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تتمات � /إعالنات

مواجهات ثالثية ( ...تتمة �ص)1

لماذا الرئي�س بري ( ...تتمة �ص)1
الوطنية للدول أعدّته االستخبارات األميركية
وف����ي ل��ب��ن��ان ك����ان ت��م��وي��ل��ه م���ن ض��م��ن برامج
الخمسمئة مليون دوالر التي تحدث عنها ذات
يوم جيفري فيلتمان لشيطنة حزب الله وأمينه
ال��ع��ام ،وانخرطت ف��ي البرنامج بعقود دسمة
القناتان الفضائيتان المتخصصتان بالثورة
اليوم ،وقطر ليست دولة الصين الشعبية التي
تريد تعميم فلسفة ماوتسي تونغ ،أو حمد بن
خليفة ال فرق ،وفقا ً لتجربة عزمي بشارة ،وال
هي كوبا فيديل كاسترو ،إنها محمية «إسرائيلية»
مكشوفة لعالقات التعاون المعلن والسري بين
تنظيم «القاعدة» و«إسرائيل» مخابراتيا ً وإعالميا ً
ومالياً ،وعقود التمويل واألسهم في شركات
اإلع�ل�ام ليست عمالً ال مضمون سياسي له،
وع��ق��ود إن��ش��اء وت��دري��ب ق��ن��وات تلفزيونية في
العراق مع بول بريمر غداة االحتالل األميركي
للعراق كعقود الكتاب المدرسي في بلدان أعاد
الناتو صياغتها ،من العراق إل��ى ليبيا ال تمنح
مجانا ً وبحسابات ومعايير مهنية ال سياسة
فيها.
 منذ ب��دء ال��ح��راك رف��ع شعار «كلكن يعنيكلكن» وه��و شعار ض�� ّد السياسة كعلم وض ّد
ال��ث��ورة ،أي ث���ورة ك��ه��دف ،العلم ي��ق��ول إنّ في
أي طبقة م��رك��زا ً يجري التصويب عليه ،وفي
ّ
أي س��ل��ط��ة م���ح���ورا ً ي��ج��ب أن ي��ش��ك��ل ع��ن��وان
ّ
االستهداف ،ووفقا ً لتحليل أب��رز العقول التي
استقطبها ال��ح��راك م��ن ال��ذي��ن يشكلون نخبا ً
سياسية وثقافية ،الوزير السابق شربل نحاس
أي من قناتي
ال يستطيع أي من الناشطين وال ّ
الثورة ،التشكيك بعلمه وال بنزاهته ،فإنّ األصل
في الفساد هي السياسات ،وليس خافيا ً أنّ ما
ُع��رف بالحريرية السياسية واالقتصادية هي
النهج الذي يحكم لبنان منذ ربع قرن ،وال يزعج
أح��دا ً في تيار المستقبل ق��ول ه��ذا ال��ك�لام ،وال
كان يزعج الرئيس رفيق الحريري نفسه قول
هذا الكالم ،ال بل إنّ يوميات ووقائع السنوات
المنقضية منذ ات��ف��اق الطائف تقول إنّ اللعبة
السياسية كانت موزعة بين اقتصاد يمسك به
تيار المستقبل برموزه المختلفة ،وأمن تمسك
ب��ه س��وري��ة حتى انسحاب قواتها قبل عشرة
أعوام فأمسكه تيار المستقبل بجهاز معلوماته،
وت���ق���اس���م���ه م��ث��ل��ث ال���م���ع���ل���وم���ات م����ع الجيش
والمقاومة منذ ح��رب تموز وبعد السابع من
أيار ،وسياسة تقدّم التغطية الشعبية القانونية
والدستورية لهذا التركيب المتداخل بين األمن
واالق��ت��ص��اد .واألك��ي��د أنّ تغييرات كانت تلحق
بتكوين ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة السياسية المطلوب
منها توفير الغطاء لتقاسم االقتصاد واألمن،
وكان يعبّر عنها التغيير في تكوين الحكومات
عموماً .لكن كما كانت الحريرية االقتصادية
محور الخطط واألداء االقتصاديين ،كان رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ال�لاع��ب الحاسم في
هذه الشريحة السياسية ،التي تحفظ مصالحها
مقابل تقديم التغطية السياسية للعبة االقتصاد
واألمن التي يحت ّل تيار المستقبل مركز المحور
في األولى وشريكا ً وزانا ً في الثانية ،وبالتالي
إذا ك��ان ل��ـ»ال��ث��ورة» من ه��دف هو المساءلة عن
الفساد أو الخلل الذي رتب الفشل االقتصادي،
فالمسؤولية ال تستقيم مع «كلكن يعني كلكن»
ألنه شعار منافق يريد التغطية على توزع أعباء
المسؤولية بالتساوي بين غير متساوين فينتج
محاسبة المسؤول الرئيسي عن حصة ال تعادل
جزءا ً يسيرا ً من حصته الحقيقية من المسؤولية
وتصير وظيفة «ال��ث��ورة» ش��راء ب��راءت��ه .أم��ا إذا
كان قد أنجز الحساب مع هذا المسؤول وجاء
وقت المحاسبة على من منح التغطية ،فتكون
المسؤولية األك��ب��ر عند الرئيس ب��ري ،ال��ذي ال
ينفي شراكته ومسؤوليته الكاملة ع��ن إدارة
ش��ؤون ال��دول��ة السياسية وتغطية سياساتها
االق��ت��ص��ادي��ة وح��ف��ظ م��ص��ال��ح م���ن ي��م��ث��ل من
ضمنها.
 شعار «كلكن يعني كلكن» مضلل ومنافق،وغير علمي ،ألن��ه باستثناء ثنائية المستقبل
مع الرئيس بري ،الباقون ليسوا أبرياء من أي
مسؤولية ،لكنهم ليسوا صنّاع اللعبة السياسية

