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إنجازات أمنية لـ »مخابرات الجيش«
بيروت: أحرزت مديرية املخابرات في اجليش 
اللبناني جناحات واجنازات أمنية متالحقة في 
إطار نشاط أمني مكثف ومرّكز الستجالء مالبسات 
أحداث أمنية وقعت أخيرا وأحدثت بلبلة وأثارت 
شبهات، وفي إطار عمل متواصل لتعقب ورصد 
شبكات العمالء إلسرائيل، وقد سجل في األيام 

والساعات األخيرة:
1 ـ تأكيد مديرية املخابرات عدم وجود عمل 
إرهابي وراء متفجرة زحلة، وبالتالي عدم وجود عالقة بني هذا 
احلادث وزيارة البطريرك صفير الى زحلة التي حصلت في اليوم 
التالي للحادثة. ففي بيان أصدرته مديرية املخابرات أشارت الى 
ان التحقيقات التي أجراها خبراء عسكريون أثبتت عدم وجود 
متفجرات عسكرية في مكان احلريق، وان احلريق كان متعمدا. 
وأوضحت مصادر قضائية ان احلادث يعود الى حريق مفتعل 

بهدف االستفادة من تعويضات مالية من شركات التأمني.
2 ـ متكن مديرية املخابرات في اجليش من توقيف محمد 
ــير في شرق صيدا األسبوع املاضي  رضا بتهمة توزيع مناش
حترض على الفتنة املذهبية والطائفية، واعترف املوقوف في 
التحقيق األولي معه بأنه تولى توزيع هذه املناشير. وتبني انه 
ــحا عن مقعد اختياري في حي مار نقوال في صيدا،  كان مرش
ــحاب من أجل تأمني فوز عضو  وطلبت منه جهة حزبية االنس
كاثوليكي، فعمد الى توزيع املناشير على سبيل االنتقام وإثارة 
ــير وقع سلبي وأثارت موجة من  التحريض. وكان لهذه املناش
ــا تارة باملوقف  ــرعة التي ربطته التكهنات والتقديرات املتس
املسيحي من احلقوق الفلسطينية، وتارة أخرى مبوقف البطريرك 

صفير من حزب اهلل.
3ـ  توقيف املوظف في شركة »ألفا« شربل قزي )مواليد 1954 
علمان الشوف( بتهمة التعامل مع إسرائيل، وبحسب مصادر 
مطلعة فإن املوقوف موظف منذ العام 1994 في الشركة املشغلة 
ــبكتي اخللوي في لبنان، ويرأس وحدة فرعية في  إلحدى ش
قسم هندسة الشبكة، وبإمكانه االطالع على معلومات شديدة 
احلساسية عن مراكز البث اخللوي وتوزع احملطات، إضافة إلى 
جزء كبير من البيانات. وتشير معلومات أمنية إلى أن احملققني 
ــرائيليني بكل  ــتبهون في أن يكون املوقوف قد زود اإلس يش
املعلومات التي يحصل عليها من خالل عمله، إضافة إلى تنفيذ 
ــغلوه، بينها طلبات أمنية فائقة احلساسية  أعمال كلفه بها مش

مرتبطة بوظيفته.
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جلسة النفط عكست تسوية سياسية: جلسة اللجان النيابية املشتركة 
حول ملف النفط البحري أمس األول متيزت بأمرين:

ـ من حيث الشكل، ترؤس الرئيس نبيه بري لهذه اجللسة، ما اعتبر 
انه دليل على وجود أزمة خلصت بـ »تعقيدات التوازنات الداخلية 

بأبعاد خارجية«.
ـ من حيث املضمون، عكست اجللسة تسوية سياسية حصلت بني 
بري واحلريري، أتاحت بالنسبة لرئيس املجلس عقد اجللسة وعدم 
تطيير النصاب، ووضع احلكومة في أجواء ضاغطة لإلســـراع في 
اجناز مشروع القانون ضمن مهلة محددة. وأتاحت بالنسبة لرئيس 
احلكومة إقرارا نيابيا بتحريك امللف في مجلس الوزراء ومبسؤولية 

