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حمليات � /إعالنات

م�سيرة �أبو عماد جمال الدين
�ستبقى �شعلة تنير الدرب

لقاء علماء �صور :لتح�صين الوطن
�أمني ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا

دريان :ال حلول جذرية قبل الرئا�سة

} معن بش ّور*
يوم كانت البيوت المفتوحة لالجتماعات الحزبية الممنوعة
في أواس��ط الستينيات قليلة ج��داً ،كان بيت المناضل الراحل
محمد جمال الدين (أب��و عماد) ،في ش��ارع الحمرا في محلة
ال��روي��س ،مفتوحا ً بك ّل رح��اب��ة البقاعي ال��داف��ئ��ة ،والضيافة
العربية األصيلة ،وق��د اجتمعت في صاحبه صالبة وطيبة،
إيمان وعزيمة ،وال��ت��زام صقلته المعاناة وع���زّزه اإلخالص
وع ّمقه الصدق.
كنا نفاخر ،أنا وزمالئي في الجامعة األميركية المجاورة
ل��ش��ارع ال��ح��م��را الشهير ف��ي رأس ب��ي��روت ،كلما كنا نذهب
إل��ى ش���ارع ال��ح��م��را اآلخ���ر ال��ق��اب��ع ف��ي رك��ن ن���ا ٍء م��ن ضاحية
ال��ش��م��وخ ،ونشعر بنوع م��ن ال��ت��وازن النفسي ال��داخ��ل��ي بين
محيط «برجوازي» كنا نعيش فيه ،وآخر «بروليتاري» تشدنا
إليه ح���رارة النضال بين الكادحين ،ون���درك بالملموس أنّ
العاصمة ليست فقط تلك األحياء المرفهة التي تجذب األغنياء
والسائحين ،بل هي أيضا ً ما كنا نسميه «حزام البؤس» الذي
يجهد أهله أنفسهم ليحصلوا على لقمة العيش...
ك��ان أب��و ع��م��اد يومها م��وظ��ف��ا ً ف��ي ش��رك��ة «ط��ي��ران الشرق
األوسط» وقد هاله نزول الكوماندوس «اإلسرائيلي» ذات ليلة
من أواخر عام  1968إلى ساحة المطار ليد ِّمر أسطول لبنان
الجوي التجاري ،رغم أنه لم يكن في لبنان يومها ال مقاومة
فلسطينية أو لبنانية ليتذرع بها ال��ع��دو ،وأدرك المناضل
العمالي يومها أنّ النضال االجتماعي ،وكان من أبرز رواده،
ال ينفصل عن النضال الوطني ،كما أنّ ازدهار لبنان ،و «الميدل
تحصن
إيست» من أبرز عناوينه ،ال ُيصان وال ُيحمى إالّ إذا
َّ
بمدافعين أشداء من أبنائه...
سار «أبو عماد» على خطي النضال معاً ،فكان لالجتماعات
ال��ت��ي ان��ع��ق��دت ف��ي م��ن��زل��ه ع��ن��وان��ان أول��ه��م��ا تصعيد النضال
االجتماعي النتزاع حقوق العمال الذين كان بعضهم يلتقي في
بيته ،وال سيّما عمال الغزل والنسيج في معامل غندور وجبر
وغيرهما ،وثانيهما االنخراط في النضال الوطني والقومي
لمواجهة ال��م��ش��روع الصهيوني ال���ذي ك��ان ي��رى ف��ي لبنان
نقيضا ً وجوديا ً له ،وفي األ ّمة العربية مدى واسعا ً لمطامعه
ومخططاته...
كانت خبرته في العمل في مطار بيروت وجيرته لحرمه
الممتد ،سبيلنا يومها إلى التغلغل في ردهاته «الستقبال» أول
مبعوث أميركي إلى لبنان بعد حرب حزيران  1967جورج
بول ،فاجتمع يومها ( 17تموز  )1968المئات من رفاق أبو
عماد البعثيين في بهو المطار وشرفته المطلة على الطائرات
القادمة والذاهبة ،ليفاجئوا أمن المطار ومستقبلي المبعوث
األميركي بزجاجات المشروبات الغازية والبيض والبندورة
تنهال عليه ،وقد أدّت إحداها إلى جرح ذلك المبعوث ،فكانت
المجابهة الشعبية العربية األول��ى مع أحد مبعوثي واشنطن
اآلتين إلى بالدنا «الستثمار» نتائج الهزيمة العربية في تلك
الحرب.
حمل المحتشدون في شرفة المطار يافطات تندِّد بالزيارة،
وقد نجح أبو عماد ورفاقه في إدخالها إلى المكان وسط ذهول
رج��ال األم��ن وإعجابهم بهذه المبادرة التي أدّت «رسالتها»
