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حمليات � /إعالنات

نقابات المهن الحرة تدعو المجتمع الدولي
العجز يعود �إلى ثمن المحروقات وفارق الكلفة �إلى تحييد لبنان وعدم ربطه بال�صراعات القائمة
حدّدت وزارة الطاقة والمياه أسباب انقطاع التيار
الكهربائي وخصوصا ً ف��ي طرابلس ،موضحة أنّ
«األرق��ام التي يتم تداولها كعجز لمؤسسة كهرباء
لبنان أو هدر للمال العام أو غيره من االتهامات ،فإنّ
مطلقيها يعلمون جيدا ً أنّ هذا العجز هو في الجزء
األكبر منه ثمن محروقات ويعود إلى الفارق الكبير
بين تكلفة اإلنتاج وسعر مبيع الطاقة».
وأصدرت الوزارة البيان اآلتي« :إزاء بعض األخبار
التي تداولتها وسائل اإلع�لام أمس (أول من أمس)
حول وجود استفسارات واعتراضات من قبل بعض
السياسيين عن عمل مؤسسة كهرباء لبنان خصوصا ً
ما حدث من انقطاع للتيار في مدينة طرابلس ليل
 18 - 17الجاري ،يه ّم وزارة الطاقة والمياه توضيح
اآلتي:
 إنّ انخفاض التغذية الكهربائية في طرابلسعن معدلها المعتاد يعود إلى توقف االستجرار من
سورية منتصف ليل االثنين ـ الثلثاء الواقع فيهما 17
و ،2015/8/18حيث كانت مؤسسة كهرباء لبنان
تستجر نحو  100ميغاوات عبر خط سمريان ـ دير
نبوح  220ك.ف.
 التقنين بالتيار الكهربائي بشكل ع��ام ،وكماب��ات معلوما ً ل��دى الجميع ،يعود إل��ى النقص في
اإلنتاج وازدي��اد االستهالك بشكل كبير ،وخصوصا ً
ف��ي فصل الصيف وم��ع وج��ـ��ود ع��ام��ل مستجد هو
النزوح السوري ،حيث يتجاوز الطلب على الطاقة
حاليا ً  3150ميغـاوات فيما اإلنتاج يصل في أحسن
األحوال إلى  1700ميغاوات ،في ظ ّل عدم االستثمار

المجدي في هـذا القطـاع الحيـوي فـي خـالل الفتـرات
السابقة.
ـ وهنا ال ب � ّد م��ن اإلش���ارة إل��ى التأخر ف��ي إنجاز
المشاريع اإلنتاجية المدرجة في خطة الكهرباء التي
أق ّرها مجلس ال��وزراء عام  ،2010وخصوصا ً تلك
المدرجة في القانون  181الذي أق ّره مجلس النواب
عام  2011ألسباب خارجة عن إرادة وزارة الطاقة
والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان .ونذكر من هذه
المشاريع وحدات اإلنتاج الجديدة في الذوق والجية
التي توقفت لفترة ثمانية أشهر ألسباب لم تعد خافية
على أحد ،ومشروع بناء معمل دير عمار  2المتوقف
ألسباب مالية وإدارية .ولو قيّض لهذه المشاريع أن
تبصر النور لكان لبنان يتمتع تقريبا ً بـ  24ساعة
كهرباء يومياً.
 أما بالنسبة إلى الملياري دوالر وغيرهما مناألرق��ام التي يتم تداولها كعجز لمؤسسة كهرباء
لبنان أو هدر للمال العام أو غيره من اإلتهامات ،فإنّ
مطلقيها يعلمون جيدا ً أنّ هذا العجز هو في الجزء
األكبر منه ثمن محروقات ويعود إلى الفارق الكبير
بين تكلفة اإلنتاج وسعر مبيع الطاقة ،وبالتالي
فإنّ مساهمة الدولة لتغطية هذا العجز هي بمثابة
دعم للتعرفة الحالية التي أق ّرت عام  1994عندما
كان سعر برميل النفط  15دوالراً ،وبالتالي هي دعم
للمواطن اللبناني ،وهذا الدعم واضح في ك ّل موازنات
المؤسسة المصادق عليها من قبل المراجع الرسمية
المعنية والمدرجة في الموازنات السنوية العامة
التي يق ّرها مجلس الوزراء».

«يونيفيل» تد�شن
الطريق الرئي�سية في طورا

دش���ن ق��ائ��د ال��ق��ط��اع ال��غ��رب��ي
لـ«يونيفيل» الجنرال سالفاتوري
كووتشي الطريق الرئيسية لبلدة
ط���ورا ف��ي ق��ض��اء ص���ور ،نفذتها
الكتيبة اإليطالية العاملة في
إطار قوات األمم المتحدة الموقتة
لـ«يونيفيل».
وللمناسبة ،أقيم حفل التدشين
ف��ي ال��ب��ل��دة ح��ض��ره إل���ى جانب
كووتشي ،قائمقام ص��ور محمد
جفال ،رئيس اتحاد بلديات قضاء

