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حمليات � /إعالنات

زارا دارة الأ�سير �سكاف بذكرى اعتقاله
زار وفد من حركة «الجهاد اإلسالمي» في الشمال ،تقدّمه
القيادي في الحركة بسام موعد ،دارة عائلة األسير يحيى
سكاف في المنية ،لمناسبة الذكرى السنوية الـ  38العتقال
المناضل سكاف ،وكان في استقباله جمال سكاف شقيق
األسير وأعضاء لجنة «أصدقاء يحيى سكاف».
بداية ،حيّا موعد باسم قيادة وك��وادر حركة «الجهاد
اإلسالمي» عميد األسرى يحيى سكاف ،معربا ً عن «تضامن
الحركة مع قضيته ،وقضية األسرى المعتقلين في السجون
الصهيونية كافة».
وقال« :تأتي الزيارة اليوم في تاريخ العملية نفسه،
التي قام بها البطل يحيى سكاف ومجموعة كمال عدوان،
بين حيفا وتل أبيب في  ،1978/3/11ووف��اء لألسير
سكاف ولرفاقه الشهداء ،ولتأكيد أهمية فلسطين كقضية
مركزية لألمة ،التي ال تقتصر على الفلسطيني ،كما فعل
يحيى سكاف ،الذي يجسد التالحم اللبناني الفلسطيني
بأروع صوره».
وش �دّد على «التمسك بخط ونهج المقاومة من أجل

تحرير فلسطين من البحر إلى النهر ،ومقدساتها وعودة
الالجئين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها قسراً» ،آمالً أن
«نحتفل باألسير يحيى سكاف محررا ً في ربوع فلسطين
الحبيبة».
وقدّم الوفد لشقيق األسير سكاف لوحة تذكارية ،تحمل
خريطة فلسطين عربون وفاء وتقدير للعائلة.
وللمناسبة نفسها ،زار منزل األسير سكاف ،وفد كبير
من حركة «التحرر الوطني الفلسطيني  -فتح» برئاسة
مسؤولها في الشمال محمد فياض ،وعدد من الكوادر من
مخيمي البارد والبداوي.
ورحب جمال سكاف بـ«الوفود المتضامنة مع قضية
يحيى» ،معتبرا أن «مسيرة يحيى التي انطلقت قبل
 38عاماً ،سنبقى متابعين لها مع المقاومين في لبنان
وفلسطين ،الذين يقفون في الصفوف األمامية في مواجهة
العدو الصهيوني وعمالئه» ،مؤكدا ً «البقاء مع الشعب
الفلسطيني وقضيته العادلة ،حتى تحرير كامل فلسطين
من البحر إلى النهر».

وفاة ال�سيا�سي والنائب والم�ش ّرع
�أوغ�ست باخو�س
ن��ع��ى م��ج��ل��س ال���ن���واب،
نقابة المحامين في بيروت،
رابطة النواب السابقين ،لقاء
الوثيقة وال��دس��ت��ور وبلدية
الجديدة -البوشرية -السد،
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق المحامي
أوغست قيصر باخوس ،الذي
توفي أمس عن عمر يناهز 93
عاماً.
يحتفل ب��ال��ص�لاة ل��راح��ة
نفسه عند الثالثة من بعد ظهر
غ��د الثالثاء ف��ي كنيسة مار
يوحنا المعمدان -البوشرية،
وتقبل التعازي أي��ام االثنين
والثالثاء واألربعاء والخميس
في  14و 15و 16و 17الجاري
في صالون كنيسة مار يوحنا
المعمدان -البوشرية.

جنيف ي�سقط ( ...تتمة �ص)1
تابعة لجماعة الرياض مقابل
م��ا يمنح ه��ذه الجماعة فرصة
االدع����������اء ب���س���ي���ط���رت���ه���ا على
مناطق س��وري��ة ع��دي��دة ،وذلك
م��ق��اب��ل تعهد ج��م��اع��ة الرياض
ب��ع��دم ال��ق��ب��ول بالمشاركة في
أي مفاوضات غير مشروطة
بتشكيل هيئة حكم انتقالي،
ت��ب��دأ ب��ض��م��ان رح��ي��ل الرئيس
ال��س��وري .وم��ع اق��ت��راب موعد
ال��م��ف��اوض��ات ،وث��ب��ات إجرائها
دون ش������روط م��س��ب��ق��ة رغ���م
ص��راخ جماعة ال��ري��اض بأنها
ملتزمة بما تعهدت به للنصرة
ح��ول هيئة الحكم االنتقالي،
ورح�����ي�����ل ال�����رئ�����ي�����س ،ك���ان���ت
اإلعالنات اآلتية من العواصم
ال����غ����رب����ي����ة ت�����ؤك�����د م���ض���م���ون
المحادثات ،البعيد كليا ً عن هذه
التعهدات فبدأت جبهة النصرة
رسائلها العسكرية نحو َمن
ي��رف��ع��ون ش���ع���ارات «الجيش
ال���ح���ر» واح����ت��ل�ال مواقعهم،
وت��ن��ظ��ي��ف م��ن��اط��ق سيطرتها
منهم.
وزير الخارجية السورية وليد
ال��م��ع��ل��م رس���م خ��ط��ا ً أح��م��ر حول
الرئاسة السورية في مفاوضات
ج��ن��ي��ف ،وح���دد ل��ل��وف��د السوري
م��ه��ل��ة أرب������ع وع���ش���ري���ن ساعة
لتقرير مواصلة البقاء في جنيف
أو م��غ��ادرت��ه��ا ،على ض��وء جدية
التفاوض ،الذي قال رئيس الوفد
الرسمي السوري في مفاوضات
ج��ن��ي��ف ب���ش���ار ال���ج���ع���ف���ري ،إن��ه
ل��ن ي���دور ح��ول مرحلة انتقالية
ال وج�����ود ل��ه��ا ف���ي الحسابات
السورية ،بل حل سياسي ينتج
توحد جهود
حكومة وحدة وطنية ّ
السوريين مع المجتمع الدولي
في الحرب على اإلرهاب ،وتقوم
بالتمهيد ل��ح��وار ش��ام��ل لوضع
م���س���ودة دس���ت���ور ج��دي��د يطرح
ع��ل��ى االس��ت��ف��ت��اء ال��ش��ع��ب��ي لتتم
االنتخابات على أساسه ،وتحدد
وح��ده��ا م��ك��ان��ة وأح��ج��ام القوى
السياسية وم��ن يمأل المناصب
السيادية ف��ي ال��دول��ة السورية،
وف���ق���ا ً ل��ل��م��ب��ادرة ال���ت���ي طرحها
ال���رئ���ي���س ال����س����وري ق��ب��ل ثالثة