احلكومة في ارسال امللف الى املجلس النيابي.
ــنتني  اغتياالت جديدة: عبر النائب وليد جنبالط للمرة األولى منذ س
ــؤدي بالبلد الى  ــال جديدة ت ــات اغتي ــن حصول عملي ــيته م عن خش

الكارثة.
رسائل متبادلة: يقول مصدر ديبلوماسي ان زيارة رئيس القوات 
اللبنانية د.سمير جعجع الى مصر واستقباله على أرفع املستويات 
كانت رسالة الى دمشق بأن العزل السياسي جلعجع أمر غير ممكن 
وســـيواجه مبزيد من االحتضان له. وان الرد الســـوري على هذه 
الرسالة لم يتأخر ومتثل في استقبال الرئيس بشار االسد للعماد 
ميشال عون بعد أيام على استقبال الرئيس حسني مبارك للدكتور 

سمير جعجع.
أسباب مقاطعة »املستقبل« حلفل تكرمي السفير السوري: 
ــتقبل حلفل التكرمي الذي أقيم  مقاطعة تيار املس

ــوري علي عبدالكرمي علي )لم يحضر نواب  ــفير الس في طرابلس للس
ــتثناء النائب نقوال غصن، وصدر بيان عن النائب محمد  املستقبل باس
كبارة تضمن هجوما عنيفا على حد ما أسماه »االرمتاء في أيدي الشقيقة 
ــابق البعض في لبنان للحصول على شهادة  ــفا على تس القريبة«، وأس

حسن سلوك من »الوصاية«( حددت لها 3 أسباب:
ــفير السوري الى طرابلس من باب جانبي )دعوة من رجل  ـ دخول الس
األعمال مأمون عدره قريب من النائب السابق أحمد حبوس( وليس من 

الباب الرئيسي أي من باب تيار املستقبل.
ــفير السوري تضمن زيارات في املدينة للرئيسني جنيب  ـ برنامج الس
ميقاتي وعمر كرامي وللوزير محمد الصفدي، ولم يتضمن زيارة ألي 

من مسؤولي ونواب »املستقبل«.
ـ أوان تطبيع العالقات السياسية والشعبية لتيار املستقبل مع سورية لم 
يحن بعد، السيما في منطقة الشمال التي لم تبلغها بعد مفاعيل املصاحلة 

والعالقة اجلديدة بني الرئيس احلريري والقيادة السورية.
خالف جنبالط ورجال الدين: جمد النائب وليد جنبالط ورشة حزبية 
كان بـــدأ بها وأرجأ اتخاذ قرارات وإجـــراءات بتعيني قياديني جدد 
وفصل آخرين ممن ال يبدون رغبة أو قدرة على التكيف مع املرحلة 

السياسية اجلديدة. والسبب في ذلك ان األولوية 
لديه في الوقت احلاضر باتت ملعاجلة األزمة 
املتفاقمة بينه وبني رجـــال دين من الطائفة 
الدرزية، في مقدمتهم رئيس مؤسســـة العرفان التوحيدية الشيخ 
علي زين الدين الذي خالف جنبالط في مواقفه وحتوالته السياسية 

األخيرة، والذي يتهمه األخير بأن لديه طموحات سياسية.
عون مهتم باستقالة لطيف: تقول مصادر قريبة من العماد ميشال عون 
انه لم يكترث كثيرا حلركة اللواء عصام أبو جمرا ولم يبذل جهدا لتسوية 
اخلالف معه، ولكنه بدا مهتما ومتأثرا باستقالة اللواء ندمي لطيف لسببني 
ــي  ــى األقل: التاريخ النضالي للواء لطيف أثناء فترة املنفى الباريس عل
)1992 ـ 2004(، وهو الوحيد بني قيادات الصف األول في التيار الوطني 
احلر دخل الى السجن. والطريقة الرصينة واملسؤولة التي تصرف بها 
اللواء لطيف بأن امتنع عن نقل اخلالف الى وسائل االعالم وأبقاه ضمن 

