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جورج حب�ش بعد � 8سنوات

الثورة بين الحلم والعلم

م�شجرة في المزارع
قوات االحتالل تجرف ع�شرة دونمات ّ
واعت�صام لأهالي العرقوب احتجاج ًا على العدوان
معن بش ّور

في حضرة حكيم الثورة وحارس ثوابتها ،من حقنا ،بل من واجبنا أن
نستحضر جملة قوانين أدركها ،ومفاهيم أطلقها ،ومبادئ أمضى جورج
حبش عمره من أجلها ،فإذا كان موت األشخاص حقا ً ال يمكن ألحد أن يُنك َره،
فإنّ موت األفكار يبقى مستحيالً إذا حملتها قامات كقامة الحكيم ونفخت
الحياة فيها من روحه وروح رفاقه.
وإذا كان أعداء أ ّمتنا يراهنون على موت هذه الرؤى والتطلعات مع رحيل
أصحابها ،فإنّ نقطة البداية في أيّ ر ّد على هؤالء األعداء يكون باستحضار
هذه الرؤى والتطلعات وإحيائها وتحويلها حقائق يستحيل اقتالعها...
وبالتالي فاإلحياء الحقيقي لذكرى الكبار ال يتحقق إالّ باإلحياء المستم ّر
لجملة األفكار والمفاهيم والمبادئ التي استشهدوا في سبيلها ،أو أفنوا العمر
من أجلها وهو استشهاد مديد أيضاً.
بين هذه القوانين والمفاهيم والمبادئ والرؤى التي عاشها جورج حبش
وأسس معهم واحدة من أهم الحركات القومية العربية
ورفاقه وأبناء جيلهّ ،
المعاصرة (حركة القوميين العرب) ،ثم واحدة من أه ّم تنظيمات الثورة
الفلسطينية المتجدّدة (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) ،يمكننا في هذه
العجالة استحضار عشرة منها ،وذلك كفعل وفاء للراحل الكبير ورفاقه أوالً،
ثم كفعل نهوض بأ ّمتنا وحركتها الثورية من العثرات التي وقعت بها...
أول هذه القوانين – المفاهيم هو ت�لازم العالقة بين تحرير فلسطين
ّ
انقضت عليه قوى عديدة بالترغيب
والوحدة العربية ،وهو التالزم الذي
أو الترهيب من أجل اإلجهاز عليه ،موحية تارة للعربي أنه بابتعاده عن
فلسطين قادر على ح ّل ك ّل مشاكله ،وموحية تارة أخرى للفلسطيني أنه
بانكفائه عن عمقه القومي العربي يصبح أقرب إلى فلسطين ،فبتنا اليوم أبعد
عن أيّ وقت مضى عن الوحدة العربية نفسها ،كما عن فلسطين ،بل باتت في
غياب الرابطة القومية وحداتنا الوطنية في ك ّل قطر مهدّدة ،وأمننا الوطني
والقومي مستباحاً ،واقتصادنا متعثراً ،وتنميتنا متراجعة ،واستقاللنا
مهزوزاً ،وسيادتنا مصابة في الصميم ،بل باتت فلسطين فلسطينات مزروعة
بالمستعمرات مط ّوقة بأبشع أشكال اإلرهاب العنصري في التاريخ.
وثاني هذه القوانين – المفاهيم هو تالزم العالقة بين هويتنا القومية
العربية الجامعة أديانا ً ومذاهب وأعراقاً ،وبين اإلسالم كعقيدة ألغلب أبناء
األ ّمة ،وكثقافة وحضارة وعمق جيوسياسي لك ّل أبناء األ ّمة ،فكان جورج
حبش المسيحي ديانة مسلما ً ثقافة وحضارة ،ومدركا ً أنّ في ك ّل عربي ،ولو
كان غير مسلم ،الكثير من اإلسالم ،وفي ك ّل مسلم ولو كان غير عربي الكثير
من العربية لسانا ً ولغة وثقافة وقربا ً من القرآن الكريم .بل كان جورج حبش
القومي العربي مدركا ً للطبيعة اإلنسانية للقومية العربية التي ترفض ك ّل
أشكال التمييز العنصري والعرقي واإلثني ،مدركا ً أنّ العروبة هوية ثقافية،
وانّ الحريص على قوميته العربية يجب أن يكون حريصا ً على الحقوق
القومية للشعوب المتساكنة مع العرب في وطنهم الكبير.
أم��ا ثالث ه��ذه القوانين  -المفاهيم فهو ال��ت�لازم بين حركة التح ّرر
الفلسطينية ...العربية وحركة التح ّرر العالمية ،فلم تكن وطنية جورج
حبش الفلسطينية ،وال عروبته القومية ،حاجزا ً في وجه إدراك��ه أهمية
إعطاء قضية األمة بعدَها األممي ،وإدراكه أنّ طبيعة المشروع االستعماري
الصهيوني هي طبيعة عالمية ،واليوم «معولمة» ،ال يمكن التغلب عليها إال
بجبهة عالمية ض ّد االستعمار والعنصرية وك ّل أشكال االستغالل.
رابع هذه القوانين  -المفاهيم هو التالزم بين القضية الوطنية والقومية
وبين القضية االجتماعية ،بين كرامة اإلنسان وخبزه ولقمة عيشه ،فيت ّم
تعميق المضمون االجتماعي للنضال الوطني والقومي ،ويت ّم رفد هذا النضال
بقوى وشرائح اجتماعية واسعة قادرة على تغيير موازين القوى المحلية
واإلقليمية والدولية.
فهل يمكن اليوم مثالً أن نفصل بين االنتفاضة الوطنية الباسلة في الداخل
الفلسطيني من أجل الحرية وبين الهبّة الشعبية لفلسطينيّي الشتات في
وجه إجراءات «أونروا» والتي أق ّل ما يُقال عنها إنها جائرة وأكثر من أن يُقال
إنها خطيرة ومشبوهة.
خامس هذه القوانين  -المفاهيم هو أنّ الثورة ليست شعارا ً نرفعه ،أو
هتافا ً نطلقه ،بل هي حلم وعلم في آن معاً ،يتغ ّذى العلم بحيوية الحلم،
ّ
ويشق الحلم طريقه بقوة العلم.
وألنها حلم وعلم معاً ،كانت الثورة حياة كاملة عاشها جورج حبش مدركا ً
