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حـزب اهلل ـ باريس.. 
عالقة تشوبها احلذر: التزال 
العالقات الفرنسية مع 

قيادة حزب اهلل مشوبة باحلذر بني الفريقني، 
خصوصا ان حزب اهلل اليزال مستاء من 
الديبلوماسية التي تعتمدها فرنسا وهي 

ضد احلزب.
هذا التوتر قطع االتصاالت التي كانت جارية 
بني السفير الفرنسي في بيروت والسيد 
عمار املوس���وي، كذلك فرمل قرار الزيارة 
التي كان الرئيس نبيه بري ينوي القيام 
بها الى العاصمة الفرنسية بعد دعوة رئيس 

مجلس الشيوخ الفرنسي له.
 اجتماعات مغلقة لدول اليونيفيل: تعقد الدول 
املساهمة بقوات في اليونيفيل اجتماعا مغلقا 
في الثامن عشر من أغسطس، تليه مشاورات 
مغلق��ة ألعضاء مجل��س األمن ف��ي الرابع 
والعش��رين ثم مترير قرار متديد مهمة قوة 
اليونيفيل لعام آخر في 30 أغسطس، وسط 
استبعاد الجراء أي تغيير في صالحيات القوة 
على الرغم من حوادث االشتباك بني األهالي 
واليونيفيل قبل أس��ابيع أو حادث االشتباك 
األخطر بني اجليشني اللبناني واإلسرائيلي.

أما التصريحات الت��ي صدرت في الصحف 
ملسؤولني إيطاليني ومنهم وزير الدفاع إنياتسو 
الروسا عن إمكان سحب إيطاليا لقوات بالدها 
املشاركة في قوات »اليونيفيل« ال تعدو كونها 

كالما غير رسمي.
وقال ديبلوماسي أوروبي ان البرملان اإليطالي 
أقر موازنة جنوده في أفغانس��تان والعراق 
ولبنان، والكالم الذي صدر ال يعكس تعليمات 
رسمية بل يعبر عن قلق إزاء أكثر احلوادث 

خط��ورة بالنس��بة الى 
إيطالي��ا بني اجليش��ني 
اإلس��رائيلي واللبناني 

منذ حرب يوليو عام 2006.
 اسرائيل اسـتدعت 30% من االحتياط: ذكرت 
تقارير صحافية ان اجليش االس���رائيلي 
رفع بش���كل غير معلن درجة التعبئة في 
صفوفه، وان اسرائيل قررت استدعاء %30 
من االحتياط خالل االسابيع القليلة املقبلة، 
وان هذه التعبئة جتري على نحو متدرج 
وبعيدا عن االض���واء، وهي تتقصد عدم 
احداث ضجة اعالمية حولها. وبحسب هذه 
املص���ادر فإن تعبئة ما نس���بته 30% من 
اجليش االسرائيلي تعني االستعداد للحرب، 
خاصة بعد االشتباك في العديسة والتوترات 

في املنطقة.
 جفاء وقطيعة بني ندمي وسامي اجلميل: تسود 
العالقات بني س��امي وندمي اجلميل حالة من 
اجلفاء تصل إلى ش��به قطيع��ة على خلفية 
الكتائب وخياراته وحتالفاته.  متوضع حزب 
وأكدت تقارير صحافية ان اجتماعات املكتب 
السياسي في »الصيفي« شهدت نقاشات حادة 
في عدة محاور، خصوص��ا بعد االنتخابات 
البلدية األخيرة حيث حاول الرئيس اجلميل 
وجنله سامي »زرك« ندمي أمام اعضاء املكتب 
السياسي عبر انتقاد إدارته للمعركة االنتخابية 
البلدية االخيرة في مدينة بيروت والقول بكل 
بس��اطة ان حزب الكتائب خس��ر في معركة 

بيروت باألرقام.
لكن ذلك لم مينع ندمي من إصراره على منع 
نق��ل احلزب الى أي موقع آخر واس��تمراره 

رأس حربة في فريق 14 آذار.

