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محرم
�شارك �شخ�صي ًا في �إحياء مرا�سم العا�شر من
ّ

خليل :الأزمة عميقة والأمر ال ي�ستقيم
�إال بقانون انتخاب يعك�س تمثي ًال للنا�س

ن�صراهلل لأميركا و�آل �سعود والتكفيريين:
ال نعطيكم �إعطاء الذليل وال نق ّر �إقرار العبيد

جانب من الحشد في ملعب الراية

السيد نصرالله
دعا األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله القيادات
والقوى السياسية والشعب اللبناني لعدم انتظار التطورات في
المنطقة مجدداً ،وأن يبادروا إلى التفاهم والتعاون إليجاد الحلول
لألزمات الخطيرة التي تعصف بالبلد ،والتعاطي بجدية مع
الحوار القائم في مجلس النواب» ،معتبرا ً أنه «ال بديل من طاولة
الحوار القائمة اآلن».
وشدد على االلتزام المطلق بمواجهة المشروع الصهيوني في
المنطقة ومقاومة «إسرائيل» والعمل الدؤوب على رفع جهوزية
المقاومة .كما أكد مواجهة الحرب األميركية التكفيرية اإلرهابية
وتوجه إلى أميركا وآل سعود والتكفيريين بالقول« :ال والله ،ال
ّ
نعطيكم بيدنا إعطاء الذليل وال نق ّر إقرار العبيد» ،مستنكرا ً «العدوان
السعودي على شعب اليمن المظلوم ،والقمع السعودي والخليجي
لشعب البحرين» ،ومتطلعا ً إلى «انتصار القوات العراقية والحشد
الشعبي على داعش».

مشاركة شخصية في ملعب «الراية»

شارك السيد نصرالله شخصيا ً مرة جديدة خالل أقل من 24
ساعة بمراسم إحياء اليوم العاشر من محرم أول من أمس ،في
ملعب «الراية» في ضاحية بيروت الجنوبية ،في ختام مسيرة
حاشدة انطلقت من «مجمع سيد الشهداء» بعد ق��راءة المصرع
الحسيني .وألقى السيد نصرالله بالمحتشدين كلمة مقتضبة
استهلها باستذكار أسباب ثورة اإلمام الحسين ،وتوجه بالتحية
إلى الشهداء والجرحى في الميادين كلها.
وأضاف« :السالم على مجاهدينا في المقاومة ،المرابطين على
الحدود الجنوبية في مواجهة إسرائيل ،وعلى الحدود الشرقية في
مواجهة التكفيريين ،والحاضرين في ساحات القتال في سورية
وفي كل ساح .السالم عليهم ،على بصيرتهم وإيمانهم ويقينهم
وثباتهم وشجاعتهم وشهامتهم وهاماتهم الشامخة ووفائهم في
كل ساعة للبيعة في بيعتهم للحسين».
وتطرق السيد نصرالله إلى التطورات في لبنان والمنطقة،
مجددا ً «وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم والصابر
في مقاومته وانتفاضته ،وتأييدنا المطلق لثورته وإيماننا المطلق
بأحقيته ،وندعو كل العالم االسالمي وأحرار العالم إلى مساندته
ودعمه وتأييده في دفاعه عن األقصى والمقدسات ،وعن حقوقه
المشروعة».
وأعلن «التزامنا المطلق بمواجهة المشروع الصهيوني في
المنطقة ،ومقاومة «إسرائيل» ،وبالعمل الدؤوب على رفع جهوزية
المقاومة .ال نتنياهو و«ال ج ّ��د ج � ّد نتنياهو» سيمنعون هذه
المقاومة من أن تمتلك كل السالح ،الذي تحتاجه وكل المقدرات
التي تحتاجها للدفاع عن لبنان وحماية شعبه وحماية المقدسات
ومواجهة أي عدوان أو حماقة من «إسرائيل».
الجهاد متواصل
وأكد «مواصلة جهادنا في مواجهة الحرب األميركية التكفيرية
اإلرهابية على إسالمنا وديننا ونبينا وأمتنا ومقدساتنا وشعوب
منطقتنا ( )...مهما بلغت التضحيات ،بال تردد وبال تراجع ،وبال أي
شك في انتصارنا اآلتي ،إن شاء الله .فكما هزمنا «إسرائيل» ،في كل
حروب المقاومة معها ،سيُهزم التكفيريون وسادتهم األميركيون
بقبضاتكم ودمائكم وتضحيات كل المجاهدين في المنطقة».
وقال مجددا ً «صرختنا العالية واستنكارنا الشديد للعدوان
األميركي السعودي على شعب اليمن المظلوم ،وندين هذه
االستباحة السعودية لكل المحرمات في اليمن على مرأى ومسمع
العالم الساكت عن أكبر مجزرة ترتكب اليوم ،يرتكبها آل سعود
أمام وسائل إعالم العالم»؛ مؤكدا ً «وقوفنا إلى جانب صمود الشعب

