حمليات �سيا�سية

السنة السابعة  /اجلمعة  18 /أيلول  / 2015العــدد 1887
Seventh year / Friday / 18 September 2015 / Issue No. 1887

«الوفاء للمقاومة» :الف�ساد الف�ضائحي
�سببه �سيا�سات «الم�ستقبل» و�إدارته ال�سلطة
ش��ددت كتلة الوفاء للمقاومة على أهمية المشاركة
االيجابية الجادة والصريحة في جلسات الحوار الوطني
التي تنعقد برعاية الرئيس نبيه بري وبين حزب الله
وح��زب المستقبل «بغية التوصل إل��ى نتائج عملية
وتفاهمات وطنية تساهم ب��إع��ادة الحياة للمؤسسات
الدستورية ومعالجة المشاكل الضاغطة على البالد
والمواطنين».
واعتبرت الكتلة في بيان تاله النائب حسن فضل الله بعد
اجتماعها الدوري أمس في مقرها في حارة حريك ،برئاسة
النائب محمد رعد «أن ملء الشغور الرئاسي هو شأن وطني
داخلي ،تنبغي مقاربته على أس��اس تقدير وطني سليم
للمصالح العليا للبالد بعيدا ً عن الرغبات أو التدخالت».
وج��ددت دعمها «للمرشح القوي ال��ذي يملك حيثية
شعبية ومنهجية سيادية ويبعث رسالة اطمئنان الى
المسيحيين في لبنان والى المسيحيين عموما ً في الشرق»،
آملة «بأن تساهم جلسات الحوار الوطني بالتوصل الى
التفهم المتبادل للحيثيات والمعايير والظروف إلنجاز هذا
االستحقاق الدستوري بما يضمن استقرار الحكم وتحقق
الشراكة فيه».
وتابع البيان« :ان الناتج الطبيعي للتردي الذي أصاب
بنية الدولة اللبنانية ومؤسساتها بسبب سياسات حزب
المستقبل وإدارته للسلطة ،هو هذا الفساد الفضائحي الذي
لطالما اعترضنا عليه وحذرنا مرارا ً وتكرارا ً من التمادي فيه
ومن مخاطره وأعبائه وتداعياته على البالد والعباد ،ولن
ينفع حزب المستقبل رمي فساده على اآلخرين في حجب
الحقائق عن مسؤولياته المباشرة عن هذا التردي وعن
المديونية المالية التي افقرت اللبنانيين وأرهقت الدولة
وعن هدر المال العام وتعميم ثقافة الفساد واإلفساد».
وأض���اف« :إن اللبنانيين الذين ضاقوا اليوم ذرع �ا ً
بالفساد وشهروا احتجاجهم على النهب المنظم للمال العام
وعلى التعطيل الممنهج لمشروع الدولة يعرفون جيدا ً من
الذي صادر الدولة وبنى في احشائها منظومة متكاملة
للفساد ،وأصبح لها بفضله ورعايته هيكلية وبرامج
ومنهجية ،وبدت كذراع ناعمة له داخل كل مؤسسات الدولة
وأجهزتها ،يستخدمها إلحكام سيطرته عليها والبتزاز

