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حمليات � /إعالنات

ت�شييع غيث في نيحا

وا�شنطن تختبر ( ...تتمة �ص)1

جانب من التشييع
نعى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم
حسن ،شيخ العقل السابق بهجت غيث ،الذي شيع بعد
ظهر أمس في مسقطه بلدة نيحا -الشوف.
وأقيم التشييع في مسقط رأس الشيخ غيث في دار
بلدة نيحا ،بمشاركة جمع من رجال الدين والفاعليات
والشخصيات السياسية والحزبية واالمنية تقدمه رياض
غنام ممثالً رئيس مجلس النواب ،ممثل رئيس الحكومة
تمام سالم المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى
خميس ،عضو المجلس المذهبي الشيخ نزيه صعب
رحال ممثالً قائد الجيش
ممثال شيخ العقل ،العميد محمد ّ

العماد جان قهوجي ،النائب السابق فيصل الداود ،قائد
سرية درك بيت الدين العقيد حنا اللحام ممثال المدير
العام لقوى االمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ،العميد
جهاد المصري ممثالً المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،وجمع غفير من المواطنين.
وبعد تقبل عائلة الفقيد التعازي ،أقيمت الصالة وتليت
خاللها شهادات رث��اء بالراحل ،ثم ووري الجثمان في
الثرى في البلدة.
وبعد الدفن ،استمر تقبل تعازي شخصيات ووفود
أهلية واجتماعية.

مطر تر�أّ�س ّ
قدا�س ًا للمجل�س الماروني:
عيب علينا � اّأل ننتخب رئي�س ًا

بالتزامن مع حرب الرقة التي
ب ��دأت ،نجحت ال �ق��وات العراقية
ال�م�ك� ّون��ة م��ن الجيش والشرطة
وال� �ح� �ش ��د ال��ش��ع��ب��ي بتحقيق
اخ �ت��راق��ات ك �ب��رى ف��ي المعارك
ح� ��ول ال �ف �ل��وج��ة ،ب �ع��دم��ا كانت
واش�ن�ط��ن ق��د ب��ذل��ت ج�ه��دا ً لجعل
األلوية لتحرير الموصل لتوظيف
تأثير القرب الجغرافي بين الرقة
وال �م��وص��ل ل��رب��ح ج��ول��ة الرقة،
ولم يكن التصعيد السعودي في
اليمن عسكريا ً مع تصعيد موا ٍز
للوفد المفاوض لمنصور هادي
ف ��ي ال �ك��وي��ت ب��دع��وت��ه ل �خ��روج
ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق ع�ل��ي ع�ب��د الله
صالح وق��ائ��د أن�ص��ار الله السيد
عبد الملك الحوثي م��ن المشهد
ال �س �ي��اس��ي ك��ش��رط للتسوية،
بما بدا ج��زءا ً من حملة التصعيد
التي تشهدها المنطقة على أبواب
الصيف الحار المنتظر.
ف��ي ق�ل��ب ه ��ذا ال�ص�ي��ف الحار
الذي تخوضه سورية والمقاومة
وتحققان اإلنجازات على جبهات
حلب وأريافها ،والغوطة وريف
دم� �ش ��ق ،ي� �ح� � ّل ع �ي��د المقاومة
وال�ت�ح��ري��ر ف��ي ظ ��روف تح ّولت
معها المقاومة قوة إقليمية كبرى،
وصارت أحد أبرز الالعبين على
مسرح الشرق األوسط ،لتتح ّول
إطاللة قائدها األمين العام لحزب
ال�ل��ه السيد حسن نصرالله في
ال� ��ذك� ��رى إل� ��ى م �ح��ط ل�لأن �ظ��ار،
وم � �ح� ��ور ل�ل�اه� �ت� �م ��ام ب��ان �ت �ظ��ار
ال� �م� �ع���ادالت ال� �ت ��ي سيرسمها
وقواعد االشتباك التي سيحدّدها
ك��م��ا درج� � ��ت ال � �ع� ��ادة ف���ي ه��ذه
المناسبة منذ إنحاز التحرير عام
 ،2000بينما دخل لبنان في حال
ارت �ب��اك س�ي��اس��ي وح�ك��وم��ي مع
إعالن والد الجندي الشهيد محمد
حمية عن االنتقام شخصيا ً لدم
ابنه بقتل أحد أبناء بلدة عرسال
األرب�ع��ة الذين يتهمهم بالتو ّرط
في مقتل ابنه.

قواعد االشتباك
مع العدو

جانب من القداس
ترأّس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس
مطر قدّاسا ً في كنيسة السيدة أم النور في المجلس العام
الماوني ،في مناسبة الشهر المريمي ،في حضور رئيس
المجلس الوزير السابق وديع الخازن ورئيس الرابطة
المارونية النقيب أنطوان قليموس وأعضاء المجلس
وحشد من الشخصيات والمؤمنين.
رح��ب الخازن بالحضور وه ّنأ مطر ،بيوبيله
بداي ًةّ ،
األسقفي الفضي ،ورفع «تحية إكبار وتقدير إلى الغائب
الحاضر دوم�ا ً بيننا ،والماثل فضله في هذا البناء وفي
العديد من اإلن��ج��ازات ،أعني به األخ والصديق الراحل

