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حمليات � /إعالنات
�سعاده ...الأمة والحزب ( ...تتمة �ص)1

 ال�ف��ارق هنا ليس م��ن ب��اب التميّز ب��درج��ة على سائر الشهداءالقادة ،وال تشبيها ً لناحية القداسة التي لها معاييرها لدى الديانات،
وعظمة الشهداء على ك ّل حال ليست درجات ورتباً ،بل الفارق الذي
نريد اإلضاءة عليه هو في طبيعة الرسالة الخاصة التي يحملها شكل
الشهادة وتت ّوجها خصوصيتها ،فالقائد هنا يودع لحظاته الفاصلة
ما بين تبلغه قرار الحكم عليه بالموت ،وتنفيذ اإلع��دام ،ك ّل تالمذته
ومريديه ،والمؤمنين بما تركه لهم من مبادئ وأفكار ،ليستحضرونه
أم��ام المتاعب والمصاعب ويقارنونها بلحظات المواجهة الداخلية
المؤسس ،ويسعون لالرتقاء إل��ى مستوى
التي خاضها زعيمهم
ّ
ق��راره بالتح ّمل والثبات ،أو إعالن االنسحاب من العقيدة والحركة
تجسدها ،اللتين يفترض أنهما تجسيد دمه الباقي بين الناس
التي
ّ
وعبر التاريخ.
 يحمل التاريخ اليوناني القديم م��ا يشير إل��ى أنّ بين تالمذةسقراط من حمل أمانة دم��ه مترجما ً رسالة خياره للموت رفضا ً
للتراجع عن مبادئه وأفكاره ،ومنهم من هزمته رغبة الحياة فغادر
المبادئ وه��و يستحضر لحظات المعلم األخ�ي��رة قبل ق��رار تج ّرع
الس ّم فترتعد فرائصه وترتعش مفاصله ويختار عكس ما كان خياره
وال �ق��رار ،ويحمل التاريخ المسيحي ِ
سيَر قديسين تمثلوا تجربة
ً
يسوع وعذاباته واخ�ت��اروا ما اختار فإما دفعوا حياتهم ثمنا مثله
وب��ذات الشجاعة وطواعية االختيار ،أو سجلوا في تاريخ العقيدة
ما أمدّها بقوة الدفع واالستمرار ،وإيمان سعاده الراسخ أنه بقرار
االستشهاد طوعا ً يترك للقوميين من بعده هذه اللحظات التاريخية
أمانة ليستم ّر حزبهم وتقوى عقيدتهم أكثر بكثير مما كان سيمدّهما
به بقاؤه حيا ً مساوما ً على الحزب والعقيدة.
 ترجم الكثير من ق��ادة الحزب القومي فهمهم لوديعة سعاده،وشهدت محاكمات القوميين في االنقالب الشهير الذي ق��ادوه في
لبنان ،كما شهدت ِ
سيَر نضاالت الكثير من القوميين في ساحات
كثيرة ومواقع كثيرة أنّ الوديعة تحفظ الحزب والعقيدة وتمدّهما
بقوة الدفع التي أرادها سعاده ،وبقاء الحزب والعقيدة اللذين يحمالن
اسم سعاده على قيد الحياة بحضور غير قابل للتجاهل واإلنكار وقد
عصفت باألمة وال�ن��اس ح��روب أفكار وخ�ي��ارات ومتغيّرات أذابت
الكثير من األح��زاب والعقائد ،إنصاف تاريخي مستم ّر لتضحية
س�ع��اده الكبرى وت��رك وديعته وق��ود ح�ي��اة ف��ي ضمائر القوميين
ووجدان األمة ،ونجح القوميون في تجسيد الوديعة في ثالثة أبعاد
يشهد لهم بها أعداؤهم ويحسدهم عليها األصدقاء ،فقضية المقاومة
للمشروع الصهيوني بقيت شعلة ال تذبل في عروقهم وال تنطفئ،
ولهم في ك ّل مراحلها وساحاتها بصمات وومضات وإضاءات تؤكد
حضور وديعة سعاده ،ومثلها تخطيهم للعصبيات لالنصهار في
بوتقة العقيدة التي تذيب الهويات الكامنة للقبائل واألقاليم والطوائف
والمذاهب التي جاؤوا منها ،فصار وجودهم فضيلة أخالقية لحضور
فكرة األم��ة بعدما تغ ّولت العصبيات وهزمت عقائد كثيرة وفككت
أحزابا ً كبيرة ،وبقي القوميون حزبا ً لألمة فوق غربالها ال تغربلهم
العصبيات وال يتغربلون ،أما ثالث األبعاد فإنّ القوميين بقوا حزبا ً
منظما ً حاضرا ً بهيكل جامع لهذا الحضور الذي كانت عظمة وديعة
سعاده أنها حسمت فيهم أمر اإليمان بتفاهة المدّعين لخدمة فكرة
أو أم��ة أو عقيدة خ��ارج نظام انضباط جماعي ط��وع��ي ،يجمع من
مساحات الحريات الفردية التي يتنازل عنها المنضوون في الحزب
تتأسس منها نقطة الحرية الجماعية لألمة ،وتتسع
لتشكيل مساحة
ّ
كلما اتسعت الحركة ،وازداد فعلها في تغيير مسار األحداث.
 في وج��ه التحديات التي يجمع عليها ك� ّل المخلصين لنهضةأمتهم بأنها ثنائية المواجهة مع الصهيونية واإلرهاب ،تتأكد الحاجة
إلى ثالثية سعاده ،حركة مقاومة ،وعبور فوق العصبيات تعبيرا ً عن
إرادة أمة ال بعض منها ،وحزب منظم بدونه يمكن خوض معارك الفكر
بطرق دونكيشوتية ،لكن ال يمكن إطالق حركة فاعلة لترجمة الحرب
مع اإلرهاب والصهيونية ،حرب يستحيل أداؤها وأداء موجباتها دون
جمع مساحات تراكم من الحريات الفردية لحساب مساحة الجماعة
المنظمة وفق االنضباط الصارم قبل البدء بإطالق النار ،وما ال يمكن
إنكاره اليوم أنّ تالمذة سعاده األوفياء هم أبناء حزبه الصادقون مع
عقيدته الذين تبقى بهم العقيدة حركة حية في المجتمع تنتقل عبر
األجيال وفي ساحات النضال ،ففي ساحتي المواجهة مع الصهيونية
الحي على إرادة
واإلره��اب يقدّم حضور القوميين الصارخ الدليل
ّ