اللبنانيين في لقمة عيشهم وكراماتهم توهما ً منه بأن ذلك
يسهل عليه تمرير سياساته المالية واالقتصادية والتنموية
الخاطئة عبر تجاوز الدستور والثوابت الوطنية والتنكر
للحقوق المشروعة للمواطنين ،ثم اعتماد التفرد واالستئثار
واالستقواء بالخارج».
وأكدت الكتلة «ان حزب الله الذي ش ّرف لبنان والعروبة
بصدقية أدائه وترفعه وبتضحيات مجاهديه الذين بذلوا
دماءهم وأرواحهم ليبقى للبنانيين وطن سيد يجسدون
فيه وعبره تطلعاتهم سيظل على موقفه الثابت في السعي
الى بناء دولة عادلة وقادرة ال يرتع فيها فساد وال يأمن فيها
مجرم أو مرتكب».
من جهة أخرى ،أوضحت الكتلة «أن أكذوبة التحالف
الغربي ضد «داعش» ليست اال قناعا ً هشا ً للتغطية على
تآمر االدارة األميركية وحلفائها الغربيين ضد سورية
واستقرارها ودورها ،فيما انكشف تواطؤ هؤالء مع بعض
الدول اإلقليمية في استخدام «داع��ش» وفصائل اإلرهاب
التكفيري األخ��رى إلحكام السيطرة على سورية وفرض
وصايتهم عليها ومصادرة حق الشعب السوري في تقرير
مصيره».
وإذ أكدت الكتلة «ادانتها لهذا التواطؤ الدولي االقليمي»
ش���ددت على «أول��وي��ة مكافحة اإلره����اب ووق���ف دعمه
واستخدامه ،وال��ش��روع في اعتماد حل سياسي وطني
ف��ي س��وري��ة بعيدا ً م��ن أي تدخل خ��ارج��ي ف��ي شؤونها
السيادية».
وجددت الكتلة ادانتها العدوان السعودي – األميركي
الظالم على اليمن وتضامنها مع مظلومية اليمن وشعبه.
ودانت وشجبت «األعمال االرهابية العدوانية «اإلسرائيلية»
واالنتهاكات لحرم المسجد األقصى» ،وحيت «الفلسطينيين
المرابطين على ثباتهم وتصديهم لتلك االعتداءات اآلثمة»،
مؤكدة «ضرورة الحفاظ على وحدة القوى الفلسطينية»،
داعية «العرب والمسلمين جميعا ً الى أوسع حملة تضامن
مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وال��ى إعالن
السخط ودعم خيار المقاومة ضد العدو «اإلسرائيلي» الذي
يشكل خطرا ً وجوديا ً وتهديدا ً دائما ً لألمن واالستقرار في
المنطقة والعالم».

الراعي من القبيات :الم�س�ؤولون
ي�أكلون الح�صرم وال�شعب ي�ضر�س
أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي خالل تدشينه مبنى
المطرانية في القبيات أمس ،أن المسؤولين السياسيين يأكلون الحصرم وكل
الشعب اللبناني يضرس جوعا ً وفقرا ً وهجرة ،مشددا ً على «أننا حريصون على
هذا اللبنان ،لبنان العيش معاً ،المسيحي المسلم بالمساواة ،لبنان الميثاق
والدستور والصيغة التي ميزته عن كل بلدان الشرق األوسط الذي يحترمونه
جميعاً ،وحكام العالم العربي أكثر من يشيدوا بقيمة لبنان وموقعه وتميزه
وتفرده وكذلك الحكام الغربيون».
ولفت إلى أن «هذا العيش الغني المسلم  -المسيحي الذي عمره  1600سنة،
مسيحيين ومسلمين ،خلق حضارة وثقافة مشتركة اسمها االعتدال واالنفتاح،
ولو أننا محاطون بالتنظيمات اإلرهابية والتكفيرية لكن هذه لن تقتل الجوهر،
هناك خطر ولكن ليس عندنا إنما عند اخوتنا المعتدلين من المسلمين ،ونحن
قلناها للعالم الغربي :إنكم بالشكل الذي تتعاطون فيه مع هذا الشرق بإذكاء
الحرب وبإرسال السالح والمال والمرتزقة والتحريض على الحرب انما تهدمون
شيئا ً نحن بنيناه كمسيحيين مع المسلمين هو االعتدال ،وأنتم من تحرضون
بهذه الطريقة كل حركات التعصب والتكفير ،ولكن أنتم انما تلعبون بالنار
وتعززون العنف واإلرهاب وتعتقدون بأن كرة النار تلعب فقط في منطقتنا؟
لكن كرة النار عندما تفلت تلتهم كل الناس».
وأوضح أنه «على رغم كل شيء نحن نريد أن نحافظ على وجودنا هنا ،وإني
أتوجه لكم كشباب وبخاصة كأهل :نريد ان نحافظ على أجيالنا الجديدة في
لبنان وعلينا أال نخسر قوانا الحية وأنتم تعرفون جيدا ً أن مستقبل حياتكم
بأوالدكم ،علينا أن نحاول إبقاء شبابنا وأجيالنا الجديدة في هذا البلد والكنيسة
تساعد والمجتمع األهلي والبلديات علينا أن نخلق فرص عمل لشبابنا نعطيهم
المجال كي يعيشوا في بلدهم بكرامة ونستطيع ان نصمد ونصبر لحين انتهاء
هذه الزوبعة ،وأن ننحني أمام العاصفة وتعبر الريح ولكن لن ننكسر وعلينا
المحافظة على وجودنا وعلى أوالدن��ا ،على ارضنا من دون بيعها وندعو أال
يقدم أي لبناني على بيع ارضه ال المسيحي وال المسلم .انا ال يهمني المسيحي
الفرنسي أن يقيم معي ما يهمني هو المسلم اللبناني أن نقيم معاً ،وانا قلت
الفرنسي ألنهم االقرب إلينا».

«نداء بيروت» :لتجاوز االنق�سام الفل�سطيني

غ�ضب �شعبي من �أجل القد�س اليوم
انعقد «اللقاء من أجل القدس» في «دار الندوة» ،تحت
شعار «الستكمال انتفاضة القدس بانتفاضة فلسطين
واألم���ة» وم��ن أج��ل «تفعيل سبل التضامن م��ع أهلنا
المرابطين في األقصى والصامدين في فلسطين» ،بدعوة
من «الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة» ،في
حضور أحزاب ومنظمات وهيئات لبنانية وعربية.
بداية أعلن المنسق العام للحملة األهلية معن بشور
عن مشروع «نداء بيروت من أجل القدس» الذي ناقشه
الحاضرون بعد أن تاله باسم الحملة األهلية رئيس
التنظيم القومي الناصري سمير شركس ،ومما جاء فيه:
 - 1اعتبار يوم الجمعة في  ،2015/9/18يوم
غضب شعبي عربي إسالمي عارم تضامنا ً مع األقصى
وال��م��راب��ط��ي��ن ف��ي��ه ،وال��ق��دس ومقدساتها اإلسالمية
والمسيحية ،وفلسطين بشعبها ومقاوميها وأسراها.
 2دع��وة القيادات الفلسطينية إل��ى تجاوز حالاالنقسام المد ّمر للقضية والمشروع الوطني على قاعدة
االل��ت��زام ببرنامج المقاومة واالنتفاضة وتنفيذ كل
االتفاقات ذات الصلة .والعمل على انعقاد عاجل لإلطار
القيادي لمنظمة التحريرالفلسطينية.
 - 3توجيه التحية إل��ى شباب القدس لتصديهم
البطولي لالحتالل ،ولوحدتهم المتجاوزة كل الحواجز
التنظيمية والفصائلية ،وإلطالقهم انتفاضة شعبية
عارمة تستطيع إذا تطورت إلى انتفاضة ثالثة في كل
فلسطين أن تدحر االحتالل وتحرر األرض.
 - 4توجيه رسالة إلى السلطة الفلسطينية أن تسارع
إلى تنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بإنهاء
التنسيق األمني ،وكل المعاهدات واالتفاقات التي كبلت
نضال الشعب الفلسطيني وانتقصت من حقوقه الكاملة
في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على كل ترابه
الوطني وعاصمتها القدس.
 5دعوة الجماهير العربية واإلسالمية إلى ممارسةكل أشكال الضغط على حكوماتها وأنظمتها من أجل
قطع العالقات القائمة مع الكيان الصهيوني ،وإنهاء كل
أشكال التطبيع مع العدو.
 - 6اإلس��راع بإنهاء الحصار عن غ��زة ،واالحتالل
عن الضفة ،وإبقاء شعلة التضامن مع األسرى مرفوعة
في كل العالم ،وتحرير كامل فلسطين من آخر وأبشع

