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حمليات � /إعالنات

ان�سحابات من انتخابات «المحررين»
وعون يرد على منتقديه
قبل يومين م��ن إج���راء ان��ت��خ��اب��ات مجس نقابة
المحررين ،سجل المزيد من االنسحابات للمرشحين
وآخرها في نهاية االسبوع الماضي ع��زوف ك�� ّل من
الزميلين غسان ريفي ومعتز ميداني عن الترشيح.
فيما أعلن الزميل يوسف دياب الترشح النتخابات
المجلس «ممثالً ك ّل الزمالء اإلعالميين والمحررين في
لبنان عموماً ،وفي الشمال وعكار خصوصاً».
وأش��ار ،في بيان ،إلى أنّ «هناك الئحة ثانية يمكن
للمعترضين على ما س ّموه تغييبا ً متع ّمدا ً لطرابلس
وع�� ّك��ار ع��ن ال�لائ��ح��ة ،وت��ح��دي��دا ً المرشحون منهم،
أن يكونوا ف��ي ع��داده��ا ،أو أن يستم ّروا بترشحهم
منفردين».
إل��ى ذل��ك ،ر ّد نقيب المحررين ال��ي��اس ع��ون على
ال��ح��م�لات ال��ت��ي ط��اول��ت ال��ن��ق��اب��ة ،ف��أك��د أنّ ال��دع��وة
لإلنتخابات ال��م��ق�� ّررة بعد غ��د األرب��ع��اء «قانونية
ومنسجمة مع النظام الداخلي للنقابة وأحكام القانون
العام».
اضاف« :اما الذين يتحدثون عن التدخالت السياسية
في اإلنتخابات ،فانهم يتبعون قاعدة «ضربني وبكى
سبقني وإشتكى» واستطيع أن أؤكد انّ معظم هؤالء زاروا
مسؤولين حزبيين وسياسيين طالبين دعمهم والضغط
على عدد من الزمالء المحسوبين عليهم من أجل تشكيل

عودة �شاب من مجدلبعنا �إلى منزله بعد اختفائه
و�أهالي البلدة ي�ستنكرون قطع الطريق

الئحة تحظى بتغطية سياسية واسعة ،وفي حوزتي
الكثير من المعلومات «وبعضها موثق» تؤكد صحة ما
أذهب إليه ،وانا ال أنكر على هؤالء حقهم باإلتصال بمن
ش��اؤوا فهم أح��رار في ذلك ،لكن عليهم الكف عن اتهام
اآلخرين بأمور لم يلجأوا اليها كما فعلوا هم».
وأب��دى عون حزنه «لالجتماع الذي عقد يوم امس
السبت في طرابلس ،وما ورد على لسان نائب رئيس
المجلس الوطني لالعالم الزميل ابراهيم عوض الذي
دعا الى تقسيم نقابة المحررين من خالل انشاء نقابة
لطرابلس ،وهي دعوة صادرة عن زميل لم نعتد منه
إال كل تفان ومحبة لنقابته ،وقد شابها انفعال في غير
موقعه ،ما يطرح العديد من عالمات اإلستفهام».
وقال« :أما بالنسبة إلى ما ورد على لسان الزميل
غسان ريفي ،فإن األخير يعرف مدى اإلحترام الذي
أكنه وكل اعضاء مجلس النقابة له ،وهو المخلص
لنقابته والمناضل دونها .لكن إذا صارت التطورات
المتصلة بتشكيل الالئحة التوافقية بعكس ما يشتهي،
فهو يعرف شخصيا ما ب��ذل من جهد وم��ا ج��رى من
م��ح��اوالت لضمه إل��ى ه��ذه الالئحة ،ال يعني ذل��ك أن
طرابلس العزيزة مستهدفة ،وأن هناك خطة لتهميشها،
بخاصة أن ليس في النقابة مقاعد مخصصة لمناطق
ومدن بعينها».

