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حملة ت�ضامن مع وزير البيئة وا�ستنكار احتالل «البيئة»

وزير الداخلية� :أي اعتداء على م�ؤ�س�سة عامة �سيح�سم من اللحظة الأولى ولو بالقوة
يوم عمل عادي قضته وزارة البيئة
في مبنى «اللعازارية» أمس لم يعكر
صفوه أي اعتصام أو تظاهرة أو
هتافات تنال من وزير البيئة محمد
ال��م��ش��ن��وق ال���ذي داوم ف��ي مكتبه
كالمعتاد منذ الصباح ،وكأن شيئا ً
لم يحدث داخل وزارته وخارجها أول
من أمس من اعتصامات وشتائم .بل
كان العكس جرعة دعم قوية تلقاها
المشنوق م��ن الحكومة بالتوازي
مع سيل من المواقف المحتضنة له
والمستنكرة الحتالل وزارت��ه .فيما
ُسجل انتشار أمني في محيط الوزارة
حيث فتحت المحال والمؤسسات
التجارية في وسط بيروت أبوابها.
وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام
سالم في السراي مطلعا ً إياه على ما
شهدته ال��وزارة أول من أمس جراء
اقتحام «طلعت ريحتكم» مقرها في
اللعازارية ،أكد المشنوق «أن موقف
حملة «طلعت ريحتكم» حتما ً جاء
مصوبا ً باتجاه الشخص الغلط».
وق����ال« :ن��ح��ن ب���دورن���ا ،ن��ؤك��د أن
مسؤوليتنا مستمرة ونحن جزء من
هذه الحكومة واي شيء يتعلق بأي
ملف آخر ال مانع لدينا من مناقشة
أي أخطاء فيه إذا حصلت ،الحمد لله
قمنا بأعمالنا حسب ما يمليه علينا
ضميرنا وسنستمر ضمن األطر التي
وضعتها» ،متمنيا ً لموضوع النفايات
أن يصل إل��ى خاتمة سعيدة «ألن
البيئة بيئة وطن وليست بيئة القوى
السياسية التي ال تزال تقف في وجه
هذه الحلول».
وب��ال��ت��وازي ،أك��د وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق في مؤتمر
صحافي عقده في مكتبه في الوزارة،
أن «قوى األمن هي الشرف والكرامة
وهي حامية اللبناني وأمنه» ،الفتا ً
إل��ى ان «م��ا حصل ه��ذه األي��ام ليس
تظاهرا ً ب��ل ه��و اع��ت��داء على كرامة
ال��ن��اس» .ول��ف��ت إل��ى ان «الشتائم
التي توجهت للقوى األمنية ليست
حقا ً في الدستور ،قوى األمن هي من
الناس ومن يراها غير ذلك يكون لديه
عمى وطنياً» ،وقال« :هذا العسكري
الموجود هو بحاجة إل��ى الكهرباء
والمياه مثله مثل أفقر مواطن».
واع��ت��ب��ر ان «ال��س��ي��اس��ة القائمة
ع��ل��ى شيطنة ق���وى األم���ن جريمة
بحق البلد وأمنه» ،وق��ال« :أري��د أن
أشكر المتظاهرين ال��ذي��ن ساعدوا
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ب���األم���س وح���اول���وا
حمايتهم من الضرب واإلهانات .وأنا
رأي��ت كيف صبر العناصر أم��ام كل
ما يحصل والتزموا بالتعليمات من
رؤسائهم التي تمنعهم من الجنوح
نحو أخطاء كثيرة».
وأك��د المشنوق ان «الجرحى من
قوى األمن أعدادهم أكثر من الجرحى
المتظاهرين ،وم��ع ذل��ك ل��م نسمع
أحدا ً من المتظاهرين يتأسف لقوى
األم��ن» ،مشددا ً على أن «مهمة قوى
األمن حماية الدولة واألمالك العامة
والخاصة».
وأعلن «أن أي احتالل أو اعتداء
على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه
من اللحظة األولى تحت سقف القانون
وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون.
ال سياسة في لبنان بوضع دبابات
على المباني العامة وه��ذا المبنى
ملك للدولة اللبنانية وليس للوزير،
وبالتالي االعتداء عليه هو اعتداء
على الشعب».
واذ أك��د «ح��ق التظاهر السلمي
لحده األقصى» ،ق��ال« :مسؤوليتنا
حماية المتظاهرين لكن ال يوجد أي
عسكري مضطر أن يتحمل الشتائم
توجه إليه».
التي ّ

