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ّ
النواب
حذر من التمديد لمجل�س ّ

هوالند في برق ّية �شكر �إلى الخازن:
فرن�سا لن تر�ضخ للظالم ّية

لقاء الأحزاب :ال خروج من الأزمة
� اّإل ب�إ�صالحات حقيق ّية
ح���� ّذرت هيئة التنسيق ل��ل��ق��اء األح�����زاب وال��ق��وى
والشخصيّات الوطنيّة اللبنانيّة ،في بيان ،من «التمديد
لمجلس الن ّواب اللبناني ،في محاولة من بعض القوى
النافذة في السلطة للهروب إلى األمام من استحقاق إجراء
صحة التمثيل
االنتخابات على أساس قانون جديد يح ّقق ّ
وعدالته على قاعدة النسبيّة».
ورأت أنّ «أيّ تمديد لمجلس الن ّواب إ ّنما يش ّكل تمديدا ً
لألزمة التي ي��رزح تحت وطأتها اللبنانيّون ،ومحاولة
حقيقي ،وتعطيل عمليّة تداول
مكشوفة لمنع أيّ إصالح
ّ
السلطة ومحاربة الفساد ،األمر الذي يُسهم في إغراق البالد
في خِ ض ّم األزمات المتفاقمة على المستويات كا ّفة».
وأ ّكدت أنّ «ال خروج من األزمة إلاّ بإصالحات حقيقيّة
تبدأ بقانون انتخاب على أساس لبنان دائرة انتخابيّة
النسبي الكامل».
واحدة ،وعلى قاعدة التمثيل
ّ
كما دان��ت الهيئة «التفجير اإلرهابي ال��ذي استهدف
حفالً شعب ّيا ً في مدينة غازي عنتاب التركيّة» ،ورأت أنّ
اإلرهابي ،وغيره من االعتداءات ،إ ّنما هو نتيجة
«االعتداء
ّ
الدعم الكبير الذي قدّمته الحكومة التركيّة إلى الجماعات

اإلرهابيّة في سورية ،وفتح الحدود أمامها لتعبث تخريبا
وتدميرا ً وارتكابا ً للمجازر في ّ
حق الشعب السوري».
وث ّمنت «جهود الجيش السوري للحفاظ على وحدة
األراضي السوريّة» ،وح ّذرت «الفصائل المسلّحة الكرديّة
من التمادي في رهاناتها على الدعم األميركي لفرض
الكونفدرالية في شمال سورية بما يؤدّي إلى تقسيمها».
وأ ّكدت أنّ «هذه السياسة ال تخدم قضيّة الشعب الكردي،
إ ّنما تجعل من الفصائل الكرديّة مج ّرد وسيلة لخدمة
أهداف السياسة األميركيّة االستعماريّة في سورية».
وتو ّقفت الهيئة «عند االعتداءات اإلرهابية التي ن ّفذها
العدو الصهيوني ض � ّد قطاع غ��زة ،والتي تزامنت مع
ذكرى إحراقه المسجد األقصى ،والتصعيد في الهجمة
الصهيونيّة االستيطانيّة التهويديّة في القدس المحتلّة».
ودع��ت إلى «تكاتف كل القوى الوطنيّة الفلسطينيّة
لمواجهة العدوان الصهيوني ،وحماية عروبة القدس»،
كما دع��ت «ك��ل األح���زاب وال��ق��وى في العالمين العربي
واإلسالمي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ،ودعم
نضاله للحفاظ على عروبة فلسطين ومقدّساتها».

فتحعلي في ندوة عن ال�صدر:
ما يجري في المنطقة حروب عبث ّية
ّ
نظمت «جمعية اإلم��ام الصادق
إلحياء التراث العلمائي» وبالتعاون
مع بلدية شحور الجنوبيّة ،ندوة
ف��ك��ر ّي��ة ت��ح��ت ع��ن��وان «آل ال��ص��در
وآل شرف الدين بين الخصوصيّة
وال��ت��واص��ل» ،وذل��ك ضمن سلسلة
ندواتها الفكريّة في الذكرى الثامنة
وال��ث�لاث��ي��ن لتغييب اإلم���ام السيد
موسى ال��ص��در ،وتكريما ً للعلاّ مة
يوسف ش��رف ال��دي��ن ف��ي حسينيّة
بلدة شحور.
شارك في الندوة سفير الجمهوريّة
اإلسالميّة اإليرانيّة في لبنان الدكتور
محمد فتحعلي ،ع��ض��و المجلس
ال��م��رك��زي ف��ي ح���زب ال��ل��ه الشيخ
حسن بغدادي ،عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب عبد المجيد صالح،
وع��دد من رج��ال الدين من مختلف
الطوائف الدينيّة ،ورؤس��اء بلديّات
ومخاتير ،وفعاليّات وشخصيّات
ثقافيّة واجتماعيّة وتربويّة ،وعدد
من المهت ّمين.
وبعد كلمة ترحيبيّة من رئيس
بلدية ش��ح��ور ك��ام��ل خليل ،كانت
مداخلة لفتحعلي أ ّكد فيها ،أنّ «هدف
«إس��رائ��ي��ل» ه��و إن��ش��اء «إس��رائ��ي��ل
الكبرى» من الفرات إلى النيل ،ونحن
ال نظنّ أ ّنها قد تخلّت عن هدفها هذا،
وأنّ كل الذي يجري اليوم في منطقتنا
ال��ع��رب� ّي��ة واإلس�لام��يّ��ة م��ن ح��روب
عبثيّة ،وظهور جماعات تكفيريّة
إرهابيّة تدّعي اإلسالم وتقتل وتسفك
يصب في مصلحة
الدماء باسمه ،إ ّنما
ّ
العدو الصهيوني الذي يش ّكل خطرا ً
دائما ً على أ ّمتنا العربيّة واإلسالميّة،
والتي ال يعي البعض خطورة أفعالهم
تصب في مصلحته ،بل تراهم
التي
ّ
يدعمون هذه الجماعات التكفيريّة،

