6
جبهة التحرير الفل�سطينية تحيي ذكرى يومها الوطني باحتفال في البرج ال�شمالي

السنة الثامنة  /األربعاء  4 /أيار  / 2016العــدد 2069
Eighth year / Wednesday / 4 May 2016 / Issue No. 2069

حمليات � /إعالنات

نادر

شناعة

الجمعة

جانب من الحضور

عريفة االحتفال

الجمعة :العرب ُيعادون المقاومة ويتنا�سون فل�سطين و�شعبها
نادر :لماذا اال�ست�سالم طالما � ّأن كلفته �أكثر من كلفة المقاومة؟
�شناعة :بالوحدة والم�صالحة نحافظ قدراتنا لل ا�ستمرار في مقاومة االحتالل
احتفلت جبهة التحرير الفلسطينية بمناسبة ذك��رى يومها
الوطني فأقامت مهرجانا ً في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني
بمخيم البرج الشمالي ،حضره مدير الدائرة اإلذاعية في الحزب
السوري القومي االجتماعي كمال نادر على رأس وفد ض ّم ناموس
منفذية صور عباس فاخوري وناظر العمل والشؤون االجتماعية
محمد صفي الدين ،وعددا ً من المسؤولين.
وحضر المهرجان عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير
عباس الجمعة ،أمين س ّر إقليم لبنان في حركة فتح رفعت شناعة،
عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني ابو فراس ايوب،
عضو قيادة حركة امل إقليم جبل عامل صدر الدين داوود ،مسؤول
ملف المخيمات في حزب الله ابو وائ��ل ،عضو األمانة العامة
للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور جواد نجم ،مدير مخيم البرج
الشمالي في وكالة «أونروا» رائف أحمد ،ممثل النقابات العمالية
ابو قاسم شعالن ،إضافة إلى عدد من ممثلي األح��زاب والقوى
والفصائل والمنظمات والهيئات واالتحادات واللجان الشعبية
والنقابية والمكاتب النسائية واالتحاد العام للمرأة والمؤسسات
والفعاليات اللبنانية والفلسطينية ورجال دين وحشد من أبناء
المخيمات الفلسطينية في صور.
قدّمت الخطباء عضو الهيئة اإلداري���ة لمركز الغد الثقافي
التربوي دينا عباس ،وأك��دت أنّ جبهة التحرير ملتزمة بنهج
شهدائها القادة.

شناعة

وألقى أمين س ّر إقليم لبنان لحركة فتح رفعت شناعة كلمة
منظمة التحرير الفلسطينية ،فتحدّث عما يحصل في البالد

العربية من خسائر فادحة وتدمير للطاقات ،وعن المجازر التي
ترتكبها «إسرائيل» ،الفتا ً إلى أنّ القرار «اإلسرائيلي» واضح ،وهو
تصفية الشعب الفلسطيني ،ك ّل ذلك هدفه إنهاء المشروع الوطني
الفلسطيني ،لذلك يجب أن نسجل مزيدا ً من التماسك والوحدة
الوطنية والمصالحة الفلسطينية حتى نحافظ على ما تبقى من
أوراق لمقاومة االحتالل.
أضاف :فلسطين يجب أن تنتصر وتجب مواصلة معركتنا ألنّ
الخطر يداهم الجميع .وتط ّرق إلى مخيمات سوريا وعدم القدرة
على م ّد يد العون لهم ،قائالً :كفانا شهداء وتضحيات ،فلسطين
خسرت الكثير لكننا لن نستسلم وهدفنا األسمى الوحدة الوطنية
الفلسطينية ،مشدّدا ً على تعزيز العالقات الفلسطينية اللبنانية،
ومن ّوها ً بمواقف لبنان الرسمي والشعبي ومقاومته بدعم الشعب
الفلسطيني.

