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�إجماع على ت�أييد الحراك المطلبي
وتباين حول �شعاراته و�أهدافه

التيار الوطني الحر يفاجئ الجميع ويملأ �ساحة ال�شهداء من كل المناطق

عون مفتخر ًا بالح�شود :لقاء مجيد �سيكون بداية �إ�صالح لوطننا
با�سيل :نريد الم�ساواة في الدولة و�سنحرم من يحرمنا حقوقنا

عون متحدثا ً عبر الشاشة
نجح التيار الوطني الحر في اختبار الشارع الذي أراده العماد
ميشال عون اقتراعا ً بـ«األقدام» لمناصريه ففاجأ األصدقاء قبل
الخصوم بالحشد الكبير الذي غطى الطرقات الرئيسة في كل
المحافظات اللبنانية ،قبل أن يصب النهر البرتقالي في ساحة
الشهداء ،تلبية لدعوة العماد عون إلى التجمع في الساحة من
أجل اإلصالح والشراكة الوطنية.
أكثر من  150ألفا ً من التيار ،بحسب تقديرات أوساطه ،ومن كل
المناطق ،من بيروت والجبل والشمال والبقاع والجنوب ،مألوا
الساحة رافعين العلم اللبناني وعلم التيار البرتقالي ،والفتات
طالبت باإلصالح والمشاركة الحقيقية واالنتخابات النيابية
وانتخاب رئيس قوي للجمهورية.
وفيما لم يشب التجمع أي حادث أمني ،سجلت حاالت إغماء
بسبب كثافة الحشود الوافدة للمشاركة في التظاهرة ،فيما أشار
المنسق العام للتيار إلى «أن هناك لعبة ما» ّ
أخرت وصول 15
ألف مناصر للتيار الوطني الحر من بعبدا ،من خالل إقفال هواتف
السائقين ،الذين تم االتفاق معهم أول من أمس.
وأقيم احتفال سياسي – فني أط� ّل في نهايته رئيس تكتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون على الحضور عبر شاشة
عمالقة ،فحيا المتظاهرين الذين علت هتافاتهم المؤيدة لمواقفه.

عون

وألقى عون كلمة ،بصوت مبحوح ،قال فيها« :يا شعب لبنان
العظيم أنا فخور بكم اليوم وسأبقى فخورا ً ألنكم حافظتم على
التيار الوطني الحر ،وعلى الرسالة بتضامنكم وإخالصكم.
وبتضامنكم وأخالقكم ستحافظون على الوطن .وكما ناديتكم
باألمس ولبيتم النداء ،أشكركم على اللقاء المجيد اليوم الذي
سيكون بداية إصالح لوطننا وعودة إلى تاريخه».
واعتذر عن اإلطالة في إلقاء الكلمة بسبب البحة في صوته
نتيجة إصابته بالرشح.

باسيل

وسبقت كلمة العماد عون ،كلمة لرئيس التيار وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل قال فيها« :ظنوا انهم في العام 2005
يمكنهم طردنا من ساحة الحرية ،وظنوا في العام  2007انه
يمكنهم طردنا من ساحة الشراكة الوطنية ،واليوم ظنوا أن
بإمكانهم طردنا من ساحة الحرية ،ونحن اليوم هنا لنرد أن هذه
الساحة هي لكل اللبنانيين».
وأضاف« :يريدون حرماننا من الحلم ،وحلمنا أن يكون عندنا
دولة وليس مزرعة ،ونحن أوالد هذه األرض .نريد رئيسا ً حرا ً
ينتخبه شعبه ويمتلك قراره في قوته الشعبية والدستورية،
نريد رئيسا ً نظيفا ً ال يغطي الفساد بل ينتفض عليه ،ونريد دولة
يكون فيها مجلس ن��واب ال يمدد لنفسه وينتهك الصالحيات.
حلمنا بدولة يحمينا فيها القضاء ،ويكون فيها أمن وق��وة في
جيشه ،وفيها إعالم ينصف األوادم ويحاسب المجرمين ،نريد

دولة يكون فيها كهرباء  24/24بالطاقة المتجددة ،دولة ال تكون
بيد الفاسدين ،نريد دولة يكون فيها مياه ال أن يوقفوا السدود
بحجة البيئة».
وتابع« :نريد أن نتساوى في الدولة ،ال نريد أن من يدفع
الكهرباء ال يحصل عليها فيما الذي ال يدفع يحصل عليها ويقطع
الطرق ،ونحن يمكننا أن نقطع الطريق إذا حرمنا من حقوقنا».
وأردف« :النفط ليس للمحاصصة بأيدي السياسيين ويكون
رهينة للخارج .نريد ضمانا ً للشيخوخة وضمانا ً صحيا ً
واجتماعيا ً للجميع ،واأله��م نريد المساواة في ه��ذه الدولة
بالواجبات والحقوق .نحن اليوم في التيار الوطني سنحرم من
يحرمنا حقوقنا».
وقال« :ال نريد أن يلجأ اللبنانيون إلى الخارج لطلب الحماية،
فالمشاركة والطمأنينة تؤمنان االستقرار .وإن الدول التي تمارس
الوصاية ال يمكنها أن تؤمن االستقرار من دون رغبة اللبنانيين».
وأضاف« :ال نقبل برئيس ال يفهم إال بلغة الخشب ،وال برئيس
للحكومة تابع ،ونقول له إن لبنان سيبلعك».
وتوجه الى أبناء المناطق قائالً« :صوتكم للمقاوم ،وليس
لالرهابي .وبأصواتكم يا أبناء المناطق ستحررون لبنان .ونحن
في التيار الوطني الحر نريد أن نحرر كل اللبنانيين من كل وصي،
ونرد كل نازح الى أرضه كي يبقى لبنان للبنان وتبقى أرضه».
وطالب اللبنانيين بـ«فتح الساحات أمام بعضهم والتالقي
وتنظيف الساحات من الزعران» ،وقال« :ننادي كل حر بالنزول
الى االنتخابات لنبذ كل عميل وفاسد ،فنحن تيار المشاركة
والشراكة .والغد نحن نصنعه بالكرامة والعزة ،وال ننتظره
باالستسالم والرضوخ».
ولفت إلى أن «التغيير تواجهه صعوبات ،واليوم ستصعب
القصة أكثر ،ألنهم سيعرفون أكثر من هو التيار الوطني الحر»،
وقال« :الله خلقنا بشراً ،والعماد عون صنعنا مناضلين ،ومن
يستسلم ليس م ّنا».
وتابع« :اليوم دعونا مناصري التيار الوطني الحر إلى ساحة
الشهداء ،وغدا ً كل اللبنانيين إلى قصر الشعب ،اليوم «تحماية»،
وغدا ً سيعود التسونامي ،فالمستقبل لنا وليس لغيرنا .نريد
كهرباء ومياها ً ونفطا ً وغازا ً وقانونا ً انتخابيا ً يمثلنا ،وأن ننتخب
رئيسا ً للجمهورية».
وأكد رفض «انكسار المسلمين والمسيحيين في لبنان ،ومثلهما
عدم انكسار لبنان».
وكانت إح��دى الناشطات في التيار تحدثت عن «األوض��اع
التي سادت السنوات العشرين الماضية وما شهدته من تخبط
اقتصادي».
وف��ي الختام طلب رف��ول من جميع المناصرين في ساحة
الشهداء «ترك الساحة نظيفة ،أو تنظيفها قبل مغادرتهم ،ألن
من يعطينا الساحة نظيفة نتركها له نظيفة» .وبالفعل أزال
المشاركون في التجمع النفايات من الساحة أثناء مغادرتها
عائدين إلى المناطق التي أتوا منها.

فنانون �شاركوا في االحتفال
شارك عدد من الفنانين في االحتفال وألقى الفنان معين شريف كلمة قال
فيها« :لبيك يا نصر الله ولبيك يا جنرال .نحن هنا السترجاع حقوقنا أي
انتخاب نيابي عادل .كما أن الشعب يريد انتخاب الرئيس».
وقال الشاعر نزار فرنسيس من جهته« :لبنان الجديد سيرسم بأيديكم،
يحق للشعب أن يوصل صوته ،وم��ن يملك كرامة موجود في الساحة
اليوم».
وتوقف برنامج االحتفال عن متابعة نشاطه احتراما ً لرفع أذان المغرب.
وحيا الفنان سمير صفير «الجماهير المحتشدة ،التي احترمت رفع أذان
المغرب عندما صمتت» ،الفتا ً إلى أن «هذا دليل على رقيّها» .ثم أطلق األغنية
التي عمل على تلحينها« :وحدك بتضلك ملك».
وكذلك ،أكد الفنان زين العمر في كلمة حبه وتأييده لرئيس تكتل التغيير
واإلصالح ميشال عون ،وقال« :إن االنتخابات وحدها ّ
تنظف» .وحيا كل
أرواح شهداء الجيش اللبناني منذ عام  1988الى اليوم.
ثم انشد أغنية «يا صمتي ما معذبني».

مواقف

وك��ان وزي��ر التربية الياس بو صعب أكد عند وصوله إلى
ساحة رياض الصلح أن «تظاهرتنا اليوم سلمية وحضارية»،
مشيرا ً إلى «أننا نحن انطلقنا من الشارع ودخلنا الحكم إنطالقا ً
من الشارع».
وأوضح بو صعب «أننا لطالما طالبنا بالشراكة الحقيقية،
ونحن اليوم صرخة الشعب وسنبقى صرخة الشعب».
وت��م��ن��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س «ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» للشؤون
السياسية نقوال صحناوي في حديث من ساحة الشهداء أن
«يشعر المسؤولون بعد مشهد اليوم في ساحة الشهداء أن هناك
مطالب للشعب اللبناني» ،مشيرا ً الى اننا «نريد أن تكون الكلمة
للشعب وان يقول كلمته في االنتخابات».
وأضاف« :نحن نحارب من أجل جميع اللبنانيين».
وأكد النائب ابراهيم كنعان ،الذي وصل إلى الساحة مترئسا ً
وف��دا ً من مناصري «التيار» من المتن الشمالي« :إن الشعب
اللبناني كحراك مدني وتيار وطني حر يريد الحرية ،فال يمكن
المتابعة بهذه الطريقة التي صادرت كل شيء منذ  25عاماً».
ودعا إلى «أخذ هذه التظاهرة في االعتبار على صعد انتخابات
رئاسة الجمهورية واالنتخابات النيابية وطاولة الحوار».
ورأى النائب زياد أسود أن «وجود رئيس للجمهورية أو عدمه ال
يزيل النفايات من الشارع ،بل هذا األمر يقع على عاتق الحكومات
المقصرة في هذا الشأن» ،وقال« :إن ما يشهده لبنان اليوم هو
االنطالقة الصحيحة للدولة».
وقال النائب ناجي غاريوس من ساحة الشهداء« :أتينا لنؤكد
أن الشعب اللبناني له الحق في انتخاب رئيس الجمهورية،
وبقانون انتخاب نيابي على أساس النسبية» .فيما رأى النائب
حكمت ديب أن «عدد المشاركين في التظاهرة يقدّر بما يقارب
الـ 20ألف مشارك حتى الساعة» ،مشيرا ً إلى أن هناك «مشاركة
فعّ الة من االغتراب ،وال سيما من كندا وأستراليا».
وأكد النائب نبيل نقوال أن «التيار الوطني الحر مع انتخاب
رئيس للجمهورية على الطريقة اللبنانية وليس على طريقة
مجلس األمن».
وذ ّكر عضو تكتل «التغيير واإلصالح» النائب سيمون أبي رميا
أن التيّار الوطني الح ّر خرج من رحم المؤسسة العسكرية وهي
الجهة المولجة بالدفاع عن الوطن ،وق��ال« :إن الساحات هي
الوطني الح ّر متى نادانا الوطن والواجب
الموقع الطبيعي للتيّار
ّ
الوطني».
وشدد أبي رميا على «أن الجميع مرحب به في ساحة الشهداء
للتظاهر معنا» ،الفتا ً الى أن «التيار حمل لواء مكافحة الفساد منذ
العام  2005وترجم أقواله باألفعال من خالل قوانين إصالحية
رفعها إلى مجلس النواب ولكنها اصطدمت بجدار الفاسدين ،لذلك
ال يجوز تعميم الفساد على الجميع».

