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سياسة

رسائل
إلى المحرر
اركب الفان يا معالي
وزير الداخلية
اق ـ ـت ـ ـبـ ــاسـ ــا م ـ ـ ــن م ـ ـقـ ــال ـ ـتـ ــه الـ ـت ــي
ج ــاءت بـعـنــوان «مـبـشــر فــي بــاد
التاسع
املؤمنني» املوقعة بتاريخ ّ
من آذار « :2009الطرقات محفرة..
آبـ ــاؤنـ ــا وأج ـ ــدادن ـ ــا ل ــم ي ـش ـهــدوا
مـثــل ه ــذا الـتــراجــع فــي الـخــدمــات
العامة» ...انطلق في رسالتي إلى
معالي وزير الداخلية والبلديات
فــي الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة رق ــم 73
األستاذ نهاد املشنوق..
ال يـ ـعـ ـت ــريـ ـن ــي ف ـ ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــة م ــن
ال ـل ـح ـظــات أي ش ــك أن مـعــالـيـكــم
م ـ ـش ـ ـغـ ــول بـ ـقـ ـض ــاي ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــة
وه ـمــوم امل ــواط ــن عـلــى حــد ســواء
وم ـ ــن ه ـن ــا أت ـ ـجـ ــرأ ،أن ـ ــا امل ــواط ــن
العادي ،أن أوجه لك دعوة لركوب
الفان كأي فقير مقهور في بلده،
وأقترح عليك أن تبدأ مشوارك من
اوت ـس ـتــراد الـنــاعـمــة وص ــوال إلــى
جسر الكوال.
في الطريق احــرص معاليك على
أن ت ـض ــع إل ـ ــى ج ــان ـب ــك أك ـي ــاس ــا
ورق ـي ــة ف ــارغ ــة م ــن أج ــل الـتـقـيــؤ،
وابـ ـ ِـق نــافــذتــك مـفـتــوحــة تحسبًا
ألي طـ ــارئ ،واألف ـض ــل أن تحجز
مقعدك «ســايــف واي» .فالسائق
اللبناني أو الـســوري سيفاجئك
دون أدنـ ــى ش ــك مـ ــرات ع ــدة وقــد
تضطر إلى ربط حزام األمان غير
املوجود في أغلب الفانات.
عــزيــزي معالي الــوزيــر ،أنصحك
أيضًا بلبس خــوذة ألن الشوفير
فـجــأة ودون علمك سينتهي من
مداعبة الطريق ليفض بكارتها
بسرعة مئة وعـشــريــن كيلومترًا
في الساعة أو أزيد غير آبه بأرواح
الـ ـ ـن ـ ــاس وال حـ ـت ــى ب ـم ـم ـت ـل ـكــات
الـ ـس ــائـ ـق ــن اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،ف ـط ـع ـجــة
جديدة على الفان امللعون سالفه
ً
أص ــا ال ضـيــر فـيـهــا ،خــاصــة في
ظل ما تعانيه الطريق من غياب
ألغطية الريغارات وغياب اإلنارة
ً
ليال في كثير من األحيان.
م ـعــالــي ال ــوزي ــر ،ف ــي ال ـطــريــق إذا
بقيت مستقيمًا فــي مـقـعــدك ولــم
تـ ـت ــأرج ــح ف ـي ــه مـ ــن شـ ـ ــدة ســرعــة
ال ـســائــق وتـمــايـلــه يـمـنــة وي ـســرة،
أو إذا بقي لــديــك متسع للتفكير
ول ــم تـنــزعــج م ــن كـلـمــات األغــانــي
ك ـ ـ «ده ــدول ــك ده ــدول ــك» ال ـت ــي لم
يسمعها سيبويه فــي زمــانــه ،قد
ّ
يتسنى لك قراءة ما خطته أيادي
ال ـع ـشــاق وال ــزع ــران واملـحـســوبــن
ع ـل ــى ف ــري ـق ــك ال ـس ـي ــاس ــي وف ــري ــق
خصومك على جنبتي نفق املطار.
معالي الوزير ،أعذر قبح كلماتي
وأنت الصحفي املخضرم ،لكن ما
خط في هذه الرسالة ال ينبع إال
من قلب موجوع على ما حل ُبهذا
الوطن ،فقانون السير الذي شرع
بـعـهــدك ال يـطـبــق عـلــى ال ـفــانــات،
وسائقوا إال في ما ندر ال يعيرون
قــانــون السالمة أي اهتمام ،دون
أي رادع فتزوير اللوحات ورش
البيضاء باللون األحمر وتزوير
الرخص ال حد له.
صدقني معاليك ،املواطن العادي
ال قدرة له على الحديث مع سائق
فــان خشية أن يتعرض للضرب
بالعصي امل ــوج ــودة إل ــى جانبه.
وح ـتــى عـنــاصــر الـ ــدرك يـتـفــادون
االص ـط ــدام مــع أص ـحــاب الـفــانــات
(ما يحصل على مفرق مستشفى
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة خـيــر دلـيــل،
وقـ ـ ـ ـ ــس عـ ـ ـل ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا م ــن
املناطق) ،عسى أن ارتدت الفانات
ي ـف ــزع ســائ ـقــوهــا وت ـك ــون نـهــايــة
اسـتـهـتــارهــم بـ ــأرواح وممتلكات
ال ـ ـنـ ــاس ،ع ـل ـم ــا أن ال ــرحـ ـل ــة غـيــر
سعيدة.
وليد رضا ,صحفي لبناني

