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�إنعقاد م�ؤتمر «تطوير قدرات القوات الم�سلحة»

�إجراءات �أمنية م�شددة تواكب الحوار في �ساحة النجمة اليوم

3

عون :خوفي �أن يقترحوا علينا تغيير ال�شعب
�سليمان :الإنماء هو ال�سبيل الأنجع لدحر الإرهاب
الح�ص :للإرتقاء �إلى م�ستوى الأحداث { حزب اهلل :بع�ض الأمور يمكن �إنجازها الم�شنوق :الحراك المدني �أطلق �صافرة �إنذار
وسط إج��راءات أمنية مشدّدة ،وعلى وقع الحراك الشعبي
على األرض ،تنعقد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم
األرب��ع��اء في مقر المجلس النيابي بساحة النجمة ،الجلسة
األولى من طاولة الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس نبيه بري
ويشارك فيه رئيس الحكومة تمام سالم ورؤساء الكتل النيابية
والمستقلون وبغياب «القوات اللبنانية» فقط .ويتضمن جدول
األعمال اآلتي:
 - 1البحث في رئاسة الجمهورية.
 - 2عمل مجلس النواب.
 - 3عمل مجلس الوزراء.
 - 4ماهية قانون االنتخابات.
 - 5ماهية قانون استعادة الجنسية.
 - 6مشروع الالمركزية اإلدارية.
 - 7دعم الجيش اللبناني.
وعشية الجلسة ص��درت مواقف ش��ددت على أهمية الحوار
وضرورته في هذه المرحلة.

زعيتر

عون

وفي السياق قال رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب ميشال
عون« :غدا ً (اليوم) لدينا حوار حول المشاكل الموجودة ،فإما
تكون لدينا القدرة على حلها في شكل عادل وإما سيحصل فشل
ذريع».
وإثر اجتماع التكتل الدوري األسبوعي في الرابية ،كشف عون
عن «أننا سنؤمن خطة كاملة تحتوي على أفكار جديدة لملف
النفايات ،إذ ان هناك أمورا ً ال يمكن للبلديات حلها».
واعتبر أن «ال ثقة للشعب اللبناني بهذه الحكومة وخوفي أن
يقترحوا علينا تغيير الشعب ،حتى نكون عادلين مع كل اللبنانيين
ليس فقط المسيحيين» ،ولفت إلى «أننا اقترحنا قانون النسبية
ألنه يسمح بتمثيل كل األحزاب» .وأشار إلى «أننا نريد رد السلطة
إلى مصدر السلطة أي إلى الشعب اللبناني ،نريد قانونا ً نسبيا ً
عندما نق ّره نجري االنتخابات النيابية عندها ننتخب رئيس
الجمهورية» ،مشيرا ً إلى أنه «إذا أرادوا انتخاب الرئيس أوال ً نحن
معهم ولذلك قدمنا اقتراح انتخاب الرئيس من الشعب».
وأوض��ح أن «كل اللبنانيين يريدون القانون النسبي ،وهذا
ال مزاح به ،وانتخاب الرئيس من الشعب يح ّرره من الضغوط
الدولية ألن الشعب انتخبه» .وتمنى «أالّ نجبر للعودة الى الشارع
لكن إذا عدنا فهذه المرة ستكون الدعوة لكل الشعب اللبناني».
ودعا الشعب الى رفض أن «يكون هناك تأثير خارجي على
انتخاب المسؤولين في بلدنا» ،متمنيا ً أن يكون المسؤولون
علي وان
«الذين سنجتمع بهم غدا ً (اليوم) أن يكونوا قد فهموا ّ
نمضي بالحوار لتشكيل دولة ال مزرعة».
من جهة أخ��رى ،هنأ عون كل من ش��ارك في تظاهرة التيار
الوطني الحر التي «جمعت األنصار وحتى الخصوم» ،قائالً:
«أهنئكم لناحية التنظيم واألمن وأرحتم رجال األمن واحتفلتم
بتظاهرة فيها فرح خاصة عندما بدأ األذان بيّن المشتركون عن
احترامهم لآلخر» .ولفت إلى «أننا نأمل بأن تكون طريقة التعبير
الحضارية مثاال ً لكل اللبنانيين».

