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موجة غ�ضب رف�ض ًا لدفن لحد في لبنان
واعت�صام لـ«الحملة الوطنية» على طريق المطار

مواقف ا�ستنكرت الإعتداءات «الإ�سرائيلية» على الأق�صى:
انتهاك �صارخ لحقوق الإن�سان ومقدمة لتق�سيم الحرم
توالت المواقف وردود األفعال المستنكرة
ل��ع��م��ل��ي��ات االق��ت��ح��ام ال��م��ت��واص��ل��ة م��ن قبل
المستوطنين الصهاينة للمسجد األقصى ،حيث
شددت المواقف على أن اقتحام المسجد األقصى
مقدمة لتقسيم الحرم ،ودعت الى موقف عربي
إسالمي يحفظ القدس من التهويد.

حزب الله

وف��ي ال��س��ي��اق ،دان ح��زب ال��ل��ه ف��ي بيان،
«الهجمة الصهيونية الشرسة التي يتعرض
لها المسجد األق��ص��ى الشريف ،التي تتمثل
ف��ي عمليات االق��ت��ح��ام المتواصلة م��ن قبل
المستوطنين الصهاينة ،بحماية ودعم وتأييد
من شرطة العدو وجيشه وحكومته ،في ظل
صمت عربي مطبق وتواطؤ دولي فاضح».
ودع���ا ال��ى «أوس���ع حملة تضامن عربية
وإسالمية ودولية مع المسجد األقصى الشريف،
وم��ع المدافعين عنه والواقفين في ساحاته
ومنشآته وقفة صمود وصبر ،وذل��ك حماية
لمقدسات المسلمين والمسيحيين في القدس
الشريف وفي فلسطين كلها من غدر المشروع
الصهيوني ال��ذي يستهدف الجميع من دون
استثناء».

لقاء األحزاب

وتوقفت هيئة تنسيق لقاء األحزاب والقوى
والشخصيات الوطنية اللبنانية أمام اإلعتداء
اإلرهابي واإلجرامي الذي قام به جنود العدو
ال��ص��ه��ي��ون��ي وق��ط��ع��ان المستوطنين على
المسجد األقصى والمصلين فيه في انتهاك
صارخ لحقوق اإلنسان على مرأى من العالم
أجمع.
ورأت الهيئة أن هذه الجريمة وغيرها من
الجرائم الصهيونية المتمادية تحصل في ظل
تواطؤ رسمي عربي ودول��ي مشبوه يشجع
قادة العدو على ارتكاب المزيد من الجرائم في
فلسطين المحتلة والعمل على تهديد األماكن
المقدسة وفي مقدمها المسجد األقصى وزيادة
اإلج��راءات التعفسية بحق العرب المقدسيين
لدفعهم إلى الهجرة عن المدينة واإلستيالء على
أراضيهم تمهيدا ً إلعالنها عاصمة أبدية للدولة
اليهودية العنصرية».

صالح

وأشار األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب
العربية قاسم صالح في بيان إلى أنّ «اقتحام
المسجد األقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين
وعلى رأسهم وزي��ر الزراعة الصهيوني أوري
ارئ��ي��ل ي��أت��ي ت��ح��ت ح��م��اي��ة ج��ي��ش االح��ت�لال
الصهيوني ليدلل على السياسة العدوانية
الصهيونية وإصرار العدو على تدمير المسجد
وبناء الهيكل المزعوم على أرض��ه المقدسة،
وما القرار الصادر عن حكومة العدو بتشييد
كنيس يهودي في الحرم القدسي سوى خطوة

من الخطوات التي تتخذها لتنفيذ هذا المخطط
اإلجرامي والمخالف للقانون الدولي».
وأض���اف« :إن األم��ان��ة العامة للمؤتمر إذ
تدين بشدة هذا االعتداء السافر فإنها تحيي
الفلسطينيين المرابطين في المسجد والذين
ي��واج��ه��ون ال��ج��ن��ود الصهاينة بأجسادهم
العارية ،وقد سقط منهم أكثر من ثالثين جريحا ً
ليرووا بدمائهم الطاهرة حرم المسجد».
وت��اب��ع« :إن األم��ان��ة ال��ع��ام��ة تتوجه إلى
جميع األح��زاب األعضاء والقوى واالتحادات
والمؤسسات العربية والدولية إلى التحرك
العاجل إلنقاذ المسجد األقصى من التهويد
والتدمير ألن ذل��ك واج��ب قومي ودي��ن��ي ،كما
تهيب بالهيئات العربية واإلسالمية والدولية
العمل بجدية لوقف هذا العدوان وهذه المؤامرة
الخطيرة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية
في فلسطين».
وأردف« :ت��ط��ال��ب األم��ان��ة ال��ع��ام��ة كافة
الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية بالتوحد
إلطالق انتفاضة شعبية لوقف هذه االنتهاكات
اإلجرامية».