مشروع صهيوني عرفه التاريخ.
 - 7دعوة الدول الصديقة ،ال سيما دائمة العضوية
في مجلس األم��ن كروسيا والصين ،إل��ى التحرك في
المنظمات الدولية ،وفي مقدمها مجلس األمن ،التخاذ
ق��رارات ،تحت البند السابع ،تطالب بوقف االنتهاكات
في األقصى والقدس ،كما إلى تحويل الجمعية العمومية
لألمم المتحدة التي ستنعقد قريباً ،إلى منبر لقضية
فلسطين وإدان��ة جرائم الكيان العنصرية واإلجرامية
واإلرهابية ،وإعادة االعتبار للقرارات الدولية الداعمة
للحق الفلسطيني والمنددة بالعنصرية الصهيونية
خصوصا ً القرار الخاص بحق العودة والقرار القاضي
باعتبار الصهيونية مساوية للعنصرية.
 - 8دع��وة حكومة األردن إلى تحمل مسؤولياتها
كاملة ت��ج��اه األق��ص��ى باعتبارها صاحبة الرعاية
القانونية وط��رد السفير «اإلسرائيلي» من عمان ،كما
دعوة الحكومة المغربية إلى القيام بمسؤولياتها بما
يتعلق بالقدس بخاصة أن الرباط هي مقر لجنة القدس
وملك المغرب رئيسها.
 9توجيه التحية لكل أح��رار العالم لتضامنهممع قضية فلسطين وشعبها ومقاومته ،وهو تضامن
متصاعد كل يوم.
 - 10الدعوة إلى إقفال كل جرح نازف على مستوى
األم��ة ،ووقف كل أشكال العدوان واالحتراب والتدمير
والتوحش ال��ذي يشهده العديد من أقطارنا العربية،
وفتح المجال أم��ام الحوار بين المكونات السياسية
إلنجاز حل سياسي يحقق المطالب الشعبية ويسقط
األجندات والمخططات المشبوهة ويوجه األنظار باتجاه
العدو الرئيس لألمة ويحشد كل الطاقات لمواجهته.
 - 11ال��دع��وة إل��ى قمة عربية إسالمية ط��ارئ��ة ال
تستثني أي دول��ة من ال��دول العربية واإلسالمية من
المشاركة فيها ،العتماد استراتيجية عربية إسالمية
شاملة لكل المستويات م��ن أج��ل األق��ص��ى وال��ق��دس
وفلسطين ،وتجاوز كل العوائق التي تحول دون موقف
موحد بسبب هذه الذريعة أو تلك.
 - 12دع��وة وس��ائ��ل اإلع�لام اللبنانية والعربية
إل��ى االهتمام بما يجري من انتهاكات صهيونية في
القدس.

�صالح ا�ستقبل وفد ًا من اتحاد ال�شباب العربي
وت�أكيد �ضرورة التحرك لإنقاذ الأق�صى

صالح متوسطا ً أعضاء الوفد
استقبل األمين العام للمؤتمر العام
لألحزاب العربية قاسم صالح وفدا ً
من اتحاد الشباب العربي ض ّم األمين
العام مصطفى اقدارة واألمين العام
المساعد طاللخانكان وفاديحسامي،
حيث جرى التداول ،بحسب بيان صدر
عن المجتمعين « في التطورات التي
تشهدها أمتنا والتحديات واألخطار
التي تواجهها ،والمتمثلة باإلرهاب
الصهيوني ال��ذي يستهدف المسجد
األقصى من عصابات المستوطنين

الصهاينة الذين اقتحموا الحرم القدسي
ب��م��ؤازرة جيش االح��ت�لال ومشاركة
وزراء صهاينة ،بهدف تهويده وصوال ً
إلى هدمه وتشييد الهيكل المزعوم على
أنقاضه وقد استنكر المجتمعون هذا
االعتداء السافر واإلجرامي».
كما وجه المجتمعون «دع��وة إلى
القوى واألحزاب واالتحادات بالتحرك
العاجل لدعم المرابطين في المسجد
وإل��ى الفصائل الفلسطينية بالتوحد
وإط�لاق انتفاضة شعبية ثالثة مع

اس��ت��م��رار ق��وى ال��م��ق��اوم��ة بتصعيد
عملياتها ض ّد العدو لردعه عن تنفيذ
مخططاته».
كما أك���د المجتمعون «مواجهة
اإلره���اب التكفيري ال��ذي يعيث قتالً
وذب��ح�ا ً وت��دم��ي��را ً ف��ي س��وري��ة وليبيا
وال��ي��م��ن وم��ص��ر ألن���ه ي��خ��دم ال��ع��دو
الصهيوني وال��ق��وى االستعمارية
والرجعية العربية ،ووجهوا دعوة إلى
إنشاء جبهة شعبية عربية لمحاربة
اإلرهاب.

