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حمليات � /إعالنات

�ألمانيا تعي�ش ذعر الم�سلحين ( ...تتمة �ص)1

ونوه ( ...تتمة �ص)1
�أثنى على موقفه ّ
حردان� :س�أمار�س واجباتي وم�س�ؤولياتي
ع�ضواً منتخب ًا في المجل�س الأعلى وعلى
م�ؤ�س�سة المجل�س الأعلى في �ضوء قرار
المحكمة �أن تتخذ التدابير الد�ستورية
المنوطة بها وفق ًا للد�ستور

بدوره ،ناقش المجلس األعلى المقترح ،وق ّرر باألكثرية الدستورية المطلوبة الموافقة
على التعديل الدستوري ،واتخذ اإلجراءات والتدابير الدستورية في هذا الصدد ،ومن
ثم انتخب رئيس الحزب لوالية ثالثة .وهو انتخاب دستوري ،ال يمكن للرئيس رفضه،
ألنه مؤمن ومؤتمن على عمل المؤسسات الحزبية.
ولماّ تقدّم أحد أعضاء المجلس األعلى بطعن إلى المحكمة الحزبية حول طبيعة
التعديل الدستوري ،وهذا ّ
حق يكفله الدستور ،بغرض الفصل في مسألة دستورية
هي من اختصاص المحكمة الحزبية.
ولما اتخذت المحكمة الحزبية قرارا ً بقبول الطعن ،فإنني أؤكد بأنني سأمارس
واجباتي ومسؤولياتي ،عضوا ً منتخبا ً في المجلس األعلى ،وعلى مؤسسة المجلس
األعلى في ضوء ق��رار المحكمة أن تتخذ التدابير الدستورية المنوطة بها وفقا ً
للدستور.

المجلس األعلى

أم��ا المجلس األعلى في الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي فقد عقد جلسة
صصت للبحث في قرار المحكمة
استثنائية في مركز الحزب بتاريخ ُ 2016-7-22خ ِّ
الحزبية األخير ،وبنتيجة التداول صدر عن المجلس األعلى البيان التالي:
أوالً :أك ّد المجلس األعلى أنه بإقراره التعديل الدستوري الذي أجاز لألمين أسعد
حردان الترشح لوالية دستورية ثالثة ،يكون قد مارس حقه الدستوري انطالقا ً من
قراءته للمرحلة المقبلة ،وللتحديات الجسام التي تواجهها األمة السورية والحزب
السوري القومي االجتماعي ،وبنا ًء على مقتضيات المصلحة الحزبية العليا.
كما يؤكد المجلس األعلى أنّ رئيس الحزب األمين أسعد حردان كان قد أ ّكد في
غير جلسة للمجلس عدم رغبته في تولي والية رئاسية جديدة ،إالّ أنه يلتزم بإرادة
المجلس األعلى وقراره.
بتاريخ  2016 - 7 – 22صدر حكم عن المحكمة الحزبية قرار قضى بقبول
الطعن المقدّم لديها .علما ً أنّ هذا القرار ال يشكل سابقة في تاريخ الحزب ،إذ أبطلت
المحكمة الحزبية انتخاب األمين الراحل عبدالله سعاده رئيسا ً للحزب ،الذي بدوره
التزم بقرار المؤسسة وت ّم انتخاب رئيس آخر للحزب.
ثانياً :إنّ المجلس األعلى ،والتزاما ً منه بمفهوم المؤسسات ،يعلن التزامه بقرار
المحكمة الحزبية بالرغم من الشوائب التي اعترته ،ال سيما عقد جلساتها خارج
مركز الحزب خالفا ً
للنص الدستوري ،ويُثني على موقف رئيس الحزب األمين أسعد
ّ
حردان ،والمع َّمم على وسائل اإلعالم ،حيث أ ّكد أنه سيمارس واجباته ومسؤولياته
عضوا ً منتخبا ً في المجلس األعلى ،مؤكدا ً التزامه قرار المؤسسات الحزبية.
ثالثاً :إنّ المجلس األعلى ين ّوه بالجهود االستثنائية والتضحيات الجسام التي
بذلها رئيس الحزب األمين أسعد حردان خالل توليه مسؤولية رئاسة الحزب وقبلها،
ما ع ّزز قوة الحزب ودوره في مواجهة المؤامرة والتحدّيات التي تعصف باألمة
السورية.
كما يؤكد المجلس األعلى أنّ اإلنجازات التي حققها الحزب هي رصيد يضاف إلى
تاريخه المليء بالبطوالت.
رابعاً :توجه المجلس األعلى إلى السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود داعيا ً إياهم إلى ممارسة أعلى درجات التنبّه واليقظة ،وإلى االستمرار في
بمؤسسات الحزب كونها حصنهم المنيع.
التمسك
ممارسة دورهم المميّز من خالل
ّ
ُّ
خامساً :يعلن المجلس األعلى فتح باب الترشيح لتولي مسؤولية رئاسة الحزب
على أن يعقد جلسة خاصة النتخاب رئيس جديد للحزب بتاريخ ،2016 - 8 – 5
الساعة الرابعة بعد الظهر في مركز الحزب.

