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حمليات �سيا�سية
وفد فل�سطيني التقى الم�شنوق و�إبراهيم

«من الخط�أ تجاهل الغ�ضب ال�شعبي العارم»

ونرحب بمواجهته وفتح باب الإ�صالح
حزب اهلل :نحن خارج تركيبة الف�ساد ّ
أك��د ح��زب الله أن��ه خ��ارج تركيبة
الفساد بكل أشكاله وأصنافه ،وشدّد
على حق الناس في التظاهر مرحبا ً
بـ»أية مواجهة ضد الفساد وبفتح باب
اإلصالح السياسي عبر نظام انتخابي
نسبي واالنصياع ل�لإرادة الشعبية
التي باتت تستند إلى غضب عارم من
الخطأ تجاهله».

قاسم

ورأى نائب األمين العام للحزب
الشيخ نعيم قاسم أن «لبنان يواجه
أزم��ات مزمنة ال تتحمل مسؤوليتها
س��وى ال��دول��ة وال يقف خلفها سوى
م��ف��س��دي��ن» ،وق����ال« :ع��ن��د طرحنا
لمشاريع ،فإننا نكون أم��ام خيارين
محددين ،إما أن يُم ّرر المشروع خدمة
للناس والفاسدين في آن واحد ،وإ َّما
أن يتم توقيف المشروع ،وهذا ما يد ّلل
على وجود أزمة بنيوية في الدولة».
وأوض�����ح ال��ش��ي��خ ق���اس���م ،خ�لال
رعايته لقاء للجان العالقات في حزب
الله في مدينة النبطية ،أن «مشاركة
حزب الله في السلطة كان لها هدفان:
األول ضمانة المشروع ال��ع��ام وهو
التحرير ومنع «إسرائيل» من اإلعتداء
على لبنان ،والثاني هو خدمة الناس
بمقدار ما نستطيع مع مراعاة التركيبة
المتنوعة في لبنان».
وأك���د ان «وج��ودن��ا ال��ح��دي��ث في
تركيبة السلطة يجعل إمكان تحقيق
إن��ج��ازات سياسية معينة أو غيرها
أفضل من أن نكون خارج التركيبة»،
وق���ال« :الجميع يعلم بأننا خ��ارج
تركيبة الفساد بكل أشكاله وأصنافه،
وأن هناك من يريد أن يزج اسم حزب
الله ضمن الفساد وه��م معروفون،
وقد تبين كذب ه��ؤالء ،وإذا أردن��ا أن
نشير للفاسدين والفساد في هذا البلد
لسنا في حاجة إلى سؤال أحد فاألمور
واضحة».
وشدّد على حق الناس في التظاهر،
موضحا ً أنّ «حزب الله قرر أال يكون
جزءا ً من هذه التظاهرات التي خرجت

قاسم
تحت عنوان النفايات وام��ت��دت إلى
أمور أخرى» ،مشيرا ً إلى ان «للحزب
رؤيته واعتراضاته من خ�لال طرق
أخرى نراها مناسبة من أجل تحقيق
مصالح الناس ،وال نستطيع أن نكون
جزءا ً من خيارات».
وأك��د الشيخ قاسم أن «ح��زب الله
يريد رئيسا ً للجمهورية يحمل برنامج
عمل وواض��ح �ا ً في آرائ���ه ،ومستعدا ً
لاللتزام أمام الجميع بالبرنامج الذي
يلزم نفسه به ،وال يريد رئيسا ً ال لون له
وال رائحة تتجاذبه األطراف» ،مجددا ً
تأكيده أن الحزب «ي��رى بالجنرال
ميشال عون الممثل لهذا األمر».