أعلنت شخصيات وأحزاب سياسية تأييدها للحراك
المطلبي لكنها ح��� ّذرت م��ن استغالله م��ن قبل جهات
خارجية فيما شكك البعض في أهدافه وتوجهاته.
ودعا الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة إلى «التعاطي
بجدية م��ع المطالب التي يطرحها ال��ح��راك الشبابي
والمدني ألن غالبية هذه المطالب محقة» .
واعتبر ميقاتي خالل لقائه وف��ودا ً شعبية وفاعليات
سياسية في دارته أمس في طرابلس ،أنه «ال يستطيع
أي مسؤول أن يدير ظهره لصوت الناس او يتغاضى عن
حقوقهم واألهم على السلطة أالّ تراهن على عامل الوقت أو
على تراجع همم الشباب ،ألن ذلك يؤدي كما عل ّمنا تاريخ
لبنان ،إلى انفجارات اجتماعية كبرى تكون أكثر ضررا ً
على كل الكيان الوطني».
وتمنى على الشباب «حمل شعارات بناءة لتصحيح
مسار الحياة الديموقراطية في لبنان والحفاظ على الروح
السلمية التي تعكس صورة حضارية مشرقة عن لبنان
وشبابه».
ورحب ميقاتي بالحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس
النواب نبيه بري.
ورأى وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن
«الحراك ومهما بلغت أحقيته وأسبابه ،فهو يتقاطع مع
معركة إقليمية ودولية كبيرة تدور في لبنان حول رئاسة
الجمهورية ،ما يعني أن الحراك سيوظف ،بعلم أو بغير
علم أصحابه ،في هذه المعركة .وليس صحيحا ً انه من
ض��رورات التظاهر والحراك ان تحتل مرافق عامة وان
تضرب رجال الدرك وان نشتم القوى األمنية».
وأشار خالل حفل عشاء في الشبانية ،إلى أن «هناك
من يريد أن يجر البلد إلى الدم» ،مؤكدا ً أن قيادة الجيش
وعلى رأسها العماد جان قهوجي وقوى األمن الداخلي
والمؤسسات األمنية ستفعل كل ما تستطيع ولن تسمح
بذلك.
واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرسالن أن الحراك الذي يشهده الشارع اللبناني حاليا ً
طبيعي ومفهوم نتيجة مطالب ووجع وآالم المواطنين في
ظل تقصير الدولة في تأمين أبسط مقومات العيش الكريم
من مياه وكهرباء وبنى تحتية ،لكنه نبّه إلى «أن هناك من
يسعى الى استغالل الحراك الشعبي الحاصل سياسياً،
متحدّثا ً عن شعارات «مدسوسة».
وأش��ار ارس�لان إلى أن هناك «رائحة غير نظيفة في
الحراك الحاصل ،وكأن دوال ً وسفارات تسعى الى العبث
بالحراك مستغلة أوجاع الناس» ،وقال« :ال شك في اننا
ال نريد أن يتحول الحراك الى ربيع عربي اختبرناه في
الدول المجاورة وتبين أن رائحته طالعة».
واستهجن ارس�لان تعميم الشعارات التي يرفعها
الناشطون ض ّد الفساد على كل الطبقة السياسية ،مشددا ً
على ان هذه االتهامات باطلة ،وقال« :قد نختلف باآلراء
السياسية لكن ال نقبل باتهامنا بالفساد بعد  25عاما ً على
مطالبتنا باإلصالح» ،وتساءل كيف توجه تهمة مماثلة
أيضا ً لألمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟
ورأى رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ش��رع��ي��ة ف���ي ح���زب ال��ل��ه
الشيخ محمد يزبك ،في كلمة ألقاها في مقام السيدة
خولة في بعلبك ،أن «روائح النفايات طغت ،وطفح كيل
الفساد ،وشلّت المؤسسات ،وتكدّست الملفات ،وتتفاقم
المعاناة المعيشية ،وتزداد البطالة التي ال تأتي إال بالفقر
والضياع وانتشار الفساد» ،محمالً «المسؤولين جميعا ً
مسؤولية العمل الجاد للخروج من المأزق ،قبل أن يندم
الجميع حيث ال ينفع ال��ن��دم» .وأم��ل ب��أن تضع طاولة
الحوار «الجميع أمام مسؤولياتهم ،وتقدم مصلحة الوطن
على كل مصلحة ،ويكون الحوار مدخالً لعالج الملفات
الساخنة».
ورأى العالمة الشيخ عفيف النابلسي في خطبة
الجمعة ،أن الحراكات في الشارع «ما كانت لتكون لوال
أن النظام كان يقيم وزن �ا ً لحياة اإلنسان وكرامته من