جدران البيت الداخلي لـ »التيار«.
التصويت على السنيورة: في رأي بعض املسؤولني في »املستقبل« ان 
التصويب على الســـنيورة هو تصويب ضمني على احلريري من 
دون ان يبدو كذلك مباشـــرة. فانتقاد رئيس احلكومة وسياســـته 
وفريقـــه يعني خلق حالة توتر سياســـي، قد ينعكس توترا على 
صعيـــد طائفي حتى، وفق معطيات البلـــد وظروفه. يضيفون ان 
الرئيس الســـنيورة ليس فردا مســـتقال أو نائبا منفردا، هو أحد 

املؤثرين في سياسات املستقبل وخياراته، وبالتالي فإن التعرض 
له تعرض غير مباشر »للتيار«.

شـركاء في السلطة: سأل مصدر بارز في قوى 14 آذار: »كيف ميكن 
لفريق أن يكون مشاركا في السلطة ويصر على إدراج مالحظاته في كل 
ــم يدعي أنه معارض؟« ولفت إلى أن »ثمة وزراء من  قرارات احلكومة ث
الذين شاركوا في املوازنة ووافقوا عليها وهم على دراية بوضع اخلزينة 
ــتمرار في رفع سقف مطالبهم املالية في  يحرضون املعلمني على االس
وجه احلكومة، علما بأنهم لم يحركوا ساكنا عندما ناقش مجلس الوزراء 
مطالب األساتذة، وهذا ينسحب أيضا على عمال الكهرباء واملياه واالحتاد 

العمالي العام وغيره، وهذا هو الوجه احلقيقي لألزمة«.
سليمان ميثل اجلميع: تساءلت مصادر روحية مسيحية عن سبب 
عدم حضور الرئيس نبيه بري او متثيله في احتفال تطويب اسطفان 
نعمة، فيما رئيسا اجلمهورية واحلكومة كانا حاضرين. وأكد عضو 
كتلة »التحرير والتنمية« النائب ميشال موسى ان غياب الرئيس 
بري عن احتفال التطويب »ليس مرتبطا بأي موقف سياسي ضد 
البطريرك املاروني الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفير«. وأوضح 
ردا على ســـؤال ان الرئيس بري »دعي إلـــى االحتفال لكنه اعتذر 
الرتباط ســـابق، ولم يوفد ممثال عنه ألسباب بروتوكولية ونظرا 
الـــى حضـــور رئيس اجلمهورية ميشـــال ســـليمان الـــذي ميثل 

اجلميع«.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( رئيس جلنة االعالم واالتصاالت في البرملان النائب حسن فضل اهلل خالل مؤمتر صحافي له امس

مصادر لـ »األنباء«: جاسوس الـ »ألفا« كشف لبنان أمنيًا
بيروت ـ داود رمال

النيابي  اللقــــاء  انضم رئيس 
الى  الدميوقراطي وليد جنبالط، 
االمــــني العام حلزب اهلل الســــيد 
الى  حســــن نصراهلل بالدعــــوة 
تعليق املشــــانق لعمالء اسرائيل 
الذين بلغ عددهم 120 عميال، بينهم 
56 عميال رهن احملاكمة والباقون 
رهن التحقيق، فيما صدرت احكام 
قضائية بحــــق بعضهم وابرزهم 
محمــــود رافع الذي صــــدر حكم 
فــــي اغتيال  بإعدامه ملشــــاركته 

االخوين مجذوب في صيدا.
وجاء هذا املوقف بعد االعالن عن 
اعتقال مخابرات اجليش الحد كبار 
املوظفني الفنيني في شركة »ألفا« 
اخلليوية شربل قزي بجرم التعامل 
مع العدو االسرائيلي منذ 14 سنة، 
وزرع برمجيات وشرائح الكترونية 
زوده بها االسرائيليون في محطات 
االرسال التابعة للشركة، مما سهل 
التالعــــب باخلطوط مــــن جانب 
خبراء االتصاالت لدى املوســــاد 
االســــرائيلي، بحيث يتسنى لهم 
تعديل البيانات حلظة قراءتها او 
ورودها من احملطات، وفق الشروط 

