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حمليات  /تتمات

تكتل بعلبك الهرمل :الدولة م�س�ؤولة
عن �أمن المحافظة و�أهلها

في الماء ،ك ّل ذلك يجري على مرأى من مؤسسة مياه البقاع
وبعض األجهزة األمنية المتقاعسة عن تح ّمل مسؤولياتها».
وتابع« :ك ّل هذه األمور مجتمعة تجعل تكتل نواب بعلبك
الهرمل يسأل الحكومة بوزاراتها المعنية وأجهزتها األمنية
كافة عن دورها في الحفاظ على األمن واالستقرار والحرية
للمنطقة ،وع��ن دوره���ا ف��ي مالحقة الجناة والمرتكبين
وسوقهم إل��ى العدالة ،والضرب بيد من حديد على هذه
الظواهر الغريبة والطارئة التي تنال من الكرامات والحريات،
وتعمل على تشويه الوجه الحضاري للمنطقة .فالدولة هي
المسؤولة عن أمن بعلبك  -الهرمل وأهلها اآلمنين المخلصين
المضحين».
وإذ حيا التكتل «الحريصين والغيارى على السلم األهلي
في المحافظة» ،أه��اب «بالجميع على المستوى الوطني
االرت��ق��اء إل��ى مستوى المسؤولية ،وتفويت الفرص على
بعض األشخاص الذين يعيشون ويعتاشون بالفوضى
ويستثمرون عليها».
وناقش التكتل موضوع سجالت النفوس في محافظة
بعلبك الهرمل ،وطالب المديرية العامة لألحوال الشخصية
«باإلسراع في معالجة مسائل ملحة تتعلق بتسهيل أمور
المواطنين اليومية» ،داعيا ً المعنيين إلى «معالجة هذا
الملف بكل مسؤولية وبصورة استثنائية وعادلة».
وبحث التكتل موضوع البناء في المحافظة ،وطالب
ال����وزراء المعنيين «ب��إي��ج��اد حلول عاجلة وض��روري��ة
واستثنائية لح ّل ه��ذه المعضلة ،وتسهيل األم��ور على
المواطنين الذين يعانون الم ّر ،ومنعا ً الستغاللهم ،كما
طالب الحكومة باإلسراع في معالجة ملف الض ّم والفرز في
القاع ويونين والهرمل».

لجنة ا�ﻷ �سير �سكاف تزور «الجهاد» و«فتح االنتفا�ضة»
زار وفد من لجنة أصدقاء اﻷسير يحيى سكاف مكتب
حركة الجهاد اإلسالمي في مخيم البداوي وإلتقى ممثل
الحركة في الشمال بسام موعد الذي رحب بالوفد معتبرا ً
«أنّ قضية اﻷسير يحيى سكاف هي قضية ك ّل المقاومين
والشرفاء ﻷننا نفتخر ونرفع رأسنا بما قام به يحيى سكاف
الذي أصبح رمزا ً من رموز الدفاع عن القضية الفلسطينية
التي تخلّى عنها الكثيرون .ونعلن تضامننا الكامل معه
حتى تحريره وعودته إلى أهله ووطنه».
كما زار الوفد مق ّر حركة فتح االنتفاضة والتقى عضو
المجلس الثوري للحركة أبو ياسر ديب الذي أكد «وحدة

نعت األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي اللواء
الدكتور أحمد محمد أحمد المتوكل عضو المؤتمر وأحد أبرز
الديبلوماسيين اليمنيين ،وقد اعتبر عميد الديبلوماسيين
في لبنان بسبب صموده عدّة سنوات.
وعرضت األمانة العامة في بيان النعي بعض المحطات
البارزة في حياة المتوكل ،وال سيما على الصعيد اللبناني،
مشيرة إلى أن «بالرغم من الحرب األهلية ،لم يغادر بيروت
إالّ بعد الوحدة اليمنية عام  ،1990ليعود إليها سفيرا ً عام
 ،1998ويستمر فيها عدّة سنوات ويقيم أوثق العالقات مع
سياسيين ومثقفين وإعالميين ووجوه اجتماعية لبنانية،
باإلضافة إلى دور غير معلن لعبه في الوصول إلى اتفاق
الطائف عام  1989الذي أنهى الحرب األهلية في لبنان».
وأضافت« :الفقيد أحمد محمد أحمد المتوكل ضابط
عسكري وديبلوماسي تولى العديد من المناصب حيث
ّكلف بعد قيام ث��ورة  26سبتمبر التي أطاحت بالنظام
الملكي ع��ام  ،1962قائدا ً عسكريا ً في منطقة وشحة،
ثم انتقل إل��ى محور عبس ،ثم عيّن ق��ائ��دا ً في منطقتي
(الخمسين) و (المحرق) في بالد حجة ،ثم رئيسا ً للقاعدة

اإلدارية في مدينة الحديدة ،ثم انتدب للعمل العسكري إلى
مدينة معبر جنوبي مدينة صنعاء.
وعلى المستوى الديبلوماسي:
ـ في عام  1975عيّن مديرا ً للعالقات الخارجية في وزارة
الخارجية.
ـ قائما ً بأعمال السفارة اليمنية في تشيكوسلوفاكيا عام
.1979
ـ مدير اإلدارة االقتصادية والمنطقة الدولية ،ورئيس
دائرة الشؤون الفنية في وزارة الخارجية عام .1984
ـ سفيرا ً لليمن في لبنان عام .1990
ـ سفيرا ً لليمن في قبرص عام .1994
ـ سفيرا ً لليمن في لبنان للمرة الثانية عام .1998
ـ عضوا ً في مجلس الشورى من عام .»2002
وذك��ر البيان أن��ه باإلمكان القيام ب��واج��ب التعزية
باالتصال على العنوان التالي:
د .عمار أحمد المتوكل 00967736999933
البريد اإللكتروني:
abdulhamidalhaddi@hotmail.com

ّ
وهاب يح ّمل الق�ضاء م�س�ؤولية �صحة �أبو حمزة
وجنبالط ّ
يدعي عليه اليوم

اجتماع التكتل
ش ّدّد «تكتل نواب بعلبك الهرمل» على ضرورة تفويت
الفرص على من يعيشون في الفوضى ويستثمرون عليها،
مؤكدة أنّ «الدولة هي المسؤولة عن أمن المحافظة وأهلها
اآلمنين المخلصين المضحين».
جاء ذلك في بيان بعد االجتماع الدوري للتكتل في بعلبك
برئاسة النائب حسين الموسوي وحضور وزير الصناعة
حسين الحاج حسن ،والنواب :نوار الساحلي ،علي المقداد،
كامل الرفاعي ،مروان فارس ووليد سكرية ،وت ّم البحث في
تطورات األوضاع األمنية والحياتية والمعيشية في بعلبك
الهرمل.
واسته ّل البيان الذي تاله النائب الساحلي بتوجيه «تحية
إكبار وإجالل إلى اإلمام المغيّب السيد موسى الصدر وأخويه
الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين أعادهم الله
بخير ،ويطلب من الدولة اللبنانية تح ّمل مسؤولياتها بجدية
يخص هذا الملف».
في ما
ّ
وت��وق��ف التكتل عند ت��ط��ورات األوض���اع األمنية التي
تتع ّرض لها منطقة بعلبك الهرمل ،فاعتبر «أنّ االعتداءات
والتهديدات واإلساءات التي طاولت األبرياء ومقامات دينية
ومدارس هي عمل ال إنساني ،أراد منفذوه اإلساءة إلى نموذج
العيش الواحد بين اللبنانيين ،وتشويه صورة المنطقة
وإغراقها في الفوضى التي تخدم أعداء لبنان من الصهاينة
والتكفيريين .وهذه االعتداءات مضافة إلى العدوان اليومي
ال��ذي يمارسه البعض ت��ارة بإطالق النار بمناسبة وغير
مناسبة فتؤذي الناس في حياتهم وأرزاقهم ومعيشتهم،
وتارة أخرى بممارسة مهنة الخطف على الهوية المالية،
وثالثة باالعتداء على منابع المياه وإمداداتها في المنطقة
وفرض األتاوات على بعض المناطق التي تعاني نقصا ً حادا ً

الم�ؤتمر القومي العربي ينعى المتوكل

التالحم اللبناني الفلسطيني المقاوم في مواجهة العدو
الصهيوني والذي كان اﻷسير يحيى سكاف من أوائل من
جسد هذا التالحم بالدم المقاوم الذي حقق االنتصارات
الكبيرة للمقاومين الشرفاء على العدو الغاصب».
وطالب جمال سكاف ،باسم الوفد ،الفصائل الفلسطينية
«بالوحدة ورفع الصوت والبندقية معا ً لتحرير اﻷرض
واﻷسرى» معتبرا ً أنّ «هذا هو الخيار الوحيد القادر على
مواجهة العدو» .وأكد «التضامن مع الشعب الفلسطيني
ودعم قضيته المحقة الستعادة كامل اﻷرض الفلسطينية
المحتلة».

