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حمليات  /تتمات

احتفال حا�شد في الأوني�سكو بذكرى اعتقال الأ�سير يحيى �سكاف

و�سنحرر الأ�سرى و�سيكون يحيى بيننا
�أكد بمقاومته �أنّ الحياة وقفة عز فقط
ّ
إح��ي��اء للذكرى الـ 38العتقال
األس��ي��ر المناضل يحيى سكاف،
ّ
ن��ظ��م��ت «ح���رك���ة ال��ن��اص��ري��ي��ن
المستقلين  -المرابطون» في قصر
األونيسكو ندوة فكرية تح ّولت إلى
مهرجان سياسي وشعبي حاشد
تحت عنوان «يحيى سكاف ثقافة
مقاومة وحياة».
حضر اللقاء النائب قاسم هاشم،
األمين العام لـ«رابطة الشغيلة
وتيار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية» النائب السابق زاهر
الخطيب ،النائبان السابقان جهاد
الصمد ووجيه البعريني ،وفد من
الحزب السوري القومي االجتماعي
ض ّم مدير الدائرة اإلعالمية العميد
م��ع��ن حمية وم��ن��ف��ذ ع���ام ب��ي��روت
بطرس سعادة ،السفير الفلسطيني
ف��ي ل��ب��ن��ان أش���رف دب����ور ،سفير
كوبا رينه سيبالوبراتس ،رئيس
«المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال
شاتيال ،رئيس «االتحاد االشتراكي
العربي – التنظيم الناصري» منير
ال��ص��ي��اد ،رئ��ي��س ح���زب المشرق
المحامي رودري��ك الخوري ،ممثل
السفير الروسي سيرغي لوكشن،
م��م��ث��ل ال��س��ف��ي��ر اإلي���ران���ي محمد
ماجدي ،أميّة زبيب ممثلة سفارة
فنزويال ،عضوا المكتب السياسي
في حزب الله غالب أبو زينب وعلي
ض��اه��ر ،ال��م��س��ؤول ع��ن العالقات
مع األح��زاب الوطنية في «التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» ب��س��ام الهاشم
ي��راف��ق��ه المحامي رم���زي دس��وم،
ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ مروان كصك ،ممثل «تج ّمع
العلماء المسلمين» الشيخ ابراهيم
ب��ري��دي ،ع��ث��م��ان م��ج��ذوب ممثل
الوزير السابق فيصل كرامي ،عضو
المكتب السياسي في حركة «أمل»
محمد خواجة ،األب القس شربل
بحي ممثل المطران دانيال كورية،
ّ
اإلعالمي سامي كليب ،رئيس اتحاد
الكتاب الفلسطينيين سمير أحمد،
العميد ال��ي��اس ف��رح��ات ،رئيس
«التجمع اللبناني العربي» عصام
طنانة ،ممثل «الحركة الوطنية
للتغيير» ري���اض ص��وم��ا ،ممثل
«التنظيم الشعبي الناصري» خليل

الخليل ،ممثل حزب «االتحاد» جميل
جراب ،رئيس «الجمعية اللبنانية
لألسرى والمحررين أحمد طالب»،
وفد من لجنة أصدقاء األسير يحيى
سكاف من الشمال ،وفد من الهيئات
النسائية في حزب الله وهيئة دعم
المقاومة اإلسالمية برئاسة غزوة
الخنسا ،المحامية بشرى الخليل،
أمين سر «منظمة الصاعقة» ابو
حسن الصاعقة ،ممثل حركة فتح
االنتفاضة أبو جمال وهبة ،أمين
س ّر حركة «فتح» وفصائل منظمة
التحرير في بيروت العميد سمير
ابو عفش ،عضو المكتب السياسي
للجبهة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة لتحرير
فلسطين علي فيصل ،ممثل الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين القيادة
العامة علي أيوب.
وعرضت إدارة اإلعالم والتوجيه
في «المرابطون» وثائقيا ً قصيرا ً عن
حياة األسير سكاف ،سلّط خالله
الضوء على «عملية كمال عدوان»
التي قادتها المناضلة البطلة دالل
المغربي.

