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المشهد السياسي
رسائل إلى المحرر
توتال توضح
ورد ف � ��ي ج ��ري ��دت � �ك ��م ب� �ت ��اري ��خ
 2012/1/26ع � ��دد  1619خ�ب��ر
م� �ف ��اده أن ش��رك��ة ت ��وت ��ال ل�ب�ن��ان
ق ��ام ��ت ب �س �ح��ب م � � ��ادة امل � � ��ازوت
وتخزينها خالل شهر الدعم ثم
ع�م��دت بعد انقضاء ه��ذا الشهر
ال ��ى ت��وزي�ع�ه��ا ب��ال�س�ع��ر ال �ع��ادي
محققة أرباحًا طائلة.
إن ه� � ��ذا ال� �خ� �ب ��ر غ� �ي ��ر ص �ح �ي��ح
إط�ل��اق� ��ًا إذ ان ش��رك �ت �ن��ا ق��ام��ت
ب� �ت ��وزي ��ع ك ��اف ��ة ال �ك �م �ي ��ات ال �ت��ي
سحبتها من املادة املذكورة فور
سحبها ولم تعمد الى تخزينها
م�ط�ل�ق��ًا .وه ��ذا ال��واق��ع م�ث�ب��ت في
قيودها النظامية التي تضعها
تحت تصرف اي تحقيق يجري
لهذا الغرض.
كاتيا دحداح
مديرة الشؤون القانونية
اإلدارية واملوظفني

♦♦♦

شكرًا شربل ّ
نحاس

معالي وزير العمل شربل ّ
نحاس.
ال أق��ول ل��ك استقل أو ال تستقل.
ل�ك��ن ،أق ��ول ل��ك ش �ك �رًا ،ل�ي��س على
معركة تحسني وتحصني األجر
ف �ق��ط ،ب��ل ع�ل��ى ك��ل م��واق �ف��ك منذ
ت��ول�ي��ك ال � ��وزارة ف��ي الحكومتني
السابقة والحالية.
ف� � ��أن� � ��ت ب� � �ن� � �ظ � ��ري ب � � �ط� � ��ل ،ألن � ��ك
اس �ت �ط �ع ��ت أن ت� �ص ��ل وت ��وص ��ل
ال� ��ى ال� �ن ��اس م ��ا ي �ج��ب ان ي�ع��وه
وي� � �ف� � �ه� � �م � ��وه ف� � � ��ي ك� � � ��ل م �ف �ص ��ل
م � ��ن م� �ف ��اص ��ل م � ��ا ت� �ن ��اول� �ت ��ه ف��ي
ال �ح �ك��وم �ت�ي�ن .ل� �ك ��ن ،ف ��ات ��ك أي �ه��ا
ال �ب �ط��ل أن� ��ك ف ��ي ل �ب �ن��ان ـ �ـ �ـ �ـ ح�ي��ث
ال �ف�س��اد ـ�ـ�ـ�ـ ع�ب��ر ن�ق�ط��ة ال�ل�اع��ودة.
وك �م��ا ي �ق��ول امل �ث��ل ال �ه �ن��دي« :ال
ّ
الفحام
تستطيع أن تشتغل مع
م��ن دون ان ت �س� ّ�ود ي ��دي ��ك» .وال
يسعني إال أن أذكر هذه الكلمات
م��ن م�س��رح�ي��ة ف�خ��ر ال��دي��ن وه��و
محاصر في مغارة نيحا:
ــــ «وي��ن الغيم ال�ب��ارد يطلع /لو
بتشتي عبكير عسكر السلطان
بيرجع.
ـ� �ـ� �ـ� �ـ ال ال� �ش� �ت ��ي وح� � � ��دو ب �ي �ن �ص��ر
وال ع� �س� �ك ��ره ��ن ب� �ي� �ك� �س ��ر ،ال �ل��ي
بخوف ي��ا شيخ خاطر الخيانة
بتهد ال��رج��ال وبتنهي األب�ط��ال
وبضلال جوعاني».
قريبًا البعض
وسنسمع ُوإي��اك ُ
يقول انما أكلت يوم أكل مشروع
شربل ّ
نحاس.
ديب تاجرين

