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حمليات

ردود الفعل تتوالى بعد التحرك «العوني» وال�سجال الحادّ حول �آلية عمل الحكومة

«داع�ش ال�سيا�سي خطر على اللبنانيين و�سنواجهه»

«القومي» :لمعالجات جادّة في مجل�س الوزراء بعيد ًا من الح�سابات الفئوية
وليتحمّل الجميع م�س�ؤولية تعزيز مركزية الدولة ومواجهة طروحات التفتيت والفتنة

با�سيل :ال�شارع خيار دائم

ال ي��زال السجال الحكومي والتحرك
«العوني» تجاه السراي يتصدّر المشهد
ال��س��ي��اس��ي ،وق���د ت��وال��ت ردود الفعل
التي أك��دت أنّ حرية التعبير بوسائل
ديمقراطية ّ
حق مشروع ،لكنها دعت في
المقابل إلى مقاربة المواضيع بمسؤولية
وطنية والتنبّه إل��ى األخ��ط��ار المحدقة
بلبنان والمتمثلة بالعدو «اإلسرائيلي»
والمجموعاتالمتطرفة.
وف��ي السياق ،أك��د ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي أنّ حرية التعبير
بوسائل ديمقراطية سلمية ّ
حق مشروع
كفله ال��دس��ت��ور ،وه���ذا ال��ح� ّ
�ق يجب أن
يكون مصانا ً ومتاحا ً لجميع اللبنانيين،
وخصوصا ً عندما يتعلق بمطالب وقضايا
أساسية.
وشدّد الحزب في بيان أصدرته عمدة
اإلذاعة واإلعالم ،على ضرورة أن تتح ّمل
جميع القوى مسؤولياتها وتبذل الجهود
إلبقاء المطالب في إطارها الوطني العام
والحفاظ على االستقرار العام.
وقال البيان :إنّ اللبنانيين قدّموا الكثير
من الدماء والتضحيات في سبيل تعزيز
وحدة لبنان ومنع تقسيمه ،لذلك ندعو
الجميع إل��ى أن يتح ّملوا مسؤولياتهم
ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز م��رك��زي��ة ال��دول��ة
بمؤسساتهاكافة،ومواجهةك ّلالطروحات
والمخططات التفتيتية والفتنوية.
ودع���ا ال��ب��ي��ان إل���ى ض����رورة التنبّه
لألخطار المحدقة بلبنان ،سواء تلك التي
يمثلها العدو «اإلسرائيلي» أو تلك التي
تشكلها المجموعات اإلرهابية المتطرفة،
م��ش �دّدا ً على أنّ مواجهة ه��ذه األخطار
ت��ك��ون ف��ي تحصين البلد واس��ت��ق��راره،
ولذلك فالمطلوب أن تكون المعالجات
جادّة في مجلس الوزراء ،ألنّ المؤسسات
هي المكان الصالح للحوار بين المك ّونات
وال��ش��رائ��ح االجتماعية والحزبية في
لبنان .وعلى مجلس ال��وزراء أن يتح ّمل
مسؤولياته كاملة ،ومقاربة المواضيع
بمسؤولية وطنية عالية ،بعيدا ً عن أية
حسابات فئوية.

فرنجية:
طرح الفيدرالية مرفوض

وأكد رئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية خالل مؤتمر صحافي عقده في
مق ّر مؤسسة «المرده» في بنشعي ،أنه
«ال ي��وج��د مسيحي ال��ي��وم ض�� ّد حقوق
المسيحيين إنما قد تختلف الطريقة أو
القراءة» .وقال« :صحيح أنّ هناك غبنا ً في
ّ
حق المسيحيين ونتمنى أن يكون الكالم
عن الفيدرالية زلة لسان فنحن دفعنا دما ً
ض ّد مشروع الفيدرالية ،ونؤكد أنّ العماد
عون حريص على حقوق المسيحيين ،كما
أنّ حلفاءه من مسيحيين ومسلمين أيضا ً
وكذلك حلفاء جعجع ليسوا ض ّد حقوق
المسيحيين في شكل ما».
وق��ال فرنجية« :إنّ الفيدرالية طرح

