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حمليات � /إعالنات

تهديد � 14آذار ( ...تتمة �ص)1

وإال ال م�ب� ّرر ل�ل��ر ّد ألن��ه ف��ي ح��ال القبول بانتخاب عون
رئيساً ،ال يبقى مب ّرر لما قاله عون انطالقا ً من العجز عن
انتخاب رئيس ،وبالتحديد الفيتو لمنع انتخابه ،ومعادلة
«لن نخضع» تعني ثانيا ً أنّ الفراغ سيستم ّر طويالً ،وتعني
ثالثا ً أنه مثلما فكر عون بمعادلة ر ّد على الفيتو ومحاربة
وصوله بالفراغ ،فابتدع معادلة االنتخابات النيابية أوالً،
على قوى الرابع عشر من آذار أن تبتدع معادلتها.
 تعرف قوى الرابع عشر من آذار أنّ الطريق الوحيدال ��ذي ي �ب��دو س��ال �ك �ا ً ل �م �ب��ادرة ع��ون ه��و ال �ت��واف��ق عليها،
وه��ذا ال يعني تهديدا ً للنظام الدستوري ،وال يستدعي
التهديد ،فعدم القبول يكفي لمنع السير بالخيار ،ومن
دون ال�ت��واف��ق ال�ج��ام��ع ال ي�ب��دو ال�ط��ري��ق س��ال�ك�ا ً بسهولة
لمبادرة ع��ون ،حتى عندما تقبلها وتتبناها قوى الثامن
م��ن آذار ال�ت��ي ي�ج��ري ت�ح��ذي��ره��ا ،ف��االن�ت�خ��اب��ات النيابية
تحتاج قانونا ً جديدا ً يحتاج ب��دوره إلى انعقاد المجلس
النيابي والتصويت بالغالبية على القانون ،وفي حسابات
صناعة الغالبية ال تزال أصوات كتلة النائب وليد جنبالط
هي عامل الترجيح ،وك ّل تصويت على قانون ال يراعي
مصالح جنبالط االنتخابية وال ينطلق من التفاهم معه
سيفشل بنيل الغالبية ،وعندما يجري ضمان تصويت
جنبالط مع قانون انتخابي فلن يكون بالتأكيد القانون
الذي يرغبه عون لمنح المسيحيين فرصة اختيار نوابهم،
ألنّ ذلك أوالً وأخيرا ً على حساب الذين يشغلون المراكز
المسيحية في البرلمان في كتل غير مسيحية وبأصوات
غير مسيحية ،وف��ي طليعة ه��ؤالء جنبالط ،وإنْ تقدّم
عون بصيغة لقانون ترضي جنبالط انتخابيا ً وأقام معه
تحالفا ً يضمن تصويته لمصلحة القانون الجديد ،فذلك
يعني ضمنا ً القدرة على صناعة صفقة مع جنبالط الذي
يعلم أن عون لن يسير بقانون انتخاب ال يحقق له الغالبية
الضامنة لوصوله إلى الرئاسة ،وإال ما قيمة المبادرة كلها
والحديث عن قدرتها على اختراق الجمود وإنهاء الفراغ
وصناعة غالبية جديدة عنوانها تمثيل مسيحي صحيح،
وف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة س �ي �ك��ون األس��ه��ل واألف� �ض ��ل طالما
تتض ّمن الصفقة رئ��اس��ة جمهورية وان�ت�خ��اب��ات نيابية
وقانون انتخاب جديد أن يبدأ تطبيقها بانتخاب الرئيس،
فينزل عون إلى البرلمان ويص ّوت له جنبالط ،وعندها
أي تعطيل ،وهي
لن تستطيع قوى الرابع عشر من آذار ّ
تصرخ ليل نهار داعية إل��ى تأمين النصاب مهما كانت
النتيجة االنتخابية للرئيس ،ومهما ك��ان اس��م الرئيس،
وسيكون لمن ضمن الغالبية النيابية فرصة مضمونة
للفوز بالرئاسة.
 تحذير قوى الرابع عشر من آذار يعني أن ال فرضيةع�ن��ده��ا ل��وج��ود ص�ف�ق��ة ع��ون�ي��ة ـ ج�ن�ب�لاط�ي��ة ،ألنّ وج��ود
الصفقة يسقط التحذير ويسلك الطرق الدستورية التي
يدّعي التحذير حمايتها ،فيصير للتحذير مب ّرر واحد هو
رف��ع منسوب التحدّي م��ع ال�ط��رح العوني ال��ذي ال يملك
آلية للتنفيذ ،لوضعه في الواجهة ،والتمهيد باالستناد
إليه لطرح آلية بديلة تقول طالما هناك ف��راغ واستحالة
لالنتخاب في الظروف الراهنة ف��إنّ علينا االختيار بين
طرحين ،واح��د هو إج��راء انتخابات نيابية أوالً ،والثاني
هو انتخاب الرئيس خ��ارج نصاب ثلثي مجلس النواب،
وهو المشروع ال��ذي خرج يبشر به مجدّدا ً ن��واب الرابع
عشر من آذار من بكركي قبل مدة وجيزة واستدعى ردا ً
قاسيا ً من رئيس مجلس النواب.
 ح��دث ه��ذا ض�م��ن س�ي�ن��اري��و ح�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س فؤادالسنيورة من قبل ،وتبدو مؤشرات الهرولة متسارعة
نحو استعادة نموذجها ،بالتصعيد السياسي واإلعالمي
ومالقاة استحقاقات التعيينات األمنية والعسكرية تباعا ً
بالتمديد وصوالً لقائد الجيش ،أمالً بدفع عون إلى ترجمة
تهديده فينفجر الشارع وتنفجر الحكومة ويذهب لبنان
إلى االنقسام الكبير ،وفي مخيلة قوى الرابع عشر من
آذار دوحة جديدة تمنح عون قانون االنتخاب ،وتوصل
مرشحا ً وسطيا ً هو قائد الجيش إلى الرئاسة مجدداً.
 ماذا يمكن أن تفعل قوى الثامن من آذار؟ وهل هي فيورطة كما يقول التحذير؟ وهل يشكل العماد عون بالنسبة
إلى المقاومة ما يعادل أو يزيد على شبكة االتصاالت التي
استهدفتها حكومة السنيورة ،فيكون تصعيد قوى الرابع
عشر من آذار مدخالً لالنفجار؟
ناصر قنديل

