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�سالم تابع ملف النفايات مع خليل و�شه ّيب
ومطمر ال�شويفات ي ّ
ُبت غد ًا

قان�صوه :النتخاب رئي�س
من ال�شعب ولي�س التوافق عليه
دعا النائب عاصم قانصوه إلى أن «يأخذ مجلس النواب دوره الحقيقي
العادي الذي يض ّم التيارات السياسية كافة في البلد ،أل ّنه المؤسسة الوحيدة
الباقية في البلد ،وأ ّنه قادر على جمع كافة األفرقاء المتصارعة» ،معتبرا ً في
تصريح أنّ «لجنة الحوار باطلة وال تساوي شيئاً ،والحل الوحيد في البلد هو
فتح مجلس النواب ،والدعوة إلى انعقاد جلسات تشريعية لمواجهة األخطار
االقتصادية واألمنية والسياسية التي يمر بها البلد».
وأشار إلى أ ّنه «يجب أن يعقد مجلس النواب أكثر من جلسة ،وإقرار قانون
انتخابي عادل على النسبية»ُ ،مشيدا ً بـ«الدور الذي تقوم به األجهزة األمنية
على رأسها الجيش بإلقاء القبض على اإلرهابيين».
كما دعا إلى «انتخاب رئيس جمهورية من الشعب ،وليس التوافق على
رئيس في لجنة الحوار».
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الراعي :الدولة بلغت حالة ُت ِنذر باالنهيار الكامل
ب�سبب الفراغ الرئا�سي وتعطيل المجل�س والحكومة

حا�ضر في بعلبك عن «مواجهة ثقافة الإرهاب»

من�صور :تف ّكك العالم العربي
لم يكن قبل الفكر المتط ّرف

ارسالن مع فاعليات الشويفات
تتواصل االجتماعات في السراي الحكومي لمعالجة
موضوع النفايات فيما برز اعتراض جديد حول إقامة مكب
للنفايات في منطقة كوستا برافا باألوزاعي.
وكان رئيس الحكومة تمام سالم اجتمع أول من أمس
مع وزير المال علي حسن خليل ووزير الزراعة أكرم شهيّب
ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر ،ت ّم خالل
االجتماع البحث في موضوع إيجاد مطامر للنفايات.
وأعلن شهيّب بعد االجتماع ،أنّ «النقاش في ملف
توجه إلى الدعوة لعقد
النفايات ال يزال مستمراً ،وهناك ُّ
جلسة لمجلس الوزراء لهذه الغاية.

الخليالن عند أرسالن

وزار الوزير خليل برفقة المعاون السياسي لألمين العام
لحزب الله حسن خليل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني،
النائب طالل أرسالن في خلدة .وأوضح الوزير خليل بعد
اللقاء أ ّنه ت ّم االستماع إلى مالحظة أرسالن لجهة الموقع
المقت َرح لطمر النفايات ،والمواصفات والتفاصيل التي
يجب أن ُتناقش بد ّقة.
وأش���ار أرس�ل�ان إل��ى أ ّن��ه استمع ب��د ّق��ة إل��ى ش��رح ك ّل
تفاصيل االقتراحات المتعلقة بأزمة النفايات ،مشيرا ً إلى
أنّ «ما سمعته مغاير لكل ما سمعنا عنه سابقاً».
وأعلن ارسالن في مؤتمر صحافي ر ْفض إقامة أي مطمر
للنفايات على الخط البحري لبلدية الشويفات ،مشيرا ً إلى
أنه تبلّغ رسميا ً أنّ رئيس اللقاء الديمقراطي ،النائب وليد
جنبالط «لن يوافق على أيّ طرح نرفضه نحن».
وقال أرسالن« :نعيش في دولة ُمفترض أ ّنها دولة قانون
ومؤسسات تحترم قراراتها وشعور مواطنيها ،وتلتزم
بالحفاظ عليهم»ُ ،مع ِربا ً عن أسفه أنّ بعد كل ما حصل
في ُمجريات األمور في مسألة النفايات «تقع القرعة على
شاطئ الشويفات البحري ،األمر الذي يمثل كارثة بيئية
تعني الشويفات ولبنان ،وحوض البحر المتوسط».
وناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سالم
والنائب جنبالط «التعاون لحماية أهل الشويفات وبيئتها
وثروتها ،ألنها فتحت ذراعيها لك ّل اللبنانيّين».
أضاف« :نرفض رفضا ً قاطعا ً ك ّل ما يتعلّق بردم البحر
تحت أيّة صورة أو مب ّرر أو تفسير» ،معلنا ً أنّ «أي قرار
للتح ّرك في الشارع سأكون أول المشاركين ،فال يضعوننا
أمام األمر الواقع».

