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دعا �إلى وقف الجدل في �ش�أن �آلية اتخاذ القرار

حزب اهلل :الدولة ال تدار
بتهريب القرارات الوزارية لي ًال
اعتبر ح��زب الله أن «الجدل في
شأن آلية اتخاذ القرار في الحكومة
ع��ل��ى ق��اع��دة اإلق����رار ب��ح��ق التيار
الوطني الحر بأن يكون شريكا ً كامالً
في اتخاذ قرارتها يجب أن يتوقف،
ال أن يتم تهريب القرارات من خالل
زيارات ليلية خارج الدوام للوزارات
لتوقيع مراسيم ،فالدولة ال تدار هكذا
بل بالتوافق» .وسأل «هل االنفجارات
في السعودية وتونس وتركيا سببها
تدخل حزب الله في سورية؟».
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،رأى رئيس
ال��م��ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي ف���ي ح��زب
الله السيد اب��راه��ي��م أم��ي��ن السيد
خالل احتفال تأبيني في بريتال ،أن
«التكفيريين هم صنيعة هذا الغرب
وال��ع��ال��م وق��د استخدموا م��ن أجل
مشاريع سياسية فهم مثل القاعدة
فله مشروعه الفكري والسياسي
ودليل ذلك ضربتهم في عسير وهذه
المشاريع ال يمكن أن تتعايش مع
مشروع فكيف يمكن أن يتعايش مع
فكر إسالمي وه��م يشكلون تهديدا ً
مباشرا ً للبشرية».
م������ن ج����ه����ت����ه ،رأى وزي������ر
الصناعة حسين ال��ح��اج حسن أن
«وج���ه المنطقة ال���ذي ب��دأ يتغير،
والتبدالت العسكرية واألمنية فيها،
لم تكن لتحصل لوال الصمود وإسقاط
المشروع في سورية ،والذي ما كان
ليحصل ب���دوره ،ل��وال التضحيات
الكبيرة للشعب والجيش في سورية
وللمقاومة».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة
شمسطار ،أكد «أن هذا التغيير الذي
بدأ العالم يتحدث عنه ،لم يحصل
ألن ضميرا ً استيقظ في أميركا أو
أوروبا أو في دول عربية وإسالمية،
ب��ل ألن ه��ن��اك م��ن ص��ن��ع ان��ت��ص��ارا ً
عسكريا ً حقيقيا ً في سورية» ،مشيرا ً
الى ان «هذا االنتصار لن يقتصر على
منطقة معينة كالزبداني والقلمون،
بل سيستكمل على كل المساحة في
سورية».
وأكد الحاج حسن أن «ما يجري
في سورية من تدمير وخ��راب على
أيدي الجماعات اإلرهابية هو مطلب
أميركي وصهيوني ،والحرب فيها
ليست بغرض االص�ل�اح والحرية

جنبالط عر�ض والأحمد الأو�ضاع

جنبالط مستقبال الوفد الفلسطيني
استقبل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبالط في دارته
في كليمنصو أمس ،عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» والمشرف
العام للساحة اللبنانية عزام األحمد ،يرافقه السفير الفلسطيني في لبنان
أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان فتحي أبو العردات ،في حضور عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي
اإلشتراكي الدكتور بهاء أبو كروم .وجرى خالل اللقاء عرض للتطورات
السياسية ال��راه��ن��ة .كما تطرق البحث إل��ى األوض���اع ف��ي المخيمات
الفلسطينية.

