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حمـلة «بدنا نحا�سـب» :لإطالق الموقوفين
وم�سيرة الى م�ست�شفى الجامعة ت�ضامن ًا مع ق�صير

متظاهر أشعل النيران أمام السياج الشائك
ح ّملت حملة «بدنا نحاسب»« ،مسؤولية
استمرار توقيف بعض المتظاهرين الى القضاء
اللبناني» ،الفتة الى أن «هناك معامالت قضائية
يجب أن تنفذ قبل التوقيف» ،مطالبة بتسمية
الموقوفين كافة ،ولوحت بإقامة تجمعات في
أمكنة التوقيف إذا لم يتم إطالقهم عند الخامسة
عصراً ،بحسب ما وعد القاضي داني الزعني».
وعقدت «الحملة» أم��س مؤتمرا ً صحافيا ً
في ساحة ري��اض الصلح تحدثت خالله عن
التوقيفات التي شملت عشرات من الشبان بعد
فض اعتصامها أول من أمس والذي ترافق مع
أعمال شغب ،وأكدت االستمرار في التظاهرات
من أجل تحقيق مطالبها ،مشيرة الى أن هناك
نحو  90شخصا ً ت��م اعتقالهم ل��م يفرج عن
معظمهم بعد».
ودعا المتحدث باسم الحملة ،أيمن مروة ،الى
االف��راج عن المعتقلين ،مؤكدا ً أنهم سيرفعون
دعوى على كل من اعتدى عليهم من قوى االمن
الداخلي ،وشدد على أن أزمة النفايات ال تتعلق
بمنطقة من دون أخرى وملف الكهرباء كذلك،
الفتا ً ال��ى أن النظام أثبت ان��ه يخشى من أي
حراك شعبي سلميا ً كان أم تصعيدياً.
وبعد المؤتمر الصحافي توجهت الحملة
وأه��ال��ي الموقوفين إل��ى ثكنة الحلو حيث
اعتصموا أمامها من أجل الضغط إلطالق سراح
أبنائهم.

مسيرة للتضامن مع قصير

كما انطلقت مساء أمس مسيرة التضامن مع
الشاب الجريح محمد قصير ،بعد أن انطلقت من
ساحة رياض الصلح فساحة الشهداء ،صعودا ً
إلى ش��ارع سبيرز .وتوقف المعتصمون أمام

} هتاف دهّ ام

االتحاد العمالي :للمشاركة
الفاعلة

ودعا االتحاد العمالي العام إلى المشاركة
الفاعلة في التحركات الشعبية وإدانة أساليب
القمع والعنف.
وخ�ل�ال االج��ت��م��اع ال����دوري لهيئة مكتب
المجلس التنفيذي لالتحاد ،أك��دت في بيان
«مشاركتها في التحركات الشعبية ،العفوية،
االحتجاجية الناتجة من النهج المشين في
إدارات الدولة ال سيما في المسائل المتعقلة
بحياة ومعيشة المواطنين بدءا ً من إدارة ملف

النفايات اآلثنة م��رورا ً بملف الكهرباء المزمن
الذي تجاوز العشرين عاما ً والذي بلغت نسب
الهدر فيه ما يزيد على ثلثه ،باإلضافة إلى ملف
المياه المهدورة التي تغرق الطرقات مطلع
كل شهر ويفوقها تردي األوض��اع االجتماعية
وارت��ف��اع معدالت البطالة بما يزيد على 22
ف��ي المئة غالبيتهم م��ن الشباب والشابات
خريجي الجامعات والمعاهد الذين غصت بهم
الساحات بعد أن بلغ بهم الفقر أدنى مستوياته
فتخطى البؤس والعوز أكثر من  40في المئة من
الشعب اللبناني».
ودع���ا البيان «جميع النقابات والعمال
للمشاركة الفاعلة وأن يكونوا ف��ي طليعة
المدافعين عن مصالحهم وحقوقهم االجتماعية
وحقهم بالعيش ب��ك��رام��ة» ،راف��ض �ا ً ومدينا ً
«أساليب القمع والعنف والتعرض للمتظاهرين
والمعتصمين المسالمين كما ج��رى يومي
السبت واألح���د ف��ي وس��ط ب��ي��روت تحت أية
ذريعة» ،معتبرا ً أن «واجب السلطة السياسية
واألمنية هو حماية التحركات الشعبية السلمية
ومواكبتها باعتبار الحكومة المسؤولة الوحيدة
عن أي خلل أو أعمال شغب يقوم بها بعض
المندسين بدال ً من قمع المتظاهرين السلميين
واإلعالميين المحايدين».
ودعا االتحاد العمالي الى «متابعة الحراك
الشعبي والحرص على سلميته وعدم االنجرار
وراء بعض االنتهازيين الذين يقتاتون أوجاع
الناس لتحقيق مكاسب خاصة لهم».
وج��دد «تأييده للمعلمين المتعاقدين في
مختلف مراحل التعليم في حقهم بالتثبيت بعد
إجراء مباريات عادلة» ،وكرر مطالبته بـ«إقرار
سلسلة الرتب والرواتب لجميع موظفي اإلدارات