قداس القبيات

الم�شنوق عر�ض مع �سالم الأو�ضاع
ومع وفد زحلي مو�ضوع المطامر
استقبل رئيس مجلس ال��وزراء تمام س�لام في السراي الكبيرة ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،وت��ن��اول البحث األوض���اع األمنية
والتطورات على الساحة الداخلية.
واجتمع المشنوق ب��دوره في مكتبه مع وفد من كتلة ن��واب زحلة ضم
النائبين انطوان ابو خاطر وعاصم عراجي.
وحضر االجتماع رئيس اتحاد بلديات البقاع األوسط محمد البسط ورئيس
بلدية مجدل عنجر سامي العجمي ورئيس بلدية عنجر غارو بنبوكيان ورئيس
بلدية الصويري حسين عامر ومنسق «تيار المستقبل» في البقاع األوسط
أيوب قزعون ،وتم البحث في الملفات االنمائية التي تخص منطقة البقاع
األوسط وزحلة والجدل الحاصل حول إنشاء مطمر في منطقة المصنع.
بعد اللقاء قال عراجي« :لقد كانت جلسة مطولة لمدة ساعتين ،وجولة
أفق حول المطالب من كال الجهتين ،وموضوع المطمر المنوي إنشاؤه في
منطقة المصنع .وكان هناك ردود فعل قوية من األهالي في اإلعالم بسبب
عدم استشارة المنطقة وأهلها وبلدياتها واتحاد البلديات في البقاع».
وأض��اف« :ق��دم معالي الوزير شرحا ً وافيا ً عن الموضوع ،وأش��ار إلى
أن مسألة المطامر هي مسألة تشاركية بين البلديات وأهالي المنطقة
والفاعليات ،مما يعني أنه يجب استشارة البلديات وأهالي المنطقة واتحاد
البلديات .ويجب أن يسود التفاهم قبل الشروع في أي مشروع في المنطقة،
خصوصا ً مع الجهات المعنية ،وبإشراف برنامج األمم المتحدة االنمائي (يو
ان دي ب) ليعطي رأيه في المكان المقرر إنشاء مطمر فيه ،وإن كان صالحا ً
وغير صالح من الناحية البيئية ،وخصوصا ً أن منطقة المصنع هي مدخل
لبنان الشرقي وتعلو عن سطح البحر  ،1100من هنا جاء اعتراضنا ألن
فيها مياها ً جوفية من نبع شمسين الذي يسقي  31قرية وبلدة في البقاعين
األوسط والغربي».
وتابع« :لقد كان معالي الوزير متجاوبا ً جدا ً معنا وناقشنا معه الموضوع
وك��ان رأي��ه أن المسألة تشاركية ولن يحصل أي شيء إال بالتشاور مع
البلديات واتحاد البلديات واألهالي والفاعليات .والتواصل سيستمر مع
معالي الوزير».

التقى ميقاتي وفرنجية وال�صفدي وكرامي
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ماروتي من طرابل�س :بحثنا �سبل
م�ساعدة اللبنانيين في هذه الأوقات ال�صعبة

جانب من الحضور في المأدبة
ج��ال السفير اإليطالي في لبنان
ماسيمو ماروتي في مدينة طرابلس
أمس والتقى عددا ً من فعالياتها للبحث
في سبل تعزيز العالقات اللبنانية -
اإليطالية وتقديم المساعدات التنموية
للمدينة إضافة إلى أزم��ة النازحين
السوريين.
وال��ت��ق��ى م��اروت��ي خ�ل�ال الجولة
الرئيس نجيب ميقاتي ف��ي دارت��ه
وقال بعد اللقاء« :أنا سعيد بزيارتي
األولى لمدينة طرابلس والشمال ،ولقد
بحثنا مع الرئيس ميقاتي سبل تعزيز
العالقات اللبنانية  -االيطالية».
وأض���اف« :ت��داول��ن��ا ف��ي ع��دد من
األفكار والمشاريع التي تتعلق بتفعيل
الحركة االقتصادية في طرابلس،
والعالقات بين بلدينا تاريخية والتي
تعود الى عشرات السنين» ،وأمل بأن
«يستمر هذا التعاون لما فيه مصلحة
البلدين».
كما زار ماروتي رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجيه في بنشعي
وع��رض معه التطورات الراهنة في
البالد ،وشارك في اللقاء عضو المكتب
السياسي في المرده الدكتور البير
جوخدار.
كذلك التقى السفير اإليطالي النائب
محمد الصفدي يرافقه قنصل ايطاليا
الفخري في الشمال سعدي غندور.
وتخللت اللقاء جولة أفق واسعة تم
خاللها تبادل اآلراء ووجهات النظر
حول كافة األمور وأبرزها التطورات
ف��ي ل��ب��ن��ان خ��ص��وص �ا ً ال��وض��ع في
المنطقة عموماً .كما تم التوقف عند
األوضاع في طرابلس والشمال.
وأثنى الصفدي على «الدور الذي
تلعبه ايطاليا في لبنان ،وخصوصا ً
من خالل سفيرها ماروتي» ،واصفا ً
اي��اه «بالمتمرس بالديبلوماسية»،
معتبرا ً أن «زيارته طرابلس ولقاء
مسؤوليها للبحث معهم في الوضع
االقتصادي للمدينة خير دليل على
أن إيطاليا كانت وال تزال شريكا ً فاعالً
وأساسيا ً في اإلنماء في لبنان».

فرنجية مستقبال ماروتي
وكان ماروتي استهل جولته بلقاء
ال��وزي��ر السابق فيصل عمر كرامي
على رأس وفد من موظفي السفارة
اإليطالية ،في حضور غندور ومدير
مكتب ك��رام��ي ف��ادي ك���روم .وج��رى
البحث ف��ي ال��ع�لاق��ات اللبنانية -
اإليطالية وسبل تفعيل االتفاقات
وال��ت��ع��اون الثنائي ،باإلضافة إلى
البحث في أزمة الالجئين السوريين
في لبنان.
وقال السفير االيطالي في دردشة
مع اإلعالميين بعيد اللقاء« :أنا سعيد
بأن أفتتح زيارتي مدينة طرابلس
بزيارة معالي الوزير فيصل كرامي
بعد  3أش��ه��ر على تعييني سفيرا ً
اليطاليا ل��دى لبنان ،وال��ه��دف من
هذه الزيارة البحث مع المسؤولين
ف��ي ال��م��دي��ن��ة ف��ي ال��س��ب��ل ال��ت��ي من
خاللها يمكننا مساعدة اللبنانيين
والمؤسسات الرسمية اللبنانية في
هذه األوقات الصعبة».
ورح��ب ك��رام��ي بالسفير ماروتي
في طرابلس متمنيا ً أن تثمر زيارته
ن��ج��اح �اً .وق����ال« :ك��ان��ت ل��ن��ا جولة
أف��ق ف��ي ك��ل األح���داث التي تمر بها
المنطقة ،وش��ددن��ا ع��ل��ى م��وض��وع

اإلن��م��اء أو المشاريع المدعومة من
االتحاد االوروب��ي وإيطاليا ،وطلبنا
منه دع��م طرابلس وإدراج��ه��ا ضمن
هذه المشاريع ،ودائما ً زيارة سفراء
أصدقاء أجانب لطرابلس مرحب بها،
ونتمنى أن يحذو الرؤساء وال��وزراء
ح��ذو ال��س��ف��راء ،خ��ص��وص�ا ً بعد كل
األحداث األمنية التي مرت بها المدينة،
فهذا يوحي بالثقة».
وأض�����اف« :ت��ط��رق��ن��ا ال���ى أزم���ة
الالجئين السوريين في لبنان ،هذه
األزم��ة التي اضطرت رئيس وزراء
بريطانيا الى أن يزور لبنان ،وينتظر
أن ي��زورن��ا الرئيس الفرنسي لهذا
الغرض ،وذلك لإلطالع عن كثب على
ما يعانيه لبنان ج��راء هذه األزم��ة،
وفي رأي��ي أن حل هذه األزم��ة يكون
ب��ع��ودة النازحين السوريين الى
بالدهم».
وش��م��ل��ت ج��ول��ة م��اروت��ي زي���ارة
رئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس
بلدية طرابلس المهندس عامر الطيب
الرافعي ،في مكتبه في القصر البلدي.
وف��ي ختام ال��زي��ارة أول��م القنصل
غ��ن��دور للسفير اإلي��ط��ال��ي وال��وف��د
المرافق.

لقاء الأحزاب :ال قيمة لحوار ال ينتج منه
قانون لالنتخابات على قاعدة الن�سبية

المجل�س الماروني :م�صير ال�صيغة
يتوقف على اتفاق لحل كل العقد
اجتمعت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في
المدور ،برئاسة رئيسه الوزير السابق وديع الخازن ،وأصدر المجتمعون بيانا ً
أسفوا فيه «ألن تصل األوضاع في البالد إلى حد اإلفالس السياسي ،والشلل
المؤسساتي نتيجة ربط الخيارات الداخلية بالتطورات اإلقليمية ،وخصوصا ً
بما يحصل في سورية من موجات هجرة جماعية إلى أوروبا الغربية والشرقية،
التي دفعت االتحاد األوروبي وحملتهم على التحرك في اتجاه الدول التي تتحمل
أعباء النزوح الكبير ،ال سيما لبنان».
واعتبر أن «زيارة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إلى لبنان ،ومن
ثم الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند فيما بعد ،تأتي في سياق االهتمام الغربي
بمشكلة الالجئين والمساعدة على الدعم والمنح».
ونبه إلى «عدم تفويت فرصة التقاط مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،وإعادة إحياء الحوار الوطني سعيا ً للوصول إلى اتفاق يفضي إلى حل كل
العقد العالقة في سلة متكاملة» ،معتبرا ً أن «قدر لبنان أن يكون حوارا ً وشراكة،
وإال تعرض للعبث بتكوينه السياسي الذي إرتضاه خيارا ً نهائيا ً في تجربته
ودستوره».
وحذر من «أن الوقت بدأ يضيق ،ولم يعد هناك مجال للمناورة من هنا أو
هناك ،ألن مصير صيغة لبنان الفريدة يتوقف على اتفاق يفضي إلى حل كل
العقد العالقة».
وطالب «الحكومة بأن تولي قضية النفايات أولوية قصوى قبل هطول
المطر ،نظرا ً الى خطورة اإلن��زالق والحوادث وإنعكاس اإلنفالش فيها على
الصحة العامة» ،مؤيدا ً «حركة المتظاهرين ،ألنها تصب في وضع حد للفساد
الذي استشرى بعد إنفجار األزمة على وقع ملف النفايات ،إال أنهم تحفظوا على
إنحراف المسيرة عن خطها الصادق نتيجة تشابك المطالبين في شعاراتهم
المختلفة لئال ،كما يقال ،تضيع الطاسة وتضيع القضية التي يحاربون من
أجلها».
وأش��اد البيان بالزيارة األخيرة للبطريرك الكاردينال بشارة الراعي إلى
منطقة عاليه ،والحفاوة التي استقبل فيها من األهالي» ،مثنيا ً على مناشدته
«المتظاهرين الرافعين لواء المطالب المحقة أن يضعوا في أولوية مطالبهم
انتخاب رئيس جديد للبالد».
وهنأ األعضاء «المطران بولس عبد الساتر لترفيعه إلى الدرجة األسقفية
وتعيينه نائبا ً بطريركيا ً عن زغرتا ،واألب خليل شلفون بتسلمه رئاسة جامعة
الحكمة».
واختتم البيان مهنئا ً «الطوائف اإلسالمية الكريمة لمناسبة حلول عيد
األضحى المبارك».