الموسوي
والديمقراطية ،بل إن اصل المشروع
هو العدوان على المقاومة» ،داعيا ً
«ال���دول العربية التي تتحدث عن
ديمقراطية س��وري��ة أن ت��ب��ادر إلى
تطبيق الديمقراطية فيها ،وان تتوقف
عن الوراثة الملكية واألميرية حتى
نصدق حديثهم».
وشدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب ن���واف ال��م��وس��وي ب���دوره،
خ�ل�ال اح��ت��ف��ال تأبيني ف��ي عيتا
الشعب الجنوبية ،على أننا «قاتلنا
التكفيريين في وقت كانت الحكومات
الغربية واألنظمة العربية هي من
ي��رع��ى ه���ؤالء ب��ال��س�لاح وال��ع��دي��د،
ون��ح��ن ك��ن��ا ن��ق��ول للجميع منذ
سنوات إن الوحش التكفيري الذي
تستخدمونه ال يلبث أن ينقلب
عليكم وستكونون من ضحاياه ،إال
أنهم كابروا واستمروا في تغذيتهم،
فكانت النتيجة أنهم بطشوا في كل
مكان» ،سائالً« :هل اإلنفجارات في
السعودية وتونس وتركيا وغير
ذلك من االعتداءات االنتحارية في
العالم سببها تدخل حزب الله في
سورية؟» .وأكد أن «الذريعة التي
ك��ان يستخدمها ه��ؤالء قد تهاوت،
وقد أصبحوا اليوم جميعا ً يقولون
ف��ي س��ره��م م��ا ت��ج��رأ رئ��ي��س تكتل
التغيير واالص�لاح العماد ميشال
عون من قوله عالنية وهو إنه لوال
قتال ح��زب الله ف��ي س��وري��ة لح ّل

بالمسيحيين في لبنان ما حل بهم
في نينوى والموصل».
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،لفت إل��ى أننا
«سعينا على ال����دوام م��ن موقعنا
الحكومي والنيابي إلى تصحيح عمل
الدولة في شأن تح ّمل مسؤولياتها
تجاه المواطنين ،ولكن النتيجة على
الدوام كانت محاولة تهميش الدور أو
إلغائه ،واآلن في هذه الفترة يعملون
على تهميش التيار الوطني الحر،
وب��دال ً من أن ينصب عمل الحكومة
على قاعدة التوافق التي قامت عليها
راح ينشغل أع��ض��اؤه��ا ف��ي كيفية
الدفاع عن حق مكون رئيسي فيها أال
وهو التيار الوطني الحر في أن يكون
شريكا ً في القرار اإلداري والوطني»،
مشددا ً على أن «هذه الحكومة فشلت
ألن هناك من أراد أن يلغي قاعدة
التوافق التي عمل بها منذ تشكيلها،
وق��رر م��رة ج��دي��دة انتهاج سياسة
التفرد واالنفراد التي أدت من قبل إلى
ما أدت إليه».
وأوضح أن «الجدل في شأن آلية
اتخاذ القرار في الحكومة على قاعدة
اإلق���رار بحق التيار الوطني الحر
ب��أن يكون شريكا ً كامالً في اتخاذ
قرارتها يجب أن يتوقف ،ال أن يتم
تهريب ال��ق��رارات من خ�لال زي��ارات
ليلية خارج الدوام للوزارات لتوقيع
مراسيم ،فالدولة ال ت��دار هكذا بل
بالتوافق».

احتفال تكريمي لعوائل �شهداء عيناثا:
هزيمة «�إ�سرائيل» والتكفيريين
�أ�سهل من مواجهة الف�ساد
أقامت بلدية عيناثا احتفاال ً تكريميا ً لعوائل شهداء
المقاومة من كافة األح��زاب والقوى الوطنية في البلدة
منذ عام  1972إلى العام  ،2015وذل��ك في قاعة مسرح
«منتدى جبل عامل للثقافة واألدب» في البلدة ،بحضور
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ،عضو
كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي ،إمام البلدة الشيخ
عباس إبراهيم ،ورئيس بلديتها عباس خنافر ،إضافة الى
عوائل الشهداء وعدد من الفعاليات والشخصيات البلدية
واالختيارية والثقافية واالجتماعية والتربوية ،وحشد من
األهالي.
وأع��رب خنافر في كلمة له عن افتخار البلدة بتقديم
الشهداء لتحرير األرض وحمايتها.
وألقت اإلعالمية خديجة أيوب كلمة باسم عوائل شهداء
الحزب الشيوعي ش��ددت فيها على ض��رورة «أن يحفظ
الجميع أسماء الشهداء والمقاومين وصورهم وسيرتهم ،كي
ال نكون بال ذاكرة أو بال تاريخ أو بال حاضر ومستقبل».
ثم ألقى حسان إبراهيم كلمة توجه فيها بالشكر إلى بلدية
عيناثا على هذه اللفتة الكريمة.
ب��دوره القى حمزة فضل الله كلمة باسم عوائل شهداء
حزب الله لفت فيها إلى «أن الشهداء يكرمون بالحفاظ على
نهجهم ودربهم ،وبمشاركة الشباب وذهابهم إلى ساحات
ال��دف��اع عن المقدسات ،وبالوعي االجتماعي والثقافي
والتعاون والتكاتف لبناء حياة أفضل».
وبعد كلمة إلم��ام بلدة عيناثا الشيخ عباس إبراهيم،
تحدث النائب بزي ال��ذي رأى «أن هناك تحوالت جديدة
س��وف تحصل في المنطقة ،ففي ح��رب تموز ع��ام 2006
كان هناك مشهد مناقض إطالقا ً لمشهد اليوم ،حيث كانوا
يريدون إرساء شرق أوسط جديد ال مكان فيه ال للمقاومة