ص��ور ع��ب��د المحسن الحسيني
وفاعليات من المنطقة.
وشكرت بلدية ط��ورا «الجهود
التي تبذلها الوحدة اإليطالية في
الجنوب» ،منوهة «باإلنجازات
العديدة للجنود اإليطاليين في
بلدته خ��ص��وص�ا ً وف��ي الجنوب
عموما».
وش��ك��ر ك��ووت��ش��ي ،م��ن جهته،
«ال��ف��اع��ل��ي��ات واأله����ال����ي على
استقبالهم ال��ح��ار وعلى دعمهم

عقدت نقابات المهن الحرة ونقابة المحامين
لقاء موسعا ً للنقابات المهنية بعنوان «معا ً
لوقف االنهيار» ،في مقر نقابة المهندسين ـ
بيروت ،حضره نقباء المهندسين في بيروت
خالد ش��ه��اب ،المحامين ف��ي ب��ي��روت ج��ورج
جريج ،الصيادلة رئيس اتحاد المهن الحرة
الدكتور ربيع حسونة ،المهندسين في الشمال
ماريوس بعيني ،االطباء في طرابلس الدكتور
إيلي حبيب ،خبراء المحاسبة المجازين في
لبنان إيلي ع��ب��ود ،المحررين ال��ي��اس ع��ون،
الصحافة عوني الكعكي ،المحامين في الشمال
فهد حسام م��ق��دم ،مقاولي األش��غ��ال العامة
والبناء فؤاد الخازن ،أطباء األسنان في بيروت
البروفيسور إيلي عازار المعلوف ،أطباء األسنان
في طرابلس الدكتور أديب زكريا ،رئيس هيئة
المعماريين العرب وأعضاء المجالس النقابية
ف��ي ب��ي��روت وال��ش��م��ال وممثلون ع��ن وسائل
اإلعالم.
بداية ،تحدث شهاب الفتا ً إلى أنّ «الوضع
السائد ينذر بانفجار معيشي كبير بعدما صم
المسؤولون آذانهم عن ص��راخ األوج��اع التي
يئن تحتها المواطن اللبناني في عدم معالجة
قضاياه الحياتية والمعيشية وع��دم االتفاق
على حلول سريعة .فأصبح من الضروري
إع�لان حالة ط��وارئ حقيقية لمعالجة ما آلت
إليه األمور».
وق���ال :م��ن ه��ن��ا ،ن��دع��و إل��ى ب��دء النقابات
المهنية ،وباالتفاق مع الهيئات االقتصادية
واالت��ح��ادات العمالية والجمعيات والروابط

اإلنمائية واإلنسانية والشبابية وك ّ��ل القوى
الحية في المجتمع المدني ،بحركة اتصاالت
شاملة وتحركات واسعة على كل األراض��ي
اللبنانية لرفع الصوت عاليا ً واالتصال بكافة
المعنيين وش��رح واق��ع ه��ذا التحرك ال��ذي لن
يتوقف قبل وضع األمور في إطارها الصحيح
بغية الخالص من الواقع المزري الذي يعيشه
المواطن اللبناني».
ثم ألقى نقيب محامي بيروت كلمة دعا فيها
إلى «أن تتحول دولتنا من دولة نفايات إلى دولة
الصحة والبيئة ،من دولة التأجيل إلى دولة
احترام اآلج��ال والمهل والقواعد الديمقراطية
وتداول السلطة ،من دولة الضرر إلى دولة رفع
الضرر من دولة االنهيار إلى دولة اإلنقاذ».
ولفت حسونة ،بدوره ،إلى أنّ «لبنان مشرع
على كل االخطار ،فمن التحديات السياسية ،إلى
التفلت األمني ،إلى غياب رأس الهرم في السلطة
إلى وقف التشريع ،إلى تعطل الحكومة ،وتردي
الوضع االقتصادي في بلد جاوز دينه الخارجي
 70مليارا ويعيش من قوت ابنائه في الخارج».
وقال« :من هنا ،تداعينا إلى اجتماعنا اليوم
لوضع خطة تحرك مستقبلية باتجاه المراجع
والمسؤولين والفاعليات وسندق ك ّل األبواب
لوقف هذا االنهيار الذي لن يؤدي إال إلى الوادي
السحيق».
وسأل الكعكي ،من جهته« :هل المعقول أن
يكون لبنان ،بلد النور ،غارقا ً في الظالم؟ وهل
من المعقول أن يكون لبنان بلد المياه ،الناس
فيه عطشى؟ هل نتحدث عن السالح ال��ذي ال