أعوام وتلتقي في مضامينها مع
القرارات الدولية.
م����ق����اب����ل ال�����ك��ل��ام ال���رس���م���ي
السوري الواضح والقاطع ،كان
صراخ جماعة الرياض عن هيئة
الحكم االنتقالي ،ضمن معادلة
دولية تقول إن ال تدخل خارجي
ف��ي ال��ح��وار ،وإن مصير الشأن
السوري الداخلي منوط بالحوار،
ما يعني أن عدم االتفاق على أي
م��ف��ردة ف��ي ال��ت��ف��اوض يستدعي
إحالتها للشعب السوري ليقول
ك��ل��م��ت��ه ال���ف���اص���ل���ة ف���ي���ه���ا ،وف���ق���ا ً
للقرارات األممية ،ورغم إدراكها
ل���ذل���ك ق���ال���ت ج���م���اع���ة ال���ري���اض
ك��م��ا ك���ل م���رة «ب��ب��ك��ي وب�����روح»،
وأضافت أنها لن تنسحب مهما
كانت النتائج.
لبنانياً ،رغم طوفان النفايات
ال��م��ع��رض��ة ل��ط��وف��ان ع��ل��ى سطح
م��ي��اه البحر م��ا ل��م ي��ت�� ّم تحصين
خ��ط��ة ال��م��ط��ام��ر ف��ي ب���رج حمود
والكوستبرافا ،بما يضمن تطبيق
المعايير الدولية ،ال زال الطوفان
السياسي ح��ول ملف النفايات
مستمراً ،لكن التصعيد السعودي
ض��د لبنان بقي ال��ح��دث األب���رز،
ح��ي��ث أع��ل��ن��ت وزارة الداخلية
السعودية البدء بخطة لمالحقة
كل من تشتبه بتأييده لحزب الله
وإبعاده خ��ارج أراض��ي المملكة،
إذا ك���ان م��ن ال��رع��اي��ا األج��ان��ب،
بينما ت��ت��ال��ت ح��م�لات التضامن
ال��ح��زب��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ع المقاومة
والمواقف المدافعة عنها ،وكان
رئيس الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي أس��ع��د ح�����ردان في
ح���ف���ل ذك�������رى م����ي��ل�اد م��ؤس��س
الحزب وزعيمه أنطون سعاده،
ق���ال إن ال��م��ق��اوم��ة م��ص��در قوة
للبنان واألمة ،وإن فلسطين تشق
طريق مقاومتها وتصنع فجرها،
وإن س���وري���ا ب���ق���ي���ادة رئيسها
ت��ص��ن��ع ن��ص��ره��ا ع��ل��ى اإلره����اب
الذي يشكل الوجه اآلخر للعدوان
اإلسرائيلي .

الجعفري في الضاحية

بدت الفتة الزيارة الخاطفة التي
ق��ام بها وزي��ر الخارجية العراقي
بشار الجعفري إلى بيروت لساعات

الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة أطباء لبنان الشمالي
أبناؤها :الدكتور حنا سعاده وزوجته جودي وأبناؤه
عبدالله ونقوال وفارس
الشهيد المهندس نقوال سعاده
النائب السابق األمين سليم سعاده وزوجته نورما دياب
الدكتورة ليلى سعاده
زوجة المهندس بسام فرح وابنتاها ليليا وتاليا
أشقاء وشقيقات زوجها :عائالت المرحومين سليم ،حنا ،جبران ،نجيبة،
فيكتوريا ،سعاده ،جنفياف وإبراهيم سعاده وعائالتهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية فقيدتهم الغالية المرحومة

الدكتورة ال�شاعرة مي حنا �سعاده
زوجة األمين الراحل الدكتور عبدالله سعاده

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار األربعاء  9آذار  ،2016يُحتفل بالصالة
ألجل راحة نفسها نهار أمس األحد ،في كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز
األثرية – أميون.
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة مار ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 اليوم االثنين وغدا ً الثالثاء  14و 15آذار الحالي من الثانية بعد الظهر حتىالسابعة مساءً.
ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول
بعد غ ٍد األربعاء  ،2016/03/16من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى
السابعة مساءً.
مؤسسة الدكتور عبدالله سعاده
تنعى إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية رئيستها

الدكتورة ال�شاعرة مي حنا �سعاده
زوجة األمين الراحل الدكتور عبدالله سعاده

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار األربعاء  9آذار  ،2016يُحتفل بالصالة
ألجل راحة نفسها نهار أمس األحد ،في كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز
األثرية – أميون.
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة مار ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 اليوم االثنين وغدا ً الثالثاء  14و 15آذار الحالي من الثانية بعد الظهر حتىالسابعة مساءً.
ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول
بعد غ ٍد األربعاء  ،2016/03/16من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى
السابعة مساءً.