ريمون روفايل ،إذ لواله لما ك ّنا هنا ،وال كانت هذه الكنيسة
لنقيم فيها هذا القدّاس االحتفالي ورفع الصلوات لراحة
نفسه».
وألقى مطر عِ ظة ،ن ّوه فيها بإنجازات المجلس الماروني،
وقال «لبنان يستحق م ّنا اليوم أن نهتم به اهتماما ً خاصا ً
كلّنا من دون استثناء ،كفانا ضياعاً( )...يجب أن نرحم
وطننا وبعضنا بعضا ً وأجيالنا الجديدة .لماذا ال نسرع في
حل مشاكلنا كما يلزم ويجب؟ لماذا ال نلتقي ونحل مشكلة
أساسية فيصبح للبنان رئيس؟ عيب على لبنان ألاّ نحل
هذه المشكلة على الرغم من تشعّ باتها ومصاعبها».

التحرير عام ( ... 2000تتمة �ص)1
وال �م �ن��اوئ ل�ل��رئ�ي��س ج ��ورج ب��وش ح��رب��ه على
العراق بحرب ر ّد االعتبار لـ«إسرائيل».
 ف��ي  25أي��ار  2000انكسر م��ع االحتالل«اإلسرائيلي» قفل السجن الفكري ال��ذي وضع
ح ��ول ع �ن��ق ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل �س��وق��ه إلى
التسويات المذلة ب��داع��ي أن ليس ف��ي اإلمكان
أف �ض��ل م �م��ا ك� ��ان ،ف��ان�ط�ل��ق ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون في
مقاومتهم وانتفاضتهم حتى تح ّررت غزة عام
 2005وتك ّرست مقولة سقوط«إسرائيل»الكبرى
التي بدأت تتقلص وراء الجدران وتناقش جديا ً
للمرة األولى مدى فعالية نظرية احتالل األرض،
وب��رزت نظرية «إسرائيل العظمى» القائمة على
ق��درة ال��ردع «اإلسرائيلية» والسعي لمقايضة
أمن دول الجوار باتفاقيات سياسية واقتصادية.
وهي القدرة التي صارت موضع شكوك بعد عام
 2000ما استدعى خوض حرب تموز 2006
لتأكيدها فكانت الكارثة المدوية على «إسرائيل»
بسقوطها وس�ق��وط «إس��رائ�ي��ل» العظمى معها.
وق��د ثبتت أث��ار زل��زال العام  2000في الوثائق
«اإلسرائيلية» التي راجعت أسباب الفشل ،كما
في مقاالت تنبأت بعد التحرير بانتقال العدوى
إلى فلسطين كما فعل زئيف شيف في  28أيار
 2000في مقالته الشهيرة في صحيفة هآرتز،
عندما قال لن يتأخر الفلسطينيون ليخرجوا إلى
معبر إيرتز حاملين علم بالدهم.
 في  25أي��ار  2000سقطت حقبة النظامال �ع��رب��ي ال� ��ذي ت�لاش��ى ف��ي م��ا ُع� ��رف بالربيع
العربي بعدما سقطت منظومته الفكرية ونظرية
األمن التي تأسس عليها ،وهي أنّ تفادي الخطر
«اإلسرائيلي» يم ّر من بوابة الخضوع لواشنطن،
وأنّ فاتورة ذلك إخضاع قواعد الحياة السياسية
واالقتصادية ومنظومة الحريات للمعايير التي
ترضي واشنطن ،ليطيح زلزال عام  2000بكل
هذه المنظومة ،ويقول إنّ قهر «إسرائيل» أسهل
وأق� ّل كلفة مما تتحدّثون ،وما تريدون تدفيعنا
أو ما تدفعون .وك��ان التعبير األوض��ح عن هذا
السقوط اضطرار هذا النظام إلى مماألة المقاومة
والتق ّرب منها والتغاضي عن تح ّول قائدها إلى
ال��رم��ز الشعبي ال�ع��رب��ي األول ،تنتشر صوره
في ك� ّل البيوت واألم��اك��ن العامة ،ويتح ّول علم
حزب الله إلى زينة للعزة والكرامة تزهو بها ك ّل
المناسبات الوطنية وصوالً إلى األعراس .وكانت

