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�أكدت �أن االحتكام الى الد�ستور والقوانين هو الحل

عناوين الحوار ف�ضفا�ضة وال�شيطان يكمن في التفا�صيل

«�أمل» :الرئا�سة وقانون االنتخاب من �أولويات بنود الحوار
نبيه بري ورئيس الحكومة وأعددت
المراسيم الالزمة من أجل توزيع هذه
األموال».

أك�����دت ح���رك���ة أم����ل أن رئ��اس��ة
الجمهورية من أولويات بنود الحوار
وكذلك قانون االنتخاب على أساس
النسبية.
خالل مواقف عدد من نوابها ،شددت
الحركة على أن الحل هو باالحتكام
ال��ى الدستور والقوانين واألنظمة،
محذرة من أن لبنان يمر في مرحلة
صعبة جداً.

زعيتر

المكتب السياسي

وأكد المكتب السياسي لحركة أمل،
ترحيبه بالحوار الوطني ال��ذي دعا
اليه الرئيس نبيه بري.
وخالل اجتماعه الدوري ،أشار في
بيان الى أن «رئاسة الجمهورية تمثل
أول��وي��ة أول��ى ،ولكن ه��ذا األم��ر ليس
معناه أن��ه ال توجد أول��وي��ات اخرى
أش��ارت اليها البنود التي تضمنتها
حصرا ً مبادرة الرئيس الحوارية ،وفي
الطليعة إنجاز قانون االنتخابات على
أساس النسبية».

خليل

وخ�لال االحتفال التكريمي الذي
اق��ام��ه مكتب ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة
ف��ي ح��رك��ة «ام����ل» اق��ل��ي��م ال��ج��ن��وب،
للطالب المتخرجين من كلية العلوم
االق��ت��ص��ادي��ة وادارة األع���م���ال في
الجامعة اللبنانية  -النبطية ،في قاعة
االحتفاالت في مجمع نبيه بري الثقافي
في المصيلح ،قال المعاون السياسي
لرئيس مجلس ال��ن��واب وزي��ر المال
علي حسن خليل« :أن مبادرة الرئيس
نبيه ب��ري الحوارية التي ستنطلق
األسبوع المقبل ،هي مبادرة تطمح
إلى التقاء كل القوى السياسية على
طاولة واحدة ،محتكمين الختالفاتهم
السياسية ،مسلمين لبعضهم البعض
بحق االختالف في مقاربة القضايا،
المرتبطة بواقع المنطقة ،والمرتبطة

خليل متوسطا ً الطالب المتخرجين في النبطية
ب��ش��ك��ل ال��ن��ظ��رة إل���ى ل��ب��ن��ان وإل���ى
خروجه من أزم��ات��ه ،وإل��ى تعاطيهم
المختلف أيضا ً مع القضايا السياسية
الجوهرية ،المتعلقة باالنتخابات
وقوانينها المختلفة ،لكننا نطمح بأن
ننطلق من هذه االختالفات لنلتقي على
مشترك نستطيع أن نعيد من خالله
األمل إلى اللبنانيين ،باستعادة الدولة
عمل مؤسساتها ،بدءا ً من التفاهم على
انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
وق��ال« :مجرد اللقاء ،مجرد فتح
الموضوع في إط��ار مشترك ،وطرح
كل طرف هواجسه ومعطياته حول
هذا األمر ،بالحد األدنى نحضر أنفسنا
النعطافة ح��ان أوانها على مستوى
المنطقة ،لنكون جاهزين م��ن أجل
إج��راء انتخابات رئاسية ينتج عنها
رئيس جديد للجمهورية اللبنانية،
وفي المقابل أيضاً ،نحن أمام فرصة
حقيقية وضرورية في آن معاً».
وأضاف« :لم تعد األمور تحتمل أن