ندوة العمل

فرنجية خالل مؤتمره الصحافي في بنشعي
مرفوض وهي تأزيم للوضع وليست حالً
كما يحاول البعض توصيفها».
وأض���اف« :ال��ه��دف ه��و إع���ادة حقوق
المسيحيين ،ونحن وراء عون في الرئاسة
وفي التعيينات األمنية ومع وصول العميد
شامل روك��ز إل��ى ق��ي��ادة الجيش .نحن
في  8آذار وبعد شهور من انتهاء والية
الرئيس ميشال سليمان ،واستدراكا ً لألمر
طرحنا تخ ّوفنا من إمكانية أن تتح ّول
صالحيات رئيس الجمهورية إلى ك ّل وزير
فحسم الرئيس تمام سالم الجدل وقال
الصالحيات تعود إل��ى مجلس ال��وزراء
مجتمعاً ،فيما في الممارسة أول خالف
كان بين الوزيرين بطرس حرب وجبران
باسيل .إنّ التهديد بالنصف زائدا ً واحدا ً
قد يكون حصل ،ولكن سالم لن يذهب إلى
النصف زائدا ً واحدا ً ألنه يعرف تماما ً أنها
ضرب لصالحيات الرئيس».
وتابع« :اختلفنا حول التمديد لقائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي في المرة
األول���ى لتسيير األم���ور بعدها بطريقة
طبيعية ،ونحن اليوم نك ّرر التأكيد أننا
مع العميد شامل روك��ز لقيادة الجيش
وما حصل أنّ تيار المستقبل كانت لديه
معلومات أنّ حزب الله لن يؤيد تعيين
روك��ز ق��ائ��دا ً للجيش ،لكن تأييد حزب
الله لروكز أح��رج «المستقبل» فأخرجه
وتراجع عن موافقته على تعيين روكز.
وموقفنا من التمديد هو خوفنا من الفراغ
الذي ال يرى فيه التيار الحر مشكلة ،وهنا
األصح التمايز ،علما ً
كان االختالف أو على
ّ
أنّ العماد قهوجي أثبت جدارته وأنه على
مسافة واح��دة من الجميع وهو بالتالي
أفضل من الفراغ».
ور ّدا ً على سؤال عن دور الوزير جبران
باسيل ق��ال« :أن��ا مع من يكلفه العماد
عون ومجبر على التعاطي معه حتى ولو
كان خشبة ،ودائما ً على أساس التنسيق
نشارك في حال اقتنعنا ونناقش في حال
اختلفنا( )...ليس المطلوب الستعادة
صالحيات رئاسة الجمهورية أن ننتقص
م��ن ص�لاح��ي��ات رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة بل

المطلوب أن نحفظ ك ّل الرئاسات».

بقرادونيان :لوضع التح ّرك
في إطاره المطلبي

ودع��ا األمين العام لحزب الطاشناق
النائب أغ��وب بقرادونيان ،ب��دوره ،إلى
«النظر إلى الغضب الشعبي وتح ّركات
مناصري التيار الوطني الحر ،في إطارها
المطلبي وفي شكل موضوعي من دون
وضعه في خانات أخرى».
واعتبر في تصريح «أنّ ما حدث هو
نتيجة ت��راك��م��ات أف��ع��ال سياسية قبل
جلسة مجلس ال��وزراء وخاللها والهدف
األساسي هو وضع ح ّد لتهميش فئة من
الشعب اللبناني».
ورأى أنّ «وض��ع ه��ذه التحركات في
خانة تحركات مسيحية أو تحركات من
أجل التعيينات هو تسخيف للموضوع،
فهذه المسألة تطال ك ّل مواطن لبناني وهي
ّ
بغض النظر عن
مسألة وطنية شاملة،
االنتماء السياسي أو الطائفي للمطالبين».
وأك��د أنّ «ه��ذه التحركات تهدف إلى
تطبيق عادل وحماية للدستور اللبناني
ومشاركة في الحكم ومبدأ فصل السلطة».
وأضاف« :نحن نحترم صالحيات رئيس
تمس هذه
مجلس ال���وزراء وال نقبل أن
ّ
الصالحيات ،وفي الوقت نفسه نرفض
المس بصالحيات رئيس الجمهورية حتى
ّ
في غياب الرئيس».
وقال« :أثبتت التجربة اللبنانية ،أنه
ال يمكن تهميش أو إلغاء فئة من الشعب
اللبناني ،طائفة كانت أو جهة سياسية،
فاالعتراف باآلخر واحترامه هو واجب
على الجميع».
ودعا إلى «احترام الدستور ووضع ك ّل
المسائل العالقة تحت سقف القانون»،
مشيرا ًإلى أنّ «حزب الطاشناق في تواصل
ونقاش دائم مع العماد ميشال عون وتكتل
التغيير واإلصالح ومع ال��وزراء والنواب
من أجل تنسيق المواقف واتخاذ الخطوات
الضرورية لح ّل األزمة القائمة».

