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ملخص اداري
االنتخابات الرئاسية :
ال جديد
أمن
انفجار عبوة ناسفة في محلة فردان دون وقوع اصابات .واقتصر األمر على
الماديات.
استمرار الخروقات اإلسرائيلية.
استمرار الخروقات على الحدود الشرقية البقاعية والجيش اللبناني يرد.
اقتراحات لنشاطات
 -0االتفاق على قانون االنتخابات في أسرع وقت حتى ال نذهب الى
تمديد ثالث.
 -6ضرورة الحفاظ على الحوار الثنائي وغيره من الحوارات.
 -3ضرورة عقد جلسة تشريعية.
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التقرير الكامل.

فقرة النقاط المهمة

-

بعد جلسة حكومة ساخنة ،وتداول ملفي النفايات وسد جنة انسحب وزيرا حزب
الكتائب آالن حكيم وسجعان قزي منها .وأوضح قزي ّ
أن السبب هو اعتراض
«الكتائب» على «إقرار جزء متعلق بمعالجة موضوع النفايات ،ال بل بعدم
معالجة موضوع النفايات كما يجب ،ولوجود ثغرات في مشروع تلزيم
ومناقصة ودفتر شروط ومعالجة وفرز النفايات المرجح أن تتكدس في برج
حمود والجديدة ،وأكد الوزراء المنسحبون " هذا الموقف اعتراضي وهدفه
تسجيل الموقف ودفع الرأي العام لمعرفة ما يحصل ال استقالة".
الوزير سجعان قزي :كم من مرّة دخلنا الى جلسة مجلس الوزراء منفرجين
وخرجنا منفجرين.
النائب سامي الجميل :اذا اصبح وجودنا بالحكومة غير مفيد للبنانيين فال داعي
لوجودنا.
مجلس الوزراء أقر بندي النفايات وأرجأ البحث في ملف سد جنة.
الوزير آالن حكيم" :انسحبت من الجلسة بسبب عدم أخذ اعتراضنا على بندي
النفايات بعين االعتبار".
أعلن النائب سامي الجميل في مؤتمر صحفي تقديم استقالة وزراء الكتائب
رسميا للرئيس لسالم :االستقالة قدمت شفهيا وليس خطيا نظرا لغياب رئيس
للجمهورية

 الوزير آالن حكيم :اتخذنا خيار االستقالة ألننا شعرنا أن بقاءنا يساوي عدمهبالحكومة.

 الوزير سجعان قزي :استقالة وزراء الكتائب لها وقع سياسي ولكن ليس لهانفاذ دستوري.
 الوزير تمام سالم :خطوة استقالة وزيري الكتائب "غلطة" وال يجوز تعطيلالبلد ألي سبب وأضاف "الحكومة متعثرة تجتمع مرة أو اثنتين وأحيانا نخرج
بنتيجة وأحيانا ال".
 بعد إستقالة وزيري العمل سجعان قزي واإلقتصاد والتجارة آالن حكيم ،استلمكل من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في وزارة العمل كونه الوزير
بالوكالة ،ووزير الصناعة حسين الحاج حسن في وزارة اإلقتصاد والتجارة
كونه الوزير بالوكالة.

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة عن "إقفال  011حساب مرتبط
بـ"حزب هللا" تطبيقا ً للقانون األميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب"،
مؤكداً أن "البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون ،وأن األولوية هي إلبقاء لبنان
على الخريطة المالية الدولية ،لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون وأرسينا البنية
الالزمة لتحقيق أهدافه ،وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى
المصارف" .وهو ما أثار موجة غضب سياسي وشعبي.
 -مصادر للبيان :مصرف لبنان قرر عدم إقفال حسابات نواب حزب هللا.

يستمر ملف أمن الدولة ،شأنه كشأن باقي الملفات .ومنذ أشهر يتم تأجيل
التداول في هذا الملف لعدم ايجاد حلول .وقد عمد المدير العام لجهاز أمن
الدولة اللواء جورج قرعة الى أرسال الى رئاسة الحكومة مرسوما بتسريح
نائبه العميد محمد الطفيلي بعد وصوله الى العمر القانوني وهو ينتظر بت
مجلس الوزراء بالموضوع.