ليل الجمعة على متن الطائرة نفسها
التي أقلت وزي��ر الخارجية جبران
باسيل .فيما رجحت أوساط متابعة
لـ«البناء» لقاءه األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،ولم تؤكد
أوساط أخرى عقد هذا اللقاء ،لك ّنها
أشارت إلى أن الجعفري التقى قيادات
رفيعة في ح��زب الله ،ناقش معها
أجواء مؤتمر وزراء الخارجية العرب
والجو العدائي القائم ضد حزب الله
وإيران من قبل السعودية» .وأشارت
ال��م��ص��ادر إل��ى «أن الجعفري نقل
أخبارا ً سيئة مفادها أن السعودية
تتجه إل��ى ات��خ��اذ إج����راءات بحق
المواطنين الشيعة الموجودين
على أراض��ي��ه��ا» .ولفتت المصادر
إلى «أن زيارة الجعفري تأكيد الجو
ال��راف��ض للمهادنة مع السعودية،
والذي بدأ بكالم وزير الخارجية في
مؤتمر القاهرة مرورا ً بزيارته لبنان
وص��وال ً إل��ى مؤتمر التضامن الذي
عقد في بغداد وقد يستتبع بخطوات
أخرى فهناك قرار بعدم ترك الساحة
لسياسات السعودية».

حوار حزب الله -
المستقبل األربعاء

وأشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رع��د إل��ى «أن الذين
يتآمرون على المقاومة ليمنعوها
من الجهوزية واستمرارها ،هم الذين
يريدون الحرب على لبنان ،فالذي
يمنع ال��ح��رب على لبنان اآلن هو
جهوزية المقاومة ومواصلة هذه
الجهوزية .وأما لو حصل أن تنتهي
هذه الجهوزية أو تضمر أو تضعف أو
تتوقف ،فإن الذي يسهم في توقفها أو
إضعافها أو التآمر عليها أو العمل من
أجل تحقيق ذلك ،إنما يمهّد األرض
للعدوان اإلسرائيلي الشامل على
لبنان» .إلى ذلك تحضر اإلج��راءات
الخليجية بشكل ع��ام والسعودية
بشكل خاص في الحوار الثنائي بين
حزب الله ــ تيار المستقبل بعد غد
األرب��ع��اء ،إضافة إلى مل َّفي تنفيس
االح��ت��ق��ان المذهبي واالن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية.

حردان :المقاومة
ليست إرهابا ً

وأك���د رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح���ردان «أن��ن��ا نحن م��ع دول��ة قوية
عادلة ق��ادرة مستقرة مستفيدة من
معادلة الجيش والشعب والمقاومة.
هذه المعادلة هي الركيزة األساسية
في بنيان القوة واالس��ت��ق��رار العام
في البلد وردع العدو .هذه المعادلة
ك��س��رت المستحيل المتمثل ب��أنّ
العين ال تقاوم المِخرز وب��أنّ العدو
ال يُكسر؛ فانتصرت العين و َك َسرت
المخرز بإرادة مقاوميها وأجسادهم
الحرة ودمائهم الطاهرة ،فأعادت
أراض عزيزة اح ُتلت إلى
أج��زاء من
ٍ
ّ
وخطت باألحمر القاني
ربوع الوطن،
معادلة لبنان الذهبية أنّ لبنان قوي
بقوته وليس بضعفه .هذه المقاومة
هي لبنانية ،نعم هي لبنانية ،من
آب��اء وأمهات لبنانيين وم��ن أصول
لبنانية ،قاتلوا ويقاتلون دفاعا ً عن
األرض وال��س��ي��ادة الوطنية ،وك � ّل
قرار أو قول يصنف المقاومة إرهابا ً
ال ي��خ��دم إال م��ن تقاتله المقاومة
وهو اإلره��اب الصهيوني» .وإذ لفت
إل��ى «أن شابات وشباب فلسطين
يرسمون اليوم خريطة طريق جديدة
طريق الحرية في مواجهة االحتالل
الغاشم الغاصب» ،شدد حردان على
أن قيادة الشام برئيسها وجيشها
وشعبها نجحت في إفشال أه��داف
العصابات اإلرهابية ،والسوريون
أعلنوا بدمائهم أنّ سورية للسوريين
وأ ّنهم وحدهم يق ّررون مصيرها.
وسأل حردان «أما حان الوقت في
لبنان لنخطو الخطوات األول��ى في
عملية اإلصالح السياسي؟ ألم نكتف
بتجارب الترقيع منذ االستقالل لثوب
عفن لنظام سياسي مهترئ فاسد
يو ِّلد األزمات ك ّل عقد من الزمن؟ ألم
يحن الوقت ليعمل اللبنانيون بمقدمة
الدستور بأنهم متساوون في الحقوق
والواجبات دون تمايز أو تفضيل؟
فلبنان نريده وطنا ً لجميع أبنائه
وليس شركة مساهمة».
وأش���ار ح���ردان ف��ي كلمة ألقاها
خ�ل�ال ح��ف��ل ع��ش��اء أق��ام��ه ال��ح��زب
ال��ق��وم��ي بمناسبة األول م��ن آذار
مؤسسه أنطون سعاده،
عيد مولد
ِّ
إل��ى «أن��ن��ا ن��ري��د حكومة للبنان ال
حكومات وقانونا ً انتخابيا ً يشكل
الخطوة األول��ى باتجاه اإلص�لاح»،