أخبار وأسرار لبنانية

ايلي الفرزلي 

)محمود الطويل( السفير السوري علي عبد الكرمي متوسطا الرئيس عمر كرامي والقيادي في اجلماعة االسالمية اسعد هرموش خالل غداء اقامه النائب السابق جهاد الصمد

الفرزلي لـ »األنباء«: مواجهة العديسة أثبتت
أن المقاومة احتياط إستراتيجي للجيش

بيروت ـ اتحاد درويش
أش����اد نائب رئي����س مجلس 
النواب الس����ابق ايل����ي الفرزلي 
بالوقفة البطولية للجيش اللبناني 
في تصديه للعدوانية االسرائيلية 
في منطقة العديسة، وحيا الشهداء 
العسكريني واملدنيني الذين سقطوا 
في مواجهة العدو االسرائيلي دفاعا 
عن السيادة اللبنانية، وأشار الى 
ان القيادات االسرائيلية السياسية 
والعسكرية واألمنية التي نشطت 
في األسابيع املاضية بالتحريض 
ضد لبنان استخفت بالرد عليها 
على قاعدة ان اجليش لن يقوم بردة 
فعل ومبهمة الدفاع عن السيادة 
الوطنية وان دوره فقط دور املراقب 
شأنه شأن اي قوة من قوى النظام 
العربي الرسمي بشكل عام، وأكد 
ان اجلي����ش اللبنان����ي أثبت انه 
جيش مقاوم ويدافع عن السيادة 

الوطنية.
الفرزل����ي في حديث  وأعرب 
ل����� »األنباء« ع����ن اعتق����اده ان 
االس����رائيليني تصرفوا انطالقا 

من خلفية مسبقة في ثقافتهم ان 
اجليش اللبناني لن يتدخل ازاء اي 
عدوان وان وظيفته هي خلق توازن 
بينه وبني حزب اهلل، وبينه وبني 
سورية، الفتا الى ان اسرائيل لم 
تعد تراهن اليوم على اي تناقض 
بني اللبنانيني بعضهم ببعض على 
اساس اجليش واملقاومة والشعب 
حتت شعار النظريات التي تطرح 
من هنا وهناك، ألنه ثبت إلسرائيل 
بصورة قطعية وجذرية ان اجليش 
اللبناني ال ميك����ن ان يخرج من 

جلده.
الفرزلي ردا على سؤال  وأكد 
ان للجيش اللبناني دورا قياديا 
في عملية حماية السيادة الوطنية 
وان عقيدت����ه القتالية هي عقيدة 
تعتبر ان اسرائيل هي العدو الذي 
يحتل األرض، ورأى ان املواجهة 
التي خاضها اجليش في العديسة 
أثبتت ان النظرية املثلثة األضالع 
اي اجليش واملقاومة والشعب هي 
نظرية تقع في موقعها الطبيعي 
وان املقاومة ايضا كجزء من اجليش 

اللبنان����ي وفصيل م����ن اجليش 
اللبناني في الصيغة القائمة على 
األرض هي اإلطار احلقيقي الذي 
يرد على كل التساؤالت التي كانت 
مطروحة، الفتا الى ان احلديث عن 
االستراتيجية الدفاعية او احلديث 
عن املقاومة كاحتياط استراتيجي 
او كرأسمال استراتيجي بيد اجليش 

قد ثبت في مواجهة العديسة.
واعتبر ان املعادلة التي طرحها 

السيد حسن نصراهلل عندما قال 
ان الي����د التي متت����د الى اجليش 
سنقطعها ذهبت الى موقع جديد 
وهي معادلة ت����وازن الرعب، ان 
االعتداء على اجليش ليس فصيال 
منفردا عن الدفاع عن األرض الذي 
هو جزء من هذا الفصيل املقاوم 

للبنان ككل.
وحول ما يعتبره البعض ان 
ح����زب اهلل ب����ات مأزوما ومكبال 
بالق����رار الظني ول����م يعد له من 
مجال للتحرك في ظل القرار 1701 
وقوات »اليونيفيل« قال الفرزلي: 
اآلن املقاومة انضبطت اعتبروها 
مأزومة ولو لم تنضبط لقالوا انها 
اخذت لبنان الى حرب وأكبر دليل 
على عدم مأزوميتها املوقف الذي 
اخذه السيد حسن نصراهلل عندما 
قال ان اليد التي ستمتد الى اجليش 
اللبناني سنرد عليها، معتبرا ان 
هذا الكالم هو »عنزة ولو طارت« 
وان املوق����ف والثقاف����ة العدائية 
للدفاع عن الكرامة والسيادة ليس 
جديدا في لبنان بل عمره اكثر من 

اربعني عاما من����ذ ان كانت فكرة 
املقاومة.

