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حمليات � /إعالنات

يعقوب �أخلي بكفالة :انتهى الكالم وبد�أ العمل و«منتحا�سب»
صادقت الهيئة االتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي عفيف حكيم على
قرار تخلية سبيل النائب السابق حسن يعقوب ،الذي كان وقعه قاضي التحقيق
زياد مكنا ،بكفالة مالية قيمتها  30مليون ليرة.
وبعد المصادقة على القرار خرج يعقوب من «مستشفى قلب يسوع» حيث
وتوجه مباشرة إلى خيمة اعتصام والدته وعائلته ومناصريه
كان يُعا َلج.
ّ
وخص وسائل اإلعالم
على طريق المطار .وشكر يعقوب في تصريح الجميع
ّ
والمحبين ،وقال 38« :سنة على المنابر وبالقانون (مع ّمر) القذافي عدو لبنان
والموجود اآلن بالسجن هو ابن القذافي».
وسأل« :لماذا حصل ما حصل بعائلة الشيخ محمد يعقوب بأطفاله وأمه؟
هكذا تكون األمانة؟» ،معربا ً عن فخره بأنه «نجل الشيخ محمد يعقوب المغيّب،
وافتخرت أكثر عندما شعرت بمظلوميته لمدة  7أشهر».
واعتبر أن «المعتقل ال قيمة له أمام اللحظات التي قضتها عائلة يعقوب
على الطرقات» ،أضاف« :ستتدحرج أصنام اللحم والدم تحت األق��دام ،على
ساعة قضتها العائلة على الطرق والعيون عمياء واآلذان صماء ستكلف أعماراً.
والكالم انتهى وبدأ العمل ومنتحاسب».

يعقوب على طريق المطار

مي�سلون ويو�سف العظمة ( ...تتمة �ص)1
وعلى رأسه الجنرال هنري غورو وعديده  9000عسكري مجهّزين بالطائرات
والدبابات والمدافع وأح��دث أن��واع األسلحة ،وبين جيش من المتطوعين
السوريين بقيادة وزير الحربية ابن حي الشاغور الدمشقي يوسف العظمة
يض ّم  3000متطوع كان ك ّل سالحهم بنادق فردية وكان شعارهم ،الشعار
الذي رفعناه حين تقدّمت قوات الغزو الصهيوني الحتالل بيروت بعد حصار
دام  88يوما ً في عام  1982وبعد خروج المقاومة الفلسطينية والجيش العربي
السوري من العاصمة بموجب اتفاق فيليب حبيب.
كان الشعار يقول« :ليس من العار أن يدخل العدو
بالدنا ،ولكن العار ك ّل العار أن ال يجد مَن يقاومه».
جرت معركة عنيفة استمرت  9ساعات استبسل فيها السوريون واستشهد
منهم  400مقاتل وجرح  1400مقابل مقتل  40جنديا ً فرنسيا ً و 120جريحاً.
في تلك المعركة استشهد البطل يوسف العظمة ودخل غورو دمشق ليقف
متشفيا ً أمام قبر صالح الدين األيوبي ويقول« :ها قد عدنا يا صالح الدين».
فيما زميله الغازي البريطاني الجنرال اللنبي يقف في القدس بعد دخول جيشه
إليها ليقول« :اآلن انتهت الحروب الصليبية».
لكن دم��اء يوسف العظمة وشهداء ميسلون أزه��رت انتفاضات وث��ورات
مسلحة في ك ّل سورية مع أحمد مريود والفاعور والزعبي والقطامي في الجوالن

إلى سلطان باشا األط��رش والثورة السورية الكبرى التي انطلقت من جبل
العرب إلى ثورة الغوطتين بقياد األشمر والخراط ومعهما الدكتور عبد الرحمن
الشهبندر وابن البقاع سعيد حيدر إلى ث��ورات حماة بقيادة سعيد العاص
ورفاقه الشيشكلي والحوراني إلى ريف إدلب وقائد ثورتها المجيدة ابراهيم
هنانو ورفيقه ابن الالذقية عمر البيطار والشيخ عزالدين القسام ،قبل أن يغادر
إلى فلسطين ،وصوال ً إلى الشيخ صالح العلي وثورته المشهودة في الساحل
السوري.
كتب الكثير في يوسف العظمة ومعركة ميسلون ،شعرا ً ونثراً ،ولكن من أجمل
ما سمعت انّ اللواء الراحل جميل لحود ،والد الرئيس العماد إميل لحود ،وكان
تلميذا ً في الكلية الحربية في حمص ،اختلف مع زميل لبناني كان يدرس في
الكلية ذاتها حول يوسف العظمة الذي اعتبره زميل لحود «غبياً» ،ألنه خاض
فهب جميل لحود واقفا ً ليضرب زميله بالكرسي قائالً :من
معركة غير متكافئةّ ...
أنت حتى تقول عن العظمة البطل غبياً؟
ّ
تتلخص روح سورية الوطنية وبطوالت شعبها
في سيرة العظمة وميسلون
وجيشها ،رغم ك ّل ما م ّر ويم ّر عليهما من محن وفتن وحروب ،ال بل نقرأ في وقفة
لحود ووطنيته وشهامته ونبله عمق العالقة بين لبنان وسورية.