اختفى الشاب جناح شفيق عبد الخالق من مجدلبعنا  -قضاء عاليه ،ليل
أول من أمس بين الحازمية وصوفر ،بعد فقدان االتصال به .فيما أفيد أن عبد
الخالق اتصل بشقيقه وأبلغه أنه تعرض للخطف وأن الخاطفين يطالبون
بفدية مالية إلطالقه .وعلى الفور قامت األجهزة األمنية بالتحقيق في الموضوع
بعد إشعارها بذلك.
أال أنّ عبد الخالق عاد أمس إلى منزله أمس ولم تعرف أسباب اختفائه.
وكان عدد من أبناء البلدة قطعوا طريق بيروت – دمشق ومنعوا المرور عليها
احتجاجا ً على اختفاء عبد الخالق ،لكن سرعان ما أعيد فتحها بعد تدخل
فاعليات البلدة.
وتعليقا ً على ما جرى ،صدر بيان مساء أمس عن «عموم أهالي وسكان
مجدلبعنا» ،وجاء فيه« :بعد اجتماع فاعليات مجدلبعنا الروحية والرسمية
والحزبية واالجتماعية والتداول في ما حصل على طريق بيروت دمشق ليل
السبت األحد  8ـ .2015/8/9
صدر البيان التالي:
بعد شيوع خبر خطف أحد الشباب من بلدة مجدلبعنا ،وقيام مجموعة
من الشباب بر ّد فعل غير مدروس وغير حضاري ،وال يم ّثل قيم وأخالق أهالي
البلدة ،يه ّمنا أن نعلن االستنكار الشديد لما حصل واالعتذار عن أي خطأ بحق
أيّ كان من المواطنين ،خصوصا ً الذين صودف مرورهم في ذلك الوقت .ونحن
متمسكون بحقوق وواجبات المواطنية مع االلتزام الكامل باألخالقيات العا ّمة،
طالبين من الجميع وضع مثل هذه األمور في عهدة األجهزة العسكرية واألمنية
والقضائية كمرجع وحيد وصالح.
نوجه كامل شكرنا وتقديرنا للجيش والقوى األمنية التي
وال يسعنا إال أن ّ
حافظت ليلة (أول من) أمس مع القيّمين في البلدة والمنطقة على االنتظام العام
والسلم األهلي».

النفايات تنتظر نتائج المناق�صة واعت�صام لـ«طلعت ريحتكم» في �ساحة ال�شهداء
ال تزال قضية النفايات تنتظر نتائج المناقصة
التي أجريت لهذه الغاية.
وفي السياق ،اعتبر رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط أن المالمة
ليست على وزير البيئة محمد المشنوق في ملف
النفايات ،مشيرا ً الى «أن المالمة هي على بعض
الذين لم يصدقوا ب��أن مطمر الناعمة سيقفل

نتيجة معاناة قسم من أهالي تلك المنطقة».
وخ�لال رعايته حفل وض��ع حجر االس��اس
لبناء اتحاد بلديات الغرب األعلى والشحار في
بلدة بيصور ،قال جنبالط إنه »:حتى ولو صار
هناك تلزيم الحدى الشركات لمعالجة النفايات
يلزمنا على األقل ستة عشر شهرا ً إذا كانت تلك
الشركة تستوفي الشروط».

أض��اف« :نريد معرفة الحل ألن هذا يتعلق
بجميع البلديات ،علينا أن نجتمع نحن من المتن
األعلى وعاليه وال��ش��وف لالقليم لنعرف اين
سنضع نفاياتنا الن أي شركة يلزمها مكب».
إل��ى ذلك ،نظمت حملة «طلعت ريحتكم»،
التي تشكلت من ع��دد من منظمات المجتمع
المدني والجمعيات البيئية وناشطين بيئيين

وم��واط��ن��ي��ن ،إث��ر أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات ،اعتصاما
ح��اش��داً ،ف��ي ساحة الشهداء وس��ط بيروت،
للتنديد بـ«الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة
النفايات» ،والمطالبة بـ«حل ف��وري وبيئي
للمكبات العشوائية ،يراعي صحة المواطن ،ال
جيوب السياسيين ،،ومحاسبة «كل من تسبب
باألزمة وهدر المال العام».

الفروف :ال لالزدواجية ( ...تتمة �ص)1
يتهجم على الجيش إنما دعا
وأكدت المصادر «أن عون لم
ّ
قائده إلبعاد الجيش عن السياسة ،ودعا الضباط والعسكريين
لعدم القبول بإقحامهم بما يجري.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «عون ظهر في المؤتمر
الصحافي بمظهر المخدوع م��رة ثانية بعد أن خدعه تيار
المستقبل في ملف الرئاسة» ،مشيرة إلى مبادرة رفع سن
التقاعد للضباط لمدة ثالث سنوات التي فهم منها الجنرال
عون أنها ستؤدّي إلى تمديد خدمة قائد فوج المغاوير العميد
شامل روكز ،وإفساح المجال أمام ترقيته إلى رتبة عماد في
هذه الفترة وتعيينه قائدا ً وتصبح واليته  5سنوات في حال
نجاح المبادرة ،ولكن تبيّن أنّ هذه المبادرة لن تبصر النور
والدليل أنها لم تعط الفرصة الكاملة للتسويق ،وسارع مقبل
لتأجيل التسريح لقائد الجيش لسنة إضافية على رغم أن في
إمكانه االنتظار شهرين».
ولفتت المصادر إلى «أنّ بعض أوساط التيار الوطني الحر
يبدو من حديثها أنها ال تزال تع ّول على هذه المبادرة ومن أجل
ذلك صعّ د العماد عون من لهجته في المؤتمر الصحافي وأرجأ
قرار التحرك إلى يوم األربعاء ،وقد تكون شرارة انطالقه يوم
الخميس مواكبة مع جلسة مجلس الوزراء.

كالم عون عن قهوجي
لم يكن موضع ترحيب

وتحدثت أوساط سياسية لـ«البناء» عن أن تمرير رفع سن
التقاعد أمر بالغ التعقيد والصعوبة ألنه في حاجة إلى قانون
مجلس النواب الذي ليس في دورة انعقاد عادية ،وهناك خالف
بين المكونات السياسية حول اجتماع المجلس في الدورة
االستثنائية» .واعتبرت األوس��اط «أنه في حال ت ّم االنتظار
حتى بداية العقد العادي وعقد جلسة لمجلس النواب في 20
تشرين األول ،تكون خدمة العميد روكز قد انتهت».
وأش��ارت األوس��اط إل��ى «أنّ هجوم رئيس تكتل التغيير
واإلصالح على قائد الجيش بالطريقة التي حصل فيها لم يكن
موضع ترحيب من سياسيين وعسكريين ،اعتبروا كالمه مسا ً
بمعنويات الجيش ،وتشجيعا ً لقوى أخرى مناوئة للجيش
بانتهاج األسلوب نفسه وهذا ليس من مصلحة الجيش».
في سياق متصل ،أكدت أوساط عليمة لـ«البناء» «أنّ حزب
الله حريص على الجيش واألمن واالستقرار في لبنان ،وأنّ
هذا األمر يدفعه دائما ً التخاذ ما يلزم إلبقاء الجيش بعيدا ً عن
التجاذبات السياسية» .وشدّدت األوساط على العالقة الجيدة
التي تربط حزب الله بالعماد قهوجي.
وأشارت األوساط إلى «أنّ كالم العماد عون عن أنه «لوال
حزب الله على الحدود والذي يدافع عن نفسه وعن المسيحيين
وعن لبنان وعن الذين يهاجمونه ،لكانوا أول الضحايا وكان
مصيرهم شبيها ً بمصير أهل نينوى» ،كالم موضوعي وواقعي،
أكد خالله الجنرال العالقة الوثيقة والمتينة واالستراتيجية مع
المقاومة» .ولفتت األوساط إلى مسارعة البطريرك الماروني

بشارة الراعي إلى الرد على العماد عون من دون أن يسميه من
راشيا بتأكيده «إننا نرفض رفضا ً قاطعا ً كلمة «حماية» إنما
ما يحمي لبنان ويحمي شعبه ويحمينا هو الدولة والجيش
اللبناني».
ورأى رئيس المجلس النيابي نبيه ب��ري «أن م��ن حق
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح التظاهر شرط عدم تعطيل
المؤسسات» .ودعا في حديث إلى صحيفة «األهرام» المصرية
إلى «ضرورة مساعدة إيران والسعودية لح ّل مشكلة انتخاب
رئيس للجمهورية».

«المستقبل» :عون
ومسار إسقاط الدولة

في المقابل ،أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح
لـ«البناء» أن «الجنرال عون ال يزال سائرا ً بمسار إسقاط
الدولة ،والمستغرب كيف يتعاطى مع المؤسسة العسكرية
بهذه الطريق وكان قائدا ً للجيش» .وأشار إلى «أن البلد ال يزال
متماسكا ً بفضل هذه المؤسسة العسكرية واإلجماع اللبناني
ح��ول دوره���ا .واستغرب االزدواج��ي��ة التي يتعاطى بها
الجنرال عون ،تارة يشكك بشرعية المجلس النيابي ،وتارة
أخرى يضفي على المجلس شرعية ويريد أن ينتخبه رئيسا ً
للجمهورية ،وتارة يعتبر المؤسسة العسكرية غير محترمة
ألنها لم تع ّين صهره العميد شامل روكز قائدا ً للجيش ،وتارة
أخرى تصبح محترمة إذا تم تعيين صهره قائدا ً للجيش،
مع علمه أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة األخيرة
التي ترمز إلى وجود الدولة في ظل وضع إقليمي مضطرب.
وأشار إلى «أن النائبين عمار حوري وبطرس حرب تقدما
للمجلس النيابي باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بكل
«االدع��اءات» من عام  1989حتى اليوم ،فليتفضل الجنرال
ويطالب بإقرارها ليبدأ التحقيق من بداية عهده وينتهي بدير
عمار وس ّد جنة».
وفيما تردّد أنّ مجموعة التمديد للعماد قهوجي احتفلت في
دارة الرئيس ميشال سليمان وض ّمت الوزراء نهاد المشنوق
وأشرف ريفي وأليس شبطيني وعبد المطلب حناوي وسمير
مقبل ،النائب ه��ادي حبيش ،وقائد الجيش وسفير المملكة
العربية السعودية علي عواض العسيري.
وأكد حناوي لـ«البناء» «أنّ دعوة الرئيس سليمان وجهت
إلينا في منتصف شهر رمضان ،ولم تكن احتفاال ً بالتمديد
لقهوجي كما ورد في بعض وسائل اإلع�لام» .ولفت حناوي
إلى «أنّ العماد عون في هجومه على العماد قهوجي وضع
بطريقة غير مباشرة جمهور التيار الوطني في ع��داء مع
الجيش ،وفي هجومه على وزير المال علي حسن خليل وضع
جمهور حركة أمل في عداء مع مناصري التيار الوطني وهذا ال
يجوز من شخص كالعماد عون .ولفت حناوي إلى أن رئيس
تكتل التغيير واإلصالح أراد من إشادته بحزب الله أن يستغل
جمهور المقاومة ،مشددا ً على «أننا جميعا ً مع المقاومة التي