حمدان

وأك��د أمين الهيئة القيادية في
«ال��م��راب��ط��ون» العميد مصطفى
ح��م��دان ف��ي كلمته أنّ «فلسطين
التي نريدها في مخيمات الشتات
وعلى أرض فلسطين ال يوجد في
قاموسها إمارة أو سلطة أو فصائل
بأسماء مختلفة ،وفلسطين ليست
صقيعا ً عربيا ً شاء من شاء وأبى
من أبى ،بل هي معراجنا إلى ج ّنة
رب العالمين ،وك��ل الذين س��اروا
ّ
عكس ات��ج��اه فلسطين مصيرهم
جه ّنم وبئس المصير» ،مشيرا ً الى
أن��ه «ي��وم ذهبنا عكس فلسطين
قتلنا ود ّم���رن���ا ذات��ن��ا وأصبحنا
طوائف ومذاهب وبتنا نختلف على
أساليب دخولنا للمسجد عوضا ً
عن التف ّكر في السبل التي تم ّكننا
من الدخول الى المكان الرئيسي
المسجد األقصى».
وطالب حمدان بتحرير األسير
العربي اللبناني الفلسطيني جورج
عبد الله ،متوجها ً الى السياسيين
بالقول« :كان عليكم قبل أن تناقشوا

أي قضية مع (الرئيس الفرنسي
ف��ران��س��وا) ه��والن��د أن تطالبوا
بحرية جورج عبد الله ألنها حريّة
اللبنانيين».
وأع����رب ع��ن رف��ض��ه تصنيف
المقاومة مذهبياً ،مؤكدا ً أننا مع
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد
حسن نصرالله ومع هذه المقاومة.
وختم بالقول« :العهد هو العهد،
والقسم هو القسم ،قسما ً بروح عبد
الناصر ،قسما ً بمجد أمتنا العربية
سنح ّرر فلسطين ،وسنحرر األسرى
وسيكون يحيى بيننا بإذن الله».

دبور

م��ن جانبه ،ق��دّم السفير دب��ور
«درع ال��ش��ه��ي��د ي��اس��ر ع��رف��ات»
لعائلة األسير يحيى سكاف ،وألقى
كلمة أش���ار فيها إل��ى «أن يحيى
سكاف تميّز بالصالبة واإلق���دام
وهو عنوان لشباب آمنوا بعدالة
القضية الفلسطينية وبحق الشعب
الفلسطيني بالحرية واالستقالل»،
باق في سجالّت
مؤكدا ً أن سكاف ٍ
نضال الشعب الفلسطيني أيقونة
من شمال لبنان األش�� ّم مثل بقاعه
وشماله وجنوبه».
وت���ط��� ّرق دب����ور إل����ى ال��وض��ع
المعيشي المأساوي الذي يعاني
منه الفلسطينيون في لبنان على كل
األصعدة ،مثمنا ً الخدمات السابقة
التي قدمتها «أون����روا» لالجئين
الفلسطينيين من رعاية وخدمات
ومظلة دولية شاهدة على اللجوء
وعلى حق العودة ،داعيا ً «أونروا»
تمس حياة
إلى عدم اتخاذ إجراءات
ّ
الالجئ الفلسطيني وكرامته.

الخطيب

كما أل��ق��ى الخطيب كلمة حيّا
فيها القائد يحيى سكاف ووجه
تحية إج�لال وإك��ب��ار إل��ى سورية
قيادة وجيشا ً وشعباً ،وإلى السيد
حسن نصرالله ورج��ال المقاومة
الذين يقاتلون إلى جانب سورية
وي��ذرف��ون ال��دم��اء لتحريرها من
اإلره���اب التكفيري ،كما حيّا كل
الدول التي تقف إلى جانب سورية
لتبقى نبض عروبتنا.

المتحدّثون في االحتفال
وتابع الخطيب «ال يعتقدنّ أحد
منكم أن العدو ال يم ّر بأزمة وجودية
وال يظ ّنن أح��د أن نتنياهو عندما
يعقد جلسة حكومته في هضبة
الجوالن ويؤكد عنصريته على أن
تبقى الهضبة تحت سيادة الكيان
الصهيوني قد فاته أن زمن الهزائم
قد و ّل��ى وه�� ّل زم��ن االنتصارات»،
مضيفا ً أن بعض حكام الخليج
يساهمون في التطبيع مع العدو
الصهيوني ،مؤكدا ً أن «آل سعود
وس��ائ��ر ح��ك��ام الخليج سيلقون
ح��س��اب��ه��م م��ن ش��ع��وب��ه��م ،ألنهم
يتآمرون على العروبة التي هي
ب��راء منهم ،فهم يقطعون رؤوس
المقاومين بسيوف مذهبية نقشت
عليها آيات من القرآن الكريم».