يزال يهدّد األمن والذي ال نطالب بالتخلي عنه
حاليا ً ما دام العدو اإلسرائيلي يحتل ج��زءاً،
ولو بسيطاً؟ وهل يجوز أن يقف العالم متفرجا ً
علينا ونحن نحمل عبء اللجوء الكبير منذ عقود
والنزوح الهائل منذ اربع سنوات»؟
أما نقيب المحررين ،فلفت إلى «أنّ نقابات
المهن الحرة هي نقابات وطنية طليعية تحتل
المواقع المتقدمة في المجتمع وال��دول��ة وال
يجوز أن تستقيل من مسؤولياتها وتغيب عن
القيام بالدور المنوط بها كقائد ومرشد ومحفز
ف��ي سبيل نهضة لبنان وقيامته م��ن رك��ام
الصعوبات».
وقال المقدم« :إننا في نقابة المحامين في
طرابلس قد تقدمنا بدعوى أمام حضرة المدعي
العام التمييزي بوجه من أقدموا على استباحة
الشمال بنفاياتهم وإننا سنتابع هذه القضية،
متمنين أن تنعكس إيجابياتها على كافة
المساحة اللبنانية .كما أننا بصدد عقد جلسة
مشتركة مع نقابة المحامين في بيروت التخاذ
مواقف وتحرك يتعلق بالموضوع القضائي
والقيام بك ّل ما يلزم من أجل االسراع في انتخاب
رئيس الجمهورية».
ودعا الخازن :إلى «رعاية مصالح وشؤون
الناس ال سيما تلك المتعلقة باالمور الحياتية
كالماء والكهرباء والنفايات ألننا وصلنا إلى
وض��ع صعب وخ��ط��ر ،فعندما ل��م يعد لدى
إمكانية الدولة أقل االلتزام بأق ّل الواجبات تجاه
المواطنين فكيف للمواطن أن يلتزم بواجباته
نحوها»؟

حرب اليمن :ال�سعوديون( ...تتمة �ص)1
الخميس المقبل ،على جدول أعمالها  4بنود تتعلق بالنفايات إذا
أعلنت نتائج المناقصات يوم الثالثاء المقبل ،رواتب الموظفين،
الهبات الدولية ،والقروض .ورجح وزير اإلعالم رمزي جريج في
حديث إلى «البناء» أن يدعو سالم إلى جلسة لمجلس الوزراء
الخميس المقبل بنا ًء على مؤشرات عدة تتطلب عقدها اليوم قبل
الغد ،نتيجة لوجود قضايا ملحة وضرورية تتعلق بمصالح
المواطنين وتسيير شؤونهم».
وأشار جريج إلى اتصاالت تت ّم بين أطراف عدة ربما تؤدّي
إل��ى نتيجة في وق��تٍ قريب ،موضحا ً أنّ المشاركة الحقيقية
للمسيحيين في السلطة تتحقق بتطبيق الدستور وتبدأ بانتخاب
رئيس للجمهورية».
ولفت جريج إلى أنّ هناك مرسوما ً في مجلس ال��وزراء لفتح
دورة استثنائية للمجلس النيابي ،لكن لم يكتمل عدد الوزراء
المطلوب ليوقعوا على هذا المرسوم.
وجدّد جريج موقف حزب الكتائب من هذا الموضوع ،وقال:
«ح��زب الكتائب يعتبر أنّ المجلس النيابي في ظ� ّل الشغور
الرئاسي هيئة ناخبة وليست مش ّرعة ،لكن إذا توصلت األطراف
إلى تسوية وتأ ّمنت األكثرية المطلوبة المؤيدة في المجلس لهذا
الحس الوطني،
المشروع عندها سندلي بموقفنا الذي يمليه علينا
ّ
لكن لن نقف حجر عثرة ولن نعارض في الشارع إذا لم يت ّم األخذ
برأينا بل نخضع للممارسة الديمقراطية».
لمهمة يونيفيل».
ت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أنّ مكتب
ال���ت���ع���اون ال��م��دن��ي ال��ع��س��ك��ري
اإليطالي أشرف على أشغال تعبيد
وتزفيت الطريق الرئيسي بعد
تسويته بالكامل بمبادرة تندرج
ضمن سلسلة ال��م��ب��ادرات التي
يقوم بها اللواء المؤلل «فريولي»
وذل���ك ف��ي سبيل تعزيز رواب��ط
الصداقة بين الجنود اإليطاليين
والشعب اللبناني.

اتصاالت على خط
الرابية  -عين التينة  -المصيطبة

وأكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أنّ
التيار أوق��ف تحركاته الشعبية وتصعيده بعد أن استجدّت
حركة تفاوض مع التيار ال��ذي أعلن استعداده إعطاء فرصة
للتسوية» .ولفتت المصادر إلى «أنّ العودة إلى مجلس الوزراء
تتطلب العودة من الرئيس سالم إلى النهج الدستوري الذي يحكم
الجلسات ووضع ح ّد لمخالفة الدستور».
وأكدت المصادر أنّ اتصاالت تحصل على خط الرابية -عين
التينة عبر ط��رف ثالث وعلى خط الرابية  -المصيطبة عبر
بعض ال��وزراء ،في ظ ّل تمسك التيار بأنّ قرار تأجيل التسريح

لبعض القادة األمنيين والعسكريين مخالفة أساسية للقوانين
والدستور.
وأضافت المصادر« :أن محور االتصاالت يدور حول استكمال
بحث مبادرة المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
الذي زار الرابية مؤخراً ،كما أنّ قرار تأجيل التسريح يحتاج إلى
قوننة وإلى تدبير يشمل ك ّل أصحاب الحقوق وليس على قاعدة
«ابن الست وابن الجارية» ،بالتالي القانون يحتاج إلى المجلس
النيابي الذي يحتاج إلى فتح دورة استثنائية ما يفتح سكة
النقاش مع الرئيس نبيه بري محورها تفعيل العمل التشريعي،
لكن يجب االتفاق على المواضيع الملحة التي تدخل ضمن تشريع
الضرورة والتي تؤ ّمن الشراكة الحقيقية.