لحود :ال حل لتحرك ال�شارع
�إال بقانون انتخاب عادل ورئي�س جديد
رأى النائب السابق إميل لحود أن ال حل للتحرك الشعبي
واإلحتقان في النفوس ،إال بإقرار قانون انتخاب عادل ،ينتج
انتخابات نيابية ومجلسا ً ينتخب رئيسا ً للجمهورية.
ولفت لحود في بيان أنها «المرة األولى التي يظهر فيها
إجماع لبناني على أن الكيل قد طفح جراء تراكم األزمات التي
يعاني منها اللبنانيون ،ما دفع الى تحرك الشارع بطريقة
عفوية ،من دون حسابات  8و 14آذار أو حسابات طائفية،
ما أدى الى بلبلة لدى غالبية الطبقة السياسية التي أصيبت
باإلرباك ،لذلك من المنطق أن تنطلق محاوالت لتشويه صورة
األكثرية الساحقة من المتظاهرين ،عبر مثيري الشغب».
ولفت الى أن «بعض السياسيين ينظر الى ملف النفايات
كقالب إضافي من جبنة المغانم ،وه ّم هؤالء الوحيد كسب
األم��وال من خالله ،من دون االهتمام بالعامل البيئي أو
بإرهاق الخزينة وإثقال كاهل الشعب».
وأضاف لحود« :إن هذا التحرك واالحتقان في النفوس ال
حل له إال بإقرار قانون انتخاب عادل ،ينتج انتخابات نيابية
ومجلسا ًينتخب رئيسا ًللجمهورية ،فتعود الحياة السياسية
الى طبيعتها ويشعر المواطن اللبناني بأنه يعيش في دولة

حاضنة ،ال في مزرعة مذاهب».
وق��ال« :في ظل تراكم النفايات في الشوارع واألزم��ات
المعيشية التي يتحملها اللبنانيون ،وعجز الحكومة عن
تأمين الحد األدن��ى من اإلنتاجية في الملفات الحياتية،
نرى رئيس تيار المستقبل يستلقي في الخارج تحت أشعة
الشمس ،غير آبه بما يجري في بلده وبغرق أبناء هذا البلد
بالنفايات ومعاناتهم من انقطاع الكهرباء ،مكتفياً ،من
حين الى آخر ،بالتعاطف معهم عبر تغريدات يكتبها له
المستشارون».
وسأل« :هل ننتظر خيرا ً في ملف النفايات ممن كان يعمل
على إدخ��ال النفايات البشرية التي تضم المنضوين في
التنظيمات اإلرهابية ،مثل داعش والنصرة الى أرضه؟».
وأشار لحود الى أن «إجراء المناقصات ثم إلغاءها كان
مسرحية أداء أبطالها هزيل جداً ،متوجها ً الى أبناء عكار
قائالً :يجب أال تخدعوا بأكاذيب السياسيين ووعودهم التي
لن تتحقق ،فاإلنماء من حقكم وليس منة من أحد وال يجب
أن يكون رشوى لكم لشراء سكوتكم عن استقبال نفايات
المناطق األخرى».