األمة ،ليس ألنه يدعي التقدّم على الذين يتصدّرون ساحة المقاومة
أو الحرب على اإلره��اب ،أو المشروع المدني للدولة ،ففي ساحات
القتال يتقدّم حزب الله على الجميع ،لكنه يتعثر عند حدود تموضعه
في ل��ون من أل��وان الطيف مقيّد بالعجز عن اختراقه ،وف��ي ساحة
الدولة المدنية العابرة للطوائف والعصبيات ،يتقدّم نموذج الحكم
في سورية ،لكنه نموذج يحمل أوزار وجوده في الحكم وما يلحق به
من جراء ذلك من أدران االنتهازيين والمتسلّقين ،وترهّل المصالح
والمناصب ،بالتالي ضعف وهج الفكرة وبريقها ،ويشكل وجود
القوميين الصارخ في الساحتين عالمة وشهادة يحتاجها حزب الله
وتحتاجها الدولة السورية الكتمال عناصر صدق الخيار وسالمته،
ألنّ الحضور القومي الفاعل هنا ليس مج ّرد إضافة في المشهد بل
تعبير عن استنهاض لقوى في األمة ال يكتب النصر للمشروعين من
دونها ،وال يمكن استنهاضها بغير حضور القوميين عقيدة وكفاحا ً
وتضحيات ،بالتالي حزبا ً منظما ً تشهد لحضوره الساحات.
 في مناقشة المبادئ التي تركها س�ع��اده ،يسهل التع ّرف إلىالكثير م��ن األس �ب��اب ال�ت��ي تمنح القوميين ف��رص ال�ش�ع��ور بفرح
االنتماء ،سواء في هوية األمة ،أو وضوح وسالمة البناء العقائدي،
أو متانة منظومة القيم األخالقية ،لتصير القضية الوحيدة أمامهم
هي أداء األمانة لوديعة سعاده في إشراقاته التي تض ّمنتها لحظاته
الفاصلة من التأ ّمل بين قرار الموت ولحظة التنفيذ ،أمانة االنضباط
في ح��زب من دون��ه يصير اإليمان العقائدي ترفا ً ول�غ��واً ،واألمانة
هنا ليست وعدا ً من سعاده بأنّ حزبه سيشبهه ليشعر المنتسبون
بسهولة ويسر التضحية في لحظات األداء ،بل هو تحذير مسبق من
أنّ لحظات األداء التي تنتظرهم هي لحظات تشبه لحظات سعاده
التي تركها وديعة للقوميين ،ليتساءلوا أمام ك ّل مأخذ أو اعتراض أو
احتجاج ،إن كانوا صادقين للعقيدة واألمانة ،أيهما يخدم العقيدة أكثر
الجلوس على الرصيف أم النضال من داخل المنظومة الجماعية التي
اختارها لهم سعاده ،ويقارنوا التضحية التي سيبذلونها لقرار البقاء
في منظومة التنازل عن بعض يكبر ويصغر من مساحات حرياتهم
الفردية لحساب البناء الذي أرادهم سعاده من بناته ،أمام التضحية
التي بذلها سعاده ،ليكتشف المغادرون أنهم مهما امتلكوا من ذرائع
وبيّنات وأسباب للغضب واالحتجاج أنّ المغادرة تشبه استعداد
سعاده لطلب البراءة ونيل الحياة بدالً من وقفة العز التي اختارها
ليتمكن من القول إنّ حزبه سيبقى حياً ،بعيدا ً عن سعي مصطنع
للبطولة ال يساوي شيئا ً أمام حبل المشنقة الذي ال يعادل شيئا ً مما
يواجهه ك ّل تح ّمل لضغط الصعوبات والمتاعب التي يمكن أن يجدها
المناضلون في حزب األمة والعقيدة.
 ت�لاش��ت عقيدة س�ق��راط وم��درس�ت��ه وح��رك�ت��ه ،فبقيت بطولتهش�ه��ادة لعظمته وح�ي��دة ب ��اردة ،وبقيت عقيدة المسيح وحركته،
على رغم تح ّول الكثير من حضورها إلى طقوس ،ومن حق الكثير
م��ن القوميين أن ي�ع�بّ��روا ع��ن رفضهم ت�ح� ّول حزبهم إل��ى كنيسة
وطقوس ،لكن األكيد أنّ روح المسيحية المتجدّدة ما كانت لتولد
في قلب التاريخ مرات عدة لو كان تالمذة المسيح كتالمذة سقراط،
وحرصهم على بقاء المسيحية إط��ارا ً منظماً ،ويعرف العقائديون
أنّ االرتقاء بأداء حزبهم هو ببقائه أوالً وفاعليته ثانيا ً ثم من داخل
المنظومة الحزبية البدء بطرح السؤال ،لماذا ال يكون الحزب ثالث
الثنائي الذي تمثله الدولة السورية وحزب الله ،في حرب يقول ك ّل
ش��يء فيها إنّ القوميين هم ثالث أض�لاع ه��ذا المثلث ال��ذي يسهل
انتصاره باكتمال أضالعه كمثلث ،ينتظر حضور القوميين بحجم
ومكانة تجسيد وديعة سعاده ،وألجل أدائها يحق القول للمنكفئين
تعبا ً أو حنقا ً أنهم لم يستحضروا في قرارهم المصيري بحق الحزب
والعقيدة ،لحظات سعاده األخيرة ولم يطرحوا على أنفسهم السؤال
ليقارنوا ما ينتظرهم لو دعموا مسيرة حزبهم بدالً من االنكفاء ،بما
كان ينتظر سعاده.
 ه��ذا ال �ي��وم دع ��وة ت��أ ّم��ل إل��ى القوميين ب��دم س �ع��اده ولحظاتإشراقاته األخيرة ومراجعة صادقة معه ،لمن هم يواصلون المسيرة
في الحزب ،كيف يصير الحزب أش� ّد شبها ً بسعاده واستحضارا ً
إلشراقاته ،ولكن خصوصا ً للذين غ��ادروا القطار لمراجعة القرار
باستحضار الوديعة وإعادة النظر في الخيار ...أنا أموت أما حزبي
باق ...لم يكذب سعاده فهل يحق لبعض المنتمين إليه قتله مرتين؟
ناصر قنديل

هل تكون انتفا�ضة ( ...تتمة �ص)1
قبل الخوض في اإلجابة ال ب ّد من التذكير
بأن العماد يجد نفسه اليوم وبعد  25سنة على
اتفاق الطائف ،ملزما ً أدبيا ً بخوض مثل هذه
االنتفاضة –الثورة ضد نظام سياسي أرسي
على ذاك االتفاق – الخديعة التي انتزعت من
المسيحيين «سلطة حكم لبنان والسيطرة على
مقدرات الدولة» ،وارتضوا هم بذلك آملين أن
يقوم مكان نهج االستئثار والحكم المنفرد الذي
كان يمارسه رئيس الجمهورية الماروني ،نهج
المشاركة والحكم الجماعي المتمثل بمجلس
الوزراء الذي تم النص على أن يشكل بمراعاة
التوازن بين جميع الطوائف وأن يتولى مجتمعا ً
السلطة التنفيذية في البالد.
هذا في النص ،أما في الواقع العملي التطبيقي
فقد شهد لبنان مرحلتين :مرحلة ال��وج��ود
السوري ال��ذي م��ارس ضبطا ً للممارسة منع
فريق لبناني من تجميع السلطة بيده ،ومرحلة
ما بعد الخروج السوري التي أظهرت حقيقة
الطائف وخلفيته وان��ه كان خديعة محبوكة
لنقل السلطة من رئيس الجمهورية الماروني
إل��ى رئيس ال���وزراء السني ،ال��ذي ال يعين إال
بقرار سعودي والذي يحكم منفردا ً ومستأثرا ً
رضي اآلخرون أم اعتكفوا ...وعبارات الحريرية
السياسية في هذا المجال االستعالئي شهيرة
من قبيل «طويلة ع رقبتهم»« ...البلد ماشي.
ي��ح��ك��وا»« ...م��ا ب��رف لي ج��ف��ن» ...يستقيلوا
منضل ماشيين» (قصدهم عن جميع وزراء
الشيعة).
لقد جعل ن��ظ��ام ال��ط��ائ��ف م��ن لبنان وفقا ً
لتطبيقه ب��ع��د  2005ع��ل��ى ي��د ال��ح��ري��ري��ة
السياسية أمارة من أم��ارات المملكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة م��ع خ�ل�اف ب��س��ي��ط ه��و أن في
السعودية يلزم األمير باإلقامة في إمارته أما
هنا ف��ان األمير المعين يقيم في السعودية
أي��ض�ا ً حيث ب��ات السعودي سعد الحريري
الذي يحمل جنسية لبنانية أيضاً ،هو الممثل
أو األمير الذي ينفذ قرار المملكة بحق لبنان.
فالسعودية بعد ال��خ��روج ال��س��وري راح��ت
تنظر إلى لبنان ليس على أساس أنه جزء من
فضائها االستراتيجي فحسب بل على أساس
أنه جزء من ممتلكاتها خصوصا ً بعد أن تمكنت
وفي شكل احتيالي وعبر أموالها ومندوبها
رفيق الحريري أن تشتري العاصمة بيروت
تحت عنوان شركة سوليدير.
لكن ما نغص على السعودية هذا األمر كان
وجود حزب الله والمقاومة التي نظمها حيث
رأت فيه قنبلة موقوتة قد تنفجر بمخططها
في لبنان في أي لحظة ،وعلى رغم أن الحزب
تحاشى إثارة المملكة أو استفزازها ال بل نجده
في أكثر من مرة أبدى تنازال ً أو مرونة زائدة في
التعامل مع الوضع إال أن السعودية استمرت