الحريري

ورأى الرئيس سعد الحريري ،أن «استباحة
«إسرائيل» للمسجد األقصى جريمة ترتكب عن
سابق اص��رار وتعمد وه��ي تصب في مخطط
تهويد القدس وإلغاء هويتها العربية».
وق��ال في تغريدة له عبر موقع «تويتر»:
«ان صمت العالم عن مهاجمة المسجد االقصى
يشكل اعالنا ً غير بريء عن مشاركة «إسرائيل»
في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني».
وش��دد الحريري على أن «ردع «إسرائيل»
ال يمكن ان يحصل من خالل الدعوات المتكررة
لضبط النفس ،وان مسؤولية العرب في هذا
المجال تتقدم على مسؤولية اآلخرين».

جنبالط

ورأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط في تغريدة له عبر «التويتر» انه
«في ظل هذه الفوضى العارمة التي تجتاح
المنطقة العربية تكاد قضية فلسطين ان تصبح
في عالم النسيان».
وسأل« :هل اقتحام المسجد األقصى من قبل
المتشددين اليهود وطرد الحرس األردني مقدمة
لتقسيم الحرم واستباحته؟».

أرسالن

ورأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
النائب األم��ي��ر ط�لال ارس�ل�ان ف��ي ب��ي��ان« ،إن
شرعية اإلنتهاك لحرمة األقصى التي تغطيه
بكل وقاحة الحكومة «اإلسرائيلية» ممثلة بوزير
الزراعة «اإلسرائيلي» أوري آرائيل ،إنما يدل
على أنه إجراء سياسي بامتياز يهدف أوال ً إلى

تغطية اإلخفاقات «اإلسرائيلية» على مستوى
السياسة الدولية ،حيث بدأ الشعب الفلسطيني
ينتزع حقه األممي بالتمثيل ويكشف الستار
يوما ً بعد يوم على انتهاكات حقوق اإلنسان
التي يمارسها المحتل «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بحق
الشعب الفلسطيني الصامد».

حزب االتحاد

ورأى المكتب السياسي في حزب االتحاد
في بيان« ،أن ما يتعرض له المسجد األقصى
ال��ي��وم م��ن م��ح��اوالت اقتحامه م��ن قبل ق��وات
االحتالل الصهيوني وفلول المستوطنين ،هو
احدى المراحل التي يتبعها االحتالل الصهيوني
للسيطرة على المسجد األقصى وتدنيسه ونقله
من اإلدارة اإلسالمية ال��ى السيطرة الكاملة
للمتطرفين اليهود عليه ،والتي تتجاوز التقسيم
الزماني والمكاني للمسجد االقصى».

دريان

ووصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبداللطيف دريان ،في تصريح ،اقتحام مسجد
األقصى واالعتداء على المصلين فيه من قبل
ق��وات االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ب��ـ«ال��ع��دوان
اإلرهابي على المسلمين ومقدساتهم وانتهاك
خطير لحرمة مسجد االقصى وما يمثله بالنسبة
الى المسلمين».

حسن

وأك��د شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز
الشيخ نعيم حسن «انه في الوقت الذي يرتفع
فيه العلم الفلسطيني في مقر األم��م المتحدة
في تقدم دبلوماسي مهم نحو تحقيق الدولة
الفلسطينية ،يأتي هذا التصرف العدواني الذي
يجب أال يقابل فقط باالستنكارات واإلدان��ات،
فأقل اإليمان أن يتم رفع دعاوى وتقديم شكاوى
لمحاسبة المعتدين أم��ام مختلف المحافل
القضائية الدولية ،وأن يحصل سريعا ً تحرك
عربي وإسالمي مشترك يلزم المجتمع الدولي
بوقف االع��ت��داءات «اإلسرائيلية» على الحرم
المقدسي في شكل نهائي ،ومنع المخططات
الرامية إلى تهويد القدس وطرد الفلسطينيين
منها».

جبهة التحرير الفلسطينية

واع��ت��ب��ر األم��ي��ن ال��ع��ام لجبهة التحرير
الفلسطينية واصل ابو يوسف في تصريح« ،أن
اقتحام شرطة االحتالل والمستوطنين للمسجد
األقصى ،يعد انتهاكا ً خطيراً» ،داعيا ً «الجامعة
العربية ومنظمة التعاون اإلس�لام��ي التخاذ
خطوات فعلية لحمايته».

