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حمليات � /إعالنات
�سورية والمقاومة ( ...تتمة �ص)1

كاترين الثانية ول��م يكن أن��دروب��وف من وضعها،
وعلى ك ّل بديل كي ينجح أن يتواءم مع مقتضيات
األم���ن ال��روس��ي االس��ت��رات��ي��ج��ي أو أن يحيّد قدرة
روسيا عن الفعل ،أو أن يجعل روسيا ذاتها خارج
المعادلة ال��دول��ي��ة ،فقد سبق أن أظ��ه��رت موسكو
جهوزية للحضور المكثف عندما يكون أمن الشرق
األوس���ط ،خصوصا ً ب�لاد الشام على الطاولة في
عهديها كعاصمة لالتحاد السوفياتي أو كعاصمة
لروسيا االتحادية بعد تفكك االتحاد السوفياتي.
 الرهان على بديل أفعل من سايكس بيكو فيتحقيق هدفي منع قيام الدولة المحورية ،وتعقيم
المنطقة من ظاهرة المقاومة ،ال ينسجم بالتأكيد مع
الذهاب لتوسيع وتكبير األطر الجغرافية للكيانات
القائمة نحو الدمج والوحدة ،بل بالسير نحو المزيد
من التقسيم والشرذمة ،وال وجود لبدائل صناعية
قابلة للوالدة سوى ما تقدّم به برنارد لويس من
مقترحات في لجنة حكماء األطلسي التي ترأستها
م��ادل��ي��ن أول��ب��راي��ت ،وم��ا جعله ه��ن��ري ب��رن��ار ليفي
عنوانا ً لمشروعه السياسي للربيع العربي ،وما
سبق وب��ش��ر ب��ه م��ارت��ن أن��دي��ك ،وكلهم بمس ّميات
خاصة تصب في مجرى واح��د ،فكيانات مؤسسة
على الديمغرافيا ال على الجغرافيا عند برنارد
لويس هي ذاتها مشروع حرب دينية أهلية ال تهدأ
قبل مئة عام بين الشيعة والسنة كمكونين بارزين
ف��ي ب�لاد ال��ش��ام قابلين لتكرار مشهد أوروب���ا في
ال��ق��رون الوسطى وحربها الدينية بين الكاثوليك
والبروتستانت ،لكنها في النهاية الوصفة ذاتها
التي يس ّميها مارتن أنديك بمواجهة حتى الموت
بين الجهاديتين الشيعية والسنية.
 عقبتان رئيسيتان تكفلتا بوأد هذا المشروع وهوقيد الوالدة ،وفي سورية التي شكلت لعنة سايكس
بيكو ومقبرة البديل الجديد ،العقبة األولى هي أنّ أخذ
مسلمي بالد الشام وخصوصا ً الذين ُيراد منهم لعب
دور المحرك للمشروع التفتيتي من الطائفة السنية
لخيار القتال المذهبي االستئصالي ال ينسجم مع
تاريخهم كسكان أصليين خ��ب��روا العيش الواحد
مع مكونات تشاطروا معها بناء بلدهم قبل ظهور
اإلسالم وقبل ظهور الديانات السماوية ،فهذه البالد
ه��ي خميرة التجربة اإلنسانية النصهار موجات
ب��ش��ري��ة ع��ب��ر آالف ال��س��ن��ي��ن ،ال يسهل ج��ذب��ه��ا إلى
يفسر
حروب تنتمي للبدائية والتوحش ،وهذا وحده ّ
بقاء المدن السورية والحواضر الكبرى في سورية
خارج المشروع التدميري الجديد ،وانخراطها في
الحرب تحت لواء الدفاع عن مشروع الدولة الوطنية
وجيشها المحوري ،وهذا يعني أنّ السير قدما ً في
خيار التسعير المذهبي للفتنة يستدعي استجالب
جسد بشري عضوي من خ��ارج ه��ذه البالد ورمي
جغرافيتها في حضن تنظيم «القاعدة» المؤهّل وحده
وفقا ً للفكر الوهابي ورعايته السعودية ،أو بالشراكة
م��ع اإلخ���وان المسلمين ورعايتهم التركية ووهم
السلطنة وتجديد شبابها العثماني كطريق وحيد
لضخ دم��اء كافية ف��ي شرايين ه��ذه ال��ح��رب .ومثل
هذا الخيار الذي اختبر فعالً يعني مساسا ً جوهريا ً
باألمن االستراتيجي لكل من روسيا وإيران في ظ ّل
م��وازي��ن ق��وى دول��ي��ة أثبتت ع��دم ام��ت�لاك المشروع
الغربي القدرة الكافية على ردعهما أو تحييدهما عن
المدى الحيوي للحرب على سورية قلب بالد الشام.