أننا ال نكون ثوارا ً في الصباح ومساومين على حقوق شعبنا في المساء،
ال ندعو إلى الثورة على المنابر ونف ّرط بمبادئها في الممارسة الواقعية...
لذلك لم يساوم جورج حبش ورفاقه يوما ً على مبدأ من مبادئ الثورة ،بل
عاشوا حياتهم ،بك ّل شظفها وقسوتها وزهدها ،ليكونوا قدوة لشعبهم ،رغم
معرفتهم أنّ ما هو مطلوب من القائد الثوري ليس مطلوبا ً من ك ّل مواطن،
ولكن من واجب ك ّل مواطن أن يرى في قائده الثوري مثاال ً ونموذجا ً يهتدي
به في حياته.
سادس هذه القوانين  -المفاهيم هو التالزم بين الثورة والوحدة ،فك ّل
ثورة تخرج عن الوحدة الوطنية مآلها التعثر ،وأحيانا ً السقوط بيد األعداء،
وأيّ دعوة للوحدة ،وطنية كانت أم قومية ،ال تنطوي على مشروع ثوري
للتغيير سرعان ما تتج ّمد وتتآكل وتنزلق في مهاوي التفتت.
ومثلما كان ج��ورج حبش ،ورفاقه مؤمنين بالثورة كانوا متمسكين
بالوحدة ،بل لم يكن لثورتهم سقف إال الوحدة مدركين أنّ أسرع الطرق
النهيار الثورات هو االنزالق في مهاوي التقسيم واالنقسام ،لذلك كان جورج
حبش يفاجئ الكثيرين حين يلوذ بالوحدة الفلسطينية فيما يظنّ كثيرون أنه
مع اعتراضاته الشديدة ومعارضته الحادّة قد أدار ظهره لها.
سابع هذه القوانين المفاهيم هو أنّ فلسطين ال تح ّررها الحكومات العربية
وال المفاوضات بل الكفاح الشعبي المسلح ،فالحكومات العربية إما عاجزة
أو متواطئة ،والمفاوضات في ظ ّل هذا الخلل الفادح في موازين القوى هي
ترسيخ لالحتالل واالستيطان ،وامتصاص تدريجي لطاقات الشعوب
وقدراتها الثورية.
لقد راهن جورج حبش ورفاقه في أصعب الظروف على شعبهم وأمتهم،
ولم يُك ّذب شعبهم الفلسطيني رهانهم ،فهو في حال انتفاضة متجدّدة تط ّور
في ك ّل مرحلة أساليب نضالها ووسائل مقاومتها ،وتح ّول نقاط قوة العدو
إلى نقاط ضعف ونقاط ضعف الشعب الفلسطيني إلى قوة ،وهذه قمة
اإلبداع.
ثامن هذه القوانين المفاهيم هو أنّ استقاللية الحركات الثورية تساوي
وجودها ،وأنّ من يخسر استقالليته يوما ً يخسر دوره وفعاليته دوماً،
فاإلمكانات المادية ضرورة لخدمة النضال ،ولكنها تصبح ضررا ً إذا تح ّول
النضال إلى خدمتها.
كان الحكيم ورفاقه يدركون صعوبة هذه المعادلة ،فيتح ّملون الكثير
الكثير من أجل الحفاظ عليها ،وأحيانا ً على حساب دورهم وفعاليتهم ،لكنهم
كانوا يدركون انّ االرتهان أليّ نظام ،مهما بلغت درجة التقارب معه ،قيد كبير
على الحركة الثورية وعبء عليها ،وأحيانا ً يصبح عبئا ً على النظام نفسه.
طبعا ً كان الحكيم من مدرسة تدرك الفارق بين شعار «القرار الوطني
المستقل» الذي ينطوي على إغفال العمق القومي لقضية فلسطين ،وبين
شعار «استقاللية الثورة» عن االرتهان للواقع الرسمي العربي ،فاألول
ينطوي على مخاطر كثيرة ،فيما اآلخر يحمل ايجابيات كبرى.
تاسع هذه القوانين – المفاهيم هو أنّ الديمقراطية ممارسة قبل أن تكون
صيغ عمل وأشكاال ً قانونية ودستورية ،وانّ على المؤمن فعالً بالديمقراطية
أن يمارسها في سلوكه وعالقاته وفي المؤسسة التي ينتمي اليها ،بل ان
تكون دائما ً مقترنة بأرقى أشكال التواضع وهو «أن تعتبر رأيك صوابا ً
يحتمل الخطأ ورأي اآلخر خطأ يحتمل الصواب».
لذلك حرص جورج حبش على الدعوة إلى المراجعة المستمرة للتجارب،
وعلى ك ّل المستويات ،مثلما حرص على تداول المسؤولية فتخلى عن األمانة
العامة للجبهة الشعبية لكي يخلفه قائد شهيد على يد االحتالل هو أبو علي
مصطفى ،وقائد أسير في سجون االحتالل منذ  10سنوات هو المناضل أحمد
سعدات سيقدّم بهذه المبادرة نموذجا ً في حياتنا الحزبية والسياسية التي
يأبى كثيرون من أقطابها التجديد والتحديث والمراجعة.
عاشر هذه القوانين  -المفاهيم وأه ّمها هو إيمان جورج حبش ورفاقه
بالجماهير وإدراكه أنّ في جماهير شعبنا وأمتنا من القوة ما يمكن أن يحقق
المعجزات ،ال سيما إذا توفرت لها القيادة والرؤية واآلليات والبرامج السليمة،
دون أن يقلل أبدا ً من المصاعب الضخمة التي تعترض العمل الحقيقي بين
الجماهير التي تبقى هي الضمانة وهي المرجع األول واألخير .من دون أن
يقلل من مخاطر االنقضاض على العفوية الجماهيرية وإساءة استغاللها
وتجويفها وحرفها عن المسار الصحيح.
لم يكن الراحل الكبير الدكتور جورج حبش مجرد قائد ثوري ،أو مناضل
وطني وقومي وأممي بارز فحسب ،بل كان أيضا ً مدرسة في الحياة الثورية
اقترن فيها الفكر بالممارسة ،والثقافة بااللتزام ،والمبادئ باألخالق ،فاستحق
جسد مع رفاقه
لقب «ضمير الثورة وحكيمها وحارس ثوابتها معاً» ،بل ّ
المؤسسين والشهداء واحدة من أجمل حكايات فلسطين واألمة العربية.