فنيش والحاج حسن

وقدّر وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش ،خالل االحتفال
التكريمي ال��ذي أقامه «ح��زب الله»
لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد
مهدي مصطفى مدني ف��ي بلدة دير
قانون رأس العين الجنوبية« ،دعوة

الرئيس نبيه ب��ري ال��ى ال��ح��وار ،ألن
البلد يمر في أزمة سياسية كبيرة».
وعبّر عن حرصه «على إعادة الحياة
الى المؤسسات ،ألن معالجة ما يشكو
منه الناس بحاجة إلى تفعيلها».
وقال« :كما أيدنا ودعمنا المطالب
الحياتية للمتظاهرين إليجاد العالج
المناسب لمشكالت ال��ن��اس ،فإننا
ندعم حق «الوطني الحر» بأن يحظى
بالتمثيل ال���ذي ي��ت�لاءم م��ع حجمه
الشعبي.
أمل وزير الصناعة حسين الحاج
حسن خالل احتفال تأبيني في الهرمل
بأن «يصل الحوار الذي دعا إليه رئيس
مجلس النواب نبيه بري إلى نتائج
من خالل النقاش المثمر الذي يمكن أن
يحصل بين مكونات الحوار لمعالجة
عناصر وظواهر األزمة السياسية في
البلد ،وعلى رأسها تكريس الشراكة
بالمبدأ والتطبيق ومعالجة الملفات
الناتجة من اإلخ�لال بهذه الشراكة،
وص��وال ً إل��ى تفعيل العمل الحكومي

والنيابي ،اللذين عطال بسبب األزمات
وال��ن��زاع��ات السياسية وص���وال ً إلى
معالجة قضايا الناس التي تفاقمت
وتعاظمت وأدت إل��ى احتجاجات
شعبية».

نواب

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب الدكتور علي فياض أن «حزب
ال��ل��ه ه��و أك��ث��ر األح����زاب اللبنانية
جاهزية لإلصالح السياسي ومحاربة
الفساد ،أك��ان ه��ذا اإلص�لاح محدودا ً
أم جذرياً ،ألنه ليست لديه مصالح
خاصة أو فئوية داخل بنية النظام،
بل هو في أغلب األحيان كان ضحية
أم���ام ال��ف��س��اد المستشري ،وكانت
التوازنات المذهبية والطائفية التي
يقوم عليها النظام تجوف إنجازات
المقاومة وتعطل مفاعيلها وتشكل
سببا ً لمداخالت القوى الخارجية التي
تقف ضد المقاومة».
وأكد فياض خالل احتفال تكريمي
أقامه «ح��زب الله» في ذك��رى أسبوع

الشهيدين علي حسين عاشور وعلي
نمر دعيبس ،ف��ي بلدة ميس الجبل
الجنوبية ،أن «ح��زب الله ك��ان يدفع
دائما ً في أدائه الوزاري والنيابي باتجاه
ممارسة رشيدة للسلطة ،وفي أحيان
كثيرة ك��ان يقوم بذلك على حساب
وزنه ومكانته وقدراته ومصالحه ،إال
أنه كان يصطدم دائما ً بالحساسيات
المذهبية وبمصالح القوى الطائفية
األخرى ،وألن الحرص على االستقرار
الداخلي يشكل ثابتة لديه ،تحول هذا
إلى قيد ذاتي مارسه الحزب على نفسه
كي ال يذهب بعيداً».
وشدد على «أننا نريد إصالحا ً غير
طائفي وغير فئوي ،وكنا نقول دائما ً
إننا جاهزون لإلصالح إذا أراد الشعب
اللبناني ذلك ،ومن هنا فإننا نرحب
اآلن بأية مواجهة ضد الفساد ،وبفتح
ب��اب اإلص�ل�اح السياسي عبر نظام
انتخابي نسبي ،واالنصياع ل�لإرادة
الشعبية التي باتت تستند إلى غضب
عارم من الخطأ تجاهله».
وانتقد عضو كتلة الوفاء النائب
علي المقداد خالل رعايته «مهرجان
النجاح السنوي  »2015الذي نظمته
بلدية فالوى لطالبها من المتخرجين
الجامعيين والناجحين في الشهادات
الرسمية «من يطلق السهام على دعوة
الرئيس ب��ري ال��ى ط��اول��ة ال��ح��وار»،
متسائالً عن «سبب رفض البعض هذه
الطاولة ورفض إنشائها؟ وما الهدف
من ذلك؟».

