الخميس  8أيلول  2016العدد 2980

سياسة

3

كالم في السياسة

مفاجأة الحكومة اليوم
وروزنامة انفجار تشرين
جان عزيز

(مروان طحطح)

تقرير

اتفاق على نفايات
المتن وكسروان؟

ّ
ف ــي وق ــت ال تـ ــزال ف ـيــه ال ـن ـفــايــات تـحـتــل
شـ ــوارع ق ــرى امل ــن وكـ ـس ــروان ،اسـتـمــرت
االتـ ـص ــاالت طـ ــوال ي ــوم أم ــس لـلــوصــول
ّ
إلــى صيغة جــديــدة لحل أزمــة النفايات.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ـ ـ ــإن الـ ـنـ ـق ــاش
ّ
شهيب والوزير
تواصل بني الوزير أكرم
السابق سليم الصايغ والنائب إبراهيم
كنعان للوصول إلــى الصيغة الجديدة.
وب ـح ـســب وزي ـ ــر الـ ــزراعـ ــة أك ـ ــرم شـهـيــب،
ّ
التوصل إلى اتفاق مع النائب
فقد جرى
ّ
الجميل ،وسينزع حزب الكتائب
سامي
بموجبه الخيم اليوم من أمام مطمر برج
ّ
حمود ،تمهيدًا لعودة العمل في املطمر.
ّ
ّ
وتـنــص الـخــطــة الـجــديــدة على أن «يبدأ
العمل فورًا إلنشاء معامل فرز ومعالجة
ف ــي ق ـ ـضـ ـ َ
ـاء ي املـ ــن وك ـ ـسـ ــروان م ــن قـبــل
ال ـب ـلــديــات واالتـ ـ ـح ـ ــادات .وهـ ــذه املـعــامــل
ت ـكــون ج ــاه ــزة خ ــال ف ـتــرة أق ـصــاهــا 18
تسريعًا لتنفيذ خطة الالمركزية
شهرًا،
ّ
ً
ابتداء من الفرز واملعالجة.
في هذا امللف
ّ
تمول هذه املشاريع من عائدات البلديات
ومن الهبات التي تحصل عليها الدولة
وال ـب ـل ــدي ــات