التي يضعها املبرمج.
وبفضلــــه امكن خلبراء العدو 
احلصول علــــى املفاتيح اخلاصة 
باخلطوط السرية املستخدمة في 
تنفيذ اتصاالت وهمية من اي خط 
موجود على الشبكة، واظهار وجود 
اتصاالت قام بها الرقم االصلي من 

دون علم صاحب الرقم.
وبحســــب اخلبراء فان مجال 

»احملصنــــني« للتحقيق معهم في 
أمور محددة. بدوره أكد رئيس جلنة 
اإلعالم واالتصاالت النيابية عضو 
كتلة »الوفــــاء للمقاومة« النائب 
حســــن فضل اهلل ان االعتداءات 
اإلسرائيلية على لبنان مستمرة 
وآخرها على شــــبكة االتصاالت، 
محذرا من خطورة هذا األمر على 
األمن القومي اللبناني فهو يطال 
الدولة وأمنها ومؤسساتها ويشكل 
استباحة للبلد، مثمنا ومقدرا في 
الوقت نفســــه »دور اجليش في 
االجناز الكبير الذي متثل في القبض 

على العميل شربل قزي«.
وأشــــار فضل اهلل في مؤمتر 
صحافي الى ان اعترافات قزي تؤكد 
ان البنية التحتية لقطاع االتصاالت 
أصبحت مع اسرائيل، منبها إلى ان 
إسرائيل متكنت من حتديد أماكن 

وجود املشتركني.
وحذر رئيس جلنة االتصاالت 
من ان إسرائيل متكنت من السيطرة 
على شبكة االتصاالت فنيا والتحكم 
فيها وإخضاعهــــا وهذا ما يلحق 

ضررا بالغا بأمن لبنان.
وأشــــار الى ان هذا االنكشاف 
أمام  األمنــــي يضعنــــا جميعــــا 
مســــؤولية وطنيــــة ويحتم على 
احلكومة التحرك العاجل واتخاذ 
موقف بوجه هــــذا اخلرق، ودعا 
احلكومة الى حتديد األضرار بقطاع 
االتصاالت واملباشــــرة بإصالحها 
ألن إســــرائيل التزال تستفيد من 
املعطيات واألجهــــزة التي زرعها 

في شبكة االتصاالت.

الداخلية السهلة االختراق.

رفع حصانات!

املصدر اعتبر ان اخطر ما لعبه 
املوقوف قزي، متكينه االسرائيليني 
من االتصال بعمالئهم اآلخرين من 
خالل خطــــوط خليوية دون علم 
اصحابها، وأملح املصدر الى امكان 
تطور التحقيــــق بحيث يتوجب 
طلب رفع احلصانــــة عن بعض 

شبكات العمالء مزروعة في كل مكان 
والبلد مكشوف امنيا، واخلوف من 
حصول اغتيــــاالت جديدة تؤدي 

بالبلد الى الكارثة.
مصدر واســــع االطــــالع ابلغ 
»األنباء« ان شربل قزي هو االخطر 
بــــني املجموعات املجندة ملصلحة 
املخابرات االسرائيلية، خصوصا 
انه يتحكم من خالل وظيفته في 
ادارة االتصاالت والهوائيات التي 

تتحكم في االرسال.