نادر

كلمة األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية ألقاها مدير الدائرة
اإلذاع��ي��ة في الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي كمال نادر
واستهلها بتوجيه التحية إلى جبهة التحرير الفلسطينية بمناسبة
يومها الوطني ،كما حيا شهداء فلسطين الذين جعلوا أديم األرض
يكتسي بأجسادهم وجبلوا تراب فلسطين بدمائهم ،مؤكدا ً أنه ال
يمكن التنازل أو المساومة عن أيّ شبر من فلسطين.
وقال نادر« :أنا من حزب مقاوم وضع منذ تأسيسه سنة 1932
نصب عينيه العمل على مقاومة العصابات الصهيونية والهجرة
اليهودية إلى فلسطين ،فقاتل القوميون في ثورة القسام سنة 36
واستشهد منهم حسين الب ّنا من بلدة شارون في قضاء عاليه،

وهي بلدة االستشهادي وجدي الصايغ ،كما استشهد محمد سعيد
العاص وهو من حمص ،وكانت األمة السورية كلها تقاتل دفاعا ً
عن جنوبها فلسطين.
وتط ّرق نادر إلى وضع بالدنا الراهن ،فقال إنّ األعداء نجحوا
في إلهائنا وتوريطنا في حروب داخلية بعدما د ّم��روا العراق
ونشروا الفوضى في سورية وليبيا واليمن وأدخلونا إلى فتنة
مذهبية طويلة وخطيرة تستنزف طاقاتنا وقوانا لمصلحة
«إسرائيل».
وتساءل نادر :هل نسي العرب إرهاب «إسرائيل» وعصابات
األرغ��ون وشتيرن والهاغاناه؟ فصرنا نحن اإلرهابيين وصار
«اإلسرائيليون» أصدقاء للعرب يحلون ضيوفا ً في عواصمهم
وترتفع أعالمهم ويتحقق حلم شيمون بيريس ب��ـ»زواج العقل
اإلسرائيلي مع المال العربي»؟
وقال :إنّ المقاومة في لبنان قد حققت أعظم نصر على العدو
بدون أيّ تنازل فأجبرته على االنسحاب دون قيد أو شرط ثم
م ّرغت أنفه بالتراب في حرب تموز ،بينما القرارات الدولية تبقى
حبرا ً على ورق منذ  1949والقرار  194إلى سنة  1967والقرار
 242إلى سنة  1973والقرار  338إلى سنة  1978والقرار ،425
ولوال بطوالتنا في المقاومة الوطنية واإلسالمية لما تحقق أيّ
ّ
يتبخر «أوسلو» وتتوسع
انسحاب ،وها هو الواقع أمامكم حيث
ّ
وتتحضر «إسرائيل» لتهجير مَن بقي في فلسطين.
المستوطنات
وأشار نادر إلى أنّ موقفنا كأحزاب مقاومة هو مع عودة كلّ
مواطن إلى دياره ونحن نرفض التوطين والتهجير والتقسيم
جمل ًة وتفصيالً ،وال نقبل عن فلسطين أيّ وطن بديل ،وكما
ح ّررنا لبنان من العدو فإننا مستعدّون للعمل مع الفصائل

لتحرير فلسطين.
وأكد أنّ كلفة المقاومة تبقى أق ّل بكثير من كلفة االستسالم،
موضحا ً أنّ مجزرة صبرا وشاتيال أودت بحياة أكثر من 1800
شهيد مظلوم ،بينما ك ّل المقاومة من سنة  1982إلى سنة 2000
كلفتنا أق ّل من  1400شهيد.

الجمعة

وألقى كلمة جبهة التحرير الفلسطينية عضو مكتبها السياسي
عباس الجمعة فحيا الحضور باسم امين عام الجبهة الدكتور
واصل أبو يوسف ولجنتها المركزية ومكتبها السياسي وعموم
قيادتها كوادرها ومناضليها واعضائها ،وقال إنّ تاريخ الجبهة
حافل بالبطوالت والمآثر ،خطت حروفه بدماء قوافل طويلة
وطويلة جدا ً من الشهداء ال يمكن حصرها ،دماء زكية روت ثرى
فلسطين الغالية ،وبلدان عربية شقيقة ،من أجل تحرير فلسطين.
وق��ال الجمعة إنّ انتفاضة شعبنا المستمرة هي النموذج
األرقى الذي يكبح جماح «الفوضى الخالقة» التي تعيث بمنطقتنا
العربية تجزئة وتفتيتا ،وهي التي تعيد االنتباه إلى جذر الصراع
ال إلى تف ّرعاته المفتعلة من إثنية وطائفية ومذهبية بما يتساوق
مع مخططات االمبريالية والصهيونية وأدواتها اإلرهابية ،وبما
يشكل ربحا ً صافيا ً للمشروع الصهيوني ال��ذي ال يهدّد شعب
فلسطين ،بل ك ّل األمة.
وتوجه الجمعة إلى العرب قائالً :نسألكم أين أنتم من فلسطين
وشعبهاَ ،م��ن يستهدف ح��زب الله إنما يستهدف المقاومة
الفلسطينية وشعبها ويريد أن يصل إلى مكان يوسم فيه الشعب
الفلسطيني وقواه المقاومة باإلرهاب ،فكيف بكم تتخذون قرارات

ض ّد اإلعالم المقاوم الذي ينقل صورة الحقيقة ويفضح سياسات
االحتالل وأع��وان��ه وعلى رأس��ه قناتا «الميادين» و«المنار»،
المستهدفتان بشكل متواصل نتيجة تعريتهما للكيان الصهيوني
وسياسات ومشاريع اإلدارة األميركية.
ولفت إلى ما يتع ّرض له الالجئون الفلسطينيون في لبنان
من ق��رارات ظالمة من قبل وكالة «أون��روا» بتقليص خدماتها،
معتبرا ً أنّ هذه اإلجراءات العقابية هي سياسية بامتياز وليس
لها عالقة بأيّ تبريرات واهية بوجود عجز في موازنة المؤسسة
الدولية .فالموضوع مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالضغوط التي
يش ّنها المجتمع الدولي على شعبنا الفلسطيني ،من أجل تصفية
قضيتنا الفلسطينية والتآمر على حقوق الالجئين ،خدم ًة للعدو
الصهيوني ،مؤكدا ً أنّ قضية الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم
التي كفلتها القوانين الدولية ،ستظ ّل القلب النابض الذي سيسقط
ك� ّل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ،وحقوق الالجئين
الفلسطينيين.
وق��ال :نتطلع إلى الحكومة اللبنانية من أجل إق��رار الحقوق
المدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان حتى يتم ّكن
من مواصله نضاله وتمسكه بحق العودة إلى دياره التي هجر
منها ،ألنّ بوصلة الشعب الفلسطيني ستبقى باتجاه واحد هو
فلسطين.
وتوجه بالتحية لألسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
ّ
الصهيوني ،فيجب أن تحت ّل قضية تح ّررهم وعدالة قضيتهم
قضيتنا جميعا ً أحزابا ً وحكومات ومنظمات مجتمع مدني وهؤالء
األسرى األبطال مقاتلون ومقاومون من اجل حرية أوطانهم.
بعد ذلك ،قدمت فرقة سراج العودة لوحات فنية.

الفروف يقود ( ...تتمة �ص)1
ع��ن س�ي�ط��رة ال��دول��ة م��ن شمال
سورية يخضع لسيطرة النصرة
وي� �ق ��دم ل ��ه ال �غ �ط��اء م ��ن جماعة
ال��ري��اض وال�ج�م��اع��ات المسلحة
المنضوية فيها كجيش اإلسالم
وأح��رار الشام ووراءه�م��ا تركيا
والسعودية.
النصرة تخوض ح��رب حلب،
والهدنة يمكن أن تعود إذا حدّدت
مناطق سيطرة النصرة وخرجت
منها ق��وى تحسب نفسها على
وح��رم��ت
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ةُ ،
ال �ن �ص��رة م��ن أي غ �ط��اء س��وري
وإقليمي ودولي ،وتوقف الجميع
عن توصيف الحرب معها كحرب