الحص

وأعلن الرئيس الدكتور سليم الحص ،في بيان ،أنه «بانعقاد
طاولة الحوار في المجلس النيابي بين رؤساء الكتل النيابية
يحدونا األم��ل بالمشاركين أن يرتقوا ال��ى مستوى االح��داث
والتطورات ،خصوصا ً على الصعيدين الداخلي واإلقليمي لتكون
نتائج هذا الحوار مثمرة ومدخالً لحل األزمات المتراكمة بتحقيق
المطالب الشعبية والمعيشية الضاغطة ،وأولها إق��رار قانون
انتخابي جديد بموجب النسبية واعتبار لبنان دائرة واحدة أو
اعتماد المحافظات لكن أيضا ً على أساس النسبية».
وتوجه إلى أعضاء طاولة الحوار بالقول« :إن أصعب المواقف
هو أن نقف أمام هذا الشعب الطيب الذي أوالك��م ثقته وتح ّمل

ويتح ّمل وزر الخالفات والمناكفات بينكم ،ليجدكم عاجزين عن
اجتراع الحلول لتحقيق مطالبه المحقة ومواجهة هذا الفساد
المستشري في مرافق الدولة».
وقال« :لنعترف بأننا فشلنا بتأمين أبسط مقومات العيش
الكريم لهذا المواطن المسكين الذي ال حول له وال قوة ،خصوصا ً
في ظل انعدام أي إمكانيه للتوافق السياسي بين األفرقاء بحجة
تسجيل نقاط على الطرف اآلخ��ر ت��ارة أو لعدم التوافق على
الحصص والمكاسب والمغانم تارة أخرى».
وأكد الرئيس الحص «أن ال��دول التي تحترم إرادة شعوبها
تحتكم إلى رأي الشعب فور مواجهتها أي أزمة حالكة سياسية
كانت أم اقتصادية أم بيئية ،فتلجأ إلى عملية استفتاء المواطن أو
بالدعوة النتخابات مبكرة ،عندها يتم االحتكام الى رأي الشعب
من خالل ما أفرزته صناديق اإلقتراع».
وأعلن أن «االحتكام لرأي الشعب لهو أمر ضروري وملزم في
هذا الظرف بالذات ،فلنقدّم إلى شعبنا الطيب الصابر ،الذي يطالب
بحقوقه المعيشية والبيئية وحتى بالتغيير ،قانونا ً انتخابيا ً
نسبياً ،وبذلك نكون قد حققنا لشعبنا رغبته بالتعبير عن رأيه
من خالل ما تفرزه صناديق االقتراع وعندها نقوم باالحتكام
واالنحناء إلرادة الشعب».

قاسم

وأشار نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في
لقاء توجيهي مع أساتذة «م��دارس المصطفى» إلى أن «لبنان
اليوم يعاني من تعطيل في كل المؤسسات تقريباً ،والتعطيل
يجر إلى مشاكل ويؤدي إلى ضرر للمراقبين ولمصالحهم .وقد
جاءت دعوة الحوار من قبل الرئيس نبيه بري ،وهذه الدعوة هي
دعوة إيجابية ونحن نشجع عليها ونعتبرها بقعة ضوء في هذا
الظالم الموجود في لبنان والمنطقة ،ونعتقد أيضا ً أن توفر اإلرادة
الجدية عند المتحاورين نستطيع أن نقدم بعض اإلنجازات من
خالل هذا الحوار» ،موضحا ً أننا «ال نذهب إلى الحوار بطريقة
بروتوكولية أو شكلية وإنما نذهب وقناعتنا بأن بعض األمور
يمكن أن ننجزها ،يمكن أن ننجز دعم الجيش والقوى األمنية،
يمكن أن نفعل عمل المجلس النيابي ،يمكن أن نعالج العقبات
التي أعاقت عمل الحكومة في المرحلة السابقة ،كما يمكن أن نق ّرب
المسافات في مسألة رئاسة الجمهورية وأن نصل إلى خطوات
حل في خضم اآلفاق المسدودة في منطقتنا .إذا يمكننا أن نحقق
شيئاً ،ولذا نحن نتعامل مع الحوار بطريقة إيجابية ونعتبر أنه
باإلمكان أن تتحقق بعض اإلنجازات في شكل عام».