وال للشهداء وال حتى لألوطان ،ولكن الشهداء اليوم كرسوا
بفعل انتصاراتهم ،وكرست إيران بفعل اتفاقها النووي مع
المجموعة الغربية مفاعيل جديدة سترسم مالمح وتحوالت
جديدة في الشرق األوسط تكون المقاومة الالعب األساس
في رسم مالمح هذا المشهد ،ولذلك علينا نحن هنا في لبنان
أن نتحمل بعضنا بعضاً ،وأن نستفيد مما حصل من أجل
ترتيب أوضاعنا».
وأل��ق��ى النائب فضل الله كلمة ق��ال فيها« :ل��وال ذلك
الصمود ألهلنا وللمقاومين هنا وإلحاق الهزيمة بالعدو
«اإلسرائيلي» ،لكنا اليوم نبحث عن وطننا على قارعة األمم،
ولك ّنا مخيما ً للالجئين نستعطي رغيف الخبز وحبة الدواء،
وهذا بالتأكيد ال يليق بشعب يحمل شعار سيد الشهداء
«هيهات منا الذلة» ،فلوال القرار التاريخي الجريء لقيادة
المقاومة بمواجهة العدو التكفيري في سورية ،ومنعه من
التمدد على الحدود واستباحة أرضنا ،لما كان بقي لنا وطن
إال في كتب التاريخ ،ألن لبنان في قاموس هذا العدو جزء
من والية إمارته ،وأن شعبه إما مسموح له البيعة تحت
حد السيف أو مقطوع الرأس بالسيف نفسه ،وأطفاله للبيع
في سوق النخاسة ونساؤه سبايا ،ومن ينجو يبحث عن
المفقودين بين المقابر الجماعية».
وق��ال« :إلن كانت المقاومة تتولى مسؤولية التحرير
والدفاع والحماية بسبب غياب الدولة عن القيام بهذه
المسؤولية ،فإن الشق الداخلي له وسائله المختلفة ،فهزيمة
«إسرائيل» أسهل بمئة مرة من هزيمة الفساد في لبنان،
وهزيمة التكفيريين على الحدود أسهل بمئة مرة من مواجهة
المحسوبيات والمحاصصة الطائفية والمذهبية ،وال يمكن
المقارنة بين اآلليات المعتمدة في المعادلة الداخلية وتلك
المعتمدة في مواجهة العدوان الخارجي».

الجميّل :لن نكون عثرة في وجه التوافق
شدّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على «أن ال أحد يستطيع تحمل
الواقع الذي وصلنا إليه» ،الفتا ً إلى «ان الحكومة تشكلت على أساس حكومة
اتحاد وطني هدفها انتخاب رئيس للجمهورية ومدة حياتها كانت مفروض
ان تكون لمدة شهرين أو ثالثة ال أكثر» ،مشيرا ً إلى ان «هذه الحكومة أصبحت
غير منتجة ،وكان عليها ان تترك جلساتها مفتوحة وان ال تنهي أي جلسة إلى
حين حل ملف النفايات».
ورأى في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الحزب األسبوعي أن «هناك أفرقاء
في الحكومة مهتمين بكل شيء ما عدا مصلحة الناس ،ونحن قدمنا كل
الحلول الممكنة غير اننا لم نعد قادرين على تحمل االستلشاق في الحكومة،
ولم نعد قادرين ان نفسره إال بالسياسة».
وأوضح ان «انتخاب الرئيس يساعد في حل هذه الحكومة وتشكيل أخرى
وإجراء انتخابات نيابية ليتمكن الناس من محاسبة المسؤولين» .وقال« :ال
أحد مستعد ان يكمل بنفس الوضع السياسي الموجود في مجلس النواب أو
في مجلس الوزراء».
وإذ جدد التشديد على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية» ،قال« :علينا أن
نختار شخصا ً يكون صلة وصل ،وأن ندعمه ليكون رئيسا ً ناجحا وإصالحيا ً
ال يعيش في أحقاد الماضي وأيام الحرب ،ويخرجنا من لبنان الماضي إلى
المستقبل».
وردا ً على سؤال ،قال« :إن الرئيس أمين الجميل هو بالنسبة إلى الكتائبيين
رئيس توافقي ،ولكننا لسنا على استعداد للوقوف حجر عثرة في وجه أي
شخص يجري التوافق عليه».

النابل�سي  :ننكر على «داع�ش»
و�أخواته تفجير الم�ساجد

النابلسي مستقبالً الشخص والزيدي
استقبل العالمة الشيخ عفيف النابلسي على التوالي عدنان عبد الرضا
الشخص من القطيف وشيخ عشيرة بن زيد في العراق الشيخ عمار
الزيدي .واعتبر النابلسي أن «اإلرهاب باسم اإلسالم هدفه ضرب اإلسالم
وإبعاد الناس عن الدين الذي يمثل أرقى عالقة بين اإلنسان والله».
وأضاف« :والدين لم يكن في يوم من األيام تطرفا ً وقمعا ً وظلما ً واستبدادا ً
وتفجيرا ً للمساجد وقتالً لألبرياء .الدين لم يكن إال بلسما ً لجراح المعذبين
والمقهورين والمظلومين ومدافعا ً عن الحق في وجه الطغاة والظالمين.
ولذلك على كل إنسان أن يفرق بين هذه الجماعات اإلرهابية التي تنتحل
اإلسالم باالسم وبين حقيقة الدين نفسه».
وقال« :نحن ننكر على «داعش» وأخواته تفجير المساجد سواء كانت
للشيعة أو للسنة .أو تفجير الكنائس والمعابر أو قتل األبرياء من نساء
وأطفال بحجة أنهم ك ّفار».
وقال« :إن هذا السلوك العدواني اإلرهابي الذي سرى باسم اإلسالم لم
يكن هدفه فقط نشر الفوضى وتقسيم المنطقة بل العمل على القضاء على
كل ما هو رحمة وتسامح ومحبة وإخوة على المستوى اإلنساني وتصبح
حينئ ٍذ العالقات بين األمم والشعوب قائمة فقط على المغالبة والمصالح
ال على أساس التعاون والتكامل وعلى هذا عندما نتحدث في لبنان عن
أهمية الحفاظ على العيش المشترك لنقول للعالم أجمع أن مصالحنا
كلبنانيين ال تقوم على المغالبة ،بل على اإلخوة والرحمة وتستند إلى
القيم السماوية التي تجمع بين بني البشر على أساس المساواة».