واالقتصادية ،وال هم عرابوها ،وبين المستقبل
وبري تكون المساءلة منصفة وليست مناصفة،
عندما تحاسب في االقتصاد تيار المستقبل وعن
منح التغطية السياسية الرئيس ب��ري ،وتكون
عملية عندما تدعوهما لتقديم مطالعة ك ّل منهما
لما فعل .وحتى اللحظة لم تناقش السياسات
الحريرية علميا ً م ّمن يفترض أنهم «ثورة تغيير
شاملة» ورم��وز تيار المستقبل يجاهرون أنّ
سياسات تيارهم هي األمثل للبنان حتى الساعة
وال من يناقشهم ،والرئيس بري جاهز للر ّد على
من يسأله أو يسائله بأنه في ظ ّل نظام طائفي لم
تنضج موازين قوى لتغييره ،لم يكن باإلمكان
أف��ض��ل م��م��ا ك���ان ول��ي��س ه��ن��اك م��ن يملك قدرة
القول بخالف ذل��ك .أما اآلخ��رون في الحكومة
وال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي ف��ه��م ش��رك��اء موضعيون
بحسب ال��م��ل��ف وال��م��ن��ط��ق��ة وال��م��رح��ل��ة ،لكنهم
ليسوا صنّاع اقتصاد وال هم صنّاع سياسة،
والقصد هنا ليس الملفات ال��ف��ردي��ة لصفقات
ورش��اوى ،لمنتمين أو لرموز في هذا التيار أو
تلك المجموعة ،هي من نتاج الفساد االقتصادي
والسياسي لكنها ليست سببا ً له.
 هل كان دعاة الثورة في خطابهم منصفين؟حتى عندما رف��ع��وا شعار «كلكن يعني كلكن»
الزج باالسمين
كشف كثير منهم أنّ القصد هو ّ
األق�� ّل تو ّرطا ً في رسم وتخطيط مسار النظام
السياسي واالقتصادي ،واحد لشطبه من نادي
المرشحين الرئاسيين هو العماد ميشال عون
والثاني لتدفيعه ثمن مشاركته في الحرب في
سورية لحساب قطر ومن تدعمهم في الحرب
ه��و ح���زب ال��ل��ه ،وج��ع��ل ال��ت��ط��اول ع��ل��ي��ه ورق��ة
مساومة وتفاوض بيد االستخبارات القطرية
ف��ي ح���روب ال��زب��دان��ي وم��ا بعد ال��زب��دان��ي ،ولم
يخجل أحد صحافيّي جريدة عزمي بشارة على
إحدى قنوات «الثورة» من وصف قائد المقاومة
باألش ّد فسادا ً ألنه يهدر دماء شباب لبنان في
سورية ،لتنصره شريكته في الحوار المتحركة
مدنياً ،بالقول إنّ إسقاط النظام يبدأ بالنظام
األم��ن��ي ال���ذي يمثله ح���زب ال��ل��ه ،وإذا وضعنا
شعار «كلكن يعني كلكن» جانباً ،وافترضنا أنّ
«الثورة» حصرت معركتها بالمساءلة المسؤولة
ب��ع��دم��ا أع��ل��ن��ت ك��ف��ره��ا ب��ال��س��ع��ي ل��ح�� ّل قضية
النفايات وتنكرت لمنطلقات خداعها للبنانيين
بشعارات تتصل بحياتهم ،وترفعت عن سعيها
لقضايا مطلبية ،وصارت ثورة لتغيير النظام.
فالبعد المتصل بجوهر السياسات االقتصادية
ي��س��ت��دع��ي ال���ق���ول إنّ ه���ذه ال��س��ي��اس��ات ج��� ّرت
الخراب على البالد ،ويتح ّمل مسؤوليتها تيار
المستقبل .إذا كانت ه��ذه هي قناعات القيمين
والداعين والمنظمين ،وإذا كانت لديهم شجاعة
القول ،وغريب أنهم لم يفعلوا شيئا ً ي��دل على
هذه وال على تلك .ومن ثم يضيفون ،ومن باب
االستطراد أنّ الرئيس بري ال يستطيع أن يتبرأ
م��ن الشراكة ف��ي المسؤولية ألن��ه رع��ى تقديم
التغطية السياسية لهذه السياسات ،هذا علما ً أنّ
الثوار الجادّين والجدّيين في ثورتهم يحصرون
دائرة معركتهم بالجناح النشط والمحوري في
النظام الذي يشكل عراب السياسات موضوع
الثورة وهي هنا االقتصاد والحريرية ،ويسعى
ل��ل��ت��واص��ل م��ع األج��ن��ح��ة األخ����رى وتحييدها،
وك��س��ب��ه��ا وال��س��ع��ي إلغ��رائ��ه��ا ب����أنّ مصالحها
الحقيقية محققة مع الثورة بصورة أفضل .فهل
شكل تعاطي الناشطين وراء الحراك ،واإلعالم
المجنّد لخدمتهم م��ج��ان��ا ً كشريك ف��ي الثورة
الغيفارية ،تجسيدا ً لهذه المعايير ،أم أنّ الحرب
كلها كانت إعالميا ً وسياسيا ً على الرئيس بري،
ول��م يجر ت��ن��اول رم��ز المستقبل األول بكلمة
واح�����دة س����واء واض����ع ال��س��ي��اس��ات الرئيسي
الرئيس رفيق الحريري أو وريثه الرئيس سعد
الحريري .وبالمناسبات التي يخرج فيها أناس
عفويون أو من ب��اب رف��ع العتب ،ينال الرئيس
فؤاد السنيورة بعضا ً من رذاذ يتح ّمله وال ّ
يرف
له جفن طالما هو يتلذذ بالرصاص المنهمر على
الرئيس نبيه بري.
 لماذا يحدث هذا؟ناصر قنديل

مطلوب معالجة ( ...تتمة �ص)1
األولى هي أن الحراك يتمرحل في
تحديد خطواته ...وعلى عكس ما
حصل في تونس ومصر ،فهو يأخذ
بين النشاط االحتجاجي واآلخ��ر
مهلة وقت .والسؤال لماذا؟
هناك نوعان من األجوبة؛ أحدهما
يقول :من أجل الوصول إلى اتفاق
بين مركباته المختلفة في ما بينها
على نوعية الخطوة الثانية.
أما اإلجابة الثانية فهي مشككة،
وت���ق���ول إن ال��م��ه��ل��ة مخصصة

للمراجعة ...بكالم أكثر صراحة،
لمراجعة جهات في الخارج!
ك��ان الف��ت�ا ً ف��ي ه��ذا السياق فتح
ديفيد هِ ْل باب سفارة عوكر الستقبال
جمعيات مدنية مشاركة في الحراك،
وك�لام منسوب له يقول إن��ه «أبلغ
مسؤولين ف��ي جمعيات المجتمع
المدني في لبنان أن مكتبه مفتوح
لهم متى أرادوا!».
المالحظة الثانية هي أن الحكومة
تص ّر على إه��م��ال مطالب ال��ح��راك،

«قد ت�سقط �أج�سادنا �أما نفو�سنا فقد فر�ضت
حقيقتها على هذا الوجود»

(سعاده)

ببالغ األسى واللوعة واإلحساس بالمصاب الكبير ننعى إليكم وفاة
عميدنا الكبير،

الأمين ح�سن م�صطفى طعان دند�ش
(أبو مشهور)
الدفن :نهار الجمعة الموافق  2015/09/18الساعة الثالثة بعد
الظهر.
المكان :قرب منزله في الهرمل رأس العاصي
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده حتى 2015/10/02
اآلسفون :الحزب السوري القومي االجتماعي ،آل دن��دش ،عارفوه
ومحبوه.

وال تستجيب ولو للح ّد األدنى منها،
بينما المطلوب هو إرسالها له رسالة
تقول «نحن نتفهّمكم» ،ألنّ مثل هذه
ال��رس��ال��ة تفيد ف��ي تهدئة ال��ش��ارع
وإعطاء الواقع السياسي الساخن
فرصة التقاط نفس لرسم سيناريو
للحلول.
أم���س ك���ان ال��ح��راك أك��ث��ر نزعة
للعنف ،ولو البارد ،بين المحتجين
وقوى األمن.
والسؤال :هل ما حدث كان مؤشرا ً
مضي الوقت على الحراك
على أن
ّ
سيتجه به نحو العنف تدريجياً،
خصوصا ً ف��ي ظ�� ّل اس��ت��م��رار إدارة
الحكومة لألذن الطرشاء لمطالبه.
وف�������ي ب����ع����ض ال���ك���وال���ي���س
الديبلوماسية في بيروت جرى أمس
تمرين افتراضي على حلول سريعة
ممكنة ،منها «أن ي��وس��ع الرئيس
بري جلسة حوار يوم الثالثاء المقبل
ليض ّم إليه ممثلين عن المحتجين»،
ومنها أي��ض �ا ً أن «ي��دع��وه��م رئيس
الحكومة تمام س�لام لجلسة حوار
معهم في القصر الحكومي» ،ومنها
أيضا ً وأيضا ً أن تعقد جلسة نيابية
عامة استثنائية لمناقشة الحراك
المدني ومطالبه وأن تخرج بتوصية
لبرنامج المعالجة».
المصادر الديبلوماسية في بيروت
أجمعت يوم أمس بحسب متابعين
ع��ل��ى أن���ه ب���ات م��ط��ل��وب �ا ً معالجة
سياسية عملية ،وإال...

يوسف المصري

وال��خ��اط��ف��ة ب��ي��ن رئ��ي��س��ي كتلتي
المستقبل والوفاء للمقاومة فؤاد
ال��س��ن��ي��ورة ومحمد رع��د لكانت
الجلسة مملة وروتينية .وسجلت
م���ن���اوش���ات ال���س���ن���ي���ورة ورع���د
ف��رص��ة للتعبير ،ول��و بالطرافة
واإلي���ج���از وال��غ��م��ز وال��ل��م��ز ،عن
حجم المسافة التي تفصل بين
األطراف المشاركة.
رئ��ي��س الكتلة القومية النائب
أسعد حردان دعا تيار المستقبل
باعتباره صاحب الكتلة النيابية
األك���ب���ر ف���ي ال��م��ج��ل��س النيابي
أن ي��ب��ادر وي��ق��دّم ت��ص�� ّورا ً قابالً
للتسويق على سائر األط���راف،
ويحدّد التنازالت التي ال ب ّد منها
للوصول إلى التوافق ويقدّمها،
طالما أنّ الوصول إلى ملء الفراغ
الدستوري يتطلب هذا التوافق.
وعكس الجلسة األول���ى شهدت
الجلسة الثانية م��ن ال��ح��وار أمس
ه��دوءا ً ملحوظاً ،فالمداخالت التي
قدمها المتحاورون الذين غاب منهم
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون بقيت في العموميات
ول��م تدخل في التفاصيل .وعلمت
«البناء» أن العماد عون لن يحضر
الجلسات المقبلة وسيمثل برئيس
التيار الوطني الحر الوزير جبران
باسيل.
وعلمت «البناء» أن رئيس مجلس
النواب نبيه بري طلب من المجتمعين
تقديم مقترحات في الجلسة التي
حددها الثالثاء المقبل .
وشدد بري على ضرورة االلتزام
ب���ج���دول األع���م���ال .ورف����ض ف��ك��رة

