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خطة لتنظيم وتفعيل األجهزة األمنية
من بنودها »مجلس أمن قومي«

بيروت: في وقت تتج��ه فيه األنظار الى 
»التعيينات األمنية« والتي تتمحور خصوصا 
حول »مديرية األم��ن العام« بعد تعيني مدير 
جديد جلهاز أمن الدولة، وفي موازاة البحث 
اجلاري حول اجراء تغييرات شاملة في األجهزة 
واملديريات األمنية )اجليش، قوى األمن الداخلي، 
األمن العام(، أم االكتفاء بتغييرات جزئية، جتري 
مناقشات واتصاالت داخل األجهزة الرسمية 
والدوائر السياس��ية في لبنان ح��ول طريقة تنظيم عمل 
األجهزة األمنية في لبنان وتفعيل أطر التعاون والتنسيق 
فيما بينها وحتديد صالحية كل جهاز بسبب التضارب في 

صالحيات عدد من األجهزة األمنية.
أول مساعي االصالح األمني كانت في إلغاء القرار القاضي 
بإلغاء مديرية أمن الدولة وتثبيت عمل هذه املديرية وتفعيل 
نشاطها، وهناك توجه الى تفعيل العمل األمني لدى األجهزة 

األمنية في لبنان من خالل اقتراحات عدة منها:
1- تطوي��ع عدد كبي��ر من املتعاونني م��ن املدنيني مع 

األجهزة األمنية اللبنانية.
2- زي��ادة موازنة األجهزة األمني��ة من خالل مجلس 

الوزراء.
3- انشاء ما يش��به مجلس األمن القومي يضم األمن 
العام، واستخبارات اجليش، وأمن الدولة، وفرع املعلومات، 
ويكون برئاسة لواء في اجليش ويرتبط مباشرة برئيس 
اجلمهورية، ويفعل هذا املجلس عمل األجهزة األمنية )بدل 

مجلس األمن املركزي برئاسة وزير الداخلية(.
4- تكثيف الدورات األمنية املوحدة جلميع األجهزة.

5- حتديد صالحية كل جهاز ومساحة املعلومات التي 
يجب ان يتوالها.
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أخبار وأسرار لبنانية
اجراءات احلكومة حلماية احملكمة الدولية: سأل مسؤول 
غربي وزيرا لبنانيا ع���ن االجراءات والتدابير التي 
تعتزم احلكومة اتخاذها حلماي���ة قرارات احملكمة 
الدولي���ة مبديا تخوفه من عج���ز الدولة عن تنفيذ 
القرارات وتطوي���ق التداعيات التي قد تتركها على 

الساحة.
وأبدى املسؤول اخلشية من ان تكون احلكومة غير 
قادرة على صيانة الساحة وحماية قرارات احملكمة 
والتجاوب مع مطالبها، الفتا الى إمكان صدور مواقف 
من احملكمة خالل األشهر املقبلة، وان ما قد يتضمنه 
القرار من معلومات قد يحدث زلزاال على الس���احة 
احمللية وقد تكون له مضاعفاته، مما يحمل البعض 
على االعتقاد بأن التفجير )احلرب( قد يسبق صدور 

القرار.
حتصني لبنان: يقول مصدر مقرب من الرئيس س��عد 
احلريري مبقدار ما يسعى لتحصني لبنان والوضع اللبناني 
من التجاذب اإلقليمي احلاد، مبقدار ما يستشعر املسؤولية 
السياسية والشخصية والعاطفية بشأن احملكمة الدولية 

التي هو جاد كل اجلدية في عدم تسييس نتائجها.

لبنان: عدوى التشنجات »الميدانية« الجنوبية تتمدد إلى الداخل.. سياسياً
»المستقبل« يحمل على الموسوي و»البعث« يهاجم جعجع

د.مارون بستاني

بستاني لـ »األنباء«: »الطائف« أوجد التباسًا بين مفهوم
 الالمركزية اإلدارية والالحصرية اإلدارية والسياسية

بيروت ـ زينة طّبارة

الالمركزية اإلدارية هي املهمة التالية للحكومة وملجلس النواب في لبنان، ولقد شكل هذا امللف مفصال مهما وأساسيا في عملية البحث عن دور الدولة 

وعالقتها املباشـرة وغير املباشـرة مع املواطن، فحطت في أدراج املجلس النيابي 4 اقتراحات لتطبيق الالمركزية اإلدارية التي نصت عليها وثيقة الوفاق 