اعت�صام لأ�صحاب الأمرا�ض الم�ستع�صية في مخ ّيم البداوي
اعتصم أصحاب األم��راض المستعصية والمزمنة وحشد
من أبناء مخيم ال��ب��داوي بدعوة من لجنة المتابعة ،أمام
عيادة «أونروا» في المخيم ،رافعين يافطات وشعارات منددة
بإجراءات المؤسسة وذل��ك في حضور ممثلين عن الفصائل
واللجنة الشعبية والمؤسسات.
ودعا أحمد موسى باسم أصحاب األم��راض في االعتصام
«أون����روا» إل��ى «وق��ف إج��راءات��ه��ا التي تستهدف الالجئين
وخصوصا ً أصحاب األمراض المزمنة».
وألقى أب��و رام��ي خطار كلمة «اللجنة الشعبية» ،وشدد
فيها على «رفض ق��رارات أون��روا الجائرة التي تمس بجوهر
وجودها».
وأل��ق��ت م��روة جمعة كلمة مرضى التالسيميا ،فناشدت
المجتمع الدولي وكافة الجهات المعنية «للضغط على أونروا
لزيادة خدماتها خصوصا ً ألصحاب األمراض المزمنة الذين
اصبحوا يتسولون لتأمين عالجهم».
كما تحدث عضو اللجنة المركزية في «الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين» أركان بدر ،ودعا الى «انتفاضة شعبية
ضد إج��راءات أون��روا ،ألن ما اقدمت عليه يستهدف قضية
الالجئين وحق العودة» ،مؤكدا ً «تمسك الشعب الفلسطيني
ب��أون��روا وخدماتها باعتبارها الشاهد الحي على قضية
الالجئين».
وطالب «ب��زي��ادة خدماتها لالجئين وألصحاب األم��راض
المستعصية ،وللمهجرين من مخيمات سورية وأبناء مخيم
نهر البارد» ،الفتا ً إلى «مواصلة واستمرار التحركات حتى
تستجيب أونروا لمطالب الالجئين».

ّ
ف�ض مناق�صات النفايات اليوم
واجتماع في عكار رف�ض دمجها ببيروت
عشية ّ
فض عروض المناقصات بشأن تلزيم النفايات
ً
جمعا ً وطمرا اليوم ،تمنى وزير البيئة محمد المشنوق
من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «الطلب الى
المحافظين والقائمقامين واتحادات البلديات والبلديات
تشجيع المواطنين على فرز النفايات المنزلية الصلبة
القابلة العادة التدوير في أكياس خاصة ،على أن يتم
تحديد أماكن تجميع خاصة في نطاق كل بلدية الرسالها
الى المصانع المختصة بشرائها وإع��ادة تصنيعها أو
تدويرها وفقا ً لنوعها والواردة أسماؤها ومواقعها وأرقام
االتصال بها ضمن «دليل اإلرشاد لفرز وتحضير وبيع
النفايات التي يمكن اع��ادة تدويرها» الذي تم إعداده
بالتعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية
ووزارة البيئة».
كما وج��ه وزي��ر البيئة تعميما ً مماثالً ال��ى الهيئات
األهلية التي تعنى بشؤون البيئة والتوعية حول اإلدارة
الرشيدة دعاها فيه إل��ى «تكثيف حمالتها لتشجيع
المواطنين على فرز النفايات المنزلية في أكياس خاصة
وتشجيع المواطنين في المناطق الجبلية والزراعية على
تسبيخ النفايات العضوية».
من جهة أخرى ،عقد في دارة النائب معين المرعبي
في بلدة البرج  -عكار وبحضوره ،اجتماع لممثلين عن
المجلس المدني إلنماء عكار ،ضم :عزة ع��درة ،نادين
سابا ،هالل الحصني ،أسماء مصطفى ،خالد عبدالقادر
الزعبي ،محمود أسعد ،اسعد الحسن وخالد األدرع
وشخصيات وفاعليات تربوية واجتماعية.
وأف��اد بيان للمجتمعين أنه جرى «خ�لال االجتماع
البحث في المستجدات بملف النفايات ،وعرض المرعبي
المحادثات واالتصاالت التي حصلت ،إضافة إلى الحلول
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التي عرضتها الحكومة».
وأبدى المجتمعون «تحفظاتهم إزاء ورود أخبار عن
نية الحكومة دمج مناقصة النفايات لثالث محافظات،
هي :بيروت والشمال وعكار .كما تم التطرق الى موضوع
نقل نفايات مزارع ومحالت بيع الدجاج من خارج عكار
الى داخلها ،وكيف تم توقيف نقلها».
ورف��ض��وا أن «ت��ك��ون عكار مكبا ً ومطمرا ً للنفايات
ومواجهة كل الصفقات المشبوهة» ،الفتين إل��ى أنه
«سيكون هناك تحرك كبير سيتم اإلعالن عنه قريبا ً في
حينه ،حفاظا ً على عكار وبيئتها».
وفي السياق ،استنكرت الحركة البيئية اللبنانية في
بيان« ،م��رور  25يوما ً على أزمة النفايات في بيروت
وجبل لبنان والحكومة لم تحرك ساكنا ً بحيث أنها :لم
تنشئ خلية أزمة للحد من انعاكاسات تراكم النفايات
على الصحة والبيئة ،لم تخصص موقعا ً أو أكثر في
كل قضاء لتخزين ومعالجة النفايات المتراكمة في
الشوارع ،لم تفرج عن أموال الصندوق البلدي المستقل
لتمكين البلديات من جمع وفرز وترحيل النفايات ال بل
رمت بالمسؤولية في وجهها في  17تموز  2015من دون
سابق إنذار ،لم تأخذ برأي المجتمع المدني والخبراء
وقطاع التدوير بل اكتفت بآحادية القرار لحل مسألة
وطنية مصيرية بيئية كهذه ،لم تكتف بـ 760مكبا ً
منتشرا ً على األراض��ي اللبنانية بل جعلت من بيروت
وكل شارع وبلدة وقرية في جبل لبنان مكبا ً عشوائيا ً
للنفايات».
إلى ذلك ،قطع عدد من أهالي الحدت وبعبدا الطريق
بالقرب من مستشفى قلب يسوع بمستوعبات النفايات،
احتجاجا ً على تراكم النفايات في المنطقة..

