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حمليات � /إعالنات

«الحركة اللبنانية» عقدت م�ؤتمرها الثاني:
تحالف مع الجي�ش والمقاومة ّ
�ضد «�إ�سرائيل»
عقدت «الحركة اللبنانية الديمقراطية» األسبوع
الماضي ،مؤتمرها المركزي الثاني ،في مركز توفيق
طبارة ،بحضور إدمون األسطا ممثالً وزير البيئة محمد
المشنوق وممثلين عن األحزاب وشخصيات سياسية
وعدد من رجال األعمال واالقتصاد واإلعالم.
اف � ُت��ت��ح ال��م��ؤت��م��ر بالنشيد ال��وط��ن��ي ت�لاه نشيد
الحركة ثم ق�دّم للمؤتمر شحادة جمال الدين الذي
رحب بالحضور ،مشيدا ً بالدور الروسي في المنطقة
ّ
بالحفاظ على األقليات واالعتدال اإلسالمي.
تاله رئيس الحركة جاك تامر الذي عرض موجزا ً
عن مقررات المؤتمر المركزي الثاني الذي أعدّه المكتب
السياسي للحركة وأه ّم ما تض ّمنه:
ـ ترى الحركة أنّ دولة المؤسسات قد أفرغت من
مضمونها الصحيح وأف��رزت بدعا ً بعيدة عن النظام
الديمقراطي لتحقق مصالح األفراد.
ـ إنّ م��وق��ع لبنان ي��ف��رض عليه أن ي��ك��ون ع��دوا ً
لـ»إسرائيل» وحليفا ً للجيش والمقاومة.
ـ الوحدة الوطنية ركيزة أساسية وص ّمام أمان في
مواجهة التحديات
التي تحدق بالمنطقة.
ـ إن المقاومة هي حق مشروع للشعوب من أجل
تحرير أرضها المحتلة؛ ولزاما ً علينا دعم المقاومة
وتأييدها واحتضانها من قبل جميع اللبنانيين.
ـ تحييد القضاء ورفع الضغوط التي تمارس عليه.
ـ صياغة مشروع قانون على قاعدة لبنان دائرة
انتخابية واح��دة تتصارع فيها األح��زاب والتيارات

السياسية وفق برامج واضحة.
ـ اضطالع لبنان بدور ريادي في محيطه والعالم.
ـ تنظر الحركة إلى اإلعالم بقلق لما تراه من شرذمة
متناحرة بين إع�ل�ام م��رئ��ي أو مسموع وصحافة
مكتوبة.
ـ التشديد على ض��رورة إقامة منطقة «التجارة
العربية ال��ح��رة» على أس���اس ال��ت��ب��ادل التجاري
والمشاريع العربية المشتركة ومطالبة الدول العربية
بأن تنشط الستكمال جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
«السوق العربية المشتركة» وتوحيد المواصفات
للطرق ووسائل النقل.
ـ اعتماد البطاقة الصحية وإق��رار هيكلية جديدة
النفايات من المصدر
للتعليم وتعميم فكرة فرز
وإقامة المعامل بدال ً من المطامر وبناء مساكن من قبل
الدولة.
وف��ي النهاية ك��ان��ت كلمة لألمين ال��ع��ام ناجي
حطب شكر فيها الحضور وأكد أن «الحركة اللبنانية
الديمقراطية هي حركة ثقافية فكرية عربية تض ّم
مواطنين لبنانيين بالغين ملتزمين بالنضال لتحقيق
أهدافها وبرنامجها الثقافي واالجتماعي» ،معلنا ً
أنّ «الخطوة الثانية ستكون ندوة تض ّم ممثلين عن
األح��زاب كافة وشخصيات معتدلة من ك ّل الشرائح
اللبنانية لمناقشة الجوانب السياسية واالقتصادية
والفكرية» .
وفي الختام أقيم حفل كوكتيل وقطع قالب حلوى
بالمناسبة .

«القومي» و�أهالي المتن ي�ش ّيعون الأمين كميل �صليبا:
ارت�شف وقفة العز من مدر�سة �سعاده

قدا�س في زحلة لراحة نف�س �سكاف

سكاف تلقي كلمتها
أقامت رعية البربارة قداسا ً وجنازا ً لراحة نفس رئيس «الكتلة الشعبية» النائب
السابق الياس سكاف في كنيسة القديسة بربارة  -زحلة ،ترأسه صاحب الدعوة
كاهن الرعية األب إيلي خنيصر بحضور أرملة الراحل ميريم سكاف وولديه جوزف
وجبران وحشد من أبناء رعية البربارة.
وقال خنيصر في عظته« :أعمال الياس سكاف صدمت العالم القريب والبعيد.
سياسي ليس كاآلخرين .يبيع من أمالكه ليطعم الجياع ويكسي العراة ويداوي
المرضى ويدفع األجور ويسدد الديون ويطبب مجانا ً ويعلم الشباب بمنح كبيرة.
سياسي ندر وجوده في أيام طغى عليها الجشع والطمع ،ألن يده يد معطاء».
ثم كانت كلمة ألرملة سكاف جاء فيها« :شكرا ً إيلي سكاف على كل هؤالء المحبين
الذي يشبهون الهدايا ،والذين يقفون وقفات العز في زمن صارت فيه المواقف تهمة.
هذا هو الشعب الصلب .هذا هو الحب .أما إذا صادفتنا في هذه الدرب الطويلة فئات
قليلة ومحدودة أضاعت الطريق فسوف نستعير قليالً من دوره��ا لنصلي لها،
وندعو لها لكي تقدّر ذكرى الغائبين وتحترم مشاعر المحزونين .وألننا اآلن في
فترة حداد سنكون على مستوى حزننا ،ولن نتكلم في هذا الوقت سوى عن رجل
يشغل كل األوقات».
وختمت« :شكرا ً لكل الحضور ،وملتقانا في ذكرى األربعين يوما ً على رحيل
الياس سكاف ،اإلنسان الحاضر فينا دائماً ،والذي سيطل مثل استقالل ،مثل حلم
ال يغيب عن بال».

شيّعت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري
القومي االجتماعي األمين المناضل كميل صليبا بمأتم
حزبي وشعبي حاشد في كنيسة مار نقوال ـــــ شرين.
وحضر التشييع إلى جانب عائلة الراحل الرئيس األسبق
للحزب مسعد حجل ،منفذ عام المتن الشمالي سمعان
الخراط وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من المسؤولين.
كما شارك في التشييع الوزير السابق بشارة مرهج،
النائب السابق أن��ط��وان ح���داد ،وفاعليات وحشد من
القوميين والمواطنين.
ترأس الصالة المطران الياس كفوري ،وبعدها ألقى
كلمة الحزب ناظر اإلذاع���ة واإلع�ل�ام في منفذية المتن
الشمالي هشام الخوري حنا ،وجاء فيها :لو كان للموت
ّ
لغض الطرف
صديق ألدرك طعم الصداقة ،ولو كان له عقل
عن أمثالك من ذوي العقول النيّرة والتضحيات الجسام.
وق��ال :إنّ الحياة وقفة ع ّز فقط ،ارتشفها فقيدنا من
مدرسة أنطون سعاده منذ انتمى إلى حزبه ،وعمل على
نشر عقيدته أينما وجد وأينما ح ّل ،وتح ّمل مسؤوليات
حزبية عديدة من ناظر عمل في منفذية المتن الشمالي
ومنفذ عام وعميد دفاع إلى ناموس مكتب الرئاسةُ ،منح
رتبة األمانة تقديرا ً لتضحياته ومواقفه المش ّرفة في
الدفاع عن قضايا الوطن واألمة.
وتابع :لعب دورا ً بارزا ً مع رفقاء له إبان الحرب األهلية
التي عصفت بلبنان ،فعمل على إسقاط مشروع التفتيت
والتقسيم والفدرلة ،وعلى إعادة اللحمة بين أبناء الوطن
وخاصة في المتن الشمالي ،وكان األمين كميل الم ّتحدث
اللبق الدافئ اللسان المتر ّفع الذي يحترم جميع الناس
ويحترمونه.
أض��اف الخوري حنا :نعاهدك أيها األمين بأن نكمل
مسيرة الحزب في العمل على نهضة األم��ة ،وإننا لن
نتخلى في دورن��ا الريادي في الدفاع عنها .فكما دحرنا

«اإلسرائيلي» من بيروت وجنوب لبنان وأسقطنا مشروع
التقسيم ،نواجه المشروع اإلرهابي المدعوم من أميركا
وتركيا وبعض الدول العربية ،وسننتصر عليه بإرادتنا
وبالعقول النيّرة وبالسواعد الح ّرة .وهذا ما ناضلت من
أجله يا أمين كميل ،وهذا ما سنسعى إلى تحقيقه ،ليحيا
ورقي ،وليكون لبنان في هذا
اإلنسان في أمتنا برفاه وس ّمو
ّ
المشرق قو ّيا ً بشعبه وجيشه ومقاومته.
ثم قدّم الخوري حنا التعازي باسم رئيس الحزب النائب
أسعد حردان وقيادة الحزب ومنفذية المتن الشمالي.