«نوافق في إطار
تشريع الضرورة»

وس��ط ه��ذه األج��واء تتجه األنظار إل��ى عقد جلسة لمجلس
النواب قبل بدء العقد العادي في  21تشرين األول .وجدد التيار
الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية موقفهما المؤيد لفتح الدورة
االستثنائية للمجلس النيابي وانعقاد جلسات تشريعية إنما
تحت إطار «تشريع الضرورة».
واستقبل رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في معراب أمس
النائب إبراهيم كنعان موفدا ً من رئيس «تكتل التغيير واإلصالح»
العماد ميشال عون .وأشار كنعان بعد اللقاء إلى أن موقف التيار
و«القوات» واضح لجهة ض��رورة تفعيل عمل مجلس النواب،
و«نحن مع فتح المجلس النيابي وانعقاد جلسات تشريعية إنما
تحت إطار تشريع الضرورة ،باعتبار أنّ الشغور الرئاسي يحتم
علينا التعامل مع التشريع في شك ٍل استثنائي».
وأوضحت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أنّ «التيار»
و«ال��ق��وات» لن يوافقا على فتح ال��دورة االستثنائية للمجلس
النيابي إال بتضمين جدول األعمال بندي قانون االنتخاب وقانون
استعادة الجنسية».

ملف النفايات إلى مزيد من التأزم

على صعيد آخر من المرجح أن يشهد ملف النفايات مزيدا ً من

بين غزة والجوالن ( ...تتمة �ص)1

وي�س�ألون« :لماذا فل�سطين»؟( ...تتمة �ص)1

من جهة وتنظيم «القاعدة» بفرعه الشامي« ،جبهة النصرة» ،من جهة
أخ��رى ،طرفي معادلة عداء لسورية والمقاومة من دون الشعور
بالحرج من ظهورهما على طرف التنسيق مع «إسرائيل» ،وقد حان
وقت صرف هذا الرصيد في لحظة ضائقة تركية قطرية ،مصدرها
القلق من الخسارة والتهميش ،وفي لحظة تبدي فيها أميركا والغرب
وراءه��ا رغبة أكيدة في ضمان دعم «إسرائيل» للتفاهم النووي أو
تقبّله والتأقلم مع نتائجه.
 تتح ّرك «إسرائيل» وفق معادلة تقوم على ثنائية ،فتح تفاوضمع حركة حماس تحت عنوان أنّ الدولة الفلسطينية النهائية هي قطاع
غزة فقط ،على أن يمنح مواصفات تقترب من مواصفات الدولة،
مطار ومرفأ ومعابر ،ولكن تحت رقابة وضمانة تركية ،وبتمويل
قطري يستثمر ك ّل ذلك تعب ومعاناة غزة ويكون اإلطار هو هدنة
لخمسة عشرين سنة تنتهي خاللها المقاومة عملياً ،ويدخل ك ّل ما
يتصل بالقضية الفلسطينية في برادات التجميد التفاوضي الشكلي،
وتواصل «إسرائيل» تهويد الضفة والقدس والتحكم باألراضي
المحتلة العام  ،1948وتم ّد أمنها إلنهاء ك ّل ما يتصل بالمقاومة في
الضفة ،وفي المقابل تتع ّهد تركيا و«اإلخ��وان» ومن يسير بالح ّل
م��ن ق�ي��ادة حماس بوقف ك � ّل شكل م��ن أع�م��ال المقاومة ف��ي غزة
وخصوصا ً إنهاء وضع «الجهاد اإلسالمي» ،وعلى ضفة موازية
تقوم «إسرائيل» في إطار هذه الثنائية بوضع يدها على الجماعات
المسلحة في جنوب سورية ،التي تعمل بشراكة «إسرائيلية» أردنية
سعودية ،خصوصا ً «جبهة النصرة» بينها لتكون ذات مرجعية
«إسرائيلية» تركية حصرية ،لمنع تكرار التف ّرد السعودي بقبول
البحث بتسوية مع سورية ،واستباق انتقال الحرب من الزبداني
إلى القنيطرة برسائل عسكرية مضمونها أنّ «إسرائيل» هذه المرة
شريك عسكري في جنوب سورية ولكن لحساب تركيا.
 ت��ري��د «إس��رائ �ي��ل» تصعيدا ً ف��ي ال �ج��والن وت�ه��دئ��ة ف��ي غزة،وت�ط�ل��ب م��ن واش�ن�ط��ن م�لاق��ات�ه��ا ف��ي ت�ت��وي��ج األم��ري��ن بنهايات
تخرج ع��ن مجلس األم��ن على غ��رار ال�ق��رار  ،1701واح��د لغزة
واآلخ��ر للجوالن ،لتكون ضمن حصانة سور للشمال والشرق
والجنوب ،وتطلب في المقابل من واشنطن لتركيا إط�لاق اليد
في وج��ه األك��راد ليضمن الرئيس التركي رج��ب أردوغ��ان فوزا ً
في االنتخابات المقبلة بعد شهرين ،ومكانا ً على طاولة التفاوض
في شأن سورية ،والحساب «اإلسرائيلي» أنّ أميركا ستجد الثمن
بسيطا ً أمام تعايش «إسرائيل» وتأقلمها إيجابا ً مع مرحلة ما بعد
التفاهم ال�ن��ووي ،فتكون الضحية هي السلطة الفلسطينية من
جهة ،واألك��راد من جهة أخ��رى ،وكبش الفداء هو حركة الجهاد
اإلس�لام��ي ،ويمنح اإلخ���وان م��ع دول ��ة غ ��زة ،ق ��درا ً م��ن التدخل
األميركي لتقديم الحماية لهم عبر بوابة تركيا سواء في مصر أو
في ليبيا أو سواهما ،لتكون غزة عاصمة اإلخوان العرب بمثل ما
هي أنقرة عاصمتهم اإلسالمية.