إسرائيل شريك أمني

واضــــاف املصــــدر ان حجــــم 
الشــــبكات التجسسية املكتشفة، 
يظهر ان اسرائيل اضحت شريكة 
في ادارة احلركة األمنية والسياسية 
واالقتصادية فــــي لبنان، فالعدد 
الكبير من الشبكات ومن املوقوفني 
يظهر بجالء هشاشــــة الســــاحة 

عمل شربل يعد من املجاالت املهم 
جدا للمخابرات االسرائيلية على 
صعيد اختــــراق منظومة الهاتف 
اخلليوي واتاحة املجال للتالعب 
باملعطيات الفنية وخصوصا القسم 

الذي يعمل فيه.
وتركز التحقيق مع شربل امس 
على ما اذا كان ثمة معاونون له او 

انه يعمل وحيدا.
وقال جنبالط لصحيفة السفير: 

حزب اهلل أكد سيطرة إسرائيل على شبكة االتصاالت ودعا الحكومة إلى التحرك فورًا

هاشم لـ »األنباء«: الجيش حّدد العدو من الصديق 
وأصبح في قلب المواجهة مع إسرائيل

بيروت ـ زينة طّبارة
التنمية  حيا عضــــو كتلــــة 
النائب قاســــم هاشم  والتحرير 
اللبناني ملــــا يبذله من  اجليش 
جهود في الكشــــف عن شبكات 
التجسس اإلســــرائيلية، معتبرا 
ان ما أجنزه اجليش وينجزه على 
املستوى املذكور يعود الى حرصه 
الكبيــــر على حتصني الســــاحة 
اللبنانية الوطنية والتأكيد على 
الداخل  عقيدته من خالل تنقية 
اللبناني من العمالة إلســــرائيل، 
مشــــيرا الى ان اجليش يخوض 
مواجهة استخباراتية ضد العدو 
الصهيوني وجنــــح في توجيه 
أكبــــر الضربات إيالمــــا له عبر 
العمالء على األراضي  اصطياده 
اللبنانية، الفتا الى ان ما يضطلع 
به اجليش من دور وطني يثبت 
قوال وفعال صحة ما أتى به البيان 
الوزاري جلهة تضامن »اجليش 
والشعب واملقاومة« في حترير 
األرض والتصــــدي لالعتداءات 

اإلسرائيلية.
ولفت النائب هاشم في حديث 
لـ »األنباء« الى ان اجليش قد حدد 
العــــدو من الصديق والشــــقيق 
وأصبــــح في قلــــب املواجهة مع 
العدو اإلسرائيلي بعد ان ساد خالل 
العقود السابقة التباس كبير حول 
دوره الوطني، معتبرا ان اجليش 
قد أثبت من خالل نهجه املقاوم 
في تفكيك شــــبكات التجســــس 
اإلسرائيلية شراكته غير احملدودة 
مع املقاومة والشعب، وبالتالي أكد 
شرعية املقاومة وشرعية سالحها 
من خالل تكامله معها على جميع 
املستويات، مؤكدا انه سواء رضي 

املعترضون على مقولة »اجليش 
والشعب واملقاومة« أم لم يرضوا 
اللبناني شــــريك  فإن اجليــــش 
إمكانياته  مــــن  املقاومة بالرغم 
املتواضعة وهــــو ما أكدت عليه 
مديرية املخابرات فيه من خالل 
مالحقتها العمالء إلسرائيل ومن 
خالل امتزاج دم وحداته العسكرية 
مع دماء املقاومني في انتصار العام 

.2006
على صعيد آخر، أكد النائب 
هاشم عدم وجود اي خالف بني 
الرئيسني بري واحلريري حول 
موضــــوع التنقيب عن النفط ال 
بل هناك تكامــــل في املواقف كل 
من موقعه على رأس السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، مستدركا 
بالقول ان الرئيس بّري أراد رفع 
الصوت عاليــــا حرصا منه على 
آلية قانونية  إيجاد  اإلسراع في 
حتمي ثــــروات لبنــــان النفطية 
وحدوده املائية قبل ان يســــبق 
العدو اإلسرائيلي الدولة اللبنانية 
ويسطو على حقه بالنفط على 

