حمليات �سيا�سية

السنة الثامنة  /األربعاء  10 /آب  / 2016العــدد 2149
Eighth year / Wednesday / 10 August 2016 / Issue No. 2149

«الم�ستقبل» �أكدت تم�سكها بالحوار:
يفتح الآفاق ال�ستمرار التوا�صل

جانب من اجتماع الكتلة
جدّدت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها برئاسة
الرئيس فؤاد السنيورة في بيت الوسط أمس مطالبتها
بـ«ضرورة وأهمية مسارعة جميع النواب إلى انتخاب
رئيس الجمهورية ،حسب األصول التي يحدّدها الدستور
التي توجب على المجلس االجتماع ف��ورا ً إلنجاز هذا
الواجب الدستوري» ،معتبرة أنّ «انتخاب الرئيس يشكل
المفتاح الرئيس ،بما يتيح للبنان ولمؤسساته الدستورية
التقاط األنفاس ،وبالتالي تمكين اللبنانيين من العودة إلى
التركيز على معالجة ذلك الك ّم الكبير المتراكم من المشكالت
والمآزق التي تعصف بهم ،والتي تفاقمت بسبب استمرار
الشغور الرئاسي ،وأدّت إلى المزيد من االنحالل في سلطة
الدولة وهيبتها».
وأشارت الى انّ «التراجع الكبير الجاري في األوضاع
المالية واالقتصادية والمعيشية ،وكذلك في األوض��اع
السياسية واإلداري��ة في البالد ،لم يعد يحتمل االنتظار،
وهو ينذر بالمزيد من التفاقم مدفوعا ً باستمرار التعطيل
الرئاسي وبسبب التداعيات الناتجة من األوضاع الحربية
الصعبة التي تتصاعد في المنطقة».

ولفتت الكتلة إلى انها «تعلم جيدا ً أنّ الحوار الجاري
لم يصل بعد الى نتائج حاسمة ومباشرة ،لكنها تدرك
أنه مسعى لفتح اآلف��اق على استمرار أهمية التواصل
والنقاش في الفترة المقبلة ،ال سيما انطالقا ً مما اتفق عليه
في الجلسة األخيرة للحوار بشأن التأكيد مرة جديدة على
أولوية انتخاب رئيس الجمهورية على أيّ أمر آخر في
البالد .وكذلك على محورية وأهمية التركيز على إعادة
االعتبار واالحترام للدستور وضرورة العودة الى االلتزام
الكامل به ،وعلى وجه الخصوص في ك ّل األمور الرئيسية،
ذلك بما يعني أيضا ً تأكيد استمرار التمسك باتفاق الطائف
كمنطلق لك ّل الخطوات الحوارية ،انطالقا ً من جانبه
الميثاقي ،والعمل على تطبيق ما لم يطبّق منه ،وتحديدا ً
في الشق اإلصالحي».
وتوجهت بـ«التحية والتقدير للموقف المميّز والمتقدّم
ال��ذي ص��در عن قداسة البابا فرنسيس ،وال��ذي رفض
فيه ربط الدين اإلسالمي باإلرهاب ،وتصدّى بذلك عمليا ً
لموجة االسالموفوبيا التي تنتشر لألسف بقوة في بعض
الدول الغربية في المدة االخيرة».

«تج ّمع العلماء» :م�صير ال�صراع
في المنطقة ل�صالح خط المقاومة

احتفال ب�إطالق جواز ال�سفر البيومتري الجديد

الم�شنوق :المتابعة الجدية من الأمن العام لمكافحة الإرهاب القت تقدير ًا ً
دوليا
�إبراهيم :الو�ضع الفل�سطيني تحت ال�سيطرة والجي�ش لي�س بوارد دخول عين الحلوة