الصمد

كما كانت كلمة للنائب الصمد
استهلها بمقولة للسيد نصرالله
مخاطبا ً األسير يحيى سكاف بالقول
«يا أبا جالل ،يا يحيى سكاف أنت
فخرنا ومجدنا وعنوان كرامتنا ،وبك
وبأمثالك تحفظ أوطاننا ،وتصان
أرضنا ونحمي عرضنا».

جمال سكاف يلقي كلمته
وأكد الصمد أن سكاف «سيظ ّل
ع�لام��ة مضيئة تنير درب��ن��ا مهما
ط��ال ال��ظ�لام وح��رف��وا ال��ص��راع»،
مضيفا ً «ستظ ّل يا يحيى تصرخ
«ال» في وجه من أراد أن يستبدل
صراع الوجود مع إسرائيل ككيان
غاصب إلى صراع عربي – إيراني
تارة وسني وشيعي طوراً» ،مؤكدا ً
أن «إسرائيل واإلره��اب التكفيري
وجهان لعملة واحدة تتم صناعتها
في دوائر التآمر على نهضة بلداننا
وأمتنا».
وأض����اف ال��ص��م��د« :ن��ل��ت��ق��ي ال
لنحتفل بل لنطالب بعد مرور 38
عاما ً باسترداد مقاوم مناضل مقدام
جئنا لنطالب بمعرفة مصيره ،فإن
كان أسيرا ً وهذا األرجح فإننا على
عهد ووع���د سيد ال��م��ق��اوم��ة نحن
ال ننسى أس��ران��ا وإن ك��ان شهيدا ً
فإننا نريد رف��ات��ه وم��ا يثبت لنا
استشهاده».

الجنوب -رانيا العشي
أثمرت الجهود والمساعي التي أجريت على مستوى
األح��زاب والفاعليات في منطقة حاصبيا والعرقوب وعلى
أكثر من صعيد ،إلى إط�لاق ما يسمى بـ»الجيش السوري
الحر» ،سراح الرعاة السوريين الثالثة الذين كان قد اختطفهم
أول من أمس في مرتفعات جبل الشيخ وهم من قرية عُ رنة
السورية الواقعة في المقلب الغربي لجبل الشيخ.
وأفيد عن وصول الرعيان المحررين إلى منطقة الرشاحة
في منطقة جبل الشيخ المحاذية لبلدة شبعا ،حيث تسلمهم
الجيش اللبناني.
وصدرت بيانات عدة عن األحزاب والقوى السياسية في
منطقة حاصبيا والعرقوب حول موضوع اختطاف الرعاة
وما صاحبه من اتصاالت وجهود إلطالق سراحهم.
وفي السياق ،دان الحزب السوري القومي االجتماعي -
منفذية حاصبيا في بيان «تع ُّرض ثالثة مواطنين من بلدة
عرنة السورية ومواطن من بلدة شبعا ،للخطف من قبل
مسلحين دخلوا األراضي اللبنانية من الجانب السوري».
وأش��ار البيان إلى أنه «بعد جهود واتصاالت حثيثة تم
اإلفراج عن جميع المخطوفين» .وقال« :ونحن إذ نؤكد على
االستقرار الوطني واالجتماعي في هذه المنطقة المتميزة

نرفض العبث بأمنها ومحاولة خلق أجواء بعيدة كل البعد
عن أهلها وعيشهم الواحد السيما أننا معا ً نواجه عدونا
الحقيقي الذي يحتل أرضنا ومزارعنا» .وأكد «الوقوف إلى
جانب الجيش اللبناني والقوى األمنية لحماية االستقرار
ومنع الفتن».
وحيّا «أهلنا في هذه المنطقة» ،معتبرا ً أن «ما حصل هو
اعتداء مرفوض ومحاولة لنقل اإلره��اب والفتنة إلى هذه
المنطقة» ،مؤكدا ً «االلتزام والوقوف إلى جانب أهلنا لمواجهة
ما يتهددهم من أخطار».
وأعلن الحزب التقدمي االشتراكي أنه بعد الحادثة بادر
الحزب «إلى السعي لإلفراج عن المحتجزين ومنع حصول
أي تداعيات للحادثة والتواصل مع مختلف الجهات الفاعلة
مساع
والمعنية» .كما أكد الحزب الديمقراطي اللبناني بذل
ٍ
أيضا ً في هذا الموضوع مؤكدا ً «حرصنا على سالمة األراضي
اللبنانية ورف��ض دخ��ول اإلرهابيين إليها مع حرصنا على
العيش الواحد في منطقة حاصبيا والعرقوب».
مساع
عن
العرقوب
كذلك ،تحدثت «الجماعة اإلسالمية» في
ٍ
بذلتها «بطلب من األجهزة األمنية والفعاليات السياسية في
إنهاء أزمة احتجاز الرعاة األربعة» ،فيما دانت «هيئة أبناء
العرقوب وم��زارع شبعا» في بيان أية أعمال خطف داخل
األراضي اللبنانية.