-

-

-

-

الوزير ميشال فرعون :طرح تأجيل تسريح الطفيلي غير مطروح وغير
قانوني .وقال أيضًا .أستبعد اجراء تمديد لنائب مدير عام أمن الدولة ألن
القوانين واضحة
جعجع :ان تصرف الحكومة تجاه جهاز أمن الدولة أمر غير مقبول .لقد
وضعت الحكومة هذا الجهاز عمليا ً خارج رعايتها ومن دون أي مسوغ قانوني
ومن دون أي أسباب موجبة خالل سنة تقريبا ً
وقع اشكاال بين مجموعة من المعتصمين امام حرش بيروت في محلة قصقص
احتجاجا على نية نقل المستشفى الميداني المصري الى الحرش ،واهالي
المنطقة ،تطور إلى تضارب بااليدي والعصي ،مما أدى إلى اصابة عدد من
االشخاص برضوض طفيفة.
النائب وليد جنبالط :اتركوا حرش بيروت الهل بيروت وخذوا المستشفى
المصري الى عرسال.
النائب السابق نجاح واكيم :سنقيم دعوى ضدالمستقبل العتداء عناصره على
متظاهرين امام حرش بيروت.
انفجار عبوة ناسفة في فردان أمام بنك لبنان والمهجر ،وانحصار األضرار
بالماديات.
الرئيس تمام سالم :تفجير فردان مدان ويرقى إلى مرتبة المساس باألمن
القومي للبنان.
الوزير أشرف ريفي :في قراءتي السياسية لد ّ
ي توجُّ ه إلتهام حزب هللا بتفجير
فردان.
النائب سعد الحريري :تفجير بيروت عمل مخابراتي يتخذ من المصارف
منصة لتهديد االستقرار.
النائب وليد جنبالط :دخلنا في مسلسل تفجيرات اسرائيل مستفيدة منه وحزب
هللا متضرر.
جعجع :المستهدف بنك لبنان والمهجر والهدف منه ليس إنزال أضرار بشرية

 األمين العام للصليب األحمر جورج كتانة :اصابتان طفيفتان في انفجار فردانواالضرار المادية جسيمة
 -جمعية المصارف :تفجير فردان أصاب القطاع المصرفي بكامله

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى ان رئيس مجلس
النواب نبيه بري ع ّول على جلسة الحوار الوطني في  10حزيران للبحث
بقانون االنتخاب النه يحتاج الى تفاهم بين القوى السياسية .وفي تصريح له من
عين التينة لفت هاشم الى ان مشروع حكومة ميقاتي سيكون من بين ابرز
االقتراحات التي ستناقش على طاولة الحوار.

خبايا هذا االسبوع:

ماض بترشيح فرنجية.
األخبار :الحريري حمل رياشي رسالة تأكيد لجعجع أنه
ٍ
المستقبل :استقالة وزيري الكتائب خطوة التقدم والتؤخر والتغيربمصير
الحكومة.
المستقبل 8:اذار رفضت انتخاب  88نائبا باالقتراع األكثري مقابل
81بالنسبي.
النشرة :موقع سد جنة عليه غير قادر على استيعاب الحجم المقرر من المياه.
المستقبل :سالم طلب إعطاء ملف سد جنة مزيدا من الوقت خشية الحتدام
النقاش.
مخاطر ممكنة

 -0انتهاء العقد العادي للمجلس النيابي في أيار دون االتفاق على قانون
االنتخابات.

 -1التمديد للمجلس النيابي حاصل وجلسات انتخاب الرئيس مستمرة في ظل عدم
نضوج االتفاق.
 -3الشرخ بين االفرقاء الى تزايد.

اقتراحات لنشاطات
 -0االتفاق على قانون االنتخابات في أسرع وقت حتى ال نذهب الى
تمديد ثالث.
 -6ضرورة الحفاظ على الحوار الثنائي وغيره من الحوارات.
 -3ضرورة عقد جلسة تشريعية.
 -4ضرورة الحفاظ على الحكومة اللبنانية وتجاوز الخالفات.

لمن يريد التفاصيل االتصال بـمعدة التقرير على الرقم التالي 81801808
لملمن يريد الحصول على تفاصيل االحداث و المواقف االتصال بــــ على
الخ .لمن

