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حمليات  /تتمات

المجل�س االغترابي اللبناني للأعمال
ينظم لقاء اغترابي ًا في بيروت الثالثاء
ي��ف��ت��ت��ح ع��ن��د ال���ع���اش���رة من
ص��ب��اح ال��ث�لاث��اء  9آب 2016
ملتقى االغتراب اللبناني 2016
ال��ذي ينظمه المجلس االغترابي
اللبناني لألعمال في فندق مونرو
في بيروت .ويشارك في المؤتمر
ع��دد م��ن المغتربين م��ن مختلف
مناطق االنتشار اللبناني حول
العالم.
يمثل هذا الحدث فرصة مم ّيزة
للبنانيين ال��م��ه��اج��ري��ن ف��ي ك� ّل
أصقاع العالم للتعاون وتبادل
الخبرات.
وي���ش���ارك ف��ي ال��م��ؤت��م��ر وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
وزير الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ،وزي��ر السياحة ميشال
�ؤس��س��ة
ف���رع���ون ،م��دي��ر ع���ام ال��م� ّ
ال��ع��ا ّم��ة لتشجيع االس��ت��ث��م��ارات
«إيدال» نبيل عيتاني ،وذلك ضمن
جلسات عمل مخصصة لمناقشة
آلية اقتراع المغتربين اللبنانيين

في االنتخابات المقبلة ،والحق
بالجنسية للمتحدّرين من أصل
لبناني ،وآلية تشجيع السياحة
في لبنان.
كما يشارك نائب حاكم مصرف
لبنان سعد العنداري ومدير عام
وزارة المالية أالن بيفاني في
جلسة عمل مخصصة لمناقشة
التحويالت المالية للمغتربين
وق���ان���ون االم���ت���ث���ال ال��ض��ري��ب��ي
األميركي (فاتكا).
ويتض ّمن برنامج الملتقى هذه
السنة تنظيم رحلة للمغتربين

المشاركين الى كسروان وجبيل
ليستعيدوا من خاللها ذكرياتهم
ال��ج��م��ي��ل��ة ع���ن ه����ذه ال��م��ن��اط��ق
المميّزة.
وأعلن رئيس المجلس االغترابي
اللبناني لألعمال د .نسيب فواز انّ
المجلس ق ّرر ان ينظم هذا الملتقى
رغم الظروف األمنية والسياسية
التي يم ّر بها لبنان ،بهدف إعطاء
ص��ورة إيجابية وال��م��ب��ادرة الى
ت��ح��س��ي��ن ال���واق���ع االق��ت��ص��ادي
والسياحي ،مضيفا ً أنّ الملتقى
يؤكد عمق اهتمام لبنان المقيم

لقاء في اتحاد بلديات �صور عر�ض واقع التدريب المهني والتوظيف

الح�سيني� :أ�صحاب المرامل �أقوى من الدولة
بالتواصل م��ع لبنان المغترب،
وح��رص مغتربينا ح��ول العالم
على اإلسهام وبشكل متواصل في
نهضة ورقي وإنماء بلدهم.
وطالب فواز بضرورة اإلسراع
ف���ي إق�����رار ق���ان���ون ان��ت��خ��اب��ات
عصري يراعي تمثيل المغتربين
وي��ض��م��ن حقهم بالتصويت في
أماكن تواجدهم ،آم�لاً ان يخرج
الملتقى بتوصية حاسمة حول
هذا الموضوع ترفع الى الرئاسة
الثانية والثالثة ،آمالً أن يت ّم ملء
الشغور في الرئاسة األول��ى في

المناق�شات تتركز حول �آلية اقتراع المغتربين والحق
بالجن�سية والتحويالت المالية وت�شجيع ال�سياحة