 العقبة الثانية كانت وال تزال أنّ المكون الشيعيوالعلوي ال ُمراد استثارته لحرب مذهبية ال يستجيب
بالقدر ال�� ُم��راد الن��خ��راط أغلبيته الساحقة في قلب
خيار المقاومة واكتشافه ويقينه بعمق العالقة بين
قتال «إسرائيل» وإسقاط مشروع التطرف الوهابي
م��ن جهة وم��ش��اري��ع التقسيم والتفتيت م��ن جهة
مقابلة .والمشكلة األع��ق��د ه��ي ف��ي أنّ االستقطاب
ال ُمراد صناعته من خارج معادلة المقاومة والدولة
المدنية ،تعني تصعيد وتكثيف مرجعيتي ك�� ّل من
سنة وشيعة المنطقة لتنظيم «ال��ق��اع��دة» وإي���ران،
وص����والً ل��م��ا يحمله ال���ذه���اب ب��خ��ي��ار التقسيم في
نهاياته من إص��اب��ات تنهي وح��دة كيانين حيويين
في المصالح الغربية هما تركيا والسعودية ،وما
سيترتب على ذلك هو تسليم ساحل المتوسط من
حدود اليونان الجنوبية إلى حدود فلسطين الشمالية
لكيانات شيعية علوية تدين بالوالء إليران ،ومثلها
كيانات شيعية تقابل إيران على حدود مياه الخليج
ه��ي المناطق ال��ت��ي تحتضن النفط خ��ص��وص��ا ً في
شرق السعودية ،وما يرتبه ذلك من جعل إيران قوة
عظمى تمسك بأمن مياه الخليج من الضفتين وتق ّرر
شرعية وال شرعية من يتواجد فيها وتمسك مصير
النفط المتدفق منه ،ومعهما مصير أمن المتوسط
من ك ّل الساحل الغربي ،وفي المقابل تسليم وسط
المنطقة الممت ّد من الحدود التركية حتى وسط اليمن
ومضيقي العقبة وباب المندب إلى تنظيم «القاعدة»،
ووضع أمن الغرب كله على كف عفريت.
 الخالصات التي كانت نظرية ح��ول مخاطرالعبث بالديمغرافيا ،والتعقيدات اإلقليمية والدولية
المصاحبة لعلمية الفوضى واللعب بالكيانات،
ص���ارت حقائق واق��ع��ي��ة ترجمتها وق��ائ��ع الحرب
في سورية ،ومعها ظهرت عقبات مضافة عديدة،
ترتبط بالصمود المعجزة لفكرة الدولة الوطنية
ف��ي س��وري��ة وال���ق���درات ال��ل��غ��ز ال��ت��ي ع��بّ��رت عنها
تجربة المقاومة ف��ي إمكانية الجمع بين خوض
ال��ح��رب ب��وج��ه التفتيت والتقسيم وال��ح��ف��اظ على
ت��وازن ال��ردع بوجه «إسرائيل» ،وما قاله الموقف
الروسي إنّ إغ��راء الحصول على دويلة علوية أو
ك��ردي��ة أو كلتيهما ف��ي س��وري��ة ،ال ي��ع��ادل خسائر
ن��ه��ض��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ح���دود ال���روس���ي���ة ،وال
م��خ��اط��ر والدة ك��ي��ان��ات ت��اب��ع��ة لتنظيم «القاعدة»
ترتبط بحبال ص��� ّرة م��ع المجتمعات اإلسالمية
في قلب روسيا وجمهوريات االت��ح��اد الروسي،
ليصير عنوان المعادلة الغربية كما لخصها هنري
كيسنجر في مناقشات لجنة الحكماء األطلسية ،ال
لتغيير الحدود ،نعم لتسعير التناقضات وإشعال
الفتن وإي��ق��اظ العصبيات ،لتحويل الكيانات إلى
دول رخ���وة س��ائ��ل��ة يمكن ع��ص��ره��ا ومفاوضتها
بيسر أكثر ،وتضعف وحدتها وعناصر تماسكها
والسعي لتفخيخها بإعادة تكوينها وفق التكوينات
االت��ن��ي��ة والطائفية والمذهبية ،وه���ذا معنى كالم
المبعوث األممي في سورية ستيفان دي ميستورا
ع��ن ن��م��وذج ات��ف��اق الطائف ال��خ��اص بلبنان القابل
لالقتداء كمصدر لإللهام لصناعة الحل السياسي
ف��ي س��وري��ة ب��م��ا ال يصيب وح��دت��ه��ا الجغرافية،
والنموذج الملهم هو مشروع الدولة الطائفية...
الذي سيقاتله السوريون حتى آخر قطرة دم.
ناصر قنديل

