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�أكدت �ضرورة ا�ستمرار الحوار للو�صول �إلى حلول

«التحرير والتنمية» :ت�صفية الح�سابات
تو�صل البلد �إلى المجهول والمزيد من الفراغ

الحراك يتن ّقل بين بيروت والجية وعك ّار والبقاع :رف�ض خطة النفايات
ومطالبة با�سترداد الأمالك البحرية ومعالجة �أزمة الكهرباء والف�ساد

االعتصام أمام معمل الجية الحراري
الحضور في الحفل التأبيني في سحمر
رأت «كتلة التحرير والتنمية» أن
تصفية الحسابات الجزئية توصل
البلد إلى المجهول وإل��ى المزيد من
ال��ف��راغ والتعطيل ،مؤكدة ض��رورة
استمرار الحوار للوصول إلى حلول
ترضي الناس.

خليل

وف��ي السياق ،أك��د عضو الكتلة
وزي��ر المال علي حسن خليل خالل
رعايته احتفاال ً في بلدة البيسارية،
نظمته «كشافة الرسالة اإلسالمية»
أن «الزمن ليس زمن تصفية حسابات
جزئية توصل البلد إل��ى المجهول
وإل��ى المزيد من الفراغ والتعطيل،
إذ إن المرحلة تتطلّب الترفع عن
الحساسيات وتح ّمل المسؤوليات
وعلى الجميع أن ي��درك أن الناس
ال يمكن أن تنتظر .بل علينا التقاط
الفرصة لصياغة حلول ترضي الناس
وتحقق طموحاتهم وآمالهم بوطن
عزيز يليق بموقعه ودوره وتضحيات
أبنائه».
ودعا إلى «تعميم ثقافة االنفتاح
وال��ح��وار» ،ومشيرا ً ال��ى ان��ه «مهما
اختلفنا هناك الكثير من المشترك
بيننا فالمطلوب االبتعاد عن التحزب
والعصبية وأن نترفع عن الجزئيات
والحساسيات الضيقة».
وح ّذر من صعوبة الوضع المالي
الذي يمكن أن يمر به لبنان «في حال
استمرار واإلمعان في سياسة هدر
الفرص وفي سياسة التعطيل».

جابر

وأش����ار ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال��ت��ح��ري��ر
والتنمية» النائب ياسين جابر ،خالل
حفل تكريم األساتذة المتقاعدين في
المدارس والمعاهد في إقليم الجنوب
عن العام  2015بدعوة من المكتب
التربوي لحركة أمل وبالتعاون مع
«مركز كامل يوسف جابر الثقافي
االجتماعي» في النبطية إل��ى «أننا
نعيش في ظروف صعبة والمطلوب

(أحمد موسى)
أن يأتي الجميع إلى طاولة الحوار،
كل القيادات اللبنانية عليها أن تعي
أنها مسؤولة عن هذا الشعب ،وأنها
مسؤولة عن إيجاد الحلول».

حم ّيد

وأك��د عضو الكتلة النائب أيوب
حميّد ،في كلمة خالل احتفال تربوي
لحركة «أم���ل» أن «ل��ب��ن��ان يعيش
ح��ال��ة م��ن ال��م��راوح��ة على مختلف
المستويات ،لكن تبقى بارقة األمل
ب��أن ال ي��أس م��ع الحياة ،وب��أن هذا
الوطن وطن التسويات».
ولفت إلى أن «بارقة األمل هي في
أنفسنا ،وم��ن خ�لال دع��وات الحوار
والتالقي التي ك��ان رئيس مجلس
النواب نبيه بري سبّاقا في الدعوة
اليها».

قبيسي

ول��ف��ت ع��ض��و «ك��ت��ل��ة ال��ت��ح��ري��ر
والتنمية» النائب هاني قبيسي خالل
احتفال تربوي آخر في بلدة عدشيت
الجنوبية ،إل��ى «أننا في لبنان مع
رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري،
نسعى بجهد كبير لمنع الفوضى،
بأن نحافظ على لغة التواصل مع كل
أطياف المجتمع اللبناني ،مهما كثرت
االختالفات والتباينات».
وأشار الى أن «هذه الخالفات يجب
أالّ تفسد في ال��ود قضية ويجب أالّ
يقع لبنان في فتنة ،علينا أن نحافظ
على وح��دة بلدنا ونبقى الى جانب
الجيش الوطني اللبناني الذي يقدم
التضحيات في سبيل بقاء هذا الوطن
وف��ي حماية لبنان على ح��دودن��ا
الشرقية».