االستفتاء من دون تعديل دستوري
ألنها تشكل تعديا ً على صالحية
المجلس النيابي».
وأك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران
باسيل «أن الديمقراطية هي الناس،
فلماذا تعتبرون العودة إلى الشعب
هرطقة» .وق���ال« :ي��ب��دو أن معيار
الفريق اآلخ��ر ه��و تحييد الرئيس
الذي يمثل الشعب ،ويبدو أيضا ً أن
وجودنا يحرجهم ،إذ ربما من األفضل
أال نكون موجودين».
وق���ال رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان« :من يملك أكثر عليه أن يقدم
أك��ث��ر» ،داع��ي�ا ً كتلة المستقبل إلى
تقديم مبادرة وت��ن��ازالت في سبيل
الحل.
ولفت رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة إلى «اتجاهين في البلد:
االت��ج��اه األول يدعو إل��ى معالجة
األزمة من خارج الدستور والنظام،
ويسعى إل��ى اإلط��اح��ة بالطائف،
والثاني هو الذي يتمسك بالدستور
ويرى أن الطائف هو الحل ورد رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رع��د على السنيورة ف��ي م��ا خص
اتفاق الطائف بالقول« :لم يطرح أحد
تعديل الطائف إنما االلتزام به».
واع��ت��ب��ر رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��رده
النائب سليمان فرنجية أن التأكيد
ع��ل��ى االل���ت���زام ب��ال��دس��ت��ور يفرض
عدم الموافقة على ترشيح موظف
للرئاسة.

مواجهات تزامنا ً مع
انعقاد الحوار

وتزامنا ً مع انعقاد جلسة الحوار،
اعتصم ناشطو الحراك المدني أمام
مبنى ج��ري��دة «ال��ن��ه��ار» ف��ي وسط

ب��ي��روت ،لمنع دخ��ول الشخصيات
المشاركة في الحوار إلى الجلسة ،إال
أن المتحاورين وصلوا إلى المجلس،
فيما دارت خ��ارج�ا ً مواجهات بين
بعض الناشطين ال��ذي��ن ح��اول��وا
ت��ك��رارا ً إزال���ة ال��ع��وائ��ق الحديدية
بالقوة للدخول إلى مجلس النواب،
واس��ت��ق��دم��ت ال��ت��ع��زي��زات األمنية
إل��ى مكان االع��ت��ص��ام ،وت��م توقيف
ع��دد م��ن ال��ش��ب��ان .م��ا أث���ار غضب
المعتصمين الذين وصفوا قوى األمن
«بالشبيحة» ووجهوا إليهم الشتائم،
فما كان من عناصر مكافحة الشعب
إال أن تخطت الحواجز الحديدية،
نحو المتظاهرين ،والحقت عددا ً من
الشبان والشابات .وأشار الصليب
األحمر إلى نقل  4إصابات في صفوف
المتظاهرين ج��راء االشتباكات مع
القوى األمنية.
ونفذ عدد من الناشطين اعتصاما ً
أم��ام ثكنة الحلو للمطالبة بإطالق
سراح الموقوفين ،ونقل االعتصام إلى
وسط بيروت ،ودعت حملة «طلعت
ريحتكم» في بيان إل��ى االعتصام
المفتوح في ساحة ري��اض الصلح
إل��ى حين إط�لاق س��راح الموقوفين
كافة من  22آب إلى اليوم ،كما طالبت
بعدم المس بحرية التعبير المكفولة
من الدستور ،وأك��دت «أننا ذاهبون
إلى التصعيد».
وأع��ل��ن م��ف��وض ال��ح��ك��وم��ة ل��دى
المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر عن إطالق عدد من الذين أوقفوا
في وسط بيروت أمس ،مشيرا ً إلى
«أننا سنطلق المزيد».

