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 26جريح ًا في تظاهرة و�سط بيروت
والقوى الأمنية تف�ض الإ�شكاالت

با�سيل ت�س ّلم رئا�سة التيار و�أكد الإ�صرار على المنا�صفة

عون� :أعدكم برئي�س من رحم معاناة ال�شعب
رف��ض رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد
ميشال ع��ون المفاضلة بين الفوضى والرئيس
الدمية ،قائالً« :لتكن الفوضى إذا استطاعوا»،
لكنه أكد أنه سيكون هناك رئيس من رحم معاناة
المواطنين ونبض أحالمهم وآالمهم».
وخ�لال حفل «تجديد مسيرة التيار الوطني
الحر» الذي اقامه «التيار» في الذكرى العاشرة
على ميثاقه ،في بالتيا -جونية ،بحضور عدد
كبير من الشخصيات السياسية وحشد واسع من
جمهور ومناصري التيار الوطني الحر ،شدّد العماد
عون ،على أنّ المجلس النيابي الحالي ال يستطيع
انتخاب رئيس ،داعيا ً إلى إعادة الكلمة الفصل إلى
الشعب اللبناني.
وأوضح العماد عون أن األزمة الكبرى هي عجز
الدولة عن إص�لاح قانون االنتخاب ،مؤكدا ً أنه
باق في نضاله ،قائالً« :قطعت على
لن يتقاعد بل ٍ
نفسي عهدا ً لشهدائنا انني لن أوق��ف نضالي إالّ
عندما ينتهي عمري لنبني وطننا ألوالدنا».
وف��ي��م��ا أع����رب ع���ون ع��ن ق��ل��ق��ه «م���ن ال��ف��س��اد
المستشري في الدولة وال��ذي أصبح كالسرطان
في مراحله األخيرة» ،قال« :التمديد لمجلس النواب
الحالي أفقد السلطة امكانية استمرارها في الحكم»،
وأضاف «األزمة الكبرى هي عجز الدولة عن إصالح
قانون االنتخاب» ،ودعا «إلصالح قانون االنتخاب
بشكل أس��اس فالقانون الحالي ال يؤمن التمثيل
الصحيح للشعب اللبناني» ،مشددا ً على اننا «لن
نقبل االّ بعودة الكلمة الفصل الى الشعب اللبناني
مصدر السلطات».
ول��ف��ت العماد ع��ون ال��ى ان «تعزيز ال��وح��دة
الوطنية وارس��اء عالقة جيدة مع دول المنطقة
يحصنان لبنان» ،وقال« :دعوتنا لتحسين العالقة
مع سورية ألنها دولة شقيقة مجاورة وحدودها
م��ع لبنان المدخل الوحيد لنا للشرق االوس��ط
وهناك مسؤولية أمنية مشتركة على الحدود بين
الدولتين» ،وش��دد على أن��ه «بفعل التفاهم مع
حزب الله استطعنا ان نحفظ االستقرار والطمأنينة
للبنانيين».
وأضاف« :المجلس النيابي الحالي ال يستطيع
أن ينتخب الرئيس ،ونحن ال ولن نقبل إال بعودة
الكلمة الفصل إلى الشعب اللبناني مصدر السلطات
كي يمحو الباطل .الفساد المستشري في شرايين
الدولة يقلقنا ،واألكثرية المسيطرة على الحكم منذ
العام  1992غيبت قواعد المحاسبة ونامت نواطير
مجلس النواب فأسقطت مراقبة أعمال الحكومة
فغطى صمت النواب الفساد».
عربياً ،قال« :ال يجهل أحد الفوضى التي تحدث

عون متحدّثا ً خالل االحتفال
في العالم العربي والتي سميت بالربيع العربي
وهي في الحقيقة الجحيم العربي ،ومع ما نسمع
هذه األيام من تصاريح لألوروبين من تحديد أعداد
الالجئين لديهم ،نسأل هل يستطيع لبنان تحمل
ما عجزت ال��دول العربية واألوروب��ي��ة عن تحمله
مجتمعة؟».
وختم قائالً للحضور« :أعدكم سيكون لكم رئيس
من رحم معاناتكم ونبض أحالمكم وآمالكم».

