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تقرير

منية ـ الضنية
ال�ب �ل��دي��ة م�ص�ط�ف��ى ع��رب��س .وق ��د كشف
في حديث مع «األخبار» أن م .ح .بحجة
ام�ت�لاك��ه ألرض زراع �ي��ة ت�م��ر فيها قناة
ري أس��اس�ي��ة لنبع ال�س�ك��ر ،ب��ات يحتكر
مياه النبع .يتسمر في املكان مع أربعة
م��ن «زمل ��ه» شاهرين أسلحتهم .يطالب
أب �ن��اء ن �م��ري��ن وال� �ق ��رى امل� �ج ��اورة ب��دف��ع
مبالغ مالية خيالية لقاء السماح لهم
باالستفادة من مياه النبع التي هي ملك
ل�ك��ل أه��ال��ي ال�ض�ن�ي��ة .ي �ح� ّ�ول امل �ي��اه إل��ى
القنوات التي يريد ،ويتحكم بالـ«سكور»
امل��وج��ودة .ال أح��د ي�ج��رؤ على االق�ت��راب

م�ن��ه ألن ��ه «م ��دع ��وم م��ن رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة
وأح��د األمنيني املعروفني في املنطقة».
ويضيف ال��راوي« :أكثر املتضررين هم
أب �ن��اء ب�ل��دت��ي ق��رص�ي�ت��ا وال �س �ف �ي��رة ،ألن
املياه تمر بعدد كبير من القرى قبل أن
تصل إل��ى حقولهم .وبعدما نفد صبر
املزارعنيُ ،ألفت لجنة من  20شخصًا من
فاعليات قرى الضنية ،تعمل على عقد
اجتماعات لحل املشكلة ،وحقن الدماء
ب�ين أه��ال��ي املنطقة ال ��واح ��دة» .وعلمت
«األخ � �ب ��ار» أن م�ص�ل�ح��ة م �ي��اه الضنية
ت�ق��دم��ت ب�ش�ك��وى ض��د امل �م��ارس��ات التي
ي �ق��وم ب�ه��ا م .ح .ع�ن��د ن�ب��ع ال �س �ك��ر ،إل��ى
محافظ الشمال رمزي نهرا.
ك��ذل��ك أدى ش � ّ�ح امل �ي��اه وان�ق�ط��اع�ه��ا عن
ق� ��رى ال �ض �ن �ي��ة إل� ��ى وق � ��وع ال �ع��دي��د من
امل �ش��اك��ل ب�ي�ن امل ��زارع�ي�ن أن �ف �س �ه��م .ففي
ب �ط��رم��از ال �ت��ي ُت � َ�ع � ّ�د م ��ن أف �ق��ر م�ن��اط��ق
الضنيةُ ،س ِّجل الكثير من الخالفات بني
ّ
املزارعني على أحقية ري األراضي .كذلك
س �ت �ت �ح� ّ�ول امل �س��اح��ة ال��زراع �ي��ة ال�ب��اق�ي��ة

منتصف شهر آب ،ال��ذي يشهد ع��ادة
ان �خ �ف��اض��ًا ط�ب�ي�ع�ي��ًا ف ��ي م� � ��وارد م �ي��اه
ال �ي �ن��اب �ي��ع ،دف� ��ع ك �ث �ي �رًا م ��ن امل ��زارع�ي�ن
لالستغناء عن زراعة الخضار نهائيًا،
وسعيهم لتأمني املياه لري أشجارهم
املثمرة فقط ،لكونها تتطلب كمية أقل
من امل�ي��اه .لكن بعض امل��زراع�ين ،الذين
زرع � ��وا أص �ن��اف م��ن ال �خ �ض��ار ،ل �ج��أوا
إلى شراء صهاريج مياه لهذه الغاية،
م��ا ك�ب��ده��م أع �ب��اء م��ال�ي��ة ،ألن س�ع��ر كل
صهريج ي��راوح بني  25و 40ألف ليرة.
ي �ق��ول رئ �ي��س ب �ل��دي��ة ال �س �ف �ي��رة حسني
هرموش إن هذا «يحصل للمرة األولى
ف��ي ال �ب �ل��دة م�ن��ذ س �ن��وات ،م��ا أدى إل��ى
يباس نحو  10في املئة من بساتينها»،
م�ش�ي�رًا إل��ى وج ��ود أزم ��ة م�ي��اه ال�ش��رب
أي�ض��ًا ف��ي ال�ب�ل��دة ،ال�ت��ي سعى م��ن أجل
حلها إلى حفر آبار جوفية ملعالجتها،
لكن تكلفة تشغيلها املرتفعة جعلته
يوقف العمل بها.
ي �ط ��ال ��ب رئ� �ي ��س ب �ل ��دي ��ة ب �ي ��ت ال �ف �ق��س
ّ
مصطفى دي��ب ب�ت��أه�ي��ل ق �ن��وات ال ��ري،
واس�ت�غ�لال م�ص��ادر امل�ي��اه ال�ت��ي تذهب
ه ��درًا ،وإدارة م�ص��ادر امل�ي��اه ج�ي�دًا من
ق� �ب ��ل امل �ص� �ل� �ح ��ة ،وت ��رك� �ي ��ب م �ض �خ��ات
ل�لآب��ار ال�ج��وف�ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى ض��رورة