المشنوق :بعض
المتظاهرين يريدون الدم

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق

من قال �إنكم عاجزون؟ (تتمة �ص)1
والمسجد األقصى ال��ذي يحتل مكانة سامية مقدسة
لدى المقدسيين وسائر الفلسطينيين والعرب والمسلمين
ال يعنى لدى الكيان الصهيوني بالمقابل سوى بناء يجب
االستيالء عليه أو عائق تنبغي إزالته ،مرة عبر إشعال
الحرائق فيه وتحميل المسؤولية لمعتوهين أو متطرفين
(قصة باروخ برنشتاين  ،)1969وأخرى من خالل هجمات
مباشرة يقوم بها مستوطنون مسعورون يستبيحون كل
المقدسات والقوانين واالعتبارات اإلنسانية ،يتعرضون
للمصلين من نساء ورج��ال ،فيما آخ��رون يعملون على
كسر األقفال ،وتحطيم األبواب ،وتشويه النوافذ ،وإحراق
السجاد ،وتلويث الجدران وما عليها من آي��ات قرآنية
كريمة بعضها تعود كتابته إلى مئات السنين.
أم��ا رج��ال األم��ن وأع��ض��اء الكنيست فهم اآلن ،وبعد
انقضاء مرحلة المعتوهين والمتطرفين ،يقفون بكل صفاقة
وتصميم على أهبة االستعداد لمساعدة المعتدين وإسباغ
الشرعية على أعمالهم الشنيعة.
كل ذلك يحدث ويتكرر خالل العقود الماضية ومع ذلك
ثمة من يتجاهل ،وثمة من يستهتر ،واليوم ثمة من يدعي
التفاجؤ مستهوال ً ما يجري وكأنه استثناء ،وتلك هي قمة
األفك والرعونة.
والحقيقة أن��ه ليس من جديد س��وى زي��ادة منسوب
االعتداء الذي سيتكرر وسط عجز ليس له مثيل من جانب
من يتعين عليهم ممارسة واجبهم في التصدي لالعتداء.
فهؤالء يدعون افتقارهم لوسائل الدفاع ناهيك الهجوم
فيلجأون للشكوى لدى األميركي الذي ال يجسر على رفع
عينيه بوجه الحاكم «اإلسرائيلي» ال��ذي ب��ات يتدخل
في شؤون الكونغرس األميركي ويعتبره فرعا ً من فروع
الكنيست «اإلسرائيلي».

أما المخيم الفلسطيني الذي يستنشق الغبار منذ عام
 1948فال يطلب منهم التصدي للخطة «اإلسرائيلية»
بالسالح الموجه على الشقيق العربي اآلخر وإنما التصدي
بالسياسة حيث الخيارات واضحة وممكنة وفعالة.
فاألمر ،إذا اجتمع أصحاب الفخامة والجاللة والسمو ،ال
يحتاج سوى إلى كلمة واحدة تقول للحكام العنصريين
في تل أبيب:
«مرة أخرى تدخلون فيها األقصى نقطع العالقات األمنية
والديبلوماسية والسياسية والثقافية التي عقدناها معكم
ذات ليل بهيم.
مرة أخرى تدخلون فيها األقصى نعود إلى المقاطعة
االقتصادية الشاملة التي شهدت على أوجاعكم وتطوع
رؤساء البيت األبيض إلسقاطها قبل أن تشد الخناق على
اقتصادكم.
مرة أخرى تدخلون فيها األقصى نرفع قبضتنا الثقيلة
عن الفلسطيني ليتحرك من دون خوف على ظهره وطفله
وبيته».
من قال إن ليس لديكم األسلحة التي ترد العدوان؟
ارفعوا أيديكم عن المقاومة تك ّفرون عن ذنوبكم وتبلون
البالء الحسن.
من ق��ال إن النار ليست قريبة منكم؟ إنها أق��رب مما
تتصورون .اسألوا حكام أوروبا الذين استثمروا في نار
القهر واإلره��اب التي تحرق ديارنا فإذا بها ترتد عليهم
وتشغل حكوماتهم ومؤسساتهم وجمعياتهم وتذ ّكرهم
بأن العالم قرية صغيرة ال يمكن للحي الغربي فيها أن
يكون بمنأى عن الحريق الهائل الذي يكاد يأكل األخضر
واليابس في الحي الشرقي.

بشارة مرهج

«�إ�سرائيل» تم�ضي ( ...تتمة �ص)1
 1ـ الخطوة األولى :الدخول المتكرر من قبل اليهود إلى
المسجد لنزع الصفة اإلسالمية الحصرية عن المسجد،
وإرس��اء واق��ع يألفه العموم بأن المسجد مكان مفتوح
لليهود كما للمسلمين ،في شكل يخرج إلى الوجود فكرة
وجود جزء من الهيكل تحت المسجد األقصى.
 2ـ الخطوة الثانية :إجراء الحفريات والتنقيب عن
الجزء المزعوم من الهيكل ،في عمل يرمي إلى أمرين األول
البحث عن دليل يسند الزعم اليهودي ،والثاني التسبب
بالتصدع المؤدي إلى انهيار في المسجد األقصى خصوصا ً
في الجزء الذي يزعمون وجود الهيكل فيه.
 3ـ الخطوة الثالثة :إفساح المجال لليهود بالقيام
بصلوات وطقوس داخ��ل المسجد األقصى من شأنها
تكريس «الملكية اليهودية الدينية» لجزء من المسجد
يمكن العدو من اتخاذ قرارات تتناسب مع ذلك .بما فيها
منع المسلمين من الدخول إلى الجزء اليهودي المزعوم
داخل األقصى.
 4ـ الخطوة الرابعة إجراء تقسيم مكاني وزماني لمنطقة
األقصى بين المسلمين واليهود ،تقسيم يعطي اليهود
الحق بالوجود الدائم في مساحة تصل إلى  35في المئة
من مساحة المنطقة وحقهم بالدخول إلى المساحة الباقية
 3أيام باألسبوع من دون أن يكون للمسلمين حق بمنعهم
في ذلك ،أما المسلمون فيكون لهم الحق بالدخول إلى 65
في المئة من المسجد األقصى خمسة أيام في األسبوع من
دون أن يكون لهم الحق في الدخول إلى المنطقة اليهودية
المزعومة منه.
 5ـ أما الخطوة األخيرة والمتقدمة فتكون ببدء عملية
الهدم المتدرج بدءا ً من المنطقة التي تعطى لليهود ،ثم
التوسع إلى المنطقة المتبقية مع تضييق في المساحة
الزمنية التي يسمح فيها للمسلمين الدخول إلى األقصى.
إنّ ال��ه��دف الرئيسي م��ن اإلج����راءات «اإلسرائيلية»
المتصلة باألقصى هو اقتالع أهم أثر ومعلم إسالمي في
مدينة القدس ،اقتالع يمكن «إسرائيل» بحسب زعمها من
السير اآلمن قدما ً في إجراءات تهويد القدس وتزخيم عملية
إفراغها من سكانها العرب المسلمين بعد أن نجحت في
إفراغها من العرب المسيحيين إلى حد بعيد .فالمسألة بظن
«إسرائيل»  -أي مسألة وضع اليد على األقصى وهدمه -
تعتبر أساسية في عملية التهويد الذي تراه شرطا ً ال بد
من تحققه حتى تتحقق يهودية الدولة وعاصمتها القدس
الموحدة تحت الراية الصهيونية.
أم���ا ف��ي ال��م��س��ار ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،ف��م��ن ي��راج��ع الخطط
«اإلسرائيلية» يجد أن «إس��رائ��ي��ل» استكملت القيام
بالخطوات الثالث األولى وهي اآلن بصدد إنجاز الخطوة
الرابعة أي إجراء التقسيم المكاني والزماني ،وهي الخطوة
ما قبل األخيرة للتنفيذ النهائي للمشروع الصهيوني
المتصل باألقصى.
لقد قامت «إسرائيل» بكل ذلك مستفيدة من انشغال
العرب والمسلمين بالحريق الذي أضرم في بلدانهم من
أفريقيا إلى آسيا وأحدث دخانا ً أعمى البصيرة واألبصار
عند معظم حكام العرب والشعوب ،وأطلق ألسنة لهب
التهمت الحجر والبشر والتاريخ واآلثار في شكل خاص
في العراق وسورية البلدين اللذين كانت «إسرائيل»
تحسب ألف حساب لجيشيهما ،حريق دفع المقاومة التي

