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حمليات  /تتمات

الوطني
دريان ا�ستقبل وفد اللقاء
ّ

ّ
الت�شاوري» :لإبعاد الم�ؤ�س�سة
«اللقاء
الع�سكريّة عن المحا�ص�صة

مراد :لقانون انتخابي يعتمد
المو�سعة
الن�سبية والدوائر
ّ

دعا «اللقاء التشاوري» إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المراضاة
والمحاصصة ،وتركها للقيّمين عليها ،مجددا ً رفضه أي تسوية على حساب هيكلية
الجيش والتراتبية العسكرية فيه.
وبعد االجتماع الذي عقده في دارة الرئيس ميشال سليمان ،أصدر اللقاء بيانا ً
تاله وزير الدفاع سمير مقبل قال فيه« :يأسف اللقاء التشاوري لمرور  29جلسة
انتخاب رئاسية بعد عام ونصف العام على الفراغ ،من دون أن يتحرك الضمير
الوطني لدى «نواب مقاطعة الجلسات» ،لكي يتراجعوا عن خطة التعطيل ،ما
يعيد حينذاك ،الحياة السياسية إلى سابق طبيعتها ،وكل المؤسسات إلى انتظامها
العام».
وجدد اللقاء تأييده انعقاد طاولة الحوار لما لمبدأ الحوار من فوائد ،ويدعو إلى
التزام جدول أعماله دون سواه .كما يطالب بعدم جواز تخطي البند األول واألهم،
(انتخاب رئيس الجمهورية) ،لالنتقال إلى بنود أخرى «وكأن فراغا ً لم يكن» ،ويؤكد
ضرورة «لبننة» هذا االستحقاق الدستوري وعدم جواز التذرع بالخارج لحرف
األنظار عن تعطيل الداخل ،وهو ما قد يبرر تعطيل االستحقاق الدستوري وانتظار
التطورات الخارجية لفرض رئيس على الجمهورية واللبنانيين من الخارج».
وأك��د اللقاء ض���رورة إب��ع��اد المؤسسة العسكرية ع��ن سياسة المراضاة
والمحاصصة ،وتركها للقيمين عليها ،لكونهم أهلها وأدرى بشعابها ،ويجدد رفضه
أي تسوية على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه.
ودعا جميع القوى الفاعلة ،سواء في الحكومة أو خارجها ،إلى تنفيذ خطة الوزير
أكرم شهيب التي تسابق الشتاء ،وإخراجها من التجاذب السياسي والبدء الفوري
برفع النفايات.

الم�شنوق تابع ور�ؤ�ساء بلديات عكارية ملف النفايات

الكيالني :ال نرف�ض �أي �شيء
ي�ؤ ّمن الخير لمنطقتنا

تكميلية الناقورة مدر�سة �صديقة للبيئة
المشنوق خالل لقائه وفدا ً من رؤساء بلديات عكار

مراد خالل زيارته دريان على رأس وفد من اللقاء الوطني
دعا رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم
مراد إلى العودة للرأي العام والى الشعب مصدر السلطات
إلق���رار ق��ان��ون انتخابي على ق��اع��دة النسبية وب��دوائ��ر
موسعة ،ثم انتخابات رئاسة جمهورية وبناء بقية
المؤسسات األخرى.
وخ�لال زي��ارة قام بها م��راد على رأس وفد من اللقاء،
إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
في دار الفتوى ،قال مراد باسم الوفد« :لقاؤنا اليوم مع
المفتي دريان كان للتداول في الشؤون اللبنانية والشؤون
العامة .طرحنا وجهة نظرنا في ما يتعلق بالحل الجذري
لهذه المأساة التي يعيشها البلد في ه��ذه ال��ظ��روف ،ال
بد من العودة للرأي العام ،للشعب مصدر السلطات،
بأن يُق ّر قانون انتخابي على قاعدة النسبية وبدوائر
موسعة ،ثم ننتقل إلى انتخابات رئاسة جمهورية وبناء
بقية المؤسسات األخرى ،وال يجوز ان تطول األمور كثيرا ً
وأن نراهن على الخارج ،فمن المفروض أن نحل مشاكلنا
بأيدينا اذا أمكن .وكنا نتمنى أن يكون الحوار موسعا ً
وليس حوارا ً محدوداً ،ال يمثل كل الشعب اللبناني والقوى
السياسية واالجتماعية والنقابية اللبنانية الموجودة
خارج هذا الحوار».
وأض���اف« :على الصعيد العربي ،نتمنى أن يتغير

