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الإ�ضراب عن الطعام يدخل المعركة �ضد وزير البيئة

رف�ضت الفو�ضى وتعميم التهمة

«بدنا نحا�سب» تحتج على ّ
عدادات المواقف في المنارة وتربح
واعت�صام لـ«� 29آب» �أمام وزارة العمل ينتهي بال �إ�شكاالت

«الوفاء للمقاومة» :الف�ساد وليد �سيا�سة
من �أم�سك بال�سلطة على مدى عقود

تو ّزع الحراك المطلبي أمس على ثالثة محاور هي :عين المريسة،
وزارة البيئة في وسط بيروت ووزارة العمل في المشرفية بالضاحية
الجنوبية للعاصمة ،وأضيف إليها محور رابع هو وزارة الداخلية في
الصنائع بعد توقيف القوى األمنية شابين من المحور األول .فيما
دخل المعركة ضد وزير البيئة محمد المشنوق ،سالح اإلضراب عن
الطعام.
وكان الحراك بدأ قرابة السادسة عصرا ً باعتصام لحملة «بدنا
نحاسب» أمام تمثال الرئيس جمال عبد الناصر في عين المريسة
احتجاجا ً على وضع عدّادات مواقف على كورنيش المنارة .وأثناء
االعتصام ،ق��ام شبان بكتابة شعار «بدنا نحاسب» على أحد
العدادات ،وتزامن ذلك مع مرور دوري��ة من شرطة بيروت فألقت
القبض على شابين واقتادتهما إلى التحقيق معهما.
وعلى الفور نقل المعتصمون تحركهم إلى محيط وزارة الداخلية.
ووص��ف بعضهم عملية التوقيف بـ «الخطف» مشيرين إل��ى أن
مسلحين بلباس مدني خرجوا من سيارة ووضعوا فيها الشابين
بالقوة وتابعت سيرها.
وفي األثناء قطعت القوى األمنية الطريق نهائيا ً أمام ال��وزارة،
واستقدمت سيارات تابعة لفوج اإلطفاء .كما انتشرت عناصر من
فرقة مكافحة الشغب أمام مبنى الوزارة.
وبعد التحقيق مع الشابين الموقوفين تم اإلف��راج عنهما بسند
إقامة ،وتوجها إلى أم��ام وزارة الداخلية .وف��ور وصولهما ،هتف
المعتصمون «حرية  ...حرية».
وفضت الحملة اعتصامها بعد اإلف��راج عن الشابين الموقوفين
وتسليم  3آخرين هوياتهم واإلنتهاء من االجراءات القانونية.
وأصدرت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة العالقات
العامة بالغا ً حول الحادثة جاء فيه« :أثناء مرور دورية من مفرزة
إستقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت في محلة عين المريسة
شاهدت أربعة أشخاص يقومون بكتابة شعارات على ع��دادات
الوقوف «البارك ميتر» ومحاولة تعطيلها.
وبعد أن ع ّرف عناصر الدورية المذكورة عن صفتهم األمنية أوقفت
إثنين منهم ،هما :حسام ع( .مواليد عام  )1994بشار ح( .مواليد عام
 )1998لبنانيان ،فيما ف ّر اآلخران باتجاه مجموعة من المعتصمين
بالقرب من المكان .والتحقيق جا ٍر بإشراف القضاء المختص».
ورأت قوى األم��ن عبر «تويتر» أنه «من المعيب وصف عملية
توقيف شخصين ،وفقا ً للقانون من قبل عناصر قوى األمن بعملية
خطف» ،وقالت« :تصويبا للحقيقة ،إن عناصر مفرزة االستقصاء
يعملون باللباس المدني ،ع ّرفوا عن صفتهم األمنية قبل قيامهم
بتوقيفهما ،كما أكد الموقوفان ذلك في التحقيق».
وفيما كان الشابان يخضعان للتحقيق أمر محافظ بيروت القاضي
زي��اد شبيب بوقف ع��دادات الـ»بارك ميتر» على طول الكورنيش
البحري للمدينة.

