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فيتو وقائي ( ...تتمة �ص)1
وأنّ البطريرك بشارة الراعي قد فاتحه بخيار التمديد لمنع
وقوع الفراغ ،ما يعني نجاح الثلث الثاني من الخطة الموضوعة
بعد نجاح ثلثها األول ،بوضع ترشيح جعجع في وجه االنفتاح
على ع��ون ،لتظهير االستعصاء وخطر ال��ف��راغ ،وال��ذي فشل
ني على جعل انسحاب
أمس هو الثلث الثالث من الخطة الذي ُب َ
جعجع وعون متزامنا ً مع طرح التمديد ،كباب خلفي للخروج
من االستعصاء ،بتوظيف الضغط النفسي للفراغ ومخاوفه
ومخاطره ،وخصوصا ً إضعاف الدور المسيحي في الدولة من
موقع الرئاسة األولى وشغوره وانتقال صالحياته المعنوية
على األق ّل إلى رئاسة الحكومة ،لتصوير العماد عون مسؤوالً
عن حصول كارثة تصيب الوضع المسيحي ببقائه مرشحا ً
أي خيار
بعد إشاعة أجواء استعداد جعجع لالنسحاب لحساب ّ
توافقي ،ال يبدو أنّ كالم جعجع عن رفض التمديد يعبّر بدقة
عنه ،بعد الغزل المتبادل بين جعجع والرئيس ميشال سليمان،
فقد أظهر العماد عون رفضا ً لالبتزاز بخطر الفراغ ليتح ّمل
دعاة التمديد مسؤولية هذا الفراغ ،طالما قطعوا الطريق على
التفاهم على مرشح يمكن حشد ثلثي ال��ن��واب للحضور إلى
المجلس النيابي وانتخابه ،وميشال سليمان مثله مثل سمير
جعجع بعيون كثيرين من فريق الثامن من آذار ،ولو اختلفت
المظاهر ،وكالهما مرشح استفزازي ال يمكن اعتباره خيارا ً
توافقيا ً وارداً.
 يبدو المشهد العسكري في سورية لألسبوع المقبل أمامتطورات ومفاجآت ،ففي جبهتي المليحة وجوبر تقدُّم نوعي
للجيش السوري ،يفتح باب توقعات سريعة على واح��دة من
الجبهتين على األق ّل ،وفي الجنوب يبدو تقدّم الجيش السوري
من نوى نحو موقعي الشجرة واليرموك على الحدود السورية
األردنية الفلسطينية إجهاضا ً نهائيا ً لخيار الحزام األمني الذي
تشتغل عليه «إسرائيل» منذ زم��ن ،كما يبدو دخ��والً إل��ى قلب
معركة درعا ومحافظة حوران بعد تأمين طريق قطنا القنيطرة
وفصل القنيطرة عن درعا ،كما تبدو الجبهة الشمالية بانتظار
معركة فاصلة على جبهة ال��ري��ف الشمالي الغربي ف��ي بلدة
حريتان ،حيث يكتمل بها الفصل النهائي لريف حلب عن أحياء
المدينة ،كما تقول المعلومات إنّ حراكا ً بدأ في األحياء الشرقية
في المدينة بعد وصول الجيش إلى السجن المركزي وقبلها إلى
المدينة الصناعية ،مما يعني أنّ أحياء متعدّدة ستكون موضع
ترقب لتسويات شبيهة بالتي جرت في حمص.

اهلل ـ الدين ـ ( ...تتمة �ص)1
يختار الناس دولتهم وفقا ً لظروف ثقافية وإجتماعية وتاريخية وجغرافية،
وهي عناصر تتصل بالبشر والطبيعة والمكان والزمان ،وليست هي العناصر
التي يرتبط بها الدين الصالح لكل زمان ومكان والدائم مهما تغيرت األحوال.
يختار الناس دولتهم بما يتسع لك ّل مك ّونات مجتمعهم ويشعرها
بالطمأنينة واالنتماء وروح الشراكة ،بينما يختار الناس شرع دينهم بحثا
عن السكينة والسعادة في خريطة طريق فردية للحياة الدنيا ،تنتهي بهم
بالسعادة األبدية بين يدي الخالق ،فالدولة اختيار الجماعة والدين اختيار
الفرد ،والدولة خريطة طريق لحياة الجماعة ،والدين خريطة طريق لحياة
الفرد وآخرته.
ألنّ الجماعة تتك ّون من بشر أفراد يلتبس األمر عن حسن نية وطيّب مقصد
عند الكثيرين ،فال ينتبهون إلى أن إختيار الفرد في الدين هو قوة لخيار
الجماعة لماهية الدولة وليس إستقوا ًء به عليها وعلى شركائه فيها ،وهو
ّ
بث روح التسامح وليس االستجابة لغواية الطغيان ،بينما اختيار الجماعة
لماهية الدولة أمر عابر في حياة الدين.
الدين ال يهاب خطر وجود دول ال تعترف بوجوده ،ألن القلق اإلنساني
بحثا ً عن السكينة والسعادة في الحياة وما بعدها ،يتكفالن باستمراريته،
لكن يقلق الحريصين على الدين أن يربط وجوده بنمط معين من شكل الدولة
أو االقتصاد ،أو أن تمارس باسمه األحكام ،فيدفع من رصيده األزلي حاصل
تغيّر األحوال.

الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون

الرئي�س والرئا�سة ( ...تتمة �ص)1
نتحدث عن اعتداء على الحقوق الدستورية للمسيحيين ،وبالتالي تمثيلهم
وإنتاج القرار الخطأ ،وهذا الكالم وإلقاء المسؤولية على المسيحيين باطل
وحجة غير سليمة.
ماذا بعدما ّ
دق الفراغ أبواب بعبدا؟
من المعروف أنه وفقا ً للدستور يعطى مجلس ال��وزراء مجتمعا ً صالحية
رئيس الجمهورية ،ولكن السؤال االستراتيجي المطروح والذي سيكون موضع
انقسام وخالف في البلد هو :ماذا عن مجلس النواب في حالة الفراغ الرئاسي؟
هل مجلس النواب هيئة ناخبة أم أنه سلطة يحتفظ بصالحياته التشريعية
وعندما يلتئم المجلس يكون هيئة ناخبة فحسب؟
هذه المسألة ستكون موضع مناقشة ،ويجب أن يعلم الجميع أنه إذا تعطل
عمل المجلس النيابي يعني تعطل دور المراقبة ،وإذا تعطل دور المراقبة ال
تستطيع الحكومة أن تستم ّر في صالحياتها إال بالح ّد األدن��ى من مستوى
تصريف األعمال وال تستطيع الحكومة أن تحكم من دون مراقبة المجلس
النيابي.
إنّ مسألة إعالن مقاطعة بعض النواب المسيحيين جلسات مجلس النواب
وجلسات مجلس الوزراء يجب دراسته بمزيد من الدقة ،ويجب التفكير فيه،
وسيكون م��دار مناقشة ،في انتظار موقف العماد ميشال عون في المؤتمر
الصحافي الذي سيعقده اإلثنين المقبل.
في ظ ّل هذا المشهد الداخلي الضبابي تطرح مسألة المثالثة على بساط
البحث!
ال شيء اسمه المثالثة بل هناك مثالثة ضمن المناصفة ،وال��ذي يريد أن
يته ّرب من تصدّر مسؤولياته في قيادة المسيحيين في عملية إنتاج دوره يطلق
هذه األحاديث لتخويف المسيحيين من الشيعة ،والمسيحيين من السنة.
المطلوب رئيس يؤكد على الميثاقية وعلى اتفاق الطائف ويملك القدرة على
إجراء الحوار الوطني ويملك القدرة على التوفيق بين السنة والشيعة ويذهب
بالبلد إلى إنتاج الواقع الدستوري وفقا ً التفاق الطائف نصا ً وروحاً.
أما الشخصيات التي تدعي تمثيل المسيحيين والتي تملك كتالً نيابية
مستولدة في كنف اآلخر فأعتقد أنه موضوع يحتاج إلى مناقشة كبيرة.

إيلي الفرزلي

التفاهم النووي وفيتو الح�سم( ...تتمة �ص)1
صار حلم جعجع حصرما ً حلبياً ،بينما كان الرئيس
ميشال سليمان ينتظر برود حماسة جعجع ،الذي قال
فيه سليمان كالما ً يتعدّى بكثير ما يمكن أن يعلق به
رئيس للجمهورية على كالم مرشح رئاسي ،لطمأنة
جعجع الحليف أن���ه ل��ي��س م��ن��اف��س��ا ً ب��ل م��ج�� ّرد العب
احتياط في حال فشل الحلم الذي يعيشه جعجع ،وبين
سليمان وجعجع شقيق مشترك ه��و ف���ؤاد سليمان
رفيق درب جعجع وشقيق سليمان ،وهو أحد الذين
وردت أسماؤهم في التحقيقات بمتفجرة سيدة النجاة
في انطلياس وفقا ً للتحقيقات األولية ،والذي أخرج من
التحقيق بقدرة قادر.
ك���ان ح��ل��م س��ل��ي��م��ان أن يقتنع ج��ع��ج��ع ب�لا ج��دوى
مواصلة الرهان ،وأن يحقق ترشيحه إغالق الطريق
على فرص تقديم العماد ميشال عون كمرشح توافقي،
فيصير ال��ف��راغ ه��و ال��ف��زاع��ة التي يحملها الموفدون
ال��دول��ي��ون واإلقليميون إل��ى بكركي ،لتغيير موقف
البطريرك بشارة الراعي الرافض للتمديد والمنادي
بالرئيس القوي.
باريس والرياض اللتان شجعتا على ترشيح جعجع
وش��ج��ع��ت��ا ال��ح��ري��ري ع��ل��ى ت��ب��ري��د خ��ط��وط االشتباك
م��ع ع��ون ،وفتح ق��ن��وات ت��ف��اوض معه ح��ول الرئاسة
للحصول منه على أقصى م��ا يمكن الحصول عليه،
كانتا تظهران جدية في السير بخيار التمديد ،وبينما
كانت آم��ال جعجع تنتظر سقوط حلب ودرع���ا ،كان
يكفي سليمان سقوط حلب لكنها م��رة أخ��رى قصة
الحصرم الحلبي.
رضخت بكركي للتهويل بالفراغ وقبلت التمديد ،لكن
لم تنجح على رغم انضمامها إلى حلف التمديد بتوفير
النصاب وبالتالي االنتخاب ،ألن تعديل الدستور مثله
مثل انتخاب الرئيس الجديد يحتاج إلى نصاب الثلثين
وفوقه إلى تصويت الثلثين ،فالعقدة عند العماد عون
ولم ينجح التهويل بتذليلها ،وبقي سليمان مرشحا ً
استفزازيا ً ال يختلف عن جعجع بعيون المقاطعين.
سقط جعجع وسليمان بالحصرم الحلبي ،فظهرت
خطة ب��اري��س وال��ري��اض الحقيقية بطبقتها الثالثة،
ان��ط�لاق��ا ً م��ن إدراك مسبق ب��ح��دود م��ا س��ي��ج��ري في
سورية وبانتظار ما يجري.
الفيتو ال��روس��ي ـ الصيني أم���س ي��ق��ول م��ا يعرفه
الفرنسيون والسعوديون من أنّ شيئا ً لن يتغيّر على
الساحة الدولية يسمح بإضعاف سورية ،وأنّ الملف
النووي اإليراني ال��ذي يحدّد بوصلة التفاهمات على
رغم قوس األزمة األوكرانية يسير بسرعة ،وأمس كان
أحد أيام تقدّم هذا الملف وفقا ً لبيان وكالة الطاقة الذرية
عن التوصل إلى تفاهمات جذرية ،والوضع الميداني
يحمل ك��� ّل ي���وم ج��دي��دا ً لمصلحة ال��ج��ي��ش السوري،
واأله ّم هو ما جرى في حمص التي شكل استردادها
من قبل الجيش ضربة قاصمة للرهانات العسكرية
على المواجهات في سورية.
باريس والرياض تعرفان أنّ الكالم شيء واألفعال
والوقائع شيء آخر ،وجاء وقت مشروعهما األصلي
بنسخته الحقيقية ،بعد استعمال جعجع وسليمان

