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خلوة خالية الوفا�ض  ...و 6ت�شرين الأول ي�سبق الإ�سقاط الزمني؟
} هتاف دهّ ام
جلسات متتالية لهيئة الحوار الوطني في  6و 7و 8تشرين
األول ح��دّده��ا رئيس المجلس النيابي نبيه ب��ري أم��س عقب
الجلسة الثالثة .أهمية هذا التوقيت هي في اإلسقاط الزمني،
إذ تأتي هذه االجتماعات عقب اجتماع الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،وقبل ح��راك الشارع العوني في  11تشرين األول
عشية إحالة قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الى التقاعد
في  15منه.
وعليه ستسود لعبة تقاذف التعطيل ومسؤوليتها مع فراغ
أي إمكانية تقدّم ،ويبدو أننا
العناوين السياسية الكبرى من ّ
سنرى في هذه اللحظة الراهنة إدارة تكتيكية لك ّل طرف من
استخدام العناوين لخدمة التكتيك من دون إحداث خرق طبيعي
للمشهد على األق ّل الى ما بعد عطلة عيد األضحى وظهور نتائج
ن��ي��وي��ورك وكيفية التعاطي م��ع األح���داث ف��ي المنطقة .وفي
االنتظار يريد رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
ع��ون أن يوفر وح��زب الله فرصا ً إيجابية لحلول موضوعية
لألزمات العالقة ،في المقابل هناك من يقارب األمور من خالل
القوالب الجامدة والمعزوفات نفسها ألن ال نية لديه لتف ّهم
صعوبات اللحظة الحالية ويريد أن يدفع بخصمه ليجعله أمام
الحائط .ي��درك العماد عون أنّ وج��وده في الحوار على األق ّل
شكالً يمثل مناورة تضيّق الخناق على الخصم وإنْ كان لن
يتردّد بالخروج من الحوار اذا بقي هذا الحوار يدور في حلقة
مفرغة.
ال يريد الجنرال عون بالتفاهم مع حليفه حزب الله ان يظهر
بمظهر المعطل والمعرقل األول للحوار .فحضر أمس الجلسة
الثالثة منه ،والتي أعقبتها خلوة ض ّمته إلى الرئيس بري ،رئيس
الحكومة تمام سالم ،رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،رئيس كتلة
المستقبل فؤاد السنيورة ،وفيما شارك في الخلوة المعاون
السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل والنائب علي
فياض ،بقي النائبان غ��ازي العريضي وابراهيم كنعان في
المكتب المجاور لمكتب الرئيس ب��ري .طرح رئيس المجلس
في الخلوة سلة متكاملة ب��دءا ً من االتفاق على ترقية العمداء
وشرعنة المجلس العسكري بك ّل أعضائه بما فيه ح ّل مشكلة
العميد شامل روك��ز واالن��ت��ق��ال ال��ى تحصين الحكومة وآلية
عملها وص��والً ال��ى فتح أب��واب المجلس النيابي أم��ام تشريع
ال��ض��رورة ،أ ّي��ده النائب وليد جنبالط من دون تحفظ ووافق
الجنرال عون على الطرح ،فيما اعترض عليه السنيورة الذي
سجل مالحظات من ك ّل حدب وصوب ،وتوقف عند آلية عمل
مجلس ال��وزراء وصالحية رئيس الحكومة من دون أن يبدي
أي حلحلة على نحو ش ّكل انقالبا ً على اآللية المعمول بها حالياً.
ّ
م��ا جعل ه��ذه الخلوة خالية ال��وف��اض ،ال سيما بعدما أعقبها
إعالن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل
رفضه تسوية الترقيات.
ويعتبر مقبل وفق ما علمت «البناء» أنّ األولوية في الترقية
تأتي كاآلتي:
أوالً :نائب رئيس األركان في شؤون التخطيط العميد مارون
حتي من دورة .1980
ثانياً :قائد الحرس الجمهوري العميد وليد الغفري (الذي
يشترط الرئيس ميشال سليمان تسميته).
ثالثاً :قائد منطقة الجنوب العميد فرنسوا شاهين.
رابعاً :قائد منطقة البقاع العميد البير كرم.
خامساً :قائد مق ّر عام الجيش العميد جورج كيوان.
سادساً :مدير األفراد العميد كلود حايك.