دحرت االحتالل وال نتنكر لحزب الله مقاومته العدو اإلسرائيلي
والدفاع عن لبنان».

ظريف في بيروت غدا ً

في موازاة ذلك ،يزور وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
بيروت غدا ً وعلى جدول أعماله لقاءات مع الرئيسين نبيه بري
وتمام سالم ووزي��ر الخارجية جبران باسيل .كما سيلتقي
ظريف وفدا ً من الفصائل الفلسطينية ويزور ضريح الشهيد
عماد مغنية ،ويختم زيارته بمؤتمر صحافي بعد غد األربعاء.
وأكد حزب الله على لسان النائب علي فياض خالل احتفال
تأبيني في بلدة العديسة «أنه في الوقت الذي تشهد المنطقة
تحركات جادة ومؤشرات إيجابية تعكس اتجاها ً جديدا ً في
التعاطي يشير إلى احتمال انفراج وحلول سياسية ،فإننا نجد
أن الوجهة في لبنان هي وجهة تصعيد يتحمل مسؤوليتها
فريق  14آذار المستند إل��ى ق��رار خارجي يسعى لتوظيف
الوضع في لبنان في إطار حساباته اإلقليمية وعلى حساب
تأجيل الحلول فيه.

إل��ى ذل��ك ،يعقد مجلس ال���وزراء الخميس المقبل جلسة
برئاسة الرئيس تمام سالم للبحث في اآللية الحكومية وملف
النفايات ،على ضوء طلب المعنيين بملف النفايات الطلب من
شركة سوكلين االستمرار في عملها المعتاد في خالل المرحلة
االنتقالية ،من دون أي تعديل بحيث تنفذ أعمال الكنس والجمع
وغيرها حتى تتسلم الشركات التي سترسو عليها العروض
المهمة.
وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أن خيار تصدير
النفايات إلى الخارج هو اتجاه الحكومة ،وأن الشركات التي
عرضت تولي هذا األمر هي شركات محترمة ولديها شركاء
لبنانيون ،لكنه شدد على أن تصدير النفايات إلى الخارج
تعتريه عقبات ع��دة ،أب��رزه��ا أن لبنان ال يستطيع تطبيق
المعايير الدولية أهمها فرز النفايات خالل  48ساعة في حين
أنه مضى على جمعها أكثر من أسبوعين».
وإذ أقر بـ»أن هذا الملف دخل في دائرة التعقيد وأننا ما زلنا
في قلب األزم��ة ،استبعد قزي تكرار مشهد تكدّس النفايات
في الشوارع ال سيما في بيروت وضواحيها ،الفتا ً إلى «أنه ال
يمكن حل أزمة النفايات في لبنان إال بقرا ٍر حكومي يفرض
إنشاء مطامر تحترم البيئة والمعايير الصحية في كل قضاء،
وال يجوز أن يُترك للشركات التي ستربح المناقصة أن تجد
المطامر ،ألنها ستكون رهينة لمشيئة أعيان المناطق والطوائف
والسياسة واألحزاب والعائالت .وسأل قزي :اليوم ك ّل األقضية
ترفض إنشاء مطامر لديها ،فأين إذا ً ستذهب نفايات الناس؟