نجاح �إجراء االنتخابات ( ...تتمة �ص)1
والسؤال الذي يطرح هنا لماذا حدّد المشترع االنتخابات بمهل
تعتبر قصيرة نسبيا ً إذا قيست بالعمر السياسي للمواطن
العادي في النظام الديمقراطي ،والذي تتراوح معدالته بين
 65سنة في الدول التي تعتمد السنّ المبكر لتخويل المواطن
حق المشاركة في الحياة السياسية اقتراعا ً لتشكيل السلطة،
و 60سنة في ال��دول التي تبدي تشدّدا ً في السنّ وال تجيز
االنتخاب إال لمن بلغ الـ  21من العمر ،وهي أقلية بين الدول
الديمقراطية اليوم ولبنان منها.
وإذا اعتمدنا الح ّد األدن��ى ن��رى أنّ المشترع ح �دّد دورة
االنتخاب بما يناسب  15\1من العمر السياسي للمواطن،
معتبرا ً وبخاصة في النظام االنتخابي األكثري ،أن تبدّل الكتلة
الناخبة بمعدل  15\1منها يفرض تب ّدال ً محتمالً في األكثرية
الناتجة عن االنتخابات ،خاصة اذا كانت األكثرية السابقة
التي تولت السلطة قد فشلت في الحكم او ترهّ لت ،وعليه تكون
العودة إلى الشعب للوقوف على قراره الجديد ،أمرا ً حيويا ً
بحيث يشكل تجاوزه انتهاكا ً للقواعد االساسية التي قام عليها
الدستور؛ وهي بالطبع تتقدّم نصوص المواد وحتى المقدمة.
وبكلمة أخرى يكون احترام قاعدة دورية االنتخابات النيابية
ول ُمدد قصيرة كما ذكرنا يعني إبقاء السلطة في وضع يستجيب
لإلرادة الشعبية وللتفويض الشعبي الصحيح.
وتشت ّد أهمية اح��ت��رام المهل ال��م��ح�دّدة إلع���ادة إج��راء
االنتخابات النيابية ،إذا كان مجلس النواب هو المخ ّول
بانتخاب رئيس ال��دول��ة ال��ذي يتولى من الصالحيات ما
تتفاوت مستوياته وفقا ً للدول ،ويكون في أكثرها خاصة
البرلمانية منها بمنأى عن المساءلة باعتبار أنّ الحكومة هي
المسؤولة وهو ال يمارس بمفرده شيئا ً من غير توقيع وزير أو
أكثر ،فضالً عن رئيس الحكومة.
هذه هي القاعدة ،ولكن قد ُيعمل باستثناء لها عندما تفرض
القوة القاهرة خرقها وتمنع إجراء انتخابات نيابية ،وهنا نجد
أنّ القانون الدستوري المقارن يقدّم عبر فقهائه حالً من اثنين،
أولهما تمديد العمل بالمؤسسات الدستورية القائمة رغم
انتهاء مدة التفويض األصلي عمالً بقاعدة استمرارية المرفق
العام ،والثاني تفويض صالحية مجلس النواب وقبل انتهاء
واليته بأيام إلى حكومة منبثقة عنه فتستم ّر في عملها .وبهذا
التفويض حتى إج��راء االنتخابات ،خاصة أنّ الحكومات ال
يربط وجودها بمهل وال تذهب إال بإقالة أو استقالة أو حجب
ثقة .ما يعني أنّ الحكومة التي تكون قائمة بعد انتهاء والية
مجلس النواب وتع ّذر االنتخابات ،تبقى قائمة حتى إجراء
انتخابات تكون هي ملزمة بتنظيمها فور زوال العذر المانع أو
القوة القاهرة .ولبنان كما يبدو اعتمد الح ّل األول ومدّد لمجلس
النواب تمديدا ً مقترنا ً بزوال القوة القاهرة (رغم أنه أفرط في
لب الموضوع حول تداعيات هذا األمر.
التوصيف) .وهنا ّ
فبالعودة إلى الوراء نجد انّ والية مجلس النواب اللبناني
كان يجب ان تنتهي في حزيران  ،2013وكان يجب ان ينتخب
مجلس جديد يقوم بانتخاب رئيس للجمهورية في ح ّد أقصاه
 2014/5/25وباحترام هذا التسلسل في المواعيد يكون
احترام حقيقي لروح الدستور وفلسفته .وما يطرح خالفا ً
لذلك يشكل خرقا ً لهذه الروح وانتهاكا ً لجوهر الدستور.
وهنا نرى انّ تمسك بعض السياسيين بأولوية انتخاب
الرئيس قبل االنتخابات النيابية مع تهويل وتباكٍ على مصير
النظام ،إنما هو مغالطات تعاكس الحق والحقيقة ،ألنّ العكس
هو الصحيح ،وهنا نسأل هؤالء أليس النظام الديمقراطي
البرلماني قائما ً على وجوب العودة للشعب واحترام إرادته،
وفقا ً للمواعيد المق ّررة؟ ثم أليس انتخاب رئيس جمهورية
من قبل مجلس لم يكن له الحق أصالً بانتخابه في واليته
األصلية لو ت ّم احترام المواعيد ،أليس في انتخابه تزويرا ً