داعيا ً إلى الذهاب بـ«اتجاه قانون
انتخابي يعتمد النسبية والدائرة
ال��واح��دة ،فيشكل الخطوة األول��ى
باتجاه اإلص�ل�اح السياسي ،فإلى
متى االستمرار في توليد األزم��ات؟
فلنكن على قدْر المسؤولية ولنأخذ
ق�����رارا ً ج��ري��ئ �ا ً أس��اس��ه االن��ص��ه��ار
الوطني والمسؤوليات المشتركة بين
اللبنانيين كافة» .وشدّد على «أهمية
استمرار الحوار وتعزيزه ألنّ بديله
الفتنة».

مواقف لعون اليوم من
الرئاسة وقانون االنتخاب

إلى ذلك ،يحدّد رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب العماد ميشال عون
موقفه من الملفات السياسية ال سيما
مل َّفي االنتخابات الرئاسية وقانون
االنتخاب في كلمة يلقيها في عشاء
التيار الوطني الحر في ذكرى  14آذار
مساء اليوم.

متى يبدأ تنفيذ خطة
النفايات؟

م��ن ناحية أخ���رى ي��ب��دأ تنفيذ
خطة النفايات في الساعات المقبلة
بعدما أقرت جلسة مجلس الوزراء
البت باإلجماع خطة مرحلية لحل
المشكلة مدتها  4سنوات ،تقضي
بإنشاء مرك َزيْ معالجة للنفايات
في برج حمود ،الجديدة  -البوشرية
ونهر الغدير ،وكذلك أعاد فتح مطمر
الناعمة موقتاً ،وصرف حوافز مالية
للبلديات الواقعة في نطاق المطمر،
ع��ل��ى أن ي���ح���دّد م��رك��ز المعالجة
والمطمر الصحي لقضاءي الشوف
وعاليه في مرحلة الحقة بالتشاور
م��ع ال��ب��ل��دي��ات المعنية .وواف���ق
على توزيع النفايات الناتجة عن
منطقة بيروت اإلداري��ة في المراكز
المستحدَثة بموجب هذا القرار وفي
معمل صيدا ،على أن يتم إنشاء
وتطوير معامل المعالجة والفرز
والمطامر الصحية وف��ق القواعد
العلمية والبيئية بالتنسيق مع
البلديات المعنية .وكلّف مجلس
ال��وزراء وزيري المالية والداخلية
والبلديات إع��داد مشروع قانون
لحوافز تعطى للبلديات التي تقع
في نطاقها معامل الفرز والمعالجة
والمطامر الصحية ،والموافقة على
إقرار دفعة قدرها  40مليون دوالر
لهذه السنة قابلة للتمديد بقرار من
مجلس ال��وزراء لكل من البلديات
ال��ت��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��ع ف��ي نطاقها
المعامل والمطامر ب��رج حمود،
الجديدة ــ البوشرية ،الشويفات،
برج البراجنة ،المنطقة الخدماتية
الثانية ال��ش��وف وع��ال��ي��ه ،تدفع
من حساب البلديات المستفيدة
م��ن معالجة وط��م��ر نفاياتها في
الصندوق البلدي المستقل وذلك
ريثما يقر القانون ،ودف��ع مبلغ 6
دوالرات عن كل طن من النفايات
المتراكمة التي تصل إل��ى معمل
ال��ن��اع��م��ة تحسم م��ن مستحقات
البلديات المستفيدة في الصندوق
البلدي المستقل.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» م��ن مصادر
وزارية أن الرئيس سالم سيترأس
اجتماعا ً أمنيا ً اليوم للبحث في
خطة النفايات ال سيما أنه ستتم
االس��ت��ع��ان��ة ب��ال��ق��وى العسكرية
لتطبيق التنفيذ ،مشيرة إل��ى أن
«الرئيس سالم أعطى التعليمات
للبدء بالتنفيذ ،لكن هناك بعض
االتصاالت التي تجري تجنبا ً ألي
اشتباك م��ع تهديد حملة طلعت
ريحتكم بإقفال الطرقات المؤدية
إل��ى ب��ي��روت ومداخلها ب���دءا ً من
صباح اليوم» .وأش��ارت المصادر
إل���ى «أن ال��ح��ك��وم��ة واف��ق��ت على
استشراف « »UNDPعلى مطمر
الكوستبرافا».
واع����ت����ب����ر رئ����ي����س ال���ح���زب
ال��دي��م��ق��راط��ي اللبناني النائب
طالل إرسالن أن الحكومة خيّرت
المواطنين بين ب��ق��اء النفايات
وال��م��ط��ام��ر .ول��ف��ت إرس�ل�ان ال��ذي
التقى الوزيرين وائ��ل اب��و فاعور
واكرم شهيب وتيمور جنبالط ،إلى
أنه لن يس ّوق أو يتح ّمل أو يبارك
حالً بيئيا ً ال يخضع للمنطق البيئي،
مؤكدا ً ان مطمر الكوستبرافا لن
يستخدم بالطريقة التي أرادوها،
إذ ل��ن نقبل إال ب��إش��راف بلدية
ال��ش��وي��ف��ات والمجتمع المدني
على كل تفصيل على هذا المطمر،
وس��ن��ق��وم بطلب خ��ب��راء دوليين
ورفع دعوى ألن مطمر الكوستبرافا
وب��رج ح��م��ود مخالفان التفاقية

برشلونة وبنودها .ونفى أن يكون
مطمر الكوستبرافا فكرة الحزب
االشتراكي ،قائالً :ال يحاول أحد أن
يبتزنا باستقالة الحكومة.
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء»
«إن وفد االشتراكي نجح في إقناع
إرس�لان بالخطة بعد تلقيه وع��ودا ً
بالعمل على التقيّد بترتيبات الزمة
العتماد مطمر الكوستبرافا ،منها
بناء سلسول للحؤول دون وصول
النفايات إلى الشاطئ وتلوث البحر
ولجان خبراء للمراقبة» ،موضحة أن
مواقفة إرسالن على اعتماد هذا المطمر
كانت مشروطة بالرقابة وحسن
التنفيذ وبناء معامل للمعالجة»..

الطاشناق يحدّد
موقفه األربعاء

ويجتمع ح��زب الطاشناق يوم
األرب��ع��اء الت��خ��اذ ال��ق��رار النهائي
بشأن مطمر برج حمود .وأكد األمين
ال��ع��ام ل��ح��زب الطاشناق النائب
هاغوب بقرادونيان لـ«البناء» أننا
«نريد توضيحات وتفاصيل من
الحكومة ح��ول خطة النفايات أو
ال مطمر في برج حمود ،ألن ما تم
االتفاق عليه في اللجنة الوزارية لم
يترجم في قرارات مجلس الوزراء،
ونحن نشعر أننا وقعنا ضحية
خديعة جديدة» ،مشيرا ً إلى «أننا
نتحدث عن ع��وادم ،ولن نقبل أي
نفايات صلبة في المطمر ونرفض
إقامة معمل لفرز النفايات ونطالب
بإزالة جبل النفايات ،ولنا الحق في
اإلشراف على الطمر ورفض النوعية
والكمية التي تأتي إلى مطمر برج
حمود» ،مشيرا ً إل��ى «أن الحديث
عن حوافز هو حق لم نتس ّوله من
أح��د تحملنا على م��دى  20عاما ً
جبل النفايات ومكب النفايات،
ورغ��م ذلك نحن ال زلنا مستعدين
إلب����داء اإلي��ج��اب��ي��ة ومستعدين
للنقاش ونرفض التعاطي معنا من
قبل مجلس الوزراء بهذه الطريقة».
وش�دّد على «أن عدم وجود أموال
ف��ي خزينة ال��دول��ة ه��و مسؤولية
الدولة».
واستبعدت مصادر وزارية أخرى
«البدء بتنفيذ الخطة اليوم» .وقالت
لـ«البناء» إن «التفاوض مستمر حول
مطمرَيْ ب��رج حمود والكوستبرافا
واإلجراءات الواجب اتخاذها ال سيما
تعيين لجان مراقبة في إطار ورشة
مفتوحة ستأخذ وق��ت �ا ً للتنفيذ».
وأشارت المصادر إلى اتفاق ضمني
حصل بعدم إدخ���ال النفايات إلى
مطمر الناعمة قبل تجهيز المواقع
األخرى الستقبال النفايات» ،ما يعني
ربط مطمر الناعمة بالمواقع األخرى
ما سيؤخر تنفيذ الحل» .ولفتت إلى
أن «مجلس اإلنماء واإلع��م��ار يعمل
ع��ل��ى تجهيز اإلج�����راءات اإلداري����ة
والتقنية إلجراء المناقصات لتكليف
إح��دى الشركات لل ّم وجمع وكنس
النفايات».
كما استبعدت «استقالة الحكومة
إذا م��ا ت��أخ��ر تنفيذ ال��ح��ل أو القى
اع��ت��راض��ات شعبية» ،معتبرة أن
«التهديد باستقالة الحكومة هو
وسيلة ضغط ل��ف��رض ال��ح��ل على
القوى السياسية».
وأك��د وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج
لـ«البناء» أن «تنفيذ الخطة سيبدأ
خ�لال أي���ام م��ع��دودة وتمنى أن ال
تصل األمور إلى االستعانة بالقوى
األمنية» ،موضحا ً أن «توافر التغطية
السياسية العتماد المطامر يسهل
تنفيذ الحل ومن دون هذه التغطية
لما ك��ان مجلس ال���وزراء ق��د اتخذ
قراره في جلسته األخيرة» .وأوضح
جريج أن «إجراء مناقصات جديدة
لتلزيم الشركة سيأخذ وقتا ً وسيتم
ذل���ك ع��ل��ى أس���اس دف��ت��ر ال��ش��روط
والمنافسة الشفافة بين الشركات
وليس التجديد لشركة سوكلين»،
مبينا ً أن «الخطة التي أقرها مجلس
ال���وزراء ج��اءت كمرحلة انتقالية
ريثما يتم إيجاد الخطة المستدامة».
وتمنى جريج أن «يتفهّم الرأي العام
وال���ح���راك ال��م��دن��ي والمعترضين
ف��ي المناطق على خطة المطامر
وتقدير ه ّم الحكومة األول وهو إزالة
النفايات من الشوارع».
وفيما حدد القاضي غسان عويدات
تاريخ  11نيسان موعدا ً لمباشرة
التحقيقات في ملف شركة سوكلين،
أكدت مصادر متابعة لـ«البناء» ان
«سوكلين ستستمر في عملها على
رف��ع النفايات لحين ص��دور القرار
وفي حال تبين أنها قامت باختالس
أموال ،يسقط االتفاق معها وفي حال
العكس تستمر في عملها».