باسيل

وسبقت كلمة العماد عون كلمة لرئيس التيار
الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل دعا
فيها الى «ملء ساحات بعبدا والتجمع أمام قصر
بعبدا في  11تشرين األول» .ولفت الى أن «الوطن
ال يقوم االّ عبر جهد جماعي عبر كتل سياسية
ضاغطة».
وتوجه باسيل الى المقاومين ،قائالً« :حماكم
ّ
الله وسنخجل موتا ً إن أت��ت الساعة وأت��ى يوم
الواجب ان لم نقم بواجبنا على ارض لبنان»،
توجه باسيل للمحتلين بالقول« :سنقاتلكم
كما
ّ
بجيشنا وبشعبنا ومقاومينا» ،ولالرهابيين شدد
على «دحرهم عسكرا ً وفكراً».
وتوجه باسيل أيضا ً لالستقالليين ،موضحا ً
أن «االس��ت��ق�لال ممارسة ف��ي السياسة م��ن دون
وصاية خارجية وممارسة بالقتال ضد اسرائيل

والتكفيريين» ،أما ألهل الشراكة فأكد باسيل «اننا
عن المناصفة غير متزحزحين والعيش الحر على
صخرة في لبنان هو أفضل من تعايش مذلٍ».
وسأل الوزير باسيل المطالبين بالكهرباء «أين
كنتم عندما ت ّم تعطيل خطة الكهرباء؟» ،كما سأل
«المطالبين بالمياه التي هي حقكم ،أين كنتم عندما
توقفت مشاريع السدود؟» ،وللمطالبين بحل أزمة
النفايات سأل «أين كنتم عندما خسرنا التصويت
م��رات وم���رات ف��ي مجلس ال���وزراء لوقف مهزلة
التمديد للنفايات؟»
وفي رسالته للمسلمين في لبنان ،قال باسيل:
«ل��ن نختار بديالً عنكم شريكا ً ول��ن نكون سوى
مصدر طمأنينة».
وشدد الوزير باسيل على «أنّ من يريد أن يتحدّث
عن مسيحيّي الشرق وعن حماية األقليات فليتحدّث
معنا» ،مشيرا ً الى انّ الذي «يدافع ويريد أن يحافظ
على التعدد بالشرق عليه ان يحافظ علينا أوالً».
وع��ن انتخابات التيار الوطني ال��ح��ر ،كشف
باسيل أن التيار سيكون «أول تيار سياسي يعتمد
النسبية في انتخاباته ،ويقوم على المبادئ وقضية
ومؤسسة تحمل القضية».
وتوجه باسيل الى رئيس تكتل التغيير واالصالح
ّ
العماد ميشال عون ،قائالً« :ال تستسلم ...ونريد
رئيسا ً يحارب اإلره��اب والفساد ويحفظ األرض
ويبقي على الكيان».

بو �صعب في جولة جنوبية:
بع�ض ال�سيا�سيين يعرقل �إقرار ال�سل�سلة
أمل وزير التربية والتعليم العالي
إلياس بو صعب من المبادرة التي
يقوم بها الرئيس نبيه بري في أن تصل
الى النجاح وتضع حدا ً للشلل الذي
يصيب كل مرافق الدولة ويعطل حياة
المواطنين ،متهما ً بعض السياسيين
بعرقلة سلسلة الرتب والرواتب.
وخ��ل��ال رع��اي��ت��ه ح��ف��ل ت��ك��ري��م
الناجحين في الشهادات الرسمية
للمرحلتين المتوسطة والثانوية،
الذي أقامه اتحاد بلديات قضاء بنت
جبيل في المدينة ،في حضور النائبين
حسن فضل الله وعلي بزي ،أشار بو
صعب إل��ى «أن ه��ذا الوطن ال يسير
إال بالشراكة الحقيقية ،ونأمل من
المبادرة التي يقوم بها الرئيس بري
في أن تصل الى النجاح ألن الظروف
التي نمر بها في لبنان والمنطقة هي
ظروف صعبة جداً ،والعدو الصهيوني
شريك للعدو التكفيري الموجود في
شرق لبنان وعلى الحدود في سورية،
ونقول للعدو التكفيري ب��أن لبنان
سيكون عصيا ً عليك كما كان عصيا ً
على العدو االسرائيلي».
وأض����اف ب��و ص��ع��ب« :ن��أم��ل في
أن يكون الحوار مثمرا ً ويضع حدا ً
للشلل الذي يصيب كل مرافق الدولة
ويعطل حياة المواطنين .فالنفايات
التي لم يتمكن القائمون على الوطن
من ايجاد حل لها أو من الكهرباء التي
يعرقلون خطة وزرائنا لزيادة االنتاج،
فيما تغرق البالد ومرافقها الحيوية
بالعتمة أو التعيينات االمنية التي
جعلوا منها معجزة ،فيما التعيينات
االخ��رى تسير بسهولة وأن الحراك
الشعبي م��ؤش��ر مهم على حيوية

بو صعب متوسطا ً بزي وفضل الله في بنت جبيل
الشعب وفشل السلطة».

فضل الله

ب��دوره ،أش��ار فضل الله في كلمة
له الى أن «المقاومة من خالل معادلة
التكامل مع الجيش والشعب كانت
تحاول أن توفر مظلة الحماية ،فنحن
نحتاج إلى مظلة أخرى ال تتوافر إال
من خالل إصالح الدولة وتغيير الكثير
م��ن حاالتها المهترئة التي أورثنا
إياها أولئك الذين استأثروا بالسلطة،
وح��رف��وا الكتاب عن مواضعه ،ولم
يلتزموا بالدستور وال بوثيقة الوفاق
الوطني التي كان أول بنودها أن تكون
الشراكة شراكة حقيقية ،وتفترض
أن يكون للبنان رئيس ق��وي ممثل
لبيئته وطائفته ومعبر عنهما ،وقد
عبرنا عن هذا سرا ً وعلناً ،وفي الحوار
وخارجه».

بزي

وأشار بزي الى أنه «حين أطلق دولة
الرئيس نبيه بري مبادرته للحوار أراد
من خالل ذلك أن يفتح ضوءا ً في هذا
النفق الطويل علّنا جميعا ً كلبنانيين
على اختالف احزابنا وانتماءاتنا أن
نخرج من هذا النفق».

جولة

وكان سبق االحتفال جولة للوزير
بو صعب بدأها من بلدة رميش حيث
وض��ع اكليالً من ال��ورد على ضريح
الشهيد اللواء الركن فرنسوا الياس
الحاج وضريح الشهيد النقيب سامر
طانيوس ،بعدها انتقل الى قاعة بلدية
رميش حيث كان في استقباله رئيس
البلدية وذوو الشهداء ،وفاعليات
تربوية وحشد من أهالي البلدة.

شهدت شوارع العاصمة بيروت
في اليومين الماضيين سلسلة من
التحركات والتظاهرات لمجموعات
الحراك المدني ،كان أبرزها المسيرة
التي انطلقت م��ن ب��رج حمود الى
ساحة النجمة وذلك اعتراضا ً على
مكب برج حمود ،تخللها اشكاالت
وتدافع بين المتظاهرين والقوى
األم��ن��ي��ة ال��ت��ي تمكنت م��ن ضبط
الوضع.
وانطلقت أمس مسيرة بدعوة من
الحراك المدني من برج حمود الى
ساحة النجمة ،وذلك اعتراضا ً على
مكب ب��رج حمود ،ورفضا ً للتقنين
الكهربائي ولمطالبة المسؤولين
بتحمل مسؤولياتهم.
وق��ط��ع��ت ال��ط��ري��ق م��ن تقاطع
ال��دخ��ول��ي��ة ب���رج ح��م��ود ب��ات��ج��اه
الجميزة .وعند وص��ول التظاهرة
الى ساحة الشهداء في وسط بيروت
وقع إشكال أمام مبنى «النهار» بين
ع��دد م��ن المتظاهرين بسبب رفع
صور لرئيس مجلس النواب نبيه
بري ورئيس «اللقاء الديمقراطي»
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د ج��ن��ب�لاط ورئ��ي��س
الحكومة السابق سعد الحريري،
وكتب عليها «رموز الفساد» .وأقدمت
مجموعة من المواطنين على اإلعتداء
بالضرب على الشخص ال��ذي كان
يرفع الصور وتطور اإلشكال على
نحو كبير قبل أن تتدخل مجموعة
من مكافحة الشغب لفض اإلشكال
وأوقف بعض األشخاص .وفرضت
قوى األمن الداخلي طوقا ً أمنيا ً في
ساحة النجمة ،بالتزامن مع وصول
ال��ت��ظ��اه��رة الرئيسية إل��ى ساحة
الشهداء.
وأعلنت قوى األم��ن الداخلي أن
عناصرها يعملون جاهدين على
فض اإلش��ك��االت بين المتظاهرين
إنما الفوضى تصعب هذه المهمة،
داعية المتظاهرين إلى الحفاظ على
سلمية التحرك.
وبعد ذلك ،تمكنت القوى األمنية
م��ن إن��ه��اء أع��م��ال الشغب وإب��ع��اد
ال��م��س��ب��ب��ي��ن ل��ل��ش��غ��ب م���ن محيط