في لبنان( ...تتمة �ص)1
وعلى استرضاء األرستقراطية الريفية والمدينية الموروثة من العهد العثماني
القادرة على ضبط أهل الريف والمدن .بعد االستقالل عن فرنسا العام  ،1943استم ّر
حكم الطبقة التجارية المالية ،المدعومة باألرستقراطية الريفية والمدينية رغم
تناقضاتها الداخلية ،وبإستتباعات متغيّرة جزئيا ً للخارج األوروبي».
تع ّززت طبقة التجار وأرباب المال «بانضمام برجوازيات فلسطينية وسورية
ومصرية الى صفوفها ( )...ن َتيج َة سقوط فلسطين ونتيجة اإلنقالبات العسكرية
الراديكالية في المحيط العربي».
قادت طبقة التجار وأرب��اب المال لبنان في مرحلة ما بعد احتالل الصهاينة
فلسطين ،مستفيد ًة من مقاطعة مرفأ حيفا لمصلحة مرفأ بيروت ،ومن إغالق قناة
السويس عقب العدوان الثالثي على مصر .لكن تطورات الصراع العربي –اإلسرائيلي
مقرون ًة بالصراع األميركي – السوفياتي سرعان ما ح ّولت لبنان «ساح ًة للصراعات
اإلقليمية والدولية وهدفا ً للسيطرة واالستتباع من قبل القوى اإلقليمية» .في هذا
السياق ،طلب فريق من الطبقة الحاكمة ،بضوء أخضر من الواليات المتحدة ،إدخال
الجيش السوري الى البالد للحؤول دون هزيمة هذه الطبقة أمام منظمة التحرير
الفلسطينية وحلفائها من القوى الوطنية واليسارية .إزاء امتناع سورية ،بعد
دخول جيشها ،عن إنهاء الوجود والنفوذ الفلسطينيين في لبنان ،قامت «إسرائيل»،
بتحريض من الواليات المتحدة ،باجتياح البالد العام .1982
أحدث االجتياح االسرائيلي والتطورات اإلقليمية المواكبة والالحقة تب ّدال ً كبيرا ً
المتخصص في إنتاج خدمات يحتاجها محيطه
في دور لبنان التاريخي ،اقتصادياً،
ّ
العربي .غير انّ التبدّل األكبر حدث في بنية الطبقة الحاكمة .ذلك أنّ قادة الميليشيات
ّ
وسخروها
المتصارعة كانوا وضعوا أيديهم على المرافق والموانئ البرية والبحرية
لخدمة مصالحهم ،وفرضوا أنفسهم شركاء أساسيين على الطبقة الحاكمة األمر
الذي تجلّى في المداوالت التي جرت ،برعاية سعودية سورية أميركية ،في الطائف
العام  1989وأنتجت وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ«اتفاق الطائف».
ه��ذه األح���داث والتطورات اإلقليمية والمحلية أنتجت ،بحسب أب��و مصلح
واستنتاجاته المو ّثقة ،ثالثة متغيّرات استراتيجية:
أولها« ،إعادة إنتاج النظام السياسي اللبناني على أسوأ مما كان» إذ ت ّم تعديل
بنية الطبقة الحاكمة بإسقاط األرستقراطية الريفية والمدينية ،أو معظمها ،وارتقاء
متزعّ مي الميليشيات المذهبية ،أيّ أم��راء الحرب األهلية وصانعيها ،الى سدة
أصحاب القرار السياسي واالقتصادي والمالي ضمن فئة هي أشبه ما تكون بشبكة
سياسية مغلقة ترسم المسارات وتصنع القرارات.
ثانيها ،تح ّول السلطة ،بك ّل مستوياتها ،الى مصدر للثروة واإلثراء لدرجة يحار
المرء في توصيف أهل النظام :هل هم رجال أعمال وأم��وال يمارسون السياسة
أم رجال سلطة وسياسة يمارسون األعمال والمقاوالت ،أم أنهم الفئتان معا ً في
مزيج فينيقي مركانتيلي عجيب غريب! لكن فات غالب أبو مصلح ،على ما يبدو،
االستشهاد بمثال صارخ على راهنية هذا المزيج الغريب .ذلك انّ مجلة «فوربس»
 Forbesكانت ذكرت أنّ ثروة أحد رجال األعمال كانت ،عشية تعيينه في منصب
سياسي نافذ ورفيع ،نحو ملياريّ /بليوني دوالر أميركي ،فأضحت ،يوم َف َتحَ ورثته
تركته الحتساب ضريبة اإلنتقال بعد مكوثه سنوات عشر في السلطة ،نحو ستة
عشر ملياراً!
ٌ
تفسيرات
ثالثها ،اعتماد ما يُس ّمى حكم الميثاق بدال ً من حكم الدستور والقانون.
عدّة أعطيت لحكم الميثاق أو الميثاقية يتمحور معظمها على اعتماد التوافق والتوازن
بين الطوائف الست الكبرى في إطار المناصفة بين المسلمين والمسيحيين .غير انّ
صيغا ً عدّة جرى اعتمادها لترجمة الميثاقية الى توافقات وصفقات مرحلية بين
القوى السياسية المتصارعة كان قاسمها المشترك الخروج على أحكام الدستور
والقانون بدعوى مواجهة ظروف أمنية وسياسية استثنائية .في هذا السياق يمكن
رصد «اإلنجازات» اآلتية للشبكة الحاكمة:
ـ قيام مجالس النواب المتعاقبة بإصدار قوانين عفو عام في سنوات  1958و
 1969و  1977و  1992و  ،2005وذلك بعد ك ّل جولة اقتتال وقتل ونهب وتدمير ،إذ
جرى بعدها إسقاط حقوق الضحايا ،وغسل أيدي المجرمين ،وإضفاء حصانة على
مجرمي الميليشيات الطائفية ووضعهم فوق المساءلة والمحاسبة.
ـ اقرار قوانين انتخابات نيابية مخالفة ألحكام الدستور وال سيما المادة  7منه
التي تنص على مساواة اللبنانيين أمام القانون ،والمادة  27التي تنص على انّ
النائب يمثل األمة جمعاء ما يستوجب ان يكون لبنان كله دائرة انتخابية واحدة.
ـ عدم إجراء االنتخابات النيابية في مواعيدها القانونية وتمديد واليتها مرات
عدّة بلغت  20سنة بين  1972و 1992وذلك بدعوى وجود ظروف أمنية استثنائية
تحول دون إجرائها .وكذلك عدم انتخاب رئيس الجمهورية بالذريعة نفسها بعد
انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان سنة .2014
ـ عدم إقرار الموازنة العامة للدولة لمدة تزيد عن عشر سنوات وعدم البت بموجب
قطع حساب الموازنة لمدة مماثلة.
ـ زيادة اإلنفاق العام خارج إطار الموازنات العامة حتى العام  2005وخارج أيّ
موازنة أو رقابة سابقة والحقة على اإلنفاق العام حتى يومنا هذا ،األمر الذي أدّى إلى
منتصف هذه السنة
أن ينتج «التو ّرم» في اإلنفاق الجاري نموا ً في الدين العام بلغ
َ
نحو  80مليار /بليون دوالر.
هذا بعض ما كشفه غالب أبو مصلح في كتابه القديم – الجديد الذي سيجد طريقه
إلى النشر قريباً .ولع ّل العنوان األفضل الذي يستحقه هو «االقتصاد السياسي
لألزمة اللبنانية» ...هذه األزمة المزمنة والمتمادية.