هاشم

وأك�����د ع��ض��و «ك��ت��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
وال��ت��ح��ري��ر» ال��ن��ائ��ب ق��اس��م هاشم
ضرورة «انتخاب رئيس للجمهورية،
ف�ل�ا ي��ج��وز ب��ع��د ال����ذي ي��ج��ري في
المنطقة وغياب لبنان عن االهتمامات

اإلقليمية والدولية ،أن يستمر الواقع
على سلبياته رهانا ً على دور خارجي
لهذه الدولة أو تلك».

قبالن

ورأى رئيس مجلس الجنوب قبالن
قبالن ،ممثالً الرئيس بري في افتتاح
وزارة الشباب والرياضة ومجلس
الجنوب وبلدية جبال البطم «مجمع
الرئيس نبيه بري الرياضي الثقافي»
في البلدة ،أن «أي صيغة داخلية
ستكون أفضل بعشرات المرات مما
ينتظرنا م��ن ال��خ��ارج ،ألن للخارج
مصالحه وعلينا أن نبحث عن مصلحة
بلدنا» ،مؤكدا ً أن «خالصنا بالتالقي
والتفاهم فوق طاولة الحوار».
ولفت قبالن إل��ى أن��ه «علينا أن
نتمسك بجيشنا الوطني ،الذي يرعى
حدودنا الجنوبية والشمالية والذي
نحن بحاجة إليه».

عبدالله

واعتبر مفتي صور وجبل عامل،
المسؤول الثقافي المركزي لحركة
أم��ل الشيخ حسن عبدالله خالل
حفل تأبيني أقامته الحركة لعلي
ج��واد القزويني في حسينية بلدة
سحمر في البقاع الغربي ،بحضور
منفذ عام البقاع الغربي في الحزب
السوري القومي االجتماعي الدكتور
نضال منعم ،أحمد قمر عن حزب الله،
محمد الخشن عن حركة أمل ،ولفيف
من العلماء وفاعليات المنطقة ،أن
«االستمرار في المناكفات السياسية
التي نسمعها من هنا وهناك تشكل
خطرا ً على الكيان اللبناني ،فال بد أن
يكون هناك خروج من دوامة الصراع
السياسي الداخلي ،بالرهان على عقل
ورشد القيادة السياسية في هذا البلد
للخروج من هذه األزم��ة ،وإذا أردنا
أن نعجل في حل الملفات ال بد أن
يأخذ الحوار طابعا ً جديا ً من قبل كل
القيادات السياسية ال لتسجيل نقاط
على بعضنا بعضاً».

�أر�سالن التقى وفود ًا �شعبية ودينية
وزار الغريب ومجدلبعنا
التقى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب
طالل أرسالن ،في دارته في عاليه ،وفودا ً رسمية وشعبية
من مناطق مختلفة ،هنأته بمناسبة حلول عيد األضحى
المبارك ،تقدّمها رج��ال دين وأمنيون ورؤس��اء مجالس
بلدية ومخاتير ،راجعته في قضايا إنمائية واجتماعية
مختلفة.
كما التقى أرسالن وفدا ً من مشايخ األردن تقدّمه الشيخ
أبو حمزة سهيل القضماني ،ووفدا ً من نادي بدغان ،إضافة
إلى وفدين من راشيا ومن بلدة عرمون.
وزار أرسالن الشيخ نصرالدين الغريب في دارته في
كفرمتى ،مهنئا ً بالعيد ،وك��ان في استقباله إلى جانب

الغريب ،قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم
وعدد من مشايخ المنطقة.
وجال أرسالن معزيا ً على عدد من العائالت في بلدة
كفرمتى ،يرافقه رئيس بلدية مدينة الشويفات ملحم
السوقي ورئيس بلدية كفرمتى حسين الغريب ،ووفد من
الحزب الديمقراطي ضم مدير الداخلية لواء جابر ورئيس
دائرة الغرب في الحزب المختار نديم يحيى.
كما زار أرسالن على رأس وفد حزبي ض ّم عضو المجلس
السياسي حسين عبد الخالق ومدير الداخلية لواء جابر
ورئيس دائ��رة الجرد غسان الصايغ ،بلدة مجدلبعنا،
معزيا ً بوفاة بعض أبنائها.

انتقد ا�ستبعاد �شخ�صيات عن الحوار

مراد :النظام فا�سد وال ينتج تمثي ًال حقيقي ًا

البقاع  -أحمد موسى
حيّا رئيس «الجامعة اللبنانية
الدولية» الوزير السابق عبد الرحيم
م��راد «جهود رئيس مجلس النواب
نبيه بري إلج��راء الحوار الوطني»،
منتقدا ً «حصر الحوار بـ 17شخصية
واس��ت��ب��ع��اد ش��خ��ص��ي��ات وأح����زاب
ومرجعيات ونقابات تمثل نسبة
كبيرة من الشعب».
وقال مراد خالل اللقاء األكاديمي
السنوي ال��راب��ع ل�لأس��رة التربوية
الذي ّ
نظمه فرع الجامعة بالبقاع في
مدرج النشاطات« ،أن سبب الخلل
في التعايش مرض سرطاني داخل
الجسم اللبناني منذ تكوينه ،وقد
آن األوان ألن نقول لماذا ذهبنا إلى
محطات جنيف ول���وزان وال��دوح��ة
واستعملنا كل األدوي��ة المهدئة لهذا
المرض السرطاني ،فالسبب هو هذا
النظام الفاسد الذي لم ينتج تمثيالً
حقيقيا ً للناس .كما آن األوان لكي ال
نورث أوالدن��ا عدم االستقرار والحل
في المبدأ ،بقانون انتخابات وفق
النسبية ،وبلقاء كل القوى السياسية

مراد متحدثا ً في اللقاء األكاديمي
لتتناقش بجرأة حول الحل».
وش���دد «ع��ل��ى ض���رورة انتخاب
رئيس جمهورية من الشعب ،وإعادة
بعض الصالحيات للرئيس واعتماد
قانون النسبية وبذلك نقضي على
الطائفية».
وكان اللقاء استه ّل بكلمة للمدير
األكاديمي للجامعة أحمد ف��رج عن
رسالة الجامعة ورؤيتها ،ثم كان

ع��رض لنشاطات العام المنصرم،
ال��ت��ي بلغت  62نشاطا ً نفذتها 5
كليات ،تبعه عرض لروزنامة العام
 .2016بعدها قدم الطالبان جميل
قاسم وأحمد أب��و حمدان بإشراف
ال��دك��ت��ور ع��ب��د المحسن أح��م��د من
كلية الهندسة عرضا ً لبرنامجين
يُستخدمان في االمتحانات الرقمية
وتقييم مشاريع العلوم.

التجمع البلدي وفعاليات مجدل عنجر أمام أزهر البقاع

تن ّوع الحراك الشعبي المطلبي أول من أمس وتو ّزع بين الروشة
ووط��ى المصيطبة والجية وعكار ،رفضا ً لخطة معالجة أزمة
النفايات التي وضعتها لجنة وزير الزراعة أكرم شهيب ،وللمطالبة
باسترداد األم�لاك البحرية ،كما رف��ض ما وصفه الناشطون
بـ«الفساد في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي» داعين إلى
مكافحته ومحاسبة الفاسدين وتطوير المؤسسة ،وكذلك احتجاجا ً
على تفاقم أزمة الكهرباء بدال ً من حلها والتلوث البيئي الذي يسببه
معمل الجية الحراري للجوار وكذلك معمل الترابة في سبلين.

