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حزب اهلل :م�ستمرون في مواجهة
«ال�شيطان الأكبر» �أميركا
أك���د ح���زب ال��ل��ه أن���ه وع��ل��ى رغ��م
التحوالت في المنطقة واالتفاق النووي
اإليراني  -الغربي «فإننا في موقعنا
الطبيعي في مواجهة أميركا الشيطان
األكبر» ،مشيرا ً إلى حاجة لبنان إلى
صياغة سياسات وطنية في كل األمور
وعلى رأسها السياسة الوطنية للدفاع.
وأشار وزير الصناعة حسين الحاج
حسن إل��ى «أن لبنان أم���ام مرحلة
سياسية ح��س��اس��ة ،ب��اع��ت��ب��ار أن ال
انتخابات رئاسة جمهورية حتى اآلن،
وأن موقع الرئاسة شاغر وال اتفاق
سياسيا ً حول هذه االنتخابات» ،الفتا ً
إلى أن «المجلس النيابي معطل بفعل
ق���رارات سياسية عند بعض القوى
واألط���راف ،والحكومة متعثرة بفعل
االستئثار السياسي واإلص���رار على
تعطيل الشراكة في البلد من قبل أطراف
معينين».
وأك��د الحاج حسن خ�لال افتتاحه
معرض ص��ور ف��ي بهو قلعة بعلبك
األثرية ،أن هناك قرارا ً بتعطيل الوصول
إلى قانون انتخابات عصري ألنه بداية
اإلصالح.
وأوضح أن «اللجنة الوزارية المكلفة
بإيجاد حل ألزم��ة النفايات ،وصلت
إلى حائط مسدود ،فلنر اآلن المساعي
لتصدير النفايات ،لم يبق لدينا حل
للنفايات إال تصديرها ،ألن الدولة
خالل عشرين سنة لم تتمكن من إنشاء
محرقة ،وال استطاعت إيجاد مطمر
صحي غير الناعمة ،وال تمكنت من
إقناع الناس في أي منطقة».
وأك��د الحاج حسن «حاجة لبنان
إلى صياغة سياسات وطنية في كل
األمور وعلى رأسها السياسة الوطنية
للدفاع» ،متسائالً« :لماذا لم يسلّح
ال��ج��ي��ش اللبناني خ�ل�ال االج��ت��ي��اح
ال��ص��ه��ي��ون��ي ع����ام  1978وخ�ل�ال
االعتداءات التي سبقته ،ولماذا لم ينفذ

خالل االحتفال في قلعة بعلبك
القرار الرقم 425؟» ،وأضاف« :تذكرون
صفقات الميراج والكروتال والبوما ،أين
كانت سياساتكم الدفاعية؟ هل كانت
بمقولة قوة لبنان في ضعفه التي لم
تحم لبنان من االجتياح «اإلسرائيلي»
عام  1982واحتالل ثلثي لبنان بما في
ذلك قصر بعبدا رمز السيادة والحرية
واالستقالل والعاصمة بيروت؟».
وأك��د ال��ح��اج حسن «ال��ت��زام حزب
الله والمقاومة بالدولة ومؤسساتها
وسياستها ،أكثر من معظم القوى التي
تدعي الحرية والسيادة واالستقالل».
وت��وج��ه إل��ى ق��وى  14آذار بالقول:
«تعالوا لنتفاهم ماذا يعني العبور إلى
الدولة ،هل العبور إلى الدولة بتهميش
بعض أفرقاء الوطن ،وحرمانهم من
حقوقهم ،والحوار معهم من أجل تقطيع
الوقت ،حوار مرة يبدأ في الخارج ويكمل
في لبنان ومرة يبدأ في لبنان ويكمل
في لبنان ،بين تيارين في الحكومة
من أجل إيجاد قواسم مشتركة للعمل
السياسي».
وأشار إلى أنّ «سبب تعطيل الحكومة

