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حمليات  /تتمات

«القومي» ّ
هدوء حذر في مخيم عين الحلوة
يزف الرفيق البطل عالء خيرات الختيار
الذي ارتقى �شهيد ًا في مواجهة مجموعات الإرهاب في الالذقية بعد ا�شتباكات عنيفة بين «فتح» و«جند ال�شام»
ّ
يزف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم
السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود
الرفيق البطل عالء خيرات الختيار الذي ارتقى شهيدا ً أثناء
تأديته واجبه القومي في مواجهة المجموعات اإلرهابية
المتطرفة في منطقة جب األحمر في ريف الالذقية.
والشهيد البطل من مواليد بلدة بيت الحاج ـ طرطوس
عام  ،1988متز ّوج وله ابنة واحدة.
انخرط في صفوف الحزب عام  2012في إطار تشكيالت
«نسور الزوبعة» ،وش��ارك في العديد من معارك الحزب
كسب إلى حمص والزارة وصدد
ض ّد اإلرهاب والتطرف من َ
ومورك وتل درة وسهل الغاب وجسر الشغور وغيرها من
مواقع البطولة ،وقد تميّز الشهيد بإقدامه وشجاعته وكان
مثاال ً للقومي االجتماعي المناقبي بامتياز.
يُشيّع الشهيد البطل في مأتم حزبي وشعبي يوم غد
االثنين من أمام المشفى العسكري في طرطوس الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر إلى بلدته بيت الحاج حيث يوارى
الثرى.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي إذ يعاهد الشهيد
البطل وك � ّل شهداء الحزب واألم��ة على مواصلة مسيرة
النضال القومي حتى اجتثاث اإلرهاب والتطرف ،يؤكد أنّ
شهادة الدم والتضحيات التي تبذل في سبيل الدفاع عن
األرض والشعب هي التي ستثمر نصرا ً أكيداً.

تواصلت قبل ظهر أمس االشتباكات بين «حركة
فتح» و«جند ال��ش��ام» داخ��ل مخيم عين الحلوة
والتي كانت بدأت يوم السبت الماضي ،وأسفرت
في حصيلة أولية عن سقوط ثالثة قتلى و25
جريحاً.
ولم تنجح االتصاالت الكثيفة أول من أمس في
لجم االشتباكات التي تواصلت طوال ليل السبت
– األح��د واستخدمت فيها القذائف الصاروخية
والقنابل اليدوية ،إضافة إلى األسلحة الرشاشة.
وأجبرت االشتباكات العديد من سكان المخيم
على النزوح باتجاه صيدا ،كما طاولت االشتباكات
الجيش اللبناني المتواجد عند مداخل المخيم الذي
ر ّد على مصادر النيران ،وعمد إلى تعزيز قواته
وإجراءاته األمنية ،حتى أنّ بعض القذائف طاولت
دوار األميركان في المدينة.
وذكرت مصادر فلسطينية أنّ «االشتباك وقع بعد
تعرض قائد األمن الوطني الفلسطيني في مخيم
عين الحلوة أبو أشرف العرموشي لمحاولة اغتيال

لبنان يدخل( ...تتمة �ص)1

الشهيد عالء الختيار

منفذية الكورة في «القومي» :خبر «ليبانون فايلز» ال �أ�سا�س له
ر ّدًا على ما ورد على موقع «ليبانون فايلز»
اإللكتروني حول وصول موكب لحزب الله إلى
بلدة أميون حامالً جثمان شهيد للحزب السوري
القومي االجتماعي سقط في معارك ال ّزبداني،
فإ ّنه يه ّم منفذيّة الكورة أن توضح أنّ الحزب
السوري القومي االجتماعي لطالما اعت ّز بشهدائه

الذين يرتقون وهم ي��ؤدّون واجبهم القومي ،إال
كاذب وال
أنّ الخبر المنشور على الموقع المذكور
ٌ
أساس له من الصحة على اإلطالق ،وهو إنْ عبّر
سياسي لدى من يسعى إلى
عن شيء فعن إفالس
ّ
ترويج مثل هذه األخبار ،ألنّ الجثمان الذي وصل
الشاب فؤاد جرجي
إلى بلدة أميون هو جثمان
ّ

بركات الذي قضى بحادث سير مؤسف صباح
أول من أمس.
وقد استقب َل الجثمان فور وصوله إلى أميون
حش ٌد شعبي وحزبي كبير ،قبل أن يُصلّى عليه
وي��وارى ال� ّث��رى ،في ي��وم حزين عاشته الكورة
خاص.
بشكل عام وأميون بشكل
ّ

