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ّ
الحل ال�سيا�سي في اليمن
�شجع ال�سعودية على
ّ

قا�سم :مرتاحون للخطوة الرو�سية
والميدان ال�سوري واجتماعات جنيف
أ ّكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،أنّ
«االنسحاب الجزئي الروسي ال يؤ ّثر على القوة العسكرية
التي تساند الجيش السوري وحلفائه لمواجهة «داعش»
و«النصرة»ُ ،معربا ً عن ارتياح الحزب للخطوة الروسية
التي «لم ُتغيّر شيئا ً في معادلة الق ّوة المضافة للجيش
السوري وحلفائه».
وشدّد خالل احتفال للحزب على أنّ األخير «ما زال في
الميدان كما كان ولم يبدّل ولم يغيّر من خطواته وال من
توجهه وقراره في
جهوزيته وال من مشروعه ،فهو يتابع ّ
مواجهة التكفيريين من أجل أن نصل إلى الح ّل السياسي
في س��وري��ة» ،كما أب��دى ارتياح ح��زب الله لإلجراءات
الميدانية في سورية ،وللتفاهم على وقف األعمال العدائية،
ما يعطي فرصة للحل السياسي ،وأبدى عن ارتياح حزب
الله أيضا ً للحل السياسي الذي يُناقش في جنيف على
ضوء مؤتمر فيينا ،وقال« :ال يوجد تغييرات تدعو إلى
القلق ،بل ه��ؤالء الذين يحلّلون قل ًقا ً أو فرحا ً يحلّلون
خارج دائرة فهم الواقع الموضوعي ،وفي نهاية المطاف
نحن نعتبر أنّ خيارات الشعب السوري هي األساس في

النتيجة السياسية وفي االنتخابات وفي الحكومة ،وما
دام هذا هو المسار فنحن ناجحون ورابحون ومستم ّرون
في هذا المجال».
وتابع «سمعنا أنّ السعودية تجري مراجعة لموقفها
في اليمن ،وتريد أن تقلّص ضرباتها كما أعلنت ،نحن
نشجع السعودية على الحل السياسي في اليمن ،وعلى
ّ
أن تخرج من هذا الوحل الذي دخلت إليه أل ّنها لو بقيت
كذلك أشهرا ً وسنوات فإ ّنها لن تنجح في اليمن» ،وأضاف:
«خ��روج السعودية من اليمن اليوم أقل خسارة لها من
خروجها غدا ً أو بعد غد ،والحل السياسي في اليمن هو
لمصلحة الجميع ألنّ الجميع يمكن أن يقدّموا لبعضهم
بعضا ً إذا ما سلكوا طريق الحل السياسي ،أ ّما العدوان
الهمجي الذي تقوده السعودية في اليمن فهذا لن يُثمر
إلاّ المزيد من التصميم على المواجهة وعلى رفض هذه
النتائج التي يعمل عليها السعوديون».
وعن ملف النفايات ،أ ّكد قاسم «أ ّننا مع جعل كل منطقة
تتح ّمل مسؤولية طمر نفاياتها مؤقتاً ،وبعدها تكون
الحلول مستدامة».

خري�س في �أبيدجان َ
موفد ًا من رئي�س المجل�س:
الإرهاب ال دين له وال مذهب وال طائفة
وصل النائب علي خريس مم ّثالً رئيس مجلس الن ّواب
نبيه ب ّري إلى ساحل العاج ،يرافقه المسؤول اإلعالمي في
إقليم جبل عامل في حركة «أمل» صدر الدين داود ،وكان
في استقباله في صالون الشرف في المطار القائم باألعمال
اللبناني وسام كالكش ،السفير العاجي لدى لبنان جيلبر
دوه ،رئيس جمعية الب ّر والتعاون محمود ناصر الدين،
مم ّثل كنيسة اإلرسالية اللبنانية األب ساسين بجاني،
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة ناصيف سقالوي،
مدير فرع شركة طيران الشرق األوسط جواد الموسوي،
مم ّثل المركز اإلسالمي اللبناني محمد شري ،رجل األعمال
محمود صالح قعفراني ،ومم ّثل لجمعية الغدير.
وجه خريس التحية إلى الشعب العاجي
ومن المطارّ ،
وإلى رئيس الدولة والحكومة والبرلمان ،وق��ال« :تأتي

