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حمليات

لي الفرز في عين بعال والكفور جنوب ًا
الموافقة على اعتماد َ
معم ْ

الم�ساكنة مع �شركائنا»
«قبلنا ت�شريع ال�ضرورة حتى ال نخد�ش ُ

«الوفاء للمقاومة» :نريد رئي�س ًا
قوي ًا ال تابع ًا لل�سعودية

مكب «كو�ستا برافا» اليوم
ال�شويفات تح�سم قرارها حول ّ
والم ّر يقترح �إن�شاء معمل في برج حمود لمعالجة النفايات

أ ّك���دت كتلة «ال��وف��اء للمقاومة»
أ ّنه «ليس لدى حزب الله أيّة قناعة
بتشريع الضرورة ،فالتشريع يجب
أن يكون تشريعا ً مفتوحاً».
وقالت« :قبلنا تشريع الضرورة
ف��ي ه��ذه المرحلة حتى ال نخدش
ال ُمساكنة التي تجمع بيننا وبين
شركائنا» ،وك ّررت أنّ
«ما نريده هو رئيس قوي وليس
رئيسا ً تابعا ً لهذه الدولة أو تلك ،وال
سيّما النظام السعودي».

رعد

المر خالل المؤتمر الصحافي
فيما ي َ
ُنتظر أن ُتعلِن فعاليات الشويفات
مكب «كوستا برافا» ،قدّم النائب
قرارها بشأن ّ
ميشال المر اقتراحا ً لحل أزمة النفايات في
قضاء المتن الشمالي ،بإنشاء وتركيب معمل
لمعالجتها في برج حمود.
وعُ ��ل��م أنّ ملف النفايات سيحتل حيّزا ً
واس��ع�ا ً من جلسة ال��ح��وار الوطني اليوم،
وستكون لرئيس الحزب الديموقراطي النائب
طالل أرس�لان ،مداخلة س ُتبل ِور خطة وزير
الزراعة أكرم شهيّب؛ إذ سيحسم موقفه من
مكب «كوستا برافا» التابع
نقل النفايات إلى
ّ
لبلدية الشويفات ،بعد تطويره إلى مطمر
يستوفي الشروط البيئية والصحية.

الم ّر

ف���ي غ��ض��ون ذل����ك ،وب��ع��د اج��ت��م��اع��ات
وم��ش��اورات أجراها مع مختلف الفاعليات
المتنية السياسية والبلدية ،قدّم النائب الم ّر
موسع لبلديات المتن الشمالي
خالل اجتماع
ّ
أمس ،اقتراحا ً لحل أزمة النفايات في قضاء
المتن الشمالي ،يقوم على العودة إلى موقع
ُحدِّد في المرسوم  682الصادر العام ،1990
إلنشاء وتركيب معمل لمعالجة النفايات ،ذلك
خصصة والواقعة عند ساحل
أنّ المساحة ال ُم ّ
برج حمود ال تزال موجودة وصالحة إلنشاء
المعمل ،على أن يت ّم الطلب من الحكومة
الموافقة على ما تض ّمنه المرسوم المذكور
وف��ق �ا ً لنصوص ج��دي��دة ،فيصبح الموقع
مخصصا ً إلنشاء معمل لمعالجة النفايات في
ّ
منطقة المتن.
وقدّم المر شرحا ً ُمسهبا ً عن المكان وكيفية
المعالجة مستمزجا ً آراء جميع رؤس��اء
البلديات الذين أثنوا على االقتراح ال ُمقدَّم؛
حيث ف ّوضوه متابعة الموضوع ،وإج��راء
ال ُمقتضى ،والتواصل مع الحكومة اللبنانية
لوضعه موضع التنفيذ.
وأشار الم ّر إلى أنّ «المهلة التي يتطلّبها
تنفيذ المشروع المقت َرح يجب أن ال تتجاوز
الستة أشهر .والمطلوب من البلديات خالل
هذه األشهر الستة أن توافق على المك ّبات
التي تقترحها الحكومة خارج منطقة المتن،
وتدفع البلديات المبالغ المحدّدة لذلك».
وأ ّكد المر أنّ «الموقع المحدد بالمرسوم
رقم  ،652يش ّكل اقتراحنا هذا ،وال عالقة له
بالمطمر الموجود على شاطئ البحر في برج
حمود ج ّراء ال ّردم ورمي النفايات فيه خالل
السنوات السابقة».

