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كرامي يمهل الحكومة �أ�سبوع ًا للمعالجة و�إ ّ
ال التحرك في ال�شارع

االحتجاجات ال�شعبية على تراكم النفايات و�أخطارها تتوا�صل
ونقابة محامي طرابل�س تتقدم ب�شكوى على ناقليها �إلى ال�شمال

كرامي
بانتظار فض عروض فرز وجمع وإزال��ة النفايات
المقرر يوم الثالثاء المقبل كموعد أخير بعد تأجيالت
عدة ،بقي الشمال تحت هاجس تحويل عدد من مناطقه
مكبّات لنفايات بيروت اإلدارية والتي تنقل إليها ليالً.
ولمنع تكرار ه��ذا األم��ر تقدمت نقابة المحامين
بشكوى أمام المدعي العام التمييزي القاضي سمير
حمود اتخذت فيها صفة اإلدع��اء الشخصي ضد من
يدخل النفايات إلى طرابلس والشمال ،طالبة محاكمة
ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وإلزام الفاعلين بإزالة
الضرر والتعويض عنه.
وقال نقيب محامي طرابلس فهد المقدم في مؤتمر
صحافي ،في مقر النقابة في طرابلس ،في حضور
رئيس غرفة التجارة والصناعة في الشمال توفيق
دبوسي ،وممثلي نقابات المهن الحرة في الشمال« :إننا
نعلن موقفا ً صريحا ً وواضحاً ،وبصوت مرتفع ،أننا لن
نقبل االستخفاف بمدينتنا العزيزة ،وتحويل شوارعها
وساحاتها مك ّبا ً للنفايات ،عبر التسلل إليها ليالً ،تحت
ستر الظالم ،الرتكاب الجرائم الموصوفة ،التي يعاقب
عليها القانون ،ويتغاضى عنها المسؤولون ،وآخرها
فضيحة النفايات ،التي تحصل على مرأى من المولجين
حفظ أمن هذه المدينة».
وأض���اف« :نعم لقد طفح الكيل ،فطرابلس لها
رجاالتها ،ولها تاريخها ،وهي ثاني أكبر المدن اللبنانية
بعد العاصمة بيروت ،وال يمكن استهدافها أو االستهتار
بحقوقها .فمشكلة النفايات هي مشكلة كل لبنان ،وال
يمكن لطرابلس أن تتحملها إذ يكفيها ما تعاني من
مشاكل على الصعد كافة ،بدءا ً من تدفق المجارير إلى
شواطئها ،إلى انقطاع الكهرباء عنها ،وقد وعدنا في
ما وعدنا ببواخر الكهرباء تحط على شواطئنا ،وقد
تكلفت خزينة الدولة المليارات من دون أي تحسن
في حال الكهرباء ،وقد علمنا بأن معالي وزير الشؤون
االجتماعية النقيب رشيد درباس قد تقدم بإخبار أمام
النيابة العامة التمييزية بموضوع هدر أموال ودفع
المواطن الطرابلسي ما قيمته ملياري دوالر سنويا ً كلفة
للظالم التي تعانيه طرابلس حسبما جاء في شكواه».
وتابع المقدم« :لقد تركت طرابلس سابقا ً تعيش
مرارة عشرين جولة من االقتتال الداخلي حتى تحركت
األجهزة األمنية ،فماذا تنتظر الدولة اليوم كي تتحرك
لتمنع اإلض���رار بصحة المواطن وتتخذ اإلج���راءات
والتدابير الكفيلة لمنع تكرار جريمة رمي النفايات في
طرابلس ،ومحاسبة المسؤولين عن ذلك .إن الحواجز
األمنية وحواجز الجيش اللبناني منتشرة على مداخل
المدينة ،فكيف دخلت هذه الشاحنات من دون التدقيق
بحمولتها».
ودع��ا القوى األمنية والبلدية إلى «القيام بالدور
المطلوب منها توصالً لمنع تكرار هذه الجريمة التي
أضرت وتضر بطرابلس والشمال».
ودق النائب محمد كبارة ناقوس الخطر حيال
الوضع البيئي في طرابلس« ،ال سيما مع تجرؤ عدد
من البلديات اللبنانية على ارسال نفاياتها الى المدينة،
ومع عدم قدرة مكب النفايات عند مصب نهر أبو علي،
على استيعاب كميات إضافية» ،محذرا ً من «إنهياره

ضحية حرق النفايات
الذي قد يؤدي الى كارثة بيئية سواء في البحر أو في
البر».