إصالح الخلل في سد بريصا ،حتى ال
تتكرر أزمة العام املقبل.
مدير مصلحة املياه في الضنية ماهر
ساعاتي أوضح أنه ال يمكنه الرد على
االتهامات التي وجهت للمصلحة قبل
أخ ��ذه إذن ��ًا م�س�ب�ق��ًا م��ن وزارت � ��ه .إال أن
م�ص��ادر مطلعة أوض�ح��ت ل�ـ«األخ�ب��ار»
أن «امل�س��وؤل�ي��ة م�ش�ت��رك��ة ،ألن اختيار
ال �ن��واط �ي��ر ي �ك��ون ع ��ادة ب��ال �ت��واف��ق بني
املصلحة وفاعليات وأهالي كل بلدة».
وأش� � ��ارت إل ��ى أن «ال �ع �ج��ز ف��ي ج�ب��اي��ة
مستحقات مياه ال��ري يصل إل��ى أكثر
م ��ن  300م �ل �ي��ون ل �ي ��رة س �ن��وي��ًا ،وه��و
ُي َّ
عوض من فائض جباية مياه الشرب،
ويجعل مصلحة مياه الضنية تعجز
ع ��ن ت��أه �ي��ل ش �ب �ك��ات م �ي��اه ال� ��ري ال�ت��ي
تتكبد عليها سنويًا نحو  100مليون
ليرة سنويًا» .وأوض�ح��ت األوس��اط أن
«ع �ج��ز امل�ص�ل�ح��ة م��ال �ي��ًا ع��ن اس�ت�ث�م��ار
ينابيع إضافية ،مثل مياه نبع الزحالن
الذي تذهب مياهه ه��درًا ،وعدم إنجاز
سد بريصا ،ون��درة الدعم ال��ذي تقدمه
ل �ه ��ا وزارة ال� �ط ��اق ��ة وامل � �ي � ��اه ل�ت�ن�ف�ي��ذ
م �ش��اري��ع ف��ي ال �ض �ن �ي��ة ،وق �ل��ة األم �ط��ار
هذه السنة ،جعل املشلكة تتفاقم على
نحو غير مسبوق».

فيها إلى يباس ،ولن يتمكن األهالي من
زراع ��ة أي ن��وع م��ن ال��زراع��ات الصيفية
ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د ع ��ادت إل ��ى ال �ح �ي��اة في
السنوات املاضية ،وف��ق أح��د املزارعني.
أم ��ا ب �ل��دت��ا ك�ف��رح�ب��و وع ��زق ��ي ،فيعتمد
ّ
امل ��زارع ��ون فيهما ع�ل��ى ن�ب��ع س�ي��ر ل��ري
ح�ق��ول�ه��م .ون�ت�ي�ج��ة ل �س��وء ح ��ال ق�ن��وات
الري ،وتسرب جزء كبير من املياه فيها،
عانت البلدتان باكرًا من شح املياه .وقد
آث��ر م��زارع��وه��ا االس�ت�ع��اض��ة ع��ن زراع��ة
الفاكهة التي تحتاج إلى كميات كبيرة
م��ن امل �ي��اه ،ب��زراع��ة ال �خ �ض��ار الصيفية
كالبندورة الجردية واللوبياء.
أما في املنية ،التي تراجعت فيها نسبة
الزراعة مع الهجمة العمرانية األخيرة
بنسبة  ،%80فقد أدت قلة املتساقطات
إل ��ى ج �ف��اف ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن اآلب� ��ار التي
يحفرها األهالي في أراضيهم عشوائيًا
ب �غ �ي��ة االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن امل� �ي ��اه ال�ج��وف�ي��ة
للشرب واالستخدام املنزلي .ويشير أحد
املزارعني إلى أن «كمية املياه التي تصل
إل��ى املنية م��ن نهر ال �ب��ارد ون�ب��ع عيون
لسد حاجة امل��زارع�ين ،لو
السمك كافية ّ
ِّ
ُوزعت بنحو صحيح ،ومنع اختالطها
بمياه ال�ص��رف ال�ص�ح��ي» .وأردف« :لو
أن الدولة اللبنانية تلتفت إل��ى منطقة
ال�ض�ن�ي��ة وت�س�ت�غ��ل م�ن��اب��ع امل �ي��اه فيها
ب �ن �ح��و ص �ح �ي��ح ،ل ��وف ��رت ع �ل��ى نفسها
وعلى مواطنيها الكثير من العناء».