الوطني )اتفاق الطائف( بعد ان تضاربت اآلراء حيال كيفية تطبيقها حتى بني املعنيني من رجال السياسة، وبعد ان اختلطت عليهم املفاهيم والتفسيرات 

بني الالمركزية اإلدارية والالحصرية اإلدارية والسياسية، وهو ما استدعى قيام ورشة عمل عامة واستدراج النقاشات للتعريف بالالمركزية اإلدارية والغوص في 

أبعادها وتداعياتها وحسناتها ومخاطرها. بالرغم من ذلك يبقى رفع احلظر السياسي عن هذا امللف هو العنوان األبرز لالنتقال به من املخطوطات الورقية الى 

التطبيق العملي والعلمي على األرض. كثيرة هي املطبات التي تعتري دب الالمركزية اإلدارية. وبناء عليه التقت »األنباء« عميد كلية احلقوق في جامعة احلكمة 

د.مارون بستاني، احملاضر في موضوع الالمركزية اإلدارية ورئيس »اللقاء الوطني في إقليم اخلروب« )قضاء الشوف( وكان معه هذا احلوار:

بداية ما تعريفكم لالمركزية اإلدارية؟
الالمركزية اإلدارية موضوع واسع جدا، إذ يجب علينا في البداية 
ان نتفق على ان املوضوع برمته ليس مجرد نظرية ثابتة ونهائية، 
إمنا متطورة وقابلة للتعديل والتحس���ن وتبقى موضوع الساعة 
الدائم واملس���تمر، انه منحى إداري تعتمده دولة معينة بعد مروره 
مبراحل متعددة وبشكل متدرج، وبالتالي فمن غير املعقول ان يقال 
»المركزية إدارية« ويتم بعد ذلك إقفال النقاش، وذلك بدليل استمرار 
الدول املعتمدة لهذا املنحى الالمركزي بإدخال التطورات والتعديالت 
عليه بشكل متواصل كفرنس���ا والواليات املتحدة وروسيا وأملانيا 
وغيرها من الدول، ما يعني ان رحلة لبنان باجتاه اعتماد الالمركزية 
اإلدارية س���تكون على مراحل متعددة بحيث يتفحص في كل منها 
نتائجها ليح���د على أثرها التطورات والتعديالت املطلوبة للدخول 

في املرحلة التالية.

التباس في مفهوم الالمركزية

لكن هناك تضارب��ا في مفهوم الالمركزية اإلدارية حتى لدى القيمني 
على تطبيقها.

الطائف أوجد التباس���ا حول مفهوم الالمركزية اإلدارية وخلط 
بن مفهومها ومفهوم الالحصرية اإلدارية والسياسية، وعلى الدولة 
اللبنانية هنا في ظل ه���ذا اخللط في املفاهيم الثالثة ان حتدد ماذا 
تريد، فمن جهة تريد السير في الالمركزية اإلدارية ومن جهة ثانية 
تعود وتؤكد على املركزية، وهذا االلتباس أدى الى وجود تناقضات 
ف���ي املضمون حيال طرح الالمركزية اإلدارية، وذلك بدليل وجود 4 
طروحات في املجلس النيابي متناقضة فيما بينها، وأيضا على سبيل 
املثال إذا قلنا المركزية إدارية يعني اننا نقول وفقا لبعض الطروحات 
احلالية ان مجلس القضاء الالمركزي املنتخب، يعن على رأسه موظف 
هو القائم مقام، فكيف ميكننا التوفيق بن مجلس منتخب ورئيس 

العكس هو الصحيح فالالمركزي���ة اإلدارية � اإلمنائية تؤدي 
ال���ى تقوية الدولة والى انصهار املواطنن ضمن الدولة الواحدة، 
وجتدر اإلشارة هنا للقول ان الدولة هي ظاهرة حديثة بالنسبة 
للهيئات احمللية التي كانت تتمتع باستقاللية ذاتية وتلك الهيئات 
س���بقت ظهور الدولة مبفهومها احلديث، ثم جاءت بعدها الدولة 
ووحدت املصالح احمللية وصهرتها ضمن بوتقة الدولة الواحدة، 
وبالتالي فإن الالمركزية كما هي مبفهومها الصحيح أداة توحيد 
وليست وسيلة شرذمة وتفكيك. من هذا املنطلق أدعو الى اعتماد 
الالمركزية كوسيلة متاسك بن مكونات الدولة ولتقريب مفهوم 

الدولة من ذهنية املواطن.