البص ـ ص��ور في  ،2016/1/29في
 كلمة ألقيت في مخيم
ّ
مهرجان ال��ذك��رى الثامنة لرحيل الدكتور ج��ورج حبش مؤسس
حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،والذي
دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

أقدمت ورشة لالحتالل «اإلسرائيلي» ض ّمت أربع جرافات ،وبحماية آليات
مدرعة عدة ،أول من أمس على جرف مساحات واسعة في مزرعة زبدين
المحتلة وتحديدا ً في محيط مكان تفجير المقاومة اإلسالمية عبوة ناسفة
بدورية تابعة لجيش العدو أخيراً .وجرفت حوالى عشرة دونمات مشجرة
بالزيتون والسنديان.
وشهدت منطقة زبدين وبسطرا في مزارع شبعا المحتلة استنفارا ً لقوات
العدو «اإلسرائيلي» التي استقدمت تعزيزات عسكرية ،فيما حلق الطيران
الحربي «اإلسرائيلي» وطائرات االستطالع في أجواء المنطقة ،على خلفية
اعتصام نفذه أهالي منطقة العرقوب يتقدّمهم النائب قاسم هاشم احتجاجا ً
على عملية الجرف «اإلسرائيلية».
وقال هاشم خالل االعتصام« :نشارك أهلنا في العرقوب وأبناء هذه
األرض بتحركهم .ونحن في آخر نقطة قرب الجزء المحتل من منطقة مزارع
شبعا التي ال يزال هذا العدو يحاول حتى هذه اللحظة أن يعمل على تغيير
معالم الجزء المحتل من مزارع شبعا» ،مضيفاً« :رأينا بأ ّم العين أن هذا العدو
يمعن يوما ً بعد يوم بهمجيته وعدوانيته حتى من خالل استهداف الشجر
والحجر ،من خالل ما قام به من جرف لألشجار المثمرة وأشجار الزيتون
وغيرها على مساحات واسعة».
وطالب المعنيين بـ»التحرك سريعا ً لنضع ما يجري أمام المسؤولين
لتكون مادة حية لفضح كل جرائم هذا العدو حتى بحق الشجر والحجر،
والذي يثبت يوما ً بعد يوم أن همجيته وعدوانيته لن تثنيانا عن المتابعة
وأن اإلرادة هي ذاتها ،إرادة استكمال تحرير ما تبقى من مزارع شبعا».
ودعا هاشم وزارة الخارجية إلى «اإلس��راع في تقديم شكوى عاجلة»،
وقال« :نحن نعرف أن المجتمع الدولي لن يقدّم وال ّ
يؤخر ،إال أنه ال بد من
فضح ممارسات هذا العدو وكشف عدوانيته أمام المجتمع الدولي .وسنستمر
في حراكنا وتحركنا ،وما رأيناه اليوم من استنفار لهذا العدو ومن خوف هو

هاشم وأهالي العرقوب خالل االعتصام

(سعيد معالوي)

تأكيد أن هذا العدو سيخضع يوما ً ويتراجع وستتح ّرر هذه األراضي بفضل
اإلرادة الوطنية المقاومة».
بدوره شجب رئيس «هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا» الدكتور محمد
حمدان ،في مؤتمر صحافي ،أعمال التجريف التي تقوم بها قوات االحتالل
اإلسرائيلي في مزارع شبعا ،مؤكدا ً أنها «أعمال مخالفة للقانون الدولي،
وفيها تجاوز لكل األعراف والمواثيق الدولية ،وهي مدانة بكل المعايير».
وقال« :لقد ع ّودَنا العدو الصهيوني على الممارسات التعسفية والخارجة
على المألوف والمنطق والقانون ،ولكن ما قامت به قوات االحتالل أمس
واليوم هو تغيير لمعالم ،حيث جرفت عشرات الدونمات في مزرعة زبدين،
وغيرت معالم األرض واقتلعت مئات أشجار الزيتون المعمرة واألشجار
المثمرة المملوكة من أهلنا آل حمدان في مزرعة زبدين».

