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تطور كبير
التحول في الموقف الدولي تجاه �سورية يعني بقاء النظام والوجود القتالي الرو�سي فيها
ّ

ن�صر اهلل :الفر�صة ما زالت قائمة و�ستزيد النتخاب عون في الرئا�سة
أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر ال��ل��ه أن العقدة الرئاسية معروف
مكانها ،الفتا ً إلى أن الرئيس سعد الحريري
كانت لديه نية السير برئيس تكتل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال ع���ون رئيسا ً
للجمهورية «وإن ق��ال إن��ه ل��م يكن كذلك
فيعني أن لديه مشكلة» ،وقال« :نحن لدينا
مجموعة مواصفات وه��ي الرئيس القوي
والحاضر والذي ال يباع ويشترى خصوصا ً
في هذه الفترة التي يمر بها لبنان والمنطقة،
ووجدنا ان ه��ذه المواصفات تنطبق على
عون ولكن إن عدل هو عن ترشيحه ورشح
شخصا ً آخ��ر فأيضا ً سندرس م��دى إمكان
تطابق المواصفات عليه» ،مشيرا ً إلى أن
«الفرصة ما زالت قائمة وستزيد النتخاب
العماد عون في الرئاسة».
ولفت إلى أنه ال يمكن ألحد تصغير حادث
الحج في منى واعتباره حادثا ً محدوداً،
محمالً السعودية المسؤولية كاملة عن
الحادثة كونها تدير مناسك الحج وترفض
مشاركتها بذلك ،مشددا ً على ضرورة إشراك
ممثلين عن ال��دول التي لديها ضحايا في
حادث منى في لجنة التحقيق.
وفي الشأن السوري ،أوض��ح أن صمود
سورية وحلفائها لمدة خمس سنوات من
الحرب الكونية هو سبب التحوالت الحاصلة
اليوم في المواقف الدولية ،ولفت إلى أن هذه
التحوالت تعني بقاء النظام ،مشيرا ً إلى أن
تداعيات الفشل بدأت تظهر على أولئك الذين
شنوا الحرب.
ووصف السيد نصر الله الوجود القتالي
ول��ي��س االس��ت��ش��اري ل��روس��ي��ا ف��ي سورية
بأنه تطور كبير ،معتبرا ً ان فشل «التحالف
ال��دول��ي» ضد اإلره��اب أح��د اسباب تعزيز
تواجد روسيا في سورية ،وكاشفا ً عن أن
موسكو تدعو إلى تحالف جديد في مواجهة
اإلرهاب يضم إيران والعراق وسورية ،وأن
الموقف الروسي من الرئيس ّ
بشار األسد ال
التباس فيه وهو حاسم جدا ً وكذلك الموقف
االيراني.
وفيما أوضح سماحته بأن الزبداني لم
تكن عصية على الجيش السوري والمقاومة
وأنها كانت معرض السقوط بعد أسبوعين
فقط من حصارها ،كشف عن أنه تم تركها
لكي تكون فرصة لمعالجة ملف الفوعة
كفريا ،من طريق الضغط على المسلحين
فيها.
وأكد أن فرص الحل السياسي في سورية
تكبر نتيجة فشل الحل العسكري.
وش��دد على أننا كمقاومة سنكون حيث
يجب أن نكون ولن نتخلى عن هذا المبدأ،
ومشيرا ً إل��ى ان��ه لو ع��اد بنا التاريخ لك ّنا
عجلنا بالذهاب إلى القتال في سورية.
كالم السيد نصر الله جاء خالل مقابلة
م��ع ت��ل��ف��زي��ون «ال��م��ن��ار» م��س��اء الجمعة
الماضي ،تطرق فيها الى األوضاع في لبنان
والمنطقة وتطورات األزمة السورية سياسيا ً
وعسكرياً.

الحوار اللبناني

في الشأن اللبناني ،رأى السيد نصر الله
أنه «توجد فرصة لطاولة الحوار للنجاح
ببعض الملفات إن توافرت النيات» ،موضحا ً
أن��ه «إذا لم نتفق في ش��أن ملف الرئاسة
سنتناقش ف��ي ش��أن الملفات األخ���رى»،
وم��ش��ددا ً على أن «ط��اول��ة ال��ح��وار ش ّكلها
رئيس المجلس النيابي ب��ري وه��ي فكرته
وهو استشارنا كما استشار بقية األطراف،
وهو جاد في طرحه ونحن شجعنا من باب
الجدية».
وجدد السيد نصر الله التأكيد أن «إيران
ال تتدخل في أي أمر له عالقة بلبنان وان
المسؤولين الفرنسيين سمعوا ه��ذا األمر
واضحا ً عندما زاروا إي��ران» ،الفتا ً الى أن
ح��زب الله حليف إي���ران ،يقرر لبنانيا ً ما
ي��ري��د ،وال يوجد أي مانع إي��ران��ي لنجاح
طاولة الحوار» ،وأش��ار في المقابل إلى أن
السعودية تتدخل في كل تفاصيل األوضاع
في لبنان.

