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ً
داعيا �إلى محاربة الأفكار التكفيرية المد ِّمرة
دان تفجير غازي عنتاب

االعت�صامات في المزارع تتوا�صل رف�ض ًا لالنتهاكات «الإ�سرائيلية»

حزب اهلل :نريد رئي�س ًا يع ّبر
عن �إرادة �شعبنا المقاوم وال�صامد

�أهالي �شبعا والعرقوب :الق�ضية غير قابلة لل ُمحا�ص�صة
لذلك لي�ست من �أولويات الم�س�ؤولين
في إطار رفض االنتهاكات «اإلسرائيلية» في منطقة مزارع
شبعا حيث يقوم العدو بأعمال جرف لشق طريق عسكرية
وضمها إلى المناطق المحتلة  ،نفذ أهالي بلدة شبعا ،بدعوة من
هيئة أبناء العرقوب ،اعتصاما ً حاشدا ً عند بوابة بركة النقار.
وفي اعتصام ثانٍ عند البركة ،أوقف أهالي بلدة شبعا وقرى
العرقوب ،لساعات ع��دة ،أعمال الجرف التي ينفذها العدو
«اإلسرائيلي» في محور م��زارع شبعا ،باإلضافة إل��ى إبعاد
الدبابات التي كانت توجه مدافعها باتجاه المعتصمين إلى
خلف الخط الحدودي ،وذلك بعدما هدّد المعتصمون بخرق
الخط الحدودي ،احتجاجا ً على اعمال الجرف والخرق البري
إلى الشمال من مزارع شبعا المحتلة ،وعمدوا خالل ذلك إلى
رفع األعالم اللبنانية والالفتات بمحاذاة السياج الشائك.
وش �دّد رئيس هيئة ابناء العرقوب الدكتور محمد حمدان
على «ض��رورة وقف العدوان اإلسرائيلي المتمادي» ،وقال:
«ليس غريبا ً على العدو التوسع والعدوان ونحن نقول له نريد
تحرير مزارعنا وتاللنا طال الزمن أم قصر ،ولن نسمح لجيش
العدو بالبقاء في ه��ذه األرض واح��ت�لال شبر واح��د آخ��ر من
أرضنا المحررة .نأسف لمواقف حكوماتنا المتعاقبة والحكومة
الحالية بمعظم أطيافها  8و 14مجتعين بسبب تقاعسهم عن
تبني قضية المزارع وتالل كفرشوبا ووضعها في أولوياتهم،
بالطبع هذه القضية ليست قابلة للمحاصصة وال الصفقات
والسمسمرات والفساد ،لذلك ليست من أولوليات المسؤولين».
وقال« :نشكر وزير الخارجية الذي طلب تقديم شكوى الى
األمم المتحدة على خلفية الخرق اإلسرائيلي».
وختم« :آن األوان العتماد استراتيجية هجومية ض ّد هذا العدو
من خالل تشكيل اللجنة التي اقترحتها هيئة أبناء العرقوب
لمتابعة ملف المزارع والتالل وتقديم الشكاوى الالزمة ضده
في المحافل الدولية والمطالبة بالتعويضات المترتبة على
االحتالل والتدمير وحرماننا من مواردنا واستثمار أرضنا».
وكانت كلمات لك ّل من رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري
والشيخ أمين زويهد ورئيس بلدية الهبارية أحمد بركات
والدكتور نبيل الخطيب ،دعت إلى «وقف العدوان اإلسرائيلي
ورص الصفوف في العالم العربي».
ّ
وسجل استنفار واسع لجيش العدو اإلسرائيلي على طول
الخط الممتد من محور رويسة العلم حتى موقع مرصد جبل
الشيخ بحيث شوهدت عدة دبابات «ميركافا» وناقالت جند
تتوزع بشكل قتالي قبالة المناطق المحررة المواجهة ،في حين
سيّر الجيش اللبناني واليونيفيل دوريات في محور بركة النقار
كما عملت قيادة «يونيفيل» في الناقورة على إجراء اتصاالت
بين الجانبين اللبناني و«اإلسرائيلي» للجم أي توتر.