يزبك

واستنكر رئيس الهيئة الشرعية في
«حزب الله» الشيخ محمد يزبك ،في
احتفال تأبيني في بلدة جالال البقاعية،
«استغالل (مساعد األمين العام لألمم
المتحدة جيفري) فيلتمان للحراك
الشعبي في لبنان ،ومحاولته ركوب
ال��م��وج��ة ،وتوصيفه ألزم���ات لبنان
على انها بسبب االنتماء للطوائف،
فالعصبية الطائفية هي المشكلة،
وليس التدين وااليمان».

«  طلعت ريحتكم» دعت �إلى تجمع �سلمي الأربعاء في �ساحة النجمة

اعت�صامات في المناطق �ضد الف�ساد وتقديم دعوى جزائية على وزير البيئة
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الأحمد :حري�صون على منع تفجير عين الحلوة
�أو يكون ملج�أ للخارجين عن القانون

المشنوق مستقبالً الوفد الفلسطيني
عرض وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق العالقات اللبنانية
 الفلسطينية م��ع عضو اللجنةالمركزية لحركة «فتح» المشرف
على الساحة اللبنانية عزام األحمد،
يرافقه أمين س��ر فصائل «منظمة
ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية» وح��رك��ة
«فتح» في لبنان المهندس فتحي ابو
العردات وسفير فلسطين في لبنان
أشرف دبور.
وكانت مناسبة تم خاللها عرض
ال��واق��ع الفلسطيني ف��ي لبنان في
ض��وء األح���داث التي شهدها مخيم
عين الحلوة اخيراً.
وأدرج األح��م��د اللقاء «ف��ي إط��ار
التنسيق بين القيادتين الفلسطينية
واللبنانية في كل القضايا المشتركة
وف���ي م��ق��دم��ه��ا ت���ط���ورات القضية
الفلسطينية ،ألننا ن��درك أن لبنان
حمل هذه القضية الفلسطينية شعبا ً
وحكومة ،واحتضن القضية بكل قوة
واحتضن مئات اآلالف منذ النكبة وال
يزال يحتضنهم».
وأض�������اف« :أط��ل��ع��ن��ا م��ع��ال��ي
الوزير على التطورات في فلسطين
وك��ل ال��ت��ح��رك��ات على الصعيدين
اإلقليمي والدولي المتعلقة بالوضع
الفلسطيني في ظل ان��س��داد عملية
ال��س�لام وال��م��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��واج��ه

ال��وض��ع الفلسطيني ،وخصوصا ً
ف��ي ظ��ل تصاعد عمليات اإلره���اب
الصهيونية داخل فلسطين ،وايضا ً
ما يحصل للوضع الفلسطيني في
الخارج وخصوصا ً داخل المخيمات
الفلسطينية س��واء م��ا ج��رى بحق
ال��م��خ��ي��م��ات ف��ي س���وري���ة ،وأي��ض �ا ً
المحاوالت المتواصلة التي تدور
منذ عشرات السنين الستغالل وضع
المخيمات الفلسطينية في لبنان كما
ج��رى سابقا ً ف��ي مخيم نهر البارد
وكما تدور محاوالت منذ فترة طويلة
في مخيم عين الحلوة من أط��راف
عدة ال أريد أن استعرض تفاصيلها
أكانت محلية أم اقليمية أم دولية
لتفجير الوضع االمني خصوصا ً في
مخيم عين الحلوة كبرى المخيمات
الفلسطينية ف��ي ال��خ��ارج للتأثير
واستخدام ما يدور في عين الحلوة
في الوضع الداخلي اللبناني والتأثير
على األمن والسلم االهلي في لبنان».
وتابع« :نحرص أن نبقى نتواصل
مع جميع الجهات اللبنانية المعنية
وفي مقدمها وزارة الداخلية اللبنانية
للمحافظة على األم��ن واالس��ت��ق��رار
في مخيم عين الحلوة ومنع تفجير
الوضع األمني فيه ،ومنع أن يكون
ملجأ للخارجين عن القانون مهما
ك��ان��ت جنسياتهم وه���ذه أصبحت