صالحيات بدون إمكانيات

أما املوضوع املالي فهو املوضوع األساسي في الالمركزية اإلدارية 
واألكثر دقة وحساس���ية فيه، فاتفاق الطائف نص صراحة على 
تعزيز إمكانيات البلديات واحتاد البلديات وتوسيع صالحياتها، 
بينما لم يشر أبدا الى اي شيء حول مالية مجلس القضاء الالمركزي 
الوارد في وثيقة الوفاق الوطني، إذن هناك اعتراف بالدور األساسي 
للبلديات واحتاد البلديات في موض���وع التنمية املناطقية وفي 
عملي���ة اإلمناء املتوازن، لكن عملي���ة اإلمناء هذه ال ميكن ان تتم 
بشكل صحيح إال اذا تركنا للهيئات احمللية أمر االهتمام باملناطق 
التابع���ة إداريا لها، وذلك ألن املوارد املالية للبلديات واالحتادات 
محدودة وضئيلة، فالبلديات واالحتادات هي إظهار ملفهوم ومنطق 
الالمركزية اإلدارية بشكل واضح، وبالرغم من ان املادتن 49 و50 
م���ن قانون البلديات أعطت لهم صالحيات واس���عة إال ان الدولة 
بقيت متمس���كة بإمكاناتهم املالية املخصصة لصاحلهم مبوجب 
القانون نفسه، األمر الذي أضعف لديهم عملية التنمية املناطقية 

وإقامة املشاريع الكبيرة ذات املردود املالي الكبير.

له معن من السلطة املركزية؟ وأيضا ما صالحية هذا الرئيس املعن 
على رأس هيئة منتخبة؟ كل ذلك بسبب وجود تضارب في مفهوم 
الالمركزية اإلدارية واخللط بينها وبن الالحصرية، وبالتالي على 
الدول���ة قبل ان تذهب باجتاه تطبيق الالمركزية اإلدارية ان تعّرفها 
وتعّرف بها ومن ثم يصبح باس���تطاعتها الس���ير الى األمام بشكل 

واضح وعلمي دون إثارة التساؤالت وااللتباسات.
يعني ان إس��ناد رئاسة مجلس القضاء الالمركزي الى القائم مقام هو 

خيار غير سليم؟
قد تكون الطائفية سببا رئيسيا في إسناد الرئاسة الى القائم مقام 
كموظف لدى الدولة، لكن هذا األمر ال ميكن حتقيقه على اإلطالق ألن 
من الناحية القانونية قد يصطدم مبحاذير معينة، فالهيئات احمللية 
او مجالس األقضية الالمركزية املنتخبة من الشعب تخضع لسلطة 
الرقابة املتمثلة في السلطة املركزية، فإذا أساءت سلطة الرقابة الى 
الهيئات احمللية خالل أداء دورها، يحق ساعتها لتلك الهيئات احمللية 
الالمركزية ان تتقدم بدعوى أمام احملاكم اإلدارية انطالقا من امتالكها 
األداة القانونية الكاملة، فالسؤال البديهي هنا كيف ميكن للقائم مقام 
وهو في األساس جزء من السلطة املركزية التي متارس الرقابة، ان 
يدعي عليها انطالقا من كونه رئيس الهيئة احمللية املدعية؟ مبعنى 
آخر ان يكون القائم مقام هو اجلهة املدعية واملدعى عليها في الوقت 
نفسه يوقعنا في مطبات قانونية ال ميكن جتاوزها واخلروج منها 
بسهولة، فضال عن ان هذا املنطق يعطل مفهوم الالمركزية اإلدارية، 
إذن اخلي���ار الصحيح هو ان يكون رئيس مجلس القضاء او الهيئة 

احمللية منتخبا وليس معينا.

