرو
هو األبرز اليوم (أمس)» ،مستبعدا ً «طرح أي ملف آخر»،
ومؤكدا ً أنّ «ملف أمن الدولة بيد الرئيس سالم وحده».
وقال وزير التربية الياس بو صعب« :نستشف عملية
مماطلة من جديد في ملف أوجيرو وما طالبنا به هو مغاير
لما أرسله وزير االتصاالت الذي تحدث عن الشغور في
اإلدارة فيما نحن نسأل عن إب��رام عقود ألوجيرو من من
دون العودة إل��ى مجلس ال���وزراء وم��اذا عن مناقصات
تجديد عقود الخليوي؟ والجلسة لن تكون هي نفسها في
غياب وزيري الكتائب ،هناك عمل مشترك معهما وال أعلم
إذا كانت هذه الخطوة استقالة أم اعتكاف».
وبالنسبة إلى ملف جهاز أمن الدولة ،استبعد بوصعب
طرح الملف اليوم ،متمنيا ً «أال يكون هناك قرار يشكل عائقا ً
ويؤدي إلى ش ّل الحكومة».
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
وووزير الصناعة حسين الحاج حسن ،على موضوع بنك
لبنان والمهجر والعقوبات األميركية ،قائلين« :نحن في
هذه األيام صائمون».
وق��ال وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق« :ال
معطيات جديدة في التحقيق في موضوع تفجير بنك لبنان
والمهجر ،وسنطرحه على طاولة مجلس الوزراء اليوم».
في حين لفت وزير الزراعة أكرم شهيب إلى أنّ «محاربة
ال��ف��س��اد م��ن داخ���ل الحكومة أف��ض��ل م��ن محاربته من
خارجها» ،مشيرا ً إلى أنّ «الكتائب كانت وافقت على خطة
النفايات ،ونؤكد أن هذا الحل موقت».
وقال وزير السياحة ميشال فرعون« :نحضر باستياء
هذه الجلسة ،وسنطالب بطرح بعض الملفات ولو بجلسة
خاصة».

البعريني في عين التينة ودار الفتوى� :إنقاذ لبنان
معلولي يدعو لتح�صين لبنان من الأخطار
بانتخاب رئي�س و�إقرار قانون انتخاب ن�سبي
رأى النائب السابق وجيه البعريني
«أنّ ما حصل في االنتخابات البلدية
ُي��ظ��ه��ر أنّ ال��ن��اس ت��رغ��ب ،ب��ل هي
متعطشة لالنتخابات النيابية على
أساس قانون يعتمد النسبية ورفض
قانون الستين».
وق��ال البعريني بعد زيارته أمس
رئيس مجلس النواب نبيه بري في
عين التينة« :أريد أن أنوه الدور الذي
يلعبه الرئيس بري في رعاية الحوار
وتدوير الزوايا .وال بد أيضا ً أن نشيد
بدور الجيش والقوى األمنية في تفكيك
ومالحقة الخاليا االره��اب��ي��ة ،آملين
تحقيق المزيد من االنجازات على هذا
الصعيد».
وأض����اف« :ك��ان��ت ال��ن��ق��اط األب��رز
التي تمت مناقشتها ،التأكيد على
المرجعيات الدينية والسياسية
والعالمية للعمل وب��ذل المزيد من
الجهود في ضبط الخطابات والمنابر،
والتركيزعلىالفكرالوحدويوالجامع،
واالبتعاد عن كل ما يزرع الفتن».
وت��اب��ع« :لقد كشفت االنتخابات
البلديةواالختياريةالكثيرمناتجاهات
ال��رأي الشعبي ،وه��ذا ما يستلزم من
الجميع مراجعة االفكار واالساليب
والمواقف ،وال يصح البقاء عند حدود
تحميل مسؤولية الفشل لهذا أو ذاك.
وحان الوقت كي يتوقف الجميع عن

لغة ومنطق احتكار التمثيل لطائفة أو
مذهب أو منطقة وليتكلم الجميع لغة
الوطن والمواطنة .وقد أكدت مع دولة
الرئيس بري ضرورة تفعيل المجلس
النيابي من أج��ل المصلحة العامة،
وكذلك وقف شلل الحكومة الذي يعطل
مصالح البلد ،وعلى قانون انتخابات
يعتمد النسبية مع لبنان دائرة واحدة
من أجل تصحيح التمثيل ،وهذا بات
ضرورياً».
كما التقى البعريني ،يرافقه ممثل
التجمع في أستراليا أحمد البعريني،
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري��ان في دار الفتوى ،وأطلعه على

أوضاع منطقة عكار.
وأكد البعريني «أنّ استقالة ثالثة
وزراء من الحكومة سوف يضعفها أكثر
مما هي ضعيفة ،فهي ال تلبي طموحات
وآمال اللبنانيين ولكن الكحل أفضل
من العمى» ،مشددا ً على أنّ «إنقاذ
لبنان هو بانتخاب رئيس للجمهورية
وإق���رار ق��ان��ون انتخابي جديد على
أساس النسبية وإال ستستمر األزمة
واآلتي أعظم».
ودعا «األجهزة األمنية إلى التشدُّد
في إجراءاتها األمنية ،خصوصا ً بعد
التفجير اإلجرامي األخير الذي حصل
في منطقة فردان ببيروت».
معلولي متحدثا ً خالل حفل إفطار الرابطة

دريان والبعريني خالل لقائهما في دار الفتوى

أقامت رابطة النواب السابقين حفل
إفطار في مطعم «لو مايون» حضره
حشد من ال��وزراء والنواب السابقين
وعقيالتهم.
وفي المناسبة ألقى رئيس الرابطة
نائب رئيس مجلس ال��ن��واب سابقا ً
ميشال معلولي كلمة تقدّم فيها من
الحاضرين بأطيب التمنيات ،كما سأل
الله ان يحمي لبنان من خطرين األول
هو الالجئين والنازحين السوريين
والثاني التنظيمات التكفيرية.

وقد أش��ار الى التحرك التي قامت
وت��ق��وم ب��ه الهيئة اإلداري���ة للرابطة
لمعالجة هذين الخطرين مع الرؤساء
والوزراء المختصين والقيادات األمنية
ومنها دعوة مجلس الجامعة العربية
لالنعقاد إلنشاء صندوق هدفه إقامة
مجمعات سكنية ،وليس مخيمات،
على االراضي السورية اآلمنة بحماية
عربية ودولية.
أما في ما يتعلق بخطر التكفيريين،
والمثال ما يجري في بلدة عرسال،

فطالب السلطات المختصة بتطبيق
القانون ال��ص��ادر ع��ام  1969وال��ذي
يقضي بإنشاء أنصار للجيش خاصة
في القرى الحدودية.
وختم بالدعوة إلى إجراء انتخابات
نيابية وب��ال��ت��ال��ي ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ،وذل���ك إلع���ادة النظام
الديمقراطي البرلماني الى لبنان الذي
ه��و الحصن الحصين ،ال��ذي يحفظ
لبنان من الثورات والتداعيات التي
تفتت بلدان العالم العربي.