كرامي

وتابع الوزير السابق فيصل كرامي هذا الموضوع،
واستمع إلى شكاوى ومعاناة المواطنين في طرابلس
والشمال ،خالل استقباله في قصر آل كرامي في كرم
القلة شخصيات سياسية وهيئات اقتصادية وتربوية
وكشفية ورياضية ونقابات عمالية وأع��ض��اء من
المجتمع المدني ووفودا ً شعبية .وتمحورت المطالب
ح��ول قضيتين أساسيتين يعاني منهما المواطن
الطرابلسي والشمالي وهما مشكلة النفايات والتقنين
القاسي في التيار الكهربائي.
وأع��رب كرامي عن رفضه ورف��ض أهالي طرابلس
والشمال «للسياسات المتبعة في معالجة قضية
نفايات بيروت والمناطق المجاورة والتي وصل منها
إلى طرابلس وبعض مناطق الشمال ،وأيضا ً التقنين في
التيار الكهربائي الذي وصل الى  22ساعة انقطاع».
وق��ال« :م��اذا يقال عن موضوع النفايات أكثر مما
قيل من المسؤولين ومن الشعب اللبناني ،هذا الملف
أصبح فيه الكثير من الفساد والسمسرات أكثر بكثير مما
فيه من الروائح الناتجة من القمامة ،ولألسف الشديد
سمعنا الكثير من ال��وزراء يشكون همومهم ،بالقول:
إن موضوع النفايات يؤ ّثر على البيئة وعلى الصحة
وعلى االقتصاد ،وعلى مالية الدولة .والسؤال ما هو
المطلوب منا؟ إذا كان الوزراء يشكون لنا ه ّمهم فماذا
نفعل نحن؟ فمن لم يستطع ح ّل هذه المشكلة ،فعليه
إما أن يشكل خلية أزمة لحل هذه المعضلة ،أو يذهب
إلى بيته ،ليرحلوا وليفسحوا المجال لغيرهم لمعالجة
هذا الملف».
وتابع« :الحظنا في األسابيع القليلة الماضية وتحت
جنح الظالم ،تأتي شاحنات من خارج طرابلس وترمي
نفاياتها في الكثير من مناطق طرابلس ،رأيت بأم العين
منها في القلمون والميناء وأبي سمراء ،البعض يتم
مكب طرابلس الذي
حرقه والبعض اآلخر يتم نقله إلى ّ
انتهت صالحيته منذ سنوات».
ورأى ان «هذا األمر ما كان ليحدث لوال وجود غطاء
من الحكومة اللبنانية ومن ال���وزراء» ،وق��ال« :أحمل
المسؤولية الى الحكومة ووزرائها ،واستغرب صمت
نواب المدينة حيال هذا الموضوع» ،مطالبا ً بـ«وقف
عملية رمي النفايات في مدينة طرابلس ،ونحن كتيار
سياسي لن نقف صامتين ،وسندعم كل التحركات
الشعبية ونمهل هذه الحكومة أسبوعا ً لمعالجة هذا
الموضوع ،وإذا لم يعالج سنتحرك في الشارع لمنع
الضرر عن مدينتنا ،ألن الموضوع لو كان معاكساً،
فإننا لن نجد أحدا ً يتح ّمل نفاياتنا وما نتحمله حاليا ً
من معاناة».
وأضاف« :أما في موضوع الكهرباء ،فال أحد يصدق
أن التغذية الكهربائية تأتي فقط ساعتين من أصل 24
ساعة في طرابلس ،العاصمة الثانية للبنان .والسؤال
هنا :نفايات تنقل إلى طرابلس ،حرارة طقس  36درجة،
رطوبة مرتفعة ،ال كهرباء وال إنماء ،وغدا ً إذا وقعت أي

مشكلة يقولون إن طرابلس خارجة عن القانون ،فماذا
تطلبون من أهل المدينة؟ أنتم تدفعوننا دفعا ً إلى
المشكل ،لذلك ،على الحكومة ان تتقي الله في المدينة
وهذا البلد وتضع عالجا ً جديا ً لكل هذه المشاكل».

إقفال طريق في اإلقليم

وفي إقليم الخروب أقفل عدد من شبّان حي السيّار
التابع لبلدية الدبية طريق الدبية  -السعديات عند
مفرق مسجد ال��ن��ور ،الطريق العام لبعض الوقت،
احتجاجا ً على تراكم النفايات وانبعاث الروائح الكريهة
واالنتشار الكثيف للحشرات.
وطالب الشبان المعنيين بـ«التدخل لرفع األضرار
والتلوث ،خوفا ً من إنتشار األم��راض وح��دوث كارثة
بيئية وصحية».
وعلى األثر ،تدخلت القوى األمنية وعملت على فتح
الطريق.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن بلدية الدبية ف��ي حكم
المستقيلة بسبب وفاة رئيسها واستقالة أكثر من نصف
أعضاء مجلسها.