هذا الوضع نحو األفضل ،المأساة التي عانت منها األمة
العربية والدول العربية والتي ما زالت مستمرة نتيجة هذه
المؤامرة الكبيرة عليها ،لكن القضية األساسية واألولى هي
ما يجري في المسجد األقصى وفي القدس تحديداً ،وآن
األوان لصحوة عربية وإسالمية ،ألن المشروع الصهيوني
من دون شك يهدد المسجد األقصى كما يهدد القضية
الفلسطينية بشكل عام ،وال يجوز أن يستمر هذا التجاهل
التام عربيا ً وإسالميا ً وحتى فلسطينيا ً لألسف الشديد.
نتمنى أن تكون هناك انتفاضة جماهيرية فلسطينية
تح ّرك الوطن العربي والعالم اإلسالمي للتعاطف مع
القضية ،وقدّمنا لسماحته التهاني بالعيد».
وشدد مراد على أن «ق��رار موسكو بحرب ضد داعش
في سورية ليس لها طابع ديني وال مذهبي ،روسيا كقوة
عالمية تريد أن تضع حدا ً للنفوذ األميركي األحادي وهذه
الغطرسة األميركية .أخطأت روسيا في القضية الليبية
ما أدى إلى دمار ليبيا بهذا الشكل ،ولما شعرت أن هناك
مؤامرة في سورية شبيهة بمؤامرة ليبيا تدخلت لتوقف
ذلك .من هذه الزاوية نفهم الموقف الروسي .لم نفهمه من
منطق مذهبي أو طائفي ،بل من منطلق مصالح مشتركة،
برأينا مهم جدا ً أن تنتهي أحادية القوة االميركية ،هذا
النفوذ األميركي وغطرسته ال يريد لنا إال الشر».

بقايا الزيتون للتدفئة

جولة داخل مدرسة الناقورة

أقامت إدارة مدرسة الناقورة التكميلية الرسمية ،احتفاال ً بالتعاون مع بلدية
الناقورة و«جمعية بحر لبنان» ،بمناسبة افتتاح صرح هذه المدرسة بعد
ترميمها وتأهيلها ،لتكون نواة أ ّول مدرسة صديقة للبيئة ،وخالية من انبعاثات
ثاني أوكسيد الكربون في لبنان والشرق األوس��ط ،وح��وض البحر األبيض
المتوسط.
ّ
حضر اإلحتفال الذي نظمته «جمعية بحر لبنان» في مبنى المدرسة رئيس
بلدية الناقورة محمود مهدي وأعضاء في المجلس البلدي ،ورئيس منطقة
الجنوب التربوية باسم عباس ،نائب رئيسة «جمعية بحر لبنان» الدكتورة
ريما طربيه ،مدير مدرسة الناقورة التكميلية الرسمية جمال حمزة وأفراد الهيئة
التعليمية وطالب المدرسة ،فاعليات محلية وشخصيات اجتماعية وتربوية،
ناشطين بيئيين وإعالميين.
وأقيمت بعد االحتفال مأدبة غداء على شرف المشاركين.

«متفرغي اللبنانية»:
ّ
لإنجاز ملف اال�ساتذة

«جفت» الزيتون للتدفئة بدالً من الحطب أو المازوت
ما ان يط ّل تشرين من ك� ّل سنة
حتى تتهيأ منطقة حاصبيا الستقبال
موسم الزيتون ،اال انّ شدّة الح ّر التي
ضربت لبنان في الصيف الماضي
وت��أخ��ر ه��ط��ول ال��م��ط��ر ع��ل��ى ه��ذه
المنطقة حتى اليوم ،شكلت عوامل

(سعيد معالوي)

أضعفت ثمار الزيتون ،مما سيدفع
بالمزارعين الى تأخير القطاف الى
النصف الثاني من هذا الشهر على
مستوى المنطقة الحدودية كك ّل.
أم��ا بقايا الزيتون في المعاصر
م��ن ال��م��وس��م ال��م��اض��ي والمسماة

بـ«الجفت» فيت ّم تجفيفها صيفا ً
ليعاد تصنيعها ه��ذه األي��ام قطعا ً
م��ت��س��اوي��ة ل��ل��ت��دف��ئ��ة ف���ي م��وس��م
الشتاء ،وه��ذا ما يخفف عن كاهل
المواطن عبء شراء الحطب أو شراء
المحروقات.

