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ّ
م�ستجدات النفايات
�سالم تابع مع خليل والحاج ح�سن
المكب
وجنازة رمزية في �سرار للنواب الموافقين على
ّ

لقاءات كثيفة للف�صائل تركز على �إنهاء االنق�سام

الأحمد التقى رعد :وجهات النظر متطابقة
حول الأو�ضاع العربية

تابع رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم ،مستجدّات ملف
النفايات خالل اجتماعه أمس في السراي الحكومي مع وزير
الصناعة حسين الحاج حسن ووزي��ر المالية علي حسن
خليل الذي قال بعد اللقاء« :األج��واء إيجابية في شأن أزمة
النفايات ،ونحن َ
وضعْ نا ُمعطياتنا بين يدي الرئيس سالم
الذي سيستكمل البحث واإلجراءات».
ور ّدا ً على سؤال حول دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد قال:
«األمر يعود إلى دولة الرئيس ،ونحن مستعدّون في أيّ وقت
لحضور الجلسة».

جنازة في سرار

في غضون ذلك استم ّرت االعتراضات الشعبية في عكار
مكب في بلدة سرار .وفي هذا اإلطار ّ
نظمت حملة
على إقامة
ّ
توحدنا» وأهالي القرى والبلدات المحيطة
«عكار لعيونك
ّ
بالمكب المذكور ،جنازة رمزية للنواب الذين وافقوا على إنشاء
مطمر من  14و 8آذار ،في بلدة سرار .و ُو ِ
نعش
ضعت دمية في
ٍ
خشبي ُحمل على األكف ،وسارت خلفه فاعليات دينية وبلدية
واختيارية ،وهيئات من المجتمع المدني ،وحشد من األهالي.
وألقى الشيخ عبد ال��رزاق مسعود الزعبي كلمة قال فيها:
«ال يجوز أن نساوم على صحة أوالدن��ا وأجيالنا .عكار لن
تسكت عن هذا المطمر الذي لن يتح ّقق ،وكلّنا ،س ّنة وعلويين
ومسيحيين ،موقف واحد ض ّد إنشائه».
وألقى عضو المجلس اإلسالمي العلوي الشيخ حسن حامد
رئيس للجمهورية ،ثم سيروا
كلمة أ ّكد فيها «ضرورة انتخاب
ٍ
في المسار الصحيح ،وإلاّ فقدتم الثقة التي أخذتموها بطريق ٍة
أو أخرى .موضوع مَطمر النفايات في عكار مرفوض ،ولن يم ّر
إلاّ على أجساد أبنائنا».
ّ
ثم تحدّث باسم الحملة خالد الزعبي ال��ذي ح�ذر «الذين
سيعقدون أيّ مؤتمر .إياكم أن تتخاذلوا أو تتآمروا علينا،
فستل َقون المصير نفسه ،الدفن .ولمن يسأل كيف السبيل
إل��ى الحديث معنا نقول إنّ الحديث معنا في خيمة الع ّزة
والكرامة».
جسم عند مفرق بلدة سرار.
وبعد ذلك تم دفن ال ُم ّ
وك��ان سبق ذل��ك ص�لاة الجمعة التي أُقيمت ف��ي خيمة
االعتصام على مفترق بلدة سرار ،حيث أ َ َّم المصلّين الشيخ عبد
القادر الزعبي ،وحَ َ
ض َر حشد من الفاعليات وأهالي عكار.
وألقى رئيس التعاون الدولي لحقوق اإلنسان ،المحامي
توجه فيها إلى الوزير أك��رم شهيّب« :يا
زي��اد بيطار ،كلمة
ّ
الصحي الذي تتحدث
معالي الوزير شهيّب ،ما هذا المطمر ّ
عنه؟ لقد رفضه أهالي الناعمة ورأينا ما ح ّل بصحتهم بسببه
بعد  20سنة».
وأ ّك��د أنّ «اعتماد الالمركزية اإلداري��ة في كل المناطق هو
الحل ،ولماذا ال يكون جزء من الحل ترحيل النفايات موقتا ً
ريثما يت ّم إنشاء معامل فرز في كل المناطق؟» وشدّد على أنّ
«الحملة مستمرة لعدم تحويل عكار إلى مزبلة».
وأ ّك��د منظمو الحملة مقاطعة اللقاء ال��ذي سيعقده اليوم
اتحادات البلديات ،واتحاد روابط المخاتير في منيارة.