«الديمقراطي اللبناني» :ت�سيي�س
الحراك انتحار لمطالبه الإ�صالحية
اع��ت��ب��ر ال��ح��زب ال��دي��م��وق��راط��ي
اللبناني أن الحل لألزمات التي يعاني
منها لبنان هو العمل لتحقيق نظام
سياسي عصري مدني عادل ،مطالبا ً
بعدم تسييس الحراك الشعبي.
وخالل اجتماع الهيئة التنفيذية
في «الحزب الديموقراطي اللبناني»
ن��وه ال��ح��زب ف��ي ب��ي��ان ب��ـ«ال��ح��راك
الشعبي المستجد في لبنان» ،معلنا ً
عن «تأييده الكامل للمطالب الشعبية
المحقة وال��ت��ي أصبحت ض��رورة
وطنية وح��اج��ة أس��اس��ي��ة لتالفي
اإلن��ه��ي��ار ال��ت��ام لمؤسسات الدولة
والنظام».

حزب اهلل وعون يك�سبان جولة

خالل مسيرة التضامن مع قصير
وزارتي الداخلية والسياحة ،مرددين شعارات
مناهضة للحكومة ،وطالبت بمعالجة أزمة
النفايات وانقطاع التيار الكهربائي .ثم توجهوا
إلى شارع الحمرا الرئيسي ،فمستشفى الجامعة
االميركية ،وتقدمت المسيرة سيارات لقوى
األمن الداخلي لحمايتها ،وكان الشباب يرتدون
قمصانا ً بيضا ً كتب عليها «انضباط».
كما أض���اء ع��دد م��ن ش��ب��ان حملة «طلعت
ريحتكم» ال��ش��م��وع على نية ال��ج��رح��ى من
المتظاهرين ،أمام الشريط الشائك الذي يفصل
بين السراي الحكومية وساحة رياض الصلح،
كما أشعل متظاهرا ً غاضبا ً النيران أمام السياج
الشائك خالل تحرك «بدنا نحاسب» ،وحاول
المنظمون تهدئته ،كما عمد بعض الشبان الى
رمي مفرقعات نارية من الساحة إلى ما وراء
الشريط الشائك باتجاه السراي الحكومية.
وأكدت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
من جهتها ،احترامها الكلّي لـ«حق المواطنين
في حرية التعبير والتظاهر السلمي».

وشدد على «ضرورة عدم تسييس
ال��ح��راك أو تأطيره تحت أي جهة
سياسية أو حزبية أو طائفية ألن ذلك
يشكل انتحارا ً لمطالبه اإلصالحية»،
م��ن��ددا ً بـ«محاولة بعض الجهات
المتضررة من الحراك زرع المفتنين
ودس المخربين لتحوير الحراك عن
غاياته ليفقده الغطاء الشعبي ودعم
المواطنين».
واعتبر بأن «فشل النظام السياسي
ع��ب��ر ال��س��ن��ي��ن ،وت��راك��م��ات الفساد
السياسي واالداري واالق��ت��ص��ادي
أدت إلى وصول لبنان لحالة مزرية
وضعته في مصاف ال��دول الفاشلة

مما تطلب ث��ورة شعبية لتحقيق ما
عجزت سياسة المصالح في لبنان عن
تحقيقه أال وهو نظام سياسي عصري
م��دن��ي ع���ادل ،ب��ع��ي��دا ً م��ن الطائفية
والعرضية والمصالح الفئوية».
واعترض الحزب على مناقصات
التزام النفايات ،مرحبا ً بإلغائها،
«ألن��ه��ا ت��ش��ك��ل فضيحة أك��ب��ر من
سوكلين» ،م��ش��ددا ً على «ض��رورة
تسليم ملف ال��ن��ف��اي��ات للسلطات
المحلية المتمثلة بالبلديات وذلك
مما ي��در ب��م��وارد إقتصادية مهمة
ومفيدة للبلديات ويمنع من إخضاعه
للمحاصصة السياسية والطائفية».

