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تتمات � /إعالنات

بو�صعب يحدّ د � 28أيلول
موعد ًا لبداية العام الدرا�سي
دعا وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ،خالل مؤتمر صحفي
خصصه لموضوع ال��دورة الثانية من االمتحانات الرسمية ونتائجها« ،من
ّ
يعتبر أنه ظلم أو أنّ هناك خطأ ورد خالل تصحيح مسابقاته إلى التقدّم بشكوى
رسمية».
وق��ال« :كلفت لجنة بمراجعة النتائج وهذه اللجنة سابقة وستحدث لمرة
واحدة فقط ،ولكن قمت بتشكيلها ألنّ لدي قناعة بأنه ولو لـ  1في المئة قد يكون
هناك مغبون» ،موضحا ً أنّ اللجنة ستش ّكل بمشاركة ممثلين عن الطالب ومن األهل
المختصين.
وممثلين عن األساتذة
ّ
وأعلن بو صعب عن «تغطية وزارة التربية لنفقات التسجيل وصندوق األهل
والمقسمة بين  150ألف ليرة تسجيل و 90ألفا ً لصندوق
والكتب لطالب المدارس
ّ
األهل والكتب حوالى  60ألفاً ،وما على األهالي إال دفع قيمة الطوابع وذلك عبر
الصندوق الموجود لدى وزارة التربية والمم ّول من المنظمات الدولية لمساعدة
الالجئين السوريين والطالب اللبنانيين الموجودين في المدارس الرسمية».
وأوضح أنّ «تسجيل الطالب اللبنانيين يستمر حتى  19أيلول ،ويبدأ تسجيل
الطالب النازحين والالجئين منذ  14أيلول ،وكذلك بالنسبة إلى مدارس بعد الظهر
والمخصصة للنازحين الذين يجدون صعوبة في التأقلم مع الطالب اللبنانيين»،
ّ
معلنا ً عن بدء العام الدراسي في  28أيلول الجاري.
ونصح بو صعب الطالب النازحين والذي يرغبون في التعليم المهني والتقني
بأن يتوجهوا إلى المعاهد القريبة منهم وسنغطي تكاليف التسجيل لهذه السنة
عنهم».
وعن الجامعات الخاصة ،ذكر بو صعب أنه «عقد اجتماعا ً لمجلس التعليم
العالي» ،الفتا ًَ إلى «وجود جامعات وفروع جديدة بعضها يستحق الترخيص
وتالبعض اآلخر ال» ،مشدّدا ً على أنه «سيتم البتّ بأمرهم بأسرع وقت» ،محذرا ً
«الجامعات التي ال تنال الموافقة من استمرار عملها ،وإال ستالحق قانونياً».
وتطرق بو صعب إلى «المؤتمر التربوي الذي بدأناه العام الفائت للعمل على
مناهج متطورة وتحسين االمتحانات الرسمية» ،مشيرا ً إلى «بدء ورش العمل خالل
الشهر الحالي» ،آمالً أن «تستمر وزارة التربية بهذا األمر معه أو مع وزير غيره وتنجز
مناهج تفاعلية جديدة توازي أي مدرسة في العالم وهكذا نطور القطاع التربوي
ونبعده عن السياسة» ،مؤكدا ً «وجوب اتباع الشفافية التامة في عمل الوزارة».

العدو ي� ّؤهل الطريق الع�سكري قبالة كفركال
ّ
المحتل
و�سقوط �صاروخين عند تخوم الجوالن

الجنوب ـ رانيا العشي
ب��دأت ورش��ة للعدو «اإلسرائيلي» العمل على تأهيل
وتوسيع الطريق العسكري الترابي المحاذي للسياج
التقني الفاصل مع لبنان قبالة طريق عام عديسه ـ كفركال ،
الممت ّد من مستعمرة مسكفعام المشرفة على بلدة عديسه،
نزوال ً نحو مستعمرة المطلة قبالة سهل مرجعيون.
وقد استخدمت لهذه الغاية ،جرافتان من نوع «بوكلن»،
عملتا على إعادة فلش الطريق الترابي وتسويته وتمهيده،
في ظ ّل حماية مؤللة من آليات عسكرية مدرعة جابت

الخط الفاصل أثناء األشغال في حين عملت دورية أخرى
على مراقبة التحركات في الجانب اللبناني.
وفي الجانب اللبناني ،سيّرت القوات الدولية بالتنسيق
مع الجيش اللبناني دوري��ات على ط��ول الخط األزرق
وراقبت األشغال الجارية في الجانب اآلخر.
وفي السياقُ ،سمع دويّ انفجار كبير ،ارتفعت معه
سحب الدخان ليتبيّن الحقا ً سقوط صاروخين قرب قرية
ُرجح
بانياس عند تخوم الجوالن السوري المحت ّل ،وي َّ
أن يكون مصدر إطالقهما منطقة القنيطرة في الجانب
السوري.