ناشطون مع خطة شه ّيب

وفي المقابل ،أعلن ناشطو الحراك المدني ،المتابعون لخطة
شهيّب و«مركز حماية الطبيعة» في الجامعة األميركية في
بيروت في بيان «أنّ بعد العمل بشكل مستقل من ِقبَل اللجنة
البيئية في الجامعة من جهة ،وخطة شهيّب من جهة أخرى
بشك ٍل مستقل ،تبيّن أنّ النتائج جاءت متطابقة بين االثنين.
الصلبة في
وبعد إعادة ترتيب األولويات من ِقبَل لجنة المواد ّ
الجامعة األميركية في بيروت ،تبيّن أ ّنه ال مشكلة مع ما جاء
في خطة شهيِّب ،وقد دَعَ ت اللجنة إلى البدء بعملية حلقات
الفرز من المصدر انتها ًء بالمطمر بشك ٍل فوري ،والسيّما قبل
البدء بالمرحلة األولى لخطة شهيّب ،والتي هي سبعة أيام،
الصحية».
مؤ ّكدة أن ال غِ نى عن المطامر ّ
وقال الناشط في حملة «الشعب يريد إصالح النظام» جوي
ح��داد« :بعد االجتماعَ ين ،االثنين الفائت في حَ � َرم الجامعة
األميركية بين الوزير شهيّب والجامعة من جهة ،وبين ناشطين
من الحراك وشهيّب من جهة أخرى ،أعلن الوزير موافقته على
اقتراح الجامعة األميركية ،وقد ُو ِ
ضعت الخطة قيد التنفيذ من
خالل اختيار أولي لثالث بلديات من ضمن نطاق منطقة تغطية
سوكلين ،وذلك للتأكد من نجاح التجربة».
وتابع« :هذه الجهود والج ّو اإليجابي الذي خلَقته ،بين
بعض الناشطين من الحراك المدني ،دفعتهم إل��ى تشكيل
لجنة تنسيق تهدف إل��ى تصويب مسار ال��ح��راك المدني،
تشمل مجموعات وحمالت ع��دة ،وناشطين ،وذل��ك إلع��ادة
السلمي للحراك ،وإعادة النبض إلى الشارع
الوجه الحضاري ِّ
لمحاربة وضع الفساد المتفاقم ،أل ّننا ال يمكن أن نقبل بسقوط
الحراك».
أضاف« :وبما أنّ الحراك ُو ِجد لمواجهة التسييس في ملف
ال ّنفايات ،خصوصا ً أنّ التطورات الحالية التي شهدها ملف
التنحي ،ورئيس
النفايات تدفع بالوزير المكلّف شهيّب إلى
ّ
الحكومة إلى االستقالة نتيجة الضغوط ،أصبح اليوم ه ّمنا
األساسي إبعاد هذه الضغوطات عن ملف النفايات ،وبالتالي
دعوة الوزير شهيّب إلى متابعة جهوده المشكورة في الملف.

سالم مستقبال خليل والحاج حسن

الجنازة الرمزية
وكذلك ندعو رئيس الحكومة تمام سالم إلى عدَم الرضوخ لتلك
الضغوط وتعريض البالد إلى مخاطر ال ُتحمَد عقباها».
وخ��ت��م« :نحن بصدد التحضير للقاء رئيس الحكومة،
وبصدد الكشف عن المزيد من التفاصيل وال ُمعطيات في األيام
المقبلة التي تؤكد مصلحة البعض من الحراك .اإلبقاء على
ملف النفايات وإبقائها في الشوارع ،من دون ح ّل ،محاولة
الستغالل ذلك كمادّة دائمة للحراك المدني».

توقيف شاحنتي نفايات

إلى ذلك ،أوقفت دوريّة من مكتب المعلومات في قوى األمن
الداخلي في البترون في بلدة كفرحزير الكورة شاحنة تحمل
نفايات آتية من منطقة جونيه ،يقودها اللبناني (و.ع) وهو
متوجهة
مطلوب بحكم سرقة ،يرافقه اللبناني (ع.س ) ،كانت
ّ
إلى منطقة عدوه في الضنية.
كما أوقف عناصر مخفر شتورا عند الساعة الثانية عشرة
والنصف بعد منتصف ليل أول من أمس ،سائق شاحنة مح ّملة
بالنفايات على الطريق العام في شتورا.