�صباغ :الحراك ال�شعبي م�ستمر حتى بلوغ �أهدافه
أكد رئيس االتحاد البيروتي الدكتور سمير صباغ أن أفق
الحراك الشعبي هو أفق واسع وحده األدنى تغيير مناخات
البلد ومعادالته والتصدي لصفقات النفايات ومن أجل
ايجاد حل لهذه االزمة.
وأش���ار ص��ب��اغ ف��ي تصريح ال��ى أن «أرك����ان النظام
يتسابقون إزاء ما يجري في لبنان كأنه شيئا ً لم يكن ،فهم
يتجاهلون مطالب الجماهير بتجاهل مطبق وينصرفون
الى أعمالهم في الفساد واالحتيال والمحاصصة كالمعتاد
بل بوقاحة أكثر».
وأض��اف« :ان الحراك الشعبي الذي ت��زداد قواه يوما ً

بعد يوم يتصرف بعقالنية ووعي وهدوء مستفيدا ً من ما
حصل يوم األحد من قبل الشبيحة التي كادت أن تقضي
على الحراك كله لوال أن المسؤولين أصروا على االستمرار
فيه وقد كان قرارهم بإرجاء تظاهرة االثنين الى يوم السبت
اللتقاط األنفاس والتحضير الجيد لحراسة التظاهرة
واالنتباه لكل مندس عميل في صفوفها».
ورأى ان «أفق هذا الحراك هو أفق واسع وحده األدنى
تغيير مناخات البلد ومعادالته والتصدي للصفقات التي
فاحت رائحتها باألمس بفض المناقصات من أجل ايجاد
حل ألزمة النفايات».
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العامة وللمعلمين في القطاعين الخاص والعام
ولجميع األسالك األمنية والعسكرية».

االحزاب الوطنية في عكار

وأيدت القوى واألحزاب الوطنية واإلسالمية
والتيارات في عكار مطالب المتظاهرين ،وأكدت
أنها لن تسمح بتصدير النفايات الى المنطقة.
وأعلنت في بيان إثر لقائها الدوري في منزل
عضو اللقاء الوطني رئيس «التجمع الشعبي
العكاري» النائب السابق وجيه البعريني في
وادي الريحان  -عكار ،تأييدها وتضامنها مع
«المتظاهرين والمعتصمين المطالبين بح ٍل
ج��ذري لمشكلة النفايات والكهرباء وكافة
المطالب الحياتية التي تصب في تحريك عجلة
االقتصاد للتخفيف عن كاهل المواطنين وإنقاذ
البلد من كافة الفاسدين والمفسدين».
وتوقفوا أم��ام «م��ح��اوالت السلطة تصدير
أزمتها الراهنة المتمثلة بأزمة النفايات إلى
محافظة عكار باعتبارها مكبا ً عشوائيا ً لنفاياتهم
ومن دون أي أسس علمية وبيئية صحية بعد أن
مهدوا لذلك برشوة  100مليون دوالر اإلنمائية
لتمرير صفقاتهم المشبوهة التي كانت وال تزال
تمعن في سرقة وإه��دار المال العام» ،داعين
ومحذرين «كافة القوى السياسية في البالد
التي تتخبط بأزمة النفايات إلى إخراج محافظة
عكار من تحت أنظارهم الممتدة إليها لتكون
مطمرا ً لنفاياتهم».
ودعوا «العكاريين على اختالف مشاربهم،
إلى المشاركة في االعتصام ال��ذي دعت إليه
حملة «عكار منها مزبلة» ،اليوم في السادسة
مسا ًء في ساحة حلبا».

«منبر الوحدة» يطالب الحكومة
باعتماد النهج التوافقي
ناشد منبر الوحدة الوطنية المواطنين السلميين وضع خطة مدروسة
لتحركهم للوصول ال��ى الهدف السامي المطلبي المنشود بإرساء قانون
انتخابات نيابية عادل مبني على النسبية والدوائر الموسعة.
ودعا «المنبر» في بيان الى «خطة حكومية بديلة موضوعية تستند الى
دراسات علمية بعيدا ً من المحاصصات السياسية ويعتمد مبدأ الالمركزية
االدارية المنصوص عليها في الدستور واآليلة الى تطبيق قانون البلديات»،
مطالبا ً الشعب «بمحاسبة ممثليه وكل مسؤول يستغل موقعه في السلطة
للمتاجرة بحقوق الناس ونهب أموال الشعب» ،ومناشدا ً المواطنين السلميين
«وضع خطة مدروسة لتحركهم للوصول الى الهدف السامي المطلبي المنشود
ويكون بذلك يضع مقدمه إلرس��اء قانون انتخابات نيابية عادل مبني على
النسبية والدوائر الموسعة».
وطالب الحكومة «باعتماد النهج التوافقي ال��ذي التزمت به منذ قيامها
واستبعاد المواضيع الخالفية في هذه الظروف العصيبة».

�أهالي القرى المجاورة لمطمر الناعمة:
نرف�ض �إعادة العمل به والم�س�ؤول لن يمون
رفض أهالي القرى المجاورة لمكب عبيه  -عين درافيل ،المعروف بمطمر
الناعمة ،إعادة العمل بالمطمر ،وطالبوا الدولة تحمل مسؤوليتها.
وطالبوا في بيان ،أن «تتحمل الدولة مسؤوليتها وأن تطالعنا بغير الخطط
الفاشلة على شاكلة المناقصات المشبوهة وقرارات الغرف السوداء بإعادة
العمل بالمكب أو ما يعرف عنه بمطمر الناعمة».
وحذر األهالي بعد اجتماع في مركز جمعية شباب وشابات عبيه ،وبعد
ورود إيحاءات عديدة حول إمكانية إعادة استعمال المكب« ،من مغبة إقدام
أي شخص أو مؤسسة على استخدام المكب ألي غ��رض خ��ارج عن إطار
المعالجة البيئية وتوليد الكهرباء من الغاز المنبعث ،فكل شاحنة نفايات
تحاول الدخول سوف تحرق وكل سائق شاحنة يتحمل مسؤولية محاولة
الدخول».
وأكد البيان رفض األهالي «إعادة العمل به بقوة المنطق والحق ،وأنه لن
يمون عليهم نائب أو مسؤول ولن تكسر كلمتهم أي تمنيات».
وطالب رئيس مجلس الوزراء بـ «إصدار مذكرة رسمية تقضي بإقفال ما
يسمى بمطمر الناعمة ،وبدء المعالجة للكارثة البيئية الناتجة منه».
وأبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة ،مؤكدين الجاهزية التامة لالقفال
النهائي بالوسائل كافة ،مشددين على الجميع «عدم اإلنجرار إلى مغامرات
غير محسوبة ،ف��األرض أرضنا والمكب ساقط أخالقيا ً وأمنيا ً وعسكريا ً
بالمقاييس كافة».

فعل ان��س��ح��اب وزراء تكتل التغيير واالص�ل�اح
وحزب الله من جلسة مجلس ال��وزراء يوم الثالثاء
ف��ع��ل��ه ،نشطت ح��رك��ة االت���ص���االت ،ع�� ّراب��ه��ا رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري مع رئيس الحكومة تمام
سالم في محاولة لتأجيل تفجيرالحكومة التي تعتبر
المؤسسة الدستورية الوحيدة الفاعلة جزئيا ً في ظ ّل
الفراغ الرئاسي والشلل في مجلس النواب.
لن يغيب وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق
والمرده وح��زب الله عن الجلسة التي ستبحث في
جدول أعمالها المق ّرر من  39بنداً .سيدلي ك ّل من
الوزراء الحلفاء بدلوه من فضيحة المراسيم ورفض
االنقالب الذي قام به رئيس الحكومة ووزراء تيار
المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي االشتراكي
وال��ل��ق��اء ال��ت��ش��اوري ،وال����ذي ال ي��ج��وز االستهتار
به كما تقول مصادرعونية ،على اعتبار أنّ إقرار
ال��م��راس��ي��م م��ن دون إج��م��اع وزاري ب��دع��ة جديدة
نشأت مؤخرا ً تنتهك صالحيات رئيس الجمهورية،
وهي إنْ كانت عارضة ،لكنها تضاف إلى آلية عمل
الحكومة التي ضربت عرض الحائط من قبل تيار
المستقبل والرئيس سالم في ملف التعيينات األمنية
والعسكرية .وتبدي المصادر العونية تخوفا ً من أن
يك ّرر الرئيس سالم ما حصل في حكومة الرئيس
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة ع��ام��ي  2007و 2008م��ن إق��رار
لمراسيم ،على رغم انه ال يمكن المقارنة بين توقيع
الـ 70مرسوما ً والمراسيم التي صدرت عن حكومة
��راع الميثاق الوطني
السنيورة يومذاك ،والتي لم ت ِ
ومقدمة الدستور التي تنص على العيش المشترك
وال���وف���اق ،وات��خ��ذت ف��ي غ��ي��اب م��ك��ون رئ��ي��س��ي من
المكونات اللبنانية (الشيعة) ،في حين انّ المراسيم
اليوم وقعت في غياب مكون سياسي ال طائفي ،فك ّل
الطوائف ممثلة داخل مجلس الوزراء.
واستمرت المساعي حتى ساعة متأخرة من ليل
أمس لتذليل العقبات في شأن موضوع المراسيم
الـ ،70كي تعقد جلسة الخميس العادية ب��روح من
التفاهم وال��وف��اق ،وأج��رى وزي��ر المال علي حسن
خليل بتكليف من بري اتصاالت بسالم وبالمكونات
الحكومية التي انسحبت من جلسة مجلس الوزراء
الثالثاء لنزع فتيل التصعيد ودرءا ً للخلل ال��ذي قد
يحصل.
وفي التقديرات السياسية ،فإنّ رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون الذي أرجأ مؤتمره
الصحافي ال���ذي ك��ان م��ق�� ّررا ً عند ال��ح��ادي��ة عشرة
من قبل ظهر أمس إفساحا ً في المجال مرة جديدة
لالتصاالت والوعود ،ولكي ال يخلط بين «العارض»
و«الجوهري» ،يتجه وزراؤه لدرس هذه المراسيم
تمهيدا ً للتوقيع على ما ينطبق عليه عنوان الضرورة
على غ��رار ما قاموا به مع مرسوم ترقية الضباط
الذين تخ ّرجوا من الكلية الحربية ،وم��ن ال ينطبق
عليه من المراسيم عنوان الضرورة ال يوقعون عليه،
ويج ّمد بموافقة رئيس الحكومة على اعتبار أنّ الذي
حصل انقالب على الدستور وعلى آلية العمل التي

ت ّم التوافق عليها .وبذلك يكون الجنرال وحزب الله
كسبا جولة في المعركة السياسية الحكومية ،وخرج
الرئيس بري من اإلحراج الذي رافق توقيع وزيريه
علي حسن خليل وغازي زعيترعلى المراسيم.
وشرح بري أمس وجهة نظره الدستورية تجاه
المراسيم الـ 70العادية ،ونقل زواره عنه لـ«البناء»
تمييزه المراسيم التي تتصل بصالحيات رئيس
الجمهورية ،إذ أنّ ه��ن��اك مراسيم تختص بموقع
الرئاسة وال يمكن تفويضها بغياب الرئيس لغيره
مثل منح العفو الخاص ،والجنسية وقبول اعتمادات
ال��س��ف��راء ،وه��ن��اك صنف آخ��ر م��ن ال��م��راس��ي��م التي
تختص بموقع الرئاسة ،لكن يمكن نقلها في غيابه
ّ
ال��ى غيره ،لكن ش��رط ان يكون التفويض لمجلس
ال��وزراء مجتمعا ً مثل المراسيم العادية التي تحتاج
الى توقيع  24وزي��راً ،والمراسيم التي تصدر عن
مجلس ال���وزراء ويوقع عليها منها ما يحتاج تبعا ً
لطبيعتها الى النصف زائ��دا ً واح��دا ً ومنها ما يحتاج
الى أكثرية الثلثين .ويلفت بري الى «أنّ المراسيم
العادية ال تصدرعن مجلس ال���وزراء ،انما يوقعها
الوزير المختص ووزي��ر المالية ورئيس الحكومة
ورئيس الجمهورية ،وعلى هذا األساس هي تحتاج
الى توقيع  24وزي��راً ،وال يكفي إمضاء  18وزيرا ً
عليها لكي تصبح صالحة لإلصدار.
ق��د ت��ح�� ّل مشكلة المراسيم ال��ي��وم لكن المشكلة
المتصلة بآلية العمل والتعيينات العسكرية ال تزال
عالقة ،ولذلك سيدعو العماد ع��ون غ��دا ً ال��ى تحرك
األس��ب��وع المقبل لمتابعة الضغط ل��ح�� ّل المسائل
ّ
بغض
ال��ج��وه��ري��ة المتصلة بحقوق المسيحيين،
النظر ع��ن مشاركة مناصريه ف��ي تظاهرة السبت
لحملة «طلعت ريحتكم».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ج���دّد رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب على
«أنّ من حق الناس في ظ ّل هذه األوضاع التي نحن
فيها وواق��ع عمل المؤسسات الدستورية أن ترفع
ص��وت��ه��ا وت��ت��ظ��اه��ر» ،م��ذك��را ً ب���أنّ «ح��ري��ة التظاهر
والتعبير حق يكفله الدستور» .ووافق على أنّ حركة
الغضب الشعبي يجب ان تؤخذ ف��ي االعتبار وان
تكون حافزا ً إضافيا ً للقيام بشيء ما إلع��ادة لملمة
األوض����اع وال��ب��ح��ث ع��ن ح��ل��ول للمشاكل العالقة.
وميّز ب��ري بين ال��ح��راك السلمي وبين المشاغبين
���دس���وا واف��ت��ع��ل��وا ال��م��ش��اك��ل واع��ت��ب��ر «أنّ
ال���ذي���ن ان ّ
بعض المجموعات التي تتحرك مرتبطة بأجندات
خارجية» .ورفض بشدة «الحملة التي شارك فيها
بعض وسائل اإلع�لام على حركة أم��ل في ش��أن ما
حصل م��ن أع��م��ال شغب راف��ق��ت التظاهر» ،واعتبر
«أنّ ه��ن��اك مخططا ً الس��ت��ه��داف ح��رك��ة أم��ل واضح
المعالم وخلفياته معروفة ،ففي اليوم األول اتهمونا
بإطالق النار على المتظاهرين ،وفي اليوم الثاني
على رجال األمن ،لكن الوقائع والقرائن تؤكد ان ال
عالقة للحركة بأعمال الشغب التي حصلت خالل
التظاهرات ،ونحن ندين هذه األعمال والتصرفات
ال سيما أنّ منطلقات حركة امل لها عالقة بمطالب
المحرومين والشعب.

«حزب االتحاد»� :إ�صالح النظام
ال�سيا�سي عبر قانون انتخابي جديد
حذر حزب االتحاد من محاولة أخذ الحراك الشعبي
الى منعطفات عنفية تلغي مضمونه الحقيقي ليصبح
وسيلة لتعويم رموز السلطة من جديد.
وحيا الحزب في بيان «ال��ح��راك الشعبي اللبناني
في مواجهة األكثرية الحكومية في السلطة ،معتبرا ً أنه
تعبير عن نضوج شعبي عام وارتقاء في النضال الوطني
يبتعد عن االنقسامات الطائفية والمذهبية المفتعلة،
نحو قضايا مطلبية ببع ٍد إصالحي ،بات حاجة وطنية
كبرى ألن المواطن لم يعد يستطيع تحمل واقع الفساد
المستشري وحالة اإلهتراء ،الذي تحميه رموز السلطة
السياسية التي تقف ف��ي موقع المخاصم لمصالح
المواطن».
وأضاف البيان« :إن مهزلة فض عروض المناقصات
هي تعبير عن هذا الواقع المرير الذي يدفع ثمنه المواطن
اللبناني ،الذي يجعل من لبنان ساحة مفتوحة للسماسرة
والمنتفعين ومحمياتهم ،الذين بدأوا بالضغوط لتمرير
صفقاتهم بعد قرار مجلس ال��وزراء ،فامتألت الشوارع
وازع من ضمير،
من جديد بأكوام النفايات من دون أي
ٍ
مما يقتضي محاسبتهم لمنع جشعهم من الوصول إلى