ممثلو الجمعيات في الشوف

اجتماع جنوبي

أم��ا جنوباً ،فقد عُ قد اجتماع بدعوة من
مكتب الشؤون البلدية واإلختيارية المركزي
في حركة «أم��ل» والعمل البلدي في «حزب
ال��ل��ه» ف��ي مكتب ال��ب��ل��دي��ات ال��م��رك��زي في
الحركة ،حضره رؤس��اء ا ّت��ح��ادات أقضية
ص��ور ،الزهراني ،جبل عامل ،بنت جبيل،
القلعة ،إقليم التفاح ،جبل الريحان ،الشقيف،
ومسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة
«أمل» بسام طليس ،ومسؤول العمل البلدي
في «حزب الله» سلطان أسعد ،إضافة إلى
أع��ض��اء م��ن مكتبي البلديات ف��ي الحركة
وحزب الله.
وقال طليس« :هذا اللقاء يأتي بتوجي ٍه من
دولة الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر
الله ،وقيادتي حركة أمل وحزب الله للذهاب
إلى ترجمة ّ
خطة النفايات التي أق ّرتها اللجنة
المكلفة والتي ستق ّر في الحكومة ،ونحن
طبعا ً جزء من هذه الحكومة».
وإذ ُرفض الكالم الذي ت ّم تداوله في اإلعالم
عن «عدم السير ببعض المطامر في مناطق
مع ّينة حتى يت ّم إق��رار مطامر ف��ي مناطق
أخرى» ،اعتبر أنّ «هذا الكالم مؤسف ،وهذه
اللغة ال تعبّر عن الوحدة الوطنية».
ولفت طليس إلى أ ّنه «يُصار اآلن إلى تحديد
خطط لحل مشكلة النفايات ف��ي الجنوب
والضاحية الجنوبية وبعلبك  -الهرمل ،على
قاعدة «كل ديك على مزبلته صيّاح».
وأ ّكد أنّ حركة «أمل» و«حزب الله» أعلنا
«منذ البداية الجهوزية للمساعدة في حل
مشكلة النفايات ،وإقرار الخطة الموضوعة
م��ن ِق� َب��ل الحكومة» ،وق��ال« :إن��ن��ا م��ع مبدأ
تقليل انتشار المطامر والمعامل في الجنوب،
والحركة والحزب يرفضان نقل أيّة نفايات
من غير منطقة الجنوب إلى محافظتي النبطية
والجنوب .أما بالنسبة للضاحية الجنوبية
ف��ت� ّم��ت ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى اع��ت��م��اد معمل ف��رز
النفايات في العمروسية والمطمر المو ّقت في
الشويفات/خلدة .أما في ما يتعلق ببعلبك
– الهرمل ،فسيكون هناك اجتماع في األيام
المقبلة ولقاء خ��اص مع رؤس��اء اتحادات
البقاع لمواكبة تنفيذ األشغال في معمل الفرز
في المنطقة» .وأع��اد تأكيد «ض��رورة إيجاد
الحلول السريعة قبل تفاقم األزمة».
بعد ذلك تحدث أسعد مؤ ّكدا ً أنّ «معمل كفور
مكب
دخل حيّز التنفيذ ،والموجود حاليا ً هو
ّ
عشوائي .ولفت إلى «ض��رورة حسم ملكية