االنخراط في السياسة األميركية «الجديدة» المكلفة لها ،حكوم ًة
وشعباً.
لستُ من القائلين إن «داع��ش» هو مجرد أداة أميركية .إنه
كيان مذهبي سياسي عسكري قائم بذاته له عقيدته وهيكليته
وبرنامجه السياسي واستراتيجيته الخاصة به ،وإنه أضحى
«دول��ة» من ط��راز ال يشبه إالّ نفسه .وألن للدولة هذه مصالح
تحميها وأخرى تسعى إلى امتالكها ،فهي تتعاون أو تتصارع
مع غيرها من الدول والكيانات من أجل تحقيق مصالحها والدفاع
عنها.
في إطار هذا المفهوم ،تعاون «داعش» مع تركيا في «استيراد»
الرجال والسالح والعتاد عبر حدودها مع سورية ،كما تعاون مع
الواليات المتحدة في مواجهة الجيش العربي السوري للحؤول
دون تغلبه على القوى العسكرية المؤيدة للمعارضة.
في مرحلة تعاونه مع تركيا وال��والي��ات المتحدة ،تق ّوى
«داعش» كثيراً ،ماديا ً وعسكرياً .سيطرته على مدينة الموصل
بكل ما فيها من مصارف وم��وارد ،وعلى جوارها بكل ما فيه من
ٍ
ومصاف ،ونجاحه في تفكيك فرقتين للجيش العراقي
آبار نفط
في الموصل ومحيطها بكل ما تملكه من أسلحة ثقيلة ومتطورة،
جعاله قو ًة موازنة في قدراتها لحكومة بغداد من جهة ولحكومة
إقليم كردستان العراق من جهة أخرى.
مع تعاظم قدراته ،باشر «داعش» سياسات وتحركات ال تتوافق
بالضرورة مع سياسة الواليات المتحدة .فقد بسط سلطته على
مناطق واسعة من شمال شرقي سورية طاردا ً منها قوات عاملة
في إطار ما تس ّميه أميركا معارضة سورية معتدلة ،ثم وسع إطار
سيطرته ،بدفع من تركيا ،لمنع أكراد سورية في محافظة الحسكة
من توطيد سلطتهم ،بل حاول اقتالعهم من مناطق ،كعين العرب
(كوباني) مثالً ،يتمتعون فيها بأكثرية ساحقة.
توسع «داع��ش» أزع��ج األميركيين الذين يساندون األك��راد
السوريين ويريدون أن يكون لهم دور في التسوية القادمة في
سورية بين أطراف الصراع .حتى تركيا انزعجت من «داعش»

التسوية المرتقبة .وفي اليمن ،ما زال��ت السعودية تدعم كل
القوى ،حتى السلفية المتطرفة ،المعادية للحوثيين طلبا ً لنص ٍر
عسكري كامل يعيد األمور إلى ما كانت عليه .واشنطن ال تشاطر
السعودية موقفها وترى فيه عامالً محفزا ً إلطالة أمد الحرب ودفع
إيران إلى زيادة دعمها للحوثيين وحلفائهم.
في ض��وء ه��ذه الواقعات وال��ت��ط��ورات يمكن االستنتاج أن
ضربة «داعش» في أبها كانت ،بعلم الواليات المتحدة ،بل ربما
بأمر منها أيضاً ،وأنها بموافقة جناحي «داعش» :األول الممالئ
لألميركيين ،واآلخر األكثر استقالال ً ولكن المتعاون معهم بالتأكيد،
وأن القصد من الضربة الضغط لتسريع انضمام السعودية إلى
سياسة أميركا في المنطقة .فالجناح الممالئ ألميركا ال يمانع في
إسداء هذه «الخدمة» لها مقابل ثمنٍ ما يقبضه في زمان ومكان.
والجناح األكثر استقالال ً ال يمانع في إعطاء السعوديين انطباعا ً
بأنه قادر على الرد واالقتصاص وأن من مصلحتهم ،والحال هذه،
أالّ يتورطوا كثيرا ً مع األميركيين.
يبقى أن نعرف ماهية الثمن المراد دفعه لـ ِ «داعش»؟
ال معلومات موثوقة بعد إنما تكهنات شتى ،لعل أخطرها
الحديث عن صفقة ُترضي ،في الوقت نفسه ،تركيا و«إسرائيل».
فاألميركيون قد ال يتورعون عن تقديم وعد لـ ِ «داعش» بأن تبقى
له اليد العليا في محافظات العراق الغربية (نينوى وصالح الدين
واألنبار) إلقامة كيان داخل الفيدرالية العراقية أو في إطار عالقـة
كونفيدرالية مع حكومة بغداد .كل ذلك بقصد أن يكون هذا الكيان
بمثابة إسفين يفصل سورية عن العراق وبالتالي عن إيران.
تركيا ال يضيرها هذا الترتيب الخبيث ،خصوصا ً إذا تعهدت لها
أميركا بأن محافظة الحسكة ستبقى في إطار دولة سورية المعاد
تنظيمها ،وإنها لن تكون مرتبطة بكردستان العراق ذي الحكم
الذاتي.
متى يتصالح العرب مع أنفسهم ليتفادوا مبضع الغرب
الجارح؟

