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حمليات  /تتمات

اعت�صام نهاري بالتزامن مع جل�سة الحوار وم�سائي مع احتفال خطابي �أكد ا�ستمرار التحرك
بينما كان أركان الحوار يتوافدون إلى مبنى المجلس النيابي في ساحة
النجمة ،تجمع في محيطه عشرات الشبان من مجموعات الحراك المدني في
تح ّرك وصفه القيّمون عليه «بالرمزي» ،على رغم اإلجراءات األمنية المشددة
التي فصلت بين المتحاورين والمعتصمين ،حيث أقفلت كل المداخل التي تؤدي
إلى المجلس من قبل القوى األمنية ،بدءا ً من الصيفي وصوال ً إلى مداخل شارع
الحمرا ،وأُفرغت مواقف السيارات في المنطقة ،واقتصر الدخول إلى المجلس
على بعض الموظفين والصحافيين المعتمدين الذين استحصلوا على بطاقات
أعدت خصيصا ً لتغطية جلسة الحوار.
ووسط هذه التدابير تج ّمعت الحركات الشبابية من حملة طلعت ريحتكم»
و«بدنا نحاسب» وهيئة التنسيق النقابية» وحملة «بدنا وطن» منذ الصباح
أمام مبنى جريدة «النهار» عند مدخل مجلس النواب قبل انعقاد الحوار.
وأقام عدد من الشبّان حاجزا ً مقابل القاعدة البحرية على مدخل المجلس،
ورشقوا بالبيض بعض مواكب السياسيين التي دخلت إلى المجلس وأطلقوا
هتافات ضدهم ،وترافق ذلك مع تدافش مع القوى األمنية.
وعلّق بعض المعتصمين على الشريط الشائك صورة تجمع مختلف النواب
تحت عنوان «عالبيت» وكتبوا على األرض «جدار الفساد».
وبالتزامن ،قطع عدد من المعتصمين الطريق البحرية في اتجاه بيروت
لبضع دقائق ثم أعادوا فتحها الحقاً.
وقبيل انتهاء جلسة الحوار ،غادر المعتصمون نقطة التجمع تحت مبنى
«النهار» في اتجاه المداخل البحرية في محاولة العتراض المواكب أثناء
خروجها من المجلس.
وقبل فض االعتصام ،ألقى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة
محفوض كلمة طلب فيها من كل الشعب الحضور عند السادسة مساء لتوجيه
رسالة كبيرة للجالسين في المجلس النيابي.
وتوجه إلى المتحاورين قائالً« :أدرت��م ظهركم لهيئة التنسيق النقابية
وتسيئون فهم هذا الحراك المدني الكبير ،وإذا أكملتم سيكبر هذا الحراك ويكبر
ويكبر ويطيحكم وال أحد يقدر أن يضبطه بأي اتجاه سيذهب .حتى اللحظة
نحن ق��ادرون مع الشباب والصبايا على ضبط هذا الحراك في شكل سلمي
ديموقراطي ،وإذا لم تسمعوا هذا الحراك فهو ذاهب في اتجاه ال أحد قادرا ً على
إيقافه وسيطيح الطبقة السياسية في البلد».
وكانت كلمة لرئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر أكد فيها أن
«الرابطة وهيئة التنسيق النقابية هما أول من رفع الصوت مطالبين بتصويب
مسار السلطة ومكافحة الفساد والهدر وتفعيل المؤسسات الدستورية وأجهزة
الرقابة والتفتيش والمحاسبة ،وها هي الطبقة الحاكمة التي ص ّمت آذانها
وأدارت ظهرها إلى كل المطالب وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب ،تنغمس
بالنفايات ولم تستطع حتى اآلن إيجاد حل لها».
وق��ال« :نحن مع الحراك الشعبي السلمي والحضاري ونتمنى أن يكبر
ويتوسع ويشارك فيه جميع اللبنانيين .وعلينا حمايته وإنجاحه بكل الوسائل
ألن فشله يعتبر نكبة تضاف إلى نكبات هذا الوطن».
وختم خاطر« :أن أهل الحوار هم أمام امتحان مصيري وعليهم إيجاد حلول
سريعة للمشاكل الحياتية التي يعاني منها اللبنانيون أوالها مشكلة النفايات
قبل هطول األمطار وصوال ً إلى تعديل وإقرار سلسلة الرتب والرواتب من خالل
دورة تشريع استثنائية أو الدورة العادية ابتداء من منتصف الشهر المقبل».

