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حمليات �سيا�سية
حزب اهلل :لبنان وطن اللبنانيين جميع ًا
ولي�س لفئة �أو مذهب �أو طائفة

مزيد من التنديد بت�صنيف حزب اهلل «منظمة �إرهابية»:
يحمل ب�صمات «�إ�سرائيل» ويكمل حربها ّ
�ضد المقاومة
تواصلت ردود الفعل المندّدة
ب��ت��ص��ن��ي��ف ح����زب ال��ل��ه «م��ن��ظ��م��ة
إره��اب��ي��ة» ،وإذ اع��ت��ب��رت أنّ ه��ذا
ال��ق��رار ال��غ��اش��م يحمل البصمات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» وي��ك��م��ل ال��ح��رب
الصهيونية ض ّد المقاومة ،أ ّكدت أ ّنه
بداية النهاية ألعدائها.
«علماء المقاومة»
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،دع��ا «االتحاد
العالمي لعلماء المقاومة» في بيان،
«جماهير العالم العربي اإلسالمي
والمستضعَفين كا ّفة في العالم،
ليشكل الجميع ص ّفا ً واحدا ً في وجه
المؤامرة الجديدة على المقاومة،
والمتم ّثلة باعتبارها إرهاباً».
َ
ودان االتحاد «تصنيف المقاومة
كإرهاب ،وهي التي واجهت العدو
«اإلسرائيلي» في لبنان وفلسطين،
وح ّققت انتصارات تتجاوز الحدود
الجغرافية والمذهبية ،وفتحت باب
األم���ل للمستقبل ،وط���وت صفحة
ّ
الذل والعار التي نتجت عن الهزائم
العربية المتراكمة».
واعتبر «أنّ هذا التصنيف ال ُمدان،
يُدين من أطلقه ويجعله في خانة
العدو «اإلسرائيلي» بشكل مباشر»،
م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ م��ق��اوم��ة المحتل
والمعتدي والمستكبر حيثما ُوجد،
خصوصا ً في لبنان وفلسطين ،هو
النموذج المعاصر الذي تتجلّى فيه
األب��ع��اد الجهادية ك��ا ّف��ة ،الواجبة
شرعاً».
أضاف« :أنّ زعْ َم أعداء المقاومة
أ ّنهم يدافعون عن العروبة هو كذبة
كبيرة ،حيث أنّ اإلس�ل�ام ال يُف ِّرق
بين عربي وأعجمي ،وقد أنتج في
تاريخ اإلسالم والحضارة اإلسالمية
العربية علماء ُمبدعين في المجاالت
ك��اف��ة م��ن س��ائ��ر ال��ق��وم��ي��ات التي
دخلت ف��ي اإلس�ل�ام ،خصوصا ً من
ال��ف��رس .ك��م��ا أنّ ال��ع��روب��ة ال��ي��وم
م���ن دون ف��ل��س��ط��ي��ن وص��م��وده��ا
ومقاومتها ،ومن دون استراتيجية
لمواجهة االستكبار العالمي ونهبه
لثرواتنا ومصادرته إلرادت��ن��ا ،هو
م��ج��رد دع���وى جاهلية مرفوضة
ت��م��ام�ا ً وف��ق المفاهيم اإلس�لام��ي��ة
البديهية».
وت��اب��ع «أ ّن��ن��ا ورغ��م استنكارنا
الشديد لهذا الشكل المستج ّد للحرب
على المقاومة ،فإ ّننا واثقون تمام
الثقة ،ومطمئنون تمام االطمئنان،
إل��ى أنّ المقاومة تسير في ّ
خطها

التابعين والمطبّعين مع كيان العدو
الصهيوني ،والتي عبّرت عن أصالة
شعبنا العربي وعروبته الحقيقية
ال��ت��ي ك��ان��ت وس��ت��ب��ق��ى بوصلتها
فلسطين ،واالل���ت���زام بالمقاومة
خيارا ً ونهجا ً لتحريرها من رجس
االحتالل».
كما ث ّمن اللقاء عاليا ً «وقفة الع ّز
لمجلس الشعب المصري برفض
التطبيع».
وأ ّكد المجتمعون «أنّ ما عجز عن
تحقيقه العدو الصهيوني وسيّدته
أميركا في ع��دوان تموز  ،2006لن
يتم ّكن حكام السعودية وغيرهم من
الحكام الذين كشفوا عن عمالتهم من
بلوغه ،ألنّ المقاومة المستندة إلى
دعم جماهير األمة أكثر قوة ومناعة
م��ن أن تنال منها أنظمة التبعية
والعمالة والفساد».

