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حمليات � /إعالنات

وفد رو�سي يزور الداوود:
مركز ثقافي رو�سي في را�شيا
زار مدير المركز الثقافي الروسي
في بيروت الدكتور خيرات أحمدوف
ترافقه مديرة العالقات العامة في
المركز السيدة سفتالنا صفا ونائب
مدير المركز للعالقات الخارجية
ط��ارق ش��وم��ان وآخ���رون ،مكاتب
حركة النضال اللبناني العربي في
راشيا ،وكان في استقبالهم أمينها
العام النائب السابق فيصل الداوود
وعقيلته السيدة وف��ا عبدالكريم
الداوود وأعضاء المكتب السياسي
في الحركة .وت��داول المجتمعون
في إمكانية التعاون الثقافي بين
الحركة وال��س��ف��ارة الروسية من
خالل مركزها الثقافي في بيروت.
وتف ّقد ال��وف��د ال��روس��ي «مجمع
ال��ف��ي��ص��ل ال���ت���رب���وي ال��ث��ق��اف��ي
االجتماعي في راش��ي��ا» ،حيث تم
اختيار جزء من أحد المباني ليكون
«م��رك��زا ً ثقافياً» ي��دي��ره ويشرف
عليه «المركز الثقافي الروسي في
�رح قدّمه
ب��ي��روت» ،وذل��ك بعد ش� ٍ
المهندس الدكتور حسن يونس
لتفاصيل مراحل إنجازه الهندسية
والمعمارية.

ب�صبو�ص ن ّوه بمفارز ال�سير
�ساعدت مواطنين �أثناء الأمطار
ن ّوه المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
في مكتبه بثكنة المقر العام في حضور قائد ال��درك وكالة العميد
الركن جوزف الحلو ،بمساعد آمر مفرزة سير بعبدا المالزم أول إيلي
نصار ،والمالزم شربل أنطون وهو أحد ضباط مفرزة سير جونية،
وبعدد من رتباء وعناصر مفارز سير ،وذلك تقديرا ً لجهودهم في
تدخلهم السريع لمساعدة المواطنين العالقين على الطرقات في
بعض المناطق اللبنانية بسبب غزارة األمطار التي هطلت يومي
األحد والثالثاء بتاريخي  25و  27الحالي ،حيث عملوا على إزالة
األتربة والردميات التي غطت الطرقات وقاموا بفتح مجاري تصريف
المياه وتسهيل أمور المواطنين في هذا الظرف الطارئ بمدة قصيرة
ووجيزة وعدم احتجازهم داخل سياراتهم لفترات طويلة ،األمر الذي
القى استحسانا ً لديهم.
وشدد بصبوص على «أهمية تفاني عناصر قوى األمن الداخلي
في خدمتهم من أجل راحة المواطنين وأمنهم وسالمتهم».

الداوود متوسطا ً أحمدوف وأعضاء الوفد
وأكد أحمدوف في تصريح «أنّ
أب��واب التعاون الثقافي مفتوحة
على م��ج��االت ع��دي��دة ف��ي لبنان،
وم��ن��ه��ا م��ا س��ن��ب��دأ بتفعيله في
راشيا».
بدوره أثنى الداوود على جهود
روسيا في المجاالت كافة ومنها
الثقافية والتربوية ،مؤكدا ً «أننا

(أحمد موسى)
نقدّر جهود روسيا في المنطقة»،
وم���ش���ددا ً ع��ل��ى تمتين ال��ع�لاق��ة
الوثيقة م��ع روس��ي��ا ،ف��ي سبيل
تطور المنطقة ،معتبرا ً زيارة الوفد
الروسي تاريخية لمنطقة راشيا.
وفي ختام الجولة أولم الداوود
ع��ل��ى ش���رف ال��وف��د ال��روس��ي في
«مج ّمع الكنز» في راشيا.

من�سق «المرده» في البقاع زار طليا
ّ
زار منسق منطقة البقاع في
«ت��ي��ار ال��م��رده» ط��ارق هرموش،
على رأس وفد من الهيئة اإلدارية
الجديدة في التيار ،دارة الشيخ
رضا المصري في طليا.
وبحث الجانبان في الشؤون
السياسية واالجتماعية واإلنمائية
التي تهم منطقة البقاع واتفقا على
التعاون المشترك على األصعدة
كافة .وتم ّنى المصري التوفيق
والنجاح لمنسق منطقة البقاع
الجديد في مهامه الجديدة وكذلك
لألعضاء.