األيوبي

وفي خطوة إيجابية ،من قبل القوى األمنية في التعامل مع المتظاهرين،
تحدّث قائد شرطة بيروت العميد محمد األيوبي من خلف الشريط الشائك إلى
المعتصمين ،وحاول إعطاءهم المياه لكنهم رفضوا.
وتعليقا ً على التح ّرك ،أبدى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ارتياحه
لعدم وق��وع ح��وادث في وسط بيروت أم��س ،آم�لاً في «بقاء التحرك في إطاره
السلمي وضمن سقف القانون».
وأفاد حساب المشنوق على «تويتر» انه يتابع اعتصام الحراك المدني في
وسط بيروت مع قيادة قوى األمن الداخلي ويتلقى التقارير لحظة بلحظة.
وبالتزامن ،واصل المعتصمون العشرة أمام مبنى اللعازرية حيث مكاتب وزارة
البيئة إضرابهم عن الطعام .وأعلن الناشط أحمد مرتضى وهو كفيف انضمامه إلى
المضربين عن الطعام أمام وزارة البيئة مطالبا ً بإقرار قانون حقوق المع ّوقين.
وتع ّرض أحد المضربين ويدعى أحمد أمهز إلى وعكة صحية وتم إسعافه.

احتفال مسائي وتجهيزات فنية

وعند السادسة عصراً ،نفذ حشد كبير من ناشطي المجتمع المدني في مختلف
المناطق ،اعتصاما ً في ساحة الشهداء ،ألقيت خالله عدد من الكلمات لممثلي
هيئات المجتمع المدني ،ومشاركين من مختلف المناطق .وقد حمل المشاركون
األعالم اللبنانية والالفتات ،التي تتضمن سلسلة مطالب أبرزها :حل مشكلة
النفايات ،إيجاد قانون انتخابي على أساس النسبية ،وقانون إيجارات عادل.
رحبت فرح الشاعر
وفي بداية االحتفال ،ال��ذي نقل عبر شاشات عمالقةّ ،
بالمتظاهرين ،ووجهت تحية إلى «العلم اللبناني المرفوع وحيداً ،في هذه
التظاهرة» ،ومثلها إلى «المناطق التي تظاهرت».
ثم ألقت صفاء أبو فرح من منطقة البقاع كلمة ،أكدت فيها «استمرار التحرك
حتى تحقيق المطالب».
وألقى جهاد جنيد من طرابلس كلمة ،تحدث فيها عن «جبل النفايات في المدينة
ووصول البطالة إلى  70في المئة وسقوط أكثر من  200شهيد» ،وطالب أهل مدينة
طرابلس بـ«وضع أيديهم بيد بعض ضد نواب المدنية ألنهم ال يمثلوننا».
وألقت عدرا قانصو من مدينة النبطية كلمة ،لفتت فيها إلى «استمرار إقفال
معمل النفايات وتراكمها في الطرقات» ،مؤكدة «استمرار المحاسبة» ،وطالبت
المسؤولين بـ«الرحيل».
ومن منطقة إقليم الخروب ألقى مازن المعوش كلمة ،فقال إنه يتحدث باسم
أهالي بلدته برجا ،وإنهم يقفون ضد الفساد ،وإن النساء مريضات بالسرطان
بسبب مطمر النفايات ومن دخان شركة سبلين» ،وأعلن أن «برجا ستثور ،ولم
تعد تقبل أن تكون تحت أمرة شخص إقطاعي».
وألقت كلمة الجبل ميرا أبو فخر الدين ،فتحدثت عن «فقدان الطبابة» ،متوعدة
بـ«عدم السكوت» ،ودعت أهالي الجبل إلى «كسر حاجز الخوف وأن يتحركوا».
وألقى أحمد يونس من صور كلمة ،فقال« :من الجنوب المقاوم ،أوجه تحية لكم
ألنكم لبنان الحقيقي ،فمثلما صمدنا وقاومنا المحتل ،سنتابع لتحرير المواطن من
الفساد وصوال ً إلى إقامة لبنان الحر المستقل» ،وتحدث عن «جبل النفايات قرب
برك رأس العين» ،معتبرا ً أنه «يشكل خطرا ً على المياه الجوفية وصحة الناس».
وعن منطقة عكار ألقت خنساء الزين كلمة ،توجهت فيها إلى نواب المنطقة