د .عصام نعمان

وهذا ما قاله أمس رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان أم��ام وف��د من األح��زاب اليونانية ،داعيا ً
إل��ى فهم مكانة ق��وة س��وري��ة ف��ي تحقيق أم��ن أوروب���ا بالنظر
ألهمية ما تستطيعه سورية القوية في الحرب على اإلرهاب،
متوجها ً لألوروبيين الحريصين على أمنهم إل��ى المسارعة
برفع العقوبات عن سورية وال��ع��ودة للعالقات الطبيعية مع
حكومته ،حيث يمكن ال��ت��ع��اون ف��ي ح��ل��ول إنسانية وواقعية
لقضية النازحين خارج نظريات التوطين المشبوهة.
ال��ت��ف��اه��م ال��روس��ي األم��ي��رك��ي س��ي��ك��ون ع��ل��ى ج���دول أعمال
ال��ل��ق��اء ال����ذي س��ي��ج��م��ع وزي�����ري ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي جون
كيري وال��روس��ي سيرغي الف��روف م��ع المبعوث األم��م��ي في
س��وري��ة ستيفان دي ميستورا ،حيث أف���ادت م��ص��ادر أممية
أنّ دي ميستورا ب��دأ ب��إع��داد أوراق��ه نحو معادلة الفصل بين
صيغتي الهدنة والعملية السياسية ،حيث يت ّم الحوار لتثبيت
قواعد هدنة طويلة بين ال��دول��ة السورية وحلفائها من جهة،
والجماعات المسلحة التابعة لفضائل تشترك في تشكيالت
المعارضة ،التي ترتضي استبدال أول��وي��ة تغيير النظام في
بتنحي الرئيس السوري ،بأولوية الحرب
سورية ومطالبتها
ّ
على «داعش» و«النصرة» ،وتقوم إما بالمشاركة بهذه الحرب
أو على األق ّل بالفصل بين وجودها وأماكن تمركزها ومناطق
سيطرة «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» ،وف��ي المقابل تجميد العملية
السياسية حتى نهاية الحرب على اإلره��اب أو بلوغها مراحل
متقدّمة تسمح باستئناف العلمية السياسية م��ج��دّداً ،ومن
ضمنها اإلعداد النتخابات تشارك األمم المتحدة في الحوار مع
األط��راف لصياغة آليات إجرائها والرقابة عليها ،والضمانات
ال�لازم��ة ،بما فيها فرضية دس��ت��ور ج��دي��د وح��ك��وم��ة جديدة،
وتعتقد األوس���اط األممية أنّ ه��ذه الصيغة ربما تكون أسهل
على الفصائل المعارضة وداعميها من القبول بحكومة موحدة
في ظ ّل الدستور السوري والصالحيات التي يمنحها للرئيس،
وارتضاء التواجد في حكومة تعمل في ظ ّل الرئاسة التي ارتبط
مصير هذه القيادات المعارضة بالعمل إلسقاطها.
لبنانيا ً يبدو الجمود مسيطرا ً على ك ّل المسارات السياسية
بانتظار خلوة آب التي ي��رى كثير م��ن ال��ق��ي��ادات صعوبة في
اي اختراق ،خصوصا ً في ظ ّل غياب تفاهمات إقليمية
إحداثها ّ
دول��ي��ة تمنحها ق���وة ال��دف��ع والتغطية ال�لازم��ت��ي��ن ،وصعوبة
التفاهم على ق��ان��ون االنتخابات والمقاربات المتعاكسة من
زاوية المصالح االنتخابية في التعامل مع المشاريع المتداولة،
بينما ترى مصادر مطلعة أنّ فرضية النجاح في إحداث اختراق
ما يجب عدم إغفالها مع الموقف المستج ّد للنائب وليد جنبالط
ال��ذي ان��ض�� ّم علنا ً إل��ى ال��داع��ي��ن النتخاب العماد ميشال عون
رئيسا ً للجمهورية ،وم��ا يمكن التوصل إليه م��ن ت��ش��ارك مع
الداعين لتحقيق النصاب إل��ى المشاركة في جلسة انتخاب،
وتسهيل قيام أغلبية نيابية بتأمين فوزه ،مقابل أغلبية مقابلة
ومشابهة من قوى أخرى يحسمها موقع جنبالط ومعه رئيس
مجلس النواب نبيه بري ونواب القوات اللبنانية المشترك في

األغلبيتين ،لتأمين تسمية الرئيس سعد ال��ح��ري��ري لرئاسة
ال��ح��ك��وم��ة ،وت���رك ال��خ�لاف ع��ل��ى ق��ان��ون االن��ت��خ��اب للحكومة
الجديدة.

