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حمليات � /إعالنات

م�ؤتمر لـ«لقاء الفكر العاملي» في عيناثا:
لتوحيد الخطاب وتفعيل الم�ؤ�س�سات
دعا المؤتمر الوطني الجامع الذي
نظمه «لقاء الفكر العاملي» في بلدة
عيناثا في حضور ممثلين عن المراجع
الروحية إلى «توحيد الخطاب الديني
لتحصين الوحدة ومواجهة غزو الم ّد
التكفيري واالرهاب» .ورحب بـ«دعوة
رئيس المجلس النيابي نبيه بري
إل��ى طاولة ال��ح��وار في التاسع من
ال���ج���اري» ،داع��ي��ا إل���ى «ان��ت��خ��اب
رئ��ي��س الجمهورية وتفعيل عمل
مجلس النواب والحكومة والتمسك
بالميثاقية الدستورية وكشف مصير
ك ّل المخطوفين والمفقودين».
وكان المؤتمر انعقد في حسينية
بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل،
بعنوان «وحدتنا تحمينا وعيشنا
المشترك في وجه التكفير» ،وجرى
خ�لال��ه ،بحسب ب��ي��ان ص���ادر عن
المؤتمر «تكريم  5م��ن ك��ب��ار رواد
الوحدة الوطنية في لبنان :االم��ام
موسى الصدر ،المفتي حسن خالد،
البطريرك مار انطونيوس خريش،
الشيخ أب��و حسن ع���ارف ح�لاوي
والسيد محمد حسين فضل الله».
وحضر المؤتمر حشد من رجال
الدين من كافة الطوائف اللبنانية
وممثلون ع��ن االح���زاب اللبنانية،
ال��وط��ن��ي��ة ،الفصائل الفلسطينية
وفاعليات تربوية ،اجتماعية ،بلدية
واختيارية.

وبعد تقديم المسؤول االعالمي
للقاء الصحافي علي ضاحي ،ألقى
رئيس اللقاء السيد علي عبد اللطيف
فضل الله كلمة شكر فيها الحضور،
وق��ال« :نستحضر تجربة رواد من
هذا الوطن الذين حملوا راية وحدة
الوطن والهم اإلنساني وم��ا فرقهم
التنوع الديني ،ولم يميّزوا بين مسلم
ومسلم وبين مسلم ومسيحي إالّ من
خالل انسانيته».
وختم داعيا ً إلى «تعزيز المبادرات
الشعبية وال��ح��راك الميداني الذي
يحفظ الوطن في وحدته ومقاومته
وال يخضع لمصالح السياسة وأرباب
المصالح».
ثم ،ألقى الشيخ بالل المال كلمة
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري���ان ،ف��رأى أن «وحدتنا بال شك
تحمينا ،وعيشنا المشترك يق ّربنا الى
بعضنا بعضا ً ويلغي كل التباينات
التي تؤدّي إلى تفريقنا شعوبا ً وقبائل
لنتعارك ب��دل أن نتعارف» .وق��ال:
«الجميع مستهدف وم��س��ؤول ،وال
يجوز ألحد التخلي عن مسؤولياته
ف��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى وح���دة المجتمع
وتعزيز عيشه المشترك وتحصينه
في وجه االرهاب والتكفير».
وألقى ممثل البطريرك الماروني
بشارة الراعي رئيس مدرسة قدموس
الدكتور األب جان يونس كلمة تحدث

فيها ع��ن سيرة البطريرك خريش
منذ والدت��ه في عين اب��ل الجنوبية
وعيشه في جبل عامل حيث «انطبع
على حب اإلنسان واالنفتاح عل اآلخر
حتى سفره إلى روما وتسلمه سدة
البطريركية المارونية» ،كما تحدث
عن عالقته الوطيدة باإلمام القائد
موسى الصدر.
أما كلمة الشيخ ابو حسن عارف
ح��ل�اوي ف��ال��ق��اه��ا ال��ش��ي��خ حسان
حالوي الذي تحدث فيها عن سيرة
وح��ي��اة ال��ع��ال��م ال��روح��ي وتعلقه
بالكتاب الكريم .وأكد «تمسكنا القوي
بشعورنا الوطني األصيل وبإيماننا
الراسخ برمز الدولة العادلة القوية
ذات السيادة ،وبوفائنا لتاريخنا
وأسالفنا األحرار.
وأل��ق��ى نجل المرجع فضل الله
السيد علي فضل الله كلمة تحدث
فيها عن فكر المرجع المجدد وعن
رؤيته للحوار والعمل للوحدة ،وشدد
على أننا «بحاجة الى تعزيز الوحدة
بيننا ،وإل���ى أن ت��ت��أس��س أط��ره��ا
وتترسخ في المجتمعات واألوط��ان
وان تتراكم تجربتها من جيل الى
جيل بناء على رؤيتها الدينية الصرفة
حول التسامح والمحبة والقبول».
وألقى السيد محمد حسين الغروي
كلمة تحدث فيها عن سيرة االم��ام
موسى الصدر ومسيرته في النهوض

يتغ ّير العرب بالحرية( ...تتمة �ص)1

المشاركون في المؤتمر
بالمجتمع اللبناني ،وق��ال« :أسس
اإلم���ام أف���واج المقاومة اللبنانية
(أمل) لكي يحافظ على وحدة لبنان
أرضا ً وشعباً ،وقدّم شبابه ضحايا
وش���ه���داء ف���ي س��ب��ي��ل ه���ذا ال��ه��دف
المقدس ،وعمل على جمع اللبنانيين
والتآلف والتآخي بين كل المكونات
اللبنانية».