ال �ح��رب المعاكسة ع�ل��ى ه��ذا ال �س �ق��وط ،بتهيئة
البدائل قبل اإلي ��ذان بالسقوط ،فكان مشروع
العثمانية الجديدة وأخ��ون��ة المنطقة ،وبجواره
مشروع الفوضى والفتنة المذهبية وشحذ سكين
تنظيم القاعدة وتشحيمه بعدما كان قد صدأ لقلة
االستعمال .وفي جوار هذين المسارين مسار
ثالث هو مسار الحرب التي شنتها «إسرائيل» في
تموز  2006تحت شعار الملك السعودي فليدفع
المغامرون ثمن مغامرتهم.
 في  25أي��ار  2000دخ��ل العالم والمنطقةحرب االستراتيجيات الكبرى المستمرة حتى
اليوم ،والتي تشكل سورية ساحتها المركزية،
س��وري��ة ح��اف��ظ األس ��د وس��وري��ة ب �ش��ار األسد
حصنت المقاومة ورعتها وآمنت بها خيار
التي ّ
ً
استراتيجيا .وهي سورية التي ال تزال المقاومة
تشكل قيمتها المضافة ،والتي يق ّر المنخرطون
فيها على الضفتين أنها ستق ّرر شكل النظامين
العالمي واإلقليمي الجديدين ،وت �ح � ّول لبنان
بفضل هذه المقاومة إلى دولة عظمى يحظى أهل
المقاومة فيه بشعور الفخار النتمائهم للمدرسة
التي رفعت رأسهم ورأس ك� ّل أح��رار وشرفاء
ال�ع��ال��م ع��ال�ي�اً ،بينما يحظى ال��ذي��ن يخاصمون
المقاومة فيه باهتمام القوى الكبرى ويعامل
رئيس حكومة كالرئيس فؤاد السنيورة بسبب
عدائه للمقاومة في البيت األبيض باهتمام لم
يتح لرئيس الحكومة اليابانية ،ألنه في البلد الذي
يمكن أن يلحق فيه األذى بالمقاومة التي خ ّربت
مشاريع أميركا في المنطقة وأذلّت قوتها التي ال
تقهر التي تمثلها «إسرائيل».
  25أي� ��ار أن �ه��ى م��راح��ل واف �ت �ت��ح مراحلفاستحق بجدارة صفة الحدث التاريخي وكتب
بأحرف من نور أسماء الذين صنعوه وسيبقون
ع�لام��ة مضيئة ف��ي ط��ري��ق اللبنانيين والعرب
وأح ��رار العالم ،وف��ي مقدّمهم الشهداء القادة
الشيخ راغ��ب ح��رب والسيد عباس الموسوي
والحاج عماد مغنية والسيد مصطفى بدر الدين،
سيذكرهم ال�ت��اري��خ رغ��م ك � ّل حمالت التشويه
والشيطنة التي تتع ّرض لها المقاومة ،إلى جانب
ه��وش��ي م�ن��ه وف�ن�غ��وي��ن ج �ي��اب وت �ش��ي غيفارا
وم��اوت �س��ي ت��ون��غ وس��واه��م م��ن ق ��ادة ح��روب
التحرير والمقاومة.
ناصر قنديل

يُط ّل األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصر الله في ذكرى
المقاومة والتحرير عند الساعة
الخامسة والنصف عصر اليوم ،في
ساحة مقام سيد شهداء المقاومة
بلدة النبي شيت .وعلمت «البناء»
أن السيد نصر ال��ل��ه سيتحدّث
في إطاللته عن المقاومة وذكرى
التحرير والمعاني المستجدة
بعد  16عاما ً على ذكرى انتصار
أي��ار ع��ام  ،2000وأي��ن أصبحت
المقاومة .وسيقدّم السيد نصر
الله رؤي��ة ح��ول وض��ع المقاومة
استكماال ً للذي أعلنه حول قواعد
االشتباك مع العدو «اإلسرائيلي».
وسيتحدث عن ق��درات المقاومة

التي سينطلق منها ليدخل إلى
ال��ص��راع ف��ي س��وري��ة وم��واج��ه��ة
التكفيريين وسيجدد السيد نصر
الله تأكيد أن ج��زءا ً مما تقوم به
المقاومة حماية للبنان ودفاعا ً عن
اللبنانيين .وسيتطرق السيد نصر
الله إلى ملف البلديات ،وسيوجه
الشكر لألهالي على اإلقبال الكثيف
على ص��ن��ادي��ق االق��ت��راع وظهار
ص��ورة ممتازة .ورجحت مصادر
مطلعة لـ«البناء» ان يأتي السيد
نصر الله على ما حصل في البقاع
تمس من قتل حسين الحجيري من
باب الجانب التكفيري سيشدد على
ان مواجهة ومحاربة الجماعات
المسلحة اإلرهابية ال يكون بالثأر،
وسيدعو إلى الهدوء والى االحتكام
للدولة .ولفتت المصادر إلى انه لن
يتحدث عن العقوبات األميركية
على ح��زب ال��ل��ه اال اذا م��رت في
ثنايا الخطاب من زاوية الحصار
السياسي واإلعالمي والمالي الذي
تتعرض له المقاومة.
وفي الذكرى الـ  16ليوم المقاومة
والتحرير ،جدد قائد الجيش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي «ال���ت���زام الجيش
العمل بكل الوسائل على كشف
مصير المخطوفين لدى التنظيمات
اإلرهابية والعمل على تحريرهم
أسوة برفاقهم المحررين «،متوجها
إلى العسكريين بالقول «لقد أثبتم
خالل المراحل السابقة ،كفاءتكم
في حماية الوطن وصون وحدته
وأمنه واستقراره على الرغم من
اس��ت��م��رار ال��ح��روب ال��م��دم��رة في
ج��واره ،كما التحديات الداخلية
ال��ك��ث��ي��رة» .وش���دد ال��م��دي��ر العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
من جهته على أنّ حق لبنان في
المقاومة مشروع وال يمكن إسقاطه
ما دامت هناك ارض محتلة وسيادة
منتهكة .وأس��ف إبراهيم إل��ى أنّ
المناسبة تطل ول��ب��ن��ان يواجه
أزمة سياسية متمثلة بالفراغ في
سدة رئاسة الجمهورية ويتهدده
خطران خطر العدو «اإلسرائيلي»
الدائم وخطر اإلرهاب.

