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حمليات � /إعالنات

مراد :الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
�ضمانة �أ�سا�سية لوحدة لبنان

الحضور الرسمي والسياسي واألمني والعسكري في تكريم الوزير مراد في غزة في البقاع الغربي

البقاع الغربي ـ أحمد موسى
أق��ام الدكتور محمد عبد الهادي في بلدة غزة في
البقاع الغربي حفل غداء تكريمي على شرف رئيس
اللقاء الوطني الوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد
حضرته هيئات بلدية واختيارية من البقاعين الغربي
واألوسط وراشيا ولفيف من رجال الدين وشخصيات
وفاعليات سياسية في المنطقة.
بعد كلمة ترحيب من عريف الحفل مدير مركز عمر
المختار محمد نجم الدين تحدّث صاحب الدعوة
الدكتور محمد عبد الهادي ،حيث قال :أشعر بالفخر
واالع��ت��زاز بتشريفكم تلبية لدعوة تكريم رج��ل من
قريتي مأل الوطن مؤسسات شامخات على مساحة
الوطن والعالم العربي» ،منوها ً «بالحضور الدائم
للرئيس نبيه بري من خالل رئيس مجلس الجنوب
الدكتور قبالن قبالن».
ب��دوره شكر م��راد صاحب الدعوة وعائلته وحيّا
جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري إلجراء الحوار
الوطني ،لكنه انتقد حصر ال��ح��وار بـ 17شخصية
واستبعاد شخصيات وأح��زاب ومرجعيات ونقابات
تم ّثل نسبة كبيرة من الشعب اللبناني ،معتبرا ً أنّ
«األوان ق��د ح��ان للبحث ف��ي حلول ج��ذري��ة للنظام

اللبناني ،وإن كان ذلك يتطلب اجتماعا ً عاما ً أو مؤتمرا ً
تأسيسيا ً فنحن ال نخجل بالمطالبة بذلك».
وأك��د م��راد «ض��رورة انتخاب رئيس جمهورية من
الشعب وإع��ادة بعض الصالحيات للرئيس واعتماد
قانون النسبية وبذلك نقضي على الطائفية».
وش��دد على أن «المؤسسة العسكرية بعقيدتها
وتوجهاتها تشكل الضمانة األساسية لوحدة لبنان
والسلم األهلي ،والسيما في ظل قيادة مميزة استطاعت
أن تحافظ على هذه المؤسسة في أج��واء االنقسام
الخطيرة التي تعصف بلبنان».
وأش��ار إلى «أن المقاومة البطلة هي التي فرضت
حلوال ً على العدو الصهيوني بعد أن قهرته وأخرجته
ذليالً من لبنان» ،من هنا علينا تكريس مقولة «الجيش
والشعب والمقاومة».
ورأى م��راد أن لروسيا ثالثة أه��داف في العملية
العسكرية في سورية تتلخص في أن «لدى روسيا
مصالح اقتصادية وعمرانية في س��وري��ة ،وضرب
اإلره��اب ال��ذي تكاثر في سورية منعا ً لتس ّربه إلى
مناطق أخرى من العالم وخصوصا ً روسيا ،وتطمح
روسيا ودول مجموعة «البريكس» إلى تشكيل قوة كي
ال يكون العالم محكوما ً بأحادية القوة المتمثلة بأميركا
بعد سقوط االتحاد السوفياتي».

تامر للتن�سيق مع رو�سيا
ّ
لحل م�شكلة الرئا�سة و�إنهاء الإرهاب ّيين
عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية
اجتماعه ال���دوري برئاسة ج��اك تامر وح��ض��ور جميع
األعضاء ،واسته ّل االجتماع بالوقوف دقيقة صمت عن
روح الوزير والنائب السابق الراحل إيلي سكاف «الزعيم
البقاعي الذي عُ رف بطيبته المتميّزة».
وأعرب تامر عن «مخاوفه الكبيرة على الساحة المحلية»،
مشيرا ً إلى أنّ «الحلول التي طرحت مؤخرا ً على مستويات
الترقيات وقانون االنتخاب واالنتخابات الرئاسية ،أيّ ما
يُس ّمى بالسلة المتكاملة ،ال تزال تراوح مكانها».
وطالب الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع موسكو
إليجاد مخرج لمشكلة رئاسة الجمهورية اللبنانية ،وكذلك
لمواجهة اإلرهابيين بحيث ال يعود لهم وجود ال في لبنان
وال في سورية ،وحينها يتوجب على الحكومة التعاون مع
الحكومة السورية لمعالجة أوضاع رعاياها الموجودين
في لبنان».
كما دعا إلى «إبعاد الجيش عن التجاذبات السياسية»،

مؤكدا ً أنّ على جميع السياسيين أن يدعموا المؤسسة
العسكرية باألفعال وليس باألقوال ،ألنّ هذه المؤسسة
ضرورية لجميع اللبنانيين وفائقة األهمية لضمان األمن
واالستقرار».
وتابع« :أنّ الرئيس الروسي فالديمير بوتين يقود اآلن
حربا ً مقدّسة ض ّد اإلرهاب في سورية للدفاع عن المسلمين
والمسيحيين الذين انتهكت مقدساتهم الدينية ،وذلك
بقيام اإلرهابيين بإخفاء ك ّل أثر لهذه المقدسات وإيجاد
شرخ بين الطوائف المسيحية واإلسالمية وافتعال الفتن
في ما بينها لتهجير المسيحيين من الشرق األوسط ،علما ً
أنّ الرئيس بوتين يقف ض ّد تقسيم أيّ دولة عربية».
ولفت إل��ى أنّ «دخ��ول روسيا على خط األزم��ة يوفر
الفرصة األكبر إلدخ��ال سورية في مسار ح � ّل حقيقي
ومنع تقسيمها ،والمطلوب من تركيا التنسيق مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،كي ال نصل الى حرب عالمية
ثالثة ،وج ّر الدول األوروبية واألطلسي إليها».

من فل�سطين ( ...تتمة �ص)1
المال واألع��م��ال للفتنة ،والصلوات واألدع��ي��ة لبث
السموم تحريضا ً وتغريراً .صدق أمير المؤمنين علي
عليه السالم عندما قال« :ال مصيبة أعظم من الجهل».
الجهل بالوجود والجهل بالخالق والجهل بالعالم
والجهل بالدين والجهل بالنفس والجهل باآلخر.
من هنا نقول :لم يعُ د موضع جدل كبير كيف تستغ ّل
الحكومة «اإلسرائيلية» ك ّل ما يحصل في المنطقة لتبدأ
دورة جديدة من االستيطان والعنف ض ّد الفلسطينيين.
فمن الطبيعي لكيان عنصري تحكمه النزعات اإلرهابية
أن يمارس القهر ويستخدم القوة للوصول إلى أهدافه.
في اآلونة األخيرة شجعت الحكومة «اإلسرائيلية»
المتطرفين لتدنيس المسجد األقصى فتدخل بعدها
القوات «اإلسرائيلية» لتقمع المحتجين في إطار محاولة
مكشوفة األبعاد لهدم المسجد األقصى وبناء هيكل
سليمان المزعوم فوقه.
لكن األم��ر األكثر غرابة هو غياب شبه ت��ا ّم للحكام
والمسؤولين الفاعلين على مستوى األمة .وكأنّ فلسطين
غابت في غياهب التاريخ والنسيان ،وك��أنّ الشعب
الفلسطيني غير موجود ،وك��أنّ القضية الفلسطينية
منتفية .وليست المسألة في أن الدول اإلسالمية والعربية
قد خفضت انخراطها ومشاركتها في هموم وشجون
الشعب الفلسطيني ،بل ما يحدث هو تخ ٍّل تا ّم وانكفاء
كامل عن أمر لطالما كان في وجدان ك ّل عربي ومسلم وفي
حركة ك ّل دولة عربية وإسالمية ،وهذا المشهد الخطير
الذي نراه اليوم والمصادمات بين الفلسطينيين وشرطة
اإلرهاب «اإلسرائيلية» يؤكد أنّ القيادة «اإلسرائيلية»
عازمة على إعادة رسم فلسطين السياسية والجغرافية
والديمغرافية.
ما نالحظه أنّ هناك تفاقما ً للخطر اإلرهابي الصهيوني
واتساعا ً لمستوى تحدّيه للوجود الديني اإلسالمي ما
يضع األمة كلها أمام مسؤولية كبيرة وجسيمة.
نحن أم��ام مخاطر متزايدة على المسجد األقصى،
نحن أمام تهديد حقيقي ،نحن أمام محاولة جدية من
قبل السلطات «اإلسرائيلية» لتغيير مسار القضية
الفلسطينية ،ونحن أم��ام ق��رار استراتيجي كبير نحو
تأسيس واق��ع صهيوني جديد في فلسطين المحتلة.
ونعرف أنّ األعباء على الشعب الفلسطيني تضاعفت،
ولكنه األكثر قدرة على منع هذه المحاوالت «اإلسرائيلية»
الموبوءة .لقد ن��زل الشعب الفلسطيني على األرض
باللحم العاري لحماية المسجد األقصى والمقدسات عبر
ما هو ُمتاح من إمكانات يدوية بسيطة ،لكن المطلوب
إنْ لم يُسعف الحال في دعم هذا الشعب بالسالح فأن
ُنسعفه بالموقف السياسي واإلعالمي.
فمن فلسطين ب��دأ ال��ص��راع الحقيقي م��ع الغرب
المستعمِر ومن هناك يجب أن ينتهي نصرا ً لهذه األمة
وزواال ً لكيان «إسرائيل»!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

االتحاد الأوروبي ( ...تتمة �ص)1
فلسطين واصلت بالدم انتفاضتها ،بينما وحشية
جنود االح��ت�لال دخلت مرحلة الجنون والهستيريا
وسجلت أمس عمليات قتل بدم بارد لشباب وصبايا
بعمر ال����ورود ،ال زال���وا أط��ف��االً ف��ي منطوق القانون،
وذل��ك لمجرد صرخة كاذبة من مستوطن أنّ تلميذة
ف��ي ال��خ��ام��س��ة ع��ش��رة م��ن ع��م��ره��ا ت��ق��ص��د مدرستها
فاتهمها بأنها تحمل سكينا ً لتسقط مضرجة بدمائها
ب��رص��اص جنود االح��ت�لال ،ومثلها ش��اب قتل مرات
عديدة برصاص الجنود وهو يستغيث وما من ُمغيث،
لكن ك ّل ذلك زاد شباب االنتفاضة صالبة وثباتا ً ولم
يفت في عضدهم فتواصلت مواجهتهم في ك ّل أنحاء
ّ
الضفة الغربية وأحياء القدس .وبرزت في غزة حالة
تململ في صفوف المقاتلين من ق��رار حركة حماس
منع إطالق الصواريخ دعما ً لالنتفاضة.
في لبنان اإلجازة تبدو ألسبوع مقبل مع استمرار
سفر رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،وعجز القوى
المشاركة في الحكومة والحوار عن ترتيب تفاهمات
مقابل عجزها ع��ن تح ّمل مسؤولية نعي الحكومة
والحوار منفردين أو مجتمعين ،بينما العماد ميشال
ع��ون ُيعيد ترتيب أوراق���ه بعد ح��ش��ده الشعبي أمام
القصر الجمهوري ،والمواقف التي أطلقها بانتظار
تجميع ردود األفعال وتقييمها وبلورة رؤية مشتركة
للمرحلة المقبلة مع الحلفاء.

خيوط رفيعة ممسكة باستقرار ّ
هش

يتواصل الحديث عن مخاطر تستهدف لبنان وتوتر أمني
وانهيار مؤسسي ،ورغم ذلك يبقى هناك نوع من الخيوط
الرفيعة الممسكة بحالة االستقرار الهش الذي يعيشه لبنان
من دون أن يذهب ذلك باتجاه ه ّز عرش االستقرار الحالي،
فالغرب إذا كان يريد أن يدفع باتجاه مخطط لبناني ،فسيكون
الخاسر األكبر.
وبانتظار عودة رئيس المجلس النيابي نبيه بري األسبوع
المقبل من جنيف ورومانيا التي وصلها في زي��ارة رسمية
أمس ،يُجري خاللها جولة من اللقاءات والمحادثات مع كبار
المسؤولين الرومانيين تتناول العالقات الثنائية وتطوير
التعاون البرلماني بين البلدين ،باإلضافة إلى التطورات
الراهنة في الشرق األوسط  ،يبدو أنّ استمرار الحوار يتوقف
على تفعيل عمل مجلس ال��وزراء الذي ينتظر الموافقة على
خطة النفايات .وفي السياق عينه جدّد رئيس مجلس النواب
نبيه بري تأكيد «أهمية الحوار واستمراره» ،واصفا ً أنه
«بارقة األمل في البالد» ،وأعرب عن «خيبته مما انتهى إليه
ملف النفايات حتى اآلن» ،مبديا ً «خشيته من الوصول إلى
وقت يصبح فيه لك ّل منطقة مشروعها في هذا المجال».
إلى ذلك لم يكشف رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون أول أمس في بعبدا أوراق��ه دفعة واح��دة ،فهو
يعتمد السياق الزمني ويجري في الوقت نفسه مشاورات
مع حلفائه ويترقب المشهد اإلقليمي في سورية ،وينتظر
الوقت المناسب لذلك ،ولذلك ال يريد أن يستعجل في روزنامة
التصعيد من دون التفاهم مع حلفائه ،بخاصة أن «وضع
الحكومة بات صعبا ً جدا ً ومحرجاً».
ووضعت مصادر مطلعة لـ«البناء» عدم التصعيد إلبقاء
األب���واب مفتوحة أم��ام الحلول والمساعي الجارية ،لكي
يبقى الحوار مستمرا ً ويتم التوصل إلى تفاهمات في األمور
األساسية» .وشدّدت المصادر على «أنّ الجنرال اتخذ مواقف
في المستوى المطلوب وكان خياره الخيار األنسب ،صحيح
أنه خسر جولة غير أنّ جوالت أخرى تنتظره أبرزها جولة
االنتخابات الرئاسية؛ األم��ر ال��ذي يستدعي أن يتريّث في
التعاطي وال��ر ّد على تيار المستقبل ،على عكس الرئيس
سليمان الذي «ما بيحرز أنو يشاغب في وجهه» ،فهو «ال يمثل
أيّ وزن في السياسة».
وأكد رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية «أنّ تمسك
الجنرال ميشال عون بالرئاسة ال يزعجنا أبداً ،والكالم عن
تنازله ال يعني أنّ سليمان فرنجية سيصبح رئيس جمهورية
بل سيقولون إننا نعرقل ونعطل والى ما هنالك ،فارتاحوا إذا ً
من هذه الناحية وال تقلقوا أو تدخلوا في متاهة ما».

الوقت لح ّل أزمة النفايات لن يطول
وحزب الله يختار مطمر البقاع الشمالي

إلى ذلك ،انتهى اجتماع السراي الحكومي برئاسة رئيس
المخصص للبحث في ملف النفايات
الحكومة تمام سالم
ّ
بتأكيد وزير الزراعة أكرم شهيّب أنّ الوقت للح ّل لن يطول
لثالثة عوامل ،هي :الكمية والطقس وثبات المواقف.

وتردّدت معلومات أنّ العقار الذي اعتمد أخيرا ً كمطمر في
البقاع الشمالي ويقع في منطقة حدودية بين لبنان وسورية،
اختاره حزب الله ،على ما قالت المصادر لـ«البناء» وأبلغ
وزير الزراعة أكرم شهيّب موافقته عليه ،لكونه «ال يشكل
حساسية أمنية ال على حزب الله وال على الجيش السوري».
وجزمت المصادر أنّ خطة شهيّب ستطبق وستعتمد المطامر
الثالثة وفقا ً للخطة في نهاية المطاف ،ولكن ما يجري من هرج
ومرج وتأخير حول هذا الموضوع ما هو إال امتصاص الحكومة
لغضب بعض المواطنين الرافضين إلقامة هذه المطامر».
وأكدت مصادر بقاعية لـ«البناء» أنه ت ّم استبدال الموقع
األول ال��ذي ت � ّم اختياره كمطمر في سلسلة جبال لبنان
الشرقية بموق ٍع آخر مجاور له وذلك بعد أن تبيّن وفقا ً لخبراء
جيولوجيين أنّ الموقع األول يختزن آبارا ً جوفية للمياه تربط
مياه نبع شمسين ،ونتيجة رفض إقامة المطمر األول شكلت
لجنة من خبراء بيئيين لدراسة موقع آخر في منطقة عقارية
قريبة من بلدة كفرسلوان ،لكن تبيّن أن هذا الموقع ذات تربة
رخوة قابلة لتس ّرب عصارة النفايات إلى المياه الجوفية فت ّم
اختيار عقار آخر في سلسلة جبال لبنان الشرقية ذات غالف
مانع المتصاص عصارة النفايات».

كتاب سليمان إشارة سعودية

وسلّم الرئيس السابق ميشال سليمان منذ أيام ،بحسب
«وكالة األنباء المركزية» سفير فرنسا في لبنان ايمانويل
ب��ون رس��ال��ة للرئيس فرنسوا ه��والن��د عنوانها العريض
القضايا اللبنانية العالقة المرتبطة بالح ّل السوري والواجب
ب ّتها دوليا ً مع بدء هذا الح ّل .وتتألف من أربع نقاط أساسية
هي :ترسيم الحدود اللبنانية  -السورية ،نشر مراقبين
دوليين على الحدود ،وضع ملف النازحين السوريين لجهة
إعادتهم إلى بالدهم في قائمة أولويات الدول العاملة على
الح ّل وإعادة النازحين الفلسطينيين من سورية إليها منعا ً
للتوطين؛ أما النقطة الرابعة فاقتطاع جزء من األموال التي
ستخصص دوليا ً إلعادة إعمار سورية للبنان نسبة لحجم
األض��رار التي تكبّدها جراء األزم��ة وأق ّرتها مجموعة الدعم
الدولية في اجتماعها األول في نيويورك العام  ،2013على
«أن يسلّم سفراء دول مجموعة الدعم الدولية واألعضاء في
مجلس األمن رسائل مماثلة».
وأك��دت مصادر في فريق  8آذار لـ«البناء» أنّ الرئيس
سليمان الذي جاء بالصدفة خالفا ً للدستور ،والذي مدّدت
له الصدفة موقعا ً في السلطة عبر الوزراء سمير مقبل وأليس
شبطيني وعبد المطلب الذين ال يمثلون أحدا ً من الشعب أو
المك ّونات الحزبية أو الطائفية ،يظن أنه شخصية أساسية
في لبنان ،بينما الواقع أنه عندما كان رئيسا ً للجمهورية،
كان ال شيء .وكما وصفه وزير الدفاع السابق الياس المر أنه
أضعف ضابط ماروني بين الضباط في ذلك الحين ،ووصفه
السياسيون أنه «أسوأ رئيس جمهورية ويعادل الفراغ».
وتضيف مصادر  8آذار :رغم ذلك يظن سليمان أنه شيء،
في حين أنه خالل السنوات الست في رئاسة الجمهورية ج ّل
ما قام به هو سياسة سياحية إلى  63بلدا ً وتجميع ثروة
طائلة» .وتتابع المصادر «اآلن إرسال سليمان الكتاب لن
يقدّم أو ّ
يؤخر .فهو ال يمثل شيئاً ،فالمتغيّرات الدولية جعلت
قدرة الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند على التأثير معدومة
بالمطلق» .وشدّدت المصادر على أن كتاب سليمان جاء بناء
إلشارة سعودية ترافقت مع المتغيّرات في الميدان السوري،
مع العلم أنّ سليمان بات في اآلونة األخيرة الناطق باسم
المملكة في لبنان».

روكز يغادر اليوم موقعه
وسليمان َخ َرق األقدمية والدستور

يغادر العميد شامل روك��ز ال��ذي يُحال إلى التقاعد بعد
غد الخميس ،موقعه اليوم في قيادة فوج المغاوير من دون
حفل تسليم وتسلّم مع خلفه العقيد الركن مارون القبياتي،
الذي صدر قرار تعيينه منذ أي��ام ،بسبب العطلة الرسمية
في ذكرى رأس السنة الهجرية يوم غد .وفيما بات مؤكدا ً
أنّ أب��واب تسوية الترقيات س �دّت بالكامل نتيجة تع ّنت
سليمان بادّعاء حماية الجيش اللبناني» .استغربت أوساط
سياسية لـ«البناء» موقف الرئيس السابق الذي عندما ت ّم
االتفاق على تعيينه قائدا ً للجيش بقرار سوري ،وضع جانبا ً
ّ
وغض النظر عن ذلك ،على رغم وجود 77
التراتبية واألقدمية
ضابطا ً أقدم منه 5 ،ألوية في المجلس العسكري و 66عميدا ً
ينص على وجوب
في الجيش ،ولم يحترم الدستور الذي
ّ
االستقالة من قيادة الجيش قبل  6اشهر من انتخابه رئيسا ً
للجمهورية ،ليكون سليمان في قيادة الجيش خرق األقدمية
وخرق الدستور عندما انتخب رئيساَ».
أمنياً ،أوقف الجيش اللبناني في بلدة عرسال أحد أعضاء
«جبهة النصرة» البارزين إبراهيم مطاوع ،وهو مطلوب
لتو ّرطه بأعمال إرهابية ومعارك ضد الجيش اللبناني.

هكذا ح�سبها ( ...تتمة �ص)1
األول���ى باتفاقيات أوس��ل��و ف��رص��ة اخ��ت��ب��ار أخيرة
لفرضية فتح التفاوضية ،لتكون االنتفاضة الثانية
العام  2000واالنتخابات التشريعية التي حملت
لحماس أغلبية البرلمان الفلسطيني تعبيرا ً عن
مكافأة شعبية لها ولخيارها المقاوم .وهكذا منحها
الجيل الثاني تكفيرا ً عن خطأ الجيل األول ،وت ّوجت
حماس تجربتها ببلوغ الجدار األخير ،عندما غلّبت
في حروب غزة األخيرة تحالفاتها اإلخوانية على
هويتها الفلسطينية ف��ص��ارت قطر وت��رك��ي��ا دول
محور المقاومة ،وص��ارت سورية وص��ار حزب
���وى على الئ��ح��ة البحث ف��ي هويتها
ال��ل��ه وإي���ران ق ً
ال��م��ق��اوم��ة ،بسبب موقعها م��ن م��ش��روع اإلخ���وان
الجاري تطبيقه في المنطقة برعاية أميركية أمام
أعين شباب فلسطين بأجيالها الثالثة .الجيالن
اللذان اختبرا انتفاضتيهما والجيل الذي يك ّون وعيه
ويستعدّ ،والوعي الجديد لجيل االنتفاضة الثالثة
هو أنّ ال قيادة سياسية ترث أخ��رى ،وال رهانات
عقائدية وسياسية وحزبية وراء الباب ،وال قيادات
ت��ح��ت االخ��ت��ب��ار .ال��ش��ب��اب ي��رس��م��ون مشروعهم
بالدم ،وعلى التنظيمات تحديد خياراتها ومواقفها
وموقعها.
 مع اكتمال دورة الربيع العربي اكتملت تجربةكانت تعد العرب والمسلمين بالمن والسلوى ،إذا
ُقيّض لها إمساك ال��ق��رار في مصر .وه��ي تجربة
اإلخ�����وان ال��م��س��ل��م��ي��ن ال��ت��ي ب��ل��غ��ت ذروة تحقيق
أح�لام��ه��ا ب��األص��ال��ة ع���ن ن��ف��س��ه��ا وب��ال��وك��ال��ة عن
تشكيالت اإلس�ل�ام السياسي التقليدية جميعاً،
وج��اءت النتيجة مر ّوعة نصفها مأساة ونصفها
ّ
تكشفت التجربة عن قمة االنتهازية
مهزلة ،فقد
والمتاجرة بفلسطين وقبول دور الخادم الوضيع
للسياسات األميركية وال��ح��ارس المطيع لألمن
اإلسرائيلي ،مقابل كرسي الحكم ،وكانت المأساة،
أما المهزلة ،فإن هذا التنظيم العالمي المتج ّذر في
سبعين بلدا ً خالل سبعين سنة ،والذي حكم دفعة
واح���دة مصر وت��ون��س وت��رك��ي��ا ،وأم��س��ك بنصف
القرار في ليبيا واليمن ،وصار شريكا ً في صياغة
معادالت سورية واألردن ،سقط سقوطا ً مدويا ً
فيها جميعا ً في عام واحد .ومع هذا السقوط أفسح
المجال دفعة واحدة للتفكير بعقل بعيد عن القوالب

الجامدة والجاهزة ،تستر ّد فيه القضايا أماكنها
التي تحتلها طبيعيا ً في الذاكرة والوجدان الجمعيين
للشعوب ،فال خط التفاوض جاء بجديد رغم عقدين
من الفرص التي منحها له الفلسطينيون ،الذين
اكتشفوا درجة الغباء السياسي والجهل التاريخي
ألصحاب وهم دولة تض ّم الضفة الغربية وبعضا ً
من القدس يتنازل عنهما المحتل اآلتي بقوة وهم
وخ��راف��ة أرض الميعاد ،وهما أرض الميعاد في
مشروعه ،وليست أراضي العام  48في ذاكرة هذا
المحتل إال منصة لبلوغ القدس والضفة ،ويكتشف
الفلسطينيون مع السقوط ال��م��دوي ل�لإخ��وان أن
طبخة «غزة أوالً» التي وضعها األتراك والقطريون
على نار حامية وبدأت حماس ترتب بيتها الداخلي
لقبولها ،ال يسقطها إال عنوان القدس واألقصى في
بيئة ذاكرتها الدينية مستيقظة إلى هذه الدرجة،
فكانت لحظة ال��وح��دة الوطنية تقترب ،من بوابة
األقصى والقدس ،بتوقيت التيقن ذاته الذي يسود
االحتالل ،مستوطنين وصناع قرار ،بأنّ الوضع
اإلقليمي الدولي تنس ّد فيه آف��اق السالم وقدرات
خوض الحرب ،وأنّ السير بتهويد القدس والضفة
هو األولوية في زمن االنشغال العربي والدولي
بالملفات األخ���رى ،فتالقى في منتصف الطريق
مخطط التهويد مع عزم تفجير االنتفاضة الثالثة
ب��س��ق��وط األوه�����ام وت��ب��ل��ور وع���ي ال��ج��ي��ل الجديد
وتقاطعه بلحظة وحدة كانت مفقودة في زمن زهو
رام الله بوهم إن��ج��ازات مفترضة م��ن التفاوض
وزمن زهو غزة بوهم إنجازات مفترضة من زمن
اإلخوان .والزمانان يدخالن أفوالً ال رجعة بعده،
وال فراغ في السياسة فكيف في القضايا الكبرى
للشعوب؟
 ف��ي زم��ن رس��م خ��رائ��ط ال��ش��رق األوس���ط كانمستحيالً ب��ال��ق��در ذات���ه أن يقبل المحتلون بقاء
أم��ره��م معلقا ً على م��وائ��د االن��ت��ظ��ار ،وأن يرتضي
الفلسطينيون وقوفا ً على أرصفة الموائد .والجيل
الجديد ليس جيل قناتي «ال��ج��زي��رة» و»العربية»
اللتين سقطتا سقوطا ً م��دوي��ا ً ف��ي الربيع العربي
كتعبير عن مشروع الفوضى األميركية ،التي سقط
معها سقوطا ً مدويا ً وهم عربي كبير كان عنوانه،
ال ت��ح��ض��ر فلسطين إال ع��ن��دم��ا ت��ح��ض��ر الحرية

وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،فتتح ّول ال��ح��ري��ة والديمقراطية
سالحا ً للغدر بفلسطين في كل ساحات هذا الربيع،
وسالحا ً للقتل وإسقاط فلسطين في ساحة العرب
الوحيدة المتبقية لفلسطين وهي سورية .فالجيل
الجديد هو جيل تبلور وعيه مع تساؤالت األزمة
السورية ،وجيل حرب تموز  2006حيث صورة
السيد حسن نصرالله تحت ّل بيوت الفلسطينيين،
وه���و ال��س��ي��د ال����ذي ُي����راد م��ن��ه��م ت��ص��دي��ق أن���ه باع
فلسطين بلعبة ال��م��ذاه��ب وال��ط��وائ��ف ،لتتكشف
مع الحرب على سورية كل ي��وم حقيقة نصرالله
وصدقية والئه ووفائه لفلسطين .وتظهر الحقيقة
الفلسطينية لحرب الرئيس السوري بشار األسد
وحقيقة موقف السيد نصرالله منها وفقا ً لبوصلة
فلسطين ،فيصير الجيل جيل نصرالله وبشار
يترجل
األس���د م��ع��اً ،وتكبر ص���ورة األس���د ،حتى
ّ
ال��رئ��ي��س ال��روس��ي فالديمير بوتين ع��ن حصانه
ويصير الجيل جيل نصرالله واألسد وبوتين.
 حسبها الفلسطينيون جيداً ،فالموازين تتغيرفي المنطقة ،وحلفاؤهم يتقدّمون ،والحرب على
إي��ران ص��ارت وهما ً بعد التفاهم معها على ملفها
ال���ن���ووي ،وال��ح��رب ع��ل��ى س��وري��ة ت��ت��ح�� ّول خرافة
م��ع االن��ت��ش��ار ال��روس��ي ف��ي أراض��ي��ه��ا وأجوائها،
تجسد م��ي��زان ردع��ه��ا المستدام على
وال��م��ق��اوم��ة
ّ
حدود لبنان .فماذا على الفلسطينيين أن ينتظروا
لالستثمار على كل ذلك ويبدأوا بفتح النار ،وهم
يكتشفون أن ع��ن��وان قضيتهم يعود ليصير حق
ال��ع��ودة لالجئين قبل ب��ن��اء دول���ة ال��وه��م ،وراه��ن
همومهم وقف التهويد واالستيطان قبل الحديث
ع����ن دول������ة وح������رس ج���م���ه���وري ون���ش���ي���د ،وه���ي
أيقونات ينبغي دفع أثمانها تخليا ً عن حق العودة
وفلسطينيي العام  48وربما القدس والصمت على
التهويد؟ فقال الشباب ليس ضروريا ً أن يكون كل
شي مبرمجا ً وال أن تكون النهايات واضحة ،حتى
نبدأ ،هكذا تقول تجربة المقاومة في لبنان ،يكفي
أن نثق بحقيقتين ،أننا ندافع عن حق ،وأن الموازين
المحيطة ص��ارت أح��س��ن ،وليكن شعار المرحلة
ح��م��اي��ة دول��ي��ة للفلسطينيين ول��ن��ب��دأ م��ن القدس
وأهلها ،وبعدها نتحدّث!
ناصر قنديل

أبناء الفقيدة:
المهندس ابراهيم الحاماتي زوجته نالي الخوري وعائلتهما
األمين كميل الحاماتي (الخازن العام في الحزب السوري القومي
االجتماعي) زوجته فريال خيرالله وعائلتهما
نبيل الحاماتي زوجته ألين نصر وعائلتهما
ابنتا الفقيدة:
نهلة الحاماتي (رئيسة المنطقة التربوية في الشمال) زوجة
المفتش العام السابق فوزي نعمة وعائلتهما
ندى الحاماتي زوجة ميالد وهبة وعائلتهما
أشقاؤها:
عائلة المرحوم ميشال نادر
عائلة المرحوم البرت نادر
عائلة المرحوم غطاس نادر
عائلة المرحوم زاهي نادر
المرحوم فؤاد نادر
وعموم عائالت :الحاماتي ،ن��ادر ،نعمة ،الخوري ،خيرالله،
وهبة ،نصر وعموم عائالت قلحات (الكورة) ومن ينتسب إليهم في
الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

زهية نادر الحاماتي
(أرملة المرحوم موسى ابراهيم الحاماتي)
المنتقلة إلى رحمة الله يوم الجمعة الواقع في .2015/10/9
أقيمت الصالة لراحة نفسها األحد  2015/10/11في كنيسة القديس
جاورجيوس ـ قلحات (الكورة).
تقبل التعازي اليوم الثالثاء  2015/10/13في قاعة الكنيسة من
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.
الرجاء استبدال األكاليل بالتب ّرع للكنيسة.