السرية عن «اإلعداد لع
حرب داتا االتصاالت ترفع ّ

كشفت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أمس وجود
«معلومات دقيقة» في حوزتها تنذر باإلعداد لعملية اغتيال
مسؤول أمني .وفيما بدأت االتصاالت على املستوى السياسي
ملتابعة هذه املعلومات ،ربطت مصادر معنية بامللف بني
رفع السرية عن هذه املعطيات ،والخالف بشأن حصول األجهزة
األمنية على داتا اتصاالت الهاتف الخلوي
ّ
أك� ��د م��رج��ع رف �ي��ع امل �س �ت��وى ف��ي امل��دي��ري��ة
العامة لقوى األم��ن الداخلي أمس أن فرع
املعلومات تلقى معطيات «ذات صدقية»
تشير إلى إعداد «جهات مجهولة» عملية
اغتيال مسؤول أمني كبير .وفي شأن أمني
آخ��ر ،اندلعت م�ج��ددًا أزم��ة دات��ا اتصاالت
ال �ه ��ات ��ف ال �خ �ل ��وي ب �ي�ن ب �ع��ض األج� �ه ��زة
األم �ن �ي��ة وب �ع��ض ال�س�ل�ط�ت�ين التشريعية
والتنفيذية .املشكلة القديمة التي تعود
إلى أي��ام حكومة الرئيس ف��ؤاد السنيورة
الثانية (حكومة م��ا بعد ات�ف��اق ال��دوح��ة)
كانت تخبو ثم تعود إلى السطح من حني
آلخر ،إلى أن توقفت وزارة االتصاالت عن
تزويد األجهزة األمنية اللبنانية ببيانات
الهاتف الخلوي ،اب�ت� ً
�داء من الثالث عشر
من الشهر الجاري.
ال ع�ل�اق ��ة ظ ��اه ��رة ب�ي�ن امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي
تتحدث ع��ن محاولة اغتيال ،وأزم��ة دات��ا
ّ
االت� � �ص � ��االت ،ل� �ك ��ن ال �ت��دق �ي��ق ف ��ي م ��ا ه��و
ُ
م�ت��داول بشأن امللفني يظهر وج��ود صلة
ما بينهما ،أو على األق��ل ،بني «تسريب»
األول ،وحصول الثاني.
في قضية االغتياالت ،أورد موقع «الرواد»
ّ
اإللكتروني أمس خبرًا يفيد أن قوى األمن
الداخلي أحبطت محاولة اغتيال لرئيس
ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات ال�ع�م�ي��د وس� ��ام ال�ح�س��ن،
وع� �ث ��رت ع �ل��ى س �ي��ارت�ي�ن م�ف�خ�خ�ت�ين في
محيط مستشفى أوتيل ديو في األشرفية،
ّ
لكن املوقع ذاته ،سرعان ما نفى ذلك.
وفيما أش��ارت مصادر معنية بامللف إلى
أن ف��رع املعلومات ّ
تعمد تسريب الخبر،
نفت مصادر أمنية رفيعة املستوى ذلك،
م��ؤك��دة ل�ـ «األخ �ب��ار» أن ات�ص��االت أجريت
ّ
م��ع إدارة امل��وق��ع ل�ن�ف��ي امل �ع �ل��وم��ات ،ل�ك��ن
امل�ص��ادر ذات�ه��ا ش��ددت على أن ف��ي ح��وزة
ف��رع امل�ع�ل��وم��ات «م�ع�ل��وم��ات دق�ي�ق��ة ج �دًا»
عن اإلع��داد لعملية اغتيال للعميد وسام
ّ
الحسن ،أو للواء أش��رف ريفي ،الفتة إلى
أن هذه املعطيات وردت «من دولة أجنبية،
وم��ن ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي» .ون�ف��ت امل�ص��ادر
ف��ي ال��وق��ت عينه ال�ع�ث��ور على ّ
أي سيارة
مفخخة ،أو وج��ود ّ
أي م��وق��وف ،قائلة إن
متابعة هذه املعطيات كانت في بدايتها.
وم ��ا ال ��راب ��ط ب�ي�ن ت�س��ري��ب ه ��ذه امل�ع�ل��وم��ة
وق �ض �ي��ة دات� ��ا االت � �ص ��االت؟ ي �ق��ول م��رج��ع
أمني رفيع املستوى إن وزارة االتصاالت
تمتنع عن تزويد األج�ه��زة األمنية بداتا
االت �ص��االت ال�ك��ام�ل��ة« ،م��ع م��ا يعنيه ذل��ك
من تعريض أم��ن الدولة للخطر» .ويقول