الروشة

ففي دالية الروشة ،نفذ ناشطون من «المفكرة القانونية»،
الحملة «األهلية للحفاظ على دالية الروشة» ،تحالف «الشعب
يريد» ،حملة «جايي التغيير» و«اتحاد المقعدين اللبنانيين»،
دعما ً «للموقوفين المحررين ،الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية
مشاركتهم في المظاهرات التي شهدها وسط بيروت احتجاجا ً
على أزمة النفايات» ،وتضامنا ً مع «الشاب محمد قصير الذي
أصيب أثناء إحدى المظاهرات بإصابة بالغة في رأسه» ،وتأكيدا ً
لـ«حق التظاهر والتمتع بالمساحات العامة» ،وإص��رارا ً على
«إسقاط سياسة المطامر ،واستعادة األمالك البحرية خصوصا ً
منطقة الدالية بالقوة الشعبية» ،وفرض «إخالء سبيل  24معتقالً
بينهم  9قاصرين أحيلوا إلى المحكمة العسكرية» ،بحسب ما ذكر
المتحدثون في الوقفة.
و ُتلي بيان ّ
لخص فيه المعتصمون مطالبهم ،وهي:
 - 1وقف االعتقاالت التعسفية ووقف محاكمة المدنيين أمام
القضاء العسكري ،على أن تكون للحراك تحركات يعلن عنها الحقا ً
بوجه المحاكمات العسكرية للمدنيين.
 - 2محاسبة وزير الداخلية نهاد المشنوق وإقالته ،وفتح
تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة كل من أعطى األوام��ر ونفذ
وغطى االنتهاكات بحق المتظاهرين ،من ضباط وجنود وعناصر
ميليشياوية ،وال سيما بشأن إصابة الشاب محمد قصير إصابة
بالغة الخطورة؛ ونحن مجموعات الحراك ال سيما «لجنة المحامين
للدفاع عن المتظاهرين» مصممون على اتخاذ اإلجراءات القانونية
المناسبة ،تمهيدا ً لمحاسبة وزير الداخلية النتهاكه أكثر من مرة
حق التظاهر الذي يكفله الدستور.
 - 3إقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبته على كارثة
النفايات ،وفشله وإهماله في تحمل مسؤوليته ،فضالً عن تغطيته
لفساد استمر عشرين سنة ،وفق إقرار لجنة (وزير الزراعة أكرم)
شهيب نفسها.
ّ
وكف يد مجلس اإلنماء
 - 4وقف جميع عقود «سوكلين»،
واإلعمار عن ملف النفايات ،ومحاسبة المتورطين في الفساد في
العشرين عاما ً الماضية ،وجمع النفايات من الشوارع فورا ً تفاديا ً
لكارثة محققة ،والشروع في تنفيذ الخطة البديلة المستدامة
لمعالجة النفايات ،وفق ما ورد في بيان مجموعات الحراك الشعبي
الصادر في  2تشرين األول.
 - 5المسارعة إلى تحرير أم��وال البلديات واالت��ح��ادات في
الصندوق البلدي المستق ّل ف��ورا ً من دون تأخير وال اقتطاع،
وفتح حساب خاص لها لتمكينها من القيام بدورها في معالجة
النفايات.
 - 6تحرير جميع األم�ل�اك العامة من شطآن ومشاعات
معتدىً عليها ،من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وإعادتها
للشعب ،مع رفضنا المطلق القتراح القانون الذي يدرس اآلن في
المجلس النيابي واآليل إلى تشريع التعديات ،من دون أي اعتبار
للبيئة وحق المواطنين واألجيال القادمة في التمتع بها ،ونسأل
ألم يحن الوقت بعد  25عاما ً من انتهاء الحرب األهلية أن يغلق
ملف االعتداءات الحاصلة تحت غطاء الحرب ،وأن تتم محاسبة
المسؤولين عنه والمتورطين فيه وهم معروفون باألسماء؟
 - 7إن الحراك مستم ّر في النضال في سبيل الحريات العامة
والمساحات العامة وحق الناس في بيئة صحية وسليمة ،وفي
دولة خالية من الفساد والمحاصصة والقمع ،كما ندعو الجميع إلى
استعادة كافة المساحات العامة ،وتحديدا ً الدالية بصفتها آخر
مساحة عامة على الشاطئ ،ورفع يد الخصخصة عنها وفتحها
أمام الجميع».
وتحدثت المحامية غيدا فرنجية باسم «لجنة المحامين» للدفاع
عن المتظاهرين في الحراك ،معددة ما وصفته بـ«انتهاكات» القوى
األمنية خ�لال التظاهرات وطالبت بفتح تحقيق شفاف تحت
إشراف القضاء العدلي في ممارسات القوى األمنية ،خصوصا ً
خالل مظاهرات  22و 23و 25و 29آب و 16أيلول.