د .عصام نعمان

الجماعات المسلحة في جنوب سورية وفي
طليعتها «جبهة النصرة» التي يتقصد الموقع
تظهير استبعادها م��ن أي م��س��اع سياسية
طالما لم تعلن فك ارتباطها بتنظيم «القاعدة»،
وي��رس��م ال��م��وق��ع خريطة ط��ري��ق للسعودية
ووزي��ر خارجيتها لما يجب فعله ،بطريقة
رواي����ة ه��ول��ي��ودي��ة ،ك��م��ا ي��رس��م للمعارضة
صورة سوداء لما ينتظرها داعيا اللتحاقها
بالخيار اإلسرائيلي األردن��ي وليس الخيار
العماني ال��س��ع��ودي ،فيقول ،يفاجئ وزير
الخارجية السعودي ،عادل الجبير ،الجميع
باإلعالن بأن السعودية ال توافق على بقاء
الرئيس األسد في السلطة ،وترفض التحدث
مع أو لقاء أي ممثل له ،وهكذا تنهار الخطوة
برمتها ،ومعها ال��خ��ط��وات ال��ت��ي ك��ان��ت تنفذ
ع��ل��ى األرض ،ف��ت��واص��ل ال��ق��وات السعودية
واإلماراتية تقدمها صوب العاصمة اليمنية
ص��ن��ع��اء ،م��ق��اب��ل ان��س��ح��اب ق���وات الحوثيين
من دون ب��دء مفاوضات على إشراكهم في
السلطة ،وه��م يتراجعون بقوة الضمانات
اإلي���ران���ي���ة ،ف���ي ح��ي��ن ي��ب��ق��ى ال��م��ع��ارض��ون
ال���س���وري���ون ال���ذي���ن ك���ان���وا ال ي��ع��رف��ون إلى
أي��ن تتجه ال��ري��اح ،وأوف���دوا وف��دا ً عنهم إلى
ط��ه��ران الج��م��ال ش���روط ب��دء المفاوضات،
فبقوا معلقين في الهواء ،وهم ال يعرفون ما
إذا كان تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن
وم��وس��ك��و وال��ري��اض وط��ه��ران ،بخصوص
مستقبلهم .
 الموساد ينذر ويهدد ويحدد لكنه قلق ،ألنالرئيس األميركي ب��اراك أوباما يبدو قد اتخذ
ق��راره كما يقول الموقع ،على رغم كل الكالم
األميركي الشكلي ضد سورية ،فوقف تمويل
وتدريب المعارضة مؤشر خطير وفقا ً للموقع،
الذي يرى «أن حديث الرئيس األميركي باراك
أوباما مؤخرا ً عن فرصة معقولة إليجاد حل
في سورية ،خطوة ملتوية للقول للرأي العام
األميركي ،أن محادثات سرية ومكثفة جرت
ف��ي ال��ش��ه��ر األخ��ي��ر ب��ي��ن واش��ن��ط��ن وموسكو
وإي��ران والسعودية ،انتهت للتفاهم على بقاء
الرئيس السوري بشار األس��د ،وأن��ه تم فعالً
ف��ت��ح أك��ث��ر م��ن ن���اف���ذة ،ل��ب��دء م��ف��اوض��ات بين
واشنطن وموسكو وطهران ،على بقاء الرئيس
األسد في السلطة».
 الموساد يقول الكالم الواضح والخطيروسنرى من يشترك مع «إسرائيل» والموساد
في السعي إلطاحة التسوية ،عادل الجبير؟،
من ي��روج��ون لحمالت تتحدث عن تبدل في
الموقفين ال��روس��ي واإلي��ران��ي؟ م��ن يرمون
ب��ث��ق��ل��ه��م ل��ت��ص��ع��ي��د ال��م��وق��ف ال��ع��س��ك��ري في
سورية؟ من يتحركون لتخريب لبنان ووضع
العصي في دواليب االستقرار بحده األدنى؟
ناصر قنديل

