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حمليات � /إعالنات

م�ؤتمر لم�ؤ�س�سة «كارنيغي» عن الالجئين

التقى ممثل المرجع اليعقوبي في عيناثا

بو �صعب :حجم الكارثة في لبنان يفوق قدرة الجبال

ف�ضل اهلل :لمواجهة الإرهاب التكفيري بالخطاب التنويري

ع��ق��دت مؤسسة «ك��ارن��ي��غ��ي» للسالم ال��دول��ي
مؤتمرا ً في فندق «فينيسيا» بعنوان «مواسم الهجرة
في الجنوب  -الالجئون في نظام عالمي متغير»،
شارك فيه وزير التربية والتعليم العالي إلياس بو
صعب والمنسقة الخاصة لألمم المتحدة سيغريد
كاغ وحضره عدد من الدبلوماسيين واألكاديميين
والباحثين واإلعالميين وممثلي منظمات المجتمع
المدني.
بداية تحدّث نائب رئيس المؤسسة للدراسات
الدكتور مروان معشر ،فأشار إلى أن «أزمة الالجئين
يصعب تصديقها نظرا ً لضخامتها وتفاقمها يوما ً بعد
يوم ،ولكن رغم كل التحديات الكبيرة هناك جدية في
مواجهة هذه األزمة اإلنسانية».
ور ّكز على «ضرورة التعاون الدولي ودعم الدول
المستضيفة ل��ه��ؤالء الالجئين م��ن أج��ل تحسين
ظروفهم» ،مشيرا ً إلى أن «حركة اللجوء لم تهدأ عبر
التاريخ وغالبا ً ما كان الالجئون يعملون في الدول
التي يأتون إليها».
أما الباحثة األول��ى في «كارنيغي» مهى يحيى
فلفتت إلى أن «المنطقة العربية تشهد تح ّوال ً غير
مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية مع وجود
مهجر ،وأن حركات الهجرة تغيّر
 27مليون عربي
ّ
الواقع الجغرافي في المنطقة» ،مشيرة إلى أن من
أهم تلك الحركات «خروج الفلسطينيين من أرضهم،
ثم الم سيحيين واأليزيديين ،إضافة إلى الشيعة
والتركمان من أماكن كانوا يعيشون فيها .وآثار هذه
األزمة ستتظهّر لسنوات مقبلة».
وأك��دت «ض��رورة عودة األطفال إلى سورية من
أجل البناء والمساهمة في تطوير البلد وليس من
أجل الجهاد».

كاغ

من جهتها ،تحدثت كاغ عن الالجئين في لبنان
والنظم الحكومية في ظل تلك األزم��ة ،مشيرة إلى
أن��ه «لطالما ك��ان مفهوم ال��دول��ة ف��ي لبنان هشا ً
قبل األزم��ة» ،موضح ًة أن «لبنان واألردن من أكثر
البلدان التي استقبلت نازحين رغم القدرة المحدودة
لحكومتي البلدين».
وشدّدت على أن «األمم المتحدة تر ّكز على الناحية
التعليمية لالجئين» ،موضح ًة أن «هؤالء النازحين
يحاولون دائما ً االندماج في المجتمع» ،مثني ًة على
«الدور الممتاز الذي قامت به الحكومة اللبنانية في
استضافة النازحين» ،مؤكد ًة «ضرورة دعم الحكومة
اللبنانية وتقديم المساعدات لها».
ودعت إلى «زي��ادة المنح للبنان مع تأكيد على

دان رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد
اللطيف فضل الله الهجمات اإلرهابية التي ضربت
بلجيكا واستهدفت األبرياء والمدنيين العزل ،مؤكدا ً
أنّ «هذا اإلرهاب التكفيري ترجمة لفكر ظالمي أسود
ال يمتّ إلى اإلسالم والمسلمين بصلة».
كالم السيد فضل الله جاء خالل استقباله في
دارت��ه في عيناثا ممثل المرجع الديني العراقي
الشيخ محمد اليعقوبي ،الشيخ حسين التميمي في
حضور عدد من العلماء.
وأثنى الشيخ التميمي على «الدور الذي يضطلع

بوصعب وكاغ ومعشر خالل المؤتمر
ضرورة الحل السياسي».
وقالت« :إن األزمة الفلسطينية هي أكثر تجربة
مرئية وعلينا أن نفصلها ع��ن األزم���ة السورية،
ويجب الفصل بين النواحي السياسية والتنموية
واالجتماعية ،فهناك أمور ال يمكن التفاوض بشأنها
كحق الناس بالمساعدة والغذاء ،إضافة إلى الخطة
التنموية».
وأك���دت «أهمية س��ي��ادة القانون وال��ع��دال��ة مع
المصالحة الوطنية التي لم تحصل بعد في لبنان».

بو صعب

ب����دوره ،ش��رح ب��و صعب «ت��ع��ق��ي��دات الوضع
اللبناني المختلف عن باقي بلدان المنطقة لناحية
تعاطيه مع األزم��ة السورية» ،الفتا ً إلى «النزوح
الفلسطيني في أوائل الخمسينيات ،حيث كان على
لبنان استضافتهم وهم ال يزالون فيه».

وأكد أن «الحكومة اللبنانية تحاول تسجيل كل
ولد سوري في المدرسة حتى ال يبقى األطفال في
الشارع ،ولبنان لم يعد باستطاعته استقبال المزيد
من الالجئين من دون الحصول على مساعدة»،
م��ش��ددا ً على «أه��م��ي��ة ال��ح��ل السياسي لألزمة
السورية».
ولفت إلى أنه «ال يمكن تجاهل مخاوف اللبنانيين
من مسألة النازحين» ،مشددا ً على «ضرورة إقناع
أهالي األطفال السوريين بضرورة الذهاب إلى
المدرسة» ،آمالً أن «يستأنف الطالب السوريون
دراستهم ويعودوا إلى بلدهم لالستثمار فيه».
وذكر أن «البنك الدولي قدّر خسارة لبنان العام
الماضي بـ  13مليون دوالر مع ارتفاع نسبة البطالة
حوالى  20بالمئة» ،مؤكدا ً أن «حجم الكارثة يفوق
قدرة الجبال وعلى األس��رة الدولية إيجاد الحلول
المناسبة».

«�سوكلين» :م�ستمرون في تنفيذ قرار الحكومة
أكدت شركة «سوكلين» استمرارها «بتنفيذ قرار الحكومة بتطبيق خطتها إلعادة النظافة إلى مختلف
المناطق اللبنانية التي حرمت منها ألشهر ولن يثنيها عن ذلك اعتداءات أو تخريب».
وسألت الشركة سوكلين في بيان أمس« :هل صارت سوكلين مكسر عصا وبات ك ّل متضرر أو رافض
لخطة الحكومة اللبنانية برفع النفايات يتوجه إلى سوكلين باالعتداء على الموظفين ،وتكسير اآلليات،
واقتحام مقر الشركة ،بعد أن تمادى البعض من قبل باالفتراءات والتهجم اللفظي»؟
ولفتت «سوكلين» إلى أنها «تنفذ قرارا ً رسميا ً اتخذه مجلس الوزراء ولم يكن لها أي دور في إصداره،
وما حدث من اقتحام مق ّر الشركة واالعتداء على حراسه والموظفين فيه ،بعد دخول العشرات إلى الباحة
الداخلية للشركة بالقوة ،كان قد سبقه اعتداء وتعرض لموظفين ومحاولة حرق آلية».

به اللقاء ،والسيد فضل الله في نشر الوعي والفكر
التنويري المرتكز على أصالة الجذور العلمية
والعاملية».
ودعا إلى «اعتماد نهج االنفتاح الذي يعتمده
المرجع اليعقوبي لمعالجة إشكاليات الواقعين
اإلسالمي والعربي».
وشدّد السيد فضل الله على «ضرورة توحيد دور
المرجعيات لمواجهة مشاريع التفتيت وانحرافات
التعصب والتكفير ،واعتماد خطاب ديني حضاري
ّ
يرتقي إلى مستوى االستهدافات الكبرى ،ويسمو

بالدين بعيدا ً من شهوات السلطة والمال والغرق
في المذهبية والفئوية».
ودع��ا إل��ى «إع�لاء ص��وت المتن ّورين في وجه
األدوار المشبوهة لبعض األجهزة المخابراتية
العربية واألجنبية».
وخ��ت��م السيد فضل ال��ل��ه ب��ـ»اإلش��ادة ب��دور
المرجعيات اإلسالمية الساعية إل��ى الوحدة
في النجف وقم واألزه��ر» ،داعيا ً إلى «نقد ذاتي
إلطالق حركية عملية تخفف من التوتر وتط ّوق
الفتنة».