التظاهرة ،وانتشرت عناصرها حول
المتظاهرين لحمايتهم .وشهدت
ساحة الشهداء تدافعا ً بين القوى
األم��ن��ي��ة والمتظاهرين الراغبين
ب��خ��رق ال��ط��وق األم��ن��ي وال��دخ��ول
إل��ى ساحة النجمة ،ال��ى أن تمكن
المتظاهرون من الدخول الى الشارع
بالقرب من مبنى بلدية بيروت الذي
ي��ؤدي الى ساحة النجمة من دون
أي تصادم مع القوى األمنية.

بيان قوى األمن

وأصدرت المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي ،بيانا ً قالت فيه« :يقوم
عدد من المتظاهرين بمحاولة خرق
السياج األمني للدخول الى ساحة
النجمة ،يهم المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي ان تعلن للرأي العام
ما يلي :أوالً :حق التظاهر السلمي
مصان وفقا ً للقانون ،وتحفظ قوى
األمن الداخلي هذا الحق للمواطنين.
ث��ان��ي��اً :يحق للسلطة المختصة
تعديل مسار التظاهرات ونقطة
النهاية ،وهذا ما يحصل في مختلف

دول العالم الديمقراطي .فالمهم أن
تكون حرية التعبير مؤمنة بغض
النظر عن أي مكان ،ثالثاً :إن مخالفة
ه��ذا ال��ق��رار يعتبر انتهاكا ً لحرية
التعبير وت��ع��دي��ا ً على ال��ق��ان��ون.
ويرجى من القيمين على التظاهرات
إبداء المزيد من التعاون مع القوى
األمنية الساهرة على أمن المواطنين
والممتلكات العامة والخاصة على
حد سواء».
وأع��ل��ن األم��ي��ن ال��ع��ام للصليب
األحمر اللبناني جورج كتانة ،عن
إصابة  26شخصاً ،في اإلشكاالت
ال��ت��ي ح��ص��ل��ت خ�ل�ال ال��ت��ظ��اه��رة،
 12منهم أسعفوا ميدانيا ً من قبل
الصليب األحمر 5 ،مصابين نقلوا
إلى مستشفى الجامعة األميركية:
اث��ن��ان نقلهما ال��ص��ل��ي��ب األح��م��ر
والثالثة اآلخ��رون بوسائل مدنية،
بينما نقل  9مصابين إلى مستشفى
رزق بوسائل مدنية.

«سوق أبو رخوصة»

وك���ان ع���دد م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن قد

تجمع يوم السبت الماضي بدعوة
من حملة «بدنا نحاسب» ،في وسط
بيروت التجاري رافعين شعارات
«س���وق أب��و رخ��وص��ة» ل��ل��رد على
رئيس جمعية تجار بيروت نقوال
شماس ال��ذي أع��رب عن رفضه من
تحويل وسط بيروت التجاري إلى
«سوق أبو رخوصة».
ون��ش��ر ال��م��واط��ن��ون بضائعهم
ع��ل��ى األرص���ف���ة لبيعها ب��أس��ع��ار
زه��ي��دة ،وذل���ك للتشديد على أن
«أس���واق بيروت التجارية ليست
حكرا ً على فئة أو طبقة محددة من
المواطنين».

حملة «منا مزبلة»

وأك���دت حملة «منا مزبلة» من
جهتها ،في بيان« ،أن عكار هي أم
الصبي وهي األولى بكل جهد تقدمه
الحملة» .وش��ك��رت «ك��ل م��ن يرفع
الصوت عاليا ً في بيروت باسم عكار
ولكنها تفضل أن تسخر إمكاناتها
لعكار وأهلها وأن تتحرك بين قراها
من اآلن وصاعداً».

