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حمليات  /تتمات

افتتاح مخيم «ال�شباب القومي العربي»
قتيل و 3جرحى في �إطالق نار بعين الحلوة
ً
عنيفا
مراد :ال يحق لأحد �أن ي�صادر حق الأجيال في المقاومة والتحرير �أبوعرب :الرد على اغتيال الأردني �سيكون
البقاع الغربي ـ أحمد موسى
افتتح مخيم «الشباب القومي العربي» أمس ،دورته
الـ  24في دار الحنان  -البقاع الغربي ،والتي ستنعقد
ما بين  26تموز الحالي و 7آب ،في حضور حوالي 180
شابا ً وشابة من  14دولة هي :مصر ،الجزائر ،المغرب،
تونس ،العراق ،سورية ،السودان ،االردن ،السعودية،
الكويت ،فلسطين ،ليبيا ،اليمن ولبنان.
وحضر الحفل أعضاء األم��ان��ة العامة للمؤتمر
القومي العربي الوزير السابق عبد الرحيم مراد،
عضو األمانة العامة للمؤتمر ماهر الطاهر ،مساعدة
األمين العام للمؤتمر رحاب مكحل ،نادية بو ركبة،
أحمد مرعي ،مدراء المخيمات سعيد أيوب وعبد الله
عبد الحميد (لبنان) وأحمد كامل (مصر) ،وحشد من
الشخصيات السياسية والثقافية والحزبية والفصائل
الفلسطينية.
ب��داي��ة ،تمنى رئيس منظمة «شبيبة االت��ح��اد»
فريد ياسين أن «تكون تجربة المخيم النموذج الذي
يحتذى به لتأسيس وحدة األم��ة» ،منوها بـ«الدور
المحوري ال��ذي يلعبه المؤتمر القومي العربي في
تكريس المشروع النهضوي وتنمية الروح القومية
والتفاعل بين الشباب العربي في ظل محاوالت القوى
االستعمارية الحثيثة لتفكيك وحدة المجتمع العربي
وإضعاف نسيجة االجتماعي كمدخل لتكريس القابلية
لالستعمار».
بدوره شكر الطاهر لمراد «وقوفه إلى جانب فلسطين
في أعقد الظروف خصوصا ً أن المخيم يتزامن مع ثورة
 23يوليو(تموز) التي قادها الراحل جمال عبد الناصر
رمز العزة والكرامة في هذا الزمن العربي الرديء الذي
تتسع فيه دائرة الصراع العربي واالحتراب الطائفي»،
داعيا ً إلى «ضرورة مواجهة كل المخططات والمشاريع
التي تستهدف األمة في وجودها حاضرا ً ومستقبالً من
خالل ضرب فكرة القومية والوحدة وإضعاف نهج
المقاومة».
من جهته ،ألقى المشارك محمود قزموز من فلسطين
كلمة بإسم الشباب حدّد فيها «مكانة فلسطين الدينية
والتاريخية واالستراتيجية» ،داعيا ًإلى «ضرورة تبني
الخيار القومي كآلية لمواجهة كل مشاريع التدخل
األجنبي والغزو الخارجي كشرط أساسي للتحرر من

مراد متوسطا ً المشاركين في المخيم
التبعية وعدم االستقرار واالحتراب الطائفي».
ور ّك��ز مدير المخيم محمد إسماعيل في كلمة له
على «فكرة مخيم الشباب القومي العربي من حيث
النشأة واأله��داف» ،واعتبره «نقلة نوعية في تاريخ
العمل الوحدوي العربي» ،داعيا ً «الشباب إلى ضرورة
مواجهة كل مشاريع التقسيم التي تهدد األمن القومي
العربي» .كما نوه بـ«الدور الكبير الذي يلعبه المؤتمر
كمرجعية فكرية للتمسك بالعروبة والهوية القومية
الجامعة وتجسيد المشروع النهضوي العربي».
بدوره ،ر ّكز مراد على أن «ظاهرة مخيمات الشباب
القومي العربي قياسا ً إلى المشهد العربي العام هي
أفضل ما تبقى من رصيد الوحدة العربية لبلورة موقف
مشترك مما يجري حاليا ً من محاوالت لقوى االستعمار
لتشويه العروبة وإضعاف الحس القومي ،وتوسيع
دائرة التخلف والتشرذم والتجزئة» ،معتبرا ً «أن ما