«ندوة العمل»

الخطيب مستقبالً وفد «التنظيم الشعبي الناصري»
ال��ق��وي��م ،ول��ن ي��ص�دَّه��ا ع��ن طريق
فلسطين ومواجهة االستكبار أيّة
قوة على سطح األرض طالما أ ّنها
ملتزمة بالفهم اإلس�لام��ي السليم
للصراع ض ّد الصهيونية ولحتمية
زوال «إسرائيل» ،وطالما أ ّنها تعتمد
على الله وتستع ّد ك��ل االستعداد
الممكن الذي أمر الله به ،وإنّ أعداء
المقاومة ل��ن يحصدوا إلاّ الخزي
والعار ،وسيش ِّكل هذا القرار الغاشم
بداية لنهايتهم المحتومة».
وأ ّكد «أنّ كافة الجهات الصديقة
كما العد ّوة ،كما األخصام ،يعلمون
ت��م��ام العلم أنّ وج���ود ح��زب الله
في سورية ساهم مساهمة فعّ الة
بالتعاون مع القوى األمنية اللبنانية
والجيش اللبناني والشرفاء كا ّفة
في سورية ولبنان في الدفاع عن
لبنان وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره ،وح��ال
دون سيطرة اإلرهاب التكفيري على
مقاليد األم���ور ف��ي س��وري��ة كما في
لبنان ،وأنّ ا ّتخاذ وجود حزب الله
في سورية أو في اليمن أو في العراق
ذريعة ال ّتهامه باإلرهاب أيضاً ،هو
أيضا ً افتراء م ّر وخداع ال ينطلي على
البسطاء ،فكيف يكون إرهابيا ً من
يقاتل اإلره��اب ويمنعه من تحقيق
أهدافه».

وأه���اب االت��ح��اد «ب��ال��ق��وى التي
ترفع ل��واء اإلس�لام أو العروبة أو
الوطنية ،كما تتحدّث عن أسبقيتها
ف��ي ال��م��ق��اوم��ة ،أن ال يقفوا موقف
المتردّد في هذا المِفصل في تاريخ
األمة ،فإنّ المتخلِّف عن هذا ال َّر ْكب
يصح
ل��ن يبقى فيه أي خير ،فلن
ّ
انتماء أح��د للعروبة أو اإلس�لام أو
الوطنية م��ن دون دع��م المقاومة
والوقوف في ص ّفها».

ّ
«الشغيلة»
و«الشعبي الناصري»

وف��ي ال��س��ي��اق ،استقبل األمين
العام لـ»رابطة الشغيلة» النائب
ال��س��اب��ق زاه����ر ال��خ��ط��ي��ب أم���س،
بحضور المسؤول اإلعالمي للرابطة
حسين ع��ط��وي ،وف���دا ً ق��ي��ادي �ا ً من
التنظيم الشعبي الناصري ض ّم أمين
الشؤون السياسية خليل الخليل،
وعضوي اللجنة المركزية إبراهيم
ياسين ،ومصباح الزين .
وأوض�������ح ب���ي���ان ص������ادر ع��ن
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن ،أ ّن����ه «ج����رى خ�لال
اللقاء البحث ف��ي ال��ت��ط��ورات على
الساحتين ال��ع��رب��ي��ة والمحلية،
والتو ّقف خصوصا ً عند العدوان

ذابح ال�شهيد عبا�س مدلج في قب�ضة الأمن العام
أعلنت المديرية العامة لألمن العام في بيان أمس،
أ ّن��ه« :في إط��ار متابعة ورص��د نشاطات الشبكات
اإلرهابية والخاليا النائمة التابعة لها ،وبعد عملية
رصد دقيقة ،أوقفت المديرية العامة لألمن العام،
بنا ًء إلشارة النيابة العامة المختصة المدعو (ش.ج)
من الجنسية السورية النتمائه إلى تنظيم ارهابي.
وبنتيجة التحقيق معه ،اعترف بانتمائه إلى
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي من خالل السوري (م.أ)
المل ّقب الوحش أح��د األم���راء الشرعيين للتنظيم
المذكور في منطقة القلمون وج��رود عرسال ،وأ ّنه
أق��دم شخصيا ً على ذب��ح الجندي الشهيد عباس
مدلج ،وقام بتنفيذ عملية اغتيال المؤهّ ل أول في
فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي الشهيد زاهر
ع ّز الدين ،كما اعترف بمشاركته على رأس مجموعة
مسلّحة بالهجوم على مراكز الجيش اللبناني في
محيط جرود عرسال بتاريخ  ،2014/08/02وقتل
وخطف عسكريين وش��ارك مع آخرين باستهداف
دوري��ة للجيش اللبناني بتاريخ 2015/11/06
بواسطة عبوة ناسفة ،وأ ّن���ه ك��ان م� ّ
�ؤخ��را ً بصدد
المشاركة ب��رص��د ح��واج��ز الجيش اللبناني في
بلدة عرسال ،تمهيدا ً لمهاجمتها بهدف اختطاف
عسكريين.
وبعد انتهاء التحقيق معه ،أُحيل إل��ى القضاء
المختص ،والعمل ج��ا ٍر لتوقيف بقيّة األشخاص