ذكرى اسبوع

سارة علي الشيخ قانصوه

ارملة المرحوم علي الصبوري الخياط
اوالده���ا :احمد  ،غ��ازي ،سامي ووليد
الصبوري الخياط
اشقاؤها :الحاج حسين ،الحاج ابراهيم،
الحاج عبدالحسين والمقدم يوسف (قوى
االمن الداخلي) والحاج عماد
وب��ه��ذة المناسبة األليمة ستتلى عن
روح��ه��ا ال��ط��اه��رة آيٌ م��ن ال��ذك��ر الحكيم
ومجلس ع��زاء حسيني وذل��ك في النادي
الحسيني لمدينة النبطية للرجال ،وللنساء
في حسينية السيدة زينب في تمام الساعة
العاشرة صباحاً.
اآلس��ف��ون :آل قانصوه ،آل الصبوري
الخياط ،آل خير الدين ،آل أي��وب وعموم
اهالي مدينة النبطية وبلدة الشهابيه

وخداع بكركي ،والمشروع هو إمساك لبنان برئاسة
الحكومة ،التي تتح ّول إلى رأس الدولة المعنوي بوقوع
الفراغ في رئاسة الجمهورية ،ويصير القياس ،بغياب
صالحيات حقيقية لرئيس الجمهورية وكذلك لرئيس
الحكومة بمعزل عن حكومته ،للبعد المعنوي الذي
يحوزه رئيس الحكومة بغياب رئيس للجمهورية.
الخطة األصلية هي ارت��ه��ان لبنان لرئيس حكومة
ي��ق��ود ال��ب�لاد ،وال��م��ف��اوض��ة على اإلف����راج ع��ن منصب
الرئاسة لحساب رئيس توافقي ضعيف ،من موقع
تحميل المسيحيين مسؤولية الفراغ ،وفي السياسة
التصويب على العماد عون كمسؤول رئيسي.
مع خروج العماد سليمان من قصر بعبدا ستسقط
ورقة ابتزاز رئيسية وتفقد مفعولها ،ومع ذبول ورقة
سمير جعجع ،سيصير ال��وض��ع المسيحي متوترا ً
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د وتستعيد الكنيسة ضغطها
لحساب االن��ت��خ��اب ،ويصير على ال��ري��اض وباريس
م��واج��ه��ة وض��ع ت��ب��دوان فيه ف��ي م��وق��ع السطو على
يخص المسيحيين ،ووضعه بحسابات عرجاء
منصب
ّ
خارج منطق الميثاق الوطني اللبناني.
بعد االنتخابات الرئاسية في سورية ستتضح ماهية
الموقف األميركي من الرئاستين اللبنانية والسورية،
والرابط بينهما ،وطبيعة التفاوض المقبل بعدما تركت
واشنطن المسرح لباريس والرياض ما قبل الفراغ.

في هذا الوقت ،يستقبل لبنان عمليا ً الشغور يوم األحد
المقبل ،بعدما انتهت جلسة األمس كما كان متوقعاً ،لن يسلم
رئيس الجمهورية الذي انتخب بعد  7أشهر من الشغور في
عام  2008أحدا ً الرئاسة ،على رغم إعالن رئيس المجلس
النيابي نبيه بري أنّ الجلسة ستبقى مفتوحة حتى انتهاء
والية الرئيس ،وعندما يتوافر أي جديد سيوجه الدعوة فورا ً
لعقد جلسة .لكن ذلك لن يتحقق ،فالساعات الـ  42المتبقية
ستشهد مشاورات واتصاالت استعدادا ً الستقبال فخامة
الشغور ،وإناطة صالحيات رئاسة الجمهورية بمجلس
الوزراء مجتمعاً.

توجه دولي ض ّد تعطيل المؤسسات

وفي السياق ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ االنتخابات
الرئاسية اللبنانية لن تنضج إال بعد التوافق اإلقليمي برعاية
دولية ،مشدّدة على أنّ األم��ور ستأخذ وقتا ً إلى أن ينجلي
مشهد االنتخابات الرئاسية في ك ّل من سورية ومصر ،الفتة
إلى أنّ هذه التطورات سترمي بظاللها على لبنان للوصول
إلى رئيس توافقي يرجح أن يُنتخب في شهر أيلول المقبل.
واعتبرت المصادر أن التوجه الدولي لن يوافق على
تعطيل المؤسسات في لبنان ،واالت��ج��اه ألن يبقى لبنان
مستقرا ً سياسيا ً وأمنياً.
ودعت إلى عدم تسييس الشغور في موقع الرئاسة وإلى
عدم مقاطعة المسيحيين المجلس النيابي ومجلس الوزراء،
ألنّ من شأن ذلك أن يتح ّول إلى إشكالية سياسية.

ال خوف على الوضع األمني

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن ال خوف على الوضع
األمني إذا وقع الفراغ وأنّ المسيحيين أعقل من أن يعطلوا
مجلس الوزراء.

جلسة الثالثاء على المحك

وت َّتجه األنظار إلى عمل مجلس الن ّواب التشريعي بعد

 25أيّار مع إعالن النواب المسيحيين أنهم سي ّ
ُعطلون العمل
التشريعي .ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد
جلسة تشريعية الستكمال درس وإقرار مشروعي القانونين
المتعلقين بسلسلة الرتب والرواتب في العاشرة والنصف من
قبل ظهر الثالثاء في  27أيار الجاري ،نهارا ً ومساء .وأكدت
مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» أنّ جلسة
سلسلة الرتب والرواتب ستعقد إذا كانت ميثاقية بحضور
المسيحيين ،فالرئيس بري لن يعقد جلسة تشريعية بغياب
مك ّون أساسي .وعادت المصادر إلى عدم عقد الرئيس بري أيّ
جلسة عندما قاطعت كتلة المستقبل الجلسات بذريعة عدم
التشريع في ظ ّل حكومة تصريف األعمال.
وأكدت مصادر نيابية في تكتل التغيير واإلصالح لـ«البناء»
أنّ التكتل سيجتمع يوم االثنين المقبل ويأخذ موقفا ً من
الشغور في رئاسة الجمهورية وكيفية تعاطيه مع جلسات
المجلس النيابي وحضوره الجتماعات مجلس الوزراء.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني لـ«البناء»
أن جلسة الثالثاء على المحك ،معتبرا ً أنّ النواب المسيحيين
سيأتون إلى الجلسة المخصصة لمناقشة وإق��رار سلسلة
الرتب وال��روات��ب ،باعتبار أنّ ه��ذا الموضوع هو حياتي
واجتماعي بامتياز ،وعدم حضورهم ،سيح ّملهم المسؤولية
عن تعطيل االمتحانات الرسمية.
من ناحية أخرى أكد قباني أنّ صالحيات رئيس الجمهورية
ستنتقل إلى مجلس الوزراء ،معتبرا ً أنّ مجلس الوزراء يصبح
في حالة تصريف أعمال إذا استقال ثلث أعضائه ،مشيرا ً إلى
أنّ هناك اتجاها ً لدى الوزراء المسيحيين بعدم الحضور ال
المقاطعة.
في المقابل ،أعلن نواب القوات اللبنانية أمس من المجلس
النيابي أنهم ال يستطيعون المجيء إلى الجلسات والتشريع
وك���أنّ رئيس الجمهورية م��وج��ود ،إال إذا ت��ع� ّرض مسار
المؤسسات أليّ خطر وهو باب شديد االستثناء.
وأكد النائب طوني أبو خاطر لـ«البناء» أنّ تزامن جلسة
السلسلة مع الشغور الرئاسي يجعلنا نصبر قليال ً،فمن
تأ ّنى نال وتم ّنى ،ال سيما أنّ سلسلة الرتب والرواتب التي
يق ّر الجميع بأحقيتها ،بحاجة إلى درس طويل لتسير األمور
بشكل صحيح ،ألنها إذا أق ّرت كما هي ستدخل لبنان في مأزق
اقتصادي كبير.

السلسلة واالمتحانات أولى الضحايا

بات من شبه المؤكد أنّ أولى ضحايا هذا التعطيل سيكون
ملف سلسلة الرتب والرواتب بعد أن دعا رئيس المجلس
النيابي نبيه ب��ري إل��ى جلسة في  27الجاري الستكمال
مناقشة بنود السلسلة ،وفي حال حصلت المقاطعة وتعطلت
الجلسة التشريعية ،فالضحية الثانية ستكون االمتحانات
الرسمية حيث يُتوقع أن تذهب هيئة التنسيق النقابية نحو
مقاطعة االمتحانات إذا لم ُتقر السلسلة ضمن الحد األدنى من
المطالب المرفوعة ،وبذلك يكون فريق  14آذار قد أدخل البالد
مرة جديدة ليس فقط في الفراغ الرئاسي ،إنما أيضا ً في عملية
تعطيل مقصودة لمجلس النواب ستؤدي بصورة مؤكدة إلى
إدخال البالد في مرحلة من التأزم االجتماعي وإعادة االحتقان
الشعبي إلى الشارع ،عدا عن تعطيل عمل معظم اإلدارات
والمرافق العامة.
وأعلنت رابطة موظفي اإلدارة العامة بعد اجتماعها أمس
عن اإلضراب العام يومي  26و 27الجاري واالعتصام أمام
مبنى الـ  TVAفي وزارة المالية وأمام وزارة التربية.

عهد جديد

وكانت جلسة انتخاب التي لم يؤ ّمن لها نصاب الـ 86نائبا ً
من  ،128شهدت غيابا ً تاما ً لنواب الوفاء للمقاومة وحضورا ً
باهتا ً لنواب التغيير واإلصالح في بهو المجلس ،ما استدعى
رفعها من الرئيس بري الذي عقد اجتماعا ً في مكتبه ض ّمه

ورئيس الحكومة تمام سالم والرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد
السنيورة بحث في االنتخابات الرئاسية واالستعدادات
لمواجهة الشغور الرئاسي ،وأكد أنّ تحصين لبنان سياسيا ً
يبدأ بإنجاز االستحقاق الرئاسي ويستدعي رفع مستوى
المسؤولية الوطنية إلنجاز االنتخاب وبدء عهد جديد.