المصري مع وفد «المرده»

قلق «�إ�سرائيلي» من �شحنات
�صاروخية متط ّورة �إلى المقاومة

منقارة ّ
يحذر دار الفتوى
من التح ّيز ال�سيا�سي مجدد ًا

البقاع ـ الجنوب ـ أحمد موسى ـ رانيا العشي

حذر «رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد اإلسالمي» ،عضو
«جبهة العمل اإلسالمي» و«اتحاد علماء بالد الشام» الشيخ
هاشم منقارة من ع��ودة دار الفتوى إلى ممارسات االستقطاب
السياسي القديمة .
وفي لقاء علمائي أمس قال منقارة «كنا استبشرنا خيرا ً بقدوم
سماحة المفتي عبد اللطيف دريان والذي أعلن أنه سيكون على
مسافة واح��دة من الجميع وسيتبع نهجا ً اعتداليا ً وتوحيديا ً
على المستويين اإلسالمي والوطني ،إالّ أن بعض التسريبات
الصحافية مؤخرا ً تحدثت عن أن مسؤولي الدار استدعوا ،بطلب
من المفتي دريان ،عددا ً من المشايخ حيث و ّقع هؤالء ،في مكتب
المديرية العامة لألوقاف ،ما يشبه تعهدا ً بـ «عدم المشاركة في
أي نشاط خارج مؤسسات الدار وعدم تلقي مساعدات مالية أو
عينية من خارجها تحت طائلة الطرد من الفتوى واألوق��اف من
دون الحصول على تعويضاتهم».
ولفت منقارة إل��ى أن «المشكلة ف��ي ذل��ك أن االس��ت��دع��اءات
شملت أطرافا ً محددة ذات قناعات معروفة وداعمة للمقاومة من
دون غيرها وهذا استنساب وتحيّز غير مقبول .ونسأل ماذا عن
المشايخ الذين يرتبطون بتيارات وأحزاب ومكونات أخرى؟».
وقال« :إنها سياسة االستقطاب والتبعية لتيار سياسي محدد
سبق وحذرنا من تداعياتها على وحدة المسلمين؛ فدار الفتوى
ال يمكن أن تكون في حقيقة مواقفها وأعمالها إالّ جامعة لكل
المسلمين وعادلة في تعاطيها على أسس من المبادئ ال المصالح
الضيقة».

على مدى ثالثة أيام متتالية بنهارها ولياليها ،لم يغادر الطيران
والتجسسي سماء البقاع الغربي وراشيا
الحربي «اإلسرائيلي»
ّ
ومنطقة العرقوب مرورا ً بسفوح جبل الشيخ ووادي سهل البقاع
وصوال ً حتى الحدود الشرقية اللبنانية مع سورية.
تحليق متوسط إلى منخفض تتبعه بين الحين واآلخر غارات
وهمية كثيفة ،وسط تحركات واستنفارات لحاميات مواقع االحتالل
في رويسات العلم والسماقة ومرصد جبل الشيخ والعباسية
والغجر والمطلة ،تحركات واستنفارات ترافقت مع تحركات
لدوريات مؤللة ومدعّ مة بدبابات الميركافا وكاسحات األلغام
وسيارات خاصة بالرصد المعلوماتي واالستخباري والتنصت
مع مواكبة جوية للمروحيات الهجومية (اآلباتشي) واالستطالعي
التجسسي ( )MKعلى طول الخط األزرق بين الحين واآلخر.
ّ
ورأى مصدر عسكري لبناني رفيع لـ«البناء» ،أن هذه الخروق
«ترجم ًة للقلق ال��ذي يعيشه العدو على المستوى السياسي
واألمني والعسكري» بعد الخطاب األخير لألمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله الذي توعّ د «بأن المقاومة ستحصل على كل
شيء تحتاجه في أي معركة مع العدو» ،جمل ًة «أربكت القيادة
العسكرية واألمنية فضالً على المستوى السياسي» .ولفت المصدر
إلى «أن وفق التقديرات العسكرية فإن التحليق المعادي والكثيف
والمتواصل على مدى  27ساعة متواصلة وفي أشكال متعددة
ووسائل جوية مختلفة ما هو إال ترجمة للقلق اإلسرائيلي وخشيته
من مرور شحنات من الصواريخ المتطورة ،خصوصا ً ،S300
ووقوعها في أي��دي المقاومة ما يخ ّل بتوازن العمل العسكري

دوريات لـ«يونيفيل» على الخط االزرق
والميداني» ،وبالتالي فإن تكثيف الطلعات الجوية الحربية
والتجسس فضالً عن استنفار غير مسبوق تعيشه مواقع
والرصد
ّ
االحتالل العسكرية والرصدية داخل ما يُع َرف بالجبهة الشمالية
وعلى الحدود الفلسطينية المحتلة مع لبنان».