ومتابَع ًة لهذا الموضوع التقى أرسالن أمس فعاليات
الشويفات في مبنى بلديتها واعتبر في مؤتمر صحافي أنّ
«هناك ه ّوة كبيرة جدا ً بين المواطن والدولة ،وهذا شيء
مؤسف ألنّ تجربة المواطن اللبناني مع الدولة اللبنانية
هي تجربة فاشلة» ،مشيرا ً إلى أنّ السلطة لم ت ِع ْد المواطن
بشيء والتزمت به» ،والفتا ً إلى أنه «ليس على المجتمع
األهلي أن يرعى الدولة دائماً».
وأوض��ح أنّ «ج��زءا ً كبيرا ً من النقاش تعلّق بموضوع
ثقة المواطن بدولته ،وعلى الدولة أن ُتبادر إلى إصالح
اله ّوة مع المواطن ،وعليها أن تقوم بوظيفتها» ،وقال« :في
ك ّل مرة نجتمع فيها مع المواطنين نتح ّمل أعباء كبيرة
في إقناع الناس بمشروع تقوم الدولة به ألن ال ثقة بين
المواطن والدولة» ،معتبرا ً أنّ «في أيام الحرب اللبنانية
لم تصل حالة المواطن إلى عدم الثقة بالدولة كما يحدث
اليوم ،وهذا ال يبشر بالخير على اإلطالق».
ورأى أرسالن أ ّنه «دائما يت ّم التصور بأنّ ملف النفايات
في لبنان مرهون بقبول طالل أرس�لان بمطمر النفايات
بين خلدة واألوزاعي ،لكن قيمة طالل أرسالن ليست قيمة
شخصية بل بما يمثله» ،مؤ ّكدا ً أنه «يم ّثل شريحة واسعة
من الناس ،وأنا مؤتمَن على مصيرها ،وعندما ألتزم بأي
موضوع سأكون حريص على مصلحة المواطن أوالً،
فليس لديّ مصالح شخصية بمطامر أو مكبّات أو محارق،
ورأسمالي هو صدقيتي مع ناسي».
وأكد أنه لم يستطع اتخاذ قرار بشأن المطمر ،موضحا ً
أنه «ط��رح أكثر من حل كعناوين ،ودعَ ونا إلى اجتماع
نهار الثالثاء بعد طاولة الحوار لنبتّ مسألة المطمر بين
خلدة واألوزاع��ي ،وفق ما يتوافق مع مصلحة الشويفات
وأهلها».

 ...والنبطية ترفض
نفايات الضاحية

كذلك ،تداعت األندية والجمعيات والمؤسسات المدنية
في مدينة النبطية إلى اجتماع طارئ حول ما صدر في
اإلع�لام من نقل نفايات الضاحية وبعض مناطق جبل
لبنان إلى مكب الكفور في النبطية ،و انتهى االجتماع إلى
رفض المجتمعين «استقبال نفايات بيروت وضواحيها
مكب الكفور كحل ألزمة السلطة ،التي تتح ّمل
ورميها في
ّ
هي المسؤولية ع ّما آلت إليه األمور».