عقدت رابطة األساتذة المتفرغين
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية رئ��اس��ة
الجامعة اجتماعها الدوري برئاسة
الدكتورة رش��ال حبيقة ك�لاس في
مقر الرابطة ،ناقشت خالله بعض
القضايا المطروحة ،وأصدرت بيانا ً
طالبت فيه «رئاسة الجامعة بإدراج
ملف األس��ات��ذة المستوفي شروط
الدخول إلى المالك على جدول أعمال
الجلسة المقبلة لمجلس الجامعة،
إلق���راره ورفعه وفقا ً لألصول إلى
وزارة التربية والتعليم العالي».
ودع����ت «ال��ه��ي��ئ��ة» «األس���ات���ذة
كافة إلى التواجد في مبنى اإلدارة
المركزية  -المتحف ،ت��زام��ن�ا ً مع
انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس
الجامعة» ،كما دع��ت م��ج��ددا ً إلى
«رفع الظلم عن األساتذة المستثنيين
من التفرغ والمستوفين شروطه،
خاصة أنهم يد ّرسون في الجامعة
منذ سنوات عدة وبأنصبة كاملة،
وذلك عبر إقرار تفرغهم».

َمن يربط م�صير ( ...تتمة �ص)1
ال �ن �ج��اح ف ��ي ت �س��وي��ق «ج �ب �ه��ة النصرة»
فصيالً م�ع�ت��دالً ف��ي ال�م�ع��ارض��ة السورية
وال �ن �ج��اح ب��ال�ت�ع��اون م��ع ت��رك�ي��ا ف��ي إقامة
منطقة عازلة يحميها حظر جوي أطلسي
للطيران السوري في شمال سورية ومثلها
بتعاون س�ع��ودي أردن��ي «إس��رائ�ي�ل��ي» في
جنوب سورية ،تمهيدا ً لغزوة دمشق بعد
إفشال حملة حزب الله والجيش السوري
المتوقعة في القلمون بقوة «جيش الفتح»
الذي يشكل أحد األسماء الجديدة لـ«جبهة
ال �ن �ص��رة» ،ت�س�ه�ي�لاً إلغ �ف��ال ك��ون �ه��ا فرع
تنظيم «القاعدة» المعتمد رسمياً ،على أن
يت ّوج ك ّل ذلك بحرب تخوضها السعودية
وتسحق الحوثيين في اليمن وتضع يدها
على ق��راره ،بما يجعل مؤشرات المنطقة
ت �ت �ج��ه ن �ح��و ض �ع��ف ووه � ��ن ف ��ي الجبهة
التي يشكل حزب الله ج��زءا ً عضويا ً منها
وت�ع��اظ��م ف��ي وض��ع خ�ص��وم ه��ذه الجبهة
وصوالً إلى األمل بالسيطرة على سورية
واليمن وإضعاف إيران.
سارك ّلشيءعكسالتوقعاتالسعودية،واألحالم الحريرية ،من توقيع بائن للتفاهم
النووي مع إي��ران عارضته السعودية علنا ً
ووصفته بالسيّئ ،لتعود وتمتدحه كضامن
ل�لاس �ت �ق��رار اإلق �ل �ي �م��ي ب �ع��د زي � ��ارة الملك
سلمان إلى واشنطن ،وفشل تسويق «جبهة
النصرة» فشالً ذريعاً ،كما فشلت اختبارات
إقامة المنطقة العازلة والحظر الجوي شمال
سورية وجنوبها ،وأع��ادت المقاومة إنتاج
قواعد جديدة لميزان الردع في عملية مزارع
شبعا ردا ً على المغامرة «اإلسرائيلية» في
القنيطرة لرسم خطوط حمر جديدة بوجه

ال �م �ق��اوم��ة ،وف �ش��ل ح�ك��م ال��رئ �ي��س التركي
ف��ي االنتخابات البرلمانية ف��ي نيل الثلثين
لتمكينه م��ن تعديل ال��دس�ت��ور وف�ش��ل بنيل
األغلبية الالزمة لتشكيل حكومة ،وفشلت
حرب اليمن وغرقت السعودية في مستنقع
ال ت �ع��رف ط��ري �ق �ا ً ل �ل �خ��روج م �ن��ه ،وهزمت
«النصرة» و«الفتح» في حرب القلمون وآخر
فصولها في الزبداني.
 ل��م يغيّر ال�ح��ري��ري حساباته ،وبدأتمرحلة دولية إقليمية جديدة مع التموضع
ال��روس��ي العسكري ال�ج��دي��د ف��ي سورية،
وما مثله من تح ّول جيواستراتيجي في ك ّل
أمن البحر األبيض المتوسط ،وتشكل حلف
ي�ض� ّم روس �ي��ا وال �ع��راق وس��وري��ة وإي ��ران
ويض ّم عمليا ً حزب الله ،يتهيأ لتشكيل القوة
الصاعدة لرسم خرائط المنطقة ،والغرب
يعيش تراجعا ً وتموضعا ً عنوانه مواقف
وزراء خارجية دوله وفي مقدّمتهم أميركا
وبريطانيا وألمانيا تدعو إلى تغيير مفهوم
الح ّل السياسي في سورية بقبول الشراكة
مع الرئيس السوري ،وهي تعلم أنّ القبول
ب��ال �ش��راك��ة ف��ي ال�م��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة تعني
الشراكة الدائمة بشهادة م��ا تقوله مراكز
بحوثها وخالصاتها ح��ول ال�ف��وز المحتم
أي انتخابات
ل�ل��رئ�ي��س ب �ش��ار األس� ��د ف��ي ّ
رئاسية مقبلة.
 لو تح ّرر الحريري من وط��أة األوهامالتي تغزو أفكاره بفعل األوه��ام واألحالم
السعودية ،وحسبها باللبناني ،فسيعرف
أنّ كلفة التفاهم م��ع ال�ع�م��اد ميشال عون
ال�ي��وم أق � ّل م��ن التفاهم غ��داً ،إال إذا أراد أن
يصدّق كالم وزير خارجية السعودية عن

(رانيا العشي)

تهديد بخيار عسكري يستهدف سورية
بعدما ص��ارت روسيا في الميدان ،أو أراد
أن ي �ص��دق ت�ه��دي��د م �ن��دوب ال�س�ع��ودي��ة في
األم��م المتحدة لروسيا ب�ض��رورة مغادرة
قواتها لسورية فوراً ،من دون أن ينتبه كيف
تغيّر تعامل السعودية مع جثامين الضحايا
اإلي��ران �ي �ي��ن ف��ي ك��ارث��ة ال �ح��ج ب�ع��د التهديد
قاس.
اإليراني بر ّد ٍ
 يبدو أنّ ال�ح��ري��ري يعطل مباشرة أوب��ال��واس�ط��ة ب �ق��اء العميد ش��ام��ل روك ��ز في
المؤسسة العسكرية ليحتفظ بفرصة تولي
ق �ي��ادة ال�ج�ي��ش ب�ع��د ع ��ام ،ول�ك��ن ه��ذا يعني
كسر الجرة مع العماد عون ،وتفجير فرص
التهدئة ،وأخذ البالد إلى مواجهة قد تنجح
حكمة العقالء ببقائها حربا ً سياسية ،لكنها
ستصبح جزءا ً من حروب المنطقة ،تنتهي
بمنتصر وم��ه��زوم ع�ل��ى ش��اك�ل��ة م��ا تبدو
المنطقة كلها ذاه�ب��ة إليه بفعل السياسات
السعودية التي ال تجيد القراءة إال في فنجان
أوهامها ،وعندها سيجد بعد عام أنه مضطر
لقبول انتخابات نيابية على أساس النسبية
ت �س �ب��ق االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة وتتح ّكم
رئيسي الجمهورية والحكومة ،مع
بمنصبَي
َ
احتمال ظهور فرصة لتشكيل أغلبية الثلثين
من دون أن تحتاج شراكته ،وما يعنيه ذلك
من تغيير يتخطى بكثير األثمان التي تشكل
كلفة التفاهم اليوم.
 لماذا ُيبدي الحريري إعجابا ً بصعودصديقه داوود أوغ�ل��و إل��ى ال�ه��اوي��ة ،أم أنه
اس��ت��ط��اب ل �ق��ب رئ��ي��س س��اب��ق للحكومة
والعيش خارج لبنان؟
ناصر قنديل

عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا ً
مع ع��دد من رؤس��اء بلديات عكار ،في حضور النائب
هادي حبيش ،لبحث مالحظات وهواجس البلديات في
ما يتعلق بملف النفايات ونقلها إلى المنطقة.
واستمر االجتماع  3ساعات ،وتحدث بعده رئيس
بلدية بيت الحج الشيخ عبد الرزاق الكيالني باسم الوفد،
وقال« :كان حضورنا إلى وزارة الداخلية اليوم بناء على
هواجس انتابتنا وأهالي عكار الستيضاحها من معالي
الوزير ،وبعد البحث والتدقيق في اجتماع دام  3ساعات،
تبلورت االمور امامنا ،وتبين ان من الضروري ان يكون
هناك مطمر صحي لمصلحة منطقة عكار ،ألن هناك مكبا ً
واقعا ً وقائما ً منذ  19سنة ،فإذا ح ّولناه إلى مطمر يكون
ذلك لمصلحة أبناء عكار ،وشددنا على أن يكون هذا
المطمر مطابقا ً للمواصفات الدولية وعدم نقل أي نفايات
اليه إال بعد انتهاء اإلج��راءات االساسية ،من توضيب
وفرز ،فضالً عن عدم نقل أي مادة ضارة ،وذلك بإشراف
لجنة من البلديات ولجان خاصة من االتحاد االوروبي
وهيئات المجتمع المدني».
أض��اف« :مع وجود مطمر سرار يكون هناك إلغاء لـ
 33مكبا ً عشوائيا ً في عكار ،وهذا أمر اساسي يخص
ابن عكار ،الذي يجب ان يعلم اننا معه والى جانبه ولن
نساوم عليه ،لقد وقفنا إلى جانبه منذ بداية األزمة إلى
نهايتها ،وسنكون مع معالي الوزير إلى جانب مصلحة
ابن عكار ،اذ إن هناك  33مكبا ً تشكل خطرا ً على عكار
وابنائها وعلى البيئة ،اكثر بكثير من مكب سرار ،فإذا

ازيلت هذه المكبات وتح ّول هذا االم��ر من خالل خطة
صحية وبيئية صحيحة نكون معها ال ضدها».
وأش���ار إل��ى «أن��ن��ا ال نرفض أي ش��يء يؤمن الخير
لمنطقتنا ،فضالً عن أننا نتلقى وعودا ً أساسية بموضوع
اإلنماء المتوازن ،وهو شرط أساسي بمواصفاتنا ،وقد
وعدنا به معالي الوزير الذي نحترمه ونشد على يديه،
الن هذا االم��ر مهم ج��دا ً لمنطقتنا ،يكفينا استهتارا ً من
الحقبات السابقة ،أما اآلن فقد حان الوقت لتحصيل
حقوقنا بمعية ابناء عكار الذين ف ّوضونا أصواتهم ونحن
على قدر االمانة حتى قيام الساعة».

تج ّمع شباب القرى المحيطة

وأش��ار «تج ّمع شباب القرى والبلدات المحيطة»
بمكب سرار ببيان ،إلى انه «تبين أن ال جدية في طريقة
التعامل مع ملف النفايات وان مجلس اإلنماء واإلعمار
يتابع باستهتار واستهزاء بصحتنا وسالمتنا وسالمة
بيئتنا».
ولفت إلى أن «العمل داخل المكب بدأ منذ  4أيام األمر
ال��ذي تسبّب بانبعاث روائ��ح كريهة ج��دا ً انتشرت في
بالمكب (قشلق ،عمار البيكات ،شير
القرى المحيطة
ّ
حميرين ،وادي الحور ،النورا ،العبودية) مما اضطر
بعض األهالي إلى ترك منازلهم وبلداتهم نظرا ً لخطورة
الموقف وحفاظا ً على سالمة صحتهم وصحة أطفالهم».
وأكد البيان أنه «لن يم ّر مشروع يهدد صحتنا وصحة
أطفالنا ويُضر بيئتنا ويلوث مياهنا الجوفية».

الغارات الرو�س ّية على ( ...تتمة �ص)1
باتصال تلقاه أم��س وزي��ر الحج
اإلي��ران��ي م��ن نظيره السعودي
ي��دع��وه ل��زي��ارة ال��ري��اض سعيا ً
للتفاهم ،حيث ت � ّم تسليمه فور
وصوله الئحة بأسماء الضحايا
اإليرانيين وإبالغه الموافقة على
البدء بتسليم جثامينهم.
ل �ب �ن��ان �ي �اً ،ت��ر ّن �ح��ت المناخات
اإلي�ج��اب�ي��ة ال�ت��ي س ��ادت ليومين
ماضيين ،بعدما خ��رج الرئيس
ال �س��اب��ق م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ومن
خ �ل �ف��ه ع� ��دد ك� � ٍ
�اف م ��ن ال�� ��وزراء
ل�ت�ع�ط�ي��ل ال �ن �ص��اب ف��ي اجتماع
ال �ح �ك��وم��ة إذا ط��رح��ت ترقيات
ضباط الجيش اللبناني من رتبة
عميد إل��ى رت�ب��ة ل ��واء ،م��ن بينهم
العميد ش��ام��ل روك ��ز ،وال ��وزراء
الحضور في أغلبهم من المنتمين
إلى قوى الرابع عشر من آذار ما
ي�ض��ع ع�لام��ات اس�ت�ف�ه��ام كبرى
ح ��ول ال �م��وق��ف ال�ف�ع�ل��ي لـ«تيار
ال�م�س�ت�ق�ب��ل» م��ن ال�ت�س��وي��ة التي
أعلن قبولها وحاول رئيس كتلته
الرئيس ف��ؤاد السنيورة نسفها
بتسريب مفخخ لمضمونها وأثار
أزم��ة بين رئيس مجلس النواب
نبيه بري والعماد ميشال عون،
ل��م ينج ِل غ�ب��اره��ا إال أم��س ،بعد
ومساع حثيثة لوسطاء
مداخالت
ٍ
وأصدقاء مشتركين ،وبمحاولة
الرئيس ب��ري امتصاص األزمة
ت�غ�ل�ي�ب�ا ً ل�م�س��اع��ي ال �ت �س��وي��ة في
قضية الترقيات ،تمهيدا ً لش َّقي
ال �ت �س��وي��ة ال �م �ت �ص �ل �ي��ن بتفعيل
العمل الحكومي وإع ��ادة الحياة
البرلمانية.
وت�ك��ام�ل��ت م��ؤش��رات السلبية
بما ص��در م��ن تلويح ع��ن وزير
ال��زراع��ة أك��رم شهيّب ،بإمكانية
سحب يده من ملف النفايات ،وما
الح من احتمال مبادرة الرئيس
بري إلى تأجيل جلسات الحوار
إذا ب��دا أنّ التشنّج سيد الموقف
بانتظار عودة الواقعية والعقالنية
وسيادة التهدئة.
ه� ��ذا ال� �ت� �ح� � ّول ال �م �ف��اج��ئ من
م��ؤش��رات ال�ت�ف��اؤل نحو التأزّم
ط� ��رح ف ��ي أوس� � ��اط المتابعين
ت� �س ��اؤالت ح ��ول م ��دى اتصاله
ب��اع �ت �ب��ارات محلية ص��رف��ة ،في
ض��وء التصعيد السعودي الذي
اس �ت �ه��دف ال� ��دور ال ��روس ��ي في
س��وري��ة ،وربما وج��د في الغبار
ال �ل �ب �ن��ان��ي ض��ال��ت��ه ال �م �ن �ش��ودة
ك� �ص� �ن ��دوق ب ��ري ��د ل� �ش� � ّد أوت� ��ار
ال�س��اح��ة ال��وح �ي��دة ال�ت��ي ال يزال
يملك تأثيرا ً فيها.

منظومة التوتير الداخلي
إلى مزيد من التعقيد

هلستر ّتبالرهاناتاالستراتيجية
للعماد ميشال ع��ون نتائج كاسرة
للواقع الحالي للبلد وت��أخ��ذه إلى
مكان آخر؟ وكيف سينعكس المشهد
المتحرك في المنطقة والتداعيات
الهائلة على الواقع اللبناني؟
بانتظار أن ينجلي المشهد في
س��وري��ة يبدو أنّ منظومة التوتير
ال��داخ��ل��ي إل���ى م��زي��د م��ن التعقيد،
والحديث ع��ن اخ��ت��راق��ات إيجابية
في ملف الترقيات لم تكن في أفق
ات��ص��االت ي��وم أم��س التي استم ّرت
حتى منتصف الليل ،فلم يطرأ أيّ
جديد على الموضوع الذي من المؤكد
أنه ُطوي وأن ال ترقيات أليّ ضابط
من رتبة عميد الى رتبة لواء ،ما يعني
أن ال ترقية للعميد شامل روكز ،إذ إنّ
حزب الكتائب ُمص ّر على عدم السير
ب��أيّ تسوية تؤثر على المؤسسة
العسكرية ،وأنّ رئيسه النائب سامي
الجميّل التزم بهذا األمر أمام المعنيين
في تيار المستقبل ،والرئيس السابق
ميشال سليمان ،بحسب ما علمت
«البناء» ،ما زال موقفه على حاله
برفض الترقيات ويربط ذلك إذا ما
حصلت ترقية العميد وديع الغفري
وإال ال ترقيات وال من يحزنون .ودعا
«اللقاء التشاوري» الذي يترأسه في
البيان الذي تاله وزير الدفاع سمير
مقبل ،إلى إبعاد المؤسسة العسكرية
عن سياسة المراضاة والمحاصصة،
وتركها للقيّمين عليها ،مجددا ً رفضه
أي ت��س��وي��ة ع��ل��ى ح��س��اب هيكلية
الجيش والتراتبية العسكرية فيه.
وف���ي ال��س��ي��اق علمت «ال��ب��ن��اء»
أن سليمان ط��رح تأجيل تسريح
العميد روكز مع  26عميدا ً لمدة سنة
واح��دة على أن ينتهي مفعول ذلك
عند انتخاب رئ��ي��س للجمهورية.
إال أنّ ال����س����ؤال ه����ل س��ي��واف��ق
ع���ل���ى ه�����ذه ال���ت���س���وي���ة ك����� ّل م��ن
ال��ع��م��اد ع����ون وال��ع��م��ي��د روك����ز؟
وفق مصادر عونية لـ«البناء» فإنّ
التسوية أصبحت وراء ظهر العماد
ع��ون ال��ذي ب��ات على قناعة ب��أن ال
ترقيات ،وأنّ العميد روكز من جهته،
يرفض تسويات كهذه ،خصوصا ً أنه
قد يُنقل من قيادة فوج المغاوير في
ح��ال التمديد للعمداء ،مع اإلش��ارة
إلى «أنّ قادة األفواج في الجيش هم
من رتبة عقيد وما دون وأنّ ظاهرة
العميد روكز هي استثنائية».
ولفتت مصادر مطلعة في  8آذار
لـ«البناء» إلى «اتصاالت جرت في
محاولة ال��ع��ودة إل��ى ال���وراء ون��زع
عناصر التفجير التي أحدثتها تسوية
البنود التسعة وتجاوز الخطأ الفادح
الذي فجرها وحصر المقاربة بالبنود
الثالثة المتعلقة بالحكومة والمجلس
النيابي وترقية العميد شامل روكز
الى رتبة لواء مع حق الضباط األكثر
اقدمية ،ووف��ق آلية دستورية بأن
تت ّم ترقيتهم الى رتبة لواء» .وتلفت
المصادر إلى «أنّ محاولة استجابة

الجنرال عون للمبادرات باتت صعبة
جدا ً ال سيما انّ ما جرى كان بمثابة
اإلس��اءة الشخصية له ضمن خطة
مدروسة سلفاً».
وفي السياق ،جدّدت كتلة الوفاء
للمقاومة تحميلها حزب «المستقبل»
المسؤولية الكاملة عن الشلل الذي
أصاب مؤسسات الدولة وما يج ّره
ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين،
مؤكدة أنّ ارتهان حزب «المستقبل»
للنظام السعودي يبقي قراره معلقا ً
على مصالح النظام وحروبه الخاسرة
ّ
يعطل الحلول الداخلية .واعتبر
ما
الوزير وائل ابو فاعور «أنّ التسوية
عالقة ح��ول إي��ج��اد أص���وات كافية
في مجلس ال��وزراء» ،مشيرا ً الى أن
هناك «موقفا ً يصل حتى العداء بين
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون والرئيس السابق ميشال
سليمان يعرقل الح ّل».

َمن سيتولى أوال ً
تفجير الحوار؟

وعليه ،باتت طاولة الحوار التي
من المفترض أن تنعقد ايام السادس
والسابع والثامن من الشهر الحالي
محط تساؤل كبير ،لجهة مصيرها.
فهل سينجح ح��زب ال��ل��ه قبل يوم
االثنين في ترطيب األج��واء وإع��ادة
المياه الى مجاريها بين رئيس مجلس
النواب نبيه بري والعماد عون؟
وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء»
إل��ى «أن��ه ال يمكن القول إنّ الحوار
محكوم بالسقوط النهائي بمعزل عن
السقوط الحكومي» ،صحيح «أنّ
وظيفته لم تعد تعني إح��داث خرق
في بنود جدول االعمال ،لكن السؤال
يبقى عمن سيتولى أوال ً تفجير قنبلة
االنسحاب منه؟ فما يحصل هو تقاذف
لكرة التعطيل ومراعاة لنظرة الحلفاء
إلى الموضوع» .وترى المصادر «أنّ
الساعات الـ  72المتبقية من جلسة
الحوار لن تشهد سقوطا ً لمعادالت
افالطونية تكسر الواقع السيّئ ،وربما
تكون جلسة الثالثاء ساعة االنفجار
الحقيقي ،بحيث يذهب المتحاورون
إل��ى ال��ح��وار وتنفجر بينهم ويطير
الحوار .وهذا أكثر من احتمال ،أو أن
يق ّرر الرئيس بري تأجيل الجلسة
إلعطاء فرصة لالتصاالت ب��دال ً من
انفجار الحوار في ظ ّل الواقع المتفجر
في المنطقة».
ودع��ا الرئيس ب��ري بحسب ما
نقل عنه زواره ،الى «التمثل بحوار
الواليات المتحدة وروسيا وايران
وغيرها التي تسعى اليوم الى ح ّل
مشكالتها م��ن خ�لال المحادثات
الثنائية والدبلوماسية» .ويؤكد بري
«أنّ طاولة الحوار في لبنان ليست
مجرد تقطيع وقت ،إنما هي فرصة
حقيقية إلعادة إنعاش المؤسسات
وتسيير ش��ؤون البالد والعباد»،
وه��ي م��ن خ�لال «ات��ف��اق الترقيات
األمنية» قد حققت خطوة ،وان تم ّكن
البعض م��ن خربطة األم���ور .وإن
ذلك «يبقى دليالً دامغا ً إلى إمكانية

التوافق وإن��ج��از الكثير من جدول
أعمال وبنود طاولة الحوار».

تخلّي شه ّيب
عن ملف النفايات

ويضع وزير الزراعة اكرم شهيّب
رئيس الحكومة تمام سالم اليوم في
آخ��ر ما ت� ّم التوصل إليه في الملف
لتصل األمور إلى خواتيمها السعيدة
ويبدأ بالتنفيذ .ويعتزم أن يطالب
رئيس الحكومة  بمؤازرة من الجيش
وق��وى األم��ن من أج��ل تطبيق خطة
معالجة النفايات المتراكمة في
ال��ش��وارع والطرقات وإيصالها إلى
المطامر المخصصة لذلك في الناعمة
وس���رار وال��م��ص��ن��ع ،وان���ه ف��ي حال
عدم االستجابة لهذا الطلب سيتجه
للتخلي عن هذا الملف وترك المعالجة
لغيره من ال��وزراء .وأكد شهيّب بعد
لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ
العمل مستم ّر إلزالة كل العقبات أمام
خطة النفايات ،وان من يمثل الحراك
المدني حصل على ك ّل األجوبة على
األسئلة التي طرحها .في المقابل،
ال ي��زال الحراك المدني ي��درس الر ّد
النهائي حول النقاط المتقاطعة مع
خطة شهيّب من دون التوصل الى أيّ
جواب حتى اآلن .وأكدت مصادر في
الحراك الشعبي لـ«البناء» عقد مؤتمر
صحافي ال��ي��وم ف��ي ساحة ري��اض
الصلح عند الساعة الواحدة ظهرا ً
لتحديد موقف الحراك من خطة وزير
الزراعة .وأشارت المصادر الى «أننا
نرى ثغرات كثيرة في هذه الخطة ال
سيما من الناحية التقنية» ،مجددة
«رفضها لهذه الخطة» ،وداعية الى
«أخ���ذ الخطة ال��ت��ي قدمها ال��ح��راك
بالتعاون مع الحركة البيئية ولجنة
خبراء في البيئة بعين االعتبار ألنها
الخطة األم��ث��ل» .وش��دّدت المصادر
على «أنّ أهالي المناطق ال سيما عكار
والناعمة رفضوا تطبيق خطة شهيّب
رغم موافقة البلديات».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء عوازل عبور  36ك.ف( .عدد ،)30
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن ال��ح��ص��ول على نسخة عنه لقاء
خمسين ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة االداري��ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم
ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة السر ف��ي قاديشا-
البحصاص .تنتهي مدة تقديم العروض
يوم الخميس الواقع فيه  29تشرين االول
 2015الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1836