رئاسة الجمهورية

وأضاف السيد نصر الله في الشأن المحلي
إن «العقدة الرئاسية معروف مكانها ،وحتى
الرئيس سعد الحريري كانت لديه نية السير
بالعماد عون رئيسا ً للجمهورية وإن قال إنه
لم يكن كذلك فيعني أن لديه مشكلة» .واعتبر
أن القول إننا نريد أي رئيس إهانة لموقع
رئاسة الجمهورية ،متسائالً «هل هكذا يكون
النواب مؤتمنين على الرئاسة؟».
وق���ال السيد نصر ال��ل��ه« :ن��ح��ن لدينا
مجموعة مواصفات وه��ي الرئيس القوي
والحاضر والذي ال يباع ويشترى وخصوصا ً
في هذه الفترة التي يمر بها لبنان والمنطقة،
ووجدنا أن ه��ذه المواصفات تنطبق على
العماد ع��ون ولكن إن ع��دل ع��ن ترشيحه
ّ
ورش��ح شخصا ً آخر فأيضا ً سندرس مدى
إمكان تطابق المواصفات عليه» .وأضاف:
«ميشال عون مستقل ال يرتبط بأي دولة
وأي سفارة وأي جهة وه��و يملك شجاعة
اتخاذ القرار والسير به».
وجدد السيد نصر الله التأكيد أن «الفرصة
ما زالت قائمة وستزيد النتخاب العماد عون
في الرئاسة» ،الفتا ً إلى أنه األق��وى تمثيالً
واألق��وى حضوراً» .وشدد على انه «طالما
العماد عون مرشح للرئاسة فنحن معه من
دون سقف زمني».

القانون االنتخابي

وف��ي الوضع الداخلي أيضا ً ق��ال السيد
نصر الله« :عندما تصل العملية السياسية
إل��ى م��أزق يعود الحكام إل��ى الناس ألنهم
المعنيون بتحديد خياراتهم» ،وأض��اف:
«المشكلة في لبنان أن الدستور لم يتحدث
عن استفتاء وهذا عكس ما تنص عليه أغلب
الدول التي لديها دساتير وانتخابات ،هذه
اآللية غير موجودة والعودة إلى الشعب هو
فقط بانتخابات المجلس النيابي».
وتابع السيد نصر الله« :إجراء انتخابات
نيابية على أساس أي قانون ال يح ّل مشكلة
ألن نتيجة االنتخابات ستكون كما هي اليوم،
ولذلك فالمدخل الذي يعطي فرصة للشعب
النتخاب مجلس نيابي يقوم بتطوير الحياة
السياسية هو قانون انتخاب على أساس

معركة الزبداني

ال�سعودية تتحمل م�س�ؤولية حادثة منى..
م�أرب تر�سم اتجاه الحل في اليمن..
والح�ضور الرو�سي م�ؤثر في م�سار
معركة �سورية..ونرحب به
المعيشي» .كاشفا ً في هذا اإلطار ،عن ذهابه
سابقا ً إلى طهران رغم وضعه األمني ،وطلبه
مساعدتها في موضوع الكهرباء ،ومشيرا ً
ّ
يعطل أي ح � ّل لألزمات
إل��ى أن هناك م��ن
المعيشية لحسابات سياسية معينة.
وع���ن س��ب��ب م��ش��ارك��ة ح���زب ال��ل��ه في
الحكومات اللبنانية ق��ال« :نحن دخلنا
إلى الحكومة من أجل االستقرار السياسي
واألمني في البلد ،ووجودنا العتبارات أمنية
وسياسية في الدرجة األولى ولمنع اتخاذ
ق��رارات خطيرة على البلد» ،وتابع «نحن
أح��رص الناس على االستقرار األمني في
البلد وجزء من القوى السياسية التي تمنع
قيام حرب أهلية».