ومذهبة ك��ل تحرك شعبي يطالب
بحقوق اللبنانيين» ،م��ح��ذرا ً «من
تدخالت مشبوهة مغطاة من دول
خارجية لضرب هذا التحرك».
ورفض االعتداء «على المتظاهرين
واإلف���راط في القوة التي اعتمدتها
القوى األمنية» ،مشددا ً «على ضرورة
تصعيد التظاهرات سلمياً ،حتى
تحقيق المطالب».
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طرف �أيلول لن يكون مبلو ًال �إيجابي ًا بال�سيا�سة
وجل�سات انتخاب الرئي�س «تيتي تيتي»...

نقابة الصحافة

سالم مستقبالً وزير البيئة
وكشف أن «ي��وم  22آب ،حصل
إف���راط ف��ي اس��ت��خ��دام ال��ق��وة خالل
التظاهرة ،لكن ه��ذا االف���راط لديه
مسبّبات ومب ّررات تتعلق بالساحة
التي حصلت فيها األم��ور .لقد رميت
قنابل مسيلة للدموع نعم واستخدم
الرصاص المطاطي ،لكن النار أطلقت
في الهواء وليس على المتظاهرين،
وأش��رط��ة ال��ف��ي��دي��و م��وج��ودة وت��م
تحديد من أطلق النار في الهواء،
عنصر المفاجأة كان في الهجوم على
العسكريين المصطفين أمام األسالك
الشائكة».
وكشف ان��ه تلقى أول م��ن أمس
اتصاالت من جميع القوى السياسية
ومن الجيش ،للتأييد والدعم ،الفتا ً
إلى «أننا سنتصرف في  9أيلول ،كما
تصرفنا في  29آب».
وأوض���ح ردا ً على س���ؤال «قلت
حرفيا ً أن وراء أعمال الشغب ،دولة
عربية ولم أس ِم قطر ولن أسمي أي
دول���ة قبل أن أت��أك��د ،أن��ا ف��ي صدد
البحث والتدقيق في هذا األم��ر ،وال
يجوز أن أسمي قبل أن أتأكد ففي ذلك
مسؤولية كبيرة ،ولبنان حريص على
عالقاته العربية وص��ون مصالحه
فيها».
وق��ال« :ال أرى ربيعا ً لبنانيا ً قبل
انتخاب رئيس وإقرار قانون انتخابي
جديد».
وك����ان س�ل�ام ع���رض م���ع وزي���ر
الداخلية األوضاع العامة.

دريان

وفي المواقف من أح��داث أول من
أمس ،أكد مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دري���ان أننا نقف إلى
جانب الرئيس سالم والوزيرين نهاد
ومحمد المشنوق وسائر الوزراء «في
هذه األزم��ة العصيبة التي يم ّر بها
وطننا ،فنحن متمسكون بالحكومة
ال��ت��ي تستمد قوتها م��ن الدستور
وبالثقة التي حازتها من المجلس
النيابي ،وإسقاطها او استقالتها
سيدخل البالد في المجهول».
وقال دريان قبيل مغادرته بيروت
متوجها ً إل��ى أثينا ،للمشاركة في
اللقاء ال��ح��واري ح��ول «دع��م حقوق
المواطنة والتعايش السلمي بين
المسيحيين والمسلمين في الشرق
األوس��ط»« ،مطالب الشعب المحقة
وال��م��ش��روع��ة ،الجميع ُي��ن��ادي بها
وتحقيقها يكون بالمطالبة بالطرق
المسموح بها قانونا ً ال بالتمرد على
ال��دول��ة وب��االع��ت��ص��ام داخ���ل وزارة

البيئة لتعطيل عملها ،فالتعدي على
أي مرفق عام للدولة أو أمالك خاصة
عمل مشبوه ُي���راد منه تعكير أمن
البالد».