يزبك :أين الحكومة؟

وفي المواقف ،استنكر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله

الشيخ محمد يزبك يزبك خالل حفل تأبيني في بلدة علي النهري
«الصمت على اعتداءات االحتالل الصهيوني في شبعا» ،سائالً:
«أين الحكومة ،وأين المواقف ،والعدو يستفز المواطنين بشق
الطرقات وتهديدهم؟» .ليختم مؤكدا ً «أننا لهم بالمرصاد ولن
نتخلى عن تحمل مسؤولياتنا وواجبنا الوطني».

وأك��د رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن في تغريدة عبر تويتر أنه« :مهما تعددت المؤامرات
والفتن والتآمر من الداخل ستبقى شبعا ومزارعها لبنانية
بدون ب��راءة ذمة من أحد .هذا الموضوع يجب أن يكون من
المسلمات».

يكرم المدير العام للأمن العام
المجل�س االغترابي اللبناني ّ

�إبراهيمّ :
تمكنا من امت�صا�ص االرتدادات ال�سلبية
للحروب الدائرة في الجوار وتداعيات النزوح

فواز يسلم ابراهيم درعا ً تقديرية
دع��ا ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لأم��ن العام
ال��ل��واء عباس ابراهيم ،المغتربين
إل��ى «االستثمار ف��ي لبنان ،وإي�لاء
الوطن االهتمام ال�لازم والمساهمة
في ر ّد األخطار التي تعصف به وتهدد
مصيره».
وخ�ل�ال حفل تكريم أق��ام��ه على
ش��رف��ه رئ��ي��س المجلس االغ��ت��راب��ي
اللبناني لألعمال الدكتور نسيب فواز،
في منتجع «خيزران» السياحي ،قال
ابراهيم« :ال أكشف س��را ً إن قلت أنّ
وطننا يتحصن ب��ق��در م��ن المناعة
التي تساعده على الثبات في وجه
األعاصير ،التي وإن أفلحت في هزه
في فترات عصيبة ،تبقى عاجزة عن
إسقاطه ،بفضل السهر الدؤوب للقوى
العسكرية واألمنية التي استطاعت
توجيه ضربات موجعة إلى اإلرهاب

(مصطفى الحمود)
ال��ت��ك��ف��ي��ري ،بعمليات استباقية
أدت إل��ى تفكيك ال��خ�لاي��ا النائمة،
والشبكات الناشطة ال��ه��ادف��ة إلى
زعزعة االستقرار ،مستفيدة من األزمة
السياسية التي زادها استعارا ً العجز
ع��ن انتخاب رأس للبالد ،تستقيم
بوجوده الحياة الدستورية وتنتظم.
وعلى الرغم من كل ذل��ك تمكنا من
ام��ت��ص��اص االرت�������دادات السلبية
للحروب الدائرة في الجوار وتداعيات
النزوح المكلفة على غير صعيد».
وأضاف« :إنّ مجلسكم االغترابي
يمثل صوت الضمير اللبناني المتألم
الذي يضيمه ان يظل الوطن في عين
العاصفة ،يواجه التحديات ،يعاند
األق��دار وينسج من خيوط المأساة
درعا ً واقية تتحطم عند تخومها ك ّل
م��ح��اوالت ال��ش��ر ،ال��ت��ي تسعى إلى

إعادة عقارب الساعة إلى الوراء .لكنّ
ك ّل المؤامرات لن يكتب لها النجاح،
إذا عرفنا كيف نتحد ،ونجتمع على
الثوابت الوطنية والميثاقية المجسدة
في العيش الواحد».
وختم ابراهيم معتبرا ً أنّ تكريمه
«تكريم لك ّل م��واط��ن لبناني مؤمن
بحق وطنه في الحياة» .وقال« :ثقوا
بأنّ موقعكم في لبنان ثابت ومتجذر
مهما نأت بكم المسافات عنه ،ألنكم
ستبقون ف��ي ال��ص��ف��وف المتقدمة
تدافعون عنه .سيكون لمساهماتكم
في ك ّل المجاالت األثر الكبير في إبقائه
في دائرة الحياة ،يدا ً بيد نتمكن من
دحر أعداء الوطن بمنعهم من إسقاطه
في الفقر ،بعدما عجزوا عن إسقاطه
بالتخريب ،ول��ن ي��ك��ون وطننا إال
منتصرا ً بكم ومعكم».