وفي مجال آخر وحول ما يتوقع 
ان يكشفه السيد نصراهلل اليوم من 
معلومات تتصل بالوضع األمني 
في البالد وخاصة عملية اغتيال 
الشهيد رفيق احلريري  الرئيس 
والتأخر خمس سنوات في تقدمي 
الدليل احلسي في هذا املجال توقف 
الفرزلي عند الكالم األخير للسيد 
حسن نصراهلل، معتبرا اياه محطة 
من احملطات التي حاول ان يوحي 
بها السيد حسن نصراهلل عندما 
حتدث عن تقدمي قرائن تدلل على 
ان الفرضية االس����رائيلية يجب 
ان تؤخذ من الباب الواسع ولفت 
الى ما قاله السيد نصراهلل من ان 
احلزب انكب في األشهر األخيرة 
على جتميع ما لديه من معلومات 
وانه مجبر على ان يعلن س����رية 
حدث نوعي مت للمقاومة، مشيرا 
الى ان سرية هذا املوقف لم يكن 
ق����ادرا على اعالنه قبل ذلك نظرا 

للمعركة القائمة مع أبشع عدو.

نائب رئيس مجلس النواب السابق اعتبر أن االشتباك أثبت النظرية المثلثة األضالع

لبنان: الجواسيس قاربوا 150.. ونصراهلل يكشف أدلة اغتيال الحريري اليوم
بيروت ـ عمر حبنجر

حتول خطاب الرئيس ميشال 
سليمان في »العديسة«، الى مبادرة 
وطنية داعية لتس���ليح اجليش 
النفس.  اللبناني باالعتماد على 
وف���ي معلومات ل���� »األنباء« ان 
هذه املبادرة س���تغطي املساحة 
السياسية واالعالمية في لبنان 
على امتداد هذا االسبوع، الى جانب 
القضايا االخرى الطافية على وجه 
االحداث اللبنانية، وأبرزها املؤمتر 
الصحافي للسيد حسن نصراهلل 
مساء اليوم االثنني والذي سيعرض 
فيه بياناته حول تورط اسرائيل 
في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري، وشبكات اجلواسيس 
احمللي���ني العامل���ني ف���ي خدمة 
اسرائيل، وموقف التيار الوطني 
احل���ر من توقيف اح���د قيادييه 
العميد املتقاعد فايز كرم بشبهة 

التعامل مع العدو.
من جهت���ه، وزي���ر الداخلية 
زياد بارود توق���ع ان تطرح في 
ال���وزراء مبادرة رئيس  مجلس 
اجلمهورية انطالقا من احلرص 
على املؤسسة العسكرية ودورها 

وتقديرا لتضحياتها.
وقال بارود لصحيفة »النهار« 
البيروتي���ة، ال ش���ك في ان كالم 
الرئيس يأتي ليؤكد ضرورة اعطاء 
اجليش كل ما يلزمه من جتهيز 
وتسليح ومن تعزيز دوره الذي 
كان موضع إجماع. وانه ال يعقل ان 
يعاقب جيش بأي شكل من االشكال 
ألنه قام بدوره في حماية احلدود 
وفي الدفاع عن الوطن. وقال ان 
مجلس الوزراء هو املكان األنسب 
التنفيذية ملا  اآلليات  للبحث في 
صرح به رئيس اجلمهورية، كما 
ان صيغة احلوار التي تبحث في 
االستراتيجية الدفاعية هي على 
متاس مع ما حص���ل وما قام به 

اجليش.
وكان الرئيس ميشال سليمان 
قد أطلق خالل جولته احلدودية 
حملة تسليح اجليش، مؤكدا ان 

اس���تفراد اجليش لي���س واردا، 
ومقابل احلملة القائمة ضد تسليح 
اجليش اللبناني )في الكونغرس 
وغيره(، أطلقنا حملة، مضادة، 