أوضحت كتلة الوفاء للمقاومة أن تفشي آفة الفساد لم
يأتِ من فراغ ،بل هو وليد سياسة وأداء من أمسك بالسلطة
على مدى عقود من الزمن فمنع قيام دولة حقيقية وأكدت
وقوفها إلى جانب المطالب الشعبية ،لكنها شددت على
ضرورة حماية االستقرار ورفض الفوضى وتعميم تهمة
الفساد على الجميع.
ورحبت الكتلة بعد اجتماعها الدوري أمس بمقرها في
ح��ارة حريك برئاسة النائب محمد رعد بمبادرة رئيس
المجلس النيابي نبيه بري للحوار ،مؤكدة المشاركة فيه.
وج���دّدت الكتلة «دعوتها للمتمسكين بنهج التفرد
واالستئثار لإلقالع عنه ،والقبول بمنطق الشراكة الحقيقيَّة
التي تفرضها وثيقة الوفاق الوطني ،بك ِّل ما تتطلبه هذه
الشراكة من إعطاء الحقوق ألصحابها ،وفي مقدمهم التيار
الوطني الحر والخروج من نهج العزل الذي لن يكتب له
النجاح».
واعتبرت الكتلة أن «تفشي آفة الفساد في مؤسسات
الدولة وبلوغ االهتراء حدا ً كارثيا ً خطيرا ً لم يأتِ من فراغ ،بل
هو وليد سياسة وأداء من أمسك بالسلطة على مدى عقود
من الزمن ،فمنع قيام دولة حقيقية ،وذلك من خالل التدمير
الممنهج الستقاللية قرارها السياسي وسلطتها القضائية،
ودور مؤسساتها ،ووضعها رهينة حساباته الفئوية تارة
باستثماره على الوجود السوري في لبنان وط��ورا ً على
التدخل الخارجي ،وكان من نتاج هذه السياسة ما لحق
بمالية الدولة من أضرار بالغة بات من الصعب إصالحها،
بعدما رهنها بديون وصلت إلى السبعين مليار دوالر ،فضالً
عن ذلك فهو أنشأ إدارات رديفة ال تخضع للسلطة الفعلية
للدولةّ ،
وعطل الهيئات الرقابية ،ومنع المساءلة والمحاسبة
في هدر المال العام كما في ملف األحد عشر مليار دوالر،
وع َّمم ثقافة الفساد واإلفساد في السياسة واإلدارة ،وأقام
محميات مذهبية وطائفية للمرتكبين».
وأك���دت أن «مكافحة ه��ذه اآلف��ة الخطرة على لبنان
واللبنانيين تتطلب وجود دولة حقيقية ،تفتح ملفات الفساد
وتحاسب المتورطين وتطبق القوانين من دون محاباة
ومحسوبيات واحتماء باإلنتماءات المذهبية والطائفية التي

المشرفية

وبالتزامن ،ووسط انتشار كثيف لقوى األمن ،ن ّفذ عشرات الشبان
من «حراك  29آب» اعتصاما ً في محلة المشرفية  -أمام وزارة العمل،
سبقه وص��ول وزي��ر العمل سجعان قزي إلى مكتبه في ال��وزارة،
حيث اطلع من القوى األمنية المولجة حماية الوزارة ،على التدابير
واإلجراءات الالزمة لمنع اي أعتداء على مكاتبها.
وت�لا رام��ي سلوم من لجنة متابعة ال��ح��راك في ساحل المتن
الجنوبي ،بيانا ً خالل االعتصام طالب بـ« :محاسبة السلطة لسرقة
المال العام ،استقالة وزير البيئة محمد المشنوق ،محاسبة كل من
أعطى األمر باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ،إعادة
اموال الصندوق البلدي المستقل الى البلديات من أجل لعب دورها
في معالجة النفايات وتنمية المناطق ،إيجاد فرص عمل للشباب
عبر فتح باب التوظيف خارج المحاصصة الطائفية ،دعم الزراعة
والصناعة واجراء انتخابات نيابية الستعادة دور المؤسسات بما
يخدم مصالح الشعب».
ودان دعوة مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية
جيفري فيلتمان ،مجلس األمن لمناقشة الحراك اللبناني ،معتبرا ً
أن هذه دعوة مشبوهة وتتم بالتواطؤ مع «السلطة الفاسدة لنسف
الحراك وتحريف أهدافه».
ودعا إلى «المشاركة في االعتصام المركزي في  9أيلول احتجاجا ً
على انعقاد طاولة الحوار».
وبعد وقت قصير من تالوة البيان فض االعتصام من دون تسجيل
أي حادث.