التوصيات

واختتم المؤتمر بالتوصيات التي
تالها ضاحي ،حيث دعا المجتمعون
إلى «تحصين الوحدة الوطنية وبث
روح اإلل��ف��ة وال��ح��وار بين مكونات
الوطن وذل��ك عبر توحيد الخطاب
ال��دي��ن��ي ف��ي ال��م��ن��اس��ب��ات الدينية
والخطب االسبوعية ،لمواجهة غزو
الم ّد التكفيري واالرهاب».
ورح��ب��وا ب��ـ«دع��وة الرئيس نبيه
بري إلى طاولة الحوار في التاسع

م��ن ال���ج���اري» ،ك��م��ا دع���وا مجلس
النواب الى االنعقاد في اق��رب وقت
ممكن النتخاب رئيس للجمهورية ،فال
يجوز أن تبقى المؤسسات بال رأسها
الدستوري».
وطالبوا «بتفعيل عمل مجلس
النواب لتسيير أم��ور البالد وإق��رار
المشاريع الضرورية ،وتفعيل عمل
الحكومة لبت القضايا الوطنية،
والتمسك بالميثاقية وال��ش��راك��ة
العادلة في السلطة».
وخ��ت��م ال��م��ؤت��م��رون ب��ـ«ال��دع��وة
إل��ى وقفة رسمية وشعبية جامعة
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��ك��ش��ف م��ص��ي��ر ك�� ّل
المخطوفين والمخفيين قسرا ً من إمام
الوطن السيد موسى الصدر ورفيقيه
إل��ى ك�� ّل م��ف��ق��ودي ال��ح��رب األهلية
وانتها ًء بالعسكريين المخطوفين
ل���دى تنظيمي داع����ش وال��ن��ص��رة
اإلرهابيين».

ال�سويداء تنت�صر على ( ...تتمة �ص)1
رئيس الطاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدير
الطاولة كما قالت مصادر مطلعة وفق معادلة أنّ مجرد
انعقادها خير وخبر طيب ،وإس�ه��ام ف��ي توجيه رسالة
للداخل والخارج «أنّ الوضع اللبناني ليس ميؤوسا ً منه»،
وأنّ القيادات تعرف مسؤولياتها على رغم الخالفات التي
تستحكم بينها .وبالنسبة إلى التوقعات قالت المصادر إنّ
البحث سيشمل ك ّل شيء في جدول األعمال ،وفي الجلسة
األولى يتوقع أن تكون دورة إعالن مواقف من األطراف
ليبدأ النقاش الجدي في الجلستين الثانية والثالثة ،ليستق ّر
على أولوية عقد الدورة االستثنائية لمجلس النواب وتفعيل
الحكومة بالتفاهم على خطوط آلية عملها لتبدأ مرحلة من
االهتمام بالشؤون الخدماتية والمعيشية الضاغطة وفي
مقدّمها أزمة النفايات.

«القوات» تقاطع الحوار

على وقع تصعيد الساحات والمواقف السياسية ،تتجه األنظار
إلى التاسع من أيلول الجاري موعد التئام أولى جلسات طاولة
الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري ،بعد أن
حسمت الكتل النيابية التي تلقت دعوات إلى المشاركة في الحوار
إيجاباً ،مواقفها من الحضور ،وأجمعت على الترحيب بمبادرة
ب��ري ،باستثناء «القوات اللبنانية» التي أعلن رئيسها سمير
جعجع عدم المشاركة .وأكد جعجع خالل احتفال لـ«القوات» في
معراب أن «الحوار سيكون مثل الذي سبقوه ،وبالتالي مضيعة
للوقت» ،وشدد على أننا «لن نشارك بالحوار إال إذا انحصر جدول
أعماله بانتخاب رئيس للجمهورية وأعلن حزب الله تراجعه عن
مقاطعة جلسة االنتخاب».