مهنا :نرفض قوانين
انتخاب ُت ِ
معن
ّ
والتشظي
في التشليع

وأقام الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً خطابيا ً حاشدا ً
في في ذكرى المقاومة والتحرير
في مسرح المدينة ،ألقيت خالله
كلمات ب��اس��م فصائل المقاومة
الفلسطينية واألح���زاب والقوى
ال��وط��ن��ي��ة وح����زب ال��ل��ه وح��رك��ة
أم��ل .وألقى نائب رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي توفيق
مهنا كلمة أك��د فيها أن مقاومتنا
ض��د اإلره���اب وق���واه ومشاريعه
ومجموعاته ه��ي مقاومة بوجه
ال��ع��دو ال��ح��ق��ي��ق��ي وم��خ��ط��ط��ات��ه.
فنحن ن��ق��اوم اإلره���اب انتصارا ً
لوحدة الدولة والمجتمع ،ونقاوم
اإلرهاب لنصون حق األمة ونحفظ
ونحصن صمود قواها
ثوابتها
ّ
وحتى تبقى البوصلة فلسطين،
ونقاوم اإلرهاب إلسقاط مشاريع
التقسيم وال��ف��ي��درال��ي��ة ،ون��ق��اوم
اإلره����اب لنحمي خ��ي��ار ال��دول��ة

ال��م��دن��ي��ة وال��ه��وي��ة ال��ح��ض��اري��ة.
وقال :المقاومة ثقافة ونهج حياة
ول��ذل��ك ن��ؤك��د ال��ت��زام��ن��ا بمعادلة
الجيش والشعب والمقاومة ،ألن
لبنان ق��وة ودورا ً وموقعا ً نهض
على هذه الركيزة الثالثية ،ونشدد
على اإلص�لاح السياسي ومدخله
قانون انتخاب عصري يقوم على
النسبية وخ��ارج القيد الطائفي،
ونحذر من اعتماد قوانين انتخاب
تمعن ف��ي التشليع والتشظي
وت��ص��ف��ي��ة م��ق��وم��ات ال��م��واط��ن��ة
الواحدة التي تبقى هي أساس كل
وحدة مجتمعية وأساس المساواة
تحصن
وكل عملية ديموقراطية
ّ
المجتمع في مواجهة األخطار.

سالمة ُيصدر غدا ً
تعميما ً جديدا ً للمصارف

إل���ى ذل���ك علمت «ال��ب��ن��اء» أن
حاكم مصرف لبنان سيصدر يوم
غد الخميس تعميما ً جديدا ً يقيّد
فيه حركة المصارف ،ويفرض من
خالله على المصارف عدم إقفال
أي حساب من دون ال��ع��ودة إلى
هيئة التحقيق الخاصة التابعة
ل��ل��م��ص��رف ال��م��رك��زي .وس��ي��ؤك��د
التعميم على ضرورة أن يُقدم أي
م��ص��رف يقفل حسابا ً أو يمتنع
عن فتح حساب ،ملفا ً إل��ى هيئة
التحقيق الخاصة يتضمن حجم
الحساب وحركته ومصدر األموال.
وسيشير التعميم ال��ج��دي��د إلى
أن اإلج�����راءات تخضع لمفعول
رج��ع��ي .وي��س��ب��ق ه���ذا التعميم
اجتماع بين سالمة ولجنة الرقابة
على المصارف التي كلفها إصدار
التعميم التفصيلي للمصارف.
ه��ذا ويلتقي سالمة اليوم رئيس
الحكومة تمام سالم ووزير المال
علي حسن خليل لوضعهما في
أج���واء ل��ق��اءات��ه ال��ت��ي عقدها في
واشنطن وباريس ،بعدما اجتمع
أمس بنا ًء على طلبه إلى مجلس
إدارة جمعية المصارف .وعلمت
«البناء» أن األمور تتجه بين سالمة
وجمعية المصارف لالتفاق على
إجراءات وتفسير واحد للقوانين.
وأش��ارت مصادر المجتمعين إلى
أن  blom bankال ي���زال على
موقفه ،لكنه سيجد نفسه قريبا ً في
وضع ال يُحسد عليه».

في العيد الثالث للفراغ
مبادرة بري سيدة الموقف

وي��ح��ت��ف��ل ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ال��ي��وم
بالعيد الثالث للفراغ الرئاسي من
دون أن يلوح في األف��ق أي جديد
ف��ي ش��أن االستحقاق الرئاسي،
رغم كل المبادرات التي تطرح من
الداخل والخارج .وعشية انتهاء
الذكرى الثانية للشغور في قصر
بعبدا أع��رب األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء
استمرار إخفاق األحزاب السياسية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة الن���ت���خ���اب رئ��ي��س
الجمهورية ،مك ّررا ً دعوته لجميع
القيادات اللبنانية إلى «التص ّرف
بمسؤولية النتخاب رئيس دون
أي مزيد من التأخير ،وفقا ً لدستور
البالد» .وكانت الفتة أمس اإلشادة