طريق الحدث مقطوعة بالنفايات

كووت�شي :لتطبيق  1701وتح�سين �أو�ضاع ال�سكان
شارك قائد القطاع الغربي لـ«يونيفيل» الجنرال اإليطالي
سالفاتوري كووتشي في اللقاء ال��دوري لرؤساء بلديات
إتحاد بنت جبيل في مقر اإلتحاد في السراي ،برئاسة عفيف
بزي وحضور ممثلين عن كل بلديات االتحاد.
وأشار كووتشي إلى «التنسيق الشفاف والنزيه لمكتب
التعاون المدني العسكري للكتيبة اإليطالية ،بهدف بناء
مناخ من الثقة المتبادلة الضرورية والتفاهم الشامل».
وأع��رب ب��زي عن شكره وامتنانه للجنرال كووتشي
لالهتمام المستمر وتقارب الوحدة اإليطالية من األهالي،
م��ؤك��دا ً «أهمية دور «يونيفيل» في سبيل تحقيق األمن
واإلستقرار في المنطقة.
كما نظمت الوحدة اإليطالية لقاء لرؤساء بلديات إتحاد
القلعة ،برعاية كووتشي وحضور رئيس إتحاد بلديات
القلعة نبيل ف��واز وع��دد من ورؤس���اء بلديات المنطقة،
ضمن إط��ار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العالقة بين
الـ»يونيفل» والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر

في ما بينهما .وخالل اللقاء ألقى فواز كلمة شكر فيها الجنرال
كووتشي والكتيبة اإليطالية على جهودهم ودعمهم ألبناء
المنطقة ،مشيرا ً إلى «التعاون الوثيق مع الوحدة اإليطالية
لتعزيز عالقة الصداقة التاريخية بين الشعبين اللبناني
واإليطالي».
كما شكر ف��واز حكومة إيطاليا على دعمها ومساندتها
للشعب اللبناني ،منوها ً «بالدور االنساني واالجتماعي
للوحدة اإليطالية وما نفذه ضباط وعناصر اللواء «فريولي»
للبلدات المنضوية تحت اتحاد بلديات القلعة من مشاريع
خدماتية ألجل تحسين األوضاع المعيشية للسكان.
وشكر الجنرال كووتشي ب��دوره ،للرؤساء المحليين
دعمهم ومساندتهم لجنود حفظ السالم ،مشددا ً على «إلتزام
تطبيق القرار  ،1701مساندة السكان المحليين وتحسين
األوضاع الحياتية».
وتخلل اللقاء عرض فيلم قصير تضمن العادات والتقاليد
اإليطالية المتقاربة جدا ً من العادات المحلية.

