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مجمع ال�سريان الكاثوليك
دعا �إلى تفعيل الم�صالحة الوطنية

اجتماع م�سائي في ال�سراي لتقويم جولة وزير الزراعة

�شه ّيب :معالجة عقبات طر�أت على خطة النفايات
بو�صعب :بروز �إيجابيات ب�شمول الحل ق�ضاءي المتن وك�سروان
خصصه وزير الزراعة
يوم ماراتوني ّ
أكرم شهيّب لتسويق التعديالت التي
ط���رأت ع��ل��ى خطته لمعالجة أزم��ة
النفايات ،لكنه أشار إلى بروز عقبات
تجري معالجتها مع األفرقاء المعنيّين.
وك��ان شهيّب بدأ تح ّركه على هذا
الصعيد بلقا ٍء مع رئيس الحكومة تمام
سالم في السراي ،حيث سلّمه تقريرا ً
عن المرحلة السابقة كلّها ،وأعلن عن
ّ
«تخطي الكثير من المشاكل ليبقى
القليل» ،مضيفاً« :ما زلنا نتسابق مع
الزمن لحل أزمة النفايات ،وخالل 48
ساعة قد نصل إل��ى ح � ّل على قاعدة
الشراكة».
وتابع« :مثلما وع ْدتُ  ،سلّمتُ دولته
ال��م��ل��ف ،وه��و يتض ّمن م��س��ار العمل
الذي ك ّنا نسعى إلى تحويله من ملف
يتض ّمن المشاكل والفوضى واالنفالش
واالن��ف�لات إل��ى ح � ّل ُمستدام لمشكلة
النفايات في لبنان ،ه��ذا الملف فيه
الكثير من الدّقة والعمل على المستويات
كلها .تمك ّنا من تجاوز جزء كبير جدا ً من
المشاكل ،وبعض األمور ما تزال عالقة،
واللجنة وأنا نعمل على حلّها».
وإذ أوض��ح أنّ «ن��ج��اح ح � ّل أزم��ة
ال��ن��ف��اي��ات م��رت��ب��ط بترجمة ال��ق��وى
السياسيّة أقوالها إلى أفعال وتأمين
مستلزمات الخطة وه��ي المطامر»،
أ ّك��د أنّ «ح��زب الله وحركة أم��ل قاما

خص مطمر البقاع».
بواجبهما في ما ّ
ثم انتقل شهيّب إلى الصيفي حيث
التقى رئيس ح��زب الكتائب النائب
سامي الجميّل ،ليعلن بعد اللقاء« :ال
ّ
شك أ ّنه لو كان هناك تسهيالت كاملة
للخطة ل ُك ّنا سرنا بها ،إنما بعض
العراقيل ما زالت موجودة على الطريق،
ونحاول أن ننتهي منها في ربع الساعة
األخير .تمنياتي أن ُتترجم التعهدات
السياسية أق���واال ً لنتخلّص م��ن هذا
الملف الذي يعني الناس كلّهم».
وع��ن تأمين المطامر ،ق��ال« :هناك
ع��رض قدّمه النائب الجميّل وحزب
الكتائب ونتواصل مع آخرين فيه ،كل
ه��ذه األم��ور س ُتنقل ليالً إل��ى الرئيس
سالم».
وبعد الصيفيّ ،
حط شهيّب في وزارة
التربية حيث التقى الوزير الياس بو
صعب ،المكلّف من رئيس تك ّتل التغيير
واإلص�لاح النائب العماد ميشال عون
متابعة ملف النفايات.
وب��ع��د االج���ت���م���اع ،ق���ال شهيب:
«استكماال ً لالتصاالت التي نقوم بها،
التقيت الوزير الصديق الياس بو صعب
كوننا نتشارك في ح ٍّل تكاملي بين كل
اللبنانيّين لملف النفايات ،وكانت هناك
خطة أق � ّره��ا مجلس ال���وزراء حظيت
بالتوافق على الحل ال ُمستدام .وكان
هناك دع��م للخطة ،لكن ط��رأت عليها

سالم مستقبال بوصعب
علي أن أضعه
أخيرا ً تعديالت،
ّ
يتوجب ّ
في أجوائها؛ فهذا الملف وطني بامتياز،
وعلينا بالتالي أن ننتقل من التفاهمات
إلى الترجمة العملية الفعلية .فالكميّات
تزداد والشوط األخير من العمل هو أن
نتكامل مع من شاركنا في القرار حتى
النهاية .واألمل كبير في أن نذ ّلل بعض
العقبات».
وأضاف « :لم نتحدّث عن مطامر ،بل
عن بعض الصعوبات التي نحاول أن
نذ ّللها في مهلة تنتهي يوم غد(اليوم).

