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حمليات � /إعالنات

ر�سالة من �صالح �إلى الجبهة ال�شعبية
في ذكرى اغتيال �أبو علي م�صطفى
وج���ه أم��ي��ن ع���ام ال��م��ؤت��م��ر ال��ع��ام ل�لأح��زاب
العربية قاسم صالح رسالة إلى نائب أمين عام
الجهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد
بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة على الجريمة
الصهيونية النكراء التي أدّت إلى اغتيال أمين عام
الجبهة القائد أبو علي مصطفى «التي تهدف إلى
إسكات صوته وإره��اب مناضلي الجبهة الذين
ث��اروا لدمائه ،وأطلقوا كتائب المقاومة باسمه
وج ّرعوا العدو الصهيوني الهزيمة والم َذلة في
ك ّل المواجهات التي حققوا فيها النصر للشعب
الفلسطيني على م��دى األراض���ي الفلسطينية
المحتلة».

ووج��ه صالح باسم األمانة العامة للمؤتمر
العام لألحزاب العربية التحية إلى األمين العام
للجبهة المجاهد أحمد سعدات ،وطالب «الهيئات
الشعبية ولجان حقوق اإلنسان واألحزاب والقوى
الشعبية العربية للتحرك من أجل اطالق سراحه
وجميع األسرى من زنزانات العدو الصهيوني».
كما تقدم صالح بـ»أصدق مشاعر التضامن مع
كوادر وأعضاء الجبهة الذين حملوا الراية وساروا
على هدي تعاليم المؤسس الدكتور جورج حبش
وعلى طريق المقاومة التي عبّدها معه الشهيد أبو
علي مصطفى وسقاها بدمائه الزكية لتزهر نصرا ً
وتحريرا ً وعزة وكرامة».

اتفاق على �إزالة الد�شم في عين الحلوة
ودعوة الأهالي للعودة
استمر الهدوء الحذر مخيما ً على مخيم عين
الحلوة ،وفي هذا السياق انفجرت منتصف ليل
أول أمس قنبلة يدوية عند مفرق بستان القدس
قرب سنترال البراق في الشارع الفوقاني من دون
وقوع اصابات .وكان مجهول ألقى القنبلة بهدف
توتير األجواء حيث يشهد المخيم منذ وقف اطالق
النار شائعات يومية لترويع السكان.
على صعيد آخر تتواصل اللقاءات واالتصاالت
بين القيادات الفلسطينية لتثبيت وقف اطالق
النار وضمان ع��دم ع��ودة االشتباكات ،حيث
تواجه هذه المساعي صعوبات ،ألن الوضع في
عين الحلوة صار معقدا ً جداً.
وكان عقد اجتماع في مقر القوى األمنيه في
المخيم وت��م خالله التوافق على إزال��ة الدشم

الساعة الخامسه عصر أمس وإزالة كل أسباب
التوتر وطمأنة االهالي ودعوتهم للعودة إلى
منازلهم .كما جرى التوافق على عقد إجتماع
للجنة االمنية العليا اليوم في قاعة «النور»
لبحث سير ما تحقق من االتفاق.
وفي هذا االطار أكد عضو اللجنة االمنية العليا
عضو القيادة السياسية في منظمة التحرير
الفلسطينية في لبنان عدنان أبو النايف أن «هذا
التوافق جاء نتيجة تفاهم كافة القوى واللجنة
االمنية العليا» ،مؤكدا ً «ضرورة إعادة النظر في
تحصين الوضع الداخلي لمنع تكرار ما حصل
من أحداث مؤلمه خلفت خلفها خسائر بشريه
ومادية ،وختم بدعوة األهالي النازحين بالعوده
إلى منازلهم».