هزمت «إسرائيل» في لبنان للتوجه إلى سورية لمالقاة
الخطر اإلرهابي القادم إليها وألن تخوض ضده معركة
دفاعية قاسية شغلت جزءا ً من قدراتها في قتال مع قوى
تعمل نيابة عن العدو الصهيوني.
واآلن وم��ع اق��ت��راب تحقق الخطر ال��ت��ام ووص��ول
«إس��رائ��ي��ل» إل��ى تنفيذ مخططها بهدم األقصى يطرح
التحدي الكبير على العرب والمسلمين حكاما ً وشعوبا ً
تحديا ً إلنقاذ األقصى ،فقضية األقصى ليست قضية
مقدسية ،وليست فلسطينية وليست عربية حصرا ً بل
إنها كل ذلك ويضاف إليها بأنها قضية المسلمين جميعا ً
وقضية دولية وإنسانية لما لها من اتصال بحقوق
اإلنسان والحرية .ولهذا ف��إن الجميع مسؤولون عن
األقصى كل بحسب موقعه وقدراته.
في العام  1969وق��ع التمهيد للمخطط الصهيوني
حول األقصى عبر جس نبض العرب والمسلمين ،فكان
حريق األقصى بيد صهيوني زعم أنه مختل عقليا ً حتى
يفلت من المحاسبة ،واجتمع العرب والمسلمون وأنشأوا
لجنة القدس ،ولم تفعل تلك اللجنة حتى اآلن شيئا ً يعرقل
الخطة الصهيونية .نقول هذا حتى نوضح أن االتكال على
األنظمة والحكام في مسألة إنقاذ األقصى يكون تضييعا ً
لألقصى ،ولهذا فإننا نقترح عمالً مركبا ً يشارك فيه الجميع
إلنقاذ األقصى ضمن الخطوات التالية.
 1ـ تفعيل المرابطة في األقصى على مدار الساعة وتولي
العرب والمسلمين مسؤولية اإلعالة واإلغاثة للمرابطين
المعتكفين فيه فهؤالء المرابطون هم الحراس المباشرون
لألقصى.
 2ـ تفعيل عمل لجان ال��ق��دس القائمة ،خصوصا ً
صندوق دعم القدس على أن يلتزم كل عربي ومسلم بدفع
مبلغ شهري لهذا الصندوق حتى ولو كان دوالرا ً واحدا ً
شهرياً.
 3ـ اتخاذ قرار جريء من السلطة الفلسطينية في رام
الله بوقف التنسيق األمني فوراً.
 4ـ إجراء المصالحة الفلسطينية الحقيقية بما يمكن
فصائل المقاومة من الخروج من التزاماتها خارج فلسطين
ويمكنها من إع��ادة إط�لاق المقاومة في الضفة الغربية
وفلسطين المحتلة .1948
 5ـ قيام األردن بواجباته حيال األقصى بوصفه سلطة
وصاية حتى اآلن كما هو مكرس دولياً ،وقطع عالقاته مع
«إسرائيل» كما والتوقف عن التنسيق األمني على جانبي
الحدود.
 6ـ اعتصام شعبي يومي دائم أو ساعة في النهار على
األقل أمام السفارات «اإلسرائيلية» ومراكز األمم المتحدة
وال��والي��ات المتحدة األميركية في كل عواصم العالم
اإلسالمي والعربي حتى وخارجهما إن أمكن للمطالبة
بوقف خطة هدم األقصى.
 7ـ خ��روج المسلمين ك��ل ي��وم جمعة بعد الصالة
بتظاهرة دعم لألقصى وطلبا ً لوقف خطة هدمه.
 8ـ إثارة موضوع األقصى في األمم المتحدة ومجلس
األمن على رغم محدودية األثر.
 9ـ تنظيم أوسع حملة إعالمية تشارك فيها كل محطات
اإلعالم نصرة لألقصى.