قان�صوه ينفي
عالقته بتهريب
الأدوية
بعد ت���داول معلومات عن
توقيف المدعو نجيب وهبه
في سيارة تحمل الرقم « 99ـ
مجلس ال��ن��واب» وه��ي مح ّملة
بأدوية مهربة من سورية ،نفى
النائب عاصم قانصوه أن تكون
له أي عالقة بالموضوع.
وق���ال ق��ان��ص��وه« :ال عالقة
لي بالموضوع ال من قريب وال
من بعيد وس��أدّع��ي بالتزوير
وتحصيل شرف على من تجنى
علي فما قيل «عيب» وه��م بال
ّ
أخ�ل�اق وت��اري��خ��ن��ا ونضالنا
معروفان وال��ن��اس تعرف من
نحن».
وطلب وزير الصحة العامة
وائ���ل أب��و ف��اع��ور م��ن النيابة
العامة التمييزية في البقاع
متابعة قضية ضبط أدوية غير
مسجلة ومهربة وغير مضمونة
ال��ج��ودة ،متخذا ً صفة االدع��اء
على المخالفين والمتورطين.
ودع���ا أب���و ف��اع��ور النيابة
العامة إل��ى اتخاذ اإلج���راءات
القانونية المناسبة ،وذلك عمالً
بالقوانين واألنظمة المرعية
اإلجراء.

انق�سام جمعيات الحراك ( ...تتمة �ص)1
عنها قبل تحقيق المطالب المحقة المتمثلة بإقرار قانون انتخابي جديد
ومعالجة أزمة النفايات .وبانتظار أن يتصحح الوضع ،فإن الجلسة الـ 28
النتخاب رئيس للجمهورية لم تعقد أمس لعدم اكتمال النصاب واقتصار
الحضور على  37نائباً .وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أرجأ
جلسة انتخاب الرئيس إلى  30أيلول الجاري «أن الحوار هو الفرصة األخيرة
للبننة االستحقاقات الداخلية وأولها االستحقاق الرئاسي» .وجدد بري التأكيد
فمنصب على قضايا
«أن حوار عام  2006كان حول قضايا خارجية أما اليوم
ّ
داخلية وأن االتفاق عليها يعني سيرها تلقائيا باتجاه التنفيذ» .ونقل زواره عنه
لـ«البناء أنه يرفض وضع ملفي النفايات والكهرباء على طاولة الحوار فهو ال
يريد أن يصادر صالحيات مجلس الوزراء وال يريد أن يثير حساسية البعض
في ما يتعلق بهذه النقطة ،معتبرا ً أنّ المحاصصة الطائفية هي الغطاء الفعلي
للفساد».
ونشطت أمس حركة موفدي رئيس المجلس في أكثر من ا ّتجاه لتوجيه
الدعوة الجتماع هيئة الحوار الوطني في التاسع من أيلول الجاري ،في مجلس
النواب ،حيث سلّم وزير المال علي حسن خليل رئيس الحكومة تمام سالم
دعوة بري إلى المشاركة ،وللغاية نفسها زار عضو كتلة «التنمية والتحرير»
النائب أيوب حميد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان الذي جدد تأييده لمبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس بري معتبرا ً
«أن عناوين المبادرة تشكل مرتكزا ً ومنطلقا ً للبحث في الملفات األساسية،
واتفاق القوى السياسية في شأنها يشكل مصلحة للبنان واللبنانيين».
وأكد حردان «أنه في ظل التحديات التي تواجه لبنان ،ال بديل عن الحوار ،فهو
السبيل لحصول تفاهمات داخلية ،تؤدي إلى صون المؤسسات وتفعيل عملها،
ومعالجة المشكالت كافة ،وهذا ينعكس تحصينا ً للبنان في مواجهة األخطار».
وتلقى الرئيس سعد الحريري دعوة مماثلة تسلّمها نيابة عنه النائب سمير
الجسر في «بيت الوسط» من النائب هاني قبيسي ،كذلك تسلّم نائب رئيس
مجلس النواب فريد مكاري الدعوة من النائب علي بزي الذي سلم أيضا ً رئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميل الدعوة للمشاركة في بيت الكتائب المركزي
في الصيفي .وللغاية نفسها زار النائب أيوب حميد رئيس الحزب الديموقراطي
اللبناني النائب طالل ارسالن .على أن يحدّد رئيس حزب القوات سمير جعجع
موقفه من الحوار يوم السبت المقبل خالل كلمة من معراب.
وأكد النائب الجسر لـ«البناء» «أن تيار المستقبل يعول على هذا الحوار»،
الفتا ً إلى «أن كل القوى السياسية في البلد من دون استثناء تستشعر الخطر
المحيط بالبلد الناتج من االنقسام السياسي والفراغ الرئاسي» ،مشيرا ً إلى أنه
لو كان هناك رئيس للجمهورية لما حصل خالف على آلية العمل الحكومي»،
معتبرا ً «أن ما يطرح من مبادرات في شأن االنتخابات الرئاسية من قبل التيار
الوطني الحر نضعها في خانة التهويل» .ورأى «أن الحراك الشعبي في البلد
بات يقلق الجميع ،صحيح أن المطالب التي يرفعها المتظاهرون محقة ال سيما
المتعلقة بالنفايات ،لكن الخوف من أن يستغل البعض هذه التظاهرات إلحداث

توترات أمنية وهذا ما أيقظ الجميع ،فلبوا الدعوة إلى الحوار».