اليمن ي�ستردّ ( ...تتمة �ص)1
الس��ت��ع��م��ال��ه��ا ص���ن���دوق بريد
إليصال رسائلها اللبنانية ،ومن
ج��ه��ة م��ق��اب��ل��ة غ��وغ��ائ��ي��ة الفلتان
لمقود التحركات ال��ت��ي ب��ات في
مستطاع مشاغبين مته ّورين أن
يتحكموا بحماستهم بمصيرها
وأن ي����ه����دّدوا م��س��ت��ق��ب��ل تحرك
طامح إلى تغيير النظام السياسي
ب��ر ّم��ت��ه ،فيكف إذا أرادت قوى
منظمة أن تلعب لعبتها لحرف
التحرك إلى حيث يخدم مخططها
وحساباتها؟
أم��ا التطور الثاني فهو تشكيل
لجان تنظيم تشرف على االنضباط
بخط ال��ت��ظ��اه��رات وسلميتها من
ج��ه��ة وم����ن ج��ه��ة أخ����رى توحيد
الشعارات واألهداف التي يتوافق
ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى اع��ت��ب��اره��ا واقعية
ومتناسبة مع القضايا الساخنة
ال��م��ط��روح��ة ع��ل��ى ع��ات��ق التحرك،
وف����ي م��ق�� ّدم��ه��ا ت��وظ��ي��ف الفشل
الحكومي في ح ّل قضية النفايات
للمطالبة برفع الحكومة يدها عن
الصندوق البلدي المستق ّل الذي
تستخدم أمواله لتغطية صفقات
النفايات ،وإع���ادة مسؤولية ح ّل
ق��ض��ي��ة ال��ن��ف��اي��ات إل����ى البلديات
واالت���ح���ادات البلدية وتنسيق ما
يحتاج إلى جهد على مستوى لبنان
كله في ما بينها ،بصيغ تشبه ما
هو معمول به في كثير من بلدان
العالم ،بتخصيص جزء من المال
ل��ل��ب��ل��دي��ات ال��ت��ي ت��ن��ش��ئ المطامر
وتستقبل النفايات وجزء من المال
ل��ل��ب��ل��دي��ات ال��ت��ي تنشئ المحارق
لألنواع التي تستدعي هذا النوع
م���ن ال��م��ع��ال��ج��ة ،وال��ت��رك��ي��ز على
تدوير النفايات وبيع مخرجاتها
الصالحة للصناعة وال��ت��ي تجعل
من البلديات التي تتوالها مصدرا ً
ل��ع��ائ��د م���ال���ي ل���ل���ص���ن���دوق ،وإل���ى
جانب هذا المطلب «أعيدوا األموال
للبلديات ومعها مسؤوليتها عن
النفايات» ،سيرفع المتظاهرون
دع����وات ال��م��ح��اس��ب��ة للمسؤولين

عن ملف النفايات واالع��ت��داء على
ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن ،وم�لاح��ق��ة تحقيق
شفاف لكشفهم.

حراك شعبي اليوم
وشعارات واقعية

تحتضن س��اح��ة ال��ش��ه��داء عند
ال��س��ادس��ة م��ن عصر ال��ي��وم ح��راك�ا ً
شعبيا ً دع��ت إل��ي��ه حملة «طلعت
ريحتكم» و«بدنا نحاسب» ،بمشاركة
هيئات مدنية وقطاعات نقابية عدة،
ضد الحكومة والطبقة السياسية
الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول
ألزمة النفايات بعيدا ً عن الصفقات
وتقاسم الحصص.
وك��ان��ت حملة «ب��دن��ا نحاسب»
طالبت م��ن أم���ام وزارة الداخلية
بـ»محاسبة م��ن أم��ر ب��إط�لاق النار
وض����رب ال���ن���اس وال��م��ت��ظ��اه��ري��ن
وباستقالة الوزير نهاد المشنوق.
ودعت حملة «طلعت ريحتكم» بدورها
إلى محاسبة كل متورط بإطالق النار
على المتظاهرين وص��وال ً إلى وزير
الداخلية نهاد المشنوق .كما طالبت
الحملة باستقالة وزير البيئة محمد
المشنوق.
وأكد الوزير السابق شربل نحاس
لـ«البناء» أن الشعارات التي يرفعها
المتظاهرون ليست سذاجة ثورية وال
عناوين طوباوية وسقوفا ً غير واقعية
كما يقول البعض ،بل هي شعارات
واق��ع��ي��ة وي��ج��ب أن تطبق وال أحد
يحاول أن يخيف المواطنين من خالل
اإليحاء ب��أن ه��ذه التظاهرات تأخذ
البالد إلى الفوضى وتضعف الدولة
وتؤدي إلى الفراغ الدستوري» ،الفتا ً
إلى «أن ما ارتكبته الطبقة السياسية
الحاكمة من فساد مالي وإداري إلى
غياب المحاسبة وص��وال ً إل��ى أزمة
النفايات التي أسقطت ما تبقى من
هذا النظام ومن هذه الدولة ،هو الذي
ضرب الدستور والدولة».
وأش���ار ن��ح��اس إل��ى «أن تحرك
الشباب اليوم في ساحتي رياض
الصلح وساحة الشهداء نابع من
غضب على سلطة لم تكتف بعدم
توفير فرص العمل لهم وتهجيرهم
فحسب ،فهي ل��م تشبع م��ن سرقة
أبنائها» ،مشيرا ً إلى «أن ه��ؤالء هم
بصيص األم��ل لهذا البلد ،ولكنهم
بالتأكيد يحتاجون إلى قيادة أكثر
خ��ب��رة ت��ك��ون ف��ي مقدمة التظاهرة