تظاهرة لـ«طلعت ريحتكم» اليوم

ّ
ويتحضر ناشطو حملة «طلعت ريحتكم» لتظاهرة
ج��دي��دة الساعة السادسة عصر ال��ي��وم ف��ي ساحة
النجمة.
وأش���ار مسؤولون في الحملة إل��ى التنسيق مع
مجموعات في المناطق والبلديات والمعنيين في
بيروت وصيدا وطرابلس وصور والجعيتاوي وجل
الديب والمونتفيردي وبشامون وغيرها من المناطق
المتضررة من أزم��ة النفايات ،وهم سيشاركون في
التظاهرة اليوم باالضافة ال��ى مواطنين من جميع
المناطق اللبنانية وناشطين بيئيين ،متوقعين إقباال ً
كثيفاً» .وأوضحوا أن التجمع سيكون في ساحة رياض
الصلح ولإلنطالق منها في مسيرة تصل ال��ى أمام
البرلمان في ساحة النجمة.

نجاة المكلس من كارثة

من جهة أخرى ،كادت النفايات أن تتسبب بكارثة في
المكلس ،إذ أقدم مجهولون على حرق نفايات في بورة
للسيارات في محلة المكلس ،ما أدى إلى اشتعال قارب
مركون وسيارة تملكها المواطنة رانيا هاني .وتمكن
أشخاص تجمعوا في المكان من سحب باقي السيارات
قبل امتداد النار إليها وإلى المنازل المجاورة.
وك��ان��ت وصلت ف��رق ال��دف��اع المدني ال��ى المكان
وعملت على اخماد الحريق .كما حضرت القوى األمنية
للتحقيق.
إل��ى ذل��ك ،وعشية فض ع��روض النفايات أث��ارت
مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية موضوع
ع ّمال شركة «سوكلين» وطالبت باإلسراع في تعديل
دفتر الشروط ليلحظ نقل هؤالء العمال إلى الشركة
التي ستفوز في المناقصة.

ح ّمود :الأجهزة اللبنانية حذرتني مرار ًا الراعي ت�سلم من وفد «�أمل»
دعوة لح�ضور احتفال ال�صدر
من عمليات اغتيال ت�ستهدفني
أكد رئيس االتحاد العالمي لعلماء المقاومة وإمام مسجد القدس في صيدا الشيخ
ماهر ح ّمود أن «إنساننا هو المتخلّف وليس ديننا ،والدليل هو الفارق بين من يقاوم
ويجاهد ويع ّمر ويتقدم باسم اإلسالم ،يقابله الذي يستسلم ويخون ويد ّمر وهو يدعي
اإلسالم ،وبالتالي ليست القضية بالتأكيد سنية  -شيعية كما يظهر على السطح ،إنما
الخالف إنساني  -بشري بشكل سيء».
وقال ح ّمود في موقفه األسبوعي أمس« :هذا هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه
المسلمون من ظاهرة أحمد األسير الذي اتخذ اإلسالم ذريعة ألهدافه ورفع شعارات
مذهبية عصبية متخلّفة تنطلق من أوهام ومن تحاليل سياسية ملفقة ،ثم عندما
يفشل يقول هو ومن معه :ضربوا اإلسالم أهانوا أهل السنة ظلموا أهل الدين الصحيح.
والحقيقة انه قد ظلم نفسه وظلم من معه وسلك وإياهم طريق الباطل وسماه طريق
الحق .ونحن نقول إن لم يتعلم المسلمون من هذه التجربة ،إن لم يستنتجوا أنهم
اخطأوا في الموقف وفي التحريف وفي المذهبية ،فأي شيء سيعلمنا بعد ذلك؟.
إن لم نستنتج ان ما حصل ويحصل في سورية هو مؤامرة دولية أميركية إسرائيلية
عربية ونكف عن وصفها بالثورة ،فمتى نتعلم؟
كما تساءل« :إن لم ن َر جرائم داعش والنصرة التي ترتكب باسم اإلسالم ،فمتى
نرى؟» مح ّذرا ً«من تمييع القضية .وقال« :نحن نعلن بالفم المآلن إن الذي شعر بالندم
ويريد التوبة من هذه الفتنة فنحن معه ،نمد له يدنا لنخرجه مما هو فيه ليستأنف
حياة سليمة ،وأما الذي ال يزال يكرر األكاذيب ويتحدث عن األوهام التي نتجت منها
هذه الظواهر المنحرفة ،فمعنى ذلك أن مصائبنا مستمرة وأزمتنا إلى تفاقم وال حول
وال قوة إال بالله».
وفي حديث إلى قناة «الميادين» كشف ح ّمود ،عن أن األجهزة اللبنانية حذرته مرارا ً
من عمليات اغتيال تستهدفه.
ورأى الشيخ ح ّمود أنّ األسير ومن ماثله «خوارج والدين اإلسالمي لم يدخل إلى
قلوبهم».
وقال« :إن األسير محدود جدا ً في علمه الديني وجاهل في العلم الشرعي» ،وأوضح
أنّ األسير يشبه تنظيم «داعش» اإلرهابي في تفسير بعض النصوص وفقا ً ألهوائهم
ومصالحهم ،وأنّ ظاهرة األسير انتهت في صيدا ،الفتا ً إلى أن جهات سياسية وعربية
قدمت له الدعم.
وتابع الشيخ حمود« :هناك أمور فسحت المجال أمام ظهور أمثال أحمد األسير»،
وأضاف« :على الجميع أن يعترف بعدم وجود ما يسمى «ثورة سورية» ،بل هناك من
يسعى إلى فتنة في سورية».