البدء من لحظة ( ...تتمة �ص)1
واالجتماعية ،وثمة طريقان ال ثالث لهما في
معادلة اليوم ،إما قرار حرب الحتالل سورية
وإسقاط دولتها وجيشها ورئيسها ،انطالقا ً
من المواقف العدائية التي يتمسك بها قادة
الغرب ،ودون ذلك العجز عن خوض حرب
ج�� ّرب ال��غ��رب خوضها تحت ع��ن��وان الملف
الكيماوي السوري وجلب ألجلها أساطيله
وتراجع ،وهي حرب ال تملك جوابا ً عن كيفية
تفادي تكرار التجربة العراقية لجهة الفرص
التي ستمنحها لتج ّذر اإلره���اب ،في مقابل
أي
الته ّرب الجامع لدول الغرب وحلفائها من ّ
قتال بري ،مقابل التسليم بأنّ الحرب البرية
ه��ي األس�����اس ،ن��اه��ي��ك ع��ن خ��ط��ر االنفجار
الكبير في حال الحرب الذي سيصيب التفاهم
النووي مع إيران وسيصيب أمن «إسرائيل»،
والبديل الوحيد المتاح هو ،أن تبدأ السياسة
م��ن نقطة ال��ت��ع��ادل ،وب��واب��ت��ه��ا ال��ت��خ��ل��ي عن
ال��ل��غ��ة ال��خ��ش��ب��ي��ة ح���ول رف���ض ال��ت��ع��اون مع
الدولة السورية وجيشها ورئيسها ،فيفتتح
الكالم وزي��ر خارجية إسبانيا ويليه زميله
النمساوي ،ويصل الدور إلى وزير خارجية
بريطانيا كبداية ت��ح�� ّول أطلسي ،والعنوان
«نتعاون مع األسد».
 إقليميا ً حيث تحت ّل العالقة السعوديةاإلي��ران��ي��ة ،ال��م��ك��ان��ة ال��م��ح��وري��ة ف��ي صناعة
المشهد ،وحيث يشكل اليمن ساحة تسجيل

ال��ن��ق��اط ال��م��ت��ب��ادل��ة ،تعطلت ال��س��ي��اس��ة ألنّ
ال��ح��س��اب ال��س��ع��ودي ب��ال��ق��درة ع��ل��ى تحقيق
ال��ن��ق��اط ان��ط��ل��ق م��ن ق����راءة وج����ود جغرافيا
يمنية مفتوحة أمام قوات الخليج وصوالً إلى
صنعاء ،تتلى بعدها دعوات االستسالم على
حلفاء إيران ،وتسارعت التطورات التي قالت
إنّ الجغرافيا مزروعة باألشواك التي تدمي،
وتساقط العشرات من جنود جيوش الخليج،
وت��ب��ل��ورت مالمح م��ا سيكون عليه الوضع
لشهور مقبلة م��ن دون وج���ود أف��ق لتغيير
المسار ،فإما ت��و ّرط عسكري كبير وشامل
غير مضمون العواقب أو أن تبدأ السياسة،
وقبل أن تتواتر األنباء التركية السيئة عن بدء
الخروج من المسرح اإلقليمي بعد االنتخابات
المقبلة خالل أق ّل من شهرين ،وفقا ً لنصيحة
الرئيس ب��اراك أوباما للملك سلمان بن عبد
العزيز ،وللسياسة عنوان واحد هو مسقط
وليس الدوحة ولو استرضت قطر السعودية
بعدما أرسلت ألف جندي للقتال في اليمن.
 لبنانيا ً وع��ل��ى م��س��اري ،التنافس بينالخيارات الرئاسية ،والتنافس بين طاولة
ال��ح��وار وساحة ال��ح��راك في المقابل ،بدأت
الرهانات ذات السقوف العالية باالنخفاض،
فعلى ال��م��س��ت��وى ال��رئ��اس��ي ،ش��ك��ل الحوار
وارت������ض������اؤه ،إع���ل��ان ت��س��ل��ي��م باستحالة
االنفراد والرهان على موازين القوى لفرض

الخيارات ،فال ترشيح العماد ميشال عون أو
مكانته المحورية في صناعة الرئيس العتيد
تصنعهما تلقائيا ً انتصارات ح��زب الله في
ميادين الحرب والمتغيّرات اإلقليمية لمرحلة
ما بعد التفاهم النووي ،من دون التواصل مع
الفريق اآلخر ،وال الرهان على اختراق جدار
حلفاء العماد عون لعزله وإدارة الظهر له بدا
ذا ج���دوى ،وص���ار ال��ح��وار ترجمة لتسليم
متبادل بمحورية دور العماد ع��ون مقابل
م��ح��وري��ة رض��ا ت��ي��ار المستقبل ومحورية
وس��اط��ة ال��رئ��ي��س نبيه ب���ري .وع��ل��ى المقلب
اآلخر ،ظهر الحوار على رغم مساره المستق ّل
النابع من االستعصاء السياسي أنه استجابة
لضغط الغضب الشعبي وخشية من انفجار
ي��ق��وده م��ج��ه��ول إل���ى ح��ي��ث ي��دخ��ل ال��ب��ل��د في
الفوضى ،ويدخل العبون من خ��ارج نطاق
السيطرة ،بينما ب��دا تراجع نسبة الحماسة
الشعبية بحجم الحشود ال���ذي بلغ تقريبا ً
نصف المشتركين في تظاهرة السبت األخير
من شهر آب الماضي ،وب��دا االنقسام على
الناشطين في ق��راءة األه��داف والتكتيكات،
كما شعورهم ب�لا ج��دوى سياسة الصدام
المفتعل وتسبّبها بانفكاك الناس عن الحراك،
فوقع التعادل الرئاسي ومعه التعادل بين
الحوار والحراك ،لتبدأ من هنا السياسة.
ناصر قنديل