هوية �سورية ( ...تتمة �ص)1
أشتون كارتر المرشح للبقاء في منصبه ،كمصدر غموض تجاه
مستقبل وحدة سورية .وهذا الضعف تقدّم له السعودية التي بات
المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا أحد العاملين في فريقها،
المؤسس
وصفة قوامها تعميم النموذج اللبناني للنظام الطائفي،
ّ
على ميليشيات ،تختفي وتظهر ،وجيش ضعيف .وهذا النظام في
سورية يضمن لـ «إسرائيل» حزاما ً أمنيا ً تقيمه ميليشيا من أصول
«النصرة» وتحمل اسما ً جديداً ،ويضمن للسعودية بقوة التوزيع
الطائفي المقترح للسلطات في سورية ،التطلع نحو منصب رئاسة
الحكومة بصالحيات تشبه الوضع في لبنان .وه��ذا هو الشرط
ال��ذي يجعل التعايش مع شخص الرئيس السوري وبقائه ،الذي
بات فوق قدرة كلينتون والسعودية و«إسرائيل» على النقاش ،لكن
الرهان على جعل صالحياته نوعا ً من الشبه مع صالحيات الرئيس
اللبناني ،الذي يمأل الفراغ كرسيَّه اليوم.
 ف��ي ال��ع��راق ي��ت��وق��ف مصير ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي واستقرارهعلى حجم الخصوصية الكردية ،وم��دى تطلعها نحو االستقالل
واالنفصال ،وتكريس نظام المحاصصة الطائفي في محافظات
ال��وس��ط وال��ج��ن��وب وال��غ��رب ال��ع��راق��ي��ة ،على أس���اس طائفي يمنح
السعودية مرة أخرى فرصا ً شبيهة للتدخل ،بقوة اللعبة الطائفية،
التي منحتهم في لبنان هذا النفوذ ،ويبدو مصير الحالتين اللبنانية
والعراقية معلقا ً على نتائج ما سيجري في سورية .فنجاح صيغة
النظام الطائفي كوصفة لتخريب سورية وإضعافها ،سينتج في
لبنان رئاسة ضعيفة وف��ي العراق دول��ة كردية يلتحق بها ضمنا ً
اإلقليم الكردي الميليشياوي شمال وشرق سورية ،ونجاح مشروع
الدولة المركزية في سورية بسحق «النصرة» ،سيعني نهاية أحالم
دويالت الطوائف في لبنان ،وخيار االنفصال الكردي في العراق،
وهذا هو البعد الجيوسياسي لحرب شمال سورية اليوم.
 فتح اللبنانيين للنقاش ح��ول فرضية ال��خ��روج م��ن الصيغةالطائفية ن��وع م��ن ال��م�لاق��اة الحتمال يتقدّم كلما تقدّمت وحدات
الجيش السوري وحلفائه في الحرب على «النصرة»؛ ومعه سيكون
للرئاسة اللبنانية فرصة ال��ع��ودة القوية إلدارة دول��ة مؤسسات،
وسيكون للعراق فرصة تحويل الفدرالية إلى صيغة لتوسيع فرص
التنمية وليس لزيادة حظوظ التقسيم .ولذلك قبل أن ُيحسم مصير
«النصرة» في سورية لن تتقدّم السعودية ،ولن تسمح لمن يتّبعون
تعليماتها بالتقدّم نحو التسويات ،وق��د ص��ار للتسويات عنوان
واحد ،إما نجاح مشروع نقل عدوى الجدري الطائفية لصيغة النظام
الدستوري الجديد في سورية ،كعالمة على استرداد السعودية
و«إسرائيل» مكانة قيادية مفقودة في معادالت المنطقة ،أو أن تنتصر
سورية على الصيغة السعودية «اإلسرائيلية» لنظام طائفي ،تشكل
حرب «النصرة» شمال سورية حصان الرهان إلنضاج فرصه في
الحياة .وفي هذه الحال ستكون العدوى معاكسة وحتمية ،لمفهوم
الدولة الالطائفية في بالد المشرق ،التي لم يعد ممكنا ً فيها التعايش
بين هذين النقيضين دون أن يهزم أحدهما اآلخر .والنموذج الذي
سينتصر في سورية سيتع ّمم في المنطقة ،وخصوصا ً في لبنان
والعراق ،وحتى ذلك الحين يبقى االنتظار سيد الموقف ،ومن الذكاء
السياسي توظيف وقت االنتظار في التهيّؤ لالحتماالت المقبلة،
وفي طليعتها على إيقاع حرب شمال سورية ،اهتزاز صيغ التنظيم
الطائفي والعرقي في لبنان والعراق.
ناصر قنديل