العقارات والدراسات البيئية قبل التلزيم كي
ال نذهب إلى مشهد «ناعمة  ،»2مشيرا ً إلى أنّ
«الخطة الموضوعة اآلن بحاجة إلى أشهر
لبدء تنفيذها وتأمين األموال الالزمة لها».
وأ ّك���د أنّ «التمويل األس��اس��ي للمعامل
والمطامر يجب أن يكون من الدولة ،وليس
من االت��ح��ادات والبلديات ،ألن��ه ال يمكن أن
يكون التمويل من أم��وال الصندوق البلدي
المستقل وعائدات الهاتف الخلوي».
وب��ع��د ال��م��ن��اق��ش��ات وال���م���ش���اورات بين
الحضور صدر التالي:
أوالً :الموافقة على اعتماد معملي الفرز
الصحي في ص��ور (عين بعال) والنبطية
(الكفور) ومطمرين صحيّين كأساس للح ّل.
ث��ان��ي�اً :رف��ض االت��ح��ادات رف��ض �ا ً قاطعا ً
تح ّمل أعباء تكاليف إنشاء المعامل والمطامر
وتشغيلها ،وال سيّما من أم��وال الصندوق
البلدي المستقل ،وعائدات الهاتف الخلوي.
ثالثاً :رفض االتحادات نقل أيّة نفايات من
أ ّية منطقة إلى محافظتي الجنوب والنبطية .
رابعاً :التأكيد أنّ هذه الحلول مؤقتة ،على
أن يت ّم الحقا ً اعتماد الخطة االستراتيجية
التي أق ّرتها الدولة في العام .2010
خامساً :ترفع االتحادات الخيارات العقارية
المناسبة إلى الجهات الرسمية العتمادها
والمباشرة بتنفيذ األعمال المطلوبة.
سادساً :بدء االتحادات بالترويج لفكرة
عملية ال��ف��رز م��ن المصدر ،وذل��ك م��ن خالل
إطالق ندوات وورش وأنشطة ،تساعد على
ذلك.
سابعاً :اإلبقاء على االجتماعات واللقاءات
المفتوحة لمواكبة تنفيذ المق ّررات والخطة
مع المعنيّين».
من جهة أخرى ،أ ّكد رئيسا بلديتي أنصار
صالح عاصي ،وسيناي حسن قبيسي في
بيان مشترك« ،رفضهما تحويل وادي بصفور
مكب للنفايات» ،ولفتا إلى أنّ «أحدا ً لم
إلى
ّ
ي ّتصل بهما في هذا الشأن» ،وأشارا إلى «أ ّنهما
لن يقبال بأيّ ضرر قد يلحق بالمواطنين».

جمعيات الشوف

وع��ق��دت جمعيات المجتمع المدني في
منطقة الشوف اجتماعا ً
موسعاً ،وذلك بدعوة
ّ
من جمعية «لنا الشبابيّة» للتباحث في أزمة
النفايات ومخاطرها وتداعياتها الحاصلة
على مستوى الوطن ،واستنكرت في بيان
«غياب المسؤولية من ِقبَل الطبقة السياسية
ومن الناس والمجتمع ،إزاء مشكلة النفايات

الخازن ّ
ندد باالعتداء على الجي�ش:
نرجو من اهلل �أن يُلهم النواب انتخاب رئي�س

خالل القداس
أقام المجلس العام الماروني قدّاسا ً إلهيا ً في مدافن رأس
النبع لراحة نفس الموتى الراقدين ،حيث احتفل بالذبيحة
اإللهية األب سالم الحاج بحضور رئيس المجلس الوزير
السابق ودي��ع ال��خ��ازن ،وأع��ض��اء المجلس ،وح��ش� ٌد من
المؤمنين.
وألقى الخازن كلمة قال فيها« :نتذ ّكر اليوم موتانا جميعا ً
وكل اللبنانيين الذين رحلوا عن هذه الدنيا ،خصوصا ً في
هذه الظروف الصعبة».
أضاف أنّ «اللبنانيين يعيشون في حالة كآبة م ّما وصلت
إليه األمور في البالد ،ونصلّي أيضا ًلكي يُلهم الرب المسؤولين
أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية المطلوبة منهم ،ويجلّسوا
االعوجاج إلى ح ّل في البلد على جميع األصعدة ،إن كان
على صعيد مؤسسات الدولة أو على الصعيد االقتصادي
الذي يُنذر بالشر المستطير .ونرجو من الله أن يُلهم السادة
أعضاء مجلس النواب أن يعودوا إلى صوابهم ويجتمعوا
في المجلس النيابي وانتخاب رئيس للبالد ،ألنّ رئيس
الجمهورية يُعيد العجلة المؤسساتية إلى مكانها المطلوب
وننتهي من هذه التوترات التي نعيشها يومياً».
وك ّرر «الدعوة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي
يتم ّتع بعقل نيّر ومسؤولية عليا ،أن يساعد على حل جميع
العُ قد ،ونعلم أنّ الرئيس بري رجل قادر ويتعاون مع رئيس
الحكومة تمام سالم لما فيه خير البالد .ونصلّي لهم أن يُو َّفقوا
في المهام الملقاة على عاتقهم في هذه األيام الصعبة».
وط��ال��ب «ب��ح� ٍّل شامل لموضوع النفايات ال��ذي بات