على حذرها العلني وعدائها الخفي لحزب الله
الذي تراه جزءا ً من «عدوها اإليراني» لذا راحت
تعمل المستحيل لتطويقه ومحاصرته وإيذائه
ولم يكن االفتراء عليه بجريمة قتل الحريري
إال واح��دا ً من تلك السلوكيات .والمالحظ أن
مصالح السعودية ومصالح «إسرائيل» تالقت
تطابقا ً في العداء لحزب الله فكان التعاون
الوثيق بينهما هنا موضوعا ً إضافيا ً يضاف إلى
رزمة المواضيع األخرى.
أما العماد عون فقد شكل للسعودية «عدواً»
آخ��ر تتجدد ع��داوت��ه وتتفاقم من مرحلة إلى
مرحلة ،ففي البدء كانت عداوته بسبب رفضه
الت��ف��اق الطائف أي رف��ض�ا ً ضمنيا ً للسيطرة
السعودية ،ث��م كانت ع���داوة ج��دي��دة عندما
طالب بتطبيق ما تبقى لرئيس الجمهورية من
صالحيات تحفظ للوجود المسيحي فعاليته
المبتورة ،ففسرت مطالبته بأنها محاولة
لالنتقاص من سلطة رئيس الحكومة وبالتالي
من الدور السعودي ،لكن الطامة الكبرى كانت
عندما وقع العماد عون التفاهم مع حزب الله
الوثيقة التي أكدت على سيادة لبنان واستقالله
(رفض الهيمنة الخارجية بما فيها السعودية)
وعلى مقاومة «إسرائيل» لمنعها من االعتداء
على لبنان.
ومع هذا الفاهم وعطفا ً على الماضي بات
العماد عون عدوا ً للسعودية يهدد بطروحاته
وسلوكياته «االستعمار السعودي للبنان»
فكان ق��رار السعودية بتهميشه ومحاصرته
إلى حد شطبه إن أمكن من المعادلة اللبنانية،
ومن أجل هذه األهداف مارست السعودية ضد
العماد عون والفريق الذي يمثل سياسة كيدية
مركبة من خداع سياسي ترجمت لقاءات ووعود
تبين زيفها ،ومحاصرة تمثلت بمنعه من تحقيق
أي مطلب أو مصلحة أو مكسب حتى ولو كان
تعيين موظف بسيط في الدولة.
كانت السعودية تظن وما زال��ت كما يبدو،
أن مسألة لبنان مسألة فرعية تحسم بساعات
بعد حسم ال��وض��ع ال��س��وري ،ول��ذل��ك ق��ررت
إدارة الملف اللبناني وفقا ً لقاعدتين ،األولى
المحافظة على السلطة واإلمساك بها من غير
أي تنازل أو مشاركة مع أح��د حتى ول��و أدى
األمر إلى تعطيلها ،تأجيل إعادة تشكيل إنتاج
المؤسسات الدستورية حتى «إسقاط الدولة
السورية» وعندها تفرض هي من تشاء في شكل
منفرد ال يضطرها السترضاء أحد .وترجمة لهذا
القرار كانت المواقف المعطلة النتخابات رئاسة
الجمهورية وتأجيل االنتخابات النيابية وقبلها
تعطيل مجلس ال��ن��واب ث��م تشكيل الحكومة
الحالية التي تريد منها السعودية أن ترسي في
ممارستها أعرافا ً تجعل من رئيس الحكومة هو
كل السلطة في لبنان من غير حاجة إلى رئيس