بل انتقاما ً ممن كان له شرف المبادرة في تحصين
بلده بالعلم والعلماء وشرف المحاولة في بناء مفاعل
ن��ووي ،وص��وال ً لشرف السبق في إطالق صواريخ،
وصلت للمرة األولى ،إلى قلب عاصمته تل أبيب.
ثم ألم يكن ما شهدته الجزائر في «العشرية الدامية»
من احتراب أدى إلى سقوط مئات اآلالف من الشهداء،
إال ثمنا ً لوقفة الجزائر الحاسمة منذ استقاللها دفاعا ً
عن فلسطين ،فاستضافت أول مكتب لحركة «فتح»
في أواسط الستينات ،وتولى رئيسها الراحل هواري
بومدين عبء تمويل صفقات السالح لمصر من االتحاد
السوفياتي بعد نكسة  ،1967وقامت دولتها بدعم
حركات التحرر العربية واألفريقية في مناهضتها
لالستعمار.
هل يمكن أيضا ً أن نقرأ ما نراه في مصر من محاوالت
لزعزعة استقرارها ،واستهداف قواتها المسلحة،
وض���رب اق��ت��ص��اده��ا ،م��ش��روع�ا ً ب��ع��ي��دا ً ع��ن ال��ع��داء
الصهيوني واالستعماري لمصر وتاريخها المليء
بلوحات في مقاومة الغزاة الطامعين بأرضنا العربية،
بل ب��دور مصر في الدفاع لعقود عن األم��ن القومي
العربي ،وبإصرار قواتها المسلحة ،على رغم اتفاقيات
كمب ديفيد ،أن ُتبقي في عقيدتها العسكرية الكيان
الصهيوني عدوا ً رئيسيا ً لمصر ،كما بعزم شعبها ،بكل
قواه وتياراته ،على مقاومة التطبيع الشعبي على رغم
محاوالت التطبيع الرسمي.
حتى ما يجري في اليمن أليس في بعض جوانبه
بعض االنتقام االستعماري والصهيوني من بلد طالما
لبى نداء فلسطين من تظاهرات مليونية إلى إرسال
مئات المتطوعين الذين جاؤوا إلى لبنان خالل الغزو
الصهيوني عام  ،1982ليدافعوا عن عاصمته وعن
المقاومة الفلسطينية ،فتوحد أبناء اليمن بشطريه
على أرض لبنان قبل أن يتوحدوا في بالدهم.
وليبيا بوابة مصر الغربية ،التي قدّم شعبها الكثير
من أجل فلسطين على مدى العقود ،أليس استهدافها
اليوم بفتنة «الناتو» وشركائه هو جزء من «تدفيع
الثمن» لمواقف شعبها القومية خصوصا ً بعد أن
أصبح شعار «تدفيع الثمن» أكثر من اسم لعصابات
المستوطنين المتوحشين المتخصصين بقتل
الفلسطينيين ،بل بات عنوانا ً إلستراتيجية يعتمدها
المشروع الصهيوني – األميركي في كل أقطار وطننا
العربي من دون استثناء ،مستغالً بنجاح تلك المعادلة
الخطيرة التي تحكم أمتنا ،وهي معادلة الغلو على
المستوى الشعبي ،والتغ ّول على المستوى الرسمي
وكالهما يغذي اآلخر.
وما نقوله اليوم ليس مجرد استنتاجات عقائدية،
بل وقائع ثبتتها وثائق صهيونية رأينا بعضها في
خمسينات القرن الماضي حول لبنان (مرسلة شاريت
= بن غوريون) ،ورأينا بعضها اآلخر في تسعينات
القرن نفسه حول السودان وما بينهما.
لذلك ،فان الخطوة األول��ى في رحلة الخروج من
العصر اإلسرائيلي المتمادي منذ عقود في بالدنا ،سواء
في مشرق الوطن الكبير أو مغربه هو في إعادة تسليط