ه��و ع���دم ال��ت��زام ت��ي��ار «المستقبل»
بالتزاماته مع التيار الوطني الحر».
وأك��د عضو كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب علي ف��ي��اض خ�ل�ال احتفال
تكريمي أق��ام��ه ح��زب الله ف��ي ذك��رى
أسبوع احد عناصره في حسينية بلدة
«ماض حتى النهاية
بريقع ،أن الحزب
ٍ
ف��ي مواجهة الجماعات التكفيرية،
وأن��ه ب��إذن الله تعالى يمتلك شروط
اإلنتصار».
وأض��اف« :إننا ماضون أيضا ً في
معركتنا وفي موقعنا المقاوم الدفاعي
في مواجهة العدو «اإلسرائيلي» حتى
النهاية ،وماضون في مؤازرة الشعب
الفلسطيني المظلوم حتى النهاية»،
الفتا ً إل��ى أن��ه «وعلى رغ��م التحوالت
في المنطقة ومن التداعيات والدالالت
التاريخية الكبيرة لالتفاق النووي
اإلي��ران��ي  -الغربي فإننا في موقعنا
الطبيعي في مواجهة أميركا الشيطان
األك��ب��ر ب��س��ي��اس��ات��ه��ا اإلس��ت��ك��ب��اري��ة
اإلستعمارية المهيمنة التي تسعى إلى
إضعاف األمة».

مواقف واحتفاالت داعمة للجي�ش في عيده
تواصلت أمس االحتفاالت العسكرية والشعبية بعيد
الجيش في مختلف المناطق.
وبالمناسبة ارتفعت الفتات في ساحات بلدات قرى
البقاع الشمالي والهرمل ،تضمنت ع��ب��ارات التأييد
والتحية للجيش وال��رح��م��ة لشهداء المواجهة مع
العصابات التكفيرية وحماية تراب الوطن والدفاع عنه
ووحدته وحماية العيش الواحد.
وشهدت بلدة القاع مسيرة ح��اش��دة ،ش��ارك فيها
كاهن البلدة وفعاليات بلدية واختيارية وممثلون عن
الجمعيات األهلية واالندية الكشفية وصوال ً الى مركز
الجيش في البلدة.
وأقيم في بلدة المشرف في الهرمل ،احتفال بمشاركة
ضباط من الجيش وحضور حشد من فاعليات واهلي
المنطقة.
كما احتفل أهالي وفعاليات بلدة الخرايب بعيد
الجيش ،فانطلقوا بدعوة من نادي الفجر الثقافي الى
حاجز القاسمية للجيش وق��دم��وا لعناصره ال��ورود
والحلوى .كما وزعوا العلم اللبناني على المارة.
وأقام مركز كامل يوسف جابر الثقافي اإلجتماعي في
النبطية ،ون��ادي بيت الطلبة ،ولمناسبة عيد الجيش
حاجز محبة أمام السراي الحكومي في مدينة النبطية،
حيث وزع األطفال العلم اللبناني وعلم الجيش وصور
الشهيد المقدم ربيع كحيل والحلوى على المارة.
ووجه النائب ياسين جابر في المناسبة تحية إكبار
وإجالل للجيش ،وقال« :في زمن التجاذبات السياسية
والجدل العقيم ،يبقى جيشنا اللبناني الباسل السياج
الحامي للوطن والمدافع عن األرض والشعب ،وهو يقدّم
يوميا ً الشهداء دفاعا ً عن حدود هذا الوطن وسيادته
واستقراره .إن جيشنا اللبناني يستحق منا كل الدعم
المعنوي والسياسي على دوره الوطني الرائد».
ودعا إلى «االلتفاف حول المؤسسة العسكرية ألنها
تجسد الوحدة الوطنية أبهى تجسيد من خالل دفاعها
عن لبنان وسد المنافذ للرياح الخارجية ومواجهة
ت��داع��ي��ات وارت����دادات ازم��ة المنطقة وع��دم السماح
للتكفيريين واإلرهابيين بأن يكون لهم موطئ قدم في
لبنان».
وأضاف« :ما ّ
نغص علينا فرحة هذا العيد أنه باألمس