جمهورية أو مجلس نواب.
أما العماد عون الذي يدرك جيدا ً كل ما ذكرنا
فإنه يقرأ المشهد الدولي واإلقليمي خالفا ً أو
عكس ما ت��راه السعودية ،فالسعودية اليوم
كما نراها ويراها معظم االستراتيجيون الذين ال
تتعطل قدراتهم التحليلية واالستقرائية بالمال
السعودي ،في حالة انحسار وتلقي الهزائم،
انحسار فضائها االستراتيجي الحيوي بدءا ً من
العراق إلى اليمن واهتزاز مواقعها في الخليج
فضالً عما أصابها في شمال أفريقيا ،وهزائم
عسكرية يكفي للداللة على عمقها مراقبة ما
يجري في اليمن وسورية.
وألن القائد العسكري الحاذق استراتيجيا ً
يو ّقت هجومه في لحظة بدء تراجع الخصم
وسقوطه عن القمة ،فإننا نرى أن العماد عون
أح��س��ن ف��ي توقيت انتفاضته ،وأح��س��ن في
التحضير لها وأحسن باختيار بعض شعاراته،
س��ل��وك يجعل م��ن ف��رص نجاحه ف��ي «ح��رب
اإلصالح والتغيير» وإعادة التوازن إلى النظام
السياسي اللبناني ف��ي شكل يكون فيه أقل
تبعية للخارج ،فرص عالية االحتمال وتبقى
مسألة اإلرادة في المتابعة والقدرة على التحمل
لبعض الوقت.
إن نجاح عون ممكن خصوصا ً أن السعودية
دخلت في م��دار الهزائم أم��ام محور له وجود
فاعل في لبنان لن يمكنها أن تعوض خسارتها
وتستفرد بلبنان ،وأن نظام الطائف السعودي
ال��ذي شكل صك ملكية سعودية للبنان وفقا ً
لتطبيقه المنحرف المخادع ،هو نظام يستحيل
اس��ت��م��راره ول��ه��ذا ق��د نطرح ال��س��ؤال بصيغة
أخرى ،ما حجم انتصار عون المحتمل؟
اإلجابة هنا تعيدنا إلى المنطقة ،فاألمر ليس
محصورا ً في لبنان على رغ��م ان��ه في ظاهره
مطالبة بحقوق المسيحيين ،وهو في العمق
متركز على موقع لبنان على خريطة المنطقة.
فهل يكون سعوديا ً أم معاديا ً للسعودية أو
منطقة تعايش السعودية مع خصومها؟ أمر
ال يمكن اإلج��اب��ة القطعية عليه اآلن وإن كنا
نجنح إلى الفرضية الثالثة التي تعني نهاية
عهد الطائف السعودية وض��رورة البحث عن
نظام جديد يترجم هذا التعايش والمساكنة...
والمسألة تتطلب بعض الوقت الذي ال يقاس
باأليام واألسابيع.
لكن ما نؤكد عليه اليوم بأن «انتفاضة العماد
ع��ون» تعني كل لبنان وهي انتفاضة وطنية
مشروعة حتى ولو رفعت شعارات طائفية ألن
االستقرار الوطني يتطلب عدالة وال عدالة مع
تهميش طائفة أو فئة .وأن انتصار عون سيرتد
على لبنان كله إيجاباً ،أما الخسارة فهي تعني
تكريس االنتداب السعودي للبنان.

العميد د .أمين محمد حطيط

«ال�صداقة الفل�سطينية ـ الإيرانية» تدعو
�إلى �إحياء يوم القد�س بم�سيرات في ّ
كل مكان
ك ّررت جمعية الصداقة الفلسطينية ـ اإليرانية ،في
بيان« ،النداء إلحياء مسيرات وتظاهرات يوم القدس،
في ظ ّل ارتفاع منسوب الصعوبات والتحديات التي
تتزامن مع ال��م��ؤام��رات والعواصف المستندة إلى
الجهل والحقد لتدمير مقدرات األمة وتفتيتها وتغييب
قضية فلسطين والقدس وانهائها وإطالة عمر الكيان
الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين».
وأكدت «أنّ الشعب الفلسطيني لن يضيّع البوصلة
الحقيقية للجهاد والمقاومة التي ستبقى مستمرة
ومتصاعدة ما دام االحتالل الصهيوني جاثما ً على
أرضنا المباركة».
ودعت «ك ّل القوى والفصائل الفلسطينية إلى الوحدة

كسالح قوي وفاعل في مواجهة االحتالل وإرهابه،
وإحياء يوم القدس في ك ّل األماكن والساحات كيوم
للوحدة اإلسالمية والوطنية ودعم المقاومة وتأكيد
صوابية نهجها في عملية التحرير وتحقيق االنتصار».
وشدّدت على «أنّ القدس ستبقى قبلة المجاهدين
وشعلة األح��رار وملهمة الث ّوار القابضين على جمر
المقاومة في مواجهة االحتالل».
وحيت «جماهير األم��ة وأح���رار العالم الداعمين
للمقاومة وفلسطين واألس��رى الصامدين في سجون
االحتالل».
من جهة أخ��رى ،أقامت الجمعية وفصائل الثورة
الفلسطينية إف��ط��ارا ً رمضانيا ً في قاعة الشعب في

مخيم شاتيال تحدث فيه أمين سر الجمعية عبدالله
فارس ،ثم ألقى المسؤول عن العالقات السياسية في
«الجبهة الشعبية لتحرير فلطسين» أبو جابر لوباني
كلمة فصائل الثورة حيا فيها «األسرى الصاميدن في
سجون االحتالل والمقاومين في فلسطين ولبنان وأي
ساحة مواجهة» ،وحيّا أيضا ً «الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية التي تدعم الشعب الفطسطيني وحقوقه».
ودعا إلى «الوحدة الفلسطينية وإنهاء االنقسام وحماية
المخيمات الفلسطينية في لبنان وتحصينها ودعم
أبنائها».
وكانت الجمعية أقامت إف��ط��ارا ً لأليتام وعوائل
الشهداء.