تشييع األمين كميل صليبا

«القومي» و�أهالي بلدة الزرارية الجنوبية ي�شيّعون الرفيق المنا�ضل �أمين �أحمد زراقط
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة الزرارية الجنوبية
والقرى المجاورة الرفيق المناضل أمين أحمد زراقط ،الذي توفى إثر نوبة قلبية.
وذلك بمأتم حاشد حضره إلى جانب عائلة الراحل وفد من الحزب ،ض ّم عضو
المجلس األعلى منفذ عام صيدا ــ الزهراني خليل بعجور ،مدير الدائرة اإلذاعية
كمال نادر ،وعدد من اعضاء هيئة المنفذية ومسؤولي الوحدات.
كما شارك في التشييع مدير العالقات العامة في مجلس النواب بالل شرارة،
رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس ،وفعاليات وحشد من القوميين
والمواطنين.
يذكر أن الرفيق الراحل من مواليد اعام  ،1938وانتمى إلى الحزب في ريعان
شبابه ،عُ رف بمناقبيته وصدق التزامه ،وتأدية واجباته الحزبية حتى آخر يوم
في حياته.
كان من المجاهرين بالعقيدة القومية ،عمل على نشرها ،كان شغوفا ً باألدب
أحب الناس ،وعُ رف بسيرة اجتماعية راقية،
والشعر ،تز ّود بالثقافة والمعرفةّ .
وتجلت محبة الناس وتقديرهم له بالحشد الذي أ َّم بلدته للمشاركة في التشييع
وتقديم واجب العزاء.

تامر وأعضاء الحركة يقطعون قالب الحلوى

رو�سيا ت�ستعدّ ( ...تتمة �ص)1

لبنان والطائف ( ...تتمة �ص)1
 لم ينتبه اللبنانيون ،وال انتبه السوريون،إلى أنّ هذا التساكن بين النظامين في البلدين
المتجاورين مستحيل ،وأنّ على أحدهما أن
يصيب اآلخ��ر بعدواه ،أو أن يتالقحا بتبادلية
ل��ل��م��ي��زات اإلي��ج��اب��ي��ة ل��ك�� ّل م��ن��ه��م��ا ،فتستقوي
س��وري��ة ب��ق��در أع��ل��ى م��ن ال��ح��ري��ات السياسية
واإلع�ل�ام���ي���ة ،مستعينة ب��ال��ت��د ّرج والتم ّرس
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وي��س��ت��أن��س ل��ب��ن��ان ب��ال��ط��اب��ع المدني
ال��ع��ل��م��ان��ي ل��ل��دول��ة ال��س��وري��ة ،ال��م��ت��ص��ال��ح مع
الدين ،والقادر على طمأنة المك ّونات الطائفية
ب��غ��ي��ر ط��ري��ق��ة ت��ق��اس��م ال��م��ن��اص��ب ع��ل��ى أس��اس
طائفي ،وبالتالي تنظيم المجتمع تدريجا ً على
ق��اع��دة ال��ج��ل��وس ف��وق ه��ذه القنبلة الموقوتة،
ح��ت��ى ج���اءت األزم����ة ال��س��وري��ة ،وف���رح بعض
اللبنانيين وكتبوا وص�� ّرح��وا ،أنّ ال��ذي يجري
هو بتأثير لبناني ،كما قالت قوى الرابع عشر
من آذار عن ك�� ّل تجارب «الربيع العربي» إنها
اقتداء بحركتها التي انطلقت في العام 2005
كتجمع شعبي ح��اش��د ض��� ّد ال����دور والوجود
السوريين في لبنان إثر اغتيال الرئيس رفيق
الحريري .وعلى المستوى النظري لم يتردّد
بعض كتاب ه��ذا الفريق من القول إنها عدوى
الحرية اللبنانية التي اجتاحت الشعب السوري
وقاومتها دولتهم حتى حدث االنفجار.
 دار الزمان دورته الكاملة وظهرت حقائقاألزم�����ة ف���ي س���وري���ة ك���ح���رب خ��اض��ت��ه��ا دول
الغرب والخليج وتركيا و«إسرائيل» ،مستقوية
بعناصر الضعف ف��ي أداء مؤسسات الدولة
ال���س���وري���ة ،وم��ش��ت��غ��ل��ة ع��ل��ى إط��ل�اق ن���ار فتنة
مذهبية ،وصوالً إلى استجالب مقاتلي تنظيم
«ال��ق��اع��دة» ورعايتهم وتدريبهم وتسليحهم،
وأنّ الهدف ال��ذي ك��ان يبدو ظاهريا ً لما ُيحاك
ل��س��وري��ة م���ن ن��ظ��ام دي��م��ق��راط��ي س���رع���ان ما
ت�ل�اش���ى ل��ح��س��اب إع��ل��ان «إم�������ارة ال��ن��ص��رة»
و«خالفة داع��ش» ،وأنّ المؤدّى النهائي ال ُمراد
تحقيقه يتصل بموقع س��وري��ة ومكانتها في
الجغرافيا السياسية للمنطقة األه��� ّم واألش�� ّد
حساسية في العالم استراتيجيا ً واقتصاديا ً
وأمنياً .فسورية عقدة تقاطع خرائط خطوط
أن��اب��ي��ب ال��ن��ف��ط وال��غ��از ألك��ث��ر م��ن رب���ع ث���روات
ال��ع��ال��م ف��ي القطاعين األش��� ّد حيوية ف��ي عالم
الطاقة ،وسورية دولة الجوار الوحيدة المتبقية
لفلسطين المحتلة ضمن خيار الممانعة ودعم
المقاومة وتقع على فالق التواصل مع إيران
والمقاومة في لبنان وفلسطين ،ما يضع أمن
«إسرائيل» كقوة ضامنة للمصالح العليا للغرب
ت��ح��ت دائ����رة ال��خ��ط��ر ،وس���وري���ة ت��ق��دّم للعمق
اآلسيوي الممت ّد حتى الصين من جهة وروسيا
من جهة ،ولكلتيهما عبر إيران المنفذ البحري
على أوروب��ا .وهي الدولة المتوسطية الممتدّة
على الواجهة الساحلية لغرب آسيا ،مع تعثر
أهداف الحرب وظهور الالعبين الحقيقيين على
المسرح بدأ الكالم العلني األميركي الفرنسي
السعودي التركي عن صيغة جديدة للحكم في
سورية تقوم على ا ّتباع النموذج اللبناني القائم