وبعد ذلك فإنّ ك ّل من تح ّمل مسؤولية
سياسية وأدبية في هذا الملف ،يأخذ
مسؤوليته .باتَ الجميع يعلم أنّ كل
مواطن يُنتج نفايات ،وعليه أن يتح ّمل
مسؤولية المشاركة في الح ّل» ،مشيرا ً
إلى صدور ثالثة مراسيم أمس تتعلّق
ب��إع��ط��اء ال��ح��ق��وق للبلديات ،وه��ذه
حقوقها.
ور ّدا ً على س��ؤال عن الحاجة إلى
عقد جلسة لمجلس الوزراء ،قال« :في
حال اكتملت االتصاالت واحتاج األمر

إلى مجلس الوزراء ،فإنّ التيار الوطني
الحر سيكون حاضرا ً الجلسة».
أم��ا ال��وزي��ر بو صعب فقال« :كلنا
ن��ت��ش��ارك ف��ي ال��ح��ل وم��واف��ق��ون على
الخطة ،وأيّة أرض في لبنان هي لك ّل
اللبنانيين ،وال سيّما أ ّن��ن��ا نتشارك
الكهرباء والمياه ،وبالتالي لن ُن َق ّسم
في ملف النفايات» .وأضاف« :ظهر في
التعديالت على الخطة عائق بسيط
وليس مستعصيا ً على الحل ،ونحن
نعمل اليوم وغدا ًمع الوزير شهيّب الذي
نشكره على جهده وهو متفهّم لموقفنا،
نحن نريد حالً ،فالشعب اللبناني وصل
إلى مرحلة القرف ولن ينتظرنا ،وأهم ما
في األمر أنّ الخطة طرحت الالمركزية
في موضوع النفايات ،ويجب أن يت ّم
توزيع أموال البلديات لكي تتم ّكن من
القيام بأعباء هذا الملف ،إنما هناك عقبة
صغيرة في التعديالت ،نتابع حلها».
وم��س��ا ًء اجتمع الرئيس س�لام مع
شهيّب ووزير الصحة وائل أبو فاعور
ووزير المال علي حسن خليل لجوجلة
نتائج جولة وزير الزارعة على المعنيّين
ّ
بملف النفايات .كما التقى سالم الوزير
بو صعب .أ ّكد وزير التربية والتعليم
الياس بو صعب ،قائالً« :ث ّمة إيجابية
ط��رأت منذ دقائقُ ،تعيد خطة الوزير
شهيّب األساسية حول ملف النفايات
ليشمل الحل المتن وكسروان».

م�سيرة هادئة من المتحف �إلى عين المري�سة
ّ
نظمت حملة «طلعت ريحتكم» مسيرة مساء أمس ،جابت
شوارع بيروت ،رافع ًة األعالم اللبنانية والمشاعل احتجاجا ً
على استمرار أزمة النفايات.
ّ
المنظمون،
انطلقت «مسيرة الشموع» ،كما أطلق عليها
بمواكبة أمنية ،من المتحف م��رورا ً بالبربير ،ورأس النبع
وحوض الوالية فالبسطة ،وبعدها وصلت المسيرة إلى شارع
الحمرا حيث انض ّم إليهم العشرات من المواطنين .وعلى طول
خط سيرهم كان األهالي ينثرون على المتظاهرين األر ّز،
توجهت المسيرة إلى
وتحديدا ً في محلّة البسطة .ومن الحمرا ّ
كراكاس فعَ ْين المريسة.
وكانت مجموعات من حمالت «حلّوا عنا» و«جايي التغيير»
و«أطفال مطمر الناعمة» وحملة « 22آب» ،ألقت النفايات قبل
ظهر أمس على الطريق ال��ذي يسلكه ال��وزراء للوصول إلى
السراي.
وأ ْبدت المجموعات تضامنها مع منطقة البوشرية  -الس ّد
وبقيّة مناطق لبنان ،التي طافت بالنفايات مع أول شتوة.
وج��اء في بيان ص��ادر عنها« :ه��ذه ال��ص��ورة اليوم أمام
السراي مفبركة ونحن فبركناها ،ورمينا النفايات أمام الوزراء
علّهم يتجاوزون خالفاتهم ومصالحهم الضيّقة ،وي ّتخذون
قرارا ً برفع النفايات وفق خطة بيئية سليمة».
من جهتها دعت «حملة بدنا نحاسب» خالل اعتصام ن ّفذته
أمام وزارة البيئة وسط بيروت ،إلى إعالن خطة طوارئ لرفع
النفايات من الشارع .كما دعت إلى المشاركة في المسيرة التي
دعت إليها حملة «طلعت ريحتكم» لتأكيد أنّ الحراك الشعبي
موحد .مؤ ّكدة أنّ ه��ذا الحراك يستم ّد شرعيته من الشعب.
ّ
ورأت أنّ «الحراك الشعبي أتى ليُش ّكل األمل المتبقي لوضع
ح ٍّد لسرطان الفساد».