ّ
لـ«�ضد المر�ض» من البو�شرية �إلى النهر
م�سيرة

طليعة المسيرة
انطلقت أمس من أمام شركة الكهرباء في س ّد البوشرية
مسيرة حملة «ض ّد المرض» باتجاه نهر بيروت ،بمشاركة
رئيس بلدية الجديدة  -البوشرية وأعضاء من المجلس
البلدي ،حامل ًة الفتات مندِّدة بالسلطة ومطالبة بإطالق
أموال الصندوق البلدي للبلديات ،وسط إجراءات أمنية
مشدّدة لقوى األمن الداخلي والجيش.
وأفاد أحد قياديي التح ّرك أنّ «اختيار هذا المكان تحت
شعار «ضد المرض» لالنطالق ،هو بسبب النفايات التي
وتوجه
حملتها األمطار األسبوع الفائت على شكل نهر.
ّ
الناشطون إل��ى ال��دورة  -ش��ارع مستشفى م��ار يوسف
عبر طريق برج حمود الرئيسة ليصلوا إلى منطقة تج ّمع
النفايات في نهر بيروت .وو ّزع الناشطون أوراقا ً تشرح
عملية الفرز السليم لتشجيع المواطنين على الفرز من
المنزل.
وتحدّثت فرح زاهر باسم المتظاهرين قائل ًة« :بسبب
ط��وف��ان ال��ن��ف��اي��ات وغ���رق السلطة ،مشينا ال��ي��وم من
البوشرية إلى نهر بيروت الغارق بالتلوث والمح ّول إلى
مكب للنفايات .هذا هو اإلنجاز الكارثي لنظام المحاصصة
ّ
الطائفية والمذهبية ،منذ الحرب األهلية حتى اآلن».
وأض��اف��ت« :م��اذا فعلوا منذ مئة ي��وم حتى اآلن غير
اعتقال الشباب الذين أرادوا حالً صحيحا ً ألزمة النفايات؟
أجابونا بالمطامر المذهبية ،ول��م ينجحوا بالتخوين

والترهيب ،وبقينا مستم ّرين بالضغط السلمي على
الوزارات والحكومة ،وسنستم ّر حتى تق ّر الحكومة سياسة
بيئية سليمة ،ورفض كل طرح للمطامر التي تهدّد سالمة
اللبنانيين».
وختمت« :كل الدّعم ألهلنا في لبنان ،اليوم مع أهلنا في
البوشرية ،وغدا ً في كل المناطق».

توضيب القمامة

وكانت انطلقت صباح أول من أم��س حملة «بك ّفي»
تحت شعار «تط ّوع  -حط ك ّفك بكفي تالبنان يكفي» من
ضمن الخطة الوطنية التي أطلقتها جمعية «فرح العطاء»
بالتعاون مع جمعية األرض لبنان وم��ارات��ون بيروت
وبمشاركة «اليوم السابع» في جامعة القديس يوسف.
وتج ّمع عدد من المتطوعين في برج حمود تحت جسر
الكرنتينا المؤدّي إلى الطريق البحرية وانطلقوا لتوضيب
عشر نقاط من القمامة الملقاة على الطريق البحرية بصورة
عشوائية بين برج حمود وجل الديب ،تأمينا للسالمة
العامة وألهمية المبادرة في الحد من ّ
تفشي األوبئة نتيجة
أزمة النفايات المتمادية.
وتستمر الحملة حتى اليوم من التاسعة والنصف
صباحا ً حتى الخامسة عصراً ،علما ً أنّ جميع مستلزمات
النشاط مؤمنة من «فرح العطاء».

اعت�صام «بدنا نحا�سب» �أمام T.V.A
في إطار اعتصامات حملة بدنا
نحاسب أمام المؤسسات الرسمية،
ن ّفذ ناشطون من الحملة اعتصاما ً
أم���ام م��ق� ّر الضريبة على القيمة
المضافة  T.V.Aف��ي العدلية،
مطالبين بالتحويل الفوري ألموال
ال��ب��ل��دي��ات ض��م��ن خ��ط��ة سريعة
لمعالجة النفايات.
وقالت الناشطة نعمت بدر الدين:

«إنّ ه��ن��اك أك��ث��ر م��ن  250مليون
دوالر سرقة في مديرية الضريبة
على القيمة المضافة ،وهناك أكثر
من  40في المئة من هذه السرقات
ُت ّ
غطي سلسلة الرتب والرواتب».
وعند وص��ول الناشطين ،إلى
أمام باب مبنى الـ  T.V.Aعملت
القوى األمنية على إغالق األبواب
وف��ص��ل��ه��م ،ف����ردّد المعتصمون

هتافات ،تدعو إل��ى فتح األب��واب
من أجل استمرار العمل لمصلحة
المواطنين.
ووق�������ع إش����ك����ال ب���ي���ن أح���د
ّ
والمنظمين
المعتصمين من الحراك
المنصة الرئيسية
بعد إبعاده عن
ّ
م��ح��اوال ً ال��دخ��ول ب��ال��ق��وة .وعمل
المنظمون على معالجة هذا اإلشكال
قبل أن يف ّكوا االعتصام.