مجلس القضاء يلغي مبرر اتحاد البلديات

البعض يتخوف من تطبيق الالمركزية اإلدارية اعتقادا منه انها قد 
تؤدي الى تفكيك الدولة إداريا وماليا؟

هل ملس��تم في مكان ما نزاعا سياس��يا حول تطبي��ق الالمركزية 
اإلدارية وبالتالي هو السبب الرئيسي في تعثر تطبيقها؟

السياس���ة تدخل م���ن حيث املبدأ في كل ش���يء، فالالمركزية 
اإلدارية مثلها مثل جميع امللفات لها خلفية سياس���ية، مع العلم 
ان كل السياسين ينكرون هذا األمر، لكن الوقائع أثبتت العكس، 
وذل���ك بدليل ان موضوع الالمركزي���ة اإلدارية ال يثار وال ترتفع 
وتي���رة الكالم حول���ه إال عند حصول تبدالت سياس���ية معينة، 
وتخف تل���ك الوتيرة تدريجيا مع زوال تل���ك التبدالت أو زوال 
رواسبها، علما ان الالمركزية اإلدارية مبفهومها الصحيح ال متت 
الى املوضوع السياس���ي بصلة. اعتقد ان من ال يرضى من رجال 
السياس���ة بالالمركزية اإلدارية إما انه لم يفهم انها ال تؤثر سلبا 
على وحدة الدولة وإما انه يعتبر انها تؤثر على مصاحله اخلاصة، 
والس���ببان هنا غير منطقين، ألن في السبب األول فإن الهيئات 
احمللية متارس دورها وفق أحكام القانون وهي خاضعة لسلطة 
الرقابة وبالتالي ال ميكن ان تكون س���ببا في تفكيك الدولة، وفي 
السبب الثاني فإن الالمركزية اإلدارية تعزز من سلطة هذا الزعيم 
السياسي أو ذاك املناطقية، ووفقا للحالتن ال أجد حجة أو تبريرا 
منطقيا لعدم الس���ير من قبل أحد من السياسين في هذا التوجه 

اإلداري البحت.
أما التعثر في التطبيق فلألسف أصبح التعثر ظاهرة في لبنان 
تشمل جميع املواضيع وامللفات املطروحة، فلو سلمنا بالقول ان 
البلد مقسم سياسيا الى مناطق يشرف على كل منها زعيم سياسي 
مع���ن، ومن لون طائفي معن، فالالمركزية ال ميكن ان تتعارض 
مع املصالح الشخصية لهذا الزعيم السياسي أو مع ذلك، مع العلم 
ان احدى حس���نات الالمركزية اإلدارية هي إنشاء جيل جديد من 
الشباب لتسلم السلطة أو للتعاطي في الشأن العام يخرج البالد 

من حالة الترهل التي يعيشها.

عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة يفصل بين الالمركزية والموضوع السياسي

من ال يرضى من الساسـة بالالمركزيـة اإلدارية إما أنه ال يفهم أنها ال تؤثر سـلبًا على وحدة الدولة أو يعتبرهـا خطرًا على مصالحه

مصادر لـ »األنباء«: ساركوزي يوكل إلى خبيرة
رسم سياسته الجديدة في لبنان

بيروت: تقول مصادر لبنانية مطلعة ل� »األنباء« 
ان دوائر الدولة الفرنسية تبحث عن البديل االفضل 
لسياستها مع انطالقة عهد الرئيس ساركوزي حيال 
لبنان واملنطقة بعدما تبن لها فشل كل هذه السياسات 
ووصول الديبلوماسية الفرنسية الى حائط مسدود 
وال س����يما الرهان على احلوار مع سورية وفصلها 

عن ايران.
وتضيف املصادر ان وزارة الدفاع الفرنسية اوكلت 
الى خبيرة في الش����ؤون اللبنانية ان تضع تقييما 
لالوضاع االمنية بشكل اساسي والسياسي بشكل عام 
في لبنان بناء ملا ستجمعه هذه اخلبيرة من معلومات 
في هذا الش����أن من جراء لقاءاتها التي ستجريها مع 
اللبنانين واملعنين بامللف اللبناني وهو ما يشمل 

مسؤولي اليونيفيل.
وبحسب املصادر تنطلق هذه اخلبيرة في مهمتها 

من قناعة كبار املس����ؤولن الفرنسين بأن سياسة 
ساركوزي حيال لبنان وسورية قد فشلت فشال ذريعا 
مما اوصل الدولة الفرنس����ية الى حالة من التخبط 
والعش����وائية بغياب اي ادراك ملا يحصل وملا ميكن 
ان تكون عليه االمور مستقبال واالهم ملا يجب القيام 

به على مختلف الصعد.
وتعتبر املصادر ان ال مقدرة لدى الفرنسين على 
التقاط زمام املبادرة سريعا فهم يفتقرون الى العناصر 
التي تعيد اليهم الزخم الذي افتقدوه في اول عامن من 
عهد ساركوزي واالهم عندهم اقله في االمد املنظور 
استطالع االوضاع اجلنوبية بعدما باتوا واثقن من 
ان بنيامن نتنياهو سيش����ن عدوانا على لبنان لذا 
فإن املطلوب فرنسيا قبل كل شيء حماية جنودهم 
في لبنان من هنا كانت املناشدة من قبل ساركوزي 

لتحييد الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل.

