
متظاهرون يرغمون املصارف واملؤسسات العامة على اإلقفال... و«املستقبل» يرفض اتهامه باملسؤولية عن توسع االحتجاجات

مشهد قطع الطرقات يعّم من جديد معظم مناطق لبنان
بريوت: «الشرق األوسط»

 

أعــاد إقفال الطرقات الــذي عّم
املــنــاطــق اللبنانية أمــس  مختلف 
املــشــهــد إلـــى مــا كـــان عليه فــي أول 
أيام الحراك الشعبي، قبل ١٨ يوما، 
وذلــك بعدما عاد املتظاهرون إلى 
الــشــارع إلقــفــال الــطــرقــات وأعلنوا 
يـــوم أمـــس االثــنــني إضـــرابـــا عــامــا، 
في رد منهم على تجاهل السلطة 
ملـــطـــالـــبـــهـــم، وعــــــــدم الــــــدعــــــوة إلــــى 
استشارات نيابية لتكليف رئيس 

للحكومة.
ومنذ ساعات الصباح األولى، 
عمد املحتجون إلى إقفال الطرقات 
الــرئــيــســيــة فـــي مــخــتــلــف املــنــاطــق، 
والــتــي كـــان بعضها قــد أقــفــل منذ 
ليل أمس حيث قضى املتظاهرون 

ليلتهم في الخيم.
وسّجل كر وفر في مناطق عدة 
بــني املــتــظــاهــريــن والـــقـــوى األمنية 
التي حاولت إعادة فتح الطرقات، 
حيث كانت تنجح أحيانا ويعيد 
املتظاهرون إقفالها أحيانا أخرى.

وذكــــــــــرت الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لإلعالم أن القوى األمنية حاولت 
إزالة األحجار والعوائق عن جسر 
الــريــنــغ، فــي وســـط بـــيـــروت، لفتح 
الطريق إال أن املعتصمني أعــادوا 
قـــطـــعـــهـــا بـــــأجـــــســـــادهـــــم. وُســــجــــل 
إشــكــال عند هــذه النقطة بــني عدد 
من املواطنني الذين يصرون على 

املرور بني املتظاهرين.
وللسبب نفسه، ُسجل أيضا 

إشكال في منطقة الشفروليه بني 
مــــواطــــنــــني يـــــصـــــرون عـــلـــى املــــــرور 
بــني محتجني يرفضون مــرورهــم، 
ويــؤكــدون اســتــمــرار قطع الطريق 
ويطلبون من املواطنني املــرور من 

طرق فرعية مفتوحة.
وعـــــــنـــــــد مـــــــدخـــــــل الــــعــــاصــــمــــة 
الـــجـــنـــوبـــي، أقـــفـــلـــت طــــريــــق جــســر 
خلدة - املطار وعمدت قــوى األمن 
الــداخــلــي عــلــى تــحــويــل الــســيــر من 
طريق املطار باتجاه الجنوب إلى 

منطقة األوزاعي.
واستمرت كذلك االحتجاجات 
في منطقة الشوف في جبل لبنان، 
حــيــث أفــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لإلعالم» بقطع الطرق في املنطقة 
مــن قبل مجموعات مــن املحتجني 
ال ســيــمــا فـــي بــيــت الـــديـــن وســـراي 
الــتــي نــصــب املعتصمون  الــبــلــدة، 
على مدخلها خيما خــاصــة بهم، 
وعـــــــدد مـــــن بـــــلـــــدات املـــنـــطـــقـــة. أمـــا 
املؤسسات الرسمية فلم تتمكن من 
فتح أبوابها بما في ذلــك املــدارس 

والجامعات واملعاهد.
وفــــــي عـــالـــيـــه، عـــمـــد عــــــدد مــن 
املــــحــــتــــجــــني إلـــــــــى الــــــــدخــــــــول إلـــــى 
مصرفني في الشارع الرئيسي في 

املدينة وأغلقوهما.
وفــــي الـــجـــنـــوب عـــــادت معظم 
إلــــى حــيــاتــهــا الطبيعية  مــنــاطــقــه 
وافــــتــــتــــحــــت مــــعــــظــــم املــــؤســــســــات 
أبــوابــهــا، باستثناء مدينة صيدا 
الــتــي حـــّول املحتجون تحركاتهم 
صباحا إلى تجمعات واعتصامات 

متنقلة أمام املؤسسات العامة من 
كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه واتـــــصـــــاالت ملــنــع 
املــوظــفــني مـــن الــعــمــل. كــمــا عملوا 
على إغــالق مداخل املــصــارف أمام 
مــوظــفــيــهــا. كـــذلـــك شـــهـــدت املــحــال 
إقــفــاال تاما،  الــســوق التجارية  فــي 
الـــســـراي  فــــي حــــني زاول مـــوظـــفـــو 
الــحــكــومــي عــمــلــهــم كــاملــعــتــاد. أمــا 
املــــــــــــدارس الــــخــــاصــــة والـــرســـمـــيـــة 
والــجــامــعــات فــقــد أقــفــلــت أبــوابــهــا، 

بحسب الوكالة الوطنية لإلعالم.
وأفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لإلعالم» بأن املحتجني في صيدا 

تــجــمــعــوا أمــــام عـــدد مـــن املــصــارف 
مانعني املوظفني من الدخول إليها، 
فــيــمــا لـــم تــفــتــح املـــحـــال فـــي ســوق 

صيدا التجارية.
وبــــحــــســــب «الــــــوكــــــالــــــة» عــمــد 
املــــحــــتــــجــــون أيـــــضـــــا إلــــــــى إغــــــالق 
البوابة الرئيسية ملؤسسة الكهرباء 
فــــي صـــيـــدا بـــالـــســـالســـل املــعــدنــيــة 
ووضعوا عليها ورقة كتب عليها 
«الطريق مقطوعة بسبب صيانة 
الـــــوطـــــن». كـــذلـــك تــجــمــع عـــــدد مــن 
املـــحـــتـــجـــني عـــنـــد بــــوابــــة ســـنـــتـــرال 
«أوجـــيـــرو» ومــنــعــوا املــوظــفــني من 

الدخول ومزاولة العمل، فيما أعاد 
الجيش فتح الطرق التي تم قطعها 
صــبــاح الــيــوم، وســيــر دوريـــات في 

شوارع املدينة.
وكـــــــان املـــحـــتـــجـــون قــــد بـــــدأوا 
إضــــرابــــهــــم فــــجــــرا بـــقـــطـــع الـــطـــرق 
الــداخــلــيــة والــرئــيــســيــة فــي صــيــدا، 
ومــــا لــبــث الــجــيــش أن فــتــحــهــا في 
مختلف االتــجــاهــات، وعــمــل على 
تسيير دوريات مكثفة ملنع إقفالها 

من جديد أمام املواطنني.
أمـــــا فــــي صـــــور فــبــقــيــت كــافــة 
املــؤديــة من وإلــى املدينة  الطرقات 

وطـــــرقـــــات الـــــقـــــرى والـــــبـــــلـــــدات فــي 
الـــقـــضـــاء ســـالـــكـــة ولــــــم تـــشـــهـــد أي 
إقفال، كما زاولــت كافة القطاعات 
الــــرســــمــــيــــة والـــــخـــــاصـــــة أعـــمـــالـــهـــا 
كاملعتاد. كما أن املدارس الرسمية 
والــــخــــاصــــة وبــــعــــض الـــجـــامـــعـــات 
فتحت أبوابها أمام الطالب. وبدت 
خيمة االعتصام عند ساحة العلم 
في ساعات الصباح خالية تماما، 

بحسب «الوكالة الوطنية».
وذكــــــرت الـــوكـــالـــة أن الــطــريــق 
الدولية التي تربط البقاع بالجنوب 
تم قطعها بالسيارات كما تم إقفال 

بعض الطرق الداخلية ملنع وصول 
الطالب إلى املدارس.

والــــــتــــــزمــــــت مــــعــــظــــم مـــنـــاطـــق 
الـــــشـــــمـــــال بــــــــــاإلضــــــــــراب، وســــجــــل 
إقــفــال طــرق رئيسية عـــدة، قبل أن 
يــعــاد فتح جــزء كبير منها، فيما 
سجل دخــول محتجني إلــى بعض 

املصارف طالبني إقفالها.
وأفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لإلعالم» بتوجه عدد من املعتصمني 
إلــى بعض املصارف  فــي طرابلس 
املــغــادرة، ثم  طالبني مــن املوظفني 
تـــوجـــهـــوا إلـــــى نـــقـــابـــة املــهــنــدســني 
وتجمهروا أمامها، رافعني األعالم 
اللبنانية ومرددين هتافات تطالب 
«بمحاسبة الفاسدين واســتــرداد 
األمــــوال املــنــهــوبــة»، ثــم طــلــبــوا من 
املـــهـــنـــدســـني واإلداريـــــــــــني مـــغـــادرة 
مــبــنــى الــنــقــابــة وإقــــفــــال أبـــوابـــهـــا، 
وتــــوجــــه عـــــدد مــــن املــحــتــجــني إلـــى 
مبنى املالية والعقارية وطلبوا من 

املوظفني التوقف عن العمل.
وعــمــدت عــدة فـــروع املــصــارف 
إلــــى إقـــفـــال أبـــوابـــهـــا قــبــل وصـــول 
املتظاهرين إليها، علما بأن معظم 
املصارف كانت قد أغلقت أبوابها 
الخارجية، واقتصر نشاطها على 
أعمال داخلية يقوم بها املوظفون.
وحـــصـــل تـــدافـــع بـــني الــجــيــش 
واملـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن الـــــــذيـــــــن قـــطـــعـــوا 
أوتــوســتــراد البحصاص - بيروت 
وأطلق الجيش الرصاص املطاطي 
ما أدى إلى إصابة شاب وتم نقله 

إلى املستشفى.

وفيما يلقي البعض اتهامات 
عــلــى «تــيــار املــســتــقــبــل» بــأنــه يقف 
خــلــف إقـــفـــال الـــطـــرقـــات، وخــاصــة 
بعد استقالة رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري وللدفع باتجاه تكليفه 
مــجــددا، نفى «الــتــيــار» هــذا األمــر، 
مـــؤكـــدا أنــــه «ال عــالقــة لــنــا بــإقــفــال 
الــتــكــلــيــف مــســألــة  الـــطـــرقـــات، وأن 

دستورية».
وقـــــال «املــســتــقــبــل» فـــي بــيــان 
لــه: «يتولى ناشطون على مواقع 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي وبـــعـــض 
املـــواقـــع اإلخـــبـــاريـــة تــحــمــيــل (تــيــار 
املستقبل) مسؤولية إقفال الطرقات 
في عــدد من املناطق. ويــرد هؤالء 
ـــــــى أمـــــــر عـــمـــلـــيـــات  اتــــــهــــــم إل ادعــــــاء
ملـــنـــاصـــري الـــتـــيـــار بــــالــــنــــزول إلـــى 
الــشــارع للمشاركة في معركة شد 
الحبال حول االستشارات النيابية، 
ودعــــــــــم تـــكـــلـــيـــف الـــــرئـــــيـــــس ســعــد 
الــحــريــري». مــن هنا «يــؤكــد (تيار 
املستقبل) أن كل ما ينشر ويعمم 
في هذا الشأن هو من صنع األدوات 
واألقالم التي تعمل على خط الفتنة 
وتأليب النفوس ويضيق صدرها 
بــمــشــاعــر الــتــضــامــن مـــع الــرئــيــس 
الـــحـــريـــري الــــــذي لــــن يـــضـــع نــفــســه 
تحت أي ظــرف فــي حلبة السباق 
اإلعـــالمـــي عــلــى رئــاســة الــحــكــومــة، 
ويعتبر التكليف مسألة دستورية 
تــخــضــع لـــالســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة 
امللزمة وليس لتمنيات الباحثني 
عــن الــشــحــن الــطــائــفــي عــلــى مــواقــع 

التواصل».

متظاهرون يقطعون طريقًا رئيسية في بيروت أمس (إ. ب.أ)

رحيل ميشال إده بعد تاريخ سياسي طويل
بريوت: «الشرق األوسط»

فقد لبنان، الوزير 
الــســابــق مــيــشــال إده، 
الـــذي كــانــت لــه بصمة 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــــن عــمــر 
نــاهــز الـــــ٩١ عــامــًا بعد 

صراع مع املرض.
فــــي  إده  ولــــــــــــــــد 
بيروت في عام ١٩٢٨. 
وتـــــــــخـــــــــّرج مـــــــن كـــلـــيـــة 
الـــحـــقـــوق فــــي جــامــعــة 
الـــقـــديـــس يـــوســـف فــي 

عام ١٩٤٨، ومارس بعدها مهنة املحاماة 
مـــتـــخـــصـــصـــًا فــــــي الــــعــــمــــل بـــاملـــواضـــيـــع 
التجارية كالشركات والضمان والعقود 

التجارية.
مـــــن عـــائـــلـــة  مــــيــــشــــال إده  يــــتــــحــــّدر 
سياسية. وعــرف بانفتاحه وصداقاته 
الــــــــواســــــــعــــــــة ومــــــنــــــاصــــــرتــــــه لـــلـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية، وله فيها كتابات عدة. تمّيز 

بأخالقه وعطاءاته وأعماله اإلنسانية.
شغل حقائب وزاريــة من عــام ١٩٦٦ 
حــتــى ١٩٩٨ فــي حــكــومــات عـــدة، وتــولــى 
مــنــصــب وزيـــــر لـــألنـــبـــاء، ووزيــــــر لــلــبــرق 
والبريد والهاتف في الفترة ما بني عامي 
١٩٦٦ و١٩٦٨، في حكومة الرئيس رشيد 
كـــرامـــي فـــي عــهــد الــرئــيــس شـــــارل حــلــو، 

ووزيـــــــــر لـــــإلعـــــالم بــني 
و١٩٨٢   ١٩٨٠ عـــامـــي 
فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 
شــــفــــيــــق الـــــــــــــــوزان فـــي 
عــهــد الــرئــيــس إلــيــاس 
ســـــــركـــــــيـــــــس، ووزيـــــــــــر 
الثقافة  لــشــؤون  دولـــة 
الــعــالــي بني  والتعليم 
و١٩٩٥،   ١٩٩٢ عـــامـــي 
ووزيـــــــــــــــــــــر لـــــلـــــثـــــقـــــافـــــة 
الــعــالــي بني  والتعليم 
و١٩٩٦،   ١٩٩٥ عـــامـــي 
ووزيـــــر دولــــة مـــن عــام 
١٩٩٦ حتى عــام ١٩٩٨ 
أيــــضــــًا، وذلـــــــك فــــي حــــكــــومــــات تـــرأســـهـــا 
الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس 

إلياس الهراوي.
وطــــرح اســمــه لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
أكــثــر مــن مـــرة كــمــرشــح تــوافــقــي، آخــرهــا 
كــــــان اســــمــــه ضــمــن  ســـنـــة ٢٠٠٧؛ حـــيـــث 
األسماء التي طلب من البطريرك املاروني 

الراحل نصر الله صفير تحديدها.
وفــي عــام ٢٠٠٣، تــرأس إده الرابطة 
املـــــارونـــــيـــــة بـــالـــتـــكـــلـــيـــف املـــــبـــــاشـــــر، مــن 
الـــبـــطـــريـــرك الــــراحــــل نــصــر الـــلـــه صــفــيــر، 
وذلــــك مــنــذ عـــام ٢٠٠٣ حــتــى عـــام ٢٠٠٧. 
وتـــولـــى رئـــاســـة الــشــركــة الــعــامــة للطبع 
والنشر، التي تصدرها صحيفة «لوريون 

لوجور»، منذ عام ١٩٩٠ حتى وفاته.
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