اليمني وجيشه ولجانه الشعبية وق��واه اإلسالمية والوطنية،
ونفتخر بصمودهم األسطوري ،ونؤمن بانتصارهم اآلتي مهما
تفاوتت المقدرات واإلمكانات ،ألن دماءهم الزكية ستنتصر على
سيوف الطغاة والغزاة».
ودان السيد نصرالله «القمع السعودي الخليجي لشعب
البحرين الثائر والمستضعف والمؤمن والصابر ،وفي الوقت نفسه
العازم على تحقيق حقوقه في الحرية والسيادة والكرامة ،مهما
اشتد القمع واإلرهاب».
مترحما ً «على حجاج بيت الله الحرام في منى ،الذين
واستطرد
ّ
تجاوز عددهم في آخر إحصائية  2200شهيد ،مع فقد الكثيرين
حتى اآلن بسبب إهمال وفشل وتقصير النظام السعودي في خدمة
وحماية حجاج البيت الحرام» ،مجددا ً الدعوة «إلى التحقيق في
هذه المجزرة الرهيبة ،وإلى عدم نسيان هذه الفاجعة الكبرى،
مهما طال الزمن».
وأشار إلى أننا «نتطلع إلى انتصار القوات العراقية والحشد
الشعبي على داعش بالرغم من خذالن العالم لهذا الشعب ولهذا
الحشد ولهذه القوات .ونفخر بانتصاراتهم في هذه األيام داعيا ً
العراقيين إلى عدم الرهان على األميركيين وال على غرب وال على
أي مخادع أو منافق في هذا العالم .لديكم في شعبكم من الرجال
والشباب والعزم والشجاعة واإلق��دام واالستعداد للتضحية ،ما
يجعلكم ـ بإرادتكم وبقوتكم ـ تهزمون داعش وألف داعش».
اإلقالع عن الرهانات الخارجية
وفي الشأن اللبناني دعا السيد نصرالله القيادات والقوى
والنخب السياسية والشعب اللبناني إلى عدم انتظار التطورات
في المنطقة .مؤكدا ً وجوب أن «تبادر جميع القوى السياسية إلى
التفاهم والتعاون إليجاد حلول لألزمات الخطيرة ،التي تعصف
بالبلد بعيدا ً من المكابرة والعناد واستقطاب الرأي والبحث عن
الشعبية ،لهذا الزعيم أو ذاك ،والتعاطي بجدية كاملة مع الحوار
الوطني الواسع القائم في مجلس النواب ،إذ ال يوجد اليوم وال في
المدى المنظور أي بديل آخر عن طاولة الحوار الوطني القائمة
اآلن».
أضاف «خالل سنوات ،أو اكثر من سنتين ،انتظرتم البرنامج
النووي اإليراني ،وقلنا لكم ال تنتظروا في فيينا وفي غير فيينا ،لن
يناقشوا لبنان وال الرئاسة في لبنان وال الحكومة في لبنان ،ولكن
ظننتم ظن السوء وكانت النهاية أن انتهى النقاش حول البرنامج
النووي االيراني وحصل االتفاق واألمور تذهب إلى اإلجراء .ماذا
تبدل بالنسبة إليكم :هل باعتنا الجمهورية اإلسالمية في إيران من
أجل البرنامح النووي االيراني؟».
وأردف «أبداً ،قلت وأعيد اليوم في اليوم العاشر إن إمامنا (السيد
علي) الخامنئي وإخواننا في إيران هم أعلى وأشرف وأوفى من
أن يبيعوا صديقا ً أو حليفا ً من أجل مصلحة إيرانية هنا أو هناك،
بل هم يضحون بمصالحهم الوطنية من أجل األمة ومصالحها
ومقدساتها .وهذا موقفهم من إسرائيل ومن القدس ومن الصراع مع
العدو «اإلسرائيلي» واضح في كل يوم».
وتابع« :انتظرتم النووي اإليراني وانتهت األم��ور .انتظرتم
سورية أن تسقط لتتحكموا بلبنان ،وها هي السنوات الخمس
تقترب على النهاية وسورية لم تسقط .وأن��ا أق��ول :ب��إذن الله
وبمشيئة الله لن تسقط ولن تستفيدوا من هذه الفرصة التي تبتعد
عنكم يوما بعد يوم».
ورد على القائلين إن «الرئاسة في لبنان تنتظر حرب اليمن»،
وق��ال« :أنتم تراهنون على وه��م وعلى س��راب ،وعلى خياالت.
دعكم من هذه الخياالت .تعالوا واستفيدوا ولنستفد جميعا ً من
حرصنا كلبنانيين على إيجاد حلول وطنية لبنانية لمشاكلنا