ال�سعودية في ربع ال�ساعة ( ...تتمة �ص)1
في يوم توقيع اتفاق اإلطار حول التفاهم النووي مع
إيران مجرد مصادفة زمنية.
 فشلت ال��ح��رب ف��ي تحقيق أه��داف��ه��ا المحدّدةبسحق ال��ح��وث��ي��ي��ن ،ووق���ع ال��غ��رب وث��ي��ق��ة التسليم
بالملف النووي اإليراني ،ورفضت السعودية بعد
دخولها إل��ى ع��دن الذهاب لتفاوض يصنع تسوية،
هي التسوية ذاتها التي تسعى إليها اليوم بعد ستة
أش��ه��ر م��ن السعي المضني ال��ي��ائ��س لبلوغ الهدف
ال��م��ف��ت��رض دون ج����دوى ،وك��م��ا ك��ان��ت ف��ي سورية
في التوقيت ذات��ه تتبع سياسة األرض المحروقة
بالتعاون م��ع «ال��ق��اع��دة» وب��رع��اي��ة تركية مباشرة،
فعلت في اليمن ،حيث صارت «القاعدة» و«اإلخوان
المسلمون» الحزبين اليمنيّين الرئيسيّين المتعاونيْن
مع السعودية .لكن ال نتيجة هنا وال نتيجة هناك،
فقد حدثت تح ّوالت أكبر من طاقة السعودية على
هضمها ،فصمد اليمنيون حتى تهديدهم العمق
السعودي ،وتموضعت روسيا في سورية ورسمت
سقفا ً لمعادلة الح ّل السياسي والحرب على اإلرهاب
تم ّر بالتسليم بالمكانة الحاسمة للرئيس السوري
ب��ش��ار األس���د ،وص���ارت األرض المحروقة تحرق
أص��اب��ع ال�لاع��ب��ي��ن ف��ي ال��ب�لاط ال��س��ع��ودي ،وكانت
األوراق السعودية الكثيرة رصيدا ً احتياطيا ً يسمح
بحجز مقعد للرياض في التسويات ،المكانة المالية،
والمكانة النفطية أوالً ،وال��ع�لاق��ة المميّزة بمصر
ثانياً ،وعدم التو ّرط علنا ً بعالقة مع «إسرائيل» ثالثا ً
والتمسك بموقف رسمي يضع القضية الفلسطينية
ف��ي األول���وي���ات ،واإلص�����رار ع��ل��ى رف���ض ك��� ّل اتهام
بالتو ّرط في دعم التنظيمات اإلرهابية رابعاً ،وكلها
ما يسمح للسعودية بالتموضع في خط التسويات
مستفيدة من رغبة أميركية بحفظ المكانة والدور
للحليف الذي تراهن واشنطن على قدرته على تحقيق
توازن إيجابي بوجه المكانة الجديدة إليران.