إضراب عن الطعام

وفي وسط بيروت افترش  11ناشطا ً الطريق أمام وزارة البيئة في
وسط بيروت معلنين اإلضراب عن الطعام حتى استقالة وزير البيئة
محمد المشنوق من الحكومة.

مهنا

وتعليقا ً على الحراك الشعبي ،أكد نائب رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي توفيق مهنا في حديث إلى إذاعة «النور» أننا
«مع الحراك الشعبي والمطالب االجتماعية واالصالحية والتي كان
الحزب السوري القومي االجتماعي رائدا ً في المطالبة بها حرصا ً على
االستقرار االجتماعي ،وحق المواطن اللبناني بأن تو ّفر له كل مكونات
الحياة األساسية كي يشعر باألمن االجتماعي واالستقرار والقدرة
على التغلب على المشاكل التي تعترض أوضاعه وحياته ولكي
تنعدم فرص البطالة ،والحزب كان له مواقف واضحة وصريحة في
هذا الشأن».
ولفت مهنا الى انه «من حق القوى أن تبادر الى تحرك من أجل
مطالبها بالوسائل الطبيعية والسلمية والديمقراطية» ،مضيفا ً «نحن
مع المطالب االجتماعية وكان موضوع النفايات قد فجر االحتجاج
الشعبي ونحن مع حق التحرك والتظاهر لتحقيق هذه المطالب».

«إصالح النظام»

إلى ذلك ،أصدر تجمع «الشعب يريد إصالح النظام» بيانا ً س ّماه
«بيان رقم واحد» ،ض ّمنه «مطالب للنقاش من أجل تكوين خطة عمل
لالصالح في لبنان» ،كاآلتي:
« 1-إنتخاب فوري لرئيس جمهورية من خارج فريقي الثامن
والرابع عشر من آذار.

اجراءات أمنية أمام وزارة العمل

خيمة المضربين عن الطعام
 2إقرار قانون انتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة ،خارجالقيد الطائفي مع النسبية ،والكوتا الجندرية بنسبة  50في المئة ،مع
تخفيض سن اإلقتراع إلى  18سنة .بحيث يقترع الشعب اللبناني
الختيار ممثليه على أساس الكفاءة والقدرة ال البوسطات والمحادل.
 3إنتخاب مجلس الشيوخ على أساس ما يعرف بالقانوناألرثوذكسي ،ضمانة للطوائف المختلفة في لبنان ،وحماية للصيغة
اللبنانية الرائدة ،واشتراط موافقته بأكثرية الثلثين على كل قانون
ذي تداعيات ميثاقية.
 4تشكيل حكومة متخصصين من ذوي الباع الطويلة والخبرةفي مجاالت الوزارات ،مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ،ومبدأ حظر
الجمع بين الجنسية اللبنانية وجنسية أية دولة أخرى لمتولي أية
مسؤولية سياسية في النيابة أو الوزارة أو وظائف الفئات األولى
والثانية.
 5إقرار الالمركزية اإلدارية الموسعة ،وإعطاء البلديات سلطةالحكم المباشر ،وص��وال ً إلى حقها في توليد الطاقة الكهربائية،
ومعالجة النفايات.
 6االحتفاظ بوظائف الفئة األولى والثانية على أساس التوزيعالطائفي لمدة خمس عشرة سنة ،وتشكيل الهيئة الوطنية إللغاء
الطائفية السياسية ،من قضاة مشهود لهم بالنزاهة ،تقوم بتجريم كل
تصرف أو تمييز على أساس طائفي في المعاملة ،وإحالة المرتكبين