لتسليح اجليش عبر الدولة.
النائ���ب طالل أرس���الن نوه 
باملشروع الوطني العمالق الذي 
أطلقه الرئيس م���ن أجل تعزيز 
اجليش اللبناني عتادا وعددا من 
موقع الكرامة والسيادة واحلصانة 
الوطنية. وقال أرسالن في تصريح 
له أم���س، ان الدولة اللبنانية لم 
تعد دولة متسولة، عند هذه القوى 
الدولية أو تلك، ففي وسع لبنان 
ان يحصل على السالح من دول 
ع���دة في العال���م، ورأى ان كالم 
الرئيس س���ليمان يؤسس لبناء 
دولة جديدة، والبد من أن نسهم 
جميعا ف���ي بلورتها على قاعدة 
الدفاع الوطني املرتكز على درع 
الفوالذ ومثل���ث القوة )اجليش 

والشعب واملقاومة(.

قضية الجواسيس

من جانبه رحب وزير العدل 
ابراهي���م جنار بدع���وة الرئيس 
ميش���ال س���ليمان من اجلنوب، 
لتس���ليح اجليش. واس���تحضر 
الوزي���ر جنار الذي ميثل القوات 
اللبناني���ة ف���ي احلكوم���ة قوال 
الراحل حافظ  للرئيس السوري 
اثر انسحاب اسرائيل من  االسد 
قسم من اجلنوب عام 2000 وفيه 
رأى وجوب ان يكون الى جانب 
اجليش اللبناني في اجلنوب، الذي 
ال يستطيع دائما القيام بعمليات 
عسكرية رسمية، قوى مسلحة، 
وه���ذا املنطق يعني انت يا دولة 
لبنانية، اذا ش���ئت التصدي الي 
حركة اس���رائيلية سيكون لذلك 
مدلول كبير اقوى كثيرا من قيام 
مجموعات مسلحة غير رسمية 

بهذه االعمال.
وعن قضية اجلواسيس الذين 
ميألون السجون اللبنانية اليوم، 
وعن قضية احملكمة الدولية قال 

جنار انا كوزير للعدل اعطي اهمية 
كبيرة للحقيقة، وما سيقوله السيد 
نصر اهلل اليوم ويصب في خانة 
احلقيقة انا ارحب به، واملفروض 
ان���ه اذا كانت هناك دالئل جديدة 
فعلى كل املعنيني باالمر ان ينظروا 

فيها وميحصوا بها.
وكشف جنار في ملف العمالء 
ان مجلس الوزراء تلقى تقريرا كان 

تفضي الى تشكيل ملف قوي ومتني 
يصلح لشكوى جدية امام مجلس 
االمن، وقد اكتمل امللف واحيل الى 
وزير اخلارجية الذي سيرسله الى 

سفيرنا لدى األمم املتحدة.

نجاد في بيروت

لف����ت وزير  وفي طه����ران، 
اخلارجية علي الشامي في مؤمتر 

طلبه حول ملف العمالء، تضمن 
نحو 140 الى 150 حالة جتسس 
القضاء يده عليها وتضم  وضع 
اسماء من كل الطوائف واملذاهب، 
ونتائج غير منتظرة وكأن لهذه 
التجسسية سنوات بل  الظاهرة 
عشرات السنوات، وسترفع امللفات 
الى  التي اجرينا اجلردة بشأنها 
مجلس االم���ن الن خطورتها قد 

صحافي مش����ترك م����ع نظيره 
االيراني منوچهر متكي الى انه 
حتى اآلن ورغم سقوط العديد من 
القتلى واجلرحى جراء االعتداءات 
االسرائيلية املستمرة لم تقدم 
القوات الدولية اي شكوى ضد 
القوات االسرائيلية، مشددا على 
وجوب حترك هذه القوات ضد 

اسرائيل.

م����ن جهت����ه، رح����ب متكي 
العالقات بني س����ورية  بتمتني 
والسعودية، مشيدا باستقبال 
اللبنانيني لبعض زعماء املنطقة 
كقطر والس����عودية وسورية، 
متمنيا عليهم ان يستقبلوا في 
القريب مسؤولني من اجلمهورية 
االسالمية االيرانية، مذكرا بزيارة 
الرئيس احمدي جناد الى بيروت 
ف����ي اق����رب فرصة بعد ش����هر 

رمضان.