الف�ساد الذي �ضرب ( ...تتمة �ص)1
في المرامل والكسارات .وانقطاع التيار الكهربائي سببه التغطية على مجموعة
من المحتكرين الذين يعملون في قطاع النفط.
واحتكار الهاتف بشركتين فاشلتين سببه التغطية على صفقات وعموالت
تعود بالنفع على كبار السياسيين.
وفلتان قطاع اإلنترنت مردّه إلى مصالح معقدة داخل منظومة السلطة.
وانتشار النفايات في الطرقات وإعادة توزيعها بالطريقة التي حصلت لم تكن
إال من أجل الوصول إلى تسوية ترضي األطراف المتنازعة على المال العام.
وهكذا في بقية القطاعات نجد الفساد قد ضرب أسس الحياة والبقاء في هذا
الوطن المفتوح على مخاطر أخرى تأتي من الخارج .العقل المسؤول في الدولة
الحس الوطني والتصرف بأمانة ومسؤولية تجاه
لم يصل بعد إلى مستوى
ّ
اللبنانيين والتحديات التي تواجههم.
يتغيّر العالم وتتغيّر طرائق وآليات الحكم بالنحو الذي يعود بالفائدة
والنماء والعدالة على المواطنين ،أما في لبنان فتزداد األمور سوءا ً واالستغالل
استفحاالً.
ويأتي هذا الحوار بين أقطاب السياسة ال ليضع حدا ً نهائيا ً لك ّل انتهاك
للدستور والقوانين ،وإنما للوصول إلى تسوية مرحلية وبعدها يواصل الفساد
مشواره على أعصاب اللبنانيين ومستقبلهم ومصيرهم .فماذا عن قانون
االنتخاب؟ ماذا عن عدم التدخل في القضاء؟ ماذا عن ملف الكهرباء والهاتف
والمياه واإلنترنت والنفايات؟ ماذا عن المنظومة التوظيفية التي ال تنتمي إلى
معايير وأسس وطنية ومهنية؟ ماذا عن تنمية األرياف؟
ماذا عن ك ّل هذا الفساد الذي تجاوز ح ّد المعقول وبدأ يهدّد الوطن باالنهيار
بسبب سوء إدارة الحكام له؟
نحن أمام كارثة قيمية وأخالقية قبل أن تكون أزمة حول رئاسة الجمهورية
أو أزمة قانون انتخابات ،إنها أزمة من يتبوأون السلطة وأزمة من يحكمون،
ومن يملكون المال ليصلوا إلى عمق القرار السياسي أو االقتصادي .نحن أمام
كارثة حقيقية ال نحتاج فيها إلى داعش والنصرة ومنظمات إرهابية لكي ينقسم
البلد .البلد مقسوم قسمة طائفية ،وقسمة (زعامتية) وقسمة مناطقية وهكذا...
الك ّل يعرف أنّ هذا الوطن على مفترق طرق .البقاء يتطلب جرأة اإلصالح
بالحق وجرأة التغيير بالحق وجرأة الحكم بالحق ،وال يخلصنا من هذا الواقع
األليم إال أن نقول جميعا ً وبإخالص ( َو ُق ْل جَ ا َء ا ْلحَ ُّق َو َزهَ َق ا ْل َباطِ ُل  إ َِّن ا ْل َباطِ َل
َك َ
ان َزهُ و ًقا).

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

أسرع وقت ممكن ،ألنّ البلد بدون
رئيس يعني أن��ه بال رأس ،وهذا
أمر غير مقبول.
وعدّد فواز أهداف الملتقى الذي
يطمح إلى تمتين وتعزيز الروابط
وإقامة الجسور بين لبنان المقيم
وال��م��غ��ت��رب ،وال��م��س��اه��م��ة في
تعزيز مكانة لبنان االقتصادية
والسياحية.
ب�����دوره أع��ل��ن األم���ي���ن ال��ع��ام
التنفيذي للمجلس االغ��ت��راب��ي
ال��م��ه��ن��دس غ��ي��اث ال��رف��اع��ي انّ
المجلس يتطلع ألن يكون الملتقى
ح��دث�ا ً استثنائياً ،حيث سجلت
التحضيرات خطوات متقدّمة على
صعيد المشاركات.
وأمل الرفاعي أن تبدأ الحكومة
اللبنانية بالعمل على تحسين
البنية التحتية من كهرباء وماء،
وأن ت��ك��ون ل��دي��ه��ا استراتيجية
جديدة تلتزم بتبسيط إج��راءات
االستثمار وجعلها أكثر فعالية.