سابعاً :رئيس فرع مخابرات الجيش العميد ريشار حلو.
ويشير مقبل إلى «أنّ هؤالء رقيوا الى رتبة عميد قبل العميد
روكز الذي يحت ّل المرتبة  20بين الضباط الموارنة والـ 50بين
ك ّل الضباط برتبة عميد من كافة الطوائف.
وإذا ك��ان تكثيف الجلسات الشهر المقبل قد حمل بوادر
إيجابية ان الحوار لم ين َع بعد ،فإنّ جلسة أمس التي لم تختلف
نتائجها المعلنة عن الجلستين السابقتين ،سجل فيها العماد
ع��ون طابة ف��ي مرمى  14آذار .ل��م ينحصر النقاش بالبند
��وس��ع ليشمل البنود ك��اف��ة ال سيما القانون
ال��رئ��اس��ي إن��م��ا ت ّ
االنتخابي .وذكر الرئيس بري بمطالبته الحضور في الجلسة
الماضية تقديم اق��ت��راح��ات عملية م��ح��دّدة ،وإش��ارت��ه ال��ى انّ
اتفاق الدوحة مكننا من انتخاب رئيس وإقرار قانون انتخابي
وتشكيل حكومة ،داعيا ً إلى ح ّل شامل يبدأ برئاسة الجمهورية
وإق��رار قانون انتخابي وتشكيل حكومة .وق��ال« :لم نعد في
حاجة الى الدعوة الى فتح دورة استثنائية ،ألنّ العقد التشريعي
العادي اقترب موعده» .وأضاف« :لم نعد قادرين على تجاوز
النسبية» ،مشيرا ً الى «االقتراحات التي قدّمتها حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي واالقتراحات األخ��رى لقوانين االنتخاب التي
نوقشت في لجنة التواصل من بينها اقتراحه القانون المختلط
القائم على النسبية واألكثري ،اال انّ ذلك ال يعني أن نغفل عن
الموضوع األساس انتخاب الرئيس».
ودعا رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل أرسالن إلى
ألي دعوة
أن يبقى الحوار قرارا ً سياديا ً من دون أن يستجيب ّ
لعقده في ال��خ��ارج .وت��س��اءل هل هناك اح��ت��رام كامل لمبادئ
ال��دس��ت��ور؟ وم��ا ه��و الموقف م��ن تطبيق م���واد ال��دس��ت��ور غير
المطبقة؟
وأعاد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل التذكير باقتراحه
السابق أن علينا االتفاق على اسم رئيس أو نذهب الى المجلس
أي تعديل دستوري
النتخاب من يمكن انتخابه .ورفض الجميّل ّ
أو قواعد جديدة في غياب رئيس الجمهورية ،الفتا ً إل��ى «أنّ
الرئيس هو الضمانة المؤسساتية للمسيحيين .وال يستطيع
أحد أن يدّعي القيام بهذا الدور .وطالب بجلسات متتالية للحوار
وللحكومة بعد عودة الرئيس سالم من نيويورك.
أي تعديل للدستور
ورفض وزير االتصاالت بطرس حرب ّ
أي مس ّمى وطالب بانتخاب رئيس وبتكثيف الجلسات
تحت ّ
وبإيقاف حمالت التهييج اإلعالمي ض ّ��د بعضنا ،واعتبر أنّ
الدوحة تجاوزت الدستور .علّق بري على حرب« :بالعراقي
بس عمليا ً كيف منصرف كالمك»؟ وأع��اد وزير
بيقولو زين ّ
السياحة ميشال فرعون التذكير بضرورة االتفاق على سلة
متكاملة في غضون ثالثة أشهر ومعالجة موضوع الالجئين،
ودعا الى حياد لبنان واالتفاق على برنامج لتجاوز أزمة الثقة
بين اللبنانيين .واعتبر جنبالط «أنّ النقاش الدائر هو دستوري
في حين أنّ الخالف سياسي وعلينا أن نتفق أو نذهب إلى
الخليج الفارسي أو سوتشي أو جزر سيشل ،لكن األساس أن
يحصل هذا من دون حدث أمني كما حصل في السابق .واعتبر
أنّ حياد لبنان مستحيل فإما أن نكون مع «إسرائيل» أو نكون
ضدّها .وأشار إلى أنه لم يعد يتحدّث عن سورية ،لذلك دعونا
نتحدّث عن قانون االنتخاب والجنسية للخروج بتوصيات.
واع��ت��ب��ر رع��د «أنّ األزم���ة عميقة ومتش ّعبة وأنّ الشغور
الرئاسي ليس سببا ً لألزمة انما هو كشف األزمة .وقال هناك
منفذان للح ّل :المنفذ األول يكون عبر التفاهم على اسم الرئيس
ويمكن أن نصل إلى هذا األمر عبر طاولة الحوار أو ننتظر ألف
عام ،والمنفذ الثاني يكون من خالل االتفاق على قانون انتخاب
وعلى مبادئ قانون االنتخاب ونترك التفاصيل للجان .ودعا
األمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان إلى