يسمى بالربيع العربي الذي أضحى خريفا ً ماحقا ً
بتحويل العمران إلى خراب ،والس ّكان إلى نازحين،
واألمن إلى خوف ،واالستقرار إلى فوضى ،والدولة إلى
دويالت ،والجيوش إلى ميليشيات».
وش��دد على «دور الراحل جمال عبد الناصر في
الدعوة الى الوحدة العربية كآلية لحفظ الوحدة
الوطنية وحماية نسيجها االجتماعي ،وتحقيق
العدالة االجتماعية ،وتحرير فلسطين التي اعتبرها
القضية األم التي ال مجال فيها للحلول الوسط ،وأنه ال
يحق ألحد أن يصادر حق هذا الجيل واألجيال القادمة
في المقاومة والتحرير».
ثم تو ّزع المشاركون إلى  12مجموعة حملت أسماء
م��دن عربية ه��ي :بيروت ،دمشق ،بغداد ،صنعاء،
الشارقة ،السويس ،القيروان ،المدينة المنورة ،جرش،
دير ياسين ،فاس ،قسنطينة والكويت.

كما ك��ان متوقعا ً س��اد التوتر
مخيم عين الحلوة م��س��اء أمس
ف��ي أع��ق��اب إص��اب��ة عنصرين من
تنظيم جند الشام في إطالق النار
بالشارع التحتاني للمخيم وهما:
محمد ع .ومحمود ع..
كما أصيب عنصر حركة فتح
( ط .م) في اطالق نار في منطقة
الرأس األحمر داخل عين الحلوة،
فيما قتل مدني فلسطيني يدعى
دياب .م.
وعلى ال��ف��ور ،شهدت المنطقة
اس��ت��ن��ف��ارا ً عسكريا وإط�ل�اق نار
في الهواء ،وج��رت بين القيادات
الفلسطينية لمنع تفاقم األمور.
وكان المخيم شهد ليل أول من
أمس إطالق نار متقطع في الشارع
الفوقاني من قبل عناصر حركة
«فتح» وسط استنفار مسلح من
دون وق��وع إص��اب��ات ،بينما بدت
الحركة صباح أمس خجولة جدا ً
على ام��ت��داد منطقة الصفصاف
شماال ً وصوال ً إلى الكنايات جنوبا ً
مع إقفال القسم األكبر من المحال
التجارية.
وفي أول تصريح له بعد اغتيال
ال��ع��م��ي��د ط�ل�ال األردن�����ي المتهم
بقتله تنظيم «جند ال��ش��ام» ،قال
العميد محمود عبد الحميد عيسى
الملقب بـ«اللينو»« :نحن اآلن في
موقف ال يتح ّمل استنكارات وال
بيانات هزيلة ،بل يستدعي موقفا ً
فلسطينيا ً م��وح��دا ً لنواجه هذه
العصابات ال��ت��ي تستهدف حق
العودة ،وهي عصابات متصهينة
أصبح مشروعها معروفا ً ومكشوفا ً
للجميع .لذلك ندعو جميع فصائلنا
وأبناء شعبنا الغيورين الشرفاء
إلى عدم السماح لهذه العصابات

آالت اإلع�ل�ام وال��ح��روب النفسية على إخ��ف��اء النتائج
والعبث بها وتحويرها وتزويرها أش ّد فعالً ،ألنّ النصر
والهزيمة في نهاية المطاف معادلتان تتصالن مباشرة
بكيف تتلقى عقول الناس نتائج المواجهات والتسويات.
وف��ي ال��ح��ال��ة الناتجة م��ن م��واج��ه��ات م��م��ت��دّة منذ سقوط
ج��دار برلين ونهاية وتفكك االتحاد السوفياتي وإطالق
توسع حلف األطلسي حتى جورجيا وأوكرانيا
مشاريع ّ
وص��والً إل��ى ح��روب «إسرائيل» كصانع وحيد للسياسة
في الشرق األوسط ،وحربي العراق وأفغانستان لتطويق
إي���ران وان��ت��ه��اء بحرب إس��ق��اط س��وري��ة وتوظيف تنظيم
«ال��ق��اع��دة» وقبله «اإلخ����وان المسلمين» إلن��ج��از المهمة،
وبعد ك ّل ذلك حرب السعودية على اليمن ،ليكون التفاهم
النووي التسوية التي تفتتح عهد التسويات التي ترمي
األط���راف المتقابلة بك ّل ثقلها لحجز مقاعد وث��ي��رة على
مائدة المفاوضات التي تستع ّد الستضافة المتحاربين
ك ّل برصيد ما جمع من أسباب ورصيد قوة ،فما هو معيار
الحكم على التسويات في رسم مشهد النصر والهزيمة؟
 تنشط أدوات الحرب النفسية واإلعالمية مرة أخرىلرسم معادالت قائمة على التالعب البصري ،فيبدأ التبشير
بقراءة تربط تحديد النصر والهزيمة بالعنوان اإلعالمي
الذي رفعته قوى الحرب وعلى رأسها أميركا ،وهو منع