غرار ما فعله في مياه نبع الوزاني، 
معتبــــرا ان موقف الرئيس بري 
وان بدا تصادميــــا في مكان ما، 
كان نتيجة تباطؤ احلكومة في 
إجناز قانون التنقيب عن النفط 
وإدارته، وذلك لقطع الطريق أمام 
العدو اإلسرائيلي من الهيمنة على 
احلقوق النفطية للبنان، وأيضا 
للتأكيد على دور املجلس النيابي 
في احلرص على املصلحة الوطنية 
العامــــة انطالقا مــــن مبدأ فصل 
الســــلطات، مبعنى آخر يعتبر 
النائب هاشم ان التلكؤ احلكومي 
في إجنــــاز القانون دفع بالنائب 
علي حسن خليل الى تقدمي اقتراح 
قانون عله يكــــون عامل حتفيز 
القانون  للحكومة في تســــريع 

وإحالته الى املجلس النيابي.
ولفت النائب هاشــــم الى ان 
الرئيس بري قــــد وضع القطار 
على ســــكته الصحية من خالل 
البدء في مناقشة اقتراح القانون 
للنائب علي خليل وأعطى احلكومة 
مهلة لتبرهن عن جديتها وحسن 
نواياها في إجناز املشروع، مؤكدا 
ان اي مماطلة او تلكؤ او متييع 
من قبل احلكومة لن يتم السكوت 
عنه وســــيتم التصــــدي له عبر 
الوسائل  النيابي وبكل  املجلس 
املشروعة قانونا، متمنيا استمرار 
التعاون بني احلكومة واملجلس 
الــــذي يخدم  النيابي بالشــــكل 
النفطية كونها  الثــــروة  حماية 
الوحيد خلروج لبنان من  األمل 
ضائقته املالية واالقتصادية، وأال 
تتكون املداخالت اإليجابية التي 
صدرت عــــن الفرقاء كافة مجرد 

كالم لالستهالك اإلعالمي.

أكد أن أي مماطلة من الحكومة لن يتم السكوت عنها

قاسم هاشم 

)ا.ف.پ( لبنانيون يشجعون هولندا بالزي الشعبي اللبناني في جنوب افريقيا 

لبنان: »العميل الكبير« و»الحقوق المدنية للفلسطينيين« تجاوزا »قانون النفط«
بيروت ـ عمر حبنجر

تراجع السجال السياسي حول 
النفط مع  التنقيب عن  قانون 
إمهال اللجان النيابية احلكومية 
أســـبوعني لبلـــورة الصيغة 
األفضـــل للقانون مـــن خالل 
التي يرأسها  الوزارية  اللجنة 
الرئيس ســـعد احلريري التي 
اجتمعت امس، ليستمر السجال 
حول حقوق الفلسطينيني، مع 
االهتمام بقضية جاسوس الهاتف 
اخلليوي »العميل الكبير« كما 
البعض والذي اعتقله  وصفه 
اجليش اخلميس املاضي شربل 
قزي معترفا بتمكينه املخابرات 
اإلسرائيلية من السيطرة فنيا، 
علـــى إحدى شـــبكتي الهاتف 
اخلليوي »ألفـــا«، يضاف الى 
كل هـــذه القضايا اإلشـــكالية 
احتكاك بني أهالي بلدة العديسة 
في اجلنـــوب والقوات الدولية 
امـــس، وقطعهـــم طريقها الى 
البلـــدة، بينمـــا كانت جتري 

مناورة مؤللة.

التنقيب عن النفط

النفط  التنقيب عـــن  ملف 
والغاز على السواحل اللبنانية 
انتقل امس الى اللجنة الوزارية 
التي يرأســـها رئيس احلكومة 
سعد احلريري، والتي اجتمعت 
امس واطلعت على مشـــروع 

قانون معد لهذه الغاية.
اللجنة  ويرتبـــط حتـــرك 
الوزارية هذه بسقف زمني حدده 
مجلس النواب وهو الثاني عشر 
من يوليو، وضمن دائرة التوافق 

بالطبع.
وكانت اللجان النيابية أقرت 
مادة واحدة من اقتراح القانون 
املعاون السياســـي  املقدم من 
لرئيس مجلـــس النواب نبيه 
بري، علي حســـن خليل، مع 
تأكيد رئيـــس املجلس، انه ال 
او تنافس بني املجلس  تزاحم 