في دقائق ثم اختفى شبابها لتسعى السلطات إلى مالحقتهم
واعتقال بعض من تعرفوا إليهم ممن نالوا من التعذيب ما نالوه
كالمحامي خليل بركات ،والمناضل سعيد شعيب ،والكاتب
يحل انتماؤه إلى عائلة رجل االستقالل
رغيد الصلح ،الذي لم ُ
رياض الصلح دون دخوله السجن أيضاً.
ل��م تصل االع��ت��ق��االت إل��ى «أب���و ع��م��اد» ي��وم��ه��ا ،رغ��م دوره
الهام في اإلعداد لتلك المظاهرة ،لك ّن «أبو عماد جمال الدين»
رأى ف��ي ال��ع��دوان الصهيوني على مطار ب��ي��روت بعد أشهر
( ،)1968/12/28انتقاما ً صهيونيا ً للحليف األميركي من
اإلهانة التي تلقاها في مطار بيروت ،وهي اإلهانة التي كانت
سببا ً في أن يرفض هنري كيسنجر فيما بعد (عام  )1973أن
ي��زور لبنان عبر مطار بيروت ،بل جاء س��را ً إلى مطار رياق
العسكري ف��ي البقاع ليلتقي رئيس الجمهورية والحكومة
الراحلين سليمان فرنجية وتقي الدين الصلح ،ويبلغهما اإلنذار
األميركي الشهير الذي بدأت ترجمته في الحرب المجنونة في
لبنان إثر مجزرة عين الرمانة في  ،1975/4/13التي كان
ضحاياها اللبنانيون والفلسطينيون هم أيضا ً من رفاق أبي
عماد جمال الدين.
ع��ن��اد أب��ي ع��م��اد البعلبكي ال��م��ت��راف��ق م��ع أص��ال��ت��ه الوطنية
المتدفقة ،وروحه القومية الملتهبة ،جعله يواصل نضاله على
الجبهتين معاً ،جبهة المقاومة االجتماعية واالقتصادية ،وال
سيّما في انتفاضة عمال غندور ومزارعي التبغ وغيرهما من
االنتفاضات االجتماعية التي ش ّكلت مرحلة نهوض للحركة
الوطنية والشعبية اللبنانية ،وجبهة المقاومة الوطنية والقومية
المسلحة المتحلقة آنذاك حول العمل الفدائي الفلسطيني ،والتي
ش ّكلت رافعة للعمل القومي والتي قدمت في بداية السبعينيات
أوائل المقاومين في الجنوب من رفاق أبي عماد ،كحسين علي
قاسم صالح شبلي (شهيد كفر شوبا)  ،1969/9/3وأمين
سعد (األخضر العربي) في شبعا  ،1969/12/3وواصف
ش��رارة في بنت جبيل (تشرين األول  ،)1969وعلي شرف
ال��دي��ن وول��دي��ه ع��ب��د ال��ل��ه وف�ل�اح ف��ي الطيبة ،1975/1/1
وعبد األمير حالوي «أبو علي» في كفر كال ،1975/11/26
والعديد من شهداء األحزاب والقوى الوطنية والقومية...
في الحرب العبثية ،وخالل الغزو الصهيوني ،كان أبو عماد
ورفاقه وإخوانه محمود ويوسف ومصطفى وأحمد جمال
ال��دي��ن ومعهم المناضل الجليل ال��راح��ل ال��ح��اج محمود زين
الدين وغيرهم ،ح ّراسا ً للقضية الوطنية ،كما كانوا مدافعين
عن العاصمة بيروت في خطوط دفاعها األول��ى في الليلكي
والكفاءات والمطار ،وكانوا بشكل خاص مدافعين عن الوحدة
الوطنية بك ّل معانيها ،ويذكر أهل المريجة بشكل خاص كيف
ك��ان أب��و عماد وإخ��وان��ه في اللجان وال��رواب��ط الشعبية س ّدا ً
في وجه ك ّل محاوالت العبث بحياتهم عبر الخطف والتهديد
وتهجيرهم من بيوتهم...
لم يتصدر اسم أبو عماد جمال الدين عناوين الصحف ،وال
شاشات التلفزة ،بل كان ،ككثيرين ،جنديا ً مجهوالً في خدمة
وطنه وأ ّمته ،حتى إذا أقعده المرض ،وداهمه عجز الشيخوخة
في السنوات األخيرة ،بقيت سيرته العطرة تفوح بين أوالده
وعائلته ورفاقه وأه��ل منطقته في الضاحية ،ومسقط رأسه
مقنة البقاعية التي قدّمت العديد من الشهداء من مناضلين
شيوعيين وقوميين وإسالميين ،ال سيّما خالل حرب تموز
.2006
رح���ل أب���و ع��م��اد ج��م��ال ال��دي��ن ب��ع��د ع��م��ر أف��ن��اه ف��ي العطاء
النضالي ،لك ّن سيرته ستبقى شعلة تنير ال��درب ،ومشعالً
يضيء الطريق...