إلى المحاكمة.
 7إقرار قانون الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني ،وحقالمرأة في إعطاء جنسيتها ألوالدها ،مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
بين الدول.
 8تطبيق قانون اإلثراء غير المشروع ،وإحالة المسؤولين عنتراكم الدين العام إلى المحكمة المالية.
 9إعادة األمالك البحرية إلى مالكها الشرعي الشعب اللبناني،وتدريك واضعي اليد عليها القيمة التأجيرية طيلة فترة اإلستثمار.
 10إقرار البطاقة الصحية وضمان الشيخوخة وسلسلة الرتبوالرواتب ومجانية التعليم وخطة وطنية للنقل العام.
من جهتها ،أعلنت حملة «بدنا وطن» ،في بيان ،تأييدها لبرنامج
هيئة التنسيق النقابية اإلصالحي ،ودعت الى االعتصام والتظاهر
يوم  9أيلول الجاري ،مشيرة الى «أننا شركاء في البرنامج وفي العمل
على تنفيذه بكل الوسائل السلمية الديموقراطية بعيدا ً من أي عنف،
لما يتضمنه هذا البرنامج من بنود إصالحية سياسية وإقتصادية
وإجتماعية مهمة تحت سقف الدستور اللبناني وإتفاق الطائف».
وطالبتالحملة«المتحاورينبانتظامعملالمؤسساتالدستورية
وانتخاب رئيس جمهورية من الشعب وإق���رار قانون انتخابي
نيابي على أساس المحافظة والنسبية ،وحل المشاكل الحياتية
واالقتصادية والخدمات العامة وسلسلة الرتب والرواتب».

ِه ْل التقى �سالم وجنبالط:
تحديات خطيرة تواجه لبنان
رأى السفير األميركي في لبنان ديفيد هِ ْل ان «التحديات التي
تواجه لبنان خطيرة معتبرا ً ان على الشعب في لبنان والقادة
والمؤسسات أن يكونوا معاً ،ال ممزقي األوصال ،وأكد «أننا سوف
نستمر في دعم مبدأ حق المجتمع المدني في التعبير عن وجهات
نظره وخيباته من دون انحياز ألي جهة».
وقال هِ ْل بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
أمس« :التقيت رئيس الحكومة تمام سالم ،لبحث االجتماع المقبل
للمجموعة الدولية لدعم لبنان خالل ال��دورة المقبلة للجمعية
العمومية لألمم المتحدة في وقت الحق من هذا الشهر ،وكذلك
لبحث النقاش الذي جرى (أول من) أمس في مجلس األمن حول
لبنان .باستطاعتي أن أقول بثقة أن دعم المجتمع الدولي لسيادة
لبنان وأمنه واستقراره هو دعم قوي كما كان دائماً».
وأض���اف« :بحثنا أيضا ً التحديات التي تواجه الحكومة،
خصوصا ً في ظل استمرار تظاهرات المجتمع المدني .وتحدثنا عن
أهمية إحدى القيم األساسية المشتركة بيننا ،وهي الحق في حرية
التعبير والتجمع السلمي .إن االحتجاج السلمي الالعنفي هو جزء
ال يتجزأ من تاريخ أمتينا ،وهو منصوص عليه في دستوري بلدينا.
رئيس الوزراء وأنا اتفقنا على أنه حق يجب حمايته واحترامه،
كما أنه ضروري الستقرار حقيقي في أي مجتمع .المواطنون في
كل مكان يتطلعون الى الدولة لتحمي حقهم في حرية التعبير
والتجمع ،وعلى المواطنين في كل مكان مسؤولية ممارسة حقهم
بطريقة سلمية ومسؤولة .كما أن المساءلة متوقعة عندما ينتهك