على المعارضة ،وانتهاكا ً للهدنة.
ل��ذل��ك وض��ع الف ��روف الشروط
بوضوح ،إغالق الحدود التركية
م��ع س ��وري ��ة ،وخ� ��روج فصائل
ال�م�ع��ارض��ة م��ن مناطق سيطرة
النصرة ،وتكون العودة للهدنة
خالل ساعات.
س��اع��ات الف��روف المشروطة
ق��د تصير أي��ام �ا ً وأس��اب�ي��ع بقدر
ما يتباطأ اآلخ ��رون ،وكما يبدو
م��ن ك�ل�ام ك �ي��ري ال�م�ت�ل�ع�ث��م بعد
ق �ص��ف ال �ن �ص��رة ل�م�ش�ف��ى حلب
ال �خ��ام��س ف��ي أي � ��ام ،أن ال �ت��ردد
م�س�ت�م� ّر وال��س��اع��ات ستطول،
رغم إعالن الف��روف عن تشكيل

غ��رف��ة مراقبة عسكرية روسية
أميركية مشتركة في جنيف ،علم
أنها ستعمل على تحميل مواقع
وم�ن��اط��ق سيطرة ال�ن�ص��رة على
خ��رائ��ط تعتمد لتطبيق الهدنة،
ف �ي��رف��ض ك��ل ك�ل�ام ع��ن انتهاك
للهدنة مبني على وقائع مواجهة
م��ع م��واق��ع النصرة ،م��ع مطالبة
الفصائل باالنسحاب منها ،رغم
يقين م��وس�ك��و بتصنيف جيش
اإلس�ل�ام وأح� ��رار ال �ش��ام كقوى
إرهابية.
ح ��رب ال �ن �ص��رة وح ��رب حلب
المتداخلتان ف��ي حلقة حاسمة
خالل أيام ،تتبلور بعدها صورة

�شخ�صيات �سيا�سية وحزبية وديبلوما�سية وروحية
تع ّزي وزير الداخلية بوفاة �شقيقه

المشنوق وعائلته خالل تقبّل التعازي بشقيقه
توفي السبت الفائت ،زياد صالح المشنوق شقيق
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،وشيّع إلى
مثواه األخير في جبانة الشهداء في بيروت بعدما
صلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دري���ان على جثمانه ف��ي مسجد الخاشقجي ظهر
األحد ،بحضور ممثلين عن رئيسي مجلسي النواب
والوزراء.
وتقبّل الوزير المشنوق وأف��راد العائلة ،بينهم
وزير البيئة محمد المشنوق ابن عم الفقيد ،التعازي
على مدى ثالثة أيام ،في قاعة الرئيس الشهيد رفيق
الحريري في جامع محمد األمين ـ وسط بيروت.
ومن أبرز المعزين :رئيس الحكومة تمام سالم،
طوني فرنجية ممثالً والده النائب سليمان فرنجية،
رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط،
الرئيس حسين الحسيني ،الرئيس ميشال سليمان،
الرئيس أمين الجميّل ،الرئيس ف��ؤاد السنيورة،
الرئيس سعد الحريري ،الرئيس نجيب ميقاتي،

رفعت ب��دوي ممثالً الرئيس سليم ال��ح��ص ،نائب
رئيس مجلس ال��ن��واب فريد م��ك��اري ،نائب رئيس
الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،الوزراء:
أكرم شهيب ،علي حسن خليل ،غازي زعيتر ،رمزي
جريج ،آرت��ور نظريان ،ريمون عريجي ،الياس بو
صعب ،محمد فنيش ،عبد المطلب حناوي ،بطرس
حرب ،جبران باسيل وأليس شبطيني.
كما حضر النائب السابق لرئيس مجلس النواب
إيلي الفرزلي ،ون��واب ووزراء حاليون وسابقون
وس��ف��راء ،نقيب الصحافة ع��ون��ي الكعكي ،نقيب
المحررين الياس ع��ون ،رئيس الرابطة المارونية
أنطوان اقليموس ،وشخصيات حزبية وعسكرية
وروحية واجتماعية.
وتلقى المشنوق اتصاالت تعزية أبرزها من رئيس
تكتل «التغيير واإلص�ل�اح» العماد ميشال ع��ون،
السفير السعودية علي ع��واض عسيري ،والنائب
السابق لرئيس الحكومة عصام فارس.

ال� �م� �ي ��دان ،ل �ت �ك��ون ل �ه��ا الكلمة
الفصل وفقا ً للمتابعين ،وتكون
محادثات جنيف خيارا ً متروكا ً
لجماعة ال��ري��اض التي انسحبت
تضامنا ً مع النصرة ،إن أرادت
االلتزام بموجبات مساري الهدنة
والعملية السياسية.
لبنانياً ،مع اقتراب االنتخابات
ال�ب�ل��دي��ة وت �ب �ل��ور ل��وائ �ح �ه��ا ،يبدأ
مطلع الشهر المقبل الع ّد التنازلي
ل� �ل���والي���ة ال � �م � �م� ��ددة للمجلس
ال�ن�ي��اب��ي ،ال�ت��ي يتبقى منها عام
واح� ��د ،ي�ث��ق الجميع باستحالة
ت� �م ��دي ��ده ��ا م� � �ج � ��دداً ،وحتمية
مواجهة االستحقاقات المؤجلة
خ�ل�ال ه��ذا ال �ع��ام ،ف�لا ب��دي��ل من
السعي لتوافق ينتهي بانتخاب
رئ �ي��س ج��دي��د للجمهورية ب��دالً
من ترحيل االستحقاق لمجلس
جديد مجهول التوازنات ،وسواء
جاء المجلس الجديد وفقا ً لقانون
االنتخابات الحالي ،بعدما تغيّرت
الخريطة السياسية ،والتحالفات
داخ� � ��ل ال� �ط ��وائ ��ف وخ ��ارج� �ه ��ا،
خصوصا ً بتحالف التيار الوطني
الحر والقوات اللبنانية وانعكاسه
الحتمي على أحجام كتل المستقبل
واالشتراكي ،فسيكون مجهول
األح� �ج ��ام وم �ق �ل �ق �ا ً للممسكين
ب �ن��اص �ي��ة ال� �ق ��رار ف ��ي المجلس
الحالي ،أو س��واء ذهب أصحاب
الحل وال��رب��ط نحو قانون جديد
ب��ات مستحيالً ت �ف��ادي النسبية
ك ��أس ��اس ق��ان��ون��ي ف� �ي ��ه ،فذلك
يستدعي التوافق إلنتاج القانون
من جهة ،وللتحالفات التي تواكب
االنتخابات منعا ً للمفاجآت من
ج �ه��ة أخ � ��رى ،ل�ي�ص�ي��ر التوافق
واإلس��راع في مد الجسور قدرا ً
ال مف ّر منه ،مع تسارع الوقت،
ف�ي�م��ا ت �ق��دم اج �ت �م��اع��ات اللجان
النيابية لمناقشة قانون االنتخاب
منصة مناسبة الخ�ت�ب��ار فرص
ه��ذا ال�س�ع��ي ال �ت��واف �ق��ي ،ومنحه
سياقا ً يحتاجه الجميع إذا انتبهوا
وأقاموا الحسابات الصحيحة.

أسبوع مثقل
باإلستحقاقات

إنطلق اإلس��ب��وع األول م��ن شهر
أي���ار المثقل بالملفات الساخنة
واإلستحقاقات ب���دءا ً م��ن موضوع
الجلسات التشريعية م��ع انعقاد
اللجان النيابية المشتركة أمس
في المجلس النيابي والتي ناقشت
قوانين اإلنتخابات النيابية على أن
يشهد ي��وم الخميس جلسة للجنة
اإلعالم واإلتصاالت لإلطالع على أخر
التحقيقات في فضيحة األنترنت غير
الشرعي تليها جلسة عادية لمجلس

ال���وزراء عصرا ً لتبدأ األح��د الجولة
األول��ى من اإلنتخابات البلدية في
محافظتي بيروت والبقاع.

السفراء العرب في بكركي

في غضون ذلك ،ترأس البطريرك
ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال م��ار بشاره
بطرس الراعي في بكركي اجتماعا ً
لسفراء ال��دول العربية المعتمدين
في لبنان للبحث في الشؤون الراهنة
في لبنان والمنطقة بحضور السفير
السوري علي عبد الكريم علي.
وأشار الراعي خالل كلمة له أمام
الوفد إلى أن «إيقاف الحروب والحل
السياسي وإحالل السالم هي شروط
ضرورية بل إلزامية من أجل واجب
عودة الالجئين والنازحين إلى بيوتهم
وأوط��ان��ه��م ،ح��ف��اظ�ا ً على هويتهم
وثقافتهم الوطنية وحضارتهم».
ولفت إلى أن «لبنان من جهته يرزح
تحت عبء المليوني الجئ ونازح من
فلسطين وسورية والعراق ،اقتصاديا ً
ومعيشيا ً وسياسيا ً وأمنياً ،متسائالً:
لماذا على لبنان أن يتحمل نتائج هذه
الحروب والنزاعات على كل صعيد؟
إن استمرارية ه��ذه الحالة تشكل
خطرا ً كبيرا ً على لبنان ومؤسساته
وكيانه وشعبه».

صياح لـ«البناء»:العرب
عاجزون عن تقديم
مبادرات

وأوضح النائب البطريركي العام
المطران بولس صياح لـ«البناء»
أن «أج���واء اللقاء ك��ان��ت إيجابية
وأثنى السفراء على المبادرة التي
طرحها البطريرك الراعي في جمع
ال��س��ف��راء ،وت��م��ح��ور ال��ل��ق��اء ح��ول
موضوع النازحين السوريين والملف
ال��رئ��اس��ي» ،وش��دد صياح على أن
«البطريرك الراعي طرح أمام الوفد
الملف الرئاسي لكنه لم يطلب منهم
تدخلهم في هذا الشأن ألن البطريرك
يعرف والجميع بأن العرب في الوقت
الراهن ال يستطيعون تقديم مبادرات
في الملف الرئاسي بسبب األوضاع
الصعبة التي تعيشها المنطقة عموما ً
والوضع الداخلي المعقد لكل دولة،
بل سألهم البطريرك ما يستطيعون
فعله للضغط باتجاه انتخاب رئيس
للجمهورية ،كما سمع ال��راع��ي من
ال��س��ف��راء تمنيهم وتشديدهم على
ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت
ممكن».
وشددت مصادر بكركي لـ«البناء»
ع��ل��ى أن «ال���راع���ي ط���رح م��وض��وع
النازحين السوريين على السفراء
ف��رد السفير ال��س��وري م��ؤك��دا ً أن كل
النازحين يريدون العودة الى بالدهم
وليس البقاء في لبنان لكنه شدد على
ض��رورة توقف الحرب في سورية
كمدخل لحل أزمة النازحين من جهة
ومكافحة اإلره���اب وإن��ه��اء وج��وده
وبالتالي خطره على لبنان وسورية
والمنطقة من جهة ثانية».

ال جديد رئاسيا ً

وقالت المصادر أن «البطريرك لم

يقدم أي جديد في الشأن الرئاسي
بل طلب من الرئيس الفرنسي فرنسوا
ه��والن��د خ�ل�ال زي��ارت��ه ال���ى لبنان
مساعدة فرنسا على ه��ذا الصعيد
وتلقى وعودا ً من هوالند ببذل الجهود
م��ع ال���دول اإلقليمية ال��م��ؤث��رة في
الساحة اللبنانية النتخاب رئيس»،
لكن المصادر أك��دت «أن أي نتيجة
لم تظهر حتى اآلن والملف الرئاسي
ي��رواح مكانه وال يبدو في األف��ق أي
حل».
وقالت مصادر قيادية في التيار
الوطني الحر لـ«البناء» أن «ال شيئ
جديد على الصعيد الرئاسي ،بل إن
الموضوع مرتبط بملفات المنطقة ال
سيما ما يحصل في مفاوضات جينيف
ال��س��وري وال��م��ع��ارك ف��ي س��وري��ة»،
وأوضحت أن «أي تقدم إيجابي على
صعيد مفاوضات جينيف السورية
أو على صعيد المفاوضات اليمنية
– المينية ،سيكون له انعكاسات
إيجابية على ال��س��اح��ة الداخلية
بموضوع الرئاسة» .ونفت أي تواصل
جدي بين الرابية وبيت الوسط حول
الملف الرئاسي ،كما نفت أن تكون
الرابية قد تلقت عرضا ً في ما خص
الرئاسة.