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
الحزب السوري القومي االجتماعي
والدته :منيرة جرجس عطية
زوجته :دالية جرجس عبدلله
أبناؤه :شربل – شهد
أشقاؤه :حنا – وسيم – أيمن
شقيقاته :ج��ان��دارك – جنفيف –
جومانة
عمه :عائلة المرحوم نصري إنجيل
أخواله :عائلة المرحوم جبران عطية
– ابراهيم عطية وعائلته – الياس عطية
وعائلته
خالته :اليس عطية وعائلتها
وعموم عائالت إنجيل وعبدلله وعطية ويعقوب وغزالة ونقول وخضرة
وجميع األقرباء واألنسباء ينعون إليكم بمزيد من االعتزاز والفخر

الشهيد البطل

ن�صري ا�سطفان انجيل
المنتقل إلى رحمته تعالى أثناء تأديته واجبه القومي ويدعونكم
لمشاركتهم الصالة لراحة نفسه اليوم السبت في  2015/8/29في تمام
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ،وذلك في كنيسة مار يوحنا المعمدان
في القالطية.
تقبل التعازي في صالة كنيسة مار يوحنا المعمدان في القالطية أيام
األحد واالثنين والثالثاء الواقع في  2015/8/31-30و .2015/9/1
للشهيد الرحمة والبقاء لألمة.

ذكرى �أربعين
في ذكرى مرور أربعين يوما ً على وفاة المأسوف على شبابه

ر�ستم ر�ستم عازار
(مهندس كيميائي)
يقام قدّاس وج ّناز لراحة نفسه
الساعة العاشرة والنصف من صباح غ ٍد األحد الواقع فيه  30آب
2015
في كنيسة مار يوسف – المطيلب (المتن)
عائلة وأهل الفقيد وأنسباؤهم يدعونكم لمشاركتهم الصالة لراحة
نفسه.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارا ً خاصاً.
e-mail: ghaziazar@yahoo.fr

لقيادتهم وتوجيه تحركهم».
واستبعد ت��ك��رار ح���دوث ح��االت
شغب كما حصل يومي السبت واألحد
الماضيين ،مؤكدا ً أن تظاهرة اليوم
ستحافظ على سلميتها ومن سيفتعل
الشغب سيكشف وسيحاسب.
وأشار نحاس إلى «أن هذا التحرك ال
يمكن دمجه مع التظاهرة التي دعا إليها
التيار الوطني الحر ألن تحرك هيئات
المجتمع المدني ليس تحركا ً طائفيا ً
وليس حزبيا ً بل مدنيا ً ووطنياً».

ال حل إال بإسقاط النظام
الطائفي وقيام دولة مدنية

وأكد رئيس التيار النقابي المستقل
حنا غريب لـ«البناء» ان��ه سيكون
رأس ح��رب��ة ف��ي م��واج��ه��ة سلطة
الفساد واإلف��س��اد» .وش��دد على «أن
هذا التحرك يختلف عن التحركات
األخرى على رغم أحقية كل المطالب
التي كنا نتظاهر من أجلها لكن أزمة
النفايات طاولت كل منزل لبناني،
إذ يمكن إيجاد حل للمياه بالشراء
والكهرباء من خالل المولدات ،غير أن
الحلول الفردية للنفايات مستعصية
ومستحيلة ،وب��ات اللبناني أم��ام
أمرين إم��ا العيش تحت الزبالة أو
ال��ت��ح��رك» .ودع��ا غريب المراهنين
على هذه الطبقة السياسية الفاسدة
ال��ت��ح��رك م��ن أج��ل مصلحتهم أوال ً
ومصلحة الوطن ،وأبدى ارتياحه إلى
انضمام البلديات إلى التظاهرات.
وإذ اعتبر أن ما يجري يؤكد الفشل
ال��ذري��ع لكل السياسة االقتصادية
ش��دد على «أن ال ح��ل إال بإسقاط
النظام الطائفي وقيام دول��ة مدنية
ال تهجر أبناءنا وتهتم بالخدمات
الصحية واالجتماعية» ،الفتا ً إلى
«أن الباب مفتوح أمام كل اللبنانيين
للتظاهر تحت راي��ة العلم اللبناني
السترجاع الحقوق التي اغتصبتها
السلطة السياسية الفاسدة» .وسأل
كيف لسلطة سياسية أن تتحرك
ل��ض��رب ال��ح��راك ال��م��دن��ي»؟ مبديا ً
تخوفه م��ن أن تفجر ه��ذه السلطة
الوضع ،فهذه الطبقة السياسية ال
تريد بديالً ديمقراطيا ً عنها».

االستقرار األمني
من المقدسات

ون���ب���ه وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد
المشنوق في مؤتمر صحافي إلى
ضرورة االنتباه إلى مجموعة حاقدة
ستشارك اليوم في التظاهرة حرصا ً
على سلميتها  ،موضحا ً أن هناك
ش��ع��ارات منع نشرها حفاظا ً على
السلم األهلي.
وأك��د قائد الجيش العماد جان
ق��ه��وج��ي خ�ل�ال ت��ف��ق��ده ال��وح��دات
العسكرية المنتشرة على الحدود

الشمالية،عدم السماح أليّ ك��ان،
بالخلط بين المطالب الشعبية
ال��م��ح � ّق��ة ،وال��ت��ع��دي ع��ل��ى أرواح
ال��م��واط��ن��ي��ن وممتلكاتهم ،وعلى
ال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة،
ب��ال��ت��ال��ي ت��ع��ري��ض م��س��ي��رة السلم
األهلي للخطر ،فالجيش لن يسمح
للخارجين على القانون باستدراج
هذه التظاهرات إلى فوضى أمنية،
تهدّد المكتسبات الوطنية ،ومصالح
اللبنانيين جميعاً ،الف��ت �ا ً إل��ى أن
االستقرار األمني في البالد ،هو من
المقدسات التي ال يجوز التالعب بها،
كونه المدخل الوحيد للعبور بالوطن
إلى أيّ إصالح أو تطوير منشود.

عون يعطي المساعي
مهلة أسبوع

وف��ي سياق متصل ،رف��ض رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون مشاركة التيار الوطني الحر في
التظاهرة التي دع��ت إليها منظمات
المجتمع المدني .ودع��ا عون التيار
الوطني إل��ى التظاهر ي��وم الجمعة
المقبل في الساعة الخامسة والنصف
في ساحة الشهداء للمطالبة باإلصالح
ومحاربة الفساد .وأكد أن الشرعية
وال��ق��ان��ون��ي��ة م��ف��ه��وم��ان ض��روري��ان
لممارسة الحكم وتحصينه ،مشيرا ً
إلى أن ما من حاكم يمكن أن يعتبر
شرعيا ً ما لم يعرف بشرعيته.
وطالب عون في مؤتمر صحافي
بإقرار قانون انتخاب وفق النظام
النسبي وإج���راء انتخابات شفافة
وتأليف حكومة وفاقية ،مشددا ً على
انتخاب رئيس جمهورية من الشعب
مباشرة إن أرادوا انتخابه قبل تنظيم
االنتخابات النيابية.
وقال عون« :األكثرية تعرف تعلقنا
بالحكومة لعدم إمكانية تأليف غيرها
ال سيما أنها تمثل رئيس الجمهورية،
فتبتز األقلية بقراراتها وتقود البالد
لمسارات خطرة».
وأك��دت مصادر مطلعة في  8آذار
لـ«البناء» «أنه نتيجة المساعي التي
أت��ت ثمارها في وق��ف أعمال مجلس
الوزراء إلجراء التسوية وإسهاما ً منه
في تسهيل عمل الساعين بالتسوية
(رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط) اكتفى العماد عون بإطالق
م��ب��ادئ وعموميات م��ع إب��ق��اء ربط
النزاع قائما ً وأعطى المساعي مهلة
أسبوع يراها كافية لبلوغ المساعي
ال��دائ��رة النتائج» .ولفتت المصادر
إلى أن الحراك يتمثل في البحث عن
ت��س��وي��ات ف��ي ملفات ث�لاث��ة تتعلق
بآلية عمل مجلس ال���وزراء باتجاه
العودة إلى التفاهمات السابقة ،إيجاد
مخرج للترقيات العسكرية التي يبدو
أن االت��ج��اه المعمول عليه اآلن هو

ترقية  9ضباط خمسة منهم أعضاء
في المجلس العسكري و 4يكون من
ضمنهم العميد شامل روكز ،باإلضافة
إلى ملف المراسيم التي جمد نشرها
والبحث في طبيعة المراسيم العادية
وكيفية التعاطي معها» .وتحدثت
المصادر عن أن الالفت في هذا اإلطار
دخ��ول السفير األم��ي��رك��ي على خط
التسويات في شكل ملتبس».
وأك�����دت م���ص���ادر ع��ي��ن التينة
لـ«البناء» أن الرئيس نبيه بري يفكر
في الدعوة إلى طاولة حوار على غرار
طاولة عام  ،»2006وأشارت ردا ً على
طرح العماد عون انتخاب الرئيس من
الشعب ،إلى أنه ال يمكن أن ينتخب
أي رئيس من الشعب قبل أن يحوز
على توافق سياسي».
وفي إط��ار المساعي الجارية مع
العماد عون إليجاد تسوية لألزمة
الحكومية العالقة ومحاولة تدوير
الزوايا من دون عزل العماد ميشال
عون أوفد النائب جنبالط إلى الرابية
وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور الذي
أش��ار إل��ى «أن ال��وص��ول إل��ى تفاهم
سياسي ليس بعيدا ً إلعادة العمل إلى
مجلسي النواب والوزراء».
وأك��دت مصادر نيابية في التيار
الوطني الحر لـ«البناء» أن العماد
عون أرجأ التحرك إفساحا ً في المجال
أمام المحادثات الجارية للتوفيق بين
وجهات النظر» ،مشددة على «أننا ال
نطالب إال باحترام الدستور والقانون
والمشاركة الحقيقية والميثاقية».
ولفتت المصادر إل��ى أن ك�لام عون
للمتظاهرين «أعيدوا لنا شعاراتنا»
جاء بعد وضع المتظاهرين الجميع
في سلة واح���دة ،ونحن ال نقبل أن
نكون في خندق واحد مع من سرق
م��ال ال��دول��ة ،ألن��ن��ا أول م��ن ح��ارب
الفساد والسرقة ولذلك نحن نحا َرب
من تلك الطبقة السياسية».

سقوط الحكومة
يدخل البلد في المجهول

و ُن��ق��ل ع��ن م��ص��ادر ديبلوماسية
غربية لـ«البناء» «أن هناك ق��رارا ً
دوليا ً وإقليميا ً بضرورة الحفاظ على
الحكومة وعدم التفريط بها وضرورة
التعاطي بمرونة بين كل مكوناتها»،
ولفتت المصادر إلى «أن السيناريو
غير واض��ح وال أح��د يعلم إل��ى أين
س��ت��ؤول األم����ور ف��ي ح���ال سقطت
الحكومة ومن الممكن أن يدخل البلد
في المجهول».
وفيما زار وزي��ر الداخلية رئيس
حزب الكتائب سامي الجميل أمس،
أكدت مصادر كتائبية لـ«البناء» أن
وزراء حزب الكتائب لن يستقيلوا من
الحكومة ،بعد التطمينات التي نقلها
ال��وزي��ر المشنوق إل��ى الصيفي أن
هناك حلوال ً قريبة ألزمة النفايات».

محاذير ا�ستقالة ( ...تتمة �ص)1
لنفترض أن الرئيس سالم استقال وأصبحت الحكومة
وفق الفقرة «أ» من المادة  69مستقيلة ،فما هو وضعها من
الناحيتين الدستورية والسياسية؟
يس ّمي رئيس الجمهورية ،بحسب ال��م��ادة  53من
رئيس الحكومة وهو من يُصدر منفردا ً مرسوم
الدستور،
َ
قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة .غير أن
سدة رئاسة الجمهورية شاغرة في الوقت الحاضر ،فلمن
يُقدّم الرئيس سالم استقالته؟ هل يقدّمها لنفسه كونه
رئيس مجلس الوزراء الذي ُتناط به ،بحسب المادة 62
من الدستور ،صالحيات رئيس الجمهورية في حال خل ّو
سدة الرئاسة؟
إ ْذ يبدو هذا األم��ر مثيرا ً لالستغراب ،وربما للتهكم،
فقد أفتى أحد الباحثين الدستوريين بأن يكتفي رئيس
الحكومة في هذه الحالة بإعالن استقالته فتكتسب مفعوال ً
دستورياً.
حسناً ،لنفترض أن الرئيس سالم أعلن استقالته ،فهل
ُتعتبر حكومته مستقيلة؟
إن الفقرة  4من المادة  64من الدستور تولي رئيس
الجمهورية صالحية توقيع المرسوم القاضي بـ»قبول
استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة» .لكن الدولة،
حال ّياً ،بال رئيس جمهورية ليصدر مرسوم قبول استقالة
رئيس الحكومة أو اعتبار الحكومة مستقيلة ،فما العمل؟
سيكون أمرا ً مضحكا ً أن يُصدر مجلس الوزراء مرسوما ً
بتوقيع رئيسه يعتبر الحكومة بموجبه مستقيلة وهي التي
أصبحت مستقيلة أصالً بمجرد إعالن رئيسها استقالته
سندا ً للفقرة «أ» من المادة  69من الدستور .وسيكون
أمرا ً أكثر إثارة للتهكم إذا ما قام رئيس الحكومة المستقيل
بإجراء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة عمالً
بالفقرة  2من المادة  64من الدستور!
لع ّل هذه المفارقة وحدها كافية لدفع الرئيس سالم إلى
االمتناع عن االستقالة .أما إذا فعل ،فربما يت ّوخى بذلك
أن يرفع عن نفسه أية مسؤولية سياسية في هذا الظرف
العصيب الذي تم ّر به البالد.
مع ذل��ك ،يبقى الرئيس س�لام وحكومته مسؤولين
حتى بعد إع�لان استقالته واعتبار حكومته مستقيلة.
ذلك أن العرف الدستوري يقضي ،سندا ً لمبدأ استمرار
اإلدارة وعدم جواز الفراغ في السلطة ،بأن تبقى الحكومة
المستقيلة مولجة بـ «تصريف األعمال العادية» لحين
تشكيل حكومة جديدة.
ما مؤدّى مصطلح تصريف األعمال العادية؟