 روسية  -سعودية ،مقابل توافق إيراني-سعودي على بقاء عبد ربه هادي منصور في
السلطة باليمن أو بديل يتفق عليه للرئاسة مع
شراكة الحوثيين هنا والمعارضين هناك»،
بعد أن أدّت ،وفقا ً للموقع ،االلتزامات اإليرانية
بتسهيل ان��س��ح��اب ال��ح��وث��ي��ي��ن أم���ام القوات
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي محافظات ال��ج��ن��وب اليمني،
��س��ر بالنسبة ل��ل��م��وق��ع وف��ق��ا ً لما
وه���ذا م��ا ي��ف ّ
يورده من معلومات سفر وفد من الحوثيين
إل��ى مسقط ووف���د م��ن ال��م��ع��ارض��ة السورية
المدعومة من السعودية إلى موسكو.
 الموساد ليس جمعية خيرية وال يوردالمعلومات مجانا ً وال يشارك بحرب نفسية
إعالمية لحساب التسويات التي تحمل أخبارا ً
غير س���ارة ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» ،ن��ق��ول ه��ذا قبل أن
يستعجل البعض بالدخول على الخط بطريقة
ال��ت��ذاك��ي ،ف��ي��س��أل ،وه��ل «إس��رائ��ي��ل» فرحة؟
ف��إذا كانت كذلك فتلك إدان��ة لسورية وحلف
المقاومة ،وإذا كان العكس فلماذا ت��ر ّوج لما
يمنح ه��ذا الحلف وجمهوره رب��ح��ا ً معنوياً،
الجواب هو في تتمة ما نشره الموقع والرسالة
ال��ت��ي ي��وج��ه��ه��ا مبطنة لكنها واض��ح��ة ،فهو
يعتبر المساعي متوقفة على كيفية تصرف
السعودية ويحدّد من يقصد بالسعودية ،أنه
الرجل الذي تراهن عليه «إسرائيل» وهو وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ع���ادل الجبير ال���ذي الق��ى تعيينه
إش��ادة بمناقبيته وديبلوماسيته وحرفيته،
ومعلوم ما هي معايير «إسرائيل» والموساد
خصوصا ً لحرفية وديبلوماسية ومناقبية
وزي���ر خ��ارج��ي��ة ع��رب��ي ،ف��ي��ق��ول ال��م��وق��ع «إن
إس��رائ��ي��ل واألردن ،ل��م يكونا ج���زءا ً م��ن هذه
ال��خ��ط��وة ،ول���م ي��ش��ارك��ا ف��ي��ه��ا ،ل��ك��ن ف��ي حال
تراجعت السعودية عن رفضها الحديث مع
األس��د ،فهذا يعني أن التنسيق السعودي -
اإلسرائيلي – األردني ،حيال جنوب سورية،
سينهار ،وعندها ستجد «إسرائيل» واألردن
نفسيهما أم���ام وض���ع ج��دي��د ف��ي س��وري��ة»،
وال��رس��ال��ة األول����ى للحكم ف��ي األردن أن ال
يتجرأ ويفكر بفك االرت��ب��اط مع اإلسرائيلي
تجاه خططهما في جنوب سورية ،والرسالة
األش ّد قوة ووضوحا ً للسعودية ومضمونها
إنْ ل��م ت��ف��ك��روا مليا ً قبل ال��ق��ب��ول باالنخراط
في المساعي األميركية الروسية ضعوا في
حسابكم ،أنكم ل��ن تتمكنوا م��ن أخ��ذ األردن
معكم وبالتالي ل��ن تتمكنوا م��ن إل��زام��ن��ا بما
ت���ق��� ّررون وس��ت��ف��ق��دون م��ص��داق��ي��ت��ك��م تجاه
التزاماتكم.
 اإلن�����ذار ل��ل��س��ع��ودي��ة واألردن واض���حوشديد اللهجة وهو ضمنا ً إنذار لك ّل مساعي
التسوية في سورية واليمن وتهديد بنسفها
م���ن ب���واب���ة اإلم���س���اك ب��ال��ش��راك��ة األردن���ي���ة
اإلسرائيلية ،في السيطرة على دور وموقف

تصدير النفايات إلى الخارج
تعتريه عقبات عدة

لماذا َ
�ض َرب ( ...تتمة �ص)1
بعد اكتشافها نجاحه في بناء بنية تحتية واسعة داخل المدن
التركية ،وتخ ّوفت من إمكان استخدام هذه البنية مستقبالً في
تنفيذ عمليات إرهابية داخلها.
مع االتفاق النووي بين الواليات المتحدة وإي��ران ،وصلت
عالقات واشنطن مع «داعش» إلى ما يشبه االفتراق .فقد تبيّن
أن ألميركا مخططا ً إلعادة ترتيب أوضاع المنطقة يتعارض مع
سياسة «داع��ش» وتحركاته على األرض ،وال سيما شقه الذي
يتعلق باألكراد السوريين .هذا التطور المستجد استوجب أمرين:
اجتذاب تركيا إلى «التحالف الدولي» وتفعيل مشاركتها في
المواجهة مع «داعش» ،وإقناع السعودية بضرورة إعادة النظر
بسياستها الراهنة في سورية واليمن على نح ٍو يُتيح إجراء
تسويات سياسية وجيوبوليتيكية تحمي مصالح الواليات
المتحدة وحلفائها في المنطقة.
يبدو أن واشنطن نجحت جزئيا ً مع كل من أنقرة والرياض،
لكنها ما زالت تريد منهما المزيد .فقد وافقت تركيا على وضع
قاعدة «انجرليك» الجوية بتصرفها في حربها المحدودة على
«داع��ش» مقابل منحها «ح��ق» إقامة «منطقة آمنة» في شمال
سورية لتر ّكز فيها مجاميع من الالجئين السوريين إلى أراضيها،
وال سيما التركمان منهم ،األم��ر ال��ذي يم ّكنها من منع األك��راد
السوريين من التمدد على طول الحدود السورية-التركية من
عين العرب (كوباني) في الشرق إلى عفرين في الغرب .غير أن
التباين ما زال قائما ً بين واشنطن وأنقرة حول مساحة «المنطقة
اآلمنة» وحدودها والغاية النهائية من وراء إقامتها.
مع السعودية لم يكن نجاح أميركا كافياً .ذلك أن الرياض
تخوض ،في الواقع ،حربين :واحدة في سورية بالتعاون مع
تركيا ضد حكومة دمشق ،وأخرى في اليمن ضد الحوثيين الذين
تعتبرهم حلفاء إيران .صحيح أن الرياض وافقت ،مبدئياً ،على
مساع إلج��راء مفاوضات بين األط��راف السورية المتصارعة
ٍ
بقصد التوصل إلى تسوية سياسية ،لكنها ما زالت تدعم بعض
التنظيمات السلفية التي تشترط إبعاد الرئيس بشار األسد عن
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«�إ�سرائيل»