ّ
وهاب :مخطئ من يعتقد � ّأن ب�إمكانه
�إجراء االنتخابات على �أ�سا�س قانون ال�ستين
رأى رئ��ي��س ح���زب «ال��ت��وح��ي��د
العربي» الوزير السابق وئام وهاب
خ�ل�ال اس��ت��ق��ب��ال��ه وف�����ودا ً شعبية
م��ن م��ن��اط��ق ال��ج��ب��ل ف��ي دارت����ه في
الجاهلية ،أنّ «المواقف األخيرة في
موضوع رئاسة الجمهورية أعادت
األمور إلى نقطة الصفر ،ألنّ المطلوب
م��ن المعنيين أخ��ذ م��وق��ف ف��ي هذا
الموضوع وهم يترددون كثيرا ً وال
نعرف ما هي األسباب الحقيقية لهذا
التردد ،الذي سيوصل البلد إلى فراغ
كامل في المرحلة المقبلة».
وق��ال« :من يعتقد أنّ بإمكانه أن
يجري االنتخابات على أساس قانون

دان «حزب الله» ،في بيان ،وبشدة
«الجريمة اإلرهابية التي ارتكبها
تنظيم داعش في قرية غازي عنتاب
التركية موقعا ً ع��ش��رات الشهداء
والجرحى ،ومحوال ً أفراح الناس إلى
أحزان ومآتم» ،وتقدم «من الشعب
التركي وذوي الشهداء والجرحى
بأحر التعازي والمواساة».
واعتبر «أنّ الجرائم المتواصلة
التي يرتكبها تنظيم داعش اإلرهابي
في أكثر من بلد ومنطقة من العالم
دون تمييز بين أح��د م��ن ال��ن��اس،
ال سيما إذا م��ا صحت األخ��ب��ار عن
إستخدام طفل يافع في تنفيذ هذه
ال��ج��ري��م��ة ال��ن��ك��راء ،ت��ؤك��د أنّ ه��ذا
التنظيم موغل في سفك دماء األبرياء
م��ن دون وازع م��ن ضمير أو دين
أو أخ�لاق ،األم��ر ال��ذي يؤكد مجددا ً
ض��رورة وق��وف الجميع في وجهه
والعمل على محاربته واجتثاثه من
جذوره».
وختم« :إن ح��زب الله إذ يعرب
دائما ً عن وقوفه إلى جانب المظلومين
في العالم ،يدعو شعوب أمتنا إلى
التوحد والتضامن وطرد اإلرهابيين
من بين ظهرانيهم ،ومحاربة األفكار
التكفيرية المدمرة».

من اعتصام األهالي عند بركة البقار

أرسالن :شبعا ومزارعها لبنانية
مهما تعدّدت المؤامرات

الستين فهو مخطئ ،ألننا سنصل إلى
مكان ال يكون فيه ال مجلس نيابيا ً وال
انتخاب رئيس وستكون الحكومة
حكومة تصريف أعمال ال يمكنها إال
إدارة وتمرير الح ّد األدن��ى من أمور
المواطنين ،وبذلك نكون وصلنا إلى
فراغ كامل».
أض�����اف« :م���ن ي���ح���اول تأجيل
استحقاق رئاسة الجمهورية اعتقادا ً
منه بأنه قادر على اإلحتيال على هذا
االستحقاق في موضوع انتخابات
نيابية على أس��اس قانون الستين
سيدفع الثمن ،ومن يعتقد أنه سينتج
قانون الـ  60مجددا فهو مخطئ ألنّ

المواطنين ليسوا في ه��ذه الدرجة
م��ن الغباء ،حتى ي��ج �دّدوا للطاقم
السياسي نفسه ،الذي نهبهم ونهب
البلد وعطل ويعطل المؤسسات،
والذي ال يتجرأ على أخذ أي قرار قبل
أن يشاور فيه».
وختم« :نطالب بانتخاب رئيس
للجمهورية ،واإلل���ت���زام ب��ه يكون
بااللتزام بمن تجمع عليه األكثرية
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ،وغ��ي��ر ك�ل�ام ف��ي ه��ذا
الموضوع ال قيمة له وال يوصل إلى
مكان ،ومهما تأخر هذا االستحقاق لن
يتعدل في هذا الموقف أي شيء».