حردان :لضرورة رفع العقوبات عن سورية

أكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
أنّ اإلرهاب الذي يعيث قتالً وتدميرا ً وإجراما ً في سورية ،وكذلك في
العراق وصوال ً إلى لبنان وك ّل المنطقة ،هو إرهاب يطال العالم بأسره،
ومواجهته تتطلب موقفا ً حازما ً وصادقا ً من ك ّل دول العالم ،وفي مقدّمها
الدول التي ال تزال تدعم اإلرهاب بأشكال وعناوين مختلفة.
وقال حردان خالل استقباله وفدا ً يونانيا ً مشكالً من أحزاب البازوك،
الديمقراطي المسيحي ،الوطني ،والخضر ،وأعضاء من كتلها النيابية،
يوجهها
إنّ القضاء على اإلرهاب بر ّمته لن يتحقق بضربات تقليدية
ّ
التحالف الدولي بقيادة أميركا ،ألنه من جهة ثانية يدعم اإلره��اب
بذريعة دعم المجموعات المعتدلة ،ونموذج هذه المجموعات التي
تس ّميها أميركا وحلفاؤها معتدلة ،هي ذاتها التي أقدمت على ذبح
الطفل الفلسطيني في مدينة حلب بطريقة وحشية يندى لها جبين
اإلنسانية.
ووض��ع ح��ردان الوفد في ص��ورة استثمار العديد من ال��دول في
اإلره��اب ،وفي معاناة السوريين ،ال سيما النازحين من جراء جرائم
اإلرهاب ،وأكد أنّ الحزب القومي أطلق دعوة حول موضوع النازحين
في لبنان وفي األردن ،ودعا حكومات هذه الدول الى التنسيق الفوري
مع الحكومة السورية واألمم المتحدة من أجل وضع الحلول المناسبة،
خصوصا ً أنّ الحكومة السورية ومنذ بدء الحرب الكونية ضدّها ،تؤكد
استعدادها وإمكاناتها لتأمين أماكن ايواء للنازحين داخل األراضي
السورية ،وتح ّمل مسؤولياتها تجاههم.
وقال حردان إنّ دور األحزاب اليونانية واألوروبية أساسي في حمل
هذه القضية ،إلفشال مخطط تهجير السوريين من أرضهم وتوطينهم
في أماكن أخ��رى ،الفتا ً إلى أنّ الحكومة التركية التي هي طرف في
الحرب ض ّد سورية ،ال تزال تستثمر في اإلرهاب ،وهي استثمرت قضية
النزوح السوري بحصولها على تمويل أوروبي وغربي من دون ان تقدّم
أبسط الخدمات والمعونات اإلنسانية للنازحين ،واقتصرت إجراءاتها
على مواقف لفظية لتسديد فواتير األموال الطائلة التي حصلت عليها
مستغلة معاناة النازحين.
وش �دّد ح��ردان على ض��رورة رف��ع العقوبات عن سورية سريعاً،
ألنها تشكل حصارا ً للسوريين وهو حصار غير مشروع وغير قانوني،
وفرض بغير ذي وجه حق.

اإليراني الرقم الصعب

أما الملف الرئاسي في لبنان فال يزال مح ّل تجاذب بين محورين:
محور سعودي اميركي ومحور محلي اقليمي .يهدف المحور األول إلى
االستمرار في التطبيق المش ّوه للطائف وإقصاء حزب الله عن الحكم
وإيصال رئيس جمهورية على غرار الرئيس ميشال سليمان الذي بات
في منتصف عهده فريقا ً من أفرقاء  14آذار في تنفيذ األجندة السعودية
واألميركية .أما المحورالثاني فيتشكل من حزب الله لبنانيا ً ومن سورية
وإيران ،ويهدف إلى إقامة التوازن في النظام وتطبيق الطائف بحذافيره
من دون تشويه ،وانْ تعذر فتعديله بنصوص تمنع االنحراف.
وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أنّ هذين المحورين متكافئان
ويتبادالن الفيتو والفيتو المضا ّد ولن يكون للبنان رئيس للجمهورية
اال بح ّل من اثنين ...إما غلبة فريق على فريق أو تفاهم الفريقين .ولفتت
المصادر الى انّ الدور الروسي في الملف الرئاسي ليس ذي ثقل وازن،
والمسلك المفتوح امامه يكمن في لعب دور الوسيط بين المحورين
إلنتاج تفاهم على الرئيس يكون شريكا ً في إيصاله الى قصر بعبدا ،او

حضور عون الحوار وارد

وتبقى األنظار مسلطة على الخلوة المرتقبة في  2و 3و 4آب المقبل
لتبيان الخيط األبيض من الخيط األسود حيال القضايا العالقة .وأكدت
مصادر قيادية ب��ارزة في التيار الوطني الحر لـ«البناء» انّ حضور
رئيس تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون شخصيا ً جلسات
الحوار في شهر آب المقبل وارد ،ومرهون بالتطورات التي قد تستج ّد
قبل مطلع الشهر المقبل .ورفضت المصادر اعتبار غياب العماد عون
عن الجلسات السابقة بالمقاطعة للرئيس نبيه بري ،فالعالقة بينهما
جيدة تحكمها ملفات استراتيجية ووطنية ،مشدّدة على أنّ العماد عون
كان ممثالً في الجلسات السابقة برئيس التيار الوطني الحر الوطني
الحر الوزير جبران باسيل.
وتوقع مصدر نيابي لـ«البناء» على عكس الكثير من األفرقاء أن
تحمل خلوة آب جديدا ً على الصعيد الرئاسي ،مشيرا ً الى الموقف
المتقدّم للنائب وليد جنبالط في هذا الشأن .ودعا إلى «عدم استباق
األم��ور ،فنحن قادمون على مرحلة من الحوار ستتط ّرق الى مجمل
«حس عند األفرقاء السياسيين
االستحقاقات العالقة» ،مشيرا ً إلى
ّ
أننا أصبحنا مأزومين على الصعيدين السياسي واالقتصادي لبنان ال
يحتمل المزيد من التأزم».

