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«الم�شاريع الأميركية والإ�سرائيلية �ست�سقط»

حزب اهلل :ال�ستمرار الحوار لتجاوز الأزمات
رانيا العشي ـ أحمد موسى
شدّد حزب الله على أهمية استمرار
ال��ح��وار الداخلي لتجاوز األزم���ات،
مؤ ّكدا ً إسقاط المشاريع األميركية
و«اإلسرائيلية» ،ومنتقدا ً الضغوط
السعودية التي ُتما َرس على اإلعالم
ف��ي محاولة إلس��ك��ات ص��وت الحق
والمقاومة.

صفي الدين

وفي السياق ،أ ّكد رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله السيد هاشم
صفي الدين ،أنّ عمليات المقاومة في
جرود عرسال مستم ّرة ،وأنّ «جبهة
النصرة» وكل المجموعات اإلرهابية
هي هدف دائم للمقاومة ،التي تقوم
بواجبها على أكمل وج��ه ،م��ش�دّدا ً
على أنّ «م��ح��اوالت تلميع ص��ورة
«جبهة النصرة» بعد عملية اإلفراج
عن العسكريين ،وإظهارها على أنها
جمعية خيرية تخدم اللبنانيين باءت
الساعين لذلك
بالفشل ،وذهب تعب ّ
بال نتيجة».
وخالل رعايته الحفل التأبيني الذي
ّ
نظمه حزب لله في حسينية اإلمام
الخميني في بعلبك ،بمناسبة الذكرى
السنوية الثانية الستشهاد القائد
حسان اللقيس ،وحضره ن ّواب تك ّتل
بعلبك الهرمل وفعاليات اجتماعية
وس��ي��اس��ي��ة وب��ل��دي��ة واخ��ت��ي��اري��ة
وعوائل الشهداء ،وصف صفي الدين
السعودية بأ ّنها «بلد معتدٍ» ،مشدّدا ً
على ضرورة «ألاّ تحصل السعودية
في أيّ اتفاق سياسي على جوائز
وم��ك��اس��ب ب��ع��د أن د ّم����رت اليمن
وفشلت» .و ُمعربا ً عن أمله في الوقت
ذات��ه بمتغيّرات جديدة ،ومستقبل
تحدّده إرادة الشعوب.
وفي ختام الحفل التأبيني ،جرى
عرض فيلم عن حياة الشهيد اللقيس
تاله مجلس عزاء حسيني.
وبالمناسبة أي��ض�اً ،زار وف��د من
قيادة حزب الله في البقاع وحشد من
عوائل الشهداء والفعاليات ضريح
الشهيد اللقيس في روضة الشهداء
في بعلبك.
وأُقيمت م��راس��م خاصة تخلّلها
وضع أكاليل من الزهر على الضريح
باسم قيادة منطقة البقاع ،والهيئات
الصحيةاإلسالمية،
النسائية،والهيئة ّ
وهيئة دعم المقاومة ،إضافة إلى بلدية
بعلبك وا ّتحاد بلديات بعلبك.

قاووق

من جه ٍة أخرى ،اعتبر نائب رئيس
المجلس التنفيذي ف��ي ح��زب الله
الشيخ نبيل قاووق ،أنّ أش ّد ما يكون
على المتكبّر والمتجبّر هو صوت

الحاج حسن

فياض

الحقيقة أل ّنه يفضح إجرامه.
وأضاف قاووق في كلمة له خالل
الحفل التأبيني ال��ذي أقامه حزب
الله للشهيد حسين محمد يونس
في حسينية بلدة مشغرة في البقاع
الغربي «كل صوت يفضح اإلج��رام
واإلره���اب والتكفير ه��و مستهدف،
لكن لماذا اآلن ،السعودية بعد أن
وصلت إلى مسار الهزيمة المح ّتمة في
اليمن ُتريد أن ُتخفي مشهد الهزيمة
أم��ام أعين شعبها ،فالسعودية ال
تحتمل صورة تقدّم الجيش اليمني
وف��رار الجنود السعوديين من بين
أيديهم ،لذلك كان القرار السعودي
باستهداف قناة «المنار» ،وقد سبقت
السعودية من قبل «إسرائيل» ،التي
عملت على استهداف «المنار» على
القمر األوروب��ي ،لكن مهما كان حجم
االستهداف والضغوطات فإنّ الدور
الذي يقوم به حزب الله يتأ ّلق ويُشرق
أكثر فأكثر وهو على مسار االنتصار».