أعلن وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق أنّ «المتابعة الجدية
من األمن العام لمكافحة اإلرهاب القت
تقديرا ً دوليا ً وزادت من رصيده».
ون ّوه بدور شعبة المعلومات واألمن
العام اللذين نفذا عمليتين استباقيتين
عجزت دول أخرى عن القيام بمثلهما،
ومنعا عمليات إرهابية كبيرة.
زار المشنوق أمس مق ّر المديرية
العامة لألمن العام لمناسبة إطالق
ج��واز السفر اللبناني البيومتري
الجديد ،وك��ان في استقباله المدير
ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
إبراهيم وكبار ضباط األمن العام.
بعد النشيد الوطني ونشيد األمن
العام ،قال إبراهيم« :يسرني ،باسمي
وباسم المديرية العامة لألمن العام،
أن أرحب بمعاليكم لنحتفل معا ً ومع
اللبنانيين بخطوة نوعية تتمثل
ببدء العمل بجواز السفر البيومتري.
هذه الخطوة التي وضعت مداميكها
األول��ى منذ أكثر من عشر سنوات،
والتي خرجت إلى حيّز التنفيذ بدعم
م��ن الحكومة اللبنانية وبمتابعة
مباشرة من ال��وزي��ر المشنوق .كما
أرح��ب بوسائل اإلع�لام ومندوبيها
الذين واكبونا عن قرب ،ونقلوا تباعا ً
مراحل إطالق هذا المشروع العصري
الى الرأي العام».
أض����اف« :ج����اءت ه���ذه الخطوة
من ضمن البرامج التطويرية التي
وضعتها المديرية العامة لألمن
تصب في إط��ار العمل
العام ،والتي
ّ
المستدام داخ��ل المديرية لتحديث
مكاتبها ودوائرها ومراكزها المنتشرة
على ك ّل الجغرافيا اللبنانية ،ولجعل
اإلدارة في مؤسستنا حسا ً ومسؤولية
وطنية ،قريبة من المواطن تسعى
إلى تسهيل معامالته من جهة ،وتنقل
لبنان إلى مصاف الدول الحديثة».
وت��اب��ع« :إنّ إط�لاق ج��واز السفر
البيومتري ،ال���ذي يعتمد معايير
أدق ،وطِ بقا ً
السالمة الدولية بشكل ّ
لتوصيات المنظمة الدولية للطيران
المدني ،هو إنجاز جديد يضاف إلى
إنجازات المديرية العامة لألمن العام
في ك ّل الميادين .وفي مناسبة عيد
األمن العام الحادي والسبعين ،الذي

المشنوق وإبراهيم في مركز إصدار الجوازات
نحتفل ب��ه ف��ي السابع والعشرين
من الشهر الحالي ،نعد اللبنانيين،
مقيمين ومغتربين ،بأنّ مؤسسة األمن
العام ستبقى إل��ى جانبهم تطبيقا ً
لشعارها ال���ذي يختصر بثالثية:
«التضحية ،الخدمة والمعرفة» ،ألنهم
يستحقون مؤسسات رسمية تعكس
آمالهم بوطنهم وثقتهم به».
ثم قدم رئيس الدائرة التقنية في
مكتب ش��ؤون الجنسية والجوازات
المقدّم فادي حرب شرحا ً مفصالً عن
الجواز الجديد وما يتض ّمنه وأهميته
على ك�� ّل المستويات وخصوصا ً
األمنية.
ثم تحدث المشنوق ،فقال« :عنوان
كالمي هو عندما تكون هناك إرادة
تكون هناك قدرة ،هذا األمر م ّر بثالث
محطات ف��ي األم��ن ال��ع��ام .المحطة
األولى تتعلق بجواز السفر ،فعندما
تسلّمت وزارة الداخلية كانت هناك
لجنة قد شكلت لدراسة دفتر شروط
ج��واز سفر بيومتري ومضى على
تشكيلها  7إلى  8سنوات وهي تدرس
م��ن دون أن تصل إل��ى ايّ نتيجة.
وب��ق��رار بسيط لكنه ج���دّي انتهى
ّ
وفض دفتر
هذا األمر بستة أسابيع
الشروط ،ومن حسن الحظ كانت الهبة
السعودية ،فأخذنا منها ك ّل الحاجات