مرحلة إلى أخرى» ،الفتا ً الى أن «المواطن اللبناني يعيش
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االرتهان ألن صوته ال يسمع ،وألن حقه ال يُنال ،فيبقى
الفساد متجذرا ً في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها».
وقال رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود
في خطبة الجمعة« :من حقنا أن نعلم من هو أو من هي
الجهة التي استطاعت أن تنزل بمستوى الحراك الشعبي
الشبابي العابر للطوائف ،وال��ذي حمل آمال الكثير من
الناس ،وعبّر عن آالم ومعاناة الكثيرين من اللبنانيين ،من
هو أو من هي الجهة التي نزلت بهذا الحراك من مستوى
الوطن إل��ى مستوى الحرتقات السياسية» ،موضحا ً
أن «الشعارات كانت كبيرة ومعبّرة ،طبقة السياسيين
الفاسدة ،قانون انتخاب ،انتخاب رئيس جمهورية أو أكثر
من ذلك ،فإذ بالموضوع ينزل إلى مستوى استقالة وزير
البيئة»!
وأكد «أننا ال نريد أن نحبط الشباب الطامح ،ولكن لعلها
التجارب العربية المتراكمة الفاشلة ،وكذلك التجارب
اللبنانية الفاشلة تجعلنا نميل إلى الشعور بعدم جدوى
مثل هذا الحراك».
ورأى «ال��ل��ق��اء اللبناني ال��وح��دوي» ف��ي بيان بعد
اجتماعه الدوري في دار الندوة ،أن «هذا الحراك هو بارقة
أمل متجدد بإحداث التغيير المطلوب في بنية النظام
السياسي الطائفي وطبقاته الحاكمة عبر إيجاد نظام
انتخابات نيابية يعتمد النسبية في التمثيل الفعلي
والصحيح والنزيه لالرادة الشعبية» ،داعيا ً إلى «دعمه
وإلى التفاعل اإليجابي مع دعواته وخطواته والمشاركة
الفعالة في أنشطته وإل��ى عدم األخ��ذ باإلشاعات التي
تحاول تشويه صورته وإلى الوقوف حائالً من دون حرفه
عن صدق مقاصده ومساره السلمي».
وأم��ل في «أن يتسع الحراك إلى مزيد من المؤيدين
والمشاركين بعيدا ً من أي تصنيف أو إقصاء وأن يفتح
قنوات االتصال والحوار مع سائر القوى والفئات التي
يلتقي وإياها على األهداف والرؤيا والموقف» ،متمنيا ً على
«األحزاب والشخصيات الوطنية داخل الحكم وخارجه
إلى التفاهم معه».
ورأت اللجنة التنفيذية لـ «ندوة العمل الوطني» ،في
بيان ،بعد اجتماعها الدوري برئاسة وجيه فانوس« ،في
الحراك المطلبي الذي يشغل اللبنانيين حالياً ،ما يتجاوز
محدودية موضوع ما ب��ات يعرف ب��ـ«أزم��ة النفايات»
ليصب ،واقعاً ،في سلسلة المطالب الحياتية الوطنية،
التي ما فتئت «الندوة» تسعى إليها وتعمل على نشر
الوعي الوطني حولها ،منذ تأسيسها».
ورأت في هذا الحراك المطلبي الحالي «إيجابيات ال بد
من توفير اإلفادة منها في نشر الوعي الوطني وتحقيق
مطالب وطنية عديدة».
ورأى األمين العام للتيار األسعدي معن األسعد ،من
جهته« ،أن تدخل مستشار االمين العام لالمم المتحدة
جيفري فيلتمان في شؤون لبنان ،ال يبشر بالخير على
االطالق» ،مذكرا ً «بالتجربة المريرة التي عانى منها لبنان
في مرحلة تولي فيلتمان مسؤولياته فيه ،حيث كان له
اليد الطولى في زرع الفتن والشقاق بين اللبنانيين»،
معتبرا ً «أن استغالل المطالب الشعبية من قبله محاولة
منه لتدويل األزمة اللبنانية ورسم صورة مشوهة لتجربة
ما يسمى الربيع العربي».
وطالبت حركة «شباب لبنان» ،مسؤولي حملتي
«طلعت ريحتكم» و«ب��دن��ا نحاسب» بـ«توضيح كل
اإلشاعات وااللتباسات المنتشرة وذلك من خالل اصدار
بيان يتلى مباشرة على االع�لام ،ويعلن فيه صراحة
إستقاللية ال��ح��راك والحملتين ،واالع�ل�ان عمن يديره
وينظمه ،باالضافة الى استقاللية الحراك والحملتين
عن أي دولة أخرى ،وإبراز الئحة بالتبرعات ومصاريف
االعتصامين السابقين بالتفاصيل ،وإعالن خريطة طريق
واضحة للتحرك وأهدافه وأولوياته والبديل المقترح من
قبلهم».