موضوع الساعة والذي ال يمكن للبناني إالّ أن يعيش برفاهية
ونظافة».
من جه ٍة أخ��رى ،ن �دّد الخازن ،في تصريح ،باالعتداء
على الجيش الذي أودى بحياة الرقيب أول مارون خوري
والجندي ميشال الرحباوي ،اللذين استشهدا فجر أمس إثر
تع ّرض دورية تابعة لمديرية االستخبارات كانا في عِ دادها،
إلى إطالق نار من ِقبَل مسلحين مطلوبين للعدالة في محلة
المعاملتين.
وقال« :إذا كان أمن الشعب اللبناني خطا ً أحمر في عُ رف
الجيش وقائده العماد جان قهوجي ،فالحريّ أن يكون أمن
يمس كل
ُمس ،ألنه ّ
الدولة وسياجها الحامي خطا ً أحمر ال ي ّ
اللبنانيين».
وشدّد على أنّ «أمن الجيش ليس قابالً أليّة مراجعة ما
ِ
يحاسب ويعاقِب بأشد
لم تكن في نطاقها القانوني الذي
األحكام .وإذا كانت مديرية التوجيه قد أنذرت ك َّل من يتواطأ
في إخفاء وتسهيل أمر الفا ّرين من وجه العدالة ،فألنها
حسمت أمرها للقبض على المجرمين بي ٍد من حديد ،وسوقهم
إلى العدالة التي تضع ح ّدا ً لهذا التطاول والتج ّرؤ على حرمة
السلطتين العسكرية والقضائية».
ُّ
وإذ استنكر «هذا العمل ال ُمسيء إلى مه ّمة الجيش» ،طلب
«رفع الغطاء عن المرتكبين ،كائنا ً من كان الجاني» ،مؤ ّكدا ً
«تعاطفنا مع المؤسسة العسكرية التي هي من ك ِّل اللبنانيين
ولك ِّل اللبنانيين تحت سقف األمن واحترام القوانين».

وما يستتبعها من مخاطر ،بسبب األمطار
وعمليات الحرق العشوائية ،واستيائها من
الحالة التي أوصلت الوطن إلى مظاهر ال تليق
بثقافة وحضارة اللبنانيين ،واستغرابها
المماطلة في تنفيذ خطة «اإلنقاذ» المقترحة
من ِقبَل وزير الزراعة أكرم شهيّب».
وأعلنت «التحرك باتجاه رئاسة مجلس
ال���وزراء ،وستطالبه بكشف ما يجري على
هذا الصعيد ،فإن كان من يعرقل هو الطبقة
السياسية فسنتح ّرك في الشارع ،وإذا كان
ال��ح��راك المدني نذ ّكركم بأ ّننا نحن أيضا ً
«حراك مدني» و«مجتمع مدني».
وأشارت إلى «أنّ ث ّمة خطة حل للمشكلة،
�ض ب��ه��ا ،أو ف��ل��ي��ت��ق�دّم ال��م��ع��ارض��ون
ف��ل��ن��م� ِ
والمعرقلون بخطة إنقاذ بديلة» ،مطالب ًة
«بتسريع تنفيذ خطة الوزير شهيّب الوطنية،
وك��ش��ف ال��م��س��ت��ور وأس���م���اء المعرقلين،
ومحاسبة كل من يتواطأ على صحة المواطن
اللبناني».
ويجتمع وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبو
فاعور في مكتبه في ال��وزارة ظهر اليوم مع
لجنة ال��ط��وارىء لتقييم المخاطر الصحية
للنفايات.
إل��ى ذل��ك ،أعلن ح��زب «الخضر» رفضه
«إقامة محارق للنفايات المنزلية ،لما لها
من مخاطر على الصحة العامة والبيئة».
وجه رسالة إلى الوزير السابق
وأوضح أ ّنه ّ
فادي عبود «بنا ًء على دراس��ة علمية» بيّن
فيها «أضرار المحرقة التي شرع بتركيبها في
عين السنديانة  -ضهور الشوير».
ورأى رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي»
عمر غندور في بيان« ،أ ّنه ما من بلد في العالم
تتقدّم فيه مصالح السياسيّين وذوي السلطة
وال ُمحاصصة على صحة الناس وسالمة
البيئة والسمعة ال��وط��ن��ي��ة ،بدليل تع ّثر
االتصاالت والمماحكات التي تدور حول ملف
النفايات ،وأنه في حين استبشر اللبنانيون
بالتوصل إلى اتفاق نهاية األسبوع الماضي،
إذ هم يُفاجَ ؤون بمراوحة الملف في مكانه
وظهور مطبّات جديدة خاضعة لجغرافيا
النفوذ والمنطقة ،ومالكي العقارات».
واعتبر أنّ «أخطار التلوث البيئي الذي
يهدّد صحة الناس تساوي صفرا ً لدى الطبقة
السياسية ،حيث أصبحنا ال ن��دري إلى من
نشتكي .إل��ى دول��ة عاجزة أم إل��ى حكومة
متناحرة ،أم إلى برلمان لم يعد له وظيفة إال
التمديد لذاته ولألزمات المتراكمة؟».