نتعاطى باالستخفاف تجاه تعطيل
مؤسساتنا الدستورية ،تجاه تعطيل
المجلس النيابي م��ث�لاً ،فلنجلس
نتحدث باألسباب الحقيقية لعدم
انعقاده ،وما ينتج من هذا التعطيل
من ضرب لمصالح الناس في حياتهم
ومستقبلهم ومشاريعهم وتحقيق
أع��ب��ائ��ه��م االق��ت��ص��ادي��ة وال��م��ال��ي��ة،
هناك مخاطر حقيقية على الصعيد
االقتصادي والمالي ،إذا لم نبادر إلى
إق��رار سلسلة من المشاريع الفورية
التي يمكن أن تساهم في نقل البلد
من مرحلة إلى مرحلة» ،مشيرا ً الى
ان «األخطر هو أن نصل إلى مرحلة
يصبح معها انعقاد جلسة لمجلس
الوزراء واحدة من اإلنجازات».
وقال« :نحن في حاجة الى أن تعمل
الحكومة في شكل طبيعي وع��ادي،
وال يمكن أن ن��راك��م ه��م��وم وقضايا
الناس ونعلقها على ترف اختالفاتنا
السياسية التي لم تعد تشغل بال

مراد :لقانون انتخابي على قاعدة الن�سبية
وانتخاب الرئي�س من ال�شعب
دعا رئيس «اللقاء الوطني» و«ح��زب االتحاد» الوزير
السابق عبدالرحيم مراد ،الى إقرار قانون انتخابي جديد على
قاعدة النسبية وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب.
وخالل رعايته حفل تكريم الطالب المتفوقين ،الذي نظمه
«نادي المشعل» في بلدة بدنايل  -البقاع الشمالي ،قال مراد:
«ال يجوز انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية واالستمرار
بمرض النظام الموروث منذ  72عاما ً قبل معالجة الخلل
السرطاني فيه» ،داعيا ً «ال��ى اعتماد لبنان دائ��رة واحدة
بقانون انتخابات عصري يعتمد النسبية ،وانتخاب الرئيس
من قبل الشعب مباشرة».
واعتبر ان «الحراك الشعبي بتظاهراته التي ال تتجاوز
الخمسين الى مئة الف يمثل رأي أكثر من  90في المئة من
الشعب اللبناني ،الذي يريد الماء والكهرباء التي تجاوز فيها
الخلل االربعين عاما ً من الزمن ،مع دين عام بلغ  100مليار
دوالر بمعدل  25الف دوالر اميركي عن كل مواطن لبناني وهو
المعدل األعلى عالمياً».
وفي الختام ،وزع مراد الجوائز والمنح مع رئيس النادي
مهند سليمان على الطالب المتفوقين ،لمتابعة الدراسة في
الجامعة اللبنانية الدولية.
كما عرض الوزير مراد ووفد من الجبهة الشعبية القيادة
العامة برئاسة أبو عماد رامز أوضاع الفلسطينيين في لبنان.
وأكد رامز أن األح��داث التي حصلت في ميخم عين الحلوة
فرصة الستيقاظ الضمير والحس الوطني لمن يريد الشر
ألهلنا في المخيمات».
وق��ال رام��ز« :تطرقنا الى استهداف حق الفلسطينيين