التي تفاقمت إلى الحد الذي يقترب من انهيار البلد ،لنتخلص من
االرتهان للخارج .ونحن قلنا وفي أكثر من مناسبة :نحن في لبنان
أصحاب قرارنا ،نحن نص ّوت لمن نشاء ،ننتخب من نشاء ،نقبل
بقانون االنتخاب الذي نشاء .ال يوجد أحد في هذا العالم يفرض
علينا قراراً».

أسياد وعبيد

واستطرد «نحن ،وانتبهوا لهذه الجملة ،عند أميركا يوجد عبيد،
َ
يتعاطون كأسياد مع عبيد،
عند الطغاة وغزاة المال والنفط والغاز
أما نحن ،حزب والية الفقيه ،فنحن سادة عند الولي الفقيه».
وق��ال« :ال��ي��وم ،يضيعون الوقت بتوجيه التهم .م��اذا ينفع
ّ
نعطل انتخابات الرئاسة
لبنان التراشق بالتهم .تقولون ع ّنا
ً
وغير انتخابات الرئاسة .ونحن أيضا نقول عنكم أنتم تعطلون
انتخابات الرئاسة ألنكم تمنعون انتخاب الممثل الحقيقي
والصحيح والمناسب للرئاسة في هذا البلد .هل ستزيد شعبيتنا
أو شعبيتكم إذا تقاذفنا تهم التعطيل؟ لنضع هذا األم��ر جانبا ً
ولنذهب إلى الحوار الجدي الذي ال بديل منه .ال تنتظروا حوارا
إيرانيا ً ـ سعودياً ،األم��ور ت��زداد تعقيدا في المنطقة .ال تنتظروا
مبادرة أميركية أو غربية ،لبنان خارج اهتمامات ال��دول ،لبنان
اليوم متروك لزعمائه وألحزابه الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية
التاريخية في هذه المرحلة».
وتوجه إلى الحشد المشارك قائالً« :أيها الحسينيون والزينبيات:
أما نحن وأنتم أيها الطيبون ،فسنبقى هنا نمأل الساحات ونمأل
الميادين ،لن تهزنا ال حروب «إسرائيل» وال تهديدات نتنياهو وال
حروب التكفيريين وتهديدات زعمائهم ،وسنعمل في الليل وفي
النهار .هذه مسؤوليتنا اإلنسانية واألخالقية والدينية واإلسالمية
والمحمدية والحسينية ،سنعمل من أجل كرامة كل أبناء شعبنا
بكل طوائفه ومناطقه ،من أجل كرامته وسالمة وسعادة وأمن
وخالص شعبنا وأمتنا في الدنيا واآلخرة ،ومهما بلغت الصعوبات
والتحديات واألخطار ،ونحن رجالها ونساؤنا نساؤها».
أضاف «ألسنا أنصار الحسين ،ألسنا أنصار الحسين ،الذي قال
في مثل هذه الساعات وقبل بدء المعركة في الخطاب الحاسم عندما
طلبوا منه الخضوع :ال والله ،ال أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وال أقر
إقرار العبيد وال أف ّر فرار العبيد .نحن اليوم أبناء الحسين ،نقول
ألميركا ،نقول لـ «إسرائيل» ،نقول آلل سعود ،نقول للتكفيريين :ال
والله ،ال نعطيكم بيدنا إعطاء الذليل وال نقر إقرار العبيد .نحن أهل
الجهاد وأهل المقاومة .أليست هذه مدرسة الحسين ،التي تعلمنا
فيها حسم الخيارات؟».
وتابع «ك��ل َم��ن يمثل وم��ا يمثل يزيدا ً من طغيان واستكبار
واستبداد وع��دوان على اإلس�لام وعلى قيم اإلس�لام يضعنا بين
خيارين ،ونحن خيارنا واضح ،أال إن الدّعي ابن الدّعي ـ في كل
زمان ومكان يزيد وابن زياد ومن يمثل اليوم حقيقة يزيد وابن
السلة والذلة
زياد ـ أال إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين ،بين ِّ
وهيهات م ّنا الذ ّلة .من يأبى لنا الذلة؟ يأبى الله لنا ذلك ،ليس
هوسا ً شخصياً ،ليست حماسة شخصية ،ليست عقدة نفسية عند
بعض الناس ،إنهم والله يحبون الشهادة .كال يأبى الله لنا ذلك
ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة
اللئام على مصارع الكرام .وفي هذا الطريق الحسيني والزينبي ما
رأينا وإياكم إال العزة والشرف والكرامة واالنتصار والشموخ ()...
لن يكون لمن يمشي في هذا الطريق سوى النصر والكرامة والشرف
والعزة».