تمشيط في الجنوب

وكان الطيران الحربي «اإلسرائيلي» ك ّثف طلعاته الجوية منذ
ليل أول من أمس وطيلة ساعات قبل الظهر ،حيث حلق على علو
متوسط فوق مرجعيون وحاصبيا وقرى العرقوب ومرتفعات
جبل الشيخ ،وصوال ً الى البقاع االوس��ط ،جارا ً خلفه سحبا ً من
الدخان األبيض ،وترافق ذلك مع تحليق لطائرات استطالع من دون
طيار في أجواء المنطقة.
وس ّجلت ،قبل ظهر امس تحركات كثيفة لجيش العدو على طول
ُ
الخط الفاصل الممتد من محور مسكفعام – المطلة نزوال ً الى جسر
الخرار وتلة البالّنة وصوال ً إلى موقع الحماري العسكري جنوب
الوزاني  -الغجر.
إلى ذلك ،اجتازت دورية قوامها ثالث سيارات جيب من نوع
«هامر» الطرف الغربي لبلدة الغجر ،وصوال ً إلى الجزء اللبناني
المحت ّل من البلدة ،حيث ن ّفذ عناصرها عملية تمشيط لفترة
من الوقت  ،كما راقبت بواسطة المكبرات والمناظير مجرى نبع
الوزاني.
وفي الجانب اللبناني ،سيّرت القوات الدولية بالتنسيق مع
الجيش اللبناني دوري��ات على طول الخط االزرق من العديسة
مرورا ً بجدار فاطمة وسهل مرجعيون وتلة الحمامص وصوال ً إلى
مجرى الوزاني.

ف�شل �سعودي وهيمنة ( ...تتمة �ص)1
وفقا ً لتعريف وتصنيف األم��م المتحدة ،ما يعني شمول
«النصرة» و«داعش» معا ً ضمن أهداف الحرب وربط تحديد
القوى المعنية بالعملية السياسية من المعارضة تلك التي
ترتضي هذا التصنيف وتتح ّمل تبعاته.
الضجة اإلعالمية التي أثارها الكالم عن دعم المعارضة
ال�س��وري��ة المعتدلة ف��ي ال�م��وق��ف األم�ي��رك��ي واالستعداد
تمخض عن قرار بإيفاد عشرين مقاتالً
إلرسال قوات بريةّ ،
كمستشارين لفصائل المعارضة الراغبة بالمشاركة في
الحرب على «داع��ش» وفقا ً لمعادلة أميركية ُعرضت على
الحلفاء قوامها ،السعي إلى إمساك مناطق سيطرة «داعش»
وتسليمها إلى المعارضة المدعومة من الغرب والحلفاء،
قبل أن تصل إليها وح��دات الجيش ال �س��وري المدعومة
ج��وا ً م��ن ال �ط��ائ��رات ال��روس �ي��ة ،لضمان ت �ف��اوض متوازن
الموحدة ،بينما
بين المعارضة والحكومة حول الحكومة
ّ
يبدو األمر فوق قدرة هذه المعارضة التي ال تغدو كونها
واجهات إعالمية ال وجود فعليا ً لها في ميادين القتال ،لكنه
يحقق لألميركي امتصاصا ً لحملة بدأها الجمهوريون على
إدارة الرئيس ب��اراك أوباما بتهمة التخلي عن المعارضة
السورية من جهة ،ورسما ً لسقف التحدي أم��ام الحلفاء
أي فشل وتحميلهم
اإلقليميين إلب��راء الذمة الحقا ً تجاه ّ
مسؤوليته.
وبينما كان التقاذف بالمقترحات الكالمية في فيينا ،بين
واشنطن وحلفائها حول كيفية مسابقة روسيا والجيش
السوري إلى مناطق سيطرة «داعش» ،قبل أن يصل الجيش
السوري بدعم روس��ي إل��ى حسم مناطق سيطرة «جبهة
النصرة» ،كان رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي يعلن
بدء التحضيرات الالزمة لفتح طريق حلب بعد اإلنجازات
ال�ت��ي حققها الجيش ،وم��ا يعنيه ذل��ك م��ن اكتمال الطوق
عمليا ً خالل أيام حول حلب من جهة نبل والزهراء ومطار
كويرس وطريق خناصر.
لبنانيا ً س�ل��ك م�ل��ف ال�ن�ف��اي��ات ط��ري��ق ح��ل ي�ب��دو راسخا ً
ه��ذه ال�م��رة م��ع موجة التفاؤل التي ت�ش��ارك ف��ي تعميمها
ك� ّل األط��راف ،ع��دا ما أوح��ت به سلسلة االجتماعات التي
استضافها رئيس الحكومة تمام س�لام تمهيدا ً الجتماع