ورأى وزير االشغال العامة والنقل غازي زعيتر في بيان ،ان
«الجميع يراهن على ما سيصل إليه الحوار من نتائج وحلول
للتفاهم حولها ،إلخراج لبنان من دائرة أزماته المتراكمة» ،مؤكدا ً
أن «نجاح طاولة الحوار سيعود إلى األط��راف المحاورة ،أي
المشاركين فيها».
ولفت إلى «ض��رورة التفكير بإيجاد الحلول الناجعة ،ألن
هناك أم��ورا ً وأزم��ات معيشية واقتصادية ودستورية ال يمكن
تأجيلها» ،مشيرا ً إلى أنه «يجب على القيادات السياسيه أن تفكر
في ألم الناس وإيجاد الحلول وليس العرقلة ،وأن يتحمل الجميع
مسؤوليته وان يرتقوا الى مستوى األح��داث والتطورات ،على
الصعيدين الداخلي واإلقليمي ،لتكون نتائج هذا الحوار مثمرة
ومدخالً لحل االزم��ات المتراكمة ،بتحقيق المطالب الشعبية
والمعيشية الضاغطة ،ألن لبنان ال يستطيع أن يتحمل تعطيل
أكثر وشلل أكبر».
وأمل عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي عسيران ،في
تصريح «خيرا ً من طاولة الحوار» ،وقال« :إن المسؤولية كبيرة،
والنجاح سيكون عظيم لكل مشارك في هذا الحوار» ،مؤكدا ً أن
«استمرار اجتماع المتحاورين أمر ض��روري للخروج بحلول
ناجحة ترضي الشعب اللبناني العظيم».
وأعلنت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها الدوري أنها «ذاهبة
إلى طاولة الحوار لفك أسر الدولة ومؤسساتها عبر هذا المدخل»،
آملة «ب��أن تكون جلسة ال��ح��وار م��م��را ً حقيقيا ً للتوجه نحو
الموضوع األساس وهو االتفاق على رئيس مما يعيد النظام العام
للمؤسسات الدستورية وذلك كي ال تصبح جلسات الحوار هدرا ً
للوقت».

الجميل

وأعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر
صحافي ،مشاركة الحزب في جلسة الحوار اليوم ،موضحا ً انه
«لن نفوت فرصة الحوار لتحقيق خرق ما في موضوع الرئاسة
وال بديل آخر عن الحوار سوى الجلوس والتفرج» .وتمنى على
الرئيس بري حصر جدول أعمال الحوار بملف واحد وهو انتخاب
رئيس للجمهورية.
وأش��ار الجميل إلى «أن وجودنا في هذه الحكومة كابوس
وحلمنا أن نتركها» ،وقال« :أصبح وجود الحكومة شبيها ً بغيابها
وإما السير بالخطة التي وضعتها لجنة النفايات ونزع النفايات
وإما بقاؤنا فيها ال يعود له أي مبرر».
وأيدت الهيئة العامة في «تجمع العلماء المسلمين» في بيان
تاله رئيس الهيئة اإلداري��ة في التجمع الشيخ الدكتور حسان
عبدالله إثر اجتماعها الدوري ،الدعوة للحوار ،مؤكدة «ضرورة أن
يكون االتفاق على قانون انتخاب نيابي عادل هو النقطة األولى
على جدول األعمال».
وتمنت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان برئاسة منسقها
العام الشيخ زهير عثمان الجعيد ،أن يكون لقاء األربعاء
الحواري «بداية صحيحة لوضع النقاط على الحروف واألصبع
على الجرح لمعالجة األزم��ات ،وأن تتخطى البرامج واألبحاث
والحلول مواقع التسويات والغنائم والحصص نحو موقع لبنان
وحصة لبنان فقط ال غير».
في المقابل ،رأى األمين العام لـ«التيار األسعدي» معن األسعد،
في تصريح «أن انعقاد طاولة الحوار غير مجدية ولن تغير من
واقع الحال في لبنان الذي يزداد تعقيدا ً وتأزما ً بفعل سياسة
الفساد والالمباالة والالمسؤولية التي تنتهجها الطبقة السياسية
الفاسدة».
واعتبر األسعد «ان الحوار من دون جدول اولويات وااللتباس
في مواقف المدعوين هو إلهاء للبنانيين ومضيعة للوقت
واستفزاز للمتظاهرين الذين عليهم مواجهة السلطة السياسية»،
داعيا ً «اللبنانيين الى النزول الى الشارع والتظاهر دفاعا ً عن
حقوقهم المكتسبة والمشروعة والمنهوبة من هذه السلطة.

«بدنا نحا�سب» تعت�صم �أمام م�ؤ�س�سة الكهرباء
ودعوات للم�شاركة الكثيفة في تجمع اليوم بو�سط بيروت
توالت الدعوات أمس للمشاركة الكثيفة في
التجمع الشعبي ال��ذي سيقام عصر اليوم في
ساحة الشهداء ،فيما نف ّذت حملة «بدنا نحاسب»
اعتصاما ً عند السادسة من مساء أمس أمام شركة
كهرباء لبنان.

اجتماع موسع لهيئة التنسيق

في غضون ذلك ،عقد اجتماع في مقر رابطة
معلمي التعليم االساسي الرسمي في لبنان،
بدعوة من هيئة التنسيق النقابية ،حضره
ممثلون عن المجلس النسائي اللبناني واتحاد
موظفي ال��م��ص��ارف ،وق��وى ال��ح��راك الشعبي
بحمالته المتنوعة (طلعت ريحتكم ،اصالح
ال��ن��ظ��ام ،ب��دن��ا وط���ن ،هيئة حماية القانون
والدستور ،طاولة حوار المجتمع المدني ،تحرك
لهون وبس ،الشعب يريد إصالح النظام) واتحاد
الجمعيات األهلية في طرابلس وبيروت ،وهيئات
من المجتمع المدني.
ودع��ا بيان ص��ادر ع��ن االجتماع «الشعب
اللبناني بكل أطيافه للنزول إلى الشارع اليوم
األربعاء للتعبير عن غضبه العارم من استهتار
الطبقة الحاكمة ومطالبة المتحاورين بانتظام
عمل المؤسسات الدستورية وإيجاد الحلول
لقضايا المواطنين الحياتية والمعيشية وفي
مقدمها سلسلة الرتب والرواتب».
وأك��د المجتمعون «سلمية التحرك وعدم
التعرض للمؤسسات العامة الرسمية واألمالك
الخاصة والطلب إلى المؤسسات والقوى األمنية
القيام بواجباتها لحماية الحراك السلمي».
ودع��وا إل��ى «إيجاد حل علمي وبيئي ألزمة
النفايات عبر إعطاء البلديات واتحاداتها الدور
الرئيسي بذلك وتحرير أموالها في الصندوق
البلدي المستقل».
كما دعوا الى «المشاركة في االعتصام الذي
يقام الساعة الواحدة من بعد ظهر االربعاء في
ساحة الشهداء ،والمشاركة في الحشد الشعبي
الساعة السادسة مساء من يوم االربعاء في
الساحة عينها على أن ينتهي الساعة السابعة
والنصف مساء».
وأش���ار البيان ال��ى «متابعة االجتماعات
واستمرار التنسيق والتواصل بين مكونات
ال��ح��راك لمتابعته ح��ت��ى تحقيق المطالب
الحياتية والمعيشية وانتظام عمل المؤسسات
الدستورية».
وأكدت هيئة التنسيق تنفيذ اإلضراب اليوم في
االدارات العامة والمدارس والثانويات والمهنيات
والمدارس الخاصة وفي البلديات والمؤسسات
العامة.

« النقابي المستقل»

وعقد التيار النقابي المستقل مؤتمرا ً صحافيا ً
ف��ي ساحة المضربين ع��ن الطعام  -خيمة

الدكتور علي برو ومجموعة الناشطين أمام
وزارة البيئة في اللعازارية ،عرض فيه موقفه
من الحراك الشعبي اليوم ،ومطالب حراك «29
آب» وخطط توسيعه وتطويره.
وألقى رئيس التيار حنا غريب بيانا ً حيا
ف��ي مستهله «الحالمين ببناء دول��ة مدنية
ديمقراطية ،دولة للرعاية االجتماعية» ،وقال:
«من هنا ،من هذه الساحة ،ساحة المضربين
ع��ن ال��ط��ع��ام ،ن��ت��وج��ه ال��ي��ك��م ال��ي��وم كشعب
مهدد بأمنه الصحي واالجتماعي ،بحاضره
ومستقبله ،يراد له ان يبقى أسير االنقسامات
الطائفية والمذهبية الوهمية ،أسير الخوف
وال��ق��ل��ق ،ورهينة للمحاصصة بين أط��راف
السلطة من هنا وهناك ،هؤالء الذين ال يقيمون
وزنا ً وال اعتبارا ً لحقوق المواطنين جميعاً ،في
تأمين الحد األدنى من حقوق االنسان في البيئة
النظيفة ،والرواتب واالجور والكهرباء والمياه
والتعليم والتغطية الصحية الشاملة والتقاعد
وفرص العمل ،في وقف الفساد والهدر وسرقة
المال العام ،وفي محاسبة المسؤولين عنها
وعن قمع المتظاهرين والمعتصمين كائنا ً من
كانوا».
ودع��ا ال��ى المشاركة ف��ي االعتصام اليوم
بالتزامن مع انعقاد جلسة الحوار ،والتجمع
السلمي عند السادسة مساء واالعتصام بالقرب
من مبنى النهار.
وأعلن برو تبرؤه من البيان الذي صدر أول
من أمس عن هيئة التنسيق النقابية وكل ما
يبنى عليه ،آخذا ً على هيئة التنسيق «دعمها
لطاولة الحوار بينما حددنا تحركنا في  9ايلول
ضد طاولة الحوار».
وح��دد مطالبه باآلتي« :إق��رار سلسلة رتب
وروات��ب عادلة ،اق��رار قانون انتخابي عادل،
تحديد موعد قريب النتخابات نيابية واإلفراج
عن أموال الصندوق البلدي المستقل».
وأش��ار ال��ى أن��ه صمد « 20يوما ً في العام
الماضي والحد األدنى لهذا الحراك سيكون 21
يوماً».
ال��ى ذل��ك ،واص��ل الناشطون إضرابهم عن
الطعام لليوم السادس على التوالي ،وقد بدا
عليهم االع��ي��اء الشديد ج��راء الطقس األصفر
أمس.
وانضم إليهم الصحافي الناشط رئيس قسم
التصوير في «الخبر ب��رس» سعادة سعادة
ال��ذي دع��ا «ال��زم�لاء ال��ى دع��م المضربين عن
الطعام حتى تحقيق مطالبهم».

المرابطون

من جهتها ،اعتبرت حركة «الناصريين
المستقلين  -المرابطون» في بيان بعد اجتماع
هيئتها القيادية برئاسة أمينها العميد مصطفى
حمدان ،أن «التعبير من قبل اللبنانيين من خالل

التظاهرات والحراك الشعبي هو قمة االلتزام
بالوطن اللبناني والمواطنية الحقيقية ،ورغم
كل المحاوالت من قبل جهابذة الفساد واإلفساد
المذهبيين والطائفيين إلجهاض الهبة العفوية
للبنانيين ،وأركان النظام الطائفي والمذهبي
سيتفاجأون في األي��ام المقبلة بوعي أهلنا
اللبنانيين المستمرين بمطالبتهم العادلة
بالعدالة االجتماعية وبوضع حد من خالل
المحاسبة الشعبية للفاسدين والمفسدين،
والمطالبة الحقيقية م��ن ه��ؤالء المهيمنين
باسم المذاهب والطوائف على المال العام
منذ سنوات وسنوات بأن يعلنوا أمام الشعب
كشف حساباتهم المصرفية وأمالكهم وأمالك
األقارب واألبناء واألحفاد كي تنصفهم محكمة
الشعب».
وأضافت« :سيشارك المرابطون كمواطنين
ف��ي إط��ار ال��ح��راك الشعبي تلبية ل��دع��وة كل
الجمعيات وال��ن��اش��ط��ي��ن ،م��ؤك��دي��ن سلمية
التظاهرات واالعتصامات وعدم االعتداء على
القوى األمنية والممتلكات العامة والخاصة،
ومطالبة إخواننا وأبنائنا رجال القوى األمنية
بحماية أهلنا وعدم التعرض لهم ألنهم يطالبون
بالمطالب المحقة لكل أبناء الوطن اللبناني».
واستغربت الحركة أن «تفتتح اليوم حوارات
بين جهابذة وعباقرة النظام اللبناني الطائفي
والمذهبي ،وهم الذين عجزوا عندما تخلى عنهم
أولياء أمرهم من الدول االقليمية والعالمية عن
حل مشكلة إنتشار الزبالة في مختلف أنحاء
الوطن ،وأن يعلن سمير جعجع عن إحتقاره
لحوارهم واالنسحاب منه».
واختتم البيان« :إن أهم ما يمكن أن ينتج
من حواراتهم من مقررات يقتنع بها اللبنانيون
بعد تجاربهم المرة معهم ،أن يعلنوا عن إنشاء
صندوق مالي تحت إش��راف البنك المركزي
وهيئة م��ن القضاة المشهود لهم بالنزاهة
والشفافية ،ويعاد الى هذا الصندوق ما سرقوه
من المال العام والذي تخطى المئة مليار دوالر
على مدى عقود من الهدر والنهب واالتكال على
مكرمات أولياء أمورهم ومساعدات الصناديق
والمصارف األجنبية الدولية ،وتبديد الثروة
الوطنية التي هي ملك وحق الشعب اللبناني».
وأك����دت «ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن أج��ل
ديموقراطية اإلنتخابات» في بيان ،مشاركتها
«في الحراك الشعبي السلمي المستمر» ،داعية
جميع األعضاء والمتطوعين الى المشاركة في
اعتصام اليوم مذ ّكرة «المسؤولين السياسيين
ب��أن فشلهم ف��ي ال��ح��وار ضمن المؤسسات
الدستورية لن يصحح إال بالحوار مع مكونات
الشعب اللبناني التي تفترش الشارع ،وذلك لن
يكون اال باإلستجابة للمطالب».
كما دع��ا «ات��ح��اد المقعدين اللبنانيين»
أع��ض��اءه ومتطوعيه وأص��دق��اءه م��ن جميع