ناصر قنديل

وأمل بعيني «توفير األمل واالفق للبنانيين
من قبل فريق من قطاعات المهن الحرة ذات
ثقة ومصداقية يصوب السياسات االقتصادية
المتبعة بطرق علمية».
ورأى المعلوف أنّ «ه��ذا اللقاء «خطوة في
االتجاه الصحيح إذا ما أحسن توظيفه وطنيا ً
واجتماعيا ً بعيدا ً عن ك ّل التدخالت السياسية
واستغاللها».
وسأل حبيب« :هل من الممكن أن نجند آالف
اللبنانيين ليطالبوا معنا باطالق حركة جدية
م��ن ك��ل الطوائف وال��م��ذاه��ب لفرض التغيير
المطلوب إليقاف هذا المسار االنتحاري .هل
ستنطلق حركة المجتمع المدني أم نستمر في
النق بال نتيجة»؟
واعتبر عبود «أن االجتماع هو خير دليل
على تحمل مسؤولياتنا وتشكيل قوة ضغط
وتواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية
لحثهما على تحمل مسؤولياتهما لما فيه من
مصلحة للبالد والعباد».
وتعهد زكريا «االلتزام بخطة التحرك التي
ت��م اطالقها ال��ي��وم م��ن خ�لال اللقاء كنقابات
للمهن الحرة كخطوة اولى وكصرخة في وجه
المسؤولين في ه��ذا البلد لعلهم يتحسسون
المخاطر التي تحيط بنا».
وفي الختام دعا المجتمعون» المجتمع الدولي
إلى مساعدة لبنان على تحييده سياسيا وعدم
ربطه بالصراعات القائمة» ،كما دعوا «المجتمع
المدني إل��ى م��ؤازرة التحرك ال��ذي انطلقت به
النقابات للوصول إلى الغاية المنشودة».

تعيد تصويب اهتماماتنا إلى حيث االهتمام – األصل
بعد أن اقتنعنا بالملموس أنّ الكثير مما نراه حولنا من
أهوال وانقسامات وحروب إنما يهدف إلى أن تصبح
قضيتنا المركزية في فلسطين قضية فرعية ،وأن
تتحول قضيتنا المحورية إلى قضية جانبية ،بل أن
تغيب تماما ً عن اهتماماتنا .أن يصبح لنا عدو رئيسي
غير العدو الصهيوني.
وأول الردود على مخطط التفتيت والتدمير ودعوات
االنصراف عن قضيتنا المركزية هي في أن تعود هذه
القضية لتتصدر من جديد اهتماماتنا ،وأن تعود
من جديد مقياسا ً لسالمة أي مبادرة نطلقها أو فعل
نقوم به أو موقف نتخذه .بل أن تصبح حافزا ً لكي
نتعالى جميعا ً عن جراحنا على أهميتها ،ودافعا ً
للتالقي م��ن أج��ل القضايا األخ���رى ،التي تشغل
مجتمعاتنا ودولنا .فحينها يصبح في أيدينا كل
المبررات ،الوطنية والقومية ،الشرعية والدينية،
القانونية والدستورية ،للتصدي لمشاريع العبث
بوحدة مجتمعاتنا ،ومخططات تدمير دولنا وتمزيق
كياناتنا ،ب��ل بشكل خ��اص التصدي لمحاوالت
االنقضاض على جيوشنا فنتذكر انه لم تكن صدفة
أن يكون أول قرار لالحتالل األميركي في العراق هو
ح ّل جيشه الباسل ،وتدمير بناه التحتية ومرافقه
األساسية ومعالمه التاريخية ،وإطالق دستور ينكر
على العراق عروبته ،ويقيم فيه نظام المحاصصة
الطائفية ،ويشرعن االجتثاث لينال من حركة عريقة
طالما جسدت وحدة العراق وعروبته وتحرره على
رغم كل ما انتاب مسيرتها من أخطاء وخطايا...
أل��م يكن ال��ذي نفذه المحتل األم��ي��رك��ي ،وبقرار
صهيوني ،أساساً ،في العراق هو ما يسعى المشروع
األميركي – الصهيوني ،وبأدوات متعددة ،إلى تنفيذه
اليوم في أقطار مركزية كسورية ومصر واليمن وليبيا،
ودائما ً في فلسطين.
بل ألم يكن ما شهده لبنان من حرب فيه ،وحرب
عليه ،وما يشهده اليوم من تداعيات لتلك الحرب ،هو
أحد تداعيات المشروع الصهيوني الذي فجر حرب
 1975باسم مواجهة المقاومة الفلسطينية ليتكشف
هدفه الحقيقي بعد عام  1982وهو تمزيق لبنان
وتفتيته وإنهاء وجوده كوطن له رسالته ،أو كرسالة
تتجسد في وطن...
بل ألم يكن ما شهدته سورية ،منذ االستقالل ،من
مخططات ومؤامرات وأحالف وصوال ً إلى ما تشهده
منذ س��ن��وات م��ن ح��رب كونية تستهدف وجودها
ووحدتها ودولتها وجيشها هو ث��أر من شعب ما
الن يوماً ،أو ه��ان ،في تمسكه بقضية فلسطين ،أو
بالمقاومة من أجلها.
ثم ألم يكن ما شهده العراق من حروب واحتالل
وتداعياتها يتضح يوما ً بعد يوم إنها كانت ق��رارا ً
صهيونيا ً نفذته واشنطن وحلفاؤها ،انتقاما ً من جيش
كان في طليعة من يلبي نداء الدفاع عن فلسطين في
كل الحروب ،ومن شعب ما بخل يوما ً في م ّد المقاومة
الفلسطينية بكل أشكال الدعم ،وفي أقسى الظروف،