افتتاح منتدى تج ّنب المخاطر
وتمويل الإرهاب في قبر�ص

نفى رئيس ات��ح��اد بلديات قضاء
صور عبد المحسن الحسيني أن «يكون
معمل فرز النفايات في منطقة عين بعال
قد تح ّول مك ّبا ً للنفايات» ،واعتبر خالل
مؤتمر صحافي عقده في االتحاد أنّ
«مهمة المعمل هي استقبال النفايات
والعمل على فرزها وإرسال البقايا غير
القابلة للفرز إل��ى مكب خ��ارج نطاق
المعمل».
ولفت إلى «أنّ المشكلة المستجدة في
المعمل أتت على خلفية اضطرار االتحاد
استقبال كميات كبيرة م��ن نفايات
البلدات المنضوية في االتحاد» ،مضيفا ً
أنّ «ه��ذا األم��ر يفوق ق��درة استيعاب
المعمل إال أنّ ال��وض��ع ال ي���زال تحت
السيطرة ويعمل االتحاد جاهدا ً على
معالجة الموضوع من خالل مشروع
ت��ط��وي��ر المعمل م��ع مجلس اإلن��م��اء
واإلعمار وبتمويل من البنك الدولي»،
مشيرا ً إل��ى أنّ «االت��ح��اد ليس غافالً
عن المشكلة ويقوم بمتابعتها يوميا ً
لمحاولة س � ّد عجز بعض مؤسسات
الدولة في هذا الملف».
من ناحية ثانية ،تمنى الحسيني
على «المواطنين المتوجهين من منطقة
ص��ور إل��ى ب��ي��روت أن يسلكوا طريق
العباسية باتجاه برج رحال ويتعاونوا
مع القوى األمنية لتسهيل عمل المتعهد
إلن��ج��از ال��م��دخ��ل ال��ش��م��ال��ي للمدينة
بالسرعة المطلوبة» ،الفتا ً إل��ى «أنّ
تحويل السير سوف يكون بشكل مؤقت
وذلك حرصا ً على مصلحة المواطن».
وبصفته رئيسا ً لتجمع م��زارع��ي
الجنوب ،دعا الحسيني «المسؤولين
والموظفين في مصلحة الليطاني أن
يحددوا ويكشفوا الذين يلوثون النهر
والذين عادوا إلى عادتهم القديمة وهي
غسل الرمول بعدما اتخذ القضاء قرارا ً
بإقفال المرامل ،لنتفاجأ منذ صباح يوم
أمس ب��أنّ لون المياه قد تغير بنسبة

الحسيني مجتمعا ً إلى الخبراء في مقر االتحاد
كبيرة ،وعاد إلى ما قبل إقفال المرامل
وك��أنّ صرخة المزارعين والمواطنين
لم تلق آذانا ً صاغية ،ويبدو أنّ أصحاب
هذه المرامل هم أقوى من الدولة».
من جهة أخ��رى ،عقد في مقر اتحاد
بلديات قضاء صور لقاء ،ضم الخبير
ال��س��وي��س��ري ف���ي م��ج��ال ال��ت��دري��ب
والتوظيف المهني ستيفان باتشر ،مدير
مشاريع في وكالة التنمية السويسرية
روبير نقوال ،رئيس اتحاد بلديات قضاء
ص��ور عبد المحسن الحسيني ،نائب
رئيس االت��ح��اد حسن ح��م��ود ،رئيس
بلدية ص��ور المهندس حسن دب��وق،
مدير مهنية ص��ور الرسمية ابراهيم
محمد ونائب رئيس جمعية تجار صور
حسن ضاهر.
وألقى الحسيني كلمة شدّد فيها على
«التعاون القائم بين وكالة التنمية
والتعاون السويسرية واتحاد بلديات
قضاء ص���ور» ،من ّوها ً ب��دور الوكالة
ف��ي «م��د ي��د ال��ع��ون الت��ح��اد البلديات
في مختلف المجاالت» ،مشيرا ً إلى أنّ
«العالقة سوف تستمر وتثمر العديد
م��ن المشاريع المستقبلية» ،شاكرا ً

لهم «التفاتتهم الكريمة لمنطقة صور
وللجنوب بشكل عام».
وأوضح أنّ «سوق العمل في قضاء
صور بحاجة إلى دراس��ة الواقع الذي
على أساسه يصار الى تحديد حاجات
مؤسسات التعليم المهني والتي على
أساسها ُي��ص��ار إل��ى ت��دري��ب وتعليم
الطالب االختصاصات األكثر حاجة
لسوق العمل».
ب���دوره ،ن�� ّوه ممثل وك��ال��ة التنمية
السويسرية بالعالقة بين وكالة التنمية
وات��ح��اد ب��ل��دي��ات ق��ض��اء ص���ور ،الفتا ً
إلى أنها «وصلت الى حد الشراكة من
أجل تطوير وتحسين قدرات المجتمع
المحلي» .وقال« :إنّ الهدف من اللقاء
مع الخبير السويسري المختص في
مجال التدريب المهني والتوظيف يأتي
في هذا السياق».
بعد ذلك ،ت ّم نقاش عن واقع سوق
العمل والتعليم المهني ،وتم االتفاق
على إج��راء دراس��ة مفصلة على أرض
ال��واق��ع .ث��م ج��ول��ة ف��ي أرج���اء مهنية
صور الرسمية عرض خاللها مديرها
االختصاصات الموجودة في المهنية.

