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عبس :سنحول قصر بعبدا من فارغ و لو سكنه رئيس
الـــى قصر الشــــعب مجـــــــــددا
نظم القٌادي فً التٌار الوطنً الحر المهندس زٌاد عبس فً مكتبه فً االشرفٌة لقاء بعد الظهر مع فاعلٌات واهالً مناطق االشرفٌة
والرمٌل والصٌفً حٌث تناول اخر المستجدات السٌاسٌة واالنمائٌة من حٌث مطالب وهموم الناس المعٌشٌة والبٌئٌة فً المنطقة .وبعد
التداول وابداء االراء والنقاشات ،اكد عبس ان التٌار الوطنً الحر كان وال ٌزال ٌعكس هواجس ومطالب الناس ،فقد قام على النضال من
اجل كل الحق ،وهو تٌار شعبً ٌتفاعل مع مطالب الناس ،وٌعكس هذه المطالب لٌس فقط فً الموقف االعالمً بل بالعمل الجدي حٌث
ٌستطٌع ،من اجل تحوٌل هذه المطالب الى مشارٌع قوانٌن ونتائج عملٌة ملموسة .من هنا كانت مطالبته بسلسلة الرتب والرواتب ،وبقانون
انسانً للضمان االجتماعً وضمان الشٌخوخة .واشار عبس الى ان تركٌبة السلطة الحاكمة منعت تحقٌق كثٌر من المشارٌع ولكن تبقى
الرؤٌا عندنا واضحة واالرادة كبٌرة لتحقٌقها.
وردا" على سؤال ،اعتبر عبس ان قانون االٌجارات االخٌر ٌسمح بتهجٌر الكثٌر من ابناء المنطقة لخارجها وان نتائج هذا القانون على
المدن الكبرى ،واهمها بٌروت كارثٌة .اذ ان البدل التصاعدي لالٌجار ال ٌسمح باستئجار غرفة واحدة فً العاصمة ،واكد انه سٌعمل
جاهدا" لنقل هذه المعاناة الى نواب ووزراء التٌار.
ودعا عبس اهالً االشرفٌة الى المشاركة الفاعلة فً اللقاء الكبٌر الذي سٌنظمه التٌار فً  11تشرٌن االول على مداخل قصر بعبدا،
مؤكدا" ان الذكرى الٌوبٌلٌه ألـ  ،52للثالث عشر من تشرٌن ستكون ممٌزة ،ونحن مدعوون للمشاركة الفاعلة وللتأكٌد للداخل والخارج اننا
لن نسمح بتكرار  11تشرٌن وما تبعه من اقصاء ّ
منظم مرة اخرى .ما اخذ منا بالقوة عام  1991لن نسمح بان ٌؤخذ منا باالحتٌال
والمماطلة والضغط فً الـ.5112ان  11تشرٌن  1991كان بداٌة الوالدة لتٌار وطنً حر ولمناضلٌن شرفاء تمرسوا فً العمل النضالً
والحزبً وان الحالة اللبنانٌة التً تكونت انذاك وما زالت مستمرة ،ستكون الضمانة لعدم تكرار هذا االقصاء.
واكد عبس ان التٌار منفتح على الجمٌع وسنسعى لتفعٌل العمل مع القوات اللبنانٌة فً بٌروت من اجل مصلحة المنطقة وانعكاسا"
"العالن النٌات "،مشٌرا الى ان التٌار مؤمن بالحوار الذي انتج ورقة التفاهم مع حزب هللا والبند االول فً هذه الورقة ٌؤكد ان الحوار
هو مدخل لكل تغٌٌر واصالح .
وردا" على سؤال عن االنتخابات الحزبٌة للتٌار اكد ان التٌار وبغض النظر عن الطرٌقة التً انتجت السلطة الحزبٌة الحالٌة ،فهو
دٌموقراطً حدٌث ضمانة تطوره هم ناشطوه .وان االعتراض ,ان وجد ,سٌكون من داخل المؤسسات الحزبٌة فقط من اجل تفعٌل
وتطوٌر العمل الحزبً ،واننا سنكون سدا" منٌعا" لكل من ٌرٌد االستفادة او استغالل هذه المعارضة الحزبٌة .وعلى كل المعترضٌن على
طرٌقة العمل الحزبً سابقا" االنخراط فً اللجان والمؤسسات الحزبٌة الجدٌدة ،لٌقدموا ما لدٌهم من ضمن االلٌة المتبعة.
وختم مؤكدا" ان السلطة للشعب ،ولذلك علٌنا اٌجاد حلول والٌات تسمح،ان من خالل انتخابات نٌابٌة او رئاسٌة مباشرة ،الى عودة هذه
السلطة للشعب اللبنانً ،فتحوّ ل قصر بعبدا من قصر فارغ حتى لو سكنه رئٌس الى قصر الشعب مجددا".