معن ّ
بشور

قمة عربية لتغطية ( ...تتمة �ص)1
جنيف وتجديد العمل بأحكام الهدنة للذين يقفون خارج التموضع
مع النصرة وداعش .وينطلق في توقيت واحد مسار خارطة طريق
رسمت في باريس بلمسات أميركية «إسرائيلية» ،لبدء مفاوضات
فلسطينية ـ «إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ت��ح��ت ع��ن��وان ق��ب��ول «إس��رائ��ي��ل��ي» لفظي
بالمبادرة العربية للسالم ،ضمن مفهوم تفاوضي يرتكز إلى تبادل
األراض���ي وتأجيل مصير القدس والالجئين ،ويقوم أس��اس��ا ً على
قيام دول��ة فلسطينية غير مسلحة في قطاع غ��زة ،تحكمها حكومة
مصالحة بين فتح وحماس ولها ممثلية في رام الله وأريحا ،حتى
ينتهي التفاوض الذي ال سقف وال أفق لنهايته .فتنعقد القمة العربية
في نواكشوط لتعلن المباركة العربية لصيغة باريس دون شروط،
وتمنحها التفويض المفتوح ،إعالنا ً النطالق المسار الذي يفترض أن
يعقد العرب ألجله قمة ،بينما ك ّل ما في الجسد العربي مثخن الجراح،
وفي المقدمة خطط االستيطان والتهويد التي تنزف تحتها فلسطين.
القمة الهزيلة تشبه هزال خطاب الثنائي المتولي مهام التحضير
والقيادة والمتمثل بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ،واألمين
العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ،تناولت ببيان تقليدي
ك ّل الشؤون المتفجرة من سورية إلى العراق وليبيا واليمن ،بينما
كان الجديد الوحيد هو المكانة البارزة التي نالها التحضير الفرنسي
إلط�لاق مفاوضات على المسار الفلسطيني اإلسرائيلي ،ومنحها
ترحيبا ً وتفويضا ً بال شروط.
لبنان المشارك في القمة بوفد يترأسه رئيس الحكومة تمام سالم،
متمترس عند خطوط حماية ودف���اع جامعة ،رغ��م قسوة الوضع
العربي والضغوط التي يعيشها رئيس الحكومة من داعميه ،لتختصر
مصادر رئيس الحكومة همومه واهتماماته في القمة العربية بأمرين،
تثبيت موقف لبنان ال��راف��ض لتصنيف ح��زب الله تنظيما ً إرهابياً،
بصيغة ولغة ال تصدمان المشاركين وال تتسبّبان بأزمات معهم.
وفي المقابل فتح ملف النازحين السوريين من خالل ما أشار إليه
رئيس الحكومة تمام سالم بالدعوة لصندوق عربي لمساعدة الدول
العربية المضيفة للنازحين ،والسعي إلق��ام��ة منطقة آمنة لعودة
النازحين داخل األراضي السورية ،من دون إشارة إلى كيفية تحقيق
هذا الهدف ،مع أو بدون التنسيق مع الحكومة السورية.
تقترب خلوة آب الحوارية من موعد انعقادها ،لتخلي الساحة بعدها
لفراغ مرهق ،وانتظار طويل ،مع عدم وجود مؤشرات على إمكانية
إح���داث اخ��ت��راق حقيقي ف��ي القضيتين الرئيسيتين المترابطتين
اللتين تتمحور حولهما معادالت الداخل ،رئاسة الجمهورية وقانون
االنتخابات النيابية ،فيما تبرز مبادرات لتقديم أوراق عمل ،تنطلق
من التساؤل ال��ذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام
الجلسة األخيرة لهيئة الحوار ،حول إمكانية السير بصيغة مجلسين
للنواب والشيوخ وفقا ً لما نص عليه اتفاق الطائف وتاليا ً الدستور،
مدخالً لح ّل الخالف على قانون االنتخاب ،إذا ت ّم التفاهم على وضع

آلية تجمع بين إجراء انتخابات المجلس النيابي وفقا ً لقانون النسبية
والدوائر الكبرى ،وإج��راء انتخابات مجلس الشيوخ وفقا ً إلطار ما
عرف بالقانون األرثوذكسي ،مع التمسك بالحفاظ على المناصفة في
المجلس النيابي ،رغم النص على ربط إنشاء مجلس الشيوخ بإجراء
انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.
وف��ق��ا ً لمصادر نيابية مطلعة ال يجوز التوقف ع��ن المحاوالت،
والمبادرات ،ألنها تبقى ال��ر ّد الوحيد على االنتظار القاتل والفراغ
المقيم ،والفرصة الوحيدة لمحاولة إحداث اختراق في جدار األزمة،
وإنْ فشلت يكتب لها شرف المحاولة.