تل ّقى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن برقيّة شكر
جوابيّة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،ر ّدا ً على البرقيّة التي كان أرسلها إليه
بعد العمليّات اإلرهابيّة التي استهدفت أبرياء في مدينة نيس وأماكن أخرى من
فرنسا.
وشكر هوالند في برقيّته للخازن« ،رسالة التعاطف والتضامن واألخوة ،في الوقت
الذي تل ّقت فرنسا الضربات في الصميم من خالل االعتداءات الوحشيّة والرهيبة
والبغيضة ،التي استهدفت الدولة والديمقراطية في فرنسا والعالم».
وأ ّكد أنّ «الديمقراطية هي حرية التعبير ،التفكير واإلبداع ،وهي أيضا ً التعدّدية
التمسك بقيمها
والتن ّوع» ،وق��ال« :إنّ فرنسا لن ترضخ للظالميّة ،وستستمر في
ّ
والسلم على المستويين الوطني والدولي».
الجوهريّة في الحرية والتسامح والعدالة ّ

ميقاتي� :ستبقى طرابل�س
ع�ص ّية على الإرهاب
أ ّك��د الرئيس نجيب ميقاتي أنّ طرابلس «كانت وال ت��زال رم��زا ً للتعايش
واالعتدال ،مهما حاول البعض حرفها عن نهجها الوسطي».
وقال ميقاتي ،في بيان أمس« :نحن اليوم عشيّة ذكرى أليمة وعميقة الجرح،
وجرح
هي ذكرى تفجي َري مسجدي التقوى والسالم ،اللذين سقط فيهما شهداء ُ
المئات ،ما وضع طرابلس أمام امتحان صعب ،ولك ّنها ّ
سطرت بدماء شهدائها
إصرارها على نبذ الفتنة من خالل ترك العدالة تأخذ مسيرة القصاص ،ورسمت
بجراح أبنائها خارطة طريق النهوض ،وشيّدت بتجديد إعمار مسجديها بنا ًء
شامخا ً عنوانه التقوى والسالم».
أضاف« :ستبقى طرابلس عصيّة على مشاريع اإلرهاب ،وسيبقى أبناؤها
ينهلون من معين التقوى والسالم .رحم الله الشهداء وحفظ الله طرابلس بعزم
أهلها وسعادة أبنائها».

ها�شم :لي�س من م�صلحة �أحد ازدياد الأزمات
أكد النائب قاسم هاشم أنه «إذا كان المكون المسيحي بأي لون منه خارج
التكوين الحكومي يعني أن هناك خلالً ميثاقياً» ،مشيرا ً إلى أنه «إذا كان هناك
نصف المكون المسيحي خارج الحكومة فإن العمل الحكومي يبقى قائماً».
وأوضح هاشم انه «أيام حكومة فؤاد السنيورة خرج كل المكوِّن الشيعي من
الحكومة ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري السنيورة إلى تعيين بدائل عنهم».
وأشار إلى أن بري «يدرس أمر الحكومة ،ويتمنى أن ال يكون هناك استقااللت
وليس من مصلحة أحد ازدياد األزمات».

غندور في ذكرى �إحراق الأق�صى:
لتجديد العزم على التحرير

فتحعلي متحدثا في شحور
ويش ّنون ح��روب�ا ً هنا وهناك تحت
ادّع��اءات زائفة ،ال بل أكثر من ذلك،
فقد أصبح التطبيع مع كيان غاصب
لدولة عربيّة ومقدّساتها اإلسالمية
والمسيحيّة أم���را ً ع��ادي �اً ،حتى أنّ
ال���زي���ارات ل��م��س��ؤول��ي ه���ذا الكيان
أصبحت ف��ي ن��ش��رات األخ��ب��ار أم��را ً
طبيع ّياً».
«أنّ
الوفاء يقتضينا أن
أض��اف:
نكون أوفياء لبلدنا وأ ّمتنا وأوطاننا،
وأوفياء لمن نجتمع في ذكرى غيابه،
فالقادة الكبار وإن غابت أشخاصهم
تبقى ص��وره��م مشرقة ف��ي ذاك��رة
المجتمع المقاوم ،تضيء له السبيل،
وتبقى له الهديَ والدليل ،وتلهمه
العزم والقوة ،وهذا ما تؤ ّكده القراءات
في مسيرة اإلمام الصدر الذي عاش
حياته ع��ال��م�ا ً ي��دع��و إل��ى ال��وح��دة
اإلس�لام � ّي��ة ف��ي م��واج��ه��ة م��ؤام��رات
التفتيت والفتن التي تستهدف أ ّمتنا
وشعوبنا العربيّة واإلسالميّة ،التي ال
سبيل أمامها من أجل تحقيق حريّتها

وع ّزتها وكرامتها ،وط��رد المحتلين
الغاصبين الناهبين لثرواتها ،إلاّ
بالوحدة».
ب��دوره رأى الشيخ ب��غ��دادي ،أنّ
«منطق االستفراد والتبعيّة قد انتهى،
وو ّل���ى ذل��ك ال��زم��ن ال��ذي كانت فيه
أميركا اآلمر الناهي ،وواهم من يظنّ
أنّ السياسة األميركيّة ستختلف
ع � ّم��ا ه��ي عليه ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسيّة األميركيّة ،فالرئيس القادم
لن يستطيع أن يفعل أكثر م ّما فعله
أوب��ام��ا ،ه��ذا وإن ل��م يتراجع أكثر
بسبب ت��ب �دّل المشهد ف��ي سورية
والعراق واليمن».
وختم« :أقول للعبيد الذين ال يرون
إلاّ أميركا ،إنّ األمور قد تغيّرت ،ولم
تع ْد أميركا هي الالعب الوحيد في
الشرق األوسط ،فمحور المقاومة باتَ
شريكا ً أساس ّياً ،ونتائج حرب تموز
وتبدّل المشهد في سورية والعراق
وكس َر شوكة
واليمن قلَبَ المعادلة،
َ
محور الشر».

في الذكرى السابعة واألربعين لجريمة إحراق المسجد األقصى ،شدّد رئيس
«اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور على تجديد العزم على متابعة النضال
لتحرير فلسطين.
وقال غندور في بيان أمس« :في الحادي والعشرين من شهر آب  ،1969تسلّل
أسترالي إلى المسجد األقصى في القدس وأضرم حريقا ً كبيرا ً في داخله
صهيوني
ّ
القدسي والته َم أجزاء إسالميّة تاريخيّة من بينها المنبر الذي
أتى على ثلث الحرم
ّ
أحضره القائد صالح الدين بعد تحرير المدينة من الغزاة الصليبيّين عام ،1187
ومحراب زكريا إلى جانب عدد كبير من الكتب والمخطوطات .وتزامن الحريق
مع إقدام سلطات االحتالل الصهيوني على قطع المياه عن المسجد ومحيطه منذ
اللحظة األولى للحريق ،وإقفال الطرقات المؤدّية إلى المسجد إلعاقة وصول سيارات
اإلطفاء وجموع الفلسطينيّين الذين هبّوا إلطفاء الحريق اإلجرامي في مسرى نبيهم
وأولى القبلتين ،وهو ما يؤ ّكد ضلوع المحتلّين في جريمة الحريق ،رغم إقدامهم
على اعتقال من ّفذ الحريق المتصاص غضب الفلسطينيّين ،ومن ث ّم القول إنّ المجرم
مخت ّل عقلياً ،ث ّم جرى ترحيله إلى أستراليا بأمان لممارسة حياته الطبيعية».
   أضاف« :هذه التفاصيل نذكرها إلنعاش الذاكرة العربية واإلسالمية التي
تتعرض هذه االيام لمحاولة إتالفها وتزويرها في زمن التطبيع الذي يلهث وراءه
األعراب سعيا ً إلى شطب القضية الفلسطينية من ذاكرة العرب والمسلمين واالجيال
التي ولدت بعد نكبة .»1967
    وختم« :في الذكرى السابعة واألربعين لجريمة إحراق المسجد األقصى،
يتجدّد العزم على متابعة النضال لتحرير فلسطين عبر ما شاهدناه في الساعات
الماضية من إحياء لهذه الذكرى في كل من غ ّزة والقدس وطهران والعراق ولبنان،
عربي».
فيما األعراب «النشامى» منهمكون في حروبهم في أكثر من بلد
ّ

ا�ستنكار وا�سع للعدوان «الإ�سرائيلي» على غزة:
لتجميع القوى على خط المقاومة
أثار العدوان «اإلسرئيلي» الوحشي على قطاع غزة موجة
استنكار واسعة ومواقف شدّدت على أنّ المقاومة هي الوسيلة
التوسع باعتداءاته و الطريقة
الوحيدة لمنع الكيان الغاصب مِن
ّ
الوحيدة لتحرير األرض ،داعي ًة إلى تجميع القوى وتوحيد الرؤى
على خط المقاومة ومنطقها ومسارها.

حزب الله

وفي هذا اإلطار ،عبّر حزب الله في بيان ،عن «تأييده الكامل
للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وق��واه الحيّة في وجه
الحملة الهمجيّة الجديدة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة،
والتي تم ّثلت بعشرات الغارات على العديد من المناطق ،ما أدّى
إلى وقوع العديد من اإلصابات في صفوف المواطنين ،بينهم
أطفال».
واعتبر ال��ح��زب« ،أنّ ه��ذه الجرائم المتواصلة على مدى
السنوات هي دليل على الطبيعة العدوانيّة للكيان الصهيوني،
وعلى استحالة الوصول إلى تسويات وتفاهمات معه ،كما أ ّنها
الحي على أنّ المقاومة هي الوسيلة الوحيدة لمنع هذا
الدليل
ّ
التوسع باعتداءاته ،كما أ ّنها الطريقة الوحيدة لتحرير
الكيان من
ّ
األرض من احتالله».
أض��اف« :وم��ع إمعان األنظمة العربيّة في صمتها عن هذه
االعتداءات اإلرهابيّة المتواصلة ،فإنّ حزب الله يرى في تصاعد
ح ّمى التطبيع مع العدو الصهيوني من ِقبَل العديد من األنظمة
العربيّة تبريرا ً لجرائم االحتالل ودعما ً له في جرائمه المستمرة
في حق الشعب الفلسطيني المظلوم».
ورأى «في هذا العدوان المتجدّد فرصة لتجميع القوى وتوحيد
الرؤى على خط المقاومة ومنطقها ومسارها ،بما يجمع الفصائل
ّ
ويوحد جهود أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء
والمنظمات،
ّ
الشعوب العربيّة على طريق التصدّي للعدوان ،والعمل على
التحرير الكامل لألراضي المحتلة».

«تج ّمع العلماء»

من جهته ،ذ ّكر «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان ،بما كان
نبّه إليه «منذ بداية األزمة في العالم العربي من أنّ ما حصل،
وإن أخذ في البداية عنوان التغيير واإلصالح ،إلاّ أ ّنه كان يهدف
إلى تصعيد الوتيرة ليصل إلى ما وصل إليه من حرب مد ّمرة
لكل مقدرات األمة العربيّة بشكل عام وسورية بشكل خاص،
ّ
المخطط الصهيوني المرتبط بتهويد القدس
والهدف هو تمرير
حتمي
وإقرار يهوديّة الدولة وإنقاذ الكيان الصهيوني من خطر
ّ
يتهدّد وجوده ،وهذا ما حصل ويحصل فعالً ،فالعدو الصهيوني
يمارس غطرسة غير مسبوقة بحق الفلسطينيّين وسط انشغال
شعبي بأحداث سورية والعراق واليمن وليبيا ،وين ّفذ مشاريعه
ّ
االستيطانيّة ويقتحم األقصى دونما حسيب أو رقيب ،وباألمس
قامت قوات االحتالل الصهيوني بقصف غزة بشكل كثيف ،هو

األعنف منذ العام  ،2014وم ّر األمر وكأنّ شيئا ً لم يحصل».
وإذ اعتبر التج ّمع أنّ «اإلدانة في هذا المجال غير كافية ،وال
ُب ّد من خطوات عمليّة تردع هذا العدو عن غطرسته» ،دعا إلى
«تصعيد عمليّات المقاومة على كامل التراب الفلسطيني ،فهذه
اللغة هي الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني ،وهي الطريق
الوحيدة لتحرير فلسطين ولردعه عن ممارساته اإلجراميّة»،
مطالبا ً الفصائل الفلسطينيّة كا ّفة بـ«االجتماع على طاولة حوار
واحدة والوصول إلى حلول لحالة التم ّزق التي تعاني منها القوى
الفلسطينيّة واالتفاق على غرفة عمليّات عسكريّة وسياسيّة
موحدة ت ّتخذ اإلجراءات المتعلّقة بفلسطين ،دونما حاجة النتظار
ّ
الدعم العربي الذي لن يأتي ،وإنْ أتى فهو حتما ً سيكون لمصلحة
الصهيوني ال لمصلحتهم ،فأغلب ح ّكام العالم العربي ربطوا
مصير عروشهم بمصير هذا الكيان».
السلطة الفلسطينيّة إلى «قطع العالقات التنسيقيّة،
كما دعا ّ
وخاصة األمنيّة ،مع الكيان الصهيوني حتى لو أدّى ذلك إلى
ذهاب السلطة ،فما نفع سلطة ال تستطيع حماية شعبها ،ولتكن
هذه السلطة إلى جانب الشعب وتدعمه بمقاومته بأشكالها
كا ّفة» ،مطالبا ً
«مؤسسات المجتمع المدني في العالم عا ّمة
ّ
خاصة بتأييد نضاالت األس��رى في سجون
والعالم العربي
ّ
العدو الصهيوني والضغط على الصهاينة إلبطال أحكام السجن
االحتياطي ،وإخراج كا ّفة المعتقلين من السجون الصهيونيّة»،
وش ّد على «أيدي األسرى األبطال في نضالهم ،وخاصة األسير
بالل كايد» ،داعيا ً «حركة حماس إلى عدم التهاون في مسألة
األسرى الصهاينة لديها حتى تحرير كامل األسرى الفلسطينيّين
من سجون االحتالل».

حركة األ ّمة

واستنكرت «حركة األ ّمة» في بيان ،العدوان الصهيوني على
قطاع غزة ،مؤ ّكدة أنّ «هذا العدوان لن يزيد الشعب الفلسطيني
التمسك في ح ّقه في مقاومة العدو الصهيوني
إلاّ إص��رارا ً على
ّ
واسترجاع األرض والمقدّسات».
وأشارت إلى أنّ «الصمت العربي واإلسالمي اتجاه ما يحدث
يشجع العدو على التمادي في اعتداءاته».
في فلسطين المحتلّة
ّ
وطالبت «أبناء الشعب الفلسطيني وكل الفصائل الفلسطينيّة،
بتوحيد جهودهم وإنهاء حالة االنقسام التي لن يستفيد منها
سوى العدو الصهيوني».

«العمل اإلسالمي»

وشدّد عضو قيادة «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان ،عضو
مجلس أمناء «حركة التوحيد» الشيخ شريف توتيو ،على «حق
المقاومة الفلسطينيّة الطبيعي ،في الر ّد على االعتداءات والغارات
الوحشيّة الصهيونيّة التي تستهدف قطاع غزة بال هوادة منذ
يومين».

ورأى أنّ «هذا العدوان الصهيوني المتجدّد هدفه فرض معادلة
جديدة في القطاع المحاصر ،تقضي بفصل وتجزئة ما يُس ّمى
بتوازن ال� ّردع أو ال ّرعب ،ومنع المقاومة الفلسطينيّة من الردّ،
والستمرار عدوانه الهمجي من قصف واغتيال وغارات وتدمير»،
منبّها ً من «م��ح��اوالت العدو الصهيوني الغادر المستم ّر ،هو
وقطعان المستوطنين ،القتحام المسجد األقصى المبارك» ،والفتا ً
ّ
«المخطط الخطير الذي يسعى إليه الصهاينة لهدمه خالل
إلى
ثالث سنوات ،وهو ما ذكرته وكشفت عنه القناة «اإلسرائيليّة»
الثانية».
واعتبر أنّ «مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم والوقوف
ديني
إلى جانبه والتضامن معه في محنته الطويلة ،أمر واجب
ّ
وقومي ،وعلى الدول العربية وخصوصا ً دول الخليج،
ووطني
ّ
ّ
ّ
التدخل فوراً ،ومن دون
وباألخص المملكة العربية السعودية،
ّ
ت��ردّد ،إلنقاذ المسجد األقصى المبارك ،ولمنع إب��ادة الشعب
الفلسطيني البطل ،ولوقف القصف العنيف والغارات الوحشيّة
على قطاع غزة الع ّزة» ،داعيا ً «الدول العربيّة واإلسالميّة كافة،
إلى توحيد جهودها وطاقاتها على المستويات كافة ،لوقف
ال��ع��دوان الصهيوني ومنعه من تحقيق أغ��راض��ه ومؤامراته
المشبوهة».

«التوحيد»

