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حمليات � /إعالنات

جهود عربية لر�أب ال�صدع الفتحاوي
جمال الغربي
مؤشرات إيجابية ترخي بظاللها على حركة
فتح من أجل الوصول إلى مصالحة فتحاوية –
فتحاوية وتحديدا ً بين رئيس السلطة محمود
عباس وعضو اللجنة المركزية المفصول محمد
دح�لان والعديد م��ن ال��ق��ي��ادات المفصولة من
الحركة .جهود مصرية أردن��ي��ة تبذل في هذا
اإلط��ار ،حيث تالقت مع البيان ال��ذي أصدرته
اللجنة المركزية ف��ي فتح دع��ت فيه أبناءها
وك��وادره��ا كافة لتعزيز وحدتهم وتعاضدهم
وتضامنهم ،والتعالي عن الخاص للعام .وأكدت
أنّ أطرها ومؤسساتها مفتوحة أمام جميع أبنائها
للتعامل مع المشاكل والعقبات كافة ،وبما يشمل
أصحاب التظلّمات الذين اتخذت بحقهم إجراءات
عقابية.
البيان لقي مباركة وترحيبا ً على أكثر من
صعيد ،فخالل اللقاء الذي جمع الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي والعاهل األردن���ي الملك
عبدالله الثاني في القاهرة ،أعربا عن ترحيبهما
ببيان اللجنة المركزية لحركة فتح ،والعزم
على العمل لتحقيق الوحدة .كما أشادا بالرئيس
الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الستجابته
لدعوة ل ّم الشمل الفلسطيني.
ميدانياً ،انعكس هذا األمر بشكل إيجابي على
الساحة الفتحاوية ،ال سيما أنّ هناك استحقاقات
مقبلة عدة ،لع ّل أه ّمها االنتخابات المحلية داخل
األراض��ي الفلسطينية في تشرين األول المقبل،
حيث يأمل الفتحاويون خوض هذا االستحقاق
بقوائم موحدة إلظهار ق��وة الحركة وحجمها
على الساحة الفلسطينية ،وال سيما أنّ شعبية
الحركة شهدت تراجعا ً نسبيا ً نتيجة الخالفات
الداخلية.
والمالحظ اليوم أنّ الحمالت اإلعالمية المتبادلة
بين أنصار أبو مازن وأنصار دحالن خ ّفت بشكل
كبير .وف��ي المقابل أطلق الفلسطينيون على
وسائل التواصل اإلجتماعي هاشتاغ من أجل
وحدة حركة فتح ،باعتبارها «حامية المشروع
الوطني» ،و«قوة فتح في وحدتها» ،كتأكيد أهمية
المصالحة الفتحاوية – الفتحاوية لتكون مرتكزا ً
للمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية.
في المقابل كان التيار اإلصالحي الديمقراطي
في فتح الذي يترأسه دحالن يؤيد هذه الخطوات،
وفي الوقت نفسه أبدى استعداده مع كافة أعضاء
التيار الذين يؤكدون أنهم لم يخرجوا من عباءة

الحركة ،لبذل ك ّل الجهود إلنجاح المبادرة.
ّ
وتتلخص أب���رز مطالب التيار اإلص�لاح��ي
في فتح ،كما علمت «البناء» من مصادر التيار
بعناوين :تبدأ بوقف جميع الحمالت اإلعالمية
من تشهير وغيره ،بقيادات فتحاوية وإنهاء ونبذ
ما ت ّمت فبركته من مصطلح انقسامي يطلق عليه
بالمتج ّنحين .إضافة إلى سحب جميع القرارات
والملفات واالتهامات التي دبلجت بحق العديد
من القيادات الفتحاوية بعد عقد اجتماع للمجلس
الثوري للحركة ويبحث ببطالن جميع القرارات
السابقة.
وت��ض��ي��ف ال��م��ص��ادر أنّ ان��ع��ق��اد المؤتمر
العام للحركة هو ض��رورة ملحة للفتحاويين
والفلسطينيين كافة .من أجل إنتاج لجنة مركزية
ومجلس ث���وري وب��رن��ام��ج سياسي يتعامل
بعين المسؤولية والواجب الوطني ،وال سيما
في ظ ّل الظروف الدقيقة التي تم ّر بها القضية
الفلسطينية .وهو يتالقى بشكل كبير مع ما جاء
في بيان اللجنة المركزية.
وتؤكد المصادر أنّ االحتكام للنظام األساسي
للحركة في الخالف على وجهات النظر على
ق��اع��دة الحقوق وال��واج��ب��ات وإع��ط��اء الحقوق
الوطنية والحركية للكوادر كافة دون تمييز
جغرافي وفئوي كفيل بنجاح العمل الوطني
الفلسطيني.
وفي ما خص الساحة اللبنانية ،فإنّ التنسيق
بين الساحة الفتحاوية وال��ت��ي��ار اإلصالحي
الديمقراطي في الحركة ال��ذي يقوده العميد
محمود عيسى الملقب باللينو لم ينقطع في أسوأ
األحوال .وفي الكثير من المحطات كان التنسيق
دائما ً بينهما .ال سيما أنّ المخيمات في لبنان،
وتحديدا ً عين الحلوة ،له وضعية خاصة في ظ ّل
األحداث األمنية المتكررة التي يشهدها المخيم.
وكانت البندقية الفتحاوية موحدة في مواجهة
الجماعات التي تعبث في أمن المخيمات.
وبحسب المعلومات المتوافرت فإنّ الساحة
اللبنانية قد تكون السباقة من ل ّم الشمل الحركي،
مجدّدا ً خالل الفترة المقبلة وبرعاية لبنانية.
أمام هذه المعطيات تطرح التساؤالت حول
مدى نجاح الجهود المبذولة لرأب الصدع داخل
البيت الفتحاوي .وهل ستتمكن فتح من العودة
إلى لعب دورها الوطني بشكل فاعل على الساحة
الفلسطينية واللبنانية.
أسئلة من المؤكد أنّ األيام المقبلة كفيلة بالر ّد
عليها.