بلديات عكار و�صور تبحث و�ضع المطامر في مناطقهما

�شه ّيب :الحوار ّ
لحل �أزمة النفايات واجب وطني

المشنوق مجتمعا ً إلى نواب ومخاتير عكار
ال تزال خطة وزير الزراعة أكرم
شهيب لمعالجة أزم��ة النفايات
م����دار أخ����ذ ورد ب��ي��ن األط����راف
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��م��ج��ت��م��ع المدني
وبلديات المناطق التي عقد بعضها
اجتماعات مع عدد من المسؤولين
للتشاور حول إمكان تطبيق الخطة
وتشغيل المطامر في مناطقهم.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،عقد وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
بعد ظهر أم��س ،اجتماعا ً مع وفد
من مخاتير منطقة عكار ،حضره
 21مختارا ً يمثلون بلدات عدة في
ق��ض��اء ع��ك��ار ،وج���رى البحث في
موضوع مكب س��رار في المنطقة
وامكانية تحويله الى مطمر وفق
ال��م��واص��ف��ات ال��ف��ن��ي��ة والعلمية
والبيئية.
وتمت مناقشة الموضوع من كل
جوانبه ،حيث استمع المشنوق
إلى استفسارات وأسئلة المخاتير،
وأجاب على كل التفاصيل المتعلقة
بهذا الموضوع.
وأع��ل��ن رؤس���اء إت��ح��اد بلديات
ع���ك���ار ف���ي ب���ي���ان أن���ه���م ن��ق��ل��وا
«هواجس أهلنا في عكار ،ال سيما
لجهة األض��رار البيئية والسالمة
العامة» ،وطالبوا بـ«عقد مؤتمر
لكل البلديات العكارية ورواب��ط
المخاتير وممثلين عن المجتمع
ال��م��دن��ي وال����ن����واب ال��ح��ال��ي��ي��ن
والسابقين والجمعيات والهيئات
االه��ل��ي��ة ب��ح��ض��ور خ��ب��راء بيئين
ل�لاط�لاع ع��ل��ى ت��ف��اص��ي��ل الخطة
وم��راح��ل��ه��ا وب��ي��ان األث���ر البيئي،
بحيث تقرر عقد هذا االجتماع نهار
الجمعة المقبل الساعة الرابعة
بعد الظهر في البيال».
ورأى النائب أنطوان زه��را في
تصريح «ان المطلوب اليوم عدم
ال���رض���وخ ألي ض��غ��ط م���ن اج��ل

تعطيل الحل الذي اقترحه الوزير
شهيّب ألنه في النهاية ال نستطيع
ان نعمل حالً سحريا ً بل هناك حل
مرحلي يرفضه البعض من دون ان
يقدم بديالً ويجب ان يفهم الجميع
ان الدولة هي الدولة وان االمالك
العامة والخاصة يحميها القانون
وأن األجهزة العسكرية واألمنية
مسؤولة ع��ن ه��ذه الحماية وعن
تطبيق القانون ،وأن حرية التعبير
مقدسة ول��ك��ن ف��ي اط���ار القانون
وت��ح��ت سقفه ،وه��ن��اك مجموعة
خ��ب��راء اج��م��ع��ت ع��ل��ى ه���ذا الحل
(خطة شهيب) وه��ذا ما يجعلني
أفكر أن هدف التحرك ليس ايجاد
حل للنفايات بل ارب��اك الحكومة
وال��ت��دل��ي��ل ال���ى ان ال��م��ؤس��س��ات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ك��ل��ه��ا ف��اش��ل��ة ورب��م��ا
الوصول الى الفوضى الشاملة».
وع��ق��د ف��ي مقر ات��ح��اد بلديات
ق��ض��اء ص��ور ل��ق��اء ،بتوجيه من
رئيس مجلس النواب نبيه بري،
وجرى البحث في كيفية معالجة
وتطوير معمل ف��رز النفايات في
منطقة عين بعال ،منعا ً ألي ضرر
قد يسبّبه من روائح وخالفه ،وتم
االتفاق في نهاية اللقاء ،على ادخال
تعديالت لتطوير طريقة المعالجة
وتحسينها ل��ل��ح��د م��ن ان��ب��ع��اث
الروائح للمناطق المجاورة ،تبدأ
وفقا ً ل��دراس��ات فنية بمواصفات
بيئية وصحية ،كما اتفق على عقد
اجتماع في معمل معالجة النفايات
في عين بعال الخميس المقبل.
وق��ط��ع ع��دد م��ن س��ك��ان النبعة
ط��ري��ق النبعة ب��ال��ن��ف��اي��ات عند
ال��ش��ارع ال��ع��ام ،وأش��ع��ل��وا فيها
ال��ن��ي��ران ،احتجاجا ً على تكدس
النفايات في شوارعها.
وأش�������اد رئ���ي���س «ال��ه��ي��ئ��ات
االقتصادية اللبنانية» ،الوزير