العميد د .أمين محمد حطيط

في تصريح أن «بعض المتظاهرين
توجهوا إلى قوى األمن بألفاظ نابية
وبالتالي هذا األمر استوجب تنفيذ
القانون عبر توقيفهم وقرر القضاء
اإلفراج عنهم».
وأضاف المشنوق« :هم يبحثون
ع��ن أح��د لكي يضربهم أي بعض
المتظاهرين وهم يريدون دم�ا ً في
ال��ش��ارع ول��م يتم استعمال مفرط
بالقوة وربما هناك خطأ بسيط من
عسكري ،وهناك مبالغة» .وق��ال:
«إذا استقالتي تحل المشكلة فال
أمانع ولكن الجهة التي توجهت
إلى ال��وزارة للمطالبة باستقالتي
ه���ي ال���ح���زب ال��ش��ي��وع��ي ول��ي��س
المواطنون».

الحراك مستمر بخطوات
تصعيدية مفاجئة

وأك�����دت م���ص���ادر ف���ي ال��ح��راك
الشعبي لـ«البناء» أن «المتظاهرين
أم��س ح��اول��وا منع المدعوين إلى
ط��اول��ة ال��ح��وار م��ن ال��وص��ول إلى
مجلس النواب وقطع الطريق أمامهم
باألجساد وليس بأي وسائل أخرى
كما ل��م يتعرضوا للقوى األمنية
التي قامت عن عمد باالعتداء على
المتظاهرين وه��ذا مصور وموثق
ف��ي أش��رط��ة م��ص��ورة وال��ت��ي تثبت
التعسف في استعمال القوة ضد
المتظاهرين وضربهم وسحلهم
واعتقالهم».
وأش������ارت ال���م���ص���ادر إل���ى أن
«ال���رس���ال���ة ال��ت��ي أراد ال��ح��راك
إيصالها م��ن ه��ذا التحرك ،أن��ه ال
يمكن إجراء حوار وطني بال إجماع
كل المكونات اللبنانية من مجتمع
م��دن��ي وخ��ب��راء بيئة واق��ت��ص��اد
وممثلين عن العمال والموظفين
وكل األح��زاب السياسية التي هي
خارج السلطة».
ولفتت المصادر إلى أن «الحراك
م��س��ت��م��ر وم��ج��م��وع��ات��ه ستتخذ
الخطوات التالية بحسب التطورات
ول����ن ت��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا ب���ل س��ت��ك��ون
مفاجئة ،وح��ذرت من أن الوضع
ي��ت��ج��ه ال���ى م��زي��د م��ن التصعيد
باتجاه كل وزارة مسؤولة أو وزير
مسؤول عن األزم��ات التي يعاني
منها المواطن م��ن النفايات إلى

الكهرباء والمياه وغيرها».

ال تراجع عن خطة شهيب

وأشار وزير الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب���اس ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى أن
«كل الموجودين على طاولة الحوار
أعلنوا تأييدهم لتفعيل عمل الحكومة
وعلى رأس األولويات ملف النفايات
م��ن خ�لال تطبيق خطة المعالجة
التي أقرت في مجلس الوزراء ،ولفت
درب��اس إل��ى أن الرئيس نبيه بري
شجع الرئيس تمام سالم للسير قدما ً
في هذا األمر ،كما ردد هذا الموقف كل
الموجودين من الوزير طالل أرسالن
إل��ى ح��زب الله إل��ى ال��وزي��ر جبران
باسيل».
ولفت درب���اس إل��ى أن��ه «نتيجة
االع��ت��راض على اعتماد مطمر في
المصنع يمكن أن يتم نقله إلى مكان
آخ��ر ،م��ؤك��دا ً أن الحكومة واللجنة
ال���وزاري���ة تعمالن ب��ال��ت��ع��اون مع
البلديات على إقناع المناطق لتطبيق
خ��ط��ة ال��وزي��ر أك���رم شهيب ونقل
النفايات إلى المناطق المذكورة في
الخطة».
وأك��د درب��اس أن «خطة شهيب
ستطبق ع��ل��ى رغ��م االع��ت��راض��ات
وستطبق وفقا ً للظروف الصحية
والبيئية المعتمدة وال تراجع عن
ه��ذه الخطة ال سيما أن��ه��ا ح��ازت
على تأييد كل القوى السياسية في
الحكومة ،وتساءل :ما هي الخطة
البديلة حاليا ً في ظل تكدس أكوام
ال��ن��ف��اي��ات ف��ي ال��ش��وارع واق��ت��راب
موسم الشتاء؟».

اجتماع للهيئات
االقتصادية اليوم

وت��دارك��ا ً للتطورات الميدانية
الحاصلة في وسط بيروت ،تداعت
الهيئات االقتصادية ونواب بيروت
ك��اف��ة وت��ج��ار ال��وس��ط ال��ت��ج��اري
وأصحاب المؤسسات والمستثمرون
فيه ،إلى اجتماع يُعقد في الحادية
عشرة قبل ظهر اليوم في مق ّر غرفة
ب��ي��روت وج��ب��ل ل��ب��ن��ان ،ف��ي غياب
رئيس الهيئات الوزير السابق عدنان
القصار بداعي السفر ،للبحث في ما
آلت إليه الحركة التجارية في منطقة
«سوليدير».