«جبهة العمل» :ال�سلطة الحاكمة
تتح ّمل م�س�ؤولية الأو�ضاع المزرية
اعتبرت «جبهة العمل اإلسالمي في لبنان» في بيان ،أنّ «السلطة اللبنانية
السياسية الحاكمة تتحمل وحدها مسؤولية األوضاع المؤلمة والمؤسفة والمزرية
التي آلت إليها البالد ،في ظ ّل الفراغ والتعطيل والشلل شبه الكامل في المؤسسات
واإلدارات العامة ،وفي ظ ّل الفساد المستشري وانعدام الخدمات للمواطن إال من
خالل الرشاوى والسرقة أو ما رحم ربي» ،مشيرا ً إلى أنّ «التسمية التي أطلقها سابقا ً
رئيس مجلس الوزراء« ،حكومة الفساد» تليق بأكثرية الوزراء الذين ال هم لهم سوى
إشباع غرائزهم وتكديس وتكثير ثرواتهم على حساب الوطن والمواطن».
وأكدت الجبهة «ضرورة التعامل بصدق وشفافية ،وبأهمية التعاون والتالقي
والحوار الهادف البناء في ما بين القوى السياسية وأطياف المجتمع الحي ،للوصول
إلى تفاهمات وقواسم مشتركة حول المواضيع المختلف عليها».
ونبّهت من «استغالل العدو الصهيوني الغاصب أي فرصة أو خالف داخلي
لالنقضاض علينا» ،مح ّذرة من «خطره الداهم والمستمر ،خصوصا ً بعد اعتداءاته
األخيرة وانتهاكاته المتك ّررة في مزارع شبعا ،وقيامه بشق طريق عسكري بمحاذاة
بركة النقار بشكل استفزازي واضح».
ورأت أنّ «معادلة توازن الرعب والردع التي فرضتها المقاومة بعد عدوان تموز
عام  ،2006جعلت الخوف والرعب يعتلي قلوب وص��دور جنود العدو وقطعان
المستوطنين الصهاينة الذين يعبّرون عن ذلك أمام وسائل اإلع�لام بشكل شبه
يومي ،ما يؤكد لجميع اللبنانيين أنّ االستراتيجية الثالثية الدفاعية الذهبية الجيش
والشعب والمقاومة ،هي التي حفظت وتحفظ أمن وسيادة واستقرار الوطن».

الديمقراطيون الأحرار :للتوافق
على �شخ�صية وطنية تنهي الفراغ الرئا�سي
أسف حزب «الديموقراطيون األحرار» بعد اجتماعه األسبوعي برئاسة ترايسي شمعون
«للوضع الهش الذي تعيشه الحكومة والذي يؤثر سلبا ً على األوضاع العامة في البلد،
خصوصا ً على القطاع االقتصادي الذي بات في وضع سيئ جدا ً نتيجة ارتفاع المديونية
العامة ،واستمرار الهدر والسرقات في معظم مرافق الدولة من دون رقيب أو حسيب ،منها
قضية اإلنترنت غير الشرعي ،من دون أن يعرف الشعب حقيقة هذا الملف والمبالغ الهائلة
المهدورة ،ألنّ كشف الحقيقة فيه يعني سقوط الخطوط الحمر والوصايات عن باقي الملفات
ومحاسبة جميع المتورطين وإعادة األموال المنهوبة إلى خزينة الدولة».
وجدّد الحزب مطالبته «بوضع ح ّد للفراغ الرئاسي الذي أصبح يشكل خطرا ً على النظام
العام من خالل الخالفات السائدة بين أهل الحكم أنفسهم ،ولك ّل فريق موقفه وقراءته
المتناقضة مع الفريق اآلخر» ،مناشدا ً «أركان طاولة الحوار وضع مصالحهم الخاصة جانبا ً
والتوافق على شخصية وطنية تنهي الفراغ في سدة الرئاسة وتعمل مع حكومة جديدة
على إقرار قانون انتخابات يعكس اإلرادة الشعبية الحقيقية ،بحيث يكون التمثيل انعكاسا ً
حقيقيا ً لتلك اإلرادة».
وأعرب الحزب عن «ارتياحه إلعالن وزير المال علي حسن خليل عن إحالة مشروع الموازنة
العامة للعام  2017إلى الحكومة خالل فترة قصيرة جداً ،لما في ذلك من تصحيح للسياسة
المالية العامة وإلعادة الثقة بالدولة التي تضررت كثيرا ً جراء الممارسات السابقة».