جرحى لبنانيون في هجوم �إرهابي
على منتجع في �ساحل العاج
أُصيب عدد من اللبنانيين بجروح ج ّراء هجوم إرهابي
استهدف منتجعا ً يرتاده أجانب ولبنانيون في ساحل
العاج ،ن ّفذه أكثر من  13مسلحا ً وصلوا إل��ى المنطقة
المستهدفة عبر البحر ،وأطلقوا النار عشوائيا ً على رواد
المطاعم ،ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
وطلبت ال��س��ف��ارة اللبنانية ف��ي س��اح��ل ال��ع��اج ،من
المغتربين اللبنانيين ،عدم الخروج من منازلهم ،معلنة أنها
ستعقد اجتماعا ً في منزل السفير ،حول الهجوم اإلرهابي
الذي استهدف مطاعم في منطقة «بسام» السياحية جنوب
العاصمة العاجية أبيدجان.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ،في بيان ،أنها
تتابع وضع اللبنانيين الجرحى الذين أصيبوا في الهجوم
المسلح.
وأش��ارت إلى أنّ القائم بأعمال السفارة اللبنانية في
ساحل العاج وسام كالكش ،أفاد أنّ «هناك خمسة جرحى
لبنانيين تم نقلهم إلى المستشفى اللبناني في أبيدجان من
قبل السلطات ،ويشرف عليهم أطباء لبنانيون ،وهم :حسن
مرتضى وإصابته خطيرة ،ولكنّ الطبيب المعالج طمأن
الى أن حالته مستقرة ويتلقى العالج الالزم ،والجرحى
محمد مرتضى ونجيبة صبرا وولداها وجميعهم بخير».
كما أشارت إلى أنّ كالكش زار الجرحى في المستشفى
لإلطالع على أوضاعهم .وأكد أن ال قتلى وال أي إصابات
أخرى في صفوف أبناء الجالية اللبنانية.
وأكدت الوزارة ،في هذا السياق« ،أنّ لبنان واللبنانيين
غير مستهدفين في هذا الهجوم ،وقد صودف وجودهم في
المنتجع ،وهم جزء أساسي من نسيج البلد».
وروى مغترب لبناني في ساحل العاج ،في اتصال مع
«الوكالة الوطنية لإلعالم» ،تفاصيل الهجوم اإلرهابي

قائالً إنه حوالى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس بتوقيت
بيروت ،وعلى شاطئ البحر قرب إحدى المدن السياحية
في ساحل العاج ،قام عدد من المسلحين باطالق النار من
زورق في البحر ،على رواد الشاطئ ،وسقط عدد من القتلى
والجرحى ،مشيرا ً إلى وجود لبنانيين بين المصابين.
كما أبلغ مغترب آخر في اتصال مع الوكالة ،أنّ شقيقه
من بين عدد من الرهائن احتجزهم المسلحون.
وأصدر المجلس القاري االفريقي في الجامعة اللبنانية
الثقافية ف��ي العالم بيانا ً ج��اء فيه « :ف��ور تبلغه نبأ
الهجوم االرهابي على منتجع البسام في ساحل العاج
في ابيدجان ،أجرى رئيس المجلس القاري عباس ف ّواز
اتصاالت مباشرة مع القائم باالعمال لسفارة لبنان في
العاصمة العاجية ومع رئيس الجالية اللبنانية ومع عدد
من فاعلياتها ومسؤولين عاجيين لتبيان األمر ،وقد تبلّغ
أن هناك ضحايا عاجيين وأجانب إضافة إلى عدد كبير من
الجرحى بينهم بعض اللبنانيين في هذا الهجوم اإلرهابي
الذي لم يكن يستهدف اللبنانيين بل ك ّل الموجودين في
التجمع السياسي من مواطنين وأجانب».
وقال ف ّواز« :إنّ المسؤولين العاجيين الذين اتصل بهم
ابلغوه أن الحادث موضع متابعة من السلطات العاجية،
ونحن نشكرها على سرعة تحركها ،مؤكدين أن اللبنانيين
هناك يعيشون في ظل حمايتها وتحت قوانينها».
وناشد ف�� ّواز «اإلع�لام اللبناني استقصاء األم��ور من
مصادرها الحقيقية الرسمية وعدم العمل على تضخيم
الحادث الذي تواصل السلطات العاجية معالجته بكل
مسؤولية» ،وأع��رب عن أسفه لسقوط ضحايا وجرحى
من مواطنين وأجانب مقدما ً التعازي للسلطات العاجية
ومتمنيا ً الشفاء العاجل للجرحى».