الضمان

ّ
ونظمت حملة «بدنا وط��ن» ،اعتصاما ً أمام مبنى الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي في وطى المصيطبة  -بيروت ،ورفع
المشاركون الفتات وأطلقوا هتافات تطالب بتصحيح وتطوير

أوض���اع الصندوق ووض��ع ح � ّد للفساد فيه وتوفير الضمان
االجتماعي لكل اللبنانيين وتوحيد الصناديق الضامنة وإقرار
قانون ضمان الشيخوخة.
وألقى جمال سقاية كلمة باسم الحملة قال فيها« :نحن هنا
لنقول إننا نريد تطهير صندوق الضمان االجتماعي من كل هذا
الفساد .ونريد وقف تحويله إلى مزرعة خاصة للطبقة الحاكمة
للتوظيف العشوائي بال أي معايير للكفاءة أو النزاهة .نريد الضمان
االجتماعي أن يتطور ويتوسع ليشمل في تقديماته كل ما تتع ّرض
له صحة المواطن ،وأن تتوحد ضمنه كل الصناديق الضامنة
األخ��رى ،ليكون هناك ضمان واحد لكل اللبنانيين بال استثناء.
نريد زي��ادة التقديمات في مجال األمومة والتعويضات وإقرار
قانون الشيخوخة لتوفير حياة الئقة كريمة لمن تقاعد أو صار في
خريف العمر .كما نريد من الدولة أن تدفع الديون المترتبة عليها
لهذا الصندوق ،وأن يكون التوظيف على أساس الكفاءة والنزاهة
وليس المحسوبيات ووقف الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين».

الجية

كذلك ،ن ّفذت حملة «بدنا نحاسب» وحشد من أبناء منطقة إقليم
الخروب ،اعتصاما ً حاشدا ً عند مدخل معمل الجية الحراري ،نددوا
فيه بـ«سياسات وزارة الطاقة في حق الوطن واإلقليم».
وألقى سليم حمية كلمة باسم أهالي برجا قال فيها« :نحن بشر
نطالب بحق وال نطلب صدقة من رئيس الحكومة وال من وزير
الكهرباء .عشرات السنين ونحن نضيء الشموع في ظالم دامس،
فمن حقنا أن ننال نصيبنا من التيار الكهربائي .ال نريد آذانا ً صماء
منكم يا معالي وزير الكهرباء .سنك ّرر الوقفة والتحرك ولن تنالوا
منا إال ما يرضيكم ،فنحن عمال ومهندسون وأساتذة وأطباء،
ونطالبكم بالكهرباء».
وقال الدكتور أجود عياش من «حملة إقفال مطمر الناعمة»:
«باألمس وقفنا أمام مطمر الناعمة وقلنا لن تقتلونا بسمومكم بعد
اليوم ،واليوم ،من أمام معمل الجية الكهربائي الذي سرق أموالنا
ويل ّوث سماءنا ،نقول للنواب وال��وزراء :لن نسمح لكم بسرقتنا
وقتلنا بسموم دواخين معملي الجية الكهربائي وترابة سبلين».
وقال واصف الحركة باسم حملة «بدنا نحاسب»« :هذا المعمل
يبث السموم على أهالي المنطقة ويحرمهم العيش بصحة سليمة،
إذ إن أمراض السرطان والربو وااللتهابات الرئوية تتفاقم وتقتل
أبناء المنطقة .وقد ثبت علميا ً أن ذلك نتيجة استهتار السلطة
وفسادها وعدم تحديث معامل الكهرباء واستعمال الفيول السيئ،
ومعمل الجية عنوان فساد آخر في الكهرباء».
وطالب الدولة «بتنفيذ خطة تحديث وتطوير معمل الجية
وزيادة قوته اإلنتاجية» ،وقال« :المعركة ضد الفساد فتحت ولن
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تغلق إال بمحاسبة المفسدين».
ودع��ا «أهالي منطقة وادي الزينة وال��ج��وار» ،في بيان إلى
المشاركة في اعتصام عند الخامسة بعد ظهر غد الثالثاء على
طريق سبلين العام ،مقابل معمل سبلين «مكان حرق النفايات»،
يُختتم بمسيرة نحو البلدية ،تحت شعار «ألن صحتنا وحياتنا
ليستا لعبة».