امل��رج��ع إن ال �ت��وق��ف ع��ن ت��زوي��د األج �ه��زة
بالداتا ب��دأ منذ جلسة لجنة االت�ص��االت
النيابية األخ �ي��رة ي��وم 17ك��ان��ون الثاني
ال �ج��اري« ،رغ ��م أن وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة يدعو
وزي � ��ر االت � �ص� ��االت ،ب��إل �ح��اح ،إل� ��ى تلبية
ط�ل�ب��ات األج �ه��زة األم �ن �ي��ة» .وق ��ال امل��رج��ع
إن آخ ��ر ي ��وم ت�س�ل�م��ت ف�ي��ه األج �ه ��زة دات��ا
االتصاالت كاملة كان يوم  13الجاري.
ول �ل �ن �ظ��ر إل ��ى م �ل��ف ال ��دات ��ا زاوي � �ت� ��ان .من
األولىُ ،يقال إن القانون ال يبيح لألجهزة
ّ
األمنية الحصول عليها كاملة ،وإن أخذها
بحاجة إلى تعليل .أما من الثانية ،فيقال
إن القانون يتيح الحصول عليها ،وخاصة
أنها ال تتضمن ال مضمون االتصاالت ،وال
مضمون الرسائل النصية .تعود األول��ى
لتقول إن حركة االتصاالت ال مضمونها
ف�ق��ط م�ص��ون��ة ب�م��وج��ب ال �ق��ان��ون .ليعود
أص�ح��اب الثانية للفت النظر إل��ى «األم��ن
الوقائي» .فبحسب مراجع أمنية رفيعة،
ُ َ
إرهابية كثيرة بسبب داتا
«ض ِبطت خاليا
ّ
ّ
االتصاالت ،قبل أن تنفذ أي عمل إجرامي».
وتضيف« :ل��وال أن دات��ا االتصاالت كاملة
ك��ان��ت م��وج��ودة ف��ي ح��وزت �ن��ا ،مل��ا أوق�ف�ن��ا
ّ
أي عميل ل�لاس�ت�خ�ب��ارات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة».
وترى املراجع األمنية أنه «ال يمكن تحديد
منطقة واح ��دة ف��ي ل�ب�ن��ان ليتحرك فيها
املشتبه فيهم ،حتى نطلب داتا االتصاالت
ال �خ��اص��ة ب �ه ��ا .وم� ��ن أج� ��ل ذل � ��ك ،ينبغي
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال ��دات ��ا ك��ام �ل��ة» .وي�ش�ي��ر
مرجع أمني إلى «أن األجهزة األمنية في
عدد كبير من ال��دول العربية ،واألجنبية،
ً
مربوطة مباشرة بداتا االتصاالت».
ف��ي املقابل ،تقول م�ص��ادر نيابية معنية
ب��امل �ل��ف إن ّ
«أي س � ��وء اس� �ت� �خ ��دام ل �ه��ذه
ّ
ال� �ب� �ي ��ان ��ات ف� ��ي دول� � ��ة أوروب� � �ي � ��ة ي �ع��رض
صاحبها ألشد العقوبات .أما في لبنان،
ف �ث �م��ة أج� �ه ��زة أم �ن �ي��ة واض� �ح ��ة االن �ت �م��اء
ال �س �ي��اس��ي ،وب��ال �ت��ال��ي ،ي�ج��ب ال �ت��أك��د من
ح �س��ن اس� �ت� �خ ��دام ال �ب �ي��ان��ات امل��وض��وع��ة
ف��ي عهدتها .وإذا كانت األج�ه��زة األمنية
بحاجة إلى الداتا ،فلتطلب تعديل القانون
عبر وزاراتها».
وال ي�ن�ف��ي م��رج��ع أم �ن��ي أن ي �ك��ون إع�ل�ان
وجود معلومات عن اإلعداد لعملية اغتيال
ً
مرتبطًا بقطع ال��دات��ا عن األج�ه��زة ،قائال:
«ما لدينا من معطيات مخيف ،ونريد أن
نضع الجميع أمام مسؤولياتهم .وجميع
املراجع السياسية الرسمية ص��ارت على
ّبينة م��ن ه��ذه امل�ع�ط�ي��ات ،وع�ل��ى السلطة