 ها هي السعودية بعد األرض المحروقة تحرقأوراقها،فاالحتياطاتالماليةتنفد،والحجزاألميركي
على ما تبقى منها يمنع استخدامها ،وسوق النفط
الذي ح ّولته السعودية إلى سوق سياسية خاضت
فيه ح��رب��ا ً للتسبّب ب��إف�لاس روس��ي��ا وإي���ران حتى
تدهورت األسعار ونضبت الموارد ،وفيما صمدت
موسكو وطهران وقعت الرياض في الحفرة التي
حفرتها لهما .وفي المقابل وظفت الرياض عالقتها
الخاصة بالقيادة المصرية وابتزت حاجاتها المالية
بصورة مهينة في قضية وضع اليد على جزيرتي
تيران وصنافير ،تنفيذا ً لوعود قطعتها الرياض
لـ«إسرائيل» ،ما أطاح بفرصة الرياض في تحقيق
ورعاية مصالحة مصرية تركية كانت تراهن عليها
لتحقيق ت��وازن منشود بوجه إي��ران ،أما في ضفة
العالقة مع «إسرائيل» فقد فضحت صفقة الجزر
وما تخفيه وقوفا ً سعوديا ً رسميا ً في خندق التطبيع
األول بمعزل ع��ن مستقبل القضية الفلسطينية،
حتى كتبت صحف «إسرائيلية» أنّ السعودية لم تعد
حاجة قانونية للسالم فوثيقة استرداد الجزر ،كما
س ّميت ،تجعل السعودية شريكا ً قانونيا ً رسميا ً في
اتفاق سالم مع «إسرائيل» هو اتفاق «كامب ديفيد»،
وفي العالقة بتنظيم «القاعدة» ال تعرف السعودية
ما إذا كانت تخرق الهدنة وتعود للقصف المد ّمر في
اليمن لحماية «جبهة النصرة» في سورية ،أم تأمر
بسحب وفد معارضة الرياض من جنيف ردا ً على
رفض الحوثيين المجيء إلى محادثات اليمن قبل
وقف كامل للقصف السعودي؟
يمت بصلة لمملكة عبدالله بن عبد
 تفكيك ك ّل ما ّالعزيز هو هدف سلمان ونجله ،ولذلك تبدو هستيريا
ربع الساعة األخير كفيلة بحرق األوراق.
ناصر قنديل

جمال سكاف

كلمة عائلة األسير سكاف ألقاها
شقيقه جمال سكاف قال فيها إن
«يحيى اسم فدائي لبناني نسمو

�إطالق الرعاة ال�سوريين المخطوفين في العرقوب

«القومي» :الخطف محاولة لنقل الفتنة �إلى المنطقة

بمقاومته فهو عنوان لقضية نفتخر
باالنتماء إليها ،وه��و أح��د أبطال
عملية الساحل التي نتغنى بها،
ويحيى سكاف إبن مدرسة قومية
فهو المتخرج من مدرسة الحزب

السوري القومي االجتماعي والذي
أكد بمقاومته أن الحياة وقفة ع ٍز
فقط».
ووج�����ه س��ك��اف ال��ت��ح��ي��ة إل��ى
ّ
«المقاومة والمقاومين الذين حرروا

األرض واألس���رى بفضل دمائهم
الزكية» ،مشيرا ً إل��ى أننا «ق��وم ال
نترك أسرانا في السجون ،ألنّ األمة
التي تترك أسراها هي أمة بال شرف
وبال كرامة».

تمهيد «�إ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)1
ف��ي لبنان يشهد ال��ي��وم ،فندق كورال
بيتش مهرجانا ً وطنيا ً حاشدا ً للتضامن
مع قناة المنار ،ضد اإلج��راءات العدائية
ال��ت��ي استهدفتها ،بينما ك��ان��ت الساحة
السياسية منشغلة بتتبع حرب المواقف
والتصريحات التي اندلعت بين النائب
ول��ي��د ج��ن��ب�لاط وت��ي��ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،على
خ��ل��ف��ي��ة ف���ض���ائ���ح ال���ف���س���اد ف����ي ملفات
اإلنترنت وسواها ،أدّت وساطات الليل
إلى تهدئتها وقيام كل من النائب جنبالط
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق إلى
إزال��ة المنشورات التصعيدية المتبادلة
التي شهدتها بينهما صفحات شبكات
التواصل االجتماعي وتابعها اللبنانيون
بفضول.