على التقسيم الطائفي ،أسماه المبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا بلسانهم جميعا ً بالدور
الملهم ل��ل��ن��م��وذج ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ليكشف التاريخ
ح��ق��ي��ق��ة أنّ ت��ل��ك��ؤ ال��ط�لائ��ع وال��ن��خ��ب اللبنانية
وال���س���وري���ة ع���ن ال��ت�لاق��ح ب��ي��ن ق��ي��م��ة الحرية
م��ع تكوين ال��دول��ة المدنية الالطائفية ودولة
الرعاية االقتصادية واالجتماعية لبناء نظام
عصي على االخ��ت��راق ،جلب من
حكم عبقري
ّ
استحالة التساكن ،وتسامح سورية عن نقل
نموذجها بسلبياته وإيجابياته إلى لبنان ،بل
رعايتها للنموذج الطائفي وتقوية بنيته وتعزيز
زعاماته ،حتى زحف النموذج اللبناني بأسوأ
م��ا ف��ي��ه إل���ى س��وري��ة خ�لاف��ا ً ل��م��ا ق��ال��ه فالسفة
ال��راب��ع عشر م��ن آذار بقوة مثال الحرية .فما
أري�� َد نقله لسورية ليس سوى النظام الطائفي
الذي يسترهن لبنان للخارج ويجعله على موعد
دائم مع الحروب األهلية ويصيبه بالشلل عند
ك ّل استحقاق ،ويشكل مظلة الحماية لمنظومة
ال��ف��س��اد واإلف���س���اد ،ال��ت��ي يكفي ال��ت��وق��ف فيها
بالمقارنة بين حال البلدين في ملفين راهنين
هما ال��ن��ف��اي��ات وال��ك��ه��رب��اء ل��رؤي��ة س��وري��ة بعد
خمس سنوات حرب بحال ال تجوز مقارنتها
بالحال المزرية التي يعيشها لبنان.
 م���رة أخ���رى دار ال��زم��ان دورت����ه الكاملة،وفشل مشروع النموذج اللبناني «الملهم» ،وجاء
موحدة علمانية،
لقاء فيينا ليك ّرس سورية دولة ّ
وي��ك�� ّرس جيشها ومكانته وال��ح��اج��ة اإلقليمية
الدولية التي يمثلها في الحرب على اإلرهاب،
ول��ك��ن م���ع ض���خّ ك��م��ي��ة م���ن م��س��اح��ات الحرية
والديمقراطية في تركيبة النظام السياسي ،دون
المساس بمساحة االستقالل الوطني التي دفع
السوريون ثمنها دما ً غالياً .وبصورة أو بأخرى
نجحت وصفة الرئيس ال��س��وري بشار األسد
بالتغلب على معوقات نقل سورية إلى ضفاف
الديمقراطية وال��ح��ري��ة دون النيل م��ن خيارها
القومي وال��م��ق��اوم ،ودون السماح بتعريضها
الختبار السموم السرطانية الطائفية القاتلة،
التي يكفي القبول بتجربتها م��رة حتى تتج ّذر
وتتخندق ويصير اجتثاثها مكلفا ً وصعباً.
 وف���ق���ا ً ل��ق��اع��دة اس��ت��ح��ال��ة ال��ت��ع��اي��ش بينالنظامين المختلفين إلى درجة التناحر ،يصير
ال��س��ؤال :هل سينتبه اللبنانيون والسوريون
ه��ذه المرة أنّ أقصر الطرق بعد التف ّوق الذي
سيكسبه النموذج السوري في نهاية الحرب
واألزم�������ة ب��م��ي��زت��ي ال���ح���ري���ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة
المضافتين إلى مفهوم الدولة المدنية العلمانية
القوية والمستقلة ،هو مالقاة لبنانية استباقية
تبدأ باإلقرار بفشل نظام الطائف ،والذهاب إلى
ن��ظ��ام الطائفي م�� ّه��د ل��ه بخجل ات��ف��اق الطائف،
واعتماد انتخابات برلمانية على أس��اس نظام
النسبية ،ق��ب��ل أن يصير ه��ذا االن��ت��ق��ال حاجة
ق��ي��ص��ري��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ب��ع��د ال��ت��ع��اف��ي ال��س��وري،
ويصبح ربما ص ّمام أمان ال ب ّد منه الستقرار
سورية منعا ً لتس ّرب السموم الطائفية؟
ناصر قنديل