مسؤول أمني :املعلومات تتحدث عن اإلعداد الغتيال ريفي أو الحسن (أرشيف ـ مروان طحطح)
التنفيذية أن تقوم بواجبها ،ألن البلد ال
يحتمل أي خضة أمنية».
أي � � ��ن ال� � �ح � ��ل؟ وزي � � � ��ر االت� � � �ص � � ��االت ن �ق��وال
ص �ح �ن��اوي أك ��د ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن ��ه ل��م يعد
ي��زود األج �ه��زة األم�ن�ي��ة ب��دات��ا االت�ص��االت
ك ��ام� �ل ��ة م� �ن ��ذ ج �ل �س��ة ل �ج �ن��ة االت � �ص� ��االت
النيابية األخيرة ،مشددًا على أنه مستمر
في تلبية الطلبات الهادفة إلى الحصول
على دات��ا محددة جغرافيًا وزمنيًا .وقال
صحناوي إن حل هذه املشكلة يكون عبر
ً
رب ��ط األج �ه��زة م �ب��اش��رة ،م��ن خ�ل�ال غرفة
التحكم التابعة ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،بداتا
االت �ص��االت ،وتنتفي ح�ي�ن��ذاك ّ
أي حاجة
ّ
إل��ى الطلبات ،لكن وزي��ر االت�ص��االت لفت

صحناوي مستعد
لتلبية طلب الحصول
على «الداتا» إذا كان
مرتبطًا باحتمال حصول
حوادث خطيرة

إل��ى أن تنفيذ مثل ه��ذا امل �ش��روع بحاجة
إلى فترة زمينة تتجاوز ستة أشهر كحد
أدنى ،وإلى إرادة سياسية ونص قانوني،
ً
ف �ض�ل�ا ع ��ن ت� �ع ��اون ج �م �ي��ع امل �ع �ن �ي�ين في
ال�ق�ط��اع ،وفيما استمرت االت �ص��االت بني
وزيري الداخلية واالتصاالت حتى ساعة
متأخرة م��ن ليل أم��س ،ج��زم الصحناوي
بأنه سيلبي «أي طلب للحصول على داتا
االتصاالت إذا كان مرتبطًا باحتمال وقوع
أحداث خطيرة».

تبديل قائد اليونيفيل
م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،تشعبت االن�ش�غ��االت
ال��رس�م�ي��ة أم ��س ،م��ن ان�ت�ق��ال ق �ي��ادة ق��وات
اليونيفيل اليوم من اإلمرة اإلسبانية إلى
اإلم ��رة اإلي�ط��ال�ي��ة ،ف��ي اح�ت�ف��ال ي�ق��ام على
الحدود مع فلسطني املحتلة ،إل��ى حادثة
ً
العريضة على الحدود مع سوريا شماال.
في ما خص الحدث الحدودي الجنوبي،
وص ��ل إل ��ى ل�ب�ن��ان أم ��س وف ��د رس �م��ي من
إيطاليا ،برئاسة وزير الدفاع جان باولو
دي ب � ��اوال ،وآخ� ��ر م ��ن إس �ب��ان �ي��ا ب��رئ��اس��ة
رئ �ي��س أرك� ��ان ال��دف��اع األم� �ي ��رال ف��رن��ان��دو
غ��ارس �ي��ا ،ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ح �ف��ل التسليم
والتسلم ،ب�ين القائد الحالي لليونيفيل
اللواء اإلسباني ألبرتو أسارتا ،وخليفته
اإليطالي اللواء باولو سييرا ،الذي سيقام
ال�ي��وم ف��ي ال �ن��اق��ورة .وبعيد وص��ول��ه إلى
ب �ي��روت ،زار دي ب ��اوال ال ��رؤس ��اء ميشال

♦♦♦

ماء ونار
ت � �ع � �ل � �ي � �ق ��ًا ع� � �ل � ��ى م � � ��ا ن� � �ش � ��ر ف��ي
«األخ �ب��ار» ( )2012/1/26تحت
ّ
ع� �ن ��وان «األزم � � ��ة ال� �س ��وري ��ة :ح��ل
ب ��األس ��د ال م ��ن دون � � ��ه» ل�ل�ك��ات��ب
نقوال ناصيف ،نشير الى أنه أيًا
كانت خلفية املعارض السياسية
وأي ��ًا ك��ان��ت خ�ط��اي��ا ال �ن �ظ��ام ،ف��إن
ذل � ��ك ال ي� �ب ��رر م �ط �ل �ق��ًا ال �ت �ع��رض
ل �ل �ج �ي��ش وم ��ؤس� �س ��ات ال� ��دول� ��ة.
والحقيقة انكم تكتبون من برج
ع��اج��ي وغ �ي��ر م�ل�م�ين بتفاصيل
ح �ي��اة ال �ن��اس ف��ي س��وري��ا مهما
بلغت نزاهة بعضكم .نعم 1000
مرة للحسم العسكري مهما كان
ال�ث�م��ن وأي ��ًا ك��ان��ت ال�ن�ت��ائ��ج ألن:
يللي اي��دو بالنار م��و متل يللي
ايدو باملي.
توفيق العريضي