«االتصاالت» :سنتابع
حتى الرؤوس الكبيرة

انفجرت ملفات الفساد بين حامي الفساد
داخ��ل لجنة اإلع�ل�ام واالت��ص��االت النيابية
م��ع حضور وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و فاعور
الجلسة ،رغم وجود ممثل عن الحزب التقدمي
االشتراكي النائب عالء الدين ت��رو ،لتتط ّور
إلى مواقف ساخنة خارج الجلسة بين رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط من
جهة ووزي��ر الداخلية نهاد المشنوق وكتلة
المستقبل ومدير ع��ام أوجيرو عبد المنعم
يوسف من جهة ثانية ،استمرت حتى مساء
أمس.
واطلعت لجنة االت��ص��االت في اجتماعها
أم��س ،على تقرير مديرية المخابرات في
الجيش حول فضيحة اإلنترنت غير الشرعي
وواص��ل��ت االستماع إل��ى وزراء االت��ص��االت
والدفاع والداخلية في هذا الشأن ،وتخللت
الجلسة مشادة كالمية بين أبو فاعور وعبد
المنعم يوسف ما أدى إلى إخراج األخير من
القاعة بنا ًء على طلب أبو فاعور بينما نفى
يوسف ووزير االتصاالت بطرس حرب ذلك.
وأك��د رئيس اللجنة النائب حسن فضل
الله أن «ملف اإلنترنت غير الشرعي ُفتح كي
ال يُقفل إال بمحاسبة المتورطين وسيتابع
حتى النهاية» ،مشيرا ً إلى أن «وزارة الدفاع
يخص إم��دادات الـ Fiber
نفت علمها في ما
ّ
 ،»opticsالفتا ً إلى أنه «حتى اآلن لم تعطِ
وزارة الداخلية أجوبة حول كيفية تركيب هذه
األجهزة ولماذا كانت أعين الجهات المعنية
وجهنا دع��وة لوزير
غائبة» ،موضحا ً «أننا ّ
الداخلية الذي أرسل ممثلين عن الوزارة وأق ّر
بأن ثمة تناقضا ً في التقارير المرفوعة حول
الـ Fiber opticsإلى التفتيش المركزي،
والقضاء سيبت ف��ي ه��ذا األم��ر ون��ؤك��د أننا
سنتابع وصوال ً إلى الرؤوس الكبيرة وليس
فقط إلى صغار المتورطين».

كيف أُدخلت المعدّات؟

وقالت مصادر اللجنة لـ«البناء» إن «أجواء
الجلسة كانت جيدة وإيجابية وقدّم المدّعي
العام التمييزي سمير حمود تقريرا ً يتض ّمن ما
توصلت إليه التحقيقات في شبكتي الضنية
وال���زع���رور وط��ل��ب ال��ق��ض��اء مهلة إضافية
للتوسع في التحقيق ،حيث تم التحقيق مع
 30شخصا ً متورطا ً في الشبكتين ،كما وعرض
وزير الدفاع سمير مقبل تقارير استخبارات
الجيش حول ما يجري في موضوع التجسس
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» على شبكات اإلنترنت غير

الشرعي ولم يتبين حتى الساعة أي تجسس
«إس��رائ��ي��ل��ي» على وزارة ال��دف��اع وق��ي��ادة
الجيش ،كما لم تثبت التحقيقات حتى اآلن
أن الكابل البحري في جونيه كان لمصلحة
شبكات اإلنترنت غير الشرعي بل يعود لبث
القنوات الفضائية».
وتطرقت اللجنة في اجتماعها ،بحسب
المصادر إلى كيفية إدخال المعدات واألجهزة
المستعملة في الشبكات ومسؤولية وزارة
الداخلية واألجهزة األمنية بذلك« ،حيث بينت
التحقيقات أنها أدخلت من المعابر الشرعية
من مسلكين ،األول بحري من سورية والثاني
جوي عبر مطار بيروت وتم إدخالها بفواتير
مزورة ،بحسب تقارير الجمارك التي لطالما
تفاجأت بفواتير تتض ّمن بضاعة معينة
كأجهزة كومبيوتر وأجهزة صناعية وعند
الكشف عليها يتبين أنها أجهزة أخرى».

هل أُخرج يوسف من الجلسة؟

وعلمت «البناء» أن مدّعي عام التمييز طلب
في الجلسة من وزارة المالية تقديم شكوى
لتحصيل األموال المهدورة من خالل الشبكات
غير الشرعية ،ووافقت الوزارة على ذلك على
أن تعمل «هيئة القضاء» في وزارة المالية
على تقديم دع��وى بهذا الشأن إل��ى القضاء
المختص.
كما علمت أن إش��ك��اال ً حصل ت��ط�� ّور إلى
مشادة كالمية خالل الجلسة بين أبو فاعور
وعبد المنعم يوسف ،حيث تكلم أبو فاعور
بداية بشك ٍل إيجابي حول المصلحة العامة
والفساد ،ولكنه استدرك قائالً« :ال يجوز أن
يحضر متهم الجلسة» في إشارة إلى يوسف.
وتمنى أبو فاعور من النواب والوزراء والقضاء
أن يخرج عبد المنعم يوسف من الجلسة ،فر ّد
يوسف بأنه «ليس متهما ً وصفحته بيضاء
ثم واف��ق الجميع على خروجه من الجلسة
وخرج» .إال أن مصادر مستقبلية في اللجنة
قالت لـ«البناء» إن يوسف لم يخرج بنا ًء
على طلب أبو فاعور بل بعد أن طلب رئيس
اللجنة م��ن المدير ال��ع��ام والموظفين في
الوزارة الخروج من القاعة الستكمال البحث
في الملف واإلطالع من مسؤولين آخرين على
المعلومات والتحقيقات».