ميزان االستقرار في لبنان

م��ن جهة أخ���رى ،تفاعل ح��دي��ث رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون لقناة «المنار» وقوله« :إننا
يجب أن نكون مثلثا ً ثالثي األض�لاع أنا ورئيس الحكومة
السابق سعد الحريري والسيد نصرالله ،وال يمكن أن يكون
المثلث مفككاً».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ العماد عون يقصد
بهذه المواقف أن ه��ذه القوى تؤثر على ميزان االستقرار
في لبنان ،ولم يقصد العماد عون بتسمية الثالثي اختزال
الشخصيات األخرى .فيما رفضت مصادر في  8آذار ردا ً على
سؤال «البناء» التعليق ال سلبا ً وال إيجابا ً على كالم العماد
عون .وإذ سألت أين رئيس مجلس النواب من هذا الكالم،
ظنت أنّ بعض األسماء قد تكون سقطت سهواً.

الجلسة ما قبل األخيرة لمجلس الوزراء

في سياق متصل ،عقد مجلس الوزراء بعد ظهر أمس جلسة
له في السراي الحكومي على أن يعقد بعد ظهر اليوم الجلسة
األخيرة له خالل والية الرئيس سليمان في بعبدا.
وبحث المجلس في جلسته أمس في السراي الحكومي
جدول األعمال المؤلف من مئة بند ،وأقر سلسلة تعيينات
هي س��وزان الخوري حنا مديرا ً عاما ً لألحوال الشخصية،
وهدى سلوم إلدارة مصلحة السير ،وعمر حمزة مديرا ً عاما ً
للبلديات ومجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي كما
أقر تنفيذ طرقات في البترون وكسروان بعشرات ماليين
الدوالرات .كذلك وافق على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق إصدار جوازات سفر جديدة وإلغاء الحالية
تقدر قيمتها بـ 400مليون دوالر.
واليوم يعقد مجلس ال��وزراء جلسته األخيرة خالل عهد
الرئيس سليمان وهي ستكون جلسة بروتوكولية مع جدول
أعمال يتضمن  41بنداً.

الراعي يغادر اليوم إلى فلسطين المحتلة!

وعشية حلول الفراغ في قصر بعبدا ،ومع الذكرى الـ14
لعيد المقاومة والتحرير ،يبدأ البطريرك الماروني مار بشارة
بطرس الراعي اعتبارا ً من اليوم زيارة إلى فلسطين المحتلة
هي األولى لبطريرك ماروني منذ قيام دولة االغتصاب في
فلسطين.
ومن المتوقع أن يغادر البطريرك اليوم إلى األردن لينتقل
من هناك إلى الضفة الغربية المحتلة عبر معبر اللنبي،
حيث يخضع المعبر للسيطرة الكاملة لسلطات االحتالل
«اإلسرائيلي» وسيزور أوال ً القدس ثم بيت لحم وبعدها يزور
حيفا والناصرة وعكا ويافا.
وبينما لم تنفع كل الدعوات واالتصاالت التي حصلت مع
بكركي إلقناع البطريرك الراعي بالعدول عن الزيارة لما تحمله
من مخاطر قد يتم استغاللها من جانب العدو «اإلسرائيلي»
العتبارها وكأنها نوع من التطبيع معه واعتراف باحتالله
ألراض��ي فلسطين وتشريد شعبها .خصوصا ً أن االحتالل
«اإلسرائيلي» بما يعرف عنه من استغالل لحاالت أقل
بكثير من زيارة البطريرك بهدف تقديمها وكأنها تهدف إلى
التطبيع ،ولذلك يبدي مصدر قيادي قلقه من أن يلجأ العدو
إلى خطوات إعالمية الستغالل الزيارة واعتبارها تبريرا ً
الحتالله وتطبيعا ً الغتصاب أرض فلسطين.

الجي�ش ال�سوري يتقدّ م ( ...تتمة �ص)1
وقال الجعفري في كلمته« :نطالب مجلس األمن بمساءلة الحكومة الفرنسية
عن جرائمها بحق السوريين وشعوب العديد من الدول التي احتلتها سابقا ً ونهبت
خيراتها ونطالب الحكومة الفرنسية باعتذار علني عن حقبة االستعمار ودفع
تعويضات للشعب السوري».
وأشار إلى أن الحكومة السورية« :اتخذت جملة من التدابير الهادفة لمساءلة
المتورطين في األح��داث واتخاذ اإلج��راءات القانونية القضائية بحقهم أصوالً»،
الفتا ً الى أن األزمة في سورية« :كشفت عن مدى عمق هيمنة المعايير المزدوجة
على آليات األمم المتحدة واستخدامها الستهداف مناطق بعينها وإن مشروع القرار
الذي عرض اليوم هو نص سياسي تمييزي تدخلي بامتياز يهدف إلى التشويش
على االنتخابات الرئاسية في سورية وخلط األوراق وتأجيج األزمة وتحقيق أهداف

دعائية استعراضية».
إلى ذلك ،أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أليكسي
بوشكوف أمس ،أن المجلس قرر إرسال مراقبين لالنتخابات الرئاسية في سورية،
مشيرا ً الى أنه سيتم إرسال كل من رئيس لجنة ال ُملكية سيرغي غافريلوف عن
الحزب الشيوعي ،وعضو لجنة الشؤون الدولية إيفان كفيتكا عن حزب «روسيا
الموحدة».
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش السوري تمشيط محيط سجن حلب المركزي
بعد سيطرتها أمس على كتيبة حفظ النظام شمال السجن وأحكمت سيطرتها على
المناطق المجاورة.
وقال بيان صدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية« :تأتي