�أولى نتائج ( ...تتمة �ص)1
 قبول العماد عون بترشيح فرنجية أو قبول الحريري بترشيح العمادع��ون ،فرضيتان ،يشترط توافر إحداهما لتكون لنا رئاسة ودول��ة ووطن،
والعماد عون كمرشح رئاسي قوي ،بات يحمل ترشيحا ً داعما ً من فريقين
معني معهما وبمساعدتهما
أساسيين من ض ّفتَي الصراع السياسي في البلد
ّ
معني مباشرة بدونهما ،وهو يملك هذا الدعم لترشيحه،
وسعيهما ،كما هو
ّ
بإدارة حوار حول ترشيحه مع الرئيس الحريري يبذل ك ّل الممكن لتسويق
هذا الترشيح وتحويله إلى مشروع قابل للتحقيق ،والرئيس الحريري بصفته
معني باالنفتاح على الكتلة المسيحية
رئيس الكتلة األكبر في المجلس النيابي
ّ
األكبر في هذا المجلس ،وإدارة حوار جا ّد ومج ٍد مع رئيس هذه الكتلة وهو
العماد عون إلنتاج ترشيح رئاسي يحوز أوسع فرصة للفوز ،يتقدّمان معا ً
بعدها لسائر األط��راف بحصيلة ه��ذه ال�ح��وار ،كيف وأنّ الرئيس الحريري
صاحب ترشيح النائب فرنجية ،وطريق م��رور ه��ذا الترشيح اإلل��زام��ي هو
بوابة موافقة ودعم ومساندة العماد عون ،ورضاه من ضمن توافق يفترض
بصاحب الترشيح ومن ضمن مسؤوليته أن يسعى إلنجازه.
 الطريق باتت مم ّهدة وسالكة لحوار ،يتوقف عليه إنجاز االستحقاقوإن �ق��اذ ال��وط��ن ،وال�س�يّ��د نصرالله يضع ثقله إلق�لاع ه��ذا ال �ح��وار بصدقية
وشفافية وجدية من طرفيه ،والمقدّمات للنجاح متوافرة ،ولو طال الحوار
ش �ه��وراً ،ول��و غ��اص ف��ي مباحثات انتخابية ق��ان��ون�ا ً وتحالفات ،ومشاريع
وتص ّورات حكومية وتو ّغل في التفاصيل بما فيها قيادة الجيش ،كمت ّممات
للثقة والتوافق يرفض أو يخشى البعض تسميتها بالسلة ،حوار الضرورة
ال��ذي يجب أن يصير ح��وار اإلرادة ،ولو توقف وتج ّمد في بعض المحطات
عند مطبات إقليمية ،ألنه في النهاية بوليصة التأمين الوحيدة ،وجواز المرور
الوحيد نحو الرئاسة ،ونحو الدولة والوطن.
ناصر قنديل

جنيف :الجعفري ( ...تتمة �ص)1
في قلب هذه الثنائية تنعقد لقاءات جنيف من دون وضوح لفرص
أي اخ�ت��راق ج �دّي بانتظار لقاء ميونيخ للدول المشاركة في
إح��داث ّ
مسار فيينا ،بينما كان التفجير اإلرهابي في دمشق قرب مقام السيدة
زينب الحدث األمني األب��رز ال��ذي حصد عشرات الشهداء والجرحى
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.
لبنانيا ً توزّع تل ّقي كالم األمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله
على مستويين ،األول واأله� � ّم ك��ان للوزير السابق النائب سليمان
فرنجية ،ال��ذي ت��اب��ع بعد تغريدته ال�ف��وري��ة تعليقا ً على ك�لام السيّد
نصرالله ،بقوله «سيد الك ّل السيد نصرالله» ،برسم ثنائية سياسية
تقارب المبادرة عملياً ،بتلقفها لمضمون خطاب السيّد ،فقال فرنجية،
إنه يربط انتخابه رئيسا ً بمشاركة حزب الله ،بقوله لن أنزل إذا لم ينزل
حزب الله إلى المجلس النيابي ،ومن جهة مقابلة ،ربط سحب ترشيحه
بإعالن الرئيس سعد الحريري تبنّي ترشيح العماد ميشال عون ،وهذا
عمليا ً يعني ترجمة كالم السيّد نصرالله بجعل الترشيح مشروطا ً بدعم
حزب الله واالنسحاب مشروطا ً بتفاهم الحريري وعون ،وبهذا ُيعيد
فرنجية ترسيم ترشيحه على حدود منح كالم نصرالله الداعم لترشيح
عون فرصة نيل تأييد الحريري التي بدت مطلبا ً لدى حزب الله الكتمال
فرص نجاح الترشيح ،مك ّررا ً ما قاله السيّد نصرالله ردا ً على دعوات
ال�ن��زول النتخاب ع��ون ،بقوله «ل��و انسحب فرنجية يفترض ضمان
مشاركة الحريري وموافقته ليت ّم انتخاب عون».
دع��وات النزول إلى المجلس ،لم تتوقف رغم عدم امتالكها خارطة
طريق إلنتاج رئيس ،استمرت لمساجلة كالم السيّد نصرالله ،خصوصا ً
ب��ردود من النائب وليد جنبالط ورئيس حزب القوات سمير جعجع،
بينما تالقى معها من موقع آخر مختلف البطريرك بشارة الراعي.