التأزم في الساعات المقبلة التي تسبق موعد إعالن المناقصات
ال سيما في بيروت والضواحي ،بعدما تردّد أنّ شركة سوكلين
ستوقف عمليات الجمع والكنس ونقل النفايات.
وقال مصدر وزاري لـ«البناء» إنّ غضب وصرخة المواطنين
في ملف النفايات محقة وعلى الحكومة تح ّمل مسؤوليتها
واالج��ت��م��اع ب��ص��ورة مستمرة ل��ح � ّل ه��ذه ال��ك��ارث��ة البيئية
والصحية.
وأض��اف المصدر :إنّ العقدة التي أدّت إل��ى تأجيل ّ
فض
العروض إلى الثالثاء المقبل هي بعض الشكليات ،حيث لم
تتوافر شركة استشارية إلبداء رأيها في بعض العروض.
وشدّد المصدر على أنه حتى ولو أسند التلزيم إلى شركة
معينة فقد تحتاج إلى وقتٍ لتبدأ عملها وتجد المطامر ،لذلك في
هذه المرحلة االنتقالية البحث جا ٍر اآلن حول إيداع النفايات في
مكبات موقتة ريثما تبدأ الشركة المتعهدة عملها.
ودع��ا المصدر الحكومة إل��ى أن تمارس سلطتها بإيجاد
المكبات ،إال أنه اعتبر أنّ أزمة النفايات ليست مستجدة بل
قديمة ،لذلك على رغ��م مسؤولية بعض ال���وزراء إال أنهم ال
يتح ّملون المسؤولية وحدهم ألنهم لم يكونوا وزراء حينها.

توقيف لبناني حاول
السفر لاللتحاق بـ«داعش»

أمنياً ،يتابع األم��ن العام تحقيق اإلنجازات النوعية على
صعيد مكافحة اإلرهاب ،فبعد إلقاء القبض على أحمد األسير
في مطار بيروت الدولي ،ألقى األمن العام القبض على اللبناني
(ع.ح) أثناء محاولته السفر إلى تركيا لاللتحاق بتنظيم «داعش
والقتال في صفوفه .واعترف انه أقدم على هذا العمل بتسهيل
من اللبناني (س.أ) وتشجيع من اللبنانيين (ي.ح) و (ع.ح)
اللذين يقاتالن حاليا ً في سورية إلى جانب التنظيم المذكور».
واستمرت التحقيقات مع األسير في مديرية المخابرات في
المعني األول في الملف بعد أن تسلّمه من األمن
الجيش كونه
ّ
العام منذ يومين ،وتوالت اعترافات األسير التي تمحورت
حول مسؤوليته ومناصريه في التخطيط لعد ٍد من العمليات
اإلرهابية والجهات التي دعمته وم ّولته وغطته.

�إعالنات ر�سمية

األض��واء على جرائم الكيان الصهيوني واحتضان
نضال الشعب الفلسطيني ،المقاوم والمنتفض منذ
أكثر من ق��رن ،بل ودع��م كل مقاومة لهذا الكيان في
أي موقع كان ،سواء كانت هذه المقاومة بالسالح أو
الكلمة أو الموقف أو بالثقافة وهي الجذر األصيل لكل
مقاومة ،بل بإدراك التكامل بين هذه المقاومات العربية
واإلسالمية ،من فلسطين إلى العراق إلى لبنان ورفض
أي ازدواجية في التعامل معها ،حيث ندعم الواحدة
منها ونهاجم األخرى ،بهذه الذريعة أو تلك.
إذن ،بإعادة التركيز على العدو الرئيسي لألمة،
نسقط المحاوالت الجارية من أجل استبداله بعدو
آخر ،أو من أجل نسيانه تماما ً في غمرة انشغالنا في
صراعات الداخل إلى ح ّد أن بعض المتورطين في هذا
الصراع ال يجد ضيرا ًفي االستقواء بهذا العدو على بلده
ودولته وجيشه ،وهو ما شهدناه في لبنان منذ اندالع
الحرب فيه قبل أربعين عاماً ،ليكتشف «المستقوون»
إن العدو يستخدم «المستقوين» به لمصلحة أغراضه
ومخططاته ،ثم يتخلى عنهم حين يتحولون إلى أعباء
عليه (ومثال جيش لحد واضح).
وبهذا المعنى أيضا ً فقضية فلسطين ،بما هي قضية
مواجهة للمشروع الصهيوني – االستعماري بكل
تفاصيله وعناوينه ،هي قضية داخلية في كل قطر،
كما هي قضية أساسية خاصة لكل جماعة أو فئة
أو حزب أو مك ّون من مكونات األقطار .بل إن التركيز
عليها ال يعني ،أبدا ً إغفال القضايا األخرى ذات األهمية
البالغة والتي أدى إهمال إيجاد حلول لها إلى ما نراه
من تصدعات وصراعات.
ثم إذا كان المشروع الصهيوني – االستعماري
بعنوانه الراهن «الشرق األوسط الكبير أو الجديد» هو
مشروع تفتيت المنطقة بأسرها ،فهل يكون الرد عليه
بغير االلتفاف حول القضايا التي تجمعنا ،وتخرجنا
من حال االنقسام التي نعيشها النهماكنا في الصغائر،
وعلى رأس هذه القضايا قضية فلسطين وما فيها من
مقدسات ودالالت ،وهل يمكن المواجهة التاريخية
بغير الثقافة التي توحدنا كمجتمعات وأقطار ،ثم
كأمة ما قام الكيان الصهيوني أساسا ً إال ليشكل حاجزا ً
بشريا ً استيطانيا ً لتجزئتها باألمس ،ولتفتيتها اليوم.
وبهذا المعنى أيضاً ،ففلسطين باتت قضية األمة
كلها ،قضية وحدتها التي ال تقوم النهضة من دونها
لذلك كان شعارنا منذ عقود «فلسطين طريق الوحدة،
والوحدة طريق فلسطين».
فلندافع عن أمن كل أقطارنا وعن أمننا القومي ،وعن
استقرار كل بالدنا ووحدتها الوطنية ،من خالل التركيز
على فلسطين ،قضية وشعباً ،مقاومة وانتفاضة،
أسرى وشهداء ،ونبني حولها وحدة أمتنا كما نبني
جبهة عالمية ضد العنصرية الصهيونية والهيمنة
االستعمارية تكون مدخالً للنضال من أجل عالم أكثر
عدال ً وتحررا ً وأكثر توازنا ً وتعدداً ،وأكثر إنسانية
ومساواة.