بالعودة إلى ديارهم وبالتالي التهويد واالستيطان الذي
يجري في القدس وغزة».
وأض��اف« :وضعنا مراد في أج��واء األح��داث التي دارت
في مخيم عين الحلوة والمعالجات التي يعمل عليها كقوى
فلسطينية بالتعاون مع اإلخوة األحزاب والمرجعيات األمنية
في لبنان على أمل أن تكون هذه األحداث فرصة الستيقاظ
الضمير والحس الوطني لمن يريد الشر ألهلنا في المخيمات
في ظل الحملة التي تدفع اإلخوة الفلسطينيين إلى الهجرة
والمخيمات باتجاه المنافي».
وتحدث نائب رئيس حزب االتحاد أحمد مرعي بدوره ،الذي
قال« :تداولنا بآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية
ودراس��ة أوض��اع الفلسطينيين في لبنان ،وكانت وجهات
النظر متطابقة مع اإلخوة في الجبهة وأكدنا حق الفلسطيني
في المعاملة الكريمة من قبل السلطات اللبنانية ودعم هذا
الوجود الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها بما يتناسب
مع أهمية القضية الفلسطينية كقضية وطنية قومية بحاجة
إلى رعاية واهتمام انطالقا ً من االلتزام القومي الواحد».
وأضاف« :كما أكدنا ضرورة أن يكون هناك وحدة وطنية
فلسطينية باتجاه هذا الصلف الصهيوني الذي يريد تقسيم
شعبنا الفلسطيني إل��ى مناطق شتات ومناطق في غزة
والضفة الغربية والشعب الفلسطيني يجب أن يبني قيادته
الفلسطينية انطالقا ً من برنامج أساسه المقاومة ألنها
الوسيلة الوحيدة الستعادة األراضي الفلسطينية المحتلة».

(مصطفى الحمود)
الناس كثيراً ،وما يشغل بالهم كيف
نعالج القضايا ،ال يعقل أن نسلم
ل��دول��ة ألن تغرق ف��ي نفاياتها ،في
النفايات التي ك��ان يجب أن تعالج
قضيتها على ال��ق��واع��د التي يجري
الحديث عنها اليوم قبل أشهر ،بكل
صراحة أقول ،نحن طرحنا قبل أشهر
من اآلن أن نحيل هذا الموضوع إلى
االتحادات البلدية والبلديات الكبرى،
القادرة على معالجة قضية النفايات
فيها».
وتابع« :أع��ددت أكثر من مرسوم
لتوزيع مستحقات البلديات عليها
لتستطيع أن تتحمل هذه المسؤولية،
وال��ي��وم أق��ول أمامكم أننا ملتزمون
بإعادة الحق إلى أصحابه ،بإعادة
أم��وال البلديات إلى البلديات ،وهذا
ليس منة من الحكومة أو وزي��ر من
الوزراء ،ألن هذا حق للبلديات وواجب
على الوزارات والمسؤوليات ،لقد قمت
بواجبي بتوجيه من دول��ة الرئيس
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واعتبر وزير االشغال العامة والنقل
غازي زعيتر ،أمام زواره ،أن «الشعب
اللبناني ينتظر من المتحاورين حلوال ً
تقلص مساحات االختالف وتؤدي الى
انتخابات رئاسة الجمهورية ،اضافة
ال��ى تفعيل عمل مؤسسات الدولة
والعمل على إط�لاق عجلة المجلس
النيابي لمواكبة التحديات والمطالب
الشعبية ،وت��ح��وي��ل الحكومة إلى
خلية عمل يومية ،مع الدعم الكامل
للمؤسسات العسكرية ،والعمل على
تحقيق األم��ن االجتماعي واإلص�لاح
والقيام بتدابير حاسمة واستثنائية».
وأكد أن «الحل في النهاية يكون في
اإلح��ت��ك��ام ال��ى ال��دس��ت��ور والقوانين
واألنظمة».

بزي

وخالل رعايته حفل تكريم الطالب
الناجحين ف��ي ال��ش��ه��ادات الرسمية
في ثانوية العباسية الرسمية ،اعتبر
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب
علي ب��زي «ان الوطن اليوم يمر في
مرحلة خطيرة ج���داً ،المطلوب من
جميع االفرقاء مد اليد لكي نحمي لبنان
من العواصف اآلتية ،وه��ا هو دولة
الرئيس بري دعا الى طاولة الحوار من
خالل المبادرة التي اطلقها في ذكرى
تغييب اإلمام الصدر في النبطية ،ألن
ال بديل عن الحوار والتالقي».
وأمل بزي أن «ينجح الحوار ويصار
الى انتخاب رئيس للجمهورية لكي
ينتظم عمل المؤسسات ،واطالق عجلة
التشريع في مجلس النواب وااللتفات
ال��ى ه��م��وم الشعب لجهة الملفات
الخدماتية».

«بدنا نحا�سب» دعت للم�شاركة
في تحركات اليوم والغد

بدنا نحاسب خالل مؤتمر صحافي في وسط بيروت
دعت مجموعة حركة «بدنا نحاسب» الى المشاركة في وقفة احتجاجية
أمام شركة كهرباء لبنان اليوم ابتدا ًء من الساعة السادسة مساءً ،والمشاركة
الكثيفة في التحرك الجامع غدا ً االربعاء في ساحة النجمة.
وخ�لال مؤتمر صحافي عقدته الحركة مساء أم��س ف��ي ساحة ري��اض
الصلح ،في حضور لجنة المحامين في الحركة واعضاء اللجنة ،تلت القيادية
في الحركة مي الخطيب بيانا ً ك��ررت فيه «إدان��ة وزي��ر الداخلية بالدرجة
األولى لمسؤوليته المباشرة عن األجهزة األمنية التي مارست القمع بحق
المعتصمين» ،معتبرة أن «القضاء يتحمل قسطا ً كبيرا ً من المسؤولية عن
تمادي الفساد الذي مارسته السلطة السياسية» ،مطالبة «النيابة العامة
التمييزية بالشروع فورا ً بالتحقيق في ملفات الفساد».
ورأت أن «استعراض ملفات الفساد في مختلف المجاالت يبين ان هذا النظام
الطائفي شكل غطاء لجميع الناهبين والفاسدين من أفراد وتكتالت سياسية
ووفر لهم الحماية ومنع المساءلة والمحاسبة مما ادى الى تقويض مؤسسات
الدولة االدارية والرقابية والقضائية ،واخيرا ً المؤسسات الدستورية».
وأوضحت أن الهدف الذي تسعى اليه هو «بناء دولة على أسس سليمة ترتكز
على المواطنة والعدل وتكافؤ الفرص ،دولة القانون التي تستمد شرعيتها من
االرادة الحرة للشعب وهذا ال يتحقق إال عبر وضع قانون لالنتخابات تفرضة
االرادة الشعبية».
وأكدت أن «أي تدخل خارجي عن حسن أو سوء نية ،يفرض أجندة أخرى
على هذا الحراك ،من قبيل انتخابات رئاسية كيفما اتفق ،هو تدخل مرفوض
شكالً ومضموناً».
ودعت الى «المشاركة في وقفة احتجاجية امام شركة كهرباء لبنان اليوم
ابتداء من الساعة السادسة مساء ،والمشاركة الكثيفة في التحرك الجامع غدا ً
األربعاء في ساحة النجمة ،بالتنسيق مع مكونات الحراك كافة».