أحداث المنطقة

وفي مجال آخر ،رأى السيد نصر الله أن
«أحداث المنطقة وتطوراتها ال تسمح ببهجة
عيد وما جرى في منى (في المملكة العربية
السعودية) وم��ا أص��اب حجاج بيت الله

الحرب مع «�إ�سرائيل» ممكنة في �أي وقت
و�سنكون جزءاً من �أي حراك
حقيقي يحمي «الأق�صى»
القانون النسبي سيتيح لقوى موجودة في
مناطق نفوذ حزب الله وحركة أمل ،ان تتمثل
في مجلس النواب وه��ذا أم��ر محسوب وال
مشكلة لدينا فيه ،ألن الحسابات الوطنية ال
تقف عند نائب أو أكثر».
وخلص إلى أن «قانون انتخابات جديد
يقوم على النسبية هو المدخل للحل في
البلد».

العالقة مع تيار المستقبل

وردا ً على رب��ط البعض رف��ض النسبية
بوجود السالح مع حزب الله وإمكان تأثيره
في االنتخابات ،أشار السيد نصر الله إلى
أن «ف��ي ع��ام  2005حصل الرئيس ف��ؤاد
السنيورة وفريقه على الغالبية ف��ي ظل
وجود السالح وفي عام  2009أيضا ً في ظل
معارك انتخابية معنا وهذا يعني أن السالح
لم يؤثر في المعركة ،بل المال الذي دفعته
السعودية يومها».

الحرام يدمي القلوب ويستحق التوقف عنده
طويالً وأن مناسبة عيد األضحى تحولت
إلى تبريك بالعيد وتعزية بالضحايا الذين
خ��رج��وا م��ن بيوتهم وال��ت��ح��ق��وا بالرفيق
األعلى» ،الفتا ً الى أن «حادث الحج في منى
ال يستطيع أحد تصغيره واعتباره حادثا ً
محدوداً».
وإذ اكد السيد نصر الله أن «من المنطقي
أن تتح ّمل السعودية المسؤولية كاملة
عن حادثة منى كونها تدير مناسك الحج
وترفض مشاركتها بذلك وإلقاء التبعات
على الحجاج تبسيط للموضوع» ،شدد على
أن «وقوع األحداث المتك ّررة في موسم الحج
يد ّلل على وجود خلل في إدارة السعودية
لمناسك الحج» ،معتبرا ً أنه «ينبغي دخول
ممثلين عن ال��دول التي لديها ضحايا في
حادث منى في لجنة التحقيق».
وف��ي ال��ش��أن ال��س��وري رأى السيد نصر
الله أن تداعيات الفشل ب��دأت تظهر على
أولئك الذين شنوا حربا ً كونية على سورية،

المدخل لتطوير الحياة ال�سيا�سية
هو قانون انتخاب على �أ�سا�س ن�سبي
وعن الحوار مع تيار المستقبل قال السيد
نصر الله« :لو لم يؤ ّمن الحوار سوى هذا
التواصل بين حزب الله وتيار المستقبل فهو
ٍ
وكاف».
أمر مفيد

الموقف من الحراك

وف��ي الموقف من ال��ح��راك الشعبي قال
السيد نصر الله« :عندما ب��دأ ال��ح��راك في
الشارع ظهر لنا أن ما يطرحه من عناوين
هو عناوين محقة ولكننا وقفنا على الحياد
ألننا ال نعرف قيادته ومشروعه وأهدافه»،
وأض���اف« :أي شريحة شعبية في لبنان
ت��ط��رح ش��ع��ارات محقة وم��ط��ال��ب محقة
وت��ت��ح��رك لخدمة مطالبها بكل األش��ك��ال
المتاحة قانونيا ً بالنسبة إلينا ه��ذا جيد
ونحن ال نعارضها».
وتابع السيد نصر الله «نحن نميل إلى
ع��دم ال��دخ��ول ف��ي ال��ح��راك الشعبي ألنه
ّ
سيعطله ونحن ال نمانع الحراك الشعبي
وال نعارضه وال نرفضه ونتمنى له التوفيق

م��ؤك��دا ً أن صمود س��وري��ة وحلفائها لمدة
خمس سنوات من الحرب الكونية هو سبب
ال��ت��ح��والت الحاصلة ال��ي��وم ف��ي المواقف
الدولية.
وقال السيد نصر الله إن «ارتداد اإلرهاب
على ال��دول التي دعمته وأزم��ة الالجئين
واإلتفاق النووي االيراني ،هي من أسباب
تغير الموقف الدولي تجاه سورية» ،الفتا ً
ّ
إلى أن «العالج الحقيقي لمشكلة الالجئين
يتم ّثل في حل األزمة السورية».
واعتبر السيد نصر الله ،أن «التحول في
الموقف الدولي تجاه سورية يعني بقاء
النظام ،وهذا لن يسعد «اإلسرائيلي» ،ألن
بقاء النظام في سورية ،هو انتصار لمحور
المقاومة ،الذي يشكل تهديدا ً إلسرائيل».