المطلوبة لألمن العام ،وأواله��ا كان
جواز السفر البيومتري .وبصراحة
أقول حتى من دون الهبة السعودية،
مع تقديري الكبير لها ،كنت متأكدا ً
أننا سنحصل م��ن مجلس ال���وزراء
على تمويل لهذا المشروع الذي كان
يشغل بال ك ّل الناس حول إمكانية
تحديث ج��واز سفرهم ،اضافة الى
تجديد وثيقة السفر الموقتة لالجئين
الفلسطينيين ،وبهذه المناسبة أتقدّم
بالشكر ل��ش��رك��ة  CITGوبعض
اآلخرين الذين تب ّرعوا خالل الفترة
االنتقالية من أجل تطوير وثيقة السفر
لالجئين ،والتي مكنتهم من السفر
بسهولة».
أضاف« :أما النقطة الثانية فتتعلق
باألمن العام .أنا جئت الى هنا آتيا ً من
مؤتمر المجلس االغترابي اللبناني
لألعمال وتحدثت فيه عن النازحين
السوريين ( )...وما أستطيع قوله
هو أنه بواسطة ق��درات األم��ن العام
وجديته وفعاليته في هذه الحكومة
استطعنا منع دخول أيّ نازح سوري
جديد إلى لبنان ،وبك ّل بساطة لكن
بقرار واضح وبتنفيذ جدي على ك ّل
المعابر الحدودية .المسألة ال تحتاج
إلى لجان دولية وال إلى لجان دراسة.
وسبق لي ان قلت في لجنة األزم��ة

«الطا�شناق» عر�ض و«الكتائب» اال�ستحقاقات

بقرادونيان :نريد انتخابات نيابية
ت�ؤ ِّمن التمثيل ال�صحيح

جانب من اجتماع التجمع
عقد المجلس المركزي في «تجمع
ال��ع��ل��م��اء ال��م��س��ل��م��ي��ن» إجتماعه
األسبوعي ،تدارس خالله األوضاع
السياسية ف��ي لبنان والمنطقة،
وأصدر بيانا ً رأى فيه أنّ «المنطقة
ت��م�� ّر ف���ي ه���ذه األي�����ام بمنعطف
اس��ت��رات��ي��ج��ي وت��اري��خ��ي وع��ل��ى
ضوء النتائج سيتق ّرر مصير هذه
المنطقة ،ولذلك فإنّ المعارك التي
تجري اليوم في سورية والعراق
واليمن هي معارك حاسمة ،فإما
أن تقع هذه المنطقة تحت سيطرة
األم��ي��رك��ان وال��ص��ه��اي��ن��ة ،وإم���ا أن
ينتصر خط المقاومة بكسر إرادة
الشيطان األكبر أميركا التي ينفذها
من خالل بعض الحكام الموتورين
والجماعات التكفيرية».
وإذ اعتبر أنّ «مصير الصراع
في المنطقة سيكون لصالح خط
المقاومة» ،أعلن «تأييده للجيش
العربي السوري والقوى الحليفة
في معركتهم ض ّد التكفيريين الذين
يمثلون ال��ي��وم اإلرادة األميركية
الصهيونية ،والمصير الحتمي

لهذه المعركة سيكون لصالح خط
المقاومة ال��ذي سيكمل بعد ذلك
معركته األساسية لتحرير فلسطين
م��ن رج��س ال��ع��دو الصهيوني ،إذ
أنّ ه��ذه المعركة إنما كانت ألجل
إج��ه��اض خ��ط ال��م��ق��اوم��ة وتأمين
استمرار الكيان الصهيوني الذي به
يستم ّر بعض الحكام العرب على
عروشهم».
واستنكر التجمع «التفجيرات
اإلرهابية التي حصلت في باكستان
واألعمال اإلرهابية التي تحصل في
عدد من الدول الغربية» ،معتبرا ً أنّ
«الح ّل ال يكون من خ�لال التعامل
الموضعي م��ع ه��ذه األم���راض بل
باستئصال أص��ل أماكن وجودها
التي منها تنبع ومن خاللها تأخذ
مفاهيمها التي ال عالقة لإلسالم بها
والمتمثلة بالفكر الوهّ ابي التكفيري
اإلقصائي».
وأك���د «أه��م��ي��ة إع����ادة صياغة
التحالفات ف��ي المنطقة خاصة
بعدما حصل في تركيا وأنّ الدور
الذي تقوم به الجمهورية اإلسالمية

اإليرانية لصالح تحالفات إقليمية
تضمن مصالح الشعوبُ ،يراهَ ن
عليه إلع���ادة ت��ص��وي��ب البوصلة
م���ن ج��دي��د ن��ح��و ال���ع���دو األوح���د
لألمة ولإلنسانية ال��ذي هو العدو
الصهيوني ،وأنّ زي��ارة أردوغ��ان
روسيا وإعادة صوغ العالقة معها
تؤكد ما ذهبنا إليه سابقا ً من أنّ
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة ال
صديق لها وال حليف بل مصالحها
هي التي تحت ّل األولوية لديها وهي
مستعدة للتخلي عن حلفائها أمام
أول انعطافة تاريخية ،فهل سيفهم
المسلمون المراهنون على أميركا
هذه القاعدة؟»
وش���دّد على «ض���رورة اإلس��راع
بانتخاب رئيس للجمهورية وأنّ
على القوى السياسية أن تعرف أنّ
مصلحة لبنان برئيس قوي صاحب
ق��وة تمثيلية والمنحصر بالعماد
ميشال عون مقدّمة لصياغة قانون
انتخاب عصري ن��راه كما عبّرنا
م���رارا ً وت��ك��رارا ً م��ن خ�لال النسبية
ولبنان دائرة انتخابية واحدة».

بلدية عين دارة تقدّ مت بطعن لإبطال ترخي�ص معمل الإ�سمنت

بيار فتو�ش :الحترام قرارات الق�ضاء المبرمة
أوض��ح بيار فتوش في تصريح
أمس حول الطعن المقدّم إلى مجلس
الشورى بالتراخيص العائدة لمعمل
اإلسمنت في منطقة عين دارة  -ضهر
البيدر ،أنه لم «يتبلغ رسميا ً بهذا
الطعن حتى اآلن ولكن سمعنا عنه
في وسائل اإلعالم».
وق����ال« :ب��ع��د ث�لاث��ة أش��ه��ر من
ح��م�لات اإلف���ت���راء وال���ق���دح وال���ذم
وإطالق األكاذيب وتشويه السمعة
التي قادها رئيس وبعض من أعضاء
مجلس بلدية عين دارة مدعومين
من ماكينة حزبية وإعالمية ،عاد
المعترضون على إقامة المعمل ،إلى
القضاء وإلى القانون وإلى الشرعية،
وهذا ما كنا ندعوهم إليه منذ اليوم
األول لظهور اعتراضاتهم .وإذا لجأوا
ال��ى القانون والقضاء فعليهم أن

يحترموا وينفذوا أحكامه وقراراته
المبرمة ،إذن فما هو مب ّرر تنظيمهم
للعراضات المسلحة والتحركات
ال��غ��وغ��ائ��ي��ة واع���ت���داءات���ه���م على
العاملين لدينا وعلى ملكيتنا؟ وما
هو مب ّرر الهجمات المختلفة األشكال
واألنواع التي تع ّرضنا لها»؟
أضاف« :نحن مع القانون ونعمل
في ظله ونحترم قراراته وتراخيصنا
قانونية .ومشروع معمل اإلسمنت
ينفذ في منطقة خصصتها الدولة
ب��م��وج��ب ال��م��خ��ط��ط ال��ت��وج��ي��ه��ي
للمقالع وال��ك��س��ارات ول��ه��ذا النوع
من المشاريع ،وعلى أراض خاصة
نملكها .والمعمل ينفذ وفق معايير
بيئية عالمية وبعد الموافقة على
دراسة األثر البيئي من قبل الوزارات
المعنية ،والجهة صاحبة الكلمة

النهائية ف��ي ه���ذا ال��م��وض��وع هي
القضاء المختص وليس رئيس بلدية
أو مختاراً ،أو أيّ شخص آخر يرغب
في التح ّول إلى نجم تلفزيوني ،مع
تأكيد استمراريتنا في العمل لناحية
تنفيذ مضمون التراخيص الواضحة
وال��ص��ادرة ع��ن المرجع المختص
إلى حين بت الدعوى الراهنة التي
سمعنا أن��ه��م ت��ق��دّم��وا ب��ه��ا ون��ك�� ّرر
احترامنا للقضاء وألحكامه».
وك��ان المحامي نشأت الحسنية
تقدّم بطعن باسم بلدية عين دارة
وبلديات الجوار وأف��راد من هيئات
المجتمع المدني إلبطال ترخيص
وزارة الصناعة إلنشاء معمل اسمنت
عائد إلى فتوش ،أمام مجلس شورى
الدولة في قصر العدل.
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عرض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي مع األمين
العام لحزب الطشناق النائب آغوب بقرادونيان يرافقه وفد ض ّم نائب األمين العام أواديس كيدانيان
وعضو اللجنة المركزية آغوب سيمونيان ،االستحقاقات المطروحة.
وبعد اللقاء أوضح بقرادونيان أنّ «الزيارة جاءت ردا ً للزيارة التي قام بها رئيس الكتائب».
ولفت الى أنّ «البحث تناول ك ّل المسائل المطروحة ،ب��دءا ً من الحوار وض��رورة انتخاب رئيس
للجمهورية وص��وال ً إلى إق��رار قانون انتخابي عادل للمسيحيين كما للمسلمين ،إضافة الى األمور
االجتماعية ،وال سيما مطمر برج حمود ،وهو أحد الهموم المشتركة والشغل الشاغل للمعنيين» .وأكد
أنّ «حزب الطشناق سيكون بالمرصاد وسيراقب ك ّل تفاصيل تنفيذ هذا المخطط لمصلحة األهالي في
منطقتي بيروت والمتن».
وأشار الى «وجود تطابق في وجهات النظر مع حزب الكتائب «وهناك آراء يمكن العمل على جعلها
متطابقة» ،مؤكدا ً أنّ «لبنان أمام استحقاقات مهمة جدا ً بدءا ً بانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون
االنتخاب تمهيدا ً إلجراء االنتخابات النيابية التي نريدها نزيهة وديمقراطية وتؤ ّمن التمثيل الصحيح،
وال سيما أنّ موعد  17أيار  2017لم يعد بعيداً ،ونحن نكرر أن ّالمتن أو بيروت أو أيّ مناطق أخرى
تتسع للجميع».
وردا ً على سؤال ،قال بقرادونيان إنّ «حزب الطاشناق على اتصال دائم بمجلس اإلنماء واإلعمار
ورئيس الحكومة» ،مشيرا ً إلى أنّ «االتفاق واضح وأيّ خلل او مخالفة لبنوده أو لقرار مجلس الوزراء
سيتصدّى لها حزب الطاشناق ويعمد الى إقفال المطمر ووقف العمل فيه».
من جهته ،اعتبر الجميّل أنّ «الحزبين يعمالن على تمتين العالقات بينهما» ،آمالً «أن تكون المرحلة
المقبلة مليئة بالتعاون على مختلف المستويات ألنّ البلد يم ّر بمرحلة مصيرية وال ب ّد من التشاور بين
الجميع للمحافظة على لبنان والدولة بمؤسساتها ،بدءا ً بانتخاب رئيس للجمهورية ،وهو األولوية
القصوى للكتائب والطاشناق».
أما في موضوع مطمر برج حمود ،فاعتبر أنّ «أهل المتن لن يرضوا ان يغرقوا في الروائح الكريهة
واألوبئة نتيجة الخلل في عملية الفرز والتسبيخ ومعالجة النفايات» ،مشيرا ً إلى انه حتى هذه الساعة
لم يت ّم اتخاذ أيّ خطوة في هذا االتجاه ( )...ولم تجر أي مناقصة أو يت ّم وضع أيّ دفتر شروط إلنشاء
مراكز معالجة أو تطوير المراكز الموجودة ،ليكون الطمر صحيا ً غير عشوائي وال يهدّد بتحويل شاطئ
التمن الى مكب لنفايات غير مفرزة تض ّر بصحة الناس».
وأشار الى أنّ «التنسيق سيبقى مستمرا ً مع حزب الطاشناق في هذا الموضوع» ،مؤكدا ً العمل على
«تعزيز التواصل ليشمل ك ّل الملفات بما يعزز العالقة بين الحزبين».

إنه تحت يدينا الحدود وال شيء آخر
وكنت متأكدا ً أنّ األمن العام قادر على
تنفيذه وفعالً حصل هذا األمر».
وتابع« :أم��ا الشيء الثالث الذي
حقق اعترافا ً دوليا ً وتقدّما ً جديا ً فهو
في مجال مكافحة اإلره��اب الذي هو
أص�لاً لم يكن من مهام األم��ن العام
العملي وال��ف��ع��ل��ي ،ه���ذا األم���ر يت ّم
بمتابعة جدية ويحقق تقدّما ً جديا ً
في ك ّل المجاالت ،وأضاف الى رصيد
األمن العام رصيدا ً جديدا ً في مسألة
محدّدة تشغل ك ّل العالم وتشغل دول
أه ّم منا بكثير .لكنني أدّعي أنّ قوى
األم��ن الداخلي وشعبة المعلومات
تحديدا ً وجهاز األمن العام استطاعا
ان ينفذا عمليتين استباقيتين خالل
سنة واحدة لمنع قيام أعمال إرهابية
كبرى في لبنان ،في الوقت الذي أعلم
أنّ دوال ً كبيرة ج��دا ً تملك معلومات
مسبقة وج��دي��ة ل��م تستطع القيام
بعملية استباقية كما حصل في
بروكسل».
وع��ن ج���واز السفر البيومتري،
لفت المشنوق إلى أنّ األشهر الثالثة
األولى ستشهد بعض الضغط حتى
تأخذ األم��ور سيرها الطبيعي على
المستويين البشري والتقني مشيرا ً
إل��ى أنّ «األرزة ال��م��وض��وع��ة على