المتو ّرطين».
م��ن جهته ،ط��ال��ب وال���د الشهيد م��دل��ج ب��إع��دام
«الداعشي» ذابح ولده «وبنصرة المظلومين ،ألنّ
العدالة في حق ه��ؤالء اإلرهابيين ليست أق � ّل من
اإلعدام» .كما طالب «بالقبض على أبو طاقية» ،وقال:
«لن نسمح بأن تذهب دماء العسكريين ودماء ولدي
رخيصة ،فأنا لن أُطالب بنحره أو ذبحه كما فعل،
ولكن أطالب بإعدامه شنقا ً أو بالرصاص أو تسليمي
إياه ،وأنا أقوم بإعدامه شخصياً ،رغم معرفتي بأنّ
ما أطالب به مستحيل».
أ ّما والدة الشهيد فأ ّكدت ضرورة تحقيق العدالة،
وتم ّنت على المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم استرجاع ولدها« ،وعلى الدولة أن تأخذ حق
ولدي وحقوق كل العسكريين من ذابح عباس الذي
يتوسل إليه لحظة ،وهذا ما أثبتته التحقيقات مع
لم
ّ
اإلرهابيين ،وعلى الدولة أن ترفع رأسها بالشهيد
عباس كما فعلنا نحن».
إل��ى ذل���ك ،عُ ��ث��ر على جثة ال��ق��ي��ادي ف��ي تنظيم
«داعش» حسام طراد ،المل ّقب بـ«أبو بكر القاري» في
منطقة العجرم في جرود عرسال مصابة بطلق ناري
في الرأس.
وك���ان ال��ق��اري قتل منذ  5أي���ام ،على ي��د أحد
الـ«داعشيين» لخالف في داخل التنظيم على خلفية
قتالهم لـ«جبهة النصرة».

عر�ض و�شاتيال التطورات

حمدان :لمحاكمة جنبالط « بتهمة �إثارة �أزمة النفايات»
رأى أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين
المستقلين  -المرابطون» ،العميد مصطفى حمدان
في بيان ،حول مشروع إقامة مطمر نفايات في إقليم
الخروب ،أ ّنه «يجب محاكمة النائب وليد جنبالط بتهمة
إثارة أزمة النفايات ،أل ّنه هو من بدأها خدمة لمتعهد
فاسد ،وعندما اكتشف أنّ أزمة النفايات ستو ّلد قنبلة
تفجر نظام الطوائف والمذاهب هرب منها».
موقوتة ّ
أض��اف« :نعم لتح ُّرر أه��ل إقليم الخروب من هذه
الهيمنة ،وال تسيّسوا مطالب أهلنا ،وليرفعوا شعار «ال
للمطمر  ..ال للمزبلة  ...ال لسبلين» و«إقليم الخروب
ليس إقطاعية من إقطاع وليد جنبالط».
من جه ٍة أخ��رى ،التقى رئيس «المؤتمر الشعبي
اللبناني» ك��م��ال شاتيال أم���س ،العميد ح��م��دان في
مكتبه ،وت��� ّم ال��ت��داول ف��ي األوض���اع ال��راه��ن��ة عربيا ً
ومحليا ً.
وش �دّد الطرفان ،بحسب بيان ،على «نهج «مؤتمر
بيروت والساحل» للعروبيين اللبنانيين باعتباره
كيانا ً وطنيا ً عروبيا ً له استقالليته ونهجه المعروف
الذي يش ِّكل ضمانة أساسية لوحدة لبنان وعروبته
واستقالله» ،وأوضحا أنّ «التضامن العربي هو حاجة
قومية لمواجهة العدوانية الصهيونية والدفاع عن
الوحدات الوطنية العربية ،ض ّد كل أشكال االنقسامات
الفئوية وق���وى ال��ت��ط � ّرف واإلره����اب ،وأنّ تصحيح
العالقات اللبنانية  -الخليجية ضرورة وطنية لبنانية
وقومية عربية ،وهذا يستدعي من كل األطراف المعن ّية
العمل بهذا االتجاه ،والمحافظة على دور لبنان العربي،
ورفض استخدام ساحته لإلساءة إلى أي بلد عربي».
وذ ّك���را ب��أنّ «هناك ق���رارات عربية رسمية ترفض
مساواة المقاومة باإلرهاب ،ألنّ المقاومة ّ
حق ألي شعب