كووتشي مع رؤساء بلديات القلعة

«ال�شعبي النا�صري» ح ّيا المقاومة بذكرى انت�صار تموز
حيا التنظيم الشعبي الناصري المقاومة في الذكرى
التاسعة النتصار حرب تموز  .2006ورأى في بيان ،أن
«انكسار العدوان الصهيوني خلق توازنا ً جديداً ،وجعل
العدو يفكر ألف مرة قبل اإلقدام على عدوان جديد».
ونبّه التنظيم من «استمرار العدو في انتهاك السيادة
اللبنانية برا ً وبحرا ً وجواً ،واحتالله لمزارع شبعا وتالل
كفرشوبا ،فضالً عن تهديداته للبنان وأطماعه في أرضه
وثرواته ،ومنها ثروة النفط والغاز الكامنة تحت مياه
البحر ،والتي تحجم الحكومة اللبنانية حتى اآلن عن
اتخاذ أي خطوة باتجاه استثمارها ألسباب غير مبررة،
من بينها التنافس بين أركان النظام على تقاسم الموارد

المتوقعة من هذه الثروة».
وشدد على «أهمية استمرار المقاومة في االستعداد
لمواجهة أي حرب جديدة قد يشنها العدو مستفيدا ً من
األوض��اع الحالية في لبنان وسورية ،وفي بقية األقطار
العربية» .واعتبر أن «ما يجري في البلدان العربية ،على
أيدي الجماعات الظالمية اإلرهابية ،من تدمير لمؤسسات
الدولة ،وإنهاك الجيوش ،وتمزيق النسيج االجتماعي ،إنما
يشكل أكبر خدمة للعدو الصهيوني ،وهذا اإلرهاب الظالمي
هو إبن اإلرهاب الصهيوني».
وح� ّي��ا «ش��ه��داء الشعب اللبناني وش��ه��داء الجيش
والمقاومة الذين ضحوا بحياتهم لكي ينتصر لبنان».

الداود ّ
حذر من ت�ضييع فر�صة اال�ستقرار بالفو�ضى

من االعتصام

ح ّذر األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي»
النائب السابق فيصل ال��داود في بيان ،من «خطورة أن
ينزلق لبنان نحو الفوضى في الشارع واالنفالت األمني،
في ظل االنقسامات السياسية الداخلية ،التي يفرزها
النظام الطائفي ،ولعبة المحاصصة ،وكسب المغانم،
ونهب المال العام ،وتدمير المؤسسات ،وتغييب القانون
وإلغاء الرقابة والمساءلة والمحاسبة».
وأض��اف« :إن ما نشهده من خالف حول التعيينات
األمنية والعسكرية ،هو نتيجة للسياسة المدمرة التي
ارتكزت عليها الطبقة السياسية الحاكمة والفاسدة ،والتي
كان حساب الشعب معها سيكون في االنتخابات النيابية
المؤجلة ،مما يمدد من عمر األزمة التي تحمل عناوين عدة،

من شغور رئاسي ،وتعطيل التشريع النيابي ،وتعثر
العمل الحكومي ،وامتالء المدن والبلدات والشوارع في
النفايات ،واستمرار انقطاع الكهرباء ،وشح المياه ،وندرة
فرص العمل» ،مشيرا ً إلى أن «هذه مشاكل كافية لحصول
التغيير في الحكام الذين تحميهم الطائفية التي يتلطون
وراءها ،ويثيرونها عندما تتهدد مصالحهم».
ودعا اللبنانيين إلى أن «يتنبهوا أن ال يضيعوا فرصة
االستقرار في وطنهم ،بالفوضى التي يختلقها من تزعّ م
عليهم ،في وق��ت تنبئ التطورات الدولية واإلقليمية
المتسارعة عن تسويات وحلول لألزمات في المنطقة،
يخشى أن تكون على حساب لبنان الذي عاد سياسيوه
وربطوا مصيره بالخارج».