إخبار إلى «التمييزية»

إلى ذلك ،أعلنت جمعية التعاون الدولي لحقوق اإلنسان،
برئاسة المحامي زي��اد بيطار ،أنها تقدّمت ،بالتعاون مع
مجموعة «محكمة الشعب» ،بإخبار إل��ى النيابة العامة
التمييزية ،ض ّد كل من يُظهره التحقيق مسؤوال ً عن ارتكاب
جرائم التسبّب بانتشار مرض وبائي ،مستندة إلى المواد 604
و 751و 749من قانون العقوبات.
وجاء في بيان للجمعية« :بعدما تج ّمعت النفايات على
مدى أكثر من ثالثة أشهر في مختلف الطرق اللبنانية وبشكل
عشوائي ،حصل ما كان متوقعاً؛ إذ هطلت األمطار ،ما أدى الى
انجراف أطنان من النفايات على الطرق ،وتلويث مياه الشفة
ومياه ال ّري ،وانتشار األمراض الوبائية .والتلوث شاهد من
أهله .أي ،أحد المسؤولين عن الوضع الذي وصلت إليه البالد،
وهو وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي جزم بأنه سيكون على

مشاركون في المسيرة
وزارة الصحة القيام بالكثير من اإلج��راءات لتفادي األسوأ،
و َل َفتَ إلى أنّ هنالك أضرارا ً صحية وبيئية لم يعد يمكن تداركها
الترسبات والتأثير على المياه
وحتى تخفيف ضررها ،نتيجة
ّ
والمزروعات ،كما أنّ انجراف كميات كبيرة من النفايات أدّى
إلى إقفال الطرق العامة وحجز المواطنين لساعات طويلة
داخل سياراتهم وتعطيل مصالحهم».
وأضاف البيان« :إزاء هذا الواقع الذي استندت إليه جمعية
التعاون الدولي؛ تقدّمت بإخبارها مرتكزة إلى مواد في قانون
العقوبات ،وفي مقدّمها المادة  604من قانون العقوبات،
وتقول« :من تسبّب عن قلّة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة
للقوانين أو األنظمة بانتشار مرض وبائي من أمراض اإلنسان،
عوقِب بالحبس مدّة ستة أشهر ،وإذا أقدم الفاعل على فعله
وهو عالم باألمر ،من غير أن يقصد موت أحد ،عوقب بالحبس
من سنة إلى ثالث سنوات ،فضالً عن الغرامة.
وانطالقا ً من هذه المادة ،وبما أنّ المسؤولين عن إدارة الشأن
العام من وزراء وموظفين ورؤساء بلديات ومحافظين وغيرهم
قد أهملوا معالجة أزمة تراكم النفايات بشك ٍل عشوائي ،رغم

علمهم بما قد يحدث بسبب تراكمها ،يكون فعْ ل هؤالء منطبقا ً
على جرم المادة  604بفقرتها الثانية مشدّدة .و ُتضاف إلى
هذه المادة ،المادة  751فقرة  1و 5و 6من قانون العقوبات».
وختم« :بما أنّ المعنيّين بالسالمة العامة ،والمحافظة
على البيئة ،وضمان حرية التنقل قد أقدموا بخطأ منهم على
تطويق الطرق العامة عبر ترك القاذورات واألوس��اخ عليها،
ما أدى إلى سقوطها على ممتلكات المواطنين .إذن ،يقتضي
ذلك مالحقتهم .وبما أنّ فعل المسؤولين عن البيئة والسالمة
والنظافة العامة أدّى إلى تل ّوث المياه .وبما أن فعلهم يُعتبر
عمالً مقصودا ً استنادا ً إلى نظرية القصد االحتمالي طالما ت ّم
التحذير مرارا ً وتكرارا ً عبر وسائل اإلعالم من مخاطر هطول
األمطار وتراكم النفايات ،وكونهم ص ّموا آذانهم عن الحلول
المقترحة من ِقبَل المجتمع المدني ،فإنّ جرمهم هذا ينطبق
عليه نص المادة  749من قانون العقوبات الذي يقول :من
أقدم قصدا ً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب
بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات ،وبالغرامة من خمسين
ألفا ً إلى ستمئة ألف ليرة».