الغالف هي خالصة تفكير ومناقشة
ب��أن ت��ك��ون ج���زءا ً م��ن بصمات ك ّل
اللبنانيين ،وبالتالي هذه البصمة
التي هي األرزة تمثل ك ّل اللبنانيين».
وشكر ك ّل الفريق العامل ،متوقفا ً
عند الجهد الذي يبذله اللواء إبراهيم
«بمتابعة ملفات كثيرة منها ملف
مكافحة اإلره��اب وهذه شهادة عليه
وليست ل��ه ألن��ه يعمل ك�� ّل الوقت
وي��ت��اب��ع ك�� ّل األم����ور .وم��ب��روك لك ّل
اللبنانيين بصمتهم وأرزتهم الجديدة
والتي تمثل جذوعها الـ  24قضاء».
بعدها زار المشنوق وإبراهيم مركز
إص��دار ال��ج��وازات في الطابق األول
مفصلة عن
واستمعا إلى شروحات
ّ
إص��دار ال��ج��واز الجديد وخ�لال هذه
الزيارة التفقدية تقدّم المشنوق بطلب
للحصول على الجواز الجديد وفقا ً
لآللية الجديدة المعتمدة.
على صعيد آخر ،أكد اللواء إبراهيم
أنّ «الوضع الفلسطيني بشكل عام
ومخيم عين الحلوة بشكل خاص
تحت السيطرة وال يدعو الى الهلع».
وف���ي ح��دي��ث ت��ل��ف��زي��ون��ي ،اعتبر
ابراهيم أنّ «األم��ور يجب أن تعالج
بعيدا ً عن اإلع�لام وهذا ما يحصل»،
مشيرا ً إلى أنّ «القوى الفلسطينية
إيجابية بموضوع إزال��ة بؤر التوتر
وت��س��ل��ي��م ال��م��ط��ل��وب��ي��ن» ،وأك����د أنّ
«الجيش ليس ب��وارد دخ��ول مخيم
عين الحلوة ،ألنّ العناصر التي يمكن
أن تفجِّ ر المخيم ي��ت�� ّم سحبها مع
القوى الفلسطينية واألمور تسير نحو
التهدئة».
وش��دّد على أنّ «األم��ن في لبنان
بشكل عام تحت السيطرة ،ومقارنة
مع الدول المحيطة لبنان أفضل من
بعض الدول األوروبية».
وك���ان إب��راه��ي��م استقبل النائب
نعمة الله أبي نصر ،وبحث معه في
النزوح السوري إلى لبنان واالنتشار
اللبناني ف��ي ال��ع��ال��م ،ك��م��ا ت��ن��اوال
موضوع االغتراب اللبناني والحقوق
السياسية للمغتربين .وخالل اللقاء
ق��دم أب��ي نصر إل��ى اب��راه��ي��م كتاب
تاريخ االنتشار اللبناني المنبثق من
قانون يوم االبجدية الذي ت ّم إقراره
بناء على اقتراح النائب أبي نصر.

ح ّمود تابع �إ�شكال عين الدلب:
ال �شيء يهز العي�ش الم�شترك
استقبل األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه ،مدير
مكتب النائب أمل ابو زيد جورج غانم ،راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك
المطران الياس حداد ممثالً باالب القاضي وليد الديك ورئيس بلدية عين الدلب داني جبّور.
وأفاد بيان للمكتب اإلعالمي لحمود ،أنه «جرى الحديث عن اإلشكال المحصور الذي حصل منذ
أيام في حديقة عين الدلب ،حيث أكد الجميع أنّ االشكال ليس له ايّ خلفية طائفية ،انما هو اشكال
تنظيمي وإداري ،وسنعمل على إجراء مصالحة بين الفريقين حيث حصلت المشكلة» ،وشدّدوا
على أن «ال شيء يه ّز العيش المشترك بين صيدا وجوارها ،وانّ الحكمة مطلوبة في معالجة أيّ
اشكال مهما كان صغيراً».