هو أكثر من ضرورة ،وذلك من أجل أن
تبقى الخالفات السياسية تحت سقف
حماية الوطن ،وحفظ استقراره ،وس ّد
كل المنافذ التي يمكن أن يستغلّها
هؤالء التكفيريون اإلرهابيون وأعداء
ه��ذا الوطن ،وأيضا ً من أج��ل إيجاد
الحلول ألزمتنا السياسية ،وإع��ادة
المؤسسات ،واالت��ف��اق على
إحياء
ّ
قواعد سليمة وصحيحة وحقيقية
لشراكةوطنيةوللتعاونبينالجميع،
ألنّ نظامنا السياسي ال يسمح أليذ فئة
أن ُتملي قرارها أو أن تمارس الغلَبة
في هذا البلد».

الحاج حسن

وأ ّكد وزير الصناعة الدكتور حسين
ال��ح��اج حسن ،خ�لال حفل تأبيني
لوالد رئيس بلدية عين التينة في
البقاع الغربي حسن هاشم ،بحضور
فاعلياتالمنطقةومم ّثلينعناألحزاب
والقوى الوطنية ولفيف من العلماء
وحشد من األهالي ،وذلك في حسينية
بلدة عين التينة في البقاع الغربي ،أ ّنه
«ستسقط أحالم ومشاريع األميركيين
و«اإلسرائيليين» ورجعية العرب
وتخلّفهم وبؤسهم وشقاؤهم ،ومعهم
إرهابيوهم وتكفيريوهم».

فنيش

م��ن ناحيته ،دع��ا وزي���ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس الن ّواب محمد فنيش،
خالل احتفال تربوي في صور ،إلى
«تفعيل الحوار بين مختلف القوى
السياسية مهما كان هناك من انقسام
أو خالف ،سواء كان هذا الحوار ثنائيا ً
أو على المستوى الوطني العام الذي

وقفة تضامنية مع المخطوف يوسف
كبير وكلنا ثقة بمدير عام األمن العام
اللواء عباس إبراهيم».
وت����رك ي��وس��ف ال���ك�ل�ام ل��زوج��ة
ابنه المخطوف ،فقالت 500« :يوم
ونعاني المأساة والوجع» ،مناشد ًة
«داعش» باسمها واسم كل أم وزوجة
التواصل مع الدولة اللبنانية وإرسال
مطالبهم ،الف��ت � ًة إل��ى أنّ «ال��دول��ة
اللبنانية مستعدة للتفاوض معهم».
من جهته ،قال نظام مغيط شقيق
ال��م��ع��اون أول المخطوف إبراهيم
مغيط« :ال يستطيع أح��د أن يعيّر
العسكريين بحريتهم ،فما تح ّملتموه
ليس بالقليل» ،مؤ ّكدا ً «اإلصرار على
االستمرار ،فالهدف واح��د هو عودة
العسكريين الباقين».
�وج��ه إل��ى الحكومة بالقول:
وت� ّ
«ابذلوا قصارى جهدكم حتى نصل
إلى نهاية سعيدة ،وضعنا ثقتنا فيكم
فال تخذلونا ،وسنكون جاهزين أليّ
تحرك إذا لمسنا أي تخاذل منكم».
وك� ّرر الشيخ محمد الحاج حسن
شقيق العسكري المخطوف علي
الحاج حسن مناشدته «كل العقالء
والحكماء ،أن يساهموا في تقديم
أي مساعدة من شأنها اإلف��راج عن
أحبّتنا».
وت��م � ّن��ى س��ف��ي��ر م��ن��ظ��م��ة ح��ق��وق
اإلنسان عضو هيئة سفراء مجلس
الوحدة العربية والتعاون الدولي
خليل أحمد شداد ،على «المسؤولين
بذل الجهود ليكون الجني المثمر».
وأعلن عادل أرسالن تضامنه مع
أهالي العسكريين المخطوفين ،الفتا ً
إل��ى أنّ «صبرهم وإيمانهم يق ّوي
صبرنا وإيماننا» ،معربا ً عن ثقته