مواجهة العدو

من جانبه، رأى رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 
في تأبني الرقيب الشهيد عبداهلل 
محمد الطفيلي الذي استشهد في 
املواجهة مع االسرائيليني عند 
العديسة، ان املواجهات  محور 
في العديسة كشفت ان كل الوطن 
يصبح جيشا في مواجهة العدو، 
وان املسؤولية الوطنية يتقاسمها 
اجلميع جيشا وشعبا ومقاومة، 
مشيرا الى ان اجليش اللبناني 

يرفض التس����ليح الذي يصادر 
عقيدته الوطنية.

واضاف ان العدو تذرع بأسر 
جنديني في يوليو ليشن احلرب 
على لبنان، فما باله ال يتحرك بعد 
مقتل مقدم في اجليش االسرائيلي 
وه����و اخطر من اس����ر جنديني 
بالطبع، خالصا الى التأكيد على 
ان اس����رائيل كانت تعيش قرار 

احلرب بخالف احلاصل اآلن.
ومن بخعون في الضنية وفي 
غداء تكرميي اقامه النائب السابق 
جهاد الصمد للسفير السوري 
عل����ي عبدالكرمي علي، بحضور 
الرئيس عمر كرامي ورئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة محمد رعد قدم 
السفير السوري مقاربة ايجابية 
لالوضاع اللبنانية، حيث اعتبر 
ان املقاومة التي صنعت للبنان 
ولسورية ولالمة كلها مجدا وثقة 
تتعزز أكث����ر بالنفس، وتتعزز 
اكثر باملس����تقبل، وتبشر أيضا 
الس����يادة في سورية  بصيانة 

ولبنان واملنطقة كلها.

نجاد في بيروت بعد رمضان.. وملف العمالء في طريقه إلى مجلس األمن

وكيل االدعاء يرفض تسمية شهود الزور:
أنتظر بشغف ما سيقوله السيد نصراهلل

بي��روت: أك��د احملامي محم��د مطر، وكي��ل االدعاء ف��ي قضية 
اغتيال الرئيس الش��هيد رفيق احلريري ان احملكمة الدولية واقعة 
قانونية تتعلق بالتزامات لبنان الدولية، وهي تكرست بالبيان الوزاري 
وباتفاق الدوحة. مطر ش��دد ل� »ص��وت لبنان« على ان أعداء احملكمة 
كثيرون، ودعا اللبنانيني ال��ى مراعاة وضع حزب اهلل املأزوم رافضا 
تسمية الشهود بش��هود الزور، ألنه ال ميكن إثبات شهاداتهم الكاذبة 

إال بعد االنتهاء من التحقيق وصدور القرار االتهامي.
وعن الدليل احلس��ي الذي س��يقدمه األمني العام حلزب اهلل السيد 
حس��ن نصراهلل مساء اليوم على تورط إس��رائيل، أشار مطر الى ان 
املعلوم��ات كان ينبغي وضعها أمام احملكمة ال في اإلعالم، مالحظا ان 
هناك محاكمة علنية للمحكمة وهذا خطأ كبير. وقال من غير الطبيعي 
الق��ول اذا لم تأخذوا بهذه الرواية فس��تحصل فتنة في لبنان، فلماذا 

حتصل فتنة؟!
وأض��اف: كغي��ري سأنتظ��ر بشغ��ف سم��اع ما سيقوله األمني 
العام حلزب اهلل مساء اليوم، علما ان التحقيق سري واحملاكمة علنية، 
والذي يجري اآلن محاكمة علنية للمحكمة، وبالتالي إللغاء صدقيتها.