ودعت المؤسسة العسكرية بطالً من أبطالها هو الشهيد
المغوار المقدم ربيع كحيل ،ابن مدينة النبطية» ،وحيا
أرواح الشهداء «الذين سقطوا في نهر البارد وعبرا
وعرسال والعديسة وشبعا الذين رووا بدمائهم تراب
الوطن» ،موجها ً تحية كبيرة «ألبطال المقاومة الذين
يقفون اليوم مع جيشنا الوطني جنبا ً إلى جنب للدفاع
عن تراب هذا الوطن في مواجهة اإلرهاب واإلرهابيين
كما دافعوا وما زال��وا عن الجنوب في مواجهة العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ودع���وة مخلصة للبنانيين جميعا ً
للتماسك والتمسك بخيار ال��وط��ن ال��واح��د الموحد
والجيش ومؤسساته األمنية الحامية للسلم األهلي
واألمن واإلستقرار في ربوع الوطن كل الوطن».
وأكد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق
وديع الخازن «التضحيات التي يقدمها الجيش والقوى
األمنية لحماية السلم األهلي» ،ودعا إلى «دعمه لمقاومة
اإلرهاب».
وقال في تصريح إن «األولوية اآلن للجيش ومساندته
في سهره المتواصل على أم��ن ال��ب�لاد ،ألن��ه في قلب
شعاراته الثالثة عنوان للتضحية واإلفتداء».
وأش��ار الى أن «ما يحصل على جبهة جرود البقاع
الشرقية وما يعد لهجمات إرهابية يؤكد إحكام المؤسسة
العسكرية ،بقيادة العماد جان قهوجي ودعم المقاومة
الوطنية ،سيطرتها على األرض ،في ظل التسلل لخرق
مواقع الجيش ،ما يفرض دائما ً ضريبة الدم من عناصر
األمن في الجيش وقوى األمن الذين يأخذون بصدرهم
الدفاع عن المواطنين األبرياء».
وأضاف« :وإذا كان لهذه الحكومة أن تعطي رعاية
أساسية لألمن واإلستقرار النسبي ،فهو دعم للجيش
والقوى األمنية لتحرير البالد من هواجس التفجيرات
ولتأمين الوصول إل��ى اإلستحقاق الرئاسي ،كمقوم
وراع للمؤسسات على إختالفها».
رئيسي في السلطة
ٍ
وأكد أن «مقاومة هذا العدو المتربص بنا في الداخل،
توازي مقاومة العدو المترصد لنا على الحدود الجنوبية
سواء بسواء ،فهما وجهان لعملة واحدة ،هي اإلرهاب».
أمس
واعتبر «تج ّمع العلماء المسلمين» «أننا في
ّ
الحاجة الى وجود الجيش اللبناني والسوري لدفع
الخطر المحدق عن بالدنا».

ن�صب تذكاري لل�شهيد الجمل في المزرعة
أقيم مساء أول من أمس حفل إزاحة
الستار عن النصب التذكاري للعقيد
الشهيد نور الدين الجمل في منطقة
كورنيش المزرعة بيروت برعاية قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي وذلك
لمناسبة ال��ذك��رى السنوية األول��ى
الستشهاد الجمل في معركة تصدي
الجيش لالرهاب في بلدة عرسال.
حضر الحفل ممثل رئيس مجلس
ال��ن��واب ع��ض��و المكتب السياسي
لحركة أمل محمد الخواجة والنائب
عمار ال��ح��وري ممثالً الرئيس سعد
الحريري ورئيس المجلس البلدي
لمدينة بيروت المهندس بالل حمد
والعميد أسامة العطشان ممثالً قائد
الجيش العماد جان قهوجي باإلضافة
إل��ى ضباط من األم��ن العام واألم��ن
ال��داخ��ل��ي وف��ع��ال��ي��ات وشخصيات
عسكرية وسياسية.
وألقى العطشان كلمة أكد فيها «ان
المواجهات البطولية التي خاضها
الجيش في عرسال لم تكن مواجهات
موضعية عادية في بقعة جغرافية
محددة وض��د مجموعة خارجة عن
القانون بل كانت بظروفها ونتائجها
محطة مفصلية في الدفاع عن لبنان
ب��أس��ره م��ن خطر الفتنة والتفكك
وال��ت��ش��رذم واالن��ح�لال وص���وال ً الى
تغيير هوية لبنان».
ووج��ه حمد خالل الحفل« ،تحية
إكبار الى روح الشهيد ووعد بمتابعة
م��س��ي��رة ال��ش��رف ف��ي سبيل لبنان
ال��واح��د والعيش المشترك ولبنان