وأدان األمين العام لـ«حركة التوحيد اإلسالمي» الشيخ بالل
شعبان في بيان ،ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» و«الصمت العربي
المؤسسات الدينيّة
واإلس�لام��ي الرسمي والشعبي» ،ودع��ا
ّ
واإلعالميّة إلى ممارسة دورها الحقيقي في توجيه األ ّمة صوب
العدو األساس ،أيّ العدو الصهيوني».
وأ ّكد رئيس اللقاء التضامني الوطني الشيخ مصطفى ملص ،أنّ
التمسك
«العدوان الصهيوني يزيدنا يوما ً بعد يوم بضرورة تأكيد
ّ
السبُل المتاحة».
بخيار المقاومة ،ودعمها في ش ّتى ُّ
السلم األهلي،
كما ندّد رئيس «االتحاد الوطني للحفاظ على ّ
أحمد مختار خالد ،بالعدوان «اإلسرائيلي» المتجدّد على أبناء
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وط��ال��ب «المجتمع ال��دول��ي بالعمل ع��ل��ى وق���ف ال��ح��رب
«اإلسرائيليّة» ض ّد الشعب الفلسطيني ،أل ّنها في غاية الخطورة
وتأتي في مرحلة حرجة جدا ً نظرا ً إلى ما تم ّر به المنطقة من
ّ
وتدخالت إقليميّة
حروب تشهدها سورية والعراق واليمن وليبيا،
السلم
ودوليّة ،والعمل على تفادي تصعيد الموقف ،ما يهدّد ّ
واألمن الدول َّيين».
ودعا «منظمات حقوق اإلنسان العربيّة والدوليّة وشعوب
العالم ،للوقوف إلى جانب الشعب الفسطيني في قطاع غزة،
وإدانة الصمت الدولي عن الجرائم الهمجيّة التي يرتكبها العدو
اإلسرائيلي».
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حزب اهلل :البع�ض يحاول �إخفاء تناق�ضاته
عبر الت�صويب على �سرايا المقاومة
أ ّك��د ح��زب الله ،أنّ «دعوتنا إلى
الحوار واالنفتاح على أيّ تفاهم فيه
الح ّد األدنى من المنطق والعقالنيّة
للحفاظ على بلدنا وفتحنا الطريق
واسعاً» ،معتبرا ً «أنّ الطرف اآلخر إ ّما
أ ّنه غير قادر على ا ّتخاذ قرارات ها ّمة
يُنقذ بها نفسه والبلد ،وإ ّما أ ّنه ينتظر
ال��خ��ارج» ،وأش��ار إل��ى أنّ «البعض
يحاول إخفاء تناقضاته الداخليّة
عبر التصويب على سرايا المقاومة».
صفي الدين
ّ
وفي السياق ،أ ّكد رئيس المجلس
التنفيذي لحزب الله السيد هاشم
ص��ف��ي ال���دي���ن ،ف���ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا
خ�لال احتفال تأبيني في حسينية
كفرتبنيت الجنوبيّة« ،أنّ لبنان لن
يكون من ضحايا التسويات المقبلة
في المنطقة ،بل سيكون قو ّيا ً ويحت ّل
موقعا ً مرموقا ً أل ّن��ه ق��وي ،والعالم
ال يحترم إلاّ القوي .ق��ويّ بمقاومته
وشهدائه».
ّ
تتمخض المتغيّرات
وتو ّقع «أن
ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق واليمن وكل
المنطقة ع��ن ش��رق أوس���ط مقاوم
يمهّد لزوال «إسرائيل» من الوجود،
سيكون فيه لبنان قو ّيا ً وآمنا ً بفضل
دماء وتضحيات مقاومتنا وجيشنا
وشعبنا».
وقال« :ما حدا قلبو عالبلد» ،إ ّننا
نحفظ بلدنا عندما نكون أقوياء في
الساحات المه ّمة في المنطقة وفي
العالم ،وفي الساعات المصيريّة».
أض���اف« :نحن ن��ع��رف ،وج ّربنا
من هم أصحاب المواقف في المواقع
�س��اس��ة وال��خ��ط��ي��رة ،وم���ن هم
ال��ح� ّ
المنكفئون الذين يقفون على الت ّل،
حتى إذا انتهى األمر يأتون ليف ّتشوا
عن حصصهم» ،داع��ي�ا ً «ه��ؤالء إلى
الجلوس جانباً ،وإفساح المجال أمام
من يعرف كيف يحفظ لبنان».
وت����اب����ع« :ب��ال��م��ن��ط��ق ن��ف��س��ه،
والخلفيّة نفسها التي حافظنا فيها
على بلدنا بالمقاومة وال��ش��ه��داء
والتضحيات ،نعمل للحفاظ على
بلدنا بالحوار والمنطق والعقالنية.
من هذا المنطلق ،كانت دعوتنا إلى
الحوار واالنفتاح على أيّ تفاهم فيه
الح ّد األدنى من المنطق والعقالنيّة
للحفاظ على بلدنا وفتحنا الطريق
واسعاً» ،معتبرا ً «أنّ الطرف اآلخر إ ّما
أ ّنه غير قادر على ا ّتخاذ قرارات ها ّمة
يُنقذ بها نفسه والبلد ،وإ ّما أ ّنه ينتظر
الخارج».

صفي الدين متحدثا في كفرتبنيت

الحاج حسن

ب����دوره ،اعتبر وزي���ر الصناعة
حسين ال��ح��اج ح��س��ن ،خ�لال حفل
تأبيني في بلدة بريتال البقاعيّة،
ّ
أنّ «م��ا ي��ج��ري ف��ي دول المنطقة،
وخصوصا ً في سورية ،ليست مسألة
تغيير أنظمة ،بل هي حرب تدميريّة
لهذه الدول».
ولفتَ إلى أنّ «عشرات القادة في
«داعش» هم من صناعة «إسرائيليّة»،
تعود أصولهم إلى قطاع غزة والضفة
الغربيّة ،ول��م يسمع منذ إعالنهم
ل��والي��ة سيناء بأ ّنهم أطلقوا طلقة
واحدة ض ّد إسرائيل».
وأ ّكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»
ال��ن��ائ��ب ح��س��ن ف��ض��ل ال��ل��ه ،خ�لال
احتفال تكريمي أقامه حزب الله في
الذكرى السنويّة لشهداء بلدة شقراء
الجنوبيّة ،أنّ «في لبنان فريقا ً داخل ّيا ً
ي��ص � ّر على المشاغبة والتعطيل
ورفض الحلول ،وينتظر الوقت كما
انتظره عام  ،2006حيث انتظر هزيمة
المقاومة ،لك ّنها انتصرت ،وأراد أن
يعاقب شعبها بملف اإلعمار ،ولكنّ
شعب الكرامة والعنفوان أعاد بناء
بلداته أجمل م ّما كانت ،واليوم يريد
هذا الفريق أن ينتظر في السياسة
متغيّرات في الخارج علّه يستطيع
مرة أخرى أن يستأثر ويستولي على
السلطة ،ولكن هذا االنتظار لن يُفيد،
وهذه المشاغبة إ ّنما ّ
تعطل على البلد
وعلى الجميع».
ورأى فضل الله ،أنّ «كل المتغيّرات
في الخارج لن تكون لمصلحة الفريق
اآلخر ،ومهما كانت فلن تغيّر المعادلة
الداخليّة ،أل ّننا موجودون من ضمن
المعادلة الدستوريّة والسياسيّة،