تصاعد سجال
جنبالط – المشنوق

على رغ��م التداعيات األمنية والخسائر
المالية التي كشفتها فضيحة «اإلنترنت»
غير الشرعي إال أن األهم أنها كشفت األوراق
المستورة وعمق الخالفات بين أطراف السلطة
التي اشتركت في الفساد منذ ما بعد الطائف
وحملت ل��واء الحرية والسيادة واالستقالل
بعد العام  .2005وتصاعد السجال اإلعالمي
بين رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبالط
والوزير المشنوق بعد االنتقادات المتتالية
وجهها جنبالط وأبو فاعور إلى وزارة
التي ّ
الداخلية والمشنوق الذي رد على جنبالط عبر
«تويتر» و«فايسبوك»« :هذا هو وليد جنبالط
أحد أكبر وأعتى رموز الفساد في تاريخ لبنان».
وردا ً على خطوة المشنوق أكد أبو فاعور قبيل
خروجه من اجتماع لجنة االتصاالت أن «وزير
الداخلية يرشح زيتا ً من أرقام السيارات إلى
كاميرات بيروت» .ودعا جنبالط في تصريح
آخر ،إلى «طرد لصوص الداخلية من الهيكل»،
ليتبعه جنبالط بنشر ص���ورة ديناصور
عبر «تويتر» مرفقا ً إياها بتعليق في اللغة
اإلنكليزية «ديناصور السرايا» .وما لبث أن
حذف التغريدة عن حسابه.

وسارعت كتلة «المستقبل» النيابية خالل
اجتماعها األسبوعي إل��ى إدان��ة «التطاول
على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل
على أكثر من  120ب��راءة قضائية» ،مك ّررة
المطالبة بـ»اإلسراع في إنجاز التحقيقات في
قضية اإلنترنت وإحالة النتائج إلى المحاكم
المختصة» ،واستهجنت «التهجمات على
وزي��ر الداخلية» ،مشيرة إل��ى أن «الحملة
المنظمة التي يتعرض لها انطالقا ً من بعض
الحسابات الصغيرة والفئوية ال تخدم منطق
الدولة التي نطمح إليها وال يعزز المؤسسات
ال��ت��ي يجب أن ت��ك��ون ف��ي خ��دم��ة الجميع،
في الوقت ال��ذي يعمل البعض على هدمها
وتقويض دورها».

حوري لـ«البناء»:
إسألوا جنبالط...

ورفض حوري التعليق على حملة جنبالط
وأب��و فاعور على المشنوق ،مكتفيا ً بالقول
لـ«البناء»« :إس��أل��وا جنبالط ونحنا نترك
للقضاء إث��ب��ات أو نفي أي ات��ه��ام ليوسف
أو للمشنوق ول���وزارة الداخلية» ،وعما إذا
كانت خلفية تصريحات جنبالط الخالف
مع المشنوق حول الشرطة القضائية ،أجاب
حوري« :ال نعرف األسباب الحقيقية التي تقف
خلف هذه االتهامات فربما جنبالط يعلم».

 ..و«اإلنترنت» في السراي

وكان ملف «اإلنترنت» غير الشرعي ومسار
التحقيقات القضائية فيها ،محور اجتماع أمني
 قضائي رأسه سالم في السراي ،وأوضحإثره حرب أن «القضاء يتابع التحقيقات التي
يجريها عبر االستنابات القضائية التي سطرت
وقريبا ً سي ْقدِم على اتخاذ خطوات تلقي الضوء
على بعض المخالفين وسيتخذ تدابير في
حقهم ،وبالتالي سيلقي الضوء على محتوى
هذا الملف» ،مشيرا ً إلى «إجماع وسعي جدي
لئال تضلل هذه التحقيقات بقضايا جانبية
وأن تركِز على القضايا األساسية والجرائم
المرتكبة في هذا الملف ،وهذا ما أكده لنا كل
من المدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرية وكذلك المدعي العام
المالي».