هذه الزيارة بتوجيه من دولة الرئيس نبيه ب ّري للوقوف
إلى جانب الشعب العاجي ،الذي تع ّرض لهجوم إرهابي
أدّى إلى استشهاد عدد من المواطنين ،فامتزج دم الشعب
اللبناني مع دم الشعب العاجي ،ما يؤ ّكد اليوم أنّ اإلرهاب
ال دي��ن له وال مذهب وال طائفة» .وأ ّك��د «أ ّن��ن��ا نضع كل
اإلمكانات للوقوف إلى جانبكم في هذه المحنة».
ثم انتقل خريس إلى «مستشفى االندنيه» حيث عاد
الجرحي اللبنانيين ج ّراء الهجوم اإلرهابي ،ناقالً إليهم
صحتهمّ ،
واطلع من مدير
تحيات الرئيس ب ّري واطمأنّ إلى ّ
المستشفي الدكتور كميل صافي والدكتور جوزف خوري
على أوضاعهم.
وشكر إلدارة المستشفى والكادر الطبي والتمريضي
رعايتهما للجرحى.

وا�صلت االحتفاالت في ذكرى انطالقتها

«�أمل»� :سيبقى ب ّري �صمام �أمان الوطن
رغم حقد الحاقدين

«بلد ّيت ُِك قرار ُِك»
أطلقت «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» ،بدعم من االتحاد األوروبي ،وبرعاية
ّ
لحث المرأة على المشاركة في هذه االنتخابات
الوزارة ،حملة إعالنية  -إعالمية
ترشيحا ً واقتراعاً ،وذلك مواكب ًة للتحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية
والبلديات ،استعدادا ً لالنتخابات البلدية واالختيارية.
تبث إعالنا ً ترويجيا ً بعنوان «بلديّتك قرارك» تبثهّ
وحسب بيان ،فالحملة ّ
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة واإللكترونية .وأنّ وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق شارك شخصيا ً بالصوت والصورة في اإلعالن ،مطلقا ً شعار:
«البلدية عايزتك ،البلد ناطرك ،أنت مش نص ،أنت كل البلد».
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خرازي التقى «تجمّع العلماء»:
الدعايات الم�شبوهة لبع�ض الدول تهدف �إلى الفتنة

النابل�سي :لحماية �أمن االت�صاالت
رأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح ،أنّ «قرار الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بسحب جزء من ق ّواته في سورية ينبع بالدرجة األولى من التح ّول
الكبير الذي حصل في ميادين المواجهات مع اإلرهابيين ،فقط تم ّكن الجيش
السوري وحلفاؤه من استعادة أكثر من عشرة آالف كلم 2من األراضي ،والعمل
جا ٍر على استعادة البقيّة الباقية من المساحات الجغرافية التي استولى عليها
اإلرهابيون» .
أضاف« :أراد الرئيس الروسي بهذا القرار أن يبعث برسالة إيجابية إلى
المتوجسين من االنخراط الروسي في المعركة ،بأنّ روسيا راغبة بإيجاد
ّ
الموحدة إلى السوريين».
تسوية سلمية توقف نزيف الدماء و ُتعيد سورية
ّ
وفي موضوع فضيحة اإلنترنت وت��و ّرط العدو «اإلسرائيلي» فيها ،فدعا
النابلسي السلطة في لبنان إلى ا ّتخاذ اإلجراءات السريعة الكفيلة بحماية أمن
االتصاالت «ألنّ ما ت ّم كشفه من هذه الفضيحة حتى اآلن يش ّكل استباحة لألمن
الوطني ،وتهديدا ً بالغ الخطورة ال يجوز أن يم ّر من دون تحديد المسؤوليات».