3

رعد

طائرة ا�ستطالع فوق مرجعيون ودوريات
مكثفة للعدو في عدي�سة ـ كفركال
من جهة أخرى ،حلقت طائرة استطالع معادية مساء
أم��س ف��وق منطقة مرجعيون والشريط ال��ح��دودي مع
فلسطين المحتلة ،على علو متوسط نسبياً.
وسجلت ،يوم السبت ،حركة لدوريات مكثفة لجيش
ُ
العدو «اإلسرائيلي» ،في المحور المواجه لعديسة كفركال،
في حين عمل فريق هندسة «إسرائيلي» ك��ان يتجول
بواسطة  3سيارات عسكرية ،على إجراء كشف على نظام
التحسس اإللكتروني في نقطة العديسة.
ُّ

الخازن :وحدة �سورية من وحدة لبنان
أكد النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن «أنّ اللبنانيين يختلفون على
السياسة لكنهم يجمعون على اعتبار إسرائيل دولة مصدرة لإلرهاب».
وقال خالل اختتام أسبوع زوطر الثقافي في جنوب لبنان والذي دعت إليه
بلدية المحلة« :أغلب الطبقة السياسية تنتمي إلى وطن مصالحها بدال ً من
االنتماء إلى مصلحة الوطن فالمرحلة كبيرة فيما بعض الرجال صغار» ،داعيا ً
إلى «احترام المواعيد الدستورية وانتخاب رئيس في أسرع وقت وإلى اعتماد
الح ّل القائم على سلة الرئيس بري حفاظا على الدولة والوطن».
ونبه إلى «أنّ الحلول المطروحة يجب أن تهدف إلى إعادة تكوين السلطة
على قاعدة المحاسبة والمكافأة فيحاسب من كدس ثروة بعد تبوئه مراكز
عالية في السياسة والدولة ،ويكافأ من ضحى بما لديه في سبيل خدمة الناس
والدولة».
وأكد «أنّ التذمر من قانون الستين نوع من مراهقة سياسية وأنّ المطلوب
اتفاق الكتل المسيحية الكبرى على قانون انتخاب قابل للنقاش».
وأكد «أن ال مؤتمرات تأسيسية في لبنان غير الطائف والمطلوب تطبيق
الطائف قبل تطويره».
وختم الخازن ،مشددا ً على «ضرورة الحفاظ على وحدة سورية ألنّ وحدتها
من وحدة لبنان» ،معتبرا ً «أنّ الرئاسة في لبنان أهم من الرئيس وأنه سيكون
أول المهنئين بانتخابه ضنا ً بوحدة الدولة والشعب والمؤسسات».

المرعبي :نع ّول على بري والمخل�صين
لو�ضع خريطة طريق ّ
الحل
رأى رئيس تيار القرار اللبناني الوزير والنائب السابق طالل المرعبي ،خالل
استقباالته في دارته في بلدة عيون الغزالن ـ عكار« ،أنّ المشهد السياسي في
لبنان محزن وحالة التخبط وغياب الرؤية هي السائدة والتهرب من المسؤولية
وقذف الكرة من ملعب إلى آخر يضع البالد على مفترق خطر وأنّ األمور وصلت
إلى واقع سيىء جدا ً وال وضوح في أي شيء وك ّل األمور معلقة أو مشلولة
والفساد سائر على قدم وساق وتوزيع الحصص على عينك يا تاجر بال رقيب
أو حسيب».
واض��اف« :بعد انسداد ك ّل األفق وفشل كل المبادرات المحلية والدولية
والعربية بانتخاب رئيس للجمهورية ،نحن أمام خيارين إما أن نصل إلى
تفاهم داخلي مبني على احترام حقوق اآلخرين وعلى عدم غلبة فريق على آخر
وبتنازل كل األفرقاء لمصلحة لبنان أو أن نعود إلى مراحل تهدّد األمن ،وبالتالي
نصل إلى انتكاسات ال تحمد عواقبها ،سيما أن هناك جهات إرهابية تتربص
بلبنان لتوقع به وتعمق الخالفات بين أبناء الوطن والطائفة الواحدة» ،رافضا ً
أعمال العنف رفضا ً مطلقاً ،ومطالبا ً جميع المسؤولين بـ «العودة إلى العقل
واجتراح الحلول التي تصل بالوطن إلى بر األمان».
وقال« :نعول على الرئيس نبيه بري وجميع المخلصين من السياسيين في
المعالجة ووضع خارطة طريق تصل بنا إلى خاتمة سليمة».

