حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /الثالثاء  1 /أيلول  / 2015العــدد 1872
Seventh year / Tuesday / 1 September 2015 / Issue No. 1872

مواقف مرحبة وم�ؤيدة لدعوة ب ّري �إلى الحوار:
مبادرة �إنقاذية وفر�صة جدية لإيجاد حلول للأزمات
ت��وال��ت ردود الفعل المرحبة
والمؤيـدة لمبـادرة رئيس المجلس
النيابي نبيـه بري التي طرحهـا
ف���ي خ��ط��اب��ـ��ه ب��ذك��ـ��رى تغييب
اإلم���ام م��وس��ى ال��ص��در ورفيقيـه
في النبطية ،والتي دعا فيها الـى
حـوار يقتصـر إضافة الى رئيس
الحكومــة ،رؤساء الكتل النيابية
ل��ب��ح��ث ال��م��ل��ف��ـ��ات ال��س��ي��اس��ي��ة
الخالفيـة .حيث أجمعـت المواقف
على أن المبـادرة تشكـل فرصـة
ج��دي��ةـ إلي��ج��اد ح��ل للكثيـر من
القضايــا واألزمـات العالقـة.

حزب الله

وف��ي ه��ذا السياق أعلن حزب
ال���ل���ه ف���ي ب���ي���ان أم����س ت��أي��ي��ده
الكامل للمبادرة الحوارية التي
أطلقها الرئيس ب��ري ،ورأى فيها
«فرصة جدية إليجاد منفذ يؤدي
إل��ى حلحلة الكثير م��ن القضايا
العالقة ف��ي ال��ب�لاد ،وص���وال ً إلى
إيجاد حل دائ��م ومستقر لألزمة
السياسية وم��ا ينتج عنها من
أزمات اقتصادية واجتماعية تهدد
المواطن اللبناني».

فرنجية

وأعلن رئيس تيار المرده النائب

سليمان فرنجية في تصريح له
على مواقع التواصل االجتماعي
عن تأييده المبادرة ،آمالً منها كل
الخير.

جنبالط

ورح�������ب رئ����ي����س «ال���ل���ق���اء
الديمقراطي» النائب وليد جنبالط
ف��ي م��وق��ف��ه األس��ب��وع��ي لجريدة
«األن���ب���اء» اإلل��ك��ت��رون��ي��ة «ب��ه��ذا
الحوار الذي يبقى السبيل الوحيد
للتفاهم بين اللبنانيين وإلجتياز
التحديات الصعبة التي يمر بها
لبنان والمنطقة».
وأض��اف جنبالط« :على رغم
أهمية البنود المقترحة لجدول
األع��م��ال ،في ح��ال تعذر التوافق
ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة
اللبنانية التي تبقى حاجة ملحة
وضرورية إلع��ادة االنتظام لعمل
ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة وذل��ك
ألسباب إقليمية ومحلية ،وفي حال
غياب التفاهم على قانون انتخاب
جديد ،فإنه من الضروري تالفي
الغرق في عناوين خالفية مطاطة
والسعي للتركيز في اتجاه تفعيل
عمل الحكومة الحالية وتحويلها
إل��ى حكومة منتجة ق���ادرة على
م��ح��اك��اة ال��م��ط��ال��ب ال��ش��ع��ب��ي��ة

المحقة على مختلـف المستويـات
المعيشيـة».

أرسالن

وأش���������ار رئ����ي����س ال���ح���زب
ال��دي��م��ق��راط��ي اللبناني النائب
طالل أرس�لان في بيان ،إلى أننا
«ل��م نعد نأمل بغير ب��ري إلنقاذ
ل��ب��ن��ان م��ن خ�ل�ال ط��اول��ة ح��وار
جدية لكي نتمكن من اعادة ترتيب
االولويات الوطنية التي طمرتها
المحاصصة والنظام السياسي
الفاسد والتعنت في وقت حان فيه
األوان لتلقف مزاج الناس وآالمهم
وإعادة العمل بالوكالة التمثيلية
التي ائتمنونا عليها ول��م يفلح
ممثلو الشعب بتوجيههـا نحو
مصالح الناس».
واعتبر أرسالن أن «بري الذي
يتمتع بالحكمة والدراية والخبرة
السياسية طويلة األم��د ،يعرف
كيف سيقارب األزمات الراهنة من
خالل جدول أعمال حيوي يتناول
القضايا المباشرة المطلوب حلها
من دون مواربة او استرخاء في
مستنقع االنتظار اإلقليمي وهو
األم��ر ال��ذي بدأ يسيء الى لبنان
والمطلوب ال��ي��وم ح��ل لبناني -
لبناني داخلي».