سالم :إلنشاء مناطق للنازحين في سورية

اقترح رئيس الحكومة تمام سالم تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة
فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين داخل األراضي السورية ،وإقناع المجتمع
الدولي بها ،الفتا ً إلى «أن رعاية السوريين في أرضهم أقل كلفة على دول
الجوار وعلى الجهات المانحة وأفضل طريقة لوقف جريمة تشتيت الشعب
السوري».
وخ�لال إلقائه كلمة لبنان أم��ام القمة العربية السابعة والعشرين في
نواكشوط ،دعا سالم إلى إنشاء صندوق عربي لتعزيز قدرة المضيفين على
الصمود ،وتحسين شروط إقامة النازحين الموقتة» .وشدد على الطابع
الموقت للوجود السوري ،وأعلن أن لبنان ليس بلد لجوء دائم ،وليس وطنا ً
نهائيا ً إال ألهله».
يمس األمن القومي ألشقائنا،
واعتبر سالم أن «لبنان ليس محايدا ً في كل ما ّ
وخصوصا ً دول مجلس التعاون الخليجي ،ونرفض أي تدخل في شؤون
البلدان العربية ومحاولة فرض وقائع سياسية فيها ،تحت أي عنوان كان».
وكان سالم قد وصل الى نواكشوط أمس ،يرافقه الوزير رشيد درباس ووفد
إعالمي في غياب الفت لوزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن
خليل ،والتقى سالم أمير الكويت صباح األحمد الجابر الصباح.
وقالت مصادر نيابية لـ «البناء» إن «ال خلفيات سياسية وراء غياب وزير
المال عن الوفد المرافق للرئيس سالم ،لكن وجود رئيس المجلس النيابي نبيه
بري في الخارج فرض على معاونه السياسي البقاء في لبنان لمتابعة بعض
الملفات».

مطب التصنيف؟
هل يتجاوز لبنان
ّ

وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يتجاوز لبنان مطب مطالبة دول الخليج
تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية ،مرجحة لـ «البناء» طرح دول الخليج
على المجتمعين إصدار بيان يتض ّمن وضع حزب الله على الئحة اإلرهاب،
لكنها أوضحت أن «ال��دول العربية ال تريد أن تذهب في هذا األم��ر الى ح ٍد
يؤدي الى اهتزاز الوضع الداخلي اللبناني ،ألنها تقدّر موقف لبنان وتركيبته
السياسية والطائفية».

دول الخليج لن تتراجع...

وأشارت المصادر إلى أن «الدول الخليجية لن تتراجع عن موقفها في
مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي أدرج حزب الله على الئحة اإلرهاب،
لكنها لن تصل مع لبنان الى حد العداوة والضغط عليه لتبني موقفها.
متوقعة أن يكون موقف الكويت خارجا ً عن اإلجماع الخليجي لجهة رفض

تصنيف حزب الله إرهابي».

 ..وسالم سيرفض ...

وأوضحت المصادر أن «إصدار بيان من القمة يحتاج الى أغلبية األصوات،
لكن يحق ألي دولة التحفظ على البيان ككل أو على أحد البنود ،وتوقعت أن
يتم إيجاد مخرج مقبول ومدروس لموضوع تصنيف حزب الله على الئحة
اإلرهاب» ،ولفتت الى أن «سالم سيرفض أي بيان في هذا السياق وسيؤكد أن
الحزب مك ّون أساسي في الدولة ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني
وموجود في الحكومة والمجلس النيابي وبالتالي سيلقى موقف سالم تفهّما ً
من قبل العرب».
والحظت المصادر تهدئة في اآلونة األخيرة بين حزب الله ودول الخليج
ال سيما بين الحزب والسعودية عما كانت في السابق ،مردّها الى ضغوط
مورست على الطرفين للتهدئة قبل القمة ،موضحة أن «تراجع الضغوط
األميركية في موضوع العقوبات على حزب الله ال عالقة له بالتبريد على
الجبهة الخليجية  -حزب الله ،بل العقوبات هو سالح مسلّط تستخدمه
أميركا وقفا ً لمصالحها وسياساتها في المنطقة وال يعني عدم تحريكه أن
تسوية ما قد حصلت».

فرنجية في الديمان

سياسياً ،برزت زيارة رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه للديمان
للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي .واستبقى
الراعي ،فرنجيه الى مائدة العشاء ثم عقدا خلوة استمرت نحو ساعة تم
خاللها عرض المستجدات على الساحة المحلية ،ال سيما موضوع الفراغ في
سدة الرئاسة .وغادر فرنجيه من دون اإلدالء بأي تصريح.

قانون االنتخاب والسلة المتكاملة

وغابت الملفات الخالفية مع غياب الرئيسين بري وسالم و ُر ّحلت الى ما
بعد عودتهما ،وتعقد اللجان النيابية المشتركة اجتماعا ً غدا ً الستكمال البحث
تنصب األنظار الى خلوة آب الثالثية
في قانون االنتخابات النيابية ،بينما
ّ
التي ستبحث بتسوية األزمة وسلة بري للحل الشامل.
وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ «البناء» إن «ال تقدّم على صعيد
قانون االنتخاب ومن المفترض أن تطرح الكتل النيابية أفكارا ً جديدة للنقاش».
وأوضحت أن «اللجان المشتركة هي المخ ّولة برفع أي صيغة توافقية لقانون
االنتخاب على طاولة الحوار على الهيئة العامة إلقرارها وبالتالي هي مم ّر
إلزامي لتخريج الحل واستمرار اجتماعاتها ضرورة».
ولفتت الى أن «البحث انحصر حاليا ً بالمختلطين األول الذي قدّمه الرئيس
بري والثاني قانون «المستقبل» –»االشتراكي» و «القوات» ،وبالتالي الخالف
بين القانونين يكمن حول نسب النواب الذين سينتخبون على األكثري أو على
النسبي» .وحذرت من العودة الى قانون الستين في االنتخابات النيابية
المقبلة في حزيران إذا لم يتم االتفاق على قانون في تشرين المقبل».

موسى لـ «البناء» :خلوة آب الفرصة األهم

وقال عضو الكتلة النائب ميشال موسى لـ «البناء» إن «إحداث خرق على
طاولة الحوار في خلوة آب المقبل مرهون بنية وإرادة األط��راف للوصول
إلى حلول لالزمات التي يواجهها لبنان» ،متحدثا ً عن محادثات بين جميع
مرجحا ً «عقد خلوات متتالية ثنائية وثالثية
األط��راف لتقريب المسافات،
ّ

ال��ج��س��ام ال��ت��ي تنتظر ال��ق��وم��ي��ي��ن ،وف���ي المقابل
فإنّ األثمان التي دفعها القوميون وحزبهم لقاء
التصدّي لمهام نوعية فرضوا فيها حضورهم
مجسدين ثنائية الدم والعقيدة وتفاعلهما،
الفاعل
ّ
ت��ل��زم القوميين بمنع تضييع ه��ذه التضحيات
والدماء ،بفتح مزيد من الثغرات في جدار العمل
الحزبي ،ألنّ الحزب بسبب هذا الدور ونظرا ًلحجم
المساهمة التي قدّمها ،والتأثير البالغ الذي تركه،
كما فعل من قبل في ساحات المقاومة ،عرضة
لالستهداف والسعي لجعله ملعبا ً للمنازعات،
وال يحق للقوميين الحكم على القيادات التي تقف
موقفا ً نقدياً ،أو تتميّز ببعض اجتهادات أو أمزجة
وطباع شخصية ،وتصويرها ك��أدوات خارجية
تستخدم الس��ت��ه��داف ال��ح��زب ،ج��زاف��اً .ألنّ مثل
ه��ذا االت��ه��ام الخطير ال يقدم عليه القوميون بال
إثبات وأدل��ة دام��غ��ة ،وبعد منح الفرص الكافية،
والذهاب في التفاعل المنهجي ،وبعدها فليُخرج
الخارجون عن الحزب أنفسهم من معادلته ،قبل
أن يخرجهم الحزب فيبتعدون عن القوميين قبل
أن يستبعدوهم.
 خ��رج المؤتمر بنجاح الوصفة التي قدمهارئيس الحزب أسعد حردان لل ّم الشمل وتوسيع
ال��ص��دور ،لتلقف الجميع في قلب المؤسسات،
وب��ق��ي ب��ع��ض م���ن ال��ع��م��ل ال��ك��ث��ي��ر ال����ذي يحتاج
استكماالً وجهداً ،وال��ذي يفترض بالمؤسسات
الخارجة من رح��م المؤتمر والرسالة الجامعة
التي حملتها أن ت��ت��واله .وك��ان��ت المهمة األولى
للمجلس األع���ل���ى ال��ج��دي��د ال��م��ن��ت��خ��ب ل���ت��� ّوه هي
انتخاب رئيس جديد للحزب ،وك��ان واضحا ً أنّ
ح��دود ق��درة رئيس ال��ح��زب على توسيع نطاق
المشاركة في مؤسسات الحزب القيادية أمام
ق��ي��ادات مستنكفة ع��ن العمل الحزبي محكومة
��س��د ف��ي المؤتمر
بنسبة تشبه اإلج���م���اع ال��م��ج ّ
والذي يمنحه التفويض لمواصلة القيادة الحزبية
في هذه المرحلة الدقيقة .فلم يسمح القوميون
بمرور مجلس أعلى ال يشبه شبه اإلجماع على
النهج ال��ذي مثله الرئيس في تجربتي المقاومة
ل�لاح��ت�لال ف���ي ل��ب��ن��ان واإلره������اب ف���ي س��وري��ة،
فتساهلوا أال يكون المجلس األعلى ممثالً لهذا
النهج بالنسبة المئوية ذاتها التي حملها المؤتمر،
لكنهم أبقوها ضمن ضوابط تحفظ قدرة المجلس
على تسيير العمل ال��ح��زب��ي بسالسة وتحمي

التضحيات ،وتضمن توليد قيادة تلتزم بمواصلة
العمل ضمن الروح والخطاب ذاتهما ،وكان رئيس
ال��ح��زب ال��م��درك أهمية المهمة الحزبية األولى
وهي حفظ التضحيات ومواصلة القتال باتجاه
القضية المركزية ،يدرك أنّ ترجمتها ال تستقيم
أي رأي مخالف أو م���زاج وطباع
م��ع استبعاد ّ
مشاكسة أو مستنكفة ،على االشتباه ،وتحويلها
خصومة ،تمنح أع��داء الحزب مرادهم للنيل منه
متمسكا ً
واستنزافه إعالميا ً وسياسيا ً وتنظيمياً،
ّ
بعدم التعامل بغير روح الجمع واإلجماع.
 كان أمام المجلس األعلى للحزب أحد خيارين،كنت
وهنا أنقل شهادتي الشخصية لمناقشات ُ
حاضرا ً على بعضها وشريكا ً في بعضها اآلخر،
واح��د مثّله رئيس الحزب أسعد ح��ردان ،واآلخر
مثله رفيق دربه الوزير السابق علي قانصو الذي
مثّل الخيار الثاني .بين دع��وة قانصو ورفقائه
لتعديل الدستور وإعادة انتخاب حردان ألنه على
قياس المهام المنتظرة من مؤتمر منحه بنسبة
التصويت ما يشبه اإلجماع ،قبل أن يتبلور خيار
ثالث هو االعتراض على تعديل الدستور ،ومقابله
خيار اش��ت��راط رئيس ال��ح��زب على قبول تعديل
الدستور وانتخابه رئيسا ً لمرة ثالثة أن يت ّم ذلك
أي بشراكة األعضاء
بإجماع المجلس األع��ل��ىّ ،
الذين انتخبوا من أل��وان تجاهر بأنها ال تتفق مع
ثنائي ح��ردان قانصو .وك��ان معلوما ً أنّ األغلبية
الالزمة للتعديل الدستوري متوافرة ،وبالتأكيد
األغلبية الالزمة النتخاب رئيس جديد من اللون
الرئاسي ذاته ،كان على األرجح سيكون قانصو.
فتقابلت ن��زاه��ت��ان حزبيتان قوميتان ،زاهدتان
بالسلطوية .نزاهة الرئيس المؤمن باألطروحة
السياسية واالستراتيجية التي يتبناها قانصو
والتي تقوم على أنّ الحزب في قلب حرب قادها
حردان ويملك مفاتيحها ويقدر وحده على منحها
الزخم األعلى المطلوب ،ولكن المقتنع ب��أنّ هذه
الرئاسة التي يدعوه إليها قانصو والرفقاء الذين
يشكلون أغلبية المجلس األعلى ،ب��دون اإلجماع
ستسبّب ش��رخ��ا ً يطيح بما تحقق ف��ي المؤتمر،
وتعيد خلط األوراق الحزبية بتضييع الفوارق
بين الذين يملكون اجتهادا ً أو طبعا ً مختلفين ،وبين
َم��ن يشتغل ال��خ��ارج بهم ،على ت��ن�� ّوع مصادره،
للنيل من الحزب ،وكانت في المقابل نزاهة يمثلها
قانصو ت��زه��د ب��رئ��اس��ة ستتوالها على األرج��ح

عين الحلوة مجدداً...