واحلكومة.
النائب أنطوان زهرة  وقال 

)القوات اللبنانية( امس ان على 
احلكومة املبادرة الى تأكيد حق 
لبنان في املياه اإلقليمية وإبالغ 
األمم املتحدة بتكريس هذا احلق 
من خالل إعالمها نية استثمار 
الثروات الطبيعية له في املياه 
اإلقليمية، وحتديد نقاط احلدود 
املائية لهذه الثروات، وانه يرفض 

اي اعتداء عليها.
النائب احمد فتفت )املستقبل( 
أكد ان احلكومة جدية في متابعة 
مشروع التنقيب عن النفط، الفتا 
الى انه، اي مشروع مطروح منذ 
عهد حكومة الرئيس الشـــهيد 

رفيق احلريري.
ورد فتفت غاية البعض من 
إثارة هذا املوضـــوع على هذا 
النحو العلني والصارخ هدفه 

تسجيل نقاط ال أكثر.
رئيـــس احلكومـــة ســـعد 

وبسط سيادتها على األراضي 
كافة داخل وخارج املخيمات، 
الفتا الى ان الواقع األمني داخل 

املخيمات مأساوي.
ممثـــل منظمـــة التحريـــر 
السفير عبداهلل عبداهلل طمأن 
الى ان الفلســـطينيني هم ضد 
التوطني، مؤكدا اصراره على ان 
ضمان الالجئني االجتماعي هو 
مسؤولية األمم املتحدة ال لبنان، 
ألن الفلسطينيني ال يريدون من 
الدولة اللبنانية أمواال اضافية، 
وانهم ال يريدون احلصول على 
حقوقهم في ظل موافقة طرف 
لبناني دون آخر، بل يريد هذه 
احلقوق عنصرا جديدا للتوافق 
اللبناني. ممثل األمني العام لألمم 
املتحـــدة مايكل ويليامز رحب 
باملواقف اللبنانية الداعية الى 
مساعدة الفلسطينيني، كاشفا ان 

احلريري وإلى جانب املوضوع 
النفطي انصرف امس الى متابعة 
موضـــوع حقـــوق الالجئـــني 
الفلسطينيني غير خاضع للجدل 
او النقاش مؤكدا على ان لبنان 
ال يتخلى عـــن التزامه القومي 
جتاه الشعب الفلسطيني، بحق 
العودة وتقريـــر مصيره بكل 
املواثيق  التي تقرها  الوسائل 

الدولية.
احلريري وفي كلمة ألقاها في 
مؤمتر جلنة احلوار اللبناني ـ 
الفلسطيني دعا الى وقف السباق 
السياسي واإلعالمي حول حقوق 
الفلســـطينيني وال مكان فيها 
ألي نافـــذة ميكن ان تطل على 

التوطني.
وأشار رئيس احلكومة الى ان 
من واجب الدولة اللبنانية تأمني 
ســـالمة املقيمني على أراضيها 

األمم املتحدة انشأت مجموعة 
مهمتها جمع املوارد لدعم جلنة 
الفلسطيني  ـ  اللبناني  احلوار 

والالجئني.

رسالة لبنانية ومناورة دولية

في هذا الوقت وجهت احلكومة 
اللبنانية رسالة الى األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون عشية 
صدور تقريـــره اجلديد حول 
مدى تنفيذ القرار 1701 حضت 
فيه املجتمـــع الدولي للضغط 
على اسرائيل لاللتزام بتنفيذ 
الرســـالة  القرار. وعددت  هذا 
االنتهاكات االســـرائيلية منذ 
صدور القرار عام 2006 بنحو 
6945 خرقا. وعشـــية صدور 
التقرير ايضا باشـــرت القوات 
الدولية في اجلنـــوب مناورة 

مدرعة في املنطقة احلدودية.

مناورة عسكرية دولية عشية القرار 1701 تصدى لها جنوبيون