�أنا هو القيامة والحياة
من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
المهندس عبدالله جرجس حداد
زوج الفقيدة:
المهندس مروان
		
ابناها:
المهندس ريان
		
عايدة صفير أرملة رشيد الياس حداد
		
والدتها:
المهندس أيمن حداد زوجته المحامية ُرلى 		
		
شقيقها:
مروان فارس وعائلتهما
		
رنا حداد زوجها نجيب بارود وعائلتهما
شقيقتها:
وعائالت :حداد ،صفير ،فارس ،بارود ،مبارك ،معلوف ،خوري ،بدر،
ساروفيم ،وعموم عائالت عين دارة ينعون إليكم المأسوف عليها

ريما ر�شيد حداد
الراقدة على رجاء القيامة يوم األحد الواقع فيه  11تشرين األول
 ،2015متممة واجباتها الدينية.
يسجى جثمانها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثالثاء 13
تشرين األول في كنيسة القيامة للروم األرثوذكس ـ عين دارة ،حيث تقام
الصالة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القيامة للروم
األرثوذكس ـ عين دارة ،واألربعاء  14تشرين األول في منزلها في عين
دارة ،والخميس  15تشرين األول في صالون كنيسة القديس نيقوالس
(مار نقوال) األشرفية ،ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا ً لغاية
الساعة السادسة مساء.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء ـ صلوا ألجلها.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء االسعار لشراء
قرطاسية ،لوازم مكتبية وورق تصوير A4
لمختلف المديريات في المؤسسة ،موضوع
استدراج العروض رقم ث 8696/4تاريخ
 ،2015/8/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/10/30عند 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 2015/10/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1897
المديرية العامة للتعليم المهني
اعالن
استدراج عروض اسعار لشراء تجهيزات
فنية لزوم مصنع الكهرباء
في معهد حزرتا الفني الرسمي
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم
الخميس ال��واق��ع فيه 2015/11/12
تجري المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني استدراج ع��روض أسعار لشراء
تجهيزات فنية ل��زوم مصنع الكهرباء في
معهد حزرتا الفني الرسمي طبقا ً لدفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يطلب م��ن قلم
المديرية العامة المذكورة.
ت��ق��دم ال��ع��روض خ�لال اوق���ات ال���دوام
الرسمي الى قلم المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني الدكوانة وفقا ً لما نص
عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية على ان يصل العرض قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن اخ��ر ي��وم عمل يسبق
اليوم المحدد الجراء االستدراج ويرفض كل
عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  9تشرين األول 2015
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمج دياب
التكليف
1908
الجمارك العامة
اعالن تلزيم
توريد كابل اس��ود مبروم ل��زوم إدارة
الجمارك
بطريقة استدراج العروض
في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم
الثالثاء الواقع فيه الثالث من شهر تشرين
الثاني من العام الفين وخمسة عشر ،يجري
المجلس األعلى للجمارك في مركزه الكائن
في ساحة ري��اض الصلح -بناية شاكر
عويني -الطابق الثامن -مكتب المراقب
أول ل��دى مصلحة المراقبة السيد شربل
خليل ،استدراج عروض لتلزيم توريد كابل
اسود مبروم لزوم اإلدارة.

ال��ت��أم��ي��ن ال��م��ؤق��ت 5% :م��ن القيمة
اإلجمالية لعرض األسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية-
مديرية الجمارك العامة.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى الدائرة
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
االثنين الواقع فيه الثاني من شهر تشرين
الثاني من العام الفين وخمسة عشر.
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف 1905
بلدية برمانا
اعالن صادر عن بلدية برمانا
تعلن بلدية برمانا عن رغبتها بتلزيم
ش��راء سيارة عدد ( )2موديل  2015وقد
حددت الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
يوم الجمعة الموافق في 2015/10/30
كموعد للتلزيم يمكن االط�لاع على دفتر
الشروط العائد للتلزيم في دائرة البلدية
وخالل اوقات الدوام الرسمي على ان تصل
المستندات قبل ظهر آخر يوم عمل يسبق
الموعد المحدد للتلزيم
برمانا في 2015/10/12
رئيس بلدية برمانا
بيار جورج االشقر
التكليف
1914
تعلن ب��ل��دي��ة ج��زي��ن -ع��ي��ن مجدلين
نيتها تشحيل اشجار السنديان والملول
في محلة ج��وار السوس ملك البلدية عن
طريق المزايدة العمومية ،وذل��ك بتاريخ
 2015/11/3الساعة العاشرة صباحا
ف��ي مبنى القصر ال��ب��ل��دي .للراغيبن في
االشتراك االطالع على دفتر الشروط في قلم
البلدية ضمن الدوام الرسمي.
رئيس البلدية جزين -عين مجدلين
خليل جان حرفوش
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د لمد وت��رك��ي��ب كابالت
 630X1ملم 24-2ك.ف .وخلية الوصول
ف��ي محطة بكفيا الرئيسية ،استقصاء
االس���ع���ار رق����م ث 4د 9656/ت��اري��خ
 ،2015/9/1قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/6عند 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 2015/10/07
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1880