توحدنا» تواجه ّ
ممثل �شه ّيب
حملة «عكار لعيونك ّ
في «م�ؤتمر النفايات» وت�ش ّكل لجنة محامين لإقفال «�سرار»
تواصلت التح ّركات الشعبية ،وال سيّما في
عكار ،احتجاجا ً على خطة وزير الزراعة أكرم
شهيّب التي تلحظ إقامة مطمر في بلدة سرار،
األمر الذي يرفضه األهالي.
ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة ،تج ّمع الجمعة الماضية
توحدنا» ،أمام
شباب حملة «عكار لعيونك
ّ
قاعة المؤتمرات التابعة لنقابة المهندسين في
طرابلس التي استضافت ورشة عملّ ،
نظمتها
النقابة بالتعاون مع نقابة األطباء في طرابلس،
وبالتعاون مع لجنة ط��وارئ أزم��ة النفايات
المنبثقة من المجتمع المدني تحت عنوان
«النفايات  -أثر وحلول».
وقد حاول الناشطون تعطيل أعمال المؤتمر،
ّ
منظمي
غير أنّ المعالجات السريعة من ِقبَل
المؤتمر أع��ادت األم��ور إل��ى نصابها ،فتو ّقف
عناصر الحراك عن الهتافات المندّدة باقتراح
شهيّب بإنشاء مطمر للنفايات في منطقة سرار،
ومن ُث َّم خرجوا من القاعة ،وعاد المؤتمر إلى
متابعة أعماله.
وفيما كان شهيّب ينوي الحضور ،اعتذر في
آخر لحظة ،بدعوى «انشغاله في أعمال طارئة
ومفاجئة» ،بحسب ما ق��ال الدكتور ابراهيم
شحرور الذي ناب عن شهيّب في الورشة.
وقال شحرور في كلمته« :إنّ منظر النفايات
ف��ي ال��ش��وارع ليس ه��و األزم����ة ،فهي كانت
موجودة .وهذا المنظر هو الذي جعلها تظهر
للعلن؛ ف��إدارة النفايات منذ عشرين سنة في
لبنان لم تكن «ماشية» بشك ٍل صحيح ،ولم
تكن هناك استراتيجية وطنية واضحة وال
مسؤوليات واض��ح��ة ،خصوصا ً ف��ي بيروت
وجبل لبنان».
وتابع« :إنّ خطة الوزير شهيّب ،وزير البيئة
سابقاً ،كان اسمها «الخطة الطارئة لبيروت»،
وما حصل هو أنها بدأت في بيروت ،وبدأت تكبر
بانضمام بلديات جديدة إلى نطاق عمل الشركة،
ّ
تتضخم مع إمكانات محدودة
وأصبحت العقود
لطمر أكبر نسبة من النفايات التي كانت تصل
سابقاً ،ف��زادت الكمية  % 90في مطمر واحد،