معروفة للجميع والخطوات التي
بدأت منذ فترة بدعم من قيادة الجيش
واألجهزة األمنية المعنية والحكومة
اللبنانية وبالتنسيق الكامل مع
معالي وزير الداخلية».
وق��������ال« :ن���اق���ش���ن���ا أوض�����اع
الفلسطينيين في لبنان وتحسين
ظروف معيشتهم وعملهم والجانب
اإلداري المطروح بتنظيم أوضاعهم
المتعلقة بجوازات السفر واستبدال
ال��ه��وي��ات وغ��ي��ره��ا م���ن ال��ق��ض��اي��ا
بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني
 الفلسطيني التي يرأسها معاليالوزير حسن منيمنة».
واختتم األحمد« :كان هناك تفهم
لكل ما طرحناه من معالي الوزير األخ
نهاد المشنوق لكل القضايا ،وعبّر
عن ارتياحه للتطورات التي حصلت
داخل مخيم عين الحلوة والترتيبات
التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية
لحفظ األم��ن واالستقرار والتصدي
ألي محاولة للتفجير داخل المخيم».
كما زار الوفد المدير العام لألمن
ال��ع��ام ال��ل��واء ع��ب��اس اب��راه��ي��م في
مكتبه.
وجرى عرض لألوضاع العامة ،ال
سيما أوضاع المخيمات الفلسطينية
ع��ل��ى ض���وء ال��م��س��ت��ج��دات األمنية
األخيرة في مخيم عين الحلوة.

م�ؤتمر «المخيم فوق الجميع»:
لتعزيز وقف النار وتحريم االحتكام �إلى ال�سالح

في جديدة مرجعيون
ت���و ّزع ال��ح��راك الشعبي المطلبي ف��ي نهاية
األسبوع الماضي ،على مناطق الجنوب والبقاع
والشوف فيما دعت حملة «طلعت ريحتكم» إلى
اعتصام في ساحة النجمة عصر األربعاء المقبل
بالتزامن مع انعقاد الجلسة األولى للحوار الذي
دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