التيار الأ�سعدي ّ
يحذر من توريط لبنان
في ال�صراع الإقليمي والدولي
حيا األمين العام للتيار االسعدي المحامي معن األسعد في تصريح« ،أهالي شبعا
على تصديهم البطولي لقوات االحتالل اإلسرائيلي ومنعها من قضم أراض لبنانية
وإقامة مواقع عسكرية لها» ،معتبرا ً أنّ «مواقف البطولة والتصدي تؤكد صحة خيار
ثالثية الشعب والجيش والمقاومة».
ودعا إلى «الكف عن الحديث عن اعتكافات واستقاالت من الحكومة» ،مطالبا ً التيار
الوطني الحر «إذا أراد اإلصالح والتغيير فعالًأن يكشف للشعب اللبناني عن الفاسدين
والصفقات المشبوهة للسلطة السياسية الحاكمة والممثلة بمجلس الوزراء والتيار
أحد مكوناتها ،فاذا لم يكن فاسدا ً فليكشف عن المفدسين» ،داعيا ً العماد ميشال عون
إلى «الخروج من حسابات رئاسة الجمهورية ويتذكر أنه كان يمثل أمل اللبنانيين
بشعار اإلصالح والتغيير» ،متمنيا ً «أن يترجمه اليوم قبل الغد».
وأم��ل األسعد من الذين يتحدثون عن فساد الطبقة السياسية «الكشف علنا ً
عن مكان الفساد وعن الفاسدين أيا ً كانوا واالعتذار من اللبنانيين الذين يدفعون
باهظا ً جراء هذا الفساد ،الذي حول المؤسسات الى مزارع حكامها من مكونات هذه
الطبقة».
وح��ذر من «مغبة توريط لبنان في الصراع اإلقليمي وال��دول��ي» ،متسائالً عن
«التصويب المفاجىء لوزير الداخلية نهاد المشنوق على سرايا المقاومة من دون
مبرر» .واعتبر أنّ «موقف المشنوق بأمر عمليات خليجي أعقب الحديث عن تشكيل
جيش شعبي في اليمن يضم مقاتلين من اليمن والعراق وسورية بقيادة الجنرال
قاسم سليماني ،منبها من تداعيات داخلية كبيرة له».

لفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد إلى أننا «نعيش
ف��ي م��رح��ل��ة م��ض��ى عليها سنتان
وأرب��ع��ة اشهر وم��ا زلنا نعاني من
ف���راغ على المستوى ال��رئ��اس��ي»،
مؤكدا ً «أننا نصر على ملء الشغور
الرئاسي بما يحفظ اإلرادة الخيرة
ألب��ن��اء ه���ذا ال��وط��ن ،وب��م��ا يصون
بلدنا ويحفظ سيادته ويعبر عن
قرار شعبه الوطني ،من دون ارتماء
في أحضان الكيان اإلقليمي أو تلك
الدولة الكبرى».
ك�ل�ام رع���د ج���اء خ�ل�ال اح��ت��ف��ال
تكريمي نظمته ب��ل��دي��ة النبطية
للمتفوقين في االمتحانات الرسمية
في مركز كامل يوسف جابر الثقافي
االجتماعي في النبطية ،برعايته
ورعاية عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب ياسين جابر وحضورهما.

وقال« :نحن نريد رئيس جمهورية
يملك القرار الوطني الذي يعبر عن
إرادة شعبنا المقاوم والصامد ،وفي
هذا الملف لن نزيد حرفا ً واحدا ً على ما
تفضل به سماحة األمين العام السيد
حسن نصرالله ،في ما مضى منذ
أيام ونثبت على أنّ هذا االستحقاق
يجب أن ُيستكمل وأمامنا فرصة
أشهر قليلة لنستكمل هذا االستحقاق
ليتبين الخيط األبيض من الخيط
األس��ود ،وليكتشف اللبنانيون من
الذي كان يعطل االستحقاق الرئاسي
ومن الذي كان يكبح جماح الفئات
اللبنانية التي كان يمكن لها أن تتخذ
ق��رارا ً لبنانيا ً متعاونا ً مع الفرقاء
اآلخرين ومتناغما ً معهم لملء الفراغ
الرئاسي ،ومن كان الطرف اإلقليمي
الذي ال يريد رئيس جمهورية للبنان
بمعزل عن التزامات بسياسات هذا
القطر اإلقليمي».