أزمة الكهرباء:
تصاعد النقمة الشعبية
فراس أبو مصلح
تصاعدت في األي��ام القليلة املاضية
االح�ت�ج��اج��ات الشعبية ع�ل��ى زي��ادة
ال �ت �ق �ن�ين ال �ك �ه��رب��ائ��ي ن�ت�ي�ج��ة ت��راك��م
أع � � �ط� � ��ال ال � �ش � �ب � �ك� ��ة ،ف� �ي� �م ��ا ت �س �ت �م��ر
سيطرة عمال «الكهرباء» (املياومني
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن) ع �ل��ى امل ��رك ��ز ال��رئ �ي �س��ي
للمؤسسة والعديد من دوائ��ره��ا في
املناطق وتعطيلها بإقفالها في وجه
امل��وظ�ف�ين وامل��واط�ن�ين .تتمسك إدارة
م��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ب��إع�لان �ه��ا
«رف � ��ع م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا» ع ��ن ت��داع �ي��ات
اس � �ت � �م ��رار اح � �ت�ل��ال م �ب��ان �ي �ه��ا ،ب�ع��د
ع��دم االس�ت�ج��اب��ة لطلباتها امل�ت�ك��ررة
م��ن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة وال �ق��وى األمنية
ب �ـ«إن �ه��اء ال��وض��ع ال �ش��اذ» ال�ق��ائ��م في
م ��راك ��زه ��ا .ت��رف��ض اإلدارة ب��إص��رار
جميع املبادرات التي تطرح «تعاون»
امل � �ي� ��اوم�ي��ن ل �ت �م �ك�ي�ن امل ��ؤس � �س ��ة م��ن
إص�لاح أعطال شبكة التوتر العالي
ال�ت��ي ب��ات��ت تسبب م�ع��ان��اة م�ت��زاي��دة
ألحياء واسعة من العاصمة بيروت،
وتهدد مطارها بانقطاع التيار؛ تقول
اإلدارة بوضوح :على أي مبادرة لحل
األزم ��ة أن ت�ب��دأ باستعادة السيطرة
على مركزها الرئيسي ودوائرها.
ال �ع��دي��د م��ن أه��ال��ي م�ن��اط��ق البسطة
وال �ن��وي��ري وال �ض �ن��اوي واملصيطبة
وم� ��ار ال �ي ��اس وال �ب �ط��ري��رك �ي��ة ورأس
ال�ن�ب��ع وب �ش��ارة ال �خ��وري و«ال��ري �ن��غ»
وزق� � ��اق ال � �ب �ل�اط ،ل ��م ي �ث �ن �ه��م ال��وض��ع
األم�ن��ي وال�س�ي��اس��ي امل �ت��أزم ع��ن قطع
ال �ط��رق��ات ل�ي�ل�ت��ي ال �ج�م�ع��ة وال�س�ب��ت
ال�ف��ائ�ت�ت�ين ،اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى ان�ق�ط��اع
ال�ك�ه��رب��اء ل�س��اع��ات ط ��وال ،وامل�ع��ان��اة
الناتجة من ذلك ،والتي يفاقمها شبه
انعدام املولدات الكهربائية في معظم
ه � ��ذه امل� �ن ��اط ��ق ،ح �ي��ث اس �ت �م��ر ق�ط��ع
ال�ط��رق��ات ف��ي بعضها حتى ساعات
الفجر األول��ى م��ن ي��وم السبت ،ال��ذي
شهد ب��دوره قطع عدد من أبناء باب
التبانة ف��ي طرابلس ل�ش��ارع سوريا
واألوت ��وس� �ت ��راد ال ��دول ��ي ،اح�ت�ج��اج��ًا
على انقطاع التيار الكهربائي أيضًا.