في مواجهة االحتالل ،ومن هذا المنطلق نرفض مساواة
المقاومة ض ّد «إسرائيل» باإلرهاب».
ولفتا إلى أنّ «استقامة العالقات العربية واإلسالمية
ّ
التدخل السلبي المتبادل
البينيّة تكون باالمتناع عن
في الشؤون الداخلية ،وهذا يتطلّب قرارا ً سياسيا ً على
أعلى المستويات ،ألنّ اضطراب العالقات بين دول
عربية وإسالمية يساعد العدو الصهيوني ومشروع
ويشجع
األوس��ط الكبير على مواصلة تدمير بلداننا،
ّ
القوى العنصرية األطلسية على استباحة اإلسالم وبالد
المسلمين من دون تمييز».
وختما بالتشديد على أنّ «تطبيق الدستور ينبغي
ّ
مرشح لرئاسة الجمهورية،
أن يش ّكل دليل عمل ألي
وكذلك استقاللية القضاء ومحاربة الفساد» ،وأ ّكدا «دور
مصر التح ّرري العربي إلعادة نهوض التضامن العربي
سس قوية ،إذ من دون تطوير الجامعة العربية ال
على أ ُ ُ
يمكن الدفاع عن األمن القومي وإنقاذ األمة من الفوضى
والتخريب واالرهاب ،واألطماع الصهيونية».
على صعي ٍد آخ��ر ،استقبل أمين مجلس محافظة
ب��ي��روت ف��ي «ال��م��راب��ط��ون» غ��س��ان الطبش وأع��ض��اء
المجلس ،وفدا ً من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين ض ّم عضو قيادة لبنان خالد أبو النور وعلي
بركة ،وت ّم التداول في األوضاع على الساحتين المحلية
واإلقليمية.
وأ ّك���د المجتمعون «ض���رورة اإلس���راع لوضع ح ّد
لالنقسام الداخلي ،ووقف التنسيق األمني بين السلطة
والعدو ،م ّما ينعكس إيجاباً ،ويساهم في دعم الشباب
الفلسطيني المقاوم ،كما تط ّرقوا إلى أوضاع مخيمات
الشتات في لبنان ،وضرورة دعم صمود الفلسطينيين
سبُل العيش الكريمة».
وتأمين ُ

الموصوف لبعض األنظمة العربية،
وف��ي طليعتهم النظام السعودي
على لبنان ومقاومته».
وأ ّك����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون «إدان��ت��ه��م
الشديدة لقرار الخزي والعار الصادر
عن األنظمة العربية الدائرة في فلك
النظام السعودي بتصنيف حزب
الله المقاوم« ،منظمة إرهابية»،
معتبرين أنّ «مثل ه��ذا القرار إ ّنما
يحمل البصمات «اإلسرائيلية»،
وي��ن��درج ف��ي س��ي��اق ال��ح��رب التي
ي��ش � ّن��ه��ا ح��ك��ام ال��س��ع��ودي��ة ض � ّد
المقاومة ،وسعيهم للضغط على
لبنان واللبنانيين ،وتحريضهم ض ّد
مقاومتهم التي ُتش ّكل مصدر ع ّزتهم
وفخرهم وكرامتهم».
وأش�����ار ال��م��ج��ت��م��ع��ون إل���ى أنّ
«النظام السعودي ،بإشهار عدائه
للمقاومة إ ّنما يكمل بذلك الحرب
الصهيونية المستمرة التي تسعى
يائسة للنيل من الصورة المشرقة
للمقاومة ودوره����ا ال��� ّري���ادي في
مقاومة االحتالل ،ومن المكانة التي
باتت تحتلّها ل��دى جماهير األم��ة
العربية قاطبة».
ووجهوا «تحية التقدير واالفتخار
ّ
لكل جماهير أمتنا العربية التي
انتفضت ض ّد القرار ال ُمشين للحكام

م��ن ج��ه��ت��ه��ا ،اع��ت��ب��رت اللجنة
التنفيذية لـ»ندوة العمل الوطني»،
في بيان ،أنّ «البيان ال��ص��ادر عن
اجتماع وزراء الداخلية العرب،
وقبله ال��ق��رار ال��ص��ادر ع��ن مجلس
ال���ت���ع���اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ،ال��ل�� َذي��ن
يصفان ح��زب الله المقاوم للعدو
«اإلسرائيلي» بـ»اإلرهاب» ،يصبّان
في مصلحة أعداء األمة .فالمقاومة
التي ج��ادت ب���األرواح على مذبح
الوطن ،والتي انتصرت على العدو
«اإلسرائيلي» في العامين 2000
و ،2006إ ّنما هي فعل إيمان بح ّقنا
ّ
وحق
كعرب في تحرير فلسطين،
اإلنسان العربي بحياة ح ّرة وكريمة،
وا ّتهامها باإلرهاب هو بمثابة انتزاع
الروح من األمة».
وش����دّدت ال��ن��دوة ع��ل��ى «وح���دة
األراض��ي السورية من ضمن وحدة
الوجود القومي العربي».
وتوجهت بالتحية إلى «مجلس
ّ
الشعب المصري على طرده النائب
فيه ،توفيق عكاشة ،المطبِّع مع
العدو اإلسرائيلي» ،داعي ًة المجلس
إلى «استكمال مسيرته الوطنية عبر
نزع الشرعية عن ا ّتفاقيات ال ّذل مع
ّ
وحث الحكومة المصرية على
العدو،
كسر الحصار عن أهلنا الصامدين
في غزة».