عالقات هذا الحلف البينية متصاعدة نحو التماسك والقوة،
أم يبدو القلق وتنتشر الشكوك وترتفع أصوات الشكوى
وينبري الموقعون يدافعون عن خيارهم باعتباره أفضل
الممكن؟ وعلى الضفة المقابلة كيف تبدو ح��ال الرئيس
ال��روس��ي وال��ق��ي��ادة اإلي��ران��ي��ة وال��رئ��ي��س ال��س��وري وقائد
المقاومة ،مفعمة بالثقة والشعور باالستقرار ومصادر
القوة ،أم جمع للقلق والخوف على المصير ،وكيف تبدو
عالقاتها البينية ملتبسة وم��زروع��ة بالشكوك أم مفعمة
بمنسوب الثقة واليقين بالتماسك؟
 أوباما يقول إنه لو ترشح لوالية ثالثة فسيفوز بها،فهل هي عالمة الثقة أم هي الحجة المسبقة في حال فشل
ح��زب��ه ب��ال��ق��ول إن المشكلة ف��ي ال��م��رش��ح ال���ذي ي��ب��دو أنه
هيالري كلينتون وليس في التفاهم النووي ال��ذي يجهد
أوباما وفريق لتسويقه لدى األميركيين من جهة ،وتوزيع
التطمينات على الحلفاء المذعورين الذين ينامون على قلق
ويصحون على آخ��ر من جهة أخ��رى .في المقابل خرج
ك�� ّل من قائد الجمهورية اإلسالمية في إي��ران والرئيس
السوري وقائد المقاومة وقالوا كالما ً ال يحتاج تفسيرا ً
وال إض��اف��ة لكالمهم وم��ا ف��اض منه ك��ع�لام��ات الشعور
بالقوة والثقة والتماسك.
ناصر قنديل

الأطل�سي :ال لمنطقة حظر ( ...تتمة �ص)1
أزمة النفايات إلى الحلول الموقتة

طغى ملف النفايات على النقاش السياسي في لبنان ،حيث تكثفت
اجتماعات اللجنة المولجة متابعة قضية النفايات في السراي
الحكومي برئاسة الرئيس تمام سالم ،وأكدت على القرارات التي
اتخذت ليل االثنين ومراحل التنفيذ التي تقضي برفع النفايات من
شوارع العاصمة بيروت وضواحيها إلى أماكن مؤمنة موزعة على
جميع المناطق إلى أن يصار إلى إجراء المناقصة وتلزيم العارض.
وعقدت اللجنة المولجة متابعة قضية النفايات اجتماعا ً في
السراي الحكومية أمس ،برئاسة سالم وبمشاركة وزراء :الصناعة
حسين الحاج حسن ،شؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج ،المالية
علي حسن خليل ،الزراعة أكرم شهيب ،الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،البيئة محمد المشنوق والتربية والتعليم العالي الياس
بو صعب.
ولفت أمين سر اللجنة محمد المشنوق إلى أن اللجنة أكدت على
القرارات التي اتخذت االثنين ومراحل التنفيذ ،وأبدت ارتياحها إلى
سير العمل الذي سيستكمل بإجراءات إضافية أعطيت التعليمات في
شأنها لغرفة العمليات في مجلس اإلنماء واإلعمار ،وتقرر أن تعقد
اللجنة جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.
ولفتت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» إلى أن ملف النفايات وضع
على طريق الحل الموقت ويتم اآلن البحث بالتفاصيل في اللجنة
المصغرة ويقضي هذا الحل الموقت بنقل نفايات بيروت وضواحيها
إلى أمكنة مؤمنة وموزعة على مختلف المناطق إلى أن يحصل فض
العروض وسند االلتزامات للعارض وريثما يصار إلى إجراء مناقصة
في بيروت وبانتظار الحلول الجذرية التي هي إما إنشاء مطامر وإما
اعتماد تقنية التحليل الحراري».
فيما قالت مصادر وزارية أخرى لـ«البناء» إن اجتماع اليوم لم يصل
إلى أي نتيجة لكن سيستكمل في جلسة الغد متوقعا ً الخروج بحلول.
وبعد المعلومات التي تحدثت عن نقل شاحنات النفايات إلى بعض
المناطق في بيروت والبقاع ،قطع أهالي منطقة عين دارة طريق عين
دارة  -ضهر البيدر وأعلنوا رفضهم استقدام النفايات إلى المنطقة،
وأكدوا أنهم سيحجزون كل شاحنة نفايات ممكن أن تمر من المنطقة.
ونفى وزي��ر البيئة محمد المشنوق نفيا ً قاطعا ً كل ما ورد بأن
شاحنات رمت النفايات في عدد من المواقع ،خصوصا ً في نهر بيروت
وفرن الشباك وعدد من المناطق ،وأوضح بحسب بيان صادر عن
مكتبه اإلعالمي أن أي شاحنة تعمل في إطار الخطة التي وضعتها
اللجنة الوزارية لم تفرغ أي نفايات في أي موقع من تلك المواقع».