هو الناعمة .لذلك كان هذا الخلل على األرض،
وكذلك الخلل في الموضوع المالي بتح ّمل وزارة
المال بدفع جزء من هذه الكلفة إلى الشركة
ِّ
المشغلة وتسجيل هذه الكلفة على البلديات.
وأنا ّ
أشك في إمكانية تحصيل هذه الديون ،فهي
وهميّة ،لذلك كان هذا الخلل في إدارة هذا القطاع
وأن ينفجر في يو ٍم ما ،وانفجر في  17تموز».
و َل َفتَ إلى أنّ خطة شهيّب تحدّثت عن خمسة
مواقع في المرحلة االنتقالية ،هي سرار وبرج
حمود وصيدا والناعمة ،ومطمر في البقاع.
توحدنا»،
ون� ّوه��ت حملة «ع��ك��ار لعيونك
ّ
ف��ي ب��ي��ان ،بما ق��ال��ه ال��خ��ب��راء البيئيون في
المؤتمر لجهة تأكيدهم أنّ خطة الوزير شهيّب
«م��ن حيث المبدأ والمضمون ساقطة علميا ً
وبيئيا ً واقتصادياً ،وال ترقى أبدا ً إلى الخطط
االستراتيجية والمستدامة».
وذك��رت أنّ ناشطيها تم ّكنوا خالل المؤتمر
«من رفع الصوت عاليا ً في وجه مم ّثل الوزير،
عارضين له الكارثة الكبيرة ،اإلنسانية والبيئية
ال��ت��ي ستح ّل على ع��ك��ار ع��م��وم �اً ،وال��ب��ل��دات
المحيطة بالمطمر المزمع إنشاؤه في سرار .كما

حصل عتاب شديد بين الناشطين والسياسيين
المتواجدين في المؤتمر والذين بدا عليهم غياب
حجة منطقية أو موضوعية».
أيّة ّ
ورأت «أنّ الوزير شهيّب غاب عن المؤتمر
لعدم قدرته على مواجهة أهالي عكار ،ألنّ خطته
تفتقد ألي معايير علمية وإنسانية ،أو بيئية.
فهو يسعى فقط لتنفيذ خطة سياسية تفوح من
خاللها روائح المحسوبيات والصفقات المالية»،
مشيرة إلى «غياب ُن ّواب عكار ورؤساء اتحادات
البلديات وبلديات عكار عن المؤتمر ،وحضر
منهم الذين يرفضون الخطة ،وهذا يؤ ّكد أنهم
يخافون المواجهة واإلح��راج من األهالي .وأنّ
خطة شهيّب المشؤومة هي سياسية ال ُتعير أي
اهتمام للمعايير البيئية واإلنسانية».
وأ ّكدت أنّ «الشعب سيحاسب كل متآمر عليه
من أج��ل الحصول على مصلحة شخصية أو
رضى السلطة».

لجنة محامين

من جه ٍة أخرى ،عقدت حملة «عكار لعيونك
موسعاً ،في خيمة االعتصام
توحدنا» ،لقا ًء
ّ
ّ

ُ
طالبت بحالة طوارئ بيئية
الم�شنوق:
لكن القوى ال�سيا�سية لم تتجاوب
َ
مقتضب مساء أمس أ ّنه طالب مجلس
تصريح
أوضح وزير البيئة محمد المشنوق ،في
ٍ
ً
الوزراء منذ شهرين «بإعالن حالة طوارئ بيئيّة في لبنان ،تخ ّوفا مما قد يُصيبنا من كارثة
النفايات التي ما تزال القوى السياسية ُتعرقل ح ّل أزماتها» .وقال« :ك ّررت أنّ هذا هو المطلوب
م ّرات عدة ،ولكن لم يبرز أي تجاوب من القوى السياسية ر ّدا ً على نداءاتي المتك ّررة ،وما
نواجهه اليوم هو ما ح ّذرنا منه».
وح ّذر «ما لم ت ّتخذ القوى السياسية موقفا ً إيجابياً ،اليوم قبل الغد ،فال حدود لمخاطر
الكارثة».
وختم مؤ ّكدا ً أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ووزير الزراعة أكرم شهيّب «لم يألوا
جهدا ً في متابعة هذا الموضوع ،ولكن العقدة لدى القوى السياسية ،التي تقود لبنان نحو
المجهول».

الدائمة في منطقة العبودية في عكار ،جرى
خ�لال��ه اإلع�ل�ان ع��ن «لجنة المحامين» في
الحملة التي كانت قد عقدت اجتماعا ً سابقا ً
في مكتب المحامي أحمد ع��ارف الرجب في
بلدة حلبا ،حدّدت فيه «المهام وخطة العمل
المستقبلية لدعم أهداف الحملة ،لجهة رفض
استقبال النفايات في عكار ،والمطالبة بإقفال
مكب سرار نهائياً».
ّ
وألقت الرا السحمراني كلمة ح �دّدت فيها
«الخطوات التي ستتخذها لجنة المحامين»،
معلن ًة ع��ن «وض���ع خ��ط��وط هاتفية  -خط
س��اخ��ن  -ب��ت��ص� ّرف األه��ال��ي ،للتواصل مع
اللجنة إلبالغها عن الشكاوى».
إل���ى ذل���كّ ،
دق وزي���ر االت���ص���االت بطرس
ح��رب ناقوس الخطر ،في قضية النفايات،
ودعا الجميع إلى «تح ّمل مسؤولياتهم تجاه
شعبهم» ،مل ّوحا ً بأ ّنه «إذا لم يحصل هذا
التجاوب بالسرعة فسنضطر إلى إطالع الرأي
العام على ك ّل الحقائق والعقبات والجهات،
التي تقف وراءه���ا ،كما سنبادر إل��ى اتخاذ
الموقف السياسي الحاسم من هذه القضية.
فلقد طفح الكيل».

قطع طريق
شحيم  -الشوف

من جهة أخرى ،قطع جمع من أهالي بلدة
شحيم ص��ب��اح أم��س ب��ال��ح��ج��ارة واألت��رب��ة،
الطريق الرئيسية التي تربط البلدة مع الشوف
األعلى ،والتي ُتعرف بمجاز شحيم ،احتجاجا ً
على رم��ي النفايات على ج��وان��ب الطريق،
والتي تح ّولت إلى شبه مكب للنفايات ،حيث
بات الموضوع يهدّد سكان األبنية المجاورة
للطريق.
وطالب األهالي بلدية شحيم والمسؤولين
بالعمل على وقف هذا التعدّي البيئي في حق
أبناء البلدة ،وهددوا بألاّ يسمحوا بفتح الطريق
قبل إزالة النفايات ،ورفع الضرر عنهم».

أحيت «حركة أمل» ذكرى عاشوراء
بمسيرة حاشدة انطلقت من طريق
المطار إل��ى روض���ة الشهيدين في
الغبيري وتقدمها وزي��ر المال علي
حسن خليل ،النائب أي��وب حميد،
رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبالن
قبالن ،المدير العام للمغتربين هيثم
جمعة ،رئيس الهيئة التنفيذية محمد
نصرالله ،عضو هيئة الرئاسة العميد
عباس نصرالله ،نائب رئيس المكتب
السياسي الشيخ حسن المصري،
نائب القائد العام لكشافة الرسالة
حسين عجمي وق��ي��ادات من الهيئة
التنفيذية والمكتب السياسي وقيادة
كشافة الرسالة اإلسالمية والدفاع
المدني الرسالي ورؤس��اء المكاتب
الحركية وقيادة إقليم بيروت وحشد
من العلماء والفاعليات السياسية
والحزبية واالجتماعية والنقابية
ورؤساء البلديات والمخاتير.
وألقى خليل كلمة أشار فيها إلى
أن «األزم��ة الداخلية عميقة ،واألمر
ال يستقيم إال بإنتاج قانون جديد
لالنتخابات يعكس تمثيالً صحيحا ً
للناس ي��ق��وم على النسبية ب��دءا ً
م��ن لبنان دائ���رة انتخابية واح��دة
إل��ى ال��دوائ��ر ال��ت��ي يمكن أن نتفق
عليها ،وه��و أم��ر لم يعد من الممكن
أن يتجاهله أح���د ،ألن تركيبتنا
السياسية أثبتت عقمها» ،مؤكدا ً
أننا «أمام تحديات كبيرة وعلينا أن
نؤكد انتخاب رئيس للجمهورية،
وأن نعي في الوقت نفسه أن في ظل
عدم الوصول إلى تحقيق ذلك في هذه

المرحلة الراهنة ،يجب أالّ نطلق النار
ّ
ونعطل باقي المؤسسات
على انفسنا
من البرلمان إلى الحكومة» ،مشددا ً
على ضرورة «إطالق عمل المؤسسات
الدستورية».
وأعلن أن «رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري سيدعو إل��ى عقد جلسة
للمجلس تقر فيها القوانين األساسية
المتصلة بالشأنين االق��ت��ص��ادي
والمالي ،وال يظن أحد انه يستطيع
االس��ت��م��رار ف��ي ال��ت��ع��ط��ي��ل ليلغي
الدولة».
وقال « :لن نطيل في الحديث عن
اإلنذارات من الجهات الدولية  ..ليس
فقط من البنك الدولي حول مشاريع
تقر ب��ل ح��ول قوانين يجب أن تقر
حتى نحافظ على سمعة لبنان في
إدارة شؤونه العامة .نعم علينا أن
نخرج من القوقعة والعزلة ،وعلينا
أن ننخرط على كل المستويات .ال
نتجاوز قواعد المشاركة لكن نتحمل
المسؤولية .وعلى هذا االساس الحوار
الداخلي من أولى الواجبات أن يستمر
وسيستمر ويوم االثنين (اليوم) هناك
جلسة مكتملة األوصاف حول مستقبل
الرئاسة وانتخاب الرئاسة وصوال ً
إلى التفاهم حول القوانين المختلقة
الواردة على جدول األعمال».
وأك��د أن «ال��ح��وار ال��داخ��ل��ي بين
حزب الله وتيار المستقبل سيستمر
أيضا ً وسيكون هناك نقاش في ما
جرى خالل المرحلة الماضية .علينا
أال نتعاطى مع ه��ذا التفصيل كأمر
ثانوي .علينا أن ننظر إليه كمساحة
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اللقاء الوحيد ف��ي العالم العربي
واإلسالمي بين السنة والشيعة .هذا
أمر يمكن أن يعتبره البعض تفصيالً
صغيراً ،لكنه أساس في مسار إدارة
األمور على مستوى العالم اليوم».
وأك��د خليل أن «المقاومة كانت
وستبقى أس��اس ال��دف��اع عن لبنان
لحماية ال��ح��دود ونحن مستمرون
في ه��ذا ال��خ��ط» ،مضيفاً« :ال نراها
مقاومة بديلة من الدولة بل ستبقى
إل��ى جانب الجيش اللبناني ال��ذي
يجب أن نقف إلى جانبه ونؤ ّمن له
ك��ل اإلم��ك��ان��ات للدفاع ع��ن الحدود
وأن يحتضنه الشعب ليكتمل مثلث
الجيش والشعب والمقاومة».
وش���دد خليل على أن��ن��ا «نعيش
معركة مفتوحة في مواجهة اإلرهاب
التكفيري ال���ذي يستهدف ض��رب
م��ق��وم��ات األم����ة» ،م��ش��ددا ً ع��ل��ى أن
«ه���ذه المعركة تخص ك��ل الناس
ألن اإلرهاب الذي نراه على مستوى
المنطقة اس��ت��ه��دف ك��ل ال��ط��وائ��ف
خدمة إلس��رائ��ي��ل ،م��ن أج��ل خسارة
كل المقدرات في مواجهتها» ،معتبرا ً
أن «اإلرهاب يأخذ شكالً آخر انطالقا ً
من سورية وه��ي تدفع ثمن إره��اب
العالم ألنها وقفت إلى جانب المقاومة
في وج��ه إسرائيل» .وش��دد على أن
«المطلوب من الجميع أن يواجهوا
اإلرهاب من أجل كسر شوكته لننتقل
بعدها إل��ى ح��وار سياسي مفتوح
حقيقي في سورية».
كما نظمت الحركة مسيرات مماثلة
في الجنوب والبقاع.

خليل متحدثا ً في روضة الشهيدين

دوفريج :الت�شريع �ضرورة
�أكثر من مجل�س الوزراء
رأى وزير الدولة لشؤون التنمية اإلداري��ة نبيل دو
فريج ،أن «التعطيل في ملف النفايات واضح منذ مطلع
العام وليس اآلن ،قبل أن يُقر دفتر الشروط األساسي
حتى الذي عملنا المناقصات على أساسه» ،الفتا ً الى أن
ّ
يحضر للنفايات في لبنان».
«شيئا ً ما كان
وقال دوفريج في حديث تلفزيوني مساء أمس« :في
 20تموز الماضي كنت عند رئيس الحكومة تمام سالم
وكان يكتب رسالة استقالته ،وأنا رجوته أالّ يستقيل
يومها .هذه الحكومة أتت بمهمة لتيسير أمور الناس في
هذه الفترة االنتقالية التي يعيشها العالم ،وتمكنا فترة
من أن نبعد النيران ،ولكن لم يعد ذلك ممكناً .ما يحصل
اليوم في موضوع النفايات ليس إال واحد من األلف مما
يمكن أن يحصل ،وسنرى أم��ورا ً مخيفة ،ونحن ننبّه
منها منذ زمن».
وعن إمكان خروج «تيار المستقبل» من الحكومة،

قال دوفريج« :ال معنى الستقالة شخص من الحكومة
إذا كانت ستستمر» ،داعيا ً الرئيس سالم إلى «إعطاء
مهلة  3أيام إليجاد مطمر في البقاع وفي أعالي المتن أو
أعالي كسروان أو يستقيل في حال عدم إيجاد مكان».
وتطرق إلى لقائه برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
جيرار الرشيه ،فكشف أن األخير قال له إنه «يشعر
ان الرئيس سالم يائس» ،معتبرا ً أن «هذا األمر يشغل
بالهم ألن��ه ال ي��وج��د غير مجلس ال����وزراء مؤسسة
دستورية تنفيذية ،وهذا يجعلنا ندخل إلى موضوع
التشريع في مجلس النواب ال��ذي بات ض��رورة أكثر
من مجلس ال��وزراء» ،جازما ً بأن «الرشيه لم يعط أي
نصيحة ،هو يقول إنه من األفضل أن تبقى الحكومة
بسبب عدم وجود رئيس ،وليس صحيحا ً ما قيل إن
لديه  3أسماء لرئاسة الجمهورية» .وأشار إلى أنه مع
استقالة الحكومة.

وفود ه ّن�أت �سعد ب�إحباط محاولة اغتياله
و«ال�شعبي النا�صري» �شكر الأمن العام

مهنئو سعد
  تستمر الوفود السياسية والحزبية والشعبية بتوافدها
إلى مكتب األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة
سعد لتقديم التهنئة له بعد إحباط خطة االغتيال التي كانت
ّ
تحضر لها جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش».
ومن بين الزائرين :وفد من الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ،وفد من الهيئة الشعبية في التنظيم الشعبي
ال��ن��اص��ري ،وف��ود م��ن اللجان الشعبية ف��ي مخيم عين
الحلوة ،وفد من الهيئة النسائية الشعبية ،وفود من فروع
التنظيم في منطقة صيدا ،ووفود من المؤسسات والهيئات
والجمعيات ،إضافة إلى العديد من الشخصيات العامة.
كما تلقى سعد سلسلة من االتصاالت المهنئة ومستنكرة
محاولة استهدافه ،وم��ن بين المتصلين :مفتي صيدا
وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ،المطران إيلي حداد،
المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن
بشور ،الدكتور خالد ح��دادة ،المحامي عمر زين ،العميد
عصام حداد.
وأصدرت اللجنة المركزية للتنظيم «الشعبي الناصري»

بياناً ،تناولت فيه أهداف خطة سعد التي أحبطها جهاز
األمن العام ،فشكرت «الجهاز وسائر األجهزة األمنية»،
مؤكدة «إصرار التنظيم على متابعة نضاله من أجل حماية
لبنان في مواجهة التحديات المصيرية الخطيرة التي
يتعرض لها».

اللجان والروابط الشعبية

وأصدر تجمع اللجان والروابط الشعبية بيانا ً اعتبر فيه
«أن استهداف المناضل والرمز العربي التقدمي الناصري
أسامة سعد ليس مستغرباً ،فهو إبن بيت قدّم الكثير للبنان
وفلسطين والعروبة ،وقائد تنظيم حارس ألصالة مدينة
هي بوابة المقاومة ولهوية جامعة هي ضمانة لألمة في
وجه كل المتآمرين على وحدتها ونهضتها».
ودعا كل القوى إلى «التالقي حول مشروع للتحصين
الوطني يتجاوز كل الصراعات الثانوية ويغلق كل ثغرة
تنفذ منها مخططات الغلو والتطرف والتوحش وإث��ارة
الفتن التدميرية وزعزعة االمن واالستقرار».