المنسق العام لتج ّمع اللجان والروابط الشعبية
ّ

تمنى رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين في
بيان ،أن «يكون المسؤولون قد شعروا بفداحة الخطر
الذي يتهدد لبنان ،والذي أشارت اليه النقمة الشعبية،
التي ب��دأت تهدد وج��ود القيادات التي تعمل لنفسها
متناسية مصالح الوطن والمواطنين».
وأمل أن «يسارع المسؤولون الى العمل بشفافية،
ف��ي تطبيق الدستور ووض��ع نظام انتخابي ع��ادل،
يؤمن تمثيالً حقيقيا ً للشعب بكل تالوينه وقواه ،مقدمة
النتخاب رئيس للجمهورية يكون على قياس الوطن

وليس على قياس أحد في الداخل أو الخارج».
وأشار الى أن «الحركات اإلرهابية التكفيرية صنيعة
المشروع الصهيو  -أميركي ،هدفها استمرار الفوضى
حتى يتحقق حلم الكيان الصهيوني بالتوسع واألمن،
ليتم الربيع العبري ال��ذي سموه زورا ً عربيا ً إلخفاء
أهدافهم ومخططاتهم» ،داعيا ً الى «تحصين المجتمع على
المستوى األمني واالجتماعي واالقتصادي ،لمنع االنزالق
في مشاريع التقسيم والتوطين التي تفوح رائحتها هذه
األيام في العديد من العواصم المدعاة عربية».

بارود :ال يجوز لأحد �أن يقطف نتائج الحراك
دريان مترئسا ً االجتماع في دار الفتوى
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دري��ان أن «ال
استقرار وال حلول جذرية من دون
انتخاب رئيس للجمهورية» ،مشددا ً
ع��ل��ى انّ «ال���ح���وار ب��ي��ن ال��ق��ي��ادات
السياسية في مجلس النواب أعطى
أمالً للبنانيين في تالقيهم وحوارهم
للوصول إلى نتائج أقلها استتباب
األم��ن والمحافظة على مؤسسات
الدولة».
موقف دري��ان جاء خالل ترؤسه
اجتماعا ً ف��ي دار الفتوى للعلماء
واألئ���م���ة وخ��ط��ب��اء ال��م��س��اج��د في
ب��ي��روت ،ف��ي حضور المدير العام

ل�لأوق��اف اإلسالمية الشيخ محمد
أن��ي��س أروادي ،وت��� ّم ال��ت��داول في
ت��ع��زي��ز رس��ال��ة المسجد الدينية
واالجتماعية والشؤون اإلسالمية
العامة والوطنية ،وأعطى المفتي
دري��ان توجيهاته لضبط مساجد
ال��ع��اص��م��ة وت��ع��زي��ز أداء األئ��م��ة
والخطباء في مهامهم ،للمحافظة
على دور المسجد ورس��ال��ت��ه في
االعتدال والوسطية.
كما استقبل المفتي دري���ان في
دار الفتوى عضو كتلة «المستقبل»
النائب عاصم عراجي ،ال��ذي أشار
الى أنّ «يدنا ممدودة للحوار ،ونأمل

أن يسفر الحوار عن نتائج إيجابية،
خصوصا ً في ظ ّل الوضع اللبناني
المأزوم سواء على الصعيد الداخلي
أو الخارجي».
وأض�����اف« :ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا في
طمر النفايات في منطقة المصنع،
الجميع يعلم أنّ المصنع مدخل
لبنان الشرقي ،فالسائح والمواطن
ي��م� ّر ع��ب��ره ،وع��ن��دم��ا ي��دخ��ل وي��رى
أم��ام��ه مكبا ً للزبالة ،فهذا ُمعيب
والمنطقة غير مؤهّ لة للمطمر ،من
جهتي ارفض وأقف إلى جانب أهالي
المنطقة الع��ت��راض��ه��م على إقامة
المطمر في المنطقة».

الحريري يرحب برفع علم فل�سطين في الأمم المتحدة
وصف الرئيس سعد الحريري رفع علم فلسطين
ف��ي األم��م المتحدة ب��ـ«االن��ت��ص��ار المعنوي الكبير،
وإق��رار بحـق الشعـب الفلسطيني فـي قيـام دولته
المستقلة».
وأكد في سلسلة تغريدات له عبر موقع «تويتر» ،أن

«هذه الخطوة ثمرة لنضال طويل وتضحيات مستمرة
منذ عشرات السنين» .وتوجه للمناسبة بـ«تحية
للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس» ،وقال:
«نتطلع لرفع علم فلسطين ف��وق الدولة المستقلة
وعاصمتها القدس».

أك��د وزي��ر الداخلية األسبق زياد
ب��ارود أنّ «ال��ح��راك المدني ملك من
ب��ادر إليه .وال يجوز أن يستغ ّل أو
«يقطف» أح��د نتائجه ،مضيفا ً في
حديث لـ«المركزية»« :هناك شباب
بادروا يجب أن تحفظ لهم المبادرة،
وك���� ّل م���ا ح��ص��ل الح���ق���ا ً ج����زء من
مشاركة شعبية شعرت أنها معنية
بالشعارات التي ُرف��ع��ت ،وال شك
أنّ أداء السلطة المتراكم ،منذ عقود
وليس ه��ذه الحكومة فحسب دفع
الناس إلى الشارع عندما لم يجدوا
إج��اب��ات على أسئلة ع��دة أب��رزه��ا
النفايات وهو موضوع جامع وعابر
للمناطق» ،مشدّدا ً على أنّ «التحرك
ليس حزبا ً سياسيا ً جامداً ،وال أجوبة
لديه عن ك ّل ما هو مطروح ،ولم يكن
متوقعا أص�لاً من مجموعة شبابية
وتحرك عفوي إعطاء إجابات عجزت
عنها السلطة منذ سنوات.
وتابع بارود :الحراك أطلق صرخة
وهي بحاجة إلى من يسمعها ،ألنّ
ص ّم اآلذان ال يفيد ،فالمطلوب التفاعل
م��ع ه��ذه الصرخة والتعامل معها
على أنها تريد إجابات بناءة تنقل
البلد واللبنانيين إلى حال أفضل.
والتحرك أعطى نتائجه األولية ألنه
حرك الجمود القاتل الذي كان قائماً».

م�سقط ت�ست�ضيف الأربعاء ( ...تتمة �ص)1
اكتمل بوجودها ،عند الحاجة يرتفع صوت
الحراك واإلعالم للضغط والتسخين وربما
الصدام ،وعند الحاجة يبرد ويهدأ ويصير
ه ّمه النفايات.
ال���ع���م���اد م��ي��ش��ال ع����ون ال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر أن��ه
المستهدف الرئيسي م��ن خ��ي��ارات الضغط
وال���ت���ف���اوض ،وال��ع��ن��وان واح����د ف��ي كليهما
استنزافه ،تأهّب للمواجهة بالتلويح بمغادرة
ال��ط��اول��ة ع��ن��دم��ا ت��ص��ب��ح ب��رأي��ه ب�لا ج���دوى،
والمحور هنا هو التوجه الجدي نحو البحث
في قانون االنتخابات النيابية برأي مق ّربين
من الجنرال.
راع��ي ال��ح��وار رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه
ب��ري ،يستع ّد للقاء األرب��ع��اء المقبل إلدارة
هادئة تنزع فتائل التفجير وتتيح مواصلة
االس��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ال���ح���وار ك��م��ن��ص��ة لتلقف
اإليجابيات الدولية واإلقليمية عند تبلورها
وليس استعجال استحقاقاتها قبل نضوجها
ما يع ّرض طاولة الحوار لالنفجار ،خصوصا ً
بعدما تبلغ م��واق��ف دول��ي��ة وإقليمية وازنة
لدعم الحوار وترسمل بها لمواصلة المه ّمة
بهدوء.
ع��ل��ى ال��ض��ف��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة ينتظر ال����وزراء
اس��ت��ك��م��ال ال��وزي��ر أك���رم ش��ه��يّ��ب للمعطيات
المت ّممة لمشروعه ليتخذوا القرارات الالزمة
ل�لإق�لاع ب��ح�� ّل أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات ،بينما بدأت
حملة شعبية في عدد من المناطق تستهدف
م���ش���روع ش��ه��يّ��ب وت���ط���ال���ب ب��ش��ط��ب��ه��ا من
مشاريع إقامة المطامر على أراضيها.

الحوار يهتز

يبدو أن ال��ح��وار ب��دأ يهتز ول��ن تكون جلسة
الحوار األربعاء المقبل على خير ما يرام .وتوقفت
مصادر في تكتل التغيير واإلص�لاح في حديث
إلى «البناء» عند كالم الرئيس نبيه بري أمس:
«أن بند االنتخابات الرئاسية هو البند األول
وسيستمر البحث فيه حتى نتوصل إلى اتفاق»،
واعتبرته استجابة لبعض الضغوط الخارجية
علما ً أن الرئيس بري ال يمكنه أن يتخذ موقفا ً خارج
السياق العام للفريق الذي ينتمي إليه» .وأكدت
مصادر أخرى في التكتل «أن العماد عون سيحضر
جلسات الحوار المقبلة إذا وجد فيها نتيجة أما إذا
وجد أن الحوار عقيم ويؤدّي إلى الالّشيء عندها
ال لزوم بالحضور ،ال سيما أن رئيس التكتل شعر
من الجلسة األول��ى أن هناك متحاورين وافقوا
على الحضور رف��ع عتب وال ي��ري��دون الوصول
إلى إيجاد الحلول في الملف الرئاسي وفي إقرار
قانون انتخابي جديد ،وجل ما يقومون به أنهم
يتهجمون بالشخصي وال يلتفتون إلى الميثاقية
والدستور».
ونقل السفير السعودي علي عواض عسيري
إلى رئيس الحكومة تمام سالم «تطلعات القيادة
السعودية إلى أن يتجه الحوار القائم حاليا ً إلى
انتخاب رئيس الجمهورية لتعزيز المؤسسات
الدستورية».
واعتبرت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن طاولة
الحوار إذا استمرت لن ينتج منها أكثر من إعادة
تفعيل العمل الحكومة ،من خ�لال االتفاق على
آلية العمل وعلى التعيينات العسكرية» .وشددت
المصادر على «أن تسوية ترقية الضباط إلى رتبة
لواء قد تكون الحل وإال فإن األمور إلى ال��وراء».
ونفى وزير الدفاع سمير مقبل بحسب ما نقل عنه
لـ«البناء» علمه بما يتردد عن ترقية  12ضابطا ً
إلى رتبة لواء».
وأوض��ح مدير عام األم��ن العام اللواء عباس
إبراهيم في حديث إلى تلفزيون لبنان أن مبادرته
ترتكز على عقد جلسات لمجلس النواب إلنجاز
التشريعات الضرورية ومن بينها التمديد لقادة
وضباط ،لكن البعض يعمد إلى عرقلة انتشال
البرلمان من حال الشلل ،وهو ما ينعكس أيضا ً على

وردا ً ع��ل��ى س���ؤال ع��ن مستقبل
ال��ح��راك بعد اق��رار خطة النفايات،
لفت ب��ارود إلى أنّ «ه��ذا األم��ر يعود
إلى قيادة الحراك وال يجوز التدخل
في األج��ن��دة الخاصة ب��ه .لكن ثمة
خرقا ً لباب كان مقفالً ،وما بعد الباب
م��وض��وع ت��ش��ارك��ي ي��ع��ن��ي جميع
اللبنانيين وال يقتصر على الحراك،
ذلك أنّ هناك مساحة متاحة للجميع
من ق��وى سياسية ومدنية لتقديم
ب��دائ��ل ،وت��ال��ي�ا ً يجب االن��ت��ق��ال إلى
ملفات تستم ّر فيها الحال المطلبية
في التعبير عن نفسها بشكل واسع،
فهناك حركة في البالد فتحت أبوابا ً
وك��� ّل مجموعة سياسية أصبحت
م��س��ؤول��ة ع��ن م��ت��اب��ع��ة م��ا حصل
لالنتقال إلى مكان مختلف».
وتعليقا على خطة الوزير أكرم
شهيّب ،أشار إلى أنّ هناك خبراء في
اللجنة ،ولكن هناك أيضا حركات
بيئية يبدو أنها ال توافق على الخطة
بالكامل .وقد لفتني ر ّد الفعل الشعبي
ال��راف��ض لهذه الخطة ،وهنا يجب
أن تت ّم المعالجة» ،منبّها ً إل��ى أنّ
«الخطورة تكمن في أننا ال نستطيع
الحصول على ح� ّل مثالي من دون
فترة انتقالية وهنا أسال المعنيين:
كيف نجعل الفترة االنتقالية غير
طويلة (تقتصر على بضعة أشهر)،
وكيف السبيل إل��ى فترة انتقالية،
بأق ّل أض��رار ممكنة؟ وه��ذا ما كانت
اللجنة ت��ح��اول اإلج��اب��ة عنه ألنها
كانت أم��ام ضغط الشارع وضغط
الوقت واالنقسام السياسي الذي ال
يسمح بالوصول إلى حلول سريعة.
فالمشكلة أنّ الشتاء على األب��واب
والنفايات ما زالت في الشارع ،وكيف
االنتقال سريعا ً أيضا ً إلى معالجة
مستدامة على مستوى معامل توليد
ال��ط��اق��ة .فلنبدأ ال��ف��رز م��ن المصدر
ولنعالج مع فترة انتقالية .ولكن ال
شك أنّ مقاربة الموضوع لم تعد كما
كانت في السابق.