حديقة النورماندي (تتمة �ص)1
ثم أضفت سائالً« :متى يرى المشروع النور ،متى نشاهد األطفال واألهالي ،الذين
سرقت الحرب حياتهم ،ينعمون على مقاعدها الخشبية وتحت أشجارها الندية؟»
قال ردا ً على سؤالي« :ربما في مطلع األلفية الثالثة فأنت تعرف أن مشاكل وسط
المدينة كثيرة ومعقدة» .قلت له« :خير الب ّر عاجله .وستظ ّل يدي على قلبي حتى
أرى بأ ّم العين هذا الصرح الجديد وقد تح ّقق على األرض .إ ّنه من أه ّم المشاريع
العمرانية في بيروت إن لم يكن أهمها ،وسيع ّوض على العاصمة وأهلها وسكانها
ندرة الحدائق واألماكن العامة ،ولذلك لن نعرف من أين ستأتيه الضربات» .ابتسم
وقال« :أنت مستعجل دائماً ،اطمئن .هذا المشروع يعني لي ولبيروت الكثير الكثير،
واآلن دعنا ندخل مرة ثانية الى العصر المقبل ونستكمل البحث في مشروع الحكومة
اإللكترونية لعلنا نستطيع تخطي البيروقراطية والروتين اإلداري اللذين يرهقان
المواطن ويكبالن حركة االستثمار .ترى هل لديك في إدارتك فريق عمل قادر على
االضطالع بهذه المهمة الخطيرة؟» قلت له« :اطمئن لدينا أفضل الكوادر علما ً وخبرة
كما لدينا خبراء من كندا وأستراليا ،والجميع يتح ّرقون للبدء بهذا المشروع الحيوي،
وإن شاءالله سيكون لبنان أ ّول بلد عربي يتقدم في هذا الحقل» .بعد ذلك جرت مياه
كثيرة تحت الجسر واستقالت الحكومة .ثم جاءت حكومة جديدة أ ّول ما قامت به،
وبغفلة من الرئيس الحص ،إحالة مشروع الحكومة اإللكترونية على االستيداع
بحجة خلو القوانين اللبنانية من عبارة «تكنولوجيا المعلومات» .وتعطل العمل
في مشاريع كثيرة على الصعيد التقني كما العمراني .ومثلما دفع مشروع الحكومة
اإللكترونية الثمن ،كذلك دفع الثمن مشروع حديقة الوسط التي سميت سابقا ً بحديقة
النورماندي .بعد عودة الرئيس الحريري إلى السراي الكبير عام  2000ذ ّكرته مرارا ً
بمشروع حديقة النورماندي فكان في كل مرة يؤكد التزامه بالمشروع وحماسته
الكبيرة لوضعه موضع التنفيذ مهما كلف األمر من جهود ،ومهما طال الزمن .وكنت
ألمس من كالم الرئيس تصميما ً مشوبا ً بشيء من المرارة لعدم تمكنه من إنجاز

المشروع بحسب المخطط السابق ،تارة ألسباب سياسية وطورا ً ألسباب تقنية .ثم
جرت مياه كتيرة تحت الجسر ونشب خالف بين الرئيس وبيني حول أمرين كالهما
على درجة عالية من األهمية .األول يتعلق بمنح البنوك المتعثرة مساعدة غير مباشرة
من البنك المركزي بنحو مليار ونصف مليار دوالر من دون علم رئيس الجمهورية أو
الحكومة ،والثاني يتعلق بالحرب الكونية الظالمة على العراق بحجة امتالكه أسلحة
دمار شامل تبين الحقا ً أنها من اختراع جورج بوش وخادمه توني بلير.
رغم كل شيء ،بقيت الحديقة حلما ً يؤرقني في كل حين ،الى أن حدث الزلزال
الكبير وسقط الرئيس الحريري شهيدا ً فتناسى الموضوع كثيرون حتى شعرت
مرارا ً بأن هناك من يفكر في المحاصصة وتوزيع المغانم كما هي العادة في هذا
البلد المنكوب بطبقته الحاكمة .رحت أسأل المعنيين عن مصير الحديقة فلم أحظ
إالّ بأجوبة على النسق التقليدي« :المشروع بالتأكيد على النار وإن كانت خفيفة.
ال مناص من إنشاء الحديقة ،وهلم جرا» .ولكن ها نحن في منتصف السنة وال أرى
سوى مواقف للسيارات وعمليات قضم ألرض الحديقة غير ذكية وغير مقنعة ،فهل
األبنية المخالفة ومواقف السيارات الفارهة أهم من حقوق بيروت وأهلها وسكانها؟!
هذا السؤال هو برسم دولة رئيس الحكومة تمام سالم ،ومعالي وزير الداخلية
نهاد المشنوق ،وسعادة محافظ بيروت زياد شبيب وحضرة رئيس البلدية بالل
حمد ،وأدعوهم جميعا ً الى اإلفصاح عن الموقف الحقيقي حيال هذه الحديقة التي
تستحقها بيروت ،وتحتاج اليها .من حقنا جميعا ً معرفة ما يحصل وما هي الخطط
المعدة لهذه الحديقة التي طال انتظارها .وللتوضيح ،أنا ال أوافق على تسمية هذه
الحديقة باسم «حديقة النورماندي» ،وللمجلس البلدي أن يختار اسما ً من بيروت
يستحق حامله أن يحظى بهذا الشرف.