لإلرادة الشعبية؟ ث ّم من قال أنّ الشعب اللبناني اليوم وفي
ظ ّل انتخابات جديدة سيعيد هذا المجلس وبأكثريته ذاتها؟
وأخيرا ً أليس لكم في االنتخابات البلدية عبرة تعتبرون منها،
حيث إنّ أحزاب ما يس ّمى «أكثرية  »2009كانت هي الخاسر
األكبر في االنتخابات .خسارة ظهرت من بابين األول نسبة
االقتراع المتدنية التي لم تصل إلى  %18في بيروت ،ما يعني
إعراضا ً شعبيا ً ع ّمن يدّعي تمثيلها ،ثم عجز فريق السلطة عن
الحصول على أكثر من  %55من اصوات المقترعين ،أيّ انه
لم يحصل على ما يصل إلى  %10من الكتلة الناخبة.
وإذا عطفنا هذه النتائج التي جاءت بها صناديق االقتراع
على حال الفساد ال��ذي تتخبّط به الدولة في ظ ّل الطبقة
السياسية القائمة والممسكة بأزمة الحكم ،كما على حال
التململ الشعبي الذي تعبّر عنه الحركات االحتجاجية التي
يقوم بها المجتمع المدني ،نصل إلى خالصة أكيدة مفادها
انّ الشعب اللبناني فعالً يرفض الوضع القائم ويريد إحداث
تغيير ما مهما كان ضئيالً.
أنّ
نقول هذا رغم علمنا اليقيني الحال الطائفية التي يتسم
بها النظام السياسي اللبناني ،والتي ت ّم التأكيد عليها ضمنا ً
وبشكل فظ في ممارسة نظام الطائف أن ك ّل ذلك يمنع التغيير
الجذري ويحول دون اإلص�لاح المنشود ،ولكن هذا األمر ال
يعني وجوب القبول بمزيد من االنحراف او العمل بمزيد من
االستثناءات .وإذا أردنا اإلصالح فلنبدأ بخطوة مهما كانت
قصيرة تق ّربنا منه ،فإذا كان ممكنا ً اعتماد نظام انتخابي
عادل يؤكد التمثيل الشعبي الصحيح فليكن وليعتمد قانون
نسبي ودائرة واحدة لك ّل لبنان ،وإال فلتكن دوائر خمس أو
أكثر على أساس النسبية ،وإال فليكن مختلطا ً وانْ لم يحصل
شيء من ذلك ،فلتجر االنتخابات على أساس القانون القائم،
والمه ّم أن تجري قبل انتخاب رئيس الجمهورية ،ألنّ في هذا
اإلجراء وضعا ً لألمور في مواضعها ،أيّ العدل واحترام إرادة
الناس إلى ح ّد ما.
إنّ نجاح الدولة في إج��راء االنتخابات النيابية أسقط
ذريعة القوة القاهرة ،وبالتالي أسقطت شرعية مجلس النواب
الممدّد لوجودها ارتكازا ً عليها ،وإذا كان من استثناء وحيد
إضافي إلبقاء هذا المجلس فهو االستثناء المتعلق بوضع
قانون انتخاب ليس أكثر ،ألنّ في ذلك فتح باب للعودة إلى
الشعب الذي تعتبر استجابته ومشاركته في االنتخابات
بمثابة المصادقة على عمل تشريعي غير مكتمل الشرعية،
ألنه انبثق عن مجلس منتفي الصالحية ويعت ّد بالموافقة
الشعبية الضمنية إلسباغ المشروعية على القانون وما ينجم
عنه شرط أن يتض ّمن ذاك القانون شرط مشاركة الـ % 25من
الكتلة الناخبة للقبول بنتائج االنتخابات.
أما الدفع باتجاه إج��راء انتخابات رئاسية من قبل هذا
المجلس فيعني بك ّل بساطة إنتاج رئيس غير شرعي،
ألنّ فاقد الشرعية ال يمنحها ألحد ،والمجلس الذي سقطت
نص عليها
شرعيته بسقوط ذريعة منع تجديده بانتخابات ّ
القانون ال يمكن ان ينتج رئيسا ً شرعياً.
اما إذا أص ّر من يخشى االحتكام إلى الشعب على إجراء
انتخابات رئاسية قبل النيابية ،فإنه في ذلك يضيف إلى ملفه
في خرق الدستور والقانون فصوال ً جديدة تراكم ما فعل خالل
السنوات العشر الماضية من إنفاق بال قانون ومن تسيير
للدولة بال موازنة ومن تنازل عن سيادة بال سبب ومن ارتهان
إلرادة خارجية من غير مب ّرر ،وهنا يكون التحدّي الكبير امام
المكونات اللبنانية األخرى ،فهل تساير وتكون شريكة في
االنتهاك ام ترفض وتكون مسؤولة عن التصحيح؟ هذا هو
التحدّي الذي يواجه اللبنانيين.

العميد د .أمين محمد حطيط

افتتاح م�ؤتمر ثقافة المقاومة الرابع

ممثل الح�ص :نعي�ش في زمن ال مكان فيه للن�أي بالنف�س والحياد
ّ
نظم «الملتقى الثقافي الجامعي» و«شبكة المنظمات األهلية في
لبنان» و«الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين» ،مؤتمر «ثقافة
المقاومة الرابع» في قصر األونيسكو ،برعاية الرئيس الدكتور سليم
الحص ممثال برفعت بدوي ،حضره النائب السابق زاهر الخطيب
ممثالً بفواز فرحات ،النائب السابق اسماعيل سكرية ،مدير «مجمع
أهل البيت في لبنان» الشيخ حسن تبريزي ،مدير شؤون الالجئين
في منظمة التحرير الفلسطينية جمال فياض ،عضو قيادة بيروت
في حركة «فتح» ناصر أسعد ،مسؤول «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين» في لبنان مروان عبد العال ،نائب رئيس «اتحاد علماء
بالد الشام» الشيخ عبد الله كتمتو ،إمام مسجد القدس في مخيم
شاتيال الشيخ رضوان فرحات ،أساتذة جامعيون وفاعليات أهلية
وثقافية وشعراء وك ّتاب.
بعد كلمة تقديم لإلعالمية زينب سمير القنطار ،قال بدوي« :أن
يرعى الضمير العربي المقاوم الرئيس الدكتور سليم الحص افتتاح
مؤتمر ثقافة المقاومة الرابع في بيروت عاصمة المقاومة ،لهو
تعبير واضح عن ضرورة االلتزام بمبدأ المقاومة وتنمية ثقافتها.
فالرئيس سليم الحص هو من أوائل المؤمنين بالمقاومة وبثقافتها
في مواجهة العدو اإلسرائيلي .وألن��ه أدرك باكرا ً أن التخاذل
والتفكك العربي يعطيان العدو «اإلسرائيلي» مساحة واسعة من
االستبداد والتحرك نحو المزيد من الغطرسة في اغتصاب األرض

وهضم حقوق الفلسطينيين والعرب ،بادر إلى احتضان المقاومة
الفلسطينية بكل فصائلها وكان من داعميها في شتى المجاالت ال
سيما في المحافل الدبلوماسية العربية منها والدولية ،بهدف تعزيز
ثقافة المقاومة ضد عدو محتل ألرض عربية اسمها فلسطين».
ورأى ب��دوي أن «ثقافة المقاومة وج��دت البيئة الحاضنة
الممزوجة بحلم قهر هذا العدو الذي عجزت عن قهره الجيوش
العربية مجتمعة او أفراداً ،فكان الدعم السوري الالمحدود ما شكل
الركيزة الرئيسية النتصار المقاومة التاريخي على أعتى قوة في
المنطقة إسرائيل ،وعلى جيشها الذي وصف بالجيش الذي ال يقهر
في العام  ،2006محققا الحلم الذي راودنا منذ احتالل فلسطين
وهو قهر العدو اإلسرائيلي».
وأكد انه «بعد هذا التخاذل واالستسالم والتآمر العربي المتمثل
بمد اليد للعدو «اإلسرائيلي» ،لم يعد في جعبتنا إال المقاومة
والمحافظة عليها والعمل على نشر ثقافتها ليس من اجلنا بل
من أجل تأمين الحرية والكرامة ألجيالنا القادمة لتبقى متمسكة
بهويتها ،رافضة ألي استسالم أو تنازل عن الحقوق العربية».
وختم« :إننا نعيش في زمن ال مكان فيه للنأي بالنفس وال مكان
فيه للمحايد ،ففي األولى كمن ينتظر انتهاء المعركة ليحدِّد موقفه
وبوصلته تبعا ً ألرجحية الميزان .أما المحايد ،فصحيح أنه لم
ينصر الباطل لكن يجب أن يدرك أنه خذل الحق .أليست المقاومة

هي تعبير صارخ عن رفض الباطل وانتصار للحق».
وألقت الدكتورة فاتن الحركة كلمة المجلس الثقافي الجامعي،
أكدت فيها ضرورة «بذل جهود مضاعفة في سبيل إعادة التيار
الثقافي إلى االتجاه الصحيح».
أم��ا كلمة «الحملة العالمية للعودة ال��ى فلسطين» فألقاها
الدكتور عبد الملك سكرية الذي أوضح أن هذا المؤتمر «يهدف إلى
إعالء شأن الكلمة والعقل لوأد التجهيل ولغة الغرائز والعصبيات،
والبحث عن نقاط القوة لدينا كي نستثمرها على أكمل وجه
ونزيدها قوة».
وتابع« :بعد هزيمة إسرائيل في لبنان عامي  2000و،2006
وفي حروب غزة ،وبعد أن تكسرت غطرسة جيش العدو وتحطمت
ألوية النخبة على مشارف عيتا الشعب وبنت جبيل في لبنان
وح��ي الشجاعية في غ��زة ،سعّ ر العدو الحرب الذكية إلشعال
الحروب األهلية والفتن الطائفية والمذهبية والقبلية ،وما تقوم به
العصابات اإلرهابية التكفيرية صنيعة أميركا وإسرائيل وأموال
العرب ،من قتل للبشر وتدمير للحجر وتمزيق للمجتمع إالّ أسطع
مثال ،فقوة «إسرائيل» مستمدة ال من عبقريتها والدعم الغربي لها،
بل من جهل وتخلّف وتشرذم وضعف العرب».
بعد ذلك ،كانت أمسية شعرية شارك فيها الشاعران عز الدين
ومحمد علي شمس الدين.

بيار فتو�ش :لم �أدخل بلدية عين داره برفقة م�سلحين
والموظفة امتنعت عن ت�سجيل معاملة و�شتمت المحافظ والقائمقام
أعلن بيار فتوش في بيان ان��ه «استكماال ً لحملة االفتراء
والتحريض التي أتعرض لها منذ فترة زمنية ولغايات مشبوهة،
فوجئت اليوم (أم��س) بأخبار كاذبة تنشر عبر وسائل اإلعالم
حول اقتحامي مع مسلحين لمقر بلدية عين داره ،لذلك وتوخيا ً
للحقيقة والدقة أوضح ما يلي:
بتاريخ اليوم  18أيار  ،2016توجهت إلى مكتب سعادة محافظ
جبل لبنان األستاذ فؤاد فليفل ،حيث تقدمت بطلب الموافقة على
استيفاء الرسم إلعطاء ترخيص بالبناء على العقارات ذات األرقام
 2234و 2235و 2236ضمن منطقة عين داره العقارية وذلك
استكماال ً للمعاملة التي تحمل الرقم /1432أ.د 2016/تاريخ
 2016/2/28أحال سعادة المحافظ المعاملة إلى جانب قائمقام
عاليه للمتابعة.
توجهت الى مكتب قائمقام عاليه باإلنابة السيدة بدر زيدان مع

المعاملة فنظمت وثيقة تحت رقم /516أ.د وأحالتها إلى جانب
بلدية عين داره لالطالع عليها وتسجيلها في سجالت البلدية
حسب األصول .وانتقلت إلى مبنى بلدية عين دارة حيث طلبت من
المسؤولة عن القلم السيدة تريز بدر تسجيل المعاملة ،فرفضت
من دون أي تبرير قانوني يمنع ذلك ،وعندما طلبت منها التحدث
مع القائمقام أو المحافظ ،ردت بالشتائم على المحافظ والقائمقام
وأقفلت الهاتف بوجه القائمقام قائلة :إن مكتبها مقفل ،ولن توافق
على تسجيل المعاملة».
أضاف« :وغادرت مبنى البلدية وكان برفقتي خال الموظفة من
دون أن أتعرض لها بأي إساءة .ولم يكن بمرافقتي داخل المبنى
أي مسلح ،واألشخاص الذين يتولون مواكبتي كانوا في سيارتهم
خارج المبنى ،مع اإلشارة إلى أننا كنا وال نزال على أفضل عالقة
مع المجلس البلدي الذي كنا ساهمنا ببناء مق ّره».

وبعد ادعاء الموظفة أنني اقتحمت مبنى البلدية برفقة مسلحين
توجهت القوى األمنية إلى المكان بإشارة من النيابة العامة في
جبل لبنان ،وحصلت على شريط الكاميرات وأجرت تحقيقاتها
التي تثبت زيف اإلدعاءات».
وختم« :وبعد حملة االفتراء وتشويه السمعة التي تعرضت
لها ،ق��ررت االدع��اء على كل من فبرك األخبار الكاذبة ونشرها
محتفظا ً بكامل حقوقي القانونية ،وأتمنى على كل وسائل اإلعالم
توخي الدقة والموضوعية في نشر األخبار».
وكان المكتب اإلعالمي للنائب نقوال فتوش ،نفى في بيان ،ما
«تداولته بعض وسائل اإلعالم صباحا ً عن دخول شقيقه بيار
فتوش مبنى بلدية عين دارة صباحا ً برفقة مسلحين» .وأعلن
انه «سيصدر عن المكتب بيان مفصل الحقا ً مدعّ م بالحقائق
واألحداث».

�إحباط وخيبة �أمل ( ...تتمة �ص)1
وكانت المناقشات التي شهدتها
ال��ج��ل��س��ة ،ع�ل�ام���ة س��ل��ب��ي��ة على
درج�����ة ت��ح�� ّم��ل أرك������ان ال���ح���وار
ل��م��س��ؤول��ي��ات��ه��م وق��درت��ه��م على
المبادرة.
الحدث الثاني كان الحوار الذي
جمع ق��ي��ادة ح��زب ال��ل��ه وجمعية
ال��م��ص��ارف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة لمناقشة
المخاطر الناجمة ع��ن التطبيق
األعمىللقوانيناألميركيةالمالية،
ال���ص���ادرة ت��ح��ت ع��ن��وان التقييد
على حزب الله والتي صار مداها
إطارا ً الستهداف شرائح واسعة
م��ن اللبنانيين خ�لاف��ا ً للقوانين
اللبنانية وأحيانا ً كثيرة لتعاميم
مصرف لبنان ،وبحصيلة الحوار
الذي لم يحقق تقدّما ً يذكر ،بدا أنّ
ال��ل��وب��ي المصرفي ال��ق��ائ��م بدور
ال��وك��ي��ل ل��ل��ق��رارات األميركية قد
نجح بإفشال الحوار ومنعه من
ال��وص��ول إل��ى تسوية يرتضيها
الفريقان وتعرض على مصرف
لبنان لتكريسها.

جلسة للحوار ناقشت
مبادرة بري

عقدت جلسة جديدة من الحوار
الوطني أمس ،وطرح رئيس المجلس
النيابي نبيه ب � ّري خاللها مبادرة
قائمة على ثالثة خ��ي��ارات ،االتفاق
على قانون انتخابي جديد أو إجراء
انتخابات نيابية وفق قانون الستين
أو ال��ذه��اب إل��ى اتفاق دوح��ة جديد
ضمن سلة متكاملة .وطلب الرئيس
ب���ري م��ن األط�����راف ك��اف��ة ال��ع��ودة
ب��أج��وب��ة على ال��ن��ق��اط ال��ث�لاث في
الجلسة المقبلة التي ت ّم تحديدها في
 21من شهر حزيران.
وغ��اب عن الجلسة رئيس تك ّتل
«ال ّتغيير واإلص�لاح» العماد ميشال
عون ،رئيس «اللّقاء الدّيموقراطي»
ال ّنائب وليد جنبالط ،ونائب رئيس
مجلس ال ّن ّواب فريد مكاري ،رئيس
«ال��ح��زب الدّيموقراطي اللبناني»
طالل أرسالن.
(التفاصيل ص)3 .

إرولت إلى لبنان

وف��ي إط��ار الحراك الدولي تجاه
لبنان لتحريك عجلة الملف الرئاسي،
علمت «البناء» أن وزي��ر الخارجية
الفرنسي جان م��ارك إرول��ت سيزور
ل��ب��ن��ان خ�ل�ال األس��اب��ي��ع المقبلة
وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين
للبحث في الملف الرئاسي.

حراك خارج
الصحن الرئاسي

وأشارت مصادر سياسية مطلعة
لـ»البناء» إلى أن «كل هذا الحراك
الدولي يتم خارج الصحن الرئاسي؛
ولو أرادت هذه القوى الخارجية إنهاء
الملف وانتخاب رئيس للجمهورية،
لفعلت ذلك منذ زمن طويل».
ولفتت إل��ى أن «ترشيح رئيس
القوات سمير جعجع للعماد ميشال
عون وترشيح الرئيس سعد الحريري
للنائب سليمان فرنجية لن يوصال

إلى انتخاب رئيس ألن الفريقين من
مدرسة سياسية متعارضة ،وفي ظل
صراع دولي  -إقليمي بين قوتين لهما
وزن كبير على الساحة اللبنانية ،أي
إي���ران وال��س��ع��ودي��ة ،وص���راع أكبر
بين روسيا والواليات المتحدة على
المصالح في المنطقة».

حزيران هو الفيصل

وأب���دت المصادر مخاوفها «ألن
لبنان في هذا الواقع لم يعُ د يستطيع
االستمرار بالشغور الرئاسي ،ولذلك
يعمل الرئيس بري وهو محط أنظار
مرجعيات دولية وإقليمية بتنسيق
مع حزب الله والقوى الحليفة على
إيجاد حل لألزمة الرئاسية .فكان طرح
بري على طاولة الحوار للتسريع في
الحل» .وتوقعت أن تظهر نتائج طرح
بري مطلع شهر حزيران الذي سيكون
الفيصل لالنطالق بتطبيق مراحل
الطرح ،مؤكدة أن «التمديد للمجلس
النيابي قد انتهى حتى لو كان مطلبا ً
إقليميا ً أو دولياً» .وحذرت المصادر
من أنه «إذا لم يتم انتخاب رئيس في
حزيران فأمد األزم��ة سيطول كثيرا ً
وبالتالي سينتهي لبنان».
وأضافت المصادر أن «معادلة
رئيس  8آذار ورئيس الحكومة من
 14آذار انتهت ،بل إن معادلة رئيس
جمهورية يحمل أف��ك��ارا ً وث��واب��ت 8
آذار ،ضمنا ً لكنه ليس ف��ي  8آذار
ورئ��ي��س حكومة يحمل ث��واب��ت 14
آذار لكنه ليس من  14آذار ،أقرب إلى
التحقق».