زار قيادة القوى ال�سيارة في �ضبية

ب�صبو�ص� :إطالق الر�صا�ص ممنوع
مهما كانت الأ�سباب
دعا المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص العناصر إلى المثابرة على التحلي باإلنضباط
حتى أقصى ال��ح��دود ،مشددا ً على ان استعمال القوة
المفرطة وإطالق الرصاص ممنوع منعا ً باتا ً مهما كانت
األسباب.
كالم اللواء بصبوص جاء خالل زيارته قيادة القوى
السيّارة في «ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن» في ضبية،
حيث كان في استقباله قائد القوى السيارة وكالة العميد
فادي الهاشم ،في حضور كل من :رئيس هيئة األركان
وكالة العميد جورج لطوف وعدد من كبار الضباط.
وج���ه ال��ل��واء بصبوص كلمة إلى
وخ�ل�ال ال��زي��ارة ّ
الضباط والعناصر ،جاء فيها :أتيتُ ألثني على جهودكم
وتضحياتكم الدائمة في حفظ األمن والنظام وخصوصا ً
خالل التظاهرات األخيرة وما رافقها من أعمال الشغب،
وألث� ّم��ن حفاظكم على ضبط النفس ورب��اط��ة الجأش
على رغم كل المضايقات واالستفزازات واالصابات التي
طاولتكم من بعض المشاغبين مع علمنا أن األخطاء التي