أوض��ح وزي��ر الشباب والرياضة
عبدالمطلب حناوي أن جلسة مجلس
الوزراء غدا ً األربعاء ستكون استكماال ً
للبحث في المواضيع التي تم تداولها
في الجلسة التي عقدت في  30تموز
الماضي.
وش����دّد ع��ل��ى ض����رورة ان تبتّ
الحكومة عددا ً من الملفات االقتصادية
كي ال يخسرها لبنان علما ً ان قيمتها
تبلغ نحو  700مليون دوالر كهبات
وقروض.
وأش���ار ح��ن��اوي إل��ى ض���رورة ان
يستكمل مجلس ال��وزراء البحث في
آلية عمله ،الف��ت�ا ً ال��ى ان موضوع
التعيينات األمنية ليس مدرجا ً على
ج���دول األع��م��ال ،وإمكانية طرحه
من خارج الجدول تكون بيد رئيس
الحكومة تمام سالم ،بناء على طرح
من وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل الذي
يعرض أسماء عدّة ،وفي حال اتفق
ثلثي أعضاء المجلس يتم تعيين
رئيس لألركان خلفا ً للعميد الركن
وليد سلمان الذي سيس ّرح في  7آب
المقبل.

الجم ّيل :من ال
يح�ضر «عمرو»...
وجه رئيس حزب الكتائب النائب
س��ام��ي ال��ج��م� ّي��ل ن���داء إل���ى رئيس
الحكومة ت��م��ام س�ل�ام ،ط��ال��ب�ا ً منه
«الضرب بيد من حديد على الطاولة»،
وقال« :أنا أعرف انه ليس داخالً في
الصفقات وال مصالح خاصة له في
هذه الملفات كحزب الكتائب ،ولكن
عليه القيام بما يلزم وطرح األفكار
والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء
وم��ن يحضر يحضر وم��ن ال يريد
الحضور «عمرو ما يحضر».

النابل�سي التقى
وفداً عراقي ًا
واستقبل الشيخ عفيف النابلسي،
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ش��ورى العلماء في
ال��ع��راق الشيخ يوسف الناصري
وال��ش��ي��خ ج���واد ال��خ��ال��ص��ي ،حيث
ت��ش��اور معهما بحسب ب��ي��ان ،في
«شؤون المنطقة والعراق».
واع��ت��ب��ر النابلسي «أن ال��ع��راق
بدأ يتعافى بفعل تضحيات القوى
األمنية والحشد الشعبي الذين أمامهم
مهمات أخرى ،ليبقى هذا البلد موحدا ً
ونظيفا ً من اإلره��اب ألن قوة العراق
من قوة بقية البلدان العربية».
ورأى «أن البوصلة يجب أن تبقى
فلسطين ،ألن الكيان «اإلسرائيلي» هو
أساس الشر والفساد ،وإذا ما اتحدنا
جميعا ً فإن أهل المنطقة سيشعرون
ب��األم��ن وال��س�لام وستعود أواص��ر
اإلخوة والوحدة إلى ربوعهم».

التحديات».
اما زوجة الشهيد ،سناء اسماعيل
الجمل ،فألقت كلمة مستذكرة زوجها،
مشيرة الى انها باستشهاده «فقدت
األخ والزوج والصديق» ،وأضافت انه
«لم يخلط بين واجباته العسكرية
وواجباته العائلية ،فمن ربّى عائلة
متماسكة ربّى وطنا ً متماسكاً».
وأش���ارت إل��ى أن «زوج��ه��ا اختار
الوطن والقسم ،وبذلك ماتت األنانية
الفردية».
وف��ي الختام ق��دم العطشان درع
قيادة الجيش إلى حمد وسلمه كتاب
شكر م��ن ق��ي��ادة الجيش على هذه
المبادرة.