مؤتمر تأسيسي؟

ول��م تستبعد المصادر أن يتجه
الوضع إلى مؤتمر تأسيسي جوهره
تحسين صالحيات رئيس الجمهورية
لتصحيح التوازنات بين المسيحيين
والمسلمين ،ضمن رعاية دولية –
إقليمية ،لكنها اعتبرت أن هذا صعب
المنال ال��ي��وم «ألن فرنسا ل��م تعد
تلعب دورها السابق في لبنان ،كما
أن البطريركية المارونية لم يعد لها
دور ترجيح كفة أي من المرشحين
للرئاسة».
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن «الحريري
س��ع��ى خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه م���ع ال��رئ��ي��س
الفرنسي فرنسوا هوالند والمسؤولين
الفرنسيين إليجاد حل ألزمة الرئاسة
من ضمن حلول عدة ،كما عمل على
تسويق نفسه ل��رئ��اس��ة الحكومة
ضمن أي صيغة للحل».

لقاء حزب الله
وجمعية المصارف

على صعيد ق��ان��ون العقوبات
األميركي على حزب الله ،عقد أمس
لقاء بين وفد من جمعية المصارف
برئاسة ال��دك��ت��ور ج��وزي��ف طربيه
ووزي����ر ال��ص��ن��اع��ة حسين ال��ح��اج
حسن والنائب علي فياض والنائب
السابق أمين شري عن «حزب الله»
في المجلس النيابي استكماال ً لجولة
يقوم بها وفد المصارف على بعض
المسؤولين للتوافق على مقاربة
مشتركة ح��ي��ال تطبيق ال��ق��ان��ون
المذكور .ويرأس رئيس الحكومة تمام
سالم اجتماعا ً اليوم يض ّم وزير المال
علي حسن خليل وح��اك��م مصرف
لبنان ري���اض س�لام��ة قبل انعقاد
جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

سالمة خالف االتفاق

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء»
إن «األزم���ة ب��دأت م��ع ص��دور بيان
كتلة ال��وف��اء للمقاومة األس��ب��وع
الماضي ،الذي ر ّد على التعميم رقم
 137ال��ص��ادر ع��ن ح��اك��م مصرف
لبنان ري��اض س�لام��ة ،وال���ذي أتى
بعد مفاوضات وجلسات طويلة بين
فياض وش��ري وبين سالمة إليجاد
ح��ل ل�لأزم��ة ،لكن المفاجأة كانت
بإعطاء الحاكم تعليمات للمصارف
بتطبيق القانون األميركي بما يخالف
اتفاقه مع الحزب الذي يقضي بعدم
تطبيق القرار اعتباطيا ً بل في إطار
التشاور بين المصارف والمصرف
المركزي على فتح الحسابات أو
عند وج��ود إشكال على أي حساب،
لكن جرى اإلخالل بما اتفق عليه وتم
التطبيق على القاعدة األميركية ال
على القاعدة اللبنانية».
ولفتت المصادر إل��ى أن «ح��زب
الله ي��رى أن هناك بعض األط��راف
والمصارف متح ّمسة للقرارات أكثر
من أميركا ونفسها ،ول��دى الحزب
معلومات محددة عن بنك لبناني
معين يلعب دورا ً على الصعيد المالي
بالتحريض على ال��م��ق��اوم��ة ،وهو
بنك البحر المتوسط كما لعب جهاز
أمني في السابق بتحريض خليجي
 غربي ضد المقاومة ،ما يعني أنما طبق معياريا ً باألمن في السابق
يطبق اليوم على الصعيد المالي،
وكما حاولت أدوات الخارج األمنية
كشف لبنان أمنيا ً أمام الخارج تحاول
أدواته المالية تشريع لبنان مالياً».

المواجهة بخيارات
واسعة

وأوضحت أن «األخطر من كل ذلك
أن القانون األميركي ال يلحق الضرر
بالمقاومة وبيئتها فقط ب��ل يطال
عموم الطائفة الشيعية ومؤيدي
المقاومة من كل الطوائف ،وبالتالي
الوضع مقبل على مواجهة سياسية
قاسية بين ح��زب الله والمصارف
والمصرف ال��م��رك��زي ،إذا استمرت
سياسة الحكومة والقطاع المصرفي
والمصارف على حالها».
وت��س��اءل��ت ال��م��ص��ادر :ه��ل يفهم
الطرف اآلخر رسالة حزب الله التي
ظهّرها بيان كتلة الوفاء للمقاومة
ال سيما تهديده بمحاذير وتبعات
القانون التي قد ت��ؤدي إل��ى انهيار
مالي في لبنان؟ وجزمت بأن حزب
الله لن يسكت إزاء هذه العشوائية
والمبالغة التي يتم العمل بها مع
جمهوره التي تجعل البعض ملكيين
أكثر من الملك ،مؤكدة أن «الحزب
لديه خيارات واسعة للمواجهة ،لكن
لن يكشفها قبل تبيان تصور الحاكم
آللية الحل».