فياض

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي فياض خالل رعايته حفالً
تربويا ً في الدوير« :في هذه االيام
هناك م��ن يسعى لمقابلة خطابنا
اإليجابي ومقاربتنا اإليجابية بكثير
من التحفظ والمواقف التصعيدية
بل واستحضار قضايا خالفية من
خارج سياق االهتمامات واألولويات
التي تشغل بال الوطن والمواطنين.
الجميع يحتاج ف��ي ه��ذه المرحلة
إل���ى أن ي��ت��ع��اط��ى ب��اي��ج��اب��ي��ة في
سبيل أن نصل إلى حلول للملفات
الشائكة العالقة التي تعطل مسار
الدولة وت��ؤدي إلى توليد مزيد من
التعقيدات».
ورأى أنّ «م��ن ي��دف��ع األم���ور أو
يواجه خطابنا اإليجابي بمواقف
سلبية وتصعيدية إنما ه��ذا األم��ر
ينم عن اض��ط��راب في ال��رؤي��ة لدى
هؤالء وعن بلبلة في تقدير المصالح
الوطنية في هذه المرحلة» .وأضاف:
«إننا نصر على المقاربة اإليجابية
المنفتحة المسهلة لمعالجة المشاكل
العالقة ،ونحن نتمسك بالحوار
الوطني على المستوى الثنائي أو
الجماعي كإطار لمعالجة المشاكل

بين اللبنانيين .نحن نصر على
االس��ت��ق��رار وح��م��اي��ت��ه ،نحن نصر
على أنّ إرادة إنتاج الحلول في هذا
البلد يجب أن يو ّلدها اللبنانيون
بأنفسهم من دون أي ارتهان إلرادة
خ��ارج��ي��ة ،وال يجوز أن نترك هذا
الوطن في نفق المراوحة واالنتظار».
وختم فياض« :يجب أن نضع هذا
الوطن على سكة الحل واالن��ف��راج
السياسي بما يعيد ترميم المؤسسات
التي يحتاجها اللبنانيون جميعاً.
قاومنا في سبيل أن يكون هذا الوطن
عزيزا ً وحرا ً ومتقدما ً ومزدهراً .قامت
المقاومة بحماية األمن واالستقرار
وم��ا على المجتمع ب��ك� ّل مكوناته
وطاقاته وإمكاناته إال أن يقوم بدوره
على مستوى التنمية االجتماعية
والثقافية والتعليمية واإلنمائية».

فضل الله

ودعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه ،خ�لال
احتفال تربوي في الطيبة« ،األفرقاء
إلى أن يتلقفوا الدعوة التي أطلقها
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في يوم النصر في مدينة
بنت جبيل ،وفتحت األب���واب أمام
إمكانية معالجة األزمة السياسية،
وأن يعملوا بمقتضياتها ،ألننا نريد
لبلدنا أن ينهض من الوضع القائم
فيه اآلن وخصوصا على مستوى
معالجة أزماته السياسية بما فيها
أزم���ة ال��ش��غ��ور ال��رئ��اس��ي وق��ان��ون
االنتخاب ،وبالتالي ال نريد لآلخرين
أن يتعاطوا مع هذه الدعوة بطريقة
سلبية ،ألننا فتحنا األب��واب وقلنا
سنتعاطى بإيجابية ،ونريد تسهيل
األمور في بلدنا».
واعتبر أنّ «االستمرار في العناد
والمكابرة وإط�لاق المواقف التي ال
تؤدي إلى نتائج إيجابية ،ال يمكن أن
يقدم أو يؤخر ،وبقيت هذه المكابرة
في لبنان منذ سنتين ونصف إلى
اليوم ولم تتمكن من أن تعالج أي
مشكلة م��ن مشكالتنا السياسية،
بل على العكس ،فإنها ع ّمقت أزمة
النظام السياسي وتكاد تهدّد ك ّل بنية
الدولة».