فضل الله

واستغرب العالمة السيد علي فضل الله في

القصار ،في تصريح
السابق عدنان
ّ
له «بإقرار مجلس ال��وزراء الخطة
ال��ت��ي قدمها وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم
شهيّب ،لمعالجة أزم��ة النفايات
المستمرة منذ أكثر من شهرين»،
معتبرا ً أن «إقرار هذه الخطة داخل
مجلس ال��وزراء ،يأتي في المسار
الصحيح ،خصوصا ً بعدما تفاقمت
أزمة النفايات في الفترة األخيرة».
ورأى أن األفكار المقترحة من
ق��ب��ل ش��ه � ّي��ب «ع���ب���ارة ع��ن خطة
تقنية متكاملة وم��دروس��ة حيث
عالجت أزم��ة النفايات م��ن كافة
الجوانب ،وهذا أمر يحسب للوزير
شهيب ،خصوصا ً أن الفترة التي
تسلم فيها رئاسة اللجنة التقنية،
ل��م ت��ت��ع� َد األس��ب��وع��ي��ن» ،منوها ً
«بالجهود ال��ج��ب��ارة ال��ت��ي بذلها
الوزير شهيب في سبيل إنهاء هذا
الملف ،ال���ذي ك��ان ل��ه على مدى
الفترة الماضية تداعيات سلبية
اجتماعيا ً واقتصاديا ً على لبنان
واللبنانيين».
ورأى وزير الزراعة أكرم شهيّب
بعد اجتماع لجنة البيئة النيابية
ال��ت��ي تتناول ملف النفايات أن
«المرحلة االنتقالية لحل أزم��ة
النفايات لن تكون مرحلة نهائية
ويجب إلغاء ديون البلديات .وإذا
استمرت أزمة النفايات ولم تعالج
ستخلق مصاعب جديدة في البلد
على المستوى النفسي ،متسائالً:
«هناك  120حريقا ً ه��ذا األسبوع
في الغابات و 30في المئة منها
بسبب النفايات فإلى أي��ن نحن
متجهون؟».
وأض��اف« :جمال الخطة إعطاء
القاعدة حق المعالجة ،واالقناع
والحوار والتفاهم هو ما يه ّم اليوم
ل��ح� ّل األزم���ة وه���ذا واج���ب وطني
علينا جميعاً».
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بيان «صمت العالم العربي واإلسالمي على
ما يقوم به العدو الصهيوني من اقتحامات
واع��ت��داءات متكررة ومتواصلة ضد المسجد
األقصى وصوال ً إلى تدنيسه».

«تيار الفجر»

ودعا «تيار الفجر» في بيان« ،قوى المقاومة
ف��ي لبنان وفلسطين إل��ى هبة جماهيرية
عارمة تعبيرا ً عن غضبها ورفضها لالجراءات
االحتاللية ،ال سيما محاوالت فرض التقسيم
ال��زم��ان��ي والح���ق���ا ً ال��م��ك��ان��ي ع��ل��ى األق��ص��ى
الشريف».

المؤتمر الشعبي اللبناني

وأعلن مكتب اإلع�لام المركزي في المؤتمر
الشعبي اللبناني في بيان« ،ان التصعيد
الصهيوني ضد المسجد األقصى تحد سافر
لقرار األمم المتحدة ،برفع علم فلسطين وقمة
اإلستهتار بالعرب والمسلمين» ،داعيا ً «منظمة
التعاون اإلس�لام��ي والجامعة العربية إلى
إتخاذ قرار واحد بوقف كل أشكال التطبيع مع
العدو الصهيوني».

التوحيد اإلسالمي

ودعا رئيس مجلس قيادة «حركة التوحيد
اإلس�ل�ام���ي» ،عضو جبهة العمل اإلس�لام��ي
واتحاد علماء بالد الشام الشيخ هاشم منقارة
ف��ي ب��ي��ان «ال��ع��رب والمسلمين ب��ال��رد على
اع��ت��داءات اإلره��اب الصهيوني على األقصى
بكل الوسائل الممكنة ،والوقوف إلى جانب
األه��ال��ي المرابطين ه��ن��اك ،ال��ذي��ن يشكلون
طليعة األمة ورأس حربتها المقاومة في وجه
العدو الصهيوني».

علماء جبل عامل

ورأى تجمع العلماء في جبل عامل «ان هذه
التصرفات الهمجية تشكل فصالً ال يختلف
عما سبقه م��ن فصول إج��رام��ي��ة ف��ي مسيرة
هذا العدو ،ال��ذي ال يتوانى عن التعدي على
المقدسات وتدنيسها وق��ت��ل المدنيين من
رجال ونساء وأطفال وشيوخ بأبشع الجرائم
وأقساها ،هذا العدو ال��ذي يخطط الستكمال
تعسفه وتعديه على الشعائر والمقدسات من
خالل تقسيم المسجد األقصى تقسيما ً مكانيا ً
بين المسلمين واليهود ،الى جانب التقسيم
الزماني القائم حالياً».