بشارة مرهج

 3ـ المعطيات الفكرية هذه تتمثل بحالة جديدة
في إنكار الحقيقة القومية للشعب الفلسطيني،
وه��ذا اإلنكار يطول العالم العربي روي��دا ً روي��داً،
فتتوالى االعترافات بالعدو الصهيوني من قبل
الدول العربية ،الواحدة بعد األخ��رى ،منذ توقيع
اتفاقيات كمب ديفيد مع الجمهورية المصرية
التي كان يترأسها أنور السادات ،فإطاحة المنحى
القومي للمسألة الفلسطينية تصبح إطاحة للمنحى
العربي للناحية القومية ،ما يبرز حجم المعركة
على الساحة الفلسطينية ،فثمة محاولة يهودية
إلطاحة الوضعية التاريخية لمفهوم األمة ،سورية
كانت أو عربية.
 4ـ على ه��ذه السوية ،تظهر معالم المعركة
في مختلف النواحي الفكرية والحضارية بكونها
معالم تهديم لحركة الحضارة العالمية في جميع
معطياتها الروحية والثقافية ،فهي تقوم في الجوهر
على إنشاء مفاهيم جديدة للمعرفة والثقافة.
وعلى هذا المستوى تتح ّول المعارك االستعمارية
إلى أخطر مما هو في األمبريالية .فمفاهيم الربيع
العربي التي نشأت حديثا ً في بدايات القرن الحادي
والعشرين هي مفاهيم جديدة لالستعمار الجديد،

تتكئ على استعمال األديان بعد استعمال الطوائف.
فحركة اإلس�لام بحد ذاتها هي حركة حضارية
تتحول إلى حركة استعمارية.
على ه��ذه السوية ،توضع حركة «اإلخ���وان
المسلمين» ال��ت��ي ن��ش��أت وت��رب��ت ف��ي الحضن
االس��ت��ع��م��اري ال��ب��ري��ط��ان��ي ،وم���ن ث��م الفرنسي
واألميركي ،لتصبح حالة في ما يسمى بـ»الربيع
العربي» إن هذا الربيع هو ربيع استعماري يعتمد
على المعطى الديني اإلسسالمي الذي ال يتوافق مع
الدين ومع الحضارة التي كان في جوهرها الدين
المسيحي ثم اإلسالمي.
 5ـ أخطر ما في األمر هو االلتقاء الذي ت ّم بين
حركة اإلسالم في «الربيع العربي» وحركة اإلرهاب.
وما يحصل اآلن في الجمهورية العربية السورية
من استعمال لفكرة اإلسالم تعزيزا ً لحركة اإلرهاب،
إنما هو خير دليل على تطور في حركة اإلرهاب نحو
تغيير في حركة الدين .اإلره��اب اآلن ليس إرهابا ً
للناس فحسب ،إنما هو إره��اب للدين بحد ذاته.
فما حصل في مصر العربية من استعمال لحركة
«اإلخوان المسلمين» لخدمة حركة االستعمار إنما
يشكل داللة على تالقي مفهوم االستعمار مع مفهوم

«الربيع العربي» الذي يعتمد الدين وسيلة لتحقيق
األغراض االستعمارية .فبدال ً من أن يقوم االستعمار
بالحروب يستعمل األديان لتقويم مقامه في معركته
هو دون سواه .فكثرة من الناس المتعددة أن حركة
«اإلخوان المسلمين» في مصر واليمن العراق وليبيا
وغيرها من البلدان العربية إنما هي حركة تريد أن
تصل بالدين إلى السلطة .إالّ أن المعركة لم تكن
مع الدين ،بل مع الذين يستعملون الدين ألغراض
استعمارية .لذلك كانت المواجهة كبيرة بين
الشعب المصري وحركة «اإلخوان المسلمين» حتى
لو أوصلت محمد مرسي إلى رأس السلطة فاستطاع
الشعب المصري أن يطيح مرسي وب��ـ»اإلخ��وان
المسلمين» كحركة إرهابية .إن تالقي الدين مع
تالق استعماري بحد ذاته.
حركة اإلرهاب هو ٍ
 6ـ غير أن الشعوب في األقطار العربية كافة
تنهض رويدا ً رويدا ً من كبوتها .فهي ال تثور في مصر
وغيرها على األديان ،إنما تثور على استعمال الدين
في مسيرة الصراع ألجل بناء الديمقراطية الحقيقية
التي دع��ت إليها األدي���ان السماوية ،وبخاصة
اإلسالمية منها ،باالعتماد على حقوق الشعوب في
الشورى .فاألمر بينهم شورى .هكذا هو اإلسالم،

أهمية هذا اإلنجاز ألنه يضيق الخناق على البؤر اإلرهابية في األطراف الشرقية
والشمالية الشرقية لمدينة حلب ويقطع طرق اإلم��داد التي كانت يستخدمها
االرهابيون في التحرك من الريف الشمالي لحلب باتجاه المدينة ،كما يشكل ضربة
قاصمة لتلك العصابات التي كانت تتخذ من الريف الشمالي منطلقا ً الستهداف
المدينة».
واستهدفت وح��دات الجيش تج ّمعات للمسلحين في محيط كويرس ورسم
العبود والمدينة الصناعية وكفر صغير والشقيف وقبتان الجبل ودارة عزة واعزاز
وكفر ناها والحيدرية والشويحنة وبستان القصر وجمعية الزهراء والشيخ سعيد
و الليرمون و الكاستيلو.
وبالتوازي مع عمليات الجيش في حلب ،برز أمس تقدم جديد لوحدات الجيش
السوري في منطقة مورك في ريف حماة ،إذ تمكنت هذه الوحدات من السيطرة على
عدد من المرتفعات التي تطل على المدينة ،مستهدفة تحركات المسلحين داخل
مورك ،في وقت حققت وحدات أخرى من الجيش تقدما ً في منطقة خان شيخون في
ريف إدلب ،حيث اقتربت هذه الوحدات من معسكر الخزانات المحاصر في أطراف
المدينة بعد سيطرتها على ثالث تالل في منطقة التمانعة.
وأمهل الجيش السوري المسلحين المنتشرين في مناطق نوى وانخل وجاسم
في ريف درعا عشر ساعات لتسليم أنفسهم وسالحهم ،في حين استهدفت وحداته
مسلحين شمال قرية الغارية وعلى طريق خربة بواريت الصنمين ومحيط قرية