معمل معالجة للنبطية

على صعيد آخر ،جرت في اتحاد بلديات الشقيف النبطية،
عملية تسليم معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في
القرى والبلدات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لالتحاد
والواقعة في وادي الكفور  -النبطية من ِقبَل مجلس اإلنماء
واإلعمار ،على أن تتسلّمه قريبا ً شركة «دنش  -الفارجيت»
لبدء العمل به.
موسع حضره :رئيس االتحاد
وسبَق عملية التسليم لقاء
ّ
الدكتور محمد جميل جابر،المهندس محمد بركة ممثالً مكتب
وزي��ر التنمية اإلداري���ة ،ط�لال فرحات ممثالً مجلس اإلنماء
واإلعمار ،حسان مكداشي ممثالً شركة خوري االستشارية
وممثل عن شركة «دن��ش» ،وع��دد من رؤس��اء البلديات في
االتحاد.
وانتقل المجتمعون إلى مكان المعمل حيث كانت جولة
ميدانية ،ت ّم خاللها االستماع إلى عدد من المهندسين عن آلية
العمل فيه .ث ّم تسلّم الدكتور جابر المفاتيح من مم ّثل عن شركة
«معمار» التي أنجزت بناء وتجهيز المعمل.

«الجبهة الوطنية لحماية الد�ستور» :تداول ال�سلطة
ال َّ
يتحقق � ّإال بالن�سبيَّة مع الدائرة الواحدة
أ ّكدت «الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون»
في بيان ض ّمنته خالصة ال��دراس��ات وال��م��داوالت التي
أجرتها حول النظام االنتخابي والتقرير الذي رفعته لجنة
ّ
مصغرة من بين أعضائها ،أنّ «من الواجب أن ي ّتسم قانون
االنتخابات النيابية بمجموعة ش��روط الزم��ة وحتميّة
ليكون متالئما ً مع مندرجات الدستور ،أولها قدرته على
تحقيق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين في
لنص المادة  24من الدستور،
توزيع المقاعد النيابية إعماال ً ّ
وذلك ليس فقط من حيث عدد المقاعد ،بل من حيث كيفية
إنتاجها أيضاً .وثانيها كفاءته في تأمين قاعدة المساواة
المنصوص عليها في مقدمة الدستور والمادة  7منه وهي
توجب أال يكون ث ّمة تفاوت ملحوظ في القيمة االقتراعية
بين أصوات الناخبين ،كأن يستطيع ،مثالً ،ناخبون في
دائ��رة معيّنة التصويت لعشرة نواب في ما ال يستطيع
الناخبون في دائ��رة أخرى التصويت ألكثر من نائبين،
وكذلك أالّ يكون ث ّمة تفاوت حاد في القوة التمثيلية بين
نائب وآخر .كأن يفوز مثالً أحد النواب بثالثة آالف صوت
ويفوز آخر بماية ألف صوت .وثالثها أن يضمن القانون
مستلزمات المادة  27من الدستور التي تقضي بأنّ النائب
يم ّثل األم��ة جمعاء .ورابعها ق��درة القانون على تأمين
التمثيل الصحيح والعادل للشعب اللبناني بكل أطيافه
وأن يعكس األحجام الحقيقية لمختلف القوى السياسية
تنفيذا ً لمقدمة الدستور من جهة أنّ الشعب هو مصدر
السلطات ،ولمندرجات وثيقة الوفاق الوطني التي أوصت
بأن يكفل قانون االنتخابات النيابية العيش المشترك بين
اللبنانيين ،ويؤمن صحة التمثيل السياسي لفئات الشعب
وأجياله ش ّتى ،وفعالية ذلك التمثيل وعدالته».
كما شدّدت الجبهة على أنّ «جميع القوانين االنتخابية
راع المقتضيات المن ّوه بها
التي صدرت منذ االستقالل لم ُت ِ
أعاله» ،مك ّررة موقفها الرافض «لنظام االقتراع األكثري
مع الصوت المتعدّد أل ّن��ه يضرب قاعدة المساواة بين
المواطنين وعدالة التمثيل ،ضربا ً كلياً».

وأ ّك��دت الجبهة «ع��دم دستورية قانون االنتخابات
النيابية ال��ذي يقوم على نظام االق��ت��راع المختلط بين
النسبي واألك��ث��ري بسبب انتهاكه قاعدة «المساواة»
الدستورية ،علما ً أنّ مثل هذا المشروع يخفق حتما ً في
تأمين التمثيل الصحيح والعادل على المستويين الوطني
والطائفي ،وقد بيّن عدم دستوريته المرحوم الدكتور
محفوظ سكينة في دراسته القيّمة المنشورة في صحيفة
«السفير» بتاريخ .»2013-4-10
و َل َف َتت إلى أنّ «اعتماد الدوائر الفردية لن يضمن التمثيل
الصحيح أل ّنه سيُلغي تمثيل األقليّات السياسية والطائفية
على السواء ضمن الدائرة الفردية ،فضالً عن تأثير المال
السياسي الهائل في مثل هذه الدوائر».
واعتبرت الجبهة أنّ «القانون االنتخابي الذي يعتمد
نظام االق��ت��راع النسبي وال��دائ��رة ال��واح��دة م��ع صوت
ترجيحي ،هو الوحيد القادر على تأمين مختلف الشروط
والمستلزمات الدستورية الواجبة ،كونه يؤ ّمن المساواة
الكلية بين الناخبين والمرشحين على السواء ،ويكفل
أنّ النائب يم ّثل األ ّم��ة جمعاء ويعكس بعدالة أحجام
القوى السياسية المختلفة حيث تنال كل الئحة عددا ً من
المقاعد يساوي نسبة األصوات التي ح ّققتها ،فضالً عن أنه
األكثر قدرة على تأمين تمثيل عادل للجماعات السياسية
والطائفية على السواء» ،مشدّدة على أنّ «عملية تداول
السلطة وهي هدف الممارسة الديموقراطية واالنتخابات
النيابية ،ال يمكن أن تتحقق إال باعتماد الدائرة االنتخابية
الواحدة على مستوى لبنان ،مع نظام االقتراع النسبي
وصوت تفضيلي».
وأعلنت الجبهة أنّ األعضاء المجمعين على الرأي هم:
سليم جريصاتي ،شكيب قرطباوي ،عصام نعمان ،جورج
قرم ،يعقوب الص ّراف ،عبدالله بو حبيب ،كميل حبيب،
عقل عقل ،عصام اسماعيل ،حيان حيدر ،وليد عبد الرحيم،
خالد الخير ،زياد حمادة ،عادل ي ّمين ،خليل حماده ،عبدو
سعد.

3

ورشة إلدارة النفايات الصلبة

ّ
ونظمت الجامعة األميركية في بيروت ورشة عمل إلدارة
ّ
النفايات الصلبة ،أكدت خاللها مديرة مركز حماية الطبيعة
ورئيسة فريق عمل إدارة النفايات الصلبة في الجامعة
األميركية في بيروت ،أستاذة الكيمياء الدكتورة نجاة صليبا أنّ
«عملية إعادة التدوير مَه ّمة إجبارية وليست مهنة تجارية».
وعرضت خريطة الطريق التي عمل عليها فريق العمل
طيلة األشهر الثالثة الماضية ،وأوضحت أنّ «العمل الجماعي
بين البلديات سيكون مفيدا ً ج��داً ،إذ أ ّنه سيسمح للبلديات
أن تتشارك العبء المالي واإلداري لنقل النفايات والمواد
الضرورية ،وكذلك تأسيس وتشغيل مراكز للفرز وإع��ادة
التدوير والتسبيخ» .وقالت« :السيناريو المثالي هو إذا ً أن
يعمل كل اتحاد للبلديات كوحدة».
ّ
«حث األفراد على تخفيض استهالكهم
وأشارت إلى أهمية
وإع��ادة االستعمال بهدف تقليص كميّة النفايات التي يجب
فرزها ،وإعادة تدويرها قدْر اإلمكان».
ووص��ف مدير منشأة الصحة البيئية والسالمة وإدارة
المخاطر في الجامعة ف��اروق مرعبي ،الخيارات المختلفة
ال ُمتاحة إلدارة النفايات في لبنان ،شارحا ً تكاليف ك ّل منها،
والمساحة الضرورية والمعدّات الالزمة ،وقال« :على سبيل
المثال ،للمجموعات الصغيرة المؤ ّلفة من حوالي 13500
فرد والتي ُتنتج حوالى عشرة أطنان من النفايات يومياً ،فإن
اآلالت الالزمة تشمل آلة صغيرة لخلط السباخ باإلضافة إلى
غربال واحد للفرز ،أما بالنسبة للتج ّمعات السكانية التي
تفوق  40000ف��رد والتي ُتنتج ما يصل إل��ى مئة طن من
النفايات يومياً ،فقد يكون من األفضل استخدام تقنيات أكثر
تطوراً ،باإلضافة إلى أكثر من غربال وبيوفيلتر لمعالجة
رائحة السباخ».
أما عن الح ّل المقت َرح ،فقالت الدكتورة مي مسعود من قسم
الصحة البيئية في الجامعة األميركية« :ال يوجد ح ّل عام ،وال
يمكننا أن نختار حالً واحدا ً ونتوقع أن يناسب الجميع».
وشدّدت على «الحاجة إلى استراتيجية متكاملة مستندة
إلى تقييم األثر البيئي ،وذلك لتلبية الحاجات المختلفة لكل
بلدية ،وبحسب خصوصياتها».

يزبك :ال خيار �إ ّال الحوار
رأى رئيس الهيئة الشرعية لـ«حزب الله» الشيخ محمد يزبك أن «ال خيار إالّ
الحوار ،ولكن ليس الحوار مطلوبا ً بما هو حوار ،بل لما يتر ّتب على ما يتوصل
إليه المتحاورون ،األمناء على الوطن ومشاكله ،والمواطنين وملفاتهم».
وقال في مقام السيدة خولة بنت اإلمام الحسين في بعلبك« :إ ّننا ومع كل ما
يهدّد الوطن أمنيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً ،وما يتآمر عليه من تحريك خفافيش
الليل للنيل من الوحدة واالستقرار ،نشكر العيون الساهرة الحاضرة في ك ّل
ساحات الوطن وحدوده ،من جيش ،وقوى أمنية ،ونش ّد على أيديهم لبسط
األمن واالستقرار ،فهم أمل ك ّل مواطن شريف يريد أن يعيش بكرامته».

النابل�سي :النخبة ال�سيا�سية
�أو�صلت ال�شعب �إلى الح�ضي�ض
تصريح أمس أنّ «القضايا الداخلية
رأى الشيخ عفيف النابلسي في
ٍ
المعيشية والبيئية والسياسية ال تزال تتصدّر المشهد العام في البالد» ،الفتا ً
إلى أنّ «النخبة السياسية أوصلت الشعب إلى الحضيض ،وصار يتخبّط
في قضية النفايات التي راحت تمأل الشوارع والساحات بصورة تعكس
المستوى المتردّي لهذه السلطة» ،وتساءل« :إلى أين نحن ذاهبون؟ إذا
كانت قضية كقضية النفايات ال تعالج إلاّ بالصفقات والسمسرات والتوزيع
الطائفي؟ أليس من المعيب أن يتاجَ ر بدم اللبنانيّين م ّرة ،وبكرامة اللبنانيّين
م� ّرة ،حتى صارت السرقة موهبة ،والكذب طريقة ،والتحريض المذهبي
الطائفي فناً؟».
أضاف »:أال يستحق اللبنانيون بعد كل هذه الحروب والمِحن واآلالم
والتدمير النفسي والتقسيم االجتماعي أن يكون لهم طبَقة من المسؤولين
يعملون بالحق والعدل والضمير ،ويقومون بشرف خدمتهم على أكمل وجه؟
لماذا أصبح المنصب النيابي والوزاري والرئاسي مرادفا ً للغِ نى ،فهل ُوضعت
المناصب لخدمة المواطنين أم لجَ ني األموال؟».
وختم قائالً« :كلّنا يُطالب ويناشد ويندّد ،ولكن ما عادت هذه األمور كلها
تنفع» ،معتبرا ً «أ ّننا أمام خطر حقيقي إذا لم تت ّم إعادة بناء الثقة بهذه الدولة
من خالل منهج جديد في السياسة والعمل واألخ�لاق ،وإلاّ ف��إنّ األوض��اع
التي تتح ّرك من حولنا لن ترحم ال أرضا ً وال بشراً ،وحينئ ٍذ يدعو الناس من
يساعدهم وينقذهم ،ولكن ليس معلوما ً أنّ أحدا ً في هذا العالم باتَ قادرا ً على
المساعدة واإلنقاذ».

ك ّثف مشرف الساحة اللبنانية
في حركة «فتح» ومسؤول العالقات
الوطنية ع��زام األحمد لقاءاته مع
القيادات اللبنانية والفلسطينية
للبحث في األوضاع داخل فلسطين
المحتلة والمخيمات ف��ي لبنان،
«وم��ح��اوالت افتعال األزم���ات فيها
من ِقبَل قوى ال تريد الخير للشعب
الفلسطيني وال للشعب اللبناني»،
على ما قال األحمد.
وفي إطار جولته ،التقى األحمد،
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رع���د ف��ي مجلس ال��ن��واب،
ب��ح��ض��ور س��ف��ي��ر دول����ة فلسطين
أشرف دبور ،ونائب مسؤول الملف
الفلسطيني الشيخ عطاالله حمود.
وص�� ّرح األحمد على اإلث��ر ،وفق
بيان لسفارة فلسطين« :لقاؤنا مع
األخ محمد رعد ،في إطار التنسيق
مع أشقائنا في لبنان على المستوى
الفلسطيني اللبناني أو على مستوى
العمل البرلماني بصفتي رئيس كتلة
سبُل
فتح البرلمانية ،وبحثنا في ُ
التنسيق والتعاون في إطار العمل
البرلماني ،خصوصا ً على صعيد
العالقات الثنائية أو على صعيد
المنظمات البرلمانية اإلقليمية
والدولية .وكان ال ب ّد أن نضع األخوة
في حزب الله في ص��ورة األوض��اع
في فلسطين ،خصوصا ً في ظ ّل الهبّة
الجماهيرية الشعبية المتواصلة
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا أب���ن���اء الشعب
الفلسطيني ،خصوصا ً في مدينة
القدس عاصمة الدولة الفلسطينية،
والتصدي لقطعان المستوطنين
والدفاع عن المسجد األقصى وهويَّته
وفلسطينيّته».
أضاف« :أطلعت األستاذ رعد على
تفاصيل الوضع والتضحيات التي
يقدّمها أبناء الشعب الفلسطيني في
وجه مقاومتهم االحتالل الصهيوني
وقطعان المستوطنين من أجل الدفاع
عن وطنهم ،ومن أجل االستمرار في
ممارسة ك� ّل أشكال النضال حتى
ُننهي هذا االحتالل البغيض ،وترتفع
راية االستقالل الوطني فوق مآذن
وكنائس ال��ق��دس ،عاصمة الدولة
الفلسطينية المستقلة .كما ناقشنا
أوض��اع المخيمات الفلسطينية في
لبنان وم��ح��اوالت افتعال األزم��ات
فيها م��ن ِق� َب��ل ق��وى ال ُت��ري��د الخير
للشعب الفلسطيني وال للشعب
اللبناني».
وتابع« :عبّرنا عن تقديرنا وشكرنا

رعد مستقبال الوفد الفلسطيني
للشعب اللبناني الشقيق والقيادة
اللبنانية والقوى اللبنانية بمختلف
اتجاهاتها ،بما فيها ح��زب الله،
على رعايتهم ألشقائهم الالجئين
الفلسطينيين في مخيّماتهم ،فهم
ضيوف على لبنان يُالقون حسن
الضيافه والرعاية إل��ى أن يتم ّكن
الشعب الفلسطيني من إحقاق ح ّقه
في تقرير المصير ،وإق��ام��ة دولته
وتنفيذ حق عودته إلى وطنه و ُمدنه
وبيوته ،وإنهاء حالة اللجوء التي
عاشها طويالً».
ّ
وأشار إلى أنه «كان هناك تفهُّم،
وأستطيع أن أق��ول إ ّن��ه يصل إلى
درجة التطابق في وجهات النظر في
المواضيع التي ناقشناها ،بما فيها
األوضاع العربية عموماً ،والتصدّي
لمحاوالت تجزئة األقطار العربية
وتدميرها ،وض ْرب وحدتها لل َن ْيل من
أمتنا».

«الجبهة الشعبية»

والحقاً ،اجتمع األحمد بمشاركة
أمين س � ّر فصائل منظمة التحرير
الفلسطينية وح��رك��ة «ف��ت��ح» في
لبنان فتحي أبو العردات ،مع وفد
م��ن «الجبهة الشعبية» برئاسة
أبو أحمد ف��ؤاد نائب األمين العام،
وم��ش��ارك��ة ع��دد م��ن أع��ض��اء قيادة
الجبهة.
وجرى عرض وفق بيان للسفارة،
«ل�لأوض��اع في فلسطين ومناقشة
التحضيرات لعقد دورة للمجلس
ال��وط��ن��ي الفلسطيني وال��ج��ه��ود
المبذولة إلزالة العقبات أمام إنهاء
االنقسام والمصالحة ،خصوصا ً

مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ت��م��ارس دوره���ا وتبسط سلطتها
وواليتها على كل مناطق السلطة
الفلسطينية ف��ي الضفة الغربية
وقطاع غزةِ ،و ْفق األنظمة والقوانين
المعمول بها من دون عراقيل».
كما عُ قد اجتماع مماثل بين األحمد
و نائب األمين العام لـ«حركة الجهاد
اإلس�لام��ي» زي���اد نخالة بحضور
عضو ق��ي��ادة «ح��رك��ة الجهاد» أبو
عماد الرفاعي والسفير دبور.

اجتماع الفصائل

وت��رأّس األحمد اجتماعا ً لقيادة
فصائل منظمة التحرير في لبنان
بحضور أبوالعردات وأعضاء قيادة
المنظمة.
وأوض��ح بيان ،أنّ «األحمد قدّم
ص���ورة ع��ن ال��وض��ع ف��ي فلسطين
والقدس ،وهبّة األقصى الشعبية،
وال��وح��دة الوطنية ال ُمتجليّة في
م��واج��ه��ة االح���ت�ل�ال ف����وق أرض
الصراع .وكذلك ناقش المجتمعون
موضوع ال��وح��دة الوطنية وإنهاء
االنقسام بما يع ّزز الوحدة الوطنية
في الداخل والشتات .كما تط ّرقوا إلى
انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني
قبل نهاية العام والحوار الجاري
مع الفصائل الفلسطينية في هذا
الشأن .وناقشوا أيضا ً األوضاع في
المخيمات الفلسطينية ،خصوصا ً
الوضع األمني وقضيّة النازحين
ومخيّمي عين الحلوة ونهر البارد،
و«أونروا» في ظ ّل تقليص الخدمات،
واألزمة المالية التي تم ّر بها».

اعت�صام لن�صرة الأق�صى:
المقاومة هي الخيار الوحيد للتحرير
ّ
نظمت «حركة األمة» اعتصاما ً نصر ًة للمسجد األقصى
ً
وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ،بعد صالة الجمعة في
مسجد ومج ّمع كلية الدعوة الجامعية للدرسات اإلسالمية،
بحضور المستشار خالد عبّادي مم ّثالً سفير دولة فلسطين
في لبنان أشرف دبور ،مم ّثل سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية المستشار السيد ماجدي ،ومم ّثلين عن األحزاب
الوطنية واإلسالمية والفصائل الفلسطينية.
ورأى األمين العام للحركة ،الشيخ الدكتور عبد الناصر
جبري في كلم ٍة له «أنّ تصاعد الجرائم الصهيونية
ض ّد أبناء الشعب الفلسطيني ،ومحاوالت جيش العدو
وقطعان المستوطنين اقتحام الحَ َرم القدسي الشريف،
ومنع الصالة في المسجد األقصى المبارك ،يُش ّكل انتهاكا ً
لك ّل القيم اإلنسانية والدينية .وك ّل ذلك أمام صمتِ العالم
العربي واإلسالمي الذي يقف عاجزا ً أمام الصهاينة.
ودعا «الشعوب العربية واإلسالمية والشعوب الحرة
إلى التكاتف والضغط على الرؤساء والحكام لمساندة
الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أولى القِبلتين ،وثالث
الحرمين الشريفين» ،مؤ ّكدا ً «أنّ خيار الجهاد والمقاومة
هو الخيار الوحيد لتحرير األرض والمقدّسات».
وألقى عبّادي كلمة قال فيها« :نقف معكم في بيتٍ من