الداود يبحث مع «المرده» الأو�ضاع
استقبل األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق
فيصل الداود وأعضاء المكتب السياسي في الحركة ،وفدا ً من «تيار المرده» في
البقاع ،ضم منسق عام البقاع طارق هرموش وأعضاء من مكتب التيار .وتم
البحث في خالل اللقاء في األوضاع العامة.

يرجح
دربا�س
ّ
اجتماع الحكومة
الخمي�س
أوض�������ح وزي�������ر ال����ش����ؤون
االجتماعية رش��ي��د درب���اس أن
«رئيس الحكومة تمام سالم نشر
مراسيم مو ّقعة من قبل  18وزيراً»،
موضحا ً أن «هذه المراسيم عادية
ومن أبرزها ترقيات الضباط».
وأش��ار درب��اس الى أن «سالم
وض��ع م��وض��وع تسديد روات��ب
موظفي القطاع العام ك��أول بند
على جدول أعمال مجلس الوزراء،
حيث على وزارة المال أن تؤ ّمن
هذه الرواتب» ،مؤكدا ً أن «توقيع
 18وزيرا ً أمر كاف ليتمكن سالم
من إصدار المراسيم» ،مرجحا ً أن
يعقد مجلس ال���وزراء جلسة له
يوم الخميس المقبل.
وش��دد درب��اس على «ض��رورة
أن يجتمع مجلس ال��وزراء ويق ّرر
ال��روات��ب وال��ق��روض والهبات،
يضاف ال��ى ذل��ك أهمية معالجة
ملف النفايات» ،مضيفاً« :جلسة
الخميس التي ل��م تنعقد كانت
أكثر جدوى من الجلسة األخيرة
التي اقتصرت على النقاش ،فعدم
اإلنعقاد كان له وقعه الجيّد».

ال�ساحلي :الدولة
م�س�ؤولة عن الفلتان
في ذكرى االنتصار على العدو
الصهيوني أق��ام ن��ادي المشعل
الثقافي الرياضي االجتماعي-
بدنايل ،لقا ًء سياسيا ً في بلدة
ب��دن��اي��ل ب��رع��اي��ة ال��ن��ائ��ب ن��وار
الساحلي الذي أ ّكد أن المقاومة
تدافع عن كل لبنان في حربها
ف��ي س��وري��ة كما ح � ّم��ل ال��دول��ة
«المسؤولية على الفلتان األمني
ال���ذي يحكى ع��ن��ه ف��ي بعلبك
الهرمل» م��ؤك��دا ً أن «ح��زب الله
وحركة أمل واألحزاب والعائالت
تطالب القوى األمنية بضرب بي ٍد
من حديد لكل المخلّين باألمن
م��ن ت��ج��ار م��خ��درات وسارقين
وخاطفين حتى مطلقي النار في
المناسبات».
وحضرت اللقاء السيدة ريم
حيدر بالعباءة التي أهداها لها
األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله.