دروي�ش :الجي�ش �ص ّمام الأمان للوطن

مدير مخابرات البقاع متوسطا ً درويش والوفد
زار رئيس أساقفة ال��ف��رزل وزحلة
والبقاع ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش يرافقه
النائب األسقفي العام األرشمندريت
ن��ق��وال ح��ك��ي��م ،األب ال��ي��ان أب���و شعر
ورجل األعمال طوني مسلم ،مدير فرع
مخابرات البقاع في الجيش العميد
الركن المغوار علي عواركة في مكتبه

«الفكر العاملي» :لو�ضع حدّ للت�سيّب ال�سيا�سي وال�صحي
ح ّذر رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل
الله «الحكومة من غياب المسؤولية الوطنية التي تسقطها في
وحول المستنقعات السياسية الضيقة وتح ّولها الى والدة ازمات
جديدة».
وفي ملف حياتي وخدماتي حيوي وها ّم ،طالب السيد فضل الله
الدولة ووزارة الصحة بـ «تعزيز المستشفيات الحكومية ودعمها
بك ّل ما يلزم من إمكانات ألنها المالذ األول واألخير للمواطن الفقير،
كما دعا الى تعزيز الرقابة عليها ووضع ح ّد للتسيّب واإلهمال الذي
يسود بعضها ما يؤدّي الى ارتكاب مجازر بحق المرضى وإفقادهم
حياتهم من دون محاسبة او رقابة».

كيري الفروف ( ...تتمة �ص)1
اإلغاثية للمواطنين العالقين في أت��ون الحرب من قلب هذه
التفاهمات.
هذه الحصيلة تقترب من وعد نهاية آب بما يقول إنّ التفاهم
سيالقي مطلع أيلول بمشروع مشترك يتقدّم به األميركيون
وال��روس نحو مجلس األمن ،ويطلق عبره المبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا صفارته نحو جنيف ،فيما يطلق
القادة العسكريون صفاراتهم لتبدأ القوات والطائرات حربها
العاصفة على مواقع داعش والنصرة ،من الرقة وحلب إلى
إدلب ودير الزور.
مع لقاءات جنيف ال زال��ت داري��ا تخطف األض���واء ،حيث
تعيش فصائل االئتالف صدمة فجيعة خياراتها البائسة،
التي حاولت قيادات االئتالف وجيشه الح ّر تحميل تبعاتها
مرة لما تسميه عدم احترام النظام معايير القانون الدولي،
وم��رة لتخلي المجتمع الدولي .وهي مفردات ُيفترض أنها
من مقوالت االئتالف وقادته من األيام األولى في وصفهم
للنظام والمجتمع ال��دول��ي ،وكانت من م��ب�� ّررات «ثورتهم»
التي وضعت ك�� ّل ذل��ك ف��ي حسابها ،وك��ان عليها إذا كانت
تدرك أنّ النهاية حتمية بالتسليم الذي جرى أن تجريه قبل
سنتين وثالث سنوات لالعتبارات ذاتها إلجرائه اليوم ،من
توصيفها للنظام والمجتمع الدولي وادّعائها حماية المدنيين،
ولذلك كان صعبا ً إخفاء الحقيقة بأنّ الذي سقط في داريا هو
مشروع سياسي كامل قام على رهان قوة السعودية وتركيا
و«إسرائيل» ودعمها إلسقاط سورية ،وها هي النتيجة في
معقل هذا الرهان ،داريا ،التي قال رئيس مفاوضي االئتالف
في لحظة فجيعة على قناة «الحدث» السعودية في وصف
سقوطها ،إنّ االئتالف كله سقط وسقطت ثورته مع سقوط
داري���ا ،ول��م ُيسعفه بكاء ج��ورج صبرا على مقاتلي جبهة
النصرة الذاهبين إلى إدلب إلخفاء هذا السقوط.
لبنانياً ،يتجه التيار الوطني الحر لما يشبه الخلوة النيابية
لتكتل اإلص�لاح والتغيير يضع فيها على الطاولة خطوات
تصعيدية ،تاركا ً المجال لالتصاالت التي تجري قبل يومي
اإلثنين والثالثاء ،لعدم تجاهل اعتراضاته على مجريات
العمل الحكومي ومعيار الميثاقية في قراراته ،دون أن تستبعد
مصادر التيار اللجوء إلى الشارع إذا باءت االتصاالت بسلبية
تقفل طريق التسويات.