اللقاء اإلسالمي الوحدوي

ودان اللقاء االسالمي الوحدوي في بيان
بعد جلسته االسبوعية برئاسة عمر غندور
«االعتداء الصهيوني على المسجد االقصى»،
معتبرا ً ان «مبدأ التفاوض مع المحتل مرفوض
اال في حالة العودة عن احتالله».

دعت الى انت�شال الم�ؤ�س�سات من الفراغ

«�أمل» :على المتحاورين
�إيجاد حلول للأزمات الحياتية
دعت حركة أمل خالل مواقف عدد من مسؤوليها الى تحصين الوضع الداخلي
وانتشال المؤسسات من الفراغ وإيجاد حلول لألزمات الحياتيـة ،وأكدت أنه ال يجوز
استمرار تعطيل مجلسي النواب والوزراء.
وفي هذا اإلطار ،أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي ،في احتفال
تأبيني اقامته الحركة في بلدة كفرصير ،أن «حركة أمل ستتمسك بلغة الحوار التي
كرسها الرئيس نبيه بري منذ العام  2006وهو الذي قال ان كل لبناني يجب ان يلتقي
مع اآلخر وأن يتحاور مع اآلخر ،فنحن ال نستطيع ان نحل مشاكل لبنان باختالفاتنا
بدءا ً من انتخابات رئاسة الجمهورية الى عمل الحكومة الى عمل المجلس النيابي،
الى أبسط مسألة تحل في كل ارجاء الدنيا وهي النفايات ،إال بالحوار».
وأضاف« :سنبقى مع الرئيس نبيه بري الذي يقود المرحلة السياسية مدافعا ً عن
هذا الوطن امام كل التحديات والفتن التي يحاولون نشرها مع الفوضى على الساحة
اللبنانية ،ويعملون على تقويض الدولة ومؤسساتها ،وعلى ضرب سمعة الجيش
اللبناني وعزته وقوته وشهامته حيث يقف على حدودنا الشرقية مدافعا ً عن االرض
والوطن بوجه االرهاب ،نعم يسعون الى إدخال اإلرهاب الى هذا الوطن وما نقوم به
بقيادة الرئيس بري بأننا نكرس وحدة وطنية داخلية عبر ثقافة ولغة موسى الصدر
القائل« :إن أفضل وجوه الحرب مع «إسرائيل» الوحدة الوطنية الداخلية».
ورأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر في تصريح أن «الدعوة
الى الحوار نجحت ،ولكن لالسف لم ينجح المتحاورون في التقدم أي خطوة الى
االمام ،بسبب تمسك كل طرف بما كان ينادي به ،ونحن نقول اننا في حاجة في
الجلسات المقبلة إلى البحث عن قواسم مشتركة ،ذلك أن علينا ان نستمع الى
صرخات الناس ،حتى الذين لم ينزلوا الى الشارع لهم معاناتهم».
ونبه إلى أنه «ال يجوز االستمرار في تعطيل المجلس النيابي او الحكومة ،علينا ان
نعمل على تفعيل هاتين المؤسستين ،وطبعا ًاذا أستطعنا انتخاب رئيس للجمهورية
بأسرع ما يمكن فذلك ممتاز ولكن الشؤون الحياتية واالقتصادية والمعيشية في
حاجة الى عناية واهتمام وعلى المتحاورين ايجاد الحلول».
ورأى عضو هيئة الرئاسة في حركة امل خليل حمدان« ،اننا في لبنان لسنا على
قائمة االهتمام ،ولبنان عرضة لالستهداف التكفيري واالرهابي والصهيوني ،ولذلك
نحن معنيون بتحصين وضعنا الداخلي من خالل التماسك وإحياء مؤسسات
الدولة اللبنانية واستنهاضها وانتشال هذه المؤسسات من الفراغ بدءا ً من مؤسسة
رئاسة الجمهورية الى تفعيل عمل مجلس النواب وتفعيل عمل الحكومة التي اثبتت
تباطؤا ً كبيرا ً في أدائها وتعثرا ً غير محمول اطالقا ً ناجما ً عن قصور وعن تقصير في
آن واحد».
وخالل إحياء بلدة ارنون ذكرى اسبوع الشيخ حبيب ماروني علوية أكد حمدان
أننا «معنيون بإنجاح الحوار داخل مؤسسات الدولة وبإنقاذ البلد وإال فإن كارثة
ستقع على الجميع وإن لم يكن الحوار داخل مؤسسات الدولة وإال فإننا نقذف
باألزمة الى الشارع لكي نضعها بين ايدي المعترضين الذين لهم الحق بعيدا ً من
األهداف وعن النوايا عند البعض منهم ولكن هناك ما يبرر كل هذا الحراك ولذلك
المسؤولية كبيرة على المسؤولين وعليهم ان يالقوا الرئيس نبيه بري في منتصف
الطريق لتجنيب هذا البلد من الكثير والويالت التي تنتظرنا».