جنبالط: نعم يوجد غاز في مياهنا وعلينا إثبات حقنا في البحر
بيروت ـ أحمد منصور

أكد رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط وجود نفط 
وغاز في املياه اللبنانية، مشددا 
على ضرورة ان نثبت حقنا في 
البحر، مشيرا الى اننا في حالة 
حرب مع اسرائيل، الفتا الى ان 
احد اس���باب حرب اليهود على 
غ���زة وجود نفط وغ���از مقابل 

شواطئها.
وقال جنبالط في أول لقاء له 
مع بلدي���ات اقليم اخلروب بعد 
االنتخابات البلدية في منزل رئيس 
احتاد بلديات االقليم الش���مالي 
محمد حبنجر في حزبود: »نعم 
يوجد نفط، وهو نفس اجلرف 
البحري م���ن غزة صعودا حتى 
مياهنا، فهذه هي املشكلة الكبرى 

من خالل وجود اسرائيل«.
وأضاف: »هناك قضية ثانية 
موجودة، فهناك غاز بيننا وبن 
قبرص، ومبا ان األتراك موجودون 
في قبرص التركية، أصبحنا أمام 
 � القبرصية  العالق���ات  معاجلة 
التركية، والقبرصية � اليونانية، 
فاألتراك يقولون ان لديهم حقا، 
لذا فإن احلل ب���ات مرتبطا بن 
أوروبا واألتراك، ولكن في هذه 

بيروت ـ عمر حبنجر
التشنجات اجلنوبية بن »اليونفيل« واالهالي في منطقة جنوب 
الليطاني، امتدت الى بيروت، دون أن تهدأ على أرض املنشأ، ما بدأ 
يطرح التس���اؤالت عن مصير القوات الدولية في اجلنوب، وجودا 
ودورا ومهمات في ظل غياب امكانية التفاهم بن قوات دولية ترى 
أن لتنفيذ مهمته���ا بتطبيق القرار 1701 يتعن منحها حرية احلركة 
في منطقة انتشارها، وبن قوى لبنانية تتمثل في املقاومة، تعتبر 

أن ما يطلبه الدوليون يصب في اخلانة اإلسرائيلية.
وتقول مصادر ديبلوماسية غربية ان الفرنسين الذين يقودون 
احلراك الدولي في جنوب لبن���ان باتوا اقرب إلى حال املواجهة مع 
حزب اهلل وبالتالي مع قوى املمانعة املمثلة في سورية وايران، وهو 
في حال تواصله لن يكون ملصلحة االس���تقرار الداخلي واالقليمي، 
ألن الدول التي تنتمي إليها هذه القوات، لن تس���مح بترك جنودها 
حتت رحمة التطورات املتدهورة. رغم تطمينات األمن العام للجامعة 
العربية عمرو موسى الذي غادر بيروت عائدا الى القاهرة امس مكررا 

استبعاده شن اسرائيل احلرب على لبنان.
وقال موس���ى: في لبنان ش���عور عام باخلطر، ويقيني انه ليس 

هناك من خطر آني.
بي���د أن تداعيات ما حصل ويحصل في منطقة جنوب الليطاني 
عش���ية البحث في متديد عمل الق���وات الدولية، امتدت الى بيروت، 
بطريق فرعي يتمثل في الس���جال الدائر حول خطورة »جاس���وس 
اخلليوي« ومحاولة توظيف االعتراف���ات املزعومة له والتي نفاها 
وزير الدفاع في التش���كيك مبس���تندات ووثائق التحقيق بجرمية 

اغتيال الرئيس احلريري.
ويقول النائب نواف املوسوي عضو كتلة حزب اهلل ان ثمة ارادة 
لدى بعض القوى بطمس حقيقة »جاسوس اخلليوي« من زاوية ان 
ما حصل امر مبالغ فيه وانه اكبر من الواقع، وان ثمة محاولة كانت 
جتري من اجل اعطاء صك براءة لهذا العميل من خالل تضليل التحقيق 

كما جرى في قضايا حصلت من قبل في مجاالت غير العمالة.