تسليم الدرع لمنصور
رأى وزير الخارجية السابق عدنان منصور «أننا معنيّون بكل ما يجري
على أرض سورية والعراق ،ومعنيّون جدا ً بانتصار سورية ألنّ انتصارها هو
انتصار لنا وصمودها صمود لنا ،كما أن الفكر التكفيري والسلوك اإلرهابي
الذي يضربها يضربنا أيضاً .ونحن مع سورية نتقاسم التاريخ والجغرافيا
والنضال والصمود واألمل واألمن واالستقرار».
كالم منصور جاء خالل لقاء ّ
نظمته جمعية مركز باسل األسد الثقافي في
بعلبك حول «مواجهة ثقافة اإلرهاب» ،بحضور النائب كامل الرفاعي ،مسؤول
«حزب الله» في البقاع النائب السابق محمد ياغي ،الرائد غياث زعيتر ممثالً
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك
حسين عواضة ،وفاعليات.
بعد تقديم رئيس الجمعية الدكتور هولو فرج للمحاضر ،قال منصور:
«قدرنا أن نواجه اإلره��اب بكل ق��وة ،وكل م ّنا يتحمل المسؤولية بقدر ما
متعصب متحجر رافض لآلخر ،ولنواجهه
يطيق .فلننزع من العقول ك ّل فكر
ّ
والموجه
بكل اإلمكانات ألنه سيكون الحاضن الرئيسي للتنظيمات اإلرهابية
ّ
لسلوك اإلرهابيين ،وال خيار أمامنا إالّ أن ننتصر على ثقافة اإلره��اب
واإلرهابيين ،وسوف ننتصر».
أضاف« :الواقع المؤلم المتف ّكك الذي يعيشه العالم العربي لم يكن قبل
انتشار الفكر السلفي المتط ّرف ،الذي بات يضرب بالدنا في صميم حضارتها،
ويزرع بذور التفرقة وال ّنعرات المذهبية ويح ّرف الدين .وهدف المجموعات
اإلرهابية باتَ تدمير الحضارة لتحقيق مآربها».
وأ ّكد أن «الدعم الذي تتل ّقاه هذه المجموعات يأتي من القوى المهيمنة
التي استبدّت بهذه األمة لعقود طويلة ،وأنّ السلفية المتشدّدة تقوم على
التحريض وليس المنطق .كما أنّ الداعي السعودي محمد العريفي ،الذي
ُس ّوق له كثيرا ّ هو أحد أكبر المح ّرضين وفقيه جهاد النكاح ،وباتت تنبذه
أغلب الدول العربية بسبب أفكاره المدمِّرة».
وتابع« :اإلرهاب «اإلسرائيلي» ،واإلرهاب التكفيري الذي يضرب في العراق
وسورية ولبنان وغيرها ،كالهما وجهان لعملة واح��دة .وما التنسيق بين
دولة اإلرهاب «اإلسرائيلية» والمجموعات التكفيرية اإلرهابية المسلحة في
سورية إالّ ليكشف النقاب عن حقيقة الدور الذي تلعبه هذه المجموعات في
أمتنا؛ فعندما ندافع عن سورية ال ندافع اعتباطاً ،إنما ندافع عن سورية قلب
األمة والموقع والدور والرسالة وال ّريادة ،وندافع عن وحدة األمة وشعوبها
وعروبتها ونضالها وأمنها واستقرارها .والذين يعملون على إطاحة الدولة
السورية إ ّنما يريدون إزاحتها عن موقعها ودورها ،وتفتيت شعبها ،وإفساح
المجال لقوى الهيمنة واالستبداد كي تفعل فعلها على األرض .وهذا ما يريده
بعض العرب وما تريده «إسرائيل» والتنظيمات اإلرهابية وقوى الهيمنة من
سورية .وهي تم ّول وتسلح وتد ّرب وتدعم تحت شعار كاذب أنها تريد توفير
الحرية والديمقراطية ،وحقوق اإلنسان».
واخ ُتتم اللقاء بتقديم درع للوزير منصور وتوزيع شهادات على المتخ ّرجين
من دورات أقامها المركز.

الف�صائل :المخيمات الفل�سطينية
لن تكون مم ّر ًا �أو مق ّر ًا ال�ستهداف لبنان
عقدت قيادة فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان ،اجتماعا ً
في سفارة دولة فلسطين في بيروت ،برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة
«فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام األحمد .وتمحور االجتماع
حول «آخر المستجدّات السياسية المتعلّقة بالشأن الفلسطيني ،خصوصا ً
الهبّة الشعبية العارمة في الوطن المحتل ،والمصالحة الوطنية ،وأوضاع
المخيّمات الفلسطينية في لبنان».
وأصدر المجتمعون بياناً ،حيّوا في مستهله «الجماهير الفلسطينية
جسدت أروع صور
في الوطن المحتل ،في الضفة وغزة والقدس ،التي
ّ
النضال ،وأبهى آيات الكفاح والصمود والتضحية ،وهي تتصدّى للعدوان
الصهيوني ،و ُتدافع عن القدس الشريف والمقدّسات الدينية كافة ،وعن
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،المتم ّثلة بالعودة وتقرير المصير
وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ،وعاصمتها القدس».
ّ
بـ«الكف عن
وطالبوا مؤسسات المجتمع الدولي ،خصوصا ً مجلس األمن
سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا المنطقة ،عندما يكون األمر
متعلقا ً بـ«إسرائيل» ،وأن يتح ّمل المسؤولية ويقوم بواجباته بإجبار العدو
الصهيوني على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني ،والتع ّرض بوحشية
للمواطنين الفلسطينيين من ِقبَل جنوده وقطعان المستوطنين النازيين،
الذين يقتلون أبناء وبنات شعبنا بدم بارد جهارا ً نهاراً ،أمام عدسات
التلفاز وكاميرات الصحفيّين .ضاربين بعرض الحائط القوانين والمواثيق
القانونية ومبادئ حقوق اإلنسان الدولية كافة».
وشدّدوا على «ضرورة االرتقاء إلى مستوى تضحيات شعبنا في الوطن
المحتل ،بالشروع ف��ورا ً بإنهاء االنقسام ،واستعادة الوحدة الوطنية
الفلسطينية ،باعتبارها تش ّكل أحد أهم عناصر القوة لدفع الهبّة الشعبية
في فلسطين ،إلى أن تتطور وتتحول إلى انتفاضة شعبية عارمة ،يشارك
فيها جميع فئات وأطياف المجتمع الفلسطيني ،التي يجب أن تستمر حتى
دحر االحتالل الغاشم من كافة األراض��ي الفلسطينية المحتلة ،وتحقيق
الحرية واالستقالل الوطني».
وج����دّدوا حرصهم على «ترسيخ األم��ن واالس��ت��ق��رار ف��ي المخيمات
الفلسطينية في لبنان ،خصوصا ً مخيم عين الحلوة» ،مك ّررين التأكيد أنّ
«المخيمات لن تكون مم ّرا ً أو مق ّرا ً الستهداف أمن لبنان وسلمه األهلي ،وأنّ
جميع القضايا األمنية تجري معالجتها ومتابعتها فلسطينياً ،بالتنسيق
مع الجهات األمنية والسياسية اللبنانية المعنية ،التي نكنّ لها في فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية كل االحترام ،ونقدّر عاليا ً الدور الذي تقوم به
من أجل حماية أمن واستقرار لبنان ،والمخيمات الفلسطينية أيضاً».