القطان ي�شيد بن�صراهلل :لمالقاته في منت�صف الطريق
أشاد رئيس جمعيَّة «قولنا والعمل» الشيخ
أحمد القطان بكالم األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله خالل إطاللته التلفزيونية األخيرة
واعتبره «كالعادة على مستوى رؤى وتطلعات
أحرار العالم والمستضعفين على امتداد العالم
عموما ً وحركات المقاومة واللبنانيين خصوصاً».
ودع����ا ال��ق��ط��ان ف��ي ت��ص��ري��ح «ك���ل ال��ع��ق�لاء

والسياسيين أن ي��ق��رأوا ك�لام السيد نصرالله
بعيدا ً عن العصبية المذهبية والطائفية والحزبية
الحاقدة».
كما ط��ال��ب ك��ل األف��رق��اء السياسيين «ب��أن
ي�لاق��وا السيد نصرالله ف��ي منتصف الطريق
إلع��ادة ما أمكن من هيبة الدولة وللحفاظ على
بقائنا ووجودنا والسيما أن العدو الصهيوني

والتكفيري يهدّد وجودنا وبقاءنا» ،وسأل «إذا
كان العدو اإلسرائيلي يهدّدنا من جهة فلسطين
وال��ع��دو التكفيري المجرم يهدّدنا من سورية
وفلتان اإلنترنت الموجود في لبنان ،إضافة إلى
بعض الدواعش الداخلية من اللبنانيين وغيرهم،
فمَن سيحمي لبنان غير معادلة الشعب والجيش
والمقاومة؟».

لجان الم�ست�أجرين ت�شكر تج ُّمع المحامين :لوالهم َل�ضاعت حقوقنا
شكرت لجان المستأجرين في ف��رن الشباك
وعين الرمانة واألشرفية وبدارو والجوار «تجمع
المحامين للطعن وتعديل قانون اإلي��ج��ارات»
الجهود التي بذلها للمحافظة على المستأجرين
ف��ي منازلهم م��ن ك��اف��ة المناطق دون تمييز،
ولتصويب القانون إلى مساره الصحيح بشكل
دوري وأسبوعي وإنارة المواطنين على حقوقهم
األساسية والذي لوالهم لكانت ضاعت حقوقهم،
ولما ت ّم الطعن بقانون اإليجارات والعمل على
المختصة.
وقف تنفيذه مع الجهات
ّ
وأش���ارت اللجنة ،في بيان« ،إل��ى أن��ه وبعد
الطعن به ،أصدر المجلس الدستوري بتاريخ  6آب
 2014قرارا ً قضى بإبطال المواد  7و  13والفقرة

ب  4-م��ن ال��م��ادة  ،18وال��ت��ي تتعلق باللجنة
التي لها جانب إشرافي مباشر على عمل الخبراء
استنادا ً إلى المادة  18وغيرها التي أُبطلت ،ولها
جانب وعمل إداري متصل بعدة وزارات ومنها
وزارة المالية ووزارة الشؤون االجتماعية».
وتابعت« :لقد صرح رئيس المجلس الدستوري
القاضي عصام سليمان لجريدة األخبار التي
نشرت بتاريخ  07آب  2014تأكيده أنه ال يمكن
تطبيق قانون اإليجارات بال المواد والفقرات التي
نصت المادة  37من النظام
جرى إبطالها ،وقد ّ
الداخلي للمجلس الدستوري على أنّ النص الذي
تقرر إبطاله يعتبر كأنه لم يكن ،وال يرتب أي
أثر قانوني ،كما ال يمكن ألي مرجعية قضائية أو

إداري��ة أن تضع اصول محاكمات جديدة للمواد
التي أبطلت وال وض��ع أص��ول ج��دي��دة ،خاصة
لكيفية تنفيذ المادة  18من قانون اإليجارات
وتحديدا ً للجنة ،وإال أصبح عليها تعيين الخبراء
ومنع تعيينهم من المالك والمستأجر وال يمكن
إلزام المواطنين بإجراءات غير منصوص عليها
في القانون».
وخ���ت���م���ت»:إنّ ال����م����ؤازرة ب��ش��ك��ل ع���ام هي
لحماية ال��خ��ب��راء ول��ي��س ل��ل��دخ��ول ع��ن��وة إل��ى
بيوت اللبنانيين .مع العلم أنّ تجمع المحامين
مستمر في إداء رسالته المقدسة في الدفاع عن
المواطنين وإبداء الرأي القانوني ،شاء من شاء
وأبى من أبى».