سالم :الوضع الراهن صعب جدا ً جدا ً

وأشاد رئيس مجلس الوزراء تمام سالم بمبادرة الرئيس بري
للدعوة إلى حوار وطني ،واعتبرها «مسعى مشكورا ً المتصاص
الصراع ومحاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية لالزمة».
ووصف سالم أمام وفد من رجال دين ووجهاء وفاعليات من
عكار الحراك الشعبي في البالد بأنه «تعبير مشروع عن غضب
اللبنانيين من جراء تدهور أوضاعهم المعيشية» ،لكنه نبه إلى
أن «هناك من يحاول استثمار هذا الغضب الشعبي لنشر الفوضى
في البالد» .محذرا ً من أن الوضع الراهن «صعب ج��دا ً ج��داً»،
معتبرا ً أن «تمادي الخالفات السياسية ،التي أدت إلى الفراغ
الرئاسي والشلل التشريعي والتعطيل الحكومي لن يؤدي إال إلى
االنهيار».
وحذرت مصادر وزارية من الفلتان والحراك في الشارع الذي
قد يقود إلى الفوضى في ظل وجود حكومة مشلولة ال تجتمع
وخالف سياسي بلغ حدا ً كبيراً.
وش��ددت المصادر على أن انعقاد طاولة ال��ح��وار في هذه
األوضاع الخطيرة أفضل من عدم الحوار ،حيث ينتقل التناحر
والخالف واالشتباك السياسي من الشارع والتراشق اإلعالمي

إلى داخل الغرفة المغلقة الحتواء المواقف التصعيدية ومحاولة
إيجاد حلول لألزمات.

خطة شهيب تنتظر
ضوءا ً أخضر سياسيا ً

حكوميا ً بعد أن قدم وزير الزراعة أكرم شهيب خالصة مقترحات
اللجنة البيئية لمعالجة أزمة النفايات ،ينتظر الرئيس سالم الضوء
األخضر السياسي من القوى السياسية للدعوة إلى جلسة لمجلس
الوزراء لمناقشة هذه الخطة.
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس لـ«البناء» أنه
«عندما يحصل الوزير شهيب على ضوء أخضر سياسي من جميع
القوى السياسية في الحكومة على خطته لمعالجة أزمة النفايات،
سيدعو الرئيس سالم فورا ً إلى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشتها
والموافقة عليها والشروع في تنفيذها ،ألن المسألة تحتاج إلى
توافق سياسي وفقا ً للخطة التي قدمها شهيب والتي تستند إلى
ح ٍل موقت وحل على المدى المتوسط».
وش��دد درب��اس على أن خطة شهيب منطقية وواقعية جداً،
فهي نتاج اجتماعات قام بها شهيب مع ناشطين بيئيين وفريق
توافق
من الخبراء التقنيين في هذا الملف ،لكنها تحتاج إلى
ٍ
سياسي».
وأوضحت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن خطة شهيب مقسمة
إلى حلين ،األول يعتمد على توزيع النفايات على كافة المناطق
اللبنانية ،إذ ال يجوز أن تتحمل منطقة واحدة نفايات جميع المناطق
األخرى وهذا ما يتم بحثه اآلن بصورة جدية ،وعلى األرجح نقل
النفايات إلى جبل لبنان والبقاع والشمال لكن المهم أن ال تضع
القوى السياسية العصي في دواليب هذه الخطة».
وأضافت المصادر« :أما القسم الثاني ،هو حل طويل المدى
يعتمد على عملية الفصل والحرق للنفايات أي عدم االرتهان
للمطامر واالعتماد على الجانب التقني للتخلص من النفايات،
إضافة إلى إعطاء دور هام للبلديات التي ستتولى الكنس واللم
وال��رش كما سيتم اإلف��راج عن األم��وال للبلديات في أول جلسة
لمجلس الوزراء».

تظاهرة للحراك
تزامنا ً مع جلسة الحوار

على صعيد آخر ،تستعد مجموعات الحراك المدني للنزول إلى
الشارع مجددا ً األربعاء بالتزامن مع جلسة الحوار العتيدة.
ودعت حملة «طلعت ريحتكم» في بيان إلى «تجمع سلمي
حاشد يوم األربعاء المقبل الساعة السادسة مسا ًء أمام ساحة
النجمة وتختتمه الساعة السابعة والنصف بتحية للمضربين
ع��ن الطعام أم��ام وزارة البيئة ،وذل��ك لمواجهة أخطبوط
الفساد».
ورفضت الحملة دعوة الرئيس بري إلى الحوار التي «توحد
السلطة بوجه كل المواطنين».
ونفذت حملة «بدنا نحاسب» في مدينة ص��ور ،اعتصاما ً
تضامنيا ً مع باقي الحمالت المطلبية التي تشهدها المناطق
اللبنانية رفضا ً «للفساد والطائفية والمحاصصات» ،وذلك عند