عكار

وفي إطار التحركات االحتجاجية في المناطق على إنشاء مكبات
ومطامر في بعض القرى وال سيما في عكار ،اعتصم نساء من عكار
على شاطئ المنطقة من ناحية مفرق حمص ،رفضا ً لـ«تهميش
عكار ونقل النفايات إليها».
وكان أهالي حي البحر في سهل عكار تفاجأوا بأكياس نفايات
قذفتها مياه البحر إلى الشاطئ .وناشدوا المحافظة والقوى
األمنية التحرك والكشف عليها خوفا ً من أن تكون سامة ،ومحاسبة
العابثين في حق اإلنسان والبيئة.
كما أقيم تجمع في ساحة حلبا رفضا ً لنقل النفايات إلى عكار،
بدعوة من حملة «عكار َم ّنا مزبلة» ،شارك فيه حشد من رؤساء
بمكب
البلديات وهيئات المجتمع المدني وأهالي البلدات المحيطة
ّ
سرار.
من جهة أخرى ،أوقفت شرطة بلدية مدينة الميناء ،شاحنة
«بيك آب» محملة بالنفايات ،أثناء محاولة تفريغ حمولتها خلف
جامعة بيروت العربية في محلة الميناء.
وتم حجز الشاحنة ،وتسليم سائقها إلى فصيلة الميناء في قوى
األمن الداخلي إلجراء المقتضى.
إلى ذلك ،أكد رئيس بلدية الغزيلة  -عكار محمد األسعد في
مكب سرار
بيان« ،رفض نقل النفايات إلى عكار وضرورة إقفال
ّ
نهائياً».
وطالب الحكومة بأخذ هذه النفايات إلى الجنوب على المنطقة
الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة «ألن الجميع في قوى  14و 8
آذار متفقين على أن إسرائيل هي العدو المشترك» ،مؤكدا ً أن «المئة
مليون التي خصصت لعكار لسنا بحاجة إليها» .ودعا المجتمع
مكب سرار إلى «الوعي
المدني في القرى والبلدات في محيط
ّ
الكامل وقول الحقيقة والنزول الى بيروت في  8من الشهر الجاري
عند الساعة السادسة مساء للمشاركة في الحراك وللمطالبة بعدم
قبول النفايات وإللغاء هذا القرار المشؤوم».
وعقد رئيس «التعاون الدولي لحقوق اإلنسان» زياد بيطار
مؤتمرا ً صحافيا ً في بلدية عندقت عكار ،بمشاركة رؤساء بلديات
المنطقة .وأجمع المتحدثون على رفض «تحويل عكار إلى مزبلة»،
وشددوا على «عدم قانونية كل العقود الموقعة مع سوكلين ،وعلى
ضرورة دفع أموال البلديات المستحقة من دون تجزئة».

أزهر البقاع

صدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة
العالقات العامة ،البالغ التالي:
«بتاريخ  2015/10/3تحدثت إحدى الناشطات في
اعتصام «الدالية» أمام وسائل اإلعالم عن انتهاكات من قبل
القوى األمنية خالل التظاهرات كاستعمال خراطيم المياه
والقنابل المسيلة للدموع والتوقيفات التي طالت بعض
األحداث ،حيث جرى استماع إليهم من دون حضور مندوبي
األحداث.
يه ّم المديرية العامة لقوى األمن الداخلي أن توضح ما
يلي:
أوالً ،إن قوى األمن لم تستخدم وسائل مكافحة الشغب
إالّ بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية لمنع التعديات
على عناصرها والحيلولة دون اجتياز المشاغبين الحواجز
األمنية واالع��ت��داء على المؤسسات الرسمية واألم�لاك
الخاصة والعامة .كما أن هذه الوسائل تستخدم في أرقى
الدول الديموقراطية.
ثانياً ،لم يجر أي تحقيق مع األحداث أو توقيفهم إال بناء
على إش��ارة القضاء المختص ،علما ً أن أفعال القاصرين
المخالفة للقانون تخضع ألح��ك��ام ق��ان��ون العقوبات،
خصوصا ً مواد القانون  422الخاص باألحداث.
ثالثاً ،إن التوقيفات التي حصلت أثناء التظاهرات طالت
المشاغبين والمحرضين على أعمال الشغب.
إن مؤسسة قوى األمن الداخلي تتح ّمل مسؤولية أي
تقصير في حال حصوله ،وهي لن تتلكأ عن القيام بواجباتها
الوطنية ،وتتمنى مجددا ً على المنظمين في الحراك الذين
يدلون بالتصريحات توخي الدقة ،وعدم توجيه االتهامات
والتحريض ضد مؤسسة قوى األمن الداخلي».