القضاء يضع يده على الملف

وفي السياق ،تابع النائب العام المالي القاضي الدكتور علي
إبراهيم ،دراسة ما توصلت إليه التحقيقات األولية في ملف شركتي
«سوكلين» و«سوكومي» واألموال المستوفاة من الصندوق البلدي
المستقل ،وأصدر ق��رارا ً تمهيديا ً قضى بتعيين لجنة فنية يبلغها
القيام بمهام حددت في نص القرار على أن ينظر في ضوء ما تتوصل
إليه بالمقتضى القانوني.
ورد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على قرار القضاء
بالقول « :على القاضي إبراهيم أن يعيد النظر في قرار تعيين لجنة
فنية بملف سوكلين وسوكومي ،وإذا أراد أن يحاسب أحدا ً عليه أن
يتوجه إلى اإلدارة التي عملت مع سوكلين وليس مع الشركة نفسها».

الشارع ينتفض

وتفاعلت أزم��ة النفايات لدى األوس��اط الشعبية ومؤسسات
المجتمع المدني والناشطين بعد أن «بلغ السيل الزبى» لدى
المواطنين الذين اختنقوا بروائح النفايات السامة على مدى
أسبوعين وبعد أن تمادت الدولة في إهمالها بمعالجة األمر ،حيث
عمد المعتصمون إلى قطع الطريق باتجاه وزارة البيئة وشارع بلس
في الحمرا ،ووصل المتظاهرون إلى محلة «سبيرز» ،واعترضوا
سيارة لوزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس الذي قال تعقيبا ً
على االعتصام« :طوقني  15شخصا ً ونعتوني بالحرامي ورموني
بالنفايات ولفظت صفة االدعاء على أحدهم» ،وعلى الفور أعطى
المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود توجيهاته إلى
النائب العام االستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر وإلى قوى األمن
الداخلي ،بإجراء التحقيق سريعا ً وطلب توقيف المعتدين.
كما نفذ ناشطون في حملة «طلعت ريحتكم» التي انطلقت عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،اعتصاما ً ومسيرات تخلله إقفال طرق
في وسط بيروت ،احتجاجا ً على «الحلول الوهمية».
كما تجمع عدد من الناشطين أمام ساحة رياض الصلح بالتزامن
مع انعقاد جلسة مجلس ال���وزراء ،ورش��ق المعتصمون البيض
باتجاه السراي الحكومي وسط هتافات «ارحل».
وعقد تكتل التغيير واإلصالح اجتماعه األسبوعي برئاسة رئيس
التكتل العماد ميشال عون في دارته في الرابية ،وأكد المجتمعون
الصالحين لكي يتشاركوا سو ّيا ً
أن الحكومة هي مكان ّ
الشركاء ّ
أزمات الوطن.
وعقب االجتماع ،أش��ار وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل إلى أن «هذا الملّف دخل في االبتزاز السياسي والتهديد
اإلعالمي الذي طاولنا بموضوع الحكومة .وأكد باسيل رفض التكتل
«أيّ إغراء في موضوع النفايات وص ّوتنا على هذا الموضوع ،وجدّد
القول ،بأن «الحكومة هي مكان ّ
الصالحين لكي يتشاركوا
الشركاء ّ
ٌ
شريك صالح نم ُّد يدنا للناس
سو ّيا ً أزمات الوطن» .وأضاف« :نحن
لكي ن ّتفق ونح ّل أزمات الدّولة من دون انتقائية».
وقالت مصادر التيار الوطني الحر» لـ«البناء» أن فريق  14آذار
هو الذي أوصل هذا الملف إلى ما وصلنا إليه اليوم واآلن يطلب
منا الشراكة لكن عندما جمع بعضهم األموال ونشر الفساد في هذا
الملف لم نشاركهم في ذلك بل قدمنا مشروعا ً لحل األزمة لكنهم
رفضوه في الحكومات السابقة».