حمود مع وفد عين الدلب

بحث التطورات مع «جبهة العمل»

حمدان :قانون ال�ستين ي�ؤ ّدي �إلى حرب �أهلية
استقبل أمين الهيئة القيادية ف��ي «حركة
الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد
مصطفى حمدان ،وفدا ًمن «جبهة العمل اإلسالمي»
برئاسة منسق الجبهة الشيخ الدكتور زهير
جعيد ،يرافقه أعضاء مجلس القيادة المشايخ
هاشم منقارة ،غازي حنينة وشريف توتيو.
وتحدث الشيخ جعيد ،فاكد أنّ «جبهة العمل
اإلسالمي والمرابطون يشكلون حالة وحدة وطنية
وإيمانية وعقائدية تجاه العدو المشترك وتجاه
الثوابت المشتركة التي نؤمن بها جميعاً» ،مشيرا ً
إلى أنّ «ما يجري في المنطقة اليوم ،هو عملية
إلهاء عن الصراع الحقيقي وإدخالنا في المجهول
هو الصراع العربي الصهيوني» ،معتبرا ً أنّ «هذا
الصراع تستفيد منه الصهيونية اليوم بأبهى
صورها ،من خالل المعركة التي تص ّوب بأنها
طائفية ومذهبية ،إنْ كانت في سورية والعراق أو
في غيرها من المناطق العربية».
وأوضح أنّ «األمة العربية بعيدة ك ّل البعد عن
قضية فلسطين التي هي القضية المركزية لألمة»،
الفتا ً إل��ى أنّ «م��ن يبني العالقات تحت طاولة
عربية صهيونية ال يستحي وال يخجل ،فيذهب
إلى فلسطين المحتلة ويدعو الصهاينة للمجيء
إل��ى مكة والسعودية .ه��ذه م��ؤام��رة على األمة

وتهويد ك ّل فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية».
وناشد جعيد السلطات السعودية «إعطاء
أبنائنا في شركة سعودي أوجيه ك ّل حقوقهم».
من جهته ،أكد حمدان أنّ «ما نشاهده اليوم
من عمليات سفك دماء وقتل في أوروبا والواليات
المتحدة األميركية ،ما هو إال نتيجة الهجرة
المعاكسة لهؤالء اإلرهابيين الذين أرسلوا إلى
س��وري��ة العربية وال��ي��وم ع���ادوا إل��ى موطنهم
األصلي حيث ت��د ّرب��وا وتم ّرنوا على اإلج��رام»،
الفتا ً إلى أنّ «األيام المقبلة ستكون صعبة على
هؤالء اإلرهابيين ومن د ّربهم ،وعلى من حاول
أن يستخدم هذا اإلره��اب ال��ذي كنا دائما نقول
بأنّ من يستخدم اإلرهاب سيكون بإذن الله أول
ضحاياه».
وعن القضية الفلسطينية ،أوضح انه «مهما
حاولوا أن يحرفوا دور الشباب العربي عن تحرير
فلسطين ،فحتمية التاريخ أن يعود هذا الشباب
جميعا ً إلى أرض فلسطين لتحرير القدس ،وإال لن
تكون هناك حضارة عربية وال حضارة إنسانية وال
تقدم إذا لم نستطيع رفع أعالم الحرية والعروبة
على أسوار القدس».
ون�� ّوه حمدان بـ«العفوية الوطنية للبعثة
اللبنانية بطردها أف���راد البعثة الصهيونية

حمدان مستقبالً وفد «جبهة العمل»
اإلسرائيلية أثناء صعودهم إل��ى الحافلة في
أولمبياد  2016في البرازيل ،هذا الفعل جعلنا
نفتخر بأننا لبنانيون».
وفي الشأن اللبناني ،أكد «أن ال انتخاب لرئيس
الجمهورية وال انتخابات نيابية وال سرقة للنفط،

ليس ألننا نريد ذلك ،لكن هذا النظام انتهى وأصبح
عاجزا ً عن إنتاج وإدارة أيّ أزم��ة على صعيد
الواقع اللبناني» ،محذرا ً من «إقرار قانون الستين
الذي سيؤدّي إلى حرب أهلية ،ألنّ قانون الستين
مرفوض تماما ً من جميع اللبنانيين».