واليتي لوفد الأحزاب اللبنانية:
م�ستمرون بدعم لبنان و�سن�ساعد في حل �أزماته
ش��دد لقاء األح���زاب وال��ق��وى والشخصيات الوطنية
اللبنانية بعد لقائه مستشار اإلمام السيد علي الخامنئي
الدكتور على أكبر واليتي خالل زيارته العاصمة اإليرانية
طهران ،على أهمية موقف إيران لجهة التأكيد المستمر من
قبل مسؤوليها على رفض التدخل األجنبي بشؤون لبنان
الداخلية .وفي المقابل أعلن واليتي أن إيران ستدعم لبنان
وستعمل لحل المشاكل التي يعاني منها.
وأكد منسق اللقاء بسام الهاشم «أهمية اإلنجاز الذي
حققته الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،بانتزاع اعتراف
ال��دول الغربية بحقها بامتالك برنامج ن��ووي لألغراض
السلمية» ،مشيرا ً «إلى أن انتصار إيران إنما هو انتصار لكل
شركائها في الصراع الذي تخوضه ،وستكون له تداعيات
إيجابية على كل شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة محور
المقاومة ممثالًبسورية ولبنان (حزب الله) واليمن والعراق،
وسيؤدي إلى فرض توازن جديد في المنطقة».
وشكر الهاشم باسم الوفد ،كل ما قدمته إيران من دعم
ومساندة إلى سورية والمقاومة في لبنان وفلسطين ،مؤكدا ً
«أهمية العالقة المميزة التي تربط إي��ران بلبنان» ،آمالً
«بأن تكون هناك مرحلة جديدة على صعيد تطوير وتعزيز
عالقات التعاون في شتى المجاالت وكذلك المساعدة في
حل أزمة النفايات».
وشدد «على أهمية موقف إيران لناحية التأكيد المستمر
من قبل مسؤوليها على رفض التدخل األجنبي بشؤون
لبنان الداخلية» ،متمنيا ً «أن تساعد طهران في مساعدة
لبنان على منع الضغوط الخارجية التي تعيق إنجاز حل
أزمته الداخلية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يعبّر عن
إرادة اللبنانيين ويتمتع بقوة التمثيل النيابي والشعبي».

وشكر واليتي بدوره ،الوفد حضوره إلى إيران ،وأشار
ال��ى «أن أميركا تسعى إل��ى إيجاد حائط لدعم الكيان
الصهيوني» ،الفتا ً «إلى أن بعض بلدان المنطقة المنخرطة
في الحرب ضد سورية ال تشم حتى رائحة الديمقراطية،
وهم وضعوا أم��واال ً طائلة لغرض هذا المشروع ،وكي
يستعيدوا بعض النفوذ ،وه��م غير مرتاحين لمناعة
الشعب اللبناني ولدور سورية بمساعدة لبنان في الدفاع
عن حقوقه» ،مؤكدا ً «أن هدفهم المباشر هو ضرب سورية
والهدف غير المباشر هو لبنان».
ون��وه ب��دور اللبنانيين و«اتحادهم مع أبناء سورية
وموقفهم إلى جانب سورية التي وقفت أمام هذا المد المعادي،
وأثبتت قدرتها على المواجهة» ،مؤكدا ً «أن أميركا وحلفاءها
يريدون إقالة الحكومة السورية والرئيس بشار األسد ،لكن
نحن على ثقة أن الرئيس األسد الذي فاز في االنتخابات
األخيرة ،سيفوز في االنتخابات مرة أخرى وسيحصل على
أصوات أكثر من المرة السابقة ،ألن الشعب السوري يعرف
أن من وقف من أجل مصالح سورية هو بشار األسد ،وهو
لو كان يريد تثبيت موقفه لكان عمل لمصلحة بعض دول
المنطقة ،لكنه يعمل لمصلحة الشعب السوري وهو قاوم
من أجل الحفاظ على مصالح سورية على رغم األخطار التي
تعرض لها».
وأكد واليتي «أن إيران تدعم سورية وحكومتها وتقف
ضد التدخل األجنبي حتى النهاية ،وهي تدعم حق الشعب
السوري في تقرير مصيره» ،وقال« :نحن ندعم لبنان كما
كنا وأكثر من السابق ،وإيران ستعمل لحل المشاكل التي
يعاني منها لبنان ال سيما وأن إيران قد امتلكت التكنولوجيا
التي تساعد في حل هذه المشاكل».