احتفاالت لـ«يونيفيل» جنوب ًا
وتنويه بالعالقة مع الجي�ش اللبناني
قلّد القائد العام لقوات «يونيفيل» الجنرال لوتشيانو بورتوالنو أوسمة األمم
المتحدة لخدمة السالم لعناصر الكتيبة اإلسبانية وعناصر الوحدات الصربية،
السالفادورية ،البرازيلية والمكسيكسية ،في احتفال ّ
نظمته الكتيبة اإلسبانية
في مق ّرها في إبل السقي ،وحضرته السفيرة اإلسبانية ميالغروس هيرناندو،
السفير المكسيكي جيمس أنريكي غارسيا أمارال ،راعي أبرشية صور للموارنة
المطران شكر الله نبيل الحاج ،قائمقام مرجعيون وسام الحايك ،قائمقام
حاصبيا وليد الغفير ،قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن شربل أبو
خليل ،قائد اللواء التاسع العميد الركن جوزف عون وقادة عسكريّون لبنانيون
وفاعليات .
واستعرض بورتوالنو ،وقائد القطاع الشرقي الجنرال خوان خيسوس
مارتين كابريرو ،وقائد الكتيبة المقدم أنطونيو فيريرا مختلف عناصر الكتيبة
اإلسبانية والوحدة الصربية.
حساسة
ث ّم ألقى بورتوالنو كلمة قال فيها« :لقد أثب ّتم خالل فترة زمنية ّ
ومع ّقدة في جنوب لبنان وفي منطقة عملياتكم ،وآخرها في الرابع من كانون
الثاني ،شجاعتكم وجدارتكم وتضحيتكم في سبيل السالم ،وهذا ما يذ ّكرنا
بهشاشة الوضع األمني في جنوب لبنان».
ون ّوه «بالقيادة الحكيمة لقائد القطاع الشرقي» ،مه ّنئا ً القطاع «على التزامه
وتوجه إلى العناصر قائالً «مه ّماتكم
الدائم والوثيق مع المجتمع المحلي»،
ّ
المن ّفذة ليالً ونهارا ً في منطقة عمليّاتكم كانت خير دليل على صالبة يونيفيل في
أحلك الظروف ،كما أعادت السكينة واالطمئنان إلى السكان في جنوب لبنان».
ون ّوه أيضا ً بعناصر الكتيبة اإلسبانية والوحدات البرازيلية والصربية
والمكسيكية ،مشيرا ً إلى أنّ «هذا الوسام هو اعتراف بمهنيّتها والتزامها الراسخ
بدعم مه ّمة حفظ السالم واالستقرار في المنطقة» .وأشاد بـ«الجيش اللبناني،
خصوصا ً اللواء التاسع ،على دعمه وتعاونه إلحقاق الهدف المشترك أال وهو
الهدوء واالستقرار في جنوب لبنان».
وشكر قائد القطاع الشرقي بورتوالنو على كلمته ،وق��ال« :إنّ هذا الدعم
يشجعنا على االستمرار في العمل من أجل تطبيق القرار  ،1701وهو ما نقوم به
ّ
إلى جانب زمالئنا المدنيين والعسكريين ،وهذا الوسام يرمز ويعبّر عن الجهد
الذي قام به كل م ّنا من أجل تحقيق السالم واالستقرار في جنوب لبنان».
وقدّم كابريرو إلى بورتوالنو قبّعة «الليخيون» عربون شكر وتقدير ،ث ّم
وضعا والسفيرة هيرناندو إكليالً على نصب شهداء الجيش اإلسباني ،واختتم
االحتفال بعرض عسكري لمختلف الوحدات.
كما أُقيم في مق ّر قيادة «قوة احتياط القائد العام» الفرنسية  FCRفي دير
كيفا ،احتفال برعاية بورتوالنو ،لمناسبة التسليم والتسلّم في قيادة القوة.
ون ّوه بورتوالنو في كلمة له بـ«العالقة مع الجيش اللبناني الشريك األساس
في أداء المه ّمة».

خرازي بين الزين وعبدالله
أ ّك��د وزي��ر الخارجية اإليرانية
ال���س���اب���ق ك���م���ال خ�������رازي ،أنّ
الجمهورية اإلسالمية ترمي دوما ً
إلى تعزيز الوحدة بين المسلمين،
منبّها ً إلى أنّ «الدّعايات المغرضة
والمشبوهة التي تصدر من ِقبَل
بعض دول األط���راف تهدف إلى
إيقاع الفتنة».
زار خ�����رازي ي��راف��ق��ه سفير
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
لبنان محمد فتحعلي ووفد مرافق،
«تج ّمع العلماء المسلمين» ،وكان
ف��ي اس��ت��ق��ب��ال��ه��م رئ��ي��س مجلس
األم��ن��اء ال��ق��اض��ي ال��ش��ي��خ أحمد
ال��زي��ن ،ورئ��ي��س الهيئة اإلداري���ة
الشيخ حسان عبد الله ،وأعضاء
مجلس األمناء والهيئة اإلدارية.
ب��داي�� ًة ت��ح��دّث ال��زي��ن ش��اك��را ً
«للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
أفضالها التي اب��ت��دأت منذ ع�دّة
عقود من الزمن بقرار من السيد
اإلم��ام الخميني بإقامة وتأسيس
تج ّمع العلماء المسلمين في لبنان،
واستمر هذا التأييد وهذه المؤازرة
من ِقبَل السيد علي الخامنائي،
وم����ن ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإليرانية الكريمة».
أضاف« :أ ّننا في هذا اللقاء الطيب
نعبَّر عن وفائنا ووالئ��ن��ا وحبّنا
وتقديرنا للجمهورية اإلسالمية
بقيادة السيد الخامنائي».
بدوره قال عبد الله« :نحن ننظر
إلى مسيرة الجمهورية اإلسالمية
باعتبارها مسيرة تكامليّة يكون
لكل مرحلة فيها أثر في المحصلة
النهائية».
أضاف« :لقد كان للتج ّمع إبّان
ممارستكم لمها ّمكم ف��ي وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ع�لاق��ة م��م� ّي��زة معكم
ساهمت في تطوير عمل التج ّمع
م���ن خ��ل�ال دع��م��ك��م ع��ل��ى ك��اف��ة