النتخاب رئيس من قبل مجلس شرعي

إلى ذلك تتجه األنظار إلى ما ستؤول إليه تظاهرة التيار الوطني الحر
يوم غد في الشارع ،بعد الدعوة التي وجهها رئيس تكتل التغيير واإلصالح
للمناصرين للحشد وللمشاركة بكثافة .وعقدت أمس اجتماعات تحضيرية
في سنتر «ميرنا شالوحي» ،انضم إليها الوزيران جبران باسيل والياس بو
صعب والنائبان إبراهيم كنعان ونبيل نقوال والنائب السابق سليم عون.
وانطلقت المواكب السيارة لمناصري التيار الوطني الحر ،بدعوة من قطاع
الشباب في التيار من أمام سنتر «ميرنا شالوحي» لتجوب القرى والبلدات
المتنية .وأكدت مصادر «التيار الوطني» لـ«البناء» «أن تحركنا هو جزء من
عدة تحركات من أجل تصحيح الوضع القائم ومعالجة الخلل الحاصل،
ورفض تهميش المسيحيين ولفتح ملف االنتخابات النيابية من جديد ،من
خالل إق��رار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يكون مخرجا ً لكل
األزم��ات إذ من شأنه أن يعيد تكوين المجلس النيابي من جديد بعيدا ً عن
قاعدة ال غالب وال مغلوب ألي فريق ،تمهيدا ً النتخاب رئيس للجمهورية من
قبل مجلس شرعي ال مجلس ممدد له».
وفيما يعتصم تح ّرك  29آب اليوم في الشمال ،وغدا ً الجمعة في الجنوب،
إضافة إلى اعتصام حاشد في بيروت يوم األربعاء المقبل ،تنضم هيئة التنسيق
النقابية إلى المعتصمين األربعاء المقبل لمطالبة المتحاورين الذين سيشاركون
بالدعوة التي أطلقها بري بانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإدراج القضايا
الحياتية واالقتصادية والخدمات العامة وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب
على طاولة الحوار.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق «أن قوى األمن ستقوم بجهدها لحفظ
أمن التظاهرات ،لكن االعتداء على أي مؤسسة عامة سيتم حسمه من اللحظة
األولى تحت سقف القانون وبالقوة .وكشف المشنوق أنه «تم تحويل ضابطين
للمجلس التأديبي ومعاقبة  6عسكريين بعقوبة مسلكية لقيامهم بالتصرف
في شكل تلقائي من دون العودة لرؤسائهم ،ووجه تأنيبا ً إلى بعض الضباط
لتركهم وسائل اتصالهم في مكاتبهم» .وقال المشنوق« :لم أقل أن هناك دولة
تقف خلف المتظاهرين بل قلت أن وراء أعمال الشغب هناك دولة عربية ولم
أذكر قطر ولن أفعل قبل انتهاء التحقيقات.
وسارعت حملة «بدنا نحاسب» إلى الرد على المشنوق من ساحة رياض
الصلح بالتأكيد على رفض قمع السلطة وتجديد المطالبة بمحاسبة الطبقة
السياسية .وقالت« :القوى األمنية التي يفترض بها حفظ أمن المتظاهرين
وجهت اإلهانات لهم واعتمدت أسلوبا ً ميليشياويا ً بوزارة البيئة» .وشددت
على «أن القمع هو قرار سياسي بامتياز تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية
ووزير الداخلية».
وأشار مصدر وزاري لـ«البناء» إلى «أن للشارع الحق في التعبير عن رأيه

ومطالبه لكن الموجودين في الشارع على رغم عددهم يعبرون بشكل عام عن
شارع تتجاذبه األهواء والتيارات» ،ولفت المصدر إلى «النقل المباشر والمستمر
لبعض القنوات التلفزيونية لخطوات الحراك والتي تحتاج إلى تكاليف باهظة
جداً ،عدا عن عملية اقتحام وزارة البيئة» ،وحذر من وجود بعض الجهات
الخفية التي استغلت الخالف السياسي بين أطراف الحكومة لجر البالد إلى
الفوضى».