الم�شنوق عر�ض الأو�ضاع الأمنية
مع ب�صبو�ص وابراهيم
تابع وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق األوضاع األمنية في لبنان
مع المدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص والمدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
واط��ل��ع منهما بعد ظهر أم��س على
التقارير األمنية المتعلقة بالوضع
األمني على كل األراضي اللبناني.
وأع��ط��ى ال��م��ش��ن��وق توجيهاته
بـ«ضرورة السهر على أمن المواطنين
والحفاظ على سالمتهم وممتلكاتهم»،
مؤكدا ً أن «المرحلة تتطلب تضافر كل
الجهود لما فيه خير وأم��ن وسالمة
اللبنانيين».

«قتال المقاومة في �سورية حمى لبنان من الإرهاب»

«الكتائب»

وش��ج��ع ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب بعد
اجتماع مكتبه السيـاسي «أي
مبادرة من شأنها إزالـة العوائق
المانعة للعمل النيـابي األول وهو
ملء الشغـور الرئـاسـي مـن خـالل
انتخـاب رئيس للجمهـوريـة».

الخازن

وك���رر رئ��ي��س المجلس العام
الماروني ال��وزي��ر السابق وديع
الخازن ،في بيان ،دعوته «اللتقاط
م��ب��ادرة رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
نبيه بري ،وإع��ادة إحياء الحوار
الوطني سعيا ً للوصول إلى إتفاق
يفضي إلى حل كل العقد العالقة
في سلة متكاملة».
وق����ال ال���خ���ازن« :إن ال��وق��ت
اآلن يشكل أثمن فرصة اللتقاط
ال��خ��ط��وة اإلي��ج��اب��ي��ة ،وال��ق��ف��زة
ال��ن��وع��ي��ة ب��ع��د اق��ت��راح الرئيس
ب��ري ،وال��ذي يتالقى مع دع��وات
المتظاهرين المتكررة والمحقة
إليجاد الحلول لكل المشاكـل التـي
نتخبـط بهـا».

الداود

ورح���ب األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة
النضال اللبناني العربي النائب

السابق فيصل ال���داود ،بمبادرة
ب��ري ،وتمنى ف��ي بيان «تطبيق
م��ض��م��ون م��ا ورد ف��ي ال��دع��وة،
وأب��رز بنوده التوصل الى اتفاق
على انتخاب رئيس للجمهورية،
وإص��دار قانون انتخاب اقترحه
بري ونؤيده ،باعتماد لبنان دائرة
واحدة على أساس النسبية ،وهذا
جزء من اصالح النظام السياسي،
ويستجيب ألح��د مطالب الحراك
المدني الشعبي والشبابي الذي
نثني علـى ت��ج��اوب المواطنين
م���ع���ه ،وت��ع��ب��ي��ره��ـ��م ال��س��ل��م��ـ��ي
الحضـاري».

البعريني

وثمن رئيس «التجمع الشعبي
العكاري» النائب السابق وجيه
ال��ب��ع��ري��ن��ي ف��ي ت��ص��ري��ح دع��وة
ال��رئ��ي��س ب���ري ل��ل��ح��وار .ول��ف��ت
ال��ى ان��ه «ف��ي ظل تصاعد ضغط
الشارع المحتقن وانسداد شرايين
المؤسسات الدستورية ،وتفاقم
األزم��ات السياسية والمعيشية،
وانشغال الخارج عن لبنان ،قرر
بري أن يقوم بما سماها «محاولة
م���ت���واض���ع���ة إلدخ������ال ال���ض���وء
ال��ى بيوتنا ب���دال ً م��ن النفايات
السياسية».

�سالم يك ّلف �شه ّيب برئا�سة
لجنة النفايات بعد تنحّ ي الم�شنوق
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق في تصريح انسحابه من اللجنة
الوزارية المكلفة معالجة أزمة النفايات ،داعيا ً رئيس الحكومة تمام سالم
تكليف وزير آخر بهذا الملف.
وأكد الوزير المشنوق أنه «في ضوء التطورات األخيرة ال سيما النقاش
الدائر حول موضوع معالجة أزمة النفايات ،وإيمانا ً مني بضرورة التقدم
بحلول تحدث خرقا ً في الواقع المتردي نتيجة إغالق مطمر الناعمة،
وعدم إتمام ملف المناقصات ،وعجز القوى السياسية عن إيجاد المطامر
الصحية ،فقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء قراري باإلنسحاب من اللجنة
الوزارية الخاصة بملف النفايات الصلبة ومن أمانة سر هذه اللجنة».
وأضاف« :كذلك تمنيت على الرئيس تكليف من يراه مناسبا ً بدال ً مني
لمتابعة ملف النفايات ،مع وضع جميع إمكانات وزارة البيئة لمساعدته
واستعدادي الدائم للقيام بواجبي حيث تدعو الحاجة».
وتوجه المشنوق بالشكر والتقدير الى «جميع الذين تعاونت معهم في
ملف النفايات الشائك المتراكم منذ عشرين عاماً ،وأرجو ان يتمكن لبنان
من الوصول الى حل سريع لهذه األزمة المتفاقمة».
وعلى الفور كلف سالم وزير الزراعة أكرم شهيب ترؤس اللجنة للنظر
في ملف النفايات واقتراح مخارج وحلول فورية لألزمة.
كما أرجأت لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب مروان حمادة جلستها
التي كانت مقررة أمس ،لبحث موضوع النفايات الى يوم األربعاء.

«طلعت ريحتكم»
مص ّرة على االستقالة

وأعلنت حملة «طلعت ريحتكم» تعليقا ً على انسحاب المشنوق من
اللجنة الوزارية المكلفة معالجة أزمة النفايات أن «مطلبنا واضح وهو
استقالته أل ّنه المسؤول عن إيجاد حل ألزمة النفايات».
وتنتهي اليوم مهلة الساعات الـ 72التي أعطتها حملة «طلعت ريحتكم»
السبت الماضي الى الحكومة للتجاوب مع المطالب التي أطلقتها.
وتعقد لجنة المحامين في حملة «بدنا نحاسب» اليوم مؤتمرا ً صحافيا ً
عند ال��ـ  11:30ظ��ه��راً ،يتناول الجوانب القانونية للحراك الشعبي
والتوقيفات.

وهّ اب :يجب الإ�صرار
على الن�سبية في قانون انتخاب
أشار رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب الى أن
إلغاء الروح الطائفية يدفع كل اللبنانيين للمطالبة بحقوقهم كمواطنين.
واعتبر وهاب في تصريح أننا «كلنا نريد الكهرباء والنفايات وتطوير
النظام السياسي ،فعندما نأخذ الناس على إلغاء الروح الطائفية نكون
قد أخذناهم الى المطالبة بحقوقهم كمواطنين».
وأوض��ح أننا «إذا وصلنا الى الدولة المدنية نكون قد وصلنا الى
مصاف ال��دول المتقدمة وكل مواطن منا يفرح عندما يذهب الى دولة
كسائح ويشعر بأن لديه حقوقاً ،فلماذا ال تكون لديه هذه الحقوق في
دولته؟».
وأكد وهاب أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري ال يخاف من موضوع
النسبية ،فهو وحزب الله كانا يقوالن إن ليس لديهما أي مشكلة مع أي
قانون ،لكن هذه المرة يجب أن نصر على قانون النسبية».

المشنوق وابراهيم خالل لقائهما أمس

�سعد :الإرهابيون يخدمون «�إ�سرائيل»

الوفاء للمقاومة :لخروج «الم�ستقبل»
من عقلية الأحادية والتف ّرد
ج��ددت كتلة الوفاء للمقاومة التأكيد أن��ه ل��وال قتال
المقاومة ضد التكفيريين في سورية ،لتحول لبنان الى
مسرح ألفعال المجموعات التكفيرية ،وحذرت الكتلة خالل
مواقف عدد من أعضائها أنه لو أردنا فتح ملفات الفساد
لسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع ،ودعت حزب المستقبل
الى أن يخرج من عقلية األحادية بأنه هو من يمسك القرار
لوحده.

رعد

ونفى رئيس الكتلة النائب محمد رعد أن يكون لحزب
الله موقف سلبي من االعتصامات والتظاهرات التي
تطالب بمكافحة الفساد ،ومعالجة األزم��ات الخدماتية
والمعيشية ،وق���ال« :لكن هناك مخاطر استراتيجية
تتهدد بالدنا ونريد رفع الصوت ضد التكفيريين والعدو
الصهيوني وضد الدول التي تمول اإلرهابيين والصهاينة
وتدعمهم وتتواطأ معهم ،لكن هذا الصوت غير مسموع».
وخ�لال احتفال تأبيني أقامه ح��زب الله في النادي
الحسيني في الريحان ،أضاف رعد «إنَّ الذي نعرفه عن
ملفات الفساد وملفات الكهرباء والماء والنفايات التي
تقصر فيها الدولة ال تعرفونه ،ولو أردنا أن نفتح الملفات
لسقط الهيكل فوق رؤوس الجميع ولم يبق حجر على
حجر في هذا البلد».
وتوجه إلى الحراك في بيروت بالسؤال عن هوية الذي
يقود الناس في تلك الساحات؟ وقال« :إننا ال نسلم قيادتنا
ألي كان وال تأخذنا الشعارات من دون أن نعرف البرنامج
والقيادة التي تقود هذا الحراك ،مشيرا ً إلى أن «حزب الله ال
يشكك لكن هذا السؤال هو من حق كل مواطن ولكننا نريد
أن نكون واضحين وأن يكون الحراك واضحا ً مع الناس
وأن يكون المعتصمون بالماليين ليشاركوا في الصراخ
ضد الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين ولكن مع من
وتحت راية وقيادة من ،وضمن أي برنامج وطني ،وهل
الذي يريد إزالة الفساد يشخص بالدقة طريقة معالجة
الفساد ومكافحته؟».

الموسوي

ورأى عضو الكتلة النائب نواف الموسوي ،أنه «لوال
قتالنا حتى اآلن ضد التكفيريين في س��وري��ة ،لكانت
الساحات والمدن والقرى اللبنانية خشبات مسرح ألفعال
المجموعات التكفيرية الوحشية ،ولكان حصل بلبنان ما
حصل في العراق وما يحصل اآلن في سورية وفي العديد
من المناطق التي يوجد فيها ه��ؤالء التكفيريون ،وهذا
يعني أننا إذا لم نواجه التكفيري في ساحته فهو قادم إلينا
وسيواجهنا في ساحتنا».
وخالل االحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في
مجدل سلم ،لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء المقاومة
اإلسالمية في البلدة ،أشار الموسوي الى أننا «ما زلنا
نواجه أخطر تحديين يواجهان ال لبنان والعرب فحسب

رعد متحدثا ً في الريحان
وإنما العالم بأسره ،أال وهما العدوان الصهيوني والعدوان
التكفيري ،ومن كانت هذه سيرته في المواجهة ال يحق
ألحد أن يمد إليه إصبع االستفهام أو التساؤل ،كما وأنه ال
يقبل منه أن يصنف المقاومة كجزء من الطبقة والسلطة
السياسية أو كجزء من هذا المشهد ال��ذي يسجل عليه
مالحظات كنا نحن من أكثر من يقوم بتسجيل مالحظات
عليه ،وحين نتحدث عن المقاومة يجب أن نتحدث عنها
بإجالل وإكبار من قائدها إلى آخر مجاهد فيها ،وإذا كنا
نتحدث عن شعب ومجتمع وجمهور ومؤيدي المقاومة
فيجب أن ن��ع��رف أن��ه��م ه��م ال��ح��اض��رون ف��ي ساحات
المواجهة الصعبة من قبل أن يستيقظ أحد من نومه.
ونحن حاضرون ومواجهون وحاملون للمسؤوليات قبل
أن يفكر أحد بأن يحملها».
وأض��اف« :السلطة تحاول االستبداد السياسي مرة
أخرى علينا وعلى التيار الوطني الحر ،ولذلك فإننا نقول
بوضوح إنه على الفريق السياسي الذي يشكل العمود
الفقري للسلطة السياسية وال��ذي هو حزب المستقبل
أن يخرج من عقلية األحادية بأنه هو من يمسك القرار
لوحده ،ومن عقلية االستبداد بإصراره على إلغاء اآلخر
الذي يختلف معه سواء كان في حزب الله أو في التيار
الوطني الحر أو في حركة أمل أو حتى في الحزب التقدمي
االشتراكي .يجب أن يخرج حزب المستقبل من ذهنية أن
اتفاق الطائف ط ّوب مجد لبنان ،فهو لم يعطِ مجد لبنان
لحزب المستقبل ،بل هو قائم على حكم الشراكة والتوازن
العادلين ،ولكن استمرار حزب المستقبل بانتهاج سياسة
االستبداد واإلقصاء والتهميش واإللغاء والعنف تجاه من
يعبر عن رأيه يجعل لبنان في مهب الريح».
وش��دد الموسوي على «أننا سنبقى مع حلفائنا في
فريقنا السياسي نعمل من أجل بناء لبنان التعددي الذي
يشارك فيه الجميع بالقرار بصورة عادلة ومتوازنة ،ولن
نقبل باالستبداد سبيالً للحكم».

«�أمل» وحزب اهلل� :سيبقى الإمام ال�صدر
عنوان ًا م�ضيئ ًا للأحرار ولمواجهة الأخطار
أك��دت حركة أمل وح��زب الله أن
أفكار اإلم��ام المغيب السيد موسى
ال��ص��در ستبقى ت��ض��يء ال��ط��ري��ق
ل��م��واج��ه��ة األخ���ط���ار ،وش���ددا على
أن القوى التي تسلمت الحكم في
ليبيا بعد النظام السابق تتحمل
مسؤولية العمل على كشف حقيقة
تغييب اإلمام.

«أمل»

ووج���ه���ت ه��ي��ئ��ة ال��رئ��اس��ة في
حركة أم��ل كلمة شكر وتقدير لكل
الذين شاركوا في مهرجان «الوفاء
والوحدة الوطنية» ،مهرجان «الرمز
والقضية» ال���ذي أق��ي��م ف��ي ساحة
ع��اش��وراء ف��ي النبطية لمناسبة
ال��ذك��رى  37لتغييب اإلم��ام السيد
موسى الصدر ورفيقيه وجاء فيها:
«يا أبناء اإلمام القائد السيد موسى
الصدر ،يا أنصار ومحبي اإلمام من
كل جهات الوطن ،باألمس كان الموعد
معكم ،مع وفائكم إلم��ام المقاومة
والوطن السيد موسى الصدر ،ومع
والئكم لخطه ،مع حفظكم لنهجه
وفكره تنهلون من معينه وتسيرون
ب��ه��دي��ه ،تحملون مشعل ال��وح��دة
ال��وط��ن��ي��ة ت��ح��رس��ون��ه��ا بعيونكم
وقلوبكم وسواعدكم يكبر القلب بكم
وتطمئن النفوس بوجودكم ،أنتم يا
من تكبدتم المشاق وحولتم ساحة

المهرجان ب��ح��را ً ه���ادرا ً ترفدونه
بأنهار بشرية مؤمنة مجاهدة من
البقاع والجنوب والشمال وبيروت
والضاحية الشموس والجبل األشم
وحاصبيا والبياضة ومرجعيون
وص��ور وبنت جبيل ومدينة اإلمام
الحسين النبطية».
وأض���اف���ت« :ه����ذا ال��ع��ام شكك
الكثيرون من المغرضين بجمع شمل
ال��وط��ن ح��ول اإلم��ام ال��ص��در ،ولكن
على رغم دقة المرحلة وحراجتها،
وخطورة ما يحيق ويحيط بلبنان
والوطن العربي واإلسالمي وبفضل
إصراركم وعزمكم على التحدي كان
اليوم المقدس الذي أكد فيه اإلمام
ال��ص��در رغ��م تغييبه الطويل قوة
حضوره فكرا ً ونهجا ً وخطا ً وعقيدة،
وأكد أنه الجامع لكل أطياف المجتمع
اللبناني وأحزابه وطوائفه ،كلهم
على حبه يلتقون وتحت عباءته
يجتمعون».

حزب الله

كما أص��در ح��زب الله بيانا ً في
المناسبة أكد فيه أن «اإلمام موسى
ال��ص��در ه��و إم����ام ال��م��ق��اوم��ة ول��م
ينتج من إخفائه ضمور المقاومة
واضمحاللها ،بل تركت محنة اإلخفاء
إصرارا ً لدى إبناء اإلمام الصدر على
إكمال الدرب الذي رسمه ،وصوال ً إلى

بو صعب

الحاج حسن

أك��د أمين ع��ام التنظيم الشعبي
ال��ن��اص��ري أس��ام��ة سعد أن «هناك
محاوالت حثيثة لضرب وحدة الشعب
الفلسطيني وأمنه واستقراره ،معتبرا ً
أن ما تقوم به الجماعات اإلرهابية
إنما يصب في مصلحة «إسرائيل»
لكونها تقوم بخدمة أجندات خارجية
لزعزعة األم��ن واإلستقرار في مخيم
عين الحلوة».
ودعا سعد إلى «تحصين الوحدة
الفلسطينية وحماية نضال الشعب

الفلسطيني من محاوالت حرفه عن
مساره الصحيح باتجاه فلسطين».
وخ�لال استقباله وف��دا ً من قيادة
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان برئاسة أمين سر الفصائل فتحي
أبو العردات ،أوضح أنه «تداولنا مع
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في
لبنان في المخاطر المحدقة بمخيم
عين الحلوة ،وفي المشاريع التي ترسم
لحرف المخيمات عن دورها األساسي
في النضال الوطني الفلسطيني».

كما دع��ا الحكومة اللبنانية إلى
«عدم التعاطي مع المخيمات بنظرة
أمنية ق��اص��رة ،ب��ل يجب عليها أن
تعيد النظر في تعاطيها مع قضية
المخيمات والشعب الفلسطيني ألنه
صاحب قضية ،وهذه القضية تحتاج
ال��ى دع��م ومساندة لتعزيز نضاله
من أجل قضيته ،للشعب الفلسطيني
قيادة سياسية ،وعلى الحكومة أن
تتعاطي مع ه��ذه القيادة سياسيا ً
وليس أمنياً».

التحرير عام  ،2000وإذالل العدو
وكسر أطماعه في بلدنا عام ،2006
وصوال ً إلى إقرار معادلة الردع التي
تجعله يفكر طويالً قبل االعتداء على
أرضنا وشعبنا».
وأض�����اف« :إن ال��م��ج��رم ال���ذي
اخ��ت��ط��ف اإلم����ام ال��ص��در ورفيقيه
انطوت صفحته إلى غير رجعة ،إال
أن هذا ال يعفي القوى التي تسلمت
ليبيا ب��ع��ده م��ن مسؤولية العمل
على كشف حقيقة تغييب هذا اإلمام
العظيم ،كما تبقى المسؤولية على
عاتق القوى اإلقليمية والعالمية
التي لم تحرك ساكنا ً لإلفراج عن
اإلمام المختطف ورفيقيه».
كما أكد حزب الله حرصه الدائم
على إبقاء هذه القضية على رأس
سلم أولويات االهتمام ،وشدد على
ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من
أجل الوصول إلى الخاتمة السعيدة
لهذه القضية« ،مع التأكيد أن خط
اإلمام الصدر ونهجه وأفكاره تبقى
المنارة التي تضيء الطريق إلى
مواجهة كل األخطار التي تستهدف
أمتنا وعلى رأسها الخطر الصهيوني
المتعاظم ،وخطر التكفير واإلرهاب
الماثل أمام أعين الجميع ،كما خطر
الحرمان الذي لطالما اعتبره اإلمام
الصدر من أعظم المخاطر التي تتهدد
شعوبنا وأمتنا».

الحاج ح�سن وبو �صعب من بعلبك :الخال�ص بال�شراكة الحقيقية
كرمت اتحادات بلديات بعلبك ،الهرمل،
الشالل ،شمال بعلبك ،غرب بعلبك ،شرق
بعلبك والتعبئة التربوية لحزب الله في
البقاع ،الطالب الذين نالوا تقدير جيد جدا ً
وممتاز ف��ي االمتحانات الرسمية لفروع
الشهادة الثانوية العامة ،خالل حفل التفوق
السنوي الذي أحيته في «قاعة تموز» في
بعلبك ،برعاية وزي��ري التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب والصناعة حسين
الحاج حسن.