«�أمل» :ليجتمع العرب ويقولوا
الكيان ال�صهيوني لي�س �صديقهم
أ ّك���دت حركة «أم���ل» أنّ النظام الرسمي العربي أض��اع البوصلة
وال يريد أن يحمل أع��ب��اء مواجهة ال��ع��دو الحقيقي المتم ّثل بالعدو
الصهيوني ،م��ش��دّد ًة على ال��ت��زام الحركة خ��ي��ار المقاومة وال��دف��اع
عن لبنان.
وف��ي السياق ،ق��ال عضو هيئة الرئاسة في الحركة رئيس مجلس
الجنوب قبالن قبالن ،خالل إحياء الحركة وأهالي بلدة الغازية ،الذكرى
السنوية لشهداء البلدة« :لوال دماء الشهداء لما تح ّررت األرض ،فالدم
الذي سقط هو الذي صنع االنتصار ،كانت «إسرائيل» قبل مقاومتنا تقول
إ ّنها بفرقة موسيقية قادرة على احتالل لبنان ،لكن هذه المقاومة وهؤالء
الشهداء غيّروا المعادالت ،فكان مشروع المقاومة ،الصفحة المشرقة
والمضيئة في هذه األمة .قبل المقاومة ومشروعها كانت أ ّمتنا أمة ال ّنكبات
وال ّنكسات».
وت��اب��ع« :النظام الرسمي العربي أض��اع البوصلة .هو ال يريد أن
يحمل أعباء مواجهة العدو الحقيقي المتم ّثل بالعدو الصهيوني ،العرب
الي��ري��دون أن ي��روا الحقائق ب��أنّ «إسرائيل» هي التي تحت ّل المسجد
األقصى ،وتنتهك المح ّرمات ،وتغتصب فلسطين» .وأضاف« :كل ما نريده
من العرب هو أن يجتمعوا ويقولوا إنّ الكيان الصهيوني ليس صديقا ً لهم،
أن يقولوا إنّ «إسرائيل» هي العدو الوحيد للعرب ،هم ال يجرؤون على قول
هذه الحقيقة ،لألسف لقد ُتركت فلسطين تواجه القدر لوحدها ،العرب
يدفعون األموال ويرسلون السالح يمينا ً وشماالً ،وممنوع عن فلسطين
لماذا؟».
وفي الشأن الداخلي ،دعا قبالن الجميع إلى «اإلقالع عن اللغات التي
تسعِّ ر وترفع من وتيرة الخطاب الطائفي ،وإلى العودة إلى لغة العقل
والحوار والعمل بأقصى جهد من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة
كافة«.
واعتبر عضو هيئة الرئاسة لحركة «أمل» خليل حمدان ،خالل احتفال
تأبيني في النبطية :أنّ «التحدّي الحقيقي لنا جميعاً ،هو في تصويب
األمور في عملية الصراع الدائرة في المنطقة باتجاه تحرير المقدّسات
التي تغتصبها «إسرائيل» ،التي تضاعف من ترسانتها العسكرية وتع ّد
جيشها الصهيوني لينقض في فرصة مناسبة لها ،وقد تأتي هذه الفرصة
بفعل العدوان التكفيري اإلرهابي على األم��ة ،وال��ذي يشغل الجيوش
والمقاومة في معارك إشغال وإلهاء خارج المهمة األساسية للصراع مع
العدو الصهيوني».
ورأى أنّ «وصف المقاومة باإلرهاب كانت وال زالت أُمنية صهيونية
عقابا ً لها على النجاحات المتتالية لها في ص ّد العدوان ،ووضعها ح ّدا ً
لتمادي «إسرائيل» باعتداءاتها».
وش �دّد المسؤول التنظيمي إلقليم البقاع في حركة «أم��ل» مصطفى
الفوعاني ،خالل لقاء في اللبوة« ،على التزام الحركة خيار المقاومة
وال��دّف��اع ع��ن ل��ب��ن��ان» ،معتبرا ً «أنّ المنظمات اإلره��اب��ي��ة و»داع���ش»
ه��ي م��ن ضمن ال��م��ش��روع الصهيوني ،ل��ذل��ك ك��ان ال��ق��رار بمواجهتها
ومحاربتها».
ّ
الشق الرئاسي ،فأوضح «أنّ الحركة ال تقف عائقا ً أمام انتخاب
أ ّما في
رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً «إلى أهميّة مواقف األفرقاء السياسيين في
هذه المرحلة من أجل تجاوز الخالف للخروج من المأزق الذي نحن فيه،
وانتخاب رئيس للجمهورية».
على صعي ٍد آخرّ ،
نظم المكتب الع ّمالي ومكتب شؤون المرأة في حركة
«أم��ل» في إقليم الجنوب ورشة عمل بعنوان «الجندر ودور المرأة في
العمل النقابي واإلجتماعي» ،في منتجع أرنون  -النبطية.
حضر حفل االفتتاح المسؤول التنظيمي إلقليم الجنوب في الحركة
باسم لمع ،نائب رئيس االتحاد العمالي العام حسن فقيه ،عضو المكتب
السياسي رحمة الحاج ،وأعضاء من اإلقليم والمناطق الحركية.
بعد كلمة عريف الحفل الدكتور محمد رطيل ،ألقتْ عايدة كوثراني
كلمة مكتب ش��ؤون المرأة ،أش��ارت فيها إلى دور المرأة في فكر اإلمام
الصدر.
وكانت المحاضرة األولى عن «الجندر والفروقات العلمية واالجتماعية
بين الجنسين ومشاركة المرأة» للمحاضر خليل زعيتر ،والثانية عن «دور
المرأة في العمل النقابي واالجتماعي» للمحاضر مارون أبو شقرا ،وأخيرا ً
ت ّم تقييم ورشة العمل من الحضور.