�أكد �أن �إنهاء الهجمة التكفيرية بات قريب ًا

حزب اهلل :الرئي�س القوي �إما الإنتظار �ألف عام

أشار رئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى أن
«خطة وزير الزراعة أكرم شهيب في شك ٍل عام تهدف إلى التشارك في عبء
النفايات ،أي أن على كل منطقة أن تتحمل ،فإذا نجحت الخطة وأ ّمنا مكبا ً
في عكار ،وآخر كما طرحته في الحوار ،حيث لم أتكلم بالحوار سياسيا ً
بل «بالنفايات» ،وهذا أفضل ،ألن األمور الكبرى ليست عندنا ،فانتخاب
رئيس ليس لدينا ،نريد من يأتي ليجمعنا في مكان ما ويقول لنا تفضلوا
كما فعلوا معنا في الدوحة في قطر في المرة الماضية».
ولفت جنبالط ،خالل لقاء تشاوري في بلدة الوردانية ،إلى أنه «كما
تقسمت النفايات ،علينا أن نزيل هذا العبء في بيروت وبعض مناطق
جبل لبنان المتراكم منذ  17تموز موعد اإلقفال على أن يفتح لسبعة أيام
فقط ويقفل ليعالج في مرحلة ما بعد اإلقفال ،بانتظار المرحلة المستدامة
بعد سنـة ونصف السنـة حيـث تحـل كل منطقة نفاياتها منفردة أو
مجتمعة».
وأشاد جنبالط إلى أنني «ال أرى شخصيا ً إمكان انتخاب رئيس توافقي
للجمهورية في الوقت الراهن ،ألن هناك انقساما ً سياسيا ً في البلد ،وال أرى
ظروفا ً محيطة إقليمية ودولية للوصول إلى ذلك ،وكما فعلوا في المرة
الماضية في الدوحة ،حيث وضعونا في الفندق ثالثة أيام للمحادثات في
ما بيننا برئاسة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة ورئيس الوزراء
آنذاك حمد بن خليفة ،وفي النهاية وصلنا إلى تسوية ،وقد تأخرنا بعض
الشيء ألن كان هناك خالف حول قانون الـ  60حول منطقتي الباشورة
والرميل ،وفي النهاية اتفقنا».
وأضاف جنبالط« :أتمنى اليوم أن يأتي أحد ما ويأخذنا إلى جزيرة،
وقد سميتها الخليج الفارسي ،فأنا أعلم أنه خليج عربي ،ويمكننا أن
نسميه خليج إسالمي كحل وسط ،ولكن بما أن تسوية أميركية – إيرانية
تمت ،فال بد أن يأخذنا األميركيون واإليرانيون إلى هناك لكي نتفق ،أو
في خليج البحر الهندي .في إحدى الجزر ،ألنني ال أرى ظروفا ً في الوقت
الراهن النتخاب رئيس ،هناك هيئة وحيدة فقط باقية ،هي مجلس الوزراء
الذي تتمتع بكل صالحيات الرئاسة ،فإذا مشي مجلس الوزراء ،عندها
نستطيع وضع مرسوم بما يسمى تشريع الضرورة».
وأشار إلى «مطلب محق للعماد ميشال عون في ما يتعلق بقائد فوج
المغاوير العميد شامل روكز ،وهنا نصطدم ببعض العراقيل السياسية،
وقد قال لي لواء في الجيش اللبناني أننا نستطيع حل هذه العقدة في
ما يتعلق بالعميد روكز باعتماد قانون الجيش العام  1979الذي ينص
على أن في بعض القطاعات يمكننا أن نرقي ونصل إلى ثمانية ألوية،
وهنا أريد احترام تراتبية الجيش التي يتولى إدارتها بحسن قائد الجيش
العماد جان قهوجي .هذا مطلب محق ،كي ال ندخل غدا ً في شلل إضافي
وتظاهرات إضافية».

