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50
مت في منزل صديق مشترك وتباحثا في الشؤون السورية والعراقية واللبنانية

مصدر نيابي من 8 آذار لـ »األنباء«: فيلتمان وشيباني التقيا سرًا في لبنان!
ما يحصل وكيف ان األمور تأخذ 

مسالك لم تكن من ذي قبل.
النيابي  واس���تنتج املصدر 
املطلع ان الرئيس نبيه بري عندما 
امتنع عن استقبال فيلتمان، كان 
يعلم ملاذا أتى الى لبنان، وقد كان 
االعالن عن امتناعه عن استقباله 

مخرجا لعدم طرح التساؤالت.
ب���أن زيارة  وذكر املص���در 
فيلتمان الى بيروت تأجلت أكثر 
من مرة، لتحسم مع االعالن عن 
موعد زيارة شيباني. وفي رأيه ان 
الزائرين تعمدا إغراق زيارتيهما 
باملواعيد واللقاءات الكثيفة إلبعاد 

األضواء ع���ن اللقاء الذي يؤكد 
املصدر النيابي املنتمي الى قوى 
الثامن من آذار انعقاده في منزل 
الصديق املشترك، وهو سياسي 

لبناني بارز تكتم على هويته.
في هذا الوقت رأى نائب حزب 
اهلل نواف املوس���وي ان معركة 
املقاوم���ة اآلن هي ضد الرئيس 
األميركي باراك أوباما وحكومة 
الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان 
الواليات املتحدة صرفت األموال 
الطائلة من أجل تشويه صورة 

املقاومة.
املوسوي وخالل احتفال في 

اجلنوب قال ان مشكلة تشكيل 
احلكومة هي ليست مع حزب اهلل 
وحلفائه، بل مع الذين يستمعون 
ال���ى الس���فيرة األميركية مورا 
الغربيني،  كوتيللي وللس���فراء 
الفتا الى ان ما حصل في وزارة 
االتصاالت والتمرد الذي حصل 
ضد الوزيرين شربل نحاس وزياد 
بارود هو موج���ه ضد الرئيس 
املكلف جنيب ميقاتي الثنائه عن 

تشكيل احلكومة اجلديدة.
في غضون ذلك اشارت اوساط 
مراقبة إنه في افغانستان يتراجع 
املشروع األميركي، فيما الصراع 

األميركي � الصيني يتصاعد في كل 
دول العالم وسيتطور مع الوقت. 
كذلك اخلالف األميركي الروسي 
في العديد من دول العالم، واذا 
خسرت روسيا سورية ستخرج 
من املنطقة ولن تعود، وستخسر 
موطئ القدم على شاطئ املتوسط. 
التعث���ر األميركي في  كم���ا أن 
العراق، وجيش مقتدى الصدر 
باالنتظار اذا تراجع األميركيون 
عن قرارهم باالنسحاب. الوضع 
في جنوب لبنان وقوة حزب اهلل 
وكذلك قوة حماس املتنامية، هذا 
باإلضافة الى التطورات املصرية 

وفتح معبر رفح وكلها لصالح 
سورية واملقاومة فيما األميركيون 
وحتديدا رئيسهم أوباما يتباهى 
فقط مبقتل ش���خص بن الدن، 
واثبتت األحداث ان القاعدة مازالت 
قوية ومتماسكة بعد موت زعيمها 
وصعدت عملياتها دون أن ننسى 
قوة ايران ودورها وجهوزيتها.

وحسب قراءة هذه الشخصيات 
فإنه ف���ي افغانس���تان يتراجع 
املشروع األميركي، فيما الصراع 
األميركي � الصيني يتصاعد في 
كل دول العالم وس���يتطور مع 

الوقت.

كشف مصدر نيابي لبناني من 
خط األكثرية اجلديدة »8 آذار« 
عن لقاء سري بني مساعد وزيرة 
اخلارجية األميركي���ة جيفري 
فيلتمان، ومعاون وزير اخلارجية 
االيرانية محمد رضا ش���يباني، 
انعقد في منزل صديق مشترك، 
خ���الل زيارتهم���ا املتزامنة الى 

بيروت في 20 مايو اجلاري.
ل� »األنباء« ان  وقال املصدر 
البحث بني الرجلني تناول الوضع 
في سورية والعراق، واحلكومة 
اللبنانية العصية على التأليف، 
محمد رضا شيبانيوقد خرجا بأفكار كثيرة وراقبا  جيفري فيلتمان

أخبار وأسرارحتليل إخباري

التفجير االرهابي الذي 
استهدف قوات »اليونيفيل« 

في منطقة الرميلة عند مدخل 
صيدا طال هذه املرة الكتيبة 

االيطالية التي تعد أكبر 
الوحدات األوروبية املشاركة 

في القوات الدولية )تليها 
الفرنسية واالسبانية(.

وصودف االنفجار مع إحياء 
اليونيفيل لـ »اليوم العاملي 

حلفظ السالم«... هذا االنفجار 
أعطي ثالثة تفسيرات:

1ـ تفسير 14 آذار )األمانة 
العامة( وتيار املستقبل )النائب 

نهاد املشنوق( وخالصته ان 
هذه العملية رسالة سورية 
املصدر الى املجتمع الدولي 

والى األوروبيني خصوصا ردا 
على العقوبات املتخذة ضد 
النظام السوري، خصوصا 

ان هذه الرسالة تأتي بعد أيام 
على »تهديد« كان أطلقه وزير 
اخلارجية السوري وليد املعلم 

وقال ان العقوبات ستضر 
بسورية وأيضا بأوروبا 

ومصاحلها.
2ـ تفسير 8 آذار وخصوصا 

حركة أمل وفيه ان هذا 
االستهداف يهدف الى 

»تطفيش« القوات الدولية 
ودفعها الى االنكفاء وترك 
اجلنوب وجعله مكشوفا 

أمام التهديدات االسرائيلية 
وإسقاط احلماية الدولية التي 

يؤمنها القرار 1701.
3ـ تفسير جهات ديبلوماسية 

يقول ان التفجير يستهدف 
بالدرجة األولى دولة أوروبية 

مشاركة في القوات الدولية 
هو الثاني بعد استهداف دولة 

استونيا األوروبية )خطف 
7 سياح استونيني في آذار 

املاضي(، والهدف هو رد 
انتقامي على التدخل األوروبي 

في الثورات والبلدان العربية.
واذ حتاط التحقيقات بسرية 

تامة، اال أن املعلومات 
األولية تشير الى »أن أصابع 

االتهام تتجه نحو »كتائب 
عبداهلل عزام« التابعة لتنظيم 

»القاعدة«.
فاملجموعة االرهابية اختارت 

املكان ذاته الذي سبق أن 
استهدفت فيه دورية دولية 
تابعة للقوة االيرلندية في 

كانون الثاني من العام 2008 
مع فارق أمتار قليلة وفي 
التوقيت ذاته وبعبوة من 

النوعية نفسها، وهذا يؤشر 
الى وجود ترابط بني عمليات 

التفجير التي تستهدف 
»اليونيفيل« من الناحية 

اللوجستية«.
كما مت رصد معلومات عن 
مجموعة أصولية تعمل في 
املنطقة وحتضر لعمل أمني 

ما، وجرى حتديد حركة 
اتصاالت مشبوهة ألشخاص 
في النقطة املمتدة من مدخل 

سبلني الى مدخل مدينة 
صيدا.

االعتداء على »اليونيفيل« 
اعتبر حادثا خطيرا ومقلقا 

لناحية انه:
1ـ مؤشر الى دخول لبنان 

في مرحلة االضطراب األمني 
وزعزعة االستقرار، وتأخذ 

أشكاال مختلفة ومتنقلة.
2ـ دليل آخر الى ان الوضع 
اللبناني مكشوف سياسيا 

وأمنيا في ظل حالة من الفراغ 
احلكومي تشكل بيئة سياسية 

مغذية لكل أنواع الثغرات 
والتهديدات األمنية.

3ـ يقيد حركة اليونيفيل في 
مهامها وتنقالتها خصوصا 
على خط بيروت ـ اجلنوب 
ويضعها في موضع انكفاء 

وأولوية حماية نفسها قبل أي 
شيء آخر.