أ ّكد حزب الله أنّ لبنان هو وطن اللبنانيين جميعاً،
وليس لفئة أو مذهب أو طائفة .وأش��ار إلى أ ّن��ه سعى،
رغ��م االختالفات العميقة مع السياسات السعودية،
إلى ما يُق ِّرب وليس ما يُف ِّرق ،ولكن بالمقابل كان النظام
السعودي يتص ّرف بعدائية وتصعيد ،ويعتمد سياسة
األبواب المقفلة.

يزبك

وقال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد
يزبك ،خالل رعايته مصالحة عائلتي إسماعيل ومظلوم
في احتفال أُقيم في منزل علي حسان إسماعيل في الطيبة
 بعلبك ،بحضور النائبين علي المقداد ،ن ّوار الساحلي،مم ّثل حركة «أم��ل» عضو الهيئة التنفيذية في الحركة
بسام طليس على رأس وفد من الحركة ،وفاعليات ،إنّ
«لبنان هو وطن اللبنانيين جميعاً ،وليس لفئة أو مذهب
أو طائفة ،انطالقا ً من طرح اإلم��ام السيد موسى الصدر
للعيش المشترك ،وفي أن ال يستغني أحد م ّنا عن اآلخر.
فنحن اليوم نؤ ّكد على هذا القول لنكمل الطريق دفاعا ً عن
لبنان وفلسطين وحماية هذه القضية».
وأ ّك��د «أ ّن��ن��ا في لبنان بحاجة إل��ى الخطاب الهادئ
والدافئ ،والحوار الصادق».

قاووق

من جهته ،اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في
ح��زب الله الشيخ نبيل ق��اووق ،خ�لال احتفال تأبيني
في بلدة عين قانا الجنوبية ،أنّ «النظام السعودي ق ّرر
المواجهة علناً ،وبشكل مباشر ،ولن يحصد إلاّ الخيبة
والخسران» ،وق��ال« :ه��ل يراهنون على أكثر من تموز
 ،2006وقد هزمنا مشروع الشرق األوسط الجديد ودف ّنا
أحالم النظام السعودي في تموز  ،2006لن يستطيعوا أن
يفعلوا أكثر م ّما فعلوه ،فما كانت المقاومة إلاّ وتزداد قوة
عسكريا ً وسياسيا ً وشعبياً ،ولم َ
يبق أمام أعداء المقاومة
إلاّ أن يموتوا بغيظهم».
وختم« :سنكمل طريقنا في نصرة فلسطين ومواجهة
الخطر التكفيري وفضح الممارسات اإلرهابية العدوانية
للنظام السعودي ،ولن يطول الوقت .إنّ الذين يعتدون
ً
آج�لا أ ّنهم
على المقاومة اليوم سيكتشفون عاجالً أم
سيخسرون ،وأنّ المقاومة ستنتصر».

الموسوي

وقال رئيس تك ّتل ن ّواب بعلبك الهرمل النائب حسين
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الموسوي ،خ�لال احتفال تأبيني في بلدة دورس ،إنّ
«الطريق الذي نسلكه هو طريق الحق والمقاومة الذي
يوصلنا إل��ى كرامتنا ،وال��ذي��ن يسلكون الطريق اآلخر
هم يشترون الدنيا» ،داعيا ً «شركاءنا في الوطن إلى أن
يتبعوا الطريق السليم الذي يوصل إلى الحق ،أو يتركوننا
وشأننا نحن ندافع عن الناس ،وكل منزل فيه شهيد دافع
عن األمة».
وإذ طالب بـ«إيجاد حل سريع لمشكلة النفايات»،
استغرب القول «إذا لم نجد ح� ًّل�اّ خ�لال هذين اليومين
سنرحل إلى منازلنا» ،وس��أل« :هل األب أو األم يقوالن
ألوالدهما نحن راحالن إذا لم يستطيعا ح ّل المشاكل؟».