ال ت��زال أزم��ة النفايات م��ن دون
حلول جذرية بانتظار االتفاق على
تصديرها وال���ذي م��ن المتوقع أن
يقاربه مجلس ال��وزراء في جلسته
غدا ً األربعاء.
ولهذه الغاية عقد ن��واب بيروت
عماد الحوت ،نبيل دو فريج ،عاطف
مجدالني ،جان اوغاسابيان ،عمار
ح����وري ،س��ي��رج ط��ورس��رك��ي��س��ان
ومحمد قباني ،اجتماعا ً أم��س في
مجلس النواب ،بحث في موضوع
النفايات ،وبحضور وزي��ري البيئة
محمد المشنوق والسياحة ميشال
فرعون.
وعلى األثر قال فرعون« :مشكلة
النفايات وانعكاساتها على صعيد
األم���ن االج��ت��م��اع��ي واألم���ن البيئي
واألمن الصحي ،ال تزال مستمرة ولو
ك��ان هناك ل � ّم موقت داخ��ل بيروت
ولكن ال يظهر أن هناك حلوال ً حتى
اآلن».
وأض��اف« :بعد اجتماع المجلس
ال��ب��ل��دي ،اجتمعنا ك��ن��واب بيروت
مع ال��وزي��ر المشنوق ،وطالبنا إما
بإيجاد مطمر أو ترحيل النفايات .كما
طلبنا توضيح وتنفيذ ق��رار ترحيل
النفايات ،بمعنى معرفة المطالب
لدى الشركات التي تريد الترحيل،
وكم تستطيع شركة سوكلين ان تفرز
نفايات كغاية أولية لترحل ،إن كانت
 300أو  400طن ويصبح هذا القرار
الطارئ ال��ذي ك��ان يجب أن يدرس
منذ شهر أو شهرين ،أمامنا في شكل
واضح خالل يوم أو يومين .وعلمنا
أن هناك خبراء فرنسيين يدرسون
هذا الخيار جديا ً وكلنا نعرف انه بعد
اسبوع أو اسبوعين لن يعود هناك
حل لموضوع النفايات في بيروت
والوقت يداهمنا».
من جهة أخرى ،دعا رئيس لجنة
البيئة النائب مروان حمادة الى جلسة
تعقد عند العاشرة والنصف من قبل
ظهر الخميس المقبل ،وذلك لمتابعة
البحث في موضوع النفايات.
وك���ان ع��دد م��ن ال��ش��ب��ان قطعوا
صباح أمس ،الطريق في مرج علي -
شحيم احتجاجا ً على رمي النفايات
ال���ى ج��ان��ب ال��ط��ري��ق م��ا ادى ال��ى
تحول المنطقة مكبا ً لنفايات القرى
والبلدات المجاورة .ووضع الشبان
المستوعبات والنفايات في وسط
الطريق وطالبوا المسؤولين وبلدية
شحيم برفعها والعمل على منع
رميها نظرا ً الى ما تسببه من تلوث
في المنطقة.
وبعد الظهر ،باشرت بلديات إقليم
ال��خ��روب برفع النفايات من وسط
ال��ط��ري��ق ف��ي م���رج ع��ل��ي ،بواسطة
ومساع
الجرافات ،وذلك بعد اتصاالت
ٍ
قامت بها القوى السياسية واتحاد
البلديات والبلديات ف��ي المنطقة

قطع الطريق في اقليم الخروب

للتخفيف من معاناة األهالي.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ب��اش��ر ات��ح��اد
بلديات المتن بتوزيع أكياس ملونة
لفرز النفايات على البلديات ،لتقوم
بدورها بتوزيعها على المواطنين
ضمن نطاقها.
وق���ام االت��ح��اد بصيانة اآلل��ي��ات
المخصصة لجمع النفايات المقدمة
من االتحاد األوروبي عبر مكتب وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل
دو فريج ،والتي تقوم بجمع النفايات
ع��ل��ى ال��ط��رق ال��رئ��ي��س��ي��ة ف��ي ق��رى
المنطقة السياحية بامتياز.
ون��اش��د أه��ال��ي بلدتي بشامون
ودير قوبل من جهتهم ،المسؤولين
المعنيين عن ملف النفايات وال سيما
خلية األزمة المكلفة من قبل مجلس
ال��وزراء واللجنة الوزارية برئاسة
رئيس الحكومة تمام سالم التدخل
لدى البلديات والعمل على ايجاد حل

سريع ،بعدما بات مدخال البلدتين من
جهة طلعة مثلث خلده  -الشويفات
شبه مغلقين من جراء تكدس أطنان
النفايات منذ  3أسابيع حيث بدأت
تهدد الصحة العامة للمواطنين
وتفشي األوبئة واألمراض.
وه�����دد س���ك���ان ت��ل��ك ال��م��ن��اط��ق
بالتصعيد الشعبي الواسع ،في حال
لم تتحرك البلديات لتقوم بواجباتها
على ال��ف��ور ل��رف��ع ال��ض��رر الصحي
والبيئي عن أهالي وسكان البلدتين.
ونبهت «كتلة ن��واب زحلة» في
بيان بعد اجتماعها ال���دوري «من
خطورة نقل النفايات إلى أية بلدة
في زحلة وقضائها».
ورفضت الكتلة «التصور الذي
نشر ف��ي اإلع�ل�ام وبحثته اللجنة
ال����وزاري����ة ال��م��ص��غ��رة ل��م��وض��وع
النفايات والقاضي بنقل النفايات
وطمرها ف��ي بعض ال��ك��س��ارات في