مون لمشاركة  لبنان بفريق مساعد للجنة العقوبات على إيران
األم��ني  م��ن  مذك��رة  اللبناني��ة  احلكوم��ة  تلق��ت  بي��روت: 
العام لألمم املتحدة تشير الى مضمون قرار مجلس االمن رقم 1929 
بتاريخ 2010/6/9 والذي يطلب املجلس مبوجبه من االمني العام انش��اء 
فريق يضم ثمانية خبراء ملس��اعدة جلنة العقوبات على ايران في اداء 
مهمته��ا على النحو احملدد في القرار 1929. وتدعو مذكرة األمني العام 
الدول االعضاء وبينها لبنان الى اقتراح اسماء مرشحني يتمتعون بدرجات 

عالية من الكفاءة والنزاهة اضافة الى اخلبرة في موضوع املهمة.
ويج��ري التعاقد مع فريق اخلبراء ملدة س��نة من حيث املبدأ وهي 
تعمل بتوجيه من جلنة العقوبات من اجل مس��اعدتها على اداء مهمتها 
على النحو احملدد في القرار 1737 للعام 2006، وجمع وحتليل املعلومات 

التي ترد من الدول ومن هيئات االمم املتحدة املعينة واالطراف املهتمة 
االخرى في سياق تنفيذ القرارات الدولية بشأن ايران، وبخاصة حاالت 
ع��دم االمتثال وتقدمي توصيات باالج��راءات التي قد ينظر املجلس او 
اللجن��ة او الدول في اتخاذها لتحس��ني تنفي��ذ التدابير وتقدمي تقرير 
مرحلي عن اعمال الفريق الى املجلس قبل ثالثة اشهر من انتهاء واليته 
الس��نوية الى جانب تقرير نهائي قبل شهر من انتهاء الوالية يضمنه 

استنتاجاته وتوصياته.
واستبعدت مصادر اخلارجية اللبنانية استجابة لبنان لهذا الطلب، وهو 
ما فتئ يزيل اثار االرباك السياسي الذي جنم عن امتناعه عن التصويت 

في مجلس االمن على قرار فرض عقوبات جديدة ضد طهران.

هل البالك بيري وراء الخرق اإلسرائيلي للبنان؟
ف����ي خضم كل التس����ريبات اإلعالمي����ة املواكبة 
للقبض عل����ى عدد من املش����تبه ف����ي تعاملهم مع 
 إسرائيل، طرح تقرير اورده موقع التيار الوطني احلر
»Tayyar.org« سؤاال قدميا � جديدا: ما احلد الفاصل 
بني احلرية الشخصية من جهة، واملقتضيات األمنية 

والقضائية من جهة أخرى؟
ومما يستدعي ضرورة االجابة عن هذا التساؤل 
اجلدل الذي يدور حاليا في أكثر من دولة على خلفية 
خدمة »البالك بيري« Blackberry وتأثيرها على األمن 
القومي للدول في وقت يرتفع فيه س����قف املطالبات 

باحلرية. 
وعلى غرار العديد من الدول، برز في لبنان أخيرا 
موض����وع خدمة ال� Blackberry، وس����رت كالنار في 
الهش����يم ش����ائعات عن دوره في منع كشف بعض 
املشتبه في تعاملهم مع إسرائيل، نظرا إلى صعوبة 
معرفة املضمون الذي يتم تبادله عبره، خاصة وان 
عددا من العمالء املقبوض عليهم كانوا يعملون في 

شركات اتصاالت.
في احلقيقة، إن نظام ال� Blackberry هو من ناحية 
أولى هاتف خلوي عادي يسمح بالتخابر بالصوت 
والرسائل القصيرة، إضافة إلى استخدام اإلنترنت 

وغيرها من اخلدمات املعروفة. 

أما من ناحية ثانية، فيمك����ن لل� Blackberry أن 
يقدم خدمة أخرى حتتاج إلى اش����تراك خاص. هذه 
اخلدمة انطلقت في األساس من فكرة األنظمة التي 
كانت مستخدمة في الشركات الكبيرة، والتي متكن 
موظفيها من تبادل املعلومات في ما بينهم من خالل 
ربطه����م بجهاز معلوماتي داخلي، وباالس����تناد إلى 
أنظمة معينة للترميز والتشفير، ما يدخل املوظفني 
في شبكة معلوماتية خاصة بهم. أما في وقت الحق، 
فتوس����عت هذه التقنية حتى صار بإمكان املوظفني 
الدخول إلى هذا النظام احملمي من خارج الش����ركة 