كنعان :الإ�شكال
النيابي حول
جدول الأعمال
أوضح أمين سر تكتل التغيير
واالصالح النائب ابراهيم كنعان
بعد لقائه رئيس ح��زب القوات
سمير جعجع موفدا ً من العماد
ميشال ع��ون ،الى انه «بحث مع
جعجع في مسائل مشتركة بين
القوات والتيار بعد إعالن النيات».
وت��اب��ع «ال��ي��وم ت��داول��ن��ا في
موضوع أساسي وهو المؤسسات
الدستورية وعملها وخصوصا ً
المجلس النيابي ،وموقف التيار
والقوات واضح في ضرورة تفعيل
عمل مجلس ال��ن��واب ،ونحن مع
فتح المجلس النيابي وانعقاد
جلسات تشريعية ان��م��ا تحت
اطار «تشريع الضرورة» باعتبار
أن الشغور الرئاسي يُح ّتم علينا
التعاطي مع التشريع في شكل
استثنائي».
وأش�����ار إل����ى أن «اإلش���ك���ال
الحاصل هو حول جدول األعمال،
ونحن نعتبر أن هناك الكثير من
المشاريع االستثنائية المهمة،
ولكن المشاريع الميثاقية والتي
تتعلق بتكوين السلطة هي ذات
مصلحة وطنية كبيرة ويجب
أخ��ذه��ا ف��ي االع��ت��ب��ار ال��ى جانب
القوانين االخ��رى على الصعيد
ال��م��ال��ي وال��ت��ي ق��د تشكل ايضا ً
ضرورة وطنية».

الخير بارك لبا�سيل
رئا�سة «الوطني الحر»

الراعي مع المصري وموسى
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في الديمان ،مساء
أمس ،وفدا ً من حركة أمل ،ضم نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ حسن
المصري وعضو المكتب عبد الله موسى.
وبعد اللقاء ،قال المصري« :حملنا إلى صاحب الغبطة دعوة من دولة الرئيس
نبيه بري رئيس حركة أمل لحضور اإلحتفال السنوي السابع والثالثين لتغييب
اإلمام موسى الصدر ،الذي سيقام في ساحة عاشوراء في النبطية في  30آب
السادسة مساء .وكانت فرصة الستعراض أهم الخطوات التي يمكن أن نقوم
بها جميعا ً لمسؤولين في لبنان من أجل إخراج هذا البلد من النفق المظلم الذي
أدخل فيه عنوة من قبل اآلخرين الخارجين عن مصلحة لبنان».
وأضاف« :لقد أعرب غبطته عن الثقة العالية التي يحملها لدولة الرئيس
نبيه بري في كل ما يمكن أن يتحرك من خالله ،علّنا نبلغ رئاسة جمهورية كما
طرحها الرئيس بري إبان والية الرئيس العماد ميشال سليمان ،عندما قال علينا
أن نخرج برئيس جمهورية صنع في لبنان ،ألن هكذا رئيس هو الخطوة األولى
الستقالل لبنان الحقيقي عما يراد له من الخارج».
وتابع« :نحن أيضا ً نضم صوتنا إلى صوت صاحب الغبطة ،ونتمنى أن
تكون هناك مبادرة من دولة الرئيس نبيه بري من أجل إخراج هذا البلد الذي
يستأهل م ّنا كل خير وكل عمل من أجل سالمته وعافيته».

ب��ارك رئيس «المركز الوطني
في الشمال» كمال الخير ،لدى
استقباله وف����ودا ً شعبية أمت
دارت��ه في المنية« ،المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
وضباطه وعناصره على «اإلنجاز
األمني الوطني الكبير بالقبض
على اإلرهابي أحمد األسير» ،داعيا ً
ال��ى «ع���دم تسييس ه��ذا الملف
الخطير».
ولمناسبة مرور  37عاما ً على
اختطاف اإلم��ام موسى الصدر،
ط��ال��ب الخير «ال��ن��ظ��ام الليبي
ال��ج��دي��د بكشف مصير اإلم���ام
المغيب ورفيقيه ،ألن سماحة
اإلم��ام هو رم��ز من رم��وز مقاومة
العدو الصهيوني والرائد في مجال
الوحدة الوطنية واإلسالمية»،
وحيا «رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ،حامل راي��ة اإلم��ام الصدر
وص ّمام األمان األول في البلد».
وبارك الخير «للوزير الصديق
ج��ب��ران ب��اس��ي��ل رئ��اس��ة التيار
الوطني الحر» ،معتبرا ً أن «الوطن
بحاجة الى قيادات شابة وواعية
لمكافحة الفساد وانتظام مسيرة
العمل السياسي الوطني».
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�أر�سالن :لو تم التجاوب مع الم�ؤتمر الت�أ�سي�سي
لما و�صلنا الى الحال المخزية اليوم

