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حمليات � /إعالنات

«الوطني الحر» التقى «الجماعة الإ�سالمية» وحر�ص على تطوير العالقة
عقدت لجنة العالقات مع األحزاب الوطنية
في «التيار الوطني الحر» لقاء مع قيادة
«الجماعة اإلس�لام��ي��ة» ف��ي مركزية التيار
في مبنى الشالوحي وت��رأس لجنة التيار
الدكتور بسام الهاشم ،في حضور المحامي
رمزي دسوم ،سميرة سريدار ،نسيم بوسمرا.
وت��رأس وفد الجماعة المسؤول السياسي
في بيروت عمر المصري وحضر مع الوفد
المحامي باسم الحوت ،شفيق الكوسى وعبد
الرحمن اسكندراني.

وشدّد الهاشم خالل اللقاء على «السياسة
االنفتاحية للتيار على مختلف األف��رق��اء
واألح��زاب السياسية» ،مؤكدا ً أن «التفاهم
مع الجماعة اإلسالمية المعتدلة ضروري في
هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة توجها ً
نحو التشدّد والتطرف» ،مبديا ً «حرصه على
التواصل مع الجماعة في لبنان وتطويرها
وبناء عالقة تفتح أبواب التالقي بين مختلف
األطراف على الساحة الداخلية».
ورأى أن «التيار كمك ّون وطني ال طائفي

وإن طالب بحقوق المسيحيين المه ّمشة،
لكون الشراكة الوطنية غير محققة لهذه
الفئة م��ن اللبنانيين والميثاق الوطني
يضرب بالصميم ،إال أن التيار يمكنه القيام
بدور صلة الوصل بين األفرقاء السياسيين
كافة لما فيه قوة للبنان ووح��دة لشعبه»،
مشيرا ً إلى أن «من دون تحقيق المساواة بين
اللبنانيين ال يستقيم لبنان».
ب����دوره ،أث��ن��ى ال��م��ص��ري على «العالقة
الناشئة بين الجماعة اإلسالمية والتيار

كرم �أبو غيدا في حا�صبيا
َّ

الوطني الحر» ،مبديا ً «حرصه على تطوير
هذه العالقة ودفعها نحو أطر عملية تسمح
بالبناء على النقاط المشتركة بين الطرفين،
ما سيساهم بتخطي االنقسام الحاد بين
مختلف القوى السياسية في فريقي  8و14
آذار» ،معتبرا ً أن «ذل��ك يكسر االصطفاف
المذهبي في الوطن».
ودعا اللبنانيين إلى «التخاطب والحوار
من دون التأثر بالخارج ،واختتم االجتماع
بحرص الطرفين على التالقي الدائم».

الخليل :ب ّري �صمام الأمان الميثاقي
والوقائع �أثبتت �صحة خياراته

�أوباما ونتنياهو ( ...تتمة �ص)1
واشنطن وتل أبيب تلتقيان عند نقطة وسط قوامها أنّ
حزب الله هو الهدف الذي يشكل استهدافه تغييرا ً للمشهد
العام في المنطقة ،وتعترفان بأنّ عليهما العمل معا ًلمواجهة
هذا العدو ،وأنّ التساهل مع متغيّرات أخرى والتأقلم معها،
يجعل فرص تحقيق هذا الهدف أق ّل صعوبة وتعقيداً ،وأنّ
التموضع والتصعيد في وجه إيران والحضور الروسي
في سورية كما تحاول السعودية ج ّر واشنطن وتل أبيب
ال يجلب إال المتاعب من دون جدوى ،بينما يجب التعاون
لج ّر السعودي إلى مركب التأقلم مع المتغيّرات الروسية
واإلي��ران��ي��ة ،خصوصا ً ف��ي س��وري��ة ،للتركيز على حرب
مقبلة ليست عسكرية بالضرورة إال عندما تصير ظروفها
مالئمة ،وعنوانها استهداف حزب الله.
لبنان ال���ذي يش ّكل س��اح��ة ال��ح��ي��اة وال��ع��م��ل الرئيسية
لحزب الله سيكون على موعد مع مترتبات ومؤشرات هذا
التعاون ،وكما تظهر الشبكات «اإلسرائيلية» التي تقع بيد
األجهزة األمنية نشاطا ً استخباريا ً «إسرائيلياً» محموما ً
نحو لبنان ،يتوقع المتابعون في المقاومة وأجهزتها أن
تظهر مؤشرات جديدة أميركية و»إسرائيلية» بهذا االتجاه،
س��واء على صعيد استهداف البيئة الحاضنة للمقاومة
بالمزيد من القيود المالية واإلج��راءات العقابية الجماعية
في المغتربات ،خصوصا ً أفريقيا ودول الخليج أو مواصلة
حمالت الشيطنة التي تستهدف المقاومة ورموزها ،أو
استهداف تعريتها من تحالفاتها العابرة للطوائف ،عبر
التوتير السياسي أو االستهداف األمني أو كليهما.
ف��ي لبنان ي��ق��دّم المشهد السياسي ف��رص��ة نموذجية
لهذا االستهداف ،حيث االه��ت��راء يصيب مفاصل الحياة
ال��س��ي��اس��ي��ة ك��ل��ه��ا ،وال��ت��س�� ُّي��ب وال��ف��وض��ى ع��ن��وان صالح
لوصف ك ّل شيء ،من النفايات وصوالً للرئاسة ومرورا ً
بالتشريع.
المخصصة لعدد من
في لبنان تتقدّم الجلسة التشريعية
ّ
القوانين المالية المستعجلة ،كاستحقاق مليء بالمفاجآت،
وتختلط األوراق والتحالفات ،وتتموضع ال��ق��وى على
رصيف طائفي ،مخيف ال مكان فيه للسياسة ،وتستم ّر
محاوالت االحتواء والوساطات الهادفة للتسويات ،لكن
يبدو أنّ حدوثها ضعيف الفرص ،ولو حدثت فستولد في
مناخ صنعته مصطلحات وم��ف��ردات وتحالفات يصعب
استردادها وإبطال مفعولها.