برز «سجال قضائي» أمس بين رئيس الحزب التقدمي
اإلشتراكي النائب وليد جنبالط ورئيس ح��زب التوحيد
العربي الوزير السابق وئام وهّ اب الذي ق ّرر جنبالط اإلدّعاء
عليه على خلفية تصريح أدلى به حول استمرار توقيف مدير
األعمال السابق لجنبالط بهيج أبو حمزة.
وجاء في بيان للمكتب اإلعالمي لوهّ اب« :منذ بدء المسلسل
األميركي الطويل المس ّمى توقيف الشيخ بهيج أبو حمزة،
اتخذنا قرارا ً بعدم التدخل في هذا الموضوع ألننا ال نريد أن
ندخل الى بيوت اآلخرين ونعرف مدى عمق العالقة التي
جمعت معالي األستاذ وليد بيك جنبالط والشيخ بهيج ،إال
أنّ التمادي في توقيف أبو حمزة واختراع القضايا بالتقسيط
له وتجاوب القضاء مع هذه االختراعات ،يدفعنا إلى طرح
األسئلة اآلتية :هل المطلوب أن يموت بهيج أبو حمزه في
السجن؟ وهذا ما ال نقبل به .ولنفترض أن بهيج أخطأ في
مكان ما ،إال أنّ رفقة العمر تقتضي أن يعالج الموضوع بغير
الطريقة التي يعالج بها».
وناشد وهّ اب «الرئيسين جان فهد وسمير ح ّمود بوضع
ح ّد لهذه المهزلة وإطالق سراح بهيج أبو حمزه ،ألنه إذا حصل
شيء له أثناء التوقيف ،وهذا ما ّ
تدل عليه صحته المتدهورة،

فإنّ القضاء هو الذي سيكون مسؤوال ً عن هذا األمر ولن نتسامح
أبدا ً بل سنعتبر األمر اغتياال مقصوداً ،لذا آن األوان إلقفال هذه
المهزلة» .وختم« :كنت أو ّد أن أبقى صامتا ً حيال هذه القضية
كي ال أحرج أحداً ،لكن الظلم بلغ الذروة وهذا ما ال نقبل به،
فلنعالج هذا األمر وإال سيكون لنا كالم آخر مع القضاء ومع
الذين يحاولون أن يكونوا ألعوبة داخل هذا القضاء».
ور ّد المكتب القانوني لجنبالط في بيان على وهّ اب اعتبر
فيه أنّ ما أدلى به األخير «ش ّكل تدخالّ فاضحا ً في عمل القضاء
ومحاولة للتأثير على عمل القضاة وتهديدا ً واضحا ً لهم عبر
تحميلهم المسؤولية عن سالمة السيد أبو حمزة كما زعم
وهّ اب ،في حين أنّ القضاء أوقف أبو حمزة في المستشفى،
سواء كان مريضا ً أو متمارضاً».
وأض��اف المكتب »:بناء على ذل��ك ،سوف يتقدّم الوكيل
القانوني للسيد وليد جنبالط بدعوى ض ّد السيد وئام وهاب
صباح الغد (اليوم) وعلى ك ّل من يثبت التحقيق تدخله في
عمل القضاء والتهويل عليه ،بجرائم المواد  382بتهديد
القائمين بمهمة قضائية باإلضافة إلى سائر الجرائم التي
ارتكبها السيد وهاب بتصريحه هذا ،وال سيما القدح والذ ّم
والتشكيك باألحكام القضائية».

ممثلة المفو�ضية العليا لالجئين
تطلع على �سير برامج م�ؤ�س�سة عامل
اطلعت ممثلة المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين في لبنان ميراي جيرار على سير البرامج اإلنسانية
التي تنفذها «مؤسسة عامل ال��دول��ي��ة» ،بالتعاون مع
المفوضية وشركاء آخرين ،خالل زي��ارة أجرتها إلى مركز
مؤسسة عامل الرئيسي ولقائها رئيس المؤسسة والمنسق
العام لتجمع الهيئات األهلية التطوعية في لبنان الدكتور
كامل مهنا.
وحيت جيرار أثناء الزيارة« ،الدور الكبير الذي تقوم به
مؤسسة عامل وباقي منظمات المجتمع المدني اللبنانية
والفلسطينية».
وأشارت إلى أنّ المفوضية «تعاني من صعوبات لتأمين
دعم ومساعدات للبنان ،ولكن هناك فرصة جديدة تعمل
عليها المفوضية ،عبر البنك ال��دول��ي ،لتقرير خطة دعم
للمجتمع اللبناني المضيف».
وأك��د مهنا ،من جهته ،أنّ «مؤسسة عامل المدنية غير

الطائفية والتي رفعت شعار التفكير اإليجابي والتفاؤل
المستمر ،تعمل بعكس الثقافة السائدة في العالم العربي
والقائمة على االن��ت��م��اءات الضيقة والتناحر ،وخطتها
األساسية هي تعزيز إنسانية اإلنسان بمعزل عن خياراته
السياسية والثقافية أو انتمائاته العرقية».
ودعا إلى «تنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية
بالتعاون مع المنظمات األهلية بعد مؤتمر المانحين في
الكويت ،بحيث سيقدم للبنان مليارين ومئة مليون دوالر،
سيكون  37في المئة منها نصيب اللبنانيين الفقراء ،و63
في المئة منها ستوزع على النازحين وباقي اللبنانيين»،
مشدّدا ً على «ضرورة أن تصرف األموال من قبل المنظمات
الدولية على المستفيدين وليس على اإلداريين والعاملين،
وأن تكون هذه المنظمات شريكا ً للدولة اللبنانية والمنظمات
األهلية المحلية ال أن تح ّل مكانها ،وأن يكون عملها إنسانيا ً
ال تجارياً».