المستويات».
وأش��ار إلى أنّ التج ّمع «حافظ
ّ
خطه الوحدوي ووقوفه في
على
وج��ه الفتنة» ،الف��ت�ا ً إل��ى «دوره
المشهود في عملية تحرير لبنان
في العام  2000من رجس العدو
الصهيوني وف��ي انتصار العام
.»2006
وت��اب��ع« :ك��ن��ا وم��ا زل��ن��ا ندعم
ال��م��ق��اوم��ة م���ن خ�ل�ال تحريض
ال��ش��ب��اب المسلم المجاهد على
ال��ج��ه��اد وال���ق���ت���ال ض���� ّد ال��ع��دو
ال��ص��ه��ي��ون��ي وص��ن��ي��ع��ت��ه ال��ع��دو
التكفيري اليوم» ،وقال «لقد ِّ
وفق
«التج ّمع» في أن يكون له خالل
ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة إس��ه��ام��ات
واضحة في تأسيس اتحاد علماء
بالد الشام برئاسة الشيخ محمد
توفيق رمضان البوطي واالتحاد
العالمي لعلماء المقاومة ال��ذي
ال��م��ؤس��س في
ي��رأس��ه ال��ع��ض��و
ّ
التج ّمع الشيخ ماهر حمود.
كما وك��ان لنا األث��ر ال��ب��ارز في
تأسيس هيئة دع��م المقاومة في
فلسطين ،ونشاطات وجمعيات
أخرى».
أضاف« :لم يقتصر عملنا على
الصعيد اإلس�لام��ي ،ب��ل انطلقنا
للحوار اإلس�لام��ي  -المسيحي،
وكان لنا لقاءات في الفاتيكان مع
لجنة الحوار اإلسالمي المسيحي،
وهنا في لبنان لدينا هيئة حوارية
إسالمية مسيحية اسمها «اللقاء
التشاوري اإلسالمي المسيحي»،
ال��ذي يض ّم م ّمثلين عن الطوائف
الروحية اإلسالمية والمسيحية
في لبنان كافة».
ث ّم تحدّث خ��رازي ،الذي اعتبر
«ه��ذا التج ّمع ثمرة من القرارات
ال��ص��ائ��ب��ة ال��ت��ي ا ّت��خ��ذه��ا اإلم���ام
الخميني» ،م��وض��ح�ا ً أ ّن���ه «منذ

ان��ط�لاق ال��ث��ورة اإلسالمية ا ّتخذ
اإلم���ام الخميني ق���رارا ً بتأسيس
وإن��ش��اء العديد م��ن المؤسسات
والمنظمات التي لعبت الحقا ً دورا ً
كبيرا ً ف��ي إي���ران ،نعت ّز ونفتخر
باإلمام الخميني ال��ذي ا ّتخذ هذا
القرار في تلك السنوات من إنشاء
تج ّمع العلماء المسلمين ال��ذي
يض ّم نخبة من علماء المسلمين
س ّنة وشيعة ،الذين يعملون جنبا ً
إلى جنب في مجال تعزيز وترسيخ
ال��وح��دة اإلس�لام��ي��ة ،وه���ذا األم��ر
هو أكبر دليل على أنّ الجمهورية
اإلسالمية ترمي دوم ً��ا إلى تعزيز
الوحدة بين المسلمين» ،الفتا ً إلى
«الدعايات ال ُمغرضة والمشبوهة
التي تصدر لألسف الشديد من
ِقبَل بعض دول األط��راف في هذه
المرحلة ،والتي تهدف في نهاية
المطاف إل��ى إي��ق��اع الفتنة وإل��ى
التباعد في ما بين المسلمين».
ولفتَ إلى أنّ «هناك مسؤولية
جسيمة ُم��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق ه��ذا
التج ّمع ،خصوصا ً إذا أخذنا في
االعتبار الفتنة في ظل السنوات
القليلة الماضية ،وف��ي ظل هذه
التطورات السريعة المتالحقة التي
شهدنا من خاللها وجود شعارات
التط ّرف والتكفير واإلره��اب الذي
يعمل على العبث بمقدرات اإلسالم
والمسلمين في ش ّتى أنحاء العالم
اإلس�لام��ي .ه��ذه المسؤولية هي
عملية التنوير ،وعملية توعية
الرأي العام على مستوى الجمهور
المسلم الس ّني والشيعي .هذا األمر
م��ن أه��م ال��واج��ب��ات ال ُملقاة على
عاتق علماء اإلسالم ،وال ّ
شك بأنّ
ه��ذا التج ّمع بإمكانه أن ينهض
بمثل هذه المسؤولية».