ت��رأّس راع��ي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيّين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش ،قدّاسا ً احتفاليا ً في كاتدرائية سيدة النجاة
لمناسبة إطالق سنة ال ّرحمة ،عاونه فيه كهنة األبرشية بحضور حشد كبير من
المؤمنين.
وتخلّل القداس رتبة فتح الباب المقدّس في الكاتدرائية ،فخرج المؤمنون
وتوجهوا بتطواف خاشع
مع الكهنة والمطران من الباب الرئيسي للكاتدرائية
ّ
إلى أمام الباب المقدّس حيث أُقيمت صالة خاصة وبارك درويش الباب بالماء
المقدّس ودخل الجميع عبره إلى الكاتدرائية من جديد.
بعد اإلنجيل ألقى درويش عِ ظة شرح فيها معاني سنة الرحمة ،وماهيّة الباب
المقدّس ،وم ّما قال« :افتتحنا اليوم الباب المقدس وبه نفتتح سنة الرحمة
اإللهية التي أرادها البابا فرنسيس أن تكون سنة مقدّسة ،ونعي بأنّ كل مع ّمد
الحسية والملموسة
هو ابن الرحمة ورسول للرحمة ألنّ المسيحي هو العالمة
ّ
الستمرارية محبة الله التي تغفر وتخلّص».
وختم درويش عِ ظته بالدعوة إلى عيش الرحمة في الحياة اليومية ،وقال:
«علينا أن نصنع الرحمة بأقوالنا ،بأفعالنا وبصلواتنا ومن خالل تصرفاتنا
التي تعكس الرحمة االلهية ،والكنيسة تعلّمنا بأن نكون رحماء وذلك بالقيام
بأعمال ملموسة وبالمحافظة على سمعة اآلخرين .هذه السنة أيضا ً نريد أن
نرجع إلى الله بالتوبة ونتصالح بعضنا مع بعض ،فال خالص لنا من دون
رحمة الله ،وال خالص لنا من دون أن نرحم بعضنا».
كذلك ،احتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر يحيط
به نائبه العام المونسنيور جوزف مرهج ونوابه األسقفيون ورؤساء جامعة
وم��دارس الحكمة ،بقداس افتتاح يوبيل سنة الرحمة اإللهية في كاتدرائية
مار جرجس في بيروت ،شارك فيه الكهنة األبرشيون والرهبان والمكرسون،
والراهبات والمكرسات والمؤمنون والمؤمنات في أبرشية بيروت.
وقبيل القداس أقيمت صالة الرحمة عقبها زي��اح في الشوارع المحيطة
بالكاتدرائية ،تقدم المشاركين به المطران مطر الذي ،واستجابة لدعوة البابا
بفتح باب في كل كاتدرائيات العالم ،تسهيالً للمؤمنين ،بارك باب الرحمة في
كاتدرائية مار جرجس ودعا المؤمنين إلى عبوره «ألنه باب المراحم المفتوح
لجميع التائبين».
وبعد اإلنجيل ألقى مطر عظة من وحي المناسبة.

فياض

من جهته ،شدّد عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب الدكتور علي فياض
على ض��رورة أن يعمل الجميع على
المؤسسات ،وإق���رار قانون
إح��ي��اء
ّ
ان��ت��خ��اب��ات ي��ؤ ّم��ن ص��ح��ة وع��دال��ة
وفاعلية التمثيل ،وعلى تسيير عجلة
الدولة ،ووضع ح ّد للفساد ،ومعالجة
الملفات الحيوية في النفط والكهرباء
والمياه والنفايات ،واعتماد سياسات
ص��ارم��ة ف��ي اج��ت��ث��اث مجموعات
اإلرهاب التكفيري ،وحماية التعايش
ومحاربة ال ّنزعة المذهبية التي تش ّل
النظام السياسي ،وإنتاج ديمقراطية
لبنانية منتجة وفاعلة ال ته ّمش أي
مك ّون طائفي ،و ُتقدِم على التعاون
والتكامل بدل التنافس والصراع.
وأ ّكد فياض خالل احتفال تكريمي
للشهيدين خضر حسين مستراح
ومحمد علي نعمة في بلدة الطيبة
الجنوبية ،أنّ «ف��ري��ق  8آذار وفي
مقدّمه المقاومة ،يؤدّي دورا ً أساسيا ً
في ه��ذه المعركة ،وق��د قطعت هذه
المقاومة شوطا ً كبيرا ً في مواجهة
التحدّيات والتهديدات الكثيرة ،وال
يزال أمامها مسار علينا أن نستكمله
لتحقيق أهدافنا التي نقترب منها يوما ً
بعد يوم ،لذلك فإنّ لحمة هذا الفريق
هي ضرورة قصوى ،وأولوية لدينا».

وقفات ت�ضامنية مع المخطوفين لدى «داع�ش»:
�أملنا كبير باللواء �إبراهيم لتحريرهم
ّ
ن���ظ���م أه����ال����ي ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين ل��دى «داع���ش» ،وقفة
تضامنية ف��ي س��اح��ة اعتصامهم
المستمر منذ  500ي��وم في رياض
الصلح ،بمشاركة العسكريين الـ 16
الذين ُح � ّرروا منذ حوالى أسبوعين
من قبضة جبهة «النصرة» وأهاليهم،
حيث اختلطت مشاعر الفرح والحزن
بين من يتل ّقى التهنئة بحريته ،ومن
يتل ّقى كلمات الصبر وع��دم اليأس
بتحرير الـ 9الباقين.
شارك في اللقاء التضامني النائب
خالد زه��رم��ان ،وحشد من عناصر
الدفاع المدني ومم ّثلون من المجتمع
المدني ،وهيئات ،وشخصيات.
بعد النشيد الوطني ،وتقديم من
رياض عبيد ،ألقت ابنة المح ّرر عباس
مشيك ،فاطمة ،كلمة «الطفولة»،
فقالت« :ذقتُ طعم الفرح عندما تح ّرر
وال��دي ،لكن هناك أطفاال ً ال يزالون
مشتاقين لمناداة والدهم بكلمة بابا.
لك ّنهم حتى اآلن ال يستطيعون ذلك.
فقد ذرفنا الدموع ألكثر من سنة و4
أشهر وصلّينا كثيرا ً ليتحرر بابا
ورفاقه ،واليوم نصلّي حتى يتح ّرر
الباقون».
وأل��ق��ى كلمة أه��ال��ي العسكريين
ال��م��ح� ّرري��ن المختار ط�لال طالب،
الذي أعرب عن فرحته بتحرير ابنه
ورف��اق��ه ،وق��ال« :ل��م يم ّر علينا مثل
هذه الفرحة ،لكنها ما زالت منقوصة،
فالغصة تحرق قلوبنا على أبنائنا
ّ
الذين ما زالوا في األسر .نتض ّرع إلى
الله كما منّ علينا بأبنائنا أن يمنّ
على أخواننا الباقين في هذه الساحة
بخالص أبنائهم الذين هم بمثابة
أبنائنا».
وع ّزى طالب «الوطن والمؤسسة
ال��ع��س��ك��ري��ة م����ن ج���ي���ش وق����وى
أم��ن داخ��ل��ي وأه��ال��ي العسكريين
ونخص بالذكر
باستشهاد أبنائهم،
ّ
من كانوا باألسر :علي السيد ،علي
قاسم علي ،عباس مدلج ،محمد حمية
وعلي البزال».
ثم ألقى حسين يوسف الذي ينتظر
ابنه محمد المخطوف لدى «داعش»
منذ  500يوم ،شاكرا ً كل «من وقف
ودعم قضية العسكريين» ،معتبرا ً أنّ
«هؤالء العسكريين لهم آباء في قلب
كل مواطن شريف».
وق����ال 500« :ي���وم ون��ح��ن في
الساحة ،نعيش في كل لحظة الخوف
والقلق ،وقد أُزيل عن  16منهم اله ّم
والغ ّم وال يزال هناك  9منهم ،أملنا

دروي�ش :خال�صنا ب�أن نرحم بع�ضنا

درويش

نقابة محامي طرابل�س تع ّلق الإ�ضراب
أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس بعد جلسة في مق ّر النقابة تعليق
اإلضراب وذلك أل ّنه ت ّم تعيين اليوم االثنين موعد جلسة محاكمة باالعتراض
المقدّم من نقابة المحامين أمام قاضي العجلة ،للوصول إلى الحل القانوني
المناسب.
وترك جلساته مفتوحه ال ّتخاذ القرار المناسب في حينه.
من جهته ،عقد قطاع المحامين في حزب «التحرر العربي» ،اجتماعا ً في مق ّره
وسجلوا في
بطرابلس ،وبحث المجتمعون في موضوع أزمة نقابة المحامين،
ّ
بيان بعد االجتماع جملة مالحظات حولها ،معتبرين« :أ ّنها المرة األولى في
تاريخ النقابة التي تبلغ الخالفات والتجاذبات هذا الح ّد الذي يُسيء لسمعة
المهنة .كما أنّ النقابة مؤسسة تفتخر بخضوعها للقوانين واألنظمة المرعية
اإلجراء ،باعتبارها حريصة على سيادة القانون في ضبط العالقات بين جميع
المؤسسات واألفراد».
وأ ّكدوا احترامهم لـ«نقيب وأعضاء مجلس النقابة الحاليين» ،معتبرين أنّ
ّ
محط تقدير ،ويجب المحافظة على األصول واللياقات التي
السابقين
«النقباء ّ
سادت طريقة التعامل بين جميع الزمالء ،والتي يجب أن يت ّم التمسك بها تجاه
التمسك «بمبدأ الشفافية والمساواة
ال ّنقباء الحاليين والسابقين» .كما أ ّكدوا
ّ
أمام القانون والدفاع عن حقوق األفراد .ويجب أن تبقى العالقة بين القضاء
والمحاماة ضمن مبدأ االحترام المتبادل على قاعدة التعاون في سبيل تطبيق
القانون وإعطاء كل ذي حق ح ّقه .وأنّ الذي يُبادر في اتخاذ قرار اإلنقاذ سوف
يكون الفائز الحقيقي والذي سيلقى الدعم».
ودعا المجتمعون مجلس النقابة وجميع النقباء السابقين إلى «المبادرة
فورا ً لتسوية ما ،ووضع حل لهذا الشرخ الحاصل ورفع ّ
الضرر الفادح الالحق
بالمحامين والمحافظة على العالقة بين القضاء والنقابة ،وحسن سير العمل
بجناحي العدالة».

(أحمد موسى)
بأشخاص مثل اللواء إبراهيم.
وألقى خضر ذبيان كلمة وجدانية،
وخ��ت��م ال��ش��ي��خ ع��م��ر ح��ي��در اللقاء
التضامني بكلمة اعتبر فيها أنّ
«الدولة تستطيع العمل إن أرادت»،
مضيفاً« :نحن نعلم وكل اللبنانيين
يعلمون أنهم إذا أرادوا أن يعملوا فهم
يعملون».
إلى ذلك ،لبّى عدد من أهالي بلدة
م��دوخ��ا ف��ي ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي دع��وة
منظمة «شباب االت��ح��اد» إل��ى وقفة
تضامن مع الجندي األسير محمد
يوسف ،وذلك بتوجيه من مدير عام
مؤسسات «الغد األفضل» حسن مراد،
داعين الدولة اللبنانية إلى إيجاد
ال��ق��ن��وات إلن��ه��اء ملف المخطوفين
ووقف معاناة األهالي .
وتحدّثت سهام ذبيان عن منظمة
«شباب االتحاد» متم ّني ًة أن يكون
لهذا الملف خواتم سعيدة ،واعتبرت
هذا االعتصام هو للتضامن مع األسير
وذويه.
ب���دوره أم��ل وال��د األس��ي��ر حسين
يوسف أن ُتفتح قنوات جديدة ،كما
أمل من وسائل اإلعالم أن تتو ّقف عن
ّ
انشق
الحديث عن أنّ أحد األس��رى
«فيجب أن نحترم مشاعر أهالي
األسرى».
كما ت��ح �دّث خليل ش���داد باسم
األه��ال��ي ،آم�ل� ًا أن « ُت��ت��اب��ع ال��دول��ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ه���ذا ال��م��ل��ف بخواتيم
بالطريقة نفسها التي ت ّم فيها اإلفراج
عن األس��رى الذين كانوا مع جبهة
النصرة».
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م�أتم ر�سمي و�شعبي حا�شد ل�شقيقة ب ّري في تبنين

الصالة على جثمان الراحلة
شيّعت بلدة تبنين وآل ب � ّري بمأتم رسمي وشعبي
حاشد ،شقيقة رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب � ّري مريم
مصطفى ب ّري.
تقدّم المشيّعين الرئيس ب� ّري ،وزير األشغال العامة
والنقل غ��ازي زعيتر مم ّثالً رئيس الحكومة تمام سالم،
النائب أمين وهبي مم ّثالً الرئيسين سعد الحريري وفؤاد
السنيورةُ ،مفتي صيدا الشيخ محمد سليم سوسان مم ّثالً
ُمفتي الجمهورية ،وزير المال علي حسن خليل ،رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي ،وفد من ن ّواب «اللقاء الديموقراطي»
ض ّم النواب :عالء ترو ،هنري حلو وإيلي عون ،وفد من
قيادة الحزب التقدمي اإلشتراكي ض ّم نجل رئيس الحزب
تيمور وليد جنبالط وأمين س ّر الحزب ظافر ناصر ،الن ّواب
علي خريس ،هاني قبيسي ،علي بزي ،عبدالمجيد صالح،
أيوب حميد ،ميشال موسى ،الوزير السابق عدنان منصور،
العميد فرنسوا شاهين مم ّثالً قائد الجيش ،الوزير السابق
فوزي الصلوخ ،أمين عام مجلس الن ّواب عدنان ضاهر،
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
على رأس وفد من كبار ضباط قوى األمن الداخلي ،العميد
سمير سنان مم ّثالً المدير العام ألمن الدولة ،وفد يم ّثل المدير
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم برئاسة العميد الركن
حسن علي أحمد ،رئيس المجلس األعلى لجمارك العميد
نزار خليل ،رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر،
مدّعي عام الجنوب رهيف رمضان ،المدير العام لوزارة
اإلعالم الدكتور حسان فلحة ،المدير العام للتعليم المهني
أحمد دياب ،المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي،
محافظ النبطية محمود المولى ،رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن ،المدير العام المغتربين هيثم جمعة ،ال ُمفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن ،راعي أبرشية صور
واألراض��ي المقدّسة للطائفة المارونية المطران شكرالله
الحاج ،أعضاء هيئة الرئاسة في حركة «أمل» جميل حايك
ومحمد نصرالله وخليل حمدان وأعضاء الهيئة التنفيذية
والمكتب السياسي وقيادات األقاليم في حركة «أمل» ،مدير
مكتب قائد الجيش العميد محمد الحسيني ،رئيس فرع

مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود ،وفد
من قيادة قوى األمن الداخلي وحشد كبير من الفاعليات
القضائية واالغترابية وال ّروحية والسياسية والبلدية
واالختيارية ،ووفود شعبية من مختلف المناطق.
وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الفقيدة وصوال ً
إلى جبّانة البلدة حيث أ َ ّم الصالة على الجثمان إمام بلدة
تبنين الشيخ محمد رضا ب ّري ،وووري الجثمان الثرى.
بعد ذل��ك تقبّل ب�� ّري وعائلته ال��ت��ع��ازي ف��ي النادي
الحسيني للبلدة.
وت��ق��اط��رت غلى تبنين أم��س الشخصيات وال��وف��ود
الشعبية المع ّزية من مختلف المناطق الجنوبية ،وعدد من
المناطق اللبنانية.
ومن أبرز المع ّزين اليوم عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض يرافقه عدد من قياديي الحزب ،النائبان
علي بزي وعبد المجيد صالح ،وفد كبير من ضباط وحدات
قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب ،مدراء عا ّمون،
قيادات عسكرية وأمنية ،قضاة ،رجال دين من مختلف
الطوائف ،فاعليات اغترابية وثقافية واقتصادية وتربوية،
مم ّثلون عن عدد من الجمعيات األهلية ،رؤساء مجالس
اتحادات بلدية واختيارية ،ووف��ود قيادية من قيادات
األقاليم في حركة «أمل» ّ
وكشافة الرسالة اإلسالمية.
وقد اختتمت التعازي في بلدة تبنين ،بمجلس عزاء
حسيني أُقيم في النادي الحسيني للبلدة ،حضره أهالي
تبنين وح��ش��ود شعبية م��ن مختلف ال��ق��رى والبلدات
الجنوبية.
المخصص للنساء،
كذلك امتألت قاعة النادي الحسيني
ّ
بالشخصيات والوفود المع ّزية ،وفود من جمعيات نسائية
من مناطق لبنانية مختلفة ،مؤسسات اإلم��ام الصدر،
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،وعقيالت عدد من
الشخصيات السياسية والعسكرية.
ويتقبّل ب ّري والعائلة التعازي في مق ّر الرئاسة الثانية
في عين التينة في بيروت اليوم وغدا ً من الساعة الثانية
عشرة ولغاية الرابعة عصراً ،ومن السادسة مسا ًء لغاية
التاسعة.

لقاء ت�شاوري عند البعريني:
لتح�صين الت�سوية عبر ال�س ّلة ال�شاملة
�س��ق األح�����زاب
ب���دع���وة م���ن م��ن� ّ
والتيارات عضو اللقاء الوطني رئيس
«التج ّمع الشعبي العكاري» النائب
السابق وجيه البعريني ،عُ قد في
مق ّر التج ّمع في وادي الريحان ،لقاء
تشاوري بحضور مم ّثلين عن مختلف
األحزاب والتيارات السياسية ،رجال
دي���ن ،رؤس����اء ب��ل��دي��ات ،مخاتير،
وفاعليات اجتماعية واقتصادية
ومجتمع مدني.
استه ّل البعريني اللقاء ،بالمباركة
للبنانيين بعيدي المولد النبوي
والميالد المجيد ،راجيا ً «أن تكون
السنة ال��ج��دي��دة مناسبة الكتمال
ال��ت��س��وي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي لبنان
وتحصينها عبر السلّة الشاملة التي
طرحها األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله ومحورها المركزي
ق��ان��ون االنتخاب المتعلق بإعادة
تكوين السلطة ،والكفيل وحده بمنح
ّ
الضمانات وتصحيح التوازنات،
ً
وذلك منعا ألي اجتزاء قد يفتح باب
التأويالت على مصراعيه».
وأض�����اف« :ي��ج��ب ع���دم تجميد
المبادرات المطروحة التي أطلقها
الرئيس سعد الحريري لحل عقدة
ال��رئ��اس��ة ،وذل��ك عبر التوافق بين
المك ّونات المسيحية األساسية،
م��ا م��ن شأنه أن ينعكس ارتياحا ً
وان��ف��راج��ات اقتصادية على البلد،
الذي لم يعد يحتمل الجمود والعودة
إل��ى ال���وراء ،مع تأكيدنا أ ّننا ندعم
الرئيس ال��ذي يلتزم هوية لبنان
العربية ووحدته واستقالليته عن
التبعيّة ألي جهة أجنبية ،والتزام
ب��ن��ود وث��ي��ق��ة ال��ط��ائ��ف ون��ص��وص
الدستور ،والعمل لتطبيق ما تب ّقى من
مشاريع قوانين ونصوص لم تطبّق،

البعريني متحدثا ً في اللقاء
أبرزها :مجلس الشيوخ والالمركزية
اإلدارية واإلنماء المتوازن والنسبية
في قانون االنتخابات ،وتعزيز خيار
المقاومة ل��ل��ع��دوان «اإلسرائيلي»
وت��ح��ري��ر م�����زارع ش��ب��ع��ا وس��ائ��ر
أرضنا المحتلة ،ومقاومة التط ّرف
واإلرهابيين عموماً».
وشدّد البعريني على «أنّ الوقت
مناسب لتكامل المبادرات السياسية
واألمنية ،وتحديدا ً عقب اإلنجازات
الها ّمة التي ق��ام بها المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم،
ل��دوره في ملف إخ��راج العسكريين
من األس��ر وسائر الملفات األمنية،
والتقدير لجيشنا ولقوانا األمنية بكل
فروعها وأجهزتها على ما تقوم به
من جهود مثمرة في تفكيك شبكات
اإلرهابيين والعمالء» ،آمالً أن «تكون
الفرحة كاملة بإطالق سائر األسرى
المخطوفين وعودتهم إلى عائالتهم

سالمين».
وتوجه البعريني« :إلى الجهات
ّ
العربية الغيورة ،بضرورة استعادة
دور ونشاط جامعة الدول العربية،
ووق����ف ه���ذا اإله���م���ال ال����ذي جعل
الساحات العربية في حالة فوضى
وع��رض��ة ل��ح��رب كونية تستهدف
العروبة وال��وح��دة الوطنية تنفيذا ً
للشرق األوس��ط��ي��ة ،وه��ي مشروع
أميركي  -صهيوني ين ّفذه المتط ّرفون
واإلرهابيون والعنصريّون»ُ ،معلنا ً
«التضامن الكامل مع اإلعالم اللبناني
وك���ل إع�ل�ام م��ل��ت��زم بقضايا األم��ة
العربية وبالخط الوطني والوحدة
ويعمل على فضح المؤامرات وكل
األفكار المزيّفة ،وفي مقدّمتهما قناتا
«الميادين» و«ال��م��ن��ار» ض � ّد الظلم
الالحق بهما ،والصادر عن خلفيات
كيديّة لم تحترم الكلمة وال المواثيق
والقوانين اللبنانية».

ال�شعبي النا�صري :المدخل لحل الأزمات قانون الن�سبية خارج القيد الطائفي
عقد «التنظيم الشعبي الناصري» مؤتمره العام بدورته العادية
األولى برئاسة األمين العام الدكتور أسامة سعد ،واستعرض
تقارير األمانة العامة واللجنة المركزية التي تناولت األوضاع
السياسية والتنظيمية .وناقش المؤتمرون التقارير وخطط العمل
المعروضة مع تقييم عام ألداء التنظيم في مختلف المجاالت .وأق ّر
المؤتمر توصيات على الصعيدين التنظيمي والسياسي منسجمة
مع األوضاع الداخلية للتنظيم واألوضاع اللبنانية .وعرض في
ختام المؤتمر فيلم وثائقي عن الحراك الشعبي من إعداد فريق
إعالمي من حملة «ض ّد الفساد».
وأ ّك��دت التوصيات أنّ «النظام الطائفي القائم في لبنان قد
برهن عن عجزه عن حل األزمات التي أدخل الشعب في أتونها،
إضاف ًة إلى عجزه حتى عن تجديد نفسه» ،ودعت إلى «النضال
ض ّد هذا النظام» ،مؤ ّكد ًة أنّ «المدخل الوحيد لحل أزمات لبنان هو
باعتماد قانون جديد لالنتخابات خارج القيد الطائفي ،ويرتكز
على النسبية والدائرة الوطنية الواحدة».
ونبّهت إل��ى «خطورة التهديدات ال��ص��ادرة عن «إسرائيل»

واستمرار احتاللها ألراض لبنانية وإقدامها على نهب ثروة
لبنان من الغاز» .ون ّوهت بدور المقاومة في مواجهة التهديدات
واألطماع اإلسرائيلية» .واستنكرت «تواطؤ بعض أعمدة النظام
اللبناني مع الجماعات اإلره��اب��ي��ة ،وغياب الغطاء الرسمي
لألجهزة العسكرية التي تقوم بدور فعال في التصدي للشبكات
اإلسرائيلية واإلرهابية» .وشدّدت على «أهمية دعم كفاح الشعب
الفلسطيني وض��رورة الحل السياسي في سورية» ،مستنكرا ً
«الدعم الدولي واإلقليمي والعربي الرجعي للجماعات اإلرهابية،
والتدخل العسكري التركي في العراق».
ورأى المؤتمر أنّ «معالم انهيار النظام اللبناني تتفاقم بفعل
تشرذم القوى السياسية وخالفاتها ،ما أدّى إلى انعدام الحزم
في التعاطي مع القوى اإلرهابية في منطقة عرسال ،حتى أنّ
بعض أعمدة هذا النظام كانت مؤيّدة لهذه القوى ومدافعة عنها،
بل وساهمت في تسليم العسكريين المخطوفين ضارب ًة السيادة
اللبنانية عرض الحائط .وهذا الموقف أدّى الحقا ً إلى مزيد من
انتهاك السيادة بالخضوع لشروط الخاطفين اإلرهابيين بهدف

تحرير العسكريين ،بعد عمل دؤوب وتفاوض حثيث ومرير غير
مباشر للقوى األمنية مع الخاطفين».
ودع��ا إل��ى «تشكيل جبهة تقدمية وح��دوي��ة عربية تواجه
المشاريع االستعمارية والصهيونية والرجعية ،وتناضل من
أجل النهضة العربية».
وكان لسعد كلمة أمام المؤتمر تناول فيها األزمات التي يعاني
منها الشعب والتحدّيات التي يواجهها ،داعيا ً إلى التغيير على
جميع المستويات .وحيّا «الشعب الفلسطيني المنتفض في
وجه االحتالل» ،ودعا إلى «اعتماد الحلول السياسية للصراعات
األهلية المشتعلة في غير قطر عربي» ،مشدّدا ً على «الوحدة
لمواجهة الخطر الصهيوني والخطر اإلرهابي».
وتط ّرق إلى «اإلنجازات التي ت ّم تحقيقها على طريق تعزيز
أوضاع التنظيم وتأهيله للقيام بدوره على الوجه األكمل في إطار
نضال تيار المقاومة والتقدّم والتغيير في لبنان والوطن العربي»،
ودعا أعضاء التنظيم إلى «مزيد من االنخراط في النضال الشعبي
والعمل على استنهاض الحركة الشعبية».