ور�شة عمل حول �صناعة ال�صابون
في عزة واركي
فتوح والمشاركون في المنتدى
نظم االت��ح��اد ال��دول��ي للمصرفيين ال��ع��رب واتحاد
المصارف العربية منتدى مصرفيا ً بعنوان «تجنب
المخاطر ومكافحة تبييض األم��وال وتمويل اإلره��اب»،
بالتعاون م��ع جمعية المصارف القبرصية والبنك
المركزي القبرصي وجمعية المصارف األجنبية في
قبرص ،في فندق أتالتنيكا ـ ميرامار في مدينة ليماسول
في قبرص.
وتحدث ك ّل من وزير التجارة والصناعة والسياحة
في قبرص يورغوس الكوتريدس واألمين العام التحاد
المصارف العربية واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب
وس��ام فتوح ،ومدير عام جمعية المصارف القبرصية

مايكل كماس ،ورئيس وح��دة مكافحة تبييض األم��وال
وتمويل اإلرهاب في البنك المركزي القبرصي ستاليوس
جيوركاكيس ،وحضرها مصرفيون من قبرص وعدد من
الدول العربية وخبراء عرب واألجانب في مجالي التحقق
وااللتزام.
وسلط المنتدى الضوء على التحديات الرقابية التي
تواجه البنوك وتقييم تطبيق تجنب المخاطر وتأثيرها
على القطاع المصرفي والمالي والعمالء بشكل عام،
وهدف إلى مناقشة برامج االمتثال الفعالة وتقييم خطر
العقوبات وتطبيقاتها في قبرص ومكافحة تبييض
األموال وتمويل اإلرهاب واالحتيال والتهرب الضريبي.

أق���ام���ت ب��ل��دت��ا ع����زه وإرك����ي
ورش��ة عمل تدريبية حول «صنع
ال��ص��اب��ون» ،وذل��ك ضمن مشروع
تحسين البيئة م��ن أج��ل تعزيز
التنمية ال��م��س��ت��دام��ة والتنمية
ال��ش��ام��ل��ة ال��م��م � ّول��ة م��ن االت��ح��اد
األوروب���ي بالتعاون مع مؤسسة
م��خ��زوم��ي وجمعية «أرم���ادي�ل�ا»
اإليطالية.
وض ّمت ورش��ة العمل ع��ددا ً من
النساء ،حيث شاركوا في صناعة
الصابون بإشراف المهندس فادي
أبي سليمان.