صحة المواطن واإلساءة إلى سمعة لبنان».
ودع���ا ال��ق��ط��اع��ات الشعبية ال���ى «ت��أي��ي��د التحرك
والمشاركة به بكل الوسائل المتاحة ليصبح أداة ضغط
شعبية تعيد للشعب زمام المبادرة بعدما أصبح الوكيل
عاجزا ً عن تجسيد اإلرادة الشعبية ،وباتت معه مؤسسات
الدولة في حالة شلل وانعدام توازن ،فاصبحنا أمام أزمة
نظام سياسي يولد مشكالت دائمة ومستمرة من كهرباء
ومياه وصحة وتعليم ونفايات وبطالة ،وغالء معيشة،
األمر الذي يقتضي إصالح النظام السياسي عبر قانون
انتخابي جديد يجسد اإلرادة الشعبية من خالل تمثيل
كل فئات المجتمع اللبناني وفق قاعدة النسبية والدائرة
الواحدة او الدوائر الكبرى ،ضمن مهلة محددة ال تتعدى
الشهر تجري بعدها االنتخابات النيابية وفق القانون
الجديد خالل مدة ثالثة أشهر».
وح��ذر من محاولة «ح��رف ه��ذا ال��ح��راك عن أهدافه
الحقيقية السلمية واالصالحية بالوسائل الديموقراطية
وعدم المس باألمالك العامة والخاصة وعدم أخذ هذا
الحراك الى منعطفات عنفية تلغي مضمونه الحقيقي
ليصبح وسيلة لتعويم رموز السلطة من جديد».

«المرابطون» و«المرده»:
للوقوف �صف ًا واحد ًا مع الجي�ش

«اللقاء الوطني» :الأزمة تتطلب
تغيير ًا في ال�سلطة
أكدت أمانة سر اللقاء الوطني أن السبيل لحل أزمات لبنان بات يتطلب إحداث
تغيير في السلطة السياسية التي أكدت إفالسها وعجزها حتى عن إدارة األزمة.
وخالل اجتماعها أمس برئاسة األمين العام لرابطة الشغيلة الوزير والنائب
السابق زاهر الخطيب ،توجهت في بيان بالتحية إلى المعتصمين في وسط
بيروت و «تتمنى للجرحى الشفاء العاجل ،وتؤكد الوقوف إلى جانب التحرك
الشعبي المطالب بإيجاد حل جذري وحقيقي ألزمة النفايات وفق معايير بيئية
علمية ،وبعيدا ً من المحاصصة بين أطراف الطبقة الحاكمة التي انبعثت روائحها
مجددا ً من المناقصة األخيرة التي جرى إسقاطها بقوة الحراك الشعبي».
وطالبت األمانة «بمحاسبة المسؤولين السياسيين واألمنيين الذين تسببوا
باألزمة وسقوط عشرات الجرحى من المواطنين ،ودعت السلطة إلى اطالق سراح
المعتقلين السلميين ،والتوقف عن سياسة القمع التي ال تنتج إالّ تصعيدا ً في
االزمة ،والعمل بدال ً من ذلك إلى االستجابة لمطالب الشعب المحقة والعادلة».

استقبل أم��ي��ن مجلس محافظة
ال��ب��ق��اع ف���ي ح��رك��ة ال��ن��اص��ري��ي��ن
المستقلين  -ال��م��راب��ط��ون بسام
عراجي وأعضاء المجلس وف��دا ً من
تيار المرده بقيادة الدكتور طارق
هرموش في مكتب الحركة في منطقة
البقاع  -برالياس ،وتم التداول في
كيفية دعم وتقوية التوعية الشبابية
لعدم االنجرار وراء األفكار الطائفية
والمذهبية.

وأك�����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون «أه��م��ي��ة
الموقف الموحد سياسيا ً واجتماعيا ً
واق��ت��ص��ادي�ا ً لكل ال��ق��وى الوطنية،
واستمرار التنسيق الفعال بين األطر
الشبابية فيها من أجل التفاعل مع
مختلف أطياف المجتمع اللبناني»،
ودع��وا ال��ى «دع��م أبنائنا وإخواننا
في الجيش اللبناني والوقوف صفا ً
واح��دا ً معه في مكافحة اإلرهابيين
والمخربين الذين ي��ه��ددون الوطن

اللبناني».
وأش��اروا الى «مسؤولية الجميع
ف��ي معالجة األزم���ات االجتماعية
والبيئية ،وفي مقدمها ملف النفايات
التي تهدد بكارثة صحية على امتداد
المناطق اللبنانية».
وش��دد المجتمعون على «وح��دة
الرؤية االستراتيجية في ما يتعلق
بالحرب الدائرة على أرض سورية
العربية ضد اإلرهاب».