نوايا مبيتة لتبرئة العميل

ولفت املوس���وي في حديث الذاعة النور الى ان االستفزاز الذي 
ميارس���ه البعض في لبنان حيال إعالن بعض وس���ائل اإلعالم عن 
تفاصيل عمالة العميل التي جرى اكتشافها، تكشف عن وجود نوايا 
مبيت���ة من اجل اخراج هذا العميل ومنع محاكمته وتزوير القضية 
التي اعتقل من اجلها، مؤكدا عدم السماح بوضع عوائق امام االجهزة 

االمنية ملالحقة العمالء الذين يهددون األمن الوطني برمته.
وس���ارع النائب عقاب صقر )املس���تقبل( الى الرد على النائب 
املوسوي من دون ان يسميه بالقول ان تفتق عبقرية احد املتوترين 
التاريخين عن نظرية تخوينية على جري عادته يصعب استيعابها 
من ذي عقل سليم او من مطلع على الفبائيات القانون، ورأى صقر 
»ان في كالم هذا املدافع ورمبا املس���تفيد من التحريف والتزوير من 
السذاجة ما يجعلنا نسأل اهلل ان يعيد االدمغة اللبنانية في املهجر 

وتلك املهاجرة من جماجم اصحابها في لبنان«.
النائب خالد زهرمان )املستقبل( رأى ان ما يحكى عن العميل في 
شركة الفا وربطه مبوضوع احملكمة الدولية استباق المور التحقيق 

معتبرا ان لبنان ليس في مرحلة اخلطر.
النائب خالد ضاهر رأى ان هناك من يريد ان يحرج القوات الدولية 
ليخرجها، وليصبح لبنان بعد ذلك ساحة للصراعات واحلرب، مشددا 

على ضرب دورها واالساءة اليها ليس في مصلحة لبنان.
النائب نضال طعمة )املستقبل( اسف لطريقة التعاطي مع قضية 
اجلواسيس وقال: بدال من ان نعطي االجنازت املهمة للقوى االمنية 
نسمع مزايدات وربط لهذه املواضيع باحملكمة الدولية، مؤكدا االلتزام 

مع الرئيس سعد احلريري مبا يصدر عن هذه احملكمة.

»البعث« يحمل على جعجع

لكن االمن القطري حلزب البعث فايز شكر يرى ان القوات الدولية 
حتاول جتاوز صالحياتها وقد حذرها من ذلك، واال اصبحت جزءا من 
العدوان االسرائيلي، محذرين النافخن بأبواق الفتنة ومن وصفهم 
باصحاب الفكر امليليش���اوي من امرين خطيرين، اوال: تبني منطق 
العمالة واخليانة والدفاع عنه، وهذا تأس���يس لبيئة العمالة وهذه 

اخطر من العمالة نفسها.
وثانيا: التش���كيك بدور واداء املؤسس���ة العس���كرية واجهزتها 

االمنية.

األثناء ال نريد ان نبني قصورا 
على أوهام، فم���ن اليوم وحتى 
نستطيع التنقيب يتطلب األمر 

وقتا«.
واعتبر جنبالط ان رواسب 
ومش���اكل االنتخاب���ات األخيرة 

انتهت وأصبحت وراء ظهورنا، 
مؤكدا التعاون مع تيار املستقبل 
ورئيس احلكومة سعد احلريري 
لتنمية إقليم اخلروب، داعيا الى 
ضرورة ان نستفيد ألقصى درجة 
وألقصى طاقة من وجود الشيخ 

س���عد احلريري رئيسا لوزراء 
حكومة الوف���اق الوطني ملا فيه 
مصلحة إقلي���م اخلروب وأهله 
والنهوض به، مش���ددا على ان 
اقليم اخلروب جزء ال يتجزأ من 

الشوف.

أكد ضرورة التعاون مع الحريري والمستقبل
)ا.ف.پ(عناصر من اجليش اللبناني خالل قيامهم بفحص آلية لليونيفيل في بلدة تولني امس االول