أرسالن محاطا ً بسلمان وخياط وبن جدو والمهتار
وصف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن الوضع في لبنان بـ«السوداوي» معتبرا ً أنه «لو
تم التجاوب مع طرح المؤتمر التأسيسي لما وصلنا الى
الحال المخزية اليوم».
كالم أرس�لان جاء خالل العشاء السنوي لـ«منتدى
الشباب الديمقراطي» بحضور سفراء :البارغواي حسن
خليل ضيا ،الصين جيانغ جيانغ واألردن نبيل مصاروة،
ممثل النائب وليد جنبالط صالح الحديفي ،الوزيرين
السابقين عبدالرحيم م��راد وم��روان خير الدين ،النائب
السابق م��روان أبو فاضل ،ممثل قيادة الجيش العميد
جهاد الغريب ،ممثل المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم المقدم نجم األحمدية ،ممثل رئيس األركان اللواء
الركن وليد سلمان العقيد وليد شيا ،اللواء علي الحاج،
ممثلي األحزاب والتيارات الوطنية وفاعليات.
وتطرق أرسالن في كلمته إلى الشؤون الداخلية مشيرا ً
إلى أنه «إذا كانت الحالة السوداوية إذا صح التعبير،
هي الطاغية فإننا لن نسهم في إقفال أب��واب التفاؤل إذ
ما أضيق العيش لوال فسحة األمل .وتأتي األزمة البيئية
الخانقة والمعيبة التي ال ض��رورة لتحديد مواصفاتها
ونحن الى مائدة العشاء ،لتؤكد وجوب الكف نهائيا ً عن
الخطأ الشائع الذي يميز بين ما هو سياسي وما هو إنمائي
وخدماتي».
وق��ال« :نحن في لبنان ،وفي سياق نهج اإلنحطاط
المستدام ،الذي يتمثل ،أول ما يتمثل ،باعتماد الطائفية
والمذهبية كقاعدة أساس في الحياة العامة ،قمنا بتكريس
مبدأ الفصل ما بين التنمية والسياسة ،فكان من نتيجة
هذا التمييز أننا تمكنا من إطالق معجزة المقاومة المظفرة
التي كسرت أنياب الوحش «اإلسرائيلي» ،وقلمت مخالبه،
واقتلعته من أرضنا ،ورمت به إلى خلف الحدود ،ولكن في
الوقت ذاته هزمنا في مجال التنمية .إنها المفارقة الفظيعة
التي ال يمكن تبريرها على اإلطالق ،وال يمكن التسامح في

شأنها وها نحن اليوم نغوص في متاهاتها.
الشأن التنموي هو شأن سياسي وطني بامتياز وواقعنا
الحالي شاهد حي مؤلم على هذه الحقيقة المرة».
ودعا أرسالن ،باسم الحزب الديمقراطي اللبناني ،إلى
«عقد مؤتمر وطني موسع يصدر عنه مخطط متكامل إلنقاذ
القطاع الزراعي» ،وقال« :سوف نبدأ بإجراء اإلتصاالت
لتحقيق ذلك .إذ إن قبل ست سنوات ،وحين بادرنا إلى
طرح فكرة المؤتمر التأسيسي إلصالح العيوب القاتلة
التي تفتك بحياتنا الوطنية ،وأولها عيب نظام المعتقالت
المذهبية .لم يتم التجاوب مع طرحنا ه��ذا ،كما لم يتم
التجاوب مع طرح المؤتمر التأسيسي من قبل أخينا الكبير
قائد المقاومة المظفرة سماحة السيد حسن نصر الله،
علما أن هذا الطرح سبق مرحلة الخراب الكبير الذي أطلقت
عليه قوى اإلستعمار تسمية منافقة خادعة هي «الربيع
العربي» ،إذ كان يمكن لو تجاوبوا معنا أن ال نصل إلى
الحالة المخزية الدنيئة الحقيرة التي وصلنا إليها اليوم
في لبنان .فلقد سمعنا كثيرا ً عن نظريات تقول إن هنالك
قرارا ً دوليا ً بالمحافظة على االستقرار وأن هذا القرار هو
نعمة للبنان ،لم نعرف حتى اآلن كيف نستفيد منه».
واعتبر أن «هذا القرار موجود ألن الغربيين ،لن يجدوا
أفضل من أوضاعنا هذه إلبقائنا في حالة من التخلف
والتشرذم والبهدلة والدمار الذاتي».
وك��ان��ت كلمات لعريفة الحفل مسؤولة اإلع�ل�ام في
المنتدى ليليان حمزة ورئيسه محمد المهتار.
وف��ي الختام ق��دم ك��ل م��ن أرس�ل�ان والمهتار دروع��ا ً
تكريمية لإلعالميين ناشر جريدة «السفير» طالل سلمان،
كرمى خياط عن قناة «الجديد» وغسان بن جدو عن قناة
«الميادين» «تقديرا ً للكلمة الحرة والجريئة والمقاومة».
ثم كان عرض للرقص الفلكلوري قدم بعده الممثل
جورج خباز وصلة فنية ليختتم الحفل الفنان رامي عياش
بباقة غنائية.