وعقد اجتماع في أزهر البقاع بدعوة من مفتي البقاع الشيخ خليل
الميس حضره نواب وفعاليات البقاع الغربي ،وأعلن المجتمعون
بعد استماعهم إلى موفد رئيس الحكومة تمام سالم والوزير
شهيب ،بسام القنطار ،رفضهم القاطع إقامة مطمر للنفايات على
السلسلة الشرقية.
وعزا رئيس اتحاد بلديات البقاع األوسط سامي العجمي أسباب
هذا الرفض إلى االنعكاس السلبي للمطمر على المياه الجوفية
وصحة أبناء المنطقة ،فيما دعا النائب عاصم عراجي إلى دراسة
الموضوع بروية والعمل وفق أطر الحوار.
وكان رئيس لجنة األوقاف في أزهر البقاع الشيخ محمد عبد
الرحمن ،الفتا ًفي النبرة القوية في ردّه على القنطار قائالً لـ«البناء»،
«إن الحجة التي أراد إقناعنا بها وقبولنا بالمطمر تبيّن ضعف رأيه
وضعف حجته ،من خالل الكشف عن وجود خزان كبير للمياه
الجوفية في المنطقة» ،وسخر من الصور «التي عرضت علينا وهي
مجلوبة من الخارج ،مع أن مواصفاتها غير مطبقة في لبنان أصالً،
ولو نفذت ما هي الضمانات للمراقبة من قبل الدولة خالل التنفيذ
وبعده ،فالثقة بيننا وبين الدولة مفقودة كلياً( )...ولذلك لن يكون
هناك مطمر في مجدل عنجر ولو على جثثنا».
وقال« :معلوم أن في خطبة الجمعة قلت «قد يتغيّب نواب البقاع
الغربي المحسوبين على تيار المستقبل عن حضور االجتماع في
األزه��ر» ،وهذا ما جعلهم يحضرون ،وكأن كتلة نواب المستقبل
يتضامنون مع بعضهم إرضاء لفؤاد السنيورة ونقل نفاياته إلينا
في مجدل عنجر .فليأخذ نفاياته إلى منزله وليعمل مطمرا ً فيه
فلديه حديقة واسعة».
ونظم شباب من قرى شرقي وغربي بعلبك ،حراكا ًمطلبيا ًشعبياً،
تحت عنوان «اللقاء الوطني األول لمحاربة الفساد وتحقيق مطالب
إنمائية في حسينية بلدة بريتال» ،في حضور علي الحسيني ممثالً
أبيه الرئيس حسين الحسيني ،رئيس بلدية بريتال عباس زكي
اسماعيل ،إمام بلدة بريتال الشيخ حنظل مظلوم ومخاتير.

ملف الع�سكريين المخطوفين �إلى الواجهة مجدد ًا
والأهالي قطعوا �شارع الم�صارف وطريق المطار
ع��اد أهالي العسكريين المخطوفين لدى
الجماعات اإلرهابية في ج��رود عرسال إلى
التحرك مجدداً ،بعد فترة انقطاع بسبب شهر
رمضان المبارك والحراك المدني في ساحتي
الشهداء وري��اض الصلح .وظهر أمس تج ّمع
عدد كبير من ذوي المخطوفين الذين جاؤوا
من مختلف المناطق وقطعوا الطريق في شارع
المصارف باتجاه ساحة رياض الصلح ونفذوا
وقفة احتجاجية ،رفعوا خاللها صور أبنائهم،
مجددين الدعوة إل��ى اإلس��راع في إنهاء ملف
المخطوفين في أسرع وقت.
وتحدّث باسم األهالي حسين يوسف والد
العسكري المخطوف محمد ي��وس��ف .وق��ال:
«ب��ع��د ه��ذه الفترة ال��ت��ي م��ررن��ا بها لألسف،
المعلومات التي وردت الينا بأن ال ملف يس ّمى
ملف العسكريين المخطوفين ،ملفات النفايات
والكهرباء سبقت وغطت على ملف العسكريين
المخطوفين ،في الوقت الذي كان يفترض أن
يحل هذا الملف قبل كل هذه المشاكل .من هنا
رأينا أن نتحرك لنعود ونضع ملف العسكريين