عون :الحوار لن يكون ممر ًا
ل�ضرب الميثاق والد�ستور
} هتاف دهام
يستضيف المجلس النيابي في القاعة وإلى الطاولة
نفسها التي استضافت المتحاورين في العام 2006
ح��وار ي��وم غد األرب��ع��اء ،بعدما اكتملت التحضيرات
واالس���ت���ع���دادات ال��ل��وج��س��ت��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة واإلداري�����ة.
ويفتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الحادية
عشرة قبل الظهر الجلسة األولى من الحوار الذي دعا
إليه رؤساء الكتل النيابية بمشاركة رئيس الحكومة
تمام سالم.
جهزت الطاولة بـ 16كرسيا ً أماميا ً و 16أخرى
خلفية لتتسع لممثلي الكتل الذين سيحضر منهم:
رئيس كتلة التحرير والتنمية الرئيس بري ومعاونه
السياسي الوزير علي حسن خليل ،رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رع��د وال��وزي��ر محمد فنيش،
رئيس كتلة الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد حردان ومعه النائب مروان فارس ،رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون ومعه رئيس
التيارالوطني الحر الوزير جبران باسيل ،رئيس كتلة
المستقبل فؤاد السنيورة ومعه النائب أحمد فتفت،
رئ��ي��س ح��زب الكتائب النائب س��ام��ي الجميّل ومعه
رئيس الكتلة النائب ايلي ماروني ،رئيس كتلة حزب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ومعه الوزير
ارثيور نظاريان ،رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط ومعه النائب مروان حماده ،رئيس كتلة
وحدة الجبل النائب طالل أرسالن ومعه النائب بالل
فرحات ،رئيس كتلة لبنان الحر الموحد النائب سليمان
فرنجية ومعه النائب سليم ك��رم ،رئيس كتلة نواب
األشرفية الوزير ميشال فرعون ومعه النائب سيرج
طورسركيسيان ،النائب ميشال المر ومعه النائبة
نائلة تويني ،رئيس كتلة حزب البعث النائب عاصم
قانصوه ومعه النائب قاسم ه��اش��م ،والمستقلون
ال��وزي��ر بطرس ح��رب ،النائب روبير فاضل ،لتبقى
كرسي رئيس كتلة القوات اللبنانية شاغرة.
وب��ال��م��وازاة ت��وال��ت ال��ش��روط التعجيزية م��ن تيار
المستقبل ال��ذي اعتبر أن هناك توصية في مجلس
النواب تقول بعدم إقرار قانون انتخاب قبل انتخاب
الرئيس ،وترافق ذلك مع تسريب إشاعات عن إمكانية
انسحاب رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح من الحوار
م��ع انتهاء الجلسة األول���ى ،إذا ل��م يتل ّمس إش���ارات
جدية من المشاورات .وترافقت هذه اإلشاعات مع
إع�لان رئيس ح��زب ال��ق��وات سمير جعجع مقاطعته
الحوار مراعاة لحليفه األزرق ،بعدما اطلع على ما
سيطرحه العماد عون على المجتمعين في ما خص
إمكانية توافقهم على الرئيس الذي ستس ّميه بكركي،
ض��رورة إق��رار قانون انتخاب على أس��اس النسبية،
صالحيات الرئيس ،والتوازن في اإلدارات.
ال يريد رئيس المجلس النيابي أن يكون ملكيا ً أكثر
م��ن الملك ،فهو يعتبر بحسب م��ص��ادره أن الحوار
مصلحة جامعة وض��ع فيها عناوين فضفاضة ته ّم
تنوع القوى السياسية المدعوة ،لكن المشكلة في
أول��وي��ة العناوين ،والشيطان يكمن في التفاصيل.
لن يقبل رئيس المجلس أن يستعمله تيار المستقبل
أو حزب الكتائب شماعة ،فهو س��ارع إلى ال��ر ّد على
الرسائل التي وصلته وتشترط أن تكون الرئاسة
العنوان الوحيد ،أنه إذا أعلن فريق آخر غير «القوات
اللبنانية» رغبة في مقاطعة الحوار سيعمد إلى فرط
الحوار وتحميل المسؤولية إلى المكون الذي أفشل
المبادرة .لكن السؤال هل يتجرأ النائب الجميّل أن
يسقط ال��ح��وار ال���ذي يحظى بحصانة إقليمية؟ ال
سيما أن مصادر كتائبية أف��ادت «البناء» أن الحزب

سيتخذ اليوم في اجتماع مكتبه السياسي موقفه من
المشاركة في الحوار.
أصبح موقف بري من الحوار قائما ً على االحتياط
لمعرفة حجم التعقيد القائم في الملفات ،فالحوار
ال��ذي يجري اآلن يكاد يعرف الجميع أن��ه لن يتمكن
من حل اشكالية الرئاسة ويكاد يعرف الجميع أنه
من المتعذر االتفاق على قانون انتخاب ،لكن ال شيء
يمنع من االتفاق على ترقية الضباط إلى رتبة لواء
تحت عنوان بند دعم الجيش ،وبعث إش��ارة ايجابية
ي��وم غد بالتنسيق مع رئيس الحكومة ،إل��ى الحراك
الشعبي بتنفيس ملف النفايات.
ينظر تكتل التغيير واإلص��ل�اح إل��ى أي اشتراط
مسبق أو رف��ع م��ت��اري��س ف��ي وج��ه ال��ح��وار محاولة
لاللتفاف عليه ،بينما المهم المواجهة بالحوار ،نحن
ق��وم كما تقول م��ص��ادره لـ»البناء» نواجه وال نلتف
ون���دور ح��ول بعضنا ف��ي وط��ن يبحث ع��ن ذات��ه منذ
زمن ،غير أنّ األكثرية الحاكمة ،كما تقول المصادر،
تغامر بكل ش��يء في سبيل الشق السلطوي ،بينما
نحن نسعى إلى دولة على أمل أن يساهم الحوار ولو
بميل واحد على طريق إعادة تكوين السلطة بصورة
ميثاقية ودستورية ،فنحن نرفض منطق االشتراطات
المسبقة التي تدل عن وهن وعجز وأزمة.
ويبقى أن موقف العماد ميشال عون من الحوار هو
إيجابي في المبدأ بمعنى أن لديه ما يقوله للمتحاورين
في شأن مختلف بنود جدول األعمال ،ال سيما قانون
االنتخابات النيابية واالستحقاق الرئاسي ،وقد سبق
له أن عبّر عن مواقفه من ضمن مبادرته اإلنقاذية
التي تبدأ من الميثاق والدستور وتنتهي عند الميثاق
وال��دس��ت��ور ،ف��ه��و ي��ع��رف ب��ال��ت��م��ام وال��ك��م��ال ظروف
الحوار واألسباب التي قضت بالدعوة إليه وسوف
ي��ت��اح ل��ه ال��ظ��رف أن يسمع م��ن المتحاورين رأيهم
ببنود جدول األعمال ،الذي هو في الواقع مجموعة
آراء متناقضة وجلّها منطلقه سلطوي بحت كما يقول
وزير العمل السابق سليم جريصاتي لـ»البناء».
يعرف العماد عون أن يسمع وأن يجعل اآلخرين
يسمعون م��ا يسمع ،وم��ا ي��ق��ول ،بحيث يبنى على
الشيء مقتضاه ،إذ إنّ الجنرال سيجري حتما ً تقويما ً
للمواقف ولجدوى الحوار ،ويبقى له كما يقول وزير
التكتل توقيت التقويم في ضوء مواقف األطراف من
طروحاته ومبادراته الميثاقية والدستورية بامتياز.
في مطلق األح��وال لن يكون الحوار عند الجنرال
ممرا ً لضرب الميثاق والدستور أو تجاوزهما بأي
شكل من األشكال ،مع العلم أن الحوار بذاته يجري
خ���ارج ال��م��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة وب��ت��ج��اوز للوكالة
الشعبية ،إال أنه يبقى ح��وارا ً وال يمكن إال أن يعطى
حظوظه في النجاح.
لذلك ف��إنّ العماد ع��ون وكعادته سيكون واضح
ال��م��وق��ف وال�����رأي ف��ي ال���ح���وار ومتمنطقا ً ب����اإلرادة
الشعبية ال��وازن��ة ال��ت��ي ع��بّ��رت ع��ن تأييدها المطلق
ل��م��ب��ادرت��ه اإلن��ق��اذي��ة وخ��ري��ط��ة ط��ري��ق إع���ادة تكوين
السلطة عماد التكتل والوطن.
لكن ال بد من التساؤل هل من ع��ادة العماد عون
أن ي��واك��ب ب��ح��وار ص���وري ح��راك��ا ً اقليميا ً أو دوليا ً
الستنباط تسويات أو فرضها على لبنان؟ يجيب
جريصاتي :بالتأكيد ال فهو يقول بح ّل لبناني بامتياز
ينبع من إرادة الشعب اللبناني ،ما يعني فك االرتباط
أي
أي ارتهان بالخارج القريب أو البعيد ،بمعرض ّ
مع ّ
استحقاق وطني مفصلي ،فإن ركب أط��راف الحوار
اللبناني بذلك أكمل مشواره معهم ،وإن تمسرحوا،
ف��إن��ه سينسحب م���ن خ��ش��ب��ة ال��م��س��رح ال��ه��زل��ي أو
التراجيدي ،ويبقى أنّ األمر متروك لتقديره المطلق.