أي من الطرفين الحقوق والمسؤوليات».
وتابع« :إن التحديات التي تواجه لبنان هي خطيرة :هناك
األمن ،والمشاكل السياسية واالقتصادية واإلنسانية ،والكثير
منها هو امتداد للصراع في سورية .في هذه األوقات العصيبة،
على الشعب في لبنان والقادة والمؤسسات أن يكونوا معاً ،ال
ممزقي األوصال .إنه فقط من خالل العمل معا ً من أجل المصلحة
الوطنية ،يمكن التغلب على هذه التحديات من أجل صالح الشعب
اللبناني».
وقال« :إن الواليات المتحدة ترحب بأية جهود إلعادة تفعيل
عمل مجلس الوزراء والحكومة .ولكن هناك مسألة أعمق .فكما أعاد
أعضاء مجلس األمن الدولي التأكيد أمس :اآلن هو الوقت لمجلس
النواب ليجتمع وينتخب رئيسا ً للجمهورية في أقرب وقت ممكن.
الواليات المتحدة سوف تستمر في دعم الجيش واألجهزة األمنية
كمؤسسات مع أخذ هدف واحد ال غير في االعتبار وهو تقوية
قدرات الجيش ليكون الحامي الشرعي للشعب اللبناني وحدود
لبنان ،بما في ذلك حمايته من تهديدات المتطرفين».
واختتم« :كما أننا سنستمر في دعم مبدأ حق المجتمع المدني
في التعبير عن وجهات نظره وخيباته من دون انحياز ألي جهة.
ومع أن هذه المشاكل ال يمكن حلها إال من قبل اللبنانيين أنفسهم،
فإن الواليات المتحدة تقف على أهبة االستعداد لدعم شعب لبنان
ومؤسساته في كل خطوة في هذا المسار».
والتقى هِ ْل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط.

عون يدعو منا�صري الوطني الحر للتظاهر اليوم:
«لنزيل الباطل الذي حكمنا لع�شرات ال�سنين»
عشية التظاهرة التي ينفذها التيار الوطني الحر في
ساحة الشهداء اليوم لفت رئيس ،وجه رئيس تكتل «التغيير
واإلص�ل�اح» النائب ميشال ع��ون كلمة دع��ا فيها مناصري
التيار إلى المشاركة في التظاهرة للمطالبة باالصالح والحق
والشراكة الوطنية ،ووضع قانون انتخاب جديد ،داعيا ً إلى
سن قانون ع��ادل على أس��اس النسبية وي��ؤدي ال��ى تمثيل
الجميع .
وق��ال ع��ون« :في هذه اللحظة عدت بذاكرتي إلى عندما
ب��دأت ح��رب األي��ام الستة حين انهزمت الجيوش العربية
وب��دأ االنفالش الفلسطيني في لبنان وتطورت الصدامات
بين الجيش والفلسطينيين أوال ً وبعدها بين اللبنانيين
وكل الطوائف والفلسطيينيين ثم تطورت الى مشاكل مع
السوريين» ،مشيرا ً الى أن «كل جيل كان يولد وكان يحمل
عذاب المرحلة التي عشناها».
وأوض���ح ع��ون أن��ه «بعد ذل��ك ،أت��ت أح���داث الثمانينات
والتسعينات ،كل واحد كان يحمل نصيبه ،فهجر اللبنانيون
ودمرت بيروت ونحن جمعنا العذاب ،وتحملنا اإلبعاد لـ15
عاماً ،وعندما عدنا كنا مغشوشين بأن العودة للوطن يجب أن

تكون سعيدة ألن اللبنانيين اختبروا مراحل الحياة» ،معربا ً
عن أسفه ألنه ظهر العكس».
ورأى أن «انتخابات التسعينات كانت باطلة أسست
الجمهورية الثانية على باطل وه��ي باطلة» ،معتبرا ً أنه
«اليوم ،يجب أال يكون لها وجود ،لكنها بقيت تجدد لنفسها
بقانون مشبوه حتى تحتفظ باألكثرية وتهرب من االتفاق.
اليوم وصلنا الى هنا وكل اللبنانيين أدرك��وا أنهم مغفلون
ومخدوعون ،وكلهم يتألمون».
وأعلن عون «أننا سنجتمع غدا ً (اليوم) لنزيل الباطل الذي
حكمنا لعشرات السنوات ،جربنا منذ  48عاماً ،ونتأكد يوما ً
بعد آخر أن الشعب يتعذب» ،مشددا ً على أن اليوم «هو لحظة
تاريخية وعلى كل اللبنانيين ان يكونوا صوتا ً واحدا ً ومضمونا ً
واحدا ً من أجل قانون انتخاب عادل ،ورئيس منتخب من دون
تزوير ولعب على القانون».
وأشار الى أنه «اذا كان التمثيل صحيحا ً كلنا نتم ّثل ،وهذا
القانون هو القانون النسبي ،وكل واحد يساهم بجمهورية
جديدة وبناء الوطن» ،مضيفاً« :سنعبد الطرقات غدا حتى
نصل الى االقتراع السليم بصناديق االقتراع».