فرنجية :إذا ّ
رشح الحريري عون فسأنسحب

ال تزال مواقف األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تلقي بظاللها
على المشهد الداخلي ،وبقيت في دائرة تحليل وقراءة ومحور مواقف مختلف
األطراف في الشأن الرئاسي ،بينما يشهد األسبوع الطالع جلسة لمجلس الوزراء
الثلثاء المقبل الستكمال جدول األعمال ومناقشة إحالة قضية الوزير السابق
ميشال سماحة وتفجيرَيْ برج البراجنة اإلرهابيين إلى المجلس العدلي بعد
تخطي عقبة التعيينات في المجلس العسكري.
وبعد أول تعليق له على كالم السيد نصرالله ،بأن «السيد نصرالله هو سيد
الكل» ،شدّد رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية في حديث للـ»أن بي أن»
أنه لن يتنازل لرئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون إال إذا تأمنت
إمكانية فوزه برئاسة الجمهورية.
ورأى فرنجية ،أن «المهم أن ال أخسر ترشيحي من دون ربح ترشيح عون».
وكشف فرنجية« :قلت لقيادة حزب الله أنه إذا رفضتم ورقة التفاهم بيني وبين
الرئيس سعد الحريري سأمزقها ،فطلبت مني الكالم مع عون» .وأشار إلى أنه
«متى ق ّرر الرئيس الحريري دعم العماد عون سأسحب ترشيحي».

موفد الحريري في بنشعي

وبعد ساعات من مواقف السيد نصرالله ،برزت زيارة مستشار الرئيس سعد
الحريري الوزير السابق غطاس خوري إلى بنشعي ،حيث عقد لقاء مع الوزير
فرنجية الذي استبقاه إلى مائدة الغداء ،وت ّم البحث في ما حمله خطاب نصرالله
والمستجدات السياسية ذات الصلة.

خيار الحريري األخير...

وأكدت مصادر المردة لـ«البناء» أن «اللقاء بين فرنجية وخوري ليس األول،
بل سبقته العديد من اللقاءات بين فرنجية وخ��وري ،كموفد من الحريري،

للتنسيق في الشأن الرئاسي» ،ولفتت المصادر إلى أن «أجواء اللقاء كانت جيدة
ونقل خوري لفرنجية أن الحريري ال يزال على موقفه من ترشيح فرنجية وأن
طرحه جديّ ».
وإذ لفتت إلى أن الواقع الحالي ال يشي بقرب انتخاب الرئيس في هذه
المرحلة ،أكدت المصادر أن «فرنجية مستمر بترشحه ولكل مرشح الحق بأن
يحصن ترشيحه ويعمل للوصول إلى الرئاسة وال يعني ذلك الخالف السياسي
ّ
أو الخصومة مع أحد».
ونفت المصادر أي تواصل مع التيار الوطني الحر في هذه المرحلة ،وأوضحت
أن «فريق  8آذار متماسك وسيبقى وهناك حرص من جميع مكوناته على ذلك،
لكن هذا ال يمنع التنافس السياسي على أحد الملفات التي ال تؤثر في الخطوط
االستراتيجية لهذا الفريق السياسي».
واعتبرت مصادر «المردة» أن «كالم السيد نصرالله ترك ارتياحا ً كبيرا ً لدى
فرنجية نفسه ولدى أوساط وجمهور المردة ،فالسيد أظهر الجانب العاطفي الذي
يجمعه بفرنجية والذي يحمل دالالت سياسية على متانة التحالف بينهما».
وأضافت أن «ترشيح فرنجية بات الخيار األخير لدى الحريري بعدما فشلت
قوى  14آذار في إيصال مرشحها رئيس القوات سميع جعجع إلى الرئاسة»،
وأكدت أن «فرنجية يملك مقبولية من الفريق األكثر نفوذا ً في السعودية ،فيما
هناك فريق آخر في السعودية ال يفضله بسبب صداقته مع الرئيس السوري
بشار األسد وانتمائه لمحور المقاومة».

حوري لـ«البناء» :مبادرة الحريري قائمة

وفضل عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري عدم التعليق على أجواء اللقاء
بين فرنجية وخوري ،وأكد لـ«البناء» أن «الواقع بعد كالم السيد نصرالله هو ال
انتخابات رئاسية على قاعدة إما عون أو ال أحد» ،وعن احتمال ترشيح الحريري
لفرنجية رسميا ً في ذكرى  14شباط قال حوري« :فرنجية أعلن ترشيحه وليس
من الضروري أن يرشحه الحريري رسميا ً ونحن ال زلنا على موقفنا المتمثل
بطرح ترشيح فرنجية» ،موضحا ً أن «جزءا ً من مشهدية معراب يتعلق بالملف
الرئاسي وجزءا ً آخر مصالحة بين حزبين ،لكن بين الحريري وفرنجية الوضع
مختلف ،حيث لم يحصل بينهما أي حرب أو عداء».
وعلق حوري على كالم فرنجية بأن «السيد نصرالله سيد الكل» وأنه ملتزم
بما تقوله قيادة حزب الله في جلسة  8شباط« :نحن نعرف مواقف فرنجية
السياسية وتحالفه مع حزب الله وال جديد في كالمه ومبادرة الحريري قائمة».
وأكد أن «نواب المستقبل سيحضرون في جلسة  8شباط ولكن لن يتأ َّمن النصاب
بسبب مقاطعة كتل َت ْي حزب الله والتيار الوطني الحر وكتل أخرى».
ويذكر أن وزي��ر السياحة ميشال فرعون غ��ادر إلى السعودية أمس للقاء
الرئيس سعد الحريري ومناقشة الملف الرئاسي إضافة إلى ملفات أخرى ،وأكد
فرعون أن «ال جديد في الملف الرئاسي وأن الحريري منفتح على الحوار مع
جميع األطراف».

بالمرشح ْين
جنبالط :هنيئا ً لـ 8آذار
َ

وفي ردّه على كالم السيد نصرالله ،سأل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط في حديث لجريدة «األنباء»« :إذا كانت إيران فعالً ال تعطل االنتخابات
ّ
فيحق ألي مواطن أن يسأل عن األسباب الحقيقية
الرئاسية اللبنانية كما تقولون،
التي تمنع تأمين النصاب في مجلس النواب النتخاب رئيس لبناني جديد طالما
أن  8آذار تفاخر بأن المرشحَ ْين الرئاسيين ينتميان إلى خطها السياسي وهنيئا ً
لها بذلك؟».

جعجع :جاهزون النتخاب عون غدا ً

أما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،فقال «إذا كان السيد
نصرالله يعتبر أن فريقه حقق ربحا ً سياسيا ً في الترشيحات الرئاسية ،فلماذا
ال ينزل إلى جلسة  8شباط ويترجم هذا الربح السياسي» .وتابع عبر «تويتر»:
«أما قوله بأنه إذا انعقد مجلس النواب غدا ً النتخاب عون ،فنحن جاهزون
للمشاركة ،هذا أمر يتعلّق بهم ،ألن المرشح اآلخر للرئاسة من صفوفهم ،والذي
أكد البارحة تحديدا ً أن السيد نصرالله هو سيد الك ّل».

الراعي :نبارك المصالحة

وبارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المصالحة
السياسية بين «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر ،آمالً أن تكون مدخالً
لمصالحة تشمل جميع فئات المجتمع اللبناني والكتل السياسية والنيابية ،من
أجل خير الجميع وخالص الوطن.
وأضاف الراعي« :ليس من مبرر واحد ،بعد إعالن المرشحين للرئاسة األولى،
لتعطيل الجلسات االنتخابية التي يجب عقدها وفقا ً للنظام الديمقراطي والدستور
والميثاق الوطني ،بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ في سدّة الرئاسة ،وقد نتج عن
هذا الفراغ غير المبرر شرعا ً تعطيل عمل المؤسسات الدستورية ،وقهر المواطنين
بالفقر والحرمان ،وإقحام شبابنا الطالع وخيرة قوانا الحية إلى الهجرة».

جلسة حكومية غدا ً

حكومياً ،بعد االتفاق على تفعيل العمل الحكومي في جلسة الحوار الوطني
األخيرة وإنجاز تسوية التعيينات في جلسة الخميس الماضي ،يبدو أن قطار
عمل الحكومة قد انطلق ،ومن المتوقع أن يعقد مجلس ال��وزراء جلسة عادية
صباح غ ٍد الثالثاء المقبل الستكمال البحث في جدول األعمال الذي قارب المئة
ّ
محط نقاش
بند ،فضالً عن إحالة قضية الوزير سماحة إلى المجلس العدلي
ساخن بين األطراف في الجلسة.
وأكدت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» أن «قضية الوزير سماحة مدرجة
على جدول أعمال الجلسة وستخضع للنقاش بين جميع المك ّونات وأي قرار
سيتخذ بإحالة القضية إلى المجلس العدلي يحتاج إلى توافق ،وستبقى
القضية في إطار الحوار والنقاش ولن تؤثر على مناخ التوافق الذي ساد في
الجلسة األخيرة».
وعن ملف النفايات قالت المصادر« :هذا الملف غير مد َرج على جدول األعمال،
لكن ربما يطرح في الجلسة من خارج الجدول» ،وأوضحت «أن رئيس الحكومة
غير مرتاح لمسار هذا الملف ،وهو متمسك بإزالة النفايات من الشوارع بمعزل
عن طبيعة الحل أو نوعه ،لكنه يفضل خيار الترحيل بعد عدم توافق األطراف
السياسية على خيار إنشاء المطامر».

خليل :اعتمادات االستحقاق البلدي مؤ ّمنة

وأعلن وزير المال علي حسن خليل «أننا أنجزنا تأمين االعتمادات المالية
إلنجاز استحقاق االنتخابات البلدية بمواعيده» .وأضاف« :على مستوى حركة
أمل نحن مع إجراء هذا االستحقاق ونحن على ثقة بأهلنا ،وملتزمون بتحالفاتنا
التي خضنا االنتخابات البلدية األخيرة على أساسها ،ونقول للجميع إننا
في حركة أمل وحلفاءنا مستعدّون جيدا ً ولسنا مح َرجين أبدا ً من خوض هذا
االستحقاق».

استمرار االشتباكات بين «داعش» و«النصرة»

أمنيا ً استمرت االشتباكات المسلحة بين تنظيمَي «داعش» و«النصرة» في
جرود عرسال وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين،
وعلمت «البناء» أن «داعش رفض وساطة إلنهاء االقتتال مع النصرة في جرود
عرسال ،مهددا ً بذبح أسرى للنصرة لديه ما لم تسلمه النصرة عناصره» ،كما
علمت أن «داعش نجح بالسيطرة على مواقع ونقاط النصرة في سرج العجرم
وخربة الحمام ما بين وادي حميد وسهل العجرم».
على صعيد آخر ،وصل قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى الواليات المتحدة
األميركية ضمن زيارة رسمية تمتد أياما ً عدة.

تعزيزات لالحتالل في مزارع شبعا

أمنيا ً أيضاً ،شهدت منطقة زبدين وبسطرا في مزارع شبعا استنفارا ً لقوات
العدو «اإلسرائيلي» التي استقدمت تعزيزات عسكرية ،فيما حلّق الطيران الحربي
«اإلسرائيلي» وطائرات االستطالع في أجواء المنطقة ،على خلفية اعتصام ن ّفذه
أهالي منطقة العرقوب يتقدّمهم النائب قاسم هاشم احتجاجا ً على إقدام القوات
«اإلسرائيلية» على جرف مساحات واسعة من األشجار في منطقة المزارع».