�أوروبا تنفجر ( ...تتمة �ص)1
التبني والتضحية ،وتضعف الثقة بفكرة الدولة المدنية الحضارية
التي تتباهى بها أوروبا ،ويضيف المصدر أن سقوط التفوق األخالقي
األوروبي أمام إغراء المال الخليجي يحمل ضمنا ً مقايضة الصمت عن
انتهاكات الخليجيين لمعايير الديمقراطية وحقوق اإلنسان بصمت
خليجي ع��ن تمييز عنصري يلحق بالمسلمين ف��ي كثير م��ن البالد
األوروبية ،ما يجعل نوعا ً من الحرب األهلية الباردة تجري تحت سطح
المجتمع في موازاة النفاق المتبادل على المستوى الرسمي والعلني.
يقول المصدر إن السقوط األخ�لاق��ي لمؤسسة الحكم في الدول
األوروبية َتك َّرس في الحرب التي تشهدها سوريا ،وبدأت أوروبا تدفع

ثمن نفاقها وتشجيعها خيار تسليم سوريا للتنظيمات اإلرهابية التي
شكل المتطوعون الذاهبون بالمئات من بلدان أوروبية قوتها الضاربة،
طالما يسمح ذلك بالتخلص من الرئيس السوري ،وليس خافيا ً أن ذلك
كان يجري بالتنسيق مع تركيا والسعودية وإسرائيل وبضماناتهم
بعدم تع ّرض أمن أوروب��ا للخطر من هذه المجازفة .وب��رأي المصدر
األوروبي الدبلوماسي واألمني ،أن ما نشهده هو تداعيات فشل الصفقة
في كل أبعادها وانفالتها من السيطرة ،وتشتت أطرافها كل عند حدود
مصالحه ما جعل قضية الالجئين أزمة أوروبية ،بدأت استغالالً تركيا ً
للضغط من أجل الحصول على الدعم لمشروع المنطقة اآلمنة ،وها هي

تنتهي بماليين المتدفقين على أوروبا ،يختفي بينهم مئات اإلرهابيين
العائدين إلى البالد األوروبية ،بينما تكتشف أوروبا أنها سلمت أجيال
المهاجرين الناشئين ألئمة مساجد بناها ويمولها ويديرها السعوديون
والقطريون ،فتتخرج منها أجيال وهابية وإخوانية عقائدية هي التي
تتشكل منها النواة الصلبة لهذه الجماعات اإلرهابية.
يختم المصدر أن أوروبا أمام كارثة أمنية اجتماعية ال تنهيها ،نهاية
األزم��ة والحرب في سوريا ،خصوصا ً مع احتماالت مؤكدة النتقال
داعش إلى ليبيا ،وأن أوروب��ا تحتاج لثورة مدنية ثانية تعيد االعتبار
لمفاهيم العلمنة وت��زي��ل مظاهر التمييز العنصري ،وتعيد ترسيم

السياسات على مقاييس األم���ن القومي قبل اع��ت��ب��ارات المصلحية
االنتهازية تجاه األوضاع الملتهبة في بلدان الجيرة المتوسطية.
يكشف المصدر عن نصائح تقدمت بها أجهزة األم��ن الفرنسية
واإلي��ط��ال��ي��ة واألس��ب��ان��ي��ة واألل��م��ان��ي��ة والهولندية لحكوماتها طوال
السنوات الثالث الماضية على األقل بضرورة اإلس��راع بالتشجيع
على تطبيع العالقة م��ع ال��دول��ة ال��س��وري��ة وال��ت��ع��اون معها لضمان
مقتضيات األمن القومي األوروبي ،ألن العدو الذي تقاتله سوريا هو
العدو الذي يتر ّبص بأوروبا ،لكن هذه المذكرات الموثقة بقيت بال
آذان صاغية.

ال ن�صاب اليوم ( ...تتمة �ص)1
إال أن مصادر نيابية في كتلته لم
تؤكد لـ«البناء» ما تردّد عن عودته
من باريس قبيل موعد الجلسة»،
مشيرة إلى «أن حزب الله والتيار
ال��وط��ن��ي ي��ع��ط�لان االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية ،وهذا ما عبر عنه األمين
العام لحزب الله أمس السيد حسن
نصر الله ،بتمسكه بترشيح الجنرال
ميشال عون» ،الفتة إلى «أن اللعبة
الديمقراطية التي يتغنى بها هؤالء
ت��ك��ون بمقاطعة جلسة النتخاب
الرئيس» .وإذ لفتت المصادر إلى «أن
النائب سليمان فرنجية هو مرشح
بكركي ويحظى بدعم من الرئيس
الحريري» ،شددت على ضرورة أن
يقابل فرنجية الحريري بحسن نية
وينزل وكتلته إلى المجلس ويشارك
في جلسة انتخاب الرئيس».
وأك���د م��ص��در نيابي ف��ي  8آذار
«أن السيد نصر الله كان واضحا ً
عندما أعلن ثبات حزب الله على
موقفه بترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلص��ل�اح ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون
لما ي��رى فيه من مؤهالت تجعله
متمسكا ً بخياره وقاطعا ً الطريق

على أي م��ح��اوالت التفافية في
الداخل أو الخارج» .وأشار المصدر
إلى «أن االجتهادات التي تتحدث
ع��ن تغيير ف��ي م��وق��ف ح��زب الله
ستبقى اجتهادات وتكهنات غير
قابلة للتحقق» .ولفت إل��ى «أن ال
رئاسة في لبنان قبل ربيع العام
المقبل ،فالملف اللبناني مرتبط
بالملف السوري ،والحل السياسي
لألزمة السورية ال يبدو قريباً».
وفي مجال آخر شدّد المصدر على
أن «الرئيس سعد الحريري غير
جاهز لتقديم أي معطى جديد يدفع
باتجاه يستوجب حصول لقاء بينه
وبين السيد نصر ال��ل��ه» ،مشيرا ً
إلى «أن أي لقاء من هذا النوع لن
يعقد إذا لم تتوفر ظروف نجاحه،
وإمكانية إحداث النقلة المطلوبة،
ويبقى قرار عقد اللقاء رهن بمواقيته
وبالتطور في عمل الحوار الثنائي».

الجهوزية الشعبية
آن أوانها

ول��ف��ت ال��وزي��ر ال��س��اب��ق سليم

الشركة الصناعية اللبنانية ش.م.ل
دعوة إلى حضور
الجمعية العمومية العادية السنوية

إن مساهمي الشركة الصناعية اللبنانية ش.م.ل مدعوون إلى حضور
الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في مركز الشركة في الفياضية
ـ قضاء بعبدا في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع
في الخامس عشر من شهر نيسان في العام ألفين وستة عشر وإن جدول
أعمالها هو التالي:
أوالً :تالوة تقرير مجلس اإلدارة العام و الخاص عن أعمال سنوات 2013
و  2014و .2015
ثانياً :تالوة تقارير مفوض المراقبة عن أعمال سنوات  2013و 2014
و .2015
ثالثاً :المصادقة على الميزانيات وعلى حساب األرب��اح و الخسائر
للسنوات المالية الموقوفة بتاريخ  2013/12/31و2014/12/31
و2015/12/31
رابعاً :إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة عن
سنوات  2013و  2014و .2015
خامساً :إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة و تحديد مدة واليتهم
سادساً :الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا للمادتين  158و  159من
قانون التجارة اللبناني.
سابعاً :تعيين مفوض مراقبة لحساب سنة  2016وتحديد بدل أتعابه.
ثامناً :أمور طارئة و مختلفة.
ويطلب من جميع المساهمين الراغبين بحضور هذه الجمعية إبراز
شهادة ايداع اسهمهم لدى مصرف مقبول أو في مركز الشرطة ضمن الدوام
الرسمي للشركة وذلك قبل أسبوع من تاريخ إنعقاد الجمعية المحددة
أعاله.
الشركة الصناعية اللبنانية ش.م.ل.
مجلس اإلدارة

جريصاتي إلى «أن معركة رئاسة
الجمهورية ليست معركة نصاب بل
هي بامتياز معركة ميثاق ،موضحا ً
أن «النصاب ينشأ من الميثاق ولن
يسقط االستحقاق ب��ل سيحصل
بصورة طبيعية وسلسة» ،مشيرا ً
إلى أن جلسة انتخاب الرئيس اليوم
مصيرها كسابقاتها لألسف.
ولفت خ�لال تالوته بيان تكتل
التغيير واإلص�ل�اح بعد اجتماعه
األسبوعي إلى أن حكومة المصلحة
الوطنية تتحول حكومة فجور
وال��ج��ه��وزي��ة الشعبية آن أوان��ه��ا
بانتظار إشارة رئيس تكتل «التغيير
واإلص�ل�اح» العماد ميشال عون،
معتبرا ً أنه ال يعقل أن تنشأ أجهزة
الرقابة لدى رئاسة مجلس الوزراء
على ما كان عليه األم��ر قبل اتفاق
الطائف.