الكورنيش البحري الجنوبي للمدينة.
وأك���دت م��ص��ادر ف��ي حملة «ب��دن��ا نحاسب» لـ«البناء» أن
«التظاهرة التي تمت الدعوة إليها ،جاءت بعد تنسيق بين جميع
حمالت ومجموعات الحراك وتم تحضير لجان التنسيق العملية
واللوجستية واإلعالمية على األرض».
وأشارت إلى أن «الشعارات العامة التي سترفع في التظاهرة
هي التي تم االتفاق عليها بين كل الحمالت والتي أعلنت في
البيان ،لكن المجال مفتوح لكل حملة لتنادي بمطالب إضافية
مرتبطة بأزمات النفايات والكهرباء والفساد».
وأضافت المصادر« :هناك مجموعات دعت إلى االعتصام خالل
اجتماع طاولة الحوار لكن لم يتم تحديد المكان والتوقيت ،لكن
االتفاق حصل على التظاهرة المركزية مساء األربعاء ،ولفتت
إلى أن تنسيق الجهود في إطار واحد واألجندة والقيادة الموحدة
والتنوع هي الضمانة لعدم التدخل الخارجي في الحراك إن كان
من قطر أو من أفرقاء داخل السلطة ،كما يقطع الطريق أمام سعي
جهات خارجية الستغالل التظاهرة وأخ��ذ البلد إلى الفوضى
البناءة كما حصل في ما يسمى الربيع العربي».
وأكدت المصادر «أن الحراك ليس موجها ً ضد التيار الوطني
الحر وال إلى أي جهة سياسية داخلية ،بل إلى السلطة التي
تتحمل المسؤولية عن كل األزم��ات ،فالحراك المدني ال يفصل
التيار الوطني الحر عن السلطة وال يتكامل معه».

قاسم :لن نشارك
في التظاهرات

وحذر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خالل
اللقاء السنوي للجان العالقات في حزب الله في المنطقة الثانية،
من أن «هناك من يريد أن يزج باسم حزب الله ضمن الفساد وهم
معروفون ،ولكن مباشرة تبين كذب ه��ؤالء ،ونحن قررنا أن ال
نكون جزءا ً من التظاهرات ولنا رؤيتنا واعتراضنا من خالل طرق
أخرى نحن نراها مناسبة من أجل تحقيق مصالح الناس».
وأشار قاسم إلى «أننا نريد رئيسا ً للجمهورية يحمل برنامج
عمل وواضحا ً في آرائه ومستعدا ً لاللتزام أمامنا وأمام اآلخرين
بالبرنامج الذي يلتزم به ،وال نريد رئيسا ً ال لون له وال رائحة
تتجاذبه األطراف وهذا ما جعلنا نؤكد دائما ً أننا نرى بالعماد
ميشال عون الممثل لهذا األمر».

تقدم جديد في الزبداني

يضيق الخناق على المسلحين أكثر فأكثر في الزبداني ،مع
تقدّم الجيش السوري والمقاومة ضمن سياسة القضم لعدد من
الكتل المتبقية ،وسط ضياع وتخبّط في صفوف المسلحين .فقد
سيطرت قوات الجيش السوري والمقاومة على دوار السيالن
المعروف بساحة المهرجان ،وعلى محطة باصات السيالن
وبعض الكتل المحيطة جنوب شرقي الزبداني .ويعتبر الدوار
من النقاط الهامة لقربه من مركز المدينة والتصاله من الغرب
بشارع الكورنيش الواصل ل��دوار الكورنيش وبهذا تكون تمت
السيطرة على كامل شارع الكورنيش من دوار السيالن وصوال ً
لدوار الكورنيش.

هل يملك جنبالط( ...تتمة �ص)1
أي كان «سأرميه
الشخصي أو السياسي أن يقول عن ّ
ف��ي ال�س�ج��ن» ،ويثق بقدرته على توظيف مكانته في
الضغط على القضاء لتحقيق ما يريد ،وفي السياسة
يكفي إع��ادة ق��راءة مواقفه وتقلباتها بمعايير ال تمنح
شهادته بالجيد أن��ه جيد أو بالسيّئ أن��ه س�يّ��ئ ،ألنها
مواقف وصفات تمنح وفقا ً لحسابات المصلحة كما
يقول علناً.
 أوردت «ويكيليكس» مجموعة ب��رق�ي��ات تتصلبجنبالط ،وفي إحدى البرقيات أشار السفير السعودي
بعد تقدّم جنبالط بطلب زيارة المملكة «إلى أنّ مخاوف
الزعيم الدرزي وليد جنبالط من موقف سورية تجاهه
تدفعه إلى استرعاء انتباهها بشتى السبل ،سواء بالتق ّرب
من المعارضة اللبنانية أو بإظهار قدرته على إرباك رئيس
الوزراء ،وفي الوقت نفسه فهو يعمل من أجل إعداد ابنه
لتولي خالفته في زعامة ال��دروز بعد أن أخفق مسعاه
لكسب رضا دمشق ،وقد يؤدّي عدم اطمئنان جنبالط
لنتائج سلبية تؤثر على المسيرة السياسية التي يقودها
الحريري» ،ثم طلب السفير من الفيصل الموافقة على
طلب جنبالط زيارة المملكة ،وفي برقية أخرى تضمنت
تقريرا ً قدّمه رئيس االستخبارات العامة السعودية،
مقرن بن عبد العزيز ،إلى الملك عبدالله بن عبد العزيز،
منح لقاء جنبالط بأمير قطر بعدا ً ماليا ً متصالً بالحرب
السورية ،وهذا ما جاء في التقرير «يهدف جنبالط من
زيارته لدولة قطر مؤخرا ً ولقائه مع مسؤولين قطريين،
ألي حراك شعبي
إلى الحصول على دعم مالي قطري ّ
يقوم به الدروز في سورية ،هناك تنسيق بين جنبالط
والدروز في سورية ،مستفيدا ً من التواصل الجغرافي
والبشري بين منطقة راشيا الدرزية في لبنان ومنطقة
السويداء في سورية ،يعتزم جنبالط تقديم ج��زء من