�س�ؤال �إلى العماد وال�س ّيد ( ...تتمة �ص)1
لكن م��ن دون ج���دوى .ل��م��اذا؟ ألنّ
المشكلة ليست ف��ي ال��ع��ث��ور على
الشخصية المناسبة بل في صعوبة
االت��ف��اق على ق��ان��ون االنتخابات.
ف��ت��وازن القوى الحالي في مجلس
ال��ن��واب مشفوعا ً ب��م��راع��اة بعض
التكتالت السياسية لقوى إقليمية لها
عليها نفوذ وتأثير حال ويحول دون
التوافق على قانونٍ ديمقراطي عادل.
مخارج متعدّدة اق ُترحت للخروج
من األزمة المستعصية .لع ّل أوزنها
ما ك��ان أدل��ى به قبل نحو شهرين
السيد نصرالله :سلّة متكاملة من
التدابير واإلصالحات ،أ ّولها وأه ّمها
إقرار قانون جديد لالنتخابات على
أس��اس التمثيل النسبي في دائ��رة
وطنية واحدة.
ما السبيل إلى ذلك؟
الدعوة والمناشدة للتوافق على
ال��ق��ان��ون المطلوب ال تكفيان .إنّ
متفحصة لتاريخ
مراجع ًة دقيقة
ّ
لبنان السياسي المعاصر تكشف
حقيقة ساطعة هي أنّ ما من إصالح
محسوس ،ول��و ك��ان م��ح��دوداً ،طرأ
على بنية النظام إالّ وك��ان نتيج َة
عاملَين فاعلين :الشارع في الداخل،
واصطفاف سياسي متجاوب معه
في الخارج.
في العام  ،1952ما أمكن إزاحة
الرئيس ب��ش��ارة ال��خ��وري ،المتهم
بتزوير االنتخابات لتأمين غالبية
نيابية لتعديل الدستور وتجديد
والي��ت��ه ،إالّ بعد ان���دالع تظاهرات
وإضرابات في البالد ،ور ْف��ض قائد

الجيش اللواء ف��ؤاد شهاب التدخل
لقمعها .هذه األح��داث رافقها رضى
ضمني م��ن بريطانيا وال��والي��ات
المتحدة اللتين كانتا ترغبان في
إزاح���ة ال��خ��وري المعارض لحلف
بغداد الذي كان قيد اإلعداد.
في العام  ،1958ما أمكن تعطيل
م��ش��روع ال��رئ��ي��س كميل شمعون،
الحائز على غالبية نيابية لتعديل
الدستور وتجديد والي��ت��ه ،إالّ بعد
اندالع انتفاضة شعبية في قضاءي
الشوف وعاليه مترافق ٍة مع تظاهرات
مؤيدة في مدن الساحل ،متعاطفة مع
إعالن وحدة مصر وسورية ومعارضة
لسياسة شمعون المنحازة إلى حلف
بغداد و«مبدأ ايزنهاور».
ف��ي ال��ع��ام  ،1988انتهت والي��ة
ال��رئ��ي��س أم��ي��ن الجميّل ف��ي غمرة
اضطرابات أمنية وخالفات سياسية
ساخنة ،تع ّذر معها انتخاب رئيس
ب��دي��ل .غير أنّ ح��دث��ا ً داخليا ً جلالً
وقع م ّكن الواليات المتحدة وسورية
والسعودية من االتفاق على دعوة
األط��راف اللبنانية المتصارعة إلى
مؤتمر الطائف العام  1989للتوافق
على وثيق ٍة ل�لإص�لاح السياسي.
فقد انفجرت الخالفات حربا ً بين
أنصار قائد الجيش العماد ميشال
ع��ون وتنظيم «ال��ق��وات اللبنانية»
بقيادة سمير جعجع ،األم��ر ال��ذي
أضعف ال��ص ّ
��ف المسيحي وسهّل
تاليا ً مشاركة األط��راف المسيحية
المستقلة ع��ن ع��ون وجعجع في
مؤتمر الطائف.

في العام  2014وخالفا ً لما وقع من
أحداث في  1952و 1958و ،1988لم
تتم ّكن القوى السياسية المتصارعة
ف��ي ال��داخ��ل م��ن أن تحسم الصراع
تتوصل في ما
لمصلحة أيٍّ منها ،أو أن
ّ
بينها إلى انتخاب شخصية توافقية
للرئاسة .كما عجزت القوى الخارجية
عن االتفاق بينها على توليف تسوية
إلخ���راج لبنان م��ن أزم��ت��ه ،فكان أن
استم ّرت األزمة وتفاقمت على النحو
الذي نعانيه اآلن.
ما العمل؟
ال سبيل ،على ما يبدو ،لحدوث
اصطفاف قوى إقليمي قريب يساعد
أيّ���ا ً م��ن األط���راف المتنازعين على
تسوية األزمة .كما ال يبدو أنّ الق ّوتين
السياسيتين الرئيسيتين القادرتين
على تحريك الشارع ،وهما «التيار
الوطني الحر» (ع��ون) وح��زب الله
(نصرالله) ،تهيّئان العتماد هذا
الخيار في المستقبل القريب .فالعماد
عون ما زال يراهن ،بعد تحالفه مع
جعجع ،على الوصول إلى الرئاسة
عبر مجلس ال��ن��واب .وح���زب الله
ي��ح��اذر أي��ض��ا ً ال��ن��زول إل��ى الشارع
النشغاله بمتطلبات المقاومة،
بالدرجة األول���ى ،س��واء لمواجهة
العدو التكفيري في سورية أو العدو
الصهيوني في فلسطين المحتلة.
هل مِن تغيير في موقف الحزب
بعد الحديث األخير للسيد نصرالله؟
لع ّل قائد المقاومة يراهن على
ان��ت��ص��ار س��وري��ة ف��ي حربها على
أع��دائ��ه��ا التكفيريين خ�ل�ال سنة