ثار جدل طويل في لبنان وغيره حول مفهوم «تصريف
األعمال العادية» .غير أن اجتهادا ً لمجلس شورى الدولة
(ال��ق��رار رق��م  614تاريخ  )17/12/1969قضى بأنّ
«األعمال العادية تنحصر مبدئيا ً باألعمال اإلدارية ،وهي
األعمال اليومية التي يعود إلى الهيئات اإلدارية إتمامها
ويتعلّق إجراؤها في الغالب على موافقة هذه الهيئات»
(.)...
إل��ى ذل��كّ ،
حظر اجتهاد مجلس ش��ورى ال��دول��ة على
الحكومة المستقيلة ممارسة «األعمال التصرفية التي
ترمي إلى إحداث أعباء جديدة أو التصرف باعتمادات هامة
أو إدخال تغيير جوهري على سير المصالح العامة وفي
أوضاع البالد السياسية واالقتصادية واالجتماعية تحت
طائلة المسؤولية الوزارية» .لكنه استثنى من هذه األعمال
«التدابير الضرورية التي تفرضها ظ��روف استثنائية
تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي،
وكذلك األعمال اإلدارية التي يجب إجراؤها في مه ٍل محددة
بالقوانين تحت طائلة السقوط واإلبطال» (.)...
قد يروق للرئيس سالم وبعض وزرائه الشطر األخير من
اجتهاد مجلس شورى الدولة ،فيعمد إلى إجراء الكثير من
األعمال التصرفية التي ترمي إلى «إدخال تغيير جوهري
على سير المصالح العامة وفي أوضاع البالد السياسية
واالقتصادية واالجتماعية» ،متذ ّرعا ً بظروف استثنائية
تتعلق بالنظام العام أو بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقد يشجعه على ذلك غياب أو تغييب رقابة مجلس النواب
ودوره التشريعي بسبب تعطيل انعقاده في هذه اآلونة.
في المقابل ،قد تستثير األعمال التصرفية الخالفية
للحكومة المستقيلة القوى السياسية المعارضة كما
الجمهور الشبابي العابر للطوائف الناهض بتظاهرات
ح��اش��دة ف��ي ب��ي��روت والمناطق ،فتتسع ب���ردود الفعل
المتعاظمة حال النقمة والتم ّرد والعصيان على أهل النظام
والضغوط الهادفة إلى إحداث تغيير نوعي في البالد ما
قد يؤدّي إلى قيام مجلس النواب بإقرار قانون ديمقراطي
لالنتخابات على أس��اس التمثيل النسبي ضمن دائ��رة
واحدة تشمل البالد برمتها ،بالتالي إجراء انتخابات عامة
يتأتى عنها انتخاب رئيس جديد للجمهورية من البرلمان
الجديد وانبثاق حكومة وطنية جامعة منه.
يبقى س��ؤال :م��اذا سيختار اللبنانيون ،مسؤولين
ومواطنين ،ألنفسهم ولبالدهم على مفترق التح ّوالت التي
تعصف بالمنطقة في هذه اآلونة؟

د .عصام نعمان

رئي�س «لقاء الفكر العاملي» زار حمود وعلماء فل�سطين

ف�ضل اهلل :للتن ّبه من م�شاريع
�إ�سقاط المقاومتين اللبنانية والفل�سطينية
شدد رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود
على «خيار الوحدة الوطنية واالسالمية لمواجهة ما يحاك
للمنطقة من مشاريع تسعى الى التفتيت وإثارة النعرات
الطائفية والغرائز المذهبية».
كالم الشيخ حمود جاء خالل إستقباله رئيس «لقاء الفكر
العاملي» وإمام بلدة عيناثا السيد علي عبد اللطيف فضل
الله على رأس وفد لتعزيته برحيل والدته ،وللتشاور في
آخر التطورات الصيداوية وخصوصا المناحي الخطيرة
التي تتخذها االوض��اع في عين الحلوة وتأثيرها على
المخيم والجوار الصيداوي.
وأشاد السيد فضل الله بـ»الدور الذي يقوم به الشيخ
حمود على صعيد تمتين الساحة الصيداوية عموما ً
واإلسالمية خصوصاً ،وتأكيد وج��وب بقاء البوصلة
في اتجاه فلسطين القضية واألساس ،وعدم حرفها في
إتجاه أجندات مشبوهة عبر بعض االي��ادي التكفيرية
الخبيثة».
وت��ط��رق الجانبان إل��ى األزم���ات اللبنانية م��ن تعثر
المؤسسات وتعطلها ،ال��ى الشغور ال��رئ��اس��ي وملف
النفايات – الفضيحة ،فأسف فضل الله لـ«سياسات