جانب من ورشة العمل

مو�سكو وطهران لأردوغان ( ...تتمة �ص)1
ف��ي س��وري��ة بوجه نظام الحكم والتحرك إلط��اح��ة الرئيس الشرعي
المنتخب والدستوري ،فيما تقف موسكو في الملفين تحت سقف واحد
يقوم على ح ّل سياسي تشاركي في الحكم وفي الحرب على اإلرهاب
يض ّم فريقي الحكم والمعارضة تمهيدا ً النتخابات جامعة وحرة
ونزيهة يحدّد عبرها الشعب مصير السلطات ،فجاء الرفض الروسي
إلدانة القوى الوطنية اليمنية ،ومنع صدور قرار أو بيان رئاسي عن
مجلس األمن صفعة لالزدواجية األميركية السعودية.
على خلفية هذا التقدير لضعف إدارة الرئيس األميركي في التقيّد
بالتفاهمات التي تجريها ،وتح ّولها مبكرا ً إل��ى بطة عرجاء ينخرط
الروس بقوة في الحرب إلى جانب حلفائهم السوريين ،في حرب شمال
سورية حيث يبدو الميدان وحده من يملك قول الكلمة الفصل ،بعدما
خسرت جبهة «النصرة» أكثر من ألف مقاتل في هذه الحرب ،من دون
أي إنجاز ميداني ،وفشلت ك ّل محاوالت التقدّم
أن تتم ّكن من تحقيق ّ
نحو المواقع الحساسة في الريف الجنوبي لحلب ،وفي الممرات التي
يمكن أن تؤثر على الترابط الجغرافي لمناطق سيطرة الجيش السوري،
أو في التأثير على نتائج الحصار ال��ذي فرضه الجيش على مناطق
سيطرة المسلحين ،لتصير ح��رب االستنزاف حربا ً يستدرج إليها
جسد «النصرة» الفاعل والنخبوي ليسحق عكس ما أرادته «النصرة»
ومن ورائها السعودية و«إسرائيل» ،وبعض األميركيين ،وخصوصا ً
ثالثي المرشحة الرئاسية هيالري كلينتون المهتمة بإطالة أمد الحرب
واستنزاف روسيا ،ومعها وزير الدفاع الحالي أشتون كارتر ،صاحب
نظرية الحرب في جنوب سورية بذريعة الحرب على «داعش» ،حيث
ال «داعش» ،وحيث «النصرة» رهان أمني «إسرائيلي» ،فيما المعلومات
المس ّربة في وسائل إعالم أميركية وازنة كـ»نيويورك تايمز» ترسم
عالمات استفهام كبرى حول دوره في وصول الصاروخ الذي أسقط
الطوافة الروسية إلى أيدي مسلحي «النصرة» ومن معهم ،وحيث يقف
عراب «النصرة» ومس ّوق دورها رئيس المخابرات األميركية السابق
ديفيد بتريوس في قلب الحلف ال��ذي يلتقي وراء كلينتون ،وتنكفئ
أمامه إدارة أوباما.
في شمال سورية يقاتل الجيش السوري ومعه الحلفاء وروسيا في
قلب الحرب التي تراها وحدها الطريق إللزام واشنطن مرة أخرى في
سلوك طريق التفاهمات.
لبنانياً ،وفي قلب الحرب على اإلرهاب وقيام مشروع الدولة الضائعة
بال مشروع وبال رأس وال رئيس ،ختم الحوار الوطني جلسته الثالثة
على وعد المواصلة وفسحة أمل بتقدّم محفوف بالمخاوف حول السير
بخيار مجلسي النواب والشيوخ ،بينما تولّت مجموعة من المشاركين
المشاغبة على تقدّم الحوار تقدّمها النائب بطرس حرب ال��ذي تف ّرغ
للمشاغبة بعد الظهر في جلسة الحكومة دف��اع��ا ً عن بقاء مدير عام
أوجيرو عبد المنعم يوسف ممسكا ً بمقاليد ال���وزارة ومؤسساتها،
بينما سجل الجيش اللبناني إن��ج��ازا ً في عكس اتجاه عبث السياسة
يحسن من وضع
بإمساكه بصيد ثمين من ق��ادة «داع��ش» يؤمل أن
ّ
الدولة التفاوضي في قضية العسكريين المخطوفين.

انتهاء «الخلوة»:
ورشة عمل للمادة 22

أنهت الخلوة الحوارية عملها أمس ،بتشكيل ورش عمل تمهيدا ً القتراح قانون
بخصوص المادة  22من الدستور المتعلقة بانتخاب مجلس نيابي وطني

خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ على أن يزود أعضاء هيئة الحوار
الوطني رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأسماء مندوبيهم وممثليهم لورشة
العمل قبل  5أيلول موعد الجلسة المقبلة .كما وتم االتفاق على إحالة اقتراح
قانون الالمركزية االدارية الى اللجان المشتركة في المجلس النيابي.

إجهاض الفكرة اإلصالحية

وق��ال مصدر مطلع في  8آذار لـ «البناء» «إن جلسة األربعاء من الحوار
الوطني كانت أفضل من جلسة الخميس ،فقد توفر في جلسة األربعاء إجماع
لدى المتحاورين على السير بمجلس الشيوخ ومجلس نيابي من خارج القيد
الطائفي تنفيذا ً لما ورد في اتفاق الطائف .وكان واضحا ً هذا األمر من خالل
مداخالت كل أطراف الحوار ،أما في جلسة الخميس فقد حاول البعض إجهاض
الفكرة اإلصالحية من هذا الطرح» .وأضاف المصدر «هذا البعض يقسم الى
قسمين :األول اكتفى بمناقشة مجلس الشيوخ ولم يتطرق الى المجلس النيابي
الالطائفي ،أما الفريق الثاني فحاول وضع فخاخ كأن ال يجوز نقاش موضوع
مجلس الشيوخ ومجلس نيابي الطائفي في ظل الشغور الرئاسي .وذهب أبعد
من ذلك الى حد االستغراب من أن مناقشة هذين البندين قد يكون على حساب
انتخاب رئيس للجمهورية .وعبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل
بوضوح عن هذا االتجاه وأيده الوزير بطرس حرب ،لكن الغالبية على طاولة
الحوار أص ّرت على ضرورة السير بمناقشة صالحيات مجلس الشيوخ وطريقة
انتخابه وقانون االنتخاب الذي سيأتي بمجلس نيابي الطائفي».