يوم المقاومة ( ...تتمة �ص)1
 1ـ إنّ انتصار لبنان والمقاومة في معركة التحرير
وفي الظرف ال��ذي ت ّم فيه كان انتصارا ً صنعته اإلرادة
المقاومة في ظرف تخلّى فيه العالم عن لبنان وأناط أمره
بإسرائيل وسكت عن احتاللها له ولم يحرك ساكنا ً تجاه
الرفض اإلسرائيلي لتطبيق القرار  ،425وبالتالي إنّ مَن
ح ّرر الجنوب هو المقاوم الذي بدا وحيدا ً وغريبا ً في وطنه
تتنكر له شرائح سياسية واسعة وال تؤيده من الشعب إال
األقلية الملتزمة ،لكنه عمل وأص ّر على السير في طريق
من األلغام واألشواك ،فثبّت وجوده وانتزع االعتراف بهذا
الوجود ثم ثبّت فعاليته في الميدان ثم فرض نفسه طرفا ً
فاعالً وأساسيا ً في المعادلة التي فرض فيها إرادته على
العدو وحملته على االندحار من لبنان بعد أن استطاعت
هذه المقاومة أن تحشد تأييدا ً رسميا ً قيّض لها عن قناعة
أو مجاملة أو مسايرة من قوى سياسية رسمية أو غير
توسع دائرة التأييد الشعبي لها ،الذي
رسمية فضالً عن ّ
ولألسف لم يصل إلى درجة اإلجماع عليها.
 2ـ إنّ انتصار المقاومة في لبنان لم يكن انتصارا ً
تتيحه الظروف الدولية الموضوعية ،حيث إن العالم
ك��ان قد انقاد بمعظمه بعد انهيار االتحاد السوفياتي
وانتشار القوى األطلسية في الخليج ،انقاد ألميركا ولم
َ
يبق في الميدان مَن يقول ال لمشروعها االستعماري إال
ثلة من الرجال المقاومين في لبنان تحتضنهم منظومة
إقليمية تط ّورت ،فشكلت محور المقاومة من إيران شرقا ً
إلى شاطئ المتوسط الشرقي غربا ً شامالً سورية وبعض
لبنان وبعض فلسطين .وبالتالي كان االنتصار عالمة
فارقة في مسار الحراك الدولي ال بل يشكل بالنسبة للغرب
وأميركا وإسرائيل عالمة ناشزة في مسار مغاير انصاع ك ّل
العالم وسلم ألميركا بالقيادة لكن وحدها المقاومة رفضت
االنصياع وقاتلت وح ّررت.
 3ـ فرض االنتصار اللبناني المقاوم على «إسرائيل»
تحدّيا ً كبيرا ً من طبيعة التحديات الوجودية ،ولذلك
رأيناها تستدعي نخبها مباشرة إلى هرتزيليا لعقد مؤتمر
وجودي انقلب ليكون مؤتمرا ً سنويا ً دوريا ً للبحث عن سبل
حماية «إسرائيل» وتثبيت وجودها ثم توسيع فضائها
االستراتيجي بالتغلب على هزيمتها في لبنان واالستفادة
من المتغيّرات الدولية إقليميا ً وعالمياً.
 4ـ فضحت المرحلة التي أعقبت االنتصار مرة أخرى
دور األمم المتحدة في اغتصاب حقوق الشعوب وتقديمها
لمعسكر االستعمار والعدوان ،حيث جاء وفدها إلى لبنان
بخرائط مزورة تظهر الحدود اللبنانية في غير مواقعها،
خرائط كان من شأنها لو قبلها لبنان أن تضيع مساحات
شاسعة من أرضه وتعطيها زورا ً وبهتانا ً إلى إسرائيل.
لكن الموقف اللبناني الصلب الذي مثله العماد اميل لحود
رئيس الجمهورية اللبنانية ابان التحرير ،والذي عملت
معه بصفتي رئيسا ً للجنة العسكرية اللبنانية المنوط بها
التحقق الميداني من اكتمال االنسحاب وتطهير األرض وفقا ً
لخط الحدود اللبنانية ،هذه الصالبة م ّكنتنا من استرجاع
 17756000م 2من األرض اللبنانية مع التمسك بأرض
أصرت األمم المتحدة على ابتداع الذرائع الواهية إلبقاء
االحتالل فيها خاصة في م��زارع شبعا اللبنانية ونقاط
التحفظ الثالث في رميش والعديسة والمطلة.

 5ـ أكدت أحداث ما بعد االنسحاب أنّ صاحب الحق
مهما كانت قوته المادية م��ح��دودة يستطيع أن يقف
ويطالب بحقه مهما كان المغتصب أو مساعد المغتصب
ومدججا ً بالسالح وبمصادر الضغط
عاتيا ً في قوته
ّ
األخرى .أقول هذا وأنا أتذكر تلك المحادثة الشهيرة التي
جرت بيني وبيني وزي��رة الخارجية األميركية مادلين
اولبرايت التي أرادت أن تنتزع منا اعترافا ً بأنّ القرار 425
قد نفذ رغم أنّ «إسرائيل» كانت ال تزال في مواقع تحتلها
داخل األراضي اللبنانية .ولما رفضت طلبها تح ّولت إلى
العماد لحود لتضغط عليه فلم تجد عنده إال القوة الوطنية
والرفض األكيد والعنفوان العسكري السياسي ما فرض
عليها العودة إلى الميدان والموافقة على عملية استكمال
تطهيره.
 6ـ أنّ ما يجري اليوم من حرب كونية تقودها أميركا
و«إسرائيل» هي عمل عقابي انتقامي للهزيمة التي تلقاها
معسكر االستعمار العدوان والتي كان ميدانها األول في
جنوب لبنان  2000والتي أكد عليها في الجنوب اللبناني
في العام  .2006وليس لما يحدث في سورية شأن أو
عالقة بحرية أو ديمقراطية أو إصالح سياسي ،بل إنه
هجوم عدواني غربي استعماري ض ّد الحلقة الوسطى
م��ن محور المقاومة؛ المحور ال��ذي أفسد على اميركا
خطتها لوضع اليد على الشرق األوسط ومنها على العالم
وإرساء نظام عالمي أحادي القطبية .وعلى هذا األساس
انقلبت المواجهة اليوم في سورية إل��ى مواجهة ذات
هدفين :األول حماية المكتسبات التي تحققت ووفاء لدماء
الشهداء والتضحيات التي بذلت ،والثاني وهو األصل
ويعني االستمرار في الدفاع عن الذات والوجود السيادي
االستقاللي.
 7ـ أنّ ما تتع ّرض المقاومة وتحديدا ً حزب الله في
لبنان من مالحقة وحصار وتضييق يعود في ج��ذوره
إلى يوم التحرير في العام  2000ثم إلى يوم إفشال خطة
االنتقام في العام  .2006فالمقاومة هذه تراها أميركا
العامل ال��ذي أفشل خططها االستعمارية في المنطقة
فارتدّت عليها بمثل هذه التدابير االنتقامية العقابية التي
ال يجيزها قانون وال تتماشى في شيء مع ما يقول به
الغرب من حرية وديمقراطية وحق الشعوب في الدفاع
عن نفسها وحريتها وحقوقها.
على هذا نقول في يوم المقاومة والتحرير أنّ هذا اليوم
يثير في النفس اعتزازا ً واغتباطاً ،كما أنه يثير المسؤولية
أيضا ً فليس مسموحا ً بعد ك ّل ما بذل وبعد ك ّل ما تحقق،
نسجل لمحور المقاومة بأركانه األساسية
التراجع ،وهنا
ّ
الثالثة إي��ران وسورية وح��زب الله صالبتهم وإرادتهم
وقوتهم في المواجهة كما نسجل لمجتمع المقاومة لدى
هذه المك ّونات ،خاصة في لبنان وال��ذي تجلى سلوكه
مؤخرا ً في االنتخابات البلدية تمسكه بمقاومته ،رغم ك ّل
التضييق والحصار ،وهذا ما يقودنا إلى القول إنّ مقاومة
ومحورا ً هذا شأنه ،وإنّ مجتمعا ً مقاوما ً هذه طبيعته
وسلوكه ال يستحق إال االنتصار ،ولذلك قال السيد نصرالله
إنه زمن االنتصارات .وإنّ موعدنا مع االنتصار النهائي
بات قريبا ً وأكيداً.

العميد د .أمين محمد حطيط

األميركية بمبادرة رئيس المجلس
النيابي نبيه ب��ري ،وعبر عنها
القائم باألعمال األميركي في لبنان
السفير ري��ش��ارد جونز م��ن بيت
الوسط بعد لقائه الرئيس سعد
الحريري .وأكد جونز «أن االقتراح
ال��ذي قدّمه رئيس البرلمان مثير
لالهتمام وأنه يجب على الجميع
أن يأخذوه جديا ً بعين االعتبار.
فالمبادرة م��ن الممكن أن تفتح
الباب النتخاب الرئيس واعتقد
أن الرئيس الحريري يفعل ذلك».
وليالً زار الحريري ومدير مكتبه
ن��ادر الحريري الرئيس ب��ري في
عين التينة ،بحضور الوزير علي
حسن خليل ودار البحث خالل
ال��ل��ق��اء ال���ذي تخلله ع��ش��اء في
االستحقاقات السياسية ومبادرة
رئيس المجلس للخروج من األزمة
الراهنة.

سد جنة على طاولة
مجلس الوزراء

وف��ي��م��ا يحضر ملفا س�� ّد جنة
والنفايات على جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء المقبلة .قال وزير
االقتصاد أالن حكيم لـ«البناء»
إن «وزي��ر البيئة محمد المشنوق
ووزراء ال��ك��ت��ائ��ب ط��ال��ب��وا خ�لال
الجلسة األخيرة لمجلس الوزراء
بوضع بند س� ّد جنة على جدول
أع��م��ال الجلسة المقبلة وبوقف
األعمال في هذا المشروع لمخالفته
القواعد البيئية والحقا ً طلب وزير
البيئة من المحافظ وقف األعمال
عليه إال أن المحافظ عاد إلى وزير
الداخلية الذي رفض الطلب».
وفي ملف النفايات ،أشار حكيم
إلى أن «مجلس الوزراء تنازل عن
صالحياته في إدارة المناقصات
ووض�����ع دف���ت���ر ال���ش���روط ل��ه��ذا
الملف لمصلحة مجلس اإلنماء
واإلع��م��ار .وه���ذا أم��ر م��رف��وض»،
موضحا ً «أن��ه عندما أق � ّر مجلس
ّ
الخطة البيئية لم تتض ّمن
الوزراء
م��وض��وع ال��م��ن��اق��ص��ات وال دفتر
الشروط بل كلّف مجلس اإلنماء
واإلع��م��ار وحينها اعترض وزراء
الكتائب وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الحر
على كل الخطة وليس فقط على
المناقصات».
وتساءل حكيم :لماذا أهمل وزير
الداخلية نهاد المشنوق الكتاب
ال���ذي أرس��ل��ت��ه إل��ي��ه ع��ن اللجنة
المركزية المكلفة تنشيط وتوجيه
البلديات لكيفية اإلدارة السليمة
لملف النفايات؟

المحاصصة
في المناقصات

وأش�������ارت م���ص���ادر وزاري�����ة
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل���ى أن «ال��ق��اع��دة
المتبعة ف��ي إج���راء المناقصات
هي المحاصصة ويت ّم وضع دفتر
ش���روط وأس��ع��ار معنية م��ن قبل
مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار لعرقلة
مشاركة جميع الشركات لترسي
التلزيمات في النهاية على شركة
سوكلين لمدة  4سنوات وبأسعار
مرتفع جدا ً تض ّر بميزانية الدولة».
وح���� ّذرت ال��م��ص��ادر م��ن خطر
طمر النفايات من دون فرزها في
معامل الفرز ،وأوضحت أن مكب
الكوستبرافا يستقبل  1200طن
م��ن النفايات ومكب ب��رج حمود
وج��ل الديب يستقبل  1200طن
أي��ض�اً ،بينما معمل العمروسية
لديه طاقة استيعاب وف��رز 300
ط��ن ومعمل الكرنتينا  300طن
أيضا ً ومعمل ال��ك��ورال بيتش إذا
ت� ّم تشغيله  300ط��ن؛ وبالتالي
هناك حوالي  1400طن ستبقى
م��ن دون ف��رز وسيتم طمرها في
البحر من خالل وضعها في مواقف
قريبة م��ن ال��ش��واط��ئ ف��ي ك��ل من
الكوستبرافا وب��رج حمود ريثما
يتم إنشاء سلسول الكوستبرافا
والخلية المكلفة اإلش���راف على
الطمر المحدّدة خالل شهرين» ،إال
أن المصادر تو ّقعت أن تطول المدّة
إلى ستة أشهر».

...التغيير واإلصالح:
الس ّد لن يتوقف

بشأن طرح سد جنة على جدول
أعمال مجلس ال��وزراء ،دعا تكتل
التغيير واإلصالح الجبيليين إلى
اليقظة ،معتب ًرا أنه سيكون هناك
محطة ي��وم الخميس ،واع��دًا بأن
س��د جنة ل��ن يتوقف مهما كلف
األمر ،ومشددًا على أنه «لن نقبل
يمس بحقوقنا االستراتيجية
أن
ّ
بالمياه تحت أي حجة مختلقة،
مستغربا ً كيف ي��ري��دون توقيف
ه��ذا ال��س� ّد بحجة قطع «جباب»
م��ن السنديان وال يلتفتون إلى
مليون شجرة تحرق في كل فصل
صيف..؟ ال يهتمون إلى الكسارات،
والمرامل ،والنفايات التي دمرت
البيئة؟».
وشارك النائب عن قضاء جزين
أم��ل أب��و زي��د للمرة األول���ى بعد
انتخابه ،ف��ي اجتماع «التغيير
واإلص���ل���اح» ب��رئ��اس��ة ال��ع��م��اد
ميشال ع��ون .وت�لا رئيس التيار
الوطني الحر الوزير جبران باسيل
البيان ،وشدّد على موقف التكتل
الثابت في المطالبة بقانون اللقاء
األرثوذكسي ،الذي أثبت أ ّنه األكثر
تجسيدا ً للمناصفة الفعلية الكاملة.
ولفت إلى «أن التيار الوطني الحر
أب��دى أكثر من جهوزية لمناقشة
الكثير من القوانين تحت قاعدة
تأمين المناصفة الفعلية ،وأعتقد
أن اإلرادة السياسية هي الغائبة
عن إعطائنا حقوقنا ،وهنا تكمن
المشكلة التي تجب معالجتها».

وح����ول ق��ض��ي��ة االن���ت���رن���ت غير
ال��ش��رع��ي ،أش���ار باسيل إل��ى أن
الغطاء السياسي للجرم والمخالفة
مؤ ّمن من الحكومة عندما ترفض
وضع هذا الموضوع على جدول
أعمال مجلس الوزراء.
ف��ي س��ي��اق آخ����ر ،ع����ادت إل��ى
الواجهة مجددا ً قضية العسكريين
الذي خطفوا على يد المجموعات
اإلره��اب��ي��ة م��ن داع���ش والنصرة
وبتواطؤ من مصطفى الحجيري
أبو طاقية إلى الواجهة ،وتقاعس
الحكومة ع��ن القيام بواجباتها
حيال أبناء المؤسسة العسكرية.
وش��ه��د ال��ب��ق��اع الشمالي حادثة
ث����أر ل��ل��ش��ه��ي��د ال��ج��ن��دي محمد
ح��م��ي��ة ال��ذي ك��ان مخطوفا ً لدى
جبهة ال��ن��ص��رة وأع��دم��ت��ه رم��ي�ا ً
ب��ال��رص��اص .وت��م��ث��ل ذل���ك بقتل
معروف حمية والد الشهيد حمية،
إب��ن شقيق (أب��و طاقية) حسين
الحجيري .وق��ال معروف حمية:
«هذه نقطة ببحر ولن يهدأ لي بال
إال إذا وصلت إل��ى «أب��و طاقية»،
وأبو عجينة (رئيس بلدية عرسال
السابق علي الحجيري) ،الفتا ً إلى
أن��ه وف��ى ب��وع��ده ،ومَ��ن يقتل ابو
طاقية يخلص الشعب اللبناني
من جرثومة إره��اب» .وإذ أكد أنه
ف��ي مكان آم��ن ،اعتبر أن الدولة
�ص��رة ف��ي حماية ابنه
ك��ان��ت م��ق� ّ
ول��ذل��ك ل��م يسلم ن��ف��س��ه .وفيما
س��اد جو من التوتر سجل ظهور
مسلح بالقرب من منزل أبو طاقية
وش��وه��دت آل��ي��ات تحمل أسلحة
ثقيلة ف��ي محلة راس ال��س��رج.
وشهدت البلدة إط�لاق ن��ار كثيفا ً
بالتزامن م��ع تشييع الحجيري
وسط استنفار غير عادي للجيش
اللبناني والقوى األمنية اللبنانية
الموجودة في عرسال ومحيطها.
وت��ق��ول م��ص��ادر أمنية رفيعة
ل��ـ «ال��ب��ن��اء» ت��ت��اب��ع ال��م��ل��ف «أن
الحجيري الذي يعمل في جمعية
تعمل لصالح األم��م المتحدة في
ملف النازحين السوريين ،كان
وح���ي���دا ً ف��ي م��ه��م��ة ع��م�لان��ي��ة في
أحد مخيمات النزوح في بعلبك،
ولحظة خروجه من المخيم أوقفه
ثالثة شبان وأن��زل��وه وف��� ّروا به
ب��واس��ط��ة س��ي��ارة رب��اع��ي��ة الدفع
سوداء اللون وداكنة الزجاج ،إلى
أن وجد جثة هامدة على ضريح
الشهيد حمية ،ومصاب بنحو 35
طلقة من ع��ي��ارات مختلفة بينها
متفجر».
رصاص
ّ

حزب الله
يضبط الوضع

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
أن ح���زب ال��ل��ه ن��ج��ح م��ن��ذ ب��داي��ة
مشكلة عرسال في منع زج البقاع
الشمالي في فتنة سنية – شيعية،
رغم كل التحريض الذي حصل من
قبل داع��م��ي مصطفى الحجيري
(أبو طاقية) ومَن يدور في فلكه».
ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى «أن حزب
الله ك��رر أم��س المحاولة نفسها
وس��ي��س��ت��م��ر» ،م��ش��ي��رة إل���ى أن
االت��ص��االت المكثفة التي أجراها
طيلة يوم أمس نجحت في ضبط
األم����ور وت��ج��ن��ي��ب أه��ال��ي ط��اري��ا
وأهالي عرسال أي تطورات أمنية
مقلقة» .وأكدت المصادر أن أهالي
ع��رس��ال ال��ذي��ن انتخبوا ض��د أبو
طاقية ف��ي االن��ت��خ��اب��ات البلدية
يعلمون أن عملية الثأر التي قام
بها وال��د الشهيد محمد حمية ال
تستهدفهم ،المستهدَف الوحيد
منها أب��و طاقية وأب��و عجينة».
وأبدت المصادر ارتياحها للوضع
في عرسال ،السيما بعد «تصرف
رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ال��ح��ال��ي باسل
الحجيري العاقل» .وإذ رفضت
المصادر ما يُسمى بعقلية الثأر،
اعتبرت أن الحكومة اللبنانية هي
المسؤولة الوحيدة عن ما آلت إليه
األمور ،بعدما أثبتت أنها اعجز من
العجز ،فهي أبقت عرسال متروكة
لمواجهة مصيرها ،رغ��م تأكيد
وزي��ر الداخلية أن��ه��ا محتلة من
اإلرهابيين ،وتلكأت عن حل قضية
العسكريين أو محاكمة من قتل
الشهداء العسكريين عباس مدلج
وعلي البزال ومحمد حمية وبيار
بشعالني وإبراهيم زهرمان.

�إعالنات ر�سمية
بيان
تدعو الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين
ف��ي المستشفيات الحكومية ف��ي لبنان
الشمالي النتخاب أعضاء مجلس إدارة
النقابة يوم األحد الواقع في 2016/6/5
في مستشفى طرابلس الحكومي في قاعة
االجتماعات اب��ت��داء م��ن الساعة 12:00
لغاية الساعة  ،16:00وفي حال لم يكتمل
تؤجل إلى دورة ثانية ُتعقد بعد
النصاب ّ
أس��ب��وع ب��ت��اري��خ  2016/6/12بنفس
المكان والتوقيت ويكون النصاب القانوني
بمن حضر .على كافة المرشحين يجب
أن يكونوا منتسبين ومسدّدين كامل بدل
االنتساب واالشتراك.
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