ف ّياض

من جهته ،تساءل النائب علي فيّاض خالل احتفال
تكريمي أقامه حزب الله للشهيد مهدي محمود سبيتي
في حسينية بلدة كفرا الجنوبية« :م��اذا يختلف موقف
الجماعات التكفيرية ع��ن م��وق��ف ال��ن��ظ��ام السعودي
ا ّت��ج��اه إي��ران وح��زب الله؟ وم��ن بإمكانه أن يحدِّد لنا
موطن االختالف الفقهي أو الفكري بينهما؟ فـ»داعش»
و«النصرة» يتقاتالن ولديهما رؤية فقهية وفكرية واحدة،
وينحدران من جذر تنظيمي مشترك وهو «القاعدة» ،ولذلك
فإنّ حال النظام السعودي في مواجهة التكفيريين هو
كحال االختالف بين «داع��ش» و«النصرة» ،مع اإلشارة
إلى أنّ القوى التي تبذل وسعها اليوم في معاداة المقاومة
واستهدافها ميدانيا ً وسياسيا ً هي «إسرائيل» والنظام
السعودي والتنظيمات التكفيرية».
وأ ّكد فيّاض ،أنّ «إيران سعت على مدى سنوات طويلة
كي تكون العالقات مع السعودية مستقرة ،كما أنّ حزب
الله ،رغم االختالفات العميقة مع السياسات السعودية،
سعى دائما ً إلى ما يق ِّرب وليس ما يف ِّرق ،ولكن بالمقابل
كان النظام السعودي يتص ّرف بعدائية وتصعيد ،ويعتمد
سياسة األبواب المقفلة».
واعتبر أنّ «النظام السعودي يسعى اآلن للقيام بما
ِ
يكتف
عجزت عنه «إسرائيل» ض ّد حزب الله ،حيث لم
بتصنيف ح��زب الله إرهابيا ً من ِقبَل مجلس التعاون
الخليجي ،وال بالبيان الصادر عن مجلس وزراء الداخلية
العرب ،وإ ّنما يسعى إلى استصدار قرار من مجلس األمن
وفقا ً لطلب جامعة ال��دول العربية» ،الفتا ً إلى «أنّ هذا
السياق يبدو منسجما ً مع ما نراه من تط ّور في العالقات
السعودية  -اإلسرائيلية ،حيث ُتعقد اللقاءات بينهما
بانتظام ،ويتبادلون الزيارات من دون أن يُعلن عنها».

زعيتر وفار�س ّ
ي�شددان على الترابط
بين �أبناء البقاع ال�شمالي بعيد ًا من الطائفية
شدّد وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،خالل
لقاء ّ
نظمته عشيرة آل علوه في الهرمل ،بحضور النائب
مروان فارس ،المسؤول التنظيمي في حركة «أمل» في
البقاع مصطفى الفوعاني ،وحشد من قيادات الحركة
ومم ّثلين ع��ن عشائر وع��ائ�لات المنطقة وض��ي��وف من
الهرمل والجوار ،على «ضرورة تفعيل الحوار والتالقي
بين جميع اللبنانيين على اختالف طوائفهم ومذاهبهم»،
وقال« :إنّ الحوار ضرورة أل ّنه يُبعد الفتنة ويساعد على
التهدئة ،وهذا ما سعى إلى تكريسه دولة الرئيس نبيه
ب ّري ،سواء من خالل الحوار بين األخوة في حزب الله
وتيار المستقبل ،وكذلك الحوار الوطني من أجل الحفاظ
على االستقرار في البلد ،ألنّ لبنان ال يمكن أن ينهض إلاّ
بالشراكة والحوار».
أضاف« :يجب تفعيل اللقاءات بين األهل ،ألنّ التالقي
يعبِّر عن الوحدة والتكاتف لنرسم من خاللهما صورة

حضارية مشرقة ،وهذا ما أراده اإلم��ام موسى الصدر،
ألنّ ال��س�لام الداخلي أفضل وج��وه ال��ح��رب م��ع العدو
اإلسرائيلي».
وت��ط � ّرق إل��ى الموضوع اإلن��م��ائ��ي ،م��ؤ ّك��دا ً «ض��رورة
العمل لرفع الحرمان ،ألنّ البقاع الشمالي يحتاج إلى
الكثير ،ولكن اإلمكانات يجب أن ُتو َّزع بشكل عادل على
ك ّل البلدات لخلق الظروف المالئمة لتثبيت السكان في
أرضهم ،وتخفيف النزوح من الريف إلى المدن».
من جهته ،شدّد فارس على «الترابط بين أبناء البقاع
الشمالي ،متعالين عن الطائفية والمذهبية والمحبة
واأللفة ،بعيدا ً من كل ما يف ِّرق ويع ِّكر األجواء بين األهل».
وكان ياسين علوه ألقى كلمة ن ّوه فيها بـ»دور الوزير
زعيتر في دفع عملية التنمية في المنطقة من خالل إقامة
مشاريع حيوية وتعبيد طرق حيوية ومشاريع تنموية
كربط المزارع بأرضه وقريته».