ارتفاع حركة المطار
في الن�صف الأول من 2015
سجلت حركة مطار بيروت ال��دول��ي ارتفاعا ً خالل
النصف األول من العام  ،2015تجاوز  6في المئة على
صعيد الركاب وحوالي  4في المئة بالنسبة إلى الرحالت
الجوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .2014
وبحسب اإلح��ص��اءات الرسمية للمديرية العامة
للطيران المدني ،فقد بلغ مجموع الركاب خالل األشهر
الستة األولى من العام الحالي ثالثة ماليين و 111ألفا ً
و 695راكبا ً مقابل مليونين و 920ألفا ً و 856راكبا ً في
نفس الفترة من العام الماضي .2014
وتوزعت حركة المطار خالل النصف األول من العام
 2015على النحو اآلتي:
وق��د ارتفع ع��دد الوافدين إل��ى لبنان خ�لال األشهر
الستة األولى من العام  2015بنسبة  6,50في المئة
وبلغ  1مليون و 548ألفا ً و 105ركاب.
كذلك ارتفع عدد ركاب المغادرة الذي سجل مليون
و 555ألفا ً و 11راكبا ً ( بزيادة  5,80في المئة) كما
ارتفع عدد ركاب الترانزيت بنسبة  13في المئة وبلغ
 8579راكبا ً ليكون بذلك مجموع الركاب منذ مطلع
كانون الثاني وحتى نهاية ح��زي��ران الماضي ثالثة
ماليين و 111ألفا ً و 695راكبا ً ( بزيادة بلغت  6,20في
المئة).
كما ارتفع عدد الرحالت الجوية بنسبة  3,75في
المئة مسجالً  30835رحلة منهها  15422رحلة وصول

هبة من الوحدة الإيطالية للأمن العام

سلمت الوحدة اإليطالية العاملة
في إطار قوات «يونيفيل» أمس ،األمن
العام اللبناني هبة عبارة عن تجهيزات
تستخدم لحماية المراكز ،وذلك خالل
حفل أق��ي��م ف��ي م��رك��ز أم��ن ع��ام مرفأ
صور في حضور قائد القطاع الغربي

عون مجتمعا ً إلى نعمان ووفد الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي
أكد وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران
باسيل أنّ ال��ش��ارع خيار دائ��م ،م��ؤك��دا ً «أنّ
داعش السياسي خطر على ك ّل اللبنانيين بك ّل
طوائفهم ،وسنواجه داعش السياسي من دون
شك».
وخ�ل�ال مؤتمر صحافي ع��ق��ده ف��ي قصر
بسترس عرض باسيل ما حصل في جلسة
مجلس الوزراء ،وقال« :يمكن أن يقول أحد ما
إنّ هذا األمر خارج األصول ،ولكن نحن تع ّمدناه
ألنّ ما ُو ّجه إلينا في مجلس ال��وزراء تحديدا ً
أنه «عيب» أن يحصل أمام اإلعالم ،فهذا خارج
األصول ،هو نفسه وفريقه السياسي فعل هذا
األم��ر برئيس الجمهورية .عليهم أن يعرفوا
أنهم إذا سمحوا ألنفسهم بهذا األمر فهناك من
سيعاملهم بالمثل ،ونحن تعلمنا المعاملة
بالمثل في هذه الوزارة .فضالً عن أنه إذا أردنا
الحديث عن األصول فهي في األداء أه ّم بكثير
منها في الكالم ،فاألصول أن يبلغونا باتخاذ
ق��رار في الجلسة الماضية ،من دون علمنا
وموافقتنا ،واآللية والدستور واألص��ول ،هل
هذه هي األص��ول؟ نحن أردن��ا أن نسجل في
شكل هادئ هذا الموقف ،ومن الطبيعي أنهم
لم يتح ّملوا وحصل ما حصل ،وهذا خير ألنّ
عند ساعة الغضب تظهر النيات».
وأض��اف« :سمعنا مثالً «رح نزتكن برا»،
وهذا ليس على المستوى الشخصي طبعاً،
إنما هو األداء الذي تعاملوا به معنا منذ عام
 1990حتى  .2005وعندما عدنا عام 2005
لم يكن ذلك برضاهم وهم يحاولون منذ 10
سنوات «زتنا برا».
وأضاف« :إنّ القضية هي قضية استغياب
رئيس الجمهورية للنيل مما تبقى ل��ه من
ص�لاح��ي��ات وب��وج��ودن��ا .ل��و أنّ ال��وك��ي��ل لم
يكن م��وج��ودا ً لفهمنا ه��ذا األم��ر ،ولكن هذه
الصالحيات تنزع من أمامنا نحن الوكالء
الحاضرين وتريدوننا أن نسكت»؟
وت��اب��ع ب��اس��ي��ل« :خطيئتنا ال��ي��وم أننا
نعترض على المخالفات التي يقومون بها،
أصبحنا ُنتهم بالتعطيل إذا اعترضنا على
المخالفات ،يريدوننا أن نسكت ،وأصبحنا
أمام المعادلة اآلتية :إما أن توافقوا أو نخالف
الدستور والقانون ونقوم بما نريد ،ونتخذ
القرارات كيفما نشاء «منزتكن برا» المهم أن
نتخذ القرار».
وتوجه إل��ى «ال��ش��ارع اللبناني» ،قائالً:
«إننا نخوض معركتكم جميعا ً ألنّ الدستور