على األكثر ،ما ينعكس إيجابا ً على
��ج��ل ف��ي ان��ت��خ��اب عون
لبنان وي��ع ّ
رئيساً .لكن ،ه��ل يستطيع لبنان
تح ّمل مفاعيل األزمة الخانقة عشرة
أشهر إضافية؟ أال يجدر بالعماد
ع��ون اخ��ت��ص��ار المحنة ومآسيها
ب��دع��وة أن��ص��اره ومريديه للنزول
إلى الشارع والتالقي مع جماعات
الحراك الشعبي رافعا ً مطلبا ً وحيداً:
إقرار قانونٍ لالنتخابات على أساس
التمثيل النسبي وإجراؤها بالسرعة
الممكنة؟ أال يجدر بالسيد نصرالله
وحزب الله المبادرة إلى دعم مطلب
التيار الوطني ال��ح��ر وال��ح��راك��ات
الشعبية وسائر القوى الحية ،بل
االنخراط في حركة الشارع لتكبير
ك��رة الثلج الشعبية المتعاظمة
بغية إسقاط سلطة العجز ونظامها
الفاسد؟
رغ��م مشروعية إس��ق��اط سلطة
العجز وضرورته الماثلة ،ثمة خيا ٌر
بديل ألطف وقعا ً يمكن اعتماده ،إذا
قدّم أهل السلطة الحكم َة والمصلحة
الوطنية على المكابرة والمصالح
معجل
الشخصية .إنه خيار إق��را ٍر
ّ
التنفيذ لمشروع قانون االنتخابات
على أس��اس النسبية ال��ذي أحالته
حكومة نجيب ميقاتي على مجلس
النواب منذ أكثر من ثالث سنوات.
بذلك تجري االنتخابات بالسرعة
الممكنة ،فيقوم برلمان جديد ،ينتخب
رئيس الجمهورية الجديد ،وتنبثق
منه حكومة جديدة قادرة على اتخاذ
قرارات وإجراء إصالحات وتعيينات

مستحقة واستثنائية.
إذا رفضت الشبكة الحاكمة إجراء
االنتخابات أليّ سبب من األسباب،
ي��ك��ون ال��ش��ع��ب وق����واه الوطنية
واالج��ت��م��اع��ي��ة الحية ف��ي ح�� ٍّل من
احترام سلط ٍة عاجزة وممعنة في
التزام سياسة التأجيل والتسويف
وال��ت��م��دي��د وم��خ��ال��ف��ة ال��دس��ت��ور
والقانون ،ويكون إسقاطها بالتم ّرد
والعصيان مشروعا ً ومتوافقا ً مع
روح الدستور وأحكامه األساسية،
كما يكون بمأمن من تدخالتٍ ميدانية
للقوى الخارجية كونها منشغلة
بمشاكلها وحروبها على مستوى
المنطقة بر ّمتها.
م��ع إس��ق��اط سلطة العجز يعلن
صانعو الحدث قيام مؤتمر وطني
للحوار وال��ق��رار يكون مؤلفا ً م ّمن
يرغب من أعضاء البرلمان وأغلبية
وازن����ة م��ن ممثلي ال��ق��وى الحية
لمختلف الشرائح االجتماعية في
البالد.
في ظ ٍ
��روف استثنائية كهذه التي
نعيشها ،ال ب�� ّد م��ن ات��خ��اذ تدابير
استثنائية .لذلك يق ّر المؤتمر الوطني
نظاما ً ديمقراطيا ً لالنتخابات على
أس��اس التمثيل النسبي ف��ي دائ��رة
وطنية واح��دة ،وذل��ك تطبيقا ً لروح
المادة  27من الدستور ،ويعيّن هيئة
تنفيذية انتقالية إلج��راء انتخابات
عامة ينبثق منها برلمان جديد ذو
ط��اب��ع تأسيسي وح��ك��وم��ة وطنية
جامعة تكون أولويتها تطبيق أحكام
الدستور ،وال سيما المادة  22منه

التي تقضي بأنه «مع انتخاب أول
مجلس ن���واب على أس���اس وطني
الطائفي يُستحدث مجلس للشيوخ
تتمثل فيه جميع العائالت الروحية»،
وتطبيق المادة  95التي تقضي باتخاذ
اإلج��راءات المالئمة إللغاء الطائفية
السياسية وفق خطة مرحلية.
ب��ع��د ك��� ّل م��ا ج���رى وي��ج��ري من
ان��ح��راف��ات وارت��ك��اب��ات وس��رق��ات
وم��ف��اس��د واس��ت��ب��داد وان��ت��ه��اك��ات
للحريات وحقوق اإلنسان ،ال يجوز
أن نستم ّر في معالجة أزماتنا المزمنة
المتناسلة بمزيد م��ن التسويات
والمحاصصات والصفقات الشائنة.
آن أوان تحطيم أغ�لال الطائفية
البغيضة وهدم ترتيبات المحاصصة
والزبائنية بال هوادة ،وتشييد ركائز
الدولة المدنية الديمقراطية بإرادة
ح��رة وص��ب�� ٍر وتصميم ،م���ر ًة وال��ى
األبد.

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن بلدية الكحالة عن إج��راء مباراة
لملئ ال��م��راك��ز ال��ش��اغ��رة ل��وظ��ائ��ف أمين
صندوق ،مدخل معلومات وجابي بتاريخ
 19شباط  2016تقبل الطلبات ضمن
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