التالزم بين مجلس الشيوخ
وقانون االنتخاب

وتابع المصدر« :لذلك ق ّرر الرئيس بري جلسة  5أيلول ،لكي يتسنى ألقطاب
الطاولة تزويده بممثل عنهم لتشكيل لجنة تقنية لبحث صالحيات مجلس
الشيوخ وطريقة انتخابه ولبحث قانون االنتخاب أيضاً ،ألن الرئيس بري
والحزب السوري القومي االجتماعي وحزب الله والحزب التقدمي اإلشتراكي
والنائب طالل أرسالن والتيار الوطني الحر وحزب الطاشناق أكدوا موافقتهم
على هذا الطرح .وأن يكون هناك تالزم بين األمرين ألن ال جدوى من إنشاء
مجلس شيوخ من دون إقرار قانون االنتخاب ،وخصوصا ً أن الطائف نص على
تالزمهما وبالتالي أي فصل بين األمرين ينسف الفكرتين معاً».
وتساءل المصدر« :كيف لدولة تحترم نفسها ال تنفذ بنود دستورها؟ ونفذت
ما هو طائفي في اتفاق الطائف وأهملت البنود اإلصالحية فيه ،واتهم المصدر
بعض األطراف على الطاولة بتفخيخ اإلصالحات وتعطيل تنفيذها وتعطيل
البنود اإلصالحية؛ وبالتالي يساهمون في إطالة أمد األزمة السياسية والوطنية
في البلد».
(تفاصيل ص )3

جلسة ساخنة للحكومة

توجهت األنظار إلى السراي
وغداة انتهاء جلسة الحوار في عين التينة،
ّ
الحكومي التي شهدت جلسة ساخنة لمجلس ال��وزراء كان محورها ملف
االتصاالت ،وقرر المجلس استكمال البحث في أوضاع قطاع االتصاالت في
ضوء نتائج التحقيقات القضائية المرتبطة بهذا القطاع واالقتراحات التي
سيقدمها وزير االتصاالت بهذا الخصوص.
وعلمت «البناء» أن «موضوع إقالة مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف
استحوذ على معظم مدة الجلسة ومداوالت الوزراء ،ودارت سجاالت ساخنة
بين وزير االتصاالت بطرس حرب من جهة ووزيري الخارجية والتربية جبران
باسيل والياس بو صعب من جهة أخرى ،وقدم كل طرف أدلته في الملف».
وطالب باسيل وبو صعب حرب باتخاذ قرار في مجلس الوزراء حيال قضية
االتصاالت وإقالة عبد المنعم يوسف ،فر ّد حرب« :أنا الوزير المختص ولن اتخذ
أي قرار قبل انتهاء التحقيق» ،فأجاب بو صعب« :منذ ستة شهور تقول الكالم
نفسه ،فالشعب اللبناني يعرف وجود هدر في قطاع االتصاالت غير الشرعي
وفي اإلنترنت غير الشرعي وينتظر من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بهذا الشأن،
وعلينا أن ال نظهر وكأننا عاجزون عن اتخاذ القرار» .ففتح حرب موضوع
التوظيف في شركتي «ألفا» و«أم تي سي» فرد بو صعب على ذلك باألرقام