المعتصمون
بالقول« :إن عكار ليست مزبلة ،ونحن المحرومون ولستم أنتم ،وأنتم ال
تمثلوننا».
وألقت ريتا حايك وبديع أبو شقرا كلمة لجنة الدعم الفني ،فوجها التحية
للحضور مطالبين إياهم بـ«أن يبقوا حلوين».
ثم توقف المشاركون عن إلقاء الكلمات احتراما ً لرفع أذان المغرب.
وأش��ارت عريفة الحفل إلى «تظاهرات حصلت في بلدان االغتراب شاركت
اللبنانيين هنا ،في تحركهم في بيروت» ،ثم تال عدد منهم وعبر شاشات عمالقة
الكلمات التي ألقوها للمناسبة.
وألقت دنيا العياش ،كلمة حملة «إقفال مطمر الناعمة» ،فوصفت الحضور
بأنهم «عاصفة بشر نزلوا كي يقولوا نعم للدولة وال لدولة الفساد» ،وقالت:
«نحن هنا من كل المناطق والمذاهب ،وهذا ليس جديدا ً في وحدتنا ،أما األمر
الجديد فهو وجودنا ضد حوارهم».
وأضافت« :استطعنا إقفال مطمر الناعمة ،وهدمنا جدار العار ،وكل مرة تزداد

قوتنا ،لذا دقوا ناقوس الخطر واجتمعوا ضدنا» ،مؤكدة «وحدة المشاركين في
التظاهرة ووح��دة لبنان ،والمشاكل التي تجمعنا في غياب الكهرباء والمياه
والتعليم والصحة وفرص العمل» ،الفتة إلى أن «مشاكل المسؤولين ،تكمن في
روائح الفساد التي تفوح منهم ،وهذه مشاكل تخصهم وحدهم».
وتوجهت بالقول إلى الطبقة السياسية «نحن الشعب والطالب وأصحاب
العمل والعمال ،نهضنا السترجاع استقالليتنا ،وكي نكون دولة ديمقراطية ،وأن
نتحرر من قيود المحسوبية» ،مؤكدة «االستمرار في التحرك لتحقيق المطالب
كلها».
بعد االنتهاء من إلقاء الكلمات ،قام المتظاهرون بدق المسامير في نعش رمزي،
س ّموه «نعش النظام الطائفي» ،ثم توجهوا إلى أمام مقر وزارة البيئة ،للتضامن
مع الشبان المضربين عن الطعام منذ  8أيام ،بعدما أنشدوا النشيد الوطني.
وتحدث باسم المضربين عن الطعام وارف سليمان ،فأكد «االستمرار في
اإلضراب عن الطعام حتى تحقيق المطالب ،وهي استقالة وزير البيئة».

العا�صفة الرمل ّية تنح�سر اليوم
ونقل المزيد من حاالت االختناق �إلى الم�ست�شفيات
استم ّر لبنان أم��س تحت وط��أة
العاصفة الرملية حيث سجل المزيد
غصت
م��ن ح���االت االخ��ت��ن��اق ال��ت��ي ّ
بها المستشفيات ف��ي العديد من
المناطق.
وكما في بيروت ،بقيت مسيطرة
على أج��واء صيدا ومنطقتها لليوم
الثاني على التوالي ،حيث بدا الجو
ضبابيا ً وس��ط ارت��ف��اع في درج��ات
ال��ح��رارة ،وان��ع��دام ج��زئ��ي للرؤية
تأثرت بها حركتا الصيد والمالحة
البحرية في الميناء .فيما استمرت
ح��رك��ة ال��س��ي��ر طبيعية ،وح��رص
عناصر شرطة السير على وضع
الكمامات للوقاية من الغبار.
وسجل في الليلة قبل الماضية
إدخ�����ال  11ح��ال��ة إخ��ت��ن��اق ال��ى
مستشفى ص��ي��دا الحكومي ج��راء
العاصفة.
وشهدت مدينة صور وقضاؤها،
أج��واء شبه مشلولة ،وسط إرتفاع
في درجات الحرارة ،وإنعدام جزئي
للرؤية.
ول���زم ب��ع��ض ال��س��ك��ان منازلهم
نتيجة العاصفة ،وم��ن خ��رج منهم
استخدم كمامة تقيه ال��غ��ب��ار .أما
المؤسسات الرسمية والمدارس فقد
أقفلت أبوابها في المدينة ،على خالف

المؤسسات واإلدارات الخاصة التي
تابعت يومها بشكل عادي .وتأثرت
حركة المالحة البحرية ف��ي مرفأ
ص��ور التجاري بالعاصفة ،ول��زم
الصيادون الميناء.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى ،س��ج��ل��ت في
الساعات الماضية ح��االت اختناق
وضيق في التنفس تطلبت دخول
المستشفيات .وأكد رئيس مستشفى
ح��ي��رام ف��ي ص��ور ال��دك��ت��ور سلمان
عيديبي ،أن المستشفى مفتوحة أمام
جميع المواطنين ،وأن أكثر المتأثرين
بموجة الحر والغبار كانوا من فئة
المسنين واألط��ف��ال ،ال��ذي��ن م��ا زال
بعضهم في المستشفى فيما خرج
آخرون.
وفي مرجعيون ،ب��دأت العاصفة
باإلنحسار بعد ظهر أم��س ،إالّ أن
شبه شلل خ� ّي��م على ق��رى منطقة
مرجعيون ،إذ اقفلت المؤسسات
الرسمية وال��م��دارس فيما تابعت
المؤسسات واالدارات الخاصة يومها
في شكل طبيعي.
وف��ي ب��ش��ري ،تسببت العاصفة
بـ  6ح��االت إختناق ،بحسب مدير
مستشفى بشري الحكومي الدكتور
ي��وس��ف ط����وق ،ال����ذي ق����ال« :إن
اإلصابات جميعها عولجت إال حالة

واحدة تم إبقاء المريض بالمستشفى،
وذلك لكبر سنه».
واس��ت��ق��ب��ل مستشفى الضنية
ال��ح��ك��وم��ي  17م��ري��ض��ا ً م��ص��اب �ا ً
ب��إخ��ت��ن��اق أو ض��ي��ق ف��ي التنفس،
م��ن��ذ ب���دء ال��ع��اص��ف��ة ال��رم��ل��ي��ة ي��وم
اإلثنين الماضي ،كان آخرهم أربعة
أشخاص نقلوا مساء أول من أمس
إلى المستشفى.
وغادر معظم المرضى المستشفى
بعد تلقيهم العالج الالزم ،بإستثناء
عجوز كبير في السن ما يزال يعالج.

مو�سكو تك�سب ( ...تتمة �ص)1
ش��روط ال��ن��زول ال��ه��ادئ ع��ن شجرة التصعيد م��ن جهة،
وم��راع��اة الحلفاء أصحاب المواقف المتشنجة من جهة
أخرى ،وتهوينا ً على بعض المعارضة الضروري إشراكه
في الح ّل السياسي لتسويغ التراجعات من جهة ثالثة .فبعد
كالم صريح وواضح من وزيري خارجية ك ّل من أسبانيا
والنمسا خرج وزير خارجية بريطانيا أمام مجلس العموم
ليتحدّث عن الرئيس األسد كشريك في صناعة االستقرار،
في توقيت متسارع ينسجم مع وجهة الحركة الروسية.
ف��ي ه��ذا المناخ ك��ان لبنان ينجح ف��ي التقاط الفرصة
لصناعة مختبر الخيارات التفاوضية عبر طاولة الحوار
التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وحيث لم
يكن المعيار ال��ذي تقيس به القوى المعنية بتهيئة لبنان
ل��دخ��ول ال��رب��ع الساعة األخ��ي��ر م��ن ال��ح��روب ،م��دى نجاح
الجلسة األول��ى في تحقيق تقارب أو إنجاز تفاهمات ،بل
كان سقف الطلب هو منع الفشل ،وتخطي خطر انفراط
عقد الحوار ،ليكون منصة ومنبر ومائدة ،لمرحلة نضج
الحلول فيتلقى اإلشارات اإليجابية من المناخات الدولية
واإلقليمية ويالقيها ويلبننها ،كما يشرح الرئيس بري،
وعندها ي��ب��دأ البحث ال��ج��دي ف��ي االستحقاق الرئاسي،
وتخطي ال��ح��وار لخطر الخطوة األول���ى ونجاحه بكسر
يفسران درجة الحرارة المقبولة التي رافقت بعض
الجليد ّ
المساجالت.
ال��ح��وار هنا مسار وليس خطوة ،ووج��ود ال��ح��راك في
ج���واره ب��ات عنصرا ً ذا ف��ائ��دة ب��دالً م��ن أن يكون عنصرا ً
سلبيا ً يضغط لحساب أخطار الفوضى ،فقد أدّى ضغط
الرأي العام على الحراك والحوار معا ً إلى إيصال رسالة
مزدوجة مضمونها ،ممنوع الفشل ،الفشل في الحوار هو
انفراط عقد الطاولة وال��رأي العام كان حاضرا ً ومستعدا ً
ك��ي يحمل م��ن ي��ق��ود للتصعيد ويتسبّب بتفجير طاولة
ال��ح��وار خسائر ال يحتملها أم���ام ال���رأي ال��ع��ام فانضبط
المشاركون تحت ه��ذا السقف ،والفشل في ال��ح��راك هو
أخذه للتصادم المجاني والسقوف العالية ،وكانت الرسالة
من الرأي العام بعد تجارب الصدامات المفتعلة والتصعيد
ب�لا ه���دف ،ه��ي تخفيض م��ن��س��وب ال��م��ش��ارك��ة ،فخفض
القيّمون على ال��ح��راك سقوفهم نحو القضايا المطلبية،

وتفادوا التصادم المفتعل ،وانضبط القيمون على الحراك
فم ّرت التظاهرة بسالم ،وهكذا تالقت مع انعقاد الحكومة
لبحث ملف النفايات الذي يبقى إنجازه أولوية لبنانية تلزم
الحراك والحكومة بعدم تخطيه أو محاولة تمييعه ،ليتالقى
الحوار والحراك في إنتاج مناخ ضاغط كان وراء االجتماع
الحكومي الذي تخطى التحفظات واالنقسامات ألنّ الرأي
العام كان حاضرا ً للمحاسبة.

جولة أولى من الحوار
تنتهي بال نتائج

وكما كان متوقعا ً عقدت الجولة األولى من الحوار الذي دعا إليه
رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر أمس في المجلس النيابي،
وعلى رغم أهمية انعقاد هذا الحوار وجلوس معظم األطراف على
طاولة واحدة في ظل االنقسام السياسي الحاد بينها وانسداد أفق
الحلول ،إال أن المتحاورين لم يتوصلوا في الجولة األولى إلى أي
نتيجة ال سيما في ملف الرئاسة البند األول على جدول األعمال،
فأرجأ الرئيس بري الجلسة إلى يوم األربعاء الواقع فيه 16
أيلول الساعة الثانية عشرة ظهراً ،وأبدت كل كتلة نيابية خالل
الجلسة موقفها من االستحقاقات المقبلة ال سيما انتخاب رئيس
للجمهورية ،وش��دد جميع المتحاورين على ض��رورة االهتمام
بالقضايا المطلبية في ظل تصاعد وتيرة الحراك الشعبي.
واستهلت الجلسة بالنشيد الوطني ،ثم بادر بري إلى القول:
«هذه الطاولة المستديرة ستبقى في هذه القاعة ،وإن شاء الله أن
ال نحتاج إلى حوار ثان ،لكنها ستكون مخصصة أيضا ً الجتماعات
أخرى إن على صعيد اللجان أو المؤتمرات أو غير ذلك».
ولفت إلى أن «األزم��ة السياسية التي من عناوينها الكبرى
الشغور الرئاسي وتعليق التشريع والتفكك الحكومي واألزمة
االجتماعية» .وشدّد على أن «األزمة االجتماعية التي من مظاهرها
البارزة فضيحة النفايات تحتاج إلى إنجاز الحوار بحلول ناجحة
وناجعة وسريعة ،ألنّ االستمرار في لعبة عض األصابع الجارية
إنما تتم على حساب الوطن والمواطن».
وأردف الرئيس ب��ري« :نجتمع لنحاول وضع حلول عادلة
ومخارج صحيحة وهذا األمر يحتاج إلى توحيد المواقف ال إلى
حوار الطرشان ،إن الوطن يناشدكم االتفاق متمنيا ً ألاّ يكون قد
فات الوقت وأن نتمكن من رسم خريطة طريق لعبور االستحقاق
الرئاسي وإطالق عمل التشريع لوضع القوانين الرئيسية التي
ترسم صورة لبنان غدا ً وإخراج السلطة التنفيذية من واقع التفكك
وتنشيط أدواره��ا» .واعتبر «أن هذا االجتماع يشجع اآلخرين
للحوار من أجلنا ويعطي اندفاعة سياسية جديدة ،ليس على
مستوى لبنان فحسب بل على مستوى المنطقة» .وتابع« :كل

البالد العربية أو أكثرها هي بحاجة لحوار ،عدا ذلك أيها السادة
فإننا سننتظر أن يأخذ أحد بيدنا إلى إحدى العواصم ليتم إبالغنا
المخرج الذي نوافق عليه وتعليق لبنان على مسمار في حائط
الشرق األوسط إلى لحظة انفجار جديد .فهل نستحق لبناننا».
وطرح رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان «مجموعة من المعايير التي على أساسها يقارب الحزب
القومي استحقاق رئاسة الجمهورية ،وأه ّم هذه المعايير أن يكون
قويا ً قادرا ً على حماية الدستور وعلى ترجمة الخيارات التي نص
عليها اتفاق الطائف وتكون لديه إرادة لتحقيق البنود اإلصالحية
من االتفاق التي أهملتها الطبقة السياسية منذ سنوات طويلة».
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد« :علينا
أن نتفق على اسم رئيس لديه عقل سيادي ورؤية سيادية لكي
نكون قادرين على ائتمانه على السيادة ،نحن نريد رئيسا ً قويا ً ذا
شعبية كبيرة ،نريد انتخاب الرئيس الماروني الذي يش ّكل عنصرا ً
من عناصر االستقرار الداخلي واإلقليمي والدولي».
ودعا رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون إلى
«جعل هذا المجلس الحالي مجلسا ً تأسيسياً ،فإما أن نعدّل المادة
 49لنجعل انتخاب الرئيس من الشعب ،خصوصا ً أنّ هذه المادة
عدّلت أكثر من مرة ألسباب أق ّل أهمية أو أن يقوم هذا المجلس
بإقرار قانون انتخابي جديد» .وسأل عون« :لماذا المسيحي ال
يستطيع أن يختار الرئيس الذي يمثل األكثرية المسيحية»؟
وشدّد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على «أنّ االنتخابات
مسؤولية والرئيس .« master keyولفت السنيورة إلى «أن
خريطة الطريق تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ،حكومة ،قانون
انتخاب ،انتخابات نيابية».
ولفت رئيس حزب الكتائب سامي الجميل إلى «أننا ال يمكن
أن نوصل أيّ مرشح من األقطاب األربعة الموارنة إلى رئاسة
الجمهورية ،صحيح أنّ الرئيس أمين الجميّل مرشح حزب
الكتائب ،لكننا لن نعطل هذا االستحقاق ولذلك فإني اقترح رئيسا ً
إداريا ً وحكومة تكنوقراط لتقطيع المرحلة».
وكانت شهدت الجلسة تالسنا ً بين ميشال عون والسنيورة
توسع ليشمل الوزير بطرس حرب ،على خلفية مطالبة رئيس
ّ
تكتل التغيير واإلصالح باالحتكام إلى الشعب في انتخاب رئيس
للجمهورية ،وإقرار المجلس الحالي الذي يعتبره تأسيسيا ً قانون
انتخاب جديداً.
وبعد جلسة الحوار التي استمرت حوالى ثالث ساعات،
تال األمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ،بيانا ً مقتضبا ً
ج��اء فيه« :بعد أن افتتح دول��ة الرئيس نبيه ب��ري الجلسة
بكلمة ،تحدث المشاركون عارضين وجهة نظرهم في القضايا
المطروحة مع التركيز على البند األول المتمثل بانتخاب رئيس
الجمهورية والخطوات المطلوبة للوصول إلى هذا األمر ،وحدد
موعد الجلسة المقبلة يوم األربعاء الواقع فيه  16أيلول الساعة

الثانية عشرة ظهراً».
وبالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار في ساحة النجمة ،تجمع
عدد من المعتصمين من الحراك المدني أمام المجلس النيابي
رفضا ً النعقاد الحوار والمتحاورين وقام بعضهم برشق البيض
باتجاه سيارات الشخصيات التي تحاول الدخول إلى مجلس
النواب من خالل المسرب الوحيد المفتوح نحو ساحة النجمة.