وبالتالي فإنّ التعطيل الذي يمارسه
بعض الفريق اآلخر ّ
يعطل على البلد،
وإذا كانوا يدّعون أ ّنهم حماة الطائف
ويقولون إنّ هذا الموقف أو ذاك هو
م��ع ال��دس��ت��ور أو ض���دّه ،فإ ّنهم في
ّ
يعطلون الطائف
الحقيقة هم الذين
ويد ّمرونه بهذا التعطيل للبلد».

الموسوي

وأش�����ار ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال���وف���اء
للمقاومة» النائب ن � ّواف الموسوي
خ�لال رعايته حفل تكريم الطالب
الناجحين في بلدة كفرا الجنوبية،
إل���ى أنّ ال��ب��ع��ض ي���ح���اول إخ��ف��اء
التناقضات في صفوفه عبر استدراج
ح��زب الله إل��ى ِ
�ي عبر
سجال داخ��ل� ّ
التصويب على «سرايا المقاومة».
وق��ال ،إنّ «الفريق اآلخ��ر منقسم
حول رئاسة الجمهوريّة ،ويتخبّط من
داخله» ،الفتا ً إلى أنّ «هذا االنقسام
الداخلي لدى الفريق اآلخ��ر يعكس
تردّدا ً في القرار لدى قيادته اإلقليميّة
التي ،على ما يبدو ،لم ُتفصح حتى
اآلن عن وحيها إلى ن ّوابها في لبنان،
ول��م تقل لهم كلمة السر القاضية
بانتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا ً
للجمهوريّة».
من جه ٍة ثانية ،لفتَ الموسوي إلى
أنّ «الذي يجمع بيننا وبين اإلخوة في
حركة أمل هو أكبر من أن تحصوه أو
تعدّوه ،وهو ال يُختصر في انتخابات
بلديّة وتحالف بلدي وانتخابي»،
وق�����ال« :ن���ح���ن م���ن م��ع��ي��ن وف��ك��ر
واح��د ،تختلف أساليبنا السياسيّة
والميدانيّة ،لك ّننا ن ّتجه إلى هدف
واحد هو حماية أهلنا وخدمتهم».

«التحرير والتنمية» :انتخاب رئي�س
وتفعيل الم� ّؤ�س�سات يع ّبران عن قوة وحدتنا
أ ّك��د وزي��ر األشغال العا ّمة والنقل
غازي زعيتر خالل لقاء ّ
نظمته جمعيّة
«النشء الجديد الخيريّة» و«تج ّمع
الهيئات األهليّة والمجتمع المدني» في
بعلبك ،بعنوان« :نعمل معا ً للنهوض
بمحافطة بعلبك الهرمل وك ّل لبنان»،
«أ ّننا في لبنان بحاجة إلى ثقافة الحوار
التي أطلقها اإلمام الصدر ون ّفذها دولة
الرئيس نبيه ب � ّري .إ ّننا بحاجة إلى
تعميم ثقافة التكامل بين كا ّفة مك ّونات
هذا المجتمع الذي ينبغي الحفاظ على
وحدته وتضامنه» ،وقال« :إنّ الوحدة
الوطنيّة اآلن ،كما في كل آن ،تش ّكل
ض���رورة وطنيّة ف��ي سبيل مواجهة
اإلرهاب الذي كما العدو «اإلسرائيلي»،
يم ّثالن وجهان لعملة واحدة».
واعتبر أنّ «إتمام انتخاب رئيس
المؤسستين
الجمهوريّة ،وتفعيل عمل
ّ
التشريعية والتنفيذيّة ،أمران سيعبِّران
ع��ن ق���وة وح��دت��ن��ا ورس����وخ نظامنا
وتحقيق أهداف مجتمعنا».
وأش���ار إل��ى أنّ «ل��ب��ن��ان ت��ع��بَ من
مؤسساته الدستوريّة ،فال
غياب عمل
ّ
ُب ّد من تح ّمل المسؤوليّة الوطنيّة على
قاعدة االتفاق على الثوابت ،واالنطالق
نحو مرحلة جديدة تستعيد فيها كل
المؤسسات الدستوريّة والسياسيّة
ّ
أدوارها».

