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حمليات � /إعالنات

�سعد ك ّرر رف�ضه �إدخال النفايات �إلى �صيدا
وا�ستقبل ً
وفدا من جمعية الم�شاريع
استهجن األمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد في
تصريح أمس «الكالم المنسوب لرئيس بلدية صيدا والمتعلق بحصول رئيس
البلدية على موافقة سعد بإدخال نفايات إلى معمل المعالجة في صيدا من
خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني» .نافيا ً نفيا ً باتا ً أن «يكون أي كان
قد طلب رأيه حول هذا الموضوع ،وكرر رفضه القاطع الستقدام أي كمية من
النفايات إلى صيدا».
واعتبر أن «الزج باسمه من ضمن الفاعليات التي قيل إنها قد وافقت على
استقدام النفايات إلى صيدا ما هو إال محاولة مكشوفة لتشويه موقفه الثابت
والرافض لهذا األمر ،وهو أيضا ً موقف الجمعيات البيئية والمنظمات الشبابية،
فضالً عن كونه يعبر عن رأي غالبية سكان المدينة ،وهذا الموقف ليس ناتجا ً
عن اعتبارات محلية أو مناطقية أنانية ضيقة ،بل يستند إلى ركائز موضوعية
بيئية وصحية وفنية».
وأشار إلى أن «االدعاء بأن المعمل قد توصل إلى تحقيق صفر عوادم ،وأن
طاقته تصل إلى  500طن من النفايات يومياً ،هما إدعاءان ال يستندان إلى أي
دليل .ولقد كنا قد طالبنا بتكليف مختصين وناشطين بيئيين للرقابة على
أنشطة المعمل ،والتأكد من مستوى األداء ،وإعداد تقرير عن ذلك ،وقبل أشهر
عدة أخبرتنا الجهات الرسمية المعنية أنه قد تم استدراج عروض لهذه الغاية،
كما أخبرتنا أن المناقصة قد رست على شركة معينة جرى تكليفها بهذه المهمة،
غير أنه لألسف الشديد ،لم يقم المسؤولون المعنيون في البلدية والمحافظة
بمتابعة المسألة ،وتم إجهاض موضوع الرقابة على أداء المعمل».
وكرر المطالبة «بضرورة وجود رقابة على نشاط معمل معالجة النفايات
والضغط على إدارت��ه بدفعها إلى معالجة مشكلة تسرب الروائح الكريهة
والغازات الضارة ،ومن أجل وضع حد نهائي لرمي النفايات في الحوض
البحري بذريعة العوادم والردميات .وإذا كان استقبال المعمل لنفايات اتحاد
بلدية صيدا الزهراني تنتج عنه كل هذه األضرار ،فكيف إذا استقبل هذا المعمل
كميات إضافية من النفايات في ظل غياب مطمر صحي؟».
من جهة أخرى استقبل سعد في مكتبه في صيدا ،وفدا ً من جمعية المشاريع
الخيرية اإلسالمية برئاسة الشيخ رويد عميش ،وتداول المجتمعون المستجدات
على الساحة اللبنانية عموما ً وعلى الساحة الصيداوية خصوصاً.

بلدية مجدليون

وف��ي موضوع النفايات سطر مراقبو وزارة الصحة في صيدا ،في ظل
استمرار أزمة النفايات وتنفيذا ً لتوصيات لجنة الطوارئ الصحية وبناء على
توجيهات وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور ،محضر ضبط في حق بلدية
مجدليون ،بعد الكشف على أحد المكبات العشوائية في خراج البلدة ،حيث
تبين أن النفايات تجمع وتحرق دوري��ا ً قرب المناطق السكنية ،ما يعرض
صحة المواطنين للخطر والتلوث.
من جهته ،نفى رئيس بلدية مجدليون بطرس صليبا في بيان «نفيا ً قاطعا
مسؤولية البلدية عن مثل هذه األعمال» ،الفتا ً إلى أنها في طليعة الرافضين
لمبدأ حرق النفايات ،كما أنها عضو في اتحاد بلديات صيدا  -الزهراني ،وأن
نفاياتها تجمع يوميا ً من قبل شركة  NTCCوال نفايات متراكمة تستدعي
حرقها.
وجه المراقبون الصحيون في بعلبك إنذارا ً إلى بلدية النبي عثمان،
إلى ذلكّ ،
بوجوب التوقف الفوري عن حرق النفايات بعد ورود شكاوى في حقها.

حردان ا�ستقبل ( ...تتمة �ص)1

رو�سيا بين اتفاقين ( ...تتمة �ص)1
التابعة للحكومة ال��س��وري��ة ،وال��ق��وات المسلحة
للجيش العربي ال��س��وري ،ويشير إل��ى أن سالح
الجو الروسي وسالح الجو التابع للجيش العربي
ال���س���وري وال���ق���وات ال��م��س��ل��ح��ة للجيش العربي
السوري سيواصلون الحرب ض ّد «جبهة النصرة»
و«داع���ش» ،وفي فقرات عديدة يتحدّث عن ثالث
قوى يمنحها شرعية متوازية هي الجيش العربي
السوري والتحالف الذي تقوده واشنطن للحرب
على «داع���ش» ،والحضور العسكري الروسي،
وهذا القرار يقضي على اآلمال التركية والسعودية
و«اإلسرائيلية» بض ّم «جبهة النصرة» إلى العملية
السياسية ،بعد جهود مضنية لهذا الغرض لم تكن
واشنطن بعيدة عنها ،وك�لام رئيس مخابراتها
السابق ديفيد بترايوس عن «النصرة» ضرورة
����ي ع��ل��ى ذل���ك،
ل��ل��ح��رب ع��ل��ى «داع������ش» ش��اه��د ح ّ
و«النصرة» هي القاسم المشترك بين المشاريع
الثالثة التي استهدفت سورية ،تقسيما ً أو تطييفا ً
أو استتباعا ً للسلطان ،وهي الجسر الجامع األكبر
عسكريا ً وبشريا ً بين مناطق سيطرة الجماعات
المسلحة ،التي ن���ادرا ً م��ا تمتلك إح��داه��ا سيطرة
منفردة على جغرافيا تستطيع فيها فرض وقف
للنار ،فيضع هذه الجماعات بين خياري االلتحاق
بـ»النصرة» أو المواجهة معها كثمن لالنخراط في
أي عملية سياسية واإلفادة من وقف النار.
ّ
 ال��ق��رار ي��ض��ع روس��ي��ا أم���ام ات��ف��اق��ي��ن ،واحدمع أميركا يدخل بداياته وآخ��ر مع سورية يبدأ
بجني الثمار ،والقرار يضع سورية أمام حربين
وع��م��ل��ي��ت��ي��ن س��ي��اس��ي��ت��ي��ن ،ح����رب ع��ل��ى اإلره����اب
المتعارف عليه ممثالً بفرعي «القاعدة»« ،النصرة»
و«داعش» ،وحرب على أخواتهما الذين سيحيّدون
أنفسهم من خ�لال وق��ف النار ،وعملية سياسية
تنسجم م��ع ال��ق��رار األم��م��ي وص���والً النتخابات
نص
نيابية برعاية أممية ،وعملية سياسية أخرى ّ
عليها الدستور وحدّد لها استحقاقاتها.
 روسيا وسورية أدارتا الصعب من المواجهةالعسكرية والسياسية حتى بلغتا هذه اإلنجازات،
وهما واثقتان من أنّ ما أنجز عائد للتضامن والثبات
والتضحيات ،وليس عطاء وكرم أخالق من خصم
أو عدو ،ولو تموضع عند خط التسويات كما هو

حال واشنطن ،وأنّ ما هو آتٍ أق ّل كلفة طالما ت ّم
الحفاظ على مستوى التناغم والتفاهم والتضامن
ذات���ه .ف��س��وري��ة وروس��ي��ا ت��درك��ان أنّ واشنطن
باعت حلفاءها الذين فشلوا في إيصال حربها
وحربهم إل��ى النصر ،فتبدّد رأس المال وصار
ديونا ً عليها فوائد ،يتقاذفون كرتها ،بينما تحققت
فوائد األرب��اح لسورية وروسيا وإي��ران بفضل
رأسمال هو التحالف القائم على المبادئ ،وما من
عاقل يفرط برأس المال طلبا ً للفوائد ،ويعرفان أنّ
السياسة ليست إدارة التحالفات التكتيكية بين
حليفين استراتيجيين ف��ذل��ك تحصيل حاصل،
إنما هي إدارة خالفات تكتيكية تنشئها المواقع
المتباينة لحليفين استراتيجيين ،كما قد تظهر
مقتضيات المرحلة المقبلة ،كما أنّ السياسة
ل��ي��س��ت إدارة خ��ل�اف ت��ك��ت��ي��ك��ي ب��ي��ن خصمين
استراتيجيين ،فذلك تحصيل حاصل أيضاً ،بل
إدارة تفاهم تكتيكي بين خصمين استراتيجيين
كما تطرح مقتضيات العالقة األميركية الروسية
المستجدّة.
 س��ت��خ��وض س���وري���ة ح��ر َب��يْ��ه��ا بالتقسيط،فتستثمر انتصاراتها العسكرية برصيد سياسي
عسكري للحسم م��ع «ال��ن��ص��رة» ،وف��رز أخواتها
ووضعهم في الخيارات الصعبة ،ريثما تتوافر
ش����روط م��واج��ه��ة أخ����رى س��ي��اس��ي��ة أو أم��ن��ي��ة أو
عسكرية ،خصوصا ً مع فرضيات واقعية لتبديل
األسماء ،وانزياحات بين الكيانات للحفاظ على
ب��ن��اه��ا ،وت��ت��ف��ه��م س��وري��ة مقتضيات م��ا أنجزته
روسيا ومقتضياته ،وموسكو ستتف ّهم مقتضيات
العملية السياسية الدستورية لسورية بإجراء
االنتخابات التشريعية في موعدها ،وعندما يحين
أوان العملية السياسية الثانية التي يفترض أن
يسفر عنها الحوار برعاية أممية ،وال يزال متعثراّ،
لك ّل حادث حديث.
 ال���ف���ارق ب��ي��ن ق��ي��م وم��ع��اي��ي��ر ح��ل��ف سوريةوروس��ي��ا وإي����ران م��ن ج��ه��ة ،وم��ق��اي��ي��س وقواعد
حلف واشنطن مع تركيا والسعودية و«إسرائيل»،
هو الفارق بين حلف األح��رار وتحالفات األذالء
والتابعين.
ناصر قنديل

وحضر اللقاء إل��ى جانب ح��ردان رئيس المكتب
السياسي المركزي في «القومي» الوزير السابق علي
قانصو ،مدير الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية
وعضو المجلس األعلى قاسم صالح.
ج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ت����داول ف��ي األوض����اع على
الساحتين اللبنانية والقومية ،فأكد الجانبان
حرصهما الشديد على تحصين الساحة اللبنانية
بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا ،وعلى أهمية
الحوار وتعزيز االستقرار واالبتعاد عن الخطاب
التوتيري والدفع باتجاه إنجاز االستحقاقات ،وفي
مقدّمها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية.
وش��دّد الجانبان على ض��رورة تح ّمل الحكومة
مسؤولياتها وقيامها بواجباتها ،لجهة إيجاد الحلول
الناجعة للمشكالت والقضايا االقتصادية والتنموية
والمعيشية والبيئية التي تثقل كاهل المواطنين،
والتوصل سريعا ً إلى معالجات جذرية لك ّل القضايا
والملفات ،ال سيما مشكلة النفايات ،وما رشح عنها
من روائ��ح صفقات ،وبما لها من تداعيات خطيرة
على صحة اللبنانيين وحياتهم وعلى السياحة

ٌ
�سعودي ( ...تتمة �ص)1
جنون
ٌّ
في كل األحوال األوامر بالتوتير صدرت من أمراء
المملكة اليائسين والمحبَطين من النتائج التي تح ّل
بهم ،والقلقين من األخطار المقبلة.
فعلى ال��رغ��م م��ن أنّ م��وق��ف وزي���ر الخارجية
اللبناني في الجامعة العربية وف��ي قمة المؤتمر
اإلسالمي في الرياض كان منسجما ً مع سياسة حياد
لبنان وبالتوافق مع رئيس الحكومة نفسه ،لكن تم
استدعاؤه ليولد طاقة الزمة للتوتير ،ثم سحب الهبة
السعودية للجيش اللبناني رغم االلتباسات الكثيرة
التي ثارت حولها ،وبث قناة العربية فيلما ً يتعمد
اإلس��اءة للسيد حسن نصر الله لتسخين األج��واء
إيذانا ً بالمواجهة ثم استقالة وزير العدل واجتماع
حلفاء السعودية ،وبيانات صدرت من جهات دينية،
وما تنبأ به وزير الداخلية بأن اآلتي أعظم ،كل ذلك
يندرج في إطار الجنون السعودي الذي يخيّرنا بين
السلّة وال ِّذ ّلة وهيهات منا ال ِّذ ّلة!
ِّ
نحن وكل القوى اإلسالمية والوطنية وعلى مدى
سنوات الصراع مع العدو اإلسرائيلي لم نخضع
ونركع لشروطه وإمالءاته حين أراد م ّنا أن نسلّم
ونو ّقع له صك االعتراف والهزيمة.
وأرادت السعودية ومعها دول غربية وعربية
متعددة ،وبأساليب التهديد والوعيد ،أن نضعف
أم��ام ا ل��م��ال و م��غ��ر ي��ات السلطة ل��ق��اء التخلي عن

على حافات الوجع( ...تتمة �ص)1
الظروف فصول موجعة من العبث السياسي والفكري،
وتغلّفه مشاهد الظالمية التي باتت سيالً ال يتوقف ،يأخذ
معه كل ما راكمته األم��ة تحت عناوين الكفاح الوطني
والنضال القطري ،وإن طغت عليه النرجسية واإلعجاب
بالذات ،ويُطيح بكل ما أنجزه الفكر العربي والقومي في
سنوات ربيعه وصيفه وحتى خريفه في ظالل من الشك
في الذات والوجود والمصير والهوية ،واألخطر أنها لم تعد
مجردة من ذاتها فحسب ،بل أيضا ً من أي داللة أو معنى في
ظل موجة من التلوث الفكري والسياسي الممزوج بكثير من
التطاول ،وربما االستطالة ال َم َرضية.
الفارق أن الذكرى التي كانت تمر بدائرة النسيان وسط
انشغال متع ّمد أو غير متع ّمد بقضايا وهوامش جزئية
وأحيانا ً قطرية بحتة ،تبدو ه��ذه المرة خ��ارج التداول
بحكم األمر الواقع المزري ،وحالة التشتت التي تضيف
إلى حديث الهم القومي المزيد من العثرات والمخاوف،
وأحيانا ً التشكيك في جدوى الوقوف على أطالل لم َ
يبق
منها ما يمكن للعين العربية أن تراه ،وما يمكن للذاكرة

العربية أن تستعيده ،حيث تح ّول مجرد أشالء وبقايا نتف
ال نكاد نل ُمسها بين تراكمات ما ح ّولته األحداث العاصفة
إلى مجرد أث ٍر بعد عين.
واالختالف أيضا ً أن األعداء الذين عادوا ليشهروا عداءهم
باللبوس نفسه ،وبالمعيار عينه ال يكتفون بتعديل في
المواصفات ،وهم مدججون بخرائط األطماع بل يلهثون
الختطاط إحداثيات مشهد ال يتوقف عند ح��دود تغيب
الذاكرة أو حتى اقتالعها وبعثرة ما تحطم منها بحكم األمر
الواقع ،بل يريدونها أن تزرع عنوة وفي المكان ذاته صورة
مشوهة بديلة ونسخة م��زورة ،تزيد حالة الخلل وتفاقم
النظرة السلبية إلى تجارب تقتفي اليوم الحد األدنى من
إمكانية الحديث ولو مواربة ،حتى إن اإلشارات الرديفة أو
البديلة تغيب قسريا ً أيضا ً وباالضطهاد ذاته.
بالتأكيد ال تحتاج المقاربة اليوم إلى قرائن وأدلة ،وقد
حفل الوضع العربي بما هو أكثر من الحاجة وبما فاض على
قدرة الوعي العربي والمدى القومي على استيعابه ،حيث
الشتيمة باتت حالة يقظة تستبق ما يجري وتستوحي من

مخاض الوجع العربي المزمن ،ما يبدو خارج دائرة التخيّل،
وتستنبط من األلم المحدق بحافات األمة ،كما هو في عمق
وجودها ومصيرها ،ما يكفي لرسم صورة بكائية لمشهد
عربي ،يبدو فيه الكثير من التش ّفي بحال األمة وما ينتظرها.
قد يكون من الصعب استدراج التفاصيل كلها كي تطفو
على سطح أي محاكاة من دون وعي ذاتي وطني يكون ركيزة
لوعي أعمق يستنهض جذر الهم العربي ،لكن مما توافر يبدو
جليا ً حجم ما يعلق ،وما قد يأتي الحقا ً أو مستقبالً في ظ ّل
إيقاظ للفتن المتنقلة بنسخها الطائفية والعرقية واإلقليمية
ذات الطابع الفردي المتع ّفن ،مع فائض من التو ّرم ال َم َرضي
لدى األدوار الوظيفية ،التي كانت وستبقى تجد في القومية
أو ما يذ ّكر بها حالة من العداء التي تحتاج إلى السحق وربما
البتر ،وأن تبقى على استعداد مستطير للمواجهة مع ما يمت
إلى جسر التواصل بصلة.
ال تكفي حال الذكرى المزرية إلحصاء البكائيات ،وليست
الوحيدة التي ترثي حالها ،بل تتماثل بها مع الحال العربي
وعهودها الماضية وقواعد اشتباكها المتراكمة ،حيث ال

يُراد لمصر أن تكون في موقعها ،كما ال يريدون لسورية وال
للعراق وال حتى لفلسطين أن تكون في واجهة قضايا األمة،
بل هي المقصود ،وهي الهدف الذي لم يتراجع اإلسرائيلي
عن اللعب على أوتارها طوال الوقت لتكون ضحية هذه
الحال.
ما أحوجنا إلى الذكرى ،ليس من باب التذ ُّكر ،بل في
المناخ والظرف والواقع والمصير والوجود ،وأن نستعيد
قنوات ما قبل ال��وح��دة للنبض من جديد ليس لتعبيد
الطريق نحو وحدة تبدو عصية على التخيّل ،بل من أجل
أن يبقى الزخم العربي الذي قاد إليها يوما ً حاضرا ً تحت
مظلة وعي وطني يقود بالضرورة إلى الوعي القومي،
ليكون منصة دفاع تقي  -ما يمكنها إلى ذلك سبيالً  -من
ّ
تتشظى غربا ً وشرقاً ...شماال ً وجنوباً،
نتف الوجع التي
ليعود النبض العربي بجذره الوطني خاليا ً من شوائب
علقت به ،ومن عدوى َم َرضية يكابد معها هموما ً ومتاعب
ومآزق تتجاوز هموم الذكرى وما يليها.

علي قاسم

وا�شنطن ومو�سكو ( ...تتمة �ص)1
المسار السياسي الذي سيمت ّد لسنة ونصف السنة كما يقول القرار
 ،2254لم يعطل مواعيد االستحقاقات الدستورية للدولة السورية
التي ح��دّد مرسوم رئاسي موعد االنتخابات النيابية فيها في مطلع
شهر نيسان المقبل.
ب��ي��ن ال��م��س��ارات ال��م��ت��ع��دّدة ل��وق��ف ال��ن��ار وال��ح��رب ع��ل��ى اإلره����اب،
واالستحقاقات الدستورية والعملية السياسية ،ستكون سورية
على موعد مع حلقات حاسمة خالل شهرين ،أبرزها النجاح المتوقع
للتخلص من البنى الرئيسية لـ«جبهة النصرة» ومن يلوذ بها ،وإنتاج
برلمان جديد يالقي العلمية السياسية والحرب على اإلرهاب ،بحكومة
جديدة يفترض أن تلي االنتخابات النيابية.
النموذج الذي تقدّمه سورية في انتصاراتها ،واستحقاقاتها ،كما في
النجاح بمعالجة نفاياتها ،يكفي للمقارنة بين نموذجي الدولة المدنية
والحرة ،والدولة الطائفية والموزعة الوالءات الخارجية ،كما هو الحال
المهين الذي يتلقاه اللبنانيون ك ّل يوم من السلوك السياسي واإلداري
لبقايا مؤسسات دولتهم.
من طرائف هذا السلوك أن تنعقد الحكومة ،التي لم تجد وقتا ً الجتماع
طارئ لتثبيت متط ّوعي الدفاع المدني ،في اجتماع خاص السترضاء
الملك السعودي الغاضب على لبنان ،وصدر عن الحكومة في نهاية
االجتماع بيان ال يلبّي ما تطلع إليه السعوديون ،فأعلن الرئيس سعد
الحريري إط�لاق التوقيع على عريضة شعبية إلدان��ة ك ّل َمن يخالف
ال��س��ع��ودي��ة أو يختلف م��ع��ه��ا ،ك��م��ا ك���ان ي��رغ��ب أن يتض ّمن الموقف
الحكومي السترضاء حكام المملكة.

الحكومة تتمسك بالبيان الوزاري

استغرقت جلسة مجلس الوزراء أمس  7ساعات شهدت مناقشات حادة
حول مضمون البيان لجهة رفض تضمين اإلجماع العربي بالمطلق وتحديدها
وربطها بعبارة «المصالح المشتركة» ،رفض المس بأي مكون من مكونات
الحكومة وتصنيفه باإلرهاب من قبل أي دول��ة ،رفض تكرار اإلدان��ات على
البعثات الدبلوماسية في إيران  ،ما استدعى خروج الوزراء المعنيين إلى
الخارج إلجراء االتصاالت بمرجعياتهم السياسية وأخرى مع رئيس المجلس
النيابي نبيه بري لوضع اللمسات األخيرة على البيان ليبنى على الشيء
مقتضاه .وفي النهاية حظي البيان ال��ذي توصل لصيغة تضمن اإلجماع
العربي في القضايا المشتركة ،بموافقة كل الوزراء بمن فيهم وزيرا الحزب
التقدمي االشتراكي اكرم شهيب وائل ابو فاعور الذي اشترك بصياغة البيان،
لم يعترض احد على الصيغة النهائية باستثناء الوزير نهاد المشنوق الذي
تح ّفظ على عبارة تربط بين اإلجماع العربي والوحدة الوطنية ،لكنه قال
«إنني لن أعطل القرار».
أكد رئيس الحكومة تمام سالم «تمسك الحكومة بما ورد في البيان الوزاري
لحكومة المصلحة الوطنية» ،وقال« :علينا في هذه األوقات العصيبة التي تمر
بها المنطقة أن نقلل خسائرنا فنلتزم سياسة النأي بالنفس كي ال نع ّرض بلدنا
للخطر».
وعبر سالم عن إدانته واستنكاره بشدة ما تع ّرضت له سفارة المملكة العربية
السعودية في إيران وما هو متعارض مع المواثيق الدولية ومع كل االتفاقات
ومع كل ما يحمي البعثات الدولية في الدول األخرى ،ونشدد على ذلك ونؤكده.
ولفت سالم إلى أن «مجلس ال��وزراء تم ّنى على رئيسه إج��راء االتصاالت
الالزمة مع قادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ،تمهيدا ً للقيام
بجولة خليجية على رأس وفد وزاري».
وشدّدت مصادر وزارية لـ«البناء» على أن البيان هو رسالة حسن نية ومودة

للسعودية ،كاشفة أن سالم سيشكل وفدا ً وزاريا ً إلى السعودية من كل األطراف
بمن فيهم التيار الوطني الحر ،بعد أن يتواصل مع القيادة السعودية ويلتمس
إشارة إيجابية الستقبال الوفد.
وأكدت المصادر ردا ً على قول الوزير وائل ابو فاعور «أن صياغة البيان ال
ترضينا ،فال يحق ألي وزير أن ينتقد البيان الذي صدر عن الحكومة طالما
كل منا وافق عليه وصدر باإلجماع وأي موقف مخالف لمضمونه هو للمزايدة
السياسية التي ال تخدم مصلحة لبنان».

ّ
يزايدن أحد علينا في العروبة
فنيش :ال

وبحسب ما علمت «البناء» فإن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش قال في الجلسة :ال يزايدنّ أحد علينا في العروبة ،فنحن مَن واجه إسرائيل
وح ّرر األرض ودعم المقاومة في فلسطين ،فالعروبة هي ضد المستعمر والقوى
المستكبرة والعروبة تكمن في معركة تحرير فلسطين ،وفي وقف دعم وتمويل
اإلرهاب في سورية» .وتابع :هناك من يريد أن يحول الصراع مع إسرائيل إلى
صراع مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي لم تعتد على أية دولة على
عكس المملكة العربية السعودية التي هي في حالة مواجهة مع الشعوب في
سورية والعراق واليمن» .وتابع «إن موقفنا األخالقي واإلنساني هو إلى جانب
الشعوب المقهورة والتي تتعرض للعدوان ،ولذلك لن نوافق على أي إجماع
عربي من دون أن نعلم ما هو المضمون».
وقال فنيش في حديث لـ«البناء» :نحن مع البيان الذي صدر عن مجلس
توجه
الوزراء ونؤيده» ،مشيرا ً ردا ً على سؤال عن كالم الحريري «إن أي إهانة ّ
إلى السعودية ودول الخليج العربي سنردّها إلى أصحابها» ،إلى «أن حقنا
بالتعبير عن رأينا هو دستوري ،وس ُنبدي موقفنا من أي مسألة ،بحسب رؤيتنا
لمصلحة البلد».

قزي :لم ُن ِسئ إلى السعودية لنعتذر

وأكد وزير العمل سجعان قزي خالل الجلسة ،بحسب ما علمت «البناء»،
أن األجواء الموجودة خالفا ً لإلعالم تؤكد ان كلنا كأطراف سياسية ليس لدينا
الرغبة في التصعيد ،وبالتالي فإن جلسة مجلس ال��وزراء أمس لن تغير في
المواقف االستراتيجية ،لكن بإمكاننا الوصول إلى بيان تسووي من شأنه
إنقاذ العالقات اللبنانية – السعودية من دون اعتذار» .وقال قزي :نحن كحزب
كتائب لم نسئ إلى السعودية لكي نعتذر والحكومة أيضاً ،وإذا كان حزب الله
تهجم عليها ،فله الحرية في االعتذار من عدمه» .وتابع نحن بحاجة إلى أفضل
العالقات معها بعيدا ً عن االصطفافات بين  8و 14آذار ،ألن العالقة معها عالقة
تتعلق بمصير  300ألف لبناني موجودين في الرياض؛ والبيان الذي صدر
عن  14آذار الذي كان سقفه منخفضا ً يسمح لنا إصدار بيان مقبول من دون أن
يزايدنّ احد علينا.
وأشار وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» إلى «أن البيان
الذي صدر عن مجلس الوزراء أكد الحرص على العالقة مع السعودية وإشادة
بدورها الداعم للبنان على الدوام وبتاريخ العالقة بين البلدين .الرئيس سالم
أدان في السابق التعرض للسعودية وك ٍّرر إدانته امس» ،معربا ً عن اعتقاده بأن
«البيان ٍ
كاف ومن غير المطلوب القول إن مواقف الوزير جبران باسيل الخارجية
هي التي تسببت بذلك وليس المطلوب أن نتجه إلى التصويت داخل المجلس،
ألن إصدار هذا البيان باإلجماع أفضل من بيان يخرج بالتصويت ،ألننا لسنا
بصدد تصفية الحسابات السياسية داخل المجلس».
وبالتزامن مع جلسة مجلس ال��وزراء ،أكد مجلس الوزراء السعودي وقف
مساعدات المملكة العسكرية للجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي ،معربا ً عن
أسفه «لمواقف حزب الله السياسية» ،معتبرا ً أنها «ال تراعي مصالح البلدين»،
زاعما ً أنه «يمارس اإلرهاب بحق األمة».

البيان ال يلزم حزب الله بشيء

وقالت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إنه «على رغم موافقة وزراء حزب

واالقتصاد.
ودع��ا المجتمعون إل��ى أنّ تتح ّمل جميع القوى
السياسة اللبنانية مسؤولياتها إزاء التحدّيات
واألخطار التي تواجه لبنان ،خصوصا ً خطر اإلرهاب
«االسرائيلي» واآلخر المتمثل بالمجموعات اإلرهابية
المتطرفة ،الفتين إلى أنّ الحمالت والضغوط التي
يتع ّرض لها لبنان ،إنما تقع في خانة هذه التحدّيات
واألخ��ط��ار .وأنّ المطلوب ه��و تضامن اللبنانيين
جميعاً ،والتمسك بعناصر قوة لبنان.
وأدان المجتمعون التفجيرات اإلرهابية التي
ض��رب��ت ح��ي ال��زه��راء ف��ي مدينة ح��م��ص ،ومنطقة
السيدة زينب في ري��ف دمشق ،والتي قضى فيها
عشرات األطفال والنساء والمدنيين األبرياء ،ورأوا
ف��ي ه��ذه التفجيرات ،تعبيرا ً ع��ن غ��ري��زة اإلج��رام
والقتل التي تمارسها المجموعات اإلرهابية بحق
السوريين ،ومحاولة إلفشال المسار الدولي من أجل
التوصل إلى ح ّل لألزمة السورية ،وال��ذي يجب أن
يكون مسارا ً حاسما ً في استهدافاته لجهة محاربة
اإلرهاب والقضاء عليه.

الله على بيان الحكومة ،غير أنه ال يلزم الحزب بأي شيء ولن يمنع قادة الحزب
ومسؤوليه وعلى رأسهم األمين العام السيد حسن نصرالله من التعبير عن
مواقفهم السياسية ضد سياسة السعودية في المنطقة ،وكشف ما تقوم به في
اإلعالم ،كما أن هذا البيان ال يغير من المعادالت في لبنان واإلقليم ،بل األهم هو
ما يجري في الميدان السوري».
واستغربت المصادر «الموقف السعودي المفاجئ ضد لبنان بوقف الهبات،
على رغم أن موقف باسيل في الجامعة العربية ومنظمة العمل اإلسالمي م ّر عليه
نحو شهرين» ،موضحا ً أن «السعودية تعاني من إرباك وتضعضع في سورية،
لذلك تريد نوعا ً من الدعم لموقفها وإظهار أن لبنان تحت الجناح السعودي ،لكن
ذلك ال يصرف في أي مكان».
واستبعدت المصادر أي ترجمة أمنية للمواقف السياسية التصعيدية لـ14
آذار وللرئيس سعد الحريري على األرض ،حيث ال مصلحة للسعودية بذلك
وفي ظل عدم رغبة أميركية بعدم تفجير الوضع األمني في لبنان وال بإسقاط
الحكومة التي تحظى  14آذار بأغلبية داخلها».
واعتبر رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري بعد زيارته رئيس
الجمهورية السابق ميشال سليمان ،ان «وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن
صادقا ً مع رئيس الحكومة تمام سالم».
وفيما أكد الحريري أن الوزير اشرف ريفي «هو صديق وأحب ان يستقبل
ويحق له ذلك» ،اعتبرت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «كالم الحريري يؤكد
التباين والخالف بينهما» ،وتساءلت :كيف يقرر ريفي االستقالة من تلقاء نفسه
وهو أحد الوزراء المحسوبين على كتلة المستقبل؟ ورغم تأكيد ريفي تقديم
استقالته إلى سالم نفت المصادر «أن تكون االستقالة الخطية قد وصلت إلى
رئيس الحكومة الذي أبدى انزعاجه من هذه الخطوة».

سياسة النأي بالنفس

وفور انتهاء مجلس الوزراء عقد باسيل مؤتمرا ً صحافيا ً وشدد على أن بيان
جلسة مجلس الوزراء عبّر عن البيان الوزاري ،معتبرا ً أن الصرخة السياسية
المفتعلة هدفها رخيص وداخلي .واعتبر أن هناك مشكلة حقيقية اليوم مع
الدول العربية إذا كانت ال تريد أن تتفهم مواقف لبنان ،الفتا ً إلى أنه عليها أن
تحترم خصوصيته.
وق��ال« :إن اإلجحاف ال��ذي نتعرض له هو ثمن ندفعه لتكريس سياسة
استقاللية تحييدية للبنان وهناك مواقف لبنانية خرجت عن سياسة النأي
بالنفس ،ولكن الموقف اللبناني الرسمي لم يخرج عن موقفه الثابت أبداً»،
مشددا ً على أنه «بين اإلجماع العربي والوحدة الوطنية ننحاز إلى الوحدة
الوطنية».
وقال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبالط إثر لقائه الرئيس
ميشال سليمان« :ال نريد أن نكون مع محور ضد آخر ،ونؤكد سياسة النأي
بالنفس».

بري في بروكسل

ال��ى ذل��ك ،وص��ل الرئيس نبيه ب��ري إل��ى بروكسيل تلبية لدعوة من
البرلمان البلجيكي ،لحضور جلسة عامة للبرلمان األوروب��ي وجلسة
مماثلة للبرلمان البلجيكي .وسيجري مناقشة عامة في لجنة الشؤون
الخارجية والبرلمان األوروب���ي بمشاركة رؤس���اء ول��ج��ان الشؤون
الخارجية في برلمانات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،إضافة للقاء
رئيس البرلمان األوروبي مارتن شواتز ومسؤولين أوروبيين آخرين في
مؤسسات االتحاد األوروبي كافة.
أمنياً ،أوقف الجيش مسؤوال ً في داعش يُدعى أحمد أمون في محلة
الجمالة في بلدة عرسال ،وهو مطلوب بتشكيل العديد من المجموعات
اإلرهابية وتكليفهم باألعمال العسكرية بمشاريع القاع؛ وكان شارك في
تنفيذ كمين ضد الجيش في خراج بلدة عرسال ومن أهم األشخاص الذين
شاركوا بخطف العسكريين.

ثوابتنا الوطنية ودعمنا للقضية الفلسطينية
والتزامنا األخالقي مع سورية ،وأن نكون مجرد
أتباع نسلّم لهم ما يريدون ،ولكنهم خسئوا .فال
نحن مَن نحيد عن المبادئ ،وال نحن مَن نتراجع
أمام التهديدات ،وال نحن مَن نسلّم السالح ل ُنذ بَح
بعد ذلك.
ويظن آل سعود أنهم بالضغط على المقاومة
وتشويه صورتها وسحب الودائع والهبات وطرد
العمال من بلدان الخليج ،أو من خالل التفجيرات
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي تقتل أطفالنا ون��س��اءن��ا وتفجير
مساجدنا ،أننا سنسكت عن الجرائم المرتكبة بحق
الشعب اليمني ،أو سنهاب التكفيريين المص َّنعين في
المصانع الوهابية ،أو سننزل عند رغبتهم بانتخاب
رئيس للجمهورية يسبِّح بحمدهم.
على اإلطالق .نحن من مدرسة تأبى الذل والضيم،
تتوسل المال وال تتقرب من الملوك
نحن من مدرسة ال
َّ
ألجل جاه أو منصب أو حظوة.
فليعلم آل سعود أنهم والصهاينة كلما حاولوا
إشعال النار في هذا البلد أو ذاك سنطفئه ،وشواهد
التاريخ تؤكد أن الملوك كلما أفسدوا قرية خرج
المؤمنون وقالوا لهمَ ( :و َي ْم ُك ُر َ
ون َو َي ْم ُك ُر اللَّ ُه وَاللَّ ُه
َ
خ ْي ُر ا ْلمَا ِك ِرين).

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
االثنين الواقع فيه  2016/2/29التاسع
والعشرون من شهر شباط ع��ام ،2016
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :الكفير-
قضاء :حاصبيا ،وعلى اس��اس التنزيل
المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثالثة الش��غ��ال كهربائية والراغبين
باالشتراك في هذه المناقصة الحضور الى
االدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لألشغال لدى قلم المصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد الجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف
331
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
االثنين الواقع فيه  2016/2/29التاسع
والعشرون من شهر شباط ع��ام ،2016
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم اشغال مائية (انشاء قصر مائي
200م )3في بلدة :حومين الفوقا -قضاء:
النبطية .وعلى اساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثانية الشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور الى االدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد الجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف
331
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
االثنين الواقع فيه  2016/2/29التاسع

والعشرون من شهر شباط ع��ام ،2016
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم اشغال كهربائية في بلدة :الظهيرة-
ق��ض��اء :ص���ور .وع��ل��ى اس���اس التنزيل
المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثالثة الش��غ��ال كهربائية والراغبين
باالشتراك في هذه المناقصة الحضور الى
االدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لألشغال لدى قلم المحلحة
الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد الجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف
331
نشر اعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولى
في البقاع المستدعى ضده شفيق محمد
دروي��ش المقيم سابقا ً في بعلول البقاع
الغربي والمجهول محل االق��ام��ة حاليا ً
للحضور شخصيا ً او من ينوب عنه قانونا ً
الى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ اوراق
االستدعاء المقدم من محمد خالد فتوح
بوكالة االستاذ محمد بركات المسجل برقم
اساس  2016/458موضوع الطلب ازالة
الشيوع في العقار رقم  /1471/من منطقة
بعلول العقارية
وللمستدعى ضده المذكور اتخاذ محل
اقامة معروف ضمن نطاق المحكمة وابداء
مالحظاته على الطلب واال يصار الى ابالغه
جميع االوراق وال��ق��رارات بما فيها الحكم
النهائي لصقا ً على باب ردهة المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
اعالن
من امانة السجل العقاري المركزية
في زحلة والبقاع الغربي
طلب المحامي ي��ع��رب ن���واف حيمور
لموكل موكله سند تمليك بدل عن ضائع
بحصة نمر محمود دروي��ش بالعقار رقم
 2078بعلول.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري
ليلى الحويك

شركة الحكمة هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ)
رأسمالها  / 1,088,000/د.أ .محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور – الكرنتينا – بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 624
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة الحكمة هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ) الذي انعقد بتاريخ
 ،2016/2/22بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى حضور جمعية عمومية عادية
سنوية للشركة ،ستعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الواقع فيه
 2016/3/12في مركز الشركة في بيروت – المدور – الكرنتينا ،وذلك للتداول في جدول
األعمال التالي:
)1االستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة العام والخاص حول حسابات وأعمال الشركة
للسنة المالية .2014
)2االستماع إلى تقريري مفوض المراقبة األساسي حول حسابات وأعمال الشركة
للسنة المالية .2014
)3االطالع ودراسة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة بتاريخ 2014/12/31
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
)4إبراء ذمة رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة للسنة المالية
.2014
)5منح المصادقات والتراخيص المنصوص عنها في المادتين  158و 159من قانون
التجارة.
)6مخصصات رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية .2015
)7تأكيد على تعيين مفوض مراقبة أساسي للعام .2015
)8انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
)9أمور أخرى مختلفة.
مجلس اإلدارة
رئيسة مجلس اإلدارة المديرة العامة
مي حكمت طنوس