«المرابطون» تن�صح الحريري ا�ستبدال الإفطار
بتوزيع المياه والغذاء ً
مجانا
اع��ت��ب��رت ح��رك��ة «ال��ن��اص��ري��ي��ن المستقلين
المرابطون» ،في بيان إثر اجتماع لهيئتها القيادية
برئاسة أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان« ،أن
التيار الوطني الحر ورئيسه العماد ميشال عون
طليعة وطنية وركن أساسي من مسيحيي المشرق،
الذين يرسخون انتماءهم إلى العروبة اإلنسانية
الجامعة.
وال يمكن أن نتفهم كيف يمكن لهذا الواقع الشعبي
اللبناني العربي أن يدعو إلى احتجاجات جماهيرية
تحت شعار طائفي يختصر هموم وشجون ورفض

كل اللبنانيين بمطلب إحقاق الحق للمسيحيين فقط،
وكأن باقي المواطنين هم فئة ثانية في هذا النظام».
واعتبرت أنه «ك��ان من األج��در استمرار خوض
ع��ون لمعركة رئاسة الجمهورية تحت شعارات
وطنية جامعة وإصالحات جذرية وبرامج إحقاق
الحق لجميع المواطنين على السواء».
ودع��ت الحركة «العماد ع��ون وأهلنا في التيار
الوطني الحر لعدم التظاهر كمسيحيين فقط ،وهذه
قمة الخطورة في زمن المذاهب والطوائف» ،داعية
إلى «أن نخرج من هذا الطرح المذهبي والطائفي

وأن نم ّزق إعالن النوايا ،ولنخرج جميعا ً إستنادا ً إلى
برنامج وطني شامل إلسقاط هذا النظام وإعادة بناء
لبنان الوطن النهائي العربي الجامع لكل أبنائه بكل
أطيافهم االجتماعية والسياسية تحت مبدأ العدالة
وتكافؤ الفرص للجميع».
واستغرب دع��وة الحريري «ألهلنا في بيروت
والمناطق إلى إفطار مركزي يظهر فيه عبر الشاشات
لينظر ويتخذ المواقف المحرضة على الفتنة»،
ونصحته الحركة بأن «يستبدل اإلفطار المركزي
بتوزيع المياه والغذاء مجانا ً ألهلنا».

بوتين يلتقي روحاني ( ...تتمة �ص)1
ثقله إلن�ج��ازه��ا ،وه��ذا يستدعي ف��ك االشتباك عند العماد ع��ون بين
قضيتي تعطيل الحكومة وتعطيل المجلس النيابي ،إال إذا كان عون
ال ي��رى ف��ي األف��ق ف��رص ح�ل��ول ويكتفي بتحقيق مكاسب بتجميع
الشارع المسيحي وراءه ،ليربط ك� ّل حلحلة الحقة بالتفاوض معه
كممثل للمسيحيين ،يسير وراءه ك ّل قادة األحزاب والرأي في الشارع
المسيحي برضاهم أو من دون رضاهم ،وف��ي ه��ذه الحالة سيكون
األه ّم هو نجاح القيادات العسكرية واألمنية برسم ضوابط تمنع تح ّول
الشارع إلى فتيل انفجار.

المنازلة الكبرى

تبدأ اليوم المنازلة الكبرى عند التيار الوطني الحر ،بعدما نفذ العونيون
أمس البروفة بمسيرات سيارة جابت المناطق اللبنانية ،فرئيس التيار الوطني
الحر اتخذ قرارا ً ال رجوع عنه بخوض معركة ضد االنتداب السعودي في لبنان،
وإسقاط الطائف ألن القصة لم تعد قصة رئيس جمهورية وال قانون انتخاب بل
السرقة الموصوفة لحقوق المسيحيين وخطف صالحيات الرئاسة.
في غضون ذلك ،مضى رئيس الحكومة تمام سالم في عقد جلسة مجلس
الوزراء متمسكا ً بصالحياته ،وانطالقا ً من حرصه على التوافق من دون تعطيل،
ومن تشديد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة العمل من قبل الجميع
لمصلحة الوطن.
إال أن الجلسة ال يبدو أنها ستكون هادئة مع إص��رار التيار الوطني الحر
بوزيريه على طرح آلية عمل الحكومة في بداية الجلسة قبل أي أمر آخر،
وبوجوب عدم البحث في جدول األعمال قبل إقرار بند التعيينات ،والكف عن
انتهاك حقوق المسيحيين واحترام صالحيات رئيس الجمهورية.

حزب الله متضامن مع عون

وكان الفتا ً أمس االجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية وضم وزراء
«التيار الوطني الحر وتيار المرده وح��زب الطاشناق وح��زب الله» للبحث
في التطورات السياسية في لبنان وتنسيق المواقف قبل الجلسة التي أكد
المجتمعون المشاركة فيها.
وأكد وزير الخارجية جبران باسيل تضامن حزب الله و»التغيير واإلصالح»
بملف األزمة الحكومية ،فنحن أمام سرقة موصوفة وعملية خطف لصالحيات
رئيس الجمهورية ،ويتم السعي حاليا ً إلى سلب الوكالة المعطاة لمجلس
الوزراء وإعطائها إلى رئيس الحكومة» .ولفت باسيل إلى «أن شعار التوافق
الذي رفعته حكومة سالم عند نشوئها استبدلته بشعار التحدي».

ال ضرر في االختالف

وفيما غاب وزيرا حركة أمل عن اجتماع قصر بسترس ألن ال علم لهما باللقاء
ولم يدعيا إليه .أكدت أوساط سياسية لـ«البناء» «أن العالقة بين حزب الله
وحركة أمل عالقة استراتيجية تنسحب على كل القضايا االستراتيجية الكبرى
وهي ال تصل إلى تماهي الحزب في الحركة أو الحركة في الحزب ،بل لكل منهما
خياراته المحلية وهامش حركته الداخلية التي تبقى تحت سقف القضايا
االستراتيجية الكبرى» .وشددت األوساط على «أن الطرفين يعلمان جيدا ً أن
المصلحة الوطنية تفرض هذه الثنائية أي وحدة الموقف ،وألن الرئيس بري في
موقفه من الحكومة ومن مطالب العماد عون ال عالقة له بالقضايا االستراتيجية
الكبرى ،فإنه ال يرى ضررا ً في االختالف مع حزب الله في هذا الشأن ،كما أن
حزب الله ال يرى ضررا ً في التباين مع بري في المسائل الفرعية طالما أن ذلك
ال يؤثر على المسائل االستراتيجية الكبرى ،فالمسألة تبقى في تحديد طبيعة
الموضوع بين االستراتيجي والمحلي».

لقاء المشنوق – الحاج حسن

وأشار وزير البيئة محمد المشنوق لـ«البناء» إلى «أن الرئيس سالم ملتزم
بالدعوة إل��ى جلسة لمجلس ال���وزراء اليوم وبجدول األعمال ال��ذي حدده
وسيفسح المجال لجميع األطراف لنقاش آلية عمل الحكومة وبند التعيينات
وبعدها سيصار إلى الدخول في بنود جدول األعمال ألنه ال يمكن تعطيل أعمال
ومصالح المواطنين بسبب الخالف على آلية العمل».
وشدد المشنوق على أنه «إذا كان بعض األطراف ينتظرون من الرئيس سالم
التخلي عن صالحياته في هذا األمر فلن يحصل ذلك ،فسالم هو رئيس الحكومة
وليس رئيس القوى السياسية في الحكومة وهو حريص على إعطاء الفرصة
لجميع األطراف للتعبير عن رأيها ،الفتا ً إلى «أن المواقف ما زالت متباعدة ،إال
انه كشف أن االتصاالت التي حصلت حتى اآلن تركز على أن تحافظ جلسة اليوم
على الهدوء وأنه ال يمكن أن تأخذ األقلية األكثرية إلى موقع مخالف إلرادتها».
واستهجن المشنوق تصريحات الوزير جبران باسيل بعد االجتماع في
وزارة الخارجية ،معتبرا ً انه كالم غير منتظر من قوى سياسية نعرف تاريخها،
وطالب حزب الله بإيضاح الموقف من هذا الكالم .وأعرب عن عدم اعتقاده بأن
تصدر عن حزب الله هذه العبارات التي تهجمت على الرئيس سالم».
وعلمت «البناء» «أن لقا ًء حصل بين وزير الزراعة حسين الحاج حسن
والوزير المشنوق على مدى ساعة ونصف الساعة ،وكان هناك اتفاق على
ضرورة معالجة الوضع بكل هدوء في جلسة اليوم وأنه ال بد من الدخول إلى
بحث جدول األعمال».
وكان رئيس الحكومة التقى أمس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط الذي لم ير مبررا ً لتعطيل جلسات مجلس الوزراء التي تدار بحكمة
وإدارة الرئيس س�لام .وك��ان جنبالط أج��رى اتصاال ً برئيس تكتل التغيير
واإلصالح ،أوضح خالله «أ َّنه لم «يغدر به» وأن المبادرة التي تقدم بها وتتعلق
بملف التعيينات األمنية لم يكتب لها النجاح لظروف متعددة .واستقبل
سالم أيضا ً وزراء حزب الكتائب برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل،
الذي حمل إلى سالم مبادرة تتعلق بآلية العمل الحكومي وفق اإلجماع وعدم
التعطيل.

العونيون إلى السراي

إلى ذلك استبق التيار الوطني الحر جلسة الحكومة بمسيرات سيارة
وبدأ مناصروه تلبية لدعوة العماد عون تنفيذ احتجاجات شعبية احتجاجا ً
على أداء الحكومة ،وتعدي رئيسها على صالحيات رئيس الجمهورية.
وتوافد العونيون من مختلف المناطق اللبنانية حيث تجمعوا أم��ام هيئة
القضاء في نهر الموت ،وجابت مسيرات سيارة مناطق بيروت ،جسر األشرفية

– الدكوانة ،المتن ،شوارع جونيه  -باتجاه الكسليك  -زوق مكايل – عينطورة
 عين الريحانة  -جعيتا ،وزوق مصبح ،الطريق الساحلي باتجاه الصفراء-ال��ب��وار -والعقيبة  -س��وق جبيل ،منطقة البترون  ،وزحلة ،الصالحية-
الزهراني -صيدا – جزين ،رافعة األعالم اللبنانية وأعالم «التيار» على وقع
األناشيد.