�شقير ّ
يحذر
من العبث باال�ستقرار

إلى لبنان ( بزيادة  3,80في المئة) و 15413رحلة
إقالع من لبنان (بزيادة  3,70في المئة).
وبالنسبة إلى حركة نقل البضائع ،فقد بلغ حجم
البضائع المنقولة ج��وا ً خالل النصف األول من العام
الحالي  45440طنا ً بتراجع  6,5في المئة عن نفس
الفترة من العام الماضي إذ تراجع حجم البضائع
المستوردة بنسبة  13,50في المئة وبلغ  26496طنا
في حين ازداد حجم البضائع الصادرة بنسبة  3في
المئة وبلغ  18944طناً.
وتراجع حجم البريد المنقول جوا ً بنسبة  40في المئة
وسجل  248طنا ً موزعا ً على  156طنا ً من البريد الوارد
و 92طنا ً من البريد الصادر.
يذكر أنّ إحصائيات شهر حزيران الماضي كانت
أشارت إلى تراجع محدود في أعداد الركاب في المطار
سجل  594ألفا ً و 221راكبا ً مقابل
بلغ  2,6في المئة إذ ّ
 609آالف و 725راكبا ً في حزيران .2014
أما ومنذ مطلع تموز الجاري فتشهد حركة المطار
نشاطا محلوظا اذ بدأت اعداد الوافدين إلى لبنان ترتفع
وهي بلغت في االسبوع االول من شهر تموز 83204
ركاب وبلغ عدد المغادرين في هذه الفترة  58760راكبا ً
وعدد ركاب الترانزيت  562راكبا ً ليكون بذلك مجموع
الركاب في الفترة الممتدة من  1إلى  7تموز الجاري
 142الفا و 526راكباً.

لـ«يونيفيل» ال��ج��ن��رال سلفاتوري
ك��وت��ش��ي م��م��ث�لاً بالعقيد دانييلي
بولزوني ،المقدم فوزي شمعون عن
المديرية العامة لألمن العام.
وألقى شمعون كلمة شدّد فيها على
«استمرار التعاون والتنسيق بين

وأب���دت اللجنة التنفيذية ل��ـ«ن��دوة
العمل الوطني» في بيان إثر اجتماعها
الدوري برئاسة الدكتور وجيه فانوس،
«وانطالقا ً من مبادئ األساس في العمل
الوطني التي دأب��ت على االل��ت��زام بها
والعمل بموجبها منذ تأسيسها ،قلقها
وخشيتها مما ي��ج��ري على الساحة
المحلية في الوقت الراهن من مناداة بما
يسمى الحقوق الوطنية للمسيحيين في
لبنان».
وحذرت «الندوة» من «االنزالق إلى هذا
المنحى الفئوي في التعامل مع القضايا
الوطنية ،وخصوصا ً بعد ما حصل في
جلسة مجلس ال��وزراء ،من هرج ومرج
يسبّبان أكبر الضرر للمصلحة الوطنية
العليا».
وإذ أكدت «أساسية المحافظة على
م��ا تبقى م��ن كيان ل��ل��دول��ة» ،رأت أنّ
«إنقاذ الدولة في لبنان ال يكون ،في هذه
المرحلة ،إال بإنفاذ النصوص الدستورية
المتعلقة بإجراء انتخابات نيابية حرة
ضمن قانون تمثيلي يضمن مشاركة
وطنية شاملة ومجاالت تمثيلية واسعة،
وانتخاب ح ّر لرئيس الجمهورية الذي
من أول مه ّماته صون الدستور والعمل
على بناء الوحدة الوطنية الجامعة».
ودعت جميع اللبنانيين إلى «االلتزام
بالرؤية الوطنية الجامعة والمصلحة
ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا واالب��ت��ع��اد ع��ن أي
ممارسات تقود إلى منزلقات تهدّد األمن
القومي وقد تقضي على أسس الوحدة
الوطنية الجامعة».
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،دع���ا رئيس
المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال
خالل حفل إفطار أقامه نادي جمال عبد
الناصر في الزيدانية ـ عائشة بكار،
«قيادة التيار الوطني الحر إلى عقلنة
المطالب عبر وضع مصلحة لبنان فوق
ك ّل اعتبار» ،مذكرا ً بأنّ «اإلصالح يكون
بقانون انتخابات نسبي وانتخاب
الرئيس من الشعب».
وأكد العالمة الشيخ عفيف النابلسي،
في تصريح ،أنه «ليس من الطبيعي أن
يت ّم تهميش المسيحيين بهذه الطريقة
وكأنه يُراد إخراجهم من أيّ دور فهناك
مناخ عام عند المسيحيين بأنّ بعض
شركائهم في الوطن ال يريد لهم إال أن
يكونوا أح��ج��ار دومينو م��راه��ن�ا ً على
أنّ المتغيّرات ف��ي المنطقة ال تسمح
للمسيحين بأفضل مما هو عليه الوضع
الحالي ،وه��ذا أمر خطير ألنّ البلد قام
على الشراكة اإليجابية التفاعلية التي
تجعل غياب رك��ن من أرك��ان��ه انهداما ً
للمبنى بأكمله ،فالك ّل فيه أساسيون
وعمداء ومن غير الجائز أن يتفلت أحد
من هذه الصيغة إال نحو األفضل حيث
تندمج ك ّل المكونات في إطار إنساني
وطني محض».

األمن العام اللبناني ومؤسسات األمم
المتحدة».
وف��ي الختام ،ق��دم شمعون درع �ا ً
تذكارية لبولزوني «تقديرا ً لجهود
الوحدة اإليطالية تقديماتها في جنوب
لبنان».

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد
شقير أنّ «موقف الحياد اإليجابي الذي يمليه علي موقعي يحتم علي
االنحياز للقطاعات اإلنتاجية التي أمثل والمصلحة العامة للبالد».
وحذر في تصريح من «أننا نقف على أخطر منعطف اقتصادي واجتماعي
يهدّد البلد ،والوهم السائد بأنّ لبنان محمي وممنوع من السقوط ،وتلك
المظلة الدولية الشهيرة التي قيل فيها قصائد المديح لن تصمد في ظل
تصرفات بعض القيادات غير المسؤولة التي ال ترى ّ
حق المواطن ببعض
الطمأنينة إنما مصالحها فقط».
وقال« :لننظر حولنا إلى دول تتهاوى ،بل فلننظر إلى عضو االتحاد
األوروبي اليونان ،وهي تقف على شفير اإلفالس وأوروبا والعالم يقف من
حولها بين متفرج وعاجز عن إنقاذ أم الحضارة».
وأضاف« :ق��راران خاطئان أديا إلى انهيار اليونان ،أخشى من اآلتي
األعظم إلينا ويجلبه علينا الجشع والشراهة التي ال تنتهي».
وأمل أن يكون موسم الصيف «موسم خير ونمو ،إال أنّ السياسة من
جديد تضرب حياة الناس واستقرارنا االجتماعي ،وهذه المرة أيضا ً خدمة
لمصالح خاصة وضيقة».
ولفت إلى أنّ «الهيئات االقتصادية مجتمعة ن��ادت السياسيين أن
يرأفوا بالبالد والعباد ،واليوم بعد محاوالت استخدام الشارع واألقدام،
نحذر مجدّدا ً من االستمرار بالعبث باسقرارنا ،وباإلسراع بانتخاب رئيس
لنعيد بعض الثقة في لبنان».
وختم شقير« :بئس المصير في غياب الضمير .هل من هدية وعي على
العيد؟ فلنتأمل».

لجنة متابعة م�شاريع طرابل�س
تن ّوه بقرار تجميد تنفيذ مر�أب التل
أثنت لجنة متابعة مشاريع طرابلس في بيان أم��س ،على القرار
الصادر عن جلسة المجلس البلدي في شأن تجميد تنفيذ مشروع مرأب
التل لحين وضع مخطط توجيهي كامل للمنطقة.
وأملت «األخ��ذ بعين االعتبار المالحظات التي وضعتها سابقا ً عند
وضع المخطط التوجيهي والذي تصر على أن ال يشمل المرأب ضمنه
في هذا الموقع ووفق نفس الدراسة والطرح» ،مذكرة «بأسباب الرفض
وكذلك بالمطالب والحلول التي تأمل أن يشملها المخطط المتوقع
لتحقيق منظومة نقل متكاملة تسهم بتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة
والمدينة».
ومن أسباب الرفض أنّ «ساحة التل تقع ضمن منطقة تراثية ومن
الواجب المحافظة عليها وأنّ وج��ود م��رأب سيزيد من ح�دّة االزدح��ام
والتلوث ،وأي مشروع يحتاج إلى دراسة اقتصادية ودراس��ة جدوى،
وهو ما يفتقـده هـذا المشروع حيث أنّ تكاليفه تفوق بأضعاف العائد
منه».
واقترحت اللجنة حلوال ً منها «إطالق مشروع الحزام الشرقي حيث
يصل بين مناطق الكورة ـ أبي سمراء ـ القبة ـ البدّواي ،مما يخفف من
االزدح��ام داخل طرابلس عبر تحويل حركة السير والترانزيت ويعمل
على وصل المناطق بطرابلس وببعضها البعض .استكمال مشروع
الحزام الغربي .إنشاء وتفعيل محطتي التسفير الشمالية والجنوبية
لتفريغ وسط المدينة من الباصات والفانات وسيارات التاكسي .وضع
مخطط توجيهي كامل لمنطقة التل ومحيطها التاريخي يلحظ كافة
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،للحفاظ على معالمها
التراثية وتفعيلها بما يليق بمدينة طرابلس وتاريخها».

باسيل متحدثا ً في المؤتمر الصحافي في قصر بسترس

تخص ك� ّل اللبنانيين،
والقوانين وال��دول��ة
ّ
مسيحيين ومسلمين .وإذا كان داعش السيف
خطر على لبنان وعلى االع��ت��دال فيه ،فإنّ
داعش السياسي خطر على ك ّل اللبنانيين بك ّل
طوائفهم ،وسنواجه داعش السياسي من دون
شك».
وردا ً على س��ؤال عن احتمال اللجوء إلى
الشارع خالل فترة األسبوعين المقبلين إلى
ما بعد عيد الفطر ،أجاب باسيل« :الشارع هو
خيار دائم».

الحركة الوطنية
للتغيير الديمقراطي

وفي دارته في الرابية ،التقى رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون وفدا ً من
الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي برئاسة
الوزير السابق الدكتور عصام نعمان الذي
ق��ال« :ب��ات واضحا ً أنّ الشبكة الحاكمة في
ظ ّل هذا النظام السياسي الفاسد المتكلّس
عجز عن الوفاء بحقوق سياسية واقتصادية
واجتماعية كما باستحقاقات دستورية بالغة
األهمية ،عجزا ً كامالً ،فال رئيس للجمهورية
منذ أكثر من سنة ،ومجلس النواب منتهية
صالحيته منذ أكثر من سنتين ،وال موازنة
في البلد منذ عشر سنوات ،وحقوق المعلمين
والموظفين من خالل سلسلة الرتب والرواتب
ممنوعة منذ  ،1996والدين العام أكثر من 70
مليار دوالر ،ك ّل ذلك والعالج الوحيد عند هذه
الشبكة الحاكمة هو التمديد».
وأض��اف« :ه��ذا الوضع ال يحتمل ،ونحن
جئنا إلى العماد عون لنقول له إنّ الحملة
من أج��ل حقوق المسيحيين وغيرهم يجب
أن تتطور إلى حملة وطنية من أجل حقوق
المواطنين جميعاً .يجب توسيع قاعدة
هذه الحملة الوطنية بالتركيز على قانون
االن��ت��خ��اب م��ن أج��ل إج���راء انتخابات حرة
بموجب قانون انتخابات ديمقراطي عادل
على أساس النسبية كي تتمثل ك ّل فئات البلد،
ومن هذا المجلس الجديد يمكن انتخاب رئيس
للجمهورية وإنتاج حكومة جديدة».
وناشد «اللبنانيين جميعا ً ان يشاركوا في
هذه الحملة الوطنية فعليا ً ألنه لم يعد في
اإلمكان احتمال التمديد والتجديد».
ثم التقى ع��ون وف��دا ً من رؤس��اء بلديات:
بحمدون البلدة وبحمدون المحطة والكحالة

وعين الجديدة ،ووفدا ً من أبناء الشوف.

جريصاتي

كذلك ،رأى الوزير السابق سليم جريصاتي
«أنّ االنتصار العوني تجلى بانتصار الدستور
على االنقالب على الدستور» .وقال في حديث
لموقع «العهد»« :نحن لم نسع يوما ً إلى
انتصار فريق على آخر .حركتنا االحتجاجية
واالعتراضية كتكتل تغيير وإص�لاح والتي
قادها التيار أمس بمواكبة من العماد ميشال
ع��ون ك��ان الهدف منها وض��ع ح � ّد للتمادي
بالمخالفة الدستورية والقانونية .من انتصر
أمس في مجلس الوزراء هو الدستور .الوزير
جبران باسيل دخل إلى مجلس الوزارء متأبطا ً
الدستور ،ول��م يدخل متأبّطا ً خصومة مع
أحد».
وأض��اف« :أ ّم��ا تيار المستقبل الذي يضع
يده على السلطة بواسطة الرئيس تمام سالم،
فنحن نناقشه بالدستور ونقول له إنّ الشطط
ممنوع .واليوم اصطف إلى جانبه حليف هم
وزراء التقدّمي الذين لم يفاجئوني ،فسيدهم
اتصل بالرابية قبل مجلس الوزراء ودعا إلى
التهدئة ،ثم ذه��ب عند الرئيس س�لام .هذه
المواقف المتقلبة في  24ساعة بدءا ً باالتصال
بالعماد عون مرورا ً بالذهاب إلى سالم وصوال ً
إل��ى الكالم القاسي من أب��و فاعور والوزير
شهيب في الحكومة .متى كان هناك ثبات في
مواقف «التقدمي»؟
ولفت إلى أنّ العماد عون عرض «لخريطة
طريق إلعادة تكوين السلطة بشكل صحيح.
تبدأ بقانون االن��ت��خ��اب ،المنصف العادل
الذي يؤ ّمن مقتضيات وثيقة الوفاق الوطني
وشروط المادة  24من الدستور .وبعد إقرار
القانون تجري االنتخابات النيابية على
ُص َّوتُ له رئيسا ً
أساسه ثم نمتثل جميعا ً لمن ي َ
للجمهورية من قبل هذا المجلس المنبثق من
القانون العادل .هذه هي طريقة إعادة تكوين
السلطة .أم��ا في ح��ال التسوية السياسية
الكبرى ،فيجب األخذ بعين االعتبار الممثل
األق���وى للمك ّون المسيحي .يجب أن يعي
الفريق السياسي اآلخ��ر من تيار المستقبل
واألشباح الذين معه أنّ من مصلحتهم العودة
إلى الميثاق وإال فنحن مستم ّرون بالحالة
الشعبية الغير راضية ،وهذه الحالة سوف
تتسع .وآم��ل أن ال يصل الرئيس س�لام إلى
االستقالة التي ل ّوح بها».