والوقائع ،وأض��اف« :هناك وزراء يدافعون عن المجرمين» .وقصد شركة
«ستديو فيجين» فقال بوصعب« :الشركة لديها أخطاء وحجم الهدر من اإليوان
ال يتجاوز المليون دوالر ،فهل الهدر في قطاع االتصاالت محصور بمليون دوالر
في السنة؟ الهدر ناهز  150مليون دوالر في السنة من التخابر غير الشرعي
فقط والمشكلة األكبر أنك ال تعرف حجم الهدر في وزارتك» .وطلب بو صعب
وباسيل من حرب تقديم اقتراح إصالحي بهذا الشأن ،فقال حرب« :هناك أخطاء
تحصل في الكثير من القطاعات» .فأجاب بو صعب« :فلنبدأ باإلصالح في مكان
ما من قطاع االتصاالت».
وقدم وزير الصحة وائل أبو فاعور طرحا ً إلقالة يوسف ،ور ّد عليه بعض
الوزراء بأن أي قرار بهذا الشأن من صالحيات الوزير المعني ،وحينها كلف
رئيس الحكومة تمام سالم الوزير حرب تأسيس شركة «تلكوم» لتكليفها القيام
بمهام هيئة أوجيرو ،وقال« :بذلك نكون قد عالجنا مشكلة عبد المنعم يوسف»،
فرد حرب قائالً« :إذا تبين في القرار الظني تورط يوسف سأتقدّم باقتراح
لتعليق عمله في منصبه».

بو صعب لـ «البناء» :يوسف أقوى من الدولة

واستغرب الوزير بو صعب استشراس حرب في الدفاع عن يوسف ،رغم
أن جميع ال��وزراء أق��روا بأن يوسف يخالف القانون بالحد األدن��ى من خالل
ممارسته وظيفتين ،فهو يوقع العقود ويصرف األموال وال يجيب على أسئلة
الوزراء ،وكأنه في إمبراطورية ،وبالتالي أقوى من الدولة وتبين في مجلس
الوزراء اليوم أن المجلس عاجز عن اتخاذ قرار» ،وأشار بو صعب لـ «البناء» أن
«حرب يتحدث في كل شيء إال في ما نطلبه منه بموضوع االتصاالت».

قزي لـ «البناء» :الجلسة «طبخة بحص»

وقالت وزير العمل سجعان قزي لـ «البناء» إن «جلسة أمس طبخة بحص
ولم تصل إلى أي نتيجة» ،متحدثا ً عن هدر هائل في قطاع االتصاالت منذ
وقت طويل و«ال أرقام دقيقة وكل األرق��ام التي طرحت في الجلسة تخمينية
وسياسية» ،مشيرا ً إلى أن «كل الطروحات إلقالة عبد المنعم يوسف لم تؤد الى
نتيجة ولم يتخذ قرار بهذا الشأن».

درباس لـ «البناء» :الحكومة المقبرة العامة للدولة

وقال وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» إن «جلسة االتصاالت
كانت جلسة حسابات خاصة وشخصية عنوانها إصالح وجوهرها مصالح».
وعبر درباس عن استيائه الشديد من مداوالت الجلسة قائالً« :شيء مقرف ،لم
أفهم وال كلمة» .واعتبر أن «ملف االتصاالت كسائر الملفات التي تفتح بشكل
مفاجئ ثم تنام في األدراج بسحر ساحر وال تعرف أسباب فتحها وال أسباب
إقفالها ،وبالتالي تحول مجلس الوزراء الى المقبرة العامة للدولة اللبنانية».
وشدد درباس على أن «الرئيس سالم ال يستطيع االستمرار على هذا المنوال
من الجلسات الى ما ال نهاية وال أعرف ما هي الخيارات التي سيلجأ اليها» .ولفت
الى أن «هناك العديد من الرؤوس في البلد أكثر فسادا ً من عبد المنعم يوسف
بعشرات آالف المرات» ،مبديا ً أسفه أن يتحول موضوع االتصاالت الى سبب
الستعراض العضالت بين الوزراء ،فالهدر موجود في هذا القطاع منذ وضع أول
خط خلوي في التداول ،نافيا ً اتجاه المجلس إلى إقالة يوسف».

 ..وجلسة رئاسية اإلثنين

رئاسياً ،وبعد أن تبدّدت الرهانات على إحداث خرق ما على طاولة الحوار
الوطني ،بات مصير جلسة الثامن من الشهر الحالي التي دعا اليها الرئيس بري
كمصير سابقاتها.

عملية أمنية للجيش في وادي عطا

على الصعيد األمني ،سجل الجيش اللبناني أمس ،إنجازا ً نوعيا ً جديدا ً في
إطار مواجهة اإلرهاب ،فقد تمكن من خالل عملية نوعية في وادي عطا  -عرسال
من توقيف  4إرهابيين بينهم المطلوبان الخطيران ط��ارق فليطي وسامح
البريدي واثنان من التابعية السورية ،وقد توفي الموقوف البريدي متأثرا ً
بجروحه.