من جهة أخ��رى ،جالت سيارات لـ«التيار الوطني الحر»
شوارع مدينة جبيل ومناطق المتن وكسروان رافعة أعالم
التيار ،وذلك استعدادا ً للمشاركة في تظاهرة اليوم.

اجتماع أمني

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ترأس في
مكتبه في الوزارة ،اجتماعا ً أمنيا ً حضره المدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،قائد وحدة القوى
السيارة في قوى األم��ن العميد ف��ادي الهاشم ،قائد شرطة
بيروت العميد محمد األي��وب��ي ،وت��م التباحث في التدابير
واالج��راءات المتخذة للمحافظة على األمن في ضوء الدعوة
الى التظاهر واالعتصام اليوم في بيروت وبعض المناطق.
وأوعز المشنوق إلى الضباط بضرورة «التعميم للمحافظة
على أم��ن المواطنين وسالمتهم وحماية األم�ل�اك العامة
والخاصة ،والحد من قيام بعض المشاغبين بأعمال الشغب،
وحسن سير الطرقات» ،مشيرا ً الى أن «التظاهر والتعبير عن
اآلراء حق يكفله الدستور اللبناني ،وتحت سقف القوانين
المرعية اإلجراء».
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ك َّرسها قادة اإلرتكابات بحق المال العام ،وال يجوز تعميم
تهمة الفساد على الجميع ألن في ذلك تجهيالً للفاسدين
والمفسدين الفعليين وحماية لهم».
وأش��ارت الكتلة إلى أن «صرخة المواطنين في وجه
الفساد والعتمة والبطالة هو حق مشروع ،وتعبير عن
الوجع المؤلم ج ّراء الحال التي وصلت إليها البالد ،بسبب
تخلي الدولة عن مسؤولياتها ،وتراكم األزمات الناجمة عن
سياسة تدمير الدولة التي اعتمدها الفريق الذي أدار ماليتها
واقتصادها على مدى عقود».
وإذ شددت الكتلة على أنها كانت «على الدوام في موقع
المعترضعلىالسياساتالماليةواالقتصاديةالتيأوصلت
البالد إلى ما هي عليه اليوم» ،جددت تأكيد «ضرورة وضع
حد لهذه السياسات من خالل عملية إصالح شاملة ،مدخلها
الطبيعي قانون انتخابات عادل قائم على أساس النسبية،
وإذ نقف إلى جانب المطالب الشعبية ،نؤكد حرية التظاهر
والتعبير السلمي ،وض���رورة حماية االستقرار ورفض
الفوضى والتعرض لألمالك العامة والخاصة».
وتوقفت الكتلة عند «مأساة النازحين السوريين الذين
تاهوا في البحار وقضى العديد منهم غرقاً ،من بينهم نساء
وأطفال ،بعدما كانوا آمنين في بالدهم ينعمون باالستقرار
قبل أن تضرب بالدهم مؤامرة دولية إقليمية تسببت بمحنة
الشعب السوري».
ورأت أن «الحد األدنى من اإللتزام األخالقي للدول التي
يلوذ بها السوريون هربا ً من أتون الحرب اإلرهابية على
بلدهم ،هو استقبالهم بإنسانية وتوفير ف��رص الحياة
الكريمة لهم ،وقد كان لبنان سباقا ً في هذا المجال».
كما توقفت الكتلة عند «العدوان «اإلسرائيلي» المستمر
على الشعب الفلسطيني خصوصا ً في الضفة الغربية
وقطاع غزة وآخره تجديد االعتداءات على مدينتي القدس
وجنين» ،فحيَّت «الوقفة البطولية ألبناء الشعب الفلسطيني
ومقاوميه الشجعان الذين يواجهون العدو بكل صالبة»،
وج��ددت تأكيدها أن «خيار المقاومة هو السبيل الوحيد
لدحر العدو وتحرير األرض».