أزمة النفايات تتقدم على أزمة الحكومة

وتقدمت أزمة النفايات على األزمة الحكومية في ظل استمرار
االتصاالت بين المعنيين إليجاد مخارج لألزمة ،حيث أرجئت
جلسة األمس لمزيد من المشاورات وإلفساح المجال أمام بعض
الوزراء لمتابعة معالجة أزمة النفايات ،في حين ال تزال استقالة
سالم موضع أخ ٍذ ورد ،حيث تلقى سالم اتصاالت دعم من سفراء
بعض الدول العربية واألجنبية شددوا خاللها على الحفاظ على
الحكومة كخشبة خالص للبنان.
وأعلنت األمانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة تمام
سالم ،أرجأ الجلسة لمزيد من المشاورات ،على أن تعقد الجلسة
الدورية للمجلس العاشرة من صباح الخميس المقبل.
وأكد وزير اإلع�لام رمزي جريج لـ«البناء» أن مجلس ال��وزراء

احد المصابين من جند الشام
أمني وسياسي جهّزوا وخططوا
لتنفيذه أياما ً طويلة وهم يحاولون
النيل من العقيد األردني» ،مشددا ً
على أنها «عملية اغتيال جبانة

تصب في خدمة مشاريع االحتالل
اإلسرائيلي وإثارة الفتن في المخيم
وتهجير المخيمات من البارد إلى
اليرموك».

نحن �أقوى ( ...تتمة �ص)1

المنت�صر والمهزوم ( ...تتمة �ص)1
إيران من امتالك سالح نووي واالنطالق من قيام التفاهم
على التزام إيراني بتقديم ضمانات االمتناع عن امتالك
برنامج ن��ووي عسكري للقول إنّ التسوية تحمل نصر
قوى الحرب والعقوبات ،والمتحدثون يعلمون أنّ إيران
باعت ما ال تريد وم��ا ال تملك وحصلت في المقابل على
م��ا تريد وم��ا يملك خصومها ،أو يخرج الخطاب القائم
على رهانات المكاسب التي حققتها إيران للقول ستتفكك
إيران بقوة الرفاهية التي يجلبها الحصول على مال وفير،
كمن يقول سيتقاتل الفلسطينيون على الحكم إذا تح ّررت
فلسطين بكامل ترابها ويعتبر أن «إسرائيل» التي تكون
قد زال��ت وفقا ً لهذه الفرضية منتصرة ،بينما التسويات
هي فعل تاريخي اجتماعي تنجزه مجتمعات ودول في
م��ا بينها إلن��ه��اء عهد ن��زاع ط��وي��ل ،فما ه��و معيار النصر
والهزيمة فيها؟
 تقدّم التسويات بذاتها لنا أداة قياس النصر والهزيمةفيها ،وهي بالقيمة الشعبية السياسية التي تمنحها لك ّل
من طرفي التوقيع عليها ،فيكفي النظر إلى الحال الداخلية
لك ّل من طرفي التوقيع على امتداد الجبهتين ورؤية مدى
الثقة والشعور بالقوة واالستقرار السياسي والشعبي،
لمعرفة المنتصر والمهزوم .فهل يبدو الداخل األميركي
و«اإلسرائيلي» والسعودي والتركي مستقراً ،وهل تبدو

بالتغلغل داخ��ل مجتمعنا ،لذلك
يجب مواجهتها بكل ما أوتينا من
إمكانات».
من جهته ،نفى قائد القوة األمنية
المشتركة في لبنان اللواء منير
المقدح أن يكون أعلن أيا ً من أسماء
المشتبه بهم في جريمة اغتيال
األردن����ي ،وف���ق م��ا ي��ت��داول على
صفحات ال��ت��واص��ل االجتماعي.
وقال« :اللجنة األمنية الفلسطينية
العليا هي المخ ّولة وحدها إعالن
أس��م��اء المشتبه بهم ،وك��ان من
ال��م��ق��رر أن تعقد اجتماعا ً (اول
من) أمس لبحث األوضاع األمنية
في عين الحلوة واإلط�لاع على ما
توصلت إليه لجنة التحقيق ،غير
تأجل بسبب تشييع االردن��ي
انه ّ
على أن ي��ح��دد م��وع��ده الح��ق��اً»،
محذرا ً «من الشائعات التي تهدف
الى إيقاع الفتنة وزي��ادة التوتير
في وقت أح��وج ما نكون فيه إلى
الوعي وتوخي الدقة والتنبه».
إلى ذلك ،أكد القائد العام لقوات
األم��ن الوطني الفلسطيني اللواء
صبحي أبو عرب «أن الرد سيكون
عنيفا ً وم��دوي��ا ً ول��ن نسكت على
اغتيال قادتنا على أيدي حفنة م َّمن
يريدون زعزعة األمن واالستقرار
في المخيم ،ه��ذه الحفنة تسعى
إل��ى إح���راق مخيم عين الحلوة
وتهجير سكانه على طريقة ما
ارتكبته في مخيم نهر البارد لكننا
سنكون أق��وى من المصيبة التي
ح��لّ��ت باستشهاد ق��ائ��د م��ن ق��ادة
«فتح» ،وسنتعالى على الجراح
ألنّ حماية المخيم واستقراره ال
تكون إال ببذل الدماء والتضحيات
والجريمة لن تم ّر بال عقاب».
واعتبر «أن م��ا ح��دث اغتيال