وأثناء السفر.
إذن، استوحى نظام ال� Blackberry من هذه الفكرة 
نظاما للهواتف اخللوية، وهو يشبه ال� Intranet أو 
اإلنترنت الداخلي الذي يلبي حاجات موظفي الشركات 
الكبيرة الذين تكثر أس����فارهم، وبدأت هذه اخلدمة 
حتوز جناحا جتاريا كبيرا ألن تبادل املعلومات يتم 
عبر شبكة إنترنت مقفلة فيما بني املشتركني، وألن 

كلفته أقل من غيره.
الش����ركة التي تقدم هذه اخلدمة وهي شركة رمي 
الكندية »Rim ceo« أسست مركزين يتضمنان املخدمات 
أو »server« اخلاصة بهذا النظام، والتي جتمع املعلومات 
لتشفيرها وفك التشفير وإرسالها، وكل املعلومات 

حتفظ في الكومبيوترات املوجودة في هذين املركزين، 
بعكس سائر االتصاالت الهاتفية وال� data املتداولة 
عب����ر اإلنترنت، التي حتفظ في كل بلد، س����واء في 
املقاس����م الهاتفية أو الس����نتراالت أو ما إلى ذلك، ما 
يسمح وفقا للقوانني املرعية، ولدواعي املهمات األمنية 
والتحقيقات القضائية، بأن يتم اعتراض املعلومات 

وكشف مضمونها. 
غير أن الفرق بني خدمة ال� Blackberry وس����ائر 
أش����كال االتصال وتبادل املعلومات هو أن في هذه 
احلال ال تظهر أي مكاملات عندما يس����تخدم اخلدمة 
شخصان، إذ يقتصر األمر فقط على معرفة أن هناك 
شخصني دخال إلى اإلنترنت، من دون ظهور مضمون 
التخابر والتبادل، فهذا النظام يحمي املتعاملني به، 

ما يصعب اعتراض التخابر.
بعض هذه الدول تفاوضت مع الشركة التي تقدم 
اخلدمة املذكورة، ومت االتفاق على تأسيس منشآت 
ضمن نطاق كل دولة، تقام فيها صورة جزئية عن 
نظام الشركة ، على أن جتهز هذه املنشأة مبا يلزم 
من برمجيات ومفاتيح لتس����هيل حاالت االعتراض. 
غير أن التفاوض بني دول أخرى والش����ركة املوفرة 
للخدمة فشل في ضوء رفض الشركة، حيث يسود 

اجتاه لوقف خدمة ال� Blackberry بالكامل. 

أما في لبنان، فال معلوم����ات محددة عن أن هذا 
النظام سهل حاالت خرق اس����تثنائية، على خلفية 
كشف املشتبه في تعاملهم، لكن األكيد أن خدمة ال� 
Blackberry تعوق االعت����راض فنيا.  وبناء على ما 
تقدم، وتزامنا مع الكالم في هذا الشأن حول العالم، 
من اإلمارات إلى الس����عودية وصوال إلى الهند التي 
قيل إن تفجيرات مومباي التي متت فيها عام 2008 
استخدم خاللها نظام ال� Blackberry بناء على كل ذلك، 
صار هناك إعالن نية لدى وزارة االتصاالت اللبنانية 
للبحث في هذا املوضوع، م����ع العلم أن األمر ليس 
مرتبطا إطالقا وال حصرا مبوضوع كشف اخلروقات 
اإلسرائيلية لشبكة االتصاالت اللبنانية، ذلك أن عدد 
املشتركني في خدمة ال� Blackberry في لبنان ال يفوق 
الستني ألفا من أصل مليونني ونصف مليون مشترك 
في الشبكات اخللوية، إضافة إلى املليون مشترك في 
اخلطوط الثابتة، وميكن للخرق اإلسرائيلي أن يتم من 
خالل كل هذه املسارب، وأبرزها على اإلطالق اإلنترنت 
غير الشرعي الذي يغزو السوق ويستبيحها، إضافة 

إلى االتصاالت املربوطة باألقمار الصناعية.
إذن، قضية ال� Blackberry موضوع موضعي يقتضي 
البحث فيه، مع العلم أن أي خطوة لم تتخذ بعد في هذا 

االجتاه والبحث اليزال في مرحلة إعالن النيات.