ال مكان للنفاق (تتمة �ص)1
الشهري من السفارة األميركية وفقا ً لالئحة منظمة المساعدات
األميركية بمن فيهم إعالميون وناشطون بيئيون ومنظمات للتشجيع
على السالم والديمقراطية ،وه��م مسيّسون كفاية ليفهموا معنى
شعار ال للسياسة ،ألنهم يص ّوبون على االنخراط الحزبي بطريقة
عدائية يعرفون جيدا ً أنها نحر للديمقراطية ،فألف باء الديمقراطية
التشكل في أحزاب.
 ال��ح��ف��اظ على ن��ق��اء ال��ت��ح��رك وفاعليته وق��درت��ه على اإلنجاز،تستدعي رسم أهداف ترتبط مباشرة بقضية قابلة للتحقق وتشكل
تراكما ً على طريق التغيير ،وهنا ال يبدو أنّ الطريق مغلق ،فالدعوة
إل��ى ح�� ّل لقضية النفايات بإعادتها إل��ى ال��م��س��ؤول األص��ل��ي عنها،
وتخصيص أم��وال البلديات للبلديات ،وتسديد فواتيرها كما كانت
تسدّد لشركة «سوكلين» ،ومنح نسبة ال تق ّل عن نصف القيمة من
المخصص للتخلص م��ن ك�� ّل ط�� ّن م��ن النفايات ،التحادات
السعر
ّ
البلديات التي ترتضي إنشاء مطامر لديها كحافز تنموي يع ّوض
ضرر المطامر ،وه��ذا الح ّل يستدعي أن تتشكل هيئة من اتحادات
بلديات األقضية اللبنانية توضع بين أيديها الموازنة المق ّررة لملف
النفايات لتتولى توزع المسؤوليات بالجمع والفرز ضمن نطاقها

البلدي ،وتأمين الطمر لقاء بدل عادل لالتحادات التي تقدّم المطامر
ضن نطاقها ،وهذا الح ّل ينجز بأيدي الناس تف ّوقا ً على الحكومة في
ملف حاز هذا القدر من الوقت واالهتمام ويثبت أهلية العمل الشعبي
على اإلنجاز ويشق طريقا ً يمكن اتباعه نفسه في ملفات الكهرباء
والمياه.
 في السياسة ال شيء يمنع الذهاب ف��ورا ً إلى انتخابات نيابيةعلى أس��اس لبنان دائ��رة واح��دة وفقا ً للتمثيل النسبي خ��ارج القيد
الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ لتمثيل الطوائف وهو نص المادة
الثانية والعشرين من الدستور اللبناني ،ولمالقاة هذه الدعوة دعوة
موازية لقيام «تحالف الدولة المدنية» ،يض ّم الشخصيات واألحزاب
والتكتالت التي تؤمن بدولة مدنية تفصل الدين عن الدولة ،وتخوض
االنتخابات بلوائح موحدة ً
أم�لا بوصول كتلة تغييرية وازن��ة إلى
المجلس النيابي الجديد.
 أسهل الكالم هو النفاق اليوم والقول إنّ ما جرى عظيم وكفى،لكن ال مجال للنفاق في ما نحن أمامه ،ولسنا من الذين يقبلون اللجوء
إليه.
ناصر قنديل

هل التغيير ( ...تتمة �ص)1
القائم ،أيّ ما يقارب  4,5مليارات دوالر أميركي
سنوياً .يكشف أنّ «النخبة» المسيطرة تستخدم
الطائفية غطاء لتراكم ثرواتها ،وتتسبّب في فش ٍل
مد ٍّو في توليد نم ّو متكامل ،وبالتالي في تخليق
فرص عمل كافية.
يفضح قيام ه��ذه «النخبة» بتحويل هدف
النظام الطائفي من «حماية حقوق األقليات»
إلى ترسيخ سيطرتها على االمتيازات من خالل
ممارستها عالقات زبائنية وتدخالت سافرة في
السوق لتقاسم الحصص بين أركانها ما أدّى إلى
إضعاف السلطة المركزية للدولة ومؤسساتها.
رس��خ النظام السياسي الذي
أكثر من ذل��كّ :
نتج من «اتفاق الطائف» لعام  1989سيطرة
النخبة التي تستخدم الطائفية قناعا ً لها بجعل
عملية اتخاذ القرار في غياب القوة الخارجية
(الوصاية السورية) أم��را ً شبه مستحيل .هذا
أدّى ب��دوره إلى جعل الجماعات الدينية «دوال ً
داخل الدولة» ،وبالتالي قادرة على نقض قرارات
السلطة المركزية .كما أنّ مرحلة «إعادة اإلعمار»
كشفت «التأثير القوي للقطاع الخاص وللمصالح
الطائفية ،ما أعاق التوزيع العادل والفعّ ال للتثمير
في البنية التحتية .وكنتيجة لذلك خضع هذا
التثمير لكثير من االعتبارات أبرزها المحاصصة
الطائفية والجغرافية االنتخابية بدال ً من التثمير
وفق الحاجات الفعلية للبلد».
تناولت إيفا الشوفي في صحيفة «األخبار»
( )2015/8/21تقرير البنك الدولي بالتقويم
والنقد ،وأب��رزت نقاطا ً جديرة باالهتمام .فقد
بيّنت أنّ النظام الطائفي اللبناني ال يمكن إلاّ أن
يكون ريعّ ياً ،وأنّ الريع ال يقتصر على أشكاله
الكالسيكية المتمثلة بالريع العقاري ،إذ يطغى
الريع المالي من خالل مديونية هائلة قدّرها
الخبير االقتصادي الدكتور توفيق كسبار بأكثر
من  102مليار/بليون دوالر أميركي ،أيّ 205
ف��ي المئة م��ن الناتج المحلي القائم ،إضافة
إلى ريوع االحتكارات التجارية التي تم ّثل 16
في المئة من الناتج المحلي .إل��ى ذل��ك ،تأخذ
المؤسسات الطائفية نسبة كبيرة ج��دا ً من
الموازنة العامة بغية تقديم خدمات لجمهورها.
المهم أنّ ك � ّل ه��ذه ال��ري��وع ،حتى تحويالت
اللبنانيين في الخارج التي تقدّر بنحو  8مليارات
دوالر سنوياً ،تنتج برجوازية رث��ة مسيطرة
وبروليتاريا رثة مه ّمشة من الفئات المتذبذبة
والقلقة التي ترتضي واقعها خوفا ً من األسوأ أو
حفاظا ً على منافع صغيرة وامتيازات بسيطة