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
إلحاقا ً لإلعالن السابق المتعلق بحاجة
المديرية العامة ل�لأم��ن ال��ع��ام لتطويع
مفتشين درجة ثانية متمرنين ،ومأمورين
متمرنين من بين المدنيين بطريقة المباراة،
تلفت المديرية العامة لألمن العام انتباه
أصحاب العالقة بضرورة اإللتزام بتواريخ
تقديم الطلبات وفقا ً للحرف الذي تبدأ به
أسماء العائالت وهي على الشكل التالي:
التاريخ

األحرف

 2014/05/23أ ـ ب
 2014/05/24ت ـ ث ـ ج
 2014/05/26ح ـ خ ـ د
 2014/05/27ذ ـ ر ـ ز ـ س
 2014/05/28ش ـ ص ـ ض
 2014/05/29ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف

مفاهيم اال�ستعمار الجديد (تتمة �ص)1

وفيات
يصادف نهار األحد الواقع في -5-25
 2014ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية المرحومة الحاجة
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 2014/05/30ق ـ ك ـ ل
 2014/05/31م ـ ن

فليس اإلسالم إرهابا ً إنما هو شورى وثورة حقيقية
على الظلم الذي تطيحه الشعوب رويدا ً رويداً.
 7ـ في لبنان ،ثمة ديمقراطية عجيبة غريبة
يسمونها «ديمقراطية توافقية» .هذه الديمقراطية
تتهاوى اآلن في خضم المواجهات بين طرف يريد
التعبير عنها باعتماد رمز من رموز القتل ليصبح
رئيسا ً لجمهورية القتل في لبنان ـ ولبنان جمهورية
للمحبة والسالم .هكذا أريد له منذ نشأته وهكذا
نريده أن يبقى .لبنان في ه��ذه األي��ام عاجز عن
انتخاب رئيس لجمهوريته فال تعود الجمهورية
جمهورية .وال يعود لبنان بلدا ً ديموقراطيا ً حين
يذهب فريق من أبنائه ليأتي برئيس ال عالقة له
بالحرية والعدالة والسالم.
كي يخرج لبنان من أزمته الراهنة ال بد له من
إطاحة هذه «الديمقراطية التوافقية» ليدخل في
معركة جديدة لألجيال المقبلة هي معركة إلغاء
الطائفية باعتماد لبنان دائ��رة واح��دة ،مع األخذ
بمفهوم النسبية التي اعتمدها الحزب السوري
القومي االجتماعي إلنشاء لبنان الجديد.

مروان فارس

 2014/06/02هـ ـ و ـ ال ـ ي
 2014/06/03للمتخلفين عن تقديم طلباتهم في
المواعيد المحددة أعاله

إعالن صادر عن المديرية العامة لألمن
العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
حاجتها لتطويع مفتشين درج��ة ثانية
متمرنين (من الذكور واإلن��اث) ومأمورين
متمرنين (م���ن ال��ذك��ور ف��ق��ط) ،م��ن بين
المدنيين بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العالقة
شخصيا ً اعتبارا ً من تاريخ 2014/05/21
ولغاية تاريخ  2014/06/03ضمنا ً من
الساعة  8.00وحتى الساعة  18.00وذلك
في مبنى الدائرة الفنية (شعبة المرآب)،
كورنيش النهر ،ساحة العبد ،خلف مبنى
باسل فليحان المالي واالقتصادي.
ل�لاط�لاع على ال��ش��روط والمستندات
المطلوبة ولمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال على الرقم  1717أو مراجعة دوائر
ومراكز األم��ن العام اإلقليمية أو مراجعة
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb

إعالن
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من يوم الجمعة الواقع في 2014/6/13
ت��ج��ري ب��ل��دي��ة م��زرع��ة ي��ش��وع مناقصة
عمومية بطريقة تنزيل مئوي ألشغال ترقيم
الطرقات ضمن النطاق البلدي.
يمكن لمن يرغب ب��االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االط�لاع على دفتر الشروط في
مركز البلدية خالل أوقات ال��دوام الرسمي
والحصول عليه لقاء مبلغ /300.000/
ثالثمائة ألف ليرة لبنانية.
تقدم العروض باليد مباشرة وتسجل
ف��ي قلم البلدية ضمن ال����دوام الرسمي
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر
يوم يسبق اليوم المحدد لفضها أي يوم
الخميس الواقع في  2014/6/12ويرفض
كل عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
مزرعة يشوع في 2014/5/13
التكليف 879
رئيس بلدية مزرعة يشوع
طانيوس أسعد الياس
تبليغ إنذار
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة ـ الرئيسة
سينتيا قصارجي
إلى :ربيع إيليا الحايك ـ المجهول مح ّل
اإلقامة
ين ّفذ رامي فوزي نحاس ضدك بالمعاملة
التنفيذية رقم  2014/356ثمانية عشر
ش��ي��ك�ا ً ت��ح��ص��ي�لاً لمبلغ $/90.000/
(تسعون أل��ف دوالر اميركي) والفائدة
إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
وعليه تدعوك ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
إليها شخصيا أو بواسطة مم ّثلك القانوني
لتبلّغ اإلن��ذار وطلب التنفيذ ومرفقاته من
المستندات ،علما ً بأنّ التبليغ يت ّم قانونا ً
بانقضاء مهلة عشرين يوما ً من نشر هذا
اإلع�لان ،ويصار بعد انقضاء هذه المهلة
ومهلة اإلن���ذار البالغة ع��ش��رة أي���ام إلى
متابعة التنفيذ بح ّقك أصوالً ،وإذا لم تتخذ
محل إقامة ضمن نطاق هذه الدائرة فيت ّم
إبالغك جميع األوراق في قلم الدائرة عمالً
بالمواد  402و 449و 837أصول مدنية.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان

