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حمليات � /إعالنات

اعت�صام و�إ�ضراب عن الطعام في البداوي
ت�ضامن ًا مع الأ�سرى في ال�سجون «الإ�سرائيلية»
أق��ام��ت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في
الشمال ،تضامنا ً مع المعتقلين واألس��رى في سجون
اإلح��ت�لال الصهيوني ،واألم��ي��ن ال��ع��ام للجبهة أحمد
س��ع��دات ،واألس��ي��ر ب�لال كايد المضرب ع��ن الطعام،
خيمة اعتصام وإضراب عن الطعام في مخيم البداوي،
بحضور أعضاء من اللجنة المركزية للجبهة وقيادتها
ف��ي مخيمي نهر ال��ب��ارد وال��ب��داوي ،وممثلي فصائل
المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية ،وأحزاب وقوى
وطنية لبنانية وفاعليات واألسيرين المحررين أنور
ياسين وأحمد األبرص.
بدأ االعتصام بكلمة من مسؤول إع�لام الجبهة في
الشمال فتحي أبو علي ،ثم ألقى ياسين كلمة أكد فيها
«وق��وف األس��رى والمعتقلين المحررين من سجون
االحتالل مع إخوانهم األس��رى ،ومع األسير بالل كايد
المضرب عن الطعام في سجون االحتالل الصهيوني»،
داعيا ً إلى»ضرورة العمل الجاد إلطالق سراح األسرى،
وفضح االنتهاكات التي يقوم بها الصهاينة» ،مطالبا ً
«المجتمع الدولي بالضغط على كيان العدو إلطالق
سراح بالل كايد وجميع األسرى».
ثم ألقى مسؤول ملف األس��رى في لبنان في حركة
«حماس» أبو بكر األس��دي كلمة ،طالب فيها الحركة
وكافة الفصائل «العمل الجاد والدؤوب من أجل إطالق

س��راح المعتقلين واألس���رى م��ن سجون االح��ت�لال»،
داعيا ً إلى «أسر جنود صهاينة واستبدالهم باألسرى
الفلسطينيين».
وأل��ق��ى م��س��ؤول إع�ل�ام ح��رك��ة «ف��ت��ح» ف��ي الشمال
مصطفى أب��و ح��رب كلمة أك��د فيها «وق���وف فتح مع
األسرى وتضامنها معهم إلى حين تحريرهم من األسر
واعتناقهم للحرية».
كلمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -القيادة
العامة ،ألقاها عضو لجنتها المركزية ومسؤولها في
الشمال أبو عدنان عودة الذي أكد «وقوف الجبهة مع
األسرى في قضيتهم العادلة حتى تحقيق أهدافهم في
الحرية ،وعودتهم إلى مكانهم الطبيعي بين شعبهم
وأهلهم».
وأل��ق��ى م��س��ؤول «الجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين» في مخيم ال��ب��داوي عاطف خليل كلمة أكد
فيها «وقوف وتضامن الجبهة مع األسرى والمعتقلين
في معركتهم ضد االح��ت�لال الصهيوني حتى نيلهم
الحرية».
كما ت��ح�دّث م��س��ؤول ال��ن��ادي الثقافي العربي في
مخيم البداوي أسامة العلي وأب��و رام��ي خطار باسم
اللجنة الشعبية في مخيم البداوي ،ومسؤول «الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين» في الشمال أحمد غنومي

دريان التقى الهيئة ال�شعبية العالمية
لدعم غزة
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،وفدا ً من
الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ،في حضور المدير العام صندوق الزكاة في
لبنان الشيخ زهير كبي.
وقال أحمد االبراهيمي باسم الوفد« :سعدنا بزيارة المفتي دريان وناقشنا
خالل اللقاء مواضيع عدة ،كما استمعنا إلى توجيهاته ال سيما في الموضوع
األبرز واالكبر الذي هو دعم الشعب الفلسطيني سواء في غزة او في الضفة
او في كل أراضي الشتات ،وكانت توجيهاته لنا هي ان نستمر في هذا العمل
المبارك .كما بحثنا نشاط واعمال صندوق الخير الذي سيكون بوابة خير
للشعب الفلسطيني كي نفك هذا الضيق عن أهلنا في غزة وفي الضفة ورعاية
شؤون اهل القدس والمقدسيين ،فكانت هذه الزيارة بمثابة الدعم لنا في
عملنا ،اذ ان الوفد كان يمثل اخوة من فرنسا ومن السودان ومن الجزائر ومن
قطر».
اض��اف« :شكرنا سماحته على هذا االستقبال وعلى هذا الدعم المعنوي
والمباشر لنا في عملنا ،سائلين الله عز وجل ان تتكلل جهودنا بالنجاح
والتوفيق لمزيد من العمل لفك الحصار عن إخواننا في غزة ولدعم صمود
شعبنا في فلسطين».

جانب من خيمة االعتصام
الذي ح ّيا «األسرى في سجون االحتالل ،وفي مقدمهم
أحمد سعدات وبالل كايد» ،معتبرا ً أن «الحركة األسيرة
ه��ي المحرك الحقيقي للمقاومة ،وه��ي ق��ي��ادة هذه
المقاومة التي نستم ّد منها عزيمتها ،وحتمية تحقيق
حقوق شعبنا».

وفي ختام االعتصام أعلن كل من عماد عودة ،أبوعلي
فارس ،عاطف خليل ،أبو عدنان عودة ،وعدد من أعضاء
منظمة الشبيبة ولجان المرأة ومؤسسات من المجتمع
الفلسطيني إضرابهم عن الطعام تضامنا ً مع األسير
بالل كايد.

عبدالر ّزاق عر�ض وجمعة
ال�ش�ؤون ال�سيا�س ّية والإنمائ ّية

م�شاورات رو�سية �أميركية ( ...تتمة �ص)1
وكفريا بأحياء حلب الشرقية ،لتر ّد عليه موسكو باالستعداد لهدنة
إنسانية لمدة ثمانية وأربعين ساعة ،ر ّد عليها دي ميستورا بالترحيب
واالستعداد للتعاون .وبينما ي��دور التفاوض على ش��روط الهدنة،
ترى مصادر عسكرية في حلب أنّ التصعيد األممي جاء بسبب بلوغ
وضع الجماعات المسلحة في مناطق العمليات مرحلة حرجة يريد
دي ميستورا إنقاذها من السقوط .ولذلك دعت المصادر إلى ربط
أي اتفاق هدنة ولو مؤقتة وبعنوان إنساني باستقرار
البدء بتطبيق ّ
الجبهات عسكريا ً وإنهاء العمليات التي بدأت قبل يومين ،والتي تحتاج
حتى نهاية األسبوع الكتمال مفاعيلها ،منعا ً لتح ّول الهدنة مرة أخرى
إلى فرصة لترميم وضع المسلحين وتعزيز قدراتهم.
في لبنان ،واصلت «البناء» النقاش الذي بدأته األسبوع الماضي
في الحلقة األولى من البحث حول قانون االنتخاب وصيغة مجلسي
النواب والشيوخ ،فكانت الحلقة الثانية التي شارك فيها الوزيران
السابقان ألبير منصور وزاه��ر الخطيب ومدير الدائرة اإلعالمية
في الحزب السوري القومي االجتماعي العميد معن حمية والباحث
في شؤون اإلحصاء في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين،
وتمحورت حول اإلطار الميثاقي لصيغة مجلسي النواب والشيوخ،
وكان األه ّم في حصيلة مناقشات الندوة في حلقتها الثانية ،تقديم
جواب أولي على السؤال الذي انتهت إليه الحقلة األولى ،حول ماذا
لو وصلنا إلى االستحقاق االنتخابي المقبل بال قانون انتخاب جديد،
فهل نقع في الفراغ أم التمديد الجديد للمجلس النيابي ،أم النتخابات
على أساس قانون الستين ،لترجح كفة الذهاب إلى انتخابات على
أساس القانون القديم ،ومنح األولوية لعدم االنهيار والوقوع في
الفراغ ،بينما توصلت الندوة لحصيلة مزدوجة في تشخيص اإلطار
الميثاقي لصيغة المجلسين ،بالقول بال جدوى البحث إال إذا كان
مجلس النواب وطنيا ً الطائفياً ،ليصير مب ّرر مجلس الشيوخ طمأنة
هواجس الطوائف ،من جهة .ومن جهة مقابلة بتأكيد خالصة أنّ
الوضع الطائفي كان عشية اتفاق الطائف وإقرار صيغة المجلسين
كمدخل للخروج من الصيغة الطائفية للنظام السياسي ،أفضل من
اليوم ،حيث كانت حينها الطوائف اإلسالمية ضاغطة لحساب إلغاء
الطائفية من موقعها المتض ّرر من الصيغة الطائفية المعتمدة في
النظام السائد ،والقوى المسيحية في حال دفاع فكري ودستوري
وميداني ،تعترف بمأزق وفشل النظام الطائفي ،وتكتفي بالتساؤل
عن ضمانات عدم تح ّول إلغاء الطائفية إلى طائفية جديدة للغلبة
العددية ،لتأتي صيغة المجلسين جوابا ً على الحاجتين ،الحاجة
إللغاء الطائفية والحاجة لطمأنة الهواجس ،بينما الموازين الطائفية
اليوم مختلفة ،فالقوى اإلسالمية غير متض ّررة من الصيغة الراهنة
للنظام الطائفي ال��ذي قام على المناصفة ونقل صالحيات رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة إل��ى مجلس ال� ��وزراء وت �ع��ززت م�ع��ه م�ك��ان��ة رئاستي
مجلس ال��وزراء ومجلس ال�ن��واب ،وال�ق��وى المسيحية التي تشعر
بالغبن الطائفي ،ال تزال على خشيتها من تصاعد الغلبة الطائفية
أي صيغة تحت عنوان الالطائفية ،وفقا ً لما تالقى
مع الذهاب إلى ّ
عليه الوزير السابق ألبير منصور والباحث محمد شمس الدين،
بينما شاركهما القيادي القومي معن حمية في توصيف الوضع
األفضل للتيار العلماني عشية الطائف مما هو عليه اليوم ،كقوة
دافعة وحاضرة لصالح مشاريع إصالحية تأخذ البالد إلى مفهوم
المواطنة والدولة المدنية ،بينما خالف ال��رأي في ق��راءة الموازين
الوزير السابق زاهر الخطيب ،مشيرا ً إلى أنّ النظام أفلس ولم يعد
بيده الهوامش التي يحتاجها لتجديد شبابه وجلده ،واالنسداد الذي
يعيشه الواقع السياسي اليوم عدا عن أسبابه اإلقليمية هو تعبير
ع��ن م��أزق ال�ن�ظ��ام ،م��ا سيجعل تعقيد التفاهمات م��ن قلب النظام
الطائفي فرصة للتقدّم نحو صيغة المجلسين التي ال تأخذ من
طريق فريق سياسي أو تكوين طائفي لحساب منافس بل تحقق
الرضا واالطمئنان للجميع .هكذا تكون الخالصة التي تخرج بها
الحلقة الثانية من الندوة ،هي التوافق على أنّ الصعود واالستنفار
اللذين تعيشهما الحالة الطائفية بقدر م��ا يكبح ف��رص اإلصالح

والخروج من الطائفية بإضعاف قوة الدفع الالزمة لتحقيق هدف
بهذا الحجم ،فهو يمنح صيغة المجلسين فرصة التعويض ،بسبب
تكافؤ القوى الطائفية وتحالفاتها ،لتصنع توازنا ً سلبيا ً يعجز معه
ك ّل فريق عن الفوز بمشروعه ،فيصير الفشل المتبادل للمشاريع
المتقابلة طائفياً ،فرصة للسير بصيغة المجلسين ،باعتبارها صيغة
ال تحقق ربحا ً خالصا ً لفريق على فريق ،فهي تثبيت ألرباح ال يمكن
التخلي عنها وارتضاء بخسائر يمكن تح ّملها ،بينما قبول ك ّل فريق
بمشروع خصمه أو منافسه ،تهديد لألرباح التي ال يمكن التخلي
عنها ،وتهديد بخسائر ال يمكن تح ّملها.

فضيحة مسرحية التمديد

شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس ،مسرحية مفضوحة عنوانها التمديد
لألمين العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء محمد خير ،تمهيدا ً للتمديد لقائد
الجيش الجيش العماد جان قهوجي .كان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل
بطل هذه المسرحية ،وعاونه في ذلك رئيس الحكومة تمام سالم الذي
رفض في بداية الجلسة ان يتلو الوزير المعني األسماء الثالثة بحجة عدم
االتفاق عليها قبل طرحها على الوزراء للتصويت عليها ،ورفض أيضا ً رئيس
الحكومة طلب وزيري الحزب التقدمي االشتراكي وائل أبو فاعور وأكرم
شهيب إثارة تعيين رئيس األركان ،لكي ال يفسح المجال لطرح تعيين قائد
لجيش.
وتخ ّوفت مصادر وزاري��ة لـ «البناء» من أن يكون ما شهدته الجلسة
الوزارية أمس ،تمهيدا ً للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ،مشيرة
إلى «أن المشهد كان أمس أشبه بـ «الفرجة» ،متوقعة «أن يصدر وزير
الدفاع قرارا ً بتأجيل تسريح اللواء خير في الساعات المقبلة».

المستقبل يرفض التسمية

وعلمت «البناء» أن إصرار وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر على
طرح األسماء الثالثة وضع وزير الدفاع أمام االمر الواقع .وأشارت مصادر
وزارية لـ «البناء» إلى «أن العميد مروان الشدياق حصل على تأييد الوزراء
محمد فنيش وحسين الحاج حسن وجبران باسيل والياس بوصعب وعبد
المطلب حناوي وسجعان قزي وارتور نظريان .وكذلك الحال مع العميد
صادق طليس ،العميد خالد طرابين اللذين حصال على تصويت الوزراء
أنفسهم» .ولفتت المصادر إل��ى أن الوزيرين المحسوبين على رئيس
الحكومة التزما الصمت واتخذا صفة المتف ّرج؛ فيما أعلن الوزراء اآلخرون
عدم موافقتهم على األسماء الثالثة ،عندها طلب وزيرا التيار الوطني الحر
من وزراء تيار المستقبل التقدم باالسم الذي يريدونه ولن يعترضا ،إال ان
الجواب كان برفض التسمية .في حين أن وزير الثقافة روني عريجي اعتبر
أن التعيين يتطلب أن ال تطرح األسماء في الساعة األخيرة نظرا ً للحاجة الى
دراسة الملفات.

 1771أستاذا ً متعاقدا ً إلى المالك

وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب لـ «البناء» أن هذه
ّ
وتستخف بعقول
الحكومة لم تعد حكومة ،فهي باتت ال تحترم نفسها
الوزراء واللبنانيين معاً .وكان بوصعب نجح امس في الجلسة بإدخال
 1771أستاذا ً متعاقدا ً الى المالك ،بعد نقاش استمر ساعة ونصفا ً بينه
والوزير محمد فنيش من جهة ،ووزي��ر المال علي حسن خليل من جهة
أخ��رى .وط��رح بوصعب في الجلسة الدراسة المستفيضة التي أعدها،
للحاجات الفعلية التي تحتاج وزارة التربية اليها في عام  ،2016والتي
أظهرت أن ال��وزارة بحاجة الى  ،3042لكنها تستطيع تدخل الى المالك
 1771أستاذا ً فقط .ووضع بوصعب مجلس الوزراء أمام ثالثة خيارت:
إما إدخال االساتذة الى المالك ،أو االعالن عن إنهاء المالك والذهاب الى
التعاقد العشوائي ،أو ضرب التعليم الرسمي وإقفال الثانويات الرسمية
ودعا الحكومة الى اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا ً وتبلغه به ليبنى على
الشيء مقتضاه.
وعلمت «البناء» أن وزير المال رفض في بداية الجلسة إدخال هذا العدد
الى المالك من منطلق الكلفة المالية الباهضة جراء األع��داد الكبيرة من
المتعاقدين ،لكن وزير التربية بين له باألرقام وفق الجداول الملحقة أن عدد
المتعاقدين انخفض في عهده ،فعاد ووافق بعد أخذ ورد ،رغم عدم رضا
الوزير خليل على إقرار البند.

خطوات استعراضية كتائبية

وفي ملف النفايات ،أكد مصادر وزارية لـ «البناء» «أن الخطة تطبق مثلما
أقرت في مجلس ال��وزراء» ،مشيرا ً الى «أن وزراء حزب الكتائب كانوا ضد
الخطة بأكملها في مجلس ال��وزراء ،وكانوا في كل جلسة يبتدعون بدعة،

تن�سوا وال ُت�شغلكم ( ...تتمة �ص)1
ال َ
ال �م �ق��اوم��ة ،ال م �ج��رد ت�لام��ذة ن�ج�ب��اء وح �س��ب ،فيكفي
صناعة الصمود الخارق واألسطوري في ظل حصار
قاتل وحرب حارقة ،وليس من حولهم منفذ للماء وال
لليابسة إال وف�ي��ه للسعوديين إص �ب��ع ،وف��ي سمائهم
لم يبق للطير مكان بعدما احتلته القاذفات السعودية
و«اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،وب�ق��ي لهم ف��ي ال�ب��ر ال �ق��رار ،وفشلت
كل المحاوالت في التقدم ألبعد مما بلغت كل الغزوات
األجنبية ،من العثمانيين واإلنكليز الذين لم يتمكنوا
وبعض من جوارها في جنوب
من تخطي خطوط عدن
ٍ
اليمن ،ويكفي ما تمكنوا من إثباته في حنكة السياسة
بتوقيت استيالدهم للمجلس السياسي ال�ح��اك��م ،في
توقيت ال��ذك��اء االستراتيجي مع اق�ت��راب بلوغ الحرب
النهايات ،وفي تمسكهم بالسعي لحل سياسي يحتكم
لصناديق االق�ت��راع ،وم��ا أظهروه من شجاعة وحسن
تد ّبر يوم الزحف إلى صنعاء ومن ثم بلوغ باب المندب،
وع��دن ،وما يفعلونه اليوم في رسائلهم النارية ضمن
محافظات اليمن السليبة في جيزان ونجران وعسير.
 لليمن َد ْينٌ في أعناق كل ح ّر بين العرب وفي العالم،ولليمن قضية ،ولليمن هوية ،لكل ذلك لليمن ألف تحية.
ناصر قنديل

واليوم ينقلون استعراضاتهم إلى الشارع» .وأش��ارت المصادر إلى «أن
استمرار الكتائب بهذه التصرفات من شأنه أن يراكم النفايات من جديد في
شوارع المتن وكسروان».
وأكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ،في مؤتمر صحافي« ،أن
جبل النفايات في برج حمود يجب أن تتم معالجته ألن الغازات السامة
والدخان ستبقى تصدر عنه حتى لو بعد  20عاماً» .واشار الى «ان سوكلين
ستطمر  96بالمئة من طن النفايات من دون فرزها في مكب برج حمود ما
سيؤدي الى أوبئة وأمراض بسبب التلوث ،وستطمر على مدى  4سنوات من
منطقة سيتي مول الى مرفأ بيروت» .وقال« :في كل طن نفايات هناك 35%
مواد قابلة للتدوير ،هذه النسبة حلها سهل ،بمجرد فرزها يمكن أخذها
الى معامل مستعدة لدفع ثمنها إلعادة تدويرها ،و 45%هي مواد عضوية
كالفواكه والخضار واللحوم ،ويبقى  20%من النفايات أي العوادم كفرش
المنازل والكراسي والمحارم وهي ال تل ّوث ،لذا يمكن طمرها من دون أي ضرر
بيئي .وبالتالي يمكننا إعادة تأهيل الجبال التي تكسرت بسبب الكسارات
من خالل العوادم الباقية من النفايات» .وأكد الجميل «أن البدائل عن مكب
برج حمود سهلة وهي موجودة في خطة شهيب وتتعلق بـ «ال مركزية»
النفايات».

شكري تفاجأ بانشغال اإلعالم بزيارته

إلى ذلك بقيت مفاعيل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري في
الواجهة ،رغم أنها لم تحمل أية مبادرة توفيقية بين المكونات السياسية.
أكد مصدر مطلع على زيارة شكري لـ «البناء» أن الزيارة كانت مقررة في
وقت سابق ،لكنها تضاربت مع مواعيد وزير الخارجية جبران باسيل .وإذ
اشار الى ان زيارة شكري بروتوكولية ال اكثر وال اقل ،لفت إلى «أن الزائر
المصري تفاجأ بانشغال واهتمام االعالم اللبناني بزيارته ووضعها تحت
خانة الحراك المصري لحل ازمة الرئاسة اللبنانية وتحميلها أكثر مما
تحتمل ،فسارع الى انتهاز الفرصة وتسليط الضوء على دور وهمي لبالده،
رغم أنه يعلم أن بالده عاجزة عن تقديم مبادرات رئاسية وغير رئاسية».
ولفت إلى «أن ال ثقل سياسي لمصر في لبنان ،فضالً عن أن مَن يطرح حلوال ً
من المفروض أن يكون على مسافة واحدة من المك ّونات كافة ،ويستمع
الى آراء جميع القوى السياسية وال يستثني مكونين أساسيين كحزب الله
والنائب وليد جنبالط».

ظروف انتخاب عون آخذة في االكتمال

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أثناء احتفال
حزبي« ،أننا نقوم بما يجب أن نقوم به من أجل إخراج لبنان من أزماته ،وال
سيما بالنسبة الى أزمة الشغور الرئاسي ،وإن على الفريق اآلخر أن يحسم
قراره لتحرير لبنان من اعتقال رئيس الجمهورية الذي أجمعت اآلراء عليه،
أال وهو الجنرال ميشال عون» ،معتبرا ً أن «ظروف انتخاب الجنرال عون
رئيسا للجمهورية آخذة في االكتمال».

ترتيب ملف اإلسالميين

تتواصل عمليات تسليم مطلوبين من مخيم عين الحلوة الى مخابرات
الجيش .سلّم الفلسطينيان ابراهيم عطية واحمد ورد أم��س ،نفسيهما
الى مخابرات الجيش في الجنوب عند حاجز مخيم عين الحلوة لتسوية
أوضاعهما وتخليص ملفهما األمني.
أ ّك��دت مصادر أمنيّة لـ «المركزية» أنّ وتيرة التوقيفات سترتفع في
األيّام المقبلة ،إذ ثمة عددا ً كبيرا ً من المطلوبين  -لبنانيين وفلسطينيين
 سيقومون بتسليم أنفسهم إلى مخابرات الجيش إلنهاء ملفاتهم األمنية،أشارت إلى أن من الصعب أن يسلّم المطلوبون من كبار المتشدّدين الذين
في ح ّقهم أحكام إعدام أنفسهم ،لكن ثمة اتصاالت تجري مع فضل شاكر
المتواري في تعمير عين الحلوة لتسليم نفسه.
وأشارت مصادر مراقبة لـ «البناء» إلى رائحة ترتيب ما لملف اإلسالميين
له مرتكزات أمنية متفاهم عليها بين االجهزة االمنية ،وهذا من ِ
شأنه ترييح
ملف اإلسالميين بكل تعقيداته سواء بتسليم مطلوبين ،تسريع محاكمات،
تجفيف ملفات المحكمة ،وتسهيل بعض اإلخ�لاءات على غرار قضية أحد
قادة المحاور زياد علوكي» .وسألت المصادر كيف يصرف ما يحصل في
السياسة؟ مقابل ماذا يجري إقفال هذا الملف؟ هل سيتم اللجوء الى إدارة
سياسية جديدة في الحملة على اإلرهاب ،تقوم على لغة المطرقة بالضغط
على مَن ال يزال يسعى الى تجنيد خاليا من جهة ،ومن جهة أخرى محاولة
معالجة قضايا وتحويلها الى قضايا معزولة تستخدم ضد هذا االرهاب
وبيئته الحاضنة؟ وهل ما يجري صفقة متكاملة لها ضفتان ،بدأت تظهر
مالمح الضفة األولى تمهيدا ً لمالمح الضفة الثانية؟ ام انها مجموعة عناصر
منعزلة عن بعضها البعض يجري العمل على تحويلها الى سياق؟ ودعت
الى االنتظار ما إذا كان هناك قرار باستكمال ملف اإلسالميين.

العروبة الحوارية (تتمة �ص)1
التيارات واألفكار والجماعات ،ال يمكن ألي هوية أن
تكون جامعة إالّ إذا قامت على الحوار بين مكونات
األ ّمة ،وال يمكن أن تكون حضارية إالّ إذا ارتكزت على
حوار يحقق التراكم بين المراحل الحضارية التي
م� ّرت بها األ ّم��ة ،والتي تعت ّز بأنها وريثتها جميعا ً
منذ أق��دم العصور ،وال تكون «العروبة مؤمنة» إالّ
إذا كانت تفاعالً حواريا ً بين مشكالت األرض وقيم
السماء ،السيّما في أرضنا العربية ،حيث نزلت
رس��االت السماء ،وال تكون «العروبة نهضوية» إالّ
س نهضة األمم والشعوب وهو
إذا كانت م ّتصلة بأ ُ ِّ
الحرية ورأس الحرية الحوار ...وال تكون «العروبة
ديمقراطية» ،إذا لم تنطلق من فكرة ال��ح��وار ،وال
تكون «عروبة تقدمية» إذا لم تتصل بلغة العصر أي
الحوار.
وحين ن��ؤ ّك��د م��ع البعض على أن ال��ع��روب��ة هي
نحصنها من هوس العرق والدم،
هوية ثقافية« ،لكي
ّ
ونج ّنبها مزالق العنصرية ومهاوي الفاشية ،فإنما
لنؤ ّكد تالزما ً عميقا ً بين الثقافة والحوار ،فاألولى تتألق
بالحوار ،فيما الحوار يزدهر بالثقافة»...
وبهذا المعنى ال يمكن «للعروبة الحوارية» أن
تستقيم مع اإلقصاء أو اإللغاء أو االجتثاث ،أو بالطبع
مع االستبداد والغلو والتطرف والتوحش وال مع
االحتراب األهلي والحروب البينية بين أبناء األمة
الواحدة ،والذي يأخذ حينا ً شكل «التخوين» باسم
الوطنية ،وحينا ً آخر شكل «التكفير» باسم الدين.
إن «العروبة الحوارية» هي النقيض لكل نزعة

إلغاء اإلقصاء أو نحر أو إلغاء تقوم باسم الدين ،أو
المذهب ،أو اإليديولوجيا ،أو حتى القومية إذا أخذت
منحى عنصرياً.
بل بهذا المعنى ال تكتمل عروبة العربي ،كفكرة
تكامل وحدوي ،وكهوية تنطوي على مشروع نهوض،
إذا لم يكن العروبي ح��واري�اً ،أي قابالً بوجود رأي
آخر أو معتقد آخر ،أو رؤية أخرى وقادرا ً على الحوار
والتفاعل والتكامل معها...
وليس عروبياً ،حسب هذا الوصف للعروبة ،مَن
ال يرى في غيره إال السلبيات ،ويتعامى عما فيه من
إيجابيات ،بل إن كثيرا ً من المصائب حلّت بعروبيين
وغير عروبيين ،أحزابا ً وجماعات وأنظمة ،حين وقعوا
في أسر نهج التف ّرد بديالً عن التشاور ،وفي عقلية
إلغاء اآلخ��ر ب��دال ً من منطق التكامل معه ،فاحتدمت
الصراعات البينية ،واشتعلت الجبهات الداخلية،
وتم ّزقت المجتمعات الوطنية...
وإذا كان متوقعا ً من غير العروبيين أن يسقط في
فخ التف ّرد وإلغاء اآلخر ،فليس مسموحا ً لحَ مَلة راية
العروبة الجامعة أن يسقطوا من حسابهم أي فئة
أو جماعة مهما كانت بعيدة عن العروبة ورافضة
لالنتماء العربي بمعناه الواسع ...فالعروبي مسؤول
عن كل أبناء الوطن العربي الكبير حتى ولو رفضوا
العروبة كهوية لهم ،فال إكراه في الهوية كما ال إكراه
في الدين .بل إن العروبة الحوارية هي عروبة اإلنسان
واإلنسانية منطلقها اإلنسان وغايتها المساهمة في
الحضارة اإلنسانية.

الحوار هنا ليس وسيلة للتخاطب مع اآلخر فحسب،
بل هو بالنسبة لنا كعرب مسألة تصب في جوهر
تماسكنا المجتمعي ،بل في صميم هويتنا العربية
الجامعة...
قد يبدو هذا الكالم مثاليا ً وطوباوياً ،لكن كل بديل
آخر عن الحوار قاد ويقود إلى حال من المأساوية
والكارثية ،بل الى االحتراب الذي ال نهاية له...
ال��ح��وار ،حتى ول��و لم ي��ؤ ِّد إل��ى نتيجة أفضل من
الالحوار ،ألنك في الحالة األول��ى أي الحوار تحافظ
على الواقع الراهن في أسوأ االحوال ،فيما تذهب في
الحالة الثانية إلى ما يشبه الجحيم...
في ظ ّل «العروبة الحوارية» تجد نفسك في حوار
مع كل صاحب رأي آخر أو عقيدة أخرى أو مذهب آخر،
بينما في غياب الحوار تجد نفسك في حروب مستمرة
حتى مع أقرب الناس إليك...
الحوار سبيل المجتمعات إلى الوحدة ،وهو طريقها
إلى الحرية ،وبه ترسم األمم دروبها إلى المشاركة
الحقيقية بين كل أبنائها ومك ّوناتها...
الحوار يم ّكننا من أن نعمل سويا ً حول كل ما نتفق
عليه ،كما يم ّكننا من أن نعذر بعضنا بعضا ً فيما
نختلف عليه ...الحوار هو ال��ذي يجعلك تعتبر أن
رأيك صواب يحتمل الخطأ ،ورأي غيرك خطأ يحتمل
الصواب ،كما قال يوما ً اإلمام الشافعي.
ألسنا أ ّمة «جادلهم بالتي هي أحسن».

معن ّ
بشور

عبد الرزاق مستقبال جمعة
أعلنت «حركة اإلص�لاح والوحدة» في بيان ،أنّ رئيسها الشيخ ماهر
عبد الر ّزاق استقبل في منزله في بلدة برقايل ،مستشار الرئيس نبيه ب ّري
الدكتور زكي جمعة ،بحضور علماء من الحركة والوفد المرافق للدكتور
جمعة ،وكان استعراض ألبرز الملفات السياسيّة اإلقليميّة والمحليّة،
والتحضيرات المقبلة لمواجهة ومواكبة تط ّورات األوض��اع السياسيّة
اإلقليميّة واللبنانيّة ،إلى ملفات الخدمات في المناطق اللبنانية وال سيّما
منطقة عكار ،حيث جرى البحث في تفاصيل مه ّمة لخدمة عكار وأهلها،
وتوافق الجانبان على ضرورة دعم الجيش والمقاومة والوقوف خلفهما،
أل ّنهما مصدر أمننا وانتصارنا».
وأ ّكد عبد الر ّزاق «الدور الكبير الذي يش ّكله الرئيس ب ّري على كل األصعدة
وخصوصا ً الداخلية والخارجية ،وما يبذل من جهد خاص ومسؤول»،
مشيرا ً إلى أنّ «الحوارات التي يديرها الرئيس ب ّري هي التي حافظت على
لبنان ووحدته اإلسالمية والوطنيّة ،وأ ّمنت االستقرار».

الأ�سعد :ال�شارع في حال غليان
يقارب االنفجار
أ ّكد األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي معن األسعد في تصريح ،أنّ
«ال ضرورة لمبادرات وطروحات محليّة أو خارجيّة لولوج الحل في لبنان،
ولمساعدة اللبنانيّين على انتخاب رئيس للجمهوريّة ،أل ّنها ال تعدو كونها
مسرحيات إلهائيّة».
أض��اف« :يكفي أن ي ّتفق األفرقاء اإلقليميّون والدوليّون وإعطاء أوامرهم
للطبقة السياسيّة المرتهنة لهم حتى تن ّفذ األوامر من دون قيد أو شرط ،وبسحر
ّ
لتدخل الدول في موضوع انتخابات رئاسة
ساحر» ،منتقدا ً «األسلوب المهين
الجمهوريّة ،وكأ ّنها سلطة وصاية على لبنان ،ألنّ طبقته السياسيّة قاصرة
وعاجزة» ،مح ّمالً «المسؤولية لهذه الطبقة التي أوصلت لبنان إلى حال اإلفالس
السياسي بعد أن رهنت قرارها للخارج».
وسأل« :أليس من حق اللبنانيّين معرفة مضمون المبادرات التي ُتطرح إلاّ
اذا كانت تتض ّمن توزيع المناصب والمواقع والحصص بذريعة الحفاظ على
حقوق الطوائف والمذاهب؟».
والنقابي المتصاعد ،يؤ ّكد أنّ الشارع في حال
الشعبي
ورأى «أنّ الحراك
ّ
ّ
غليان يقارب االنفجار» ،داعيا ً «اللبنانيّين إلى الخروج من تبعيّتهم وارتهانهم
للطبقة السياسيّة المتو ّرطة في الفساد».
ّ
المؤسسة
التدخل في شؤون
ودعا األسعد «الطبقة السياسيّة إلى عدم
ّ
العسكريّة ،وكفى استخفافا ً بعقول اللبنانيّين لجهة إعالن هذه الطبقة عن
حصص لها داخل هذه المؤسسة التي هي لكل اللبنانيّين ،والضامنة ألمنهم
المؤسسة
واستقرارهم وسلمهم األهلي» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه «لن يكون هناك فراغ في
ّ
العسكرية ،وإذا تع ّذر التعيين فالتمديد أفضل ،بل وضرورة في هذه المرحلة
الصعبة».

�إعالنات ر�سمية
كهرباء لبنان
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أنّ مهلة تقديم
العروض العائد إجراء لتأمين ونش للقيام
بأعمال رفع حاويات وعربات قطار في معمل
الجية الحراري ،موضوع استقصاء األسعار
رقم ث 4د 6831/تاريخ ،2016/7/16
قد مدّدت لغاية يوم الجمعة 2016/9/2
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
أسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
 أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأنّ العروض التي سبق وتقدّم بها
بعض المو ّردين ال تزال سارية المفعول،
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2016/8/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1575
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد ق��اس��م الحسين لمو ّكله
معروف حسين إسماعيل شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  70سيني.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حمزه حمزه سند تمليك بدل
ضائع للعقار  2924دير الزهراني.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حلمي رشيد عبدالرسول
قبيسي لمورثه رشيد عبدالرسول قبيسي
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  28زبدين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب نعيم أمين علي أحمد بوكالته عن
شادية جميل نحلة لمورثتها زينب خليل
سلطان شهادة قيد بدل ضائع للعقار 309
كفررمان.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد سلمان م��ازح بوكالته عن
حسين محمد سالمي بصفته مشتري من
البائع مالك العقار نسيمه أحمد حجيج
ش��ه��ادة قيد ب��دل ض��ائ��ع للعقار 1352
ديرانطار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