قانون انتخابي على أساس النسبية يعطي تمثيالً صحيحاً.
ودعا رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية الى تحديد
مواصفات الرئيس قبل االسم .وقال ك ّل طرف يرفض القانون
االنتخابي الذي يطرحه اآلخر ،لذلك يجب االتفاق على المبدأ
قبل القانون ولنبدأ خطوة خطوة نحدّد فيها :هل نريد قانونا ً
نسبيا ً أم ال؟ ونحدّد مواصفات الرئيس.
ودع��ا رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان إل��ى االتفاق على ج��دول أعمال واض��ح ومحدّد
كسلة واحدة ،على أن يت ّم التركيز على انتخاب الرئيس كأولوية
وق��ان��ون االن��ت��خ��اب ،وال���ى االت��ف��اق على م��واص��ف��ات الرئيس.
وتحدّث عن المعايير التي يعتبرها الحزب أساسية في اختيار
فصل ح���ردان ه��ذه المعايير من
الرئيس .وف��ي ه��ذا المحور ّ
أهمية أن يكون الرئيس القادم عازما ً على ممارسة صالحياته
خصوصا ً لجهة حماية ال��دس��ت��ور وتطبيقه ب��ك�� ّل مندرجاته
وبخاصة الشق اإلص�لاح��ي منه .وع���دّد البنود اإلصالحية
التي على الرئيس القادم أن يسهر على تنفيذها بالتعاون مع
الحكومة وهي تشكيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية وانتخاب
مجلس نيابي من خارج القيد الطائفي وتأليف مجلس شيوخ
تتمثل فيه الطوائف كافة وتحقيق اإلنماء المتوازن باعتباره
ركيزة لالستقرار والالمركزية اإلدارية.
وتحدّث حردان عن المعايير األخرى التي يجب أن تتوافر
في رئيس الجمهورية وهي:
 1ـ أن يكون حريصا ً على إقامة أفضل العالقات مع محيطه
العربي انسجاما ً مع ما ج��اء في مقدّمة الدستور ب��أنّ لبنان
عربي الهوية واالنتماء.
أي أن يكون حاسما ً لجهة
 2ـ أن يكون سياديا ً بامتياز ّ
اعتبار «إسرائيل» ع��دوا ً للبنان وأن ال سبيل ل��ر ّد خطرها إال
بتعزيز ثالثية الجيش والشعب والمقاومة.
 3ـ أن يكون قويا ً وق���ادرا ً على التواصل مع جميع القوى
السياسية وفتح نوافذ الحوار في ما بينها.
 4ـ أن ي��ك��ون ح��ري��ص��ا ً ع��ل��ى تمتين أواص����ر ال��وح��دة بين
اللبنانيين ومؤمنا ً بوحدة الشعب ووحدة األرض.
وف��ي قانون االنتخاب ،ق��ال ح���ردان« :ج ّربنا ك�� ّل القوانين
وكان أن نتجت منها أزمات ألنّ الطائفية هي علّة العلل» ،ودعا
الى قانون انتخابي نسبي يوحد اللبنانيين وتكون نتائجه جهة
تحكم وجهة تعارض .وتناول ح��ردان أهمية احتكام الجميع
الى مرجعية الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وتقدّم باقتراح
أن يصدر عن هيئة الحوار موقف واحد في موضوع التسليم
بمرجعية الطائف وتنفيذ بنوده كافة.
وأش��ار عون إلى االجتماع الذي عقده النواب الموارنة في
بكركي والذي اتفقوا فيه على قانونين :األرثوذكسي والنسبية
على أساس  15دائرة» .ولفت إلى «أنّ هذا الطرح يطرحه باسمه
ويدعو إلى تبنّيه» .وتابع« :إني أدعو إلى قانون انتخابي جديد
تجري االنتخابات النيابية على أساسه حيث يت ّم انتخاب مجلس
نيابي ينتخب رئيسا ً للجمهورية» .وشدّد على «أنّ األزمة ولدت
مع قانون االنتخاب وليس مع الشغور الرئاسي لذلك يجب
البدء من قانون االنتخاب» .فسأله الجميّل« :هل تريد ذلك قبل
االنتخابات الرئاسية من الشعب أم بعدها»؟ واعتبر حرب «أنّ
يؤجل االنتخابات الرئاسية» ،وقال
موقف الجنرال هو تسويف ّ
نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري من جهته :الموارنة
هم من اتفقوا على ذل��ك وليس جميع المسيحيين» ،ليتدخل
بري محاوالً قطع النقاش لئال يتط ّور إلى جدال فإشكال قائالً:
«االنتخابات الرئاسية هي مفتاح الحل ومدخل البنود األخرى،
إنّ موقف الجنرال عون يعتبر متقدّما ً ومتط ّورا ً وهو موقف
إيجابي ُيبنى عليه».