الحكومة تقوم بمهمة
اإلبقاء على الهيكل

من ناحية أخرى ،أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء»
أن رئيس الحكومة تمام سالم ينتظر أن تقدم اللجنة الوزارية خطة لمعالجة
النفايات ليدعو إلى جلسة لمجلس ال��وزراء» .وأش��ار درب��اس إلى «أن جهة
خارجية وداخلية تدفع باتجاه استقالة وزير البيئة محمد المشنوق لهدف فتح
ثغرة في الحكومة ،وأعلن تضامنه وكل الوزراء مع المشنوق وأنه لن يسمح
بأن يؤكل أي وزير».
وأض��اف درب��اس« :صحيح أن الحكومة عجزت عن حل مشكلة النفايات
المتفاقمة ،لكن ذلك كان نتيجة الخالف السياسي بين مكونات الحكومة وال
يمكن تحميل المسؤولية إلى المشنوق وحده ،فالحكومة أنجزت العديد من
الملفات في المرحلة السابقة ،لكن الخالف على ملفات سياسية عدة أدى إلى
تكدس النفايات في الشوارع» .وأكد درباس أن «الحكومة اآلن تقوم بمهمة
اإلبقاء على الهيكل ولن تتفرج وتترك البالد لمن يريد الفوضى وحتى لو استمر
الضغط في الشارع فجميع ال��وزراء متضامنون مع المشنوق مع كل وزير
يتعرض للتهجم» .وحذر درباس من خطورة ملف النازحين السوريين على
لبنان ،الفتا ً إلى ضرورة العمل لعودة النازحين السوريين إلى بالدهم وإال
فالتوطين سيكون أمرا ً واقعاً ،وقال« :الحكومة قادرة على معالجة األزمة ،شرط
أن تؤيد القوى السياسية مجتمعة أي خطة».

جلسة طارئة
لمجلس األمن حول لبنان

وعقد مجلس األمن جلسة طارئة في شأن لبنان من خارج جدول أعمال
المجلس لشهر أيلول الجاري ،هدفها االستماع إلى إحاطة من المنسقة الخاصة
لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ عن التطورات األخيرة التي يشهدها ،
خصوصا ً لجهة االحتجاجات الشعبية على فساد الطبقة السياسية.
إلى ذلك ،وقبيل توجهه إلى سورية ،التقى معاون وزير خارجية إيران
لشؤون الشرق األوسط ودول أفريقيا حسين أمير عبد اللهيان األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،في حضور السفير اإليراني محمد فتحعلي،
حيث تم البحث في التطورات السياسية في لبنان وسورية والمنطقة.

 8و 14بين ن�صائح ( ...تتمة �ص)1
حيث إسقاط النظام األمني إسقاط لحزب الله كما
قالت إحدى اإلعالميات.
 على مستوى ال��ق��ي��ادات الوسيطة ف��ي قوىالرابع عشر من آذار كان إضافة للرغبة بخوض
ح��رب بالوكالة مع ح��زب الله ،ارتباك وتقلب في
الموقف بين القلق على الحكومة من جهة والرغبة
برمي قفاز استقالتها في وجه حزب الله من جهة
مقابلة ،وبالتوازي رغبة بالدفع بإحراق صورة
العماد ميشال عون كمرشح رئاسي ينتهي مفعول
ترشيحه م��ع السياسيين المرشحين بشموله
بشعار «كلكن يعني ك��ل��ك��ن» ،ورب��م��ا يشكل ذلك
منصة لتسويق المرشح الذي يظنون أنّ قيادتهم
السياسية ترغب في إيصاله إلى رئاسة الجمهورية
وه��و قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي ،وساعد
على االرتباك التباطؤ السعودي الذي لم يمانع في
البداية بتقديم قضية بحجم أزمة مفتعلة للنفايات
ناتجة من عدم صياغة تمديد موقت لعقد شركة
سوكلين أو البحث المبكر عن ح ّل ،وهو تباطؤ صار
مربكا ً عندما عاد فاستدرك وانسحب من التغطية
الالزمة للحراك بعدما بدا أنّ لقطر النصيب الوافر
في قيادة الحراك سواء على مستوى المؤسسات
اإلعالمية أو الجمعيات الراعية المنتمية في أغلبها
إل��ى منتدى ال��دوح��ة ال��ذي تترأسه األم��ي��رة موزة
بنت مسند ،خ��ص��وص��ا ً بعدما ص��ار واض��ح��ا ً أن
القطريين يستعملون الحراك لمساومات تتصل
بالحرب التي تخوضها جماعات محسوبة عليهم
في سورية بوجه حزب الله ،عبر توجيه رسائل
ت��ف��اوض��ي��ة م���زدوج���ة ل��ح��زب ال��ل��ه ت��رب��ط تصعيد
الحراك واستثماره وتوجيهه العدائي ض ّد حزب
الله وبين وتيرة العمليات العسكرية في الزبداني،
أي متابع مالحظة هذا االرتباك
وكان سهالً على ّ
م��ن تغيّر نبرة تلفزيون المستقبل واإلعالميين
المحسوبين ع��ل��ى ف��ري��ق ال���راب���ع ع��ش��ر م��ن آذار
تجاه الحراك حتى استق ّر األمر على التحذير منه
والدعوة إلى خطاب يقوم على التمييز بين الوقوف
م��ع المطالب وع���دم ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ح���راك «ليس
مقوده بين أيدينا» .ويكفي للداللة على االرتباك
ال��ر ّد ال��ذي وجهه الرئيس سعد الحريري لوزير
الداخلية نهاد المشنوق حول اتهام قطر بالوقوف
وراء الحراك لحسابات خاصة ،بينما ع ّمم حزب

ال��ق��وات اللبنانية على جمهوره مقاطعة الحراك
تعبيرا ً عن رفض إسقاط الحكومة ورفض استباق
االنتخابات الرئاسية بانتخابات نيابية ورفض
التشريع الفوري لقانون جديد لالنتخابات.
 على مستوى ق��وى الثامن من آذار المشكلةك��ان��ت أش��� ّد تعقيداً ،فالجمهور الرئيسي للقوى
الكبرى حركة أمل والتيار الوطني الحر وحزب الله
لديه أسباب متفاوتة للمشاركة ،فجمهور التيار
الوطني ال��ح��ر يشبه ف��ي تفكيره الكثير مما قيل
ويقال في الساحات إذا استثنينا شعار «كلكن يعني
كلكن» ،فالتكوين المدني وال��دع��وات ض ّد الفساد
والتحرك لإلصالح السياسي والتمسك بقانون
انتخاب عصري وكثير من التفاصيل والتقنيات
هي نماذج شهدناها في تحركات جمهور التيار
سابقاً ،وكثير من الناشطين يتحدّرون من صفوف
التيار وسبق وغ��ادروه مع تجذر حلفه مع حزب
الله ودفاعه عن سالحه ومشاركته في سورية،
أم��ا بالنسبة لجمهور حركة أم��ل وح��زب الله فهو
ج��م��ه��ور معقد وم��ت��داخ��ل ول��ي��س م��ج��رد عصبية
حزبية ،هو جمهور داع��م للمقاومة لكنه جمهور
ق���ادر ع��ل��ى ال��ت��ح�� ّرر م��ن ض��غ��ط األط���ر التنظيمية
المحيطة به في القضايا االجتماعية ،ولذلك كانت
سيولة هذا الجمهور نحو الحراك سهلة وسلسة
وع��ف��وي��ة ،وغ��ض��ب��ه ك���ان حقيقيا ً ألن���ه ط��ال��م��ا كان
جمهور الحركات الثورية والتغييرية ،والدليل
األوض���ح على ذل��ك ه��و ش��راك��ة الجمهور القريب
من اليسار المتداخل مع جمهور المقاومة والبعيد
عن أحزاب اليسار تنظيمياً ،والمستعيد لبعض من
حيوية عالقته بهذه التنظيمات اآلن عبر الساحات،
أما على مستوى القيادات الوسيطة واإلعالميين
المق ّربين أو المنضوين في أطر أو على هامشها،
لتشكيالت وأح����زاب ق��وى ال��ث��ام��ن م��ن آذار ،فقد
كان االتجاه الكاسح هو الترحيب الفرح بالحراك
في أيامه األول��ى كبشارة عصر جديد ،بل وربما
الشامت بقيادات الثامن من آذار التي يحمل أغلب
هؤالء موقفا ً نقديا ً ألدائها تجاه القضايا المعيشية
وال��ح��ي��ات��ي��ة ل��ل��ن��اس س����واء ل��ج��ه��ة ق��ب��ول التقاسم
الطائفي وارتضائه خطابا ً أحيانا ً وسلوكا ً ضمنيا ً
ع��ل��ى األق���� ّل ،وم��ث��ل��ه ال��ت��ه��اون م��ع ظ��واه��ر الفساد
وع��دم اعتبارها سببا ً للتالقي وال��ف��راق وتجاهل

تمدّدها داخل جسم قوى الثامن من آذار ،إضافة
إلى اتهام هؤالء لقيادات الثامن من آذار بالمبالغة
ف��ي ت��ف��ادي الخصومة م��ع ت��ي��ار المستقبل الذي
يتح ّمل المسؤولية الرئيسية في نظر هذه القيادات
الوسيطة واإلعالمية عن الخراب االقتصادي الذي
يشكل الفساد أحد أركانه وال يختصر الكوارث التي
جلبها على البلد ،وفي ضوء هذا الموقف الشامت
لم ي��ت��ردّد الكثير من ه��ؤالء من الترويج للحراك
بصفته فجر لبنان الجديد وبصيص األمل بتغيير
تحسب أو
جدي وحقيقي ،والتهوين من ك ّل نقد أو
ّ
تحذير من وجود خطط خفية وراء ستارة خلفية
للحراك ،وفي وقت الحق صار الموقف لدى هذه
القيادات الوسطية تقبل المحاذير لكن مواصلة
اإلصرار على اعتبار إغراق الحراك بالمشاركة هو
الضمانة وليس االنعزال عنه واالكتفاء بنقده.
 على مستوى القيادات المق ّررة في الثامن منآذار ،كان التلقي متفاوتاً ،بين االكتفاء برؤية البعد
العفوي والشبابي للحراك بداية ومثل حزب الله
ه��ذا االت��ج��اه ،أو رؤيته عنصر تحفيز لل ّم الشمل
الحكومي وتخطي قضايا االنقسام لبلورة حلول
للمشاكل المستعصية والضاغطة وف��ي طليعتها
قضية النفايات ومثلت حركة أمل هذا االتجاه ،وبين
من حاول الدخول على خط الحراك والمشاركة،
وك����ان ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ه��و األب����رز ف��ي هذا
ألي
االتجاه حتى تبلغ رفضا ً رسميا ً من المنظمين ّ
مشاركة بشعارات ومن دونها ،وجاءت تطورات
الحراك التي أظهرت إصرار المنظمين على «كلكن
يعني كلكن» وتوجيه ال��ض��وء فيها على شخص
األمين العام لحزب الله بال مب ّرر وبافتعال الفت،
وبالتوازي حرص المنظمين على احتكار القرار
بالخطوات والشعارات ومعهما القنوات الفضائية
المواكبة ،وسعيهم إلى ش��راء الصدام مع القوى
األمنية والتصعيد السياسي بمعزل عن السعي
ال��ج��ا ّد للضغط من أج��ل حلول عاجلة للمشكالت
التي أدّت لنزول الناس إل��ى ال��ش��ارع تجاوبا ً مع
دع��وات المنظمين ،فتبلور ق��رار واض��ح باالنكفاء
عن الحراك ،وظهر الفارق الواضح بين التظاهرة
الجامعة في  29آب وبين نهار المواجهات أمام
وزارة البيئة في حجم الحشود الشعبية تعبيرا ً عن
هذا التبدّل.

 ال تزال نظرية اإلغ��راق قيد النقاش والتداولمن جانب الكثيرين من أصحابها ،تحت شعار أنّ
العناوين هي عناويننا واالبتعاد عن حراك يحملها
سيسمح بأخذ ناسنا إليها وتركهم وق��ودا ً لحراك
تقوده قوى ال تؤتمن ونخشى أن تأخذ البالد نحو
مهلكة ،أو توظف الحراك لحسابات مؤذية كما هي
الخشية من أن تتولد عن هذا الحراك قوى جديدة
وق��ي��ادات ج��دي��دة تحجز م��ك��ان��ا ً لها ف��ي المعادلة
بقوة ال��ش��ارع ،وال���ر ّد البسيط هو أن األه�� ّم ليس
حجم المشاركة بالحشود طالما تشكيل مركز
القرار ليس نابعا ً من هذا العامل وال من أي صيغة
ديمقراطية مشابهة ،بل من خالل سيطرة وقبض
مجموعة م��ن الجمعيات على دف��ة ال��ق��ي��ادة ،ومن
التفاهمات التي يجرونها مع القناتين الفضائيتين
اللتين تتف ّرغان مع هوائهما للحراك ،وهناك جدار
سميك يصعب اخ��ت��راق��ه إال حيث تمكن الحزب
الشيوعي لعراقة وج���وده ف��ي ه��ذا المضمار من
تقديم جمعيات منافسة للجمعية األب��رز «طلعت
ريحتكم» أبرزها «بدنا نحاسب» والتي لم تشارك
وتقصدت ال��ر ّد على
في مواجهات وزارة البيئة
ّ
دع��وات جيفري فيلتمان للتضامن مع الساحات
وحراكها ومحاوالت توظيفها.
 متطرفو ال��راب��ع عشر م��ن آذار لجهة العداءلحزب الله والتيار الوطني الحر سيعجبهم الذهاب
ل��ل��ح��راك تحت ج��ن��اح «طلعت ريحتكم» وشاشة
«أل بي سي» طلبا ً لمقايضة عنوانها نشتم بعضا ً
ً
أم�ل�ا ب����رذاذ ش��ت��ائ��م للعماد ميشال
م��ن ق��ي��ادات��ن��ا
عون والسيد حسن نصرالله ،وأمالً بحجز موقع
وحضور ،بينما متطرفو الثامن من آذار سيعجبهم
أن ينضموا إلى الحراك تحت جناح «بدنا نحاسب»
وشاشة الجديد طلبا ً لمقايضة عنوانها مهاجمة
األميركي والتحذير من مخاطر حرف الحراك عن
أهدافه وال مانع من حجز موقع أو حضور.
 سيعود الحراك على رغم ضجيج الخطواتالقادمة وصخبها إل��ى حجم ال يشكل فيه القوة
الدافعة لصناعة مشهد جديد إال إذا ت ّم استدراج
القوى األمنية للعبة الدم ،بينما لعبة الحشود فتبدو
في طريق العودة بعد عمر قصير من االنتعاش.
ناصر قنديل

لبنان على عتبة ( ...تتمة �ص)1
بما يقطع الطريق على التدخل الخارجي ،نقول هذا على رغم قناعتنا بأن اللبنانيين
أو لنقل أن من هم في السلطة في لبنان ال يملك جلهم قراره وهو خاضع في قراراته
لإلمالءات الخارجية ،وعلى رغم ذلك نرى أنه وتحت الضغط الشعبي الذي بدأ
يتشكل في الشارع ،وتحت وطأة الخوف على المصالح ،نرى أن هناك فرصة وإن
كانت محدودة لقطع الطريق على المخاطر اآلتية فكيف نستفيد منها؟
بداية يجب أن نسلم بأن الحل الذي يخرجنا من الخطر هو الحل الذي يشارك فيه
الجميع ،وإن لم يكن إجماع فعلى األقل أوسع تمثيل لألطراف والطبقات الشعبية
التي تؤيدها ،حل يراعي الشرعية الدستورية والقانونية ويأخذ بالشرعية
الواقعية في اآلن ذاته فينطلق من الواقع لصنع شرعية تطابق النص.
فإذا أخذنا بهذه المبادئ فأننا نصل إلى اعتبار المؤسسات الدستورية الحالية
أداة إطالق حل يمكن استعمالها كرافعة للخروج من حالة الطعن بشرعيتها
ودستوريتها واالنطالق منها إلعادة تشكيل السلطة بما يضمن العودة للشعب
الذي هو مصدر السلطات.
وعليه فإننا ومع عدم إقرارانا بشرعية التمديد الذي حصل لمجلس النواب
النتفاء السند القانوني الصحيح ،حيث أن الوكيل ال يجوز له العمل خارج حدود
الوكالة وال يجوز له تمديد وكالته ،كما أن نظرية استمرار العمل بالمرفق العام
أو قاعدة الضرورات تبيح لمحظورات ال تتوافر شروط أعمالهما ومع ذلك وبما أن
التمديد حصل والمجلس موجود واقعيا ً فإنه يمكن اللجوء إليه في أمر وحيد هو
فتح الطريق للعودة للشعب بانتخابات تجرى على أساس قانون انتخاب جديد
عصري يضعه هذا المجلس فيتيح عدالة التمثيل والمساواة بين المواطنين ،وإن
كان ذلك متعذرا ً فيمكن للمجلس هذا أن يتخلى عن صالحيته التشريعية للحكومة
الحاضرة التي تقوم هي بالشأن.
وانطالقا ً من ذلك وأخذا ً في االعتبار نصوص الدستور وتعقيدات الواقع فإننا
نرى أن الصالحية الوحيدة الممكن القبول بها لمجلس النواب الممدد لنفسه هي
إقرار قانون انتخاب وليس أي عمل آخر حتى ال نفاقم حالة الطعن بالشرعية وإن
الواجب الرئيسي للحكومة القائمة هي إجراء االنتخابات وبأسرع وقت ممكن
وتسيير أعمال الناس حتى تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات وألجل ذلك
فإننا نطرح الحل الذي نراه مالئما ً للخروج من األزمة ونستبق به مخاطر التدخل
األجنبي الذي بات يلوح في األفق حل يمكن أن تعتمد له صيغة مما يلي:
الصيغة األولى :تنطلق من االحتفاظ بالمجلس والحكومة لمهمة محددة هي
إعادة تشكيل السلطة بالعودة إلى الشعب مع إحياء مجلس الشيوخ وينفذ ذلك
خالل ستة أشهر عبر ما يلي:
ـ قيام مجلس النواب بإقرار قانون انتخاب على أساس النسبية ولبنان دائرة
انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي.
ـ تشكيل مجلس الشيوخ على أساس طائفي وإصدار القانون المناسب لذلك
وفقا ً ألحكام الدستور ومنح المكونات فيه حق الفيتو.
ـ إجراء انتخابات للمجلسين (نواب وشيوخ) في عملية اقتراع واحد في يوم
واحد لكل لبنان.
ـ انتخاب رئيس الجمهورية فور تشكيل مجلس النواب بعد االنتخابات ويعطى
مجلس الشيوخ في شكل استثنائي واتفاقي حق ترشيح  4أشخاص لمنصب
رئيس الجمهورية يختار مجلس النواب واحدا ً منهم رئيساً.
ـ تشكيل حكومة يختار رئيسها باألكثرية المطلقة في كل من مجلسي النواب
والشيوخ .وتنال الثقة باألكثرية المطلقة من كل من المجلسين.
الصيغة الثانية :تشبه األولى ولكن من غير مجلس الشيوخ ابتداء ويعمل بها
كالتالي:
إقرار قانون انتخاب نسبي ولبنان دائرة واحدة مع المحافظة على المناصفة
بين المسلمين والمسيحيين.
إجراء انتخابات عامة بمهلة شهرين من إقرار القانون.
انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب المنتخب فور تشكيل مكتب
المجلس.
تشكيل حكومة يختار رئيسها وتمنح الثقة باألكثرية المطلقة من أعضاء مجلس
النواب.
الصيغة الثالثة :وهي األكثر دستورية وعدالة ولكنها كما نعتقد هي األكثر رفضا ً
من الطبقة السياسية القائمة لذلك نطرحها مع عدم التعويل كثيرا ً على األخذ بها
وتقوم على ما يلي:
ممارسة الحكومة لصالحية رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة جديدة
وتكليف رئيس حكومة انتقالية في لبنان ال يكون من الطبقة السياسية التي
مارست السلطة منذ .1992
تشكيل حكومة من  10وزراء من الخبراء ورجال القانون والسياسة واالقتصاد
مع عسكريين وأمنيين.
بعد نيل الثقة تمنح الحكومة صالحية التشريع لمدة سنة في كامل المجاالت.
يحل مجلس النواب الحالي مباشرة بعد منح الحكومة الثقة ومنحها صالحية
التشريع.
تتولى الحكومة وضع قانون انتخاب على أس��اس النسبية ولبنان دائرة
واحدة.
تدعو الحكومة إلى انتخاب مجلس النواب بمهلة ستة أشهر من تاريخ وضع
قانون انتخاب.
فور انتخاب مجلس النواب يتم انتخاب رئيس جمهورية بأكثرية الـ 3\2
وفي حال عجزه عن ذلك بمهلة شهر من تاريخ الدعوة األولى يلجأ إلى االنتخاب
المباشر من الشعب ويتحقق المجلس الدستوري من استيفاء شروط الترشيح
بعد أن يتقدم صاحب العالقة بترشيح حسب األصول إلى مكتب مجلس النواب.
فور انتخاب رئيس الجمهورية بأي من الصيغتين تشكل حكومة جديدة تتولى
إعادة النظر بالدستور وتطرحه على مجلس النواب باتجاه إقامة دولة المواطن
القادرة والعادلة.
بعد تعديل الدستور بمهلة ال تتجاوز السنتين من تاريخ انتخاب مجلس النواب
يصار إلى انتخابات جديدة على ضوء الدستور الجديد.
إن لبنان في أمنه ووجوده بدأ يهتز ونخشى أن نكون على عتبة  1975جديدة
أو  2004أخرى ،ونتوجه لمن سيلتقون في الحوار المفترض انعقاده في األسبوع
المقبل لنقول لهم سارعوا إلى الحل قبل أن يأتي الحل على حساب الوطن وال حاجة
لجدول أعمال فضفاض فيكفي أن تتفقوا على قانون انتخاب يعاد تشكيل السلطة
بموجبه فتنقذوا لبنان.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لتنفيذ أشغال الحفريات لمد كابل وعلب
ال��ط��رف لتقوية ك��اب��ل م��خ��رج الحريشة
 66ك.ف .وذلك وفق المواصفات الفنية
وال��ش��روط االداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ مئتا ال��ف ليرة لبنانية
(ت��ض��اف  )TVAم��ن قسم ال��ش��راء في
المصلحة االداري���ة في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم العروض في
أمانة السر في قاديشا -البحصاص .تنتهي
مدة العروض يوم االثنين الواقع فيه 28
ايلول  2015الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1653

 2015/10/2عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .11,00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل.ل
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/9/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1665

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لمزايدة لبيع م��واد غير
صالحة لالستعمال في دائرة حلبا ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 8167/تاريخ
 2015/7/22قد مددت لغاية يوم الجمعة

اعالن
انذار
يعلن أحمد كركي أنه فقد دفتر شيكات
باسمه مسحوب على بنك االم��ارات وينذر
ويحذر من استخدامه أو قبوله أو التعامل
به ويعتبر هذا رفعا ً للمسؤولية.

تتشرف نقابة اختصاصيي األطراف االصطناعية
واألجهزة التقويمية في لبنان
بدعوتكم النتخابات ثمانية أعضاء جدد
لمجلس ادارة النقابة
الزمان :نهار السبت الواقع في /26أيلول 2015/من الساعة العاشرة
صباحا ً حتى الثانية عشرة ظهرا ً
المكان :مطعم  Restaurant Boozerالزلقا مفرق بياقوت.
في حال عدم اكتمال النصاب تؤجل االنتخابات لمدة أسبوع من تاريخه
في نفس المكان والتوقيت