ورئيسه تمام سالم ارتأوا إرجاء الجلسة لفسح المجال أمام الوزراء
المعنيين للعمل إليجاد حلول موقتة ألزمة النفايات كما أن اهتمام
مجلس الوزراء منصب على موضوع النفايات وال يمكن مناقشة آلية
عمل الحكومة قبل حل هذا الموضوع الطارئ وألن ما كان سيقال في
الجلسة عن اآللية يمكن تأجيله إلى جلسة الخميس».
ونقل مصدر وزاري عن سالم لـ«البناء» أن االستقالة حق يملكه
رئيس ال��وزراء ويستعمله عندما يريد ،إال أن المصدر استبعد أن
يستعمله اآلن إال إذا رأى ذلك مناسبا ً أي عند االستمرار في تعطيل
الحكومة.
وأضاف المصدر« :أن سالم تلقى اتصاالت من المملكة العربية
السعودية لدعم موقفه واستمراره في رئاسة الحكومة ،كما تلقى
اتصاالت دعم من العديد من سفراء الدول العربية واألجنبية ومن
أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ،وجميعهم شددوا
على دعم سالم وحكومته ألنها خشبة الخالص األخيرة أمام هذا
الفراغ الضارب في كل المؤسسات».
ونقل المصدر عن سالم امتعاضه واستياءه من هذا الوضع
الحكومي وأزمة النفايات ،وأنه على رغم صبره الطويل وصدره
الواسع ،سيتصرف بحزم دائما ً بما يحقق مصلحة لبنان».

لقاء عون ـ مقبل

ومن جهة أخرى أشار مصدر في التيار الوطني الحر إلى أن العماد
عون سأل وزير الدفاع سمير مقبل خالل لقائه معه أول من أمس في
الرابية« ،إذا لم ننجز ملف التعيينات في مجلس الوزراء ،فما هو إذا ً
دور الدولة والدستور والقوانين والحكومة؟ فأجاب مقبل :أنا أؤيد
مبدأ التعيينات لكن ماذا لو لم يحصل توافق في مجلس الوزراء
على مرشحين للمناصب األمنية؟ فرد عون :يجب أن يكون هناك
تعاون على حصول التوافق وإال يكون هناك تواطؤ».
وأكد المصدر أن «الوزير مقبل اتفق مع العماد عون على السير
بإجراء التعيينات إال أن الشق اآلخ��ر لم يتعهد به وهو حصول
التوافق على قائد فوج المغاوير العميد شامل روك��ز ،ما يعني
بحسب المصدر أن العملية لم تنته والوعود شيء والحقيقة شيء
آخر».
وجدد المصدر تمسك التيار ببحث آلية عمل الحكومة في الجلسة
المقبلة قبل بحث أي من بنود جدول األعمال.
وفي إطار جولته على القيادات السياسية ،زار مقبل معراب
حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،وجدد
مقبل التأكيد أن «اسم قائد الجيش سيبقى معلقا ً حتى أيلول ،حينها
يتخذ وزير الدفاع اإلجراءات الالزمة وفق القوانين».

نصرالله :نتع ّرض لمعركة وجود

وأطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس خالل
افتتاح مؤتمر «متحدون من أجل فلسطين ـ إسرائيل إلى زوال»
متحدثا ً في الشأن اإلقليمي والقضية الفلسطينية ،حيث أكد أنّ
«القضية الفلسطينية هي قضية حق ال لبس فيه».
ولفت السيد نصرالله إلى أننا «نتعرض لمعركة وجود ليس
لها سابقة في تاريخ المنطقة» ،وأوضح أنّ «صراع الوجود الذي
تعيشه األقليات في المنطقة أدى إلى أن تصبح إسرائيل خطرا ً
ثانوياً».