بري ُمص ّر على موقفه
من قانون االنتخاب

بقيت مواقف كتلتي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على
حالها من جلسة تشريع الضرورة المالية بعد غد الخميس إذا لم
يوضع قانون االنتخاب على جدول أعمالها ،وإذا لم تتعهّد الكتل

السياسية بخاصة تيار المستقبل والتحرير والتنمية بالتصويت
لمصلحة قانون استعادة الجنسية؛ في حين جدّد رئيس المجلس
النيابي نبيه بري خالل ترؤسه اجتماع كتلته تأكيد أن الجلسة
س ُتعقد ،داعيا ً الكتل النيابية إلى تح ّمل مسؤولياتها التشريعية.
وفي إطار االتصاالت المستمرة على خط عين التينة – الرابية
– معراب إليجاد مخرج من شأنه أن يذلل العقد أمام حضورهما
الجلسة ،التقى ب��ري أم��س أمين سر تكتل التغيير واإلص�لاح
النائب إبراهيم كنعان ونائب رئيس حزب القوات النائب جورج
عدوان .وعلمت «البناء» من مصادر المجتمعين أن «جديدا ً لم
يطرأ ،فرئيس المجلس ُمص ّر على أن قانون االنتخاب بحاجة إلى
توافق ،فال يمكنه أن يضع  17اقتراحا ً على جدول األعمال ،داعيا ً
التيار والقوات إلى االتفاق على قانون» .وأشارت المصادر إلى
«أن كنعان سعى لدى الرئيس بري إلى الموافقة على استعادة
الجنسية واقترح إدراج القانون االنتخابي كبند أخير في الجدول
إال أن الرئيس بري رفض».
وأكد كنعان أن الميثاقية هي في كل األوقات وكل األزمنة ،وفي
حال خرق هذا المبدأ هناك خشية من استعمال هذه السابقة في
توجهوا إلى بري ألنه من
أوقات الحقة .ولفت عدوان إلى أنهم
ّ
أطلق وحرص على الميثاقية ،مؤكدا ً «أن الجلسة بدوننا والتيار
ال تؤمن المثياقية» .وش �دّد على «أن القوات تريد انتخابات
وسنفعلها حسب القانون االنتخابي الجديد» ،آمالً من شركائهم
في الوطن «أن يسمعوا صرختهم».

«استعادة الجنسية»
ال يم ّر بمادة واحدة

وأكدت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» «أن قانون
استعادة الجنسية يحتاج إلى دراسة ونقاش وال يمكن تمريره
بمادة واح��دة» ،ولفتت إلى «أنه من المهزلة الحديث عن تقديم
معجل مك ّرر لقانون االنتخاب ،فتكوين السلطة ال يكون
اقتراح
ّ
بسلق األمور سلقاً» .وأشارت المصادر إلى «أن الرئيس بري قام
بما عليه فعله ،وال أحد يستطيع أن يزايد عليه في الميثاقية التي
هي موجودة أصالً ،فما يهمه هو إنقاذ الجلسة ألن عدم انعقادها
سيدخل لبنان في مخاطر مالية».
وبانتظار إطاللة األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله غ��دا ً األربعاء في احتفال يوم الشهيد ،تعقد كتلة الوفاء
التوجه قبل انعقاد الجلسة
للمقاومة اجتماعا ً لها اليوم لتحديد
ّ
وأكد رئيسها النائب محمد رعد «أنه لم َ
تبق فسحة لكي تعمل
المؤسسات الدستورية األخرى الحكومية والنيابية» ،معتبرا ً أن
«ثمة قوانين من مصلحة البلد أن تق ّر اآلن في المجلس النيابي».

الجميل :التشريع بغياب الرئيس
ضرب لصالحياته

وأكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي
أمس أنه عندما ُنش ّرع في غياب الرئيس نقوم بضرب صالحياته
ونقوم بعمل غير دستوري .ورأى الجميل أنه ما من مبرر لحال
الطوارئ ،الفتا ً إلى أن المشكلة هي رفض انتخاب رئيس .وأوضح
الجميل أن ما يُحكى عن خسارة أموال إنما هي قروض ستضاف
إلى الدين العام ،وقال« :الدولة مفلسة وهي تتجه لالستدانة
لتمويل مشاريع لسنا بحاجة إليها اآلن».

وفيات
من آمن بي وإن مات فسيحيا
رابطة آل الدالي
زوجة الفقيد :ماتيلدا جوزف منصور
ولده :جميل (جيمي)
شقيقته :هيفا زوجة جورج سعيد يزبك
وعائلتها.
ع ّمه :سليم جرجورة جبور زوجته سهام
فاضل وعائلته.
ع ّماته :آدال أرملة المرحوم اسكندر مينا
وعائلتها.
ن��وال أرم��ل��ة المرحوم سمير ناصيف
وعائلتها.
سلمى زوجة يعقوب ناصيف وعائلتها.
عائلة المرحومة جمال زوجة المرحوم
الياس زخريا.
عائلة المرحومة كمال زوجة المرحوم
عبدو الجاموس.
أخواله :توفيق جرجي الصباغ زوجته
ال��م��رح��وم��ة عفيفة االش��ق��ر وعائلته في
المهجر.
عائلة المرحوم جوزف جرجي الصباغ
في المهجر.
عائلة المرحوم رامز جرجي الصباغ في
المهجر.
عائلة المرحوم فؤاد جرجي الصباغ في
المهجر.
خ��ال��ت��اه :رم���زه زوج���ة ن��وف��ل ابراهيم
وعائلتها في المهجر.
فدوى زوجة نقوال المكاري وعائلتها في
المهجر.
حميه :ج��وزف منصور زوجته جميلة
النبتي.
أوالد حميه :طالل جوزف منصور زوجته
مارلين حيدر وعائلته.
داني جوزف منصور زوجته اينا سرغاي
وعائلته.
وع���م���وم ع���ائ�ل�ات ك��ف��ر ح���زي���ر ،بينو
وعفصديق ومن ينتسب إليهم في الوطن
والمهجر.
ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة
األب��دي��ة فقيدهم الغالي ال��م��أس��وف على
شبابه

جورج جميل جبور
(أبو جميل)
وال��دت��ه ال��م��رح��وم��ة ج��وزف��ي��ن جرجي
الصباغ
المنتقل إل��ى رحمته تعالى صباح
الجمعة الموافق في  6تشرين الثاني 2015
في اإلمارات العربية المتحدة.
نقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرحزير
األحد الماضي.
ُتقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء وغ��دا ً
األرب��ع��اء في  10و 11تشرين الثاني من
الساعة الثالثة حتى السابعة مسا ًء في
قاعة كنيسة القديس يعقوب أخو الرب –
كفر حزير
ال��رج��اء اس��ت��ب��دال األك��ال��ي��ل بالتبرع
للكنيسة
لنفسه الرحمة ولكم طول البقاء.

«يأكلون األخضر واليابس في البلد»

وأكدت مصادر قواتية لـ«البناء» «أن األخذ والرد الذي يحصل
حيال قانون االنتخاب واستعادة الجنسية ،مرده أننا والتيار
الوطني الحر نطالب بإقرارهما» .ولفتت إلى «أن ال جلسة من
دون قانون االنتخاب ،فهناك حلول تواكب الطروحات الموجودة
وكان بإمكان الرئيس بري أن يأخذ بها من خالل إدراجه القانون
االنتخابي على جدول األعمال ،فال أحد منا يفرض أن يت ّم االنتهاء
من دراسته في جلسة واح��دة ،فنحن على ثقة أنه يحتاج إلى
نقاش».
وأش��ارت إل��ى «أن المسيحيين يشعرون بالغبن ،بخاصة
أن القوى األخ��رى تفرض علينا رئيسا ً للجمهورية يناسبها.
واستغربت تخوين القوى المسيحية لعدم مشاركتها في الجلسة
في حين أنهم يأكلون األخضر واليابس في البلد في ال��وزارات
واإلدارات حتى في تسمية المسيحيين» ،تحت شعار الذي لنا
لنا والذي لكم لكم ولنا ،في حين أن اتفاق الطائف ك ّرس الميثاقية
والمناصفة» ،الفتة إلى «أن تجاوز الميثاقية اليوم قد يتكرر في
وقت الحق ومع طوائف أخرى».

حوري :المجلس ليس د ّكانة

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ«البناء»
أن «كتلة المستقبل ستعلن اليوم عقب اجتماعها مشاركتها
في الجلسة» .وإذ أشار إلى «أن االتصاالت مستمرة مع القوات
لحضور الجلسة» ،لفت إلى أن «المستقبل لن يقاطع الجلسة
في حال قاطعها القوات» .وأشار إلى «أن الحديث عن إدراج
قانون االنتخاب على جدول األعمال يحمل الكثير من الخفة،
فالمجلس النيابي ليس «دكانة» ،فهناك أص��ول يجب أن
تحترم وتشريعات يجب أن يتم التقيُّد بها ،فال يمكننا أن
نضع  17اقتراح قانون على جدول األعمال ،فهذه االقتراحات
تتطلّب تشكيل لجنة فرعية لغربلتها تمهيدا ً للتوصل إلى
قانونين يُحاالن إلى الهيئة العامة للتصويت لمصلحة واحد
منهما ،هذا فضالً عن التوصية التي وافق عليها الجميع في
جلسة التمديد أنه ال يجوز إقرار أي قانون انتخابي في ظل
الشغور الرئاسي حفاظا ً على حق الرئيس الدستوري في
ورج��ح «أن ال يتم النقاش
إب��داء رأي��ه بقانون االنتخاب».
ّ
حول قانون استعادة الجنسية ،إذ ال يمكن أن يُطرح في
غياب مقدم االقتراح» .وأشار إلى «أن اجتماع ساحة النجمة
أمس بين قوى  14آذار والتيار الوطني الحر حول استعادة
الجنسية ،كان إيجابياً» ،الفتا ً إلى «أن المجتمعين استمعوا
إلى المالحظات التقنية التي قدّمها النائب سمير الجسر
حول إعطاء المرأة اللبنانية المتز ّوجة من أجنبي حق منح
الجنسية ألبنائها وذلك في ضوء التعديالت التي طرحت في
قانون استعادة الجنسية».
ويستكمل اليوم عدد من نواب  14آذار والتيار الوطني الحر
رحل «حق
التشاور في المواقف من استعادة الجنسية بعد أن ّ
المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي منح الجنسية إلى جلسة
اليوم لالتفاق عليه ،في ضوء التباين الحاصل حوله داخل الكتلة
الواحدة» .وكشفت مصادر المجتمعين أن االجتماع هو لـ«إزالة
كل العراقيل أمام إقرار االقتراح .وقد سجل تقدم ملحوظ لجهة
األخذ ببعض المالحظات».

حاصبيا ـ سعيد معالوي
ك��� ّرم ال��ن��ائ��ب أن���ور الخليل قاضي
التحقيق العسكري األول ري��اض أبو
غ ْيدا ،في احتفال حاشد أقيم في دار
رئيسي
حاصبيا ،ف��ي حضور ممثل
َ
مجلسي ال��ن��واب وال���وزراء نبيه بري
َ
وت��م��ام س�ل�ام ال��ن��ائ��ب ق��اس��م ه��اش��م،
رئيس هيئة المنح في الحزب السوري
القومي االجتماعي كمال الجمل ممثالً
رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان،
النائب علي فياض ،النائب أمين وهبي
ممثالً الرئيس سعد الحريري ،ممثل
الرئيس أمين الجميّل والنائب سامي
الجميّل رئ��ي��س إقليم مرجعيون ــــ
حاصبيا الكتائبي بيار عطالله ،ممثل
النائب وليد جنبالط وكيل داخلية
ح��اص��ب��ي��ا وم��رج��ع��ي��ون ف��ي ال��ح��زب
التقدمي االشتراكي شفيق علوان ،ممثل
النائب طالل أرسالن البروفسور وسام
شروف ،أسعد يزبك ممثالً وزير المالية
علي حسن خليل ،القاضي محمد صعب
ممثالً وزير العدل اللواء أشرف ريفي،
علي فائق ممثالً وزي��ر الصحة العامة
وائل أبو فاعور ،ممثلين عن النواب عبد
اللطيف الزين وياسين جابر وميشال
موسى ،النائب السابق فيصل الداوود،
ممثل عن الوزير السابق وئام وهاب،
رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن،
ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي
العميد شربل أبو زيد ،ممثلين عن المدير
العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
والمدير العام ألمن الدولة جورج قرعة
ومدير مخابرات الجيش العميد ادمون
فاضل ،القاضي الشيخ فيصل نصر
الدين ممثالً شيخ عقل طائفة الموحدين
ال���دروز نعيم حسن ،مفتي حاصبيا
ومرجعيون القاضي الشيخ حسن
دلي ،راعي أبرشية صور ومرجعيون
للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج،
َ
شيخي خلوات البياضة فندي وسليمان
جمال الدين شجاع ،الرئيس السابق
ل��دي��وان المحاسبة ال��ق��اض��ي عوني

رمضان ،ممثل عن السفارة اإلسبانية،
قائمقامَي حاصبيا ومرجعيون وليد
الغفير ووسام الحايك ،الدكتور حاتم
عالمة ،ممثل عن هيئة أبناء العرقوب،
وفاعليات روحية وحزبية واجتماعية
وتربوية ورؤساء بلديات ومخاتير.
بعد النشيد الوطني وترحيب من
ع � ّري��ف الحفل ص��ال��ح ش���روف ،ألقى
الخليل كلمة اعتبر فيها أنّ «مسؤولية
القضاء تكبر في ظروفنا االستثنائية،
وتتح ّول السلطة القضائية إلى قاعدة
االرت��ك��از األول���ى إلع���ادة هيبة الدولة
ال بل ال��دول��ة نفسها ،وبقدر ما يكون
القضاء نزيها ً وع��ادال ً وحكيما ً بقدر ما
تقوم الدولة القادرة والنزيهة والعادلة
ويطمئن المواطنون إلى أنهم محميّون
من خ�لال ق��درة الدولة على أن تحكم
بالعدل وتعطي الحق لك ّل صاحب
حق».
وق��ال« :إنّ األي��ام والوقائع أثبتت
صحة الخيارات الوطنية التي صاغها
والتزمها رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،فالميثاقية ليست مزاجا ً بل هي
خيار وطني ثابت لتفعيل المؤسسات
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى دي��م��وم��ت��ه��ا وعملها
وليس بتعطيلها .والحوار ليس ترفا ً
بل منهجية علمية ،وأنّ الرئيس بري
كان وسيبقى ص ّمام األمان الميثاقي،
وف��ي وق��ت ب��دا فيه العديد من القوى
تغامر وتقامر بالبالد وبمستقبلها ،نراه
يحاول ويسعى جاهدا ً إلى تكريس لغة
الحوار ،وقد فعل عين الصواب بتعيينه
يومي الخميس والجمعة المقبلين للبدء
بتشريع القوانين التي اتفق عليها من
مكتب المجلس لجدول أعمال الجلسات
التشريعية للمجلس النيابي».

أبو غيدا

من جهته رأى أب��و غيدا أن��ه «ليس
باألمر السهل حمل مسؤولية إحقاق
الحق ،والفصل بين المتقاضين ،ألنها
مسألة يتزاحم فيها الخير وال��ش � ّر،
والظلم والعدل ،وعلى القاضي الفصل

لبنان الطائفي ( ...تتمة �ص)1
مرشحا ً رئاسياً ،ال يزال يعتبر عون وحليفه حزب الله السبب في
تعطيل االستحقاق الرئاسي وال ّ
يرف له جفن بالخروج مع عون في
ومنسق من شروط مقاطعة جلسة التشريع ،كمن يقول
موقف واحد
ّ
نتضامن مع تعطيل عون لالستحقاق الذي ترتب عليه غياب رئيس
للجمهورية ،وبسببه تفاهمنا على مقاطعة جلسة تشريعية بغياب
الرئيس.
ً
ً
 ال���س���ؤال ال��ب��س��ي��ط ري��اض��ي��ا أي���ض���ا ،ل��و ت��ف��اه��م ع���ون وجعجع«مسيحياً» على االستحقاق الرئاسي ،لسقط التعطيل وما بقي من
مب ّرر لشروطهما التشريعية ،ولنجحا في قطع الطريق على التهميش
الذي يوحي لقاؤهما االعتراضي بأنّ حلفاء ك ّل منهما من المسلمين
يقفون وراءه ،فوفقا ً لقول ك ّل منهما ،يشكل غياب رئيس جمهورية
أقوى إشكال تهميش المسيحيين تعبيرا ً وللرئيس المسيحي القوي،
وفقا ً لخطاب ك�� ّل منهما مواصفات م��وج��ودة في اآلخ��ر ،فلماذا ال
يترجمان ما يعتبرانه أولوية وطنية يتهمان الغير ،بمن فيهم الحلفاء

بعدم مراعاتها ،بالتفاهم على أحدهما مرشحا ً مسيحيا ً قويا ً وسيلقى
تفاهمهما حكما ً تأييدا ً فوريا ً من سائر المكونات السياسية والكنسية
المسيحية ،وس��رع��ان م��ا سيتح ّول إل��ى م��رش��ح إج��م��اع ،فيسقط
التعطيل ومعه شروط التشريع «المسيحية».
 وف��ق��ا ً لمعادلة الرئيس نبيه ب��ري التبسيطية األس��ه��ل ،عندمايتفاهم عون وجعجع على مشروع مشترك لقانون االنتخاب سيت ّم
إدراج���ه على ج��دول أعمال الجلسة التشريعية ،وعندها سيسقط
مب ّرر المقاطعة ،لالعتبارات «المسيحية» ،وتفاهمها هنا هو الطريق
األقصر للتعبير عما يعتبرانه مصالح المسيحيين ،وما يريانه منعا ً
للتهميش ،باعتبار قانون االنتخابات النيابية مفتاح صحة التمثيل
وإلغاء التهميش ،وه��ذا مب ّرر جعل عدم إدراج��ه على ج��دول أعمال
الجلسة التشريعية سببا ً لمقاطعتها.
 هذا هو النموذج اللبناني الملهِم الذي كان يريد المبعوث األمميستيفان دي ميستورا أن يمنح السوريين حظوظ األخذ به ،كي ال