4ـ يعيد طرح اليونيفيل 
على بساط البحث األوروبي 

لناحية دورها وأمنها وعددها 
ووجودها ومستقبلها.

من يقف وراء
 تفجير »اليونيفيل«

٭ سورية مرتاحة: عادت 
شخصيات لبنانية من دمشق 

بانطباع ان القيادة السورية 
مرتاحة لتطور األوضاع رغم 

الضغوط الدولية وتعتبر 
انها اجتازت مرحلة اخلطر 
في الداخل وتتفرغ خلوض 

مواجهة ديبلوماسية مفتوحة 
مع األميركيني واألوروبيني 

وسط تطورات جتري 
ملصلحتها وموازين قوى 

وتبدالت ليست لصالح أميركا.
٭ املوقف اللبناني: أبدت 

السلطات السورية ارتياحها 
للموقف اللبناني الرسمي 

املتضامن، وأوضحت 
مصادر ان التنسيق األمني 

بني اجليشني السوري 
واللبناني مازال قائما، 

خاصة في موضوع ضبط 
احلدود، عدا التنسيق 

واالتصاالت القائمة 
بني الرئيسني السوري 

واللبناني، وآخرها اتصال 
جرى قبل أيام قليلة 

من الرئيس بشار االسد 
بالرئيس ميشال سليمان 
وعبر خالله عن تقديره 

للموقف اللبناني الذي أبلغ 
للديبلوماسية األميركية 
حول موضوع العقوبات 

على سورية.
٭ النازحون يطالبون بضمانات 

للعودة: أفادت معلومات بأن 
بعض رجال الدين السوريني 

يقومون بزيارات الى قرى 
وبلدات وادي خالد بهدف 

اقناع النازحني بالعودة الى 
قراهم والتأكيد لهم على ان 

األمور عادت الى نصابها، 
وان أحدا لن يتعرض لهم 

بأذى ولن يجري اعتقالهم 
أو التحقيق معهم من قبل 

قوات األمن السورية، اال ان 
النازحني ال يتجاوبون مع هذه 

الدعوات، مطالبني بضمانات 
متكنهم من العودة من دون 

مضايقات.
٭ تبادل االتهامات: قال عضو 

القيادة القومية حلزب 
البعث العربي االشتراكي 

النائب عاصم قانصوه 
في حديث صحافي انه 
رأى »مواد عينية من 
مال وسالح ضبطت 

على احلدود اللبنانية 
� السورية، وبعضا من 

العمال السوريني في لبنان 
الذي حصلوا على مبالغ 

مالية للتوجه الى سورية 
وتنفيذ مهمة التخريب. 
ونحن في حزب البعث 

ضبطنا مجموعات متعددة 
تشتري السالح من منطقة 

بعلبك وبعض املناطق 
املجاورة وقد سلم أفراد 

هذه املجموعات، منهم من 
يحمل اجلنسية السورية 

الى السلطات السورية 
وآخرون لبنانيون سلموا 

الى اجلهات اللبنانية 
املختصة. وأنا بحكم موقعي 

كعضو قيادي في احلزب 
على اطالع كامل الى حد ما 

باملعلومات املتعلقة بهذه 
التحركات املشبوهة«.

في املقابل، كشف النائب 
الشمالي في كتلة 

»املستقبل« معني املرعبي، 
أن »مسلحني يدورون في 
فلك )8 آذار( وحزب اهلل 
عبروا احلدود الشمالية 

اللبنانية إلى داخل األراضي 
السورية«، مطالبا »بتوسيع 

عمل القوات الدولية 
لتشمل حماية املدنيني في 

عكار ووادي خالد، بعد 
انكفاء اجليش اللبناني 
من املنطقة«. وأشار إلى 

أن »احلدود الشمالية 
ممسوكة من قبل اجليش 

السوري«، وسأل عن »مدى 
قدرة اجليش اللبناني على 

حماية احلدود«، متخوفا 
من »وجود نية لدى اجليش 

السوري بالقيام بعملية 
أمنية خلطف النازحني 
الذين هم حتت رعاية 

الدولة اللبنانية«.