العلمانية لي�ست دين ًا ( ...تتمة �ص)1
ثمة معانٍ ومسالك عدّة لها نادى بها دعاتها ،كما
ندّد بها خصومها .لعل معناها األكثر قبوال ً هو مساواة
الناس أم��ام القانون .أما أسواها فهو الكفر واإللحاد
والعداء للدين والمتدينين.
يتساوى غالة المتدينين بغالة العلمانيين .األشد
تطرفا ً بين المتدينين يرفع شعار «اإلسالم هو الحل».
إن��ه الحل في كل زم��ان ومكان وألي مشكلة وف��ي أي
امتحان .األش��د تطرفا ً بين العَ لمانيين ي��رى أن الله
تعالى مفهوم غيبي ،وأن الدين أفيون الشعوب ،وأن
اإلنسان هو البداية والنهاية.
إذا كان ثمة خالف واختالف في ما هي العلمانية
فإن ثمة حاجة إلى تبيان ما ليست هي أصالً ،ذلك أن
اإلنسان عدو ما يجهل .األمر نفسه ينطبق على اإلسالم.
ثمة حاجة إلى تبيان ما ليس اإلسالم في مبناه ومعناه
تفاديا ً
النسياق مؤ ٍذ وراء تفسيرات واجتهادات ما أنزل
ٍ
الله بها من سلطان.
المخرج من حال االنحطاط يكون بابتداع برنامج
للنهوض والبناء مستم ّد من حاجاتنا االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،ومستفيد من كل ما هو نافع
ومج ٍّد من العقائد والنظريات والتجارب واالختبارات،
قديما ً وحديثاً .هذه المقاربة تتض ّمن ،بالضرورة ،اإلفادة
من اإلسالم وسائر األديان ،كما من النظريات السياسية
واالقتصادية المتعدّدة ،ومنها العَ لمانية.
لنبدأ في تبيان ما ليست العَ لمانية أصالً .فالمصطلح
ه��و ،أوالً ،العَ لمانية بفتح العين ،وليس بكسرها.
هي تنطلق من العالم ،أي مما هو كائن ،موجود،
ومحسوس وليس من الغيب والخيال والوهم .وألنها
من العالم فهي منفتحة على العِ لم وطرائقه ومكتشفاته
وتطبيقاته .وهي ،ثانياً ،ليست ديناً .فالدين يح ّتم
وجود معبود (هو الله عند المتديّنين) في حين أن
العَ لمانية غير معنية بما هو وراء أو أعلى من العالم
الموجود والمحسوس.
أن تكون العَ لمانية نظرية وليست ديناً ،ال يعني أن
العَ لماني ال دين له ،أو انه ليس متديناً ،أو انه ملحد
بالضرورة .بالعكس ،بإمكان العَ لماني أن يكون ما
يشاء ،بل أن يكون متدينا ً يعبد الله تعالى ،ويُج ّل
أنبياءه ويقتدي بسيرتهم ،ويمارس شعائر الدين الذي
يعتنقه على أت ّم ما يكون.
صحيح أن هناك عَ لمانيين غير متدينين وحتى
ملحدين ،لكنْ هناك أيضا ً ملحدون غير عَ لمانيين.
اإليمان بالله أو عدم اإليمان به مسألة ال تعني العَ لمانية
والعَ لمانيين .ما يعنيهم ،بالدرجة األول��ى ،عالقات
الناس في ما بينهم ،وعالقتهم بالدولة ومؤسساتها،
ومقاربتهم للسياسة وقضاياها وشؤونها ،كل ذلك في
مساوا ٍة أمام القانون .
اكتسبت العَ لمانية في عالم العرب صفة اإللحاد ،ألن
منشأها أوروب��ي ،ودعاتها األوَل تأثروا عموما ً بثقافة
الغرب .وألن دول الغرب كانت ،وبعضها ما زال ،دوال ً
مستعمِرة والمستعمِر مستبد وشرير ومعا ٍد للقيم
الدينية ،فقد أضفى العداء للغرب صف َة اإللحاد على
العَ لمانية والعَ لمانيين.
ليس من شك في أن اإلسالميين على حق في رفضهم
ّ
التغرب
التغ ّرب والتقليد األعمى للغرب .غير أن رفض
ليس وقفا ً على اإلسالميين بل هو موقف ينهض به
المثقفون وأهل الرأي والمناضلون السياسيون المنتمون
إلى شتى المدارس والتيارات واإليديولوجيات القومية
واليسارية والتقدمية الحريصة على األصالة ،من حيث
هي الجوانب الحية في التراث ،حرصهـا على المعاصرة
بما هي الجوانب الخي ّرة في الحداثة.
رغم التقاء اإلسالميين والتقدميين في موقف معاداة
التغ ّرب فإن معظم اإلسالميين يلجأ إلى التحامل على
«العَ لمانيين» ،بوضعهم جميعا ً في سلة واح��دة من
حيث اتهامهم بأنهم مجرد مقلدّين للتجربة األوروبية،