بدء العقد العادي
ال جلسة من دون
قانون انتخاب!

ومع بدء الدور العادي للمجلس

ال��ن��ي��اب��ي ي���وم أم����س ،وتكثيف
ال��رئ��ي��س ب���ري ات��ص��االت��ه لعقد
جلسة عامة للمجلس النيابي،
رفع منسق لجنة قانون االنتخاب
النائب جورج عدوان التقرير الذي
وضعته اللجنة إلى رئيس المجلس
ال��ن��ي��اب��ي نبيه ب���ري .ويتضمن
التقرير عرضا ً مفصالً للمناقشات
جدول مقارنة بين اقتراح القانون
المقدم من الرئيس بري ،واقتراح
ال���ق���ان���ون ال��م��ق��دم م���ن ال��ق��وات
واالشتراكي وتيار المستقبل داخل
اللجنة ،مع تبيان نقاط التشابه
واالخ���ت�ل�اف وال��م�لاح��ظ��ات التي
وضعها كل فريق .وعلمت «البناء»
أن البحث ت��ن��اول وض��ع قانون
ملح على جدول
االنتخاب كبند
ّ
أع��م��ال أول جلسة تعقد للهيئة
العامة ،انطالقا ً مما جرى التوافق
عليه في آخر جلسة من فك ارتباط
بين انتخاب الرئيس وإقرار قانون
انتخاب من جهة وتعهّد الرئيس
سعد الحريري عدم المشاركة في
أي جلسة عامة ال ُتدرج بندا ً وحيدا ً
هو قانون االنتخاب.

وأك��دت مصادر نيابية قواتية
لـ«البناء» أن «القوات اللبنانية
ستقاطع أي جلسة عامة لم يلحظ
جدول أعمالها قانون االنتخاب»،
مشيرة إلى «أن المجلس النيابي
ه��و هيئة ناخبة ال يستطيع أن
ي��ش��رع إال ف��ي ح��ال��ة ال��ض��رورة
القصوى المتعلقة بإعادة تكوين
السلطة أي ق��ان��ون االنتخابات
وم��وض��وع ال��م��وازن��ة والسلسلة
م��ع��اً» .وش���ددت ال��م��ص��ادر على
«أن ال��ق��وات اش��ت��رط��ت للتمديد
الثاني للمجلس العمل على إقرار
قانون انتخابي ،لكن اإليجابية
التي عملنا بها قوبلت بالمماطلة
والتأجيل والمراوغة» ،معتبرة «آن
األوان لتطوير القانون االنتخابي
وتأمين الشراكة الحقيقية ،ونحن
ننتظر من رئيس المجلس أن يولي
ه��ذا األم��ر اهتماما ً ألن��ه الركيزة
األساسية إلعادة إنتاج السلطة».
وش�����دد ع��ض��و ه��ي��ئ��ة مكتب
المجلس النائب ميشال موسى
لـ»البناء» على «أن هناك أم��ورا ً
م��ل��ح��ة ج����دا ً ت��ف��ت��رض ت��ش��ري��ع�ا ً

للضرورة ،خصوصا ً في ما يتعلق
باحتياط ال��م��وازن��ة ،ومعاشات
الموظفين وحياة المواطن وأخرى
لها طابع أمني انتهت من اللجان
النيابية وتحتاج إلى بتّ  .ولفت
إل��ى أن الرئيس ب��ري سيعرض
ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ص���در ع��ن لجنة
قانون االنتخاب في جلسة الحوار
نهاية الشهر الجاري» ،مستبعدا ً
أن يوضع هذا البند على جدول
أعمال الهيئة العامة فهناك 18
اقتراح ومشروع قانون ،واللجنة
المكلفة دراس��ة قانون االنتخاب
لم تتوصل إلى أي اتفاق في هذا
الشأن».
في سياق آخر ،لمس وزير المال
علي حسن خليل من المسؤولين
األميركيين ال��ذي��ن التقاهم في
المركز الرئيسي لصندوق النقد
ال��دول��ي إش����ارات إيجابية بأنه
ال ح��رب اقتصادية على لبنان،
والمراسيم التطبيقية للقانون
المتعلق بلبنان لم تصدر بعد.
وأش��ار خليل إلى أن «هناك وفدا ً
أميركيا ً س��ي��زور لبنان ويبحث

األمر مع المسؤولين اللبنانيين،
وأن هناك تدخالً أميركيا ً لدى دول
الخليج للعودة عن اإلجراءات التي
تم اتخاذها تجاه لبنان والتي تؤثر
سلبا ً عليه ،واالنطباع أن األمور
تسير باالتجاه الصحيح».