على الصعيد األمني ،تطورات بارزة شهدها مخيم عين الحلوة مجدداً،
كان أبرزها سلسلة لقاءات لقيادات فلسطينية مع مسؤولين أمنيين؛ أبرزهم
قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم
بحث ملف المخيمات الفلسطينية في لبنان ،وفي غضون ذلك ،سلم محمد عبد
الرحمن شمندر ،شقيق الفنان فضل شاكر ،نفسه إلى مخابرات الجيش على
مدخل مخيم عين الحلوة ،بعدما كان متواريا ً عن األنظار منذ أحداث عبرا.

ضربة وقائية لمواجهة المخطط

وقالت مصادر في اللجنة األمنية العليا في المخيم لـ «البناء» إن «أربعة
عناصر في مخيم عين الحلوة ينتمون إلى جماعة األسير سلّموا أنفسهم إلى
استخبارات الجيش ،ومن بينهم شمندر ،كما سلمت اللجنة األمنية الجيش 3
عناصر في مخيم المية ومية ينتمون الى تنظيم داعش اإلرهابي متورطين
بقتل شاب سوري واعترفوا بذلك وسلموا المسدس الذي نفذوا به الجريمة».
وأوضحت المصادر أن «حملة تسليم المطلوبين تأتي في إطار الجهود
واإلج��راءات التي تقوم بها استخبارات الجيش واألمن العام بالتنسيق مع
الفصائل الفلسطينية واللجنة األمنية وكضربة وقائية في مواجهة مخطط
التفجير األمني في المخيم الذي يُعمل عليه منذ سنوات عديدة ولم ينجح حتى
اآلن ،بسبب توافر اإلجماع الفلسطيني على رفض التدخل بالشأن اللبناني
الداخلي وال بالشأن السوري ورف��ض االقتتال الفلسطيني  -الفلسطيني
والتنسيق مع األجهزة األمنية اللبنانية».

شاكر في تعمير المخيم

وأكدت مصادر أمنية في المخيم لـ «البناء» أن «فضل شاكر يتواجد في
تعمير عين الحلوة برفقة مجموعة من مناصريه الذين يتقاضون منه أمواال ً
طائلة ،وهذه المنطقة لبنانية إال أنها تابعة للمخيم ،ولكن شاكر تعهّد منذ
دخوله هذه المنطقة بأن ال يعبث بأمن المخيم طيلة وجوده والتزم بذلك
حتى اآلن ويسعى ويتواصل مع إحدى الجهات لتسليم نفسه ضمن شروط،
الفتة إلى أن «الخالف السياسي في لبنان يمنع تسليمه كما أن األجهزة األمنية
الرسمية لم تطلب من اللجنة األمنية العليا في المخيم اعتقاله وتسليمه ولم
تحاول هي القيام بذلك».

شقيقا الجباوي في قبضة الجيش

أمنيا ً أيضاً ،وبعد توقيف اإلرهابي شرف الدين طبيب زعيم «جبهة النصرة»
في القلمون أبو مالك التلي األحد الماضي ،وقع شقيقا المسؤول اإلرهابي في
«داع��ش» حمزة الجباوي في قبضة الجيش يوم أمس ،وهما معن وعبدو
الجباوي ،خالل مداهمات في بلدة عرسال ،وعثر في منزلهما على رمانات
يدوية وذخيرة وأسلحة وعلم لتنظيم «داعش».

�إعالنات ر�سمية

ُبهر القوميون ( ...تتمة �ص)1
هكذا ي ِ
ب��ح��ال ص��رف النظر ع��ن تعديل دس��ت��ور الحزب
وانتخاب حردان ،وتقول إنّ مهمة المجلس األعلى
تقدير ظروف المعركة الفاصلة التي تشارف على
محطات مصيرية ،ويتح ّمل ال��ح��زب مسؤولية
أدوار رئيسية فيها ،ولذلك فعلى المجلس األعلى
أن يتح ّمل مسؤولية خياراته بناء على هذا الحساب
أمام مؤسسات الحزب ،والحقا ً أمام المؤتمر.
 مع السير بتعديل الدستور وانتخاب حردانخ��رج كثيرون يتحدثون ع��ن ع��دوى السلطوية
التي أكلت الحزب القومي ،ويشيرون باإلصبع
إلى حردان كمرجع لإليحاء بالتعديل ،ويرفضون
ك ّل كالم عن ترفعه .ورغم أنني كنت في صورة
نسبية لما جرى تتيح التحدث فضلت الصمت،
ألنّ الكالم سيكون ضعيفا ً في ظ ّل الوقائع التي
تبيح ال��ص��وت العالي ألص��ح��اب االت��ه��ام ،وألنّ
األه�� ّم هو أنّ الحزب ص��ان مؤسساته ليواصل
الطريق ،وج��اء انتخاب ح��ردان رئيسا ً للحزب،
ووقفت أقلية في المجلس األعلى ض�� ّد التعديل
واالنتخاب ،هي األقلية ذاتها التي وضع حردان
ثقله ل��ض��م��ان ف��وزه��ا ف��ي ان��ت��خ��اب��ات المؤتمر،
وق ّررت هذه األقلية وفقا ً لدستور الحزب اللجوء
إلى المحكمة الدستورية للطعن بالتعديل ،وهو
ما انتهى إلى األخ��ذ بالطعن .وهنا ب��دأت مسيرة
ج���دي���دة ،ف���ي ك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل ال��رئ��ي��س المنتخب
وف��ق التعديل ا ل��دس��ت��وري م��ع ق���رار المحكمة،
وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ص��اح��ب هذا
التعديل ،باألغلبية ال�لازم��ة إلن��ج��ازه ،وبمعزل
ع��ن م��ت��اه��ات وج���ود م��خ��ارج التفافية للتمسك
بالتعديل ومفاعيله ،وص��والً إلى إمكانية إعالن
ح��ال ال��ط��وارئ ،أو التحضير لمؤتمر استثنائي
أو سواها من الخيارات ،فق ّرر الرئيس والمجلس
األعلى الرضوخ لقرار المحكمة ،الذي قد يكون
دستوريا ً صرفاً ،وقد يكون سياسياً ،وقد يكون
استدراجا ً من قوى تتر ّبص بالحزب تو ّرطت فيه
المحكمة بحساب تظهير األنا واالستقالل ،لكن
التفسير ال��ذي حكم موقف الرئيس والمجلس
األع��ل��ى ،ك��ان البناء على اعتبار المحكمة قامت
ّ
بغض النظر عن
بمهمتها وفقا ً لما رأته دستورياً،
صحة ال��رأي من عدمه .كما أنّ المجلس األعلى
ق��ام قبلها بمهمته وفقا ً لما رآه تشخيصا ً لحال
الصراع وض���رورات المصلحة الحزبية العليا،
أم��ا التصرف بمعزل عن التحليل فقد ُبني على

وجماعية على هامش طاولة الحوار للوصول الى اتفاق».
واعتبر موسى أن «خلوة آب بمثابة الفرصة األهم واألكبر ،ألن أيّ حل
سيكون صناعة وطنية ويستفيد من دعم الخارج ،لكن لن يأتي الحل من
الخارج المشغول بأزماته والحروب في المنطقة واإلره��اب الدولي وأزمة
المهاجرين» ،ودعا موسى إلى «البحث الجدي بالملفات الخالفية ضمن سلة
متكاملة للحل وليس بالمفرق الذي لم يصل إلى أي نتيجة منذ عامين ال على
صعيد قانون االنتخاب وال رئاسة الجمهورية».

معادلة المؤتمر نفسها :كيف نصون التضحيات
ونحمي مسيرة الحزب ونحول دون استدراجها
إل���ى م��ت��اه��ات وم���س���ارب ت��ح��رف��ه��ا ع���ن بوصلة
الصراع الرئيسية؟ فال يجوز أن يكون اإلقدام
على خيار تعديل الدستور بداعي الحرص على
الموقع من حالة الصراع ،وأن يسقط في المقابل
هذا الحرص في التعامل مع قرار المحكمة ،فكان
االن��ح��ن��اء أم��ام ال��ق��رار المؤسسي واإلع�ل�ان عن
التحضير النتخاب رئيس جديد.
 ق���دّم ال��ح��زب ال��ق��وم��ي على مستوى قادته،ه��ذه ال��م��رة ،قيمة مضافة في السلوك التنظيمي
ال��م��ؤس��س��ي ،وع��ب��رة ف��ي ع��ق��ل م��ؤس��س��ي ن���ادر،
لكنه في السياسة قدّم قيمة مضافة إلعالء شأن
ال��ق��ض��ي��ة ،بتحويلها أح���ادي���ة ح��اض��رة ف��ي اله ّم
الحزبي ،وليس باستخدامها لقسمة الصفوف،
وهذا وفقا ً لمنطق المؤتمر ذاته الذي قاده رئيس
الحزب يمنح المخالفين فرصة االندماج بحيوية
منتظرة منهم منذ ما بعد المؤتمر ،لتفعيل وتنشيط
العمل الحزبي وض��خّ ال��دم��اء التي يمثلونها في
شرايينه ،لكنه بمثل ما يمنحهم فرصة يضعهم
أم���ام امتحان ال يمكن القفز عنه .وف��ي الحالين
ستشكل كيفية التعامل مع ما سينتجه المجلس
األعلى في انتخاب رئيس جديد تفسيرا ًمنطقيا ًلك ّل
ما جرى ،وتضع النقاط على الحروف ،بين كون
المسألة مسألة اجتهاد وم��زاج وطباع مختلفة،
أم أنّ في المسألة أشياء أخ��رى ،يس ّميها البعض
الحاجة لتغيير نهج الحزب ،و َمن هم الذين تقف
قضيتهم عند حدود االجتهاد والمزاج المختلفين،
و َم���ن ه��م ال��ذي��ن سيمضون ف��ي اب��ت��ك��ار عناوين
وقضايا لجعل الحزب ساحة ص��راع ب��دالً من أن
يكون األداة الفاعلة في الصراع األصلي؟
 الرابح في حصيلة هذا السلوك وهذه اإلدارة،وهذه التفاعلية ،سيبقى الحزب القومي وقضيته
ومؤسساته ورفعته ،وال��ن��م��وذج ال��ذي يواصل
رس��م��ه ف��ي المناقبية واالح��ت��ك��ام للمؤسسات،
وارت��ض��اء روح الجماعة مهما ك��ان��ت قوانينها
قاسية ،ومعادالتها مجافية أحيانا ً لما قد يراه
البعض ض���رورة ،ألن��ه م��ن دون روح الجماعة
وبانتصار فوضى ال��ف��ردي��ة ،تسقط المؤسسة
وي��ص��ي��ر ال���ح���زب ع��ص��ب��ي��ة وال��ع��ص��ب��ي��ة سلطة،
والسلطة بمنهجية العصبية ال قضية لها.
ناصر قنديل

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
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أنّ مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء م��ع �دّات وآالت
خاصة ( )Special toolsماركة DILO
لتفريغ الهواء وتعبئة وفحص غاز الـ SF6
ّ
محطات التحويل الرئيسة ،موضوع
لزوم
استقصاء األسعار رقم ث 4د 4404/تاريخ
 ،2016/5/5قد ُمدّدت لغاية يوم الجمعة
 2016/8/12عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين 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.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدّم بها
بعض المو ّردين ال تزال سارية المفعول،
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
للمؤسسة.
عروض جديدة أفضل
ّ
ُتسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2016/7/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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وزارة العدل
إعالن تلزيم تنظيف اإلدارة المركزية لوزارة
العدل وقصور العدل وملحقاتها
(المحاكم المنفردة)
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع

فيه الثالثون من شهر آب ُ ،2016تجري
إدارة المناقصات  -في مركزها الكائن في
بناية بيضون – شارع بوردو – الصنايع
 بيروت ،لحساب وزارة العدل ،مناقصةتلزيم أعمال تنظيف اإلدارة المركزيّة لوزارة
العدل وقصور العدل وملحقاتها (المحاكم
المنفردة).
 التأمين المؤقت :لكل مبنى تأمينمؤقت م��ح�دّد ف��ي الئحة مرفقة ف��ي دفتر
الشرروط.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ُت��ق �دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من وزارة العدل.
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 العليّة
التكليف
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الجامعة اللبنانية معهد العلوم االختماعية
 الفرع األولإعالن تلزيم
ُتجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم القيام
ب��أع��م��ال تنظيف ل����زوم م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم
االجتماعية (الفرع األول).
على أس���اس سعر ي��ق�دّم��ه ال��ع��ارض،
وذلك في مبنى اإلدارة المركزيّة للجامعة
اللبنانيّة  -المبنى الزجاجي مقابل المتحف
الوطني.
الساعة  / 14الرابعة عشر م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه  2016/9/6من شهر
أيلول سنة .2016
لصالح الجامعة اللبنانية معهد العلوم
االجتماعية (الفرع األول).
ُت��ق �دّم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه لدى أمانة سر معهد العلوم
االجتماعية (الفرع األول).
ال��ع��ن��وان :ال��روش��ة  -ش���ارع عبدالله
المشنوق  -الجامعة اللبنانية  -معهد
العلوم االجتماعية  -الفرع األول  -ملك
غندور.
مكتب السيدة :سناء كزما  -أمينة السر.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة العامة إل��ى قلم
ال��دائ��رة اإلداريّ����ة المشتركة ف��ي رئاسة
الجامعة قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من يوم االثنين الواقع فيه ،2016/9/5
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  20تموز 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
د .عدنان السيد حسين
التكليف
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