«اللقاء الوطني»� :إقحام مجل�س الأمن
في الحراك ال�شعبي ي�سيء �إليه
توقف «اللقاء الوطني» خالل اجتماعه الدوري ،برئاسة
الوزير السابق عبدالرحيم مراد ،في دارته« ،أمام التحركات
الشعبية التي تجلت بالتظاهرات التي حصلت في ساحتي
ري��اض الصلح والشهداء وفي بعض المدن والمناطق
اللبنانية والتي عبّرت عن سخط الناس من سلوك من
يتولون مسؤولية الحكم وإدارة شؤون البالد ،والتي بلغت
مرحلة ال يمكن تحملها أو الصمت عنها من الفراغ الحاصل
في سدة رئاسة الجمهورية إلى تعطيل مجلس النواب
إلى شلل العمل الحكومي والتمديد في المجال الدستوري
وفي التعيينات ،إلى اللغة السياسية الهابطة والمحرضة
طائفيا ً ومذهبيا ً إلى العجز عن مواجهة اإلرهاب ،إضافة
إل��ى األزم��ة االقتصادية ( )...وص��وال ً إل��ى انفجار أزمة
النفايات من خالل النهج الذي اعتمد في هذا الملف منذ ان
اوكل الى «سوكلين» وصوال ً الى دفتر الشروط والفضائح
التي ظهرت من خالل مناقصة التقاسم».
ورأى اللقاء في بيان أن «كل ذلك جاء تعبيرا ً واضحا ً عن
أزمة النظام السياسي الطائفي الذي ك ّرس منذ االستقالل
عجزه عن بناء دولة وعن إقامة عدالة وإنماء متوازن وعن
بناء المواطنية الحقيقية».
وأعلن اللقاء عن دعمه وتأييده للمطالب الشعبية،
معتبرا ً أن «خروج الناس على هذا النحو يعبّر عن حالة
الغضب التي تعصف بالمواطن» ،مؤكدا ً «حرصه الشديد
على هذا التحرك الشعبي وعلى منع استغالله أو تشويه
صورته من أي جهة كانت».
ودع��ا اللقاء إلى «إبقاء هذا التحرك الشعبي سلميا ً
وعدم الذهاب إلى الفوضى أو التعرض لمؤسسات الدولة

اإلدارية واألمنية» ،ورفض «المحاوالت المشبوهة للسفير
فيلتمان في إقحام هذا التحرك ،في مجلس األمن» ،معتبرا ً
أن «دعوته تسيء إلى هذا التحرك ،ونعتبره تدخالً سافرا ً
في ال��ش��ؤون اللبنانية ،ويأتي خ��ارج األط��ر واألص��ول
واألعراف والقوانين الديبلوماسية».
وأشار الى أن «اهتراء النظام السياسي والفساد الذي
اتسم به وفقدان الشعور بالكرامة الوطنية ،كانت من
األسباب الرئيسية النفجار هذا الغضب الشعبي» ،داعيا ً
الى «تشريع قانون انتخابي عصري على أساس النظام
النسبي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف ،واعتبار لبنان
دائرة انتخابية واحدة ،يكون منطلقا ً إلعادة تكوين السلطة
وانتخاب مجلس نيابي جديد يمثل مكونات المجتمع
اللبناني بكل أطيافه ،وانتخاب رئيس جديد للجمهورية
يؤسس لبناء دول��ة قوية وعادلة ق��ادرة على أن تخرج
لبنان واللبنانيين من األزمات التي تعصف بهم».
وأبقى اللقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات.

مراد

وعقب االجتماع رد مراد على سؤال حول مبادرة الرئيس
نبيه بري بالقول« :لقد عودنا الرئيس بري على المبادرات،
لكن هناك مالحظتين ،بالشكل وبالمضمون ،فهناك نفاذ
الوقت حتى  17الشهر ،فيما المطلوب حوار وطني شامل،
يضم جميع مكونات البلد وليس  17شخصا ً فقط ،هذا في
الشكل .اما في المضمون فيجب أن يكون شعار أي حوار
هو االنتخابات النيابية وإقرار قانون انتخاب جديد على
قاعدة النسبية واعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة».