لم نح ّرم الموسيقى مطلقا ً وال الشعر مطلقا ً وال
المسرح والسينما والتلفزيون مطلقاً.
لم نقل لطالبنا الذين يدرسون في المعاهد الدينية
خذوا حرفية النص بال تدقيق في سنده ومضمونه ،وال
ُتعملوا عقولكم وأفهامكم.
لم نقل إنّ الشريعة وحدها كل الحياة ولكنها روح
الحياة وماؤها.
وحج فقط.
لم نقل إنّ الدين هو صالة وصوم
ّ
لم نقل إنّ اإلنسان يجب أن يتبع الفقهاء إتباعا ً
أعمى.
ل��م نقل إنّ أي رج��ل دي��ن يمكن أن يُفتي للناس
بالحالل والحرام.
لم نقل للناس أن ال تفكروا وال تتعلموا وال تبدعوا وال
تتقاربوا وال تلتقوا.
لم نقل للناس كونوا (كالبهيمة المربوطة همها
علفها ،أو المرسلة شغلها تقممها ،تكترش من أعالفها
وتلهو عما يراد بها).
لم نقل للناس كونوا عبيدا ً راضخين مستسلمين
صامتين ساكتين بحجة أن الدين ال يسمح بالخروج
على ولي األمر حتى ولو كان ظالما ً وفاسقاً.
لم نقل ألحد أدرس القرآن وال ت��درس شيئا ً آخر،

وتعلم الفقه وال تتعلم علوما ً أخرى.
لم ندعُ إليمان بال عمل أو عمل بال إيمان.
لم ندعُ إلى تزويج الفتيات باإلكراه وحبس النساء
في البيوت وحرمانهن من التعليم والعمل.
ولم نقل بحقهن أنهن ُخلقن بطبيعة تختلف عن
طبيعة الرجل.
نحن لم ندعُ إلى التكاسل وأن تتحول شعوبنا إلى
شعوب مستهلكة وتابعة.
ل��م ن���دعُ إل���ى ال��خ��ي��ان��ة واالس��ت��س��ـ�لام ونسيان
فلسطين وتركها للذئاب التي تسمــي نفسهــا دوال ً
ديمقراطية.
نحن دعاة القوة ودعاة الحق.
نحن أهل المعرفة واإليمان نحن دعاة الدين الذي
يمأل األرض بالقسط والعدل والعزة والكرامة.
نحن دع��اة السالم والتسامح والحوار واحترام
اآلخرين.
نحن دع��اة أن ننتصر على أهوائنا قبل أعدائنا.
نحن أهل اإلسالم المحمدي األصيل الذين نقول صبحا ً
الص َر َ
ومسا ًء (اهْ ِد َنا ِّ
س َتقِيمَ) .ها نحن هكذا ،لذلك
اط ا ْل ُم ْ
نحن أقوى وسننتصر!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

تون�س ...حال مراجعة ( ...تتمة �ص)1
ح��ال مراجعة عميقة لسياساته
خالل واليته والتي كانت مشاركته
في رحلة غزة نقطة البداية فيها.
وف����ي ال���م���ه���رج���ان ال��ش��ع��ب��ي
الحاشد الذي نظمه التيار الشعبي
ال��ت��ون��س��ي وال��ج��ب��ه��ة الشعبية
المعارضة للحكومة القائمة في
قصر ال��م��ؤت��م��رات ،وف��ي ال��ذك��رى
الثانية الغتيال النائب العروبي
الناصري التقدمي محمد براهمة
على يد اإلره��اب ،بعد أسابيع من
اغتيال رفيقه القيادي في الجبهة
أيضا ً المناضل الحقوقي شكري
بلعيد ،كانت الهتافات تصدح عاليا ً
كلما ذك��ر خطيب كلمة فلسطين،
وك��ان��ت أع�ل�ام فلسطين ترفرف
عاليا ً جنبا ً إل��ى جنب م��ع أع�لام
تونس وسوريا تأكيدا ً من الحضور
ومن الخطباء إن ما تمر به سورية
م��ن محنة دم��وي��ة غير مسبوقة،
وم��ا تشهده م��ن ح��رب كونية ال
مثيل لتوحشها وتدميرها ،إنما
كان نتيجة االرتباط الوثيق بين
سورية وفلسطين ،وبين سورية
والنهج المقاوم من أجل فلسطين،
تماما ً مثلما ك��ان احتالل العراق
وإف���رازات���ه وت��داع��ي��ات��ه مرتبطا ً
بموقف العراق الملتزم تاريخيا ً
بقضية فلسطين.
وفي اإلع�لان الصادر عن ندوة
«وحدة القوى التقدمية العربية»
ال��ت��ي دع��ا إليها التيار الشعبي
في ذك��رى استشهاد أمينه العام
ومؤسسه الحاج البراهمة ،كان
واض��ح��ا ً أن التقدميين ال��ع��رب
ومعهم أحرار العالم باتوا يدركون
أن أقصر الطرق وأسلمها لبعث
اليسار العربي وتجديد دوره يكمن
في استعادة هذا الدور على طريق
فلسطين ليتكامل م��ع التيارات
الرئيسية األخ���رى ف��ي األم���ة ،بل
ليؤكد أن الحركة القومية العربية
إم��ا أن تكون تقدمية أو ال تكون،
وأن مشروع النهوض الوحدوي
لألمة ال يكتمل إال إذا ك��ان العدل
االجتماعي واالس��ت��ق�لال الوطني
والتنمية المستقلة والديمقراطية
أركانا ً ثابتة من أركانه ال تتقدم
األم���ة على ط��ري��ق ه��دف منها إال
وت��ج��د نفسها متقدمة باتجاه
الهدف اآلخر.
كانت فلسطين هي الطريق وهي