جلسة لإلتصاالت
بال يوسف؟

على صعيد آخر ،تعقد لجنة اإلعالم
واإلتصاالت جلسة صباح الخميس
لإلستماع م��ن األج��ه��زة القضائية
ووزارة الداخلية الى المعلومات التي
توفرت لديها من خالل التحقيقات
التي أجرتها بحضور مدعي العام
المالي ومدعي عام التمييز وممثلين
عن الجيش وقوى األمن الداخلي».
وتوقعت مصادر في اللجنة في
حديث لـ«البناء» أن تقدم األجهزة
القضائية واألمنية معلومات عن
ش��ب��ك��ات األن��ت��رن��ت ال��م��م��دودة في
المناطق واألحياء فقط والئحة تتضمن
أسماء أشخاص متورطين وتم إلقاء
القبض عليهم» ،لكن المصادر شددت
على أن «اللجنة لن تكتفي بذلك بل
ستطالب األجهزة بتقديم معلومات
عن المحطات الكبيرة التي استثمرت
األن��ت��رن��ت غ��ي��ر ال��ش��رع��ي وق��ام��ت
يتوزيعه على الشبكات الصغيرة
وستطالب بالكشف ع��ن ال��رؤوس
الكبيرة المشغلة لهذه الشبكات
والتحقيق معها».
وأضافت المصادر« :كما ستسأل
ال��ل��ج��ن��ة األج���ه���زة ال��ق��ض��ائ��ي��ة عن
المعطيات التي تكونت لديها حتى
اآلن ع��ن كيفية إدخ����ال األج��ه��زة
والمعدات التي استعملت بتشغيل
ش��ب��ك��ات االن��ت��رن��ت ال��غ��ي��ر شرعي
وحجم تورط بعض األجهزة األمنية
بذلك ال سيما الجمارك وق��وى األمن
الداخلي».
ولفتت المصادر على أن «جميع
القوى السياسية مصممة على معرفة
الحقيقة كاملة وبعدم توفير الغطاء
ألي ج��ه��ة م��ت��ورط��ة» ،مستبعدة
حصول خالفات ومشادات كما حصل
في الجلسة الماضية» .ورجحت أن ال

يحضر مدير عام هيئة اوجيرو عبد
المنعم يوسف الجلسة» ،وأوضحت
أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزير
اإلتصاالت بطرس حرب الذي يعود
له الحق بأن يحضر معه من يشاء
م��ن مستشاري وم��وظ��ف��ي ال���وزارة
لكن ال��وزي��ر ل��ن يطلب م��ن يوسف
مرافقته بسبب ما حصل في الجلسة
الماضية».

 ..وجلسة حكومية غدا ً

حكومياً ،يعقد مجلس ال���وزراء
جلسة عادية الخميس المقبل في
السراي الحكومي وعلى جدول أعماله
ما يقارب  176بندا ً من ضمنها البنود
المؤجلة من الجلسة السابقة التي لم
يبت بها باإلضافة الى بنود جديدة
ع��ادي��ة ال تشكل مشاريع خالفية،
بينما لم تدرج أزمة أمن الدولة على
ال��ج��دول ف��ي انتظار الجهود التي
يبذلها رئيس الحكومة تمام سالم
إليجاد حل لهذا الملف.