ك��ذل��ك شهد منتصف ليل ي��وم أمس
ق �ي��ام ع ��دد م��ن ال �ش�ب��ان ب�ق�ط��ع ش��ارع
ال �ح �م��را ال��رئ�ي�س��ي ب��اف �ت��راش أرض ��ه،
للسبب نفسه.
ف�ت��ح امل �ي��اوم��ون ال�س��اب�ق��ون ي��وم أول
م��ن أم ��س ال �ب��واب��ة ال�ب�ح��ري��ة للمركز
ال��رئ �ي �س��ي مل��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان،
ب � �ه� ��دف ت �س �ل �ي ��م امل � � �ع� � ��دات ال�ل��ازم� ��ة
ل�ت�ص�ل�ي��ح ع �ط��ل م�ح�ط��ة االون�ي�س�ك��و
(التي تغذي القسم االكبر من مدينة
بيروت) لفريق من موظفي املؤسسة،
بناء على طلب من رئيس لجنة
وذلك ً
األش � �غ ��ال وال� �ط ��اق ��ة وامل � �ي ��اه ال �ن��ائ��ب
محمد قباني ،الذي أرسل مندوبًا عنه
ملواكبة العملية التي لم تحصل ،إذ لم
يحضر أي فريق من املؤسسة .كانت
األخ �ي ��رة ق��د ح�س�م��ت م��وق�ف�ه��ا ب�ع��دم
ال�ت�ج��اوب م��ع م �ب��ادرات «م�ج�ت��زأة» ال
تسمح ب�م�ع��اودة العمل طبيعيًا في
امل��ؤس �س��ة ،م �ج ��ددة دع��وت �ه��ا ال �ق��وى
األم� �ن� �ي ��ة وامل � ��راج � ��ع ال �ق �ض��ائ �ي��ة ال��ى
«ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين وإزال � ��ة االح �ت�لال
ال �ق��ائ��م ف �ي �ه��ا ،ت��أم �ي �ن��ًا ل �ح �س��ن سير
امل � ��رف � ��ق ال � � �ع � ��ام ،وت ��أم� �ي� �ن ��ًا ل �ت �غ��ذي��ة
مستقرة بالتيار الكهربائي» ،وذلك
ب �ح �س��ب ب �ي��ان أص ��درت ��ه ي� ��وم أم ��س،
ق��دم��ت فيه «اع�ت��ذاره��ا م��ن املواطنني
ل �ع��دم ت�م�ك�ن�ه��ا م ��ن خ��دم �ت �ه��م بشكل
كامل وسليم ،في ظل الوضع الشاذ
القائم فيها» ،مذكرة بقرارها «وضع
امل �ب �ن ��ى امل� ��رك� ��زي ف� ��ي ع� �ه ��دة ال �ق ��وى
األمنية بجميع محتوياته من أموال
ع��ام��ة وف��وات �ي��ر وم �س �ت �ن��دات وم ��واد
ومعدات في املخازن» ،والذي جعلها
ب��ال�ت��ال��ي «غ�ي��ر م�س��ؤول��ة ع��ن املبنى،
لحني إزالة الوضع الشاذ القائم فيها
وإعادة األمور الى طبيعتها».
أك��دت املؤسسة في بيانها أن العمل
فيها «ال يمكن ان ينتظم م��ن خ�لال
الدخول االنتقائي إلى املبنى املركزي،
وب��إذن مسبق من أشخاص يقومون
ب��اح �ت�لال��ه ،ب�م��ا ي��ذك��ر ب��أي��ام ال�ح��رب
البغيضة ونصب ال�ح��واج��ز» .وضع
ال� �ب� �ي ��ان م �س��اع��ي ال ��وس ��اط ��ات ل�ح��ل
األزمة القائمة أمام خيارات واضحة،

«فإما أن ُتفتح جميع األبواب ويتأمن
ال� � ��دخ� � ��ول وال� � � �خ � � ��روج ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن
وملجلس اإلدارة ولجميع املوظفني،
بكرامتهم وبطريقة طبيعية ،ليقوموا
بواجباتهم بصورة كاملة وسليمة،
أو ال قيمة لدخول مجتزأ وانتقائي ال
يحفظ كرامة املوظفني من جهة ،وال
ي��ؤدي ال��ى خ��دم��ة امل��واط�ن�ين بصورة
س�ل�ي�م��ة م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى» .وح ��ذرت
املؤسسة من تفاقم تداعيات استمرار
ال��وض��ع ال �ق��ائ��م ،ع�ل��ى ص�ع�ي��د ت��زاي��د
األعطال وانخفاض ساعات التغذية
بالتيار الكهربائي «أكثر فأكثر إذا لم
تعمد املراجع املعنية إل��ى وض��ع حد
الحتالل املرفق العام الحيوي».
ب��امل�ق��اب��ل ،ق��ال امل �ي��اوم��ون ال�س��اب�ق��ون
ف��ي ب �ي��ان إن �ه��م «ي �ق��وم��ون بتصليح
ك��ل االع� �ط ��ال (ع �ل��ى ش�ب�ك� َ�ت��ي ال�ت��وت��ر
امل� � �ت � ��وس � ��ط وامل� � �ن� � �خ� � �ف � ��ض) ،وان � �ه� ��م
م� � �س� � �ت� � �ع � ��دون ل � �ت � �ص � �ل � �ي ��ح خ � �ط� ��وط
ال �ت��وت��ر ال �ع ��ال ��ي ،ع �ل �م��ًا ان �ه��ا ليست
م ��ن اخ �ت �ص��اص �ه��م» .ت �ح �م �ي��ل إدارة
امل� ��ؤس � �س� ��ة ل� �ل� �م� �ي ��اوم�ي�ن ال �س��اب �ق�ي�ن
ملشكلة زيادة تقنني الكهرباء وأعطال
الشبكة هو «حجة واهية للهروب من
الفشل الذريع والسياسات الخاطئة
امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ادارة ال �ق �ط��اع م �ن��ذ م��ا
ي� �ق ��ارب ع� �ق� �دًا م ��ن ال � ��زم � ��ن» ،ب�ح�س��ب
البيان الذي أكد أن «ال عالقة للعمال
امل�ي��اوم�ين بمعامل اإلن �ت��اج وعملية
التغذية (بالتيار الكهربائي)» ،ودعا
لتسلم
م��دي��ري��ة ال�ن�ق��ل ف��ي امل��ؤس�س��ة
ّ
ال �ب �ض��ائ��ع ال �ل�ازم� ��ة ل �ت �ص �ل �ي��ح ع�ط��ل
محطة األونيسكو.
ب �ع��د ف �ش��ل وس��اط �ت��ه ،ص� � ّ�رح ق�ب��ان��ي
ي� ��وم أم� ��س ب� ��أن «ب �ع ��ض امل �س��ؤول�ي�ن
ع ��ن ال �ص �ي��ان��ة (أب� �ل� �غ ��وه) أن �ه��م على
استعداد للقيام بالصيانة املطلوبة،
لكن مجلس إدارة املؤسسة يمنعهم
من ذل��ك» .وفي السياق ،يعقد رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم اجتماعات
م ��ع ع ��دد م ��ن امل�ع�ن�ي�ين ب �ح��ل االزم� ��ة،
ّ
بتحركات تصعيدية
وسط تهديدات
من قبل ن��واب وفعاليات األحياء في
بيروت.