زيارة جعجع ...
(تتمة �ص)1
المدعوم من قطر داخل الشارع اإلسالمي اللبناني وبخاصة
في الشمال.
وتفيد هذه األجواء أن الحكيم عاد راضيا ً من السعودية،
ألنه بالشكل تم إعداد برنامج لقاءات حافل له ،شمل الملك
ونزوال ً حتى أهم شخصيات السعودية المطلة على القرار
اللبناني وبينها رئيس االستخبارات .ويراهن الحكيم على
أن تعود عالقته بالسعودية للفترة الذهبية التي مرت بها
خالل مرحلة ما بين تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة
الحكومة وحتى فترة من ما بعد سقوطها لحين غير قصير.
في تلك الفترة كان للحكيم خط خاص به مفتوح على
السعودية ،وظل التمويل السياسي السعودي له ،قائما ً
على رغم انقطاعه عن اآلخرين.
ولكن السؤال الذي ال يزال محل تكهن بخصوص اإلجابة
عنه ،هو عن دور جعجع الجديد داخل المرحلة السعودية
في لبنان؟
مصادر مقربة من القوات تحدده بثالث نقاط:
 -١الوقوف بوجه حراك عون في الشارع المسيحي،
على اعتبار أن مواجهة عون في معركته الجديدة التي
يرفع فيها شعارات الحقوق المسيحية ال يمكن مواجهتها
بشارع أو بقوى سياسية سنية بل األفضل مواجهتها
بشارع وقوى سياسية مسيحية إلسقاطها في معقلها.
ومطلوب من جعجع القيام بهذا ال��دور .وتالحظ هذه
المصادر أن جعجع اثبت ذك��اء عندما فضل الصمت
بمواجهة حركة عون في الشارع خالل خميس الجلسة
الحكومية األخيرة ،وظل معتصما ً به عن قصد ،منتظرا ً
التفات الرياض له .ويبدو أنه كسب الرهان.
ال��دور الثاني هو البقاء متموضعا ً في نفس خندقه
السياسي ضد إيران في لبنان ،وأكثر من ذلك إظهار المزيد
من التصعيد ضدها وضد حزب الله.
وهذا الدور لجعجع هو ضمن دور لكل حلفاء الرياض
في المنطقة ،وهدفه إرسال رسالة سعودية للغرب تقول
إن التوقيع على االتفاق مع إيران لن تكون له أية نتائج
انفراجية على أزمات المنطقة.
ال��دور الثالث هو الصمود بوجه ع��ون في موضوع
ترشحه لرئاسة الجمهورية ،وعدم الذهاب معه في الحوار
تالق حول هذا الموضوع .وال بأس من االستمرار
إلى أي
ٍ
فيه ولكن على قاعدة انه تضييع للوقت بانتظار ما ستفرج
عنه المعادالت اإلقليمية في المرحلة المقبلة.

يوسف المصري

دعوة �إلى انتخاب مجل�س جديد
لنقابة محرري ال�صحافة في � 12آب
دعا مجلس نقابة محرري الصحافة في بيان أمس الجمعية
العمومية للنقابة إلى االنعقاد في  12آب المقبل إلنتخاب مجلس
جديد للنقابة لوالية جديدة مدتها ثالث سنوات.
وأض���اف المجلس« :تفتح صناديق االق��ت��راع م��ن الساعة
التاسعة صباحا ً ولغاية الساعة الخامسة بعد الظهر في مبنى
االونيسكو  -بيروت .وفي حال عدم إكتمال النصاب في هذه
الجلسة والمحدد بنصف أعضاء الجمعية العمومية الذين سددوا
إشتراكاتهم بزيادة عضو واحد ،تؤجل الجلسة االنتخابية إلى
يوم االربعاء  19آب  2015في المكان والزمان نفسيهما .يحق
االنتخاب للزمالء الواردة أسماؤهم في الجدول االنتخابي الذي
وضعه نقيب المحررين».
وأش��ار المجلس إلى «أن باب الترشيح لعضوية المجلس
يفتح قبل ثالثة أسابيع من موعد االنتخاب ،أي  22تموز ،2015

فريق التعاون
في «يونيفيل» زار
مركز الخدمات في �صور

ويقفل نهار االربعاء  5آب  2015الساعة الثانية بعد الظهر.
يعطى المرشحون مهلة ثالثة أيام قبل موعد االنتخاب لسحب
ترشيحاتهم .وتعلن األسماء النهائية للمرشحين في  8آب .2015
تقدم طلبات الترشيح إلى أمانة سر النقابة في الحازمية ضمن
الدوام الرسمي ،على أن يبت قبول الطلب أو رفضه ،معلالً ،نهار
األربعاء الواقع فيه  5آب .»2015
وأوضح المجلس أن تسديد االشتراكات للمشاركة في جلسة
االنتخاب يستمر حتى تاريخ  31تموز الحالي ويعلن الجدول
االنتخابي النهائي نهار الثالثاء  4آب المقبل  ،ويلصق في مركز
النقابة وينشر عبر موقعها االلكتروني.
ويحق لكل الئحة انتخابية تعيين ممثلين اثنين عنها كما يحق
لكل مرشح منفرد تعيين ممثل واحد عنه .على أن تبلغ أمانة سر
النقابة بأسماء هؤالء الممثلين قبل يومين من موعد االنتخاب.