ارتكبها بعضكم ،كان سببها الضغط الهائل الذي تعرضتم
له ،وأشدد على عدم تكرارها مستقبالً».
وأضاف« :قوى األمن الداخلي من أفضل المؤسسات
العريقة في لبنان ومن مقوماتها احترام حرية التعبير
وحق التظاهر ،وهي جاهزة دائما ً لحماية المتظاهرين
حتى آخ��ر لحظة طالما تحركهم سلمي وضمن األطر
الديموقراطية التي كفلها الدستور ( )...ثابروا على
التحلي باإلنضباط حتى أقصى الحدود فاستعمال القوة
المفرطة وإطالق الرصاص ممنوع منعا ً باتا ً مهما كانت
األسباب ،ألن المتظاهرين أخوة وأصدقاء لكم ،وواجب
عليكم حمايتهم مهما تعرضتم له».
وطلب بصبوص إلى بعض وسائل اإلعالم «التحلّي
بالموضوعية والصدق في نقل الحدث وع��دم محاولة
تشويه صورة قوى األمن الداخلي وإظهارها كمعتدية على
المتظاهرين ،فهي تصون حريات المواطنين ،وأرواحهم،
وممتلكاتهم بالوسائل التي يق ّرها القانون وتحت سقفه».
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ولقاء عند البعريني للم�صروفين من «�سوكلين»
واصل المعتصمون أمام وزارة البيئة إضرابهم عن
الطعام لليوم الثاني على التوالي والذي كان بدأه أول من
أمس الناشط في حركة «طلعت ريحتكم» وارف سليمان،
وأصبح عددهم  14شاباً.
وأك��د ه��ؤالء استمرارهم ف��ي االم��ت��ن��اع ع��ن الطعام
باستثناء شرب المياه والسجائر حتى استقالة وزير
البيئة محمد المشنوق.
والمضربون هم :أحمد المصري ،علي حاموش ،وارف
سليمان ،حسين مبارك ،محمد عوالي ،زين ناصر الدين،
حسن قطيش ،محمد مغربل ،موسى جمعه ،يوسف
الجردي ،صالح جبيلي ،داني سليمان ،محمد الحركة،
بالل علو.
من جهة أخ��رى ،قرر العمال المصروفون من شركة
«سوكلين» من دون دفع تعويضاتهم والذين تجمعوا
لبعض الوقت في ساحة العبدة تغيير مكان االعتصام
الذي كان مقررا ً إقامته في الساحة ،واالستعاضة عنه
باالنضمام الى اللقاء الذي كانت تعقده هيئات المجتمع
المدني وفاعليات عكارية في دارة رئيس «التجمع
الشعبي العكاري» النائب السابق وجيه البعريني،

بطلب منه« ،للتباحث في مشاكل المنطقة اإلنمائية
والخطر الذي يهدده موضوع النفايات ونقلها من بيروت
الى عكار».
وألقى البعريني كلمة طالب فيها الشركة بـ «إنصاف
العمال الذين صرفتهم من عملهم في شكل تعسفي
وبتعويضهم الفوري ألنهم أصحاب حقوق».
م��ن جانبه ،أل��ق��ى علي خضر كلمة ب��اس��م العمال
المصروفين من العمل فأشار الى أن «العمال يملكون
المستندات الكاملة التي تثبت حقوقهم ل��دى شركة
«سوكلين» فضالً عن األفالم والصور التي في حوزتهم
وال��ت��ي تثبت التعدي عليهم داخ��ل ح��رم الشركة من
أشخاص جاؤوا من خارجها لفك اعتصامهم السلمي».
واتفق المجتمعون على «تأليف لجنة متابعة سيعلن
عنها في وقت الحق».
وعقدت حملة «عكار منا مزبلة» مؤتمرا ً صحافيا ً في
حلبا  -عكار شرحت فيه ما تتعرض له من «ضغوطات
ومالبسات» ،وتحدث عاهد شخيدم فأكد أن الحملة «لن
تسمح بتمرير أية تسوية على حساب المجتمع العكاري،
وعلى حساب حملة «عكار منا مزبلة».