�أبو فاعور التقى ع ّواد:
و�ضع التفتي�ش المركزي غير �سليم

جانب من اجتماع لجنة اإلدارة
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور ،بعد لقائه أمس في مكتبه في
الوزارة رئيس هيئة التفتيش المركزي
القاضي ج��ورج ع�� ّواد ،أ ّن��ه مكلّف من
رئيس الحكومة تمام س�لام متابعة
موضوع التفتيش ،مضيفا ً أنّ «الوضع
في هيئة التفتيش غير سليم ويجب
ألاّ يستمر ،إذ إنّ هناك ضرورة اللتئام
الهيئة وا ّتخاذ قرارات ،ألنّ واقع الفساد
المستشري ف��ي اإلدارة يحتاج إلى
تعزيز يد المحاسبة في كل اإلدارات
اللبنانية».
أض��اف« :سبق أن عبّر عن الكثير
م��ن الممارسات الشائنة ف��ي الكثير
من اإلدارات اللبنانية ،ولكن استمرار
الوضع في حيّز التناول اإلعالمي ال
يمكن أن يؤدّي إلى الحصول على نتائج
إيجابية أو المكافحة الفعلية للفساد
والهدر ،بل يجب أن يكون هناك دور
أساسي لهيئات الرقابة والتفتيش».
وأ ّك��د أنّ القاضي ع�� ّواد «نزيه وال
يش ّكك أح��د ف��ي ه��ذا األم���ر ،ويجب ألاّ
ت��ح��ول أيّ اع��ت��ب��ارات س���واء كانت
شخصية أو غير شخصية أمام ضرورة
ع���ودة هيئة التفتيش إل��ى االنعقاد
وا ّت��خ��اذ ال���ق���رارات ،وأنّ ال��ح��ل ال��ذي
نسعى إليه ليس عشائريا ً أو سياسياً،
بل إنّ أي حل يجب أن يقوم على قاعدة

التزام القوانين».
وأش��ار إلى أ ّنه سيتابع االتصاالت
ويطلع الرئيس سالم «على ما يمكن
أن يستج ّد للخروج م��ن ه��ذا الواقع
وضرورة المعالجة وفقا ً للقانون الذي
يجب أن يحكم عملنا جميعا ً في كل
الدولة اللبنانية».
ور ّدا ً على س��ؤال عن موقف ع� ّواد،
أج��اب أب��و فاعور أنّ «القاضي عواد
نزيه ،ويعتبر أ ّن��ه ت � ّم تناوله بشكل
شخصي وبشكل ُم��س��يء ،وسبق أن
زار الرئيس س�لام وطلب إع��ف��اءه من
مسؤولياته» .وأض��اف« :ال نحبِّذ هذا
الخيار ،بل نريد الحفاظ على القاضي
ع�� ّواد بما يم ّثل من نزاهة وشفافية،
ونريد الحفاظ على الهيئة كهيئة .وإذا
كان هناك من ا ّتهامات أو آراء أخرى،
فيت ّم نقاشها ف��ي اإلط���ار القانوني
وفي اإلط��ار النظامي ،وليس في إطار
التشهير اإلعالمي ،أل ّنه من غير المريح
للبنانيين أن تتقاذف هيئات الرقابة
المسؤوليات واالتهامات أمام اإلعالم».
ور ّدا ً على س��ؤال ،قال إ ّنه سيلتقي
أيضا ً المف ّتش العام المالي ،وسيستمع
إلى رأيه ،مضيفا أ ّنه ليس الحكم« ،بل
سيرفع األم��ر إلى دول��ة الرئيس الذي
سيجد المخرج المناسب».
م��ن جهتها ،ع��ق��دت لجنة اإلدارة

وال��ع��دل النيابية جلسة أم���س في
المجلس النيابي برئاسة النائب روبير
غانم وح��ض��ور م��ق� ّرر اللجنة النائب
نوار الساحلي ،والن ّواب السادة :هاني
قبيسي ،ن���واف ال��م��وس��وي ،غسان
مخيبر ،إيلي عون ،نعمة الله أبي نصر،
علي عمار.
كما حضر مستشار وزي��ر التنمية
اإلدارية شربل سركيس ،رئيس الهيئة
العليا للتأديب م���روان ع��ب��ود ،وعن
مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران.
وإثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان
اآلت��ي« :عقدت لجنة اإلدارة والعدل
جلستها المق ّررة ،تابعت خاللها درس
مشروع القانون ال � ّرام��ي إل��ى تعديل
قانون التفتيش المركزي ،واستمعت
إلى رأي مجلس الخدمة المدنية كما
إلى رأي الهيئة العليا للتأديب ،كما
تداول السادة أعضاء اللجنة بالمشروع
المذكور وبالمالحظات التي أُبديت،
وأق��رت بعض التعديالت التي تؤدّي
إل��ى تفعيل عمل التفتيش المركزي
وتؤ ّمن تعاونه مع الهيئات الرقابية
األخرى.
ورف��ع��ت الجلسة على أن ُتتابع
ال��ل��ج��ن��ة عملها ف��ي م��ت��اب��ع��ة درس
المشروع المذكور في جلسة االثنين
المقبل».