دع��ا أساقفة كنيسة السريان
الكاثوليك األنطاكية ف��ي ختام
م��ج��م��ع��ه��م ال��س��ن��وي ف���ي ال��م��ق � ّر
البطريركي ،برئاسة البطريرك
اغناطيوس يوسف الثالث يونان،
إلى توطيد االستقرار في لبنان،
وتفعيل المصالحة الوطنية،
و ت��ط��وي��ق ال��ن��زاع��ات ب��ال��ح��وار
اإلي���ج���اب���ي ،و ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية.
وث ّمنوا دور الجيش اللبناني
وق��وى األم��ن ،مطالبين «بإطالق
األس����رى م��ن ال��ع��س��ك��ري��ي��ن وك�� ّل
المحتجزين ظلماً».
وج���دّد األس��ق��اف��ة ن��داءه��م إلى
القيادات الوطنية والسياسية في
العراق ،لح ّل المشاكل والخالفات
ال��ع��ال��ق��ة ب��ي��ن ال��ك��ت��ل ع��ن طريق
الحوار والتفاهم .كما ناشدوا قادة
ال��دول الكبرى المعنيّة بشؤون
العراق ،م��ؤازرة جيشه لإلسراع
ف���ي ت��ح��ري��ر ال��م��وص��ل وب��ل��دات
س��ه��ل ن��ي��ن��وى ،ك��ي ي��ع��ود أهلها
إل��ى بيوتهم ويعيشوا في سالم
وأمان ،مطالبين بضمانات دولية
من األمم المتحدة ،ومن الحكومة
المركزية وإقليم كردستان ،لتأمين
ال��ع��ي��ش ال��م��ش��ت��رك اآلم����ن ،بين
المسيحيّين والمك ّونات األخ��رى
بعد ال��ع��ودة ،وال��ت��ع��وي��ض ع ّما
خسروه من ممتلكات ومؤسسات.
المهجرين
كما ط��ال��ب��وا ب��رع��اي��ة
َّ
وتلبية احتياجاتهم ،داخل الوطن
وخارجه.
َ
ورفع األساقفة صالتهم من أجل
ال��س�لام ف��ي فلسطين ،ودُع��اءه��م
م��ن أج��ل وض��ع ح � ّد لالقتتال في
سورية ،مناشدين الدول «وال سيّما
المعنية مباشر ًة بالصراع ،إيقاف
الحرب وسلوك طريق التفاوض
إليجاد حلول سلمية سياسية».
واستصرخوا «الضمير العالمي
لتفضيل خير الشعب السوري على
إرادات الغلبة وال��دم��ار ،وإتاحة
فرص اإلغاثة والبناء لوطن جريح
يريد استعادة عافيته».

وط���ال���ب���وا ب��ت��ح��ري��ر ج��م��ي��ع
المخطوفين والرهائن من الخابور
وال��ق��ري��ت��ي��ن وس��ائ��ر ال��م��ن��اط��ق،
مجدّدين ن��داءه��م إلط�لاق س��راح
المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس
اليازجي ،والكهنة المخطوفين منذ
أكثر من سنتين.
َ
دان المجتمعون األعمال
وإذ
ال��ب��رب��ري��ة ال��ت��ي ق��ام بها تنظيم
«داع��ش» بتفجير المعالم األثرية
وال��ح��ض��اري��ة ال��ت��ي ه��ي ج��زء من
ت��اري��خ س��وري��ة وال��ع��راق ،أ ّك��دوا
وق��وف��ه��م م��ع ب��ق��اء المسيحيين
المشرقيين صامدين في أوطانهم،
وتأييدهم العيش المشترك بين
المسيحيين والمسلمين وسائر
المك ّونات.

قمة روحية

وعقدت قمة روحية مسيحية
في ختام السينودوس في حضور
السفير البابوي غابريال كاتشيا
وعدد من بطاركة الكنائس الشرقية
أو ممثلين عنهم.
وب��ع��د ك��ل��م��ة ل��ي��ون��ان ت��ح��دث
البطريرك الماروني الكاردينال
ب��ش��ارة ال���راع���ي ف��أش��ار إل���ى أن
«منطقة الشرق األوس��ط ولبنان
يعيشان هموما ً كبيرة» ،وق��ال:
«تحدثت عن هذه الهموم في خالل
مشاركتي ف��ي مؤتمر كراكوفيا
وفي روما وميالنو ،وقلت أمام كل
من التقيتهم ،أال يتحدث أح��د أن
المسيحيين م��وج��ودون ف��ي هذا
الشرق كمجموعات صغيرة وأفراد،
فنحن كنيسة المسيح الموجودة
في الشرق ،هذه الكنيسة ليست
أقلية وال أحد يجب أن ينظر الينا
كأقليات ،بل كيف يجب المحافظة
ع��ل��ى كنيسة ال��م��س��ي��ح ف��ي ه��ذا
الشرق وهي خميرته».
وأس���ف ألن «ل��غ��ة ه��ذا الشرق
هي لغة الحرب والدمار وانتهاك
ق��دس��ي��ة ال��ح��ي��اة ال��ب��ش��ري��ة ،في
وق���ت ه���و ب��ح��اج��ة إل���ى إنجيل
ي��س��وع المسيح ،إنجيل السالم
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واألخوة الحرية وكرامة الشخص
البشري».
أضاف الراعي« :الفكرة الثانية
التي رك��زت عليها هي أن ال��دول
األوروبية ال تخدمنا عندما تحاول
تقاسم النازحين ،فقلت لهم انتم
تبحثون ك��ي��ف ت��ح��اف��ظ��ون على
هويتكم األوروبية من خالل اتحاد
ال���دول األوروب��ي��ة وه��ذا موضوع
شائك عندكم .ونحن نقدّر الشعور
االنساني ولم نقفل أبوابنا ،بل نقف
إلى جانبهم من الناحية اإلنسانية،
ولكن عليكم االنتباه إذ أن األبواب
م��ف��ت��وح��ة ل��م��ج��يء المسيحيين
والمسلمين المعتدلين .فالحرب
لم تد ّمر فقط الحجر إنما الهوية،
ون���ح���ن ه��وي��ت��ن��ا ع��ش��ن��اه��ا مع
المسلمين  1400سنة في ظروف
صعبة وسهلة ،ولكن خلقنا هوية
مشتركة وخلقنا اإلعتدال من خالل
حياتنا المشتركة».
وت��اب��ع»:ق��ل��ت ل��ه��م إذا كنتم
تريدون مساعدتنا ،فطالبوا بانهاء
الحرب ،فصوت واح��د هو صوت
ال��ب��اب��ا فرنسيس ي��ن��ادي بوقف
الحرب من خ�لال إيجاد الحلول
الديبلوماسية والسياسية والكف
ع��ن االت���ج���ار ب��ال��س�لاح ،فيعود
األهالي إلى أراضيهم ونساعدهم
أينما ه��م ،ألنهم اذا ت��رك��وا أرض
الشرق لن ي��ع��ودوا ،فنحن أبناء
ه��ذه األوط���ان ووضعنا األس��اس
ال��م��س��ي��ح��ي ل��ك��ل ب��ل��دان ال��ش��رق
األوس��ط ولسنا دخ�لاء انما نحن
أصيلون».
وت��ط��رق ال��راع��ي ال���ى ال��داخ��ل
اللبناني فقال« :ف��ي قلبنا جرح
ب��ل��ي��غ ،ون��أس��ف ك��ي��ف أن الكتل
السياسية والنيابية تتصرف،
ونحن نعمل مع البطاركة والسفير
البابوي داخليا وخ��ارج��ي�ا ً لحل
األزمة».

ّ
حذرت من ال�ضغوط على الق�ضاء في ُجرم الأمير ال�سعودي

«الوفاء للمقاومة» :الحوار هو ال�سبيل
للتفاهم على حلول للأزمات كافة

لقاء ت�ضامني حا�شد مع �سعد:
لتح�صين لبنان عبر التالقي اللبناني ـ الفل�سطيني
ن� ّ
�ظ��م المنتدى القومي العربي والحملة
األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة لقا ًء في
فندق رامادا في بيروت ،ض ّم مم ّثلين عن القوى
واألح���زاب الوطنية والتقدمية ،إض��اف � ًة إلى
شخصيات سياسية ومسؤولي هيئاتٍ لبنانية
وعربية ،استنكارا ً لمخطط اغتيال األمين العام
للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة
سعد ،الذي كشفه األمن العام.
نسق الحملة معن بشور ،ال��ذي ع �دّد في
ُم ِّ
كلمته األسباب التي تجعل من سعد ُمستهدَفا ً من
جماعات الغل ّو الظالمي ،أدار اللقاء الذي تحدث
فيه على التوالي :د .زياد حافظ األمين العام
للمؤتمر القومي العربي ،قاسم صالح أمين عام
نسق
مؤتمر األح��زاب العربية ،منير شفيق ال ُم ّ
العام السابق للمؤتمر القومي  -اإلسالمي ،فتحي
أبو العردات أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة
التحرير ،محمود قماطي عضو المكتب السياسي
لحزب الله باسم األح��زاب والقوى اللبنانية،
العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية
لحركة الناصر ّيين المستقلّين (المرابطون) ،د.
محمد خواجه عضو المكتب السياسي لحركة
أمل ،د .موريس نهرا رئيس الهيئة الدستورية
في الحزب الشيوعي اللبناني ،إبراهيم الحلبي
نائب رئيس حركة الشعب ،ال��وزي��ر السابق
بشارة مرهج تجمع اللجان والروابط الشعبية،
الوزير السابق د .عصام نعمان الحركة الوطنية
للتغيير الديمقراطي ،الكاتب سايد فرنجية ،ديما
الزعبي (دار الندوة الشمالية) وعصام طنانة
رئيس التجمع اللبناني العربي.
ودان���ت الكلمات «مخطط االغ��ت��ي��ال ال��ذي
يستهدف دور التنظيم الشعبي الناصري والتيار
الوطني والتقدمي ،وهو الدور الوطني الوحدوي

من اللقاء التضامني
الذي يتصدّى للطائفية والمذهبية ،إضاف ًة الى
العدوانية الصهيونية واإلرهاب الظالمي».
وأ ّكدوا «ضرورة ا ّتخاذ كل السبل اآليلة إلى
التحصين الوطني في لبنان ،عبر تالقي كل
القوى الحريصة ،من لبنانية وفلسطينية،
تالق سياسي
على أمن لبنان واستقراره ،وهو
ٍ
وثقافي واجتماعي وتربوي».
وحيّوا «جهود القوى األمنية اللبنانية في
والتجسس»،
مواجهة شبكات التخريب والتفجير
ّ
متو ّقفين خصوصا ً «أمام اكتشاف جهاز األمن
العام للخلية التي كانت تخطط الغتيال سعد
وعدد من القادة اللبنانيّين والفلسطينيّين».

سعد

من جهته ،شكر سعد األمن العام الذي كشف
المخطط وأوقف بعض المشاركين فيه ،وحيّا
«الجيش اللبناني وسائر األجهزة العسكرية
واألمنية التي تقدّم التضحيات من أجل حماية
األمن واالستقرار».
وق���ال« :مخطط االغ��ت��ي��ال يستهدف دور
التنظيم الشعبي الناصري ،ودور التيار الوطني
والتقدمي في صيدا ،وفي لبنان عامة .وهو دور
أساسي في حماية لبنان وشعبه في مواجهة
التحديات والمخاطر التي تع ّرض ويتع ّرض

لها ،ومنها االحتالل الصهيوني والتهديدات
واالع���ت���داءات الصهيونية ،وخ��ط��ر الظالمية
واإلره��اب ،وخطر الطائفية والمذهبية ،وخطر
األزم��ات السياسية واالقتصادية والمعيشية
التي يفرزها النظام الطائفي القائم».
وأش���ار إل��ى أنّ «بين اإلره���اب الصهيوني
واإلرهاب الظالمي قواسم مشتركة عديدة ،وهما
يخدمان المخططات االستعمارية ذاتها .كما أنّ
أنظمة التخلف والرجعية والطائفية ،وأنظمة
التبعية واالستبداد والفساد ،ليست أكثر من
أدوات في تنفيذ تلك المخططات».
وأضاف« :من الواضح أنّ األنظمة العربية،
بما فيها النظام اللبناني ،تدفع جيل الشباب
دفعا ً نحو الهجرة ،أو الضياع ،أوال��وق��وع في
براثن الجماعات الظالمية التي تستغلّه لخدمة
مشاريعها التدميرية االنتحارية ،ما يستدعي
إع���ادة التأكيد أنّ مواجهة اإلره���اب ال يمكن
أن تقتصر على الجوانب العسكرية واألمنية
فحسب ،بل ينبغي أن تشمل أيضا ً الجوانب
الفكرية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.
كما يستدعي مطالبة الدولة بالقيام بواجباتها
االجتماعية تجاه المواطنين ،وال سيّما جيل
الشباب ،إضاف ًة إلى مطالبتها بوقف التضييق
على سكان المخيمات الفلسطينية ،وبالعمل
مع منظمة األون��روا من أجل إعطائهم حقوقهم
االجتماعية واإلنسانية».
وتابع« :ما سبق قوله يضع القوى الوطنية
والتقدمية في لبنان ،وفي سائر البلدان العربية،
أمام تحدّي استقطاب جيل الشباب إلى مشروع
التغيير الحقيقي تحت راية التقدم والنهضة،
وبناء الدولة المدنية الديمقرطية ،دولة العدالة
االجتماعية والكرامة اإلنسانية».

اجتماع الكتلة
جدّدت كتلة الوفاء للمقاومة حرصها والتزامها نهج
الحوار الوطني ،ودعت الفريق اآلخر إلى ّ
الكف عن الرهانات
الخارجية ،واصف ًة الحوار بين مختلف القوى السياسية
بأ ّنه «السبيل للتفاهم من أجل إيجاد حلول لجميع األزمات
في البلد ،وتفعيل عمل مجلس النواب والحكومة».
كما جدّدت الكتلة في بيان تاله النائب حسن فضل الله،
عقب اجتماعها الدوري في مق ّرها في حارة حريك برئاسة
النائب محمد رعد« ،دعمها قيام المؤسسات األمنية بتنفيذ
الخطط والمهام ال ُملقاة على عاتقها لتعزيز األمن واالستقرار
في لبنان»ُ ،معرب ًة عن تقديرها عاليا ً تفكيك القوى األمنية
الخاليا اإلرهابية ،وضبط الجرم الوقح والموصوف،
المتعلّق بتهريب مخدرات ،وتوقيف أمير سعودي في
القضية» ،الفت ًة في الوقت ذاته إلى أنّ «أي تمييع وتعمية
للحقائق في القضية بفعل الضغوط السياسية من شأنه
أن يؤثر على هيبة القضاء».
وفي ملف النفايات ،أ ّكدت الكتلة أنها ال تزال تواصل
تقديم اقتراحات الحلول حرصا ً على حلّه.
وفيما أعربت الكتلة عن دعمها للشعب الفلسطيني في

نضاله المشروع ،أدانت «التجاهل المعتمَد وغير المسؤول
من ِقبَل األمين العام لألمم المتحدة إزاء الجرائم بحق
اإلنسانية ،التي ُترتكب ض ّد اليمن» ،داعي ًة إلى التحرك
الضاغط ض ّد العدوان السعودي.
وتط ّرقت الكتلة إل��ى الوضع ال��س��وري معتبرة «أنّ
الحركة الناشطة دوليا ً وإقليميا ً من أجل التوصل إلى
صيغة ح ّل سياسي لألزمة الراهنة في سورية ،يمكن أن
تح ّقق اختراقا ً مهما ً إذا ارتكزت إلى أولوية مكافحة اإلرهاب
التكفيري والقضاء عليه».
وأش��ارت إلى أنّ «ال ُمقاربات المتأرجحة لدى بعض
األطراف لن ُتسهم إالّ في إطالة أمَد األزمة وإنعاش فصائل
اإلرهاب ،خصوصا ً إذا ما ترافق ذلك مع التورط في إمداد
تلك الفصائل بمزيد من العتاد والسالح المتط ّور» .وأ ّكدت
أنّ «الحل السياسي الجدّي لألزمة في سورية ال ب ّد أن
يرتكز إلى أولوية القضاء على اإلرهاب وتجفيف موارده
ومنع تسلّحه ،ومن البديهي أن يضمن وحدة سورية أرضا ً
وشعبا ً ومؤسسات ،وأن يتجنب مصادرة حق الشعب
السوري في اختيار قيادته وإقرار دستوره».

