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 اقتصاد 

 12316 العدد 23/10/2012 تاريخ العدد

 
 

  :القصّار يدعو «الهيئات» إلى اجتماع ظهر اليوم
  الحوار لتحصين الساحة الداخلية تغليب لغة

يعقد ظهر اليوم  دعا رئيس «الهيئات اإلقتصادية»، الوزير السابق عدنان القصّار الى اجتماع لها
 .المناسبة بشأنها الثالثاء للبحث بأخر المستجدات وتطورات االوضاع واتخاذ المواقف
الشهيد وسام الحسن ورفيقه  دان القصّار، في تصريح له، اغتيال رئيس شعبة المعلومات، اللواء

سقطوا قتلى وجرحى، في تفجير  المؤّهل اول أحمد صهيوني وباقي االبرياء المدنيين الذين
  .األشرفية

للبـنان وللبـنانيين، ألّن الهدف من هذا التفـجير اآلثم  واعتبر أّن «استشهاد الحسن خسارة كبيرة
 .«وتقويض السلم األهلي في لبنان هو زعزعــة االستقرار

يحمله من أبعاد وتداعيات خطـيرة، ال يجـب أن يمرّ  أكّد القصّار على أن «هذا العمل اإلجرامي، وما
حـافـزا ودافـعا قويّين إلى جمــيع أركان الدولـة، وأيضا لألجهزة  مرور الكـرام، بل يجب أن يمـثـّل

 واألمنية، للعمل على كشف خيوط التفجير وتعّقب منّفذي الجـريمـة، إذ ال يجـوز بعد القضائية
األبرياء». وإذ  الـيوم، أن يبقى لبنان ساحة مسـتباحة إليصال وإرسال الرسائل على دماء اللبنانيين

الغاضـبة التي تلت  جدد إدانته الغتيال الشهيد وسام الحسن، «رفض في المقابل ردود الفعل
وإطـالق نار وقطع طرق  االغتيال من قبل المواطنين، خصوصا بعدما تحوّلت إلى أعمال عنفية

القوى السياسية بتحّمل  شلّت الحركة االقتصادية للبالد من شمالها إلى جنوبها، مطالبا
الى العــودة إلى المنازل وفتح  مسؤولياتـها، ورفـع الغطاء عن أي مخل باألمن، ودعوة مناصريها

حديد والعمل على ضبط األمور وإعادة  الطرق»، مطالبا الجيش والقوى األمنية «بالضرب بيد من
 .«إليهما الهدوء واالستقرار اللذين نحن بأمّس الحاجة
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لبـنان واللبـنانيون بغـنى  واعتبر القصّار أن «لعبة الشارع خطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة،
قبل عدد من المتظاهرين أمس، يمثل  عنها، ولفت إلى أن محاولة اقتحام السرايا الحكومية من

وتفصـيال»، موضـحا أنه «ال يجوز تحت أي حـّجة أو  عمال غير مبرر ومرفوض من قبل الجميع جملة
القبول بإسقاط الحكومة عبر الشارع، نظرا لحساسية وأهمية  ذريعـة السكـوت عن هـذا األمر، أو

التي تمثّل مع مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلـس النواب رمزية  هـذه المؤسـسة الدسـتورية،
  .«اللبنانيين بالغة إلى جميع

والمنطقة العربية برّمتها، إلى التبصّر  ودعا القصّار، «في هذه المرحلة الحرجة التي يمر فيها لبنان
وإثارة الغرائز والنعرات الطائفية والمذهبية، وذلك  وتغليب لغة المنطق، بعيدا عن تجييش الشارع

بلبنان واللبـنانيين شرّا، ومنعهم من تنفيذ مخططهم الهادف إلى  إلقفال الطريق على المتربّصين
 .«الفوضى، وجرّ أبناء الوطن الواحد إلى االقتتال والتناحر إدخال لبنان في

تحـصين الساحة الداخلية، وصون السلم األهلي في لبنان، ال يكون إال » وشّدد القصّار على أنّ 
 الحوار، الـذي وحـده الكفيل بتقريب وجهـات النظر حول القضـايا الخـالفية بين من خالل تغـليب

 .«اللبنانيين
وانتماءاتهم السياسية محكومون  وختم بالقـول إن «اللبنانيين على اخـتالف مشـاربهم ومذاهبهم 

التجارب السابقة والحـالية، أثبـتت أن أي طرف  بالتوافق والتـعايش مـع بعـضهم البعـض، ألّن كــافة
 .«أن يحكـم البلد بمفـرده في لبنان ال يستـطيع إقـصاء اآلخر أو
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القّصار: ال يجوز أن يبقى لبنان ساحة  
 إليصال الرسائل على دماء األبرياء

  -4498 - العدد 2012 تشرين األول 23المستقبل - الثالثاء 
 

دان رئيس الهيئات االقتصادية عدنان القّصار اغتيال رئيس شعبة المعلومات 
اللواء الشهيد وسام الحسن ورفيقه المؤّهل أول أحمد صهيوني وباقي األبرياء 
المدنيين الذين سقطوا قتلى وجرحى، في تفجير األشرفية، ورأى أّن "استشهاد 

الحسن خسارة كبيرة للبنان وللبنانيين، ألّن الهدف من التفجير اآلثم زعزعة 
االستقرار وتقويض السلم األهلي". 

وأكد القّصار في بيان أمس أّن "هذا العمل اإلجرامي، وما يحمله من أبعاد 
وتداعيات خطيرة، يجب أال يمّر مرور الكرام، بل يجب أن يمّثل حافزًا ودافعًا 
قوّيين لجميع أركان الدولة، وأيضًا لألجهزة القضائية واألمنية، للعمل لكشف 
خيوط التفجير وتعّقب منّفذي الجريمة، إذ ال يجوز بعد اليوم، أن يبقى لبنان 

ساحة مستباحة إليصال وٕارسال الرسائل على دماء اللبنانيين األبرياء". 
وٕاذ جدد إدانته الغتيال الشهيد وسام الحسن، رفض في المقابل ردود الفعل 

الغاضبة التي تلت االغتيال من قبل المواطنين، خصوصًا "بعدما تحّولت إلى 
أعمال عنفية وٕاطالق نار وقطع طرق شّلت الحركة االقتصادية للبالد من 

شمالها إلى جنوبها"، مطالبًا "القوى السياسية بتحّمل مسؤولياتها، ورفع الغطاء 
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عن أي مخل باألمن، ودعوة مناصريها الى العودة إلى المنازل وفتح الطرق"، 
ومطالبًا كذلك الجيش والقوى األمنية بالضرب "بيد من حديد والعمل لضبط 

األمور وٕاعادة الهدوء واإلستقرار اللذين نحن بأمّس الحاجة إليهما". 
وشدد على أّن "لعبة الشارع خطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة، لبنان 

واللبنانيين بغنى عنها"، الفتًا إلى أّن "محاولة اقتحام السرايا الحكومي من قبل 
عدد من المتظاهرين، تمثل عمًال غير مبرر ومرفوضًا من قبل الجميع جملًة 

وتفصيالً . 
ودعا القّصار، "في هذه المرحلة الحرجة التي يمر فيها لبنان والمنطقة العربية 

برّمتها، إلى التبّصر وتغليب لغة المنطق، بعيدًا عن تجييش الشارع وٕاثارة 
الغرائز والنعرات الطائفية والمذهبية، إلقفال الطريق على المترّبصين بلبنان 

واللبنانيين شّرًا، ومنعهم من تنفيذ مخططهم الهادف إلى إدخال لبنان في 
الفوضى، وجّر أبناء الوطن الواحد إلى االقتتال والتناحر". 

وشدد القّصار على أّن تحصين الساحة الداخلية، وصون السلم األهلي في 
لبنان، ال يكون إال من خالل تغليب الحوار، الذي وحده الكفيل بتقريب وجهات 

 النظر حول القضايا الخالفية بين اللبنانيين

UBack to TopU 
 

  
  

 

 LIBAN 

Kassar juge inacceptable le 
renversement du gouvernement par la 
rue 
mardi, octobre 23, 2012 
 
Le président des instances économiques, Adnan Kassar, a stigmatisé hier 
l’assassinat, à Achrafieh, du chef de la branche des renseignements des 
Forces de sécurité intérieure, le général Wissam el-Hassan, et de son 
compagnon, le sergent-chef Ahmad Sahyouni, et dénoncé avec virulence 
l’attentat qui a fait plusieurs victimes innocentes tombées parmi la 
population civile. Rejoignant l’avis d’une pléthore de responsables politiques 
et sécuritaires, il a qualifié la disparition de l’officier des FSI de « grande 
perte pour le Liban ».  
M. Kassar a affirmé que « cet acte criminel et sa portée dangereuse ne 
doivent pas passer sous silence. Ils doivent au contraire constituer une 
incitation à tous les piliers de l’État et aux instances judiciaires et 
sécuritaires à déceler les dessous de l’explosion et poursuivre les 
commanditaires ». Et de poursuivre : « Il n’est plus permis après ce jour de 
voir le Liban servir de boîte à lettres pour l’envoi de messages aux dépens 
de la vie des citoyens innocents. » L’ancien ministre a exprimé par ailleurs 
son refus des réactions violentes qui ont suivi l’assassinat de l’officier, 
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surtout, a-t-il souligné, « qu’elles se sont vite transformées en échanges de 
tirs, sans compter le blocage des axes routiers, une situation qui s’est 
répercutée négativement sur l’économie du pays du nord au sud ».  
M. Kassar a demandé aux forces politiques d’assumer la responsabilité des 
conséquences de cet événement tragique et de n’assurer aucune couverture 
aux personnes qui contreviendraient à la loi. Il les a exhortées par ailleurs 
de rappeler leurs partisans des rues en leur enjoignant de rentrer chez eux 
et de rouvrir les routes. Il a également sollicité l’armée et les forces de 
l’ordre, les invitant à « ramener le calme et la stabilité dont nous avons 
grandement besoin ».  
Évoquant les débordements qui ont eu lieu lors des obsèques, le responsable 
a d’ailleurs estimé que « la tentative des manifestants de prendre d’assaut le 
Sérail est injustifiable et inacceptable de la part de tous ». « Il ne faut pas 
accepter de garder le silence autour de cette affaire ou d’avaliser le 
renversement du gouvernement par la rue, vu le symbolisme et l’importance 
de cette institution », a-t-il dit. Selon lui, la sauvegarde de la stabilité et de 
la paix civile passe nécessairement par le dialogue, « seul moyen de 
rapprocher les points de vue ». 
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 شقير دعا إلى عقد طاولة حـوار إقتصادية 

 القصار: لإلبتعاد عن الخطاب الغرائزي
  هـ1433ذو القعدة و ذو الحجة 7  الموافق2012 تشرين األول 23الثالثاء,

 

 
لم تقتصر تداعيات اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء الشهيد وسام الحسن على 

األمن والسياسة بل طالت االقتصاد الوطني المتداعي أصال نتيجة التجاذبات 
السياسية الداخلية من جهة، والوضع السوري من جهة اخرى. وبعد التفجير 

االرهابي المفجع، عقدت الهيئات االقتصادية اجتماعا طارئا واستثنائيا للتداول في 
الوضع المستجد، ناشدت خالله رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان «قبول 

استقالة الحكومة اللبنانية». 
القصار 

في هذا االطار، دان رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، في 
تصريح اليوم، اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل 

اول أحمد صهيوني وباقي االبرياء المدنيين الذين سقطوا قتلى وجرحى، في 
تفجير األشرفية، واعتبر أن «استشهاد الحسن خسارة كبيرة للبنان وللبنانيين، 

ألن الهدف من هذا التفجير اآلثم هو زعزعة اإلستقرار وتقويض السلم األهلي في 
لبنان». 

وأكد القصار على أن «هذا العمل اإلجرامي، وما يحمله من أبعاد وتداعيات خطيرة، 
ال يجب أن يمر مرور الكرام، بل يجب أن يمثل حافزا ودافعا قويين إلى جميع أركان 
الدولة، وأيضا لألجهزة القضائية واألمنية، للعمل على كشف خيوط التفجير وتعقب 

منفذي الجريمة، إذ ال يجوز بعد اليوم، أن يبقى لبنان ساحة مستباحة إليصال 
وإرسال الرسائل على دماء اللبنانيين األبرياء». 

وإذ جدد القصار إدانته الغتيال وسام الحسن، رفض في المقابل «ردود الفعل 
الغاضبة التي تلت اإلغتيال من قبل المواطنين، خصوصا بعدما تحولت إلى أعمال 
عنفية وإطالق نار وقطع طرقات شلت الحركة االقتصادية للبالد من شمالها إلى 

جنوبها»، مطالبا القوى السياسية «بتحمل مسؤولياتها، ورفع الغطاء عن أي مخل 
باألمن، ودعوة مناصريها العودة إلى المنازل وفتح الطرقات». 

كذلك، طالب «الجيش والقوى األمنية بالضرب بيد من حديد والعمل على ضبط 
األمور وإعادة الهدوء واإلستقرار اللذين نحن بأمس الحاجة إليهما». 
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واعتبر أن «لعبة الشارع خطيرة، وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة، لبنان واللبنانيين 
بغنى عنها»، الفتا إلى أن «محاولة اقتحام السراي الحكومي من قبل عدد من 

المتظاهرين أمس، يمثل عمال غير مبرر ومرفوض من قبل الجميع جملة وتفصيال». 
موضحاً أنه «ال يجوز تحت أي حجة أو ذريعة السكوت عن هذا األمر، أو القبول 

بإسقاط الحكومة عبر الشارع، نظرا لحساسية وأهمية هذه المؤسسة 
الدستورية، التي تمثل مع مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب رمزية 

بالغة إلى جميع اللبنانيين». 
ودعا القصار «في هذه المرحلة الحرجة التي يمر فيها لبنان والمنطقة العربية 

برمتها، إلى التبصر وتغليب لغة المنطق، بعيدا عن تجييش الشارع وإثارة الغرائز 
والنعرات الطائفية والمذهبية، وذلك إلقفال الطريق على المتربصين بلبنان 
واللبنانيين شرا، ومنعهم من تنفيذ مخططهم الهادف إلى إدخال لبنان في 

الفوضى، وجر أبناء الوطن الواحد إلى اإلقتتال والتناحر». 
وشدد القصار على أن «تحصين الساحة الداخلية، وصون السلم األهلي في 

لبنان، ال يكون إال من خالل تغليب الحوار، الذي وحده الكفيل بتقريب وجهات النظر 
حول القضايا الخالفية بين اللبنانيين». خاتماً «إن اللبنانيين على اختالف مشاربهم 
ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية محكومون بالتوافق والتعايش مع بعضهم البعض، 
ألن كافة التجارب السابقة والحالية، أثبتت أن أي طرف في لبنان ال يستطيع إقصاء 

اآلخر أو أن يحكم البلد بمفرده». 
وقد دعا القصار الى اجتماع للهيئات االقتصادية يعقد ظهر (اليوم) الثالثاء للبحث 

 بشأنها». في «آخر المستجدات وتطورات االوضاع واتخاذ المواقف المناسبة

شقير 
{ من جهة أخرى تقدم رئيس غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير في 

حديث متلفز «بالتعازي في استشهاد اللواء الحسن وجميع الشهداء». 
وقال «لم يعد من اقتصاد في البلد، عندما تقفل مؤسساتنا السياحية طابقا تلو 

اآلخر في فنادقها وصوال الى إقفال أبوابها الرئيسية، اذا لم يعد من مشكلة 
لنعالجها بل نحن نقف امام كارثة اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى وهذا ما دفع 

بالهيئات االقتصادية اليوم الى مطالبة رئيس الجمهورية بقبول االستقالة ألننا 
بأمّس الحاجة الى حكومة إنقاذ»، الفتا الى «مناشدته الرئيس سليمان عقد 

طاولة حوار إنقاذية اقتصادية في بعبدا لنرى إذا كان بإمكاننا إنقاذ ما تبقى من هذا 
االقتصاد». 

وعن التخوّف من فراغ حكومي، اعتبر أن «الحكومة لم تؤمن استقراراً وال أمناً وال 
ثقة للمستثمر والمواطن، ال استثمارات والعقارات جامدة ووضعنا االقتصادي أسوأ 

»، قال: «بعد هذه الفاجعة لم يعّد همنا سلسلة الرتب والرواتب، 2006من العام 
 القضية أصبحت اكبر من ذلك». 
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  القصار ندد بتفجير االشرفية االجرامي وشيخ العقل عزى سليمان وميقاتي والحريري
 

دان رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، في تصريح امس، اغتيال رئيس شعبة 
المعلومات اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول أحمد صهيوني وباقي االبرياء المدنيين الذين سقطوا 

قتلى وجرحى، في تفجير األشرفية، واعتبر أن «استشهاد الحسن خسارة كبيرة للبنان وللبنانيين، ألن 
الهدف من هذا التفجير اآلثم هو زعزعة اإلستقرار وتقويض السلم األهلي في لبنان». 

 
وأكد أن «هذا العمل اإلجرامي، وما يحمله من أبعاد وتداعيات خطيرة، ال يجب أن يمر مرور الكرام، بل 
يجب أن يمثل حافزا ودافعا قويين إلى جميع أركان الدولة، وأيضا لألجهزة القضائية واألمنية، للعمل على 
كشف خيوط التفجير وتعقب منفذي الجريمة، إذ ال يجوز بعد اليوم، أن يبقى لبنان ساحة مستباحة إليصال 

وإرسال الرسائل على دماء اللبنانيين األبرياء». 
 

ومن جهة ثانية، أجرى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، اتصاال برئيس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان، قدم في خالله التعازي باللواء الشهيد وسام الحسن والمؤهل أحمد الصهيوني، كما 
نوه «بحكمة الرئيس سليمان وبتشدده في ضرورة مالحقة مرتكبي الجريمة»، مبديا «أمله في أن تتوصل 

المشاورات التي يجريها مع األقطاب السياسيين إلى تجنيب البالد المخاطر المحدقة». 
 

كما اجرى الشيخ حسن اتصاالت تعزية باللواء الشهيد، بكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والرئيس 
سعد الحريري، ووزير الداخلية العميد مروان شربل، ومدير عام قوى األمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. 

وأكد الشيخ حسن في اتصاالته «على الخسارة الكبيرة التي مني بها لبنان بغياب اللواء الحسن»، مشددا 
على «كشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم»، متمنيا لـ»مؤسسة قوى األمن الداخلي والمؤسسات 

األمنية كافة متابعة مسيرتها في حفظ األمن وإرساء االستقرار». 
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