إسرائيلية للبنان
رسائل تهديد
ّ
يحيى دبوق
ك �ش �ف��ت ص �ح �ي �ف��ة ج� �ي ��روزال� �ي ��م ب��وس��ت
اإلسرائيلية ،قبل يومني ،أن نقاشًا يجري
ل��دى امل��ؤس�س��ة األم�ن�ي��ة ف��ي ت��ل أب �ي��ب ،إزاء
ضرورة توجيه تهديد علني الى حزب الله،
ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وت �ه��دف ال��ى ردع ح��زب الله
وإي � ��ران ،م��ن ش��ن أي ه �ج��وم ض��د أه ��داف
إس��رائ�ي�ل�ي��ة .وك�ش�ف��ت الصحيفة أن ع��ددًا
من املسؤولني األمنيني ،وفي هيئة األركان
ف��ي الجيش ،طالبوا بتوجيه رس��ال��ة ال��ردع
م��ن دون إب�ط��اء ،وإف�ه��ام ح��زب الله ب��أن أي
هجوم على أه��داف إسرائيلية حول العالم

من شأنه أن يتسبب بحرب بني الجانبني.
أم� ��س ،ك �م��ا ي �ب��دو ،ب� ��دأت ت��ل أب �ي��ب ت��رس��ل
ال��رس��ائ��ل ،وإح��داه��ا ع�ب��ر م�ق��اب�ل��ة لضابط
رف �ي��ع امل�س�ت��وى ف��ي ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي،
«نصح»
لوكالة يونايتد ب��رس األم�ي��رك�ي��ة،
اّ
فيها الجميع ،و«خ��اص��ة ح��زب ال �ل��ه» ،ب��أل
ي �خ �ت �ب��ر ق � ��وة ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ألن
«إسرائيل ستوجه ضربة ساحقة وبالغة
الشدة إلى لبنان».
وأض � � ��اف ال� �ض ��اب ��ط ،ال � ��ذي ط �ل��ب ب�ح�س��ب
ال��وك��ال��ة ع��دم ذك��ر اس �م��ه ،أن��ه «ك��ون��ي ق��دت
ق ��وات ن�ظ��ام�ي��ة وق� ��وات اح �ت �ي��اط ،ال أنصح
أح� � �دًا ف ��ي ه� ��ذه ال �ف �ت��رة ب� ��أن ي�م�ت�ح��ن ق��وة
ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي ،إذ إن ��ه ج�ي��ش ق��وي

ضابط إسرائيلي:
ال أنصح أحدًا في هذه
الفترة بأن يمتحن قوة
الجيش اإلسرائيلي

وم� � � ��درب وي �م �ت �ل��ك خ � �ب � ��رات ،وأع� �ت� �ق ��د أن
ل ��دى دول ��ة إس��رائ �ي��ل ق ��وة ع�س�ك��ري��ة ق��وي��ة
ج �دًا ،ب��ل إن ال�ق��وى م��ن حولنا ت�ع��رف ذلك
وت �ع �ت��رف ب � ��ه» .وت ��اب ��ع ي �ق��ول إن «ج �ه��ات
ت �ح��اول مهاجمة أه ��داف إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وق��د
رأينا ذلك في تايالند» ،في إشارة منه الى
تقارير إعالمية ،تحدثت أخيرًا عن اعتقال
أش� �خ ��اص ،ق��ال��ت ت��ل أب �ي��ب إن �ه��م ت��اب�ع��ون
ل�ح��زب ال�ل��ه ،وح��اول��وا تنفيذ هجمات ضد
أهداف إسرائيلية في بانكوك.
وق � ��ال ال �ض��اب��ط اإلس ��رائ �ي �ل ��ي« :ال أن�ص��ح
اللبنانيني بامتحان الجيش اإلسرائيلي،
فالقدرات التي أظهرها جيشنا في حرب
ل�ب�ن��ان ال�ث��ان�ي��ة ل��م ت�ك��ن م�ت��دن�ي��ة ،ب��ل أه��داف