مراد وحمدان وح�سيب وبلقزيز والمن�صوري
حا�ضروا في مخيم ال�شباب القومي

اللقاء الكاثوليكي:
�إلهاء النا�س
بمعي�شتهم جريمة
شكر المجلس التنفيذي للقاء
الكاثوليكي ف��ي ب��ي��ان بعد جلسة
عقدها «جميع الصادقين من أبناء
طائفة ال��روم الكاثوليك وغيرها من
اإلخوة اللبنانيين الذين تجاوبوا مع
بيان اللقاء المعلن بتاريخ  27تموز
.»2015
ولفت اللقاء إل��ى أن «الحقوق ال
تحصل بالتمني وال نعالج المشاكل
ّ
بعد حصولها ال بل نقول ال يحصل
اع��ت��داء على ح��ق��وق اص�ل� ًا اذا كان
صاحب هذه الحقوق مرهوب الجانب
محترما ً وصاحب قرار ومرجعية».
ورأى «أن إلهاء الناس بمعيشتهم
ولقمة عيشهم ونفاياتهم واستشفائهم
ورواتبهمواستغاللطيبتهموصبرهم،
جريمة بحق الوطن واالنسان فاذا كان
المسؤولون في هذا الوطن غير قادرين
على قيادتنا دائما ً الى األمن واألمان
واالزده���ار والعيش الكريم وتأمين
ابسط الخدمات للمواطنين رغم مرور
 25عاما ً على انتهاء حربنا األهلية
فهي مصيبة وليفسح المجال أمام
غيرهم من بين القادرين على ذلك،
اما اذا كانوا قادرين وال يفعلون ،وهذا
هو الواقع بنظرنا فالمصيبة اعظم
فيقتضي ليس فقط افساح المجال
لغيرهم بل محاسبتهم ايضا ً على ما
فعلوه ويفعلوه».

«�أمل» :ق�ضية
ال�صدر �أولويتنا

النصب التذكاري
الماضي العريق الذي يعانق الحاضر
المتجدد وتحقيق تطلعات ابنائه».
ول��ف��ت إل��ى أن «اإلره����اب يش ّكل
النقيض الواضح للمجتمع اللبناني
القائم على التنوع واالنصهار بين
جميع مكونات الوطن» ،مشيرا ً الى
ان «اللبنانيين يدركون ان ال معنى
للبنان م��ن دون قيمه ال��ت��ي طالما
جعلت منه منارة الشرق ونموذجا ً
لالنسانية».
وأوضح أن «مبادرة بلدية بيروت
بإقامة النصب التذكاري هي دليل
على اعتزاز بيروت بتضحيات الشهيد
ودليل على تضامن اللبنانيين مع
جيشه والوقوف الى جنبه في وجه

حناوي :مو�ضوع
التعيينات لي�س
على جدول الحكومة

�أزمة النفايات بال حلول بانتظار االتفاق على ت�صديرها

أك���د ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ال��رئ��اس��ة في
«حركة أمل خليل حمدان ،في كلمة
خ�لال رعايته لسهرة ن��ار لكشافة
الرسالة االسالمية في مدينة الشهيد
زهير شحادة الكشفية في انصار،
في حضور عدد من القادة الحركيين
والكشفيين ،ان «متابعة قضية جريمة
إخفاء اإلم��ام موسى الصدر ورفيقية
ه��ي قضية أساسية بالنسبة الى
الحركة ولقيادتها وأنها موضع عناية
ورعاية وهي أولوية تشكل حالة دائمة
ومستمرة عند قيادة الحركة المتمثلة
بدولة الرئيس نبيه بري وكذلك لدى
لجنة المتابعة وعائلة اإلمام الصدر».
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مراد مع المشاركين في المؤتمر
استضاف مخيم الشباب القومي العربي الـ 24المنعقد
في دار الحنان في لبنان وبمشاركة أكثر من  180شخصا ً
وفدوا من  14دولة عربية ،في نهاية األسبوع الماضي،
رئيس حزب االتحاد عضو األمانة العامة للمؤتمر القومي
العربي الوزير السابق عبدالرحيم م��راد ،أمين الهيئة
القيادية لحركة الناصريين المستقلين  -المرابطون
العميد مصطفى حمدان ،رئيس مركز دراس��ات الوحدة
العربية واألمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
الدكتور خير الدين حسيب ،المفكر الدكتور عبد اإلله بلقزيز
عضو األمانة العامة السابق للمؤتمر القومي العربي
األمين العام السابق لمخيمات الشباب القومي العربي،
وعضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الدكتور عبد
اإلله المنصوري.
وأكد حمدان في مداخلته «تحول الربيع العربي إلى
صقيع من المحيط إلى الخليج بعدما كان فرصة للنهضة
والتطور والتخلص من أنظمة االستبداد والقهر» .واعتبر «ما
يجري من إرهاب وقتل وسفك دماء واقتتال طائفي وصراع
مذهبي نتاج الفكر الذي انتجته الجماعات التكفيرية التي
قسمت األوطان إلى جمهوريات ،وكانتونات تحت مسميات
ّ
طائفية ومذهبية».
وأكد أن «حتمية التاريخ تفرض أن تحرير فلسطين يمر
حتما ً عبر الدور الذي يجب أن يؤديه القوميون العرب ،وأن
الشرذمة والتجزئة تبعدانا عن فلسطين».
أم��ا الدكتور حسيب فربط «فشل ح��رك��ات التغيير
واالنتفاضات العربية بغياب البرنامج وع��دم وضوح
الرؤية ،وعدم وجود النخبة القادرة على فعل التغيير».
وعن الموقف من إي��ران ذكر بموقف المؤتمر القومي
العربي الذي أكد في بياناته أن «إيران عمق استراتيجي
لألمة العربية واالسالمية وضرورة التعامل معها كصديق
محتمل وليس كعدو محتمل» ،وأكد «حاجة العرب الماسة
الى أمن قومي عربي عبر تفعيل اتفاق الدفاع العربي
المشترك وضرورة وجود قوة عسكرية عربية لضمان أمن
الخليج».
وتوقف مراد من جهته ،عند «مخطط التفكيك واعادة
التركيب الذي استهدف المنطقة العربية منذ عام 1982

 .وفي سياق تحليله لـ«نتائج ثورات ما يسمى بالربيع
العربي» أكد نجاحها في تحقيق« :تدمير الجيوش العربية
المحيطة بالكيان الصهيوني ،مصادرة العروبة عبر شعار
مصر أوال ً ولبنان أوال ً والعراق أوال ً واستبدالها بهويات
فرعية ومذاهب وطوائف ،تشويه جوهر الدين من خالل
ربطه باالرهاب .تهجير المسيحيين ،وتدمير البنى التحتية
داخل كل األقطار العربية وتصفية القضية الفلسطينية».
وشرح الدكتور المنصوري «مفهوم العروبة الجديدة
وبعدها الحضاري والثقافي الذي يتجاوز مبدأ التقوقع
العرقي والتعالي الساللي ،والذي يكرس التواصل ويرسخ
الوحدة باعتبارهما الضمان األساسي الذي يسمح للعرب
باسترجاع ماضينا الزاهر ويدفع بنا الى االنخراط في
الحضارة االنسانية المعاصرة».
وتحدث الدكتور بلقزيز الذي حدد مجموعة مقدمات
حاكمة لتفكيره من أهمها «التأكيد أن ما جرى منذ اندالع
الحراك الشعبي في تونس ومصر وما تالها من تحركات
شبابية وشعبية في ساحات عربية عدة تنتمي الى ارادة
شعبية تطلعت الى إحداث التغيير السياسي الذي يفتح
الباب أمام عملية انتقال ديموقراطي ال يشتبه في أمره
وبعيدا ً من الترتيب في مطابخ غربية ،لكن ذلك لم يكن
بريئاً ،فبعضه دست فيه أنوف وأدي��ر من وراء حجاب،
ودخلت على خطه إرادات أجنبية .كما جرت مصادرته
وركوبه من قوى سياسية منظمة وآخذه الى نتائج غير
تلك التي كان الشباب يأملون في تحقيقها».
وكان المشاركون قد عقدوا حلقات نقاش خالل اليومين
الماضيين حول مواضيع عدة.
وزار المشاركون قلعة بعلبك ولبوا دعوة على الغداء
من قيادة حركة أمل في البقاع .كما زار المشاركون مدينة
زحلة وتعرفوا إلى معالمها.
وزاروا ايضا ً الجامعة اللبنانية الدولية وحضروا
احتفال التخرج السنوي ولبوا دعوة إلى العشاء.
وأمس زار المخيم مراد ،ممثل حزب الله أحمد قمر ،عضو
اللجنة المركزية في الجبهة الديموقراطية عبدالله كامل،
مدير مركز «عمر المختار التربوي» محمد نجم الدين،
وممثلون عن فصائل فلسطينية وفاعليات.