الراعي خالل القداس
حيّا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
جمعيات الناشطين البيئيين الفتا ً إلى أنّ الدولة بلغت
حالة ُتنذر باالنهيار الكامل ،بسبب قساوة قلوب ك ّل الذين
تقع عليهم مسؤولية إح��داث الفراغ في س �دّة الرئاسة
األولى.
جاء ذلك خالل عِ ظة قدّاس األحد ،الذي أقامه الراعي
في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي،
واستهلّها باإلعراب عن ألمه لضحايا الطائرة الروسية
التي سقطت أول من أمس على أرض سيناء ،بعد إقالعها
من شرم الشيخ في مصرُ ،معربا ً للسفير الروسي في لبنان
ألكسندر زاسبكين عن مواساته وتضامنه بالصالة مع
أهلهم ،راجيا ً أن ينقلها إليهم وإلى السلطات المدنية وإلى
بطريرك موسكو ،وكل روسيا كيريل.
وق��ال« :عالمنا بحاجة إل��ى رحمة ،وق��د ازدادت فيه
ضحايا الحقد والبغض والنزاعات والحروب والتشريد
والخطف ،واالع���ت���داءات على الحياة البشرية وعلى
المواطنين .العائلة تحتاج إلى رحمة .المجتمع يحتاج
إلى رحمة .الكنيسة تحتاج إلى رحمة .الدولة تحتاج إلى
رحمة من المسؤولين السياسيين واإلداريين».
ورأى أنّ «الدولة اللبنانية بلغت حالة ُتنذر باالنهيار
الكامل ،بسبب قساوة قلوب كل الذين تقع عليهم ،سواء
بطريقة مباشرة أم غير مباشرة ،مسؤولية إحداث الفراغ
في سدّة الرئاسة األولى منذ سنة وستة أشهر ،وبالتالي

تعطيل عمل المجلس النيابي ،وش� ّل مه ّمات الحكومة،
وإغراق البالد في النفايات ،وقهر المواطنين ،وتجويعهم،
وتهجيرهم ،وحجب رواتب العسكريين ،وإهمال مطالب
المتظاهرين ال ُمح ّقة وحملتهم ض ّد الفساد ،وسرقة المال
ال��ع��ام ،وح � ّل قضية النفايات التي تش ّوه وج��ه لبنان
الطبيعي والثقافي .وإ ّن��ا نحيّي جمعيات الناشطين
البيئيين وال سيّما «ف��رح العطاء» على ال��م��ب��ادرة في
توضيبها ،وتجنيب األهالي وباءها».
و تط ّرق إلى األوضاع في المنطقة ،وقال« :بلدان الشرق
األوس��ط :فلسطين والعراق وسورية واليمن وسواها،
بحاجة إلى رحمة تدخل قلوب حكام الدول ،محليا ً ودولياً،
فيوقفوا الحرب ،ويك ّفوا عن تجارة السالح ،وعن مساندة
المنظمات اإلرهابية ،ويبحثوا بروح المسؤولية والتج ّرد
عن الحلول السلمية السياسية للنزاعات ،وي� ّ
�وط��دوا
السالم العادل والشامل والدائم على أُسس ثابتة ،ويعملوا
والمهجرين والمخطوفين
جاهدين على إرجاع النازحين
َّ
إل��ى بيوتهم وأراضيهم وممتلكاتهم ،والتعويض عن
خسارتهم ،وضمانة حقوقهم كمواطنين».
بعد القدّاس ،التقى الراعي في صالون الصرح المه ّنئين
بعودته إلى لبنان.
من جهة أخرى ،أبرق رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن إلى الراعي ،مع ّزيا ً بالمطران
يوسف ضرغام.

حزب اهلل :المقاومة فر�ضت دعوة لبنان �إلى فيينا
ُ
و�سنكمل ما بد�أناه َّ
�ضد التكفير ّيين و ننت�صر
أ ّكد حزب الله أنّ المقاومة هي التي فرضت على األميركيّين
وغيرهم أن يدعو لبنان إلى محادثات فيينا ،وليس االلتزام
بسياسة النأي بالنفس ،واعتبر أ ّنه لوال تساهل «فريق 14
آذار» لما كان لـ«داعش» أن يحت ّل مساحات واسعة من جرود
رأس بعلبك ،مشدِّدا ً على «أ ّننا س ُنكمل ما بدأناه حتى نحمي
وطننا وأهلنا ،وسننتصر في هذه المعركة كما انتصرنا على
العدو اإلسرائيلي».