المشهد السياسي

المستقبل يعرقل تفعيل
العمل الحكومي
لم تصل مساعي تفعيل
العمل الحكومي إلى
خواتيمها .المفاوضات
ال تزال جارية ،إلنقاذ جلسة
مجلس الوزراء اليوم ،وإقناع
تكتل التغيير واإلصالح
بالمشاركة فيها .لكن
«فيتو» تيار المستقبل على
منح أي «إنجاز» لتكتل التغيير
واإلصالح بقي ّ
مخيمًا على
المفاوضات
م ـجــددًا ،يـقــف تـيــار املستقبل حجر
عثرة أمام تقديم أي تنازل للجنرال
م ـي ـشــال عـ ــون .وال ـت ـن ــازل ه ـنــا ليس
من جيب أحــد ،بل من الحصة التي
يمنحها الـنـظــام الـطــائـفــي املعمول
به للطوائف وممثليها السياسيني.
يحصل املستقبل على ما يشاء ،أينما
يشاء ،ويقاسم اآلخرين حصصهم.
لكن عندما «يصل الدور» إلى رئيس
تكتل التغيير واإلص ــاح ،تقفز إلى
الــواج ـهــة ف ـجــأة الـ ـق ــدرات الـسـحــريــة
ل ــوزي ــر الـ ــدفـ ــاع س ـم ـيــر م ـق ـب ــل .قـبــل
التمديد الثاني لوالية قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،كان يحكى عن
توافق داخلي يشمل تيار املستقبل
والــرئـيــس نبيه بــري والـنــائــب وليد
جـ ـنـ ـب ــاط وح ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه ،م ــدع ــوم ــا
بموافقة سـعــوديــة أميركية ،بهدف
إيجاد حل ُيبقي العميد شامل روكز
في السباق إلى قيادة الجيش .لكن
حينها ،ظهرت معضلة مقبل الذي
أجهض التسوية املحلية اإلقليمية
الدولية! وخالل األيام املاضية ،اتفق
«أرك ــان طاولة الـحــوار» على تفعيل
العمل الحكومي .عون يرفض إعادة
تـشـغـيــل مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،م ــن دون
الـعــودة إلــى الدستور والـقــانــون في
ق ـض ـيــة ال ـت ـع ـي ـي ـنــات األم ـن ـي ــة .لـكـنــه
ُيدرك أن تعيني قائد جديد للجيش
مـسـتـحـيــل حــال ـيــا ،ف ــي ظ ــل الـشـغــور