�أثنى على الأ�سير ع ّ
الن ودان غارة القنيطرة

�صالح :لت�ضامن الأحزاب مع �سورية
في مواجهة االعتداءات ال�صهيونية والتركية
دان األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم
صالح العدوان الصهيوني على القنيطرة مشيرا ً إلى أنه
يؤكد مرة جديدة تحالف الكيان الصهيوني مع المجموعات
اإلرهابية ودعا جميع القوى واألح��زاب إلى التضامن مع
القيادة والجيش والشعب السوري في مواجهة اإلعتداءات
الصهيونية والتركية التي تهدف إل��ى إنشاء ما يسمى
بالمناطق اآلمنة وتوفير وسائل الدعم للتكفيريين.
وأثنى صالح ،من جهة أخرى ،على نضال األسير محمد
عالّن الذي م ّرغ أنف الصهاينة وأجبرهم على تحريره داعيا ً
والتوحد
الفصائل الفلسطينية إلى إنجاز المصالحة الوطنية
ّ
على خيار المقاومة والعمل على إطالق االنتفاضة الثالثة.
وق��ال صالح في بيان أمس «يأتي قصف المروحيات
الصهيونية للمواقع المدنية في القنيطرة ليشكل عدوانا ً
سافرا ً وانتهاكا ً فاضحا ً للسيادة السورية وليؤكد مرة
جديدة تحالف الكيان الصهيوني مع المجموعات اإلرهابية
وحرصه على التدخل لمصلحة التكفيريين بعد اإلنجازات
الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري في الزبداني
وفي اكثر من جبهة على مجمل األراضي السورية».
وأض��اف« :إن األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية إذ تدين هذا العدوان الغاشم فإنها تدعو جميع
القوى واألحزاب إلى التضامن مع القيادة والجيش والشعب
السوري ،والوقوف معهم في مواجهة االعتداءات الصهيونية
والتركية التي تهدف إلى إنشاء ما يسمى بالمناطق اآلمنة
وتوفير وسائل الدعم للتكفيريين اإلرهابيين من «داعش
والنصرة» وأخواتهما .لكن سورية بقيادتها الشجاعة
وجيشها الباسل وشعبها الصامد ستنتصر على أعدائها
بفضل التضحيات والدماء الزكية التي يقدمها الشعب

السوري ذودا ً عن أرضه وحفظا ً لعزة سورية وكرامتها».

سالح اإلرادة

وف��ي ب��ي��ان آخ��ر تعليقا ً على إف���راج ق���وات اإلح��ت�لال
«اإلسرائيلي» عن األسير محمد ّ
ع�لان ،رأى صالح «أن
األسير المجاهد محمد عالّن أثبت كما األسيران المناضالن
سامر العيساوي والشيخ خضر عدنان ،أن سالح اإلرادة
واإليمان أمضى من ترسانة العدو الصهيوني وأشد فتكاً،
لقد تمكن األسير عالّن وأقرانه من االنتصار على جالديهم
حين خاضوا معركة األمعاء الخاوية فأرغموا هذا العدو
المتغطرس اإلرهابي على الرضوخ لمطالبهم بتحقيق
الحرية واإلفراج عنهم وفك أسرهم».
وأكد صالح أن «هذا اإلنجاز يؤكد أن التمسك بالمبادئ
واإلص��رار على األه��داف يحقق المعجزات ،لقد تمكن فرد
واحد من تمريغ أنف الصهاينة وإجبارهم على االستجابة
لمطالبه فكيف إذا توحدت إرادة الشعب الفلسطيني وقواه
الوطنية؟».
وأض��اف« :إن األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية إذ تهنئ األسير محمد عالّن وحركة الجهاد اإلسالمي
والشعب الفلسطيني الصامد ،كما تحيي انتفاضة األسرى
في السجون الصهيونية ،فإنها تدعو الفصائل الفلسطينية
والتوحد على خيار المقاومة
إلى إنجاز المصالحة الوطنية
ّ
والعمل على إط�لاق االنتفاضة الثالثة ووق��ف كل أشكال
التنسيق األمني مع العدو الغاصب ألن وضع هذه العناوين
موضع التنفيذ سوف يؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب
الفلسطيني وحقوقه القومية والوطنية وتطلعاته إلنجاز
النصر والتحرير».