�إخبار �إلى رئي�س مجل�س الق�ضاء بق�ضايا ف�ساد

تحرك ريا�ضي وت�سجيل �أهداف في �ساحة النجمة
بالتزامن مع التئام طاولة الحوار أمس ،نفذت
جمعيات الحراك المدني تحركا ً رمزيا ً في وسط
بيروت ،لتذكير من يعنيهم األمر بعدم رضاها
عن أداء الطبقة السياسية.
واتخذ التحرك طابعا ً رياضيا ً سلمياً ،حيث
بادر الناشطون من حملة «طلعت ريحتكم» إلى
رمي الكرات المل ّونة من على الحائط اإلسمنتي
الذي شيدته القوى األمنية ليلة أول من أمس،
وكتبوا عليها مطالبهم ورشقوها في اتجاه
ال��ش��ارع ال��م��ؤدي إل��ى بلدية بيروت ومداخل
ساحة النجمة.
وفي السياق ،أكد الناشط محمد الحركة أن
«الطابات تحمل مطالبنا وفيها داللة واضحة
على أن الطابة دوم �ا ً في ملعب الشعب وأننا
قادرون على تسجيل األهداف بحق هذه السلطة
الحاكمة».
وفي وقت الحق انضمت مجموعة من حركة
«صرخة وطن» التي كانت تنفذ وقفة أمام قصر
العدل ،إلى المعتصمين الذين أقاموا حلقات
رقص ودبكة األمر الذي أدى الى ازدحام السير
لبعض الوقت.
في المقابل ،اتخذت تعزيزات أمنية وراء
الشريط الشائك ،واستقدمت قوة من مكافحة
الشغب الى مكان االعتصام تحسبا ً ألي طارئ.
إال أن التحرك انتهى ب��ه��دوء ول��م تسجل أي
صدامات مع القوى األمنية.
وكان عدد من هيئات المجتمع المدني اعتصم
أمام قصر العدل تحت عنوان «صرخة وطن»

ضد الفساد .وتحدث أحد المنظمين فقال« :ان
المختلس مختلس يجب ان ينال حكمه مهما عال
شأنه ( )...خرج مارد الخوف من نفوسنا فنحن
لسنا الجئين وال مرابعين ولسنا مرتزقة ،نحن
مصدر السلطات والقضاء يصدر حكمه باسم
الشعب .فيا لسان حالنا انظر الى أحوالنا أال
ترى من الواجب وصد أب��واب المسيرة وفتح
أبواب المحاسبة .نريد حكم القضاء على األرض
بنصوص قانون قبل حكم السماء على وحوش
بشرية».
وانبثقت عن الحراك جمعية من الحقوقيين
تلت باسمها المحامية شادية أبو زكي بيانا ً
تحت عنوان «صرخة وط��ن في ذم��ة القضاء
اللبناني» جاء فيه« :نحن ننقل إليكم صرخة
أبناء الوطن الذين يسألون عن مصير الدعاوى
العالقة أم���ام ال��ق��ض��اء والمتعلقة بالفساد
واإلفساد نذكر منها على سبيل المثال :قضية
«سوكلين» التي تحركت بمثابة إخبار من حلقة
برنامج «الفساد» منذ أكثر من ثالث سنوات،
مجلس اإلنماء واإلعمار ،الكهرباء التي أقرت
خطة طوارئ لها بقيمة مليار و 200مليون دوالر
لبناء قوة إنتاجية بقيمة  700ميغاوات التي
يحتاجها لبنان لتأمين الكهرباء  24ساعة مع
العلم انه منذ أربع سنوات صرف مبلغ 700
مليون دوالر لتنفيذ مشروع كامل في العام
 2015والتقنين زاد وغيرها من القضايا التي
بات الفساد مترهالً فيها من دون محاسبة».
وأضاف« :ألننا نرفض أن تزج القوى األمنية