تجمع العلماء

واعتبر «تجمع العلماء المسلمين»
أن «ال��م��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق��وق الشعب
وال��س��ع��ي إل��ى تحقيقها ه��ي مهمة
شريفة وال يستطيع أحد أن يتعاطى
معها إال بالتقدير واالحترام» ،معلنا ً
أنه «مع السعي إلى حراك ديمقراطي
سلمي يعبر ع��ن نفسه بشعارات
واض��ح��ة ويتصدى لقيادته قيادة
واضحة ال أشباحا ً تدير األمر من وراء
الكواليس».
ورف����ض «اح���ت�ل�ال ال��م��ؤس��س��ات
وتعطيلها فهي أماكن يتابع الناس
فيها مصالحهم وتعطيلها مضر
بالشعب أكثر مما هو مضر بالدولة».
ك��ذل��ك ،رف��ض «دف��ع األم���ور نحو
الفوضى كما حصل في بالد ما سمي
بالربيع العربي ،بخاصة أن هناك
مؤشرات على هكذا توجه إن لجهة
انتماء األش��خ��اص الذين يتابعون
المواضيع للجهات نفسها التي عملت
على الفوضى في أكثر من مكان في
العالم ،أو لجهة مسارعة الواليات
المتحدة األميركية للتدخل لمصلحة
من أثار الفوضى ،أو لجهة أن يقوم
مجلس األم��ن بإبداء القلق على ما
يحصل وهو الذي ال يبدي قلقا ً إال بما
يتناقض مع مصالح الشعوب ويهدد
مخططات الواليات المتحدة األميركية
والكيان الصهيوني».
واعتبر التجمع أن «الحل الوحيد
هو اجتماع مجلس النواب اليوم قبل
غد إلقرار قانون انتخاب نسبي ()...
وبعدها يصار إل��ى انتخاب رئيس
جمهورية ،وب��ذل��ك تنتظم الحياة
السياسية في البلد وتوضع الحلول
المناسبة ويبقى الشعب ج��اه��زا ً
ومستنفرا ً للمحاسبة».

«االتحاد البيروتي»

ورأى رئيس «االتحاد البيروتي»
الدكتور سمير صباغ« ،أن اللبنانيين
استفاقوا منذ أيام على حراك شعبي
جديد يجعل من الصراع مع السلطة
صراعا ً من نوع جديد» .وقال« :ليس
هو أزمة بين بعض مك ّونات الطبقة
السياسية التي لم تهتد إلى إيجاد حل
لها ،وتبقي اللبنانيين يعيشون في
جو من الفساد على كل المستويات،
ول��ي��س ه��و خ�لاف��ات على خ��ي��ارات

استراتيجية تبقي اللبنانيين في حال
قلق شديد ،انه صراع بين كل الطبقة
السياسية والشعب كل الشعب».
وأوض����ح« :صحيح أن��ه ص��راع
ي��دور ح��ول النفايات ،وه��و يهم كل
اللبنانيين ،هو موضوع له حيثيات
وارتباطات سياسية».
وأشار الى انه «في البداية بدأت
بعض عمليات تشويه هذا الحراك
ففشلت ،ثم انهالت بيانات القوى
ال��س��ي��اس��ي��ة ،وك��ل��ه��ا ت��ؤك��د تفهمها
للمطالب الشعبية ،وت �دّع��ي أنها
كانت أول من طالب بها ،ثم بدأت
حمالت اإلحاطة بالحراك لتفريغه من
محتواه».
وت��اب��ع ص��ب��اغ« :م���ن منطلقنا
الوطني والتقدمي طالما نادينا
بالتغيير ،لذلك ال يمكن اآلن إال أن
نكون من مؤيدي حراك ذي خلفيات
وأه���داف واض��ح��ة ،ولكن أال يجب
علينا أن نتساءل عن خلفيته وخلفية
أبطاله ،وع��ن هويتهم وخلفيتهم
السياسية .من حقنا أن نتساءل عن
كل ه��ذا ،فنحن نريد حراكا ً شعبيا ً
منزها ً عن كل قيد طائفي أو مذهبي
أو من قيد زعيم أو آخر».
وأع��ل��ن��ت «ج��م��ع��ي��ة ال��م��ق��اص��د
الخيرية اإلس�لام��ي��ة» ف��ي بيروت،
ف��ي ب��ي��ان ،ع��ن وقوفها إل��ى جانب
وزير البيئة ،معتبرة «أن ما حصل
أمام وزارة البيئة هو إساءة للدولة
بكل مكوناتها ،وإس���اءة للتحرك
الشبابي الصادق والذي استبشرنا
به خيراً».
وش��ددت على أن «ح��ري��ة ال��رأي
ال تكون بالشغب وبإطالق عبارات
نابية في حق وزي��ر البيئة ،ووزير
ال��داخ��ل��ي��ة واالص��ط��دام م��ع القوى
األمنية التي تحافظ على أمن الوطن
وال��م��واط��ن» ،معتبرة «المطالبة
بالضغط على استقالة الوزير محمد
المشنوق ه��و للنيل م��ن الحكومة
لدخول لبنان في الفوضى».
ورأى األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ»ال��ت��ي��ار
األسعدي» معن األسعد في تصريح
«ان اق��ت��ح��ام ال��م��راف��ق ال��ع��ام��ة قد
يضيع بوصلة ال��ح��راك الشعبي
وي��ف��رغ��ه م��ن م��ض��م��ون��ه وأه��داف��ه
الوطنية التغييرية ،ويعطي عذرا ً
للطبقة السياسية الحاكمة لتقويض
هذا الحراك المطلبي المحق».
وح ّمل السلطة السياسية الحاكمة
«م��س��ؤول��ي��ة نتائج وت��داع��ي��ات ما
يحصل ،باعتمادها سياسة الالمباالة
واإلس��ت��ل��ش��اق وم��ح��اول��ة تطييف

وأيد مجلس نقابة الصحافة ،في
بيان« ،مطالب الناس المحقة والتي
دف��ع��ت بهم إل��ى ال��ح��راك مطالبين
بأبسط حقوقهم وعيشهم الكريم
لجهة الماء والكهرباء وحل مشكلة
النفايات ،وفي الوقت عينه يرفض
المجلس أي اعتداء على المؤسسات
واألم�لاك العامة والخاصة وحرف
التحرك ع��ن عنوانه األس���اس ،مع
الحرص الشديد واألك��ي��د على حق
الناس بالتظاهر وحرية التعبير عن
الرأي ضمن حدود القانون واالنتظام
العام الذي حكم العالقة بين السلطة
والشعب».
وش���دد المجلس على «ض���رورة
السعي إلخ���راج البلد م��ن أزم��ات��ه
المتشعبة ع��ب��ر ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية ومجلس نواب وتفعيل
عمل مؤسسات الدولة والتي سيشكل
الحوار أولى الخطوات باتجاهها».
وأك��د المجلس «ان اإلع�لام الحر
ه��و االع��ل�ام ال���ذي ي��ت��وخ��ى ال��دق��ة
وال��م��وض��وع��ي��ة والمهنية ف��ي نقل
صورة ومشهد أي حراك».
وي���ح���ض ال��م��ج��ل��س ال���زم�ل�اء
اإلع�لام��ي��ي��ن و»ه���م ال��م��ش��ه��ود لهم
الحرص على الوطن على عدم الوقوع
ف��ي ف��خ التحريض على االستقرار
والسلم األهلي».

العاملون
في المرئي والمسموع

وأص����درت نقابة العاملين في
اإلعالم المرئي والمسموع بيانا ً جاء
فيه «ت��زاي��دت ف��ي الفترة األخ��ي��رة
ح���االت ال��ت��ع��رض واالع���ت���داء على
اإلع�لام��ي��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي سائر
ال��ق��ط��اع��ات ال��م��رئ��ي��ة والمسموعة
والمكتوبة .إن نقابة العاملين في
اإلع�لام المرئي والمسموع تؤكد أن
العاملين في القطاعات اإلعالمية إنما
يقومون بمهماتهم المنوطة بهم من
قبل المؤسسات التي يعملون فيها
وه��م يعلنون التزامهم األط��ر التي
ترعاها القوانين واألنظمة المعمول
بها في لبنان».
ورأت النقابة «في األفعال التي قام
بها بعض العناصر األمنية في حق
االعالميين مخالفة للقوانين وتشكل
اع��ت��داء واض��ح�ا ً عليهم يمنعهم من
القيام بواجباتهم المهنية» ،وأملت
أن تكون ه��ذه األفعال «فردية وأن
ال تكون تنفيذا ً ألوامر عليا» ،مشيرة
إل��ى أنها تنظر إل��ى تكرارها بعين
الريبة داعية الى «اتخاذ اج��راءات
تمنع تكرارها حتى ال تصبح سياقا ً
يضع االعالم في مقابل القوى األمنية
أو السلطات المسؤولة عنها وهو
خيار ال يريده العاملون في االعالم
المرئي والمسموع ألنه يوصل إلى
نتائج غير محمودة العواقب» .لذا
طلبت النقابة «من السلطات المعنية
ذات العالقة في ال���وزارات المعنية
ضرورة استعجال التحقيق في هذه
االعتداءات ومعاقبة المعتدين ()...
ورد االعتبار للمعتدى عليهم».

�شدّ دت على �ضرورة الإ�سراع في ّ
حل �أزمة النفايات

صدر عن عمدة ش��ؤون البيئة في الحزب السوري القومي
االجتماعي البيان التالي:
«بعد مرور أكثر من أسبوع على قرار مجلس ال��وزراء إلغاء
المناقصات وإعادة البحث فيها ،وبعد مرور هذه المدة على عدم
اتخاذ أيّ تدبير لح ّل مشكلة النفايات ،ها نحن اليوم نرى أكوام
النفايات في الشوارع واألحياء والقرى والمدن اللبنانية .حيث
يعمد البعض إلى حرقها أو رميها عشوائيا ً في الوديان وعلى
ضفاف األنهر وعلى مداخل المرافق الرئيسية في المدن ،ليصل
عدد المكبات العشوائية إلى أكثر من  700معظمها ال يتطابق
والمواصفات العلمية السليمة لحماية البيئة وصحة اإلنسان في
آن معاً.
واليوم ونحن في بداية شهر أيلول ،لم نر أي خطوة حاسمة
لرفع النفايات ومعالجتها قبل هطول األمطار وتبعثر النفايات في

إضافي للبلديات والمؤسسات) ويمكن أيضا ً تسبيخ النفايات
العضوية إلنتاج السماد الطبيعي .على أن تقوم الحكومة بإيجاد
المحارق إلنتاج الطاقة أو تصدير النفايات أو غيرها من المشاريع
للتخلص من النفايات المتبقية وإلغاء الفكرة األحادية للح ّل وهي
فكرة إقامة المطامر.
كما أنّ على الحكومة أن تضطلع بمسؤولياتها وتقوم بدور
المنسق والمشرف على إنجاز هذه المهمات بالطريقة العلمية
الصحية الصحيحة ،استنادا ً إلى التجارب الكثيرة الناجحة في
أكثر دول العالم.
إنّ عمدة شؤون البيئة في الحزب السوري القومي االجتماعي
تع ّول على دور البلديات والمؤسسات والجمعيات األهلية إلطالق
المبادرات ولعب الدور اإلرشادي التوجيهي التوعوي للتقليل من
األضرار الناتجة من هذه األزمة».

وقفة رمزية للمعت�صمين في الو�سط و «بدنا نحا�سب» ال يرهبها التهديد
نف ّذ المعتصمون في رياض الصلح مساء
أمس وقفة شبه رمزية للحفاظ على الحراك
اليومي ،فيما رأت حملة «بدنا نحاسب» في
بيان أن «سياسية ال��ك��ذب تستمر م��ن قبل
السلطة» ،الفت ًة الى ان «كالم وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق فيه الكثير من
المغالطات حيث ص ّور أجهزة الدولة القمعية
بصورة الضحية واتهم المتظاهرين بأنهم
س��ب��ب م��ا ح����دث» ،واس��ت��غ��رب��ت «أن يقول
المشنوق إن توجيه الشتائم للقوى األمنية
استفزتها لتقوم بهذا الرد العنيف» ،مؤكد ًة ان
«القوى األمنية والتي يفترض بها حفظ أمن
المتظاهرين كانت توجه االتهامات والشتائم
وكيل الوعيد للمتظاهرين وتك ّرر هذا الفعل

بكل مظاهرة».
وإذ لفتت الحملة الى ان «الصور أظهرت
القوى األمنية تطلق الرصاص الحي باتجاه
المتظاهرين وليس في الهواء وهذا بعكس ما
زعمه المشنوق» ،استنكرت «قمع المتظاهرين
بطريقة وحشية والتي كانت آخر فصولها
تعدي القوى األمنية على المتظاهرين داخل
وخ���ارج وزارة البيئة وإخ���راج االع�ل�ام من
المبنى بالقوة قبل إطفاء التيار الكهربائي
واالع��ت��داء على المتظاهرين وال���ذي سقط
على اثره  58مصابا ً بحسب الصليب األحمر
اللبناني».
واذ شددت الحملة على أن «المرافق العامة
هي مرفق للشعب» ،أكدت أن «المعتصمين

كانوا سلميين ولم يلحقوا الضرر بالوزارة
عكس م��ا ادع��ى المشنوق» ،مضيف ًة« :أن
التهديد باستخدام القوة مردود عليه» ،مشيرة
إلى أن «القوى األمنية لم توفر أحدا ً من العنف
وهذا الفعل سيحاسب عليه».
واعتبرت الحملة أن «القمع قرار سياسي
بامتياز وتتحمل مسوؤليته الحكومة في شكل
عام ونهاد المشنوق في شكل خاص» ،مشدد ًة
على ان «ش��وارع الوطن ومدنه ملك الشعب
ولن ترهبه قوى أو تهديد أو وعيد».
وع��ن دع��وة مساعد األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان
لعقد جلسة طارئة حول الوضع في لبنان،
رفضت الحملة «بشكل قاطع هذه الدعوة ألنها

هتاف دهام
فاحت رائحة الصفقات والحصص السياسية
من رائحة ال��ن��ف��اي��ات ،وف��اح��ت رائ��ح��ة التسويات
السياسية وم��س��ارع��ة زع��م��اء الحكم الطائفي في
لبنان إلى إسقاط التحركات الشعبية عندما رفعت
شعار إسقاط النظام .طلعت ريحة ك ّل شيء في البلد
كما يقول احد النواب باستثناء رائحة االنتخابات
الرئاسية التي ال ت��زال بعيدة المنال والتي تنتظر
ان تنفرج إقليميا ً لتنفرج لبنانياً ،فـ»نحن في أسفل
أجندة اهتمامات الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
والمملكة السعودية ،لكن ما يه ّمنا في النهاية ان ال
ينتخب رئيس ال لون له وال رائحة وال طعم».
«تيتي تيتي متل ما رحتي متل ما جيتي» ،هذه
ح��ال مجلس ال��ن��واب م��ع جلسات انتخاب الرئيس
الـ 28التي فشلت في توفير النصاب القانوني الذي
يتطلب نصاب  86نائباً ،ويبدو أنّ جلسة الـ 30من
أيلول الجاري لن تكون أفضل حاالً من سابقاتها،
على رغ��م انّ البند األول على طاولة ح��وار رئيس
المجلس النيابي نبيه بري مع رئيس الحكومة تمام
سالم ورؤساء الكتل النيابية في التاسع من أيلول
هو االنتخابات الرئاسية.
وأم���ام ذل��ك إل��ى م��اذا ستفضي ط��اول��ة الحوار؟
ه���ل س��ت��ف��ض��ي ال����ى م��ع��ال��ج��ة ال��م��ل��ف��ات العالقة؟
وه��ل ه��ن��اك م��ن ام��ك��ان إلي��ج��اد ح��ل ت��واف��ق��ي ألزمة
الرئاسة واالتفاق على قانون انتخابي جديد على
أس���اس النسبية؟ ق��د ي��ك��ون م��ن الصعب االعتقاد
أنّ المجتمعين على طاولة  9ايلول سيلتقون في
هاتين النقطتين ،بالتالي ل��ن ي��ك��ون ط��رف أيلول
مبلوالً إيجابيا ً بالسياسة ،وستكتفي طاولة مجلس
ال��ن��واب التي ستض ّم  17شخصية ب��دور المكابح
أمام حالة التداعي من دون أن تؤدّي دور المعالج
للملفات الكبرى العالقة ،فال شيء يمنع من إعادة
النظر في آلية عمل مجلس ال��وزراء وال شيء يمنع
من االتفاق على فتح أب��واب مجلس النواب لتمرير
رزم��ة مشاريع واقتراحات قوانين مالية وأخرى
ينطبق عليها تشريع ال��ض��رورة ،بعيدا ً من قانون
الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني ،الذي بحسب
م��ص��ادر نيابية سيت ّم ترحيله بعدما تبيّن أنّ من
يطالب باستعادة الجنسية م��ن الطائفة «السنّية»
أكثر م ّمن يطالبون بها من المسيحيين ،ألنّ قسما ً
كبيرا ً م��ن السوريين والفلسطينيين ال��ذي��ن كانوا
يقيمون في لبنان إبان الحقبة العثمانية وما بعدها
لديهم المستندات التي تخ ّولهم الحصول عليها
وهم يرغبون بذلك.
ق��د يتيح االت��ف��اق على آلية عمل الحكومة وفتح
أب��واب المجلس ،للطبقة السياسية أن تقدّم حلوالً
م��ا لملف ال��ن��ف��اي��ات ،ب��ال��ت��ال��ي ال��ق��ول ل��ل��ش��ارع إنها
حققت شيئا ً واستجابت للمطالب ،والواضح تماما ً
انّ الطبقة السياسية الطائفية المنت َقدة من الحراك

الشعبي ليس ف��ي وسعها ان ت��ق��دّم للمعتصمين
أك��ث��ر م��ن ه���ذا ،ول��ذل��ك ف���إنّ اإلج��اب��ة ع��ن الشعارات
األخرى التي يحملها المعتصمون من إسقاط النظام
وإقرار قانون انتخابي تستدعي االنتقال الى القسم
اآلخ��ر من المشهد اللبناني المتصل بالمعترضين
وحركتهم؟
ه��ل يملك المتظاهرون ال��ق��درة على االستمرار
وال��زخ��م والتحشيد وج���ذب ال���رأي ال��ع��ام اللبناني
ال��ى شعاراتهم وساحاتهم ،أم انهم «سينوصون
كما تنوص األضواء في ساحة البرج»؟ ال سيما انّ
«إسقاط النظام» شعار غير قابل للتطبيق في لبنان،
فهذا النظام يستند الى كتل اجتماعية طائفية راسخة
ال ت��زال تشكل الغالبية وال���رأي العام اللبناني في
غالبيته العريضة يمشي وراءه��ا ،هذا فضالً عن أنّ
هذا النظام يرتكز الى عناصر حماية إقليمية ودولية،
ول���م ي��ح��ن األوان ب��ع��د ب��ح��س��ب م���ؤش���رات الواقع
اللبناني الى تغيير النظام الذي يدعو ع ّرابوه حراك
المجتمع المدني ان يعودوا الى تواضعهم ويطرحوا
أهدافا ً قابلة للتحقق.
وفي ظ ّل ما يحدث من اشتباكات وتجاذبات على
المستوى اإلقليمي ،يعتبر الرئيس بري انّ األوضاع
في المنطقة مدلهمة وه��ذا يستدعي من اللبنانيين
اهتماما ً اكثر بالحوار وضرورة الوصول الى نتائج.
يعترف رئيس المجلس انّ أخطر بندين على جدول
اعمال الحوار هما الرئاسة وقانون االنتخاب ،مشيرا ً
في لقاء األرب��ع��اء ال��ى انّ الحوار اليوم يختلف عن
حوار عام  2006في المضمون ،ففي الحوار السابق
كانت القضايا المدرجة على جدول األعمال ذات طابع
خارجي تتعلق بالسالح الفلسطيني واالستراتيجية
الدفاعية وال��ع�لاق��ات م��ع س��وري��ة وكلها مواضيع
ليست بأكملها بيد اللبنانيين ،أما اآلن فالمواضيع
داخلية صرفة واالت��ف��اق عليها ي��ؤدّي ال��ى تنفيذها
تلقائياً .وإذا كانت بعض األصوات النيابية قد طالبت
بري امس بأن يضع على جدول اعمال الحوار ملفي
النفايات والكهرباء ،اال انّ رئيس المجلس أجاب أنه
ال يريد أن يصادر صالحيات مجلس ال��وزراء وال
يريد أن يثير حساسية البعض في ما يتعلق بهذه
النقطة ،معتبرا ً أنّ المحاصصة الطائفية هي الغطاء
الفعلي للفساد».
وبانتظار ما ستؤول اليه األجواء األربعاء المقبل،
يحدّد رئيس حزب القوات سمير جعجع موقفه من
الحوار يوم السبت المقبل خالل كلمة من معراب،
وك��ان نائبه ج��ورج ع��دوان س��أل :م��اذا سينتج هذا
الحوار عما سبقه من حوارات؟ ورأى النائب عدوان
من المجلس النيابي أنّ النسبية أساسية في قانون
انتخابي جديد لتأمين التمثيل الصحيح ،الفتا ً الى أنّ
هناك دورا ً كبيرا ً للشعب بالضغط النتخاب رئيس.
وشدّد النائب انطوان زهرا بدوره على «انّ القوات
وتالق» ،لكنها تتساءل اذا كان سيؤدّي
مع كل حوار
ٍ
الى نتيجة ،ال سيما في موضوع الرئاسة.

مواكب �س ّيارة لـ«الوطني الحر»
تمهيد ًا لتظاهرة الغد

عمدة البيئة في «القومي» :لتتح ّمل الحكومة م�س�ؤولياتها
قبل بدء ال�شتاء وبعيد ًا من ال�صفقات والمحا�ص�صة
الشوارع وس ّد مجاري تصريف المياه في المدن وتحويل الشوارع
إلى بحيرات ،وتل ّوث مجاري األنهر والمياه الجوفية والسطحية
والبحر .لذلك نسأل :أين هي الخطة االستراتيجية لح ّل هذه
األزمة بعيدا ً من حصر الحلول بالبحث عن مكبات غير مطابقة
للمواصفات البيئية والصحية؟
وعليه ،فإنّ المطلوب أوال ً إبعاد كأس الصفقات والمحاصصات
عن هذا الملف الحساس واتخاذ الخطوات األساسية المطلوبة من
الحكومة وليس مفاقمة المشكالت.
والمطلوب ثانيا ً وبسرعة وضع خطوات واضحة ومتكاملة،
بإشراك كافة شرائح المجتمع ،من بلديات وجمعيات ومؤسسات
بيئية واجتماعية ،تنطلق من فكرة الفرز من المصدر ،على
أن تتولى البلديات أو اإلدارات والمؤسسات المحلية الجمع
والمعالجة .إذ يمكن بيع النفايات إلعادة التدوير (وهذا مردود

بري في لقاء األربعاء

تشكل تدخالً سافرا ً بشؤون لبنان الداخلية
وتضعه في حكم الوصايا».
وتوجهت إلى الشعب بالقول« :نحن باقون
في ال��ش��ارع ومستمرون بنضالنا لتحقيق
مطالبنا ونحلم بوطن أفضل وف��ي سبيله
نناضل ونضحي».
من جهتها ،دعت «هيئة التنسيق النقابية»
إلى اإلضراب واالعتصام يوم االربعاء المقبل
«لمطالبة المتحاورين الذين سيشاركون
بالدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب
ن��ب��ي��ه ب���ري ب��ان��ت��ظ��ام ع��م��ل ال��م��ؤس��س��ات
ال��دس��ت��وري��ة وادراج ال��ق��ض��اي��ا الحياتية
واالقتصادية والخدمات العامة وفي مقدمها
سلسلة الرتب والرواتب على طاولة الحوار».

نظمت هيئة «التيار الوطني الحر»
 ك��س��روان وال��ف��ت��وح ،أم��س مواكبس��ي��ارة ج��ال��ت ف��ي س��اح��ل ووس��ط
وج��رود كسروان والمتن ودع��ت الى
المشاركة في التظاهرة التي ستجرى
ف��ي ب��ي��روت ي���وم غ��د الجمعة عند
الرابعة عصراً.
ولفتت الهيئة ال��ى أن «التجمع
سيكون أمام مبنى «ال سيتي جونية»
الساعة الواحدة ظهرا ً لالنطالق الى
ساحة الشهداء في بيروت».
وع��م��د م��وك��ب ت��اب��ع ل��ـ»ال��ت��ي��ار»
إل��ى إقفال المدخل الرئيسي للقصر
الجمهوري في بعبدا للمطالبة برئيس
جمهورية قوي.

إلى ذلك ،اعتبر عضو «تكتل التغيير
واالص��ل�اح» النائب نبيل ن��ق��وال أن
«هناك محاولة لتغييب التيار الوطني
الحر من خالل التعميم باالتهامات»،
مشددا ً على أن الشعارات المرفوعة
«شعاراتنا ومطالبنا وهي موسعة
باقتراحات قوانين في مجلس النواب».
ول��ف��ت ن��ق��وال خ�ل�ال م��ش��ارك��ت��ه في
تجمع التيار الوطني الحر في «ميرنا
الشالوحي» ،إلى أن التظاهرة يوم
الجمعة هي «لنذكر أن المطالب هي
مطالب الشعب اللبناني ويجب عدم
احتكارها من أحد».
ودعا المواطنين الى المشاركة في
هذه التظاهرة و»أن يدعموا المشاريع

التي هي لمصلحتهم اكثر من مصلحة
التيار».
ب���دوره ،أك��د عضو تكتل التغيير
اإلص�لاح النائب ابراهيم كنعان أن
مطالب التيار الوطني الحر هي مطالب
جميع اللبنانيين ،مشيرا ً إلى أن «على
جميع اللبنانيين التضافر لمواجهة
ال��وض��ع ال��ق��ائ��م م��ن تسلط ورف��ض
للقوانين».
وف���ي ح��دي��ث ت��ل��ف��زي��ون��ي ،اعتبر
كنعان أن ما سيحدث نهار الجمعة هو
تعبير ديمقراطي وإثبات أن الساحات
ه��ي لجميع اللبنانيين ،م��ؤك��دا ً أن
«المتظاهرين يطالبون بالمطالب
نفسها التي نناشد بها».