«بدنا نحاسب» خطة تحركات
إلسقاط النظام الطائفي

ال��ى ذل��ك تنتظر حملة «بدنا
ن��ح��اس��ب» ال��م��وع��د ال���ذي ح��دده
قاضي التحقيق األول في بيروت
غ��س��ان ع��وي��دات ف��ي  11نيسان
المقبل لمباشرة التحقيقات في
م��ل��ف «س��وك��ل��ي��ن» ،ليبنى على
ال��ش��يء مقتضاه وأك��د المتحدث
ب��اس��م ال��ح��م��ل��ة ج����ورج ع����ازار
ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أن «اج��ت��م��اع �ا ً عقد
مساء أمس للتنسيق بين حمالت
ال���ح���راك ال��م��دن��ي ل��وض��ع خطة
تحركات مقبلة ومنها التظاهر
في الشارع» ،وتساءل« :لماذا لم
تعالج الحكومة هذا الملف طيلة
ثمانية أشهر مع علمها المسبق

كيف قال ال�سيد( ...تتمة �ص)1
 ب��ع��د أن ُي��س��ق��ط ال��س��ي��د ال���ره���ان اإلسرائيليع��ل��ى ال��ح��رب ال��ب��دي��ل��ة ،ال��ت��ي ي���ري���دون للسعودية
أن ت��خ��وض��ه��ا ن��ي��اب��ة ع��ن��ه��م ب��وع��د م��ن��ه��م بالتدخل،
وي��ح��دد منهج ال��م��واج��ه��ة ب��ال��ص��ب��ر ،يلتفت صوب
اإلسرائيليين ،ليرسم معادلة ردع��ه االستراتيجي
التي تعني نهاية سباق توازن الرعب ،وقوامها فهم
مع ّقد لتركيبة الجغرافيا العسكرية واالقتصادية
للحروب اإلسرائيلية ،التي تقوم على ضعف المدى
الجغرافي الطبيعي لألراضي الفلسطينية المحتلة،
وتحول جغرافيا الكيان إلى شبه جزيرة محاصرة
ب��را ً وب��ح��را ً في أي ح��رب ،ما يفرض في ظل غياب
ال��ع��م��ق اآلم���ن ،خشية إس��رائ��ي��ل��ي��ة دائ��م��ة م��ن حرب
تطول تدفع بالقيادة اإلسرائيلية إلى التصرف دائما ً
على خلفية الذعر من االنقطاع عن الخارج وفقدان
المخزون الالزم للحرب سالحا ً وذخائر ومحروقات
وكهرباء وم��واد استهالكية حيوية ما يستدعي أن
تقيس إسرائيل مصادر قوتها وقدرتها على خوض
الحروب بكميات مخزونها االحتياطي الموجودة في
المحصنة ،والتي
المزيد والمزيد من المستودعات
ّ
يت ّم توضيعها بعيدا ً عن المدى المجدي لألسلحة
التي يمتلكها َم��ن تعتبره ع��دوا ً خ��ط��راً ،ولذلك فإن
خاصرة إسرائيل الرخوة التي أمسكت بها المقاومة