وفود حزبية ع ّزت زا�سيبكين
ب�ضحايا الطائرة المنكوبة
واصل السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين ،استقبال ال ُمع ّزين
ّ
تحطمها في سيناء.
بالطائرة الروسية التي سقطت في مصر بعد
و َتقدّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،بالتعازي باسم لبنان
حكوم ًة وشعبا ً إلى الحكومة الروسية وذوي ضحايا الطائرة الروسية .وم ّثل
باسيل في تقديم التعازي في السفارة الروسية في بيروت مستشاره للشؤون
الروسية أمل أبو زيد.
كما زار السفارة وفد من التيار الوطني الحر ض ّم النواب سيمون أبي رميا،
حكمت ديب وزياد أسود ،مع ّزيا ً باسم رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح ميشال
عون.
كذلك ق �دّم وف��د من الحزب التقدّمي االشتراكي ،ض � ّم :أمين الس ّر العام
ظافر ناصر ،الدكتور حليم أبو فخر الدين ومف ّوض الشؤون الداخلية هادي
أبو الحسن ،التعازي باسم رئيس الحزب النائب وليد جنبالط إلى السفير
زاسيبكين.
وزار رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين ،مق ّر السفارة مع ّزيا ً بضحايا
الطائرة الروسية ،وأوضح تقي الدين في تصريح« ،أنّ الزيارة كانت أيضا ً
مناسبة للتشاور في األوضاع على الساحتين اإلقليمية والمحلية»ُ ،معربا ً عن
تقديره لـ«الدور الذي تلعبه روسيا في هذه المرحلة وسعيها الدؤوب من أجل
ضرب القوى اإلرهابية التكفيرية في سورية ،لِما تش ّكله هذه القوى من خطورة
ليس فقط على العالمين العربي واإلسالمي ،بل على مستوى العالم بأكمله».
ودعا تقي الدين ،القوى العالمية مجتمعة إلى أن «تحذو حذو روسيا وتعمد
إلى ضرب اإلرهابيّين التكفيريّين ،ألنّ خطرهم سينال منهم عاجالً أم آجالً».
ود ّون تقي الدين كلم ًة في سجل التعزية.
وأبرق الرئيس فؤاد السنيورة إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،للتعزية
بضحايا الطائرة مطالِبا بـ«إجراء تحقيق سريع وشفاف ،للوقوف على أسباب
هذه الكارثة الكبيرة والمؤلمة».