رحبت بمبادرة بري
�أحزاب البقاع ّ
ونوهت ب�إنجازات الأمن العام
رحبت األحزاب والقوى الوطنية في
ّ
البقاع في بيان بعد اجتماعها الدوري
في مقر الحزب الديموقراطي اللبناني
ف��ي ض��ه��ر األح��م��ر  -ق��ض��اء راش��ي��ا،
«بمبادرة الرئيس نبيه ب��ري ،كونها
محاولة جادة إلحداث ثغرة في جدار
األزمة اللبنانية وال سيما أنها تتناول
قضايا جوهرية ومفصلية تعتبر محط
نزاع وخالف بين اللبنانيين ،والبناء
على ك�لام الرئيس ب��ري في مناسبة
تغييب اإلمام الصدر حول أن النظام
السياسي علّة العلل والنسبية مفتاح
الحل».
ون��وه��ت «ب��اإلن��ج��ازات النوعية
لجهاز األمن العام في مكافحة اإلرهاب
وإح��ب��اط شبكات القتل واإلج���رام»،
داع��ي��ة إل��ى «محاكمة ه���ؤالء بعيدا ً
من المساومات السياسية» ،داعية
إلى ض��رورة «دع��م وتسليح الجيش
اللبناني لمواجهة كل المخاطر».
ورأى ال��م��ج��ت��م��ع��ون «أن أي
ح��راك مدني مطلبي يالمس قضايا
الناس ويص ّوب على ملفات الفساد
والمحاصصة يلقى تأييد كل القوى
السياسية بشرط ع��دم خروجه عن
قواعد النظام العام أو استغالله من
قبل جهات خارجية واإلبتعاد عن أي
مسلك عنفي سواء من السلطة أو من
المتظاهرين».
وأب��دى المجتمعون تضامنهم مع
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال ع���ون ،رافضين «م��ح��اوالت
كسره أو عزله تحت أي ظ��رف ،كما
رفض عزل أي مكون لبناني توكيدا ً
ال��ى منطق الشراكة في بناء الوطن
والمؤسسات».
وأكد المجتمعون «ثالثية الشعب
والجيش والمقاومة في مواجهة العدو
الصهيوني ورديفه اإلرهاب التكفيري

اجتماع ممثلي األحزاب
وتحرير اإلن��س��ان من الفقر والجهل
والتهميش».
وشجبوا «الرفض األميركي لرفع
علم فلسطين ف��وق األم���م المتحدة
واعتبار وجود دولة الكيان الغاصب
إدانة للمجتمع الدولي والقيم اإلنسانية
كونه كيانا ً مصطنعا ً اغتصب األرض
وشرد الشعب».
وحيا المجتمعون «الجيش العربي
ال��س��وري والمقاومة ورج��ال الدفاع
الوطني في معركة الدفاع عن سورية
مركز القرار القومي وعنوان وحدة األمة
في وجه مشاريع التفكيك والتقسيم».

زيارة إيران

م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،واص�����ل وف��د
«األح��زاب والقوى اللبنانية» زيارته
إلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وان��ت��ق��ل م��ن العاصمة ط��ه��ران إلى
مدينة اص��ف��ه��ان حيث زار كنيسة
األرم����ن األرث���وذك���س وال��ت��ق��ى نائب

م���ط���ران أص��ف��ه��ان األرش��م��ن��دري��ت
حنانايا قوجيانويان ورئيس الملى
فريج ماديرسيان واألب فانسكين
تشكوريان.
واطلع الوفد من المسؤولين عن
الكنيسة ،بحسب بيان« ،على أوضاع
األرمن والمسيحيين عموما ً في ايران،
الذين أكدوا انهم يتمتعون بالحقوق
ك��اف��ة وال ي��ش��ع��رون ب��أي تمييز في
معاملتهم ،وي��م��ارس��ون حريتهم
الدينية الكاملة ويتمثلون في مجلس
الشورى بنائبين يمثلون نحو ثمانين
ألف أرمني يعيشون في إيران».
كما زار ال��وف��د اللبناني العالمة
مرتضى مستجابي في منزله ،وجرى
خالل اللقاء «التداول في األوضاع في
لبنان ،وتم التطرق إلى قضية اإلمام
موسى الصدر ال��ذي تربطه به صلة
قرابة قوية وصداقة».
ثم زار الوفد مصنع «سنوا» لألدوات
الكهربائية.