أكد حزب الله أن رفع الفيتو عن المرشح األقوى مسيحيا ً
ووطنيا ً بات مفتاح الحلول لألزمات القائمة .أو أننا سننتظر
ألف عام ليأتي رئيس مغاير لهذه الموصفات.
وخالل مواقف عدد من قيادييه ،شدد حزب الله على أن
النقطة األخيرة في إنهاء الهجمة التكفيرية باتت قريبة.
رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد
هاشم صفي الدين «أننا وصلنا إلى خطوة متقدمة جدا ً
في مواجهة هذه الهجمة التكفيرية وفي مواجهة هذا
المشروع األميركي التكفيري الذي أراد أن يفتت األمة
ويشتت قدراتها وطاقاتها ،ولم يعد هناك سوى القليل من
أجل الوصول إلى النقطة األخيرة في إنهاء هذا الصراع
وموحدة وقادرة على
الذي هو لمصلحة بقاء األ ّمة قوية
ّ
مواجهة التحديات».
وأك��د السيد صفي الدين خ�لال احتفال تأبيني في
بلدة قبريخا الجنوبية ،أن «إيران فرضت حقها ونفسها
في المعادلة والمنطقة ،وأصبحت رقما ً ال يمكن ألية
قوة في المنطقة أو في العالم أن يتجاوزه ،وذلك بعد
اإلنجاز الكبير الذي حصل على مستوى االتفاق النووي
مع الدول الكبرى ،كما أن المنطقة أمام مستقبل سوف
تتعدل فيه موازين القوى والتغيير ،متسائالً« :أين
نحن أمام هذه المتغيرات ،وأين هو موقعنا ،وهل أن ما
يتحدث به بعض اللبنانيين عن إقحام أنفسنا في حرب
ال شأن لنا بها هو صحيح ،أم أن هؤالء الذين راهنوا على
رهانات خاطئة هم الذين طالما أقحموا لبنان في رهانات
سياسية خاطئة وفاشلة».
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على
عدم السماح إال بإقامة سلطة تتحقق فيها شراكة وطنية
حقيقية في الداخل اللبناني.
وقال رعد خالل االحتفال التكريمي الذي أقامه حزب
الله بمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد علي محمود معتوق
ف��ي ت��ول ،أض��اف« :ن��ري��د رئيسا ً للجمهورية صناعة
وطنية ،ال نريد أسما ًء تتداولها أروقة السفارات فضالً عن
دول الخارج ،بكل بساطة وصراحة نحن في حاجة إلى
رئيس جمهورية قوي في شعبه وفي بيئته يملك حيثي ًة
شعبية ويملك عقالً سياديا ً وروحا ً وطني ًة وال يستجيب
إلم�لاءات ،والتجربة معه قد خبرته فكان ناجحاً ،ومن

في جهاده والتزامه حتى قضى شهيداً ،فالتحية
والسالم لروحه الطاهرة وألرواح كل شهداء العزة
والكرامة في لبنان وفلسطين التي ينتهك العدو
الصهيوني فيها حرمة إنسانها قتالً وأسرا ً واحتالال ً
وتدنيسا ً للمسجد األقصى أول��ى القبلتين وثالث
الحرمين الشريفين ،وس��ط صمت دول��ي ،وتخاذل
أولي القربى أمام هذه الجريمة الكبرى بحق األمة
اإلسالمية جميعها».
وختم فتحعلي« :سنبقى السند الداعم للشعوب
المظلومة في العالم ،وسنبقى على مواقفنا الثابتة
في مواجهة كل المؤامرات المستكبرة التي تستهدف
الدول الداعمة للمقاومة».

زعيتر

واعتبر الوزير زعيتر في كلمته «أن خيارا ً دائما ً
إن في التحرير أو في استكمال البناء والنهوض،
فأي تحرير يبقى ناقصا ً إذا لم يستكمل بالوسائل
المجدية والجدية في تعزيز التحرير وإعادة المواطن
إلى وطنه .والوطن ال يعرف دينامية تحدي أسباب
َ
يعن بالتنمية واإلنماء ،ألنه
الصمود والتحرير اذا لم
من مخاطر النصر عدم متابعة مستلزماته واالكتفاء
بمجرد التغني به والنوم على أمجاده ،فالتحرير
هو فعل مقاومة مستمرة ،مقاومة التخلف باإلنماء
المستمر واإلعمار البناء والنهوض المالئم ،ونقول
للعالم أجمع كما أن لبنان لم ولن ينهزم أمام العدو
الصهيوني فهو لن ينهزم أم��ام اإلره��اب التكفيري
الحاقد».

القوى االمنية تفض اإلشكال في وسط بيروت

جنبالط :ظروف انتخاب الرئي�س
غير متوافرة ...فلنتفق على النفايات

فتحعلي من البقاع� :سنبقى ال�سند الداعم لل�شعوب المظلومة في العالم
أكد السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي أن
«الجمهورية اإلسالمية في ايران ستبقى السند الداعم
للشعوب المظلومة في العالم ،وستبقى على مواقفها
الثابتة في مواجهة كل المؤامرات المستكبرة التي
تستهدف الدول الداعمة للمقاومة».
وخالل رعايته المشاريع المقدمة من الهيئة اإليرانية
للمساهمة في إعادة إعمار لبنان لمنطقة البقاع وتكريما ً
لعطاءات رئيس الهيئة الشهيد المهندس حسام خوش
نويس ،بمشاركة وزير األشغال العامة والنقل غازي
زعيتر ،أضاف فتحعلي« :أوج��ه تحية شكر وتقدير
لإلخوة األعزاء في الهيئة اإليرانية للمساهمة في إعادة
إعمار لبنان على إتاحتهم هذه الفرصة الطيبة للقائكم
في حفل افتتاح المشاريع المقدمة لمنطقة البقاع،
العزيزة علينا من لبنان الشقيق ،بقاع سيد شهداء
المقاومة اإلسالمية السيد عباس الموسوي ،بقاع العلم
والجهاد والمجاهدين والشهداء الذين بذلوا أنفسهم
ودماءهم في سبيل إعالء كلمة الله تعالى دفاعا ً عن
أرضهم ووطنهم ضد الغزاة الصهاينة ،فسطروا أعظم
مالحم البطولة واالنتصار في أيار عام  2000وتموز
عام  ،2006معلنين بداية عصر االنتصارات ،لتثبت
المقاومة اإلسالمية بمجاهديها األب��ط��ال وشعبها
المقدام أنها من أمة عظيمة تصنع االنتصار وعصية
على القهر واالحتالل».
وقال« :أتى الشهيد المهندس حسام خوش نويس
إلى ربوع هذه األرض ،حامالً في قلبه شوق الشعب
اإليراني وتقديره لشعب لبنان وأرضه ،موجها ً وجهه
شطر قبلة الجهاد القدس وفلسطين ،مجاهدا ً متفانيا ً
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فتحعلي وزعيتر خالل االحتفال

أراد أن يكسب الوقت لكي يأتي لنا برئيس جمهورية من
غير هذا الصنف إنه يضيع وقت البالد ،سننتظر ألف عام
حتى نأتي برئيس من هذا الصنف».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
«دعم المرشح القوي الذي يمثل غالبية وازنة ،انطالقا ً من
القواعد المعمول بها في اختيار من يتولى المواقع األولى،
سواء كان في الحكومة أم في رئاسة المجلس النيابي»،
معتبرا ً أن «التعامل وفقا ً لقواعد مختلفة سيؤدي إلى ما
نمر به من أزمة ،كما أن التعامل من أجل اإلتيان برئيس
ال يمثل الغالبية المطلوبة يُشعر فريقا ً من اللبنانيين
بالتهميش والغبن».
وخ�لال رعايته حفل التخرج السنوي ال��ذي أقامته
ثانوية المصطفى  -صور لطالبها الناجحين في الشهادات
الرسمية ،أشار الى أن «العودة إلى منطق الشراكة وإلى
احترام القواعد المتبعة في اختيار من يمثل التوازن
الطائفي في لبنان هو الطريق الصحيح من أجل خروج
لبنان من أزمته ،وهو المدخل من أجل الوصول إلى قانون
انتخابات ،ليكون هناك تمثيل عادل وصحيح».
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي
أننا «نريد رئيسا ً يحقق الوفاق الوطني ،وكما أن لرئاسة
الحكومة ورئاسة المجلس النيابي من يعبر عن أكثريتهما
الطائفية ،فمن حق الجنرال عون وهو الممثل لألكثرية
المسيحية ،أن تكون له سدة الرئاسة ،وفي ذلك تكريس
للوفاق الوطني وترسيخ للوحدة الوطنية ورسالة إيجابية
إلى المسيحيين في الشرق ،وتحقيق لمعنى الرئيس الذي
ال يشترى بمال وال ُيرهَ ب بتخويف ،وهو القادر على رعاية
التوازن وتحقيق الشراكة في السلطة».
وخ�لال حفل تدشين بئر ارت��وازي��ة لتغذية البلدة
بالمياه في بلدة سلعا الجنوبية ،أض��اف« :إن أهمية
الحوار الذي يرعاه دولة الرئيس نبيه بري ،يجب أن
تتجلى في قدرته على إطالق حوار لم ينطلق حتى اآلن
بين طرفين في لبنان من جهة حزب المستقبل والتيار
الوطني الحر ،فبعد أن قمنا بالحوار مع تيار المستقبل،
وال يمكن لهذا التفاهم أن يتم إذا لم يقر الفريق اآلخر
بحق التيار الوطني الحر في الحصول على ما كرسه له
الدستور والعرف والميثاق».

�شددت على �أن دعوة بري فر�صة لإنقاذ الوطن

«�أمل» :الأولوية النتخاب رئي�س و�إقرار قانون انتخابي
دع��ت حركة أم��ل ال��ى ع��دم المس
بالكرامات والرموز ،ورأت في مبادرة
الرئيس نبيه بري الحوارية فرصة
إلنقاذ الوطن ،وش��ددت خالل مواقف
عدد من مسؤوليها على أن األولوية هي
انتخاب رئيس واقرار قانون انتخابي.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د النائب أي��وب
حميد أن «دع��وة الرئيس نبيه بري
إلى الحوار ج��اءت لتستنقذ الوطن،
من خالل ع��ودة التشريع ،وانتخاب
رئيس للبالد ،والتوافق على آلية العمل
في مجلس الوزراء ،ولنصل إلى قانون
انتخابي».
وخالل احتفال في الذكرى السنوية
للشهداء داوود داوود ومحمود فقيه
وحسن سبيتي وعلي قمحية ،في
كفرصير ،أضاف حميد« :أن انتخاب
رئ��ي��س ه��و أول��ي��ة ،وال ي��ج��وز على
األق��ط��اب تجاهل ه��ذه القضية التي
تعيد للبنانيين ثقتهم بوطنهم ،وإذا
لم ننجز هذا االستحقاق ،هل نعطل
ما تبقى من أمور فيها خالص لبنان
أيضاً؟ إذا لم نستطع أن نتوافق على
ق��ان��ون انتخابي ج��دي��د م��ع اعتماد

النسبية وتوسعة المحافظة أو القضاء
االنتخابي بدءا ً بلبنان دائرة انتخابية
واحدة إلى ما يمكن أن يكون بتوافق
األط��راف المعنية ،ف��إن ذل��ك سيكون
بداية الحلحلة للباقي».
وأش��ار الى أن «موضوع النفايات
ه��و فضيحة ،لكنها إذا نظرنا إلى
عمقها نجد النظام الطائفي الفاسد.
على اللبنانيين صياغة نظام عصري
يعطي للمواطن حقا ً ويعطي اإلنسان
الكرامة والكيان واألمن ،واالنطالق إلى
رحاب واسعة في هذا الوطن واألمة»،
كاشفا ً أن «الحركة» «لن تنجر إلى لغة
الشارع ،ولن تستغل إثارة الفتن ليكون
لبنان في إطار التناحر والفوضى ،كما
رف��ض اس��ت��غ�لال ال��ش��ع��ارات للمس
بالمؤسسات العسكرية واألمنية ألنها
الضمانة المتبقية لوحدة لبنان».
وقال النائب علي بزي« :ن��درك ان
هناك نفقا ً وعتمة في هذا البلد ودائما ً
بتصدر دول��ة األخ نبيه ب��ري ليفتح
طاقة أو ك��وة ف��ي عتمة ه��ذا النفق،
ومبادرته الداعمة للحوار لكل األطراف
السياسية ال��ى ان نرتب اولوياتنا

كلبنانيين ونتفنن في صناعة الخير
العام وليس العكس وكذلك التفنن
بالعمل المؤسساتي وليس التعطيل».
وخ�لال أسبوع المرحومين محمد
س��رح��ان وم��ح��م��د ع��ط��وي ف��ي بلدة
كفركال ،تابع« :في الوقت الذي نؤيد
وندعم صرخة الناس الحقيقية التي
تعبر ع��ن وجعها وألمها ف��ي الماء
والكهرباء والحياة الكريمة ،نحذر
المس بالكرامات والرموز ،التي لوالها
لكنا نفتش ع��ن وطننا ف��ي مقبرة
التاريخ» معتبرا ً أن «هناك فرقا ً كبيرا ً
بين ان تنتقدني سياسيا ً لتصوب
لي األداء وبين ان تتعرض لكرامتي
ولشخصي ،واذا كان هذا الحراك يريد
فعالً تغيير الواقع السياسي في البلد
فإننا بأمس الحاجة لهذا التغيير».
وتوجه بزي لجميع االطياف قائالً:
«تعالوا لنشبك األيادي ولنعمل على
ان يكون لبنان كله دائرة واحدة على
اساس النسبية ،وتعالوا لنطبق اتفاق
الطائف ونقوم بتشكيل الهيئة العليا
إللغاء الطائفية السياسية في هذا
البلد».