دبور زار مخيم مار اليا�س
والتقى م�س�ؤول ال�صاعقة
زار سفير دول��ة فلسطين أش��رف دب��ور ،مقر منظمة الصاعقة في مخيم
مارالياس  -بيروت ،يرافقه المستشار أول ونائب أمين سر اقليم حركة فتح
في لبنان غسان عبد الغني ،والمستشار اول حسان ششنية ،والمكلف في ملف
شؤون المخيمات في السفارة خالد عبادي ،والتقى بأمين سر منظمة الصاعقة
«أبو حسن» ،في حضور عضوي القيادة أبو الحكم معروف وأحمد الشيخ.
وبحسب بيان المكتب اإلعالمي للسفارة ،انه «تم عرض لما تعرض له
المسجد األقصى المبارك من انتهاكات صهيونية ،واالعتداءات المستمرة في
األراض��ي الفلسطينية المحتلة والمحاوالت «اإلسرائيلية» لضرب المشروع
الوطني الفلسطيني في انهاء االحتالل وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس على أرض فلسطين وحق الالجئين بالعودة الى وطنهم».
وأشار البيان ،الى انه «تم البحث في أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني في
لبنان وما تتعرض له مخيماتنا وخصوصا ً مخيم عين الحلوة من محاوالت
هدفها إنهاء قضية الالجئين».

أث��ار إع�لان بعض وسائل اإلع�لام
إعادة جثة العميل أنطوان لحد لتدفن
في لبنان إثر موته في باريس ،موجة
غضب واستياء ع��ارم��ة ،وجملة من
المواقف المستنكرة رافضت إدخال
جثة العميل لحد الى لبنان.

«الحملة الوطنية»

وفي هذا السياق ،نفذت «الحملة
الوطنية لمنع ادخ���ال جثة العميل
ان��ط��وان لحد ال��ى لبنان» اعتصاما ً
ح��اش��دا ً على طريق المطار ،رفضا ً
إلدخ��ال جثة لحد لدفنه في لبنان،
وقالت الحملة إنها «ترفض رفضا ً
قاطعا ً دفن جثة العميل انطوان لحد
داخ��ل االراض���ي اللبنانية» ،وقالت
ف��ي بيان لها «ان��ط��وان لحد ل��م يكن
عميالً عاديا ً بل كان مدافعا ً عن جيش
االحتالل».
ورفضت الحملة خالل اعتصامها
ال��ت��ح��ذي��ري ع��ل��ى ط��ري��ق ال��م��ط��ار
«العقوبات المخففة ال��ص��ادرة عن
المحاكم اللبنانية بحق العمالء»،
وأكدت أننا «لن نسكت عن دفن انطوان
لحد في لبنان».

لدفنها في لبنان ،ألن العميل لحد وكل
العمالء نكلوا باللبنانيين وخصوصا ً
االسرى الذين تعرضوا ألبشع أنواع
التعذيب في معتقلي أنصار والخيام
على أي��دي العمالء بقيادة أنطوان
لحد».
وأكدت في بيان لها أن «كل األحرار
والشرفاء سيقفون ضد دفن أي عميل
تعامل مع العدو في أرضنا التي روتها
دماء المقاومين األبطال».

لجنة أصدقاء يحيى سكاف

جبهة العمل االسالمي

وطالبت لجنة أصدقاء عميد األسرى
في السجون الصهيونية يحيى سكاف
من ناحيتها« ،الدولة اللبنانية عدم
السماح بنقل جثة العميل أنطوان لحد

وأك���دت «جبهة العمل اإلسالمي
في لبنان» أن «أي عميل تثبت إدانته
وعمالته للعدو الصهيوني الغاصب
المحتل هو عميل ال دين له وال طائفة

وال هوية وال جنسية ،وال يمكن بأي
ح��ال من األح��وال تكريمه ودفنه في
أرض الشهداء والمقاومة» ،وأضافت:
«ك��ي��ف إذا ك��ان األم���ر يتعلق بكبير
العمالء للعدو الصهيوني والمسؤول
عن الكثير من المجازر والمآسي واآلالم
واألحزان ألهلنا األبطال الصامدين في
الجنوب اللبناني األبي».
ورأت في بيان لها ان «م��وت لحد
ينبغي أن يكون عبرة لكل المتعاملين
مع العدو ،وذلك في منع إدخاله الى
األراضي اللبنانية ومنع دفنه في أرض
الشهداء والعلماء والمقاومة والدماء
الزكية التي سالت ،وسقط شهداؤها
األب��ط��ال دف��اع �ا ً ع��ن ال��ع��زة والكرامة
والسيادة».