الجنوب

وعصر أمس نفذت حملة «بدنا نحاسب» في
مدينة صور ،اعتصاما ً تضامنيا ً مع باقي الحمالت
المطلبية التي تشهدها المناطق اللبنانية رفضا ً
«للفساد والطائفية والمحاصصات» ،وذلك عند
الكورنيش البحري الجنوبي للمدينة.
ورف���ع ال��م��ش��ارك��ون األع�ل�ام اللبنانية فقط،
والفتات منددة بـ»الطبقة السياسية والمسؤولين
في الدولة» ،ودعوا إلى «رفع الغبن عن الشعب
المحروم من أبسط مقومات الحياة والخدمات
العامة وعلى رأسها حقه في الماء والكهرباء»،
ودعوا إلى تنفيذ المطالب التي تنادي بها حمالت
هيئات المجتمع المدني.
وكانت لجنة المتابعة لـ»تحرك  29آب» نظمت
اعتصاما ً أم��ام السراي الحكومية في النبطية،
مساء السبت الماضي ،أطلق خالله المشاركون
شعارات منددة بـ»تقصير» الحكومة في تلبية
الشؤون الحياتية والمطلبية للمواطنين ،ورفعوا
يافطات تدعو إلى إسقاط النظام واعتماد قانون
انتخابي على اساس النسبية ،مرددين« :ثورة...
ثورة».
وقطع المعتصمون الطريق العام أمام السراي،
ما دفع عناصر من قوى األمن الداخلي إلى تحويل
السير باتجاهات أخرى ،بإشراف قائد سرية درك
النبطية المقدم توفيق نصر الله.
وتخلل االع��ت��ص��ام ال���ذي ش���ارك فيه تجمع
األندية والجمعيات في النبطية ،النشيد الوطني
وأغانٍ ثورية وكلمة لعضو لجنة المتابعة عفيف
سليمان ندّد فيها بالسياسة العامة للدولة ،واصفا ً
السياسيين بـ»غير المبالين بشؤون المواطن».
ودع���ا إل��ى «تصعيد ال��ت��ح��رك إلق���رار القانون
االنتخابي على أساس النسبية».
ونظمت لجنة المتابعة لـ»تحرك  29آب»،
اعتصاما ً في ساحة جديدة مرجعيون شارك
فيه عدد من أبناء منطقتي مرجعيون وحاصبيا،
تحت شعار «اسمع يا هذا» ،حمل المشاركون فيه
األعالم والفتات تحمل مطالبهم ،وأطلقوا هتافات
ضد المسؤولين.
ومن الساحة سار المشاركون باتجاه مبنى
السراي حيث ألقت روز ابو همين كلمة باسمهم
قالت فيها« :نحن لبنانيون منذ أكثر من عشر
سنوات ،نحن جمعيات أهلية منبثقة من المجتمع
المدني ،حراكنا مشروع قانوني على أساس سلمي
من دون التعرض لأللفاظ السوقية الموجهة ألي
كان وهدفنا التغيير وليس التشهير».

(رانيا العشي)
وأضافت« :نطالب بضمان الشيخوخة وإنشاء
جامعة وتعزيز المستشفيات الحكومية وفتح
مستشفى شبعا وتوفير المياه والكهرباء ودعم
المدرسة الرسمية واإلف��راج عن أم��وال البلديات
واعتماد قانون انتخابي نسبي».
ونفذت حملة «لهون وبس» وقفة احتجاجية
على «الفساد المستشري على مساحة الوطن،
في ظل غياب دولة المحاسبة والقانون» ،وذلك
عند مستديرة دوار أب��و دي��ب في مدينة صور،
ورفع المشاركون األعالم اللبنانية ،وأطلقوا بعض
الهتافات المطالبة بـ»الحقوق الواجبة للشعب
اللبناني».

شتورا

وف��ي ال��ب��ق��اع ن��ف��ذت حملة «ب��دن��ا نحاسب»
وم��ج��م��وع��ات أخ����رى م���ن ه��ي��ئ��ات المجتمع
المدني ،اعتصاما ً في ساحة شتورا ،رفع خالله
المعتصمون ش��ع��ارات طالبت بوقف الفساد،
ومحاسبة المسؤولين ،واستقالة وزي��ر البيئة
محمد المشنوق .ووزع��وا قصاصات على المارة
والسيارات ،طالبوا فيها الجميع بالمشاركة في
التظاهرة الكبرى في التاسع من الشهر الجاري.

بعقلين

ولبى عدد من الشباب ،دعوة لجان تحرك «29
آب» وحملة «بدنا نحاسب» ،إلى اعتصام نفذوه
عند دوار بعقلين -بيت الدين في قضاء الشوف،
بمواكبة من قوى األمن الداخلي والجيش.
وردد المعتصمون شعارات تطالب برفع الظلم
عن المواطن وبتأمين الكهرباء والمياه «مثل
كل ال��دول التي تحترم شعبها ومواطنيها» ،كما
رفعوا الفتات صغيرة تحمل مواقفهم وهواجسهم
بمطالبهم .ودانوا التعرض للمعتصمين في بيروت،
مطالبين باستقالة وزير البيئة وبـ»محاسبة وزير
الداخلية نهاد المشنوق» .كما طالبوا باعتماد

 ...شتورا

 ...وفي صور
استراتيجية للنفايات في لبنان تبدأ بالفرز من
المصدر ،ضمن خطة وطنية واض��ح��ة ،ورفض
عودة المطامر.