حمدان التقى ً
وفدا من منظمة التحرير الفل�سطينية:
للعودة �إلى فل�سطين في ظل ما يحاك للمنطقة

الم�شنوق :م�ستعد لتقديم �إفادتي
مراد خالل رعايته حفل تكريم الطالب المتفوقين في بدنايل البقاعية

النابل�سي :لال�ستجابة
لنداءات الإ�صالح
االجتماعي وال�سيا�سي

وفد كتائبي
زار مقر الإ�شتراكي

دعا الشيخ عفيف النابلسي المسؤولين الى
أن يستجيبوا لنداءات واستغاثات المواطنين
بإصالح الوضعين االجتماعي والسياسي.
وخالل افتتاحه الموسم الدراسي الجديد في
حوزة اإلمام الصادق في صيدا رأى النابلسي أن
«الدين هو مع قضايا المحرومين والمستضعفين
والمظلومين وال يمكن أن يكون أحد يمثل الدين
تمثيالً صحيحا ً إذا ل��م يقف ف��ي وج��ه الفساد
والمفسدين».
وأض���اف« :نحن مع كل قضية محقة سواء
كانت اجتماعية أو سياسية ونقف إلى جانب
وجع الناس ومطالباتهم المشروعة في تحسين
حياتهم المعيشية ،وع��ل��ى ال��م��س��ؤول��ي��ن أن
يستجيبوا ل��ن��داءات واستغاثات المواطنين
بإصالح الوضعين االجتماعي والسياسي وأن
ينصب الجهد على معالجة المشاكل الضرورية
كالكهرباء والماء والنفايات بصورة عاجلة».

زار وفد من قيادة حزب «الكتائب اللبنانية» ضم األمين العام
رفيق غانم واألمين العام السابق ميشال الخوري ومستشار رئيس
الحزب باتريك ريشا وعددا ً من أعضاء المكتب السياسي الكتائبي،
مقر قيادة الحزب التقدمي اإلشتراكي في وطى المصيطبة حيث كان
في استقبالهم أمين السر العام ظافر ناصر وعضو مجلس القيادة
الدكتور بهاء أبو كروم ومفوض الداخلية هادي أبو الحسن.
وأكد ناصر خالل االجتماع أهمية استمرار التواصل بين الحزبين
بقطع النظر عن المواقف السياسية حيال الملفات المطروحة.
وشدد على موقف الحزب «الداعي إلع��ادة تفعيل المؤسسات
الدستورية بدءا ً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي يبقى
المدخل األساسي إلعادة االنتظام لعمل هذه المؤسسات».
كما أكد «أهمية محاكاة المطالب المعيشية المتصاعدة من خالل
تفعيل العمل الحكومي وعمل المجلس النيابي إلقرار التشريعات
العالقة والضرورية والتي من شأنها أن تعيد تحريك ال��دورة
االقتصادية المتعثرة» ،مجددا ً موقف الحزب التقدمي االشتراكي
«الساعي لفصل التجاذبات السياسية عن الملفات االقتصادية
وترجمة ذلك باألفعال وليس فقط باألقوال».

غرد وزير البيئة محمد المشنوق تعليقا ً على إقامة دعوى ضده فقال« :إقامة
دعوى على محمد المشنوق وزير البيئة ال تغير قناعاتي وثوابتي ،وأنا تحت
سقف القانون ومستعد دائما ً لتقديم إفادتي إذا دعت الحاجة ،اطمئنوا!».