الحضور في المؤتمر
انعقد أمس ،معرض ومؤتمر األمن في الشرق األوسط
تحت عنوان «تطوير قدرات القوات المسلحة لمحاربة
اإلرهاب» في مركز بيروت للمعارض  -البيال برعاية
الرئيس سعد الحريري وبدعم رسمي من وزارة الداخلية
وقيادة الجيش وقوى األمن الداخلي وجميع األجهزة
األمنية .ويستمر حتى يوم الخميس  10أيلول الجاري.
وشارك في اليوم االول من المؤتمر الرئيس ميشال
سليمان ،وزير الداخلية نهاد المشنوق ممثالً الحريري،
وزي��رة المهجرين أليس شبطيني ،ممثل قائد الجيش
العماد جان قهوجي العقيد ابراهيم حرفوش ،إضافة الى
وفود رسمية وممثلين عن الشركات العربية واألجنبية.
بداية ،تحدث رئيس اللجنة المنظمة رياض قهوجي
عن الندوات التي ستعقد خالل اليومين المقبلين والتي
ستتطرق الى «األم��ن اإللكتروني وتعزيز الصناعات
العسكرية المحلية ،إضافة ال��ى االستماع لعروض
بعض الشركات ح��ول أح��دث التكنولوجيا لمواجهة
الجريمة واإلرهاب اإللكتروني».
واعتبر حرفوش أن «انعقاد هذا المعرض والمؤتمر
في لبنان يدل على الثقة بالوطن رغم األزمات الداخلية
واألخطار المحدقة» ،مشيرا ً الى أن «األمن ليس مجرد
تدابير وإج��راءات بل هو وقبل كل شيء رؤية ،كما أنه
ليس مجموعة متطرفين بل انه فكر هدّام ،من هنا أشدد
على أهمية ان تدرك القوة المسلحة ماهية الخطر الذي
تواجهه».
ولفت الى أن «ما يحدث في المحيط القريب والبعيد
يؤثر على استقرار لبنان وأمنه ،ما و ّلد الحاجة للتعاون
بين الدول في مختلف المجاالت االمنية» ،متطرقا ً الى
ما «أظهره الجيش اللبناني من تصميم لكسر اإلرهاب
في جميع المواجهات التي خاضها في الداخل وعلى
الحدود في ظل التفاف اللبنانيين من حوله وتعاونه
مع الجيوش الشقيقة».
ورأى أن «هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة للنقاش الب ّناء
وتبادل الخبرات ولالطالع على آخر التطوارت في مجال
األسلحة والتقنيات والتجهيزات الخاصة في مكافحة
االرهاب ال سيما ان عددا ً من الشركات الدولية واالمنية
الرائدة تشارك فيه».
ثم ألقى المشنوق كلمة باسم الحريري قال فيها« :منذ
العام  2005والمحاوالت ال تتوقف لجر لبنان الى الدم
واالنقسام الداخلي وإدخاله في دوامة الفوضى تحت
عناوين سياسية أو أزمات معيشية حقيقية أو من خالل
قلق مقيم لبعض مكونات الشعب اللبناني .رغم ذلك