تقي الدين يعزي زاسيبكين

ونبّه رئيس الكتلة النائب محمد
رعد إلى «خطورة التسبّب بالفوضى
في المؤسسة العسكرية نتيجة عدم
تأمين االعتمادات لرواتبهم».
وقال خالل احتفال تأبيني أقامه
حزب الله في ذكرى أسبوع الشهيد
محمد ص��ال��ح ف��ي ب��ل��دة تفاحتا:
«ال��ي��وم ال توجد اعتمادات لصرف
بعض ال��روات��ب للموظفين ،ومنهم
العسكريون» ،متسائالً «إذا كان من
موجب للتسبّب بضائقة أوبفوضى
ِ
في المؤسسات العسكرية واألمنية
حجة أننا ال نش ّرع إالّ ما نعتبره
تحت ّ
ضرورة».
وتابع« :هل يمكن أن نصرف النظر
ع��ن روات���ب يستح ّقها الموظفون،
وخصوصا ً العسكريين الذين يبذلون
جهودا ً في مالحقة اإلرهابيين ،وفي
االنتشار على طول األرض اللبنانية
م��ن أق��ص��ى ال��ج��ن��وب إل���ى أقصى
الشمال؟ وهل علينا أن ننتظر ،لتأمين
رواتب هؤالء العسكريين ،انتهاء نزق
وع��ن��اد بعض المكابرين م��ن أهل
السلطة في لبنان؟».
وأعلن أنّ «ليس لدى حزب الله أيّة
قناعة بتشريع الضرورة ،فالتشريع
يجب أن يكون تشريعا ً مفتوحاً».
وق���ال« :نحن إن قبلنا بتشريع
ال��ض��رورة في ه��ذه المرحلة ،فذلك
حتى ال نخدش المساكنة التي تجمع
بيننا وبين شركائنا الذين يخطئون
النهج في إدارة شؤون هذا البلد».

الساحلي متحدثا ً في إيعات

الموسوي

وأ ّك��د عضو الكتلة النائب نواف
الموسوي ،خالل مسيرة عاشورائية
ّ
نظمها ح��زب الله في بلدة أنصار،
تخلّلها ع��روض كشفية أنّ الحزب
«ال يقبل كما ال يقبل أحد في العالم
أن تتو ّلى أميركا أو «إسرائيل» أو
السعودية تسمية رئيس للجمهورية
في لبنان».
وق���ال« :إنّ م��ا ن��ري��ده ه��و رئيس
ق���وي يستند إل���ى ق��اع��دة شعبية
وصاحب قرار مستقل ،وليس رئيسا ً
تابعا ً لهذه الدولة أو تلك ،وال سيّما
ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي» ،م��ش��ي��را ً إل��ى
«التضحيات التي قدمتها المقاومة
في مواجهة العدو الصهيوني ،والتي
أصبحت ضمانة للبنان وحصانته
في مواجهة العدو الصهيوني الذي
المس بأمن لبنان،
لم يعد بمقدوره
ّ
واالعتداء عليه».

الساحلي

وأشار عضو كتلة «الوفاء» النائب
ن��وار الساحلي ،خالل حفل تأبيني
للشهيد مصطفى عبد الساتر في
بلدة إيعات ،أنّ «هذا البلد ال يُحكم
باالستئثار ،وال بالنكد السياسي.

وف��ري��ق  14آذار وعلى رأس��ه تيار
«ال��م��س��ت��ق��ب��ل» ُي��ع��رق��ل ك��ل ش��يء،
وأدخلوا البلد خالل فترة حكوماتهم
السابقة منذ تسعينات القرن الماضي
في األزم���ات ومنها أزم��ة النفايات،
وتوريط البلد بحوالى سبعين مليار
دوالر دين».
وق��ال« :ال ب ّد من الحوار من أجل
مصلحة ال��ب��ل��د ،ول��ي��س م��ن أج��ل
السعودية وغيرها من الخارج ،وإ ّننا
ننصح فريق  14آذار بعدم ال ّرهان
على الخارج ألنّ هذا الفريق ال يعني
للخارج شيئا ً في الوقت الحالي،
وليس على سلّم أولوياته».
وس����أل ال��س��اح��ل��ي« :ل����وال ه��ذه
المقاومة ه��ل ك��ان لبنان م��وج��ودا ً
في المعادلة؟ وهل دُعي إلى مؤتمر
فيينا؟».
وختم« :ما أنجزته هذه المقاومة
في عملها العسكري االستباقي منع
«داعش» وأخواتها من احتالل لبنان،
كما فعلت في دول أخرى مثل سورية
والعراق ،حيث احتلّت خالل ساعات
أراض��ي تبلغ عشرات األضعاف من
مساحة لبنان ،فك ّل الفضل للمقاومة
ومجاهديها وشهدائها في تحصين،
وحماية هذا البلد».