«المهازل» الم�أ�سوية (تتمة �ص)1
يحضر في الذاكرة ،ما قاله ذات يوم ،الرئيس الفرنسي
التاريخي ،الجنرال ديغول ،وم��ؤدّى ذلك القول :إنه إذا
نص في الدستور مع المصلحة العليا لفرنسا،
تعارض ّ
فهو سيم ّزق الدستور انتصارا ً للمصلحة الوطنية العليا،
للدولة الفرنسية.
ق��د ال ي��ك��ون م��ف��ي��داً ،التذكير ب��ال��ظ��روف وال��واق��ع��ات
والمناخات ،وخصوصا ً «األم��زج��ة» واألن��ان��ي��ات ،التي
تس ّمى ،جوازاً« ،طموحات» كتبت في ظلها جميعا ً «وثيقة
الوفاق الوطني» وما بات يُعرف بـ»اتفاق الطائف» أي
دستور البالد ،الذي جاء مزيجا ً مر ّكباً ،بعضه األق ّل ،كتب
بمشيئة صانعيه من السادة النواب ،فيما بعضه الغالب،
جاء نتيجة إمالءات ،وأحكام ،فرضتها مرحلة شاذة ،من
تاريخ لبنان.
غير أنه من المفيد ،بالتأكيد أن نستعرض صورة المشهد
الذي يحت ّل المسرح السياسي اللبناني ،قبيل الجلسة التي
ُس ّميت ــــ تبريرا ً النعقادها ــــ «تشريع الضرورة» وهذا
المس ّمى ،يبدو اشتقاقا ً حميماً ،من مقولة :إنّ الضرورات
تبيح المحظورات ،فيما العمل من أجل مصلحة لبنان
العليا ،ليس أم��را ً محظورا ً على اإلط�لاق ،وال معلّقا ً على
ش��روط تعجيزيّة ،ت��واجَ � ُه بشروط تعجيزية مقابلة،
تحضر فيها جميعا ً أنانيات وأحقاد ومكايد وحسابات،
وتغيب عنها كلها قاعدة وحيدة ذات مهابة ،هي المصلحة
الوطنية العليا ،التي تتقدّم جميع الحاجات ،وتسمو فوق
جميع االعتبارات.
في المنطق البسيط ،أن��ه إذا كانت هنالك مثل هذه
الحاجة ،فالمصلحة العليا «للدولة اللبنانية؟!» تمثل
وح��ده��ا ف��ي ج��دول األع��م��ال ،ويجب أن يتحلّق حولها
السادة النواب ،بدون ش��روط ،وال ذرائ��ع ،وال أع��ذار ،وال
اجتهادات...
أما إذا كانت هنالك شؤون أخرى ،فهي ال تأتي في أول
المقام ،فيت ّم استئخارها ريثما يعود لبنان إلى حالة

يكون لهم وطن وال سياسة وال منطق ،فقط الغرائز تقود السياسة،
والحسابات الصغيرة ترسم المواقف الكبيرة ،والحسابات الطائفية
اآلنية أكبر من المصالح الوطنية االستراتيجية ،والتحالفات تحت
عنوان وحدة موقف الطائفة أكبر من الوطن ولو هدّدت وحدته.
بالتمسك بدولتهم العلمانية ورفضوا
 حسنا ً فعل السوريونّ
كذبة الطائف السوري ،ولع ّل هذا التمسك الذي عبر عتبة مؤتمر فيينا
يعبر المزيد من البوابات المقبلة ،وصوالً إلى األمل بانتقال العدوى
إلى لبنان الذي يحتاج نموذجا ً ملهما ً يخرج السياسة فيه من زواريب
تهميش القضايا الكبرى لحسابات صغيرة.
 هي الطائفية ،وليست عون وال جعجع وال حزب الله وال بريوال المستقبل وال الرئاسة وال التشريع .يسقط لبنان في النفايات
ويعيش اللبنانيون حمى التجاذب على المطامر بحسابات طائفية.
 وطن النفايات هو وطن الطائفية.ناصر قنديل

مج�سات اال�ستراتيجية ( ...تتمة �ص)1
ّ

من الترف السياسي ،والرفاهيّة ،والصحو فيبدأ البحث
بجداول عمل األح��زاب ،والتيارات ،والقادة ،والزعامات،
والشخصيات ،من أولها حتى سافل السفاالت.
عمالً بهذا المقياس ،يكون «التشريع المالي» حتما ً
أول بنود جدول العمل ،تحت طائلة محاسبة َمنْ يقاطعه
بتهمة حرمان لبنان ،من أحوج الحاجات!!
وبهذا المقياس كان من باب الضرورات أن تحت ّل مشكلة
النفايات محلّها في بنود جدول عمل الجلسة التشريعية،
ألنها المشكلة المهينة التي تعني جميع اللبنانيين ،بدون
استثناء ،ولكونها خصوصا ً مهانة لسمعة لبنان ،من شاهق
أرزه ،حتى أصغر حصاة ،أو حبّة رمل عند شواطئه.
بكثير من الثقة ،وبالشجاعة الكاملة ،نعتبر أنّ معالجة
مسألة الشغور الرئاسي ،ليس هذا األوان أوانها ،كما يزعم
أحد األح��زاب ،وأنّ استعادة الجنسية اللبنانية ،لر ّواد
االنتشار اللبناني ،والمتحدّرين من أصل لبناني ــــ رغم
كونها حقا ً لهؤالء ،وثروة للبنان ــــ ال تبحث في جلسة
تشريعية ،محدّدة بيومين ...وكذلك هو األمر ،بالنسبة
إلى تعديل قانون االنتخابات النيابية ،الذي يجب إقراره
على أساس النسبية ،وبالتوافق على قاعدة واحدة ،تحكم
جميع الدوائر االنتخابية ،بحيث ال يكون القانون المطلوب
ــــ والمرتقب ،بدون أن نعرف متى؟ ــــ أكثريا ً في مكان،
ونسبيا ً في مكان آخر ،وفقا ً للشهوات ،والحسابات الدنيئة
المسبقة!!
أكثر ما ينبغي لنا أن نخشاه ،هو رواج المسرحيات
ال��م��ه��ازل ،ف��ي جلسة تشريع ال��ض��رورة ،واألده���ى هو
محاوالت تعطيل الجلسة ،عبر المواقف «الفكاهية» التي
تتح ّول إلى «مأساة» والتي أحدها ــــ على سبيل المثال ــــ
كالم عن وحدة الموقف بين «القوات اللبنانية» ،و«التيار
الوطني الحر» ،وحدة يُحكى عنها ،في هذه األيام ،فيما هي
بدون أفق في المقبل من األيام.

رشاد سالمة

لكنها في سياق ما تحدّده ظاهرياًَ ،تحضر المنطقة -
بالتحديات الناجمة عن تطوراتها المتسارعة  -كأحد
ع��وام��ل االن��دف��اع ف��ي تغيير االستراتيجيات الغربية،
والدافع الذي ال يغيب عن سطور أيّ استراتيجية تريد
أن تقارب الواقع الجديد ،وهذا ما يتضح بصورة كليّة في
محاكاة خفيّة لمواجهة مقبلة تعدّلت فيها قواعد االشتباك
وتغيّرت قوانين التحالف ،وربما انتهت إلى غير رجعة تلك
التي كانت سائدة.
هذا المؤشر يحمل بروزا ً متزايدا ً لمعطيات نظام عالمي
ينهي حقبة األحادية األميركية التي أق ّر الكثير من ساسة
البيت األبيض أنها في مواجهة خطيرة وتح ٍّد أخطر مع
الصعود ال��روس��ي والتحرك الصيني ال��ه��ادئ ،تقابلها
حسابات بريطانية ال تق ّل عنها في سياق التفسير البسيط
لألسباب الموجبة التي دفعت بها إلى تغيير استراتيجيتها،
لتتصدّر روسيا قائمة الدول التي تشكل تحدّيا ً بالنسبة
لها ،وهي التي لم تكن كذلك في آخر استراتيجية وضعتها
العام .2010
غير أنّ األكثر داللة في المشهد تلك التسريبات المتع ّمدة
عن محاوالت تح ّرش سياسي بريطاني بروسيا ،سبق أن
ترجمتها جملة من المعطيات ...اقتضت في إحداها على
األق ّل أن تستدعي موسكو السفير البريطاني لالستفسار
عنها ،وربما كانت حاسمة لجهة نيات بريطانيا أن تقدّم
تمهيدا ً يسبق الخطوات األميركية استراتيجياً ،ويكون
ساعي بريد لحروبها تكتيكياً.
المعضلة الفعلية اليوم أنّ هذا التغيير ال ب ّد أن يترافق
بمتغيّرات في االصطفاف الدولي على ض َّف َتي المشهد،
واألخطر أنه سيخلّف وراءه فجوات وفراغات في مساحات
كبرى داخ��ل المنطقة وخارجها ،وال تخلو من مخاطر
تل ّوح بها واشنطن ،وتسبقها إليها أحيانا ً بريطانيا،
وهي ال تكتفي بما هو قائم ومحتمل ،بل تعمل على رسم
خرائط جديدة ال يبدو المخاض القائم في المنطقة خارج

إحداثياتها في محاولة محمومة لتقاسم نفوذ مفت َرض ال
تمسك بحسابات
يعترف بإرث تحالفات الماضي ،وإن
ّ
القطبية األحادية.
الحامل السياسي الفعلي لكل ما نشهده ال يرتبط
بما ترسمه االستراتيجيات الغربية ،وال يقتصر على
ما نراه ،أو نتوقعه ،أو نتخيّله من انزياح في العالقات
الدولية ،تفرضه ترتيبات المشهد بجديد أقطابه ،وما قد
يتب ّقى من قديمه ،وإنما في المحاولة االستباقية إلبقاء
اليد الغربية على زناد المواجهة ،وأن تظ ّل فوهة التحكم
باالنفجارات المتنقلة في المنطقة وخارجها رهنا ً بالقرار
األميركي.
بريطانيا ..حين تس ّرب الرغبة في تغيير استراتيجية
أمنها الوطني ،وحين تتحدّث وهي المحمولة على إرث
مجسات األطماع األميركية ،وينقلها
استعماري ،يقود
ّ
غربا ً وشرقاً ،ال تنطلق من فراغ االعتقاد السياسي ،وال من
وتوجه...
وهن االحتماالت االفتراضية ،بقدر ما تحدّد...
ّ
وتضع محدّدات ومعايير ومواصفات القاطرة األميركية
في المواجهة التي رفع وزير الحرب األميركي سقفها حين
تحدّث عن مواقف عملية لمواجهة الحراك الروسي مع
التركيز على ما يستتبعه من خطوات أميركية تل ّوح بها
استراتيجيتها المعدّلة سلفاً ،وما سيليها من تعديالت
بالضرورة على باقي حلفائها الغربيين.
تنافر العالقة بين أقطاب العالم ال يكتفي هنا بالتذكير
بأجواء الحرب الباردة ،بقدر ما يؤشر بوضوح إلى ما
يسبقها من مواجهات ساخنة في نقاط متح ّركة داخل
المنطقة وخارجها ،وال يسقط من خيارات الغرب هنا
الرجوع إلى أوراقه وأدواته القديمة وجديدها التنظيمات
اإلرهابية ،وما تحمله من مؤثرات صوتية أكثر مما هي
فعلية في ميدان المواجهة وعلى ام��ت��داد المساحات
الملتهبة.

علي قاسم

بين الضدّين إلب��ع��اد ال��ش� ّر وتحقيق
ال��ع��دل .وأزع���م أنني خ�لال مشواري
الطويل التزمت بمعايير العدالة كافة،
عيني المساعدة والرحمة
واضعا ً نصب
ّ
وال��س��ع��ي إل���ى المصالحة وتطبيق
القانون بإنصاف».

صعب

وأل��ق��ى صعب كلمة ري��ف��ي مشيدا ً
بالمك ّرم «ال��ذي أثقلت بصماته ميزان
العدالة بالكثير الكثير من اإلنسانية
واحترام القانون ،ودعم بقراراته حضور
السلطة القضائية كسلطة جامعة
ّ
تخطى
وضامنة ،وأنّ القاضي أبو غ ْيدا
ف��ي أدائ���ه وح��ض��وره ح���دودا ً رسمتها
أي���ام س���ود ،وواق���ع ف��رض��ه أو ح��اول
فرضه بعض المتربّصين بالقضاء م ّمن
يعملون على تحجيم دوره الذي يكبر
اليوم مع ك ّل كلمة حق ينطق بها قضاة
لبنان باسم الشعب وألج��ل��ه ،ليكون
كما رسالة على مستوى الوطن وآمال
شعبه وتطلعاته».

مرتضى

وأشاد القاضي محمد مرتضى ،باسم
مجلس القضاء األع��ل��ى ،بـ«شجاعة
القاضي أبو غ ْيدا ومناقبيته» ،معتبرا ً
انه «ليس من قضاء س��ويّ بال قناعة
ونصاعة ّ
كف».

جابر

وأل��ق��ى المحامي ط�لال جابر كلمة
نقابة المحامين ،ف��ق��ال« :إنّ م��ا بين
القضاء والمحاماة قصة عشق قديمة،
وهما جناحان ال ينفصالن للعدالة
المرتجاة».

شجاع

كما ك��ان��ت كلمة للشيخ سليمان
شجاع أشاد فيها بـ«شجاعة ابو غ ْيدا
ومناقبيته ،فهو رج��ل القانون الذي
زاده الدفاع عن العدالة كرامة ،وأضفت
ف��وق وجهه شجاعة التمسك بالحق
مهابة ،فاكتسب محبة الناس لصدقه
وت ّوج تواضعه بهالة األخالق واإللفة،
فقد عرفناه صلبا ً ال تغيّره الظروف ألنّ
جذور شخصيته تستم ّد قوتها من وفائه
وإخالصه ألصالة هذه األرض ورجالها
األفاضل في ك ّل حقل».
وف���ي ال��خ��ت��ام ق���دّم الخليل درع���ا ً
تقديرية للقاضي أبو غ ْيدا الذي تسلّم
درعا ً أخرى من الشيخ شجاع.

�إعالنات ر�سمية
المديرية العامة للطرق والمباني
إعالن تلزيم أشغال
استكمال طريق المصنع -راشيا (قضاء
راشيا) الساعة التاسعة من يوم االثنين
ال��واق��ع فيه ال��راب��ع عشر من شهر كانون
االول  ،2015تجري إدارة المناقصات -في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
األشغال العامة والنقل ،مناقصة تلزيم
أشغال استكمال طريق المصنع -راشيا
(قضاء راشيا).
التأمين المؤقت :ثمانون مليون ليرة
لبنانية.
طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة األشغال العامة
والنقل .يجب ان تصل العروض إلى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
2092
تبليغ انذار
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة-
الرئيسة رلى ابو خاطر
الى كارمن الياس الراسي
المجهولة محل االقامة والمقيمة سابقا ً
في كسارة -زحلة ينفذ جورج جان ابوعني
بالمعاملة التنفيذية رق��م 2015/686
الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني
في زحلة الناظر في الدعاوى المالية اساس
 2015/69المتضمن الزامك دف��ع مبلغ
/55,525,000/ل.ل وعطل وضرر بقيمة
مليون ليرة وتضمينك الرسوم والمصاريف
المبينة في الحكم .وعليه تدعو هذه الدائرة
المنفذ عليها أو من يمثلها قانونا ً للحضور
إليها لتبليغ االنذار التنفيذي وطلب التنفيذ
ومرفقاته علما ً ب��أن التبليغ يتم قانونا ً
بانقضاء مهلة عشرين يوما ً من نشر هذا
اإلع�لان ،ويصار بعد انقضاء هذه المهلة
ومهلة اإلن���ذار البالغة خمسة أي��ام إلى
متابعة التنفيذ بحقك أصوالً ،وإذا لم يتخذ
محل إقامة ضمن نطاق هذه الدائرة فيتم
إبالغك جميع األوراق في قلم الدائرة عمالً
بالمواد  402و 449و 837اصول مدنية.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