تشييع الرفيق أمين زراقط

هيكلية ف��ي منظمة اإلش���راف
على االنتخابات لتصير أشبه
بفرع للحزب الحاكم ،وتوجيه
ت��ه��م جنائية م��وق��ت��ة تمنع حق
الترشيح ع��ن ع��ش��رات الرموز
ال��م��ح��ل��ي��ة وق����ي����ادات األح�����زاب
ال��م��ن��اف��س��ة ،ع���دا ع���ن التداخل
الواضح بين منظمي االنتخابات
وم��م��ث��ل��ي ال���ح���زب ال��ح��اك��م في
أق�لام االق��ت��راع ،والمضايقات
ال��ت��ي ت���ع��� ّرض ل��ه��ا المراقبون
ال��م��ح��اي��دون وممثلو األح���زاب
المنافسة .والفضيحة األكبر
وف���ق���ا ً ل��ت��ق��ري��ر ال��م��ن��ظ��م��ة كانت
األم�����وال ال��ط��ائ��ل��ة ال��ت��ي أنفقها
الحزب على حملته االنتخابية
وي�����وم االن���ت���خ���اب���ات ب��ص��ورة
ش�� ّوه��ت معنى الديمقراطية،
وق��ارب��ت عملية ال��ش��راء العلني
ل��ل�أص����وات ب����وع����ود ال يمكن
وص��ف��ه��ا ال م��ن ق��ري��ب أو بعيد
بالبرامج ،كمثل التوظيف أمام
أبواب مراكز االقتراع ،أو وعود
ترفيعات وظيفية في مؤسسات
الدولة وفقا ً للسلوك االنتخابي
ومقابلها العديد من التهديدات
ال��ت��ي تبلّغها م��راق��ب��و المنظمة
وقاموا بتوثيقها.
يخلص ال��ت��ق��ري��ر إل���ى القول
إنّ ت��رك��ي��ا ب��ح��ال��ت��ه��ا ال���راه���ن ال
تستطيع أن ت��ك��ون ع��ض��وا ً في
االتحاد األوروب��ي ،ويدعو إلى
وقف الحوار الدائر معها تحت
هذا العنوان.
لبنانياً ،تح ّولت جلسة الحوار
الوطني إلى منصة للنائب وليد
جنبالط حيث أدل���ى بموقفين
الف���ت���ي���ن ل����م ت���ت���ك ّ
���ش���ف ك��ام��ل
خلفياتهما ،فقد ش�� ّن ف��ي ملف
ال��ن��ف��اي��ات ه��ج��وم��ا ً ن��اع��م��ا ً على
األمير طالل أرسالن من مدخل
م��ط��م��ر ال��ش��وي��ف��ات م���ن جهة،
وأعلن أنه يرفض سياسة النأي
ب��ال��ن��ف��س وي��ك��ش��ف ع���ن ق���راره
باعتبار «جبهة النصرة» تنظيما ً
إره��اب��ي��اً ،ب��ع��دم��ا ك���ان ق��د تقدّم
ص��ف��وف ال��داع��ي��ن إل���ى معاملة
الجبهة كممثل شرعي للشعب
ال��س��وري ،ق��ائ�لاً إن��ه ك��ان يفعل
ذل��ك مسايرة لبعض القيادات
الدرزية ،لكن األمر تغيّر اآلن.