الخيارات مفتوحة تحت سقف القانون

ي ّتجه التيار الوطني الحر إلى تحديد خريطة عمله للمرحلة
المقبلة في اجتماعَ ي نواب تكتل التغيير واإلصالح االثنين والثالثاء
المقبلين .وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ «البناء»
«أن ما حصل داخل جلسة مجلس ال��وزراء غير ميثاقي ،فإصرار
رئيس الحكومة تمام سالم على عقد الجلسة والتع ّنت في هذا
الموقف رغم غياب  3مك ّونات مسيحية أساسية ليس صحيا ً وسليما ً
ويشكل سابقة خطيرة».
واعتبرت المصادر «أن الخيارات والسيناريوات مفتوحة تحت
سقف القانون بما فيها النزول إلى الشارع» .وتابعت المصادر
«سوف ننتظر كيف سيتم التعاطي في األيام المقبلة التي ستشهد
حركة اتصاالت بين الدوائر المعنية في محاولة لحلحلة األمور ،فإذا
توصلنا لنتائج إيجابية كان به ،واذا لم نتوصل فعندها نبني على
شيء مقتضاه».

وأكدت المصادر أن لدينا خطة متدحرجة لتح ّركنا بدأت بغيابنا
جلسة مجلس ال��وزراء ،وستنتهي بتطبيق الخطوات العملية لما
سيصدر عن بيان تكتل التغيير واإلصالح الثالثاء ،إذا لم يستجب
لما نطالب به من احترام للشراكة وللميثاقية .وتابعت ال يج ّربنّ أحد
بعد اليوم استفزاز الجنرال ميشال عون .أوالً :ليس هناك ما يخسره.
وثانياً :الشارع العوني لم يعُ د يحتمل السكوت عن اسلوب التعاطي
التهميشي ويطالب الجنرال عون باتخاذ خطوات تصعيدية» .ورأت
المصادر «أن لجوء التيار الوطني الحر إلى الشارع ،يعني أن أفق
االتصاالت وقنوات االتصال سدّت ،ويعني أن هناك فريقا ً في البلد
مص ّر على ضرب تطبيق القوانين وعلى رفض الشراكة والتمثيل
العادل.

تباين قواتي ـــ عوني
من التمديد لقهوجي

وأكدت مصادر نيابية قواتية لـ «البناء» ان «التفاهم مع التيار
الوطني الحر ال يعني أننا على الموقف نفسه من التعيينات
العسكرية» ،مشيرة إلى «أن حزب القوات إذا خير بين تأجيل تسريح
قائد الجيش والفراغ ،فنحن بالتأكيد ضد الفراغ» .ولفتت المصادر
إلى «أن الدكتور سمير جعجع أبلغ العماد ميشال عون بهذا الموقف،
وهذا يعني أننا لن نشارك العونيين الشارع إذا اتخذ التيار الوطني
الحر قرارا ً بالنزول والتحرك».

الموازنة إلى الحكومة

أح��ال وزي��ر المال علي حسن خليل صباح أم��س ،إلى مجلس
الوزراء ،مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام
 ،2017وأمل من مقام المجلس «أن يُصار إلى درسه وإقراره وإحالته
إلى المجلس النيابي ،وفق األصول» ،كما جاء في بيان الوزارة.
وقالت مصادر في لجنة المال والموازنة النيابية لـ«البناء» إن
اللجنة بانتظار أن يُحال مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي
بعد دراسته في الحكومة ،لكي تدرسها وتحيلها إلى الهيئة العامة
إلقرارها» .وشدّدت المصادر على أن المشكلة القديمة الجديدة في
قطع الحساب للموازنات السابقة التي تبدأ من العام  1992حتى
العام  2005موازنات ما قبل القاعدة اإلثنتي عشرية وبعدها أي بعد
العام  ،2005حيث لم تقدم الحكومة موازنات حتى اليوم وقدمت
بعض الموازنات لكنها لم تدرس في المجلس النيابي بسبب إغالقه
نتيجة الظروف السياسية آنذاك.
وش��ددت على ض��رورة إق��رار الموازنة بأسرع وق��ت فال يجوز
استمرار البلد من دون موازنة ،ما يترك تداعيات اقتصادية ومالية
خطيرة ،فوزير المال سيطلع مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على
مشروع الموازنة ويدرسه وتدرسه كل وزارة ،وبحسب الدستور
يجب أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة في تشرين المقبل إلى
المجلس النيابي ليدرسها بدوره ويقرها قبل نهاية السنة المالية».
ولفتت المصادر إلى أن مبلغ الـ 11مليار الذي صرف في حكومة
الرئيس فؤاد السنيورة سيضم إلى الموازنة رغم أن صرف هذا
المبلغ لم يكن بموافقة المجلس النيابي ،لكن مجلس الوزراء حينها
كان مضطرا ً لتأمين رواتب الموظفين والجيش والكهرباء ،مشيرا ً إلى
ضرورة تشريعها في المجلس النيابي.
وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» أهمية اقرار
الموازنة ،لكنها استغربت في الوقت نفسه طرح الموازنة في هذا
التوقيت ،معتبرة «أننا دائما ً عندما نم ّر في فترة جمود تشريعي،
تدخل المواضيع المالية على الخط من باب الضرورة .كلنا مع إقرار
الموازنة .لكننا نقرأ السياسة جيدا ً وما يجري يحتاج إلى قراءة
متأنية سنعلن ما خلصت اليه بعد اجتماع التكتل الثالثاء المقبل.

االنتخابات النيابية في موعدها

أك��د وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق «أن االنتخابات النيابية

فهل هبط الوحي وصحا الضمير فجأة ،أم هو السقوط
المفجع لوطنية مفقودة ،ولحس معدوم بمعاناة الشعب
الميني وتبعية مذلة لقرار ومال خارجيين.
 ه��ذه نماذج لتبعية الالعبين الذين يلبسون ثوبق��ض��اي��ا ش��ع��وب��ه��م ،ل��ق��رار خ��ارج��ي ال يقيم ل��ه��م قيمة
وال اع��ت��ب��اراً ،ويعاملهم كحملة أع�لام ب�لاده��م للسير
أم���ام ج��ي��وش ب��ل�اده ،فتحمل وح����دات ال��ح��م��اي��ة علما ً
كرديا ً حيث يريد األميركي أن يرسل قواته ،ويحمل
االئ��ت�لاف العلم ال��س��وري المش ّوه حيث يريد التركي
إرس���ال جيشه ،ويحمل جماعة منصور ه��ادي العلم
اليمني حيث يريد السعودي أن يتحرك جيشه ،لكنها
نماذج لبلوغ الحروب التي تدور في المنطقة لحظات

وتوجه السيد فضل الله الى وزير الصحة وائل ابو فاعور،
ّ
داعيا ً اياه الى «فتح تحقيق في قضية المرحومة سوزان منصور
حتى ال تتك ّرر مأساتها أو يبقى المواطن ضحية غياب السياسات
الصحية وجشع المتاجرين به وبصحته».
وع��ل��ى أع��ت��اب ال��ذك��رى السنوية لتغييب إم���ام المقاومة
والمحرومين السيد موسى الصدر ورفيقيه ،أكد السيد فضل
الله على «مشروع اإلمام الصدر النهضوي والوطني الذي يقوم
على إطالق المقاومة في أبعادها العسكرية واالجتماعية وعلى
رفع الحرمان والتخفيف من معاناة اإلنسان وبناء دولة القانون
والمؤسسات».

جعجعة في جرابل�س ( ...تتمة �ص)1
ستحصل في موعدها» .وقال في هذا السياق« :سنتعاون مع هيئات
المجتمع المدني استعدادا ً لها».

النفايات إلى الشوارع

إلى ذلك عادت النفايات من جديد إلى الشوارع بعد أن وضع وزير
الزراعة اكرم شهيب اللبنانيين أمام خيارين ال ثالث للهما إما القبول
بمطمري الكوسترابرافا وبرج حمود وإما أن النفايات ستبقى مكدسة
في الشوارع واالزقة.
وعقد اجتماع في خيمة االعتصام امام مكب برج حمود للتداول
بالخطوات العملية المطروحة للخروج بحل بيئي ألزمة النفايات
يجنب المنطقة وغيرها من المناطق المعرضة مخاطر التلوث
واألم���راض ،حضره ح��زب الكتائب والجمعيات البيئيةTerre :
liban, Baldati, Arc en ciel, Zero waste, Green globe
الحركة البيئية اللبنانية ،جمعية حماية إقفال مطمر الناعمة حراس
الثروة المائية ،كما انض ّم إلى االجتماع جمعيات المجتمع المدني
(طلعت ريحتكم  -بدنا نحاسب  -من أجل الجمهورية  -لبناني نظيف
ومجموعة من أهالي برج حمود) .وأجمع الموجودون على «ضرورة
اعتماد المركزية النفايات كحل أمثل» ،جرى االتفاق على تكثيف
االجتماعات وإنشاء لجنة طوارئ تعقد اول اجتماع لها االثنين.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» إن «ما يحصل في
برج حمود هو نتيجة عدم التزام الحكومة بتعهداتها لبلدية وأحزاب
المنطقة التي وردت في خطتها لمعالجة النفايات والتي على أساسها
وافقت على اعتماد مطمر برج حمود» ،وح ّذرت المصادر من تكرار ما
يحصل في برج حمود في مطمر الكوستبرافا إذا استم ّرت الحكومة
بتقاعسها وتجاهلها لهذا الملف» .واعتبرت أن «خطة الحكومة
لمعالجة النفايات سقطت كما سقطت الحكومة نفسها في بؤرة
خالفاتها السياسية».

حمادة :الحكومة خذلتنا وخطتها سقطت

وك ّرر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني األمير طالل
أرسالن الدكتور سليم حمادة «موقف الحزب الرافض إلنشاء مطمر
في الكوستبرافا ووقوفه مع المواطنين والرأي العام في المنطقة»،
محذرا ً في حديث لـ «البناء» من «صفقات في ملف النفايات تفوح
رائحة الفساد منها» ،منتقدا ً خطة النفايات التي أبرمتها الحكومة
والتي لم تنفذها حتى اآلن والدليل أن لم يحصل ما وعدنا به في
مطمر الكوستبرافا بأن يتم طمر  20في المئة فقط من النفايات ،لكن
يتم طمر  85في المئة بشكل عشوائي وال يتناسب مع المواصفات،
وبالتالي فوق طاقة وسعة المطر ما يعني ان المطمر لن يستمر
باستقبال النفايات  4سنوات ،وفقا ًللخطة والحد األقصى عام ونصف
حتى عامين وبعدها هل سيتح ّول مطمر الكوستبرافا إلى مزبلة ام
ستوضع خطة بالتعاون مع بلدية الشويفات الستثمار الشاطئ في
مشاريع سياحية؟ وتلغى فكرة إقامة مطمر من اساسها؟».
وشدد حمادة على أن «الحكومة خذلتنا ولم تف بالتزاماتها التي
تضمنها قرار مجلس الوزراء في خطة النفايات وهي تشكيل لجنة من
وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمنظمات الدولية للرقابة على العمل
في المطمر وحتى اآلن لم تشكل وال توجد اي رقابة وال يريدون أن
يعرف أحد ماذا يحصل داخل الكوستبرافا».

تو�ضيح

ورد في مانشيت أمس األول تصريح خاص لوزير االقتصاد
المستقيل أالن حكيم لـ «البناء» استغرب فيه كيف يخرج وزير
مسيحي ال يمثل أحدا ً يقول إنّ مكونا ً واحدا ً غائب وإنّ الميثاقية
متوافرة .وكان الوزير حكيم يقصد بكالمه وزير اإلعالم رمزي
جريج وليس الوزير سجعان ق��زي ،ول��ذا اقتضى توضيح
االلتباس والتداخل بين األسماء.

ك�شف ح�ساب ( ...تتمة �ص)1
ح��اس��م��ة ،ت��ن��س��د ف��ي��ه��ا ه��وام��ش ال��م��ن��اورة ل��ح��ف��ظ ماء
الوجه ،فيضطر الالعب األكبر إلى التضحية باألصغر،
واألص��غ��ر ي��ض��ح��ي ب��األص��غ��ر م��ن��ه .ف��ع��ن��دم��ا ينكشف
السعودي والتركي بعجزهما عن اإلنجاز في سورية
واليمن يبيعهما األميركي وال يحفظ ماء وجههما ،وال
يمانع ب��أن يم ّد ي��ده مباشرة لألكراد والحوثيين ،من
وراء ظهر تركيا والسعودية ،وعندما يتفق األميركي
وال��روس��ي واإلي��ران��ي ال يحفظ ال مقعدا ً وال م��اء وجه
للسعودي والتركي ،وهكذا عندنا تتهدّد مصالح تركيا
بخطر نشوء شريط أمني كردي على الحدود ،ال تقيم
ح��س��اب��ا ً لجيش ح�� ّر وال ائ��ت�لاف وال داري���ا وال حلب،
وعندما تتهدد السعودية باقتطاع اليمنيين محافظاتهم

ف��ي ثكنة أب��ل��ح ،وق��ائ��د ف��وج التدخل
الثاني المنتشر ف��ي زحلة والبقاع
األوسط العميد الركن وليد عبد الغني
في مكتبه في قاعدة ري��اق الجوية،
وت���ن���اول معهما األوض�����اع األم��ن��ي��ة
ف��ي ال��ب��ق��اع بشكل وع���ام وف��ي زحلة
خصوصاً.
ون ّوه درويش بـ «الدور الكبير الذي

يلعبه الجيش وسائر القوى األمنية
في الحفاظ على األم��ن ،وبالخطوات
االستباقية التي يقوم بها لتوقيف
المشتبه فيهم باالنتماء إلى المنظمات
اإلرهابية» ،معتبرا ً أنّ «الجيش هو
صمام األم��ان للوطن وعلى الجميع
التعاون معه وتقديم ك ّل دعم ممكن
له».

ال��ح��دودي��ة المحتلة ،وال��خ��اض��ع��ة للسعودية ،جيزان
ون��ج��ران وعسير ،ال يعود ثمة قيمة لمنصور هادي
وال حكومته ،وال تعز وال صنعاء ،فتنحني السعودية
للمبادرة األميركية ألن المصلحة العليا أهم.
 عندما تبدأ االنهيارات والهزائم يسهل تقاذف كرةالمسؤولية ،ألن الهزيمة يتيمة ،ويسهل تبني االنتصار،
لكن األمر ال يحتاج تدقيقاً ،لنكتشف من انحطاط الخطاب
وتلعثم اللغة ،حجم التغيير الكبير الذي بدأ يحصل للت ّو
وال���ذي سيواصل الحصول بالتكرار ،وال��ت��راك��م حتى
يصير ك��رة ثلج ال يملك أح��د ال��ق��درة على وقفها ،ألن
التحوالت الكبرى ال تحدث إال هكذا.
ناصر قنديل