�أمل :لتفعيل م�ساحات اللقاء والحوار بين اللبنانيين
رأى عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب غ��ازي زعيترخالل رعايته
حفل إطالق تسمية أوتوستراد اإلمام
السيد موسى الصدر على أوتوستراد
الزهراني ـ صور ـ الناقورة «أنّ لبنان
في عين العاصفة الهوجاء التي
تضرب المنطقة العربية بأسرها في
مشرقها وفي مغربها» ،الفتا ً إلى «أنّ
الوفاء لإلمام ولإلنسان وللوطن،
يتطلب منا ب��ذل أق��ص��ى الجهود
من أجل تخفيف حجم التداعيات
الناتجة عن أزم��ات المنطقة على
ساحتنا وإنساننا ،وعبثا ً الرهان
على المبادرات الدولية واإلقليمية
من أجل مساعدة لبنان ،فك ّل دولة
مشغولة ب��أزم��ات��ه��ا ،وك��� ّل دول��ة
بحاجة إلى من يساعدها».
وق���ال« :م��ن أج��ل ذل��ك ،إنّ ال��ر ّد
الحقيقي على اإلره��اب الصهيوني
والتكفيري ،إن��م��ا ي��ك��ون بتفعيل
م��س��اح��ات ال��ل��ق��اء وال���ح���وار بين
اللبنانيين واالستماع إلى نداءات
دولة الرئيس نبيه بري ،والقيادات
الوطنية المسؤولة التي تستشعر
المخاطر ،من أجل تسوية وطنية
ت��ن��ه��ي ح���ال ال��ش��ل��ل ال��ق��ائ��م في
ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة وال��ذي
ب��ات يهدد بالشلل ال��ع��ام والتام
نتيجة لعدم إنجاز االستحقاقات
الدستورية بمواعيدها».

وختم زعيتر« :إنّ الجدل حول ك ّل
قضية وطنية ،يعيدنا بالذاكرة إلى
زمن سقوط القسطنطينية والخالف
على جنس المالئكة .إنّ ما يرسم
لبالدنا وشعوبنا أخطر بكثير مما
يعتقد حراس الطوائف والمذاهب
والجماعات ،ألن��ه إن سقط هيكل
الوطن لن يبقى لهم هياكل ومرافق
ليدافعوا عنها ،بل نبكي جميعا ً
كالنساء وطنا ً لم نحمه كالرجال».
ورأى عضو الكتلة النائب هاني
قبيسي ،خالل احتفال تربوي في
كفررمان ،أنه «ال يمكن أن تصلح
األمور بين ك ّل التيارات السياسية
واألح����زاب وال��ط��وائ��ف ف��ي لبنان
إال من خ�لال لغة الحوار وطاولة
الحوار التي نرغب من خاللها أن
نلتقي م��ع الجميع ونتحاور مع
الجميع لنتمكن من االت��ف��اق على
حلول في هذا الوطن وما اقترحه
دول��ة الرئيس األخ نبيه ب��ري بما
سمي بالسلة على مستوى الح ّل
الوطني ،أنا أق��ول لكم إنها ليست
سلة فلبنان ال يمكن وضعه في
سلة بل إنها خطة إلنقاذ هذا الوطن،
وإن��ق��اذ ال��وط��ن يجب أن يتحمل
مسؤوليته الجميع».
ورأى أنّ «النقطة األهم هي قانون
االنتخابات وهنا بيت القصيد ونحن
نقول ال يمكن أن تتحقق العدالة في

هذا الوطن إال بتطبيق اتفاق الطائف
ينص على انتخابات ال طائفية
الذي
ّ
وال مذهبية ب��ل ب��إن��ش��اء مجلس
نيابي وطني مع تشكيل لمجلس
الشيوخ».
وختم قبيسي« :على الجميع أن
يتحمل المسؤولية ،وناقوس الخطر
قد دق والسنة قريبة من نهايتها
وموعد االنتخابات النيابية قريب
أيضا ً ونحن ال نستطيع أن نجري
هذه االنتخابات والبلد بال رئيس،
وإذا أتت االنتخابات النيابية تحل
الحكومة وإذا لم نتفق نصبح بال
رئيس وب�لا حكومة وب�لا مجلس
نيابي .إنّ ما طرحه الرئيس بري هو
أن نتفق جميعا ً على انتخاب رئيس
للجمهورية وعلى حكومة بكامل
أعضائها ورئيسها وعلى إقرار قانون
عادل لالنتخابات ،ونسأل الله أن
يهدي الجميع ليقدموا التنازالت لهذا
الوطن ألنه بدون تنازالت ال يمكن أن
نتفق على شيء ،ومن يقدم تنازالت
إنما يقدمها للوطن واالستقرار العام
والعيش المشترك والحياة الكريمة
العزيزة ونصر المقاومة والفخر
بتحرير األرض والعزة التي نحيا
فيها في هذه األيام بفضل االنتصار
الذي حققناه على العدو اإلسرائيلي
في تموز عام .»2006