الدعم القطري لشراء السالح للدروز في سورية ،وكذلك
دع��م المنشقين منهم ع��ن الجيش النظامي لاللتحاق
بالجيش السوري الحر ،وبالتالي مواجهة النظام عبر
الخروج في تظاهرات مؤيدة للثورة ومن جهة ثانية،
بعث وزير الخارجية آنذاك سعود الفيصل ببرقية إلى
ملكه في آذار  ،2012شرح فيها الوضع في لبنان ،ناقالً
معلومة أمنية مفادها اآلت��ي« :ق��ام الشيخ أحمد األسير
باعتصام في بيروت ض ّد النظام السوري ،وهناك من
يقول إنّ الشيخ األسير تحرك بتشجيع من السيد وليد
جنبالط وتمويل قطري ،مما ح��دا بمكتب السيد وليد
أي عالقة له بتنظيم االعتصام أو الحث
جنبالط إلى نفي ّ
عليه» ،وأضاف الفيصل« :يبدو أنّ السيد وليد جنبالط
يهدف من ذلك الضغط على السيدة بهية الحريري كون
الشيخ األس�ي��ر م��ن ص�ي��دا معقل عائلة آل الحريري»،
وبعد أن تقدّم السفير السعودي في بيروت بطلب إعادة
التواصل بين السعوديين وجنبالط ،والذي رفض بادئ
األمر ،بعث السفير ببرقية يقول فيها إنّ جنبالط يرغب
في زيارة السعودية ،لـ«التش ّرف بمقابلة المقام الكريم
أو م��ن يراه» وينقل السفير أنّ «جنبالط ل��م يعد يتفق
مع توجهات النظام السوري ،بل له مواقف في صالح
المعارضة السورية ،وأنه من المناسب إشعاره بتقدير
تصب في مصلحة
المملكة عن توجهاته الحالية التي
ّ
حلفاء المملكة» ،وف��ي غضون أي��ام ،بعث نائب وزير
الخارجية عبد العزيز بن عبد الله ببرقية إلى الفيصل
يبلغه فيها أنه تلقى اتصاالً من مساعد وزيرة الخارجية
األميركية جيفري فيلتمان ،يبلغه فيها أنه «تلقى رسالة
باإليميل م��ن السيد وليد جنبالط عقب لقاء جنبالط
بسم ّوكم يوم الثالثاء  24أبريل (نيسان) حيث ذكر له
السيد جنبالط أنه قد أبدى لسم ّوكم اعتذاره عن مواقفه