ال ــرئ ــاس ــي واالنـ ـقـ ـس ــام ال ـ ــذي يـ ــزداد
ح ــدة ،وف ــي ظ ــل عـجــز أي فــريــق عن
تــأمــن أك ـثــريــة الـثـلـثــن ألي مــرشــح
ً
لقيادة املؤسسة العسكرية ،فضال
عــن ارت ـب ــاط ه ــذا األمـ ــر« ،ع ـضــويــا»،
بــان ـت ـخــاب رئ ـيــس ج ــدي ــد .وف ــي ظل
ق ـن ــاع ــة ع ـ ــون ب ــأن ــه امل ــرش ــح األوف ـ ــر
حظًا للرئاسة ،حاليًا ،قـ ّـرر َ التراجع
خ ـط ــوة إلـ ــى الـ ـ ـ ــوراء :ف ـل ـي ـبــق ال ـحــال
ك ـمــا ه ــو عـلـيــه ف ــي ق ـي ــادة الـجـيــش،
ل ـك ــن ل ـن ـم ــأ الـ ـشـ ـغ ــور فـ ــي امل ـج ـلــس
العسكري للجيش ( 3مقاعد شاغرة
م ـ ــن أص ـ ـ ــل  .)6وك ـ ـمـ ــا أن ال ـع ـض ــو
الـسـنــي ف ــي املـجـلــس الـعـسـكــري هو
من حصة تيار املستقبل ،والعضو
ال ـ ـ ـ ــدرزي مـ ــن ح ـص ــة الـ ـن ــائ ــب ول ـيــد
ج ـن ـب ــاط ،ك ــذل ــك ي ـن ـب ـغــي أن ي ـكــون
الـ ـعـ ـض ــوان امل ـس ـي ـح ـيــان م ــن حـصــة
ممثلي الطوائف املسيحية .واألكثر
ً
ت ـم ـث ـي ــا ب ــن األح ـ ـ ـ ــزاب والـ ـتـ ـي ــارات
امل ـس ـي ـح ـي ــة هـ ــو ع ـ ــون وت ـك ـت ـل ــه ،مــا
يعني أن «املنطق الطائفي» املعمول
بــه ،يقضي بــأن يكون عــون صاحب
الكلمة العليا ،وإن لم تكن الوحيدة،
فــي تسمية املــرشـحــن إل ــى املجلس
العسكري .يتولى الرئيس نبيه بري
محاولة تقريب وجـهــات النظر بني
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،إال أن التسوية
اص ـ ـطـ ــدمـ ــت أم ـ ـ ــس بـ ـم ــوق ــف وزي ـ ــر
الـ ــدفـ ــاع س ـم ـيــر م ـق ـب ــل ،وم ـ ــن خـلـفــه
الرئيس السابق للجمهورية ميشال
سـلـيـمــان .لـكــن ال ـقــوى املـعـنـيــة بهذا
امل ـل ــف ت ـج ــزم ب ــأن م ــن ي ـقــف حقيقة
خلف مــوقــف مقبل وسليمان ليس

أبو صعب :المشنوق
قال إنه سيمنع
استخدام «الصوبيات»
المنزلية

سوى تيار املستقبل.
مـمـثـلــو ال ـت ـيــار األزرق ي ـن ـفــون ذل ــك.
ح ـت ــى أنـ ـه ــم ي ـ ــؤك ـ ــدون أن ال ـق ـض ـيــة
ُ
ستحل قريبًا ،وأن سليمان ومقبل
لـ ــن يـ ـع ــرق ــا الـ ـتـ ـس ــوي ــة .لـ ـك ــن حـتــى
س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة م ــن ل ـي ــل أمـ ـ ــس ،لــم
ت ـكــن األم ـ ــور ق ــد نـضـجــت ب ـع ــد ،ولــم
ي ـكــن تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح قد
أصـ ــدر مــوق ـفــا واض ـح ــا م ــن حـضــور
جلسة مجلس الـ ــوزراء ال ـيــوم .وقــال
أح ــد وزراء الـتـكـتــل لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن
املفاوضات لم تتوقف لنتخذ القرار
ب ـش ــأن امل ـش ــارك ــة م ــن ع ــدم ـه ــا .وع ــن
موقف حزب الله ،قال الوزير نفسه:
«ل ــم نـطـلــب م ــن ح ــزب ال ـلــه أن يتخذ
أي موقف في هذا الصدد ،وفي حال
اتخاذنا قرار مقاطعة جلسة مجلس
الــوزراء ،وجارانا حزب الله في ذلك،
فإنه يكون قد اتخذ هــذا املوقف من
ٍّ
دون أي ضغط أو تمن».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،يـ ـب ــدو أن مـلــف
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــايـ ـ ــات يـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه املـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد م ــن
الصعوبات ،وخاصة لجهة مشروع
الترحيل .فبعد انسحاب واحــدة من
الشركتني اللتني تقدمتا للمشاركة
فــي تصدير النفايات ،عــاد الحديث
إلى الكلفة الباهظة للمشروع برمته.
ُ
ون ـ ِق ــل عــن الــرئـيــس نبيه ب ــري أمــس
مطالبته ب ــاإلس ــراع فــي ات ـخــاذ قــرار
تـنـفـيــذي لــرفــع ج ـبــال ال ـن ـفــايــات من
الشوارع ،وتساؤله عن سبب العجز
إيجاد مطامر في كافة املناطق.
عن ُ
كذلك ن ِقل عن رئيس املجلس تلميحه
إلى الكلفة العالية للترحيل .وسألت
م ـصــادر وزاريـ ــة أيـضــا عــن قانونية
االس ـت ـم ــرار ف ــي قـ ــرار ال ـتــرح ـيــل ،في
ظــل انـسـحــاب واح ــدة مــن الشركتني
اللتني على أس ــاس عرضهما اتخذ
مجلس الــوزراء في جلسته األخيرة
ق ــرار املــواف ـقــة عـلــى خ ـيــار الـتــرحـيــل.
مبنيًا
وقالت املصادر إن القرار كان
َ
عـلــى وج ــود شــركـتــنَ ،أم ــا ول ــم تبق
إال شركة واحــدة ،فال بد من العودة
إلى مجلس الوزراء ،ألن أسس القرار
الـســابــق تـغـ ّـيــرت ،وبــالـتــالــي ،ينبغي
اتخاذ قرار جديد.
وفي هذا الوقت ،اندلعت على هامش

أزمـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات م ـع ــرك ــة ب ــن وزي ــر
ال ـب ـي ـئــة م ـح ـمــد امل ـش ـن ــوق م ــن جـهــة،
ووزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة ال ـي ــاس أب ــو صعب
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ف ـ ــادي ع ـب ــود من
ج ـهــة اخ ـ ــرى ،ع ـلــى خـلـفـيــة «مـحــرقــة
ضهور الشوير» .هــذه املحرقة التي
اسـتــوردهــا عـبــود لـ»تفكيك نفايات
ضـ ـه ــور الـ ـش ــوي ــر حـ ـ ــراريـ ـ ــا» ،طــالــب
امل ـش ـن ــوق أمـ ــس ب ـخ ـت ـم ـهــا بــالـشـمــع
األح ـم ــر ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا غـيــر مطابقة
للمواصفاتّ .
ورد أبو صعب بالقول
إن الشمع األحـمــر نفد مــن األس ــواق
ف ــي م ــوس ــم األعـ ـي ــاد ،وع ـل ــى ال ــوزي ــر
«املـسـتـفـيــق حــدي ـثــا» أن يـنـتـظــر إلــى
الـعــام املقبلّ .
ورد وزيــر البيئة على
ً
زميله عبر «األخبار» ،قائال« :أرفض
أن ّ
أرد ع ـل ــى ك ـ ــام وزيـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة،
ألن ه ــذا ال ـك ــام ك ــام أط ـف ــال ولـيــس
كــامــا سـيــاسـيــا .لـكــن لــن أسـمــح بــأن
تبقى املـحــرقــة وت ـضـ ّـر بــأهــالــي املــن

تقرير

كرامي :التسوية بعيدة وفريقنا مرتاح
عبد الكافي الصمد

ّ
كرامي :التسوية تنتظر حل األزمة في سوريا (مروان طحطح)

ف ــي مـكـتـبــه الـ ــذي ي ـع ـ ّـج بــامل ـنــاصــريــن،
فــي ش ــارع نــديــم الجسر فــي طرابلس،
يستقبل الوزير السابق فيصل كرامي
وفــودًا وشخصيات وكــوادر من حزبه،
حزب التحرر العربي ،فيما يضع آخر
اللمسات على االستعدادات للمهرجان
ال ــذي يـقــام الجمعة املقبل فــي الــذكــرى
السنوية األول ــى لرحيل الرئيس عمر
كـ ــرامـ ــي .االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات فـ ــي عــاص ـمــة
ال ـش ـم ــال ب ـ ــدأت ب ــرف ــع صـ ــور الــرئ ـيــس
الراحل ونجله والفتات االشادة بهما.
ّ
ويــؤكــد ل ــ»األخ ـبــار» أن إحـيــاء الــذكــرى
سـ ـيـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـل ـ ـمـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة
ّ
سـيـلـقـيـهــا ه ــو «ت ــؤك ــد ع ـلــى ال ـثــوابــت
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة

