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حمليات � /إعالنات

� إقفال الم�ؤ�س�سات العامة والمدار�س اليوم

 3وفيات و 1724حالة �إختناق ج ّراء العا�صفة الرملية
ووزارة ال�صحة تذيع �إر�شادات للوقاية من المخاطر
عاش لبنان أمس تحت وطأة عاصفة رملية
صفراء آتية من العراق وأدت إلى ثالث وفيات
و 1724ح��ال��ة إخ��ت��ن��اق ،فيما أص���در رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم مذكرة تقضي بإقفال
كل اإلدارات العامة والبلديات اليوم باستثناء
المستشفيات والمستوصفات الصحية والدفاع
المدني بسبب العاصفة ،كما دعا وزير التربية
والتعليم العالي ال��ي��اس بوصعب ال��م��دارس
الخاصة إلى التوقف عن الدراسة اليوم.
وأعلن رئيس مصلحة األرص��اد الجوية في
مطار بيروت ال��دول��ي م��ارك وهيبي أن مصدر
العاصفة هو الحدود العراقية  -السورية ،وقد
غطت لبنان منذ مساء اول من أم��س وتستمر
اليوم وتنحسر غداً ،مشيرا ً الى اننا «لم نشهد لها
مثيالً منذ ربيع العام  1998والتي كانت أش ّد من
التي نشهدها اآلن ومن مصدر مختلف».
وأكد «أن الكتل الهوائية طبيعية وكذلك موجة
الغبار والرمال» ،وحذر «المواطنين في المناطق
الشمالية والبقاعية من الرؤية السيئة ودعاهم
الى البقاء في أماكن محمية نسبيا ً من الغبار».
وك��ان��ت العاصفة أدّت إل��ى وف��اة المواطن
محمد ابراهيم احمد ( 70عاما) من بلدة الخريبة
البقاعية  -شرقي بعلبك ،اختناقا ً من الغبار
بعدما كان نائما ً على سطح منزله في العراء.

وت ّم نقل جثته الى مستشفى رياق.
كما توفيت جمانة.ع.ل في مستشفى بعلبك
الحكومي وهدال.أ.ع في مستشفى تمنين.
وعقد في وزارة الصحة العامة إجتماع موسع
عصر أم��س في مكتب ال��وزي��ر وائ��ل أب��و فاعور
لمتابعة تداعيات العاصفة الرملية .وت��رأس
اإلجتماع الدكتور بهيج عربيد ممثال الوزير أبو
فاعور ،في حضور رئيسة دائرة الرعاية الصحية
األولية رندة حمادة ،نقيب أصحاب المستشفيات
الخاصة سليمان هارون وممثلين عن المديرية
العامة للدفاع المدني والجمعيات اللبنانية
ألطباء وجراحي القلب ،واألم��راض الصدرية،
والتخدير واإلنعاش ،وأطباء الحساسية ،وطب
األطفال.
وإث��ر اإلجتماع أعلن عربيد أنه «تم تسجيل
ثالث وفيات و 1724حالة إختناق حتى اآلن
نتيجة العاصفة الرملية» .ونبّه إلى أن «الغبار ال
يؤدي إلى االختناق أو إلى أمراض الرئة فحسب
إنما يؤدي إلى انتشار الفيروسات والبكتيريا
ويشكل وسيلة نقل لألمراض على أنواعها ،وال
سيما لدى الفئات األكثر عرضة من كبار السن
واالطفال والحوامل ومرضى الحساسية والربو
واالمراض الرئوية المزمنة ومرضى القلب».
وأعلن عن اإلج���راءات الوقائية التي تطلب

كتاب مفتوح ( ...تتمة �ص)1
 إنْ استعصى عليكم ذل��ك ،ألنّ اللحظة اإلقليمية محتدمة،والمناخات في مرحلة ما قبل الربع الساعة األخير تضع الرهانات
مقابل بعضها البعض في لحظة حماوة ،فلتتفقوا على المشترك
بين خصوماتكم وخصومات حلفائكم ،ومحوره اليوم اثنان،
القتال ض ّد اإلره��اب بعيدا ً عن تصفية الحساب حول ما مضى
ومن شجع ومن احتضن وآوى ومن استجلب ،بجمع القدرات
لحسم المعركة وأم��ام�ك��م ع��رس��ال ،وف��ي ضفة أخ ��رى إقصاء
المشاغبة القطرية ع��ن ال�س��اح��ة السياسية واإلع�لام �ي��ة ،وهي
مشاغبة تستهدف المقاومة وحلفاءها وتضارب وتش ّوش على
السعودية وحلفائها ،ومشاغبة تضع رؤوس جسور «إسرائيلية»
ولو بعناوين شعبوية ووطنية ،وحسم في وجه المشاغبة القطرية
سيمنع طابورا ً خامسا ً يستدرج خالفاتكم وخالفات حلفائكم إلى
مواجهات لم تبرمجوها ولن تق ّرروها لكنكم ستجدون أنفسكم
في قلبها من حيث تدرون وال تدرون.
 الخيار األول أيها القادة السياسيون يعني أن تخرجوا بتفاهمرئاسي تستطيعون تسويقه على جمهوركم وتحالفاتكم ويشكل
مدخالً لك ّل الحلول من األزم��ات بقوة توافقكم ،والخيار الثاني
يعني أن تخرجوا بإقالع المؤسستين التشريعية والتنفيذية
والتمسك بحماية االس�ت�ق��رار ودع��م الجيش ب �ق��رارات حاسمة
لحماية البلد من اإلرهاب شرقا ً وجنوبا ً بمظلة سياسية تمت ّد من
عرسال إلى الشمال وعين الحلوة ،أما الخيار الثالث فيعني ح ّل
الح ّد األدن��ى لقضية النفايات والبدء بفكفكة الجماعات القطرية
في اإلع�لام والسياسة من جهة ،ومعالجتها في األم��ن ب��دءا ً من
عرسال.
 المهم أيها السادة القادة أن تتذكروا أن أمامكم من سيح ّول ك ّلبطء في التحرك من قبلكم إلى فاتورة تدفعونها أمام جمهوركم
وتحالفاتكم وتخسرون بالتدريج صدقيتكم أمامهم ويخسر
لبنان معكم.
ناصر قنديل

م�شهدان تحت ( ...تتمة �ص)1
المشكلة التي يواجهها اجتماع
رؤساء كتل مجلس النواب معروفة:
سرقة رئاسة الجمهورية من المكون

وفيات
رقد على رجاء القيامة

منير نعمان زينون

زوجته :صونيا خليل جبور
أوالده :عفاف زينون
نضال وزوجها شارل خلوف
امال وزوجها نعمان االشقر
منصور وزوجته كارال رزق
شقيقاه :موريس وزوجته صونيا
ابي حبيب
المهندس سمير و زوجته ندى نوفل
شقيقاته :سميرة أرملة جورج سعد
مي أرملة ابراهيم االشقر
نجاة ارملة صالح جبور
اوالد شقيقه :المرحوم البير زينون
ب��ط��رس م��س��ع��ود زوج شقيقته
المرحومة ليلى
وأوالدهم وعائالتهم
وعائالت زينون ،ابي حبيب ،جبور،
خ��ل��وف ،االش��ق��ر ،رزق ،ن��وف��ل ،سعد،
مسعود وعموم عائالت رومية (المتن)
ينعونه اليكم.
يحتفل ب��ال��ص�لاة ل��راح��ة نفسه
الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر
اليوم األربعاء  9أيلول في كنيسة مار
عبدا – رومية (المتن).
تقبل التعازي اليوم األربعاء وغدا ً
الخميس  9و 10ال��ج��اري اب��ت��دا ًء من
الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر
لغاية الساعة السادسة م��س��ا ًء في
ص��ال��ون كنيسة م��ار ع��ب��دا – رومية
(المتن).

مفقود
هربت العاملة في الخدمة المنزلية
األثيوبية kebebush zirgua andeta :
من بيت مخدوميها في محلّة الجناح شارع
زاهية سلمان من خمسة أشهر ولم تعد
الرجاء ممن يجدها اإلتصال على الرقم :
03/285284

األك��ث��ر ت��م��ث��ي�لاً للمسيحيين في
البرلمان؛ وهو أمر يعيق انتخاب
فخامة الرئيس المطلوب اليوم إنتاج
هويته بموجب حوار البرلمان.
في المقابل المشكلة في ساحة
الشهداء معروفة للعارفين ببواطن
أم���ور ال��ح��راك ،وه��ي كيف تنجح
«طلعت ريحتكم» بوضع العربة
المطلبية أم���ام ح��ص��ان المطالب
السياسية ...في المقابل كيف تبقي
«بدنا نحاسب» اليسارية حصان
مطلب ق��ان��ون االن��ت��خ��اب النسبي
السياسي ف��ي موقعه أم��ام عربة
المطالب المطلبية.
ال تظاهرة ساحة ال��ش��ه��داء وال
ح���وار ال��ي��وم األول ف��ي البرلمان،
سيقدّم أيّ منهما أجوبة شافية على
اإلشكالية األساسية التي تعصف
بالطرفين.
وأغلب الظنّ سيت ّم ضرب موعد
ثان لتظاهرة الحراك ،لتسير مرة
أخرى تحت يافطتين أيضاً :تدعو
األول����ى ل���ر ّد م��ل��ف ال��ن��ف��اي��ات إل��ى
البلديات وتطالب باستقالة وزير
البيئة وم��ح��اس��ب��ة ع��ن��اص��ر ق��وى
األمن أوالً .والثانية تطالب بقانون
انتخابي نسبي اآلن وأوالً.
وأيضا ً في البرلمان سيضرب موعد
ثان للحوار في ظ ّل استمرار التباين
المعطل النتخابات الرئاسة ،وذلك
بين طرفين أولهما يدعو إلعطاء التيار
الوطني الح ّر ما ُسرق منه من حق على
مستوى تسييل تمثيله المسيحي في
انتخاب رئيس للبالد ،والثاني يدعو
إلى رئيس من خ��ارج معادلة إعطاء
ّ
الحق في تسمية
الغالبية المسيحية
الرئيس الماروني األول.
المهم اليوم أن تم ّر تظاهرة ساحة
الشهداء من دون أن يخالطها مشهد
«مندسين» أو «متح ّمسين» ،أو حتى
ّ
من دون أن تتحول إلى ساحتين؛
األول��ى لليسار في ري��اض الصلح،
وال��ث��ان��ي��ة لليبراليين ف��ي ساحة
ال��ش��ه��داء كما حصل ف��ي تظاهرة
السبت في  23آب الماضي.
والمهم أيضا ً على الجهة التالية أال
يفرط عقد حوار رؤساء كتل البرلمان
من أول جلسة ،وأن يصمد حتى يت ّم
وضع إخراج مناسب لفشل ال يترك
في أثره تداعيات عكسية.

يوسف المصري

وزارة الصحة العامة من المواطنين اتخاذها
للحماية وهي :تجنب الهلع والخوف والتصرف
بهدوء ،تفادي الخروج ومالزمة المنازل وإحكام
إغ�ل�اق ال��ن��واف��ذ وتشغيل المكيفات ف��ي حال
توافرها ،عدم ممارسة الرياضة كونها تتطلب
تنشقا ً كبيرا ً للهواء.
ع��دم ت��ن��اول األطعمة المكشوفة الجوالة،
وضع الكمامات الواقية او منشفة مبللة ووضع
النظارات لحماية العيون ،تناول الكثير من
السوائل خاصة الماء ،استنشاق بخار الماء
لتنظيف األنف من الغبار.
أما في حال ضيق التنفس وانخفاض ضغط
ال��دم فيجب التوجه ال��ى أق��رب مركز صحي أو
االت��ص��ال بالطبيب ،كذلك في ح��االت السعال
والصداع وااللتهاب بالعين.
وأش��ار عربيد ال��ى أن��ه «ت��م توزيع  25ألف
كمامة ب��ال��ت��ع��اون م��ع الجمعيات المختصة
ومنظمة الصحة العالمية ،مذكرا بقرار وزير
الصحة معالجة المواطنين المتضررين صحيا ً
من العاصفة الرملية على نفقة ال��وزارة ،فضال
عن وضع كافة المراكز الصحية على األراضي
اللبنانية بحال استنفار» .وأعلن عربيد قرار
الوزارة إغالق دور الحضانة على كافة األراضي
اللبنانية اليوم.

العاصفة الرملية في بيروت

زار الراعي وبحث مع مقبل الو�ضع الأمني

قهوجي :ال�شعب نزل �إلى ال�شارع لأنه موجوع
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي مع نائب رئيس
الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل األوضاع األمنية ،وأطلعه
على ما تقوم به وح��دات الجيش من تصدي في جرود
عرسال وجرود بعلبك ،إضافة إلى المداهمات واالعتقاالت
التي طالت خاليا إرهابية في عدد من المناطق.
كما وض��ع قهوجي وزي��ر ال��دف��اع في أج��واء التدابير
االحترازية المتخذة في العاصمة وخارجها لمؤازرة
قوى األمن الداخلي في حماية التظاهرات والمتظاهرين
والتدخل إذا دعت الحاجة لمؤازرة قوى االمن الداخلي في
حال خروج هذه التظاهرات عن مسارها السلمي.
كما زار قهوجي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
ال��راع��ي وأط��ل��ع��ه على «م��وق��ف الجيش م��ن مجريات

التحركات الشعبية والشبابية التي تشهدها البالد»،
معتبرا ً «أنها تعكس صرخة ووجع الناس ومعاناتهم على
مختلف األصعدة».
وأشار قهوجي إلى أنّ «الشعب نزل إلى الشارع ليقول
إنه موجوع» ،مؤكدا ً «أهمية أن يبقى التعبير تحت سقف
القانون والدستور وبعيدا ً عن العنف».
وشدّد قهوجي على «أنّ األمالك العامة هي ملك للشعب
وأنّ الجيش هو جزء من المجتمع وهو لن يتهاون في حماية
التحرك وحرية التعبير» ،مانعا ً «تحويلها عن مسارها
السلمي وأنه يحمي في الوقت نفسه االستقرار الداخلي
والمؤسسات والممتلكات العامة وأن يكون الجيش ضمانا ً
للجميع».

الراعي مستقبالً قهوجي في الصرح البطريركي

رو�سيا تدخل ( ...تتمة �ص)1
وما عرف بأزمة خليج الخنازير ،مع إصرار موسكو على التعامل مع
قرارها بالتموضع االستراتيجي في سورية كقرار ال رجعة عنه.
مسار التجاذب ال��روس��ي األميركي سيرسم خطوط التسويات
الممكنة في المنطقة حيث التنافس سيظهر ببروز حلفين متقابلين
للحرب على اإلرهاب ،ق ّررت موسكو الترجل لقيادة أحدهما فأعلنت
واشنطن البحث في سبل تنشيط حلفها المتداعي ،بينما الرهانات
األميركية التي تبدأ من تركيا تواجهها تآكل القوة التركية مع النزيف
المتصاعد الذي يواجهه الجيش التركي بصداماته مع األكراد والتي
تتقدّم على رغبة الحكومة التركية في القتال ض ّد «داعش» ،ألنّ القيمة
أي شيء يفعل في الحرب
االنتخابية لهزيمة األكراد أعلى بكثير من ّ
على «داعش» ،وعلى خلفية التوقعات التركية السلبية انتخابيا ً يبدو
الحلف األميركي في ح��ال وه��ن وتآكل ،بينما على الساحة اليمنية
راحت قطر تسترضي السعودية بإرسال وحدات عسكرية لتعويض
التردّد اإلماراتي بعد الخسائر الفادحة التي ُمني بها اإلماراتيون ،أمالً
ّ
بغض نظر سعودي لحجز
بالحصول على هامش تحتاجه في لبنان،
مقعد عاصمة الحلول قبل أن تتقدّم مسقط لحجزها.
لبنان على موعد اليوم مع سباق الحوار الذي يبدأ أولى جلساته في
مجلس النواب بدعوة من رئيسه ،وبحضور قادة القوى السياسية
األساسية ،ال يغيب عنه إال رئيس حزب القوات اللبنانية بطلب قطري،
ومقابل الحوار الحراك ال��ذي يرمي أهله وقنواته الفضائية بثقلهم
لتأمين حشود تستعيد حشود السبت في التاسع والعشرين من آب
الماضي.
السباق يتوقف على ما يجري في الحوار وما يخرج منه من إشارات
تدعو إلى التفاؤل وتزرع األمل من جهة ،وعلى ما سيحدث في ساحة
النجمة مساء ،حيث سيعرف اللبنانيون ما إذا كان استقرارهم مصانا ً
أم أنّ مشاريع ج ّرهم إلى الفوضى قد بدأت تحقق نجاحاً؟

هل تكون جلسة الحوار اليوم
الجلسة الرئيسية شبه الوحيدة؟

ترسم تجربتا حوار  2006و 2012صورة ضبابية عن حوار  2015الذي
دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ،بعدما سدّت ك ّل أبواب الحوار داخل
الحكومة التي باتت أسيرة التوافق السياسي ،واستمرار الشلل في المجلس
النيابي والفراغ الرئاسي.
وإذا كانت العاصفة الرملية التي ضربت لبنان أول من أمس قادمة من
السعودية مخلفة حاالت اختناق ووفاة في صفوف اللبنانيين جراء الغبار،
فإنّ ضبابية المواقف السياسية من االستحقاقات الداهمة لدواع خليجية
بحت ،من شأنها أن تعطل طاولة الحوار التي تواجه عاصفة شعبية هدفها
تغيير الطبقة السياسية الطائفية ومحاربة الفساد.
ومنعا ً لالحتكاك األمني ،تح ّولت ساحة النجمة أمس إلى منطقة أمنية
بامتياز ،حيث ت ّم وضع عوائق اسمنتية وأسالك شائكة وعوارض حديدية
عند المداخل تحضيرا ً للحوار وتظاهرة الحراك المدني ،وفرضت إجراءات
أمنية مشدّدة على موظفي الشركات والمطاعم المجاورة ،طاولت حتى
الصحافيين المعتمدين في المجلس والعاملين في بعض الصحف المجاورة
للمجلس النيابي.
وتلتئم هيئة الحوار الوطني اليوم في ساحة النجمة برعاية الرئيس نبيه
بري ومشاركة رئيس الحكومة تمام سالم وحضور رؤساء الكتل النيابية
(التحرير والتنمية ،الوفاء للمقاومة ،الكتلة القومية االجتماعية ،التغيير
واإلصالح ،الطاشناق ،لبنان الحر الموحد ،كتلة المستقبل ،اللقاء الديمقراطي،
وحدة الجبل ،البعث العربي االشتراكي ،كتلة نواب األشرفية ،كتلة النائب
ميشال المر ،الكتائب ،نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ،والوزير بطرس
حرب) للبحث في جدول األعمال الذي حصر في البنود السبعة :البحث في
رئاسة الجمهورية ،عمل مجلس النواب ،عمل مجلس الوزراء ،ماهية قانون
االنتخابات ،ماهية قانون استعادة الجنسية ،مشروع الالمركزية اإلدارية،
ودائما ً موضوع دعم الجيش اللبناني.
وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» «أنّ رئاسة الجمهورية ستكون البند
األول على طاولة الحوار» .ولفتت المصادر إلى «أنه من الممكن أن يرتب
المتحاورون جدول األعمال إذا اتفقوا على تعديل ترتيبها ،فالبنود التي
وضعها الرئيس بري هي ملك المتحاورين» .ولفتت المصادر إلى أنّ «االتفاق
على البند الرئاسي من شأنه أن يح ّل ك ّل البنود األخرى ،ال سيما أنّ قانون
االنتخاب يحتاج إلى قرار سياسي على ماهية القانون والدوائر ،وأكبر دليل
أنّ اللجنة الفرعية التي كانت مكلفة دراسة قانون االنتخاب لم تتوصل إلى أيّ
نتيجة النعدام التوافق السياسي بين رؤساء الكتل السياسية».
وعشية الجلسة ،حدّد فريق  8آذار في لقاء لممثليه الخطوط العريضة
لموقفه من الحوار ومن اشتراط تيار المستقبل وحزب الكتائب البحث في
الملف الرئاسي أوالً .وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ جلسة الحوار اليوم

«ستكون الجلسة الرئيسية شبه الوحيدة التي قد تعقبها جلسات رفع عتب،
أو يتوقف الحوار ،وعندها يبدأ ك ّل فريق بإلقاء اللوم على اآلخر» ،الفتة إلى
أنّ «التصريحات التي صدرت مطلع هذا األسبوع من تيار المستقبل والقوات
والكتائب أفشلت الحوار قبل أن يبدأ».

حردان :نتطلع لتطبيق
بنود الطائف اإلصالحية

وش��دّد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
على أهمية الحوار ،ولفت إلى «أننا سنطرح في الحوار الذي دعا إليه الرئيس
نبيه بري رؤيتنا ومعاييرنا بك ّل وضوح ،نحن حريصون على وحدة لبنان
واللبنانيين ،ونتطلع إلى تطبيق البنود اإلصالحية في اتفاق الطائف ،بدءا ً
من قانون االنتخاب ،إلى إلغاء الطائفية ،ونحن طرحنا قانون انتخاب على
اعتبار لبنان دائرة واحدة ،ألنه قانون يوحد بين اللبنانيين ،ونحن مع دولة
قوية وقادرة ،ومع جيش وقوى أمنية تملك القدرة ،وال تحا َرب في موازنتها أو
عديدها أو عتادها».
وقال خالل ترؤسه اجتماعا ً لهيئات المنفذيات في لبنان« :إنّ ما يطرح في
السياسة وفي الشارع يمكن القول إنه عشوائي ،فهناك شعارات متناقضة،
لكننا نحرص دائما ً على تبني مطالب الناس وننظر بحسن نية إلى هذه
المطالب المحقة ونعتبر أنّ رفع الصوت أمر بديهي كر ّد فعل على المعاناة واأللم
من الضائقة المعيشية واالجتماعية ومن شلل المؤسسات وعجز الحكومة عن
تح ّمل مسؤولياتها» .وأضاف« :نحن نعتقد أنّ الفوضى ال توصل إلى تأمين
المطالب ،بل قد ينسى الناس المطالب ويأخذوننا إلى نتائج الفوضى ،نحن
مع حرية التعبير والحراك والتظاهرات ،على قاعدة عدم الفوضى .ونحرص
دائما ً على أن ال يقع لبنان فريسة الفتنة الداخلية ،ألنه بالنسبة لنا فإنّ الوحدة
الداخلية وحماية المقاومة خط أحمر».
وفي حديث تلفزيوني مساء أمس لفت ح��ردان إلى «أننا نرى أنّ جدول
األعمال المعتمد في طاولة الحوار يؤ ّمن مصلحة البالد» ،مشيرا ً إلى «أننا
نذهب إلى الحوار بأمل أنه سينتج وليس إلتمام شكل».

عون إلى الحوار متسلحا ً
بتظاهرة يوم الجمعة

وأعلن رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون انه «إذا لم تحل
المشاكل العالقة في الحوار فسنواجه الفشل الذريع وعندها لن يكون أمام
الحكومة إال تغيير الشعب» .ورأى أنّ «ك ّل اللبنانيين يريدون قانون انتخاب
يقوم على النسبية الكاملة ألنه يؤ ّمن التمثيل العادل» ،مشددا ً على «أن المزج
بين األكثري والنسبي ال يحل المشكلة» .وأشار بعد اجتماع التكتل األسبوعي
إلى أن كتلته «ستتقدم بخطة كاملة لح ّل أزمة النفايات» ،الفتا ً إلى «أنّ نقل
المشكلة إلى البلديات ال يحلها».
واعتبرت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن العماد عون «ذاهب إلى
الحوار اليوم متسلحا ً بما أفرزته تظاهرة يوم الجمعة ،التي فرضت نفسها
على الحوار» .ولفتت المصادر إلى «أنّ العماد عون سيركز على نقطة واحدة
العودة إلى الشعب ولن يقبل أن يتجاوز أي حوار هذا الشعب الذي هو صاحب
القرار».

هل ينهي تمسك الكتائب بموقفه
الحوار من الجلسة األولى؟

واعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ،في كلمة بعد اجتماع المكتب
السياسي أن فريقه سيخوض في جلسة الحوار غدا ً معركة الرئاسة والحفاظ
على الدستور ،وشدد على أنهم كانوا على وشك ترك الحكومة .ورأى الجميّل
«أن الحراك الشعبي يتكامل مع جهود الكتائب لحل أزمة النفايات أوال ً عبر ال
مركزية النفايات ،مشددا ً على أن فريقه لن يقبل أن يكون شاهد زور».
ولفتت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى «أن حزب الكتائب جمع أمس في
المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيسه بين رفض رئيس حزب القوات سمير
جعجع للحوار وبين هجوم رئيس تكتل التغيير واإلصالح القوي فاتخذ موقفا ً
مركبا ً لجهة أنه سيواجه بالحوار اليوم ضرورة انتخاب الرئيس أوالً ،وإشارته
إلى أن وزراء الكتائب سينسحبون من الحكومة إذا لم تح ّل أزمة النفايات».
وسألت مصادر مطلعة لـ«البناء»« :هل تمسك حزب الكتائب بموقفه سينهي
الحوار من الجلسة األولى ،علما ً أنّ أحدا ً ال يراهن على انتهاء الحوار بجلسة
واحدة إال إذا كانت هناك ورشة عمل طوال النهار»؟
وأملت كتلة المستقبل في أن تكون جلسة الحوار غدا ً ممرا ً حقيقيا ً للتوجه
نحو انتخاب رئيس للجمهورية الذي يؤدّي بدوره إلى تأليف حكومة فورية
ما يؤدّي إلى قانون انتخابات جديد .وطالبت الكتلة بعد اجتماعها األسبوعي
بعقد جلسة حكومية مفتوحة لح ّل أزمة النفايات وتسمية المعرقلين لخطة
حل األزمة.

غريب :ح ّل ملف النفايات
سيكون ثمرة الحراك الشعبي

في موازاة ذلك ،وعلى وقع جلسة الحوار ،تستكمل اليوم في ساحتي رياض
الصلح وساحة الشهداء التحركات الميدانية التي بدأتها مجموعات الحراك

المدني في بيروت والمناطق ،عقد اجتماع تنسيقي بين كل الحمالت ،حملة
«طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» وحمالت أخرى وتم االتفاق على توحيد
الكلمات والشعارات والحفاظ على سلمية التحرك الذي سيكون عند الساعة
العاشرة صباحا ً والساعة السادسة مساء.
وكانت حملة «بدنا نحاسب» نفذت اعتصاما ً أمام شركة الكهرباء عصر
أمس وأعلنت في بيان «أن هناك فسادا ً كبيرا ً في قطاع الكهرباء لكن ال نستطيع
أن نحاسب إال بكشف المعلومات» ،موضحة أن «هناك الكثير من المعلومات
وجهت إلى القضاء اللبناني عن فساد قطاع الكهرباء منذ التسعينات وحتى
اليوم ،والدليل أن أكبر فضيحة أن يسرق  30مليار دوالر على الكهرباء،
والناس ال تزال تعيش على نور الشمعة» .وكشفت الحملة أن «خطة الكهرباء
التي وعد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحجزت لها أموال تبلغ
مليار و 200مليون دوالر وعرفت بخطة باسيل ،استهلكت إلى اآلن  400مليون
دوالر ،من دون أن ينفذ منها البند األساس وهو بناء معامل جديدة».
وأكد رئيس التيار النقابي المستق ّل حنا غريب لـ«البناء» أنّ الحوار «هدفه
ضرب الحراك من أجل االستئثار بالحكم» .ولفت إلى «أن تحركنا عصر
اليوم من أجل إقرار المطالب المتعلقة بإيجاد حل ألزمة النفايات بعيدا ً من
المحاصصة والرواتب والكهرباء وإقرار قانون انتخابي جديد يضع جانبا ً
هذه الطبقة السياسية التي تغتصب الشرعية في البلد وتمتص دم اللبنانيين،
وتعتقل األبرياء الذي يتظاهرون لتحقيق لقمة عيشهم وتقمع الشعب».
وإذ لفت إلى «أن هذا الحراك الشعبي ولد من رحم هيئة التنسيق النقابية
التي توحد ضدها فريقا  8و 14آذار لضرب حقوق األساتذة والموظفين» ،أشار
إلى «أنه يدعم ويؤيد بقوة هذا الحراك» ،معتبرا ً «أن هناك تالوين مختلفة
وخصوصيات مختلفة ،لكن الهدف واحد في الحراك الموحد» .واعتبر «أن
إيجاد حل لملف النفايات اليوم سيكون ثمرة نضال هذه التظاهرات وسوف
يعطينا الزخم والمزيد من القوة والضغط في حربنا ضد الفساد وحل أزمة
الكهرباء وإقرار السلسلة».
في المقابل ،شددت أوساط سياسية لـ«البناء» على «أن الحراك الشعبي
بات في مأزق ،فاألميركيون وبهدف الترويج لميشال سليمان ثان حركوا
بعض المنظمات المنطوية تحت شعار المجتمع المدني ،غير أن تظاهرة التيار
الوطني الحر يوم الجمعة جاءت لتقطع الطريق على ذلك».

حزب الله في بكركي:
عون مرشحنا

في سياق آخر ،يزور وفد من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي
إبراهيم أمين السيد الصرح البطريركي في بكركي لالجتماع بسيده البطريرك
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين
عبر اللجنة الثنائية للحوار .وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أن حزب الله
على تواصل دائم مع البطريرك الماروني عبر لجنة الحوار التي تجتمع بشكل
دوري بعيدا ً عن اإلعالم» .ولفتت المصادر إلى «أن الوفد سيؤكد على موقف
الحزب الثابت والداعم والمؤيد لترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية وأنه
لن يتراجع عن موقفه إال إذا قرر العماد عون تسمية مرشح آخر للرئاسة»،
مشددة على «أن حزب الله ف ّوض العماد عون بالملف الرئاسي وهذا ال عدول
عنه» .كما سيبلغ الوفد البطريرك الراعي موقف الحزب من ضرورة إقرار
قانون انتخابي.
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