ثورة واحدة وازنة وشاملة ض ّد جمود التقليد ،أو استبداد
السالطين ،أو مطامع األعداء الخارجيين.
ثمة انتفاضات ،ال ث��ورات ،قامت هنا وهناك وهنالك،
قصير ُة ال َن َفس ،فقير ُة المضمون ،ش ّكلت االستثناء الذي أ ّكد
القاعدة.
كان علينا أن ننتظر حتى خمسينات القرن الماضي لنشهد
في وادي النيل وبالد الرافدين أول ثورتين ،بصيغة انقالب،
ضد سلطان جائر وعدو طامع في آن لنجد ،بعد مرور نحو
نصف قرن على الحدث الفريد في كال البلدين ،أن ثمة ناقمين
على حدوثه أصالً ،كافرين بص ّناعه وأنصاره.
لعل السبب الرئيس للردة المعاصرة أن الثورة على
السلطان سبقت الثورة على التقليد ،حتى إذا شاخ السالطين
الجدد أفاق أولياء التقليد القديم الراسخ من غفوتهم وأفتوا
للعدو بأن يضرب ضربته ويعيد عقارب الزمن إلى الوراء.
جمود التقليد حمى جور السالطين ،وهادن مطامع األعداء
الخارجيينّ ،
وعطل التجديد .التقليد هو «بطل» األمة الوحيد
الذي لم يعرف الهزيمة منذ أكثر من قرون خمسة.
في ظل التقليد وانتفاء التجديد ،وجور السالطين ومطامع
األع��داء ،غابت الحرية أو ُغيّبت .هل من تراث للحرية في
تجربتنا الحضارية؟
كال .ثمة بديل للحرية في تراثنا هو الطاعة .السلطان
يق ّرر والرعية ُتطيع .إذا أصاب السلطان قيل إنّ مردّه إلى
مقدرة فيه وموهبة .إذا أخفق ،قيل إنها إرادة الله أو ضربة
القدر.
الطاعة في ماضينا وحاضرنا هي القاعدة ،الحرية هي
االستثناء .بل الطاعة أضحت طريقة حياة ،والحرية مجرد
انقطاع طارئ لطاعة مزمنة.
وفق هذا المفهوم العشائري للسلطة والسلطان ،أصبح
لألصالة معنى وحيد هو اإليغال في ممارسة الطاعة،
الطاعة للسلطان والطاعة للنص الديني الذي جرى تأويله
لمصلحة السلطان .في المقابل ،أصبح للحرية مدلول رامز:
التم ّرد على التأويل السلطاني للنص ،بمعنى التم ّرد على
جمود التقليد وعلى جور السلطان ،واالنطالق إلى اكتناه
الحداثة.
غير أن العرب والمسلمين أخفقوا في اكتناه الحداثة مثلما
أخفقوا في طلب الحرية .السبب؟ تالزم مزمن بين الحداثة
والعدو الخارجي .فقد ّ
شق عليهم أن يطلبوا ال��دواء ممن
اعتبروه مصدرا ً للداء!
هكذا خسر العرب والمسلمون الحرية والحداثة معاً.
خسروا الحرية بسبب التقليد الكابح الذي فرض عليهم
ثقافة الطاعة .وخسروا الحداثة بسبب من التقليد الجامد
والسلطان الجائر اللذين اعتبرا الحداثة رديفا ً للعدو
الطامع.
يتحصل من هذه التجربة البائسة بك ّل المعايير درس
ّ
ساطع :أنْ ال سبيل إلى التغيّر إالّ بنقد التقليد وإزالة كوابحه
وتجاوز جوانبه الشائخة ،وأن ال سبيل إلى النقد إال بفك
االرتهان للتقليد الجامد والسلطان الجائر وممارسة الحق
في الحرية بوتيرة تعادل الحق في الحياة.
إن اختيار الحرية يفضي إلى حرية االختيار .ذلك أن
تغص
االختيار يتيح بطبيعته فرصا ً لإلبداع ،بينما الطاعة
ّ
بطبيعتها بضوابط االستتباع.
الحرية خلق وابتكار .الطاعة تسليم وامتثال.
منذ أجيال وق��رون ي��راوح العرب في مستنقع الركود.
فالتقليـد يعادي التجديد ،والسلطان يحاذر الحداثة لئال
«يتسلل» عبرها العدو إلى عقر الدار!
التقليد الخائف من التجديد ال ينتج إال ألوانا ً من الطاعة.
والسلطان الخائف من العدو الخارجي يخشى الحرية وال
يرتاح إلى الحداثة ،فتكون النتيجة بالضرورة مزيدا ً من
الركود والتخلف ،ومزيدا ً من الطاعة واالستتباع ،أي المزيد
من الضعف الشامل الذي ش ّكل لألعداء الطامعين ،على م ّر
تاريخنا المتوسط والمعاصر ،دافعا ً قويا ً وإغراء ال يقاوم
للحرب والنهب واالحتالل والسيطرة والهيمنة.
كيف نتغيّر إذاً؟
التغيّر إرادة وآلية  mechanismفي آن.
هو للفرد المستنير فعل ذات مترعة بثقافة النقد ونقد
الثقافة والممارسة.
هو للجماعة الواعية نهج أو آلية لتجاوز التقليد الجامد
والسلطان الجائر ،واغتنام لحظة تاريخية لمواجهة
عدو طامع ،واكتناه حداثة مجزية ،وإسهام في اإلب��داع
الحضاري.
في مسار التغيّر ،على مستوى الفرد والجماعة ،ليس
ثمة خروج من التراث بل خروج على جوانبه الشائخة.
وليس ثمة اقتبال لك ّل مضامين الحداثة بل اكتناه لجوانبها
المجزية والنافعة.