«�أمل» :الحوار منع الفتنة
وعلى الجميع تقديم تنازالت للوطن
أ ّكدت حركة «أمل» أنّ طاولة الحوار هي التي منعت
الفتنة ،داعي ًة الجميع إلى تقديم تنازالت في ك ّل المل ّفات
لمصلحة الوطن.
و في السياق ،أ ّكد نائب رئيس المكتب السياسي في
الحركة الشيخ حسن المصري ،أنّ «لبنان يتع ّرض ألبشع
المؤامرات ،ومن يعتقد أنّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية
قدر ،يكون واهماً .هذه مؤامرة خارجية ُتن َّفذ بأيدينا نحن
أبناء الداخل ،وما نحن فيه من مآس وويالت كلّه من ُّ
تدخل
اآلخرين في انتخابات الرئاسة األولى عندنا في لبنان».
وأضاف المصري في احتفال تأبيني في حسينية بلدة
بريتال« :لقد حاولنا جاهدين التوصل إلى انتخاب رئيس،
وقال لهم دولة الرئيس نبيه بري ،وكان ميشال سليمان ال
يزال رئيسا ً للجمهورية ،تعالوا نتحلّق حول طاولة نصنع
صنع في لبنان،
رئيسا ً للجمهورية اللبنانية مكتوبا ً عليه ُ
لكن هناك من ال يزال يراهن على الخارج وينتظر أن تأتيه
األوامر من الخارج ،ولم يبلغ سنّ الرشد لكي يق ّرر لنفسه،
ولكي يعطي من نفسه القرار».
واعتبر أنّ «طاولة الحوار هي التي منعت الفتنة في
لبنان ،والتي سبقها طاولة ُم ّ
صغرة ثنائية بين األخوة في
حزب الله واألخوة في تيار المستقبل ،وث ّبتنا األمن عبر
هذه الطاولة وازداد تثبيته بطاولة الحوار الجامعه في
المجلس النيابي».
واعتبر عضو المكتب السياسي في الحركة النائب علي
خريس ،خ�لال مجلس عاشورائي في بلدة ب��رج رحال
الجنوبية ،أنّ «على الجميع أن يُقدّم تنازالت سياسية
في ك ّل الملفات ،ومن رصيده السياسي ،ومن مكتسباته
الطائفية لمصلحة الوطن ،ألن بقاء الوطن هو لمصلحة
الجميع .وال يظنّ أحد ما في لبنان وغير لبنان أنّ هذا
ُقسم ،فقد حاول البعض في
الوطن الصغير يتج ّزأ أو ي ّ

ُقسم
السابق من خالل العزل واالحتالل والسيطرة أن ي ّ
لبنان فلم يستطع».
ودع��ا الجميع «إل��ى التجاوب مع الرئيس نبيه بري
في الحوار ،وعقد الجلسة التشريعية لتحقيق مصالح
المواطنين».
وأ ّكد عضو المكتب السياسي في الحركة النائب علي
بزي ،في احتفال تأبيني في روضة الشهيدين «أنّ حركة
أمل كانت وما تزال في المواقع المتقدمة في لبنان ،منحازة
إلى قضايا الناس والوطن في سبيل الحقوق والحرية،
والسيادة لهذا البلد».
أضاف« :أ ّننا في حركة أمل نفتخر بأ ّننا ص ّمام أمان
هذا الوطن ،وسنبقى كما علّمَنا إمامنا القائد السيد موسى
الصدر ،نؤمن بأنّ قوة لبنان بوحدته ومقاومته ،ونحرص
على أالّ يسقط هذا الوطن».
ونبّه إلى «أنّ الوطن والمواطن يعيش حالة ُمزرية من
األزمات ،ولكن كما ك ّنا السباقين في رفع شعار المقاومة،
سنكون السبّاقين في رفع شعار الحوار والوحدة».
واستغرب ب��زي «مقولة تشريع ال��ض��رورة حيث ال
وجود لشيء في علم السياسة أو الفكر السياسي أوالعلم
الدستوري اسمه تشريع الضرورة ،ولكن تنازلنا من أجل
الض ّم في الوطن في وق��تٍ كان األح��رى بنا الذهاب إلى
ضرورة التشريع ،وليس تشريع الضرورة».
وفي حسينية الليلكي أقامت حركة «أمل» مجلس عزاء
تحدّث فيه عضو المجلس االستشاري الدكتور زكي جمعة
فأ ّكد «االستعداد لبذل الدماء في مواجهة العدو الصيهيوني
والتكفيري» ،وأضاف «أنّ المواقف التي ت ّتخذها قياداتنا
لن تكون مواقف قوية إذا كان مجتمعنا مش ّتتاً ،بل تحتاج
إلى مجتمع قوي وإدراك حجم المخاطر المحيطة».

الخطيب :لت�شكيل جبهة عري�ضة
لمكافحة الإرهاب التكفيري
سلّم األمين العام لـ«رابطة الشغيلة» و«تيار العروبة
للمقاومة والعدالة االجتماعية» النائب السابق زاهر
الخطيب ،بطاقات العضوية لدفعة جديدة من المنتسبين
إلى التيار في منطقة البقاع.
وأ ّك��د الخطيب في كلمة له «ض��رورة تشكيل جبهة
عريضة لمكافحة اإلرهاب التكفيري ،وتأكيد ِقيَم اإلسالم
الحقيقية التي تقف إلى جانب ال ُمع َّذبين والمقهورين،
وترفض فرض نشر الدعوة اإلسالمية بالقوة».
وأش��ار إلى أنّ «لقاء فيينا مختلِف عن ك ّل اللقاءات
السابقة حول األزمة السورية من حيث الشكل والمضمون،
وه��و يأتي بعد صمود س��وري��ة ،والمشاركة الروسية
اإليرانية الحاسمة التي غيّرت المعادلة» ،مشيرا ً إلى
أنّ «المبادرة الروسية الحاسمة ،بإعالن حماية سورية
إ ّنما هي أيضا ً من أجل حماية موسكو وشوارعها» ،مؤ ّكدا ً
أنّ روسيا «لن تفشل كما فشلت أميركا ،ألنّ المساهمة
الروسية إ ّنما هي مساهمة جدّية لمحاربة اإلرهاب على
ّ
التدخل األميركي الذي يستهدف توظيف اإلرهاب
عكس
لفرض إمالءات واشنطن على سورية».
وأ ّكد «أ ّننا أمام انتفاضة فلسطينية ثالثة بكل معنى
الكلمة ،وأنّ شباب ونساء فلسطين رفعوا رأس األمة
عالياً».
وتحدّث الخطيب عن الوضع في لبنان فأشار إلى «دور
شباب ونساء لبنان في النزول إلى الساحات لمواجهة
النظام الفاسد الذي نحاربه منذ عقود» ،مشدّدا ً على أنّ
«اإلصالح الحقيقي مع األسف لم تتبلور شروطه بعد»،
ومؤ ّكدا أ ّنه «حتى تتبلور هذه الشروط يجب أن يكون
هناك قانون لالنتخابات على قاعدة النسبية ،ولبنان

دائرة انتخابية واحدة».
وكان االحتفال اس ُته ّل بكلمة لعضو المكتب السياسي
لتيار العروبة في منطقة البقاع الدكتور فواز فرحاتَ ،
لفتَ
فيها إلى الهدف من هذا اللقاء وأهميته .ثم تحدث مسؤول
«رابطة الشغيلة» و«تيار العروبة» في البقاع حسن
عباس ،فأشار إلى «الظروف الصعبة ،والشا ّقة التي
واجهت العمل في البقاع على مدى السنوات الماضية،
والدور الذي لعبه التيار والرابطة في تأكيد الثبات على
خيار المقاومة والعروبة وااللتزام بالثوابت الوطنية
والقومية».