«طلعت ريحتكم»

وبالتزامن ،عقدت حملة «طلعت ريحتكم»
مؤتمرا ًصحافيا ً في اللعازارية  -وسط بيروت ،رأت
فيه «أن وزير البيئة يُداوي الالمسؤولية بالهروب
منها ،ووزي��ر الداخلية يميّع المسؤوليات ورده
مرفوض جملة وتفصيالً وما يفاقم األمر احتجاز
 24شابا ً من الحراك بينهم  7من القاصرين».
ودع��ت الحملة اللبنانيين إلى المشاركة في
شكل كثيف في التجمع السلمي الذي دعت إليه
ي��وم األرب��ع��اء المقبل «ف��ي مكان وزم��ان إنعقاد
طاولة الحوار عند  6مساء في ساحة النجمة
قرب مبنى النهار .ويختتم عند الساعة السابعة
والنصف بتحية إلى المضربين عن الطعام أمام
وزارة البيئة دعما ً وشكرا ً لهم» ،وطالبت من جميع
المواطنين في المناطق كافة بـ»وقفات قرع طبول،
فنسمع من به صمم».

«محكمة الشعب»

وأعلنت مجموعة «محكمة الشعب» أنها تقدمت
بدعوى جزائية ضد وزير البيئة محمد المشنوق،
«بسبب تجاوزاته االدارية في ملف النفايات التي
أدت إلى انتشار األوبئة واألمراض ،فضالً عن تلوث
البيئة والتأثير سلبا ً على صحة المواطنين».
ودع��ت في مؤتمر صحافي عقدته في ساحة
الشهداء ،إل��ى «المشاركة الكثيفة في تحرك 9
أيلول ،رفضا ً للفساد المستشري في الحكم»،
مشدد ًة على أن «عكار ليست مزبلة ،فالدستور
أقر وكفل حق المناطق اللبنانية كافة باإلنماء
المتوازن واعتماد الالمركزية ،بعيدا ً من أساليب
ال ُرشى التي شهدناها أخ��ي��راً ،وتمثلت بتقديم