كتاب توضيحي من ريفي لم يصل إلى بارود ويوسف في بيروت اليوم

جلنة االتصاالت »نفست« التشنج حول الشبكة الصينية
وسليمان طلب رسميًا من القضاء التحقيق مع ريفي

اذا كان في موقع صاحب احلق 
وصاحب احلق س����لطان، كما 

تقول األمثال.
لكن الرئيس سليمان غطى 
ظهر أمس نقص املعطيات هذا 
بتوجيه كتابا الى وزارة العدل 
يطلب التحقيق في عدم استجابة 

ريفي لطلبات بارود.

يوسف: أنا عائد اليوم

م.يوس����ف والذي يعد في 
طليعة خبراء االتصاالت على 
مستوى الشرق االوسط، اعلن 
من باريس حيث يعالج عزمه 
العودة الى بيروت اليوم الثالثاء، 
س����اخرا من املطالبني بإصدار 
مذكرة جل����ب بحقه، موضحا 
انه موجود في فرنسا مبوجب 
إجازة موقعة من الوزير شربل 
نحاس تستمر حتى الثامن من 
يونيو لكنه قرر اختصار فترة 
وجوده في فرنسا ليعود اليوم 
وليؤكد للعماد عون انه ليس 
هاربا، وانه ينوي العودة، بل 
هو عائد بالفعل، وليس انه لن 
يعود كما قيل عنه، تهربا من 

مسؤوليته.
ونفى يوسف ما قاله عون 
في مؤمت����ر صحافي بعد ظهر 
االحد، عن انه احتفظ مبفتاح 
الطبقة الثانية من املبنى حيث 

الشبكة الصينية.
ورد الوزير نحاس على هذا 
بالقول ان املهندس يوسف عطل 
البطاقات التي تسمح للموظفني 

بالدخول الى هذا الطابق.
بالنسبة للواء أشرف ريفي، 
فقد نقلت مصادر أمنية عنه انه 
لم يخالف أوامر وزير الداخلية 
زياد بارود، وانه عندما أرسل 
الوزير بطلب لسحب قوة فرع 
الثانية  الطبقة  املعلومات من 
في »س����نترال العدلية« فورا، 
وقب����ل أن يعقد بارود مؤمتره 
الصحافي، أرسل له اللواء ريفي 
شرحا للموقف، حول طلب املدير 
العام ألوجيرو بإرسال قوة من 
فرع املعلومات الى املبنى، وانه 
طلب من الوزير بارود االطالع 
وإبالغه بالق����رار، اال ان كتاب 
ريف����ي وصل الى ب����ارود بعد 
مؤمتره الصحاف����ي، وحينها 
الوزارة  ف����ي  رفض املعنيون 

تسليم الكتاب الى الوزير.
بيروت - عمر حبنجر  ٭

ادعى الوزي����ر نحاس وبعض 
األط����راف السياس����ية وكل ما 
حصل هو جتربة 16 خطا من 

الشبكة فقط.
وش����دد حمادة على أهمية 
دور املجل����س، وان له الفضل 
في إعادة األم����ور الى نصابها 
ألن ما حصل في اإلعالم حول 
موضوع االتصاالت بات يهدد 

السلم األهلي.

ابراهيم  العدل  وكان وزير 
جنار ومدعي عام التمييز سعيد 
ميرزا ابلغا رئيس اجلمهورية 
ان مالحقة اللواء اشرف ريفي او 
اي من ضباطه، في موضوع عدم 
تنفيذ تعليمات وزير الداخلية، 
تتطلب معطيات قانونية معينة 
غير متوافرة في الظرف الراهن، 
مبعزل عن إحلاح الوزير شربل 
نح����اس على مالحق����ة اللواء 

ريفي وم.عبداملنعم يوس����ف، 
وتأكيد العماد ميشال عون من 
خلفه على ذلك، في وقت تتجه 
األمور نحو حلول على الطريقة 
اللبنانية، اي بتبويس اللحى 
وعفا اهلل عم����ا مضى، لكن ما 
يعيق األمر حتى اآلن، هو تكبير 
سلة االعتذارات لهذا الوزير او 
ذاك، وطبيعي ان يرفض االعتذار 
من ال يعتبر نفسه مذنبا، فكيف 

األجواء السياسية اللبنانية 
انتقلت الى مجلس النواب من 
باب »االتص����االت« والصراع 
احملتدم بني الوزير شربل نحاس 
ومن خلفه قوى 8 آذار والكتلة 
العونية، وبني املدير العام لهيئة 
»أوجيرو« املشغلة للهاتف في 
لبنان عبداملنعم يوسف، ومن 
خلفه تيار املستقبل واستطرادا 

قوى 14 آذار.
واستتبع ذلك، ورمبا ارتبط 
به، االش����كال الذي ترتب على 
منع قوى األمن الداخلي مرافقني 
للوزير نحاس من الدخول الى 
الهاتفية  مكان وجود الشبكة 
الصيني����ة ونقلها ال����ى مكان 
لم يع����رف، حيث اعتبر وزير 
الداخلية ف����ي ذلك جتاوزا له، 

وأعلن اعتكافه.

جلسة صاخبة

وقد »نفست« جلسة اإلعالم 
التش����نج  واالتصاالت أجواء 
واالحتقان حول موضوع وزارة 
االتص����االت والتي كادت تهدد 
السلم األهلي، كما قال النائب 
مروان حم����ادة الذي كان أحد 

عناصر الصخب والنقاش.
ب����دأت بحضور  اجللس����ة 
نيابي واسع للتصدي لتداعيات 
اخلالف ب����ني وزير االتصاالت 
شربل نحاس وهيئة »أوجيرو« 
الهاتفية وتاليا قوى األمن التي 
تتولى حماية الشبكة الهاتفية 
الثالثة موضوع اخلالف والتي 
كان يريد وزير االتصاالت وضع 

اليد عليها.
وقد ش����هدت اجللس����ة في 
بدايتها صخبا بني نواب قوى 
8 و14 آذار وبدأت تهدأ تدريجيا 

بعد توضيح األمور.
النائب حم����ادة أحد جنوم 
اجللس����ة أوضح ان الش����بكة 
الثالث����ة موضوع اخلالف هي 
هبة من الصني لتتولى الدولة 
طرحها كشبكة ثالثة الى جانب 
الش����بكتني احلاليت����ني، وهي 
موضوعة بتصرف »أوجيرو« 
مبرس����وم من مجلس الوزراء 
وبالتالي إلغ����اء هذا التصرف 
يتطل����ب مرس����وما مماثال من 
أمر غير  الوزراء وهو  مجلس 

ممكن في غياب احلكومة.
وأشار حمادة الى انه تبني 
انه لم يتم تشغيل الشبكة كما 

)محمود الطويل( نواب من 8 و14 آذار خالل جلسة اإلعالم واالتصاالت في البرملان أمس  

مصدر لـ »األنباء«: ما حصل في ذكرى النكبة لن يحصل بذكرى النكسة
اكد مرجع لبناني معني ان واقعة 15 مايو احلدودية لن تتكرر 
على االطالق، وان اجليش اللبناني ابلغ مختلف االطراف بأنه 
سيمنع التجمع عند احلدود اجلنوبية في اخلامس من يونيو 

املقبل، مبناسبة ذكرى حرب 1967 حتى وان كان بغياب السلطة 
السياسية املمثلة باحلكومة. واعتبر املرجع ان ما حصل في 

ذكرى النكبة شكل خرقا للقرار 1701 ولتفاهم ابريل 1996 الذي 
يحظر دخول الفلسطينيني الى منطقة جنوب الليطاني.

ونقل لـ »األنباء« نفي املرجع املعني ان يكون هناك تهريب 
اسلحة من لبنان الى سورية، او ان يكون هناك اطراف 

لبنانيون يقدمون الدعم املباشر للمعارضة السورية خالفا 
ملا يقال ويشاع، موضحا ان الدعم املقدم للمعارضة السورية 

يقتصر على املواقف السياسية، من قبل نواب منطقة الشمال، 
وابرزهم النواب خالد ضاهر ومحمد كبارة ومعني املرعبي، 
كما يقتصر على املساعدات االجتماعية واالغاثية للنازحني، 

وغالبيتهم مواطنون عاديون. واستبعد املرجع مالحقة النظام 
السوري ملعارضيه الهاربني الى لبنان، مباشرة او عبر احللفاء 
احملليني الن هؤالء احللفاء يعانون اآلن من الضياع، خصوصا 

بعد شلهم احلكومة وعجزهم عن تشكيل سواها.
وثمة سبب آخر يحول دون مالحقة املعارضني الفارين الى 
لبنان وهو تفادي االنزالق الى مشاكل امنية لئال يصطدم 

النظام بالدول العربية والغربية، او يتطور الوضع الى قيام 
جهات لبنانية متعاطفة بالدعم العلني واملباشر للمعارضة 

السورية، وهو ما يجد نفسه في غنى عنه اآلن.
وحول املخاوف من الهروب السوري الى االمام عبر تفجير 

الوضع في اجلوالن او جنوب لبنان، او االثنني معا كما سبق 
ان هدد احد اركان النظام رامي مخلوف، قال املرجع انه ال يرى 

احتماال كهذا، في املشهد السياسي واالمني االقليمي الراهن.
بيروت ـ ناجي يونس  ٭

عضو كتلة املستقبل ذّكر بالتهديدات الصادرة ضد قوات الـ »يونيفيل«

اجلّراح لـ »األنباء«: عون وحلفاؤه يفتعلون أزمات للتغطية على أحداث سورية
النائب اجلراح في  ولفت 
تصريح ل� »األنباء« إلى وجود 
قرار لدى ما يس���مى بالتيار 
»الوطن���ي احل���ر« وحلفائه 
أمني���ة  بافتع���ال خض���ات 
أزمات سياسية  وباستحداث 
حادة، به���دف التغطية على 
الس���ورية وخلق  األح���داث 
أرضية غير ثابتة أمام خطوات 
رئي���س اجلمهوري���ة العماد 
ميشال سليمان وأمام وزير 
الداخلية زياد بارود، والتي كان 
آخرها محاولة تفكيك األجهزة 
موضوع الهبة الصينية بحجة 
إعطائها لشركة »ام تي سي« 
التي أصدرت بيانا نفت فيه 
حاجته���ا الى تلك األجهزة او 
مطالبة الوزي���ر نحاس بها، 
معتبرا ان هذا النفي للشركة 
املذكورة يؤكد وجود نية لدى 
الوزير نحاس إما ببيع األجهزة 
كعادته في نه���ب املال العام 
وإما بوضعها بتصرف إحدى 
اجلهات احلزبية املتحالفة معه 
ومع العماد عون، معتبرا انه 
أيا تكن خلفية الوزير نحاس 
التي آل���ت الى اقتحامه مبنى 
التخابر الدولي، فهي تش���كل 

اعتداء على امللكية العامة واملال 
العام وبالتالي عمال إجراميا 

يعاقب عليه القانون.
هذا وأشار النائب اجلراح الى 
ان قوى األمن الداخلي بقيادة 
اللواء أش���رف ريفي تصرفت 
مبسؤولية عالية في حمايتها 
للمال العام من محاولة نهبه من 
قبل الوزير نحاس الذي سبق 
له ونهب مبلغ 300 ألف دوالر، 
وقبضه بواسطة أحد مستشاريه 
دون إجابته حتى الساعة عن 
كيفية صرف املبلغ املذكور وعن 
أسباب جتاوزه ألصول احملاسبة 
العمومية وعن أسباب احتجازه 
مبلغ مليار و800 مليون دوالر 
في حس���اب وزارة االتصاالت 
في مصرف لبن���ان، في وقت 
العامة  تدفع في���ه اخلزين���ة 
مبلغ 150 مليون دوالر خلدمة 
الدي���ن العام، مؤك���دا بالتالي 
الوزير نحاس  ان توصي���ف 
للواء أش���رف ريفي بالضابط 
املتمرد ه���و جتن وموجه إلى 
الشخص اخلطأ، في وقت يعلم 
فيه اجلميع ان من يحمل لقب 
التمرد بامتياز هو العماد عون 
ش���خصيا الذي حفل تاريخه 