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات دائرة الضريبة على الرواتب والمكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت -كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية -الطابق األرضي لتبليغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
رقم المكلف

اسم المكلف

تاريخ الزيارة الثانية

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

34608

LL150915185RR

15/04/27

15/05/28

خالد محمد الفليطي

64584

RR150915287LL

15/04/29

15/06/11

محمد سعد الدين عبد الرحمن البرجاوي يقظان

68660

RR150915327LL

15/04/29

15/06/11

ايلي حبيب عون

345190

RR150915168LL

15/04/24

5 1/07/07

نوال جورج كوركيس كنعان

445543

RR150915106LL

15/04/29

15/05/28

وليد عبدالله العبيدي

خالد محمد الطويل

486789

RR150915534LL

15/04/28

15/05/28

جان دارك حنا صياح

528912

RR150915622LL

15/04/29

15/05/29

يوسف احمد الخليل

566186

RR150915225LL

15/04/28

15/06/02

الجمعية الثقافية تيكيان -في لبنان

585810

RR142828201LL

15/03/06

15/05/28

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية الواردات
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات دائرة
ضريبة الدخل  -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور
إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت -شارع بشارة الخوري  -الطابق
االول لتبليغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين
يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف
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شارل ديب كرم

36253

RR145367866LL

فيصل يوسف حديب

38306

RR145367954LL

انطوان ميشال زهار

226264

RR145370193LL

روني وليم حرفوش

268001

RR145370202LL

فادي شحادة ناصيف

221954

RR145370366LL

احمد محمد حسن

229473

RR145370370LL

نادر جان باسيل

94583

RR145370383LL

منزر محمد علي القصاص

93819

RR145370406LL

احالم حسن سالمي

229490

RR145360077LL

كريم روجي نجار

137228

LL145360528RR

شركة ادارة واسثمار مرفاء بيروت ش.م.ل

474

RR145360531LL

تلي لينكس ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال اوف شور 2211041
ش.م.ل

سالم محمد علي عيتاني

673764

RR145362679LL

سلمى محمد علي عيتاني

673763

RR145362682LL

شركة ايمرسيف سوليوشينز اوف شور 2177249
ش.م.ل

RR145361625LL
RR145361660LL

سعد الدين محمد علي عيتاني

30455

RR145362736LL

اذاعة صوت الغد ش.م .ل

6557

RR145361761LL

ميسر وديد راغب قيسي

115471

RR145363192LL

شركة اسعد خليل فرحات واوالدة ش.م.م

228746

RR145364215LL

عبد الغني علي مروة

65555

RR145363453LL

شركة الكتروميكانيكل انتربرايز
للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

6099

RR145367000LL

علي يحيى ارناؤوط

621716

RR145363935LL

نجوى محي الدين سالم

199515

RR145367384LL

احمد يحيى ارناؤوط

551780

RR145364533LL

خالد احمد الحلوة

251373

RR145367398LL

حسين علي صالح

308396

RR145365539LL

عبدالله عبد الرحمن عيتاني

666107

RR145367407LL

ابراهيم مصطفى صعب

1578313

RR145367662LL

المعتز واصف الصواف

181645

RR145367614LL

احمد نبيل برغوت

223924

RR145368420LL

شركة مجاس العقارية ش.م.ل

2382

RR145367764LL

RR145369779LL

وفيق مصباح سنو

62123

RR145367852LL

عبد الرحمن احمد سامي الالذقي

564070

RR145369005LL

سلمان علي ياسين

634570

RR145370675LL

داني محمد كمال عيتاني

1798008

RR146136991LL

شركة باكت كوم ليبانون ش.م.ل اوف شور 2047952
محمد حسن الطيارة

31677

RR145371185LL

اسامة سعيد صيداني

100073

RR145371429LL

الخدمات التموينية ش.م.م

115289

RR145372177LL

بدروس بوغوص التبرمكيان

135623

RR145372185LL

عبد القادر علي ناصر

238316

RR145372194LL

مروان ميشال سالم

123024

RR146137436LL

مروه كونستركشن ش.م.ل اوف شور

1842474

RR146137453LL

ايات ابراهيم حيدر

1355831

RR146138241LL

فردوس محمد حيدر

1020128

RR146138255LL

شركة ال��م��ائ��دة للوالئم وال��ع��زائ��م (جهاد 1326142
المغربي ومحمد المصري)

RR146139940LL

فؤاد حمزة الوزي

33692

RR146137895LL

ايمن محمد يونس الفاكهاني

1305619

RR146138330LL

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ
التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف
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