دول الخليج تمنع ( ...تتمة �ص)1
االستقرار في لبنان طوال سنوات األزمة السورية
المستمرة ،وأجبر فرقاءه المختلفين على تشكيل
حكومة األضداد ،أو أنّ القرار رسالة تريد اإليحاء
بأنّ الوضع في لبنان مضطرب أمنياً ،لفتح أبواب
ضغط سياسي تحت ه��ذا العنوان ،وت��رك الباب
مفتوحا ً لتداعيات أمنية عبر ق��وى تقيم اعتبارا ً
للموقف الخليجي ويكفي قرار منع سفر الرعايا
إلطالق يدها ،وفي الحالتين فالقرار يثير الشك
والريبة حول مستقبل االستقرار في لبنان.
على إيقاع سماع اللبنانيين للقرار الخليجي كان
التفجير األمني الذي لم ينجح في مواصلة إشعال
وس��ط ب��ي��روت ،يشتعل ف��ي مخيم عين الحلوة،
وتصل أصداء االشتباكات إلى ما بعد مدينة صيدا،
وبين جولة وجولة مساع تنجح ومساع تفشل
لوقف إط�لاق النار ،واالشتباكات تراكم احتقانا ً
ينمو ويكبر بين حركة فتح والمجموعات المرتبطة
بتنظيم «ال��ق��اع��دة» ،وس��ط معلومات متداولة عن
قرار لدى الفريقين بالحسم العسكري.
عازف بيانو ينقل أصابعه من نقطة إلى نقطة
على مدرج العزف ،أم تقاطع صدف ،في لحظات
التح ّوالت الكبرى واالستحقاقات الكبرى التي
غ��ال��ب��ا ً م��ا ت��ف��رض فيها ال��خ��ي��ارات ال��ك��ب��رى وفقا ً
لمعادلة الفوضى أو...؟
هل أدّى فشل تأمين استدامة المواجهات في
وس��ط ب��ي��روت ،لجعلها الفتيل المشتعل لتأمين
التفجير في عين الحلوة بديالً ،ريثما يجهز مكان
جديد بعنوان جديد أو يعود التفجير إلى عنوان
التظاهرات ريثما تنضج االستحقاقات الكبرى
والخيارات الكبرى؟
في المقابل كان اللقاء التقليدي لحوار عين التينة
بين تيار المستقبل وحزب الله ،بنكهة خاصة في
ظ ّل التجاذبات والتطورات التي شهدتها البالد،
وج���اء ال��ك�لام التقليدي ال���ذي يمكن ف��ي ظروف
مختلفة أن يكون عاديا ً بقيمة خاصة هذه المرة
عبر تأكيد الفريقين على حق التظاهر السلمي،
والتمسك بحفظ األمن ،والدعوة إلى قيام الدولة
بمسؤولياتها ،ما يعني أن ال أزمة بين الفريقين
قد تهدّد وحدة الحكومة من جهة ،أو توتر الشارع
وفقا ً لخط االنقسام التقليدي بينهما.

أسعار الشركات الفائزة
أعلى من أسعار شركة سوكلين

تتجه األنظار اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء التي

تنعقد على ضوء تحذير رئيس الحكومة تمام سالم
أول من أمس من أن الحكومة إن لم تكن منتجة فال لزوم
لالنعقاد بعدها ،وعلى وقع تظاهرات حملة «طلعت
ريحتكم» في عطلة األسبوع الفائت في رياض الصلح
ضد أزمة النفايات التي أفضت عروض المناقصات في
شأنها ،التخاذ ق��رارات ينذر أنها ستكون بداية أزمة
جديدة ،جراء المحاصصة التي أفضت إلى فوز شركة
«جهاد العرب» بمناقصة النفايات في منطقة البقاع
بسعر  $ 148.95للطن ،في حين فازت شركة «الجنوب
لإلعمار» التابعة لرياض األسعد بمناقصة النفايات
في الشوف وبعبدا وعاليه بسعر  $ 115للطن ،وفازت
شركة «ورد» التابعة لشريف وهبي بمناقصة الجنوب
للنفايات بسعر  151$للطن ،وفازت شركة «سايفكو
اندفكو» بمناقصة النفايات في المتن وكسروان وجبيل
بسعر  171.6دوالر أميركي للطن ،وف��ازت شركة
«الفاجيت» بمناقصة النفايات في بيروت التابعة
ألنطوان أزع��ور بسعر  168.63دوالر أميركي للطن
الواحد ،وشركة «باتكو» في الشمال بسعر 189.3$
للطن.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن أسعار الشركات
الفائزة في العروض المالية لمناقصات النفايات هي
أعلى من أسعار شركة سوكلين .واستغربت كيف تقبل
الدولة التي تعاني عجزا ً ماليا ً أن تقبل أسعار الشركة
الفائزة بهذه الطريقة .وطالب رئيس مجلس النواب
نبيه بري بإعادة النظر بمناقصات ملف النفايات نظرا ً
لألسعار المرتفعة وتحميلها الخزينة أعباء إضافية
كبيرة وإال إلغاء المناقصات بالكامل.