جلسة حوار وال توافق

انعقدت الجلسة التاسعة من
الحوار الوطني أم��س ،في ساحة
النجمة بحضور األق��ط��اب كافة،

باستثناء رئيس تكتل «التغيير
واإلصالح» العماد ميشال عون الذي
تمثل بالنائب إبراهيم كنعان ،في
وقتٍ غابت «الكتائب» انسجاما ً مع
قرارها تعليق المشاركة في الحوار
إل��ى حين ح�� ِّل مشكلة النفايات
وانعقاد مجلس الوزراء .واستكمل
المتحاورون في الجلسة البحث
في مواصفات رئيس الجمهورية
وتحديدا ً الحيثية الشعبية التي
يجب أن يتمتع بها وموقفه من
النأي بالنفس وملف النفايات ،ولم
يتم التوصل إلى توافق على هذا
الصعيد ،وح��دد رئيس المجلس
النيابي نبيه بري يوم  17الجاري
موعد الجلسة المقبلة.
(التفاصيل ص)2 .

«الخطة»
في «العناية الفائقة»

ب���ع���د وص��������ول ال���م���س���اع���ي
واالتصاالت لحل أزمة النفايات إلى
طريق مسدود مجدداً ،بات مصير
جلسة مجلس ال����وزراء مجهوال ً
ب��ان��ت��ظ��ار م��س��اع��ي رب���ع الساعة
األخيرة إلنقاذ خطة وزي��ر البيئة
أكرم شهيب التي دخلت «العناية
الفائقة» بعد تعثر التوافق على
إق��ام��ة المطامر ف��ي مناطق عدة
أب��رزه��ا ف��ي «ال��ك��وس��ت��اب��راف��ا» ،ما
يعني أن ال جلسة لمجلس الوزراء
هذا األسبوع ،كما كان متوقعاً.
وأكد وزير الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب�����اس ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أن
«الرئيس سالم والوزير شهيب قاما
بواجباتهما لحل أزم��ة النفايات،
لكن ال��وع��ود بإنشاء مطامر في
المناطق تبين أنها لم تنفذ وعندما
تحل عقدة توضع عقدة جديدة
بسبب النكايات السياسية ،فلم تتم
الموافقة ال على مطمر في سرار وال
في البقاع وال في الجنوب وال في
جبل لبنان ،وهذا ما أدى إلى فشل
خطة شهيب وبقي خياران أمامنا،
إما نقل النفايات إلى البحر وإما إلى
السماء».

 ..والشويفات رفضت

وأع�����ل�����ن رئ����ي����س ال����ح����زب
«ال��دي��م��ق��راط��ي اللبناني» طالل
أرس�لان «أن��ه بعد ال��ت��داول لمدة
ثالثة أيام مع المخاتير والبلدية
وال��م��ش��اي��خ وال��ك��ه��ن��ة وه��ي��ئ��ات
المجتمع ال��م��دن��ي والفعاليات
واألح��زاب في الشويفات ،وصلنا
اليوم بقرار جامع ألهل الشويفات
ب��رف��ض مطمر الكوستا ب��راف��ا»،
مشيرا ً إل��ى أن «رفضنا ليس من
خلفية الرفض أو وضع العوائق
أمام الدولة».
واعتبر أرس�ل�ان ،خ�لال مؤتمر
صحافي ،أن «الحل الوحيد ألزمة
النفايات هو ترحيل النفايات من
لبنان واقترحنا ه��ذا الشيء على
رئيس الحكومة تمام س�لام ،ألن

ومع األسف هناك هوة بين المواطن
والدولة ألنها لم ِ
تف بأي وعد أو
عهد».

الحل على حساب
المناطق كافة

وأك��دت مصادر مقربة ج��دا ً من
أرس�لان لـ«البناء» أن «أرس�لان
أبلغ سالم والوزير شهيب رفض
أه��ال��ي المنطقة ب��ع��د االج��ت��م��اع
ال��م��وس��ع وأن ه��ذا ال��رف��ض القى
ت��ج��اوب��ا ً م���ن ال��رئ��ي��س��ي��ن س�لام
وب����ري» ،ول��ف��ت��ت ال��م��ص��ادر إل��ى
أن «ال��ش��وي��ف��ات ستحل مشكلة
نفاياتها بنفسها» ،وأوضحت أنه
«عرض علينا طرح إلقامة مطمر في
خلدة قبل الدخول في التفاصيل
ال��ت��ي ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��ال��ح��واف��ز»،
معتبرة أن «موقف أرس�لان ينبع
م��ن الخضوع وال��رج��وع ل�لإرادة
الشعبية واالستئناس برأي أهالي
الشويفات بكل مك ّوناتهم الذين
رفضوا إقامة مطمر في منطقتهم
لفقدانهم الثقة بالدولة».
وإذ استبعدت ال��م��ص��ادر عقد
جلسة لمجلس الوزراء هذا األسبوع،
دعت ألن «يكون الحل على حساب
جميع المناطق وليس على منطقة
واحدة ،وتحدثت عن أن العقدة اآلن
في جميع المناطق والسبب فقدان
المواطن الثقة بالدولة».

«التيار» :نرفض مطمرا ً
في المتن ـ كسروان

وأك��دت مصادر «التيار الوطني
الحر» لـ«البناء» رف��ض «التيار»
إلقامة مطمر في كسروان – المتن،
«والسبب يستند إل��ى مبدأ رفض
إقامة مطامر على علو  500متر
لحماية المياه الجوفية ف��ي كل
ال��م��ن��اط��ق اللبنانية ول��ي��س في
كسروان  -المتن فقط» ،وتساءلت
المصادر« :إذا كانت إقامة مطمر
ف��ي ال��ك��وس��ت��اب��راف��ا غ��ي��ر مالئمة
للبيئة وهو على الساحل ،فكيف
ينكرون علينا رفضنا لمطمر على
علو  500متر وعلى مقربة من نبع
مياه يغ ّذي جبيل وكسروان والمتن
وبيروت؟».
وأوضحت المصادر أن «المشكلة
التي تعرقل حل أزمة النفايات هي
غياب الثقة بين السلطة والمواطن
ل��ع��دم وف��ائ��ه��ا ب��وع��وده��ا بإنماء
المناطق التي تستقبل النفايات،
ولفتت إل��ى أن��ه بمعزل عن إيجاد
مطمر في كسروان  -المتن لم يتم
تجاز العقد في باقي المناطق».

ال جلسة حكومية
هذا األسبوع

وأك���دت م��ص��ادر الرئيس سالم
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن ال جلسة لمجلس
ال��وزراء هذا األسبوع ،واستبعدت
خيار تصدير النفايات إلى الخارج،

واعتبرت أن��ه م��ش��روع قديم وتم
البحث فيه في السابق وتبين أن
ال إم��ك��ان لتطبيقه بسبب كلفته
الباهظة على خزينة الدولة وطرحه
اليوم هدفه تمرير الوقت وإلغاء
المطامر».
وإذا ل��م تفصح ال��م��ص��ادر عن
مضمون ما سيقوله سالم وما إذا
وصلت األم��ور إلى طريق مسدود،
نقلت عن سالم امتعاضه الشديد
وتفكيره الجدي باالعتكاف ألنه
لن يبقى متفرجا ً على هذا الوضع
«القرف» إلى ما ال نهاية.

«السلسلة» و«الجنسية»
على الجدول

وب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��ح��وار ت��رأس
ال��رئ��ي��س ب����ري اج��ت��م��اع هيئة
م��ك��ت��ب ال��م��ج��ل��س ال���ذي س��رع��ان
م��ا انتهى بسبب ع��دم التوافق
على إدراج قانون االنتخاب على
ج��دول األعمال ما يضع الجلسة
التشريعية المرتقبة أم��ام عقدة
الميثاقية ،كما ت � ّم إدراج قانون
ال��ج��ن��س��ي��ة وس��ل��س��ل��ة ال��رت��ب
وال��روات��ب ،وبعد االجتماع ،أعلن
نائب رئيس المجلس النائب فريد
مكاري أن «تحديد موعد الجلسة
التشريعية يعود لبري» ،مؤكدا ً أن
«قانون استعادة الجنسية أدرج
على ج��دول أع��م��ال الجلسة وتم
وضع سلسلة الرتب والرواتب على
جدول أعمال الجلسة التشريعية
التي تلي الجلسة المقبلة لكن
قانون االنتخاب غير موجود».
وأك����د ع��ض��و ك��ت��ل��ة «ال���ق���وات
اللبنانية» النائب أن��ط��وان زه��را
ف��ي ت��ص��ري��ح ب��ع��د االج��ت��م��اع أن��ه
«ل��م يستطع إقناع هيئة المكتب
بإدراج بند قانون االنتخابات على
جدول أعمال الجلسة التشريعية
ال��م��ق��ررة» ،م��ب��دي�ا ً رف��ض��ه «إق���رار
جدول أعمال ال يتضمن بند قانون
االنتخابات» ،وأشار إلى أنه «عندما
يصبح جدول األعمال نهائيا ً ويحدد
موعد الجلسة نعلن موقفنا رسميا ً
من المشاركة».

«االنتخاب» بـ ِ 3
صيَغ

وأف������ادت م���ص���ادر «ق��وات��ي��ة»
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن��ه «م��ن الممكن أن
تتوصل اجتماعات الهيئة إلى
صيغة وهي أن يضع بري قانون
االنتخاب على جدول األعمال شرط
البحث بثالثة مشاريع قوانين فقط
وه��ي :م��ش��روع ب��ري «المناصفة
بين األكثري والنسبي» ،ومشروع
«ال����ق����وات» ال��م��ش��ت��رك م���ع ت��ي��ار
المستقبل وال��ح��زب االش��ت��راك��ي،
وال��ث��ال��ث ه��و م��ش��روع الحكومة
المعدّل الذي يعتمد  15دائرة على
ق��اع��دة النسبية وتشكيل لجنة
مصغرة للبحث ب��ه��ذه القوانين
الثالثة فقط للوصول إل��ى رؤي��ة
مشتركة ،ألن الحديث ع��ن بحث

 17ق��ان��ون �ا ً يعني ع���دم وج��ود
رغبة بالوصول إلى إق��رار قانون
انتخاب».

الميثاقية غير متوفرة

وقالت مصادر في التيار الوطني
الحر لـ«البناء» إن الرئيس بري
لم يدعُ إلى جلسة تشريعية حتى
ّ
ي��دل على أن األم���ور رهن
اآلن م��ا
المشاورات والتوافق ألن المقاطعة
ال��م��س��ي��ح��ي��ة ل��ل��ج��ل��س��ة ت��ف��ق��ده��ا
الميثاقية ،ودعت المصادر الرئيس
ب��ري إل��ى «ع��دم ال��دع��وة للجلسة
قبل التوصل إل��ى ت��واف��ق ف��ي هذا
الموضوع».
وأوضحت المصادر أن «المعايير
التي تحدث عنها بري في السابق
ال��ت��ي ت��ح �دّد الميثاقية ف��ي عدد
م��ن المواضيع وأه��م��ه��ا التوافق
المسيحي غير م��ت��وف��رة ف��ي هذا
الموضوع ،ال سيما أن هناك توافقا ً
بين التيار الوطني الحر والقوات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى إدراج ق��ان��ون
االنتخاب على جدول األعمال».

«التنسيق» تهدّد
بالعصيان المدني

وتزامنا ً مع انعقاد الحوار الوطني
وجلسة هيئة مكتب المجلس ،نفذت
هيئة التنسيق النقابية اعتصاما ً
في ساحة رياض الصلح ،وطالبت
في بيان ب���ـ«إدراج سلسلة الرتب
والرواتب على جدول أعمال الهيئة
العامة».
وح���� ّذرت ال��م��س��ؤول��ي��ن م��ن أن
«ال��ش��ع��ب ل��ن ي��رح��م والعصيان
المدني على األبواب إذا لم يتخذوا
ال��خ��ط��وات ال��س��ري��ع��ة لتسوية
األوضاع وانتخاب رئيس وانتظام
المؤسسات وإق��رار سلسلة الرتب
والرواتب».

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن وضع جداول التكليف
األساسية قيد التحصيل
تعلن بلدية بعلبك عن وض��ع ج��داول
التكليف ا ِألساسية لكافة الرسوم البلدية
عن عام  2015قيد التحصيل عمالً بنص
المادة  104من قانون الرسوم البلدية رقم
 88/60ويلفت النظر إلى ما يلي :أوالً:
عمالً بنص المادة  106من قانون الرسوم
البلدية رق��م  ،88/106على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية .ثانياً:
عمالً بنص المادة  109من قانون الرسوم
البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة تأخير
وقدرها ( % 2اثنان بالمائة) عن كل شهر
تأخير عن المبالغ التي ال تسدد خالل المهلة
المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر كسر
الشهر شهرا ً كامالً.
رئيس بلدي بعلبك
د .حمد حسن