التوفيق بين اقتراحي المختلط ملتبس وصعب

الى ذل��ك ،لن يكون مصير قانون االنتخاب أفضل ح��اال ً من عتمة
الكهرباء التي يغرق فيها لبنان من دون أن تحرك الحكومة ساكناً،
فاللجان المستركة تجتمع االربعاء المقبل في جلسة وصفها أكثر من
مصدر نيابي بالمضيعة للوقت ،مع التشكيك وسط هذا السواد األعظم
بوجود بقعة ضوء في إقرار قانون انتخابي جديد في هذه الجلسة
أو سواها ،فقانون االنتخاب جزء من الحوار حول السلة المتكاملة
ولن يكون التوافق عليه بمنأى عن االستحقاقات األخرى المرتبطة
بالرئاسة والموازنة.
وأكد النائب علي فياض لـ«البناء» أنّ جلسة السابع والعشرين
من الجاري هي بديل عن الجلسة التي لم يكتمل نصابها في  13تموز
الحالي ،وال يُتوقع أن ينبثق عنها جديد ذو معنى .وقال« :من الصعوبة
إحداث تقدّم في قانون االنتخاب إذا لم يكن هناك اتفاق على القضايا
السياسية العالقة ،فقانون االنتخاب له عالقة بمجمل تطورات المواقف
تجاه الملفات المختلفة .وإذ أبدى اعتقاده بأنّ نصاب جلسة االربعاء
المقبل سيكتمل ،رأى أنّ النواب سيكونون حائرين ماذا يناقشون ،ومن
أين يبدأون وعلى ماذا يتفقون»!
منصب على اقتراح القانون المختلط
وأشار إلى «أنّ النقاش كله
ّ
ومحاولة التوفيق بين االقتراح المقدّم من الرئيس نبيه بري ،والصيغة
المقدّمة من «ال��ق��وات» و«االشتراكي» و«المستقبل» ،علما ً أنّ هذه
العملية ملتبسة وصعبة» ،مشدّدا ً في الوقت نفسه على «أنّ حزب الله
متمسك بمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ال يزال جزءا ً من
االحتماالت المطروحة».

في ذكرى ثورة  23يوليو ( ...تتمة �ص)1

ُ
القمم( ...تتمة �ص)1
تفقد
عندما
ُ
هل فعلت القمم العربية على مدار عقود ما يحول دون
القضاء على حلم الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم،
وتهويد القدس ،وحصار األقصى ،ومصادرة األراضي،
وزرع المستوطنات ،واإلمعان في إذالل الفلسطينيين
واعتقالهم؟
ما الذي فعلته القمم حيال مقاطعة إسرائيل وردعها
والعمل على إجبارها على اح��ت��رام ال��ق��رارات الدولية
وتعبئة القوى العالمية لمواجهتها واستخدام ما تملكه
من مقومات القوة والضغط والمال والطاقة وغيرها ،بدال ً
من أن يهرول البعض باتجاه العدو ذال ً وجبنا ً وخنوعا ً
ويطبّعوا العالقات معه على حساب القضية وحساب
األمة كلها؟
أي أمل تنتظره فلسطين من القمم العربية ،وإسرائيل
بقرارها المانع من تأدية الفلسطينيين صالتهم في المسجد
ّ
والمذل لكل العرب والمسلمين على السواء ،لم
األقصى،
يحرك نخوة ،وشهامة مسؤولين ومروءتهم أمام إسرائيل
التي تمعن في حصار الفلسطينيين وتدميرهم ،ومع ذلك
يعانقونها كل يوم بال خجل وال حياء وال كرامة؟ وما
الذي ستفعله القمة في نواكشوط وما هي القرارات التي
ستتخذها حيال القدس وحق العودة وحدود 1967؟
أي أمل ينتظره العرب من قمتهم ،وهناك من بداخلها
بلّل يديه بدماء السوريين والعراقيين واللبنانيين
والليبيين واليمنيين والتونسيين والبقية تأتي ،وقدّم
للوحوش البشرية التي عاثت في دولنا قتالً وذبحا ً
ودماراً ،كل وسائل الدعم المالي والعسكري والمعنوي في
أشهر قليلة ،ما لم يقدّمه لفلسطين ومقاومتها منذ النكبة
عام  1948وحتى اليوم ،ليق ّر في ما بعد بعجزه ويقول
ينسقون مع العدو
على المأل ،إن البعض منهم نعاج ،وهم ّ
اإلسرائيلي ويتواطؤون معه؟!
أي أمل ينتظره العرب من قمتهم ازاء العمل العربي
المشترك ،وهناك من يعمل سرا ً وعالنية مع قوى الهيمنة
والعدوان على تقويض أنظمة ودول عربيةُ ،جرمها أنها
تغ ّرد خ��ارج س��رب ق��وى التسلّط والسيطرة وعمالئها
الدائمين ومرتزقتها في المنطقة؟!
أي قرار ينتظره العرب من قممهم بعد  26قمة عربية
عادية وتسع قمم ط��ارئ��ة ،وث�لاث قمم اقتصادية ،وال
زالت البطالة في العالم العربي تطال  20مليون عاطل
من العمل ،وأكثر من ثلث سكانه البالغ عددهم 360
مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر ،و 35بالمئة من
سكانه يغرقون في األمية ،في الوقت الذي أنفقت فيه 14
دولة عربية عام  )181( ،2014مليار دوالر في المجال
العسكري ،وفقا ً لتقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية
UNDP؟!
كيف يمكن للشعوب العربية أن تلمس ج ّديّة وصدقيّة
القمم العربية في مكافحتها لإلرهاب ،وهناك من دعم
اإلرهاب ود ّربه وح ّرضه وال يزال ،يقدّم له أشكال الدعم
والرعاية كافة؟
المتفجر الدامي
وكيف يمكن للقمة أن تعالج الوضع
ّ
في سورية وهناك مَن كان داخل الجامعة العربية على
مدار سنوات يعمل بكل حقد وشراسة على تدميرها تحت
ذرائع كاذبة واهية ،بهدف مساعدة الشعب السوري على
تحقيق الحرية والسالم واالستقرار ،حيث كان رئيس وزراء
قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم المحرك األول لقرارات
الجامعة العربية ض ّد سورية ،ليكشف النقاب بعد سنوات
لصحيفة الفاينانشال تايمز يوم  21نيسان/ابريل 2016
ليقول بالحرف« :عندما بدأنا التحرك في سورية عام
 ،2012كان لدينا ضوء أخضر ،بأن دولة قطر هي التي
ستقود (!!!) ألن المملكة العربية السعودية لم ترد في
ذلك الوقت الجلوس أمام مقعد القيادة .ثم حصل تغيير
في السياسة ....وانتهى األمر بأن نتنافس مع بعضنا
البعض وهذا لم يكن صح ّياً .»...وهنا نسألِ :م َّمن استمدت
الجامعة العربية ومعها الشيخ حمد بن جاسم نخوتها
وشهامتها وهمتها لتفعل ما فعلته في سورية؟ و ِم َّمن تلقت
الضوء األخضر؟! وهل كان األمين العام للجامعة العربية
نبيل العربي على علم مسبق بهذا الضوء األخضر ،وهو
الذي دعم بدون حدود جهود بن جاسم واندفاع الجامعة
في اتخاذ قراراتها؟! فإن كان األمين العام ال يعلم فتلك
مصيبة ،وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم.
كيف يمكن للجامعة العربية وقمتها أن تصون العمل