القرارات باألكثرية

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» «أن جلسة مجلس
الوزراء لن يكون على جدول أعمالها غير بند النفايات
وإنماء عكار» ،الفتة إلى «أن المناقصات تندرج ضمن
ق��رار الحكومة وم��ن المفترض أن تقر إلنقاذ الناس
وليس إلنقاذ الحكومة» .وشددت المصادر على «أن
رئيس الحكومة سيتخذ ال��ق��رارات باألكثرية وليس
باإلجماع.
وأك��د وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رش��ي��د درب��اس
لـ«البناء» أن اليوم «سيظهر كل ش��يء حيث سيتم
البحث في تأمين مطامر في الدرجة األولى ،ولن تطرح
أي قضايا أخ��رى خ�لال الجلسة ،ال آلية العمل وال
التعيينات العسكرية».
في المقابل أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس
بوصعب «أنه ال يمكن أن يكون شريكا ً في الموافقة على
مناقصات ازداد فيها الهدر العام تحت ضغوط مفتعلة
من قبل المستفيدين داخل السلطة كانوا أو خارجها».

المراسيم العادية تفترض
توقيع كل الوزراء في غياب الرئيس

ورفض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش في حديث إلى «البناء» استباق األم��ور في ما

يتعلق بالموافقة على المناقصات .وأش��ار إلى «أن
ح��زب الله والتيار الوطني الحر وح��زب الطاشناق
وتيار المردة لم يوقعوا على المراسيم في مجلس
الوزراء منذ أن حددنا «أن األولوية في جلسات مجلس
الوزراء هي للبحث في آلية العمل الحكومي» ،الفتا ً إلى
«أن المراسيم العادية تفترض توقيع كل الوزراء في
غياب رئيس الجمهورية ،مضيفا ً «ما يقوم به الفريق
األخر مخالف للدستور».

عون :لضرورة احترام الدستور

وف��ي السياق نفسه اتصل رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون بالبطريرك الماروني
بشارة الراعي ورئيس حزب الكتائب السابق أمين
الجميل ورئيس حزب القوات سمير جعجع ،للتشاور
في المراسيم المتعلقة بصالحيات رئيس الجمهورية،
وضرورة احترام الدستور بإعالنها ونشرها .وأكد عون
للبطريرك الراعي بحسب ما علمت البناء» «أن إصدار
المراسيم تجاوز لمكون أساسي في الدولة ،وللدور
المسيحي ومن غير الجائز السكوت عنه» .وتوجه
للبطريرك بالقول« :المفروض أن تكون المدافع األول
عن حقوق المسيحيين التي ينص عليها الدستور وأن
ال تقبل بتهميش مكون أساسي وأن ال تقبل بانتهاك
صالحيات رئيس الجمهورية» .كذلك دع��ا جعجع
والجميل إلى تحمل المسؤولية أمام الشعب والتاريخ
ورف��ض التهميش الحاصل للمسيحيين» .وعلمت
«البناء» من مصادر كتائبية أن الرئيس الجميل أكد
للعماد عون «أننا حريصون على اإلجماع والتوافق
في مجلس ال��وزراء لكننا في الوقت نفسه حريصون
على قضايا الناس ،وأن التعطيل ال يجوز وأن وزراء
حزب الكتائب سيسهلون آلية اتخاذ القرارات».
وكان الفتا ً أمس تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق
من السراي الحكومية «أن ال انتخابات نيابية قبل
انتخاب رئ��ي��س للجمهورية وال أح��د يبيع الناس
األوهام واألحالم ،هذا األمر لن يحدث ،ويجب أن يكون
واضحا ً للجميع ،األم��ر الطبيعي الستعادة النصاب
الدستوري هو انتخاب رئيس للجمهورية بتوافق
جميع اللبنانيين وليس فرضا ً من جهة سياسية على
كل الجهات السياسية».

استياء حكومي من دعم
السفير األميركي المتظاهرين

في م��وازاة ذلك ،دعت حملة «طلعت ريحتكم» إلى
اعتصام ينفذ في السادسة مساء السبت في مكان يعلن
عنه الحقا ً السقاط مناقصة فض عروض النفايات.
واعتبرت في مؤتمر صحافي أن «المناقصة وما
رست عليه باطل ،ولفتت إلى أن «وضع مجلس الوزراء
يده على الصندوق البلدي المستقل يجعل المناقصات
سلبا ً للمال العام وكل من شارك فيها مشارك في عملية
السطو».
وأكدت الحملة أن «السلطة صعدت في أعمال العنف

لتشويه التحرك واستعجلت بتنفيذ الصفقة المشبوهة
م��ن خ�ل�ال ف��ض ال���ع���روض ال��ح��اص��ل م��ن��ذ دق��ائ��ق.
وأعرب السفير األميركي ديفيد هل عن حزنه العميق
حيال مشاهد وت��ق��اري��ر اإلص��اب��ات التي وقعت في
التظاهرات التي جرت خالل نهاية األسبوع ،والتي
عبّر من خاللها المجتمع المدني اللبناني النابض
بالحياة ع��ن إحباطه إزاء الشلل السياسي ال��ذي
أبقى لبنان أسيرا ً لفترة طويلة ج��داً ،معلنا ً تأييده
إج���راء تحقيق دق��ي��ق وال��م��س��اءل��ة وض��ب��ط النفس.
وج��دد هِ � ْل في الوقت نفسه بعد اجتماعه مع رئيس
الحكومة تمام سالم التأكيد على دعم الواليات المتحدة
القوي لجهود رئيس الحكومة للمضي قدما ً بالتوافق
السياسي حتى تتم ّكن الحكومة من العمل على العديد
من القضايا الملحة.
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» «أن الحكومة لم
تكن مرتاحة لتصريحات السفير األميركي الذي كان
من المفروض أن يبدي حرصا ً على قوى األمن الداخلي
والجيش وليس فقط المتظاهرين ،وأن أحد ال��وزراء
أبلغه انزعاج رئيس الحكومة».
وأكد حزب الله وتيار المستقبل في جلسة الحوار
السابعة التي عقدت في مقر الرئاسة الثانية أمس
الحرص على حرية التعبير والتظاهر السلمي في
إطار القوانين واألنظمة المرعية ،ودع��م مؤسسات
ال��دول��ة في حماية االستقرار الداخلي وحفظ األمن
والمؤسسات العامة واألمالك الخاصة .
وش��دد المجتمعون على أولوية الحوار والتفاهم
بين مختلف األطراف لمعالجة األزمات ،وعلى ضرورة
تحمل الدولة لمسؤولياتها في القضايا التي ته ّم
المواطنين.
ولفت قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي إل��ى «أن
الجيش لن يتهاون مع المخلين باألمن أو المندسين
بين المتظاهرين الذين يسعون إلى حرف التظاهرات
السلمية عن مسارها ومطالبها المشروعة ،بهدف النيل
من هيبة القوى األمنية تمهيدا ً إلثارة مناخات الفتنة
والفوضى في البالد».

االشتباكات في مخيم عين الحلوة

وم��ن ب��ي��روت إل��ى الجنوب ،حيث توسعت رقعة
االشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح
واإلسالميين المتشددين لتطاول مختلف محاور
المخيم ما أدى إلى سقوط قتيل هو الضابط في حركة
فتح فادي.خ وقد نقلت جثته إلى مستشفى الراعي في
صيدا إضافة إلى  3جرحى ،اثنان نقال إلى مستشفى
الهمشري في صيدا والثالث إلى مركز لبيب الطبي في
صيدا.
وترافق ذلك مع قيام اإلسالميين المتشددين بشن
هجوم على مراكز حركة فتح على محورين البركسات
وبستان القدس .واستخدمت قنابل مضيئة وقذائف
الهاون للمرة األولى وسجلت حركة نزوح كبيرة من
المخيم باتجاه مدينة صيدا.

� ّأي ف�ضيحة كبري ( ...تتمة �ص)1
واحد هو التحرك للتحرك والمواجهة للمواجهة ،وبمثل درجة
الفوضى في التحرك وشعاراته وخطواته بدا التحرك منظما ً
الزج بأسماء وازنة لفنانين ونجوم ،وتب ّن الفت
في قدرته على ّ
بحجمه ونوعه لمؤسسات إعالمية كبرى وانخراط متم ّولين
يتب ّرعون وشركات إعالنات عالمية تتقدّم للدعم ،بما يفوق قدرة
المنظمين على بلوغه ،ويصعب تصديق عفويته ،والتساؤل عن
جهة أقوى وأفعل قامت بتنسيق ك ّل ذلك.
 قبل تحرك الوسط وبعده فضيحتان ،واحدة عنوانها أحمداألسير والثانية عنوانها تلزيم النفايات ،ويمكن القول ببساطة
إنّ ثمة رابطا ً بين التحرك والفضيحتين ،بمعزل عن حدود ما
يعرفه عن ذلك الذين نظموا ودعوا ،خصوصا ً الذي ال يعرفه أبدا ً
الذين شاركوا وتجاوبوا بصدق مع دعوة جاذبة لالحتجاج على
وضع ال ُيطاق واألم��ل بتغيير منشود وفجروا شحنة غضب
تعتمل في قلوبهم وعبّروا عن صدق تطلعهم إلى وطن تحكمه
المؤسسات وال ُيحتكم فيه إال للقانون.
 الذين تحرجهم المعلومات الخطيرة التي توجد في حوزةاألسير حول من شاركه ومن حماه ومن خطط له ومن وفر له
بيئة حاضنة ومن م ّوله ومن وفر له السالح والتغطية القانونية
المتالكه وتخزينه ،يشكلون قوة كبرى وازنة في بعديها الداخلي
والخارجي ،ويتداخلون عبر بواباتهم الداخلية والخارجية مع
ك ّل الذين شاركوا في قيادة تحرك الوسط ،ويصعب تصديق
أنّ هذا محض مصادفة ،فقد غاب الضوء فورا ً عن السؤال الذي
ضج به اإلعالم أليام عن مخزن أسرار األسير ،وكان اإلعالم
ّ
ال��م��ش��ارك بـ»طلعت ريحتكم» غ��ائ��ب تقريبا ً ع��ن مواكبة ملفه
إال بحدود ال��ض��رورة ،وهو إع�لام مقتدر لو أراد لجعل الملف
قضية قضايا الناس صبحا ً ومساء ،بمثل ما طلعت معه الريحة
حتى زكمت األن��وف ،وببساطة انتهت قضية األسير كقضية
رأي عام وصار متاحا ً التالعب بالحجب والمنع والتدخل في
مسار القضية ،في العتمة التي تحتاجها اللفلفة التي يسعى
إليها المتض ّررون من مالحقة المستور من األسرار الخطيرة
والمهمة والتي تشكل فضيحة أصحابها ،وهي ذات صلة بدماء
سقطت وال يمكن التسامح مع األيدي المتو ّرطة بسفكها.
 الذين يريدون لفضيحة المناقصة الخاصة بتلزيم النفاياتوج��دوا في ضغط التحرك المرتبك ضالّتهم ،وهم يعلمون أنّ
الطريق األقصر للح ّل هي بإعادة ما سلموه لشركات خاصة،
إلى أهله األصليين في البلديات واتحادات البلديات على مستوى
األقضية والمحافظات وتمكينها من إنجاز آلية للجمع والفرز
والطمر وبأكالف أق ّل حكما ً مما سيمنح للشركات ،فيطلقون
دورة اق��ت��ص��ادي��ة تنموية ف��ي داخ���ل بنية المجتمع والدولة،
فتفادوا هذا الطريق وذهبوا إلى المحاصصة ،ومدخلها السهل
دائ��م��ا ً بالخصخصة ،وتغطيهم قنبلة دخ��ان��ي��ة كافية لحجب
األنظار اسمها ح ّل سريع لملف النفايات تفاديا ً لحدوث األسوأ
في تحرك الوسط.
 تحرك يقع وسط فضيحتين وينجح في التغطية عليهمامعا ً يستحق الذين خططوا له االع��ت��راف ببراعتهم ،عسى أن
يكون الفصل األش ّد مأسوية قد انتهى وأال تحمل األيام المقبلة
فصوالً أش ّد إثارة لتوظيف أش ّد تسييسا ً واتصاالً بمفاصل البلد
الخطرة ،وعسى أن تتسنّى لنا القراءة في مذكرات أحدهم يوما ً
ما كيف حدث ذلك؟
ناصر قنديل

دعا الحكومة ( ...تتمة �ص)1
وعلى القوى السياسية والحزبية الحريصة على مصلحة لبنان واللبنانيين
التضامن والتآزر للتخلص من بنية هذا النظام الطائفي ،والذهاب إلى تشريعات
تمهّد لقيام نظام مدني ديمقراطي ،بدءا ً من سنّ قانون انتخابات عصري يحقق
صحة التمثيل باعتماد لبنان دائ��رة انتخابية واح��دة على قاعدة النسبية،
وخارج القيد الطائفي ،وهذا يمثل انطالقة جدية لالرتقاء بالحياة السياسية
والديمقراطية.
وأكد الحزب القومي «أنّ على الحكومة الحالية تح ّمل مسؤولياتها كاملة،
ألنّ الظرف الذي يم ّر به لبنان دقيق وخطير ،فالتحديات ال تقتصر على األزمات
المتفاقمة على أكثر من صعيد ،بل هناك تحدي االحتالل واإلرهاب ،والمطلوب
معالجة األزمات الداخلية وإيجاد الحلول لها ،لتحصين لبنان في وجه تحديات
اإلرهاب واالحتالل».
ودعا «الحكومة إلى أن تجتمع ،وأن تبقي اجتماعاتها مفتوحة حتى الخروج
بحلول جذرية ونهائية لألزمات القائمة ،وليس استدراج الفوضى ،التي تبدأ
من نقطة انعدام ثقة الناس بالمؤسسات .فالمواطنون لهم مطالب محقة
ومشروعة ،ويجب أن تتنبّه الحكومة ومعها ك ّل القوى السياسية إلى أنّ عدم
تحقيق المطالب المحقة وعدم الوقوف عند حاجات الناس وهمومهم ،هو إمعان
في دفع البلد نحو المجهول».
وشدد على «أنّ ما حصل في اليومين الماضيين يؤكد أنّ الحاجة ماسة إلى
اتخاذ خطوات جادّة وقرارات مسؤولة ،تستجيب لصرخات المواطنين وتعالج
وجعهم وتضع ح� ّدا ً لمعاناتهم ،بما يقطع الطريق على ك ّل من يحاول دفع
األوضاع في لبنان إلى مزيد من التعقيد والفوضى واألزمات».

من �أين نبد�أ؟ (تتمة �ص)1
لقد نزل العمال والمعلمون من أجل المطالبة بإصالحات جزئية تتعلق
بحقوقهم المكتسبة ،ومع ذلك لم يحصلوا على النتيجة المرجوة نتيجة التكوين
الطائفي والمصالح الطائفية داخل السلطة.
ونتيجة البنية السياسية الراهنة فإنّ اإلصالح الجذري يبدو غير واقعي على
اإلطالق غير أنّ البقاء في هذا الوضع أمر غير مقبول بأيّ شكل من األشكال.
كلبنانيين نفتقر إلى الوحدة الداخلية وإلى قضايا جامعة ،وهذان عامالن
ضروريان إلنجاح أيّ تحرك.
وما زلت اعتقد أنّ مشكلتنا أعمق بكثير من ح ّل ملف هنا وملف هناك ،على
رغم أنّ معالجات ملفات بعينها بات حتى أمرا ً عسيراً .إذا ً من أين نبدأ؟ من
قانون انتخابات حديث يعيد إعطاء الحق للمواطن باالختيار الصحيح .قانون
يعيد إنتاج سلطة مسؤولة تحمل هم المواطنين ،ال سلطة طائفية تنظر كيف
تع ّزز مواقعها الشخصية والطائفية.
قانون انتخابات يعطي الحق لك ّل لبناني بأن يكون مواطنا ً في وطن ال
عنصرا ً في قبيلة.
قانون انتخابات يسمح بتداول السلطة على قاعدة وطنية وليس على أساس
حيثية طائفية.
قانون يفسح المجال للبلديات أن تقوم بمهام تطوير وتنمية المجتمعات
الداخلية والريفية بحيث ال تكون السلطة مك ّرسة بيد شخص واحد أو زعيم
واحد .يقول :أنا ربكم األعلى!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

متى تتفق ( ...تتمة �ص)1
لكن القرار لم يأتِ وتم إفساح المجال مرة جديدة أمام اللجنة األمنية الفلسطينية
المشتركة لتسوي األمر سلمياً.
وتقول معلومات إن الدولة اللبنانية التي كانت منشغلة بأحداث تظاهرات
ساحة رياض الصلح ارتأت انه من غير المناسب فتح توترين كبيرين في البلد في
آن واحد ،لذلك نصحت بالتريث والهدوء في عين الحلوة .أما السلطة الفلسطينية
فهي معنية بعدم فتح اشتباك فلسطيني بيني في هذا الوقت ألكثر من سبب.
وهكذا «لم تنكسر الجرة هذه المرة» على ما يقول مسؤول فلسطيني في فتح،
ولكنه يضيف أن التكفيريين في ما يبدو قرروا تصفية قيادة فتح في المخيم ،ونقل
الحرب من المخيم إلى جواره اللبناني.
والسؤال إلى متى ستظل المواجهة مع هذا المشروع مائعة ،خصوصا ً أن
التكفيريين هذه المرة بينوا بوضوح ماذا يريدون :السيطرة على المخيم ونقل
معركته إلى محيطه اللبناني.

يوسف المصري