ن�شاطات فل�سطينية دعم ًا لالنتفا�ضة واحتجاج ًا على تقلي�صات «�أونروا»:
و�ص ُم حزب اهلل بالإرهاب خدمة مجان ّية للعدو «الإ�سرائيلي»
ْ
جانب من االحتفال في المصيلح
أ ّكدت حركة «أمل» أ ّنها ورئيسها
رئيس المجلس النيابي نبيه ب ّري
«سيبقيان ص ّمام أم��ان هذا الوطن،
رغم حقد الحاقدين وكيد الكائدين»
يوجهوا
وذ ّك��رت «الذين يريدون أن
ّ
سهامهم إلى الرئيس ب ّري ،بأ ّنهم لن
ينالوا من مكانة هذه القامة الوطنية
الكبيرة» ،مشدّد ًة على أنّ المطلوب
من الجميع أن يعملوا من أجل لبنان،
وليس من أجل الطوائف.
واصلت حركة «أم��ل» االحتفاالت
لمناسبة ذك��رى انطالقتها ،فأقامت
احتفاال ً في حسينية «اإلمام الصدر»
في الحرش  -بئر حسن ،بحضور
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة
الشيخ حسن المصري وأعضاء قيادة
إقليم بيروت.
�ي ،ت��ح �دّث
وب��ع��د ع� ٍ
���رض ك��ش��ف� ّ
توجه بداية «بالتحية
المصري الذي ّ
إل���ى إم����ام ال��ق��س��م ،إم����ام ال��ح��رك��ة
والمقاومة السيّد موسى الصدر ،إلى
الشهداء والجرحى من أفواج المقاومة
اللبنانية أمل» ،مذ ّكرا ً «بجوالت اإلمام
الصدر الم ّكوكية داخ��ل ه��ذا الوطن
ليجمع في ما بين شرائح المجتمع،
فكان هذا اإلمام إمام كل الوطن وليس
إمام الشيعة فحسب».
أض����اف« :ك���ان ه���ذا اإلم����ام كما
يقاوم في وجه االقطاع السياسي،
كان يدعو إلى المقاومة بوجه ذلك
االحتالل الغاصب ،مهما كان السالح
متواضعاً».
كما تحدّث المصري عن «تعاليم
الصدر ،عن زرع حركته في النفوس
التي تريد أن تعيش بع ّزة وكرامة،
وكانت دعوته إلى قسم مرجة رأس
العين في خطاب القسم الشهير دعوة
صريحة إلى ح ّكام هذا الوطن إلى
الوعي والتحلّق حول هذا الوطن قبل
فوات األوان».
وتابع« :أ ّننا من منطلقات ومبادئ
اإلمام الصدر ،إ ّننا في حركة ستبقى
راية لبنان هي من تظلّلنا ،وستبقى
مؤسسات ال��دول��ة وق��واه��ا األمنية