ان يتواجد في محور المقاومة ويكون ظهيرا ً لها في موقفها .وإذ اعتبرت
المصادر أنّ لبنان امام خيارين إما انتخاب العماد ميشال عون خالل
فترة األشهر الثالثة المقبلة او أنّ الفراغ مستمر الى العام  ،2017ال
سيما انّ الملف الرئاسي مرتبط بملفات المنطقة عموما ً والملف السوري
خصوصاً ،وااليراني هو الرقم الصعب في هذه الملفات.
وتقول مصادر بالغة االطالع على الموقف الروسي لـ«البناء» إنّ
ك ّل كالم آخر عن الموقف الروسي ليس إال من باب المزايدات ،ال سيما
أنّ موقف نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف معروف حيال
االنتخابات الرئاسية اللبنانية وال يع ّول عليه ،وما نسب إلى دعم
روسيا لهذا المرشح أو ذاك ال يمثل الحقيقة ال من قريب وال من بعيد».

العربي المشترك ،عندما يتدخل فريق عربي داخل الجامعة
بالشؤون الداخلية لدول عربية أخرى كسورية أو العراق
أو ليبيا أو اليمن أو غيرها ،ويزعزع فيها االستقرار واألمن
ويلحق بها الدمار والخراب والتهجير؟ وكيف يمكن لها أن
تكافح اإلرهاب وتضع ذلك في برنامج عملها ،وهو نفسه
حمد بن جاسم يعترف بـ «أن دولة قطر دعمت فصيالً في
ليبيا (فجر ليبيا وحركة اإلخوان) بينما دعمت اإلمارات
فصيالً آخر (كتائب الزنتان) .وكان الفصيالن متناحرين،
وفي النهاية كان هناك الكثير من الطبّاخين ولذلك أفسدت
الطبخة».
ُترى هل هناك اليوم داخل القمة طبّاخ واحد أم طباخون
عديدون؟ وهل هناك من طبخة حقيقية موادها وطعمها
ونكهتها عربية ،وطابخوها عرب حقيقيون ،أم أن الطبخة
فاسدة أصالً؟
كيف يمكن للقمة تحصين الموقف العربي والحفاظ على
استقاللية وسيادة القرار السياسي واالقتصادي العربي
الموحد تجاه دول العالم في الوقت الذي يعترف فيه حمد
ّ
بن جاسم من «أن منطقة الخليج ظلت تتح ّكم بأسعار
النفط من أجل مصالح أميركا والغرب» .ترفع األسعار
و ُتخفضها على مدى ثالثين عاماً ،حسب هذه المصالح.
ليتساءل بن جاسم بعد ذلك ويقول« :بأن اإليرانيين أذكى
من العرب كثيرا ً وأطول صبرا ً منهم» .بالطبع ،بن جاسم
على حق ،بأن اإليرانيين أذكى بكثير من بعض المسؤولين
العرب ،ألن اإليرانيين بوعيهم وإدراكهم وحسهم الوطني
وكرامتهم ،أبعد ما يكونون عن الغباء والتبعية والذل
كي يضعوا نفطهم في خدمة مصالح أميركا والغرب على
حساب سيادتهم واستقاللهم وقرارهم الحر ،وحتى ال
يقولوا بعد ذلك أن هناك من هو أذكى منهم.
هل كانت القمم العربية السابقة على اط�لاع مسبق
بالدور الذي أنيط بقطر ،والضوء األخضر الذي أعطي لها
وهي تتبنى قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب حيال
سورية التي حاكها بك ّل دقة الشيخ حمد بن جاسم؟
أيّ أمل ينتظره العرب من قمتهم ،وشعب الصومال
ينزف منذ عقود على مرأى من األمة كلها ،وشعوب سورية
والعراق ومصر واليمن وليبيا تواجه اإلرهاب والدمار،
وحركات انفصالية تلوح في أفق عالمنا العربي ،بدأت
في السودان وال نعرف كيف تنتهي .وفكر تكفيري ُمد ّمر
ُمشبع بروح الكراهية والقتل والحقد ورفض اآلخر ،وال ِقمَم
لم تتوصل بعد إل��ى كشف حقيقته وتجفيف منابعه
ومصادره ،وإسقاط األقنعة السوداء عن داعميه ومموليه
وحاضنيه؟!
كيف يمكن للقمة أن تعبّر وتؤكد وحدتها وفعاليتها
وصدقيتها وحيادها ،وسورية التي تدفع الثمن الغالي في
مواجهة اإلرهاب المتدفق من المنطقة ومن أنحاء العالم،
والمؤسس للجامعة العربية ،خ��ارج القمة التي فيها
ّ
يصول ويجول مَن عبث بوحدة سورية وسالمتها وأمنها
وأمن المنطقة كلها على حساب دم شعوبها ونسيجها
الوطني والقومي؟!
أيّ أم��ل ومستقبل ينتظره العرب من قِممهم عندما
يض ّل بعض «العرب» ويقلبون ك ّل المقاييس ويطيحون