االفساد والفساد التي تمعن في قهر االنسان والمتاجرة
بصحته ودمه» .ودعا إلى «ارادة وطنية جامعة السقاطها
ومحاسبة كل رموزها واتباعهم».
وانتقل السيد فضل الله الى مقر مجلس علماء فلسطين
حيث التقى مسؤول االعالم والعالقات العامة فيه الشيخ
محمد موعد .وجرى البحث في آخر التطورات الفلسطينية
واألحداث المؤسفة في عين الحلوة.
ونبّه فضل الله من «مشاريع استهداف وحدة الصف
الفلسطيني وإض��ع��اف م��وق��ف ال��م��ق��اوم��ة ف��ي ال��داخ��ل
والخارج» ،داعيا ً إلى «مصالحة فلسطينية جادة تخدم
القضية وتحفظ الهوية الجهادية للمقاومة حتى التحرير
الكامل لفلسطين وعودة جميع الالجئين».
وشدد الجانبان على «ضرورة وعي إبعاد التالقي بين
المشاريع الصهيونية والتكفيرية السقاط بندقية المقاومة
اللبنانية والفلسطينية لإللهاء من أجل اإللغاء».
ب���دوره أث��ن��ى م��وع��د على «ح��رك��ة السيد فضل الله
في تمتين الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة المدنية
والفكرية لتحصين الساحة االسالمية في وجه الغوغائية
والتكفير».

الزبداني ونقطة ( ...تتمة �ص)1
ويمنح ال��ق��وى ال��دول��ي��ة واإلقليمية المعنية
بالحرب تو ّرطا ً أو متابعة أن تبني حساباتها
وخ���ي���ارات���ه���ا وف���ق���ا ً ل���ه���ذه ال��ح��ص��ي��ل��ة .وف��ي
المقابل فلنهاية حرب القلمون تداعيات على
الضفتين اللبنانية والسورية ستجعل مدينة
دوما المعقل األه ّم المتبقي في جوار دمشق
وعرسال المعقل األه�� ّم المتبقي في الجدار
اللبناني ال��س��وري أم��ام ص��ي��رورة ستنتهي
حكما ً وفقا ً للمثال والنموذج الذي انتهت إليه
الزبداني .ومن جهة ثالثة فلنتائج النهاية في
القلمون وما سيليها دور حاسم في تحرير
ق����درة ب��ش��ري��ة ه��ائ��ل��ة م���ن وح�����دات الجيش
ال��س��وري الموزعة للتعامل والمواجهة مع
عشرات الجيوب التي تستنزف أمن العاصمة
السورية وريفها ،ولهذا التداعي مسار ينتهي
برسم حلول لوضع هذه الجيوب يشبه مثال
ال��زب��دان��ي ،وه���ذا سيرتب حكما ً تغييرا ً بما
سيكون لهذه القوة المضافة لجبهات جنوب
س��وري��ة وش��م��ال��ه��ا فعلها ف��ي تغيير وجهة
المواجهات التي تعيش درج��ة م��ن التوازن
السلبي تحكمه ت��وازن��ات ال��ق��درات البشرية
التي ستخت ّل بقوة لمصلحة الجيش السوري
وتغيّر مجرى الحرب كلها.
 خاضت تركيا تجربة الرهان على الخيارالعسكري وه��ا ه��ي تحصد النتيجتين معاً،
ال منطقة للحظر ال��ج��وي يحميها األطلسي،
وال��ب��ن��ت��اغ��ون ي��ع��ل��ن ع��زم��ه س��ح��ب ص��واري��خ
ال��ب��ات��ري��وت م��ن ال��ح��دود التركية م��ع سورية
ال���ت���ي س��ب��ق وج��ل��ب��ت ب���داع���ي ت���ع��� ّرض األم���ن