والعسكرية ه��ي الضمان لنا ولن
نكون بديالً عنها».
ودع����ا إل���ى «ت��ح��ص��ي��ن الجيش
الوطني عبر دعمه وتسليحه ،أل ّنه
هو سياج هذا الوطن» .وقال« :نحن
عندما انطلقنا في هذه الحركة عام
 ،1974انطلقنا بعناوين وطنيّه
وسيادية كما كان إمامنا ،وكما هو
رئيسنا األخ نبيه ب ّري».
يوجه
وذ ّك��ر «ال��ذي��ن ي��ري��دون أن ّ
سهامهم إل��ى الرئيس ب��� ّري ،أ ّنهم
واهمون من أن ينالوا من مكانة هذه
القامة الوطنية الكبيرة» ،م��ؤ ّك��دا ً
«أنّ حركة أمل وأبناءها لم يغتنوا
ك��م��ا غ��ي��ره��م ع��ل��ى ح��س��اب ال��ف��ق��راء
والمحرومين» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذه
الحركة ورئيسها سيبقيان ص ّمام
أمان هذا الوطن رغم حقد الحاقدين
وكيد الكائدين».
وأش��ار المصري إل��ى أنّ «الذين
تكالبوا على سورية ،ه��ذا البلد لن
ينالوا منه وسيبقى عص ّيا ً عليهم ،ولن
ينالوا منه مهما فعلوا ،ولن يستطيعوا
أن يغيّروا في هذا الوطن».
كما أقامت شعبة بئر حسن في
المنطقة السادسة في إقليم بيروت،
حفالً بمناسبة إزاح���ة الستار عن
نصب ش��ه��داء ال��ح��رك��ة ق��رب د ّوار
الجندولين.

المصيلح

ّ
ونظم مكتب الشباب والرياضة
في الحركة احتفاال ً شبابيا ً حاشداً،
بعنوان «القسم الطالبي الثاني،
وذل��ك في قاعة االحتفاالت الكبرى
في «مجمع نبيه ب� ّري الثقافي» في
المصيلح في الرادار ،بحضور رئيس
الهيئة التنفيذية في الحركة محمد
نصر الله ،مسؤول مكتب الشباب
وال��ري��اض��ة ال��م��رك��زي ف��ي الحركة
مصطفى حمدان ،المسؤول التنظيمي
للحركة ف��ي ال��ج��ن��وب ب��اس��م لمع،
وحشد كبير من طالب «حركة أمل»
في ف��روع الجامعات والكليّات في

محافظتي الجنوب والنبطية.
وبعد فيلم وثائقي عن القسم ردّد
مئات الطالب قسم االنتماء للحركة
خلف صوت اإلم��ام الصدر .ث ّم ألقى
مسؤول مكتب الشباب والرياضة
ع��م��ران حسن كلمة المكتب ،تاله
نصر الله الذي اعتبر أنّ «توصيف
المقاومة باإلرهاب أمر غير منطقي،
وغير مقبول» ،مؤ ّكدا ً أنّ «المقاومة ال
تزال تم ِّثل أكثر من ضرورة للبنان،
أك��ث��ر م��ن أي وق��ت م��ض��ى ،م��ن أجل
سالم الوطن وحمايته في مواجهة
العدوانية اإلسرائيلية» .وقال« :لن
نتراجع ول��ن نتخلّى عن مقاومتنا
طالما هناك عدو «إسرائيلي» يتربّص
نتمسك بثالثية
بلبنان ،وس���وف
ّ
الشعب والجيش والمقاومة».
وعن العناوين السياسية الداخلية
ق��ال نصر الله« :ف��ي ظل ما تشهده
منطقتنا العربية م��ن ذب��ح وقتل
ورياح خبيثة ،المطلوب من الجميع
النأي بوطننا عن الويالت التي تفتك
بمحيطنا .المطلوب من الجميع في
لبنان عدم انتظار حل أزمات المنطقة
كي نحل أزم��ة لبنان .المطلوب أن
يستقيم عمل المؤسسات .أال تكفي
لبنان فضيحة النفايات وفضيحة
القمح وفضيحة الكهرباء؟ ال تكاد
وزارة ال تخلو م��ن فضيحة .فمن
الجريمة بمكان السكوت ع ّما يجري
م��ن إم��ع��ان وس��ك��وت ع��ن ال��ف��راغ
والتعطيل ،المطلوب تدارك االنهيار
وال��ك� ّ
�ف عن ه��در ال��ف��رص .المطلوب
من الجميع أن يعملوا من أجل لبنان،
وليس من أجل الطوائف».
ودعا نصر الله إلى «اإلس��راع في
انتخاب رئيس للجمهورية وإع��ادة
إنتاج الحياة السياسية وفق قواعد
الشراكة للجميع ،بعيدا ً من األنانيات
والمصالح الشخصية ،واالنطالق
نحو بناء المؤسسات».

