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حمليات  /تتمات

توقيف �إرهابي في المطار
وتاجري �سالح في اللبوة
أعلنت المديرية العامة لألمن العام البيان ،في بيان،
أنّ األمن العام في مطار بيروت الدولي أوقف أول من أمس
«المدعو (ع.م.ح ).لبناني الجنسية ،المطلوب بعدة مذكرات
توقيف تصل عقوبتها إلى اإلع��دام والمتواري منذ العام
 ،2001وذلك أثناء محاولته مغادرة البالد إلى فنزويال عبر
تركيا بجواز سفر مزور باسم شقيقه».
وذك��رت المديرية أنّ ع.ح «مطلوب بالجرائم التالية:
االنتماء إلى تنظيم «فتح اإلسالم» اإلرهابي ،تأليف شبكة
إرهابية بهدف تفجير السفارتين اإليطالية واألوكرانية،
ومراكز أمنية تابعة لقوى األمن الداخلي ،وقيامه بتفجير
مطاعم وسوبرماركت في مناطق لبنانية ع��دة ،يجري
المختصة».
التحقيق معه بإشراف النيابة العامة
ّ

الثورة المجيدة ( ...تتمة �ص)1

من جهة أخرى ،أوقف الجيش شخصين في بلدة اللبوة،
بتهمة االتجار بالسالح مع المجموعات المسلحة في جرود
السلسلة الشرقية.
وأفيد من طرابلس أنّ دوري��ة من الجيش عثرت على
قنبلة يدوية قرب ساحة التل في طرابلس وعملت على
تفجيرها في مكانها ،بعد أن ضربت طوقا ً أمنيا ً في المكان.
في مجال أمني آخر ،ت ّم اإلف��راج أول من أمس عن عضو
المجلس البلدي في الدكوانة أنطوان صفير في الهرمل ،الذي
كان قد اختطف يوم الجمعة الماضي بعد ح ّل مشاكله المالية
مع أحد األشخاص من آل دندش في الهرمل ،وهو في طريقه
إلى زحلة .وقد قام فرع المعلومات في المدينة باالستماع
إلى إفادته في هذا الموضوع.

�أمطار غزيرة في ّ
عكار والمزارعون يتخوفون من البرَد

هيئة أهلية حكومية مشتركة لمكافحة الفساد والتحقق من
النزاهة وااللتزام بالتمانع بين المصالح الخاصة وممارسة
المسؤولية الرسمية ف��ي م��ؤس��س��ات ال��دول��ة الدستورية
واإلداري���ة واإلش���راف على تطبيق قانون من أي��ن لك هذا،
لكن أن يقول بعض المفكرين والكتاب والسياسيين الذين
نحترمهم ونقدّر كثيرا ً مواقفهم وطريقة مقاربتهم للملفات
واألزم��ات ،أنّ «الثورة المجيدة تكتب تاريخ لبنان الجديد»
فتلك فاجعة فكرية وسياسية ووطنية في آن واحد.
 ليس مهما ً أن نذكر األسماء التي يطاولها ه��ذا النقاشفهم في أغلبهم أصدقاء وباتت مواقفهم معلنة عبر مقاالتهم
وعلى شاشات المحطات والقنوات الفضائية ،لهم ب��اع في
مواقف وطنية وتقدمية ،خصوصا ً في الموقف من المقاومة
وسورية ومواجهة ما تتع ّرضان له من ح��روب ظالمة ،وما
قاله ه��ؤالء يستحق نقاشا ً مع ّمقا ً ومفصالً ،فالوقوع في
تقديس العفوية مرض عضال في ممارسة السياسة يتسبّب
ب��ال��ك��وارث الوطنية ،والنقاش يبدأ م��ن أسئلة م��ن ن��وع ،هل
يمكن أن نصدق أننا أمام مشروع بديل سياسي يملك رؤية
م��وح��دة لحلول وروزن��ام��ة لتطبيقها ،بخطوطها العريضة
أي منتدى سياسي أن يضعها ،بينما
على األق�� ّل ،التي يمكن ّ
نسمع القيّمين على التحرك يطالبون باستقالة حكومة يعلم
المبتدئ في قراءة الدستور أنها لن تستبدل بسواها حتى لو
استقالت وستبقى تتولى إدارة ش��ؤون البالد ألن ال وجود
لرئيس جمهورية يجري المشاورات لتسمية رئيس حكومة
يتولى تشكيل حكومة جديدة ،وأن يقوم القيّمون على التحرك
ف��ي المقابل ب��ال��دع��وة إل��ى انتخابات نيابية ف���وراً ،م��ن دون
ألي
أن يكون أحد منهم ق��ادرا ً على اإلجابة عن س��ؤال وفقا ً ّ
قانون وتحت إشراف من؟ وأبسط البسطاء يعلم أنه في ظلّ
التركيب السياسي الراهن للبلد فإنّ أفضل القوانين وهيئات
اإلش��راف ال يكفيان لتغيير التمثيل النيابي الراهن بصورته
اإلجمالية ول��و ت�� ّم تجميله ببعض المك ّونات التغييرية التي
لن تشبه بشيء ما حمله مجلس العام  1972عندما قام أهل
بيروت المسلمون بتمويل حملة انتخابات النائب نجاح واكيم
وضمان إيصاله إلى المجلس النيابي بأصواتهم ،وعلى رغم
ذل��ك تكفل النظام السياسي بإبقاء صوته وأص��وات أخرى

مشابهة كالنائب السابق زاهر الخطيب مج ّرد صرخات في
أي نظام
البرية ،وهل يملك القيّمون أجوبة على أسئلة من نوع ّ
اقتصادي يريدون للبنان؟ كي نس ّمي ما يجري ثورة ستغيّر
وجه لبنان وتكتب تاريخه الجديد ،وج ّل ما يملكونه مالحظات
ومآخذ وشكاوى محقة من سوء الواقع وفضائحيته ،والتي ال
تكفي لصناعة البديل ،هذا ولم نتحدّث عن ماهية الموقف الذي
تحمله الثورة من القضية الرئيسية التي يواجهها لبنان وهي
قضية االحتالل «اإلسرائيلي» ومخاطر العدوان المستم ّر،
وفي مقابلها المقاومة وسالحها من جهة ،ومن جهة مقابلة
الحرب مع اإلره��اب والتحدّيات التي يطرحها وتداخل هذه
الحرب مع ما يجري في سورية ،والموقف من مشاركة حزب
الله فيها ،وهل يمكن لصيغة حكم في لبنان أال تمتلك جوابا ً
على هذين السؤالين الكبيرين؟
 األسئلة التي نريد سماع أجوبة أصدقائنا من الذينيقعون في تقديس العفوية ،من دون أن ندخل معهم في
نقاش ح��ول َم��ن وكيف يدير ال��ح��راك ،هي من ن��وع ،بماذا
تختلف «ث��ورة لبنان المجيدة» عن ثورتي مصر وتونس؟
حيث اه��ت��راء النظام وال��ف��س��اد وف��ق��دان الشعور بالكرامة
الوطنية كانت من أسباب انفجار الغضب الشعبي ،وحيث لم
يحل وقوف مفكرين ومثقفين جادّين ووطنيين إلى جانب
ال��ح��راك والسير في روزنامته من دون أن يشكل مدخالً
ألخ��ذ البلدين نحو الفوضى؟ وب��م��اذا يختلف الوضع عما
شهدته سورية ،حيث قال الرئيس بشار األسد وهو يتحدث
عن المؤامرة إنّ األمر يشبه تغلغل الفيروسات في الجسد
ولو كان الجسد أش ّد مناعة لما تم ّكنت منه الفيروسات ،بما
يعني بوضوح أنّ الفساد وعدم وجود بيئة تمثيل صحيح
في المجالس النيابية وع��دم اهتمام الحكومات المتعاقبة
بهموم واه��ت��م��ام��ات ال��ن��اس ،وال��ض��غ��ط على ال��ح��ري��ات هي
العوامل التي منحت لمن أراد استهداف سورية أن يستند
إليها ويستثمر عليها ،ومن يستطيع الجزم بأنّ ك ّل الحراك
في سورية مع بداياته كان مد ّبرا ً ولم يكن في الكثير منه
تعبيرا ً عن هذا السخط وهذا الغضب ،لكن من يستطيع أن
يقول اليوم إنه لم يأخذ سورية إلى الخراب ،وبماذا يختلف
موقف األصدقاء الذين نختلف معهم على هذا التقديس ،عن

م��واق��ف شخصيات س��وري��ة معارضة مثل ب��ره��ان غليون
وج��ورج صبرا وحسن عبد العظيم وس��واه��م ،إذا ناقشنا
جوهر المواقف والتبريرات بعيدا ً عن التحليل البوليسي
لالرتباطات وال��ع�لاق��ات ،فالكاتب عزمي ب��ش��ارة ال يمكن
مناقشته بموقفه مما يجري ف��ي س��وري��ة إال وف��ق��ا ً للنص
الذي يكتبه ويقوله وليس وفقا ً لتقييمات من نوع دور المال
القطري ،وهو مال ليس بعيدا ً على ك ّل حال عن مؤسسات
إعالمية لعبت وتلعب دورا ً محوريا ً في هذا الحراك ،ومقولة
عزمي بشارة هي «ليس مهما ً موقف سورية من المقاومة
أم��ام السعي إل��ى دول��ة الحرية والديمقراطية والشفافية»،
وهذا منطق نش ّم رائحته مما يجري في الساحات وما يدور
فيها وحولها؟
 ف��ي حلقة ال��غ��د م��ا ه��و السيناريو ال���ذي يمكن لحراكالساحات أن يأخذ لبنان إليه ،طالما ال انتخابات وال تغيير
حكوميا ً س��وى تسريع م��س��ار رئ��اس��ي م��ن خ���ارج الهيكل
السياسي ،وهو على األرجح للشخصية العسكرية األبرز
قائد الجيش ال��ذي يحوز ك ّل احترام اللبنانيين وتقديرهم،
ولكنه ليس م��ط��روح��ا ً ك��ه��دف ل��ل��ح��راك ،علما ً ان��ه ق��د يكون
النتيجة األقرب مدى ،وما هو موقف المفكرين في اليسار
والخط القومي والوطني من هذه الفرضية التي تبدو مسارا ً
ش��ب��ه حتمي ل��ل��ح��راك إذا س���ارت األم����ور ن��ح��و روزن��ام��ات
التصعيد بالسقوف العالية وما تنتجه من فوضى ،وما هو
الموقف م��ن بنية الخط السياسي ل��ق��ادة ال��ح��راك ونظرية
«كلكن يعني كلكن» وم��ش��روع شيطنة المقاومة وقائدها
الذي بات ملموسا ً وظاهراً ،وهل يجوز مع ك ّل ذلك ممارسة
التسابق على المماألة والمداهنة والتملق للحراك ،أم يقتضي
الواجب على المفكرين وض��ع النقاط على الحروف لجهة
حصر الحراك بصيغ مطلبية تعبّر بصدق عن أسباب الناس
الغاضبة للنزول إلى الشارع وعدم منحها التفويض ألحد
كي يأخذها إل��ى خيار رئاسي معيّن كحصيلة ،والتصدّي
لمحاوالت خ��داع الناس بترك ال��ح��راك يضيع في متاهات
اللعبة السياسية ب��دالً م��ن الضغط لتوظيفه إلن��ت��اج حلول
واقعية لألزمات يمكن البناء عليها.
ناصر قنديل

حراك ال�ساحات ( ...تتمة �ص)1

أمطار في عكار
شهدت بلدات عكار الجبلية ،وتحديدا ً فنيدق وأعالي
جرود عكار ،هطول أمطار كثيفة ،وقد امتألت شوارع
المنطقة بالمياه.
كما هطلت أمطار مترافقة مع تساقط حبات برد
وع��واص��ف رعدية ج��رد الضنية ،ما أدى إل��ى تدني
درجات الحرارة وبرودة نسبية في الطقس.
وإذا كانت األمطار شكلت فأل خير للمزارعين ،كونها
تساعدهم في ري مزروعاتهم ،فإنّ تساقط حبات البرد
بشكل مبكر في مثل هذه األيام من السنة ،هو أمر غير

معهود عادة ،فش ّكل لهم هاجسا ً من أن تتسبب بإلحاق
األذى بموسمهم الزراعي.
كذلك تساقطت أم��ط��ار غ��زي��رة مصحوبة بحبات
البرد والصواعق الرعدية على معظم جرود الضنية،
وتحديدا ً جرد نمرين بكوزا ،المنشرة ،نبع السكر،
المستعصية في السفيرة وكفربنيين ،بقرصونا وبقاع
صفرين ،جبل األربعين ،وص��وال ً إل��ى ج��رد نجاص،
عطارة وقراصيا والقرنة السودة .ويتخوف المزارعون
من تلف موسم التفاح نظرا ً لكبر حجم حبات البرد.

�سلطة العجز( ...تتمة �ص)1
من المشاعر والشعارات والمطالب .التخبّط دام أياما ً
أحزاب
إلى أن انضمت إلى الحشود مجاميع من ك��وادر
ٍ
وتنظيمات بأسماء والفتات غير حزبية وبشعارات شعبية
الفتة« :بدنا نحاسب»« ،حلّوا ع ّنا»« ،شباب ض ّد النظام»
الخ.
سبقت وواكبت تحركات الجماهير مقاالت ون��داءات
أطلقها ق��ادة رأي ومثقفون مناضلون مج ّربون ص ّوبت
ووجهت جهودهم وجه َة إصالحاتٍ
حراك المتظاهرين
ّ
سياسية مستحقة .ذلك أدّى إلى فر ٍز ملحوظ في الشارع:
هيئات «المجتمع المدني» ،وفي مقدّمها االئتالف األبرز
«طلعت ريحتكم» (ريحة أهل السلطة بطبيعة الحال)
ش��دّدت على الطابع االجتماعي لحراكها وح��� ّذرت من
تسييسه بمطالب ِة من يرغب في دعمها من المسيّسين بأن
ينض ّموا إلى حشودها على شروطها وعدم إطالق شعارات
سياسية .المجموعات المسيّسة ذات البرامج المتكاملة
سايرت هيئات «المجتمع المدني» بالتركيز على شعارات
إسقاط الحاكمين الفاسدين ومحاسبة المرتكبين منهم.
غير أنها أخذت ،الحقاً ،منحى االحتشاد في أمكنة بعيدة
نسبيا ً عن أمكنة احتشاد «منافسيها».
لع ّل المخرج اآلمن من هذا اإلشكال يكون بالتفاهم الذاتي
أو المشترك على برمجة الحراك الشعبي في مرحلتين:
األولى تتر ّكز على شعارات فضح الشبكة الحاكمة وهدم
«منطقها» السياسي و»ثقافتها» التقليدية وعجزها المد ّوي
في ح ّل مشاكل المجتمع والدولة ،وصوال ً إلى العمل على
إزاحتها ،بالحسنى أو بالعصيان ،عن مواقعها...
الثانية تتر ّكز على األهداف اإلصالحية المرتجاة ،وال
سيما األساسية منها.
إنّ الوسيلة ال ُمراد اعتمادها في هذا السياق ترتقي إلى
مستوى الغاية .فتحقيق اإلصالحات األساسية المرتجاة
لن يكون بالعنف :ال بانقالب عسكري وال بحرب أهلية
بل من خالل انتخابات ديمقراطية حرة .ولع ّل من المفيد
التذكير بأنّ نضال الحركة الوطنية اللبنانية كان أثمر،
جزئياً ،تضمين وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ ِ»اتفاق
الطائف» للعام  1989بعضا ً من اإلصالحات السياسية
التي طالما طالبت وناضلت من أجلها ،وأنّ حكومة الرئيس
سليم الحص تم ّكنت بدورها العام  1990من إدخالها في
صلب الدستور.
أه ّم هذه اإلصالحات تن َّزل في المادة  22من الدستور
القائلة« :مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني
ال طائفي ،يُستحدث مجلس للشيوخ لتمثيل العائالت
الروحية» ،أي الطوائف ،كما تن َّزل في ال��م��ادة  95من
تنص على إلغاء الطائفية السياسية وفق
الدستور التي
ّ
خطة مرحلية .أليس ح ّريا ً باللبنانيين الذين قاسوا طويالً
من الطائفية والمحاصصة أن يستعيضوا في تظاهراتهم
عن الشعار السطحي المبهم «الشعب يريد إسقاط النظام»
بشعار إصالحي مفتاحي «الشعب يريد تطبيق الدستور»،
وال سيما المادتين  22و  95منه؟

كيف السبيل إل��ى تحقيق اإلص�لاح��ات الدستورية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية المرتجاة؟
بتجديد القيادات السياسية واالجتماعية من خالل
انتخابات ديمقراطية ح��رة ُت��ت��اح فيها الفرصة لك ّل
َ
َ
ناخبين
مقيمين ومغتربين ،المشاركة فيها
اللبنانيين،
ومنتخبين .وقد بات ثابتا ً من استقراء تجارب أمم عدّة،
كما بات مؤكدا ً باستطالعات الرأي ،أن أكثرية اللبنانيين
تعتبر نظام التمثيل النسبي في دائرة واحدة تشمل البالد
بر ّمتها هو نظام االنتخابات األفضل واألفعل ،وال سيما
لجهة تعميم الديمقراطية وتعميقها ،وتجديد القيادات
السياسية ،وبالتالي تحقيق اإلص�لاح��ات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية المرتجاة.
إنّ إج��راء االنتخابات وفق نظام التمثيل النسبي هو
المطلب الجامع المشترك للبنانيين في هذه المرحلة،
ويقتضي تاليا ً أن يكون المطلب الرئيس للحراك الشعبي
الواسع الذي يلف لبنان في هذه اآلونة .نعم ،يجب عدم
االنخداع بأي تسوية ظرفية ،سياسية أو اقتصادية أو
اجتماعية ،تحاول الشبكة الحاكمة إم��راره��ا لتنفيس
الحراك الشعبي واالنتفاضة الشعبية ض ّد سلطة االحتكار
والمحاصصة والفساد ،واإلصرار على أن تكون االنتخابات
النهج الديمقراطي المعتمد لتحقيق المطالب اإلصالحية
وتقرير المصير.
لتحقيق هذا المطلب الوطني االستراتيجي ،يقتضي
تشديد الضغط على الشبكة الحاكمة وسلطتها الهرمة
بكل الوسائل المشروعة ،بما فيها العصيان المدني ،من
أجل حملها على التسليم بإجراء انتخابات ديمقراطية
وفق نظام التمثيل النسبي .وإذا لم يبادر مجلس النواب،
بالسرعة الممكنة ،إل��ى تشريع ق��ان��ون االنتخابات
مناص عندئ ٍذ من قيام القوى
الديمقراطي المنشود ،فال
ّ
الوطنية الحية صانعة الحراك واالنتفاضة الشعبيين
بتكوين وإعالن مؤتمر وطني للحوار والقرار يمثل مختلف
شرائح المجتمع اللبناني.
يصدر عن المؤتمر ،في ه��ذه ال��ظ��روف االستثنائية
التي تجيز اتخاذ قرارات استثنائية ،نظا ٌم انتخابي على
أساس التمثيل النسبي في دائرة وطنية واحدة ،وتنبثق
منه حكومة موقتة إلج��راء انتخابات ديمقراطية حرة
وفق أحكامه فيكون ثمرتها أول برلمان شرعي في تاريخ
الجمهورية .ومن الطبيعي أن يبادر البرلمان الجديد إلى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،وأن يصار تاليا ً إلى
تأليف حكومة وطنية جامعة تتولى تحقيق اإلصالحات
األساسية المرتجاة وفي مقدمها تلك المنصوص عليها في
المادتين  22و  95من الدستور.
ثمة فرصة نادرة أمام اللبنانيين األحياء للخروج من
األزمة المزمنة بتحقيق تسوية تاريخية قوامها الحرية
والديمقراطية والمواطنة وحكم القانون والعدالة والتنمية
واإلبداع ،فهل يبادرون؟

د .عصام نعمان

من �أين لك( ...تتمة �ص)1
في الكيدية واالنتقام السياسي أو الشخصي فيرفضها
الرأي العام ويسارع أهل الفساد إلى االحتماء بالعصبيات
الطائفية فيتحول المتهم بالفساد إلى رمز عند أهل طائفته
أو مذهبه.
واليوم ،يأخذ بعض الناس على هذه االنتفاضة عدم
الوضوح في تحديد أهدافها ،ال بل طرحها ألهداف يصعب
تحقيقها ،فيما يطالبها البعض اآلخر برفع سقف مطالبها
إلى درجة تبدو غير واقعية ،فيضعون الناس أمام أمل
كاذب ليصلوا إلى يأس غير مب ّرر.
من هنا تبرز أهمية التركيز على تطبيق «قانون من أين
لك هذا؟» وهو قانون موجود ال يحتاج إلى تشريع ،وهو
قابل للتنفيذ وال يحتاج إلى قرار من السلطة التنفيذية ،كل
ما يحتاجه أن يتحرك القضاء ،بنياباته كلها ،للتحقيق
في أي أخبار قد يصل ويجد فيه القضاء ح��دا ً أدن��ى من
المصداقية ،بل للتحقيق في تقارير ديوان المحاسبة نفسه،
الذي هو جهاز قضائي بمعنى من المعاني ،فيستخرج من
هذه التقارير كل المعلومات عن ارتكابات مخالفة للقانون
وعن صفقات تمت على حساب المال العام ،ومن مناحي

الهدر التي تخفي خلفها صفقات...
في إبراز هذا المطلب ال يستطيع أحد أن «يزايد» على
االنتفاضة أو «يناقص» ،وال أن يتهمها بأنها أداة بيد هذا
الفريق أو ذاك ،فالمطلب واضح وبسيط «طبقوا القانون»...
والمرتكبون ظاهرون لك ّل عين ...فقصورهم تفضحهم،
وطريقة عيشهم تكشف تو ّرطهم ،سياراتهم الفخمة
المتعددة تدل عليهم ،وأرصدتهم المكدسة في مصارف
الداخل والخارج توثق إدانتهم ...واالنتقال المفاجئ في
أوضاعهم المادية من حال إلى حال خير مستمسك على ال
شرعية ممتلكاتهم.
مع تطبيق هذا القانون يسقط تلقائيا ً الكثير من أركان
النظام الذي يطالب بعض المنتفضين بإسقاطه ويطالب
كلهم بإصالحه ،بل معه يسقط الكثير من أعمدة الفساد في
الدولة...
تطبيق ه��ذا القانون ال يحتاج إل��ى أكثر م��ن قضاة
ّ
المتحضرة ،وإلى صحافة
شجعان ،كما رأينا في البالد
حرة ،وإلى حركة شعبية تحمي القرارات العادلة.

معن ّ
بشور

بري يطلق مبادرة للحوار

في ظل الجمود السياسي الذي يلف المؤسسات
الرئيسية في البالد وبعد فشل االتصاالت والمساعي
لحلحلة األزم��ة الحكومية حتى اآلن وغيرها من
الملفات العالقة ،ووس��ط التصعيد الشعبي في
الشارع ،وكما كان متوقعا ً أطلق رئيس المجلس
النيابي نبيه بري مبادرة للحوار لـ«إنقاذ الوطن»
وسرعان ما القت ردودا ً إيجابية ومؤيدة من بعض
القوى السياسية.
وخالل المهرجان الخطابي الذي أقامته حركة
أمل في ذكرى تغييب اإلمام موسى الصدر ورفيقيه
في النبطية ،دعا الرئيس بري إلى الحوار في أوائل
أيلول يختصر باإلضافة إل��ى رئيس الحكومة،
قادة الكتل النيابية .وقال بري« :سأدعو في األول
من أيلول إلى حوار يقتصر هذه المرة باإلضافة
إل��ى رئيس الحكومة ،على ق��ادة الكتل النيابية
وال يختلف كثيرا ً من حيث الشكل عن ح��وار عام
 2006ولكنه مختلف المضمون والجدول» ،مؤكدا ً
أن «ال��ج��دول سيكون حصرا ً البحث في رئاسة
الجمهورية وعمل مجلسي النواب والوزراء وماهية
قانوني االنتخابات واستعادة الجنسية ومشروع
الالمركزية اإلدارية ودعم الجيش والقوى األمنية».
وتطرق ب��ري في كلمته إل��ى الشأن السوري،
وأشار إلى أن «سورية تدفع ثمن كل إرهاب العالم
والمطلوب قبل كل شيء جعل هزيمة اإلره��اب هي
األولوية األولى ،وعندئذ اإلسراع لح ٍل سياسي ،أما
مقارنةالنظامالسوريباإلرهابفهذاسخيفوخطير
ويعني تقسيم سورية» ،وحذر من أن «سورية األسد
تدفع األث��م��ان عبر م��ؤام��رة مستمرة ،ألنها تشكل
واسطة العقد لمحور المقاومة ،وبالتالي المطلوب
غرفة عمليات موحدة وتجفيف مصادر اإلرهاب».

الحريري أول المؤيدين

وفي أول تعليق على مبادرة بري ،أعلن الرئيس
سعد الحريري في تصريح على مواقع التواصل
االجتماعي «أننا نلتقي مع الرئيس نبيه بري في
الدعوة إلى حوار يناقش البنود التي أورده��ا في
خطابه» .ولفت إلى «أننا بالتأكيد سننظر بإيجابية
لهذا الموضوع عندما نتلقى الدعوة».
وأكد عضو كتلة المستقبل عمار حوري لـ«البناء»
أن «ال تيار المستقبل وال غيره يعارض فكرة ومبدأ
ال��ح��وار بين اللبنانيين» ،مشيرا ً إل��ى أن تيار
المستقبل مستعد لتلقف مبادرة بري لكن تحتاج
إلى النقاش في التفاصيل والنقطة األساسية هي أن
ال يكون الحوار بديالً عن مجلسي الوزراء والنواب أو
تعطيل عمل الحكومة.

والكتائب يتلقف

وأك��د وزي��ر العمل سجعان قزي لـ«البناء» أن

«كل شيء يطرحه الرئيس بري يحمل في طياته
الخير للبنان ،فكيف إذا كان ما يحمله اليوم هو
دعوة للحوار في هذه المرحلة المليئة باألزمات
والعالقات المقطوعة بين األف��رق��اء»؟ مؤكدا ً أن
المكتب السياسي لحزب الكتائب سينعقد ويبحث
هذه المبادرة وسيقرر المشاركة فيها من عدمه.
واستبعد قزي أن تكون طاولة الحوار الجديدة
بديالً عن مجلس ال��وزراء ،فـ»السلطة التشريعية
منفصلة عن السلطة التنفيذية ،والحكومة تواصل
عملها والمجلس النيابي يطلق المبادرات ،وإذا
توقف مجلس الوزراء عن االنعقاد ألسبوع فال يعني
ذلك أنه توقف عن العمل».
وأكد قزي أن «مبادرة بري ال تتعارض مع عمل
مجلس ال��وزراء وال نية لبري بذلك أصالً والدليل
أنه ضمن جدول أعمال مبادرته تفعيل الحكومة
ومجلس النواب وأكد على ضرورة المحافظة على
الحكومة وعدم تعطيلها».
وأي���د ق��زي ح��ق التظاهر لجميع المواطنين
بشرط أن ال يعطل التحرك عمل الدولة ،متحدثا ً
عن اتصاالت جارية بين األطراف المعنية للحلحلة
على الصعيد الحكومي .وذكر قزي بأن رئيس حزب
الكتائب سامي الجميل هو أول من طرح فكرة الحوار
بين اللبنانيين في خطابه األخير.

مبادرة بري تسهل
الدورة االستثنائية

وأوضحت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء»
أن التيار داعم للحوار ولهذه المبادرة ،ألنه يريد
الحلول للمشاكل التي ت��ؤدي بالبلد إلى التمزق
واالنقسام .وأكدت المصادر أن «التيار سيتلقف هذه
الدعوة ،لكن يريد معرفة مكان ومضمون الحوار وإذا
كان قانونا االنتخاب واستعادة الجنسية موجودين
فعليا ً في جدول األعمال ما يسهل بالتالي فتح دورة
استثنائية لمجلس النواب».
وشددت المصادر من جهة أخرى على أن «التيار
مستمرفيالتظاهرالجمعةالمقبلفيساحةالشهداء
وأن التحضير مستمر على المستوى اللوجستي في
كل األقضية وبمشاركة كافة الكوادر».
وأضافت المصادر« :العالقة بين عون والنائب
وليد جنبالط أفضل بكثير من السابق وزي��ارة
ال��وزي��ر أب��و فاعور إل��ى الرابية إيجابية وأك��دت
استمرار التواصل والتشاور للوصول إلى حلول
لألزمة الحكومية ،وكان هناك اتفاق على أن لبنان
بلد التفاهمات وال يحمل استبعاد أي مكون ،ولفتت
المصادر إلى أن القواعد العونية واالشتراكية على
وتالق دائم في أمكنة متعددة».
تنسيق
ٍ
وأعلنت المصادر أن وزراء التيار وح��زب الله
والمرده والطاشناق مستمرون بمقاطعة جلسات
مجلس ال��وزراء حتى معرفة ما هو ج��دول أعمال
الجلسة.

ال جلسة حكومية هذا األسبوع

ال ي��زال الخالف السياسي يحول دون انعقاد
مجلس الوزراء منذ الجلسة األخيرة التي قاطعها
وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والطاشناق
والمرده ،فرئيس الحكومة تمام سالم لن يدعو إلى
جلسة حكومية هذا األسبوع بانتظار المساعي
إلقناع ال���وزراء المقاطعين ال��ع��ودة إل��ى حضور
الجلسات.
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لـ«البناء» أن ال جلسة لمجلس الوزراء هذا األسبوع،
ألن ال جدوى من عقد الجلسات في ظل غياب حوالي
ثلث مجلس ال��وزراء ،خصوصا ً قوى أساسية في
الحكومة .وأش��ار إل��ى أن الرئيس تمام س�لام لن
يتسرع بالدعوة إلى جلسة ،بل اآلن يتريث بانتظار
تبلور المفاوضات الجارية والمساعي الحميدة
وآخرها التي يقوم بها جنبالط الذي أوفد الوزير
وائل أبو فاعور إلى الرابية.
وأعرب درباس عن اعتقاده بأن هناك أطرافا ً تريد
تجميد عجلة الدولة في هذه المرحلة فيما بعض
القوى السياسية األخرى تدرك خطورة هذا األمر
لكنها مقيدة باعتبارات وتحالفات معينة.
وتساءل درباس :كيف أن القيمين على التحركات
الشعبية يمهلون الحكومة  72ساعة لحل كل
المشاكل دفعة واحدة من انتخاب رئيس للجمهورية
وإقالة وزير البيئة وحل أزمة النفايات وإقرار قانون
انتخابات؟ داعيا ً هؤالء إلى أن يستلموا السلطة
وينجزوا كل تلك الملفات في هذا الوقت.

تظاهرة حاشدة في ساحة الشهداء

وال يزال الحراك الشعبي في الشارع يطغى على
المشهد الداخلي في ظل جمود الحركة السياسية،
حيث شهدت ساحة الشهداء وسط بيروت السبت
الماضي تظاهرة حاشدة نظمتها جمعيات المجتمع
المدني ،انطلقت من محيط وزارة الداخلية باتجاه
ساحة الشهداء ورفعت عددا ً من المطالب أبرزها
استقالة وزير البيئة محمد المشنوق ،ومحاسبة
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،وإيجاد
حل بيئي وصحي للنفايات.
وحافظت التظاهرة على سلميتها بعكس ما
حصل في تظاهرة السبت الماضي ،لكن خرقتها
بعض أعمال الشغب ،بعد أن عمد عدد من الشبان
إلى رشق زجاجات مياه فارغة وحجارة باتجاه
القوى األمنية المنتشرة قرب السراي الحكومية،
وإشعال ن��ار ق��رب األس�لاك الشائكة ثم محاولة
زحزحة هذه األسالك حتى وصلوا قرب المكعبات
اإلسمنتية ،من دون أي رد فعل من القوى األمنية.
وناشدت قوى األمن الداخلي ،عبر حسابها على
«تويتر»« ،المواطنين السلميين ،مغادرة الساحة
(رياض الصلح) بعد تمكن المشاغبين من تخريب

الحاجز الشائك الثاني ،كما أعلنت عن رمي مفرقعات
نارية باتجاه عناصرها ،ثم تمكن عناصر شرطة
مكافحة الشغب ،من إخالء الساحة من المشاغبين
وأوقفت  10أشخاص كما أصيب عنصران لقوى
األمن بجروح طفيفة.

إمهال الحكومة  72ساعة

وأمهلت حملة «طلعت ريحتكم» ،الحكومة 72
ساعة وهددت بالتصعيد يوم الثالثاء المقبل في
حال عدم توجه الحكومة إلى التجاوب مع مطالب
المتظاهرين.

شعارات الحراك ليست واقعية

وقالت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» إن شعارات
الحراك الشعبي ليست واقعية بل هي شعارات
ثورية ومعظم المتظاهرين نزلوا إل��ى الشارع
للمطالبة بالقضايا الحياتية وه��ذه ستتجاوب
معها الحكومة بكل تأكيد ،فيما يحاول اآلخ��رون
طرح قضايا سياسية ال يحتملها الوضع الداخلي،
فالحكومة ليست المرجع الصالح النتخاب رئيس
جمهورية وال تستطيع تأمين مطمر أو مطامر
لجميع نفايات لبنان إذا لم تؤيد ذلك كل القوى
السياسية».
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة منذ تشكيلها لم
تستعد لحل كل أزمات البلد ،بل هي جاءت لتمرير
مرحلة انتقالية في ظل الفراغ الرئاسي وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية لكن انتهت صالحيتها
وال تستطيع حل المشاكل إال بتعاون جميع القوى
السياسية.

مطالب المتظاهرين
تحتاج إلى نقاش

وأكدت مصادر المستقبل لـ«البناء» أن الحراك
الشعبي حق لكل اللبنانيين وال يجوز التشكيك به،
لكنه يفتقر إلى عناوين موحدة على رغم العناوين
األربعة التي طرحت في نهاية التظاهرة األخيرة،
وتيار المستقبل ال يختلف معهم بل يحتاج األمر
إلى نقاش التفاصيل ،ال سيما موضوع االنتقال
إل��ى ال��دول��ة المدنية ال��ذي يمكن أن يشكل حالً
ألزمات لبنان وكما يحتاج إلى قوانين في مجلس
النواب وإلى تنفيذ اتفاق الطائف ،كما أن انتخاب
رئيس للجمهورية هو بوابة لكل الحلول ،لكن هذه
المواضيع ال يمكن حلها بـ  72ساعة.
وأش���ارت المصادر إل��ى أن ال��ح��راك ل��م يطرح
استقالة الحكومة ،ألن هذا المطلب غير واقعي ،ألنه
إذا قررت الحكومة االستقالة ،لمن تقدم استقالتها؟
وحتى لو استقالت فهي ستتحول إل��ى حكومة
تصريف أع��م��ال ويحتاج األم��ر انتخاب رئيس
جمهورية جديد لتشكيل حكومة جديدة.

بين  26تموز و � 30آب ( ...تتمة �ص)1
هذه الجثة الهامدة الميتة ،غير قابلة للحياة ،لكنها ستظل تشكل
عبئا ً وكابوسا ً على اللبنانيين ،ألنّ من أصدر شهادة ميالد النظام
تأسس برعاية أجنبية،
الطائفي لن يوقع شهادة موته .فهذا النظام ّ
وهو مصلحة أجنبية ،وإسقاطه مقرون بسقوط المشروع األجنبي ــ
االستعماري.
التخلص من النظام الطائفي ال يت ّم من خالل إسقاط مؤسسات
الدولة ،فحين تسقط هذه المؤسسات ،يدخل لبنان في أتون الفوضى،
وما من أحد يستطيع االستثمار في الفوضى سوى األجنبي ،وهو القادر
على أن يستولد نظاما ً أكثر وحشية وطائفية وأش ّد جبروتا ً واضطهاداً.
والسؤال هل نحن أمام مرحلة جديدة ،وجد فيها األجنبي فرصته
الستيالد نظام جديد بمواصفات طائفية ومذهبية تتطابق مع منظومة
مشروع «الشرق األوسط الجديد»؟ وهل هناك من يدفع بلبنان إلى
مجهول الفوضى؟
فرص إسقاط النظام الطائفي في لبنان ،ليست معدومة ،بل هي
متاحة وأقرب إلى أن تتحقق وتصبح واقعاً .لكن اإلشكالية هي بين
خيارين ،إما إسقاط هذا النظام والدخول في مجهول غير معلوم ،وفي
هذا مصلحة أجنبية ،وإما إسقاطه بإرادة لبنانية صرفة ،وفق آلية تبدأ
بسنّ قوانين عصرية ،في طليعتها وأساسها قانون انتخابات يحقق
صحة التمثيل ،ولسان حال اللبنانيين ،قانون يجعل من لبنان دائرة
واحدة واعتماد النسبية ،وهذه مصلحة وطنية.
لذا ،المطلوب ترشيد أيّ حراك سواء كان شعبيا ً أم سياسياً ،لضمان
أن يشكل مصلحة وطنية أكيدة .فالخطر على لبنان ليس محصورا ً
باألزمات المتفاقمة التي تهدّد اللبنانيين في حياتهم ومعيشتهم
ومستقبلهم وتكتم أنفاسهم ،بل هناك تحديات أخرى عديدة أبرزها
اإلرهاب الذي تمارسه «إسرائيل» والمجموعات المتطرفة ...ومواجهة
هذا الخطر تستوجب تحصينا ً للداخل اللبناني ،وتشاركية سياسية
وحزبية وشعبية من أجل إيجاد الحلول لألزمات الداخلية تفاديا ً
لتداعياتها وأخطارها.

وألنّ المطالب المرفوعة محقة ،فإنّ المطلوب إيجاد حلول ألزمات
النفايات وانقطاع المياه والكهرباء ،وسلسلة الرتب والرواتب والبطالة
والضائقة االقتصادية وغيرها من المطالب الكثيرة ،وهذه مسؤولية
الحكومة اللبنانية ،وعليها تح ّمل هذه المسؤولية.
وألنّ مواجهة اإلرهاب واالحتالل مسؤولية وطنية كبرى ،وجب
على الجميع العمل من أج��ل تحصين لبنان بوحدة اللبنانيين،
وبالحفاظ على مؤسسات الدولة ،والدفع باتجاه إطالق تشريعات
وطنية ترمي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة وقوية ،أساسها
المواطنة والحرية والعدالة االجتماعية ،وه��ذه مسؤولية القوى
السياسية والحزبية والشعبية.
هموم الناس ومعاناتهم ومطالبهم وقضاياهم وتحصين لبنان
ووحدته وعناصر قوته ومنعته ،هو ما أك ّد عليه رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد حردان ،في مهرجان ضبية ( 26تموز
 )2015بذكرى استشهاد مؤسس الحزب أنطون سعاده ،إذ أعلن أنّ
«لبنان يتخبّط في أزمة وطنية جديدة ،تضاف إلى أزماته المتالحقة
منذ االستقالل ،فال رئيس لجمهوريته ،وال حكومة تنتج ،وال مجلس
نيابي يجتمع ويش ّرع ،واالنقسام السياسي على أشدّه ،والعصبيات
المذهبية في أوجها ،واالقتصاد متعثر ،والناس متروكة ألقدارها ،في
غاية البؤس والشقاء ،ولوال ثالثية الجيش والشعب والمقاومة لكان
لبنان فاقدا ً لمناعته ،تستبيحه «إسرائيل» متى تشاء ،ويستبيحه
اإلرهاب فيعبث بأمنه واستقراره أ ّنى ومتى شاء».
وأكد رئيس الحزب أنّ األزمة هي «أزمة النظام السياسي الطائفي،
الذي ثبت منذ االستقالل عجزه عن بناء دولة ،وعن إقامة عدالة وعن
إنماء متوازن وعن بناء المواطنة كركيزة لوحدة وطنية راسخة ،كما
ثبت عجزه عن بناء أمن دائم ،واقتصاد منتج يوفر النمو وفرص العمل
تمتص الهجرة معظم الشباب منهم ليحرم المجتمع
للبنانيين الذين
ّ
من كفاءاتهم ،هذا النظام الطائفي لم ينجح إال في تأجيج االنقسامات
والعصبيات ،وفي إنتاج الحروب الداخلية في ك ّل عقد من الزمن».

وقال أيضاً :إنّ إنقاذ مشروع الدولة مهمة وطنية ال تتقدّم عليها
مهمة أخرى ،وهذه مسؤولية القوى السياسية ،فالدولة المركزية
القوية والعادلة وحدها ضمانة وحدة لبنان وضمانة قوته ،وك ّل
البدائل األخرى من فيدرالية أو ما شابه هي صيغ مد ّمرة لمشروع
الدولة الواحدة وللبنانيين جميعاً».
وش��د ّد على أنّ المدخل اإللزامي الستنقاذ مشروع الدولة يكون
بقانون جديد لالنتخابات النيابية ،قانون يسهم في وحدة اللبنانيين
وال يع ّمق انقساماتهم ،قانون يحقق فعالً صحة التمثيل وعدالته،
وهكذا قانون يقوم على اعتماد لبنان دائ��رة انتخابية واح��دة مع
النسبية.
وتوجه إلى الرئيس نبيه بري صاحب القامة الوطنية والمبادرات،
قائالً :إنّ لبنان في هذا الزمن الصعب ،ينتظر منك مبادرة ،كما هي
عادتك ،مبادرة للحوار الشامل ،نعم ،الحوار الشامل ،بجدول عمل
يحصن االستقرار في لبنان ،ويساهم في مالقاة االستحقاقات الواجب
ّ
مالقاتها.
وفي ذكرى تغييب مؤسس حركة أمل اإلمام موسى الصدر ورفيقيه،
أمس ،أي بعد شهر ونيّف على دعوة رئيس الحزب النائب اسعد
حردان ،أطلق رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل األستاذ نبيه
بري ،مبادرة وطنية للحوار ،راسما ً خريطة طريق لتحصين لبنان،
ومؤكدا ً أنّ الح ّل بقيام الدولة المدنية وقانون انتخابات على أساس
الدائرة الواحدة والنسبية.
في المواقف التي أعلنها رئيس الحزب في مهرجان  26تموز
ودعوته الرئيس بري إلى إطالق مبادرة ،وفي المواقف التي أطلقها
دولة الرئيس بري في مهرجان  30آب ،وإطالقه دعوة إلى الحوار،
تكامل في المواقف يجب أن ينسحب على كل األطراف ،وحرص أكيد
على تحصين لبنان في مواجهة األخطار ،وتحمل للمسؤولية الكاملة
تجاه الناس وقضاياهم المحقة.
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