وفي ما يتعلق بالنسخة الجديدة
لطاولة الحوار ،أكد بارود أن «ال أحد
ض� ّد الحوار وال يمكن أن يأخذ أحد
موقفا ً عدائيا ً من الحوار ،حتى القوات
اللبنانية كان لها موقف مشكك به.
محطات الحوار السابقة لم تؤ ّد إلى
نتيجة ولم تعط أمالً بحوارات أخرى.
من جهة أخرى ،البند األول على جدول
أعمال الطاولة ،االنتخابات الرئاسية،
بات إشكاليا ً على نحو واس��ع ،ليس
ف��ق��ط بسبب ال��ت��أخ��ر ف��ي انتخاب
رئيس وإنما أيضا ً بالنسبة إلى آلية
االنتخاب ،حيث لم يعد السؤال متى
ننتخب رئيسا ً بل هل يحق لمجلس
نيابي مطعون بشرعيته انتخاب
الرئيس؟ أم أنّ االولوية النتخابات
نيابية ننتخب بعدها الرئيس؟
الموضوع إشكالي ألنّ هذا المجلس
المطعون في شرعيته هل يستطيع أن
يضع قانون انتخاب أم أننا دخلنا في
دوامة ستكون مقبرة لهذا االستحقاق؟
أخ��ش��ى ع��دم ال��وص��ول إل��ى نتيجة
في هذا الموضوع وأخشى أن يبقى
الموضوع معلقا ً على تدخل خارجي،
وه��و ما يجب تج ّنبه ألن��ه يجب أن
يكون استحقاقا ً لبنانيا ً بامتياز».
وفي السياق نفسه ،أشار إلى أنّ
«في الشكل تض ّم طاولة الحوار من
هم في الحكومة ومجلس النواب.
وتعذر انعقاد مجلس النواب على
خلفية انتخاب الرئيس جعلت رئيس
المجلس يبادر إلى جلسة من خارج
المؤسسة األم ،وه��و ب��ذل��ك ح��اول
تخطي المعوقات وجمع من يجب
أن يجتمع ،وتالياً ،فإنّ المبادرة بح ّد
ذاتها حميدة .لكن السؤال إلى متى
سنبقى غير ق��ادري��ن على معالجة
األم���ور على مستوى المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة ،حتى الحكومة ،هل
هي قادرة على اتخاذ قرار على غير
مستوى تصريف األعمال التقليدي مع
أنها ليست حكومة تصريف أعمال،
خصوصا ً بعد حراك الشارع».

ال�صراخ الأميركي الرو�سي ( ...تتمة �ص)1

العجمي خالل المؤتمر الصحافي في بلدية مجل عنجر

(أحمد موسى)

ضرب عمل مجلس الوزراء .وفي الملف الرئاسي،
اعتبر اللواء إبراهيم أال مؤشرات إيجابية حتى
اآلن النتخاب رئيس.

الحراك لم يعد يثق بوعود السلطة ،فإعادة فتح
مطمر الناعمة لسبعة أيام يشكل ثغرة في الخطة،
وبعد فتحه نسألهم :ماذا سنفعل في اليوم الثامن؟
أين ستطمر النفايات؟ كما لم يتحدّد في الخطة
مكان المطمر في جبال السلسلة الشرقية».
ولفت إلى «أنّ الجزء المتعلق بدور البلديات
واإلف��راج عن األم��وال العائدة لها من الصندوق
ال��ب��ل��دي المستق ّل وع��ائ��دات الخليوي يعتبر
إنجازا ً تحقق وإلغاء ك ّل المنطق السابق لتحويل
سوكلين إلى «سوكلينات» كما أنّ فض العقدين
مع سوكلين أمر إيجابي».
وأك��د «أنّ ال��ح��راك بمختلف حمالته مستم ّر
بالتظاهر ف��ي ال��ش��ارع ض � ّد الخطة وحتى وإنْ
ت� ّم التوصل إل��ى ح� ّل لملف النفايات ،فالحراك
مستم ّر ألنّ له أيضا ً مطالب سياسية لها عالقة
باالنتخابات النيابية وقانون انتخاب جديد على
أساس النسبية ،وهذا األمر يناقش في شكل دائم
خالل اجتماعات حمالت الحراك».
ونفذ عدد من الناشطين في «حملة ض ّد الفساد»
اعتصاما ً في صيدا رفضا ً لمعمل معالجة النفايات
في صيدا وهو أحد البنود المقترحة في الخطة
الحكومية لمعالجة أزمة النفايات .كما نفذ عدد من
الشبان اعتصاما ً أمام مكب برج حمود رفضا ً لنقل
النفايات إليه ،وطالبوا بح ّل بيئي مستدام وبفرز
النفايات ،مؤكدين أنّ برج حمود «منا مزبلة».
وشدّدوا على أنهم لن يقبلوا بالمال مقابل الصحة.
وأقفل أهالي بلدة مجدل عنجر طريق المصنع
لبعض الوقت باتجاه واح��د ،احتجاجا ً على ما
أسموه المشروع المشؤوم.