ت����واص����ل����ت ال���م���ه���رج���ان���ات
وال��ن��ش��اط��ات الفلسطينية دع��م�ا ً
النتفاضة الداخل واحتجاجا ً على
تقليص وكالة «أون��روا» تقديماتها
لالجئين.
وفي هذا اإلط��ار ،أقامت الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة
العامة ف��ي منطقة ال��ش��م��ال ،لقا ًء
تضامنيا ً في قاعة الوردة البيضاء
ف��ي مخيم ال���ب���داوي ،وذل���ك دعما ً
النتفاضة الشعب الفلسطيني ،وسط
حضور شعبي ومم ّثلي الفصائل
الفلسطينية واألح����زاب وال��ق��وى
الوطنية واإلسالمية اللبنانية.
بعد كلمة ترحيبية ،تحدّث النائب
السابق وجيه البعريني ،الذي أ ّكد
«أنّ المقاومة الفلسطينية والمقاومة
اللبنانية قد وضعا ح ّدا ً لالعتداءات
الصهيونية» ،مستنكرا ً «م��ا صدر
عن الجامعة العربية من قرارات في
حق المقاومة في لبنان ،وتصنيفها
ب��اإلره��اب» ،فيما أ ّك��د األمين العام
لحركة التوحيد اإلسالمي الشيخ
بالل شعبان ،أنّ «المقاومة ُتص ِّنف
وال يحق ألحد أن يص ِّنفها ،وأنّ من
ال يقف في صف المقاومة ال يعرف
معنى للعز والكرامة».
ك��ذل��ك اس��ت��ن��ك��ر ع��ض��و المكتب
ال���س���ي���اس���ي ل��ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفلسطينية محمد ياسين« ،الحملة
التي يتع ّرض لها حزب الله ووصفه
ب���اإلره���اب» ،م��ش��ي��را ً إل��ى «أنّ ما
ص��در م��ن ق��رار ال ي��خ��دم إلاّ العدو
الصهيوني».
وأ ّك���د عضو المكتب السياسي
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 القيادة العامة ف��ي لبنان رام��زم��ص��ط��ف��ى« ،أنّ االن��ت��ف��اض��ة في
فلسطين تزداد إراد ًة وعنفواناً ،وهي
تجتاز الشهر الخامس من عمرها،
وأنّ ما يقوم به الكيان الصهيوني
يهدف لاللتفاف على ال��م��ب��ادرات
الدولية» ،داعيا ً «جميع الفصائل
وال��ق��وى الوطنية والشعبية إلى
موحدة لالتتفاضة».
تشكيل قيادة
ّ

فصائل صور

من جهتها ،أ ّكدت فصائل تحالف
القوى الفلسطينية في منطقة صور
في بيان ،بعد اجتماع في مق ّر الجبهة
الشعبية -القيادة العامة« ،ضرورة
االستمرار بالتح ّركات الشعبية،
مدعوم ًة من كافة الفصائل لمواجهة
مشروع أونروا الخطير على صعيد
الملف الطبي والتقليصات» ،من ّوه ًة
بـ«الموقف وال���دور اإليجابي من
ِقبَل المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،والوزير وائ��ل أبو
فاعور في االجتماع ال��ذي عُ قد مع
أونروا في بيروت».
واس��ت��ن��ك��رت «ب���ش���دّة ق����رارات
إغالق القنوات المقاومة للمشروع
الصهيوني على أرض فلسطين،
وال��م��ع � ِّب��رة ع��ن ط��م��وح��ات وآم���ال
ال��ش��ع��ب الفلسطيني ،وم���ن أب��رز
هذه القنوات قناة فلسطين اليوم
واألقصى».
واع��ت��ب��رت أنّ «ق�����رار مجلس
التعاون الخليجي بتصنيف واعتبار
حزب الله منظمة إرهابية ،هو خدمة
مجانية للعدو الصهيوني ،ومن
ّ
ال��م��ؤس��ف أن ي��ص��در م��ن األش��ق��اء
«التمسك بخيار
ال��ع��رب» ،م��ؤ ّك��د ًة
ّ
المقاومة كنهج حتى تحرير كامل
المغتصبة وال��م��ق�دّس��ات
األرض
َ
ال��م��ن��ت��ه��ك��ة م���ن ِق��� َب���ل ه���ذا ال��ع��دو
المجرم ،واستعادة كافة الحقوق
المسلوبة».