هل تنضم مكونات  8آذار
بعد «الفطر» إلى تحرك التيار؟

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أننا باقون على مطالبنا المحقة
ولن نتراجع عنها ،ولفتت المصادر إلى «أن الحكومة ال تستطيع أن تعمل من
دون التوافق الذي تأسست عليه» ،مشيرة إلى «أن الوزيرين باسيل والياس
بوصعب سيطرحان في بداية الجلسة آلية عمل الحكومة ،وعلى ضوء مسار
الجلسة سيوجه العماد عون كلمة غير متلفزة إلى العونيين يحدد خاللها وجهة
تحركهم».
وإذ لفتت إلى «أن تحرك اليوم مرهون بعمل مجلس ال��وزراء وأداء رئيس
الحكومة الذي بات يتصرف وكأنه الحاكم ،شددت على «أن تحرك العونيين
اليوم سيكون باتجاه السراي الحكومية ،وسيبقون معتصمين أمامها إلى ما
بعد عيد الفطر» ،مشيرة إلى «أن اعتصام السراي يتماهى مع مطلب حزب الله
من رئيس الحكومة ،الدعوة إلى جلسة إلى ما بعد عيد الفطر» .ولفتت المصادر
إلى «أنه في حال دعا الرئيس سالم إلى جلسة بعد العيد ،وتكرر السيناريو
نفسه ،فإن تحركات الوطني الحر لن تقتصر عليه بل ستنضم إليها مكونات
أخرى من فريق  8آذار».

ترقب لكلمتي نصر الله والحريري

وفي السياق نفسه ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن كلمة األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم غد الجمعة ستكون مفصلية وسيؤكد
خاللها السيد نصر الله الدعم والتأييد لما يقوم به العماد عون ،وإلى ترقب كلمة
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لكيفية تعاطيه مع أداء رئيس الحكومة إن
كان سيؤيد ما يقوم به ،أو سيتمايز عنه» ،غامزة من «أن الهجوم في الساعات
القليلة الماضية انصب على الرئيس سالم ،فالتسوية إذا نجحت ،فإنها ستأتي
بالرئيس سعد الحريري «األقوى سنياً» رئيسا ً للحكومة والعماد ميشال عون
«األقوى مسيحياً» رئيسا ً للجمهورية».
وبرز أمس تأكيد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
قاووق «أن األزمة الحكومية يعود سببها إلى الفيتو السعودي على ترشيح
العماد عون ،بالتالي بداية الحل ،والحل الجذري لألزمة الحكومية والتوتر
السياسي في البلد إنما يكون برفع الفيتو السعودي عن ترشيح عون ،فلبنان
ال يحتمل خطاب التحريض المذهبي وال نهج االستئثار واإلقصاء».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته عن رجائي اديب الحسني لموكله
حسين عبد الكريم حجار شهادة قيد بدل
ضائع بالقطعة  2تكميلي  134وتكميلي
 151من منطقة القاع وادي الخنزير.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما

امين السجل العقاري المعاون
بعلبك -الهرمل
مايا شريف

إعالن
امانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود مؤسسة تجارية
بناء للطلب تاريخ  2015/6/25تقرر
شطب قيود المؤسسة التجارية المعروفة
باسم «مؤسسة خير نجيب الغصين»
المسجلة تحت رقم  1979/218لكل ذي
مصلحة االع��ت��راض خ�لال عشرة أي��ام من
تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  2قواطع  66ك.ف .مثلثة االقطاب
ن��وع خارجي قطع في الغاز  ،SF6وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط االدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
ال��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة االدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  30تموز  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1297

اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته مفوضا بعقد البيع ع��ن كميل
مسعود الحاج حسين الوريث عن مسعود
دعيبس الحاج حسين لمورثه دعيبس
الحاج عباس الحاج حسين سندي تمليك
بدل ضائع بالعقارين رقم  3160و3163
الهرمل.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون
بعلبك -الهرمل
مايا شريف
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إعادة اعالن
تعيد مصلحة األب���ح���اث العلمية
الزراعية إجراء مناقصة عامة بواسطة
الظرف المختوم لتلزيم تجهيز مختبر
ال��ص��ح��ة ال��ح��ي��وان��ي��ة ف���ي م��ح��ط��ة تل
العمارة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الخميس الواقع بتاريخ 2015/8/6
فعلى م��ن يهمة األم��ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخ عنه
في محطة تل العمارة -ري��اق -البقاع
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار-
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن
أوق��ات ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل
نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف
ليرة لبنانية .ترسل العروض مباشرة
باليد إلى إدارة مصلحة األبحاث العلمية
في محطة تل العمارة -ري��اق -البقاع
خ�ل�ال ال����دوام ال��رس��م��ي ع��ل��ى أن تصل
العروض قبل الساعة الثانية عشرة من
آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ إج��راء هذه
المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا الموعد.
تل العمارة في  6تموز 2015
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
1316