بيوت الله متض ّرعين إلى العزيز القدير بأن يكون المولى
والنصير لشعبنا في مواجهة االحتالل الصهيوني الذي
يعيث فسادا ً في أرض ال� ّرب��اط وأهلها ،ضاربا ً عرض
الحائط ك َّل األعراف».
وأ ّك��د أنّ «برغم كل م��رارة وسوداوية المشهد العربي
واإلسالمي ،ستبقى فلسطين وأبناؤها بوصلة الشرفاء
من أبناء أمتنا ،وسيبقى شعبنا الفلسطيني كما كان
على عهده أصيالً كبيرا ً مجاهدا ً مرابطا ً مدافعاً ،باسم كل
الشرفاء عن مسرى رسول الله ومهد سيّدنا عيسى ،حتى
ال ّنصر المبين».
أما مم ّثل حركة الجهاد اإلسالمي أبو عماد الرفاعي
فأ ّكد أنّ «الشعب الفلسطيني سيظ ّل يدافع عن المقدسات،
وسيقف في وجه العدو الصهيوني ولن يسمح بتقسيم
المسجد األقصى زمانياً ،وال مكانياً ،وال بدخولهم إلى
المسجد األقصى المبارك».
وقال« :العدو الصهيوني أراد أن يهدم المسجد األقصى
ويح ّوله إلى مكان يُقام كنيس على أنقاضه ،ولكن شعبنا
المقاوم سيكسر جبروته وسينتصر على عد ّوه كما َك َسر
جبروته في غزة ،وقبل ذلك في لبنان ،عندما استطاعت
المقاومة دحره».

لقاء بين «الجماعة» و«حما�س»:
لوقف ال�ضغوط على االنتفا�ضة
استقبل األمين العام لـ«الجماعة اإلسالمية» إبراهيم
المصري نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حركة المقاومة
اإلسالمية حماس» موسى أبو مرزوق ،على رأس وف ٍد من
الحركة ،وتباحث الجانبان في «شؤون المنطقة واألحداث
التي تعصف بها ،وال سيّما انتفاضة الشعب الفلسطيني
في وجه المحتل دفاعا ً عن األقصى المبارك».
وبحسب بيانٍ  ،دعا المجتمعون إلى « توحيد جهود كل

القوى الحيّة في سبيل تقديم الدعم والمساندة للشعب
الفلسطيني ،والضغط على الحكومات العربية واإلسالمية
لتقوم بدورها في دعم القرار الفلسطيني الح ّر ،ومنع الكيان
الصهيوني من التمادي في جرائمه».
واستنكروا ك� ّل «أش��ك��ال الضغط التي ُت��م��ا َرس على
الشعب الفلسطيني من أجل إيقاف انتفاضته ،والتخلّي
عن حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية».

لجنة الأ�سير �سكاف :لرفع ال�صوت
في وجه الإرهاب ال�صهيوني
توجهت «لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف» في بيان
ّ
بـ «التحية للشعب الفلسطيني الصامد و المقاوم الذي
يواجه العدو الصهيوني بأجساده العارية في القدس
المحتلة وكامل فلسطين ،والذي يدافع عن شرف وع ّزة
وكرامة األمة بأكملها».
و دَعَ ت اللجنة إلى «دعم و مساندة االنتفاضة التي يقوم
ّ
يسطر خاللها أروع أنواع
بها الشباب الفلسطيني والذي
العمليات البطولية ض ّد المستوطنين وجنود االحتالل
الذين يف ّرون أمام الشباب الفلسطيني مذعورين وخائفين
من السكاكين ،بينما هم يملكون أقوى األسلحة ،ومنها

المح ّرمة دولياً ،والتي يستخدمونها يوميا ً ض ّد الشعب
الفلسطيني .ويجب على أحرار العالم رفع الصوت في كافة
المحافل الدولية وأمام المنظمات التي تدّعي مدافعتها عن
حقوق اإلنسان بينما تحاول تغطية اإلرهاب الصهيوني
في حق الشعب الفلسطيني».
وحيّت اللجنة «روح الشهيد القائد فتحي الشقاقي،
مؤسس حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين في ذكرى
استشهاده ،وال��ذي اغتاله العدو الصهيوني لما كان
له من بصماتٍ مضيئة في تاريخ ال��ص��راع العربي -
اإلسرائيلي».