باحلروب العبثية التي كلفت 
الكثير من  لبنان واللبنانيني 
الدمار واخلراب وذلك في موازاة 
مصادرته لقصر بعبدا أمال منه 
في الوصول الى كرسي رئاسة 
اجلمهورية، ناهيك عن تدميره 
أثناء حرب »اإللغاء« التي أقامها 
ضد »القوات اللبنانية« مبنى 
الواردات العائد لوزارة املالية 
في منطقة العدلية بهدف إخفاء 
الس���رقات واالختالسات التي 
ارتكبها مع فريقه خالل توليه 
رئاس���ة احلكومة العسكرية 

االنتقالية.
على صعيد آخر، وعن قرار 
الدولة اإليطالية بتخفيض عدد 
جنودها على اثر االعتداء على 
العاملة  العس���كرية  وحدتها 
حتت ل���واء »اليونيفيل« في 
اجلنوب، ذكر النائب اجلراح 
التي صدرت منذ  بالتهديدات 
م���دة غير بعي���دة عن بعض 
اجلهات اللبنانية املتحالفة مع 
إيران وسورية والتي عّبرت 
صراحة ع���ن تهديدات قوات 
اليونيفيل ت���ارة بالقول انها 
رهينة ومحاصرة وقد تكون 
عرضة لألذى فيما لو جترأت 

ال���دول األوروبية على اتخاذ 
اي موقف سلبي من سورية 
وإي���ران، متاما كاملوقف الذي 
اتخذته حيال األحداث السورية 
جراء استعمال سورية للعنف 
ض���د املواطنني، خصوصا ان 
جثة الشهيد الطفل )13 عاما( 
حمزة اخلطيب كش���فت عن 
الذي  التعذيب  مدى وحشية 
تع���رض ل���ه ويتع���رض له 
آالف املوقوفني في الس���جون 
واملعتقالت السورية، مؤكدا ان 
الدول األوروبية لن تتسامح 
مع املواضيع اإلنسانية أمثال 
التعذيب والبطش  عملي���ات 
وإراقة الدم���اء بحق املدنيني 
السوريني املطالبني باحلرية 
الى  والكرامة، مشيرا بالتالي 
ان استهداف الوحدة اإليطالية 
ينم عن رسالة واضحة للدول 
األوروبية كتلك التي ُوجهت لها 
سابقا عبر اختطاف السياح 
األستونيني والتي حاول الوزير 
نحاس إخفاء داتا االتصاالت عن 
فرع املعلومات ملنعه من متابعة 
خيوط اجلرمية والتوصل الى 

هوية اجلهة اخلاطفة.
بيروت ـ زينة طبّارة  ٭

رأى عضو كتلة »املستقبل« 
النيابية النائب جمال اجلراح، 
ان توقي���ت اقتح���ام الوزير 
نحاس ملبنى التخابر الدولي 
مبؤازرة حراسه )وما أكثرهم(، 
يرسم عالمات االستفهام حول 
األهداف احلقيقية الكامنة وراء 
هذا التصرف غير املسؤول، 
خصوصا ان نحاس وصل الى 
املبنى املذكور بصحبة بعض 
املجموعات اإلعالمية املجهزة 
بكاميرات تصوير، ما يؤكد انه 
قد خطط سلفا القتحام دائرة 
رسمية غير خاضعة لسلطة 
وصايته إمن���ا فقط ملراقبته، 
أعت���ى األنظمة  ان  معتب���را 
الديكتاتورية ف���ي العالم لم 
تش���هد عبر تاريخها اقتحاما 
لوزير برفقة مسلحني ملبنى 
إدارة رسمية لتفكيك أجهزة 
موضوعة بعهدة مؤسسة عامة 
مبوجب قرار صادر عن مجلس 
الوزراء، الفتا بالتالي الى ان 
ما شهده مبنى التخابر الدولي 
جّسد بلطجية الوزير نحاس 
في تعاطيه مع الش���أن العام 
على مذهب ُمس���ّيره ومعلمه 

العماد عون.

جمال اجلراح