زار فريق التعاون المدني والعسكري
بقيادة المالزم جاكوبو ايفانجيلستي
وممثلين ع��ن مكتب ال��ش��ؤون المدنية
في «يونيفل» مركز الخدمات االنمائية
التابع ل��وزارة الشؤون االجتماعية في
صور .وكان في استقبالهم مدير المركز
غسان ابو جهجه .وتم بحث آلية القيام
بنشاطات تساهم في تنمية المجتمع
المحلي والتعرف على ع��ادات وتقاليد
الشعب االيطالي.
وأث���ن���ى اب���و ج��ه��ج��ه��ة ع��ل��ى ال���دور
اإلنساني والمدني للكتيبة اإليطالية في
جنوب لبنان ،مؤكدا ً «التعاون في سبيل
تحقيق األنشطة المطلوبة».

مجل�س الأمن يُ�سقط ( ...تتمة �ص)1
ولم تو ّقع إال على ما وجدته مناسبا ً لمصالحها ،أما
الغرب فسيتكفل التسارع في التشبيك المصلحي في
مجاالت التعاون األمني واالقتصادي مع إيران بخلق
ق��وى ضغط لمصلحة التفاهم لم تكن م��وج��ودة من
قبل ،وهو ما بدأت مؤشراته مع زيارة الجنرال مارتن
ديمبسي رئيس األرك��ان في الجيوش األميركية إلى
بغداد لترتيب أطر التنسيق األميركي العراقي اإليراني
في الحرب مع «داع��ش» ،وم��ع زي��ارة وزي��ر التجارة
األل�م��ان��ي إل��ى ط�ه��ران وب��دء م�ح��ادث��ات أك�ث��ر م��ن مئة
شركة ألمانية حول شروط وسبل تسريع الدخول إلى
األسواق اإليرانية وخرج بعضها بعقود وتفاهمات.
في المنطقة تبدو السعودية على رغم الدعم الذي
تحظى به تشجيعا ً من الخاسرين بنتيجة التفاهم،
وكأنها وحدها في عين العاصفة ،فتركيا المنكفئة
على ذاتها تحت وطأة المأزق الحكومي المتمادي منذ
تاريخ االنتخابات النيابية األخيرة ،تلقت إصابة بليغة
تمثلت بعملية انتحارية ل �ـ«داع��ش» داخ��ل أراضيها،
شكلت وفقا ً لوزير الداخلية التركي أول إعالن صارخ
لدخول تركيا ساحة العمل بالنسبة لـ«داعش» ما يرتب
أخطارا ً كبيرة تقول مصادر المعارضة إنها كحصيلة
ل�س�ي��اس��ات ح�ك��وم��ات أردوغ � ��ان وح��زب��ه ،ستجعل
ال��وض��ع السياسي ال��داخ�ل��ي أش�� ّد تعقيدا ً مثله مثل
الوضع األمني الذي صعد إلى الواجهة بقوة ،وجعل
التصرف وفقا ً للمعادالت السابقة بالبحث عن كيفية
توظيف التنظيمات اإلرهابية لتغيير التوازنات فرضية
تفوق قدرة أردوغان وحزبه .بينما فاجأت «إسرائيل»
حلفاءها باإلعالن عن وقف استقبالها جرحى «جبهة
النصرة» في مستشفياتها ،ما يعني ب��دء خروجها
بصورة أو بأخرى من الرهان على تغييرات عسكرية
تحدثها «النصرة» في سورية ،في ضوء االنهيارات
التي تصيب قواتها على جبهات القلمون وخصوصا ً
في ظ ّل ما تشهده جبهة الزبداني.
لبنان األش ّد تأثرا ً بما تنوي السعودية فعله لتعطيل
م�ن��درج��ات ال�ت�ع��اون األم�ي��رك��ي اإلي��ران��ي قبل فرض
حضورها بقوة ،من حرب اليمن إلى محاولة احتواء
حركة حماس ماليا ً وتشجيعها على هدنة طويلة مع
«إس��رائ�ي��ل» ،يبدو مدفوعا ً بقوة نحو أزم��ة سياسية
حادة تحت وطأة ما سيشهده ملف التعيينات األمنية،
ال��ذي تتحدث المصادر عن سلوك حلقة من حلقاته
طريق التصعيد عبر التمديد لرئيس األركان اللواء وليد
سليمان الذي تنتهي واليته بعد أسبوعين ،في خطوة
المعني بالمنصب
نالت رض��ا النائب وليد جنبالط
ّ
طائفياً ،بينما وصفت مصادر التيار الوطني الحر
الخطوة بالتمهيد للتمديد للعماد جان قهوجي قائد
الجيش وكسر ال�ج��رة ف��ي الحكومة ،ب��ال�ت��وازي مع
المماطلة التي ستتواصل ألسابيع حول آلية العمل
الحكومي ،واالب �ت��زاز ال��ذي سيشكله ملف النفايات
لتظهير ما يطالب به التيار كنوع من الترف في ظ ّل
أزمات تهدّد ك ّل اللبنانيين.
ملف النفايات الذي بدأ بالتح ّول إلى أزمة عاصفة ال
تحتمل التأجيل ينتقل إلى مجلس الوزراء بال خريطة
طريق ،مثله مثل آلية العمل الحكومي ،فهل يصير

التمديد هو الح ّل ،أم أنّ حلقات التأجيل والتعقيد كلها
كانت ضمن سيناريو مرسوم لبلوغ التمديد كما حدث
وسيحدث في ك ّل تمديد؟

لن يبحثه ،ورفضت المصادر تحميل المسؤولية إلى التيار
الوطني الحر .ودعت إلى وضع النفايات أمام منزلي رئيس
الحكومة ووزير البيئة.

سالم لن يم ّرر الدورة االستثنائية
بالنصف 1 +

األزمة مفتوحة وتنذر بكارثة كبرى

يسود الترقب لما ستؤول إليه جلسة مجلس ال��وزراء
التي فرض ملف النفايات نفسه بندا ً رئيسيا ً من خارج
جدول األعمال الذي وزع على الوزراء ،على رغم أن الجلسة
مخصصة للبحث في آلية عمل مجلس الوزراء في ظل الفراغ
الرئاسي من خالل العودة إلى الدستور.
وأعرب وزير البيئة محمد المشنوق عن «أمله بالوصول
إلى حل في جلسة الخميس ألنّ الوضع لم يعد مقبوالً،
والواقع يستدعي التحلي بالهدوء ودعم هذا الملف في شكل
كامل».
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء»
أن رئيس الحكومة تمام سالم ووزير البيئة محمد المشنوق
لديهما إصرار على طرح ملف النفايات في جلسة مجلس
الوزراء الخميس ،وأشار إلى أنه «إذا توافر الحد األدنى من
اإلحساس بالمسؤولية لدى مكونات الحكومة سيدفعهم إلى
بحث هذا الموضوع ألنه يطاول ويعني جميع األطراف وكل
اللبنانيين.
ولفت إلى «أن موقف حزب الله والتيار الوطني الحر في
الحكومة يعطل العمل الحكومي ويشكل أزمة سياسية كبرى
في البلد ال يمكن تجاهلها أو تخطيها» .واستغرب تعطيل
الكثير من الملفات التي تعني جميع المواطنين ومنها تصدير
المنتجات الزراعية.

عروض سوكلين

ولفت درباس إلى «أن شركة سوكلين لم تعلن حتى اآلن
عروضها اللتزامها الصفقة» ،مشيرا ً إلى «أن أهالي الناعمة
لن يقبلوا بإعادة فتح مطمر الناعمة ،متحدثا ً عن جهود
بذلت في السابق إلقناعهم بفتح المطمر إال أن هذه الجهود
اليوم باءت بالفشل» ،محذرا ً من «أن األزمة مفتوحة على هذا
الصعيد تنذر بكارثة ستطاول جميع اللبنانيين» ،معتبرا ً«أن
الخالف السياسي الذي وصفه «بالزبالة» أعمى العيون عن
هذا الموضوع» .وأكد درباس أن رئيس الحكومة سيعطي
المجال الكافي لجميع المكونات لبحث آلية العمل الحكومي.
وأوضح أن الرئيس سالم ال يريد الذهاب إلى المواجهة.
وأبدى وزير التربية الياس بوصعب لـ«البناء» خشيته
من عدم إقرار خطة بديلة فتفرض علينا سوكلين» ،مشيرا ً
إلى أننا سنستمع إلى الطرح الذي سيقدمه الوزير المشنوق
إال أن حسم األم��ور يحتاج إلى ق��رار سياسي ال ي��زال غير
محسوم حتى اللحظة .وشدد على أن «ملف النفايات عالق
منذ عشرين عاماً ،وطرح هذا الملف منذ نحو ستة أشهر ،ولم
يتم التوصل إلى نتيجة فأي مناقصة لم تر النور».

وزير البيئة يتحمل المسؤولية

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن وزير
البيئة هو المسؤول المباشر عن أزم��ة النفايات الحالية
ألن هذا الموضوع نوقش في السابق في مجلس ال��وزراء
ورصدت له األموال واستدراج العروض ،لكن الوزير المعني
لم يتابع هذا األمر خصوصا ً أنه كان يعرف أن مهلة إغالق
مطمر الناعمة تنتهي في  17تموز.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الموضوع طرح كحجة إلحراج
تكتل التغيير واإلص�ل�اح في الحكومة ليظهر أن��ه يعطل
القرار .وأشارت إلى الخفة التي يمارسها البعض في العمل
السياسي التي تخفي أمورا ًليست لمصلحة البلد والتي تترك
الملفات الحساسة إلى اللحظة األخيرة لمعالجتها.
وأكدت أن ال رئيس الحكومة وال وزير البيئة يحق لهما
بحث هذا الموضوع ،أما في حال طرح الموضوع فإن التكتل

وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء» أنّ جلسة
مجلس ال��وزراء الخميس الستكمال البحث في المواضيع
التي أثيرت في الجلسة السابقة قبل عيد الفطر وأبرزها
آلية عمل الحكومة» ،الفتا ً إلى «أن ملف النفايات الصلبة
وملح وسيطرح نفسه على طاولة مجلس
مستج ّد وضروري
ّ
الوزراء».
واستبعد قزي مصادقة مجلس الوزراء على فتح الدورة
االستثنائية لمجلس النواب ،فرئيس الحكومة لن يسمح
بتمرير القرار بالنصف زائدا ً واحداً» ،مشيرا ً إلى «أننا متفقون
ووزراء اللقاء التشاوري على عدم توقيع المرسوم».
وفي سياق متصل ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن
حزب الله يواصل مساعيه بين الرئيس نبيه بري والعماد
ميشال عون إلى تهدئة األمور وإعادة العالقة إلى ما كانت
عليه قبل طرح ملف التعيينات العسكرية ون��زول التيار
الوطني الحر إلى الشارع ،وإلى إيجاد تفاهم على فتح دورة
استثنائية لمجلس النواب ،ال سيما أنّ التيار الوطني الحر ال
يزال متمسكا ً بوضع قانوني استعادة الجنسية واالنتخاب
على جدول أعمال الجلسة العامة».

الحريري يلتقي جعجع

وفي ضوء الحراك الفرنسي لوضع ح ّد للفراغ الرئاسي،
التقى الرئيس الفرنسي فرنسوا ه��والن��د رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط ونجله تيمور في قصر
االليزيه وت ّم البحث في ملفات المنطقة ولبنان في ضوء
االتفاق النووي اإليراني.
وواص��ل رئيس حزب «ال��ق��وات» سمير جعجع زيارته
إلى السعودية التي استدعي إليها لتنفيذ مهمة التصويب
والتصعيد ض ّد حزب الله .والتقى أمس في جدة الرئيس
سعد الحريري وتناول اللقاء عرضا ً آلخر التطورات في لبنان
والمنطقة.
وبدأ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس زيارة
رسمية إلى فرنسا للتشاور مع المسؤولين الفرنسيين في
سبل التنسيق بين الجانبين وتبادل المعلومات األمنية ال
سيما ما يتصل منها بمكافحة اإلره��اب ،وفي شكل خاص
رصد اإلرهابيين القادمين من بعض دول أوروبا ومن بينها
فرنسا ،لاللتحاق بتنظيم «داعش» وغيره والقتال إلى جانبه
في سورية والعراق.

المفاوضات مع «داعش»
منذ أحداث رومية

في سياق آخر ،أكد أهالي العسكريين المختطفين لدى
«داع��ش» بعد زيارتهم وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور أنّ
«األمور ال تزال في خانة المراوحة وال سيما مع تنظيم الدولة
اإلسالمية» .وق��ال نظام مغيط شقيق العسكري إبراهيم
مغيط لـ«البناء»« :إنّ المفاوضات مع داعش في شأن إطالق
العسكريين متوقفة منذ أح��داث رومية» ،مشيرا ً إلى «أن
الوزير أبو فاعور وعد األهالي بفتح ثغرة في المفاوضات
وإعادة تحريكها من حيث توقفت عبر أحمد الفليطي الوسيط
بين الدولة اللبنانية وتنظيم داعش».
في وقت ،كثف فرع المعلومات تحقيقاته لمعرفة ما إذا
كان موضوع اختطاف التشيكيين مرتبطا ً بابتزاز مالي أو
سياسي ،في أعقاب المعلومات التي تحدثت عن ربط عملية
الخطف بالموقوف اللبناني علي فياض في تشيكيا والمتهم
من قبل الواليات المتحدة ببيع األسلحة.

�شيطنة الحرق( ...تتمة �ص)1
فيت ّم اقتراح الخطط و ُتنا َقش وبعدها توضع في األدراج لنكتشف
عاما ً بعد عام أننا نراوح مكاننا ونكاثر المشكلة! وأصبح من الظاهر أنّ
الخطط ُوضعت لكي ال ُتنفذ فهذه عن سابق تص ّور وتصميم مهندسة
خصيصا ً الستحالة تنفيذها.
ويبدو أنه ت ّم غسل دماغ اللبنانيين بما فيهم الجمعيات البيئية بأنّ
الحرق هو إجراء غير مقبول ،في حين أنّ دول العالم اعتمدته للوصول
إلى معالجة حقيقية لموضوع النفايات .خصوصا ً أن لبنان بمساحته
الصغيرة ومياهه الجوفية ال يمكنه االتكال على طريقة الطمر.
وعلى رغم أنّ األميركيين مثالً يعيشون جدلية بخصوص طريقة
الحرق ،إال أن القناعة تزيد يوما ً بعد يوم بأن ال مجال لالستغناء عن
هذه الوسيلة ،فأميركا تنتج  390مليون طن من النفايات سنوياً ،وتقوم
الواليات المتحدة بتدوير وتسميد  94مليون طن من هذه النفايات ،أو
ما يقارب الـ 24في المئة ،بالتالي يتبقى كمية كبيرة من النفايات يجب
إيجاد الحلول لها ...ويبقى السؤال ،ما الح ّل األفضل بيئياً :طمرها أو
حرقها للحصول على الطاقة؟
وقد ص ّنفت الوكالة األميركية للبيئة وأكثر من  31جمعية بيئية
أميركية المحارق بأنها وسيلة مستدامة وأق ّل تلويثاً.
أدركت أوروبا الخضراء فوائد الحرق ،ففي حين أنّ الواليات المتحدة
بنت فقط  89محرقا ً إلنتاج الطاقة ،تملك أوروبا حوالى  420محرقا ً
أكثرها متركزة في أوروبا الشمالية ،وهو الجزء األكثر وعيا ً بيئيا ً في
القارة األوروبية.
وينشر معارضو طريقة الحرق بأنّ اعتمادها سيؤدّي إلى تقليل
نسبة إعادة التدوير ،وسيع ّرض البيئة للمزيد من األخطار.
بالطبع إعادة التدوير يجب أن تكون الح ّل األول من أجل إزالة جميع
المكب أو
المواد القابلة للتدوير والتسميد قبل التخلص من النفايات في
ّ
المحرق .وتبرهن التجربة األوروبية أنّ اعتماد الحرق لم يقلّص نسب
إعادة التدوير.
فالدول األوروبية الخمس والتي تملك أعلى معدالت في التدوير:
ألمانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا والسويد ،تعتمد أيضا ً على استعمال
مكب النفايات
للمحارق ،إلى درجة أنهم نجحوا في الح ّد من استخدام ّ
إلى أق ّل من  1في المئة ،حتى أنّ السويد تتنافس الستيراد النفايات
الستعمالها في محارقها إلنتاج الطاقة.
بالتالي يبدو أنّ الخطة األنجح إلدارة النفايات هي التدوير والحرق
معاً ،يبقى األمر بيئيا ً أفضل للبنان من الطمر الذي يهدّد المياه الجوفية.
وأغرب ما في سياسة التعامل مع النفايات في لبنان الرفض القاطع
لوضع ضريبة طمر ،علما ً أن هذه الطريقة تعتمدها أغلب دول العالم
وتؤدّي إلى زيادة التدوير للهروب من ضريبة الطمر!
واألم��ر األه� ّم أنّ عمليات الحرق قد تط ّورت تكنولوجيا ً ووصلت
إلى تخفيف االنبعاثات الخطرة والمض ّرة بالبيئة ،وه��ذا ال تذكره
الجمعيات المعارضة للمحارق .والجهود دائمة ومستم ّرة لتطوير

أنواع جديدة من المحارق التي تضمن التخلص اآلمن من المخلفات
مع تقليل انبعاثاتها ...أو ما يطلق عليه اسم (الترميد) وهي عملية
احتراق تستهدف التخلص حراريا ً من المواد غير المرغوب فيها مثل
الهيدروكربون ،حيث ال يكون هناك تصاعد لغازات ضارة ،على خالف
عملية الحرق التقليدية التي ينبعث منها العديد من ملوثات الهواء
والمخلفات الصلبة .وأيضا ً طرق حديثة تقضي بإضافة الكلس الرطب
على النفايات المحترقة على درجة عالية لتقليص االنبعاثات.
وقد وقعت نيجيريا (أول من أمس) اتفاقية مع شركة كندية لتحويل
نفاياتها إلى طاقة كهربائية لمعالجة أزمة الطاقة في البالد ،أما أوروبا
فتسيطر اليوم عالميا ً في سوق تحويل النفايات إلى طاقة في محاولة
للح ّد من استخدام مكبات النفايات ،وبدأ االتحاد األوروبي على نحو
متزايد يطالب باستبدال استخدام مكبات النفايات من خالل إنشاء
معامل لحرق النفايات من أجل الحصول على الطاقة.
تقليدياً ،سيطر القطاع العام على هذا القطاع ،ومع ذلك ،فإنّ سيناريو
السوق يتغيّر ،حيث بدأ القطاع الخاص يحصل على حصص أكبر منه
مما يوفر أيضا ً استثمارات كبيرة الحجم.
وال ب ّد من التذكير بالمعارك حول سوكلين والكهرباء في حكومة
الرئيس سعد الحريري ال��ذي قال عبارته الشهيرة «خلي الزبالة
تطمركم» ،وأوقف بندا ً لوزارة السياحة عقابا ً على طرح الموضوع،
أما في حكومة الرئيس ميقاتي فت ّم تشكيل لجنة برئاسة دولة الرئيس
سمير مقبل ،والتي كنت عضوا ً فيها ،ت ّم تأليفها «رف��ع عتب» ،ألنّ
مجلس اإلنماء واإلعمار لم يشرح لنا الموضوع بالشفافية المطلوبة
وت ّم تضييع الموضوع وفرض عراقيل ،والدليل األوضح هو الشروط
التعجيزية التي أق ّرتها حيث اشترطت على من يريد الفوز بالمناقصة
إيجاد مطامر ،وهذا بح ّد ذاته مستحيل خصوصا ً في بيروت وجبل
لبنان .وكان واضحا ً تحفظ وزراء تكتل التغيير واإلصالح على الحلول
المقترحة.
تتنافس الدول الستنباط الحلول أما في لبنان فما زلنا ننظر إلى
خطط غير واقعية يسطرها مجلس اإلنماء واإلعمار ،فيما نفاياتنا
تتراكم من دون أفق على المستوى القريب .الغريب أننا وبعد تجربة
عشرين عاما ً من أداء مجلس اإلنماء واإلعمار ال زلنا نتكل عليه في إيجاد
حلول مبتكرة لمشاكلنا ،في حين انه علينا الخروج من قمقم المصالح
لنرى كيف ابتدعت الدول حول العالم الفعالية الالزمة في هذه األمور.
ويبقى الح ّل األوحد هو فتح باب التنافس وتحرير قطاع النفايات في
لبنان عبر السماح للمستثمرين بإقامة منشآت ضمن الشروط البيئية
المطلوبة ،للتدوير والحرق والجمع والكنس الخ ،ويكون هناك حرية
لك ّل بلدية أو اتحاد بلديات بالتعامل مع الشركة التي تراها مناسبة
والتي تقدم أسعارا ً تنافسية.

فادي ع ّبود

ال�سعودية �أمام ( ...تتمة �ص)1
لقد أقامت السعودية عالقاتها على هذا األساس ،بعيدا ً عن
احتماالت أخ��رى لهزيمة أو تراجع في قوة وكفاءة الواليات
المتحدة ،أو بعيدا ً عن احتماالت تجعل من قوى إقليمية تتقدّم
كي تحجز لها موطئ قدم فاعل على مستوى المنطقة ،يجعل
الواليات المتحدة ذاتها تعيد إنتاج عالقاتها على هذا األساس
من الصعود أو الحضور الجديد أليّ قوة يمكنها أن تفعل ذلك،
ف��اإلدارة األميركية لم يفتها ذلك طيلة مرحلة وجودها القوي
على مستوى المنطقة .فهي التي حاولت في لحظة تاريخية
«استمالة» الرئيس جمال عبد الناصر ،كما حاولت في لحظة
أخرى إيجاد «صيغة تفاهم» لحضور تطلعات الرئيس حافظ
األسد على مستوى المنطقة واإلقليم ،كما حاولت أن توجد جملة
معادالت طارئة على سياق حضورها ووجودها التاريخي.
لقد كانت السعودية تحاول الذهاب إلى آخر المطاف ،في
دور األداة الطيّعة ،بالشكل الذي يغري الواليات المتحدة كثيرا ً
في استعمالها ،وصوال ً إلى اعتبارها األقدر على تلبية ما كانت
تريده اإلدارات األميركية المتعاقبة .وهو ما كان واضحا ً خالل
مراحل االستعمال المباشرة في عدوان هذه اإلدارات على دول
المنطقة.
لقد تجلّى ذلك في العدوان األميركي على جمال عبد الناصر،
كما تجلى في العدوان على الثورة اإلسالمية في إيران ،من خالل
دعم صدام حسين في حربه ضدّها ،ثم تجاوزت السعودية هذا
الدعم حين طلب منها أن تكون في وجه صدام حسين ،فهي من
شجعت وم ّولت باتجاه إسقاطه واحتالل العراق أميرك ّياً ،األمر
ّ
الذي أغراها أكثر في تكريس هذا الدور وبالتالي في استدامة هذا
االستعمال!
لم تتردّد السعودية أن تكون حامل «الربيع العربي» ،تحريضا ً
ودعما ً ماد ّيا ً ومعنو ّياً ،على رغم أ ّنها كانت تم ّر في لحظات من
التخبّط وعدم القدرة على تقديم خطاب واحد متجانس لجهة
مي «ربيعا ً عرب ّياً» ،لك ّنها
هذا الحراك الذي قام على أكتاف ما ُس ّ
أخيرا ً وجدت نفسها في قلبه تدفع باتجاه ما ترغب به الواليات
المتحدة ،وباتجاه خدمة مصالحها ،خصوصا ً عندما وصل
األمر إلى سورية .فقد كانت اللحظة الهامة بالنسبة لها ،نعني
السعودية ،حيث ظ ّنت بأنها تقوم بتصفية حسابات تاريخية
مع مستويين من «التهديدات» التي تتعلق بوجودها الحقيقي:
أولها سورية ،التي كانت مالذ عبد الناصر ،أو كما تراها هي،
ثم كانت المركز الحيوي العربي الرئيسي لقيام الدولة القومية
التي يمكن أن تهدّد مفهوم المملكة التاريخي ،باعتبار أ ّنه لم
يغب عنها أنّ حراك الشرق العربي الفاعل بالمعنى الحقيقي
لصيرورة قيام الدولة كان يم ّر في سورية دائماً.
الثاني إيران ،والتي ترى فيها تهديدا ً وجود ّيا ً لمفهوم المملكة
الديني ،خصوصا ً عندما تعتبر نفسها وريثا ً لدولة تقوم على
مفهوم تاريخي ديني ،يمنحها شرعيّة معينة ،حيث رأت في
إيران الدولة والثورة الطاردة لهذا المعنى ،باعتبار أنّ الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية قامت على أساس ثورة رئيسيتها اإلسالم.
لهذا المعنى ذهبت السعودية بعيدا ً في الرهان على إسقاط
سورية ،ولم نرها منساقة مع «الربيع العربي» مثلما انساقت
معه في سورية ،فقد أظهرت حق ّدا ً هائالً على معنى الوجود
والحضور السوري ،وتو ّرطت كثيرا ً في دماء السوريين ،ظ ّنا ً
منها أنّ لحظة تاريخية اقتربت للتخلص من جذر الشرق العربي
بالمعنى السياسي المتطور ،خصوصا ً أ ّنها تظنّ بأنّ العراق أو
بالد الرافدين صار في مكان ال يؤهله بعدها من التأثير السلبي
عليها كما سورية!
السعودية اآلن ،وبعد االستدارة األميركية ،على إيقاع «اتفاق
نووي» مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وجدت نفسها أمام
مهلكة تاريخية ،فهي لم تحسب هذا الحساب أبداً ،باعتبار أنّ
اإلدارة األميركية أضحت في مكان آخر ،وفي موقع آخر .هذا
مهب
المكان وهذا الموقع يجعالن ك ّل الحسابات السعودية في ّ
الريح ،ويجعالن من إيران دولة قادرة على أن «تتقاسم» النفوذ
على المنطقة ،إنْ لم نقل إنّ معادلة نفوذ قد قامت بفضل ناتج
االشتباك الذي تم ّثل في ما ح ّمل على منصة «االتفاق النووي».
السعودية ليس بمقدورها إال االنصياع للحاصل ،وليس
بمقدورها إال أن تعيد تموضعها بخسارة تاريخية قد تودي بها،
إذا ما أرادت دول فاعلة على مستوى المنطقة أن تفعل ذلك .إذ
إ ّننا نعتقد أنّ السعودية غير قادرة بعد على حماية وجودها
وبقائها ،في ظ ّل انكشافها الكلّي أمام ما حصل خالل السنوات
األخيرة من عمر المنطقة .فقد بدا واضحا ً أنّ السعودية هي
دول��ة اإلره��اب من خ�لال مادته األول��ى ،ونعني بها اإلنسان
واأليديولوجيا ،حيث بدا واضحا ً أنّ هناك إنسانا ً مشبعا ً بهذا
المعنى ،وأنّ هناك أيديولوجيا ترعاها السعودية بمعنى آخر.
إنّ حماية السعودية من مهلكتها التاريخية تتطلب عقالً
واسعا ً للتعامل مع الراهن والصاعد الجديد ،وتتطلب تنازالت
كبيرة .وال نعتقد أنّ ما فعلته أخيرا ً لجهة إعادة إنتاج العالقة
مع قيادة «حماس» ،أو التواصل مع «زعامات» لبنانية معروفة
في والئها لها ،قادر على أن يعيد إنتاج نفوذ لها ،خصوصا ً أنّ
عصا الحاجة األميركية واألوروبية لم ترفع بعد في وجه من
يحاول أن يسيء إلى مصالحهما الصاعدة على أكتاف «االتفاق
النووي».
ولي العهد السعوديّ  ،باسم السعودية
وال نعتقد أنّ طلب ّ
التوسط عند الرئيس
وباسم «أردوغ��ان» ،من الرئيس بوتين
ّ
بشار األسد ،من أجل قيام تحالف أمني إقليمي ،يجمع سورية
والسعودية واألردن وتركيا ،كاف أيضا ً على تجاوز تلك المهلكة،
كون أنّ ورطة السعودية أكبر من ذلك بكثير!