�إعالنات ر�سمية
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحله
الرئيسة رلى ابو خاطر
المنفذ :ج��ورج ودي��ع فاخوري بوكالة
المحامي طارق الغريب
المنفذ عليه :فوزي سليمان شيباني-
حوش األمراء
بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/608
ينفذ المنفذ محضر عقد تأمين وشهادة قيد
تأمين بقيمة سبعين الف دوالر أميركي عدا
الرسوم والفوائد.
المشترك بالحجز :زي��اد ن��دره الترك
بمبلغ ثمانية وثالثين الف دوالر أميركي
عدا الرسوم والفوائد بموجب سندات دين
ال��م��ش��ت��رك ب��ال��ح��ج��ز :غ���ازي ش��ح��ادة
المعلوف بمبلغ خمسة وارب��ع��ي��ن الف
دوالر اميركي عدا الرسوم والفوائد بموجب
سندات دين
المطروح للبيع 1200 :سهم من العقار
 465حوش األمراء بناء
موصفاته :يقع هذا العقار خلف قصر
الرئيس الياس ال��ه��راوي تصل اليه عبر
طريق من الباطون وهو عبارة عن قطعة
ارض عليها بناء قديم من الباطون مؤلف
من خمسة طوابق:
الطابق السفلي :شقة سكنية يشغلها
جورج صادر تحتوي على مدخل وصالون
وغرفتي نوم ومطبخ وحمام وشرفة.
الطابق األرض��ي :شقة سكنية تشغلها
زوج��ة غطاس واكيم مؤلفة من صالون
وسفرة ومدخل وغرفة جلوس وثالث غرف
نوم ومطبخ وحمامين وشرفة.
الطابق األول :مؤلف من شقتين
الشقة الغربية :يشغلها خليل الشدياق
مؤلفة م��ن مدخل وغ��رف��ة شتاء ومطبخ
وغرفتي نوم وحمام وشرفة.
ال��ش��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة :يشغلها سليمان
شيباني مؤلفة من مدخل ومطبخ وغرفة
نوم وصالون وحمام وشرفة.
الطابق الثاني :شقة واح���دة للسكن
يشغلها سليم شيباني مكونة من مدخل
وغرفة وغرفة جلوس ومطبخ وحمام وغرفة
ضيوف وصلون وطعام وغرفتي نوم.
الطابق األخير :مؤلف من شقة واحدة
وسطحية يشغله فوزي سليمان شيباني
مؤلف من مدخل وحمام ومطبخ وغرفة
شتاء وغرفة نوم وشرفة.
مساحته 261 :متر مربع
ح��دوده :يحده غربا ً طريق عام وشرقا ً
العقار  468وشماال ً طريق ع��ام وجنوبا ً
العقار 464
الحقوق العينية:
تأمين ع��ق��اري درج��ة أول��ى لمصلحة
ج��ورج ودي��ع فاخوري على حصة فوزي
سليمان الشيباني بمبلغ  $ 70000دوالر
أميركي.
إش��ارة قيد احتياطي على كامل الشقة
السكنية الكائنة في الطابق األول الجهة
الغربية لمصلحة خليل جرجس الشدياق.
حجز احتياطي لمصلحة زي��اد ن��دره
الترك رقم  2012/51على حصة فوزي
الشيباني صادر عن دائرة تنفيذ زحلة.
دعوى مدنية رقم  2012/512من خليل
شدياق ضد فوزي سليمان شيباني.
تحويل حجز احتياطي إلى حجز تنفيذي
الملقى لمصلحة زي��اد ن��دره الترك برقم
 2012/343على حصة فوزي الشيباني
عن دائرة تنفيذ زحلة.
حجز تنفيذي ع��ن دائ���رة تنفيذ زحلة
لمصلحة جورج وديع فاخوري على حصة
فوزي الشيباني برقم .2013/608
قيمة التخمين 205000$ :مئتان
وخمسة آالف دوالر أميركي.
ب��دل ال��ط��رح 123000$ :مئة وثالثة
وعشرون ألف دوالر أميركي.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2015/10/08الساعة 12:30
في قصر عدل زحلة في قاعة المحكمة أمام
رئيس دائرة تنفيذ زحلة.

شروط المزايدة:
على الراغب بالشراء وقبل المباشرة
بموعد ال��م��زاي��دة أن ي��ودع باسم رئيس
دائرة التنفيذ في زحلة قيمة بدل الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة مصرفية او شك مصرفي وعليه اتخاذ
محل إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا
لم يكن له من مقام ،وعليه خالل ثالثة أيام
من تاريخ صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكالً وإعادة المزايدة
على عاتقه فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة .وعليه خالل ثالثة أيام من تاريخ
صدور قرار اإلحالة دفع رسم الداللة بمعدل
 % 5من قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء االسعار إلنشاء
غرفة المنيوم وزج���اج ل��زوم المناوبين
داخ��ل صالة القيادة ف��ي محطة ال��دام��ور
الرئيسية ،موضوع استقصاء االسعار رقم
ث4د 9408/تاريخ  ،2015/8/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/10/9
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول 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 2015/9/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1758
وزارة الزراعة
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
اعالن
ت��ج��ري مصلحة األب���ح���اث العلمية
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
المختوم لتلزيم تقديم تركيب مولد كهربائي
وكاتم للصوت وإنشاء شبكة توزيع كهرباء
رئيسية جديدة في محطة تربل التابعة
للمصلحة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ 2015/10/13
فعلى م��ن يهمه األم���ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخ عنه
في محطة تل العمارة -رياق -البقاع لدى
قسم المناقصات وفي محطة الفنار -جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ت��رس��ل ال��ع��روض م��ب��اش��رة باليد إلى
إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة
تل العمارة -ري��اق -البقاع خالل ال��دوام
ال��رس��م��ي ع��ل��ى أن ت��ص��ل ال��ع��روض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  12ايلول 2015
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
1745

