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المستقبل ينتشي بـ «مفاجأة» موسكو وال يحتفل:

هذا هو المطلوب من حزب الله

والطائف
تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى هـ ــذا ال ــواق ــع،
واع ـت ـب ــار ان ايـ ـ ــران ل ــم ت ـقــل كلمتها
النهائية بعد بــالـخـطــوات الروسية
وبمصير االسد ،اال ان كثافة االحداث
الـســوريــة وزخـمـهــا ،وخـصــوصــا مع
اقـتــراب الحملة الجوية على تنظيم
«داع ـ ـ ـ ــش» ،ي ـف ـتــح بـ ــاب االح ـت ـم ــاالت
واالس ـئ ـل ــة امل ـش ــروع ــة ع ـمــا يـمـكــن ان
يقبل عليه ح ــزب ال ـلــه ،حــن تنتهي
صياغة التسوية االميركية ـ الروسية
على االرض السورية .فعودة الحزب
مــن الجبهات القتالية بعد سنوات
الــى لـبـنــان ،الـتــي تطالب بها القوى
املناهضة له من  14آذار وغيرها ،قد
تجري من دون اي معالجة لالوضاع
الداخلية .اي إن الحزب سيعود الى
الساحة الداخلية املتخبطة بملفات
ع ــدة وغ ـيــر امل ـه ـيــأة لــدخــولــه مـجــددا
بـثـقـلــه ال ـي ـه ــا ،ب ـعــد ان ـك ـف ــاء مـلـحــوظ
عــن كــل مـجــريــات اللعبة السياسية
امل ـح ـل ـي ــة .واذا وصـ ـل ــت االم ـ ـ ــور ال ــى
خواتيمها فــي ســوريــا ،فــان الـعــودة
املفترضة للحزب ،ستجري في اعقاب
ضغط اقليمي ودولي بدأت عناصره
تتضح تــدريـجــا ،ان عـبــر العقوبات
االميركية والتشديد املصرفي ،وان
لجهة التشدد السعودي والخليجي
ضــد حــزب الـلــه والـخـطــوات املتعلقة
بإبعاد اللبنانيني املناصرين للحزب
مــن دول الخليج .وهــذا مــا يضاعف
عناصر الضغط على الحزب.
وس ــط ه ــذه ال ـص ــورة ،ثـمــة تـســاؤالت
ع ــن واقـ ــع ح ــزب ال ـل ــه وخ ـط ــوات ــه في
ضوء املتغيرات املتوقعة .هل يندفع
حزب الله الى قــرارات سريعة تعيده
الى الساحة الداخلية بقوة من بوابة
الرئاسيات ،ام يترك الوضع الداخلي
ع ـل ــى اهـ ـت ــرائ ــه فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ت ـب ـلــور
آفــاق الترتيبات الـســوريــة النهائية،
ووضــوح مسارها الختامي وتأثره
املباشر بها عسكريا وامنيا؟
ثمة جــواب يتعلق بالشق االول من
التساؤل يعاكس كل االجواء املشككة
ب ــدع ــم حـ ــزب ال ـل ــه اي ت ـســويــة تــأتــي
بــرئ ـيــس تـك ـتــل الـتـغـيـيــر واالص ـ ــاح
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون .ح ـ ــزب ال ـل ــه،
داخ ـل ـي ــا ،ق ـبــل الـ ـخ ــروج م ــن ســوريــا
وبـ ـ ـع ـ ــده ،ال ي ـ ـ ــزال عـ ـن ــد م ــوقـ ـف ــه اي:
سـ ـل ــة ك ــامـ ـل ــة تـ ــأتـ ــي ب ـ ـعـ ــون رئ ـي ـســا
للجمهورية وبقاء اتفاق الطائف .اي
انكفاء الى لبنان من دون هذه السلة،
لـ ــن ي ـع ـي ــد االعـ ـتـ ـب ــار الـ ـ ــى اي ط ــرف
بـخــاف مــا يتصور بعض االفــرقــاء،
ولن ينتج اي طبخة رئاسية مغايرة
ملــا هــو مـطــروح الـيــوم ،مهما انتجت
تسويات سوريا.

ُ
الطاشناق
عد
و
بمرسوم ُيجيز إقامة
مرفأ سياحي عند
األمالك العامة البحرية

أم ـ ــس خ ـ ــال ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة ت ـع ــاون
مــع «مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان» لتنفيذ
م ـ ـشـ ــروع إدارة املـ ـل ــوث ــات ال ـع ـضــويــة
ّ
ال ـث ــاب ـت ــة ب ـ ـ ــأن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ات ـفــاق ـيــة
بــرشـلــونــة وتــأثـيــر مـصــب نـهــر الغدير
ب ــال ـب ـح ــر «غـ ـي ــر ص ـح ـي ــح ألنـ ـن ــا نـقـيــم
ً
سنسوال ولــن يكون هناك شــيء يدخل
إل ــى ال ـب ـحــر» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «املـطــامــر
ليست عيبًا» .وأضــاف املشنوق« :نحن
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وفيق قانصوه

بري:
بوتين العب
جودو بارع
وجد رئيس مجلس النواب
نبيه بري في خطوة الرئيس
الروسي فالديمير بوتني
سحب قواته من سوريا «دفعًا
الى تعزيز حظوظ التسوية
السلمية» ،وكرر امام زواره في
عني التينة العبارة التي قالها
قبل الظهر لدى استقباله وفدًا
يمثل شركة الدفاع الروسية
في حضور السفير الروسي
ألكسندر زاسبيكني« :رئيسكم
العب جودو بارع».
وقال بري« :بوتنيّ العب جودو
بارع عندما تدخل عسكريًا
وارسل قواته الى سوريا
أحدث انقالبًا ،وها هو اليوم
بانسحابه العسكري يحدث
انقالبًا من نوع آخر لتعزيز
الحل السياسي .وهو بقرار
سحب القوات يمارس ضغوطًا
على االفرقاء جميعًا ،سواء
الذين تصلبوا بسبب التدخل
الروسي ،أو الذين تصلبوا
أيضًا رفضًا لهذا التدخل،
لحملهم على إبداء املرونة
بالتزامن مع انعقاد مفاوضات
جنيف» .وال يشارك بري
القائلني بأن لسحب القوات
الروسية تأثيرًا عسكريًا على
الوضع في سوريا« :على
العكس من ذلك سيعزز
حظوظ الحل السياسي لكونه
باغت الجميع بهذا القرار الذي
اظهر انه ال يساوم من خالله»،
لكنه لفت الى أن القرار «ال
يجعل حل االزمة على الباب،
بل يحتاج الى وقت ايضًا ،وهو
اعالن سحب القوات
في وقت
ُ
كانت طائراته تغير في مناطق
سورية» .وأشار الى ايجابية
القرار الروسي على لبنان «اذ
يعزز الهدنة القائمة في سوريا
ويرسخها ،ويترك تداعيات
على صعيد النزوح السوري
الذي ،في أحسن األحوال».

نتكلم اليوم عن بيئة واجهت تراكمًا من
املشاكل عمره  20سنة» ،في إشارة إلى
املمارسات الخاطئة التي كانت تحكم
إدارة هذا امللف.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،تستكمل لجنة املــال
وامل ــوازن ــة ،غـ ـدًا ،جلساتها املخصصة
ل ـ ـ ـ «مـ ـح ــاسـ ـب ــة امل ـ ـتـ ــورطـ ــن ف ـ ــي م ـلــف
ّ
الـنـفــايــات» ،وذل ــك بعدما اطـلــع أعضاء
اللجنة على املستندات الـتــي وضعها
ّ
تصرفهم
مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار في
األسبوع الفائت.

«الصحة» :ال داعي للهلع من النفايات
الطبية
ب ـعــد إثـ ـ ــارة م ـســألــة ال ـن ـف ــاي ــات الـطـبـيــة
ورميها عشوائيًا في مجرى الليطاني
وم ـس ـت ــوع ـب ــات ال ـق ـم ــام ــة ،أعـ ـل ــن وزي ــر
الصحة العامة وائــل أبــو فــاعــور أمــس،

«ك ـ ـمـ ــا تـ ـغ ـ ّـي ــرت امل ـ ـعـ ــادلـ ــة م ـ ــع دخ ـ ــول
الــروس في املـيــدان الـســوري ستتغير،
ف ــي ش ـكــل أك ـب ــر ،م ــع خــروج ـهــم م ـنــه».
هـ ـ ــذه هـ ــي الـ ـخ ــاص ــة األولـ ـ ـي ـ ــة لـ ـق ــرار
م ــوس ـك ــو «املـ ـف ــاج ــئ» س ـح ــب قــوات ـهــا
م ــن ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ،بـحـســب ق ــراءة
شـخـصـيــة ب ـ ــارزة ف ــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل.
«ال ــدول الكبرى ال تعمل عند الرئيس
ب ـشــار األس ــد وال عـنــد ايـ ــران أو حــزب
الـلــه .املـطـلــوب ،روس ـيــا ،نـظــام ضعيف
ومـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ض ـع ـي ـف ــة حـ ـت ــى ت ـم ـشــي
التسوية .ال يمكن وليد املعلم إحــراج
الروس بشروط مسبقة فيما طائراتهم
ت ـج ــوب س ـم ــاء ب ـ ـ ــاده .أخ ـط ــأ ال ـن ـظــام
حــن اعتقد أنــه يمكن أن يعتمد على
م ــوس ـك ــو مـ ــن دون أن ي ـس ـم ــع م ـن ـهــا.
ويـخـطــئ أك ـثــر إذا اعـتـقـ ّـد أن اعـتـمــاده
على طهران يمكن أن يحقق له تسوية
يغطيها املجتمع الدولي».
ل ـعــب الـ ـ ــروس ،م ـنــذ دخــول ـهــم ال ـحــرب،
ّ
دور «م ـ ـنـ ــظـ ــم» ض ـ ــرب ـ ــات الـ ـقـ ـل ــب فــي
ســوريــا« .الـتـقـسـيــم وتغيير الـخــرائــط
ممنوع بقرار دولي .حان وقت تحديد
األحـ ـج ــام ،وعـ ــدم ان ـت ـظ ــام ال ـن ـظ ــام في
ال ـت ـســويــة امل ـط ــروح ــة سـيـفـتــح أبـ ــواب
جهنم عليه ،وقــد يخسر كل ما كسبه
مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة الـ ـت ــدخ ــل الـ ـ ــروسـ ـ ــي .ام ــا
االي ــران ــي فعليه الـقـبــول بــاعـتــراف من

املجتمع الــدولــي بـنـفــوذ يـتــم التفاهم
على حدوده».
إذًا الى التسوية؟ «نعم ،ولكنها تسوية
لـغـيــر مـصـلـحــة امل ـح ــور االي ــران ــي ،وال
وج ــود فيها للرئيس األس ــد .االلـحــاح
السعودي طــوال الفترة املاضية على
هذه النقطة لم يكن مزاجًا شخصيًا»،
ب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــدر نـ ـفـ ـس ــه .وي ـض ـي ــف:
«ال ـ ـقـ ــرار ال ــروس ــي ل ـيــس ابـ ــن ســاعـتــه،
ل ـك ــن االت ـ ـصـ ــال ال ـع ــاص ــف ب ــن االس ــد
و(ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر) بــوتــن أعـطــى
األخير «باس» االعالن عن القرار .بهذا
بــاع موقفًا كبيرًا لألميركيني ولــدول
مجلس التعاون الخليجي ،وقريبًا قد
نسمع عــن تحديد موعد لــزيــارة امللك
سلمان الى موسكو وعن توقيع عقود
بني الجانبني».
ال تـ ـح ـ ّـب ــذ ال ـش ـخ ـص ـي ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة

الحرب السعودية
الخليجية على الحزب
قرار ال رجعة فيه

المقاومة تنفي شائعات
االنسحاب من سوريا
تعليقًا على ما يشاع عن انسحاب
جزء من مقاتلي حزب الله من
سوريا منذ صدور قرار الرئيس
الروسي فالديمير بوتني بسحب
جزء من القوات الروسية في
سوريا ،وإعالن «تنظيم القاعدة
في بالد الشام ـ ـ جبهة النصرة»
إعداد هجوم كبير على سوريا
ّ
خالل  48ساعة ،أكد «اإلعالم
الحربي» في املقاومة اإلسالمية أن
«هذه الشائعات ال تمت بأي صلة
إلى الواقع» ،و«تأتي في إطار الحرب النفسية الفاشلة كما جرت العادة»،
مضيفًا أن «وكاالت أجنبية ووسائل إعالم عربية تشارك بالتنسيق مع تلك
الجماعات اإلرهابية في الترويج لتلك اإلشاعات» .وأضاف البيان« :نلفت نظر
وسائل اإلعالم إلى عدم الوقوع في فخ الترويج لتلك األكاذيب والشائعات»،
مؤكدًا أن «الكلمة الفصل تبقى للميدان السوري الذي ُيحرز تقدمًا يومًا بعد
ّ
وتخبط الدول الداعمة لهم».
يوم في عزل اإلرهابيني

إطالق خطة لـ «ضمان متابعة معالجة
النفايات الطبية».
وطـ ـل ــب أب ـ ــو ف ــاع ــور م ــن ج ـم ـع ـيــة Arc
َ
 en cielوش ــرك ــة  ،safeاملــوك ـلــة إليهما
مـعــالـجــة الـنـفــايــات الـطـبـيــة فــي لبنان،
معالجة النفايات
التدقيق فــي معامل
ّ
ّ
«للتأكد من أن النفايات تتلقى العالج
ُ
العلمي املطلوب» ،مشيرًا إلى أن الوزارة
لن تتهاون في هذا األمر.
كـ ــام أبـ ــو ف ــاع ــور ،جـ ــاء خـ ــال مــؤتـمــر
صحافي عقده عقب اجتماع مع رئيس
نقابة أصـحــاب املستشفيات الخاصة
سليمان هــارون واملدير العام لجمعية
 ، Arc en cielبعد إثارة مسألة تداعيات
النفايات الطبية.
وط ـم ــأن أب ــو ف ــاع ــور إل ــى أن الـنـفــايــات
الطبية هي «نفايات مطحونة ومعقمة
بــال ـب ـخــار وجـ ــرت مـعــالـجـتـهــا بطريقة

علمية وال تشكل أي خطر ،بل تحولت
إلــى نفايات منزلية» ،الفتًا إلــى أنــه في
حــال بــروز مخاطر معينة «فلن تتردد
وزارة الصحة فــي اتـخــاذ إج ــراءات من

«االحـتـفــاء» بــالـقــرار الــروســي وإطــاق
ً
املفرقعات احتفاال ،ألن «البلد ،بعد هذا
التغيير الكبير ،أم ــام خ ـيــارات كبرى.
والسؤال الكبير مطروح على حزب الله
الذي عليه أن يزين األمــور بدقة :كيف
سيقرأ هــذا املـعـطــى ،وهــل سيتصرف
وف ــق قــاعــدة أن ــه ك ــان فــي ســوريــا قبل
ال ــروس وسيبقى بـعــدهــم؟» .التجاهل
قــد يعني انـنــا ذاه ـبــون ال ــى ح ــرب مع
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي «الـ ـ ـ ــذي لـ ــن ي ـق ـب ــل ب ـهــذا
الـحـجــم لـلـحــزب فــي لـبـنــان وســوريــا»،
أما «العودة الى صيغة لبنانية هادئة
وعاقلة عبر تأمني النصاب النتخاب
رئـ ـي ــس ف ـس ـي ـع ـطــي انـ ـطـ ـب ــاع ــا بــأن ـهــم
شركاء ممارسون في النظام ال شركاء
مـعـطـلــن .امل ـط ـلــوب م ــن ال ـح ــزب الـيــوم
خ ـط ــوة إنـ ـق ــاذي ــة» .ل ـكــن ذل ــك ال يعني
أن هــذا هــو املطلوب مــن وراء الضغط
الـ ـسـ ـع ــودي وال ـخ ـل ـي ـج ــي «ألن ل ـب ـنــان
وان ـت ـخــابــاتــه لـيـســا أول ــوي ــة سـعــوديــة
على االط ــاق .الـحــرب الخليجية على
حزب الله لن تتوقف وسنشهد مزيدًا
مـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات وم ـ ــزيـ ـ ـدًا مـ ــن ع ـم ـل ـيــات
االب ـع ــاد لـلـبـنــانـيــن م ــن الـخـلـيــج .هــذا
قـ ـ ــرار خ ـل ـي ـجــي واحـ ـ ــد ال رجـ ـع ــة ع ـنــه.
األخ ـطــر ان ــه لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ 1943
يـنــأى الخليجيون بأنفسهم عــن بند
التضامن مع لبنان في اجتماع عربي.
في القمة العربية املقبلة قد نرى أكثر
م ــن ذلـ ــك .خـ ــروج ل ـب ـنــان ع ــن االج ـم ــاع
العربي فــي اجتماع وزراء الخارجية
العرب في القاهرة كان خطأ كبيرًا .في
العالقات العربية ـ ـ االيرانية يمكننا أن
ننأى بأنفسنا داخل لبنان ولكن ليس
في الجامعة العربية».
تطبيق املـنـطــق ال ـس ـعــودي فــي لبنان
ي ـع ـن ــي خـ ـ ـ ــروج ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل مــن
ال ـح ـك ــوم ــة ووقـ ـ ــف ال ـ ـحـ ــوار م ــع ح ــزب
الـلــه ،لكن اللهجة «الـهــادئــة» للرئيس
سعد الحريري ال تتسق مع التصعيد
السعودي «ألنه غير جاهز في اي لحظة
ألي عمل انـتـحــاري .حتى اآلن ال يــزال
الــرئ ـيــس ال ـحــريــري م ـه ـ ّـدي .وسنبقى
ن ـ ـجـ ـ ّـرب ب ــالـ ـت ــي هـ ــي أحـ ـ ـس ـ ــن» .ول ـك ــن
الــى مـتــى؟ «لـنـ َـر أي وجـهــة سيتخذها
الـ ـ ـح ـ ــزب .املـ ـطـ ـل ــوب فـ ــي ل ـب ـن ــان ان ـق ــاذ
النظام ال تغييره ،والحكومة ال يمكن
ً
أن تستمر طــويــا عـلــى مــا هــي عليه.
وفي األســاس هناك رأي في املستقبل
بـضــرورة اتباع سياسة الصدمة عبر
وق ــف ال ـح ــوار ال ـحــالــي لــوضــع قــواعــد
ج ــدي ــدة لــاش ـت ـبــاك أو ل ـل ـت ـفــاهــم ،ألن
ال ـق ــواع ــد ال ـحــال ـيــة قــائ ـمــة ع ـلــى تلبية
طلباته الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة ،وهــذا
مــا أث ــار مشكلة داخ ــل الـتـيــار وخـ ّـســره
شعبيًا» .تلويح بوقف الحوار؟ «ليس
بعد .لكننا ندفع من جمهورنا يوميًا»،
تجيب الشخصية املستقبلية.

دون م ـســايــرة أي ط ـ ــرف» .وأكـ ــد أن ــه ال
داعــي للهلع من رمــي أكياس النفايات
الطبية املعقمة في األماكن التي ترمى
فيها النفايات املنزلية.