«أمن الدولة» ينتظر حل سالم

حكومياً ،ال ت��زال أزم��ة أمن الدولة تنتظر
الحل الذي تعهد بإيجاده الرئيس سالم في
جلسة االثنين الماضي على أن تعقد الجلسة
المقبلة في  27من الحالي.
وعلمت «البناء» أن «اتفاقا ً حصل بين
ال�����وزراء ف��ي الجلسة األخ��ي��رة ع��ل��ى ع��دم
الحديث عن مظلومية طائفية في هذا الملف
أو في غيره ،كما وافق جميع الوزراء على أن

استطالع رأي نائب المدير العام ألمن الدولة
ملزم للمدير العام ،لكن األخذ بهذا الرأي غير
ملزم».
ونقلت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء»
انزعاجه مما يحصل ف��ي جلسات مجلس
ال��وزراء من اتهامات وخارجه من سجاالت
تأخذ طابع الطائفية والمذهبية والسياسية
والشخصية».

الحل بتطبيق القانون

وأش��ار وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد
درباس لـ«البناء» إلى أن «الخالف الحاصل
ع��ل��ى م��وض��وع أم��ن ال��دول��ة ل��ن ي��ؤث��ر على
استقرار الحكومة التي تعتبر حاجة للبنان
ف��ي ظ��ل األوض���اع المتأزمة ف��ي المنطقة»،
وش��دّد على أن «الرئيس سالم سيعمل على
حل هذا الملف قبل جلسة الحكومة المقبلة»،
موضحا ً أن «اإلش��ك��ال ه��و قانوني ويح ّل
بتطبيق النص القانوني وليس على قاعدة
التسوية بين أط��راف عديدين مختلفين وال
على قاعدة حقوق الطوائف بل هو خالف بين
المدير العام ونائبه على تطبيق القانون».

ال ح ّل للنازحين
قبل انتهاء الحرب

وفي موضوع النازحين السوريين شدد
درب��اس على أن «ه��ذا الملف يسير وف��ق ما
أقر في المؤتمرات الدولية وما نتج عن زيارة
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ال سيما
لجهة المساعدات المالية المخصصة للبنان
التي هي محل متابعة الوزارات المختصة»،
لكنه رأى أن «ال حل جذري ألزمة النازحين في
لبنان من دون إنهاء الحرب والتوصل إلى حل
سياسي في سورية».

 ..وجلسة الحوار الوطني اليوم

وعلى وق��ع ازدح���ام الفضائح والملفات
والخالفات السياسية واالشتباك اإلعالمي،
تعقد اليوم في عين التينة جلسة جديدة من
الحوار الوطني للبحث في قانون االنتخاب،
حيث سيطرح رئيس المجلس النيابي نبيه
بري على المتحاورين ما توصلت إليه اللجنة
النيابية في ما خص قانون جديد لالنتخابات
وسيؤكد بري ضرورة عقد جلسات تشريعية
متتالية ،على أن يحدد التيار الوطني الحر،
بحسب ما أبلغت مصادر نيابية «البناء»
موقفه من الجلسة على ضوء مشاورات جلسة
الحوار الوطني .كما ستحضر أزمة أمن الدولة
في الجلسة باعتبار أن تشكيل مجلس قيادة
جديد للجهاز ،كما يطالب بعض األط��راف،
يحتاج إلى مشروع قانون يُحال إلى المجلس
النيابي ،فهل يكون بمثابة باب لتفعيل عمل
مجلس النواب؟

«القومي» و«�أمل» في النبطية
بحثا اال�ستحقاق البلدي
استقبل المسؤول التنظيمي لحركة «أمل» في إقليم الجنوب باسم لمع في مقر قيادة اإلقليم
في مدينة النبطية ،وفدا ً من الحزب السوري القومي االجتماعي برئاسة من ّفذ عام النبطية فخري
طه.
وت ّم البحث في التطورات السياسية على الساحة اللبنانية واستحقاق االنتخابات البلدية،
حيث شدد الطرفان ،بحسب بيان ،على «أهمية إنجاز هذا االستحقاق في أجواء من التوافق
والتفاهم بما ينسجم مع مفهوم العمل البلدي بأبعاده اإلنمائية والوطنية».