المنطقة» ،م��ؤك��دة أن «المحاولة
لن تمر وأن البقاعيين يرفضون أن
يتحول سهلهم وجبالهم إلى مكبات
لنفايات العاصمة وغيرها».
ودعا النائب غسان مخيبر «وزارة
البيئة وال��ح��ك��وم��ة ،ك��ل ف��ي إط��ار
صالحياته الخاصة ،ال��ى اإلس��راع
في استعمال الكسارات والمقالع
المخالفة للقانون والمشوهة للبيئة،
أماكن موقتة لتخزين النفايات بدل
المكبات العشوائية التي تكاثرت
بفعل األزمة الحالية».
وأك��د أن «القانون النافذ يسمح
باعتماد ه��ذه المقاربة ،بعد اتباع
إج����راءات قانونية م��ح��ددة ،على
أن يعتبر ردم النفايات ف��ي هذه
ال��ك��س��ارات والمقالع خطوة أول��ى
ف��ي سبيل اس��ت��ص�لاح��ه��ا وترميم
التشويهات البيئية التي تسببت
بها».

جنبالط :بلدية
بيروت تت�صرف
بالأموال بال ر�ؤية
اتهم رئيس اللقاء الديموقراطي
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط ف��ي موقفه
األسبوعي لجريدة «األنباء» ،السلطة
البلدية في بيروت بالتصرف بأموال
العاصمة من دون االستناد الى خطة
واضحة أو رؤي��ة متكاملة ،معتبرا ً
أن «التأخير المتمادي في الحفاظ
على األبنية التراثية أدى عمليا ً
إلى تشويه بيروت وتحويل معظم
ش��وارع��ه��ا وأح��ي��ائ��ه��ا القديمة الى
مكعبات من الباطون واإلسمنت ،ما
أفقدها نسيجها التراثي والسكاني
القديم وأسقط تركيبتها اإلجتماعية.
فحبذا لو يتم االهتمام بهذا الملف بدل
التلهي في البحث عن ملفات أخرى
ال تفيد العاصمة وأبناءها وأهلها
وسكانها بشيء».

الداوود :
�أين مو�ضوع
المختطفين؟
س���أل األم���ي���ن ال���ع���ام ل��ـ«ح��رك��ة
النضال اللبناني العربي» النائب
ال��س��اب��ق فيصل ال����داود ف��ي بيان:
«أي��ن أصبح موضوع العسكريين
المختطفين من قبل «جبهة النصرة»
وتنظيم «داع���ش» ،مع ثنائنا على
ج��ه��ود ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لأم��ن العام
اللواء عباس إبراهيم ،وكل من تحرك
بشأن إطالقهم من خاطفيهم ،ونحيي
صبر األهالي وتحملهم لمعاناة غربة
أبنائهم عنهم» ،مدينا ً «كل تقصير
ح��ص��ل ،ألن عملية الخطف جرت
بوضح النهار ،وق��ام بها أشخاص
معروفون ،وبتواطؤ من أط��راف في
السلطة ،التي ال يمكن تبرئتها».
وطالب السلطة «بعد ع��ام على
االختطاف والهجوم الذي استهدف
الجيش وق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي في
عرسال ،ان تعلن للرأي العام الحقائق
التي وإن كشفت تطيح الحكومة
وتحاسب ك��ل م��ن ه��در دم الجيش
الذي نحييه في عيده السبعين ،وهو
الذي حفظ االمن واالستقرار ،ووقف
على مسافة واحدة من الجميع ،ولم
ينخرط في الصراع السياسي ،وحمى
مع المقاومة حدود لبنان وسيادته،
وال ينقصه سوى قرار سياسي جدي
بتسليحه ،وتعزيز قدراته ،وتحييده
عن التجاذبات السياسية ،ومنحه
كل الدعم المادي والمعنوي ،ليخلد
شهدائه على تضحياتهم وتقديم
حياتهم قربانا ً على مذبح الوطن».