المخطوفين على الطاولة».
وأض��اف« :م��رت ث�لاث ط��اوالت ح��وار حتى
ال��ي��وم ،ولألسف لم يذكر أح��د عسكرياً ،فهل
العسكريون ال يعنون الشعب اللبناني أو هل
العسكريون المخطوفون ال يعنون طاولة
يتوجعون
ال��ح��وار وال يعنون أص��ح��اب م��ن
ّ
بالنفايات والكهرباء والمياه؟ سوف نتحرك
كأهالي عسكريين ومستعدون أن نموت ألجل
حل هذا الملف».
وتابع« :أق��ول من هنا ،أتينا نفتح قلوبنا
وصدورنا حتى تكونوا معنا ،ألنهم أبناؤكم
قبل أن يكونوا أبناءنا ،وهبنا أبناءنا إلى هذه
ّ
تفضل يا
المؤسسة ولبوا ن��داء ه��ذا ال��وط��ن.
شعب لبنان وأرنا إلى أي حد تملك من الكرامة
والضمير؟ نحن شعب منقسم على نفسه،
مشرذمون ولن نحل ملفات النفايات والكهرباء
وال��م��ي��اه طالما ليس ه��ن��اك م��ن يتحدث عن
العسكريين».
وتمنى «أن يقف كل الناس مع هذه التحركات
حتى نسترجع العسكريين الذين يمثلونكم

ويمثلون شرفكم ،وأن��ا أكيد أنكم سترفعون
رأسكم وتفرحون عندما ي��ع��ودون وتقيمون
االحتفاالت».
ثم انتقل أهالي العسكريين إلى طريق المطار،
حيث قطعوا كل الطرق المؤدية ال��ى المطار
باإلطارات المشتعلة لبعض الوقت ،وأع��ادوا
فتحها على أن يواصلوا تحركهم الحقاً.
إلى ذلك ،اعتبر األمين العام للمنظمة العالمية
لحقوق اإلنسان السفير علي عقيل خليل «أن
من حق أهالي العسكريين رفع الصوت عاليا ً
وقطع الطرقات بعد مرور سنة وشهرين على
خطف أوالده��م وحتى أن الدولة مقصرة في
هذا الموضوع بين المماطلة وعدم الجدية»،
مشيرا ً الى أن «الجميع يعلم بأننا تابعنا هذا
الموضوع منذ عملية الخطف ولغاية هذه
اللحظة مع أحد الوسطاء وكنا على وشك إطالق
ثالثة من المخطوفين مقابل عدد من النساء
ومساعدات وإيجاد ممر آمن لخروج المسلحين
قبل عيد األضحى .وكنت قد أبلغت كالً من عائلة
جورج خوري والمختار طالل طالب الذي لمس

شخصيا ً جدية هذا الموضوع ،أنني كنت أمنت
سابقا ً لعائلته زيارة إبنهم محمد وكانت األولى
لهم منذ خطفه بعد أن تحدث مع الوسيط من
خاللي ،ولكن رد الحكومة اللبنانية هو عدم
تجزئة القضية ويجب أن يتم إطالق سراح كل
العسكريين المختطفين في سلة واحدة وليس
تجزئة الموضوع».
ورأى أن المدير العام لألمن العام اللواء
ع��ب��اس اب��راه��ي��م «ك���ان وم��ا زال يتابع هذا
الموضوع بجدية وحزم ولن يرتاح له بال حتى
ع��ودة ه��ؤالء سالمين إلى أهاليهم وأن قضية
هؤالء العسكريين أولوية عنده».
واوضح خليل أنه يتحدث عن العسكريين
المختطفين لدى «جبهة النصرة» «أما الذين
عند تنظيم «داع��ش» فما زلنا نعمل جاهدين
ومن خالل هذا الوسيط للوصول إلى معلومات
عن أحوالهم بعد أن انقطعت األخبار عنهم .وقد
وعدنا خيرا ً وعند تسلمنا أي خبر أو معلومات
عنهم بالتأكيد سنخبر أهاليهم وسيادة اللواء
عباس ابراهيم المكلف بهذا الملف».