عدل

دوام ألهالي المفقودين أمام السرايا
أك��دت رئيسة لجنة أه��ال��ي املخطوفني
وامل�ف�ق��ودي��ن ف��ي ل�ب�ن��ان وداد ح�ل��وان��ي،
ورئيس لجنة دعم املعتقلني واملنفيني
اللبنانيني – سوليد غازي عاد ،ملناسبة
 30آب ،ال �ي��وم ال�ع��امل��ي للمفقودين ،أن
هذه املناسبة تطل هذا العام وعمليات
الخطف لم تغب عن الساحة اللبنانية،
وآخر فصل من فصولها املأسوية هو
خطف العسكريني ف��ي الجيش وق��وى
األم ��ن ال��داخ �ل��ي ،ل��درج��ة ي �ص� ّ�ح إع�ل�ان
هذا العام في لبنان كما في معظم دول
الجوار بـ«عام املفقودين».
وأض� ��اف ال �ب �ي��ان« :ك �ن��ا وال ن� ��زال ،منذ
عشرات السنني حتى تاريخه ،نطالب
أه��ل ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا ب��ال�ك�ش��ف عن
مصائر أحبة لنا اقتيدوا إلى سجونه
في زمن وصايته على لبنان .أما اليوم،
ف�ن�ع�ل��ن أي �ض��ًا ت�ض��ام�ن�ن��ا م ��ع ع��ائ�لات
ع �ش��رات آالف امل �ف �ق��ودي��ن ف��ي س��وري��ا.
ومن أكثر منا يتحسس حجم معاناة
هؤالء ،ذات املعاناة التي ال تزال ترافق
يومياتنا منذ نحو أربعة عقود».
وس� ��أل ال �ب �ي��ان« :ك �ي��ف ن �ث��ق ب��ال��دول��ة،
وه��ي م��ا زال ��ت ت�ت�ه��رب م�ن��ذ م��ا يناهز
س �ت��ة أش �ه��ر ،م��ن ت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رار مجلس
ش��ورى الدولة ال��ذي ألزمها بتسليمنا

كيف نثق
بالدولة وهي ما
زالت تتهرب

نسخة عن كامل ملف التحقيقات التي
أج��رت �ه��ا ل�ج�ن��ة االس �ت �ق �ص��اء ال��رس�م�ي��ة
ع � � ��ام  2000ب � �ش� ��أن ت � �ح ��دي ��د م �ص �ي��ر
أحبائنا؟ وماذا يبقى من الدولة عندما
تتمرد على تنفيذ قرار القضاء؟ وملاذا
تخطف ال��دول��ة ذل��ك ال�ت�ق��ري��ر وتماطل
في تسليمه؟
مل� ��اذا ت�ت�خ� ّ�ل��ف ع ��ن إج � ��راء ال�ف�ح��وص��ات
املخبرية ال�لازم��ة أله��ال��ي الضحايا من
جهة ،وال ّ
تقر االتفاقية املقدمة من قبل
البعثة ال��دول�ي��ة للصليب األح�م��ر بهذا
ال� �خ� �ص ��وص ،وال � �ت ��ي ت �ت �ض �م��ن ت �ق��دي��م
املساعدة والخبرة واالختصاص إلجراء
ذلك؟ ملاذا تنام هذه االتفاقية في أدراج

رئاسة مجلس الوزراء منذ عهد الحكومة
يصدق مجلس النواب
السابقة؟ ملاذا ال
ّ
على االتفاقية ال��دول�ي��ة لحماية جميع
األش �خ��اص م��ن اإلخ �ف��اء ال�ق�س��ري التي
تنام أيضًا ف��ي أدراج ��ه منذ ع��ام 2007؟
مل � ��اذا ال ي� �س ��ارع امل �ج �ل��س امل ��ذك ��ور إل��ى
مناقشة وإق��رار مشروع القانون املحال
إليه لحل قضية األشخاص املفقودين
واملخفيني قسريًا؟».
خ �ت��م ال� �ب� �ي ��ان« :ن� �ح ��ن ك �ل �ج��ان أه��ال��ي
املفقودين ،أصحاب حق يجب إيصاله
«م� ��ن دون أي ان �ت �ق��اص أو ت�ق�ي�ي��د أو
استثناء» بكلمات ش��ورى الدولة ،فقد
ق��ررن��ا ال��وق��وف رم��زي��ًا وسلميًا مقابل
رئاسة مجلس ال��وزراء في ما سميناه
«دوام أهالي املفقودين» ،حتى تنفيذ
قرار مجلس شورى الدولة.
وبمناسبة هذا اليوم العاملي للمفقود،
ن �ت��وج��ه إل � ��ى ال � � ��رأي ال� �ع ��ام ال �ل �ب �ن��ان��ي
ب�م�س��ؤول�ي��ه وم��واط �ن �ي��ه ،ب�م��ؤس�س��ات��ه
وأف� � � ��راده ،وك ��ل ال� �ت � ّ�واق�ي�ن إل ��ى س �ي��ادة
ال �ح��ق وال�ح�ق�ي�ق��ة وال �ع��دال��ة ل��زي��ارت�ن��ا
خ �ل��ال دوام � �ن� ��ا ك ��ل خ �م �ي��س ب� � ��دءًا م��ن
 18أي �ل��ول  2014م��ن ال�س��اع��ة  11حتى
الساعة  3ب.ظ».
(األخبار)