 ..وجلسة لللجان
المشتركة

وان��ع��ق��دت ال��ل��ج��ان النيابية
المشتركة ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري وحددت
م���وع���دا ً ل��ج��ول��ة ج��دي��دة االث��ن��ي��ن
المقبل ب��ع��دم��ا ان��ح��ص��ر النقاش
امس بعدد النواب وحجم الدوائر
ونوعية النظام ،أكثري نسبي او
مختلط .واعلن مكاري ان القانون
األرثوذكسي تمت الموافقة عليه من
قبل اللجان ،وسيتم التعامل معه
كأي مشروع آخر» ،مشيرا ً الى انه
اقترح «البدء في البحث في القانون
المختلط بما أن��ه حظي بموافقة
العدد األكبر من القوى السياسية،
ومؤكدا ً ان هناك شبه إجماع لدى
ال��ف��رق��اء ال��س��ي��اس��ي��ي��ن ع��ل��ى عقد
جلسات «الضرورة» ،وكون قانون
اإلنتخاب من قوانين الضرورة ،فال
بد من عقد جلسة.
وأك��د تكتل التغيير واإلص�لاح»
خ�ل�ال اج��ت��م��اع��ه األس��ب��وع��ي في
الرابية ،بأن «قانون االنتخاب ليس
صفقة وال يرتبط بتنازالت شخصية
او حزبية او طائفية ،بل هو كناية
ع��ن ح��ق��وق ت��ن��درج ت��ح��ت سقف
الدستور والميثاق .وبالتالي فمن
المفترض تطبيق القاعدة الميثاقية
والدستورية ،بأن ما من شيء يحمي
الوحدة الوطنية والعيش المشترك
اال تأمين المناصفة الفعلية التي من
خاللها تتحقق الشراكة اإلسالمية
المسيحية».

بيروت وزحلة
الى المعارك...

وينطلق اإلستحقاق البلدي األحد
المقبل في محافظتي بيروت والبقاع،
وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن تشهد ب��ي��روت
وزحلة معارك إنتخابية محتدمة في
ظل تنافس عدد من الالئحات ،وعلى
الصعيد الزحالوي أعلنت رئيسة
الكتلة الشعبية ميريم سكاف الئحة
«زحلة األمانة» ،وأكدت سكاف أن

«أننا استطعنا االتفاق على الئحة
تمثل قرار المدينة ومن داخل المدينة
ول��م نستشر اح���دا ً م��ن خارجها»،
وهاجمت سكاف االحزاب المسيحية
الثالثة «النها لم تكن حريصة على
الوفاق وال على المدينة وهموم اهلها
وناسها على عكس الكتلة الشعبية
الحريصة على قرار المدينة وهموم
المدينة وانمائها وتطورها».

نرفض وضع العائالت
مقابل األحزاب

ورف���ض���ت م���ص���ادر ف���ي ال��ت��ي��ار
الوطني الحر الحديث عن صراع
بين األح��زاب والعائالت في زحلة،
معتبرة أن «زحلة كباقي المناطق
تتكون من مجموعة عائالت تنتمي
معظمها الى أحزاب التيار والقوات
والكتائب الذين ال يهدفون إلى إلغاء
دور العائالت لكن نرفض سياسة
البعض بوضع العائالت في وجه
األح���زاب» ،ولفتت إل��ى أن «التيار
س��ع��ى ال���ى ال��ت��ح��ال��ف م��ع بعض
ال��ع��ائ�لات ف��ي زح��ل��ة على قاعدة
ال��ت��وازن بين األح���زاب والعائالت
وم��راع��اة األوض���اع العائلية لكن
ال���م���ح���اوالت ف��ش��ل��ت» ،وأع��ل��ن��ت
المصادر استعداد التيار لخوض
معركة زحلة وأي معركة تفرض
عليه في كل المناطق».
في سياق آخر ،أشارت المصادر
إلى أن «اإلنتخابات البلدية تشكل
امتحانا ً واختبارا ً للعالقة بين التيار
وال��ق��وات ولمدى الجدية والقدرة
على التكيف بينهما ودس نبض
الشارع المسيحي بعد إعالن النوايا
والتحالف بين الطرفين رغ��م أن
التيارات الحزبية تدفع أحيانا ً في
بعض المناطق لمراعاة التركيبات
العائلية والقروية».
واع��ت��ب��رت أن «ال��ت��ع��اون بين
الطرفين لن يظهر في الوقت الحالي
ب��ل ف��ي أق�ل�ام اإلق��ت��راع وب��ع��د فرز
األص��وات» ،وتحدثت المصادر عن
اجتماعات مكثفة لقيادات من التيار
و«القوات» للتوفيق بين اللوائح في
المناطق».
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