الهدف بالنسبة للتونسيين ،منذ
كنت تسمع هتافات مؤثرة «الجهاد
في فلسطين يا تجار الدين» وكنت
تلمس بوضوح رفض التونسيين
لفكرة إقامة قواعد عسكرية أميركية
في بالدهم تحت أي الذرائع ،وكنت
ت�لاح��ظ م��ن دون ص��ع��وب��ة كيف
يجتمع التونسيون بكل خياراتهم
العقائدية والسياسية على رفض
اإلرهاب المتسلل إلى بالدهم وعلى
اإلقرار أن التساهل معه في ساحة
عربية أدى إل��ى تفشيه ف��ي كل
الساحات.
ولم يعد صعبا ً أن تالحظ مدى
ارتفاع منسوب الوعي والنضج
والحكمة ل��دى التونسيين عن
منسوبه في مرحلة األي��ام األولى
للثورة حيث ظن كل تيار أو جماعة
أن باستطاعته إق��ص��اء اآلخ��ر أو
إل��غ��اءه م��ن ال��ح��ي��اة التونسية
ل��ي��ك��ت��ش��ف م���ع ال���وق���ت ك���م ك��ان
مخطئا ً باالستخفاف بقوة اآلخرين
وبالمبالغة في تقدير قوته.
ق��ب��ل ع��ام��ي��ن ون���يّ���ف ،وخ�لال
أكثر من زي��ارة إلى تونس ،كنت
أج��د صعوبة في إقناع أصدقاء
لي من كل التيارات الفاعلة على
ال��س��اح��ة التونسية ف��ي البحث
ع���ن م��ش��ت��رك��ات ت��ج��م��ع��ه��م مع
تيارات أخ��رى ،وعن تكامل ال بد
منها بين كل مكونات المجتمع
ال��ت��ون��س��ي ع��ل��ى ق��اع��دة حماية
الوطن والثورة واحترام الهوية
العربية اإلسالمية المنفتحة على
روح العصر وقيم الحداثة ،لكنني
في زيارتي األخيرة لمست تحوال ً
هاما ً باتجاه وح��دة التونسيين
إزاء المخاطر التي تهدد بالدهم،
وتجابه األفخاخ التي تنصبها لهم
الحكومات االستعمارية لإليقاع
بينهم وبين أشقائهم المجاورين
أو األبعدين.
في تونس أيضا ً حماسة كبرى
ل��دى التونسيين تجاه الجزائر
والجزائريين ،فكلما كان يُذكر اسم
الجزائر في ن��دوة أو مهرجان إال
ويرافقها تصفيق ح��ار يقول لكل
المتالعبين بالعالقات التونسية
ال��ج��زائ��ري��ة وغ��ي��ره «ال تلعبوا
بيننا وبين إخوتنا الجزائريين»،
خ���ص���وص���ا ً ب���ع���د أن ت���ن���ادى
الجزائريون إل��ى حمالت لزيارة

تونس تضامنا ً مع شعبها وإنقاذا ً
لسياحتها بعد التفجير اإلجرامي
في فندق «مرحبا امبريال» في
سوسة ،وهو التفجير الذي يلمس
ك��ل م��ن ي����زور ت��ون��س وي��ت��ج��ول
في مناطقها السياحية ،ال سيما
الساحلية منها ،كيف ترك تأثيرا ً
سلبيا ً على السياحة في تونس.
وعلى رغم كل األوضاع الصعبة
التي يعيشها التونسيون في كل
مجال ،فإنك تشعر أن في تونس ما
يمكن أن تسميه «حال استدراك»
لكثير من االندفاعات اإلقصائية
االن��ف��ع��ال��ي��ة ،وه���ي ال��ح��ال التي
حمت ثورة تونس من االنزالق إلى
مهاوي الفتنة التي عرفتها أقطار
أخرى.
«حال االستدراك» هذه مفتاحها
كلمة واح���دة ه��ي اح��ت��رام اآلخ��ر
والقبول ب��ه ،وشعارها ه��و قول
م��أث��ور ل�لإم��ام الشافعي« :رأي��ي
صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ
يحتمل الصواب.»...

معن ّ
بشور

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض الجراء مزايدة لبيع مواد
غير صالحة لالستعمال في دائرة طرابلس.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع في 2015/8/21
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
صباحاً.
بيروت في 2015/7/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
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