نقابة الم�صورين :ما تع ّر�ض له زمال�ؤنا
في مجل�س الوزراء مرفو�ض ومعيب
اس��ت��ن��ك��رت ن��ق��اب��ة ال��م��ص��وري��ن
الصحافيين في لبنان «الطريقة غير
الحضارية التي عومل بها اإلعالميون
خالل جلسة مجلس الوزراء» ،معتبرة
أنه «مرفوض ومعيب».
وج��اء في بيان أصدرته النقابة
أم���س« :ت��أس��ف النقابة وتستنكر
الطريقة غير الحضارية التي عومل
بها اإلعالميون .إنّ الذي حصل مع
ال��زم�لاء مرفوض ومعيب ليس لنا
فقط بل لك ّل الذين ت��واج��دوا داخل
القاعة ونحن ال يسعنا إال مناشدة
المسؤولين من سياسيين وأمنيين
تفهم عملنا واس��ت��ن��ك��ار ومعاقبة
المعتدين على الجسم اإلعالمي كك ّل
ألن��ه ليس م��ن بطولة أن يقوم أي

شخص بمعاملة اإلعالميين بهذه
الطريقة غير الالئقة ولم يعد يكفي
األس��ف واالستنكار فقط فال ب � ّد من
موحد لك ّل العاملين في القطاع
موقف ّ
اإلعالمي».
وناشدت النقابة «وسائل اإلعالم
كافة والقيمين عليها اتخاذ موقف
ص���ارم م��ن أي اع���ت���داء أو إه��ان��ة
ي��ت��ع��رض ل��ه��ا أي إع�لام��ي وع��دم
التهرب من المسؤولية ورميها علينا
وتصوير المشكلة بين المصورين
وأي معتد مشكلة شخصية» .ورأت
«أنّ االعتداء الذي يحصل هو ليس
على شخصنا بل على عملنا ودورنا
وعلى من نمثل من وسائل إعالمية
وع��ش��رات ال��ح��االت ال��ت��ي ل��م يعد

يجوز السكوت عنها لذلك مطلوب
موقف صارم من الجميع من معالي
وزي��ر اإلع�لام االستاذ رم��زي جريج
ال��ذي ع��ودن��ا ال��وق��وف دائ��م �ا ً «إل��ى
ّ
الحق ومن نقابتي الصحافة
جانب
وال��م��ح��رري��ن واألن���دي���ة اإلع�لام��ي��ة
ووسائل اإلعالم بك ّل تنوعها لم يعد
يجوز االعتداء على الجسم اإلعالمي
وال يتم اتخاذ ق��رار وموقف صارم
في حق أي شخص يقوم باالعتداء
حتى معاقبته كي يكون عبرة وكي
ال تتكرر االعتداءات».
وخ��ت��م« :الجميع مطالب بوقفة
واحدة وإنّ نقابة المصورين جاهزة
ألي خطوة أو ق��رار يتم اتخاذه من
أجل حمايتنا وكرامتنا».

تد�شين محطة كهرباء وخزان مياه في �شبعا
حاصبيا ـ رانيا العشي
برعاية رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن ممثالً بمدير
مكتب المجلس في حاصبيا المهندس شريف سابق ،ت ّم
تدشين خ��زان للمياه ومحطة كهرباء ممول من مجلس
الجنوب ،خالل احتفال أقيم قرب محول لتغذية محطة
ضخ المياه بالتيار الكهربائي ،في حضور عضو كتلة
التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم ،رئيس اتحاد بلديات
العرقوب وبلدية شبعا الحاج محمد صعب ،وأعضاء
المجلس البلدي والمخاتير وحشد من فعاليات البلدة.
بداية ،ألقى صعب كلمة شكر فيها «مجلس الجنوب
ورئيسه على هذه اللفتة الكريمة تجاه بلدة شبعا التي

ضحت وصبرت وتحملت المآسي والنكبات وعاشت
الحرمان طوال سنين عديدة جراء العدوان اإلسرائيلي
وال��ذي ال يزال يحتل ج��زءا ً عزيزا ً من أرضنا وهو مزارع
شبعا المحتلة ،وذلك في ظ ّل غياب للدولة التي نأمل أن
تعير االهتمام الكافي لمنطقة العرقوب عموما ً وشبعا
خصوصاً».
وأشاد هاشم ،بدوره« ،بالدور اإلنمائي والخدماتي الذي
يقوم به مجلس الجنوب في هذه المنطقة عموما وشبعا
خصوصاً» ،مطالبا ً الدولة بك ّل مؤسساتها «إي�لاء هذه
المنطقة االهتمام الالزم عبر إيجاد موازنة خاصة للمناطق
الحدودية وزيادة موازنة مجلس الجنوب من أجل اإلنماء
المتوازن».