أكد وزير الزراعة أكرم شهيب ،بعد لقائه
وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
أن «ال مجال لحل آخ��ر ألزم��ة النفايات ،إال
الحل التشاركي الذي توصلنا إليه ونسعى
إل��ى تذليل ك��ل العقبات السياسية وغير
السياسية ،كي ن��زف إل��ى المواطنين خبر
بدء تنفيذه» ،وق��ال« :نعلم أن هناك بعض
األص���وات المعترضة ف��ي ش��أن فتح مطمر
الناعمة لمدة  7أيام ،لكن قرار البلديات كان
واضحاً ،وهي أعطت موافقتها».
وإذ أكد وجوب «تح ّمل نفايات العاصمة
لمدة سنة ونصف سنة ،كمرحلة انتقالية
ألن العاصمة تحملتنا جميعنا» ،أعلن «أننا
مكب سرار في عكار إلى
نسعى إلى تحويل
ّ
مطمر صحي ،وال ش��يء اسمه رف��ض مطلق
للخطة الحكومية إذا كان الحل تشاركياً».
وأوضح أن «تنفيذ الخطة يتطلب عددا ً كبيرا ً
من العتاد ،وهي عملية تكاملية واسعة ،فهناك

قا�سم :نحن مع التوافق تحت �سقف الد�ستور
رأى نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم ف��ي كلمة خالل
حفل تخرج المعلمين ،ف��ي «مجمع
المجتبى» أن «كل المشاكل في لبنان
مصدرها العقلية الطائفية التي يتستر
خلفها زعماء الطوائف من السياسيين
الذين يتسترون بطوائفهم لتحميهم
من االرتكابات والمخالفات واإلضرار
ب��ال��وط��ن ،ك��ل المشاكل م��ن تعطيل
الدستور ،صحيح أنه يوجد دستور
لبناني لكن لألسف ال نعمل في لبنان
بمقتضى هذا الدستور ،وإنما نقتطع
في كل يوم صيغة وتسوية وعنوانا ً
وشكالً من أج��ل أن نضرب الدستور
وننطلق من خالل الحماية الطائفية
ل��ن��ح��ق��ق ب��ع��ض ال��م��ك��ت��س��ب��ات على
حساب كل البلد ،وإال أين هو التوافق
في الدستور الذي يعبّد طريق الحياة
السياسية».
وأض��اف« :نحن مع التوافق ولكن
تحت سقف ال��دس��ت��ور ،وأن نحترم
القوانين واألنظمة ،نحن مع التوافق
ولكن هذا ال يعني أن نعطي تفسيرات
تلغي الدستور تماماً ،وإال م��ا ن��راه
اليوم لألسف يعطل الحياة ويعطل
كل األمل».
وتابع قاسم« :قلنا م��رارا ً إننا مع
استمرار الحكومة اللبنانية ألن هذه
الحكومة ل��و سقطت فسنكون أم��ام
فوضى غير عادية في داخ��ل لبنان،
ال ألن هذه الحكومة تمتلك المقومات
العظيمة .بل ألنها الحجر الباقي من
الدول اللبنانية ،فقط ال نريد أن يسقط
ه��ذا الحجر حتى ال ينفجر البركان
وحتى ال نخسر كل الدولة التي تقع
على رؤوس الجميع ،ولكن استمرارية

الحكومة تتطلب أن نتوقف عن اإلساءة
لها وأن نتوقف عن تعطيلها ،ما الذي
يمنع أن ننتهي من مهزلة التعيينات
األمنية ونقدم المخرج ال��ذي أصبح
معروفا ً من أجل أن تنطلق الحكومة
م��ج��ددا ً وتعمل وف��ق اآلل��ي��ات التي
اتفق عليها ،حتى يأخذ المواطنون
بعض حقوقهم وحتى تسير بعض
أعمالهم .وأسأل أيضاً :لماذا ال ينعقد
المجلس النيابي تحت أي عنوان من
العناوين؟ هناك قوانين وتشريعات
تهم المواطنين وال��ن��اس ،هل هناك
نص دستوري يتحدث عن عدم انعقاد
المجلس النيابي إال إذا ك��ان هناك
رئيس جمهورية أو كان هناك اشكال
معين في داخل الحكم؟».
وق���ال« :ب��ك��ل وض���وح :إذا خيرنا
بين رئيس قوي ينتخب للبنان وبين

الفوضى وال��ف��راغ والتعطيل فنحن
مع انتخاب الرئيس القوي ،لسنا مع
الفوضى ،الذين يرفضون انتخاب
الرئيس القوي ويعلمون أن��ه طريق
حصري هم الذين يعرقلون وهم الذين
يقبلون بالفراغ».
وت��اب��ع ق��اس��م« :ن��ح��ن ف��ي زم��ن
االستقرار األمني والسياسي الغريب
من نوعه في لبنان مع توتر المنطقة،
وه��ذه فرصة علينا أن نستغلها قبل
أن تضيع ،من قال أن الفراغ إذا استمر
في المؤسسات الدستورية من مجلس
النواب إلى مجلس الوزراء إلى رئاسة
الجمهورية بأن هذه الفرصة المتاحة
لالستقرار ستستمر طويالً؟ من يضمن
المستقبل وما يمكن أن يجري؟ فلنتابع
إيجاد حلول قبل أن تفوتنا الفرصة
وعندها سيكون الندم صعبا ً جداً».

الأمن العام يوقف �سوري ًا يقود مجموعة �إرهابية

اعترافات جديدة للأطر�ش :القتال �ضد الجي�ش
وتفخيخ �سيارات لتفجيرها في لبنان و�سورية
كشفت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه عن اعترافات
جديدة للموقوف المطلوب ابراهيم األطراش حول تورطه
في عمليات إرهابية مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة
معه لكشف المزيد.
وجاء في بيان للقيادة في هذا الصدد «إلحاقا ً لبيانها
السابق ،والمتعلق بتوقيف المطلوب ابراهيم قاسم
األطرش ،النتمائه إلى تنظيم إرهابي واعتدائه على مراكز
للجيش ،وتورطه مع آخرين في أعمال إرهابية .وبنتيجة
التحقيق معه ،اعترف المدعو األطرش بأنه باشر اعتبارا ً
من العام  ،2011بتجارة األسلحة والذخائر الحربية،
واشتراكه مع آخرين في نقلها إلى عرسال ومنها إلى
الداخل السوري ،لمصلحة أحد التنظيمات اإلرهابية.
وبعد توقيفه من قبل مديرية المخابرات في العام
 ،2012وانقضاء مدة محكوميته ،ع��اود تواصله مع
التنظيمات اإلرهابية ،وبايع لواء «جند الحق» ،وأنشأ
مجموعة إرهابية قامت بتفخيخ السيارات ،بمساعدة أبو
جعفر القسطالني (قائد كتيبة ما يسمى شهداء القسطل)،
نسق معه عمليات ش��راء السيارات وتفخيخها،
ال��ذي ّ
وإرسالها إلى سورية ولبنان ،ومنها جيب من نوع GMC
كان معدا ً للتفجير في البزالية ،لكنه انفجر وأدى إلى مقتل
المدعوين عمر األط��رش وسامر الحجيري ،وجيب من
نوع غراند شيروكي ،كان معدا ً للتفجير في الضاحية
الجنوبية ،لكن تم ضبطه من قبل الجيش .أما السيارات
األخرى ،فقد أتم تفخيخها وسلمها إلى آخرين ولم يعرف
مصيرها.
كما اعترف الموقوف بمشاركته في القتال مع كتيبة
«جند الحق» تحت قيادة أبو مالك التلي ،وبعد مبايعته

تنظيم «داع��ش» ،انتقل مع مجموعته إلى مدينة الرقة
السورية ،حيث التقى قياديين في التنظيم المذكور.
وبعد عودته إلى لبنان ،شارك في القتال ضد الجيش في
عرسال ،وفي الهجوم على مركز المصيدة التابع للجيش.
وال تزال التحقيقات مستمرة مع المدعو األطرش لكشف
تورطه في قضايا إرهابية أخرى.
وف��ي بيان آخ��ر ،أعلنت مديرية التوجيه في قيادة
الجيش ،أن دوري��ة تابعة لمديرية المخابرات في بلدة
شبعا أوقفت ليل أول من أمس ،المواطن محمود محمد
الحجيري الذي كان يقود سيارة بيك آب على متنها 9
أشخاص من التابعية السورية ،وذلك أثناء محاولته
تهريبهم م��ن منطقة ع��رس��ال ال��ى ج���رود ب��ل��دة شبعا
الحدودية ،وقد ضبطت بحوزتهم  10أجهزة اتصال.
وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المرجع
المختص إلجراء الالزم.
وأعلنت المديرية العامة لألمن العام ،بدورها ،أن في
إطار متابعة نشاطات المجموعات اإلرهابية والخاليا
النائمة التابعة لها وتعقبها ،وبناء على إشارة النيابة
العامة المختصة ،أوقفت المديرية العامة لألمن العام
السوري (أ.ع ).إلقدامه على ترؤس مجموعة إرهابية
مسلحة وقيامه بتصنيع المتفجرات وهندسة الصواريخ
وتفخيخ س��ي��ارات تحمل ل��وح��ات لبنانية ف��ي مصنع
يملكه في منطقة يبرود السورية واشتراكه مع آخرين
بالتواصل مع السوري (ف.ق ).ال��ذي تبنى تفجيري
السفارة اإليرانية في بيروت وتقديم الدعم المالي له .بعد
انتهاء التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص ،وتجري
المتابعة لتوقيف باقي االشخاص المتورطين».

مراد التقى وفد ًا من «تجمع العلماء»:
ال�ستفتاء ال�شعب حول قانون االنتخاب الن�سبي
بموقع حرج مع الحراك المدني الذي تزايد يوما ً
بعد ي��وم وألننا نعي خطورة وج��ود طوابير
خارجية وداخلية تنتظر التدخل إليقاع البلد
في أزم��ة أكبر ،نطلب منكم مسك زم��ام األمور
والحكم بأسرع وقت على كل من سرق وأهدر
وخان أمانة المال العام ،معولين على القضاء
إلنصافهم وحماية المواطن من كل ظلم يقع
عليه .كما نؤمن بأن القانون سيد على الجميع

�شهيب بعد لقائه وزير الداخلية:
ال حل لأزمة النفايات �إال الت�شاركية
 90ألف طن طمرت ،ويبقى حتى الساعة 55
ألف طن في الشوارع».
واعتبر أن «خطة معالجة أزمة النفايات
هي نصر للحراك الشعبي ،ألن لواله لما تحرك
الملف وتوصلنا إلى حلول».
وكان الوزير المشنوق ترأس اجتماعا ً في
مكتبه في ال��وزارة مع اتحاد بلديات أقليم
الخروب ،برئاسة محمد منصور وبحضور
الوزير شهيب والنائب عماد الحوت واألمين
العام لتيار المستقبل أحمد الحريري .وتم
استكمال البحث في تداعيات أزمة النفايات
في أقليم الخروب.
بعد االج��ت��م��اع وه��و الثاني م��ع ال��وزي��ر
المشنوق قال منصور أنه «خصص لدرس
مشكلة النفايات في منطقة االقليم .وقد جرى
االتفاق على ايجاد مكان مناسب لمعالجة
نفاياتنا حاليا ً في منطقة اقليم الخروب وهذا
المكان يكون محددا ً حصرا ً لنفايات االقليم
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م��ن دون تفرقة أو محاباة بين جميع أف��راد
المجتمع اللبناني ( )...ساعدونا على رفض أي
إنقالب أو ربيع عربي جديد».
وف���ي ن��ه��اي��ة االع��ت��ص��ام ال��ت��ق��ت مجموعة
المحامين المنبثقة من الحركة ،رئيس مجلس
القضاء األعلى القاضي جان فهد وسلمته كتابا ً
سجلته في القلم وهو عبارة عن إخبار بعدد من
قضايا الفساد.

النابل�سي :رايات الن�صر
في �سورية بد�أت بالظهور
الشمالي والجنوبي».
وأوض����ح ان «ال���وزي���ر ال��م��ش��ن��وق أب��دى
استعداده للمساعدة في هذا الموضوع بأعلى
المعايير البيئية والصحية من أج��ل هذه
المعالجة كليا ً وهي لفترة قصيرة تمتد الى
حين ايجاد الحل الجذري والنهائي من قبل
وزراة البيئة لموضوع النفايات».
وق��ال« :في ضوء هذا الموضوع ستكون
لنا اجتماعات متالحقة كاتحاد مع المجتمع
المدني والفاعليات من أجل درس الموضوع
لتحديد المكان وكيفية معالجة هذه النفايات
وطرق طمرها أو تصريفها».
وع��م��ا إذا ص��رف النظر نهائيا ً ع��ن نقل
النفايات من بيروت الى اقليم الخروب ،قال:
«هذا األمر يبحث الحقا ً في حال وجدنا المطمر
المناسب ونحن مجبرون بمدينة بيروت ولن
نكون غائبين عن األمر ونحن نعتبر أن اهل
بيروت هم أهلنا».

اعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي خالل
استقباله أمس وف��دا ً من ح��وزة اإلم��ام الصادق في
صيدا أن «سورية مقبلة على تحوالت استراتيجية
كبيرة وأن ه��ن��اك وق��ائ��ع ج��دي��دة ستحدث خالل
األسابيع المقبلة وص��وال ً إلى تسوية تنهي األزمة
السورية في شكل كامل».
وأضاف« :بدأ العد العكسي للجماعات اإلرهابية
في سورية .والداعمون لها سيشهدون خيبة كبيرة
عندما يرون أن البنيان الذي صرفوا عليه مليارات
الدوالرات قد انهار أمام أعينهم .ولذلك ال محالة لكل
من يدعم الخط اإلرهابي في سورية إال أن يتراجع
وينسحب ويتخلى عن سياساته الشيطانية التي
نجحت في تدمير الكثير من العمران ولكنها في
المقابل رفعت من شأن سورية وقيادتها التي ثبتت
على الموقف والخيار ولم تتنازل للمشروع األميركي
الصهيوني».
واختتم النابلسي بالقول« :إن رايات النصر في
سورية بدأت بالظهور وعلى من عاش وهم سقوط
الرئيس السوري (بشار االسد) أن يشهد حقيقة نصر
الرئيس وانتصار سورية المقاومة».

دع����ا رئ���ي���س ح����زب االت���ح���اد
الوزير السابق عبدالرحيم مراد
إلى استفتاء الشعب حول قانون
انتخابي على قاعدة النسبية على
أس��اس دائ��رة انتخابية واح��دة أو
خمس دوائر.
ك�لام م��راد ج��اء بعد استقباله
أم��س وف���دا ً م��ن «تجمع العلماء
المسلمين» برئاسة الشيخ حسان
العبدالله ،بحضور نائب رئيس
حزب االتحاد أحمد مرعي وعضو
المكتب السياسي طالل خانكان،
وج���رى خ�لال ال��ل��ق��اء البحث في
ال��م��س��ت��ج��دات ع��ل��ى الساحتين
اللبنانية والعربية.
إثر اللقاء أوض��ح العبدالله أن
البحث ت��ن��اول «أم���ورا ً ع��دة على
الصعيد القومي واإلسالمي وأهم
قضية في منطقتنا هي ما يحصل
ف��ي فلسطين حيث أن االح��ت�لال
ال��ص��ه��ي��ون��ي ي���ح���اول م���ن خ�لال
ت��ع��دي��ات��ه ع��ل��ى األق��ص��ى ف��رض
التقسيم الزماني والمكاني ومن
بعده هدم المسجد األقصى لبناء
هيكله ال��م��زع��وم» .وأض���اف« :ما
كان العدو ليقوم بما يقوم به لو
كنا على قلب واحد ولو كنا نحمل
ه��م القضية األساسية التي هي
قضية فلسطين» ،مشيرا ً إل��ى أن
«ال��ع��دو الصهيوني ال���ذي يكن
العداوة لألمة العربية واإلسالمية
يقوم بهذا األم��ر مقدمة م��ن أجل
االستيالء على القدس وفلسطين
وإنما قام بذلك بعد أن نجح في
إيقاع القتنة بين أبناء األمة وهو
اآلن يسعى من أجل قيام كيانات
مذهبية من أجل تبرير قيام دولته
اليهودية».
وأم��ل في الشأن ال��س��وري بأن
«نصل إل��ى النتائج المرجوة من

مراد مستقبال وفد تجمع العلماء
خالل الحل السياسي وعلى رأس
هذا الحل أن تكون الدولة موجودة
ومحصنة للخالص من الجماعات
اإلرهابية التي تسعى إلى خراب
الدولة».
وت��اب��ع« :ف��ي م��ا خ��ص لبنان،
نحن م��ع ال��ح��راك وض��د الفوضى
وضد تخريب الدولة ومع الحفاظ
ع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��رع��ى
الصالح العام ولكن نريد أن نصل
إلى حل جذري من خالل انتخابات
نيابية بعد إق��رار قانون انتخاب
عصري مبني على النسبية ولبنان
دائ��رة انتخابية واح��دة .وه��ذا هو
الحل وعلى المتحاورين أن يأخذوا
هذا األمر في الحسبان ومن الخطأ
أن ندخل في حوار حول موضوع
انتخاب رئيس الجمهورية ونحن
ما زلنا على قانون انتخاب أقل
م��ا ي��ق��ال ف��ي��ه ان���ه م��ن ال��ع��ص��ور
الوسطى».
وأك����د م�����راد ،م���ن ج��ه��ت��ه ،أن

«العنوان الرئيسي هو ما يجري
ف��ي المسجد األق��ص��ى» ،متمنيا ً
«م��ن اإلخ��وة الفلسطينيين بداية
أن تكون هناك حركة او انتفاضة
في مواجهة الغطرسة الصهيونية
ومحاولة تهويد المسجد األقصى».
وع��ن ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة قال
م����راد« :ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب��ال��دور
الروسي الذي بدأت معالمه تظهر
ونعتقد أن له تأثيرا ً كبيرا ً على
األح��داث وستنتصر سورية على
االره���اب بمساعدة روسيا ودول
حليفة أخرى».
وأضاف« :في ما يتعلق بالشأن
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ف���إن ال��ع��ن��وان األول
واألخير بعدما وصلنا إلى طريق
م��س��دود ه��و ال��ذه��اب إل��ى الشعب
واستفتائه عبر نظام قانوني عادل
أي ق��ان��ون انتخابي على قاعدة
النسبية ،إم��ا على أس��اس دائ��رة
انتخابية واحدة وإما على أساس
خمس دوائر».