وإليكم الوقائع الميدانية ذات الدالالت المؤكدة:
أوالً :انّ موضوع العدوان التركي على سيادة األراضي السورية الجاري
منذ فجر  2016/8/24هو حلقة من حلقات رقصة الهيالهوب األردوغانية.
ايّ انه ،وعلى الرغم من تصريحاته ووزرائه حول ضرورة العمل على ح ّل
االزمة السورية سلمياً ،اال انه مستم ّر في الكذب والمناورة ويحاول العودة
الى مشروعه القديم بالسيطرة على الشمال السوري ،بما في ذلك حلب،
بحجة منع إقامة كيان كردي على حدود تركيا الجنوبية.
ثانياً :إنه استغ ّل فرصة تحسين عالقته مع روسيا ،ما يضمن عدم قيام
روسيا بر ّد فعل قوي وحاسم على عدوانه على سورية ،كما استغ ّل تأزم
عالقته مع الواليات المتحدة ،واقتناعه ب��أنّ الواليات المتحدة مضطرة
لتقديم أكثر من جائزة ترضية له ،أقول إنه وبسبب ذلك أقد َم على تنفيذ
عدوانه انطالقا ً من تلك الحيثيات الظرفية...
ثالثاً :اعتقد انّ الدولة السورية لن تبدي الكثير من المعارضة لهذه
الخطوة بسبب أنها ستنطلق من انّ هذا التحرك التركي سيضعف أطرافا ً
تقاتل الدولة السورية ،أيّ داعش واألكراد .كما انّ الدولة السورية ال تعتبر
وحدات الجيش الح ّر ،التي يستغ ّل أردوغان اسمها في عمليته ،ال تعتبرها
الدولة السورية قوة عسكرية يُحسب لها حساب.
رابعاً :خاصة أنّ من يشارك في العملية التركية مما يس ّمى الجيش الح ّر
هم  500عنصر فقط يتبعون ما يس ّمى اللواء  ٦٠في الجيش الح ّر ،والذين
كانوا موجودين في مدينة عنتاب السورية المحتلة ،والذين ت ّم نقلهم
بواسطة الجيش التركي الى محيط جرابلس.
خامساً :إنّ بقية وحدات المسلحين الذين ت ّم إدخالهم سورية تحت حماية
الدبابات التركية هم المجموعات نفسها التي تقاتل الجيش السوري في
جنوب غرب حلب وفي أرياف حلب الشمالية ،ايّ انّ هدف الجيش التركي
ليس محاربة داعش وأخواتها وإنما تحقيق حلم «السلطان» بالسيطرة على
الشمال السوري.
سادساً :المعلومات المترافرة لدينا تؤكد من دون ريب وال تردّد بأنه قد
حصلت:
 عملية إخالء من جانب داعش لجرابلس بمجرد بدء تحرك المد ّرعاتالتركية ،وعدم حصول ايّ اشتباك بين الطرفين.
 عدم سقوط أيّ قتيل من الطرفين خالل  48ساعة منذ بدء العملية! الى أين انسحب مسلحو داعش من جرابلس؟ وكذلك الى اين انسحباألكراد من محيطها؟ ولماذا لم يقم سالح الجو التركي بقصف أرتالهم على
محاور انسحابهم سواء باتجاه الباب او الرقة ،كما ير ّوجون!؟
سابعاً :التفسير الوحيد هو انه لم يحصل ايّ قتال وإنما ت ّم سحب وحدات
داعش الرئيسية الى الداخل التركي ،وكذلك القوى المتعاطفة معها لإلتيان
بها في المستقبل اذا ما دعت الضرورة إلعادة استخدامها.
ايّ انّ عملية سحبهم الى تركيا قد ت ّمت قبل بدء تحرك المد ّرعات التركية،
ّ
يفسر قتال
وذلك بترتيب من قبل
مشغلهم ،أيّ المخابرات التركية ،وإال كيف ّ
داعش الشرس في تدمر واألنبار والرمادي والفلوجة وتسليم جرابلس دون
قتال!؟
اما من أرسل منهم الى مدينة الباب فإنما أرسلوا لخلق ذريعة لتوسيع
التدخل التركي باتجاه الباب تمهيدا ً لالنقضاض على حلب.
ثامناً :وبناء على ما تقدّم فإنّ المتابعين لما يحصل يعتقدون جازمين بأنه
من الضروري جدا ً قيام الجيش العربي السوري بعملية إنزال جوي ترافقه
عملية إغارة برية يساندها غطاء ناري جوي كثيف للسيطرة على مدينة
الباب لمنع الجيش التركي من االقتراب من بوابة حلب الشمالية الشرقية.
أيّ القيام بعملية قوات خاصة مثيلة بتلك العملية التي قامت بها القوات
الخاصة الروسية خالل الحرب اليوغسالفية سنة  1999وسيطرت خاللها
على مطار بريشتينا ،عاصمة كوسوفو ،واستبقت سيطرة قوات الناتو عليه
مما أعطى القوات الروسية ورقة سياسية مميّزة بعد وقف القتال...
وأخيراً :هناك معلومات ومن مصادر صحافية ال يُستهان بها تؤكد ما
يلي:
 إنّ العملية التركية وكأنها منسقة بين روسيا /إيران /تركيا وسوريةوموافقة أميركية  -U S consensusه��ذا هو التعبير التي استعملته
المصادر -كما تر ّوج المصادر التي واكبت غزوة جرابلس...
وإنْ كنا لسنا مقتنعين بهذا وإنما نميل الى ترجيح دقة ما أشرنا اليه
أعاله...
بك ّل األحوال المتابعون الفطنون لما تقوم به تركيا منذ بدء ليلها الطويل
وما يُس ّمى باالستدارة التركية يؤكدون:
بأنّ غزوة جرابلس قد تكون فعالً ال ُمراد منها ظاهرا ً قطع الطريق على
إقامة دويلة األكراد...
وإنّ أردوغان على شاكلة جنبالط في لبنان تقلب في اللحظة المناسبة
انتهازياً...
لكنهم يجزمون بأنّ ما جرى في جرابلس ما هو إال جعجعة ،والطحن في
حلب...
للعلم فقط ،ف��إنّ ثمانين في المئة من مسلحي داع��ش في جرابلس لم
يغادروا المدينة وإنما نقلوا البندقية من كتف الى كتف
ايّ أنهم تح ّولوا من تبعيتهم لداعش الى الجيش الحر ...بمعنى أن
مشغلهم التركي يتعامل معهم مثلما كان هتلر يتعامل مع قواته الخاصة
والتي كانت تسمى  SSاي (شتورم شتافل ...وتعني سرب االقتحام) .كذلك
قوات  SAأي (شتورم ابتايلونغ) ومعناها قسم االقتحام ...حيث إنّ المشغل
التركي قد قام بتغيير رايات المسلحين فقط...
ما يؤكد أنّ ما يجري في منطقة جرابلس هي وصلة من وصالت رقصة
الهيالهوب األردوغانية...