هي هذه ،وقد بلغت المرحلة التي بات بمستطاعها
معها أن تقول لإلسرائيليين ،ال عمق آمنا ً تستندون
إليه في مخزونكم االستراتيجي فصواريخنا تطال
ك��ل نقطة م��ن فلسطين وتصيب ب��دق��ة ك��ل أهدافها
وتخترق بما يكفي من تحصيناتكم لتفجير وتدمير
ك��ل مخزونها عندكم ،وتحويل ه��ذا المخزون إلى
كرات لهب متفجرة طائرة تنتشر على مدى جغرافيا
االحتالل ،واعلموا أن جعل مناطق سيطرتكم آمنة
من خطر االستهداف المدمر والمزلزل ،يستدعي
أن تكون خالية من أي مخزونات للوقود والغازات
واألمونيا والمفاعالت النووية وسواها من المواد
القابلة للتح ّول م��ص��ادر تدمير ذات���ي ،ل��دى تلقيها
إص��اب��ة ق��ادرة أن تطال أهدافها بدقة وتملك قدرة
اخ��ت��راق للتحصينات وتفجير ال��م��خ��زون ليصير
هو القنابل التي تمتلكها المقاومة بالواسطة ،وفي
هذه الحالة على إسرائيل أن تخلي كل مناطق ومدن
وودي��ان وجبال فلسطين المحتلة من أي مخزون
فتخوض حربا ً ليوم واح��د ،أو تمتنع عن الحرب،
وك��ل��م��ا ت��ن��اق��ص ال��م��خ��زون تناقصت أي���ام الحرب،
وكلما زاد المخزون زادت قدرة المقاومة على تدمير
لتفجر
إسرائيل ببلوغ صواريخها الدقيقة والف ّعالة
ّ
وتفجر عبره بأضعاف مضاعفة كل
ما تم تخزينه
ّ

ما حوله.
 معادلة الردع االستراتيجي بين السطور كتبهاالسيد وق��وام��ه��ا أن على السعودية أن تختار بين
التسوية الصعبة ال��ي��وم والتسوية األص��ع��ب غداً،
وأن على إسرائيل أن تختار بين الحرب القصيرة
التي تس ّهل هزيمتها فيها ،والحرب الطويلة التي
تتكفل بتدمير نفسها ف��ي��ه��ا ،وال��م��ع��ادل��ة ه��ي كلما
وث��ق��ت إس��رائ��ي��ل أن��ه��ا ص���ارت أق���وى ص���ارت أم��ام
المقاومة أضعف ،وصارت أسهل مناالً ،والمقاومة
قد امتلكت وستمتلك كل ي��وم أكثر من كل ما يلزم
لتحقيق أدق وأفعل لهذا ال��ه��دف .والقضية ليست
منشآت األمونيا وال المفاعالت النووية ،بل كل ما
تحتاج إسرائيل لتخزينه كي تشعر باالطمئنان ،ألن
المقاومة هي َمن سيشعر باالطمئنان إلى أن أسباب
تدمير إسرائيل وزوالها باتا بين أيديها طالما أنها
تملك بنك معلومات يكشف كل ما لدى إسرائيل بدقة،
ولديها شبكة صاروخية تغطي كل مساحة فلسطين
وال تبقي للكيان عمقا ً آمناً ،وتصيب أهدافها بدقة
وتخترق التحصينات التي تحمي مخزون االحتياط
من كل نوع وصنف ،وقادرة على تفجيره وتحويله
إلى بركان ثائر.
ناصر قنديل

بإغالق مطمر الناعمة؟» ،وأشار
إل��ى أن «الحلول المؤقتة تراعي
المحاصصة الطائفية ومصدر ربح
وتجارة وسمسرات وليس معالجة
جذرية لألزمة».
وانتقد إدارة المناقصات في
ملف النفايات« ،حيث أن تلزيم
ال��ش��رك��ات ل��ي��س م��ن اختصاص
م��ج��ل��س اإلن���م���اء واإلع���م���ار إنما
يخضع لرقابة التفتيش المركزي
وق��ان��ون المحاسبة العمومية»،
وتساءل« :كيف نحافظ على المال
العام في ظل غياب الرقابة؟ لذلك
سنخوض معركة إع���ادة ال��دور
الفاعل للتفتيش المركزي وعدم
مصادرة مجلس اإلنماء واإلعمار
صالحياته».
ولفت إلى «أن الحملة مستمرة
ف��ي ال��ض��غ��ط إلي��ق��اف ال��س��رق��ات
وال��ه��در ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا شركتا
سوكلين وسوكومي ،ولن تتوقف
قبل تغيير النظام الطائفي الفاسد
في النفايات والقضاء والكهرباء
وعلى كل الصعد».
وشدّد على أننا نطالب الحكومة
بضمانات ال سيما إصدار مراسيم
تطبيقية لمعامل ف��رز النفايات،
وال���ب���دء ب���ال���دخ���ول إل����ى ال��ح��ل
ال��م��س��ت��دام وت��ك��ل��ي��ف ال��ب��ل��دي��ات
معالجة النفايات وليس الشركات
التي تديرها وأن يكون الحل أقل
كلفة».

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار إلع��ادة تشييد السور
الخارجي لمعمل ال���ذوق (خلف المبنى
اإلداري لجهة بيروت).
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/8عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/3/17
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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