السابقة وأنه على استعداد للتعاون والعمل وفق رؤية
المملكة ل�لأوض��اع في المنطقة وبخاصة في الساحة
اللبنانية .يأمل السيد فيلتمان تأكيد ه��ذه المعلومات
ورؤية المملكة لكيفية التعامل مع السيد جنبالط لرغبة
الجانب األميركي التوافق مع المملكة بهذا الشأن» ،فعلّق
أح��د المسؤولين السعوديين على ه��ذه البرقية بخط
يده وكتب« :بالرغم مما عمله وتقلباته ،إال أن فريق 14
آذار كما ق��ال رئيسه محتاجين ل�ل��دروز ،وإال لخسروا
الجبل ،وهذا يعني أنّ ذلك سيعزز فرص نجاحهم في
االنتخابات».
 ي�ع��رف جنبالط أنّ وض��ع الشيخ وح�ي��د بلعوسعشية اغتياله كان يشبه وضع الرئيس رفيق الحريري
عشية اغتياله ،فكليهما كان ينوي النكوث بما سبق ووعد
جنبالط وآخرين به ،وبالنسبة لي يكفي ما سمعته من
الرئيس الحريري قبيل اغتياله بتسعة أي��ام عن الفراق
بينه وبين جنبالط ،وعزمه على إعادة ترميم حلفه مع
حزب الله وسورية ،ألص�دّق ما بلغني عن عزم الشيخ
بلعوس االتجاه نحو ترتيب تكامل بينه وبين األجهزة
األمنية والجيش ف��ي س��وري��ة بعد رفضه التواطؤ مع
الجماعات المسلحة لتسلّم مطار الثعلة في حال التعاون
إلسقاطه والسيطرة عليه ،ويعلم جنبالط بالتأكيد أنّ
من ألقى القبض على وافد أبو ترابة هم مشايخ وشباب
السويداء وهم من قاموا بتسليمه ألجهزة األمن السوري
بعدما ضبطوا اعترافاته واستمعوا إليها بحضور كبار
مشايخ السويداء ،والحظ لم يحالف جنبالط هذه المرة
ألننا ال نتحدّث عن شريط فيديو لشخص غير موجود
ويمكن أن يكون ميتا ً كما قال في التسجيل أو مختفيا ً هو
أبو عدس ،ويمكن لجنبالط أن يقول عنه ما يشاء.
ناصر قنديل

عندما يحدث خروج كامل من التراث أو يحدث اقتبال كامل
للحداثة خارج شروط الزمان والمكان واحتياجات الناس
في الحاضر والمقبل من األي��ام ،يكون ثمة خلل يستوجب
تصحيحا ًوتصويباً.
لع ّل تجربة تركيا الكمالية هي مثال على خلل في الخروج
الكامل من ال��ت��راث ،ومثال على خلل في االقتبال الكامل
للحداثة .في المقابل ،تبدو ماليزيا مثال مغاير على خروج
محسوب على جمود ال��ت��راث ،واقتبال م��وزون لمضامين
الحداثة.
غير أن للتغيّر شرطا ً رئيسا ً في تجربة الفرد المستنير
والجماعة الواعية هو الحرية ،الحرية بما هي انعتاق من
االرتهان أليّ تقليد جامد وسلطان جائر وعدو طامع .الحرية
بما هي القدرة على االختيار وعلى اتخاذ القرار.
الحرية قيمة وحاجة .إنها قيمة بذاتها نابعة من طبيعة
هذا الكون المبني على التنوع والتعدد .ففي التنوع بدائل
وخيارات تقابلها قدرات واختيارات .والحرية حاجة كيانية
وجودية لالختيار بغية اتخاذ قرار ولتحقيق غاية أو غايات.
آفة العرب والمسلمين ارتهانهم المزمن للتقليد الجامد
والسلطان الجائر والعدو الطامع سحاب َة عصور وقرون ما
ّ
وعطل عطاءهم
أفقدهم حريتهم وش ّل اجتماعهم السياسي
الحضاري.
السبيل إل��ى التغ ّير الحضاري المتكامل والمثمر هو
في اقتبال الحرية كقيمة وحاجة معا ً على مستوى الفرد
والجماعة ،وفي مسالك المجتمع ولدى مؤسسات الدولة.
من أين نبدأ؟
نبدأ في أيّ زمان ومن أيّ مكان .القرار في هذا المجال
قرار فردي كما هو قرار جماعي يتخذه األحياء واألحرار في
نفوسهم ،أف��رادا ً وجماعات ،ولدى مسالك المجتمع وداخل
مؤسسات الدولة.
ال شكل معيّنا ً لقرار التغيّر .انه إرادة فعل ،يباشرها الفرد
كما الجماعة في لحظة أو على مراحل ،وتتراكم مفاعيلها
ونتائجها في مسار مديد وتؤتي ثمارها عاجالً أو آجالً.
غير أن ش��رط الفعالية واإلنتاجية يكمن في التنظيم
واالنفتاح على الناس ومخاطبتهم بلغتهم ،واالنفتاح على
العصر والتكلم بلغته ،والتحاور مع مرجعياته في شتى
الميادين ،ومواجهة تحدياته ومشاكله ،واقتباس إنجازاته
المفيدة وإتقان صنعها ذاتياً ،واإلف��ادة من دروس تجاربه
الذاوية والنامية ،وممارسة صراع اإلرادات دونما إفراط أو
تفريط.
بمقدار ما يكون التغيّر نتيجة تنظيم أو حركة ناهضة
بموجباته تمور في داخلها حري ٌة كاملة وديمقراطية تعبيرية
وتقريرية ،بمقدار ما تتأمن وفرة في الفعالية واإلنتاجية
وسرعة في التثمير والحصاد .وبمقدار ما تكون المشاركة
واسعة ،بمقدار ما يكون القرار متكامالً ومتوازنا ً وصائبا ً
ومجزياً.
للمشاركة صيغ وأشكال متعددة .غير أن أفضلها وأفعلها
ما يضمن صحة التمثيل الشعبي وعدالته في آن .من هنا
تستبين فعالية صيغة التمثيل النسبي في انتخابات حرة
على جميع المستويات ،تكفل أوس��ع مشاركة بانورامية
لشتى فئات مجتمعاتنا التعددية وقواها الحية.
بمثل هذه المشاركة الحرة والواسعة تمكن مباشرة عملية
إعادة التأسيس على مستوى مؤسسات المجتمع والدولة.
لكن ،ماذا لو قاوم أولياء التقليد الجامد والسلطان الجائر
والعدو الطامع السماح لمسار الحرية والعملية الديمقراطية
بأن يأخذا طريقهما إلى التنفيذ والتثمير؟
مناص للقوى الحية من أنصار التجديد
في هذه الحال ،ال
ّ
والديمقراطية من أن تمارس في مواجهة الخصوم نهج
الممانعة والمقاطعة والمقاومة.
الممانعة تعني المعارضة بك ّل أشكالها .المقاطعة تعني
العصيان المدني .المقاومة تعني الكفاح المسلح شريط َة
أن يُعتمد في سياق الدفاع عن النفس .وال بأس في أن يدفع
طالب الحرية والديمقراطية ثمنا ً لمطلبيهما الغاليين .إنهما
يستحقان أغلى التضحيات من أجل خ��روج األم��ة ،أف��رادا ً
وجماعات ،من مستنقع الركود إلى فضاء النهوض.
بعد عصور وق��رون من الركود واالستبداد واالستعمار
والهيمنة ،آن أوان التغيّر بإراد ٍة حرة وعزيمة جادة .آن أوان
التغيّر بالشعب وللشعب .التغيّر بالحرية وللحرية .فالحرية
هي المبتدأ والخبر.
التقليد الجامد من خلفنا ،والسلطان الجائر من أمامنا،
واألجنبي الطامع بين ظهرانينا ،فلنحرق مراكبنا المثقوبة
ولنقرر مصيرنا بإراد ٍة حرة ،ولنسلك طريق الحرية بال هوادة
حتى النصر أو الشهادة.