الفرنسية خاصة ،ه��ذه التجربة التي انطوت على
الفصل بين الكنيسة والدولة في حين ال كنيسة في
اإلس�ل�ام وال ض���رورة الس��ت��ح��داث تقليد الفصل بين
المسجد والسياسة في مجتمعاتنا اإلسالمية المغايرة
في ظروفها لمجتمعات أوروبا المسيحية.
الحق أن هناك فروقا ً عميقة بين «العَ لمانية» العربية
(مع تحفظي على استعمال هذا المصطلح) والعَ لمانية
األوروب���ي���ة ،وب��ال��ت��ال��ي بين «العَ لمانيين» العرب
واألوروبيين .ولعل هذه الفروق تظهر أكثر ما يكون عند
تبيان ما يمكن تسميته المرتكزات األساسية للعلمانية
العربية على النحو اآلتي:
 حرية االعتقاد عمالً باآليات الكريمة« :ال إكراه فيالدين» (سورة البقـرة ،اآلية رقم « .)256لست عليهم
بمسيطر» (س��ورة الغاشية ،اآلي��ة رقم « .)22إنـك ال
ُتهدي مَن أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» (سورة
القصص ،اآلية رقم .)56
 قدرة العقل اإلنساني على اجتراح حلول لمشكالتاإلنسان والمجتمع سواء باقتباسها من النص اإللهي،
أي الشريعة ،أو بتب ّنيه وا ّتباعه قيما ً ومسالك مكتسبة
من تجارب الحياة اإلنسانية وظواهرها الطبيعية
واالجتماعية.
 المساواة بين البشر والتكافؤ في الفرص ،بصرفالنظر عن الجنس واألص��ل والدين واللون والمنزلة
االجتماعية.
 حياد الدولة إزاء مؤسسات األديان والمذاهب. الشورى والديمقراطية هما السبيل األفضل لحكمالمجتمع وتطويره ،ويقومان على حرية التعبـير،
وتعددية الرأي ،وحكم القانون ،واالحتكام إلى األغلبية
في إطار من التوافق الوطني.
 وضع قانون مدني اختياري لألحوال الشخصيةي��راع��ي ال��ق��واع��د واألع����راف األس��اس��ي��ة ف��ي اإلس�لام
والمسيحية .
 إي�لاء النظر في قضايا األح��وال الشخصية إلىالمحاكم المدنية على أن ت��ك��ون مؤلفة م��ن قضاة
مختصين بالشرع.
 التسامح من حيث هو طريق التراحم («رحمةاألمة في اختالف األئمة») والحوار والتفاعل والتصويب
والتطوير.
إن خصائص «العَ لمانية» العربية ،كما حدّدناها
آنفاً ،تختلف اختالفا ً واضحا ً عن خصائص العَ لمانية
األوروبية؛ بل إن هذه الخصائص البارزة للعلمانية
العربية ذات السياق التاريخي واالجتماعي المختلف
تضعها في صلب روح اإلس�لام العظيم وقيمه و ُمثله
وممارسة األخيار من خلفائه وعلمائه وحكمائه .ففي
ض��وء ذل��ك ق��ال العالمة الشيخ عبد الله العاليلي:
«اإلسالم دين علماني».
آن اآلوان ليعلن «العَ لمانيون» العرب تمايزهم
عن العلمانية األوروب��ي��ة واستقاللهم ال��ذات��ي عنها
بسياق تاريخي خ��اص بهم ،وذل��ك بشتى وسائل
التفكير والتدبير والبحث والممارسة .ولعله بات من
ال��ض��روري إب��دال مصطلح العَ لمانية ذي المضمون
األوروبي المغاير بمصطلح جديد يحمل الخصوصية
التاريخية واالجتماعية لمضمونها العربي المتكامـل
مع روح األديان جميعـا ً  -السيما اإلسالم  -والمتكامل
مع اإليمان الديني عموماً .وإني أقترح ،في هذا المجال،
تعبير العدالنية (أو العدلنة) المشتقة من العـدل ،وهـي
كلمـة تحمل ،في المعجم ،جملة معاني تؤدي المضمون
األفضل والمطلوب :ضد الظلم والجور ،السويّة ،النظير
والمثل ،القيمة.
ه��ذه ال��م��ف��ردات تحمل معاني ح��ري��ة االع��ت��ق��اد،
والمساواة ،والقيمة المتوخاة لإلنسان من حيث هو
روح وجسد وعقل.

من �أين ي�أتي ( ...تتمة �ص)1
وي��وظ��ف ال��ض��غ��ط ال��ع��س��ك��ري ال���ذي ي��م��ارس��ه اإلره����اب لهذا
ال���غ���رض ،وي��س��ت��ق��وي ب��ال��ت��ه��دي��دات األم��ي��رك��ي��ة والسعودية
وال��ت��رك��ي��ة واالع�����ت�����داءات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ت��س��وي��ق ال���دع���وات
لالستسالم وتسليم سوريا لقوى اإلرهاب والعدوان.
 بعد خروجه من المهمة أعرب عنان عن ندمه لما أسماهالدور القذر الذي جرى توريطه في أدائه ،وأنه يشعر بالمرارة
الكتشافه أنه استخدم لتغطية سيطرة اإلره��اب على مناطق
سورية عديدة ،واليوم يخرج اإلبراهيمي بتصريح يشبهه في
الجوهر ،لكن من دون ن��دم ،فيقول إن التطورات في سوريا
أثبتت أن روسيا تعرف م��اذا يجري في سوريا وتوازناتها
أكثر من كل اآلخرين ،وانه لو استمع العرب لنصائح موسكو
النتهت األزمة من أربع سنوات.
 سنغفر لعنان ،ألننا مستعدون لتصديق ما يريد أن يعبرعنه بالندم من نيات طيبة وقع بسببها في الخديعة ،لكننا لن
نغفر لإلبراهيمي ال��ذي ال يستطيع ادع���اء الجهل وال نقص
المعلومات ،وعليه ك��ي نصدّقه أن يعترف بما تقاضاه من
السعوديين لقاء هذا الدور القذر في الحرب على سوريا.
ناصر قنديل

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس��ت��دراج ع��روض لتقديم يد عاملة فنية
للمساندة في أعمال الصيانة و اإلستثمار
في معملي الذوق و الجية
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج
العروض المذكورة أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان –أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان –طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250000/ل.ل
تسلم ال��ع��رض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان –طريق النهر –الطابق «»12
–المبنى المركزي .
علما ً إن آخ��ر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2016/4/1
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
صباحاً.
بيروت في 2016/3/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 457