حزب اهللّ :
حل �أزمة الحكومة
يبد�أ بمعالجة التعيينات
جدد حزب الله التأكيد على أن حل مشكلة عمل الحكومة
يكون بمعالجة ملف التعيينات العسكرية.
وشدد خالل مواقف عدد من قيادييه ومسؤوليه الى أن
وجود رئيس قوي يعبر عن األكثرية المسيحية هو ضمانة
التوازن والشراكة في السلطة.
وفي هذا السياق ،أكد نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم أن «المسار الطبيعي لحل مشكلة
عمل الحكومة هو معالجة سبب المشكلة وهو التعيينات
العسكرية ،وهناك مجال لحلول قانونية عدة تنقلنا إلى
آلية عمل الحكومة ونعتقد بأن أمرها سهل ويمكن التوافق
مجددا ً كما حصل في السابق ،وعندها تنطلق الحكومة
ويتم تفعيل عملها فتتمكن من معالجة قضايا الناس،
وتكون خطوة مساعدة لتقريب وجهات النظر حول القضايا
السياسية المختلفة».
وخ�لال اسقباله وزي��ر الشباب والرياضة عبدالمطلب
حناوي ،أضاف قاسم« :الحلول السياسية في المنطقة غير
ميسرة حالياً ،وانتظارها يؤدي إلى المزيد من الضرر ،وعلى
المسؤولين أن يمتلكوا شجاعة المسؤولية الجتراح الحلول
وعدم إضاعة الوقت وإهمال مصالح المواطنين».
ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في ح��زب الله
الشيخ نبيل قاووق خالل احتفال تأبيني أقامه حزب الله
في ذكرى اسبوع احد عناصره في حسينية بلدة كفرملكي
أن «قوى  14آذار ال تزال حتى الساعة ترتكب الخطيئة
الكبرى برهانها على تمدد التكفيريين في سورية إلسقاط
النظام ،وفي ذلك التهديد الحقيقي والمباشر لكل اللبنانيين
والحكومة الحالية لألسف ،حكومة المصلحة الوطنية،
أخفقت في إق��رار استراتيجية وطنية بمواجهة الخطر
التكفيري ،فماذا على المقاومة أن تفعل؟ هل نتركهم لمعركة
داخ��ل بلدات لبنان وق��رى لبنان؟ أم أن االستراتيجية
الصحيحة والمجدية في أن نقاتلهم في عقر داره��م وأن
نبعد أذاهم عن أهلنا وأرضنا ووطننا».
وقال« :ان أي تواجد للتكفيريين على طرفي الحدود هو
تهديد مباشر لكل اللبنانيين وكل الطوائف ،لذلك انجازات
المقاومة في الزبداني تحصن األمن واالستقرار والحماية
في لبنان ،وتبعد خطر التكفيريين وتقطع الطريق على كل
مشاريع داعش المقبلة».

الموسوي متحدثا ً في تبنين
ورأى النائب نواف الموسوي ،خالل احتفال تأبيني في
حسينية بلدة تبنين الجنوبية ،أن «الفساد في لبنان ناتج
من أصحاب نهج االستغنام الذين يحولون الدولة اللبنانية
ومؤسساتها إلى غنيمة ليتقاسموها ،وأما نحن فكنا وسنبقى
أصحاب نهج االستشهاد ،نقدم فلذات أكبادنا دفاعا ً عن
وطننا في مواجهة العدو الصهيوني والعدو التكفيري ،ألننا
ال نرضى ألهلنا أن يعيشوا ال تحت االحتالل وال تحت سكين
التكفير .وفي الوقت نفسه ال نقبل ألهلنا أن يبقوا ضحايا
الفساد القائم في لبنان ،ولذلك فإن الذين يرفعون أصواتهم
في مواجهة الفساد المعروف العنوان نقول لهم إننا معكم،
وموقعنا الطبيعي أن نكون إلى جانبكم في مواجهة الفساد،
ألننا نحن أول ضحاياه ،وندعو ال��ى مواجهته بطريقة
مؤسسية ،أي أن نبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية ،وما
يعطل ذلك ليس إرادة لبنانية ذاتية وداخلية ،والناس تعرف
الجهة اإلقليمية التي تضع الفيتو على الرئيس الطبيعي
للجمهورية الجنرال ميشال عون ،فالذي يمنع من انتخابات
رئاسة الجمهورية هو هذه الدولة اإلقليمية ،ألنها ال تريد
لرجل حر وقوي أن يواجه الفساد».
وتابع« :وجود الرئيس القوي الذي يعبر عن األكثرية
المسيحية هو ضمانة التوازن والشراكة في السلطة ،فهذا
هو الطريق الصحيح ،والحوار من شأنه أن يؤدي إلى تفكيك
بعض العقد ويضع بعض الخطوات على طريق الحل».