«تجمّع العلماء» و«العمل الإ�سالمي» ا�ستنكرا الغارة:
الر ّد باجتثاث الجماعات الإرهابية
استنكر «تجمع العلماء المسلمين» في بيان أمس،
االع��ت��داءات الصهيونية على الجوالن ،وق��ال« :يبدو أن
الكيان الصهيوني أحس أن األم��ور ستتجه نحو هزيمة
محققة في المناطق المحاذية لفلسطين المحتلة للجماعات
التكفيرية التي يتعامل معها ويؤ ّمن لها كل الدعم الالزم».
وأض����اف« :ب��ع��د االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي حققها الجيش
العربي السوري والمقاومة اإلسالمية في جرود القلمون
وبداية إنهيار المنظومة التكفيرية في الزبداني ،إمتدادا ً
ّ
يتدخل مباشرة
إلى ريف القنيطرة ،أراد هذا الكيان أن
إلعطاء معنويات لجماعته من التكفيريين التي بدأت
باإلنهيار أمام الضربات الناجحة للجيش العربي السوري
والمقاومة اإلسالمية ،ولمحاولة إضعاف جبهة الحق
محور المقاومة من خالل توجيه ضربات جوية تعدّل من
ميزان القوى وتد ّمر بعض المواقع اإلستراتيجية ،إضافة
الى استدعاء رد فعل مباشر يكون السبب في تدخله ،وما
اللهجة التصعيدية لكيان العدو الصهيوني إال جزء من هذا
الهدف».
وأك��د التجمع أن «كل ما حصل في سورية كان هدفه
القضاء على محور المقاومة ،وال يه ّم الكيان الصهيوني
أي عملية إصالح داخلية ،بل إن نظاما ً ملكيا ً مواليا ً له
أفضل عنده من ديموقراطية تعاديه ،والقضية المركزية
وهي القضية الفلسطينية هي التي يجب أن تكون في سلم
أولويات كل المقاومين .لذلك ،فإن الرد العملي على العدوان
األخير هو الرد في عمق الكيان الصهيوني».

واختتم« :التصرف بحكمة هو الذي يجب أن يطبع أي رد
على العدو الصهيوني ،وإذا كان هدفهم تأمين ظروف أفضل
لعمالئهم كي يكونوا جيش لحد جديداً ،فإن الرد العملي
يكون باجتثاث هذه الجماعات من كل سورية وباألخص
من كامل الجوالن وريف القنيطرة».
كما ندّدت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان ،بالغارات
الصهيونية على القنيطرة ،واعتبرت أن «ه��ذا العدوان
«اإلسرائيلي» السافر يأتي في خضم الهجمة الدولية
الشرسة التي تتعرض لها سورية وشعبها الشقيق منذ
أعوام عدة».
ورأت أن «الكيان الصهيوني الغاصب ال يحتاج ألي
ذريعة من إط�لاق صواريخ أو غيرها لتبرير اعتداءاته
واستهدافاته ،ب��ل ه��و كيان مجرم غاصب محتل قام
ونشأ على القتل والتدمير وسفك الدماء واحتالل األرض
والمقدسات والتهجير ومصادرة األراض��ي واالستيطان
وسياسة التهويد منذ قرابة  70عاما ً وإلى يومنا هذا».
وأشارت إلى أن «الرد على هذا العدوان الجديد يكون
بمزيد من الوحدة بين كل أطياف الشعب السوري ،وبالعمل
على إيجاد حلول سياسية لألزمة السورية المستعصية
باعتبار أن العدو الصهيوني هو العدو األول لألمة العربية
واالسالمية ،وينبغى للجميع توجيه بنادقهم نحو نحر
وصدر هذا العدو الذي يستغل الوضع المشتعل والمأزوم
في المنطقة وفي سورية من أجل إمرار مشاريعه ومؤامراته
المشبوهة التي باتت ال تخفى على أحد».