الحقائق والمنطق ،فتصبح في مفهومهم المقاومة للعدو
الصهيوني إرهابا ً ويصبح اإلرهابيون ثواراً ،ويُستبدل
العدو الحقيقي المهدّد لألمة كلها بعدو وهمي ،فتصبح
«إسرائيل» دولة صديقة وحليفة لمن أدمن على الخيانة
ّ
وال��ذل ،وتصبح إي��ران ع��دوا ً تجب
والتبعية والعمالة
محاربته بك ّل الوسائل؟!
إن��ه��ا ع��ج��ائ��ب ال��ع��رب ت��راه��ا ف��ي ِق��م��م��ه��م ...مديح
وثناء ...مجامالت وابتسامات ،مالمة وعتاب ،خالفات
ومصالحات ،شتائم وعناق ،بيانات ونداءات ...مبادرات
بال حسابات ،حالوة خطابات من طرف اللسان ،وقرارات
طي النسيان...
ّ
بعد سبعين عاما ً على أول قمة عربية ،تبقى فلسطين
على قارعة طريق القمم العربية تنتظر ...يم ّر عليها
العرب ك ّل عام م ّر الكرام ...وتبقى األمة تتخبّط بمشاكلها
ومأساتها ومصائبها ،تبحث عن خالصها وعن الرجال
الحقيقيين إليقاظها من غيبوبتها ،وهي ال زالت تبحث
عنهم في زمن عربي تعيس َق ّل فيه الرجال.

عدنان منصور

بالتنمية ،والفقر بالكفاية ،والجهل بالعلم ،والتعصب
باالنفتاح ،واإلحباط واليأس بالوعي واإليمان ،والتبعية
باالستقالل ،واالحتكار بتكافؤ الفرص ،وأج��واء الفتنة
والغلو الدموي بالتماسك المجتمعي والتالحم الوطني
والقومي...
ثاني هذه القوانين  -المعادالت :إنّ هناك ارتباطا ً
وثيقا ً بين ك ّل أشكال مقاومة األمة ألعدائها ،وانّ المشروع
ال��ق��ادر على أن يربط بين أش��ك��ال المقاومة ه��ذه هو
المشروع النهضوي العربي الذي ال نهضة لألمة بدون
اعتماده ،وال انتصار على أعدائها إال من خالل االلتزام به
ورفض مقايضة أيّ هدف من أهدافه باآلخر ،انه مشروع
ال��وح��دة العربية والديمقراطية واالستقالل الوطني
والقومي والتنمية المستقلة وال��ع��دال��ة االجتماعية
والتجدّد الحضاري.
ثالث ه��ذه القوانين  -ال��م��ع��ادالت :إنّ أيّ انتصار
ألمتنا على ك ّل معوقات نهوضها وأعدائه ،ال يتحقق إال
حين يلتقي ك ّل المؤمنين بهذا المشروع والملتزمين به
في إطار جهد سياسي وتنظيمي مشترك يوفر للنهوض
أدوات����ه ،كما ي��وف��ر ل��ه��ذا النهوض أه��داف��ه المرحلية
وب��رام��ج��ه التفصيلية على مستوى األم���ة ،كما على
مستوى القطر...
راب��ع ه��ذه القوانين -المعادالت هو ال��وض��وح في
األول��وي��ات ورف��ض أيّ عبث فيها أو تالعب ،فأولوية
األول��وي��ات ف��ي أمتنا ه��ي مقاومة المشروع الصهيو
– استعماري في فلسطين وعلى مستوى األم��ة وك ّل
من يتخذه المشروع أدواتٍ له ويستخدمه لتحقيق
أغراضه...
خامس هذه القوانين – المعادالت :هو تراجع ك ّل
االعتبارات الذاتية والفئوية والشخصانية أمام االعتبار
الوطني والقومي ،فمن يغلّب المصلحة الشخصية أو
الحزبية أو الفئوية على الصالح الوطني والقومي العام
إنما يقود إلى خسارة الوطن واألم��ة ،كما إلى خسارة
الشخص نفسه أو الفئة أو الجماعة التي ينتمي اليها.
سادس هذه القوانين – المعادالت :هي الربط الوثيق
بين النضال الوطني والقومي لتحرير الوطن واألمة،
وبين النضال االجتماعي والسياسي لتحرير المجتمع
من االحتكار والظلم والفساد واالستبداد ،بل بين مشروع
التغيير الجذري وبين مادته وأدواته المتمثلة بالفئات
االجتماعية المضطهدة والمظلومة والمحرومة صاحبة
المصلحة األولى في التغيير والتحرير..
سابع هذه القوانين  -المعادالت :إنّ تالزم معركتي
التحرير والتغيير يستلزم التأكيد على البعد العربي
ال��وح��دوي الشامل لهاتين المعركتين ،ف��أع��داء األمة
يخططون على مستوى األم���ة ،وع��ل��ى ش��رف��اء األم��ة
أن يتصدّوا لهم على مستوى األم��ة أيضا ً عبر صيغ
العمل القومي المتعدّدة بدءا ً بالمؤتمرات والملتقيات