النابل�سي :لي�س �أمام الفل�سطينيين
�إال االعتماد على �أنف�سهم للدفاع عن المقد�سات
زار وفد من «الجبهة الديموقراطية
لتحرير فلسطين» برئاسة مسؤولها
في لبنان علي فيصل الشيخ عفيف
النابلسي ،الذي ندد «باقتحام الصهاينة
للمسجد األقصى وتدنيسهم لحرمته في
ظل صمت إسالمي مريب».
وق���ال« :ليس أم��ام الفلسطينيين
إال االعتماد على أنفسهم للدفاع عن
ال��م��ق��دس��ات ،بعدما انشغل العرب
والمسلمون في مشاكلهم وأوضاعهم،
بعيدا ً من القضية األم التي يراد لها هذه
األيام أن تصبح قضية هامشية».
كما جال وفد «الجبهة» على أمين
ع��ام «التنظيم الشعبي الناصري»
الدكتور أسامة سعد .وقد جرى خالل
اللقاء ،بحسب بيان للتنظيم «التباحث
بالتطوراتاالخيرةفيفلسطينالمحتلة
من اعتداءات للعدو «اإلسرائيلي» على
الشعب الفلسطيني وعلى المسجد
األقصى ،كما جرى التباحث باألحداث
األخيرة التي حصلت في مخيم عين
الحلوة وكيفية التوصل الى حلول من
أجل تفادي تكرارها».
واع��ت��ب��ر س��ع��د ان «االع����ت����داءات
المتواصلة والمتمادية على المسجد
األقصى وعلى الشعب الفلسطيني ،ال
تلقى ال��ردود المطلوبة على المستوى
الرسمي العربي» ،وق��ال« :ان الرهان
يكون على الشعب الفلسطيني وعلى
كل األحرار في الوطن العربي ليبادروا
ب��ال��ت��ص��دي ل��ه��ذه اإلج������راءات وه��ذه
االعتداءات».
وأش����ار ال���ى أن «ه��ن��اك جماعات
إرهابية تخريبية تهدد األمن الفلسطيني
واللبناني ،والمطلوب من القوى الوطنية
الفلسطينية والقوى اإلسالمية أن تضع
سياسة واضحة لمواجهة التحديات
التي تعصف بالمخيم».

النابلسي مستقبالً وفد «الديمقراطية»
ب��دوره ق��ال فيصل «أكدنا أن خيار
المقاومة واالنتفاضة هو الخيار األنسب
لمواجهة هذه التحديات .كما شددنا
على الوحدة الوطنية كعامل أساسي
لمواجهة كافة التحديات».
وح���ول م��ا ي��ج��ري ف��ي مخيم عين
الحلوة قال« :المعالجة يجب أن تكون
سياسية وأمنية واجتماعية وسنواصل
ج��ه��ودن��ا ال���ى ج��ان��ب ك��اف��ة الجهود
والمبادرات حتى نضمن أمن واستقرار
ال��م��خ��ي��م .ول��ك��ي ن��زي��ل ك��ل المظاهر
العسكرية ونوفر بيئة التعايش التي
تضمن استمرار النضال من أجل حق
العودة».
كما زار وفد «الجبهة» النائب بهية
ال��ح��ري��ري ،ال��ت��ي دع��ت ال��ى «موقف
عربي ودول��ي ح��ازم يضع ح��دا ً لهذه
االعتداءات».
اعتبر فيصل م��ن جهته« ،ان ما
يحصل في المسجد األقصى هو خطير
وخطير ج��داً ،وهو محاولة صهيونية

لتقسيم المسجد األقصى وجعله أمرا ً
واقعا ً مقسما ً ومستغالً» ،داعيا ً الى
«توحيد الجهود العربية لمواجهة
التهديدات «اإلسرائيلية» وتوفير كل
مقومات الصمود والدعم ألهل القدس
ليتمكنوا من البقاء في أرضهم».
ولفت فيصل من جهة أخرى ،الى أننا
«طرحنا مبادرة فلسطينية وطرحت
على مستوى منظمة التحرير وأيضا ً
على مستوى القوى االسالمية والفصائل
جميعا ً تدعو الى انهاء كل مظاهر التوتر
وانهاء المظاهر المسلحة وايضا ً بناء
وتشكيل لجان احياء وقواطع وتشكيل
مؤتمر شعبي دائ��م يكون شريكا ً في
ضمان األمن واالستقرار في مخيم عين
الحلوة ،وايضا ً وضع برنامج نضالي
اجتماعي من اج��ل تحسين الظروف
االجتماعية لالجئين الفلسطينيين
بتحسين خ��دم��ات االون����روا وب��إق��رار
الحقوق االنسانية بمعنى المعالجة
الشاملة».