عقد لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
اجتماعه ال��دوري في مقر حركة الناصريين المستقلين
«المرابطون» برئاسة أمين الهيئة القيادية للحركة العميد
مصطفى حمدان الذي أكد أن «فلسطين ال تحتاج أقواال ً بل
أفعاال ً جدية ،وأن تربة فلسطين ليست كفنا ً بل هي رحم
منه تولد كل األمة العربية ،وأن إيماننا واتكالنا هو فقط
على المرابطين والمرابطات في باحات المسجد األقصى
وعلى أهلنا في كل فلسطين وعلى كل الفصائل المناضلة
في الداخل الفلسطيني بمن فيهم أهلنا عرب  ،1948واتكالنا
على صواريخ أهلنا المقاومين المجاهدين رجال الله في
لبنان ،ألننا أدركنا منذ زمن أن األنظمة العربية وغيرها ال
تقدر على حماية األقصى ولسنا في وارد تجريبهم مجددا ً
ومن ج ّرب المج ّرب كان عقله مخرباً».
وسأل حمدان المتقاتلين في مخيم عين الحلوة« :أين أنتم
من األقصى؟ وأين قيادات الشعب الفلسطيني األشداء ضد
بعضهم بعضا ً والغافلين عن فلسطين؟ أين هم من رحمة
المسجد األقصى؟ وأي��ن اإلخ��وان المتأسلمون وفروعهم
«داعش» و«النصرة» و«القاعدة» وجيوش الفتح االسالمي
وغيرهم من حقد اليهود في المسجد األقصى؟».
واختتم حمدان مؤكدا ً أننا «دائما ً وأبدا ً سنسير باتجاه
المسار الصحيح فلسطين».

بيان

وفي اختتام االجتماع صدر بيان اعتبر أن «أي حوار
ال ينتج عنه إقرار قانون عصري لالنتخابات على قاعدة
النسبية ال قيمة له ومضيعة للوقت ومحاولة للتهرب من
هذا االستحقاق واإلبقاء على احتكار التمثيل والسلطة
والمحاصصة الطائفية بين أركان الطبقة السياسية الحاكمة

منذ تنفيذ اتفاق الطائف الذي جرى اإلمعان في عدم تطبيق
البنود اإلصالحية فيه».
وش��دد اللقاء على أن «إق��رار مثل هذا القانون الجديد
لالنتخابات هو المدخل للخروج من األزمة الشاملة التي
ترزح تحت وطأتها البالد».
وإذ دان «القمع ال��ذي مارسته ال��ق��وى األمنية بحق
المتظاهرين في وسط بيروت» ،مؤكدا ً أن «الحراك الشعبي
أثبت أنه قادر على إجبار السلطة السياسية على التراجع
أم��ام��ه» ،استنكر «م��ح��اوالت البعض مساواة الوطنيين
والمقاومين بالفاسدين والسعي إلى طرح شعارات تحرف
الحراك عن المسار الذي تريده الناس لتحقيق مطالبها
المحقة وفرض التغيير».
وتوقف اللقاء «أمام ذكرى مجازر صبرا وشاتيال والتي
تترافق مع قيام ق��وات العدو الصهيوني والمتطرفين
الصهاينة بالعدوان المتواصل على المسجد األقصى
والمصلين فيه» ،مؤكدا ً أن «مثل هذه الجرائم الصهيونية
المستمرة ال يمكن مواجهتها والتصدي لها إال بالعودة
للمقاومة المسلحة الكفيلة وحدها بردع المحتل وحماية
عروبة األقصى وفلسطين وصون حقوق الشعب العربي
الفلسطيني».
واستنكر اللقاء «االع��ت��داء ال��ذي تعرض ل��ه مسجد
سعدنايل من قبل أنصار العميل زياد الحمصي ومنع إمام
المسجد الشيخ بالل الشحيمي من إقامة صالة الجماعة
فيه ومن ثم تحطيم سيارته واالعتداء عليه وعلى المصلين
مما يعتبر أمرا ً خطيرا ً وغير مسبوق وعلى القوى واألجهزة
األمنية متابعة الموضوع ومالحقة الفاعلين وتوقيفهم
وإحالتهم إلى القضاء إلنزال العقاب بحقهم ليكونوا عبرة
لغيرهم».