بعد «موك» غرفة
عمليات سياسية في األردن

ومع تصاعد الحديث عن الحلول السياسية في
المنطقة ،يستكمل رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع جولته ف��ي ال��خ��ارج التي قادته
من قطر إل��ى إح��دى دول أوروب���ا ،وب��رزت زي��ارة
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى
األردن األحد الماضي بعد زيارتي الرئيس فؤاد
السنيورة والنائب وليد جنبالط .وقالت مصادر
واسعة االط�لاع لـ«البناء» :يبدو أنّ هناك غرفة
عمليات سياسية أنشئت في األردن لمواكبة غرفة
العمليات العسكرية (موك) التي تتولى العمليات
الميدانية في سورية والعراق».
ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى «أنّ غ��رف��ة العمليات
السياسية هذه بقيادة أميركية ومع دول خليجية
وللملك عبدالله دور رئيسي فيها ،وي��ب��دو أنّ
هذه الغرفة استأنفت نشاطها باستدعاء بعض
مسؤولي  14آذار لتوزيع األدوار والمهام».

بو صعب لـ«البناء»:
ال إلقامة مطامر عشوائية

من ناحية أخ��رى ،أكد وزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب لـ«البناء» أنّ «المرحلة
األولى من خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب جيدة
جداً ،لجهة األخذ بمبدأ ال مركزية معالجة النفايات
وإع��ط��اء ال���دور للبلديات ،وه���ذا مطلب جميع
اللبنانيين ،أما المرحلة الثانية من الخطة خالل
فترة  18شهراً ،فتعترضها عوائق كثيرة إذ ال شيء
مضموناً ،فالمنطقة التي سيقام فيها مطمر سرار
غير مهيأة وكذلك األمر في المصنع ،هذا فضالً عن
أنه ال يمكن إقامة مطامر من دون الحصول على
موافقة األهالي ،ومن دون أن تنطبق المواصفات
الصحية والبيئية على المطامر فال تجوز إقامة
مطامر عشوائية» ،رافضا ً مقولة الح ّل بالتراضي.

العنداري لـ«البناء:
الحراك يرفض خطة شهيب

وتنظم منظمات ال��ح��راك الشعبي مؤتمرا ً
صحافيا ً اليوم عند الثانية عشرة ظهرا ً للر ّد على
مق ّررات مجلس الوزراء في شأن خطة وزير الزراعة
أكرم شهيّب  ،فيما يستم ّر إضراب الناشطين الـ11
عن الطعام أمام وزارة البيئة ليدخل يومه الحادي
عشر.
وأك��د ممثل ال��ح��راك المدني ف��ي حملة «بدنا
نحاسب» عربي العنداري لـ«البناء» أنّ «توجه
مجموعات الحراك المدني في المؤتمر الصحافي
اليوم هو لرفض خطة الوزير أكرم شهيّب لمعالجة
ملف النفايات التي أق ّرها مجلس الوزراء».
وأض��اف« :الرفض يكمن في الخطة المرحلية
للمعالجة والتي نضع عليها عالمات استفهام ،ألنّ

العجمي عبر «البناء»
يحذر الحكومة :ال تج ّربونا

وأوض���ح رئ��ي��س بلدية م��ج��دل عنجر سامي
العجمي لـ«البناء» «أنّ المنطقة العقارية التي
ي��ن��وي أح��د ال��ت��ج��ار ال��م��ت��اج��رة ب����أرواح الناس
وبيئتهم مع أحد السماسرة إقامته ،هي منطقة
متنازع عليها بين لبنان وسورية ،كما أنها من
أمالك البلدية وتوجد فيها أمالك خاصة» ،وقال
العجمي« :لن ندع هذا األم��ر يحصل ،حتى أننا
نرفض الحديث رفضا ً قاطعا ً بمكب أو بمطمر
نفايات في منطقة المصنع التي هي بوابة لبنان
إلى الدول العربية» ،وأسف العجمي أن يأتي ذكر
المصنع من بوابة النفايات ،متمنيا ً أن يتطلعوا
إل��ى منطقة المصنع وأن يذكروها بما تستحق
فهي منطقة محرومة من المراحيض وصالونات
االستقبال ومن مركز صحي ألكبر معبر حدودي.
وح��ذر العجمي عبر «ال��ب��ن��اء» الحكومة م��ن أن
تأتي على ذكر أو التفكير بمكب أو مطمر للنفايات
«وننصحكم بعدم تجربتنا».
وأس���ف رئ��ي��س ب��ل��دي��ة عنجر ح��وش موسى
غ��اراب��ات بنبكيان ،عبر «البناء»« ،أن يتح ّول
البقاع إل��ى نقل للنفايات ،ليأتي على المياه
الجوفية بخاصة نبع شمسين ال���ذي ُيعتبر
مصدره من السلسلة الشرقية ويغذي عشرات
القرى في البقاعين الغربي واألوسط».

مينسك التي ت ّمت قبل ع��ام ،ك��ان الفتا ً أن يتولى الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند قيادة الدعوة لرفع العقوبات عن روسيا.
 أوروبيا ً حدث التح ّول األه ّم في الموقف من األزمة السورية معصدور الموقف البريطاني الجديد ،الذي يستحيل أن ينطق به وزير
خارجية بريطانيا ،من دون تفاهم مسبق مع واشنطن ،فالقبول بح ّل
سياسي لألزمة السورية ضمن مرحلة انتقالية كان مضمون تفاهم
جنيف الذي صدر عن روسيا وأميركا ،وبقي االنقسام حول بند محدّد
هو هل يكون الرئيس السوري والدستور السوري عنواني هذه المرحلة
االنتقالية حتى يت ّم أي تغيير وفقا ً لآلليات الدستورية والديمقراطية ،أم
يتواصل الضغط العسكري والديبلوماسي حتى ترضخ موسكو لقبول
صدور قرار في مجلس األمن ينزع السيادة السورية ويعيّن مجلسا ً
انتقاليا ً للحكم ويعلّق العمل بالدستور ،أو تنجح الضغوط بفرض
التنحي على الرئيس السوري وتخليه عن مسؤولياته الدستورية.
ّ
وعندما يعلن وزير خارجية بريطانيا بلغته المتلعثمة تغييرا ً بحجم
أنّ بقاء الرئيس ال��س��وري من مقتضيات نجاح المرحلة االنتقالية،
فهو يعلن بلسان أميركا أيضا ً اتفاقا ً وتفاهما ً طال انتظاره مع روسيا
يحسم الجدال حول تفسير مفهوم المرحلة االنتقالية ،بالتالي حسما ً
لجدول أعمال جنيف الثالث الذي سيصير سهالً أن يت ّم تحت عنوان
توحيد الجهود في قلب المؤسسات الدستورية السورية لضمان نجاح
الجهود في الحرب على اإلرهاب.
 بينما يتواصل التجاذب الروسي األميركي حول الدور والحضورالعسكري الروسي في سورية ستحدث تط ّورات كثيرة يت ّوجها التغيير
التركي ،يكون الملفان اليمني واألوكراني في طريق الحلول السياسية
ليبدأ مسار التح ّول في سورية ...من القاهرة هذه المرة ربما وليس من
الرياض ،وسيتبلور حلف دولي إقليمي لمواجهة اإلرهاب بالشراكة
مع الدولة السورية نواته روسيا ومصر ومن خلف سورية حلفاؤها
في إيران والعراق والمقاومة.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب أده��م محمد باشا لموكله محمد
أدهم باشا وبصفته المشتري من جاد أدهم
باشا شهادتي قيد بدل ضائع للعقار 4121
الخيام للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري المعاون في
مرجعيون
متري مبيض
أعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب غ��ازي منيف حسن ياسين أحد
ورث���ة منيف حسن ياسين ش��ه��ادة قيد
ب��دل ضائع للعقار  330قاقعية الجسر
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
أعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي حسن قبيسي لموكلته نجال
يوسف غزاوي بصفتها وريثة محمود محمد

جوني شهادة قيد بدل ضائع للعقار 326
رومين .للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
أعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب ناصر حسن بهجة لموكله علي
مصطفى شكر بصفته أحد ورثة سمية أمين
أمين فحص الذي ورد اسمها على الصحفية
سمية أم��ي��ن علي ع��ب��اس فحص شهادة
قيد ب��دل ضائع للعقار  1397جبشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب قاسم محمد علي إبراهيم شهادة
قيد ب��دل ضائع للعقار  2750كفررمان
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