 ..وجلسة حكومية اليوم

إل��ى ذل��ك يعقد مجلس ال���وزراء
جلسة عادية اليوم الستكمال البحث
ف��ي ب��ن��ود ج���دول أع��م��ال الجلسة
الماضية ،على أن يفرض موضوع
قانون العقوبات وتعاميم مصرف
لبنان نفسه على الطاولة.
وتستكمل االستعدادات للجولة
الثالثة وال��راب��ع��ة م��ن االنتخابات
ال��ب��ل��دي��ة ف��ي محافظتي الجنوب
والنبطية األحد المقبل وفي محافظة

ال��ش��م��ال األح���د ال���ذي ي��ل��ي��ه ،وف��ي
السياق ،دعت هيئة التيار الوطني
الحر في طرابلس في بيان مناصري
وعائالت التيار الوطني الحر كافة في
قضاء طرابلس عدم االقتراع لصالح
الالئحة المزمع إعالنها تحت ما
يُسمى توافقية في االنتخابات البلدية
في مدينتي طرابلس والميناء.

ماذا بعد إقفال الناعمة؟

وفي غضون ذلك ،انتهت منتصف
ليل أمس المهلة التي حدّدها مجلس
ال���وزراء لفتح مطمر الناعمة أم��ام
النفايات القديمة المتراكمة من أزمة
تموز الفائت ،وسط غموض يكتنف
الجهة التي ستنقل إليها النفايات
اعتبارا ً من صباح ال��ي��وم .وأعلنت
شركتا «سوكلين» و«س��وك��وم��ي»
انتهاء مهمتهما لجهة رفع النفايات
التي تراكمت خالل األزمة.
وطمأن وزير الزراعة أكرم شهيّب
إل���ى أن «ال��ن��ف��اي��ات ل��ن ت��ع��ود إل��ى
الشوارع» ،موضحا ً أن «كل الترتيبات
أُنجزت حتى لو أقفل المطمر الليلة.
وأعلنت أم��س نتائج مناقصات
ت��ل��زي��م ال����ردم وال��ط��م��ر ف��ي موقع
«الكوستا برافا» (خلدة) لجهة عرض
األسعار األفضل ،كما أجريت مناقصة
لتلزيم مطمر برج حمود.

واستبعدت مصادر مطلعة على
الملف انفجار أزمة النفايات من جديد
وتكرار مشهد أزم��ة العام الماضي
وتراكم جبال النفايات في الشوارع،
وأوض���ح���ت أن «خ��ط��ة ال��ح��ك��وم��ة
تتألف من بنود ع��دة يجري العمل
على تطبيق بعضها وبعضها اآلخر
تواجهه عراقيل في بعض المناطق
ك��إج��راء مناقصات وإي��ج��اد مواقع
للتخزين وتعيين لجان فنية».
وأش��ارت إلى أن «الدولة وجدت
بدائل عن مطمر الناعمة واختارت
مواقع للتخزين في أكثر من منطقة،
فضالً عن ردم البحر لطمر النفايات
لكن لم تجد مواقع للطمر في الشوف
وعاليه حتى اآلن» ،وأن ما تقوم به
الحكومة هو في إطار الحل المؤقت
على أرب���ع س��ن��وات ،لكنها ح��ذرت
من أن هذا الحل لن يبقى مدة أربع
سنوات إذا بقيت كميات الطمر في
المكبات على حالها حيث ستمتلئ
بالنفايات ف��ي غ��ض��ون سنتين».
وأض��اف��ت أن «ال ح��ل نهائي ألزم��ة
النفايات بل كل ما يحصل هو ترقيع
وال مؤشرات لالنطالق بالحل النهائي
الذي يحتاج إلى استراتيجية طويلة
األمد من ضمنها إيجاد بيئة صناعية
وإدارة متكاملة لقطاع النفايات».

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أ ّنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
ُتسدّد للجباة والعائدة لدائرة رياق ولغاية
إصدار شهري  2015/8توتر منخفض.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م ي��س�دّدوا
فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنيّة خالل مهلة أسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،وا ّتخاذ التدابير النظامية بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل ،يمكن للمشتركين
ّ
االطالع على موقع المؤسسة اإللكتروني.
يعتبر ه���ذا اإلع��ل�ان ب��م��ث��اب��ة تبليغ
شخصي.
بيروت في 2016/5/16
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف
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المديرية العامة للطرق والمباني
إعالن مناقصة تلزيم أشغال تأهيل طريق
كفرتبنيت  -أرنون -الزفاتة  -القلعة
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه التاسع من شهر حزيران  ،2016تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون  -شارع بوردو – الصنايع
 بيروت ،لحساب وزارة األشغال العامةوالنقل ،مناقصة تلزيم أشغال تأهيل طريق
كفرتبنيت  -أرنون -الزفاتة -القلعة.
التأمين ال��م��ؤق��ت :مئة مليون ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ُت��ق �دَّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من قلم مصلحة الدروس
 مديرية الطرق في وزارة األشغال العامةوالنقل.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة

المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العلية
التكليف
938
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن مشروع أشغال تعزيل
وإنشاء حيطان حماية على مجاري شتوية
قضاء زغرتا (أرده -بشنين)
الساعة التاسعة من الجمعة الواقع
ف��ي��ه ال��ث��ال��ث م��ن ش��ه��ر ح��زي��ران ،2016
ُت��ج��ري إدارة المناقصات  -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو –
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه  -المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية مناقصة تلزيم مشروع أشغال
تعزيل وإنشاء حيطان حماية على مجاري
شتوية قضاء زغرتا (أرده  -بشنين).
التأمين المؤقت :خمسة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون وفقا ً ألحكام المرسوم رقم 3688
تاريخ  1966/1/25في الدرجة الثانية
فقط لألشغال المائية ،ال��ذي��ن ال يوجد
بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات مائية لم
يج ِر استالمها مؤقتا ً بعد.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن مصلحة ال��دي��وان
ف��ي ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد المائية
والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العلية
التكليف
939