تهتز الدولة وال تقع .يتفرق المجتمع ثم يعود ليتماسك
بأقوى مما كان .تسري األكاذيب في كل األنحاء ،فتأتي
الحقيقة لتكشف األكاذيب وأصحابها وشاشاتها .ليس
في ما ذكرت سر ،اال في هذا الفرد اللبناني المصر على
النجاح والقادر عليه متجاوزا ً أزم��ات الدولة وتفرق
المجتمع وقبل وبعد كل ذلك األكاذيب».
وأعلن المشنوق ،أننا «ننظر بايجابية الى الحوار
بين األحزاب اللبنانية ،ومن بينها حوار «حزب الله -
المستقبل» والحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري.
واعتبر ان «ما فعله الحراك المدني هو إطالق صافرة
إنذار سمعها الجميع وما من مخرج لألزمة اال بالعودة
للدستور».
وأكد المشنوق «اننا في حاجة ماسة الى محاربة
الخطابات الدينية التي تشجع على التكفير» ،الفتا ً
الى أننا «تمكنا خالل العام الماضي من التنسيق بين
الجيش اللبناني والقوى األمنية ،وقد استفاد لبنان من
دعم الدول الصديقة منها السعودية».
وأل��ق��ى ال��رئ��ي��س س��ل��ي��م��ان ك��ل��م��ة اع��ت��ب��ر ف��ي��ه��ا أن
«االستراتيجيات المطلوبة لمحاربة االرهاب يجب ان
تتكامل بين الدول».
ورأى أن «هناك صعوبة في فصل استراتيجيات
األمم المتحدة والجامعة العربية عن االستراتيجيات
الخاصة بالدول وعن تلك التي تعود الى الدول الخمس
الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة نظرا ً الى قدرتها
العسكرية».
ورأى ان «ل��ب��ن��ان ت��ت��ه��دده أخ��ط��ار م��ت��ع��ددة وق��د
تصدى الجيش والقوى األمنية لالرهاب» ،مشيرا ً إلى
أن «السبيل األنجح لدحر االره��اب هو تعزيز إنماء
الدولة وتطوير قدراتها بمختلف المجاالت وخصوصا ً
العسكرية منها».
وقال« :يجب أن يستفيد الجيش من سالح المقاومة
ويضعه تحت تصرفه لمحاربة العدو كما يجب طرح
هذا الموضوع على طاولة الحوار» ،مؤكدا ً انه «ال بد من
اإللتزام بإعالن بعبدا وتحييد لبنان عن الصراعات في
المنطقة».
ودعا الى «ايجاد حل للنفايات قبل المباشرة بالحوار
وإال فليبدأ الحوار بهذه القضية» ،مشددا ً على ضرورة
«إشراك المجتمع المدني بالحوار وعدم رفع الجلسة إال
بعد النزول إلى مجلس النواب النتخاب رئيس».
وكان الحضور انتقلوا بعد افتتاح المؤتمر الى افتتاح
المعرض وقص الشريط حيث جالوا في أرجائه.

�أهالي ر�أ�س بعلبك قطعوا الطريق احتجاج ًا
المناطق اللبنانية للمشاركة في االعتصام
المدني السلمي عند السادسة من مساء اليوم
األربعاء ،مرحبا ً «بمشاركة الجمعيات المطلبية
والحقوقية وجمعيات األشخاص المعوقين في
لبنان».
وش��دد على ان��ه« :ل��م يعد مقبوال ً تجاهل
الدستور ال��ذي يكرس فكرة المواطنة لجميع
فئات المجتمع ،بخاصة الفئات المهمشة ،ومنها
فئة األشخاص المعوقين».
وأم���ل االت��ح��اد «م��م��ن ي��ري��د مشاركته في
االعتصام من األعضاء والمتطوعين واألصدقاء
التواصل معه على الرقم 76924531 :قبل
الثالثة من بعد ظهر األرب��ع��اء ،على أن تكون
نقطة التجمع ق��رب جامع محمد األمين عند
الرابعة والنصف».

م�سلحون اعتر�ضوا في البقاع
�سيارة بداخلها �ضابط

الحزب الديمقراطي

ورأى األمين العام للحزب الديموقراطي
اللبناني وليد بركات ،في تصريح ،أن «الحراك
الشعبي يريد استعادة السلطة من سارقيها
وممن عاثوا فسادا ً في هذا البلد ،وأن المطلوب
من الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ،هو دع��م الحراك الشعبي المحق
عبر انتاج قانون انتخاب جديد على أساس
النسبية ينتج منه مجلس نواب يمثل الشعب
اللبناني».
ولفت إلى أن «من يقاطع الحوار الذي يتطلع
إليهاللبنانيون هو في الحقيقة متمسك بالمكاسب
التي حققها ضمن منظومة الفساد في لبنان».
وأكد دعم الحزب للحراك الشعبي «ألن مطالبه
تطاول كل مكونات المجتمع اللبناني ،والمطلوب
من اللبنانيين الذين استطاعوا هزيمة إسرائيل
المشاركة في بناء دولة مؤسساتية عادلة».
ودع��ت هيئة المكتب التنفيذي في «التجمع
الوطني الديموقراطي في لبنان»« ،اعضاء
جميع قطاعات التجمع واألصدقاء والمناصرين،
والمواطنين كافة ،الى المشاركة الواسعة في
التجمع السلمي الحاشد في السادسة مساء
اليوم.
وعقد تجمع الجمعيات والروابط والفعاليات
في بيروت لقاء ،في حضور مندوبين من معظم
الحمالت الداعية للتحرك مركزيا ً اليوم في
ساحات وسط بيروت.
ودعا المجتمعون في بيان إلى «المشاركة
الكثيفة في هذا التحرك تعبيرا ً عن المطالبة
بحقوقهم من هذه الطبقة الحاكمة ،والمطالبة
بإصالح هذا النظام وزمرته الفاسدة والمفسدة
الطامعة بخيرات الوطن وجيوب أبنائه ،وحقهم
بالعيش الكريم ،وخصوصا ً باالستيالء على
الثروة النفطية من بعد امتصاصهم لكل موارد
وطننا الحبيب لبنان».