تظاهرة حاشدة للحراك المدني

وبعد انتهاء جولة الحوار األول��ى وعلى وقع انعقاد جلسة
مجلس الوزراء في السراي الحكومي ،لبى حشد كبير من ناشطي
المجتمع المدني في مختلف المناطق ،الدعوة إلى االعتصام ،الذي
بدأ عند السادسة من مساء اليوم في ساحة الشهداء ،ألقيت خالله
عدد من الكلمات لممثلي هيئات المجتمع المدني ،ومشاركين من
مختلف المناطق .وقد حمل المشاركون األعالم اللبنانية والالفتات،
التي تتضمن سلسلة مطالب أبرزها :حل مشكلة النفايات ،إيجاد
قانون انتخابي على أساس النسبية ،وقانون إيجارات عادل.
وبعد االنتهاء من إلقاء الكلمات ،قام المتظاهرون بدق المسامير
في نعش رمزي ،أسموه «نعش النظام الطائفي» ،ثم توجهوا إلى
أمام مقر وزارة البيئة ،للتضامن مع الشبان المضربين عن الطعام
منذ  8أيام ،بعدما انشدوا النشيد الوطني.
وطالبت حملة «طلعت ريحتكم» بـ»استقالة وزي��ر البيئة
ومحاسبة وزير الداخلية وكل من اعتدى على المتظاهرين وإطالق
سراح المعتقلين» .ولفتت إلى أن «المشاكل جمعتنا كي نصرخ
بوجه حوار التآمر علينا».
وبعد انتهاء االعتصام توجه عدد من الشبان الذين شاركوا فيه
باتجاه السراي الحكومي وحاولوا إزالة األسالك الشائكة ،ورموا
المفرقعات النارية باتجاه القوى األمنية إال أنها لم ترد.

جلسة ماراتونية لمجلس الوزراء

ب��دأت النتائج األولية النعقاد طاولة الحوار بالظهور على
صعيد تفعيل المؤسسات ال سيما مجلس ال��وزراء الذي انعقد
في جلسة استثنائية ماراتونية دامت ست ساعات انتهت بإقرار
خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات ،وذلك بحضور
وزراء حزب الله وتيار المرده والطاشناق ووزير التربية الياس
بو صعب الذي أشار قبل دخوله الجلسة إلى أن «حضوري جلسة
الحكومة رسالة إيجابية عن جدية تعاطينا بملف النفايات».
وأوض��ح أن «غياب وزير الخارجية جبران باسيل فيه رسالة
أيضا ً وموضوع آلية الحكومة عالق وال يزال عالقاً».
وكانت الجلسة قد عقدت في السراي الحكومي ترأسها رئيس
الحكومة تمام سالم والتي تضمنت بندا ً واحدا ً على جدول أعمالها
هو ملف النفايات ،وتم خالل الجلسة إقرار خطة وزير الزراعة
أكرم شهيب لحل أزمة النفايات.

إلى ذلك ،توقعت مصلحة األرصاد
الجوية في إدارة الطيران المدني أن
يكون الطقس اليوم الخميس غائما ً
جزئيا ً م��ع بقاء موجة الغبار التي
تبدأ باالنحسار التدريجي بعد الظهر
وع��ودة درج��ات الحرارة إلى االرتفاع
لتكون كاآلتي :على الساحل من  26إلى
 32درجة .فوق الجبال من  24إلى 32
درجة .في األرز من  18إلى  27درجة.
في الداخل من  24إلى  36درجة.
أما الرطوبة النسبية على الساحل
فهي بين  65و  90في المئة.

فار�س :للت�شدد
في معاقبة
المجرمين
اعتبر النائب م��روان فارس
أن «المسلحين الذين اعترضوا
سيارة النقل للضابط في األمن
العام سمير نصر الله ،وفادي
واكيم وهما في طريق العودة
إل���ى بيوتهم ف��ي ق��ري��ة رأس
بعلبك ،ه��ؤالء ال يعبّرون عن
القيم التاريخية المعهودة لدى
أبناء منطقة بعلبك  -الهرمل».
وق��ال ف��ارس في بيان« :لقد
ح��اول��ت ال��ق��وى األم��ن��ي��ة رسم
خطة أمنية للحفاظ على أمن
المنطقة ،إنما ال ينتظر من هذه
الخطة ش��يء فعلي ال��ى اآلن،
ب��دءا ً من إعتراض سيارة أحد
المطارنة والكهنة في منطقة
دي��ر األح��م��ر وص���وال ً إل��ى هذه
الحادثة النكراء».
وط��ال��ب الجيش اللبناني
والقوى األمنية بـ»التشدد في
معاقبة المجرمين ،ودع��ا إلى
تنفيذ أقصى العقوبات بحقهم
ل��ع��ودة االس��ت��ق��رار وال��ح��ي��اة
الطبيعية إلى منطقة البقاع ،ألن
التشدد في معاقبة المجرمين
يضع حدا ً نهائيا ً ألمثالهم».

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