خالد الع ّبود

�إعالنات ر�سمية
اعالن
وزارة الزراعة
إعالن تلزيم تقديم
شتول أشجار مثمرة موثقة (مصدقة)
ل���زوم وزارة ال���زراع���ة -م��دي��ري��ة ال��ث��روة
الزراعية الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
الواقع في الثامن عشر من شهر آب 2015
ت��ج��ري إدارة ال��م��ن��اق��ص��ات ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو-
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة الزراعة-
مناقصة تقديم شتول أشجار مثمرة موثقة
(مصدقة) ل��زوم وزارة ال��زراع��ة -مديرية
الثروة الزراعية.
التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية
لكل بند.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل بند
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه م��ن مصلحة دي���وان
المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة
بئر حسن -مقابل ثكنة هنري شهاب-
الطابق الثالث.
ي��ج��ب ان ت��ص��ل ال���ع���روض إل���ى قلم
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
جان العلية
التكليف
1390
وزارة الزراعة
إعالن تلزيم
ت��ق��دم دواء بيولوجي ()organic
لمكافحة عنكبوت الفارواز على النحل لزوم
وزارة الزارعة -مديرية الثروة الزراعية-
بطريقة المناقصة العمومية لعام 2015
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الثاني عشر من شهر آب  ،2015تجري
إدارة المناقصات -في مركزها الكائن في
بناية بيضون -شارع بوردو -الصنايع-
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة ،مناقصة
تلزيم تقديم دواء بيولوجي ()organic

لمكافحة عنكبوت الفارواز على النحل لزوم
وزارة الزراعة -مديرية الثروة الزراعية-
بطريقة المناقصة العمومية لعام .2015
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة الزراعة.
يجب ان تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
1393
اعالن
من امانة السجل العقاري
في النبطية
طلب حسين علي ب��در الدين لموكلته
نعيمه عبد الرسول زبيب شهادة قيد بدل
ضائع للعقار رقم  419النميرية للمعترض
 15يوما للمراجعة.
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من امانة السجل العقاري
في النبطية
طلب حسين احمد رمضان شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  2003قسم  15حاروف
للمعترض  15يوما للمراجعة.
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من امانة السجل العقاري
في النبطية
طلبت سلمى ال��ي��اس فريد اح��د ورث��ة
الياس فريد وال��ده فريد شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  2880جباع للمعترض 15
يوما للمراجعة.
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

من امانة السجل العقاري
في مرجعيون
طلب محمد خليل طرابلسي لموكلته
مايا نور حبلى بوكالتها عن احد ورثة فريد
فرهود بو ضاهر شهادة قيد ب��دل ضائع
للعقار رقم  3070ديرميماس .للمعترض
 15يوما للمراجعة.
امين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
من امانة السجل العقاري
في النبطية
طلب احمد عباس رضا لموكلته ياسمين
علي فقيه بوكالتها عن طالب محمد فقيه
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  132الطيري
للمعترض  15يوما للمراجعة.
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ص��در ع��ن المديرية العامة لألمن العام
البيان اآلتي:
تعلم المديرية العامة لألمن العام الكفالء
ال���ذي يقيمون ضمن ن��ط��اق عمل مركز
مدحت الحاج االقليمي ومركز ام��ن عام
الشويفات االقليمي ،أن��ه وإع��ت��ب��ارا ً من
تاريخ  2015/07/27سيتم ايقاف العمل
بتجديد االقامات للرعايا العرب واالجانب
عبر مراكز ليبان بوست وبالتالي عليهم
تقديم طلبات التجديد حصرا ً في المركزين
المذكورين وذل��ك بهدف الحصول على
بطاقة االق��ام��ة البيومترية الذكية ،مع
التأكيد على إل��زام��ي��ة ح��ض��ور العربي
واالجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد
االق��ام��ة (م��ن االن��م��وذج القديم) ووج��وب
تقديم ه��ذه الطلبات قبل ف��ت��رة خمسة
اي��ام على االق��ل من انتهاء م��دة صالحية
السمة بالنسبة للطلبات الجديدة وانتهاء
صالحية االقامة في حال التجديد
بيروت في 2015/07/10
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الراعي