جابر

ب��دوره ،أ ّك��د النائب ياسين جابر،
خ�لال رع��اي��ت��ه اح��ت��ف��اال ً ت��رب��و ّي �ا ً في
النبطيّة ،أنّ «ك ّل أهلنا يتابعون جهود
دول��ة الرئيس نبيه ب� ّري التي يبذلها
ألجل إعادة الحياة إلى الحوار ،وإيجاد
المخارج المناسبة ليخرج لبنان من
حالة ال����دوران ف��ي ال��ف��راغ ،ف��راغ في

زعيتر متحدثا في بعلبك
موضوع الرئاسة ،ف��راغ في الحياة
السياسيّة ،فراغ في اإلنتاجيّة التي من
المطلوب أن تعطيها عاد ًة الحكومات
والمجالس النيابيّة» ،الفتا ً إل��ى أنّ
الرئيس ب ّري ح ّذر في األيام األخيرة من
«أ ّنه إذا استم ّرينا في ما نحن عليه ،نحن
نذهب إلى الهاوية وبصراحة ،ونتم ّنى
لجهود دولة الرئيس ب ّري النجاح».

خريس

من جهته ،شدّد عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب علي خريس ،في كلمة
ألقاها باسم حركة «أمل» ،في احتفال
تأبيني في بلدة أرزاي الجنوبيّة ،على
ّ
وج��وب «أن يحفظ لبنان م��ن خالل
المؤسسات وتقويتها في التالقي
تفعيل
ّ
على نهج اإلمام المغيّب السيد موسى
الصدر».
وقال« :إنّ من حق اللبنانيّين أن يكون
انتخابي يم ّثل طموحات
عندهم قانون
ّ
كل مك ّونات المجتمع ،كما من ح ّقنا أن

ن ّتفق على انتخاب رئيس للجمهوريّة
ورئيس للحكومة ،وأن تكون مصلحة
الوطن أوال ً وفوق كل المصالح الحزبيّة
والطائفيّةوالشخصانيّة».
وأم���ل «أن ت��ك��ون جلسة ال��ح��وار
المقبلة في  5أيلول مفصليّة وحاسمة،
أل ّنه كفانا تأزيما ً في كل األم��ور ،حتى
بات المواطن غير قادر على تح ّمل أيّة
أعباء ،حيث لم َ
يبق شيء في البلد من
دون أزمة».
وخ��ت��م« :أ ّن���ه ب��اتَ ال يوجد عندنا
�ي،
اس��ت��ق��رار س��وى ف��ي ال��وض��ع األم��ن� ّ
ونشكر األجهزة األمنيّة من جيش وقوى
أمن».
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«مقارعته وتصدّيه لإلرهاب التكفيري
والممنهج» ،داعيا ً الجميع إلى «الوقوف
�ؤس��س��ة العسكريّة،
إل��ى ج��ان��ب ال��م� ّ
وبشك ٍل دائم».

ف ّتو�ش� :شه ّيب رف�ض االحتكام
�إلى القوانين والأنظمة
لفتَ بيار فتوش في بيان ،إلى «استمرار مسلسل االعتراض
على معمل اإلسمنت في جرود عين دارة في إبراز المواقف
الدفينة» ،مشيرا ً إلى أنّ «المشاركين تجاوزوا األع��راف
واألصول والمبادئ والقوانين ،م ّما ِّ
يؤشر إلى أ ّننا أصبحنا
نعيش في بل ٍد ال تحكمه األنظمة ،وال تحمي مصالح مواطنيه
القوى األمنيّة الشرعيّة ،وتسود فيه شريعة الغاب».
أضاف« :في مخالفة صريحة وواضحة ألحكام المادة
 66من الدستور اللبناني ،رفض وزير الزراعة أكرم شهيّب
االحتكام إلى القوانين واألنظمة والقرارات الشرعيّة ،معتبرا ً
أنّ الكلمة للشعب وهو الذي يقرر» ،سائالً« :لماذا ت ّم تجاهل
قرار أهالي إقليم الخروب المطالبين بإقفال معمل اإلسمنت
في سبلين؟ ولماذا ت ّم تجاهل ق��رار أهالي الناعمة طيلة

عشرين عاما ً بالنسبة إلى مطمر النفايات الذي نشر سمومه
في كل القرى المحيطة؟ ولماذا ت ّم تجاهل موقف أهالي المتن
بالنسبة إلى مطمر النفايات في برج حمود؟».
وتابع« :معالي الوزير الذي يدعو المعترضين على مطمر
النفايات في برج حمود إلى احترام قرارات مجلس الوزراء،
يح ِّرض في الوقت نفسه أهالي عين دارة والجوار على رفض
تراخيص قانونيّة مبنيّة على قرارات وزاريّة ،وعلى أحكام
قضائيّة ُمب َرمة .فبأيّ منطق يريدنا الوزير شهيّب أن نتعامل
معه؟».
ودع��ا «بعض رؤس��اء البلديّات م ّمن ورد على لسانهم
تعابير وتهديدات إلى قراءة القوانين واألنظمة التي تحدّد
صالحيّاتهم وأدوارهم».