سعد مجتمعا ً إلى وفد منظمة التحرير
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وأكد الحاج حسن في كلمة له أن موضوع
الشراكة والمشاركة بين مكونات الحكومة
في اتخاذ ال��ق��رارات سيبقى مطروحا ً إلى
أن يجدوا له حالَ ،وق��ال« :إذا كان البعض
يعتقد أنه يستطيع أن يتمادى في ضرب
الشراكة والمشاركة ،فهو واهم ،لن يستطيع
أحد أن يكسر أو يعزل أح��دا ً وبالخصوص
التيار الوطني الحر ،فكيف إذا كان مع التيار
الوطني الحر حزب الله وحلفاء آخرون؟».
وأض���اف« :إذا أردت��م تفعيل الحكومة،
عليكم أن تعالجوا موضوع الشراكة ،فهذا
شيء واضح وال داعي الى مزيد من تضييع
الوقت».
وت��ط��رق إل���ى ال��ح��راك المطلبي ف��ق��ال:
«المعضلة في هذا األم��ر هي في مسألتين
أساسيتين :نظامنا الطائفي والحمايات
ال��ط��ائ��ف��ي��ة وال��م��ذه��ب��ي��ة ،وف����ي ال��ف��س��اد

بو صعب والحاج حسن خالل تكريم الطالب المتوفقين في بعلبك
والمحاصصة المرتبطة بهذا النظام الطائفي
والمذهبي الذي يحتمي فيه الفاسدون».
وأك���د أن «م��ط��ال��ب ال��ن��اس ه��ي واقعية
وحقيقية ومؤلمة وموجعة ،ولكن كنا نتمنى
أال يحصل في هذا الحراك بعض ما حصل،
ألن تعميم المسؤولية التي قام بها البعض
يعني تضييعها ،ما أشعل هذا الحراك هو
ملف النفايات ،ألن هذا الملف من أكثر الملفات
ف��س��ادا ً ومحاصصة ،ون��ح��ن معنيون أن

نوضح للناس ما عانينا في هذا الملف ،منذ
سنوات اتخذت الحكومة قرارا ً بالمحارق عام
 2010ولم ينفذ ،هناك من عطل تنفيذ القرار،
وطرحنا دورا ً واضحا ً وشفافا ً للبلديات،
وهناك من عطل هذا القرار ،والغاية تحقيق
المزيد من الربح غير المشروع ،واليوم نجدد
الطرح بدور أكبر وأساسي وفاعل للبلديات،
ألن ما هو قائم اآلن للبلديات هو دور المتفرج
بال دور».

واعتبر الوزير بو صعب في كلمته أننا «ما
زلنا نمـد يدنـا للجميع ونقـول فـي لبنـان ال
يوجـد خـالص إال بالشـراكــة الحقيقية ،وال
يستطيـع أحـد فـي هـذا البلد إلغاء أحد،
نريد أن نلتقي مع بعضنا بعضاً ،العدو
ليس هنا ،ال��ع��دو موجـود علـى حدودنا
الجنوبية ،العدو هو عدونا «اإلسرائيلي»،
يريدون منا تضييع البوصلة لنختلف مع
بعضنا بعضـا ً ونفض الشراكة الحقيقية
فـي الـوطن لمصلحـة العـدو اإلسـرائيلـي».
وأض��اف« :آمل بأن تعمم شراكتنا التي
أسسنا لها بورقة التفاهم مع ح��زب الله
على الجميع ،وتصبح شراكة حقيقية مع
كل األفرقاء ،ونحن نمد يدنا للجميع ،لتيار
المستقبل ،للحزب التقدمي االشتراكي،
للكتائب ،للقوات اللبنانية ،ولكل األشخاص
المعنيين بالدولة اللبنانية ،وطبعا ً نحن
م��ددن��ا ي��دن��ا لحلفائنـا م��ن زم���ان ،يجب
أن نعمـل جميعـا ً كفـريـق معنـي ببقاء
الوطن».
وتابع بو صعب« :في هذا اليوم بالذات
استذكر اإلمام المغيب السيد موسى الصدر،
إمام الوطنية ،وهو مدرسة بحد ذاته ،وأوجه
تحية بالمناسبة إلى دولة الرئيس نبيه بري
الذي يحاول إقناع األفرقاء بالشراكة ،ونحن
نعول على كلمته ودعوته حتى نتالقى لنجد
مخرجا ً لألزمة الموجودين فيها».