صفي الدين

السياق ،رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
وفي ّ
توصلوا إليها
السيد هاشم صفي الدين أنّ «بعض النتائج التي ّ
متأخرين في اجتماعات فيينا كانت المقاومة قد تحدّثت عنها
قبل خمس سنوات ،حينما ّ
شخصت الخطر وحدّدت طبيعته
وتحدثت ع ّما يجب فعله ،ث ّم بدأت بتح ّمل المسؤولية».
وشدّد صفي الدين خالل احتفال تأبيني في بلدة كفردونين
الجنوبية على أنّ «السعودية ليست في الموقع الذي يؤهّ لها
التحدّث عن مستقبل البلدان في منطقتنا العربية واإلسالمية،
فوضعها األمني والسياسي من الناحيتين الدولية واإلقليمية
أضعف بكثير من أن تتحدّث بلغة اإلتيان برئيس في سورية
أو تغيير نظام فيها ،أو في أيّ بل ٍد آخر».

السيد

وأ ّكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم
أمين السيد أنّ «المقاومة الشريفة التي تقاتل التكفيريين على
طول السلسلة الشرقية وفي الداخل السوري هي التي فرضت
على األميركيين وغيرهم أن يدعو لبنان إلى محادثات حول
سورية في فيينا ،وليس االلتزام بسياسة النأي بالنفس».
وأشار السيد خالل االحتفال التأبيني الحاشد الذي أقامه
حزب الله بمناسبة مرور أسبوع على وفاة السيد علي محمد
الحسيني في «مجمع سيد الشهداء» في الهرمل بحضور نواب
من تكتل بعلبك – الهرمل ،وعلماء دين وحشد من الفعاليات
واألهالي ،إلى «أ ّننا موجودون في معركة مصيرية كبرى
تتعلّق بمستقبلنا ووجودنا وكراماتنا وأعراضنا وحريتنا
واستقاللنا ،وبقيمتنا اإلنسانية .وبأ ّننا مهدّدون في وجودنا
كبشر ،وندافع في هذه المعركة عن هذا الوجود والمستقبل».

قاووق

واعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ
نبيل قاووق أ ّنه «لوال تساهل فريق  14آذار لما كان لداعش أن
يحت ّل مساحات واسعة من جرود رأس بعلبك ،وعندما نجدها
اليوم تتقدّم من تدمر إلى «القريتين» وقبلها إلى مهين ،فذلك
يعني أنّ الهدف هو تقريب المسافة إلى لبنان».
و قال قاووق خالل احتفال للحزب في بلدة كفركال الجنوبية
«لم يفاجئنا أنّ موقف فريق  14آذار كان سلبيا ً من المقاومة
خالل مواجهتها للعدوان اإلسرائيلي في حرب تموز ،2006
وكذلك فإنّ موقفه اليوم سلبي أيضا ً من المقاومة وهي تواجه
العدوان التكفيري ،فنحن نعرف تماما ً طبيعة العالقة بين 14
آذار وعلى رأسه حزب المستقبل مع النظام السعودي ،وهذا ما
ال يجعلنا نتفاجأ في أنّ حزب المستقبل كان أ ّول المتورطين
ّ
بالتدخل في سورية» ،مؤكدا ً أن هذا التدخل «ليس بتوزيع
البطانيات والحليب ،وبالمقابل فإنه وأم��ام تزايد الخطر
التكفيري على لبنان ،ومهما كانت الضغوطات الميدانية
والسياسية واإلعالمية ،فإننا س ُنكمل ما بدأناه حتى نحمي
وطننا وأهلنا ،وسننتصر في هذه المعركة كما انتصرنا على
العدو اإلسرائيلي».
وت��ط � ّرق ق���اووق إل��ى قضية العسكريين اللبنانيين
المخطوفين ،الفتا ً إلى أنّ «السبيل األقرب واألضمن لتحرير
هؤالء هو لدى فريق  14آذار ،فالجهة الخاطفة مدعومة من دول
معروفة ،وهي نفسها التي تدعم فريق  14آذار ،وبالتالي على
هذا الفريق المسارعة إلى موقف وطني ومسؤولية تاريخية
إنسانية باستخدام صداقاته مع الدول الداعمة للخاطفين
لتأمين إطالق سراح العسكريين اللبنانيين ،فلم يعد س ّرا ً أنّ
الذي يدعم جبهة النصرة هي دول الخليج وتركيا ،وأنّ الذي
يدعم  14آذار وحزب المستقبل هي هذه الدول نفسها».

رعد

ودعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،من
جهته« ،فريق  14آذار ،وحزب المستقبل الذي يش ّكل هذا
الفريق ،أن يستلهم الد ّقة والوعي والحكمة في إدارة الشؤون،
وخصوصا ً في هذه المرحلة التي هي من ّ
أدق المراحل».

رعد متحدثا ً في جباع
وتوجه رعد خالل كالم النائب رعد خالل االحتفال الذي
ّ
أقامه حزب الله للشهيدين علي األكبر محمد خشفة ومحمد
سعيد فواز ،في بلدة جباع الجنوبية ،إلى الفريق المذكور
قائالً «تعالوا لنبني وطن المساواة ونق ّرر قانون انتخاب
تمثيلي عادل ومنصف ال نحسب دوائره وفق حسابات الربح
والخسارة ال لنا وال لكم ،فإنّ أحسن قانون تمثيلي هو القانون
الذي يعتمد النسبية لكي نعطي المواطن حقه في اختيار
الممثل الشرعي له ،والذي يريده».

فياض

وأ ّكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض خالل
حفل تأبيني في حسينية بلدة الطيري الجنوبية أ ّننا «ال نريد
حروبا ً مفتوحة ،بل نريد لألزمات التي تعصف بالمنطقة
العربية وفي طليعتها سورية أن ُتح ّل سياسياً ،وأن تجد
لها حلوال ً عادلة وإصالحية قادرة على احتواء ك ّل المك ّونات
والتنوع في إطار من الوحدة والتكامل» ،مح ّذرا ً «من الحلول
الطائفية أو المذهبية ،ألنّ كل األزم��ات في سورية والعراق
واليمن والبحرين تحتاج إلى حلول وطنية ،وليس طائفية».

محامي الحزب ير ّد على �صادق:
ُتثير ال�صحافة لذ ّر الرماد في العيون
ر ّدا ً على ما ذكرته اإلعالمية ديما صادق عن أنّ حزب
الله رفع ضدّها دع��وى ،بتهمة «القدح وال��ذ ّم» استنادا ً
وجهتها إلى ضيفها فيصل عبد الساتر خالل
إلى أسئلة ّ
حلقتها األخيرة معه على محطة أل بي سي» ،مشيرة إلى
أنها تبلّغت من المباحث الجنائية المركزية استدعاءها
كمدّعى عليها يوم األربعاء المقبل .أوضح محامي حزب
الله النائب السابق الدكتور نزيه منصور في بيان ،أنّ
صادق «دأب��ت على إث��ارة ال��رأي العام بادّعاءات ال تمتّ
إلى الحقيقة ِ
بصلة ،وهذا ما يُثبته زعمها األخير ،أنّ هناك
دعوى ضدّها ،مقدّمة إلى النيابة العامة التمييزية بنا ًء
على مقابلة أجرتها مع أحد اإلعالميين بتاريخ 10 – 28
  .2015والحقيقة هي أ ّنه في أواخر الشهر الثامن منالعام الحالي ،قامت السيدة صادق باالفتراء والتج ّني
على موكلي (حزب الله) والتشهير به ،وقد تناقلت هذه
االفتراءات وسائل إعالم عدّة ،ولن ندخل في تفاصيل هذه
القضية ،التي أصبحت أمام النيابة العامة التمييزية،
التي أحالتها إلى المرجع المختص للتحقيق فيها ،وفقا ً
لألصول.
وب��دال ً من أن تتراجع اإلعالمية المذكورة ع ّما قالته،
قفزت نحو األمام ،بإثارة الصحافة واإلعالميين وذ ّر الرماد
في العيون ،وهذا ما يثبت سوء نيّتها ورغبتها في حرف
القضية عن مسارها الحقيقي ،وتحويلها إلى قضية رأي
عام ،مستغلّة صفتها اإلعالمية».
لذلك ،أهاب منصور «بوسائل اإلع�لام وباإلعالميين،
أن يتوخوا الدّقة في التعاطي مع هذه القضية ،وترك
المسارات القانونية تأخذ مجراها ،إحقاقا للحق ،وحفظا ً
لحقوق مو ّكلي ،مع مراعاة حق الرأي العام في اإلطالع
على تفاصيل القضية».