معن بشور

اعالن
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة -المديرية العامة
للزراعة -عن إجراء استدراج عروض لتلزيم
شراء بذور الباقية لزوم الزراعة الحافظة
لعام  2015وذل��ك في مبناها الكائن في
بئر حسن -مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2015/9/16الساعة التاسعة،
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان -المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل ال��ى قلم
مصلحة الديوان -المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت في 2015/8/18
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف
1584
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة -المديرية العامة
للزراعة -عن إجراء استدراج عروض لتلزيم
تقديم جهاز تبريد  Precision ACلزوم
غرفة الخادم المركزي في وزارة الزراعة-
بئر حسن لعام  ،2015وذل��ك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
شهاب ،بتاريخ  2015/9/17الساعة
التاسعة ،يمكن للراغبين في االشتراك
في استدراج العروض ه��ذا ،االط�لاع على
دفتر الشروط الخاص العائد لهذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان -المديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل ال��ى قلم
مصلحة الديوان -المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت في  18آب 2015
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف
1582
اعالن
مجلس الجنوب
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية

ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الجمعة الواقع فيه  2015/8/28الثامن
والعشرون من شهر اب عام  ،2015يجري
مجلس الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم
اشغال ترميم واضافة جناح في مدرسة
دير قانون راس العين -قضاء صور .على
اساس التنزيل المئوي .يمكن للمتعهدين
المصنفين بالدرجة االولى الشغال مباني
والراغبين باالشتراك في هذه المناقصة
الحضور الى االدارة اثناء ال��دوام الرسمي
للحصول على الملف الكامل لالشغال لدى
قلم المصلحة الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون او تسلم
باليد على ان تصل وتسجل في قلم المدير
العام لمجلس الجنوب قبل الساعة الثانية
عشرة من اخ��ر ي��وم عمل يسبق التاريخ
المحدد الجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف
1594
اعالن
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
اعالن للمرة الثالثة
اس��ت��دراج ع��روض لتلزيم توريد مواد
االعاشة والتمارين التطبيقية لزوم المعاهد
وال��م��دارس الفنية التالية :معهد تكريت
الفني ـ معهد حلبا الفني ـ المعهد المهني
األرث��وذك��س العالي /عكار ـ معهد وادي
خالد الفني ـ معهد ببنين الفني -معهد
القبيات الفني.
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الخميس الواقع فيه  2015/9/3تجري
لجنة اس��ت��دراج ال��ع��روض ف��ي المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج
ع����روض ل��ت��ل��زي��م ت��وري��د م���ود االع��اش��ة
وال��ت��م��اري��ن التطبيقية ل���زوم المعاهد
وال��م��دارس الفنية التالية :معهد تكريت
الفني -معهد حلبا الفني -المعهد المهني
االرثوذكسي العالي /عكار -معهد وادي
خالد الفني -معهد ببنين الفني -معهد
القبيات الفني .تقدم العروض خالل اوقات
ال��دوام الرسمي الى قلم المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني -الدكوانة وفقا ً لما
نص عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع
لهذه الغاية على ان يصل العرض قبل
الساعة الثانية عشرة من اخ��ر ي��وم عمل
يسبق اليوم المحمد الج��راء االس��ت��دراج
ويرفض كل عرض يقدم بعد هذا التاريخ
الدكوانة في 20 :آب 2015
المدير العام للتعليم المهني والتقني
احمد دياب
التكليف
1592