والمنتديات الجامعة إلى الجبهات والتج ّمعات وصوال ً
إلى حركة عربية واحدة ذات استراتيجية قومية تقدّمية
متكاملة...
ثامن هذه القوانين – المعادالت :هو إدراك التالزم
بين مشروع األم��ة النهضوي وبين مخزونها الروحي
وال��ح��ض��اري ،ال لما ي��وف��ره ه��ذا المخزون م��ن طاقات
تزجها األم��ة في معركتها ض� ّد أعدائها
روحية هائلة
ّ
فحسب ،وال لما يحققه ه��ذا ال��ت�لازم من اتصال األمة
بتاريخها وتراثها واالستفادة من أنوارهما المشعّ ة فقط،
بل أيضا ً لتحرير هذا المخزون الروحي العظيم المتمثل
باإلسالم ،والرساالت السماوية كافة ،من ك ّل من يحاول
تشويهه بالغلو والتطرف والتوحش في واحدة من أخطر
الحروب على العروبة واإلس�لام التي شهدتها أمتنا.
ولع ّل آخر جرائم هذه الجماعات البشعة المتمثلة بقتل
الطفل الفلسطيني عبد الله العيسى من مخيم حندرات
في حلب أسطع مثال على هذه الحروب.
تاسع هذه القوانين – المعادالت :التأكيد على العمق
الحضاري واالستراتيجي اإلقليمي ألمتنا ولطبيعة
التحديات التي تواجهها ،فنحن أبناء أمة عربية واحدة،
كما نحن أبناء إقليم حضاري وواقع استراتيجي واحد
تجمعنا إليه رواب��ط عقائدية وتاريخية متينة وآفاق
استراتيجية ومصيرية واحدة ،وال يمكن لسياسة عابرة
أو تناقض موقت أو مغامرة طائشة أو تصرف غير مسؤول
أن يغيّر من هذه الحقيقة الثابتة ،فكما أنّ العالقات بين
أبناء أمتنا العربية ال ينبغي أن تتأثر بجنوح هذا الحاكم
وعدوانيته من جهة أو تبعيته وفساده من جهة أخرى،
فإنّ العالقة بين أمتنا وأمم الجوار الحضاري ينبغي أن
تبقى فوق ك ّل المنازعات والنزاعات الدائرة مهما بلغت
حدّتها ،وأن تخضع دائما ً لقاعدة الحوار والمصارحة
والمراجعة واحترام السيادة والمصالح المشتركة.
أم��ا عاشر ه��ذه القوانين  -ال��م��ع��ادالت :التي حمل
رايتها ك ّل من نحتفي بذكراه ،ونحيي حضوره معنا
اليوم ،،فهو البعد األممي والعالمي لمشروعنا النهضوي
الحضاري ال��ذي ما أزده��ر مرة في أمتنا إال وانتشرت
أص��داؤه في العالم كله ،وم��ا ابتعدت أمتنا يوما ً عن
رسالتها اإلنسانية إال ومنيت بالتعثر واالنكسار ...ألم
تكن عالمية ثورة يوليو أحد مظاهر إدراك هذا البعد ،كما
ألم تكن أممية النضال التح ّرري والمقاوم في فلسطين
والعراق ولبنان وقبلها في الجزائر والمغرب وليبيا
وتونس والسودان ودول الجزيرة والخليج هي التعبير
األسطع عن هذا البعد ال��ذي نعيش هذه األي��ام بعض
أبرز عناوينه ،ال سيّما في ظ ّل تعاظم التأييد العالمي
للحق الفلسطيني والذي نسعى بك ّل ما أوتينا من قوة
لتطويره ،دعما ً لحقوقنا وحصارا ً ألعدائنا...

معن بشور

�إعالنات ر�سمية
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلعالن إلى خمسة أيام،
بنا ًء لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه
بتاريخ  2016/7/20لتنفيذ مشروع
تلزيم أع��م��ال الصيانة ال��ع��ام��ة للمبنى
المركزي لوزارة الطاقة والمياه – كورنيش
النهر (للمرة الثانية).
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
ال��ت��اس��ع��ة م��ن ي���وم الجمعة ال��واق��ع في
.2016/8/12
فعلى األشخاص الطبيعيّين والمعنويّين
اللبنانيّين الذين يتعاطون أعمال صيانة
المباني ،م ّمن ّ
دل االختبار على اقتدارهم
وتتو ّفر فيهم الشروط ال��واردة في المادة

الخامسة م��ن دفتر ال��ش��روط ،الراغبين
باالشتراك بهذا التلزيم ،تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم المحدّد لجلسة فض العروض
 وفق نصوص دفتر الشروط الخاص الذييمكن ّ
االطالع والحصول عليه في المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية -
مصلحة الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  20تموز 2016
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
1400
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتأمين آليات المؤسسة

ض ّد الغير والمسؤولية المدنية.
يمكن للراغيبن في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
نسخة ّ
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر،
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل.ل.
ُتسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق «»12
 المبنى المركزي.علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/8/12عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/7/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1395