الحكومة مبلغ  300مليون دوالر إلى عكار ،في
مقابل استقبالها لنفايات العاصمة».
وطالبت المجموعة بـ»قانون انتخابي عصري
وف��ق الدستور ألن��ه المدخل األس��اس��ي إلصالح
ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة» ،م��ش��دد ًة على «ض���رورة
االحتكام إلى القانون وتنفيذه ألنه المدخل الوحيد
لخالص لبنان».
وتوجهت إلى «الحاكم» بالقول« :أنت من الشعب
وإلى الشعب تعود ونحن لكم بالمرصاد».
إلى ذل��ك ،أيد األمين العام لـ «حركة النضال
اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداوود
الحراك المدني الشعبي والشبابي ،الذي يطالب
بمحاربة الفساد واجتثاثه ،واق��ت�لاع الطبقة
السياسية الحاكمة التي تسببت به .وقال خالل
رعايته حفل التخرج السنوي لجمعية الكشاف
النضالي والذي أقيم بعنوان «شعلة النضال»،
في مجمع الفيصل التربوي الصحي اإلجتماعي
ف��ي راش��ي��ا« ،ه��ي معروفة باألسماء وال��وج��وه
والعناوين ،ومدعومة ب��ال��ث��روات التي جنتها
بمليارات ال��دوالرات ،تم نهبها من أموال الشعب،
كما من اإلرتهان للخارج ،وهؤالء الفاسدون ،باتوا
في مواجهة مع الشعب».
وأكد «أن ثورة الشباب ،ال يمكن أن تعود إلى
ال��وراء» ،داعيا ً «إلى اإللتحاق بها ألن فيها بارقة
أمل فهي بعفوية تعبّر عن ألم الناس» ،متمنيا ً «أن
ال تستغل من أي طرف داخلي أو خارجي ،لتخرج
عن أهدافها وهي إصالح النظام السياسي ووصوال ً
إلى تغييره بالطرق السلمية والوسائل الدستورية
وعبر إرادة الشعب التي يتم التعبير عنها في
انتخابات نيابية ،فليس بالعنف والتخريب
يحصل الشعب على مطالبه ،بل بالضغط السلمي
وال��ح��ض��اري ،ألن هناك م��ن يتربص بالحراك
المدني وتشويهه وأخذه نحو أهداف قد تصب في
غير مصلحة لبنان».
وأشاد مكتب المحافظات في «المؤتمر الشعبي
اللبناني» ،في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري،
بـ»المشاركة الواسعة ألب��ن��اء التيار الوطني
العروبي في الحراك الشعبي ببيروت وطرابلس
وع��ك��ار وع��رس��ال وإقليم ال��خ��روب وغيرها من
المناطق» ،معتبرا ً أن ه��ذا الحراك «ه��و نتيجة
طبيعية إلفالس نظام الطبقة الحاكمة الذي أقامته
بديالً عن دستور الطائف فتحولت البالد والعباد
إلى اقطاعيات محاصصة على حساب الشعب
المنكوب».
وتوجه إل��ى «ك��ل المراجع الدينية ،بما فيها
دار الفتوى ،لتركيز اهتمامها على تأييد الحراك
الشعبي المشروع وأهدافه النبيلة ،وان تشكل
ضغطا ً على الطبقة الحاكمة ال ان تكون مدافعة
عنها» ،وان تطالب «المراجع النيابية بممارسة
الضغط الفعلي على الكتل النيابية الرافضة
للنسبية ودفعهم باتجاه تطبيق دستور الطائف».

مشاركون في المؤتمر
عقد في مخيم عين الحلوة مؤتمر شعبي تحت عنوان
«المخيم ف��وق الجميع» ،بدعوة من المبادرة الشعبية
الفلسطينية والحراك الجماهيري ولجان القواطع واألحياء،
وب��م��ش��ارك��ة ممثلين ع��ن ال��ق��وى الوطنية واالس�لام��ي��ة
الفلسطينية كافة.
وخصص المؤتمر للبحث ف��ي ال��وض��ع األم��ن��ي داخ��ل
عين الحلوة في ضوء االشتباكات األخيرة التي شهدها،
وسبل تطويق ذيولها وعدم تكرارها من أجل تثبيت الهدوء
واالس��ت��ق��رار ،وال سيما مع انطالق الموسم ال��دراس��ي في
مدارس «أونروا» مطلع هذا االسبوع.
وأوضح بيان صدر في نهاية المؤتمر أنه جرى «عرض
لوجهات نظر المجتمعين وتم االتفاق على إع��ادة تفعيل
الخطة األمنية السابقة التي أطلقتها القوى الفلسطينية
لجهة تفعيل دور القوة األمنية المشتركة وانتشارها في
كل أرجاء المخيم .كما تطرق المجتمعون الى قضية النازح
الفلسطيني السوري مازن منير الصالح الذي توفي قبل أيام
متأثرا ً بجروح أصيب بها جراء االشتباكات األخيرة ،وال تزال
جثته محتجزة في المستشفى لعدم تسديد نفقات عالجه،
حيث اتفق المجتمعون على العمل على تأمين المبلغ
المطلوب من أجل تسليم جثته الى ذويه ليتم دفنه».
وقرر المجتمعون اآلتي:
 - 1المطالبة بعمل جاد لتعزيز وقف إطالق النار.
 - 2إص��دار بيان تطميني ج��اد ومسؤول من القوى
الموجودة.
 - 3إرتقاء أداء القيادة السياسية لمستوى تطلعات
الناس وآمالها.
 - 4تعرية المسيء والمخ ّل ألي جهة انتمى.
 - 5ال��س��ع��ي إل���ى م��ص��ال��ح��ات حقيقية ج���ادة بين
المتصارعين.
 - 6العمل على تكريس وحدة فلسطينية حقيقية تحمي
المخيمات.
 - 7إع��ادة تفعيل المبادرة السابقة بتاريخ -3-28
 2014وتعزيزها.
 - 8إصدار فتوى ملزمة بتحريم االحتكام الى السالح
في الصراعات الداخلية.
 - 9التشديد على أن الخاسر الوحيد في هذه الصراعات
العبثية هو شعبنا وال منتصر.
 - 10العمل على تعزيز دور األحياء والقواطع بما يحفظ
النسيج االجتماعي ألهلنا في المخيم.