عصام نعمان
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مديرية الوارادت
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت -شارع بشارة الخوري -مبنى فيعاني -الطابق االول ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

خالد يوسف بركات

261167

LB145366503RR

2015/06/03

2015/08/11

شركة حيدر ترايدنغ كومباني

4399

RR145368835LB

2015/06/10

2015/08/11

شركة رويال فورد كوربوريشن ش.م.ل

6279

RR145368813LB

2015/06/11

2015/08/11

سلمى طنوس عازار

495982

RR145368795LB

2015/06/10

2015/08/11

الشركة المتحدة  A.N.Nش.م.ل

964382

RR145368827LB

2015/06/11

2015/08/11

كالوس فاهان المايان

69933

RR145370114LB

2015/06/25

2015/08/11

طريف صالح الدين شيخ االرض

599245

RR145371962LB

2015/07/09

2015/08/11

منى صالح الدين شيخ االرض

599249

RR145371980LB

2015/07/09

2015/08/11

فريال صالح الدين شيخ االرض

599253

RR145371914LB

2015/07/09

2015/08/11

ايمن صالح الدين شيخ االرض

599261

RR145371945LB

2015/07/09

2015/08/11

سلوى صالح الدين شيخ االرض

599263

RR145371928LB

2015/07/09

2015/08/11

مازن صالح الدين شيخ االرض

606990

RR145371931LB

2015/07/09

2015/08/11

ساينز اند برنتنغ ش.م.م

1479154

RR145373019LB

2015/07/27

2015/08/11

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف
1658
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد استقصاء االسعار لشراء
م��واد للتنظيفات ف��ي المبنى المركزي،
م���وض���وع ب��اس��ت��ق��ص��اء االس���ع���ار رق��م
ث4د 8355/تاريخ  2015/6/29قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/10/2
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11,00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ج��ان �ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط من
مصلحة ال��دي��وان -امانة السر -الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان-
طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال تزال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح���وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/9/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1695
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء وتركيب طابات
تحذير لزوم خطوط التوتر العالي ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د1545/
تاريخ  ،2015/02/11قد مددت لغاية
يوم الجمعة  2015/10/09عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00

يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة من دفتر الشروط مصلحة الديوان
 أمانة السر -الطابق ( 12غرفة ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك
لقاء مبلغ قدره /100000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
بها الموردين ال تزال سارية المفعول ومن
الممكن في مطلق األح��وال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/09/02
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1674

