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حمليات  /تتمات

�أهالي الع�سكريين المخطوفين ..قطع طريق
م�سيرة للحراك من وزارة المال
الرو�شة ووقفة رمزية في عين التينة
واعت�صام �أمام «المركزي» و«الداخلية»
توقيف ذبيان �ساعات بجرم «تحقير العلم»

في إط��ار التصعيد ال��ذي لجأ إليه أهالي العسكريين
المخطوفين ل��دى تنظيمي «داع���ش» وجبهة «النصرة»
اإلرهابيين ،لتذكير المسؤولين بقضيتهم ،ن ّفذ األهالي
اعتصامين في ال��روش��ة وعين التينة ق��رب مقر الرئاسة
الثانية.
بداية توجه األهالي من ساحة رياض الصلح إلى الروشة،
حيث قطعوا الطريق بسياراتهم لمدة ثالث ساعات عند تقاطع
 kfcفي االتجاهين ،وافترشوا األرض حاملين صور أبنائهم،
طالبين من الشعب تفهّم وجعهم ،وسائلين «أين الضمير؟».

لم نتسلّم شيكات

وخالل االعتصام ،قال حسين مشيمش إن «قضيتنا هي
 25روح��اً ،فرغم أحقية مطالب الحراك (المدني) إال أننا
نرفض الشغب ،وليس لدينا أي هدف سياسي بل فقط ملف
العسكريين الـ  ،»25نافيا ً «اتهامات عن تسلّمهم شيكات»،
موضحا ً «أن تصعيد تحركنا ج��اء بعدما أقفلت السبل
أمامنا».
وأ ّكد حسين يوسف باسم األهالي أن «ليس لدينا أي مانع
من التوجه ألي نقطة في لبنان لقطع الطريق فيها» ،وقال:
«ليعلم جميع السياسيين من وزراء ون��واب أننا سنقطع
الطريق أمام منازلهم وسنواصل تصعيدنا حتى إنهاء ملف
المخطوفين».
وأش���ار إل��ى «أن تحرك ال��ي��وم (أم���س) ه��و إلع���ادة ملف
العسكريين إلى الضوء بعد أن أخذ الحراك األضواء كلها»،
مؤكدا ً أننا «لسنا ضد الحراك ،لكننا ضد الشغب الذي حصل
وعلى الجميع أن يتح ّمل مسؤولياته».

ولفت إلى أن «لملف العسكريين األولوية على المستويات
كافة ،وعلى كل مسؤول ان يتحمل هذا الملف».

ال خط احمر لدينا إال..

وقبيل انتهاء االعتصام في الروشة والتوجه إلى عين
التينة ،أكد أن «االعتصام في هذه النقطة بالذات بعد طريق
المطار ،هو للقول إن ال خط احمر لدينا سوى ملف العسكريين
ال��ذي يمثل كل لبنان» .وق��ال« :سنصل ال��ى كل المناطق
اللبنانية وأينما كان».
ولفت إلى أن «الهدف كان رسالة للمتحاورين أن يضعوا
ملف العسكريين على سكة الحل» .وأضاف« :العسكريون
اختطفوا على عهدكم وعليكم إيجاد الحل شئتم أم أبيتم».
وأشار إلى أن «الوقفة أمام مقر رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ،هي وقفة محبة أبناء ذاهبين إلى والدهم».
وختم« :نريد أن يترجم الدمعة التي ذرفها على أوالدنا
عندما زرناه بإرجاع أبنائنا ،ونح ّمله األمانة أن تكون قضيتنا
قضيته».
ولدى وصول األهالي إلى عين التينة علموا أن الرئيس
بري ليس موجودا ً في مقر الرئاسة الثانية ،فقرروا البقاء
أمام المدخل المؤدي الى المقر ،قائلين «نريد أن نذ ّكره بالعهد
الذي قطعه لنا باالهتمام بملف العسكريين المخطوفين»،
وأعلنوا مواصلة التصعيد حتى انتهاء محنتهم.
وبعد ربع ساعة أنهى األهالي وقفتهم التي تحدثت خاللها
ماري خوري شقيقة العسكري المخطوف جورج خوري عن
توجه األهالي إلى خيمهم في رياض
هدف هذه الوقفة ،ثم ّ
الصلح.

نظمت مجموعات الحراك المدني تحركا ً أمس بمسيرة
من مركز ال��واردات في وزارة المال ،وص��وال ً إلى مصرف
لبنان.
وطلى المتظاهرون األرض بالرسوم المعبّرة عن حراكهم
خالل المسيرة ،ورددوا هتافات طالبت وزير المالية علي
حسن خليل بإيداع أموال البلديات في مصرف لبنان.
وأوض���ح اح��د الناشطين أن ه��ذا التحرك لـ«القول
للحكومة إذا كانت تائهة عن الطريق ،أين يجب أن تفتح
الحساب لتحويل أموال البلديات لتأخذ دورها في إدارة
ملف النفايات ،أي مصرف لبنان» ،الفتا ً إلى أننا «نطالب
بعقد جلسة طارئة لمجلس ال��وزراء يكون البند الوحيد
فيها ،إيجاد حل سريع لمشكلة النفايات ورفعها من
الشارع».
بدوره ،تال الناشط في حملة «طلعت ريحتكم» أسعد
ذبيان بياناً ،شدد فيه على أننا «جئنا نطالب بجلسة
للحكومة سريعة لموضوع النفايات لترفع من الطرق».
أضاف« :وعودكم ال تكفي؛ ونحن سنتحرك اليوم وغدا ً
وبعده من أجل إصدار القرارات والمراسيم .ال يتحدثون
عن خطة انتقالية في مطمر الناعمة أو أي خطة غيرها،
ويعدون بمراحل انتقالية من دون مراسيم وقرارات .وهذا
مرفوض .من أهم مطالبنا تحرير أموال البلديات من خالل
فتح حساب خاص للصندوق البلدي المستقل في مصرف
لبنان».
وب��ع��د الظهر أعلنت المديرية العامة ل��ق��وى األم��ن
الداخلي ،في بيان ،انه «أثناء تظاهر مجموعة من الحراك
المدني باتجاه مصرف لبنان قام الناشط أسعد ذبيان
ّ
المخطط على
بكتابة عبارات مسيئة على العلم اللبناني
حائط وزارة الداخلية والبلديات .بناء على إشارة القضاء
المختص ت ّم توقيف الشخص المذكور بجرم تحقير العلم
اللبناني».
وردا ً على توقيف ذبيان ،وبعدما فتحوا الطريق المؤدي
إلى شارع الحمراء ،قطع المتظاهرون الطريق أمام وزارة
الداخلية والبلديات ف��ي الصنائع .ودع��ا الناشطون
المواطنين إلى النزول إلى الشارع رفضا ً لتوقيفه ،وقرروا
البقاء أمام وزارة الداخلية وعدم فتح الطريق حتى إطالق
سراحه ،مشددين على أن «ما يجري هو إللهائنا تمهيدا ً
لتنفيذ خطة (وزير الزراعة أكرم) شهيب من دون مراسيم،
وما تم اعتقال وليس توقيفاً».
وجدد قائد شرطة بيروت العميد محمد األيوبي ،تواصله
مع المعتصمين أمام وزارة الداخلية ،وأوضح عماد بزي
باسم المعتصمين ،أن العميد األيوبي ،طلب إعادة فتح
الطريق أمام الوزارة ،ونقل رسالة مفادها أنه إذا تحدث مع

ثالث عوا�صم ( ...تتمة �ص)1
العثمانيين مضي َقي البوسفور والدردنيل أمام
السفن الروسية .كما تقفز إل��ى ذاك��رة المتوسط
ف��ور ذك��ر مضيق جبل ط���ارق الحملة السورية
لفتح األندلس وطارق بن زياد ،وصوالً إلى جبال
األلب ،ومن قبلها حملة أليسار من شواطئ صور
إلى قرطاج وحمالت هنيبعل إلى سواحل فرنسا
وإي��ط��ال��ي��ا ،وال يغفل ال��م��ت��وس��ط ،دور الحمالت
الروسية في استقالل مصر عن السلطنة العثمانية،
أو كلمة كاترينا الشهيرة أنّ أمن بطرسبورغ التي
كانت عاصمة القيصرية يبدأ من دمشق وليس من
نهر الفولغا ،كما ال ينسى حمالت ص�لاح الدين
األي��وب��ي اآلت��ي��ة م��ن ب�لاد ال��ش��ام ل��م�لاق��اة الجيش
المصري نحو القدس.
 اإلم���ب���راط���وري���ات ال��ث�لاث ال��ت��ي جمعها حلمالمتوسط ،جمعها القلق االستراتيجي من التطلعات
العثمانية لقرنين من الزمان على األق ّل سبقا انهيار
اإلم��ب��راط��وري��ة العثمانية ال��ت��ي تستعيد بتطلعات
سلطانها ال��ج��دي��د ،ره��ان��ات وأوه����ام ح��روب��ه��ا في
القرم وفي سورية ومصر ،وت��رى شمال سورية
بوابتها للحلم ،وفي المواجهة التي يصيغ معادالتها
ال��ت��اري��خ العميق ف��ي ال��ذاك��رة الحية للقادة اآلتين
م���ن ب��ط��ون ت���اري���خ م��ؤس��س��ات ع��س��ك��ري��ة عريقة
ف��ي ال���دول العصرية ال��ث�لاث ،يتقدّم ص�� ّد مخاطر
اللعبة العثمانية الجديدة كتعبير عن مكمن الخطر
المشترك على األم���ن ال��ق��وم��ي ،ليصنع المفهوم
اإلم��ب��راط��وري ال��ع��ص��ري بالمعنى ال��ح��ض��اري ال
بصيغة «نوستالجيا» أوه���ام ال���دور االستعماري
ال��ذي يسكن في عقل ك ّل من ق��ادة فرنسا وتركيا،
الدولتين اللتين خاضت ضدّهما الوطنية الروسية
والوطنية السورية والوطنية المصرية مواجهات
دفعت ثمنها أكالفا ً غالية في أزمنة متفاوتة وحروب
متعدّدة .العقل اإلمبراطوري الحضاري ،يتمثل هنا
في تقدّم صفوف اإلنسانية الجتثاث الظاهرة األش ّد
خطرا ً على العالم التي يمثلها اإلره���اب كأولوية،
وي��ت��ص�� ّرف ال���ذي ق���ادوا السياسة ال��دول��ي��ة لعقود
مضت ،معه باعتباره اللص الظريف الذي يستفيد
م��ن لعبة ال��ب��اب ال����دوار فيدخل السجن م��ن الباب
األمامي ليخرج بمهمة سرية من الباب الخلفي.
 ال وج��ود ف��ي ذاك���رة البحر المتوسط لدورس��ع��ودي ،وال م��ك��ان ل��ح��م�لات ال��ع��ق��ل القبائلي،
ال���ذي تقف دائ��رت��ه عند ح���دود رم���ال الصحراء،
وال م��ك��ان ل��ل��زم��ن اإلم���ب���راط���وري ع��ل��ى ضفاف

المتوسط إال على شغاف ما يختزنه من تفاعل
ثقافي وحضاري يعبّر عنه اليوم التعدّد الديني،
فتتالقى مكونات ال يربطها دي��ن ومذهب لخير
إنساني عام ،يحقق في الوقت ذاته مفاهيم األمن
الوطني لإلمبراطوريات الحضارية الثالث ،في
حرب تشكل اليوم استمرارا ً لحرب قطع مسارها
ال��ع��ام  1973بسبب ال��ت��دخ��ل ال��س��ع��ودي ال��ذي
اشترى القرار المصري ذات يوم فأفسد الحرب
وم��س��اره��ا ،وي��خ��ش��ى المخلصون رغ���م بشائر
التخلص والتملص المصريين من مفاعيل قيوده
المالية أن ينجح بفرض شروطه مرة أخرى.
 هو موعد مع التاريخ تبدأه دمشق وموسكووتدعوان القاهرة لالنضمام في الصف األمامي
وغ��رف��ة ال��ق��ي��ادة ،وت��ق��ف إم��ب��راط��وري��ة راب��ع��ة هي
ب�لاد ف��ارس التي ال تق ّل بصماتها في المتوسط
ع��ن بصمات شريكيها ال��س��وري وال��روس��ي وال
ع��ن بصمة ال��ش��ري��ك ال��م��ت��وق��ع ال���ذي تمثله بالد
رمسيس ،ومحمد علي .وعبر التاريخ ،سقطت
مملكة الوهابية السعودية األول��ى على يد جيش
إبراهيم باشا وحملته العسكرية التاريخية ،وكما
يقول التاريخ إنّ مملكة الفاطميين التي ينتمي إليها
التاريخ المصري األقرب لإلمبراطورية خاضت
معارك أنطاكية في شمال سورية بوجه حمالت
ال��روم ،وفي خلفيتها امتداد من عمق بالد فارس
إلى أقصى بالد المغرب.
 ال يخطئ االستراتيجيون ال��ذي يقولون إنّقرنا ً كامالً من تغلب تالقي ثنائي التكنولوجيا
وال��م��ال على ال��ح��ض��ارة ،ونجاحه بتعميم فساد
الحكمة والفلسفة والعلوم والثقافة والسياسة
واالقتصاد ،يطويه التالقي الذي تتشكل مالمحه
بين التاريخ الجغرافيا ،وأنّ فجرا ً جديدا ً لإلنسانية
سيُكتب ،وهو ُيكتب راهناً ،سيعترف بدور رؤيوي
تح ّمل أعباءه ،قائد اسمه بشار األس��د استنهض
بصموده وثباته وشجاعته وحكمته ،قوى التاريخ
والجغرافيا الكامنة والسحرية وكشف أسرارها،
وع���رف ك��ي��ف ي�لاق��ي��ه��ا ب����اآلالم وال���ع���ذاب���ات ،ألنّ
التاريخ والجغرافيا ال يصحوان على قرع الطبول
بل على أنين المعذبين ،بعدما بلغ فجور ثنائي
الساد ّية المفتونة بشهقة
المال والتكنولوجيا ح ّد ّ
الحنجرة تحت نصل السكين ونفرة دم الضحية
بوجه الجزار.
ناصر قنديل

تركيا ال َه ِلعة ( ...تتمة �ص)1
المرحلة الثانية التي خطط لها أردوغان تتمثل بتحقيقه
فوزا ً كاسحا ً في االنتخابات ،وذلك وفق نتائج تعيد لحزبه
صفة الحاكم المنفرد ،وتسمح له شخصيا ً بإجراء تعديالت في
الدستور فتجعله رئيس الجمهورية المتفرد «الديكتاتور».
خصصها أردوغان لالستدارة نحو سورية
المرحلة الثالثة ّ
مسلحا ً بغطاء برلماني تركي مطلق التأييد له ،وبموجبها
خطط إلنشاء منطقة أمنية في سورية محظورة على سالح
الجو العربي السوري.
وأراد إقناع األوروبيين بأنه سيستخدم هذه «المنطقة
األمنية» لح ّل قضيتهم مع النازحين السوريين ،حيث يت ّم
نقلهم إليها بدال ً من استمرار تس ّربهم إلى بلدان أوروبية.
وكانت فكرة أردوغان تقضي بنقل كثافة سكانية سورية
وازن��ة إل��ى المنطقة األمنية التي خطط ألن تشرف عليها
أمنيا ً وعسكريا ً المخابرات التركية ،ويشرف على إدارة
ش��ؤون النازحين فيها «قائمقام ناحية تركية حدودية»،
فيما أردوغان يصبح سيّد اللعبة السورية ،فهو بيده الفيتو
األمني على حركة الجيش العربي السوري ،وهو بيده الفيتو
األوروبي في المسألة السورية من خالل تح ّكمه بعنق زجاجة
منع نزوح السوريين إلى دول أوروبا ،وهو بيده ثالثا ً الورقة
الديموغرافية السورية الناخبة والوازنة ،يقوم باستعراضها
مهدّدا ً باستعمالها في حال جرت أية انتخابات رئاسية في
سورية في إطار الح ّل السياسي الدولي.

ماذا يملك أردوغان اآلن من ك ّل عناصر خطته الطموح:
اوال ً ــــ تركيا أصبحت حاليا ً م��ن دون غطاء حماية
الباتريوت .فجأة سحبت هولندا وألمانيا وأميركا منصات
الباتريوت التابعة لها ،والتي كانت موجودة في تركيا ضمن
مهمة تأمين سالمة أجوائها.
اليوم تركيا مكشوفة أمام الطائرات الروسية ،فيما يد سالح
الجو التركي مغلولة حتى عنق أنقرة.
ثانيا ً ــــــ الحَ َرج التركي األردوغاني من دخول الروس إلى
الميدان السوري وإع�لان بوتين أنّ لجان الحماية الكردية
شركاء للجيش العربي السوري ولسالح الجو الروسي في
تنفيذ مهمات إنقاذ سورية من اإلره���اب ،بلغ ذروت��ه ،ومن
سيتجسد في صناديق االقتراع النيابية تصويتا ً في
المؤكد أنه
ّ
مصلحة تراجع الثقة الشعبية بأردوغان المهزوم في سورية.
ثالثا ً ــــــ أردوغان اليوم ضعيف أمام الجيش التركي الذي
كان له رأي آخر في األحداث السورية ،ورأي آخر في كيفية
إدارة الملف الكردي ،ورأي آخر يتوافق مع األميركيين في
كيفية إع��ادة تموضع ال��دور التركي في اإلقليم على أساس
مصالح وليس على أساس مشاريع دينية.
أردوغان يرقص على حبل اقتحام روسيا معادلة الجغرافيا
السياسية المشرقية ،فيما وضعه الداخلي يحفل بمؤشرات
ضعف غير مسبوقة.

يوسف المصري

الموقوف ذبيان عبر الهاتف وتأكد من أن إجراءات إخالء
سبيله تتم ،فهل تفتح الطريق ،أجاب بزي« :نحن مطلبنا
الوحيد اآلن اإلفراج عن أسعد» ،مؤكدا ً أن «بمجرد اإلفراج
عن ذبيان نذهب إلى منازلنا وتفتح الطريق» .وقال« :لن
نفتح الطريق قبل إطالق ذبيان من مكان احتجازه».
وأعلن بزي أن مجموعة من الناشطين ستتوجه إلى
مكان توقيف ذبيان في مخفر زقاق البالط للتأكد من خبر
إطالق سراحه ،ليتم على ضوئه فتح الطريق أمام وزارة
الداخلية.
وقد افترش المتظاهرون األرض بعد محاولة إحدى
الشاحنات المدنية المرور رغ��م قطع الطريق ،ألنها ال
تستطيع سلوك الطريق الفرعية السالكة أمام السيارات،
وبقيت في مكانها ،بانتظار فتح الطريق.
وردّد المتظاهرون شعارات «حرية  ..حرية»« ،الشعب
يريد إسقاط النظام».
وقد أُحضرت تعزيزات أمنية الى المنطقة من القوى
السيارة  -فرع مكافحة الشغب في قوى األمن الداخلي.
وقرابة الخامسة عصرا ً تبلغ المعتصمون اإلف��راج عن
ذبيان ،وعلى األثر فتحوا الطريق.

ّ
القطان وعبدالرزاق عزيّا فتحعلي
وعر�ضا التطورات مع حزب اهلل
ّ
القطان ورئيس
زار رئيس جمعيَّة «قولنا والعمل» الشيخ أحمد
حركة «اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر عبدالرزاق سفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في لبنان محمد فتحعلي وقدّما له واجب العزاء
بضحايا فاجعة «منى».
وبعد اللقاء أكد القطان أن من واجب السعودية كشف اللثام عن
مالبسات الحادثة وطالب بكشف مصير المفقودين ،كما طالب «كل العالم
العربي واإلسالمي بأن يتعاملوا مع هذا الحادثة الكارثة اإلنسانية
بعيدا ً من المذهبية المقيتة وأن ال يتم استغاللها للبزار السياسي».
ب���دوره ،طالب ع��ب��دال��رزاق بلجنة مشتركة م��ن ال���دول اإلسالمية
بالتحقيق في الحادثة الفاجعة وم��ح��ذرا ً من استغاللها للتحريض
المذهبي والطائفي.
كما زار القطان وعبدالرزاق عضو المجلس السياسي لحزب الله
الشيخ عبدالمجيد ع َّمار ،وعقب اللقاء أكد القطان «أهمية تكريس الوحدة
السنة والجماعة من
الوطنية واإلسالمية في لبنان» ،معلنا ً «براءة أهل ُ
الفكر التكفيري اإلرهابي المجرم والسيما «داعش» و«النصرة» اللذين
يش ّوهان ص��ورة اإلس�لام والسنة» .وطالب «علماء السنة والشيعة
بالوحدة لمواجهة خطر التكفيريين» ،مجددا ً دعمه لحركات المقاومة
والسيما في فلسطين ولبنان وسأل «أين مواقف الدول العربية واإلسالمية
من فلسطين واألقصى؟ لماذا يقفون مع التكفيريين اإلرهابيين وال يقفون
إلى جانب المقاومين األبطال في فلسطين ولبنان؟».
وأض��اف« :رسالتنا للشعوب العربية واإلسالمية ال تع ّولوا على
حكامكم بل انتفضوا نصرة لألقصى وفلسطين وادعموا حركات المقاومة
التي تحفظ عزتكم وكرامتكم» ،معتبرا ً أن «ما تقوم به المقاومة (حزب
الله) هو دفاع عن كل لبنان وكل اللبنانيين إلى أي مذهب أو طائفة أو
حزب انتموا».
بدوره ،أكد عبدالرزاق «ضرورة الوحدة اإلسالمية الحقيقية في وجه
المشروع األميركي الصهيوني» ،الفتا ً إلى أن التكفيريين وجه من وجوه
الصهيونية .وأكد وجوب حفظ معادلة الشعب والجيش والمقاومة،
متهما ً «حزب المستقبل بتعطيل الحكومة ومجلس النواب وانتخاب
رئيس للجمهورية اللبنانية».

عمار مستقبالً القطان وعبدالرزاق

تن�سيق رو�سي ـ �أميركي ( ...تتمة �ص)1
ال���ذي ي��م��ث��ل «ال��ق��اع��دة» رسميا ً
في سورية وال��ع��راق والجوار،
ع��ل��ى أن ي��ج��ري ت��دق��ي��ق وضع
ك��� ّل ج��م��اع��ة ب��م��ف��رده��ا وإضافة
الجماعات التي يتوصل الخبراء
ال�������روس واألم����ي����رك����ي����ون إل���ى
انطباق توصيفات تبعيتها لفكر
وت��ن��ظ��ي��م «ال��ق��اع��دة» ع��ل��ي��ه��ا إلى
الالئحة ،وفقا ً لما قالت مصادر
مفسرة التنسيق الراهن
متابعةّ ،
ب���ي���ن األم���ي���رك���ي���ي���ن وال������روس،
ب��م��واص��ل��ة ال���ط���ي���ران ال��روس��ي
غ��ارات��ه على م��واق��ع «النصرة»
وت��ك��ث��ي��ف ال���غ���ارات األميركية
على «داع��ش» ،وإمكانية الطلب
المتبادل بين الطرفين لضرب
أه�������داف ي��س��ه��ل ع���ل���ى ط���ي���ران
ال����ط����رف اآلخ������ر ال���ن���ي���ل منها،
وف��ق��ا ً ل��ن��ق��اط ان��ط�لاق طائراته
وم���س���ارات���ه���ا ت���ج���اه األه�����داف
المعنية ،بحيث تتولى الطائرات
األميركية ضرب مواقع تطلبها
روسيا لسهولة استهدافها من
ال��ح��دود التركية ،بينما تتولى
ال��ط��ائ��رات ال��روس��ي��ة استهداف
م���واق���ع ي��ط��ل��ب��ه��ا األم���ي���رك���ي���ون
ل��س��ه��ول��ة ب��ل��وغ��ه��ا م���ن الجهة
السورية.
م���ع ه���ذا اإلن���ج���از ال���روس���ي،
دخ����ل����ت م���ن���اق���ش���ات م��وس��ك��و
وواشنطن إل��ى ملف التحضير
م��ج��ددا ً لجنيف الثالث الخاص
ب��ال��ح�� ّل ال��س��ي��اس��ي ف��ي سورية
ومواصفات المرحلة االنتقالية
ال��ت��ي ن��ص عليها ب��ي��ان جنيف،
وه���و م���ا س��ي��ك��ون ع��ل��ى ج���دول
أع������م������ال ل�����ق�����اء م����ت����وق����ع ه����ذا
األس���ب���وع ب��ي��ن ن��ائ��ب��ي وزي���ري
الخارجية الروسي واألميركي
ميخائيل ب��وغ��دان��وف ودانييل
روبنشتاين.
وع����ل����ى إي�����ق�����اع ال����ت����ط����ورات
ال��س��وري��ة ال��م��ت�لاح��ق��ة ،زاحمت
أن��ب��اء المواجهات ف��ي فلسطين
ال��خ��ب��ر ال���س���وري ع��ل��ى وسائل
اإلع��ل��ام اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة،
ح����ي����ث دخ�����ل�����ت االن����ت����ف����اض����ة
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ي���وم���ه���ا ال��ث��ال��ث
ب��ش��م��ول��ي��ت��ه��ا ل��ل��ض��ف��ة الغربية
والقدس ،بينما تتابعت المواقف
«اإلسرائيلية» التصعيدية تقدّم
التغطية لالرتبكابات الوحشية
ل��ل��ج��ن��ود وال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن بحق
ال���م���واط���ن���ي���ن الفلسطينيين،
بينما ب��دأت ت��ح��رك��ات النشطاء
ال��ف��ل��س��ي��ن��يّ��ي��ن ت���ظ���ه���ر أس���م���اء
ج��دي��دة ل��م��ك��ون��ات االنتفاضة،
م��ث��ل ش���ب���اب ل��ل��ح��س��م ،وع�� ّم��ت
ال���م���واج���ه���ات ال��ب��ي��رة ونابلس
وال���ق���دس وب��ي��ت ل��ح��م وسواها
م��ن م���دن ال��ض��ف��ة ومخيماتها،
وب����دأت ت��ظ��ه��ر ف��ي المواجهات

الليلية المتواصلة ح��االت فرار
لجنود االحتالل إلى تخوم مدن
ال��ض��ف��ة وم��خ��ي��م��ات��ه��ا ،وتتالت
ب��ي��ان��ات م��ج��م��وع��ات المقاومة
وخ����ص����وص����ا ً ح����رك����ة ال���ج���ه���اد
اإلسالمي عن ردود قريبة على
ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ي��رت��ك��ب��ه��ا جيش
االحتالل وقطعان المستوطنين
بحق المدنيين الفلسطينيين.
ل��ب��ن��ان��ي��ا ً ش��ك��ل ان��ع��ق��اد جلسة
الحوار الوطني بحضور العماد
م���ي���ش���ال ع�����ون م�����ؤش�����را ً على
المهلة ال��ت��ي منحها ع��ون حتى
ي��وم األح��د لحلحلة العقد التي
ت��ع��ت��رض ال��ت��س��وي��ة المنتظرة
ل���ع���دم ت��س��ري��ح ال��ع��م��ي��د شامل
روكز من المؤسسة العسكرية
منتصف الشهر الحالي ،بمعزل
عن طبيعة هذه التسوية ،ومنح
ح���ض���ور ع����ون ح��ظ��وظ��ا ً جدية
ل��م��ت��اب��ع��ة ال��وس��ط��اء مساعيهم
الحثيثة التي قال متابعون إنها
ت��ح��رز ت��ق�� ّدم��اً ،بينما ح�� ّل أزمة
ال���ن���ف���اي���ات وف���ق���ا ً ل��خ��ط��ة وزي���ر
ال���زراع���ة أك���رم ش��ه��يّ��ب ،يتعثّر
رغ�����م ق������رار ال���م���ش���ارك���ي���ن في
هيئة ال��ح��وار اإلع�ل�ان ع��ن دعم
م��س��اع��ي ال��ح��ك��وم��ة لتطبيقها
ت��ل��ب��ي��ة ل��ط��ل��ب رئ��ي��س الحكومة
ال���ذي أص��� ّر على منح حكومته
ال����غ����ط����اء ال���س���ي���اس���ي للسير
ب��ال��خ��ط��ة ،ل��ك��ن ال ت���زال مشكلة
رف����ض أه���ال���ي ال���ب���ق���اع لمطمر
م���ج���دل ع��ن��ج��ر ت��ش��ك��ل العائق
األب��رز مثلها مثل مطمر عكار،
ل��ل��ح��ؤول دون إط��ل�اق إش����ارة
ال��ب��دء بالتنفيذ ،بينما ل��م يظهر
نشاط الحراك في الساحات بما
يشبه زخمه مع جلسات الحوار
ال��س��اب��ق��ة ،واق��ت��ص��ر األم���ر على
تج ّمع عشرات المشاركين قرب
وزارة الداخلية ،انتهى بتوقيف
أسعد ذبيان بعد كتابتة شعار
«ط��ل��ع��ت ري��ح��ت��ك��م» ع��ل��ى العلم
ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ي��ج��ري اإلف����راج عنه
الحقا ً.

جلستان للحوار
بال نتائج

انعقدت طاولة الحوار الوطني
ظهر أم��س ف��ي جلستين ،األول��ى
ظهرا ً والثانية مسا ًء في المجلس
النيابي ،بحضور جميع رؤس��اء
الكتل المدعوة باستثناء «القوات
اللبنانية» التي أعلنت مقاطعتها
لها.
وب��ح��ث ال���م���ت���ح���اورون م��ل� َ�ف��ي
النفايات والرئاسة ،وتم التوافق
على اس��ت��م��رار ال��ح��وار وي��ب��دو أن
هناك دع��وات لالنتقال الى ملفات
أخرى ،ألن الملف الرئاسي لن يتم
التوصل الى حل بشأنه في المدى
المنظور وسيتكرر م��ا حصل في
ملف قانون االنتخابات ال��ذي تم
بحثه ف��ي اللجنة النيابية ،فكل

طرف أعطى مواصفات تتناسب مع
مواصفات الفريق الذي ينتمي اليه،
فيما االت��ص��االت مستمرة إليجاد
ح��ل لملف الترقيات العسكرية،
رغم تأكيد وزراء اللقاء التشاوري
وال��رئ��ي��س ميشال سليمان رفض
ه��ذه الترقيات العتبارها مخالفة
ل��ل��دس��ت��ور .ك��م��ا ت��م ت��ح��دي��د موعد
لجلسة ح��وار ال��ي��وم الساعة 12
ظهرا ً وجلسة ثانية بعد الظهر.
وق��د سبق الجلسة ل��ق��اء جمع
الرئيس بري والعماد عون وانض ّم
اليهما النائب رعد.
وأك�����د ع����ون ب��ع��د االج��ت��م��اع
األس���ب���وع���ي ل��ت��ك��ت��ل «ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلصالح» في الرابية« :ليس لدينا
الكثير من الكالم لنقوله باعتبار ان
الحوار ماشي ،لذا ال يمكننا استباق
ال��ن��ت��ائ��ج ونتمنى أن ت��ك��ون ه��ذه
النتائج إيجابية».
ودعا عون جميع اللبنانيين الى
المشاركة في ذكرى  13تشرين يوم
األحد المقبل في  11تشرين األول
أمام قصر بعبدا ،تكريما ً للتضحيات
التي ال يقدّمها إال الجيش اللبناني
من أجل الوطن وسيادته وحريته
واستقالله».

«الترقيات» تنتظر
موافقة «الكتائب» وسليمان

وأش�����ارت م��ص��ادر ف��ي  8آذار
ل���ـ«ال���ب���ن���اء» ال����ى «أن ت��س��وي��ة
ال��ت��رق��ي��ات تنتظر م��واف��ق��ة ح��زب
الكتائب والرئيس سليمان ،وهناك
اتفاق يعمل عليه لكن مضمونه لم
يتضح بعد ،وحذرت المصادر من
تأثير ه��ذه التسوية على هيكلية
الجيش ومعنوياته ،إذا شملت
ترفيع ع��دد كبير من العمداء الى
رتبة لواء ،أما إذا رفع  5عمداء فقط
فال مشكلة بذلك».
ولفتت المصادر ال��ى أن «تيار
المستقبل هو الذي يرفض التسوية
ويضع سليمان في الواجهة بسبب
ال��ك��ي��دي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة م���ن جهة
وحساسية منصب قائد الجيش
ونظرة ال��دول الخارجية ال��ى هذا
الموقع من جهة ثانية ،فهي تبني
ع��ادة ع�لاق��ات م��ع ق��ادة الجيوش
للتأثير في القرار األمني في البالد
والستثمارهم في السياسة الحقاً».

اجتماعات مفتوحة
لتطبيق الخطة

بيئياً ،بقيت اجتماعات اللجنة
ال��وزاري��ة المكلفة معالجة أزم��ة
النفايات مفتوحة الستكمال بحث
التفاصيل الميدانية لتطبيق خطة
معالجة النفايات وس��ط استمرار
اعتراض أها ٍل وبلديات في بعض
المناطق وحمالت الحراك المدني.
وفي السياق ،ترأس رئيس الحكومة
تمام سالم أمس في السراي الكبير،
اج��ت��م��اع�ا ً للجنة ،ح��ض��ره وزي��را
الداخلية نهاد المشنوق والزراعة
أكرم شهيب ورئيس مجلس اإلنماء
واإلعمار نبيل الجسر ،وتم عرض
آلخر المساعي القائمة لتنفيذ خطة
النفايات التي أقرها مجلس الوزراء
سابقا ً.

شهيب

ب��ع��د االج���ت���م���اع ق���ال ش��ه��ي��ب:

«ال��ع��م��ل ي��ت��ق��دم ف��ي م��ط��م��ر س��رار
يومياً ،والموقف أصبح جاهزاً ،أما
المطمر الثاني ،فال أستطيع الكشف
عن مكانه لكي نتجنب ردات فعل
المعترضين الخنفشارية» .ولفت
ش��ه��ي��ب ال���ى أن «م���وض���وع أزم��ة
النفايات معقد وصعب ومعالجته
ليست سهلة» ،مؤكدا ً أن «األمطار
ل��ن تؤثر على النفايات» ،مشيرا ً
الى أن «اجتماعات اللجنة الوزارية
مفتوحة».

حالة الطوارئ
تفرض الحل الموقت

وعبر وزير االقتصاد أالن حكيم
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ع��ن ت��ف��اؤل��ه بتطبيق
«ال��خ��ط��ة» لناحية تأمين مطامر
مجهزة تراعي ال��ش��روط البيئية،
وشدّد حكيم على ضرورة أن تتحمل
كل منطقة في لبنان النفايات« ،ألننا
بحالة طوارئ خصوصا ً مع حلول
فصل الشتاء وللعمل على إنهاء
تفشي األوب��ئ��ة واألم����راض ج��راء
تراكم النفايات في الشوارع ،وبعد
ذلك يبدأ العمل لوضع خطة بيئية
سليمة على المدى الطويل».
وح��� ّذر م��ن أن «األم��ط��ار ستؤثر
على انتشار النفايات في الطرقات،
وب��ال��ت��ال��ي ان��ت��ش��ار ال��ج��راث��ي��م في
المياه والتربة ،لذلك نحتاج اليوم
الى حل مؤقت وطارئ لألزمة».
وأس��ف حكيم ل��ع��دم استخدام
النفايات في لبنان في إنتاج الطاقة
كسائر دول العالم ،عازيا ً السبب
الى أن «كل ملف في البلد يد ّر األموال
يدخل في الفساد ،وثانيا ً عدم قدرة
الحكومات السابقة والمسؤولين
على ال��وص��ول في ه��ذا الملف الى
خطة شاملة ،باستثناء خطة العام
 2010لكن لم يتم تطبيقها بسبب
المصالح الشخصية والسياسية
والخصخصة والفساد».

الحراك أمام «الداخلية»
والمصرف المركزي

وتزامنا ً مع جلسة الحوار ،ن ّفذ
ال��ح��راك ال��م��دن��ي م��س��ي��رة رم��زي��ة
انطلقت م��ن م��رك��ز ال�����واردات في
وزارة المالية ،الى مصرف لبنان،
وط��ال��ب المعتصمون وزي��ر المال
بإيداع أموال البلديات في المصرف
المركزي ،ودعوا الى جلسة طارئة
لمجلس الوزراء يكون البند الوحيد
فيها ،اي��ج��اد ح��ل س��ري��ع لمشكلة
النفايات ،معلنين «اننا سنتحرك
اليوم وغدا ً وكل يوم».
وفي غضون ذلك ،أوقف الناشط
أس��ع��د ذب��ي��ان ل��س��اع��ات ف��ي ج��رم
تحقير العلم اللبناني ،وف��ق ما
اعلنت قوى االمن الداخلي ،ما دفع
ب��زم�لائ��ه ال��ى ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ام��ام
وزارة «الداخلية» ،حتى الساعة
الخامسة عصرا ً حينما أُبلغوا بقرار
اإلفراج عنه.

واكيم

ولفت رئيس «ح��رك��ة الشعب»
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ن��ج��اح واك��ي��م
لـ«البناء» ال��ى أنّ «خطة شهيب
ل��ن ت��ط� ّب��ق ف��ي ظ��� ّل رف���ض أه��ال��ي
المناطق ،وألنّ ك ّل حلول السلطة
فاشلة وليست عملية وبيئية ،وهي
مسكنات فقط ،النها تعالج نتائج

األزم��ة وليس أسبابها التي تبدأ
بمحاسبة المسؤولين عن السرقة
وال��ه��در ،ف��ض�لاً ع��ن أن��ه��ا تستبعد
اشراك البلديات بالحل بل محورها
البحث ع��ن ال��م��ط��ام��ر» .وإذ شدد
واكيم على أن «رف��ض المواطنين
إن��ش��اء مطامر ق��رب مناطقهم أمر
طبيعي» ،واستنكر إلقاء القبض
على ذب��ي��ان ،ت��س��اءل« :إذا كانت
كتابة شعار على العلم اللبناني
اهانة ،أليست سرقة أموال الشعب
اعتداء على لبنان واهانة؟».

ال ح ّل قريب لملف
المخطوفين

م����ن ج���ان���ب���ه���م ،ع�����اد أه���ال���ي
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ال��ى
خطة قطع الطرق للتذكير بقضية
أبنائهم ،فعمدوا ال��ى قطع طريق
ال��روش��ة  -عين المريسة رافعين
صور أبنائهم ،بعد اعتصام نفذوه
قبل الظهر في ساحة رياض الصلح،
توجهوا الى منزل الرئيس بري
ثم
ّ
في عين التينة لتنفيذ وقفة رمزية،
مذكرين بأحقية مطلبهم ،ومعلنين
االستمرار في االعتصام حتى انتهاء
الملف.
وأشار مصدر عسكري لـ«البناء»
ال��ى أن «ال ح��ل لملف العسكريين
المخطوفين في المدى المنظور وكل
ال��ك�لام ال���ذي قيل ف��ي ال��س��اب��ق عن
صفقات وتسويات للملف مجرد كالم
وغير واقعي ،ألن الملف بيد الجهات
القطرية والتركية وليس بيد الجهات
الخاطفة وهاتان الدولتان تعمالن
على استغالله سياسياً».
واستبعد المصدر لجوء الدولة
اللبنانية ال��ى الخيار العسكري
ل��ت��ح��ري��ر ع��س��ك��ري��ي��ه��ا ب��ع��د فشل
ال��وس��اط��ات« ،ألن��ه ل��و كانت تريد
ذلك لفعلت منذ وقت طويل».
ك��م��ا ن��ف��ى ال��م��ص��در م���ا ت����ردّد
ح���ول ط��ل��ب روس����ي م��ن الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ت��ح��دي��د م��ك��ان وج���ود
العسكريين المخطوفين لقصف
مواقف المسلحين ،مشددا ً على أن
«األراضي اللبنانية ال تدخل ضمن
مسرح عمليات الجيش الروسي إال
في المناطق الحدودية».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
ل���ش���راء ك���اب�ل�ات  ،NYYوذل�����ك وف��ق
المواصفات الفنية وال��ش��روط االداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
ال��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة االدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً 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  5تشرين الثاني
 2015الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1856