محمد صادق الحسيني

المنطقة بين ...
(تتمة �ص)1
ف��ي وق���ت ت��رت��ج��ف واش��ن��ط��ن من
قيام محور دولي إقليمي يض ّم إلى
روسيا وإيران كلاّ ً من الصين والهند
وأذربيجان وحتى تركيا إذا نجحت
في اإلفالت من األخطبوط األطلسي.
كانت استراتيجية واشنطن تقوم
على التوجه إل��ى ال��ش��رق األقصى
لمحاصرة ال��ص��ي��ن ،ف��إذ بالصين
ت��ج��ري م��ح��ادث��ات ع��س��ك��ري��ة في
دم��ش��ق ،ف��ي قلب ال��ش��رق األوس��ط،
جنبا ً إلى جنب مع وفد هندي كبير
زار دمشق.
إنها المواجهة الكبرى أو التسوية
الكبرى وال��ت��ي ال تحتمل خطأ في
الحساب ال سيما من األخوة األكراد
الذين نحترم كقوميين عرب حقوقهم
القومية والثقافية إلى أبعد الحدود،
لكن نأمل أن ال يقعوا فريسة التقسيم
ال����ذي ه��و أوال ً وأخ���ي���را ً م��ش��روع
صهيوني يريد الش ّر بك ّل مكونات
اإلقليم عربا ً وفرسا ً وتركا ً وكرداً.

معن بشور

�إعالنات ر�سمية
الموارد المائية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموادر المائية
والكهربائية ،عن إج��راء استقصاء أسعار
على أساس تقديم أسعار لتنفيذ مشروع
أش��غ��ال إن��ش��اء خ��ط��وط ت��وت��ر متوسط
ومحطات تحويل هوائية في بلدة عرسال
 قضاء بعلبك.تجري عملية استقصاء األس��ع��ار في
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع في
.2016/9/27
المسجلين وفقا ً ألحكام
فعلى المتعهّدين
ّ
المرسوم رقم  3688تاريخ ،1966/1/25
والمص ّنفين ف��ي ال��درج��ة األول���ى لتنفيذ
صفقات األش��غ��ال الكهربائيّة ال��ج��دول
رق��م  ،1/4م��ع ش��رط إض��اف��ي ،الراغبين
باالشتراك بهذا االستقصاء تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم المحدّد لجلسة ّ
فض العروض
 وفق نصوص دفتر الشروط الخاص الذييمكن ّ
االطالع والحصول عليه في المديريّة
العامة للموارد المائيّة والكهربائيّة -
مصلحة الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  24آب 2016
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
1623
كهرباء لبنان
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
ُتسدَّد للجباة والعائدة لدائرة صور ،ولغاية
إصدار شهري  2015/12و 2016/1تو ّتر
متوسط ،وإصدار  2016/4توتر منخفض.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م ي��س�دّدوا
فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنيّة خالل مهلة أسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،واتخاذ التدابير النظاميّة بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركين
ّ
االطالع على موقع المؤسسة اإللكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2016/8/24
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف
1624