حكومي يفترض أن يعقد اإلثنين ،مم ّهدا ً بذلك لعودة بعض
العافية إلى الجسم الحكومي وفاتحا ً الطريق لعودة بعض
أكثر منها للمجلس النيابي ،واستطرادا ً إلط��ا َري الحوار،
ويبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري ع ّرابا ً لعودة رباعية
الحكومة والبرلمان والحوا َرين.

خطة النفايات إلى التنفيذ

تكثفت االتصاالت والمشاورات حتى مساء أمس ،إلزالة العقبات
أمام خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لمعالجة أزمة النفايات والتي
من المرجح أن تشق طريقها إلى التنفيذ على قاعدة «كل ديك عَ
مزبلتو صياح» لتك ّرس بذلك الفرز الطائفي والمذهبي والمناطقي
في ملف النفايات .ومن المفترض أن يدعو الرئيس تمام سالم
مجلس ال���وزراء لالنعقاد مطلع األس��ب��وع المقبل بعد نجاح
المساعي إليجاد مطمر في البقاع وتحديدا ً في منطقة ماسا في
قضاء بعلبك.
وأكدت مصادر بقاعية لـ«البناء» التوافق على اختيار موقع
لمطمر في منطقة ماسا في البقاع الشمالي  -قضاء بعلبك والذي
سينقل إليه الجزء األكبر من نفايات الضاحية الجنوبية وجزء من
نفايات بيروت وبعض المناطق المحيطة.
وأكدت المصادر موافقة حزب الله وحركة أمل على إقامة هذا
المطمر من باب تنمية هذه المنطقة من خالل تحويل المطمر إلى
معمل فرز بعد استكمال تأمين التجهيزات الالزمة لذلك ،ما يخلق
فرص عمل وتنمية ألهل المنطقة ،واستبعدت وجود أي خطر أمني
يحول دون إقامة هذا المطمر.
وبذلك تكون خريطة المطامر قد اكتملت لتشمل األراض��ي
اللبنانية كافة ،وهي :مطمر الكفور في الجنوب ومطمر الناعمة لـ7
أيام قابلة للتمديد ومطمر ماسا في البقاع ومطمر سرار في عكار
ومطر صيدا إضافة لوجود مكب في كسروان سيجري تحويله
مخصصين الستقبال نفايات
إلى مطمر ومحرقة ضهور الشوير
ّ
كسروان  -المتن وبعض المناطق المحيطة فقط.

خليل والحاج حسن في السراي

وكان الرئيس سالم قد استقبل وزيري المالية والصناعة علي
حسن خليل وحسين الحاج حسن في السراي الحكومي مساء
أمس لمناقشة التطورات على صعيد ملف النفايات.
وقال الحاج حسن بعد اللقاء« :فليتأكد اللبنانيون أن حزب
الله وحركة أمل لم يقوما فقط بما عليهما في ملف النفايات بل
قاما أيضا ً بواجباتهما الوطنية ،وعسى أن نشهد خاتمة تريح
اللبنانيين من ملف النفايات».

جلسة حكومية مطلع األسبوع

وأك��د وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس لـ«البناء» أنّ
الوزيرين خليل والحاج حسن أبلغا الرئيس سالم موافقة الحزب
مرجحا ً أن يدعو سالم إلى جلسة
والحركة على موقع مطمر البقاعّ ،
لمجلس الوزراء األسبوع المقبل إلقرار خطة الوزير شهيب مع بعض
التعديالت التي طرأت عليها .وأشار درباس إلى أنّ مشكلة المسؤولين
في لبنان هي أنهم ال ي ّتخذون إجراءات استباقية قبل وقوع األزمة بل
يعالجون تداعياتها السلبية بعد وقوعها».
وأب��دى درب��اس أسفه لألسلوب ال��ذي ت � ّم التعامل به في هذا
الملف ،حيث انسحب منطق الطوائف والمذاهب والمناطق على
النفايات ،حتى وصل األمر ألن يُقال «إنّ الشيعة استقبلوا نفايات
المسيحيين».

ترحب
والكتائب ّ

وأب��دى النائب إيلي ماروني لـ«البناء» ترحيب حزب الكتائب
بموافقة أمل وحزب الله على اعتماد مطمر في البقاع يراعي المعايير
الصحية والبيئية ،وأكد مشاركة الكتائب في الجلسة االستثنائية
رجح أن تعقد يوم االثنين المقبل إلقرار خطة
لمجلس الوزراء التي ّ
النفايات ،لكنه استنكر من جهة أخرى أخذ هذا الملف منحى طائفيا ً
ومذهبيا ً ومناطقياً ،وأضاف« :حاولنا إبعاد األمر عن النظرة الطائفية،
لكن لم نستطع ،فمكب برج حمود موجود منذ  40عاما ً ويستقبل
نفايات كل المناطق فلم نميّز بين نفايات منطقة وأخرى ،وكذلك مطمر
الناعمة الذي تحيط به قرى مسيحية ويستقبل نفايات ك ّل المنطقة
ومطمر زحلة أيضا ً يستقبل نفايات ك ّل قرى القضاء اإلسالمية».
وشدّد ماروني على اقتراح رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل
الذي يتض ّمن إعطاء األموال للبلديات لتتمكن ك ّل بلدية أو قضاء من
معالجة نفاياته على قاعدة الالمركزية.

اجتماع هيئ َت ْي المجلس الثالثاء

في سياق آخر ،يشهد المجلس النيابي الثالثاء المقبل اجتماعا ً
لهيئة الحوار الوطني التي ستستكمل البحث في مواصفات رئيس
الجمهورية ،وتحديدا ً في موقفه من سياسة النأي بالنفس وتعديل
الدستور النتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ،ومن
المرجح أن يحضر جميع المدعوين ،بينما ربط رئيس الكتائب
ّ
سامي الجميّل حضوره جلسات الحوار الوطني بعقد جلسة لمجلس
الوزراء.
كما يشهد المجلس النيابي اجتماع هيئة المكتب الستكمال درس
جدول أعمال جلسة «تشريع الضرورة» والتي ستدرس  13اقتراح
ومشروع قانون.

ماذا جرى حتى( ...تتمة �ص)1

وعلى صعيد أزمة رواتب وأجور موظفي القطاع العام ،توقعت
مصادر وزارية لـ«البناء» أن «تنقل االعتمادات المالية لهذا البند
من احتياط الموازنة بقرار من مجلس ال��وزراء بعد إق��رار خطة
النفايات مطلع األسبوع المقبل ،وجزمت المصادر ب��أنّ وزير
المالية لن يصرف وال قرش بال قرار من مجلس وزراء».
لفت رئيس تكتل «التغيير واإلص�لاح» النائب ميشال عون
إلى «أن الدستور لم يعُ د دستورا ً والميثاق لم يعُ د ميثاقا ً وك ّل
مجلسي النواب والوزراء
يفسره على ذوقه واليوم نحن نعطل
َ
ّ
لنوقف القرارات التي تتجاوز التقاليد والعادات الديمقراطية
والدستورية».
وأكد عون خالل حفل عشاء هيئة النقابات والمهن الحرة «أن
كل شيء يُمدَّد فكيف لمجلس نواب غير شرعي أن ينتخب رئيس
جمهورية شرعياً ،فهم يعطلون ونحن ال نعطل ،ونريد رئيسا ً يمثل
المسيحيين في السلطة» ،مشددا ً على «أنني علماني على «رأس
السطح» ولكن هذا دستورنا ،ومطالب الحراك محقة لكنها لم
ترتكز على شيء ،وال يجوز التعميم بالفساد مع حمالت إعالمية
مركزية على األشخاص غير الفاسدين».
وشدد على «أن التنظيف يبدأ من أعلى ال��درج ن��زوالً ،أي من
رئاسة الجمهورية  ،وإذا أردنا أن نفتح السجالت فهي كبيرة ال
نريد أن نعددها اليوم ،لكن المسؤولية ال تقع فقط على السياسي،
وأنا من عشر سنوات أتحدّث ،ولكن أين هو دور المواطن وكيف
سيظهر خطابه ،في االنتخابات هناك  50%يصوتون فقط ،وفي
تظاهراتنا تشارك أعداد كبيرة ،لكن األعداد يجب أن تتضاعف في
المستقبل».
وتابع« :على كل مواطن أن يكون معنياً ،فالحياد غير مقبول،
والضريبة ليست خ ّوة إنما هي أموالكم لدى الدولة ويجب أن
تعرفوا كيف تصرف».

إحباط تهريب «كبتاغون» إلى قطر

تمض أيام على توقيف األمير السعودي عبد المحسن
أمنياً ،لم
ِ
بن وليد آل سعود ومرافقيه في مطار بيروت بعد ضبط  2طن
من المخدرات على متن طائرته المتجهة للسعودية ،حتى
أحبطت الجمارك اللبنانية أمس محاولة تهريب  250كلغ من
حبوب الكبتاغون كانت مرسلة من بيروت إل��ى ال��دوح��ة عن
طريق الشحن .وأشارت مصادر إلى أن كمية حبوب الكبتاغون
كانت مه ّربة من بيروت إلى الدوحة ويفوق عددها المليون حبة
وضبطتها جمارك المطار وتبين أنها تزن  218كلغ تقريبا ً ويجري
التحقيق حاليا ً مع أحد األشخاص وهو مخلّص معامالت كان
يتولى تخليص معامالت هذه الشحنة والتحقيق جا ٍر لمعرفة
المتو ّرطين بها.

«ت�شريع ال�ضرورة»( ...تتمة �ص)1
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داع�ش�ي�ا ً نحو السعودية نفسها ،ب��دأت مالمحه م��ع خطر هزيمة اإلره��اب،
وليس روسيا ،بانتقال المجموعات التائهة من هزيمة األنبار نحو الحدود مع
السعودية في منطقة الرطبة بدالً من الفرار إلى الموصل؟
 الذي جرى في فيينا أنّ السعودية تبلّغت من األميركيّين واألوروبيّين،أنّ االعتراضات على العناوين الخالفية مع روسيا وإي��ران حول سورية ،ال
تعادل المخاطرة بخسارة الحرب على اإلرهاب بالنسبة للغرب ،وأنّ الطريق
التفاوضي هو الطريق الوحيد المتاح مع روسيا وإي��ران ،من موقع مشترك
اسمه الفوز بالحرب على اإلره ��اب ،وأنّ الطريق ال�م��وازي هو التنافس مع
روسيا وإيران في صناعة هذا النصر ،وأنّ شكل التدخل الممكن الوحيد للغرب
وحلفائه هو ،تدعيم مجموعات من المعارضة مستعدّة للمشاركة في الحرب
على «داعش» ،وتحقيق السبق على روسيا وإيران والجيش السوري في بلوغ
مناطق سيطرة «داعش» ،قبل أن ُتنهي روسيا وحلفاؤها وضع شمال سورية
وجنوبها ،حيث تسيطر «جبهة النصرة» ،وتتف ّرغ لمناطق سيطرة «داعش»،
فتقاسم الجغرافيا التي تحتلها «داع��ش» و«ال�ن�ص��رة» بين الجيش السوري
ومجموعات المعارضة المدعومة من الغرب وحلفائه ،سيتيح تحسين شروط
التفاوض.
 الذي جرى في فيينا أنّ أميركا بعد جهد جهيد ،قالت بلسان الرئيس باراكأوب��ام��ا ،نظرا ً ألهمية القرار وتاريخيته ،إنها ستشارك لتحقيق ه��ذا الهدف
بقوات برية ،قوامها عشرون مقاتالً ،لرعاية هذه العملية التاريخية النوعية،
وأنّ وزي��ر الخارجية ج��ون كيري ق��ال ،بحضور نظيره ال��روس��ي سيرغي
الفروف ،إنّ خالفات واشنطن وموسكو ال تمنع االتفاق على مواصلة عملية
سياسية تنتهي بترك األمر للسوريين ليق ّرروا مصير الرئاسة السورية ،ففهم
الجبير أنّ عليه أن يتأدّب ويقرأ الرسالة.
ناصر قنديل

 شلل السلطتين التنفيذية والتشريعية انعكس علىاإلدارات والمؤسسات والمرافق العامة الخدمية فتالشت
فعاليتها أو كادت.
 اقترن شلل الدولة بتفاقم أزم��ات مزمنة :الكهرباءوالماء والنفايات ،ناهيك عن تدهور الوضع االقتصادي
 االجتماعي وتصاعد الدين العام إلى ما يربو على 70مليار دوالر أميركي.
ك � ّل ه��ذه األزم���ات والتحديات لم تحمل أه��ل النظام
السياسي ،بك ّل تالوينه ،على إعادة النظر بسياساتهم أو
بمعايير أدائهم ،األمر الذي أدّى إلى اندالع حراكات شعبية
معارضة ،كان أبرزها ذلك المتعلّق بالنفايات.
 مع هطول األمطار تح ّولت ش��وارع المدن واألحياءوأطرافها أن��ه��ارا ً تتدفق في مجاريها أطنان النفايات
وال��ق��اذورات .ولع ّل أبلغ توصيف النحالل الدولة تحت
وطأة كارثة النفايات ما قاله رئيس الحكومة تمام سالم
على طاولة الحوار في البرلمان بتاريخ  26تشرين االول
« :2015البلد إنْ لم يسقط بالسياسة فسيسقط في
النفايات».
إذ تبدو السلطة متهرئة وعاجزة ،تنبري مجموعات
الحراك الشعبي لمواجهة أزمة النفايات وعجز السلطة
به ّمة وتصميم وبفعل ميداني الفت .فقد سارع بعضها،
وال سيما «فرح العطاء» و«طلعت ريحتكم» ،إلى االنتقال
لمواقع تراكم النفايات وباشر ناشطوها بفرز النفايات
وتوضيبها ف��ي أك��ي��اس ونقلها إل��ى أم��اك��ن مخصصة
للتجميع الموقت وذل��ك للحؤول دون تع ّفنها وتس ّرب
ميكروباتها واألمراض إلى البيئة والمياه الجوفية بل إلى
منازل الناس وأماكن العمل.
و ّل��دت م��ب��ادرة مجموعات ال��ح��راك الشعبي إعجابا ً
وتركت أثرا ً إيجابيا ً لدى الجمهور ،ما حمل أهل السلطة
على التحرك من أج��ل اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة

أزمة النفايات كما أزمة اإلصالحات السياسية واإلدارية
المستحقة.
تتر ّكز مساعي قادة الكتل البرلمانية ومساعديهم في
الوقت الحاضر على التوافق على قائمة بمشاريع القوانين
البالغة األهمية التي من شأنها إقناع غالبية النواب
بمغادرة موقف المقاطعة والعودة إلى حضور جلسات
البرلمان لممارسة «تشريع ال��ض��رورة» ال��ذي تفرضه
الظروف االستثنائية التي تم ّر بها البالد.
يتضح من االت��ص��االت وال��م��داوالت الجارية أنّ ثمة
خ�لاف��ات كثيرة تتعلق ب��ع��دد تشريعات ال��ض��رورة،
وبمضمون أحكامها ،وبجدولة طرحها على مجلس
النواب ،وبمواقيت النظر فيها وإقرارها .هذه الخالفات،
من ألفها إلى يائها ،تتعلق أوال ً وآخرا ً بمصالح أهل النظام
والكتل البرلمانية المتصارعة على السلطة والنفوذ ،األمر
الذي ّ
أخر ويؤخر إقرار التشريعات ذات الصلة.
ه��ك��ذا يتضح أنّ المشكلة األس��اس��ي��ة ال تتم ّثل في
االتفاق على مبدأ «تشريع الضرورة» ،بل على ممارسته
ما يتطلب المبادرة إلى تسريعه بك ّل الوسائل العادية
واالستثنائية.
ال يبدو أنّ أهل السلطة وق��ادة الكتل البرلمانية في
وضع سياسي ونفسي يم ّكنهم من التوافق على إجراءات
«تشريع الضرورة» واالنتقال من ترف ترداده إلى موجب
تسريعه وإقرار التشريعات المطلوبة .من الواضح أنهم
وغيرهم من فاعليات البالد بحاجة إلى حوافز وفواعل
وضغوط تدفع بهم ،ربما قسراً ،في هذا االتجاه.
الملحة
إنّ االعتراف بهذا الواقع المع ّقد وهذه الحاجة
ّ
يقودنا إلى استنتاج عاجل وماثل وهو ضرورة استنفار
مجموعات ال��ح��راك الشعبي ،كما ال��ق��وى السياسية
اإلصالحية المعارضة ألهل السلطة بغية إطالق حملة
جماهيرية واسعة تطرح مطلب إنهاء عهد سلطة العجز

التي يمدّد أهلها ألنفسهم فيها ،والضغط عليهم بالوسائل
المتاحة واالستثنائية كلّها لحمل ممثليهم في مجلس
النواب على إقرار قانون لالنتخابات على أساس التمثيل
النسبي في دائرة وطنية واحدة على مستوى البالد كلها،
وإجراء االنتخابات العامة ،تالياً ،بالسرعة الممكنة كي
رئيس للجمهورية ،وتأليف
يُصار بنتيجتها إلى انتخاب
ٍ
حكومة وطنية جامعة تتولى ،كأولوية أول��ى ،وضع
التشريعات الضرورية لتنفيذ أحكام الدستور ،وال سيما
المواد  22و  27و  95منه ،ليُصار بعد نفاذها إلى انتخاب
مجلس نواب على أساس وطني الطائفي ومجلس للشيوخ
لتمثيل الطوائف ومباشرة إلغاء الطائفية السياسية وفق
خطة مرحلية.
إل��ى ذل���ك ،ال غ��ل� ّو ف��ي دع���وة ق���ادة ال��ق��وى الشعبية
والسياسية الناهضة بالحملة الجماهيرية المتعاظمة
إلى التخطيط مسبقا ً لمواجهة احتمال امتناع أهل السلطة
ومجلس النواب ،لسبب أو آلخر ،عن استجابة المطالب
اإلصالحية المستحقة والمستعجلَة .المواجهة تكون
باللجوء إلى تدابير استثنائية تمليها ظروف استثنائية
ليس أقلها إقامة «مجلس وطني للحوار والقرار» يتولى
وض��ع نظام لالنتخابات على األس��س المن ّوه بها آنفا ً
وبإجراء االنتخابات وفق أحكامه باستقالل عن أجهزة
السلطة الرسمية المعطلة أصالً أو المشلولة .واألمر األكيد
أنّ أهل سلطة العجز عاجزون قطعا ً عن تعطيل إجرائها.
نعم ،تجب المبادرة إلى ممارسة هذا التمرين الساطع
في الديمقراطية المباشرة ليكون درسا ً نموذجيا ً لشعب
لبنان ولك ّل شعب يتوق إلى تقرير مصيره وضروريات
حياته بنفسه.

د .عصام نعمان

تجدّ د المعلومات...
(تتمة �ص)1
المنافذ التي تفكر بها .وكان تعاظم
احتمال هذا السيناريو بعد سيطرة
«داعش» على مدينة تدمر السورية
أي����ار ال��م��اض��ي .وس����اد أنّ ه��دف
«داع����ش» م��ن ال��وص��ول إل��ى تدمر
ليس السيطرة على هذه المدينة بح ّد
ذاتها ،بل استخدامها كنقطة انطالق
استراتيجية نحو مجموعة أهداف
أخرى يريدها ،ومن بينها الوصول
عبر ريف حمص ،الى شواطئ شمال
لبنان أو ت��ح��دي��دا ً إل��ى طرابلس،
ليصبح ميناؤها هو منفذها البحري
المنشود.
وبعد التدخل الروسي العسكري
في سورية ،تعاظمت هذه المخاوف،
انطالقا ً من فرضيتين:
ـــ األولى تفيد بأنّ تشديد الضغط
ال��ع��س��ك��ري م��ن ال��ج��و وال���ب��� ّر على
«داع���ش» داخ��ل س��وري��ة ق��د يدفعه
للهروب عسكريا ً والتمدّد باتجاه
شمال لبنان.
ـــ الثانية تتمثل بأنّ «داعش» ،بعد
سلسلة التدابير العسكرية السورية
م��ض��اف��ة إل��ي��ه��ا م��ف��اع��ي��ل عاصفة
السوخوي فقد حلمه بالسيطرة على
موانئ بحرية موجودة في الساحل
السوري ،ما يجعل طرابلس خياره
المتبقي لتنفيذ هدفه االستراتيجي
بالحصول على منفذ بحري.
ورغم ك ّل األسباب اآلنفة ،إال أنه ال
يزال ينظر إلى إمكانية حصول غزوة
من «داعش» باتجاه طرابلس بمثابة
«احتمال متدني الوتيرة» .ولكن رغم
ما تقدّم ،تالحظ هذه الجهات األمنية
أنّ القصف الروسي الم ّتسم بالكثافة
والعنف ،يجري في ش� ٍّ
�ق منه ،في
مناطق س��ور ّي��ة قريبة من الحدود
اللبنانية ،األمر الذي يحتم على لبنان
مواكبة سير التفاعالت التي يحدثها
ه��ذا القصف على األرض ،بدقة،
والتحسب إلمكانية ح��دوث موجة
ّ
هروب للمسلحين إلى أراضيه.

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان

تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار لشراء غاز  SF6لزوم
صيانة خاليا التوتر العالي  150ك.ف.
نوع  GISفي محطة الذوق الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2015/11/20
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00

بيروت في 2015/10/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
2018