 - 11التعويض عن األضرار التي حصلت عبر تشكيل
لجان مختصة وش ّفافة وبمباشرة فورية ورقابه شعبية.

عند سعد

كما عقد اجتماع موسع في مركز معروف سعد الثقافي،
ضم ممثلين للهيئة الشعبية في التنظيم الشعبي الناصري
وللحراك الشعبي الفلسطيني ولجان القواطع واألحياء
والروابط في مخيم عين الحلوة ،للبحث في األحداث األخيرة
التي شهدها المخيم وتداعياتها.
واستهل االجتماع بمداخلة لألمين العام التنظيم الدكتور
أسامة سعد ،شدد خاللها على «ضرورة البحث بين جميع
الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية الهموم المشتركة
التي يعاني منها كل من الشعبين اللبناني والفلسطيني في
عين الحلوة ،ذلك ألن المخيم جزء ال يتجزأ من صيدا كما أن
أمنه من أمن صيدا واألمن الوطني اللبناني عامة».
ودعا إلى «وضع حد ألعمال االغتيال في المخيم من خالل
تعزيز دور القوة األمنية وتزويدها باالمكانات البشرية
والمادية» .وطالب الحكومة «بتغيير النظرة األمنية الضيقة
إلى المخيمات ووقف التضييق على الفلسطينيين وال سيما
في ما يتصل بالعمل والتنقل اضافة إلى اعطائهم الحقوق
االقتصادية واالجتماعية االنسانية األساسية».
وكانت مداخالت ومناقشات تناولت تداعيات االشتباكات
في مخيم عين الحلوة وأوض��اع القلق والظروف الصعبة
إضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت بسكان المخيم،
وأك��دت «أهمية دور صيدا وخصوصا ً التنظيم الشعبي
الناصري في المساعدة على المعالجة».
وشدد المجتمعون على أن «مخيم عين الحلوة هو جزء ال
يتجزأ من مدينة صيدا وأن أمن المخيم مرتبط كل االرتباط
باألمن في صيدا والجنوب وباألمن الوطني اللبناني عامة».
وأكدوا «الحوار أسلوبا ً لحل الخالفات وإدانة أعمال االغتيال
ومحاوالت تفجير األوضاع في مخيم عين الحلوة ،ودعوا
إلى «محاسبة المسؤولين عن أعمال االغتيال والقتل في
المخيم وتعزيز دور القوة األمنية وتزويدها باإلمكانات
البشرية والمادية لكي تقوم بدورها كامالً في حفظ أمن
المخيم بالتعاون مع األجهزة األمنية اللبنانية الرسمية».
ورفضوا سياسة تقليص الخدمات التي اعتمدتها «أونروا»،
ودعوا إلى «تفعيل الحوار بين الفصائل الفلسطينية من أجل
تحقيق وحدة الصف الفلسطيني» ،وش��ددوا على «أهمية
التعاون والتنسيق بين القوى السياسية والهيئات الشعبية
اللبنانية والفلسطينية في مواجهة التحديات المشتركة».