التركي لخطر من الجانب السوري ،إعالنا ً عن
نهاية الحضور العسكري األميركي المتصل
بفرضيات مواجهة تركية سورية .والنتيجة
ال��ث��ان��ي��ة ج���اءت م��ن ال��ق��ل��م��ون ال���ذي ان��ت��ه��ى في
الزبداني ،ويجب أن يكون هذا كله من الزاوية
العسكرية االستراتيجية كافيا ً ليقول لتركيا
إنّ ال��ره��ان العسكري على تحشيد وتزويد
الجماعات المسلحة بأسباب ال��ق��وة وانتظار
النتائج لحسم الخيارات ال أمل يرتجى منه ،فقد
ت ّم ذلك بأفضل ما يمكن وحيث يمكن أن يت ّم،
وها هي النتيجة ظاهرة .وفي المقابل الرهان
على خلق م��ع��ادالت دولية تتيح تغيير قواعد
االشتباك ال طائل منها .النتيجة التي يفترض
أن تكون قد صيغت بأيدي الجنراالت ووضعت
على طاولة الرئيس التركي هي ،ال أمل يرتجى
من مواصلة التو ّرط في الحرب على سورية.
 خاضت تركيا تجربة االنخراط مع إيرانفي المساعي السياسية .وعلى رغم التلكؤ
التركي ف��ي تنفيذ االل��ت��زام��ات ،والمناورات
العديدة والوعود الكاذبة ،بقيت إيران تحجز
لتركيا مقعدا ً في المساعي السياسية للح ّل
في سورية وتم ّد لها يدها .وه��ا هي تجربة
الزبداني كخاتمة ألكبر ح��روب سورية في
القلمون تقول ذلك ،وستقوله مجددا ً تجارب
ع��رس��ال ودوم���ا وبعدهما حلب .فهل تكون
الزبداني نقطة فاصلة في االنتقال من مرحلة
ما قبل الربع الساعة األخير إلى الدخول في
ثناياها؟
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد لشراء قطع غيار لزوم
س��ي��ارات المؤسسة ،موضوع استقصاء
االس���ع���ار رق����م ث4د 4855 /ت��اري��خ
 ،2015/4/30ق��د م���ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/9/11عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/8/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1610
اعالن
اتحاد بلديات الشوف السويجاني
يعلن اتحاد بلديات الشوف السويجاني
بطريقة المناقصة العمومية لتشغيل
وصيانة معمل ف��رز النفايات المنزلية
الناتجة عن ق��رى اتحاد بلديات الشوف
السويجاني وفقا ً لدفتر الشروط الخاص
الموضوع لهذه الغاية .على الراغبين
باالشتراك بهذه المناقصة االط�لاع على
دفتر الشروط في مركز االتحاد ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي وتقديم عروضهم على أن
تصل إلى االتحاد قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد
لجلسة فض العروض.
تجري عملية فض العروض عند الساعة
الثانية عشرة من يوم السبت الواقع في
.2015/9/19
رئيسة اتحاد بلديات الشوف السويجاني
ورئيسة بلدية بعقلين
د.م .نهى الغصيني ابو عجرم
التكليف
1619
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/7/14على المتهم محمد حسين
سيف الدين سجله  5السا ـ جبيل جنسيته
لبناني محل إقامته ح��ي ماضي مقابل
الساعة -محالت تراند والدته فاطمة عمره

 1989أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014/12/01
وهو فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
خمس سنوات أشغال شاقة وفقا ً للمواد
 638ف  4من قانون العقوبات .الرتكابه
جناية سرقة دراجة نارية.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/7/28
الرئيس
التكليف
1631
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/7/14على المتهم منذر زعيتر
سجله  /24ريحا جنسيته لبناني محل
إقامته السبتية ق��رب مستشفى البيطار
والدته اعتدال عمره  1980أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2014/9/26بالعقوبة التالية
اشغال شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة
غ��رام��ة وف��ق�ا ً للمواد  /125م��خ��دارت من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية مخدارت.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/7/14
الرئيس
التكليف
1631
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/7/14على المتهم حسن محمد
غصن سجله  /93شمسطار جنسيته
لبناني محل إقامة الرويس حي المقداد -ش.
أبي طالب بناية سبيتي طابق خامس والدته
رن��دى عمره  1988أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2014/6/30وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال شاقة
وفقا ً للمواد  638ف  4من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/7/23
الرئيس
التكليف
1631
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ

 2015/7/14على المتهم جالل سميح
حسين جنسيته فلسطيني محل اقامة
مخيم ب��رج البراجنة -حي ال���وزان قرب
سوبرماركت كساب والدته سعاد عمره
 1982أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014/6/16
وهو فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
خمس سنوات اشغال شاقة وفقا ً للمواد
 638ف  4من قانون العقوبات .الرتكابه
جناية سرقة دراجة نارية.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/7/28
الرئيس
التكليف
1631
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/8/6على المتهم نجيب محمد
نجيب طعمه جنسيته اردن��ي محل اقامة
طريق المطار شركة الزا روص لتأجير
السيارات والدته بديعه عمره  1976أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2014/2/28وه��و فار
بالعقوبة التالية خمس سنوات اشغال
شاقة وفقا ً للمواد  459و 454/459و 655
من قانون العقوبات .الرتكابه جناية تزوير
واستعماله واحتيال.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/8/6
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
1631
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/8/11على المتهم محمد حسين
برو جنسيته لبناني محل اقامة حي السلم
حي الجامعة بصحراء الشويفات والدته
ن��وال عمره  1985أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2012/8/6وهو فار بالعقوبة التالية
خمس سنوات اشغال شاقة وعشرة ماليين
ليرة لبنانية غرامة وفقا ً للمواد /129
مخدارت من قانون العقوبات .الرتكابه
جناية مخدارت.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/8/11
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
1631