التدخل الروسي في سورية

وعن الوجود الوجود الروسي في سورية
قال السيد نصر الله« :سورية هي الحليف
الوحيد لروسيا في المنطقة وإذا فقدتها

ال نمانع الحراك المطلبي
ونتمنى �أن يركز على الأمور القابلة للتحقق
ونتمنى أن ير ّكز على القضايا السياسية
القابلة للتحقق وليس م��ن مصلحته وال
أهدافه أن نشارك فيه» ،مشيرا ً إلى ما قيل
عن الحراك في بدايته بأنه « 7أيار مقنع،
فكيف إن شاركنا».
وأك���د أن «ح���زب ال��ل��ه م��ن أك��ث��ر ال��ق��وى
السياسية اه��ت��م��ام�ا ً وع��ط��ا ًء ف��ي ال��ش��أن

تباين المواقف حول فتح مطمر الناعمة
ورف�ض بقاعي �شمالي لخطة �شهيب وتلويح بالت�صعيد

وهو حاسم جدا ً وكذلك الموقف اإليراني».
وأش���ار السيد نصر الله ال��ى أن «فشل
التحالف الدولي ضد االره��اب أحد أسباب
تعزيز ت��واج��د روس��ي��ا ف��ي س��وري��ة» ،الفتا ً
إل��ى أن «موسكو تدعو إل��ى تحالف جديد
في مواجهة اإلره��اب يضم إي��ران والعراق
وسورية».
ورحب السيد نصر الله «بأي قوة تساند
الجبهة في سورية ألنه من خالل مشاركتها
سوف تساعد بإبعاد األخطار عن سورية
وكل المنطقة».
وأكد أن «هناك أعدادا ً يعتد بها من الطائرات
الحربية ال��روس��ي��ة ال��م��ت��ط��ورة وط��ائ��رات
مروحية وصواريخ ومدافع دقيقة اإلصابة
وإمكانات متطورة جاؤوا بها إلى سورية مع
أطقمها وأن الحضور الروسي سيكون مؤثرا ً
في مسار المعركة في سورية» ،الفتا ً الى
أن «قرار المشاركة الروسية العسكرية في
سورية ليس وليد الساعة بل ت ّم التحضير
له مع الدول المعنية».

السيد نصرالله خالل المقابلة مع الزميل عماد مرمل على قناة المنار

نسبي» .وأوضح السيد نصر الله ان «هذا
القانون سيعطي فرصة ألن يتمثل الجميع،
والقوى األساسية ستحافظ على أحجامها
تقريبا ً ولكن النسبية ستتيح الفرصة لتمثيل
شرائح غير ممثلة اليوم بعدد من النواب
وهذا يعني أننا أمام أي مشكلة سياسية في
لبنان سيكون لهؤالء القدرة على لعب دور
بيضة القبان».
ورأى السيد نصر الله أن «م��ن يرفض
النسبية ه��و ديكتاتوري ألن��ه يرفض في
منطقته وف��ي طائفته شريكا ً ل��ه ويفرض
تمثيله على طائفته ،بينما النسبية تتيح أن
يكون له شريك» ،وأضاف« :نحن فخورون
بالثنائية الشيعية وه��ن��اك أح��د يرفض
الثنائية حتى ،وثانيا ً من يرفض النسبية
هو من يخاف إظهار حجمه الحقيقي».
وأع��ل��ن «إذا واف��ق��ت ال��ق��وى السياسية
على قانون إنتخابي على أساس النسبية،
سيكون ق��اب�لاً للنقاش لدينا أن نجري
انتخابات نيابية في أي وقت» .وقال« :إن
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تفقد المنطقة ،وال��م��وق��ف ال��روس��ي تط ّور
عسكريا ً تجاه سورية وأفشل رهان البعض
على إبعاد موسكو عن دمشق» ،معتبرا ً أن
«الوجود القتالي وليس اإلستشاري لروسيا
في سورية هو تط ّور كبير».
وأكد السيد نصر الله أن «الموقف الروسي
بموضوع الرئيس بشار االسد ال التباس فيه

وع��ن المعارك عند الحدود اللبنانية -
السورية ،لفت السيد نصر الله إلى أن حزب
الله يطمح ألن تكون كلها ممسوكة ،مشددا ً
على أن «إب��ع��اد الجماعات المسلحة عن
الحدود يحمي لبنان».
وأوض���ح أن حيثيات معركة الزبداني
قريبة لمعركة القصير والقلمون ،مضيفا ً
أنه «بعد أقل من اسبوعين من بدء العملية
ف��ي ال��زب��دان��ي أص��ب��ح وض���ع المسلحين
صعبا ً وبدأوا باالستغاثة وكان من الممكن
لمعركة الزبداني أن تنتهي منذ وقت طويل
لكننا ّ
فضلنا اإلستفادة من فرصة الزبداني
لحل مشكلة الفوعة  -كفريا التي أدخلها
المسلحون إلى المعادلة».
وعن كلفة معركة الزبداني قال السيد نصر
الله إنها كانت متوقعة «ألن عدد المسلحين
في المدينة كان كبيرا ً وهناك ادعاءات بهذا
الشأن غير صحيحة» ،وأضاف« :الزبداني
ج��زء من معركة كبيرة في سورية ونحن
كمقاومة سنكون حيث يجب أن نكون ولن
نتخلى عن هذا المبدأ» ،متابعا ً ان «صمود
الفوعة -كفريا والثبات في معركة الزبداني
ه��و م��ا أوص���ل ال��ى النتيجة ال��ت��ي وصلنا
إليها».

إتفاق الفوعة
كفريا  -الزبداني

وأشار السيد نصر الله إلى أن «المفاوض
اإلي��ران��ي ف��ي قضية ات��ف��اق الفوعة كفريا
الزبداني يلعب دور الوسيط ولم يكن مخوال ً
باتخاذ القرار ،وأنه لم يكن لألتراك أي دور
في مفاوضات الزبداني -الفوعة وكفريا».
وأضاف« :األداء الميداني في الزبداني كان
يراعي إعطاء فرصة للتفاوض أن ينجح
والقيادة السورية كانت إيجابية في كل ما
يمكن أن يؤدي الى نجاحه».
وكشف السيد نصر الله أن اتفاق الفوعة
كفريا  -ال��زب��دان��ي م��وزع على مرحلتين.
المرحلة األولى من االتفاق تشمل خروج 10
آالف مدني من الفوعة وكفريا في إدلب إلى
األماكن اآلمنة ووقف إطالق نار تمهيدا ً لهدنة
لستة أشهر ،الفتا ً ال��ى أن «األم��م المتحدة
ستضمن تنفيذ االتفاق».
وأك�����د ال��س��ي��د ن��ص��ر ال���ل���ه أن ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» هو المستفيد األول مما يجري
في سورية ،مشيرا ً الى أنه «لو عاد الزمن
عجلنا في الذهاب للقتال
إلى ال��وراء لك ّنا ّ
هناك» ،مشددا ً إلى أن «خ��روج سورية من
المعركة منتصرة يعتبر تهديدا ً استراتيجيا ً
السرائيل».
وع��ن التهديدات التي يمكن أن يلحقها
بالمسجد األق��ص��ى ،ق��ال السيد نصر الله
«سنكون جزءا ً من أي حراك حقيقي يحمي
المسجد األقصى من الهدم في مواجهة أي
تهديد يلحق به».
وأش���ار السيد نصر ال��ل��ه إل��ى ان��ه «في
مواجهة «إسرائيل» ال توجد مرحلة اسمها
اكتفاء وأي سالح وأي امكانية تطوير يمكن
أن نحصل عليها سنفعل ذل��ك وسنعمل
لها» ،وق��ال« :ال أح��د يستطيع أن يتحدث
عن حتمية الحرب مع «إسرائيل» ،بل هي
ممكنة في أي وقت وأي ظرف ألن الطبيعية
العدوانية لـ«إسرائيل» معروفة ،فأي حرب
يمكن أن تحصل في أي لحظة وعلينا أن
نكون جاهزين لحماية بلدنا وشعبنا وهذا
هو عملنا في المقاومة».

من االعتصام أمام مطمر الناعمة
فيما تستمر التحضيرات لتنفيذ
خطة وزي���ر ال��زراع��ة أك���رم شهيب
لمعالجة مشكلة النفايات والتي
تلحظ فتح مطمر الناعمة لسبعة
أي����ام ،ب���رز ت��ب��اي��ن م��واق��ف أه��ال��ي
المنطقة ح��ول ه��ذا الموضوع بين
مؤيد ورافض له.
وفي السياق ،نفذ ناشطون وحملة
إقفال مطمر -الناعمة ،تجمعا ً أمام
المطمر مساء أمس ،احتجاجا ً على
قرار إعادة فتحه.
وطالب المتظاهرون إعادة أموال
البلديات م��ن ال��ص��ن��دوق البلدي،
م��ش��ددي��ن على أن��ه��م ل��ن يسمحوا
باستقبال النفايات لساعة واحدة
وليس لـ 7ايام.
وأكدوا أن «البلديات تنفذ قرارات
السلطة وليس المواطنين».
وك��ش��ف��ت ح��م��ل��ة اق���ف���ال مطمر
الناعمة أنها ستعرض اقتراحا ً اليوم
عند الواحدة بعد الظهر لحل مشكلة
النفايات في لبنان ،مشيرة إلى أن
خطواتها تصعيدية.
وسبق التجمع ،لقاء في ساحة
ك��ن��ي��س��ة ع��ي��ن دراف���ي���ل  -ع��ب��ي��ه،
دعما ً «للخطة الوطنية الشاملة»
التي وضعها شهيب في موضوع
النفايات ،وبدعوة من اتحاد بلديات
الغرب األعلى والشحار والبلديات
المحيطة لمطمر الناعمة وبلديات
ال��س��اح��ل بالتنسيق م��ع األح���زاب
وه��ي��ئ��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي في
المنطقة.
وتحدث مختار بلدة عين درافيل
ج���وزف اب���ي سليمان ف��ق��ال« :ان
مناسبة لقائنا اليوم هي للتعبير عن
موقفنا من تنفيذ المرحلة اإلنتقالية
من خطة معالي الوزير أكرم شهيب
لحل مشكلة النفايات ف��ي لبنان،
علما ً أننا أعلنا في األسبوع الماضي
ب��اس��م ع��ي��ن دراف���ي���ل وف���ي ب��ي��ان
اتحاد بلديات المنطقة ،اننا منطقة
متعاونة وإي��ج��اب��ي��ة ،لقد تحملنا
مشكلة ال��ن��ف��اي��ات ن��ي��اب��ة ع��ن كل
المناطق اللبنانية قرابة عقدين من
الزمن ،ولكننا لم نعد نستطيع بتاتا ً
تحمل المزيد من التلوث واألخطار،
وم��ع ذل��ك فقد استجابت المنطقة
للضريبة اإلض��اف��ي��ة ال��ت��ي تقضي
ب��إع��ادة فتح المطمر ل��م��دة سبعة
أي��ام كما تقضي ترتيبات المرحلة

اإلنتقالية م��ن خطة ال��وزي��ر أك��رم
شهيب ،أن هذه اإليجابية تعبر عن
إحساسنا بالمسؤولية الوطنية».
وبعد كلمة لزياد المهتار كلمة
هيئات المجتمع المدني ،تال رئيس
اتحاد بلديات الغرب والشحار وليد
العريضي بيانا ً باسم البلديات
المحيطة ف��ق��ال« :إن المجتمعين
اليوم من بلديات وأهالي ومجتمع
مدني ،يؤكدون دعم الخطة الوطنية
لمعالجة مشكلة النفايات في شكل
م��ت��ك��ام��ل ،وه���ي ف��ت��ح م��وق��ع س��رار
وموقع الحدود اللبنانية  -السورية
وفتح مطمر الناعمة لمدة سبعة أيام
فقط كما ورد في الخطة».
ولفت إلى أن هذه الخطة وضعت
بالمشاركة مع البلديات واالتحادات
ح��ي��ث اع���اد ال��ح��ق وال��ص�لاح��ي��ات
للبلديات واالت��ح��ادات في معالجة
النفايات عبر إنشاء مراكز معالجة
بيئية.
وأصدر نائب رئيس بلدية عبيه
وعين درافيل انطوان كنعان ،البيان
اآلت����ي« :ب��ع��د م��ا ورد م��ن بعض
النشطاء البيئيين المعتصمين
ع��ل��ى م��دخ��ل مطمر ال��ن��اع��م��ة ،من
موقف متباين وم��وق��ف البلديات
في منطقة الشحار الغربي ومنها
بلدية عبيه وعين درافيل ،وبسبب
غياب رئيس البلدية بداعي السفر،
يهمنا وبصفتنا كنائب رئيس لبلدية
عبيه ،ان نؤكد التزامنا التام بموقف
اتحاد البلديات المجاورة للمطمر
في منطقة الشحار الغربي الداعم
لخطة معالي الوزير أك��رم شهيب،
والقاضي بفتح المطمر لمدة أسبوع
واحد فقط غير قابل للتمديد ،وذلك
خ��دم��ة للمصلحة ال��ع��ام��ة للبالد
وإفساحا ً في المجال للتخفيف من
العبء الضاغط الناجم عن الوضع
الحالي للبالد».

اعتصامات وقطع طرق

ف����ي غ���ض���ون ذل������ك ،ت���واص���ل
ال���ح���راك ال��م��ي��دان��ي ف���ي ال��ب��ق��اع
والشمال رفضا ً لنقل النفايات إلى
المنطقتين ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،قطع
ناشطون طريق شتورا  -المصنع
باالتجاهين ،احتجاجا ً على إقامة
مطمر ع��ل��ى ال��ح��دود اللبنانية -
السورية عند السلسلة الشرقية.

وللغاية نفسها نفذ ناشطون من
هيئات المجتمع المدني ،اعتصاما ً
على طريق مجدل عنجر.
وف���ي ع��ك��ار ع��ق��د ل��ق��اء ل��رؤس��اء
بلديات المحافظة وأعضاء مجالسها
البلدية ومخاتيرها وفاعليات القرى
المحيطة بمنطقة س��رار ،في قاعة
المختار في الدوسة  -عكار ،للبحث
في «قضية إنشاء مطمر في سرار،
وانعكاساته الخطرة على البيئة
والصحة العامة».
وأل��ق��ي��ت ك��ل��م��ات خ�ل�ال ال��ل��ق��اء،
أكدت «رفض أهالي عكار والبلدات
ال��م��ج��اورة ل��ب��ل��دة س���رار القطعي
لفكرة إن��ش��اء مطمر ف��ي المنطقة
ل��م��ا ي��ش��ك��ل��ه م���ن أخ���ط���ار بيئية
وص��ح��ي��ة ،خ��ص��وص��ا ً ع��ل��ى ه��ذه
القرى وسهل عكار ومصادر المياه
وتحديدا ً النهر الكبير الجنوبي».
وانتقد المجتمعون «تجاهل الدولة
لعكار وتضحياتها من أجل الوطن،
واالص��رار على تهميشها» ،رافضين
«فكرة اإلنماء المشروط ،على حساب
كرامة أبنائها وصحتهم وبيئتهم»،
موجهين اللوم إل��ى «بعض نواب
عكار ،الذين يس ّوقون لنقل النفايات
إليها».
إل��ى ذل��ك ،رأى رئيس «الحركة
اللبنانية الديمقراطية» جاك تامر،
خ�لال االج��ت��م��اع ال����دوري للمكتب
السياسي للحركة ،أن «هناك خطرا ً
داهما ً يتمثل بوجود عشرات اآلالف
من أطنان النفايات المتراكمة حول
م��ج��اري األن���ه���ار ،وب��خ��اص��ة نهر
بيروت ،وف��ي المكبات العشوائية
والمواقف ومنطقة الكرنتينا وغيرها
م��ن األم��اك��ن ،وأول شتوة ستكون
خطيرة ج��دا ً على جميع المناطق،
إذ ستدخل إل��ى المياه الجوفية،
أو البحر ،وبالتالي من الضرورة
القصوى إزال��ة النفايات وتسهيل
خطة ال��وزي��ر شهيب التي ال يوجد
أي بديل لها ف��ي ال��وق��ت الحاضر.
وإذا كان لدى المعترضين أي حل،
فليتقدموا به إلى الحكومة».
على صعيد آخر ،أضرم مجهولون
ال��ن��ار ف��ي ن��ف��اي��ات متكدسة على
أوتوستراد الدورة  -نهر الموت في
محلة البوشرية ،وقد غطى الدخان
المكان ،وطالب األهالي المعنيين
التدخل إلخماده.

معركة مأرب ترسم االتجاه

في الشأن اليمني ،رأى السيد نصر الله
أن «فشل الهجوم السعودي على مأرب قد
يفتح الباب امام الحل السياسي» الفتا ً إلى
أن «هناك مسلحين من جنسيات متنوعة
ومتعددة تقاتل إل��ى جانب ق��وى العدوان
في اليمن ومعركة مأرب قد ترسم االتجاه».
وتابع« :من يعطل الحل السياسي في اليمن
هو السعودية فقط ألنها تريد شروطا ً أفضل
للتفاوض وأن الحرب على اليمن نتيجة
الموقف السياسي لليمنيين ومناهضتهم
لـ«إسرائيل» وتأييدهم لمحور المقاومة».

الشعب البحريني سيكمل

وعن الثورة البحرينية اعتبر السيد نصر
الله أن «من مظلومية البحرين وشعبه ان
ثورتهم أو تحركهم ترافق مع أحداث كبيرة
في المنطقة ،وكان الرهان أن يتعب الشعب
البحريني واعتقال رم��وزه وقتل الثائرين
وممارسة الضغوط لكي يستسلموا» .واعتبر
«أن الحل المطروح في البحرين هو أن يعود
الناس إلى بيوتهم وكل ما حصل يبقى كما
ه��و» ،مشددا ً على أن «الشعب البحريني
سيكمل وأنا أعرف صبرهم وأعرف توصيات
رموزهم وقادتهم لهم».
واختتم السيد نصر الله حديثه متمنيا ً كل
الخير للبنانيين والعرب والمسلمين ،الفتا ً
إلى أن «بالهمة وتح ّمل المسؤولية نصل
إلى النتائج المرجوة» ،ومؤكدا ً أن «من غير
المسموح لليأس أن يتسلل إلينا ،وبإراداتنا
وثقتنا بالله وبالخير في شعبنا نواصل
الطريق».

المعتصمون على طريق شتورا

�سفارة �إيران �شكرت للبنانيين تعاطفهم
أعربت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،في بيان
صادر عن قسم اإلع�لام فيها ،عن شكرها «للشخصيات
السياسية والدينية والثقافية في لبنان على إتصاالتها
الهاتفية وبرقيات التعزية التي أبرقتها بمناسبة الحادث
الجلل والمفجع الذي أودى بحياة الحجاج اإليرانيين في
منى» ،وتقديرها «لألخوة واألخ��وات اللبنانيين األعزاء
على تعاطفهم مع الشعب اإليراني المفجوع».
وتقدمت السفارة بدورها «من كل المسلمين في العالم،
وال سيما الشعب اللبناني واألسر المفجوعة في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية بأسمى آيات العزاء بهذا الحادث الجلل
الذي راح ضحيته أكثر من ألفي شخص من حجاج بيت
الله الحرام بين قتيل وجريح» ،آملة «بأن ال يشهد العالم
اإلسالمي بعد اآلن مثل هذه المصائب األليمة التي شهدها
الحرمين الشريفين هذا العام».
وك��ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع أوضاع
الحجاج اللبنانيين ،بعد الحادث في مشعر منى ،واتصل
بالجهات المعنية ومسؤولي البعثات اللبنانية للحج،
مطمئنا ً الى سالمة الحجاج اللبنانيين وصحتهم .كما

تابع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان
أوضاعهم ،وتلقى اتصاال ً من رئيس بعثة الحج اللبنانية
الرسمية المستشار القاضي الشيخ محمد عساف ،الذي
أكد له أن «جميع اللبنانيين في منى ومكة المكرمة بخير،
وهم يؤدون مناسك الحج في شكل طبيعي ،وأن السلطات
السعودية تعمل على راحة جميع الحجاج».
وتلقى قنصل عام لبنان في جدة زياد عطا الله اتصاال ً
من المفتي لالطمئنان الى أوض��اع الحجاج اللبنانيين،
وأوضح« :أننا أبلغنا عن أربعة حجاج مفقودين ،وقد تم
العثور على ثالثة منهم سالمين ،وال يزال البحث جاريا ً عن
الحاج الرابع».
وأعلن عطا الله ،عن وفاة ثالثة لبنانيين وفلسطيني
يحمل وثيقة لبنانية ،في المملكة العربية السعودية،
خالل تأديتهم مناسك فريضة الحج «ألسباب طبيعية،
وليس نتيجة حادثة التدافع» في «منى».
والحجاج المتوفون هم اللبنانيون :حسين ابراهيم
العزي ،أحمد محمد عواد ،وصباح قاسم زين ،وعلي محمد
أيوب (فلسطيني بوثيقة لبنانية).