«الإ�صالح والوحدة»:
مبادرة بري �إنقاذية
رأى رئيس حركة اإلص�لاح والوحدة الشيخ ماهر عبد ال��رزاق أن مبادرة
الرئيس نبيه بري الحوارية هي مبادرة إنقاذية ،داعيا ً الجميع إلى التوجه إلى
الحوار بنيات صالحة.
وخالل احتفال بمناسبة انتهاء األنشطة والدورات الصيفية أقامته «الحركة»،
قال عبد الرزاق أن «مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية هي مبادرة إنقاذية»،
داعيا ً الجميع إلى «التوجه إلى الحوار بنيات صالحة وأن يتم التفاهم على
رئيس للجمهورية وقانون لالنتخابات» ،مؤكدا ً «أنه بالحوار والتالقي نحصن
لبنان ونحمي عيشه المشترك والوحدة الوطنية واإلسالمية».
وقال« :نحن مع الحراك الشعبي ومطالبه المحقة والمشروعة ،ولكننا لسنا
مع أعمال الشغب والتخريب والتعدي على المؤسسات العامة والخاصة ،ألن
ذلك يفقد هذا الحراك صوابه وأهدافه».
وأكد «دعم الجيش والمقاومة في حربهما ضد اإلرهاب التكفيري الذي يشكل
خطرا ً على الجميع في لبنان والمنطقة» ،معتبرا ً أن «ما يقدمه الجيش والمقاومة
من تضحيات هو محل تقدير واحترام من كافة الشعب اللبناني ،وألن الجيش
والمقاومة يشكالن مصدر األمن واالستقرار لحماية لبنان وجميع أبنائه».

حمدان خالل لقائه وفدا ً من منظمة التحرير الفلسطينية
استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين «المرابطون» العميد مصطفى حمدان وأعضاء
الهيئة وفدا ً من دائرة الشؤون العربية لمنظمة التحرير
الفلسطينية برئاسة المدير العام للعالقات العربية في
المنظمة زياد سلعوس نجار ،يرافقه مدير دائرة اإلعالم
غسان أبو حنيش وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة
التحرير الفلسطينية في بيروت العميد سمير أبو عفش.

سلعوس

وحمل المدير العام للعالقات العربية في المنظمة
زياد سلعوس نجار تحيات الشعب الفلسطيني والقيادة
الفلسطينية لـ«اإلخوة في حركة الناصريين المستقلين
المرابطون ،شاكرين وقوفهم ودع��م الشعب اللبناني
للقضية الفلسطينية».
وأكد سلعوس أن «المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا
الفلسطينية عديدة لكن أبرزها ما يحاك ضد حق العودة
في مخيمات لبنان وسائر مخيمات اللجوء» ،معربا ً عن
«تمسكهم بحق العودة فكل جنات العالم لن تغنينا عن
العودة الى ديارنا في فلسطين».

وح��ذر «م��ن خطورة المحاوالت التي يتعرض لها
شعبنا في قطاع غزة والحصار الجائر الذي يعانون منه
ومحاوالت تصوير الحل على انه اقتصادي» ،داعيا ً الى
«وجوب ضم المعابر بين قطاع غزة والضفة الغربية».

حمدان

من جهته ،رحب حمدان بـ«زيارة وفد دائرة الشؤون
العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية للمرابطون»،
معربا ً عن الدعم الدائم عهدا ً ووع��دا ً لمنظمة التحرير
الفلسطينية المكافحة والمجاهدة والهادفة الى تحرير
كل فلسطين وقدسها الشريف ،واضعا ً هذه المسؤولية
على عاتق أهلنا الفلسطينيين كما وضعت منذ عام
 1964عند إنشاء منظمة التحرير في القاهرة».
ودعا حمدان «للعودة الى فلسطين في ظل كل ما يحاك
على صعيد إنعاش الفكر التقسيمي والتفتيت المذهبي
والطائفي» ،مؤكدا ً ان «منظمة التحرير ستبقى مشروعا ً
تحريريا ً ومكافحا ً ومجاهدا ً من أجل تحرير فلسطين
وحفظ الحقوق الوطنية ألهلنا».