في ح��ادث أمني الف��ت اعترض
مسلحون ليل أول من أم��س على
ط��ري��ق ال��ب��ق��اع الشمالي سيارة
تقل ك�لاً من ف��ادي واك��ي��م ،طوني
فرنسيس وسمير نصرالله وهو
ضابط في االمن العام بينما كانوا
في طريقهم إلى رأس بعلبك ما أدى
إلى إصابة واكيم الذي تم نقله إلى
مستشفى دار الحكمة في بعلبك.
والحقاً ،وعند مجيء أقاربهم إلى
المنطقة لمعرفة سبب تأخيرهم
أق���دم ال��م��س��ل��ح��ون ع��ل��ى سلبهم
السيارة التي كانوا يستقلونها.
واحتجاجا ً على الحادث ،قطع
أه��ال��ي رأس بعلبك م��س��اء أمس
الطريق الدولي عند مدخل البلدة
بالسواتر الترابية وال��س��ي��ارات
وأحرقوا اإلط���ارات ،وذل��ك بدعوة
م��ن راع��ي أبرشية بعلبك للروم
الملكيين الكاثوليك المطران الياس
رحال.
ورف��ع المعتصمون ،يتقدمهم
رحال ورئيس بلدية رأس بعلبك
هشام العرجا ،الفتات كتب عليها:
«دواع���ش ف��ي ال��ج��رود ودواع��ش
أخرى على الطرقات الدولية تعمل

على السلب والنهب واالعتداء على
كرامات الناس».
من جهته ،أجرى وزير السياحة
ميشال فرعون سلسلة اتصاالت
بالمسؤولين األمنيين لالطالع على
الحادث والتدابير التي اتخذتها
القوى األمنية في المنطقة لمنع
تكرار مثل هذه الحوادث.
إلى ذلك ،أكد النائب إميل رحمة
في بيان أن «السكوت لم يعد مقبوال ً
على تصرف العصابات ،التي تعكر
اج��واء منطقة بعلبك  -الهرمل،
والتي تستبيح األمن واإلستقرار
وتضر بمصالح المواطنين في تلك
المنطقة ،التي تقدم الدماء دفاعا ً
عن سيادة الوطن على حدودنا
الشرقية».
وق���ال« :ل��م يعد ال��م��واط��ن ابن
بعلبك  -الهرمل ،يتحمل كل هذا
االستهتار بحياة وأم��ن الناس.
أال يكفي ه��ذه المنطقة الحرمان
التاريخي ال��ذي تعانيه؟ لم يعد
اب��ن بعلبك  -الهرمل ق���ادرا ً على
الصمت ،آن األوان لرفع الصوت:
كفى...كفى».
وح ّذر من «تصرفات العصابات

التي تلوث سمعة أبناء المنطقة
ال��ش��رف��اء المقاومين األب��ط��ال»،
مشيرا ً إل��ى أن «االع��ت��داء السافر
على اب��ن رأس بعلبك  -البلدة
األب��ي��ة ال��م��ت��ج��ذرة ف��ي بعلبك -
الهرمل ،فادي واكيم الذي أصيب
برصاصة موجهة الى صدره وهو
يعالج في المستشفى ،هو اعتداء
علينا جميعا ًَ وعلى كل بيت في
بعلبك – الهرمل».
وأضاف« :األبشع هو ما اعقبه
من اعتداء على المواطنين ابني
رأس بعلبك اي��ض �اً ،رفعت نصر
الله وخليل شعبان اللذين كانا
ف��ي طريقهما ال���ى المستشفى،
ف��ت��م اع��ت��راض��ه��م��ا ع��ل��ى م��ف��رق
طليا وس��رق��ة س��ي��ارة االول وكل
اغ��راض��ه��م��ا ال��خ��اص��ة» ،مطالبا ً
«بالتحرك الفوري والجدي إللقاء
القبض على الجناة ومحاسبتهم،
قبل أن تولد هذه الحادثة الشنيعة
تداعيات ال تقف عند حد».
من جهة أخرى ،نفذ اعتصام من
قبل بعض الشبان على الطريق
العام في سعدنايل ،مع تسجيل
اطالق نار من دون وقوع إصابات.