اعتصامات

وفي إطار التح ّركات االحتجاجية
على قرارات «أونروا»ُ ،ن ِّظم اعتصام
ع ّمالي حاشد أمام المق ّر الرئيسي
لوكالة الغوث في بيروت بدعوة من
خليّة األزمة ،وقد شارك فيه عدد من
أعضاء القيادة السياسية ،وخليّة
األزمة ،وأعضاء ائتالف حق العودة
وال��ل��ج��ان الشعبية والمؤسسات
االجتماعية ،وجمهور ع ّمالي في
مخيمات لبنان.
واع��ت��ب��ر أم��ي��ن س��ر ح��ق ال��ع��ودة
ف��ي صيدا ف��ؤاد عثمان ،أنّ «على

جانب من اإلعتصام أمام مقر أونروا في بيروت
ال��دول المانحة أن تعلم أنّ نتائج
س��ي��اس��ات��ه��ا ب���دأت تنعكس على
مستوى زيادة الفقر وسوء األوضاع
الصحية والتعليمية ،وغيرها من
األم���ور ال��ت��ي ت��أ ّث��رت بتخفيضات
أونروا».
وبينما دعا عضو المكتب التنفيذي
التحاد نقابات عمال فلسطين أبو
عماد شاتيال إدارة «أونروا» والدول
المانحة إلى «االستجابة للمطالب
الفلسطينية» ،أشار عضو المكتب
السياسي للجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين معتصم حمادة،
إل��ى أ ّن���ه« :ال يمكن أن ننظر إلى
التخفيضات ال��ت��ي أق��دم��ت إلاّ في
إطار المساعي الغربية الهادفة إلى
تعديل وتغيير التفويض الممنوح
ّ
منظمة
ألونروا بتحويل مها ّمها من
دول��ي��ة تعنى بتقديم ال��خ��دم��ات
وإغاثة الالجئين إلى ّ
منظمة إقليمية
ت��ع��ن��ى ب��ك��ل ق��ض��اي��ا ال��ل��ج��وء في
المنطقة».
ث���م ت���ح���دّث ب���اس���م ال��ف��ص��ائ��ل
الفلسطينية ،مم ّثل حركة حماس
علي بركة ،الذي اعتبر «أنّ أونروا

غير ج���ادّة ف��ي ال��وص��ول إل��ى حل
ج��دّي يُنهي التح ّركات الشعبية
المتواصلة منذ أش��ه��ر» ،مطالبا ً
«ال��دول��ة اللبنانية بدعم تح ّركات
ومطالب الشعب الفلسطيني».
وكان مم ّثلو خلية األزمة واللجان
الشعبية أغلقوا أمس موقف باصات
«أونروا» الرئيسى في صيدا ،ومكتب
مدير المنطقة ،ومكتب مدير مخيم
عين الحلوة احتجاجا ً على تقليص
الخدمات.
م��ن جهة أخ���رى ،ع��ق��دت قيادة
«ال��ف��ص��ائ��ل وال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة
واالسالمية الفلسطينية» في لبنان
اجتماعا ً ط��ارئ�ا ً مع الطاقم الفني
والهندسي في لجنة ملف مخيم نهر
البارد ،في سفارة دول��ة فلسطين،
لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة
بملف إعمار المخيم ،حيث وضع
الطاقم الهندسي قيادة الفصائل
والقوى الفلسطينية بكل ما يتعلق
بملف نهر ال��ب��ارد ،منذ أن ب��دأت
ال��ل��ج��ن��ة ع��م��ل��ه��ا ،ك��م��ا اس��ت��ع��رض
الطاقم الفني والهندسي التفاصيل
المتعلقة بالملف ،والعثرات التي

اعترضت عملية اإلعمار.
وطالبت القيادة الدولة اللبنانية
والمجتمع الدولي و«أونروا» اإليفاء
بتعداتهم بشأن إعادة إعمار المخيم
المذكور.

يوم األرض

إلى ذلك ،أقامت منظمة «ثابت»
لحق ال��ع��ودة ،بالتعاون مع وقف
الرأفة االجتماعية وروضة سنابل،
محاضرة تثقيفية بعنوان «دور
األسرة الفلسطينية في تعزيز القيم
الوطنية» ،ضمن فعاليات إحياء
الذكرى األربعين ليوم األرض ،في
ق��اع��ة مجمع خ��ال��د ب��ن الوليد في
مخيم عين الحلوة.
وق �دّم المحاضرة مدير المنظمة
سامي حمود ،ال��ذي ش��رح «أهمية
ترسيخ وت��ع��زي��ز ال� ِق� َي��م الوطنية
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ش���رائ���ح المجتمع
الفلسطيني ،وال��دور المطلوب من
األس��رة الفلسطينية تجاه األجيال
الناشئة ،معدّدا ً الوسائل واألشكال
التي «نستطيع من خاللها تعزيز
هذا الدور».