تحصل عليها من االستتباع لزعيم الطائفة ونيل
حمايته.
تستنتج إيفا الشوفي م��ن ه��ذه المعطيات
جميعا ً أنّ النجاح الباهر الذي تحرزه «صناعة
القلق» و»تعميم الفساد» وتصويره حالً فرديا ً
أدّى الى جعل شرائح واسعة ترضخ ،وغالبا ً
تنخرط في شبكة المحسوبية والزبائنية ،ظنا ً
منها أنها تنتش بعض المنافع التي تقيها العوز،
أو تخاف من فقدان «االمتياز» واالنزالق إلى خانة
الفقراء أو البروليتاريا بواقعها ال��رث» .وتقدّم
الشوفي مثاال ً على تجلّيات ما أنتجته «صناعة
القلق» و»تعميم الفساد» ،هو ما انتهت إليه
هيئة التنسيق النقابية التي «لم تتجرأ على رفع
مطلبها إلى ما هو أبعد من مطلب فئوي يرمي إلى
الدفاع عن امتيازات في سلسلة الرتب والرواتب
( )...فبات الجميع رهائن في «اللعبة» ،وكذلك
نموذج «النفايات» :إما الرضوخ لمصالح النخبة
المسيطرة وإ ّما «خ ِّل الزبالة تطمركم»...
أهمية المعطيات واإلحصاءات والتحليالت
الواردة في تقرير البنك الدولي تنبع من كونها
صادرة عن هيئة دولية ليست طرفا ً في الصراعات
داخل لبنان وليست ،بالتأكيد ،مؤسسة يسارية.
كذلك تتضح أهمية االستنتاجات التي أوردتها
إيفا الشوفي كونها مبنية على تقرير البنك
الدولي اآلنف الذكر .لكن ،ال الشوفي وال البنك
الدولي ،بطبيعة الحال ،قدّما منهجا ً للخروج
من الحال المتردّية التي يرتع فيها لبنان ،وال
بالتالي ت��ص� ّورا ً سياسيا ً وإج���راءات ميدانية
لمباشرة التغيير المنشود.
ف��ي ض��وء ه��ذا ال��واق��ع األل��ي��م ،أرى أنّ من
ال��ض��روري أن يتح ّمل ذوو اإلرادات الطيبة
والقوى الحية مسؤولياتهم اإلنسانية والوطنية
فينهضوا بجدّية ،ك ّل بقدْر ما يطيق ويستطيع،
إل��ى مواجهة التحديات والمخاطر الوطنية
واالجتماعية والمسؤولين عنها في ك ّل الميادين
من خالل مبادرة وحركة نضالية تلتزم الخطوط
العريضة اآلتية:
أوالً ،توعية الجمهور والقيادات على السواء
بأبعاد األزمة السياسية واالجتماعية الراهنة
ومفاعيلها ،وتحديد القوى والقيادات المسؤولة
عن نشوئها واستمرارها.
ثانياً ،تحشيد القوى السياسية واالجتماعية
التي لها مصلحة في إقصاء الشبكة الحاكمة،
وتأطيرها ف��ي حركة مواجهة شاملة عابرة
للطوائف تتوخى تعميم ثقافة المقاومة والتغيير

الديمقراطي وص��وال ً إلى إقامة الدولة المدنية
الديمقراطية على أسس الحرية والعدالة وحكم
القانون والتنمية المستدامة.
ثالثاً ،مواجهة ق��وى الشبكة الحاكمة في
ال��ش��ارع ومحاصرتها بسلسلة موصولة من
التظاهرات والمسيرات واالعتصامات وصوال ً
إلى التم ّرد والعصيان عليها.
رابعاً ،توظيف السخط الجماهيري المتعاظم
ٍ
ضغوط متواصلة
على أهل الشبكة الحاكمة في
إلكراهها على التسليم بضرورة التوقف عن إعادة
إنتاج النظام الطائفي الفاسد لنفسه بواسطة
قانون فئوي الديمقراطي لالنتخابات.
خامساً ،في ح��ال امتناع السلطة عن إق��رار
التشريعات والتدابير موضوع البند الرابع
أع�لاهُ ،تعلن قوى التغيير الديمقراطي التم ّرد
والعصيان وبالتالي إقامة مؤتمر وطني للحوار
وال��ق��رار مهمته ات��خ��اذ ال��ق��رارات االستثنائية
المناسبة في الظروف االستثنائية السائدة،
وأه ّمها:
أ ـ التطبيق بال إبطاء للمادة  22من الدستور
التي تقضي بأنه «مع انتخاب مجلس نيابي
على أساس وطني الطائفي ،يُستحدث مجلس
للشيوخ لتمثيل العائالت الروحية».
ب ـ اعتماد قانون لالنتخابات على أساس
التمثيل النسبي في دائ��رة واح��دة تشمل البالد
بر ّمتها وإج���راء االنتخابات بواسطة حكومة
وطنية موقتة تنتهي مه ّمتها بمجرد إجرائها
وان��ت��خ��اب رئيس جديد للجمهورية وتأليف
حكومة وطنية جامعة وفق أحكام الدستور.
ج ـ يش ّرع مجلس النواب الجديد المنتخب
ق��ان��ون �ا ً دس��ت��وري �ا ً ي��ح �دّد ص�لاح��ي��ات مجلس
ال��ش��ي��وخ ون��ظ��ام ان��ت��خ��اب��ه وتنسيق عالقته
بمجلس النواب.
د ـ يباشر مجلس النواب والشيوخ المنتخبان
وفق أحكام المادة  22من الدستور تطبيق أحكام
المادة  95من الدستور المتعلقة بإلغاء الطائفية
السياسية وف��ق خطة مرحلية وبالتالي بناء
ركائز الدولة الوطنية الديمقراطية.
باختصار ،تقتضي م��غ��ادرة ح��ال الجمود
وال��ق��ع��ود ،وإس��ق��اط آف���ة ال��رض��وخ للزعماء
والسلطة ،ومباشرة حركة النهوض لهدم ثقافة
الطائفية والمحسوبية والمحاصصة ،وبناء
ثقافة الحرية والديمقراطية والتنمية واإلبداع.
بذلك ال يعود التغيير في لبنان مستحيالً.

د .عصام نعمان

على وقع �صراعات ( ...تتمة �ص)1
كما تشهد حركة حماس موجة من التحريض
الداخلي ض ّد حركة الجهاد اإلسالمي التي تتهمها
الجهات الموالية لقطر داخل حماس بالحفاظ على
تواصل جيد مع إيران وحزب الله خصوصا ً الجناح
العسكري ،ويبدو أن حماس تخشى رفض الجهاد
هدنة طويلة األمد ،وعملها على إفشالها ،لذلك اتخذ
قرار داخل حركة حماس بمنع أيّ فصيل من التحرك
ض � ّد االت��ف��اق مع «إس��رائ��ي��ل» ،حتى ول��و اضطرت

الحركة الستخدام القوة ضده ،وتشير أوساط في
حركة الجهاد اإلسالمي إلى أن أحد شروط «إسرائيل»
في مفاوضات الهدنة هو قيام حماس بمنع تحرك
الجهاد اإلسالمي ض ّد أهداف «إسرائيلية» انطالقا ً
من غزة ،وقد تعهدت حماس بمنع الجهاد وغيرها
من إفشال أيّ اتفاق تو ّقعه مع «إسرائيل».
من هنا فإنّ عملية إع��ادة توزيع األدوار داخل
أعضاء المكتب السياسي بما يناسب سياسة الدول

أثناء مشاركته في تشييع العنصر في حركة «فتح»
يوسف جابر في حي حطين من دون إصابته ،بينما
أصيب ثالثة عناصر من مرافقيه.
وأُف��ي��د ب��أنّ االت��ص��االت التي ج��رت أثمرت عن
االتفاق على وقف إطالق النار داخل المخيم ابتداء
من الساعة السابعة والنصف من غروب أول من
أمس ،في حين أُفيد الحقا ً عن توقف االشتباكات في
المخيم ،بعد االتفاق المبدئي على وقف إطالق نار،
لكنّ رصاص القنص استمر في شكل متقطع قبل أن
يعود الوضع إلى االنفجار.
وأكد قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان
اللواء صبحي أبو ع��رب أنّ العرموشي «تعرض
لكمين مسلح» ،مشيرا ً إلى أنّ هناك مجموعات داخل
المخيم «تسعى إلى توتير األجواء عبر استهداف
قيادات فتح».
وت��ع��رض ح��ي البعاصيري وح��ي النجاصة
وساحة الشهداء في صيدا صباح أمس ،لرصاص
قنص غ��زي��ر ،ط���اول أي��ض �ا ً ال��م��ن��ازل وال��ط��رق��ات

واألبنية المقابلة للمخيم ،كما طاول دوار األميركان
واألوتوستراد الجنوبي وطريق الحسبة.
وإزاء ه��ذا ال��ت��ده��ور ،ع��ق��دت اللجنة األمنية
الفلسطينية العليا المشرفة على أمن المخيمات
في عين الحلوة اجتماعا ً طارئا ً للبحث في الوضع
المتفجر في المخيم ،وت ّم االتفاق على وقف النار،
ليسيطر بعد ذلك هدوء حذر على أرجاء المخيم.
واستغلت العائالت الفلسطينية ،وال سيما منها
التي نزحت جراء األحداث ،الهدوء الحاصل لتفقد
منازلها.
وف��ي م��ق � ّر س��ف��ارة فلسطين ،ع��ق��دت القيادة
الموحدة للفصائل والقوى الوطنية
السياسية
ّ
واإلسالمية الفلسطينية في لبنان ،اجتماعا ً طارئا ً
في حضور السفير أشرف دب��ور ،وأص��درت بيانا ً
دان��ت فيه محاولة اغتيال العرموشي وأك��دت
«معاقبة ك ّل من يعمل على ضرب األمن واالستقرار
في المخيم» ،كما أكدت «تثبيت وقف إطالق النار
وسحب المسلحين من الشوارع».

المنضوية ضمن المنظومة اإلخوانية (تركيا وقطر)
جعلت من موسى أبو م��رزوق يدخل في بورصة
التصريحات والمزايدات في الموضوع الغالي على
قلب «إسرائيل» ونتنياهو وتركيا وهو الهجوم على
سورية ،وكانت هذه التغريدات هي البداية ولكنها
على ما يبدو بداية فاشلة بدليل تزامنها مع العدوان
«اإلسرائيلي».

نضال حمادة

أو ردود فعلهم غير المحسوبة ،ه��م الذين
يقودون األم��ور على الضفتين المتقابلتين،
ما يعني أن سالمة النوايا واإلعالن عنها في
الضفتين لم يعد كافيا ً لالطمئنان إلى اليوم
الثالث وما سيليه.
ه��ذا المجهول المبني على ق���راءة النوايا
الحسنة ،أم��ا المعلوم فهو أن يكون الغضب
الشعبي على ال��واق��ع ال��م��زري ال���ذي يعيشه
لبنان ،وج��اءت أزمة النفايات المهينة للدولة
وشعبها لتفجره ،قد وفر مادة ملتهبة لخطة
تسمى رب��ي��ع ب��ي��روت أس���وة ب��ن��م��اذج الربيع
العربي التي شهدناها.
ربيع بيروت تحول رصاصا ً ودماً ،كربيع
تونس وربيع القاهرة اللذين تحوال إلى أحداث
دام��ي��ة ،ق��ي��ل عنها الح��ق��ا ً الكثير ع��ن وج��ود
رج��ال استخبارات تسللوا بين المتظاهرين
ورج��ال األم��ن وت��ول��وا إط�لاق النار وإشعال
المواجهات ،وأردوا القتلى من الطرفين ،فهل
هو ربيع مرسوم كما رسم ما قبله؟
ي��ح��ت��اج «ال��رب��ي��ع» إل���ى مجموعة ش���روط،
أولها غضب وسخط ل��دى ال��ش��ارع ،وه��ذا ال
نقاش فيه تجاه ما يعيشه اللبنانيون الذين
ب��ل��غ ي��أس��ه��م م��ن إص��ل�اح دول��ت��ه��م وقيامها
بالحد األدنى من المسؤوليات وتوفيرها أقل
ال��ض��رورات من الخدمات ،وثانيها مجموعة
من الناشطين الممولين والمدربين على إدارة
ت��ح��رك��ات ال���ش���ارع ،ت��ح��ت مسمى منظمات
المجتمع ال��م��دن��ي ،وج���رى ت���داول معلومات
عن وج��ود ع��دد من تالمذة منظمة «أوتبور»
(تعني المقاومة الشعبية) الصربية ،وهي
منظمة م��رت��ب��ط��ة بمعهد ال��س�لام األم��ي��رك��ي
 ،USIPنشطت في عملية إسقاط الرئيس
م��ي��ل��وس��وف��ي��ت��ش ف���ي ص���رب���ي���ا ،ع��م��ل��ت على
ت��دري��ب م��ئ��ات ال��ن��اش��ط��ي��ن م��ن أك��ث��ر م��ن 37
دولة في العالم على قيادة وإدارة االنقالبات
وال���ث���ورات «ال��ن��اع��م��ة وال��م��ل��ون��ة» م��ن خالل
تحريك االحتجاجات المدنية والسلمية ،في
مركز  CANVASفي بلغراد تحت إشراف
المدرب سيرجيو بوبوفيتش ،وأن هؤالء هم
في مواقع بارزة بين المجموعات التي تتولى
إدارة التحرك ،ويستند من يشير إلى هؤالء إلى
أن الشعارات المرفوعة تشتغل على الحماسة
العاطفية بعيدا ًعن أي حساب سياسي ،فقضية
النفايات غابت عن التحرك ،وتصدرته الدعوة
الرومانسية إلسقاط النظام ،والطريق الذي
تقترحه استقالة حكومة ستبقى قائمة بقوة
غياب رئيس جمهورية يشرف على تشكيل
خلف لها ،والدعوة النتخابات نيابية في ظل
غياب قانون جديد ،ومعلوم أن أي انتخابات
ت��ج��رى ل��ن تغير ش��ي��ئ��ا ً ف��ي مشهد التركيبة
البرلمانية والح��ق��ا ً الحكومية ،م��ا يوحي أن
جاذبية الغضب هي الهدف الفعلي وصوالً
لتصعيد المواجهة ،واإلص���رار على شتيمة
كل السياسيين بتعابير استفزازية تستدرج
أي ش��ارع متعاطف لتوليد شحنات مواجهة
جانبية يفترض بأي تحرك هادف تجنبها بل
السعي الستقطاب أوسع جمهور لقضيته بين
اللبنانيين الذي يفترض أنه يساوي بينهم.
إل��ى أي��ن يمكن للمواجهة أن تأخذ البالد،
إذا كانت خطة ،وبيد صاحبها ال��ق��درة على
أن يستسقي لها ال��وق��ود م��ن تغلغله وسط
الفريقين ،القوى األمنية والحكومة من جهة،
والمتظاهرين من جهة أخرى؟
هل ثمة حل رئاسي يمكن تسويقه في هذا
المناخ إذا نجح أصحاب الخطة بوضع البالد
بين الحل المستور وخطر الفوضى؟

التحركات الشعبية

احتلت الهموم المعيشية والتحركات الشعبية
المشهد الداخلي في عطلة نهاية األسبوع ،بعد
أن تحولت ساحة رياض الصلح منذ يوم السبت
الماضي حتى مساء أم��س ،إل��ى حلبة مواجهة
واشتباكات بين القوى األمنية والمتظاهرين الذين
احتجوا على استمرار أزمة النفايات.
وك��ان االعتصام ب��دأ عصر السبت في محيط
السراي الحكومية في ساحة رياض الصلح وسط
بيروت ،وتطورت األمور بعد تدافع بين المتظاهرين
والقوى األمنية التي استخدمت خراطيم المياه
والرصاص والغاز المسيل للدموع في محاوالتها
لفض االعتصام وإبعاد الشبان عن محيط السراي
الحكومية ما أدى إلى وقوع عد ٍد من الجرحى بين
المتظاهرين.
وتوجه رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم إلى
المتظاهرين ،خ�لال مؤتمر صحافي ع��ق��ده في
السراي الحكومية ،وأك��د أننا «ال نستطيع إال أن
نتحمل مسؤولية ما حصل ،خصوصا ً في ما يتعلق
باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع
المدني» ،جازما ً أن ذلك «لن يمر من دون محاسبة،

فكل مسؤول سيحاسب ،ولن أغطي أح��داً» ،الفتا ً
إلى أن «ما حصل البارحة ليس ابن ساعته ،بل هو
تراكم لقصور ولتعثر ولغياب نعيشه ونتحمله».

تجدد االشتباكات

ولليوم الثاني على التوالي استمرت التحركات
في ساحة ري��اض الصلح ونظمت حملة «طلعت
ريحتكم» مساء أم��س تظاهرة حاشدة تجددت
خاللها االشتباكات بين القوى األمنية والمتظاهرين
الذين حاولوا إبعاد الشريط الشائك عن مكانه،
فتصدت لهم القوى األمنية بخراطيم المياه وتبادل
التراشق في العبوات الفارغة والحجارة وسجلت
حاالت إغماء في صفوف المتظاهرين.
وأك��دت حملة «طلعت ريحتكم» في بيان أن
الحملة وطنية وسلمية وأن ال تفاوض مع الحكومة
قبل محاسبة المسؤولين عما حصل خالل تظاهرة
السبت الماضي ،واعتبرت أن المجلس النيابي
بحكم المنحل ودعت الجاليات اللبنانية للتظاهر
أمام السفارات تزامنا ً مع تظاهرات االثنين».
وامتدت المواجهات بين المتظاهرين والقوى
األم��ن��ي��ة حتى س��اح��ة ال��ش��ه��داء وس��ط ح��ال من
الفوضى والشغب ،وان��دل��ع حريق بالقرب من
كنيسة مار جرجس في وسط بيروت ،فيما أفادت
قوى األمن الداخلي عن إصابة  30من عناصرها،
إصابة أحدهم خطرة ،وأكد األمين العام للصليب
األحمر اللبناني جورج كتانة ،نقل  43حالة إلى
المستشفيات من المواجهات ،وإصابة عسكريين
في قوى األمن الداخلي».
وليالً بسطت القوى األمنية سيطرتها على ساحة
ري��اض الصلح التي خلت من المتظاهرين ولم
َ
يبق فيها إال آثار الحرائق والخراب ،وعمل عناصر
فوج إطفاء بيروت على إخماد الحرائق .كما قطع
اوتوستراد السعديات باتجاه بيروت باإلطارات
المشتعلة تضامنا ً مع المعتصمين في ساحة
رياض الصلح.
وكلف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
فور عودته إلى بيروت ،المفتش العام لقوى األمن
الداخلي العميد ج��وزف كالس إج��راء تحقيق في
الحادث كما عقد اجتماعا ً في المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي لمتابعة التطورات وأعطى توجيهاته
بـ»ضرورة ضبط الوضع وحفظ األمن والمحافظة
على أمن وممتلكات المواطنين ،مع الحفاظ على
حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم تحت سقف
القوانين المرعية اإلجراء».

عون لسالم :الرد
في مجلس الوزراء وخارجه

وأص��در مكتب رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون البيان الرقم  2ردا ً على المؤتمر
الصحافي للرئيس سالم ،أكد فيه أن «مؤتمر العجز
المقيم وك�لام االحتواء العقيم ومحاولة االبتزاز
المهين ل��ن يمر م��ن دون رد مناسب ف��ي مجلس
ال��وزراء وخارجه بخاصة على مستوى الشعب
صاحب السيادة ،ومصدر كل سلطة والذي منعه
فريق األكثرية الحكومية من أي محاسبة منذ إلغاء
حقه في االنتخاب الديمقراطي والدستوري».
وقالت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر
لـ«البناء» أن «التيار يؤيد بشدة التحرك الشعبي
الذي يحصل لكن لم يحركه ،بل الشارع هو الذي
تحرك بعدما وصلت األمور إلى ح ٍد ال يطاق ونحن
دعمنا تحركه ألننا وجدنا في هذا التحرك أنه يخدم
القضية التي ندافع عنها ،وش��دد على أن التيار
عندما يدعو إلى التظاهر يدعو جهارا ً وليس سراً».
وأكدت المصادر أن مناصري التيار موجودون
في التظاهرة منذ يوم السبت بالعلم اللبناني وليس
بعلم التيار ،إال أننا لم ندعُ هؤالء المناصرين للنزول
إلى الشارع بل نزلوا من تلقاء أنفسهم».
وشددت على أن سالم من خالل كالمه أمس قرر
االنتحار كرئيس للحكومة ،وأكدت أن الحكومة لن
تستمر بهذا الوضع وأن التيار سيطعن بالسلوك
الذي انغمست به حكومة سالم في مخالفة القوانين
وضرب مرتكزات الوفاق الوطني».
�اع في
وتحدثت المصادر عن ات��ص��االت وم��س� ٍ
األي��ام الماضية لحلحلة على الصعيد الحكومي
إال أننا تفاجأنا بتصعيد رئيس الحكومة خالل
مؤتمره الصحافي المعيب بحق من يدعي االعتدال
والحيادية ،وحذرت بأن الرد سيكون في مجلس
ال��وزراء ولن نسمح لسالم وال لتيار المستقبل من
خلفه السير خلف اإلرادة السعودية.

جلسة حكومية حاسمة الخميس

ح��ك��وم��ي�ا ً وع��ل��ى وق���ع ال��ت��ح��رك��ات الشعبية
والتصعيد في الشارع ،يتجه مجلس الوزراء إلى
جلسة حاسمة صباح الخميس المقبل دعا إليها
الرئيس سالم وعلى جدول أعمالها  39بنداً ،وذلك
بعد أن حسم الرئيس سالم أمره أمس في مؤتمره
الصحافي وأكد أن «الخميس أمامنا جلسة منتجة،
ف��إذا ل��م تكن كذلك ال ل��زوم لمجلس ال���وزراء من
بعدها».
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لـ«البناء» أن الرئيس سالم لن يبقى في الحكومة
إذا لم تكن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل
منتجة.
وأش��ار درب��اس إلى «أن الحكومة عمليا ً تعتبر
ساقطة منذ  25أيار  2014أي بعد انتهاء والية
رئيس الجمهورية السابق ،لكن الرئيس سالم
اس��ت��م��ر ف��ي رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة ك���رم أخ�ل�اق منه
منعا ً للفراغ الشامل ولالستمرار بتسيير شؤون
المواطنين الحياتية والمعيشية».
وح��ذر درب���اس م��ن أن «ال��وض��ع ف��ي الحكومة

في جلسة الخميس يتجه إل��ى التصعيد إذا لم
تقر المراسيم الملحة التي تضمنها جدول أعمال
الجلسة إذا استمر بعض األط��راف بتعطيل عمل
الحكومة».
وأض��اف درب���اس« :على المطالبين بإسقاط
الحكومة والنظام السياسي في لبنان أن يزيلوا
النفايات بأيديهم من ال��ش��وارع» ،واتهم درباس
التيار الوطني بالوقوف خلف التحرك الشعبي
ف��ي ساحة ري��اض الصلح وذل��ك م��ن العناوين
السياسية التي يرفعها المتظاهرون الذين وصفهم
بالـ»النفايات وطلعت ريحتهم» .واستنكر درباس
التهجمات واألوصاف التي أطلقت في التظاهرات
ضد الرئيس سالم.
وأك��د وزي��ر الشباب وال��ري��اض��ة عبد المطلب
الحناوي لـ«البناء» أن التظاهر في الشارع «يعتبر
حقا ً دستوريا ً لكل مواطن لبناني إنما االعتداء على
القوى األمنية غير مقبول ومخالف للقانون».
وأشار حناوي إلى أن «المطالب التي ينادي بها
المتظاهرون مستحيلة» ،ودعاهم إلى النزول إلى
ساحة النجمة والتظاهر أمام المجلس النيابي لدفع
النواب النتخاب رئيس للجمهورية.
واتهم حناوي التيار الوطني الحر بالوقوف خلف
هذه التحركات أو على األقل استغاللها واالستفادة
منها ،داعيا ً المتظاهرين إلى «التظاهر في الرابية
وليس أمام السراي الحكومية ألن وزراء التيار هم
الذين كانوا وزراء للطاقة وللمياه فضالً عن أنهم
يعطلون الحكومة لتحقيق مطالب سياسية».
وأش���ار ح��ن��اوي إل��ى أن ج��دول أع��م��ال جلسة
الخميس سيقر كما أقر ق��رار دعم النقل البحري،
محذرا ً من «أن استقالة الحكومة ال تفيد بل ستأخذ
البلد إلى فراغ دستوري شامل وستحول الحكومة
إل��ى تصريف أع��م��ال» ،لكنه لفت إل��ى أن الرئيس
سالم «لن يقف مكتوف اليدين إذا استمر التعطيل
بل سيتخذ قراره باالستقالة حرصا ً على كرامته
الشخصية».
وأك��د ح��ن��اوي دع��م اللقاء ال��ت��ش��اوري لموقف
سالم وتأييده التوافق داخل الحكومة لكن من دون
التعطيل.

ملف النفايات دخل
في المزايدات السياسية

ال تزال الخالفات والتجاذبات السياسية تؤخر
الوصول إلى حلول في ملف النفايات الذي سيكون
البند األول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
الخميس.
وصدر عن وزير البيئة محمد المشنوق بيان أعلن
فيه عن «تقديم موعد فض عروض المناقصات من
مساء الثلثاء المقبل إلى بعد ظهر يوم غ ٍد االثنين في
الرابع والعشرين من آب .»2015
وقالت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أن موضوع
النفايات دخل في المزايدات السياسية ويتجه
لمزيد من التأزيم ،وتساءلت المصادر« :كيف
سيعمل سالم على حل موضوع النفايات ومجلس
الوزراء ال يمكنه اتخاذ قرارات بسبب التعطيل الذي
يمارسه فريق سياسي داخل الحكومة»؟

سالم إلى نيويورك

ويتوجه الرئيس سالم منتصف أيلول المقبل
على رأس وفد وزاري إلى نيويورك للمشاركة في
أعمال الدورة العادية السبعين للجمعية العامة
لألمم المتحدة التي تفتتح في  15أيلول المقبل،
حيث سيلقي كلمة لبنان فيها.

اغتيال العرموشي
يشعل عين الحلوة

على خ��ط آخ��ر وف��ي ت��ط��ور أم��ن��ي الف��ت ينذر
بمضاعفات خطيرة ،اندلعت اشتباكات في مخيم
عين الحلوة بعد ظهر السبت إثر محاولة اغتيال
قائد األمن الوطني في صيدا أبو أشرف العرموشي،
أثناء مشاركته في جنازة داخل المخيم ،ما أدى
إلى إصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى
المستشفى ،في حين أدت االشتباكات إلى إصابة
ثالثة أشخاص بجروح.
وأوضحت مصادر في اللجنة األمنية الفلسطينية
العليا لـ«البناء» أن التحقيقات األولية لم تثبت بعد
أن مقتل العرموشي هو نتيجة عملية اغتيال ،بل إن
المعلومات تحدثت أن اشتباكا ً حصل بين مرافقي
العرموشي خالل مرور موكبه على الطريق العام
وبين شخصين من تنظيم جند الشام وعلى إثرها
تطور األمر إلى إطالق نار في منطقة حطين ،ما أدى
إلى مقتل العرموشي .وامتدت االشتباكات إلى
منطقة الصفصاف  -البلوكسات -الطوارئ إلى أن
تم وقف إطالق النار عند الساعة السابعة والنصف
مساء السبت المنصرم ،إال أن اشتباكات مسلحة
حصلت بين حركة «فتح» و«عصبة األنصار»
خرقت قرار وقف إطالق النار.
وأضافت المصادر أن «الوضع حاليا ً مستقر في
مخيم عين الحلوة وسط حال من الحذر والترقب»،
وأكدت أن «سلسلة من االجتماعات حصلت أمس
ضمت اللجنة األمنية والقوى الفلسطينية أدت إلى
وقف إطالق النار الساعة  12:30ظهر أمس وتثبيت
الحواجز ال سيما الموجودة في منطقة قطبة».
وأكدت المصادر أن اجتماعا ً سيحصل في سفارة
دولة فلسطين عند الساعة الثانية اليوم الستكمال ما
توصلت إليه اللجنة األمنية أمس لسحب المسلحين
من الشوارع وتثبيت الحواجز وإجراء تحقيقات في
الحادث لكشف المتورطين ،ولفتت إلى أن التواصل
مستمر بين القوى الفلسطينية واألجهزة األمنية
اللبنانية لمنع امتداد االشتباكات إلى خارج المخيم.