اللجنة الأمنية الفل�سطينية ُتعرب عن ارتياحها
تجاه ت�سهيالت مخابرات الجي�ش في ملف المطلوبين
ع��ق��دت اللجنة األم��ن��ي��ة العليا
الفلسطينية ،اجتماعها ال��دوري في
مقر ال��ق��وة األمنية ف��ي مخيم عين
الحلوة في صيدا ،برئاسة قائد األمن
الوطني الفلسطيني اللواء صبحي
أبو عرب ،وحضور أعضاء اللجنة.
وأعلنت ،في بيان ،أنّ المجتمعين
ناقشوا «الوضع األمني في المخيم،
معربين عن «ارتياحهم له في ظ ّل
متابعة حثيثة للجنة ،لكل الملفات
والمواضيع األمنية فيه ،وف��ي ظ ّل
ال��خ��ط��وات المتسارعة ل��ح� ّل ملف
ال��م��ط��ل��وب��ي��ن وت��س��ل��ي��م ع���دد منهم
أنفسهم للجيش اللبناني ،من خالل
القوة األمنية وبالتفاهم والتنسيق
وال��ت��ع��اون ال��ك��ام��ل م��ع م��خ��اب��رات
الجيش ،الذين يقدمون تسهيالت
كبيرة في هذا الملف ،حيث القت هذه
الخطوة ارتياحا ً كبيراً ،لدى جميع
األهالي في المخيم وفي الجوار».
وأش��ارت إلى أنهم «تباحثوا في
المشكلة التي حصلت في أحد مراكز
القوة األمنية قرب مستشفى النداء
اإلنساني ،والتعاطي المسؤول معها

م��ن قبل ق��ي��ادة وض��ب��اط وعناصر
ال��ق��وة األم��ن��ي��ة ،ال���ذي أف��ض��ى إل��ى
تسلم القوة األمنية مفتعل المشكلة
والتحقيق معه حول خلفية إقدامه
على إلقاء القنابل قبل أيام ،وإحداث
المشكلة مع القوة األمنية» ،شاكرين
قيادة وضباط القوة األمنية على
«التعاطي الجدي والمسؤول مع هذه
المشكلة».
وذك��ر البيان أنّ «أعضاء اللجنة
األمنية العليا ،استقبلوا لجنة تمثل
بيت البحتي وحي الزيب ،واستمعوا
إلى استفساراتها ومالحظاتها حول
تعاطي اللجنة األمنية العليا مع
قضية مقتل المرحوم علي رضا ،كما
أطلعوها على جهودهم في متابعة
الملف ،والعمل بجهد على تنفيذ
قرارهم بمعرفة الحقيقة ومحاسبة
الجناة بكل ح��زم ،وعلى الخطوات
التي يعملون عليها حالياً ،للتحقيق
م��ع المعنيين ت��م��ه��ي��دا ً لمحاسبة
الفاعلين».
وأوضح أنّ «الطرفين اتفقا على أن
تعقد اللجنة األمنية العليا اجتماعا ً

سريعاً ،لتقييم الخطوات المذكورة،
والقيام بزيارة الى حي الزيب وإطالع
اللجنة فيه ،على آخر المستجدات».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «اللجنة األمنية
نوهت جهود لجنة حي الزيب في
ضبط الوضع في الحي» ،مؤكدة أنها
«ستتحمل مسؤولياتها هي أيضا ،في
متابعة هذه القضية حتى النهاية»،
مشيرة إلى أنّ «االجتماع كان إيجابيا ً
ومنتجا في متابعة كافة القضايا».
وختم مشيرا ً إلى أنّ «قائد القوة
األمنية المشتركة منير المقدح ،كان
قد غ��ادر االجتماع بسبب انشغال
مسبق له ،وليس كما ذكر في بيانات
على مواقع التواصل االجتماعي ،بأنه
انسحب معترضا ً على أداء اللجنة
األمنية كما أك��د قائد القوة األمنية
خالد الشايب».
وكانت القوة األمنية الفلسطينية
المشتركة ،أطلقت النار ،يوم السبت
الفائت ،على المدعو جمال .ه المتهم
بإلقاء القنابل ف��ي ال��س��وق ،أثناء
مالحقته لتوقيفه ،ما أدى إلى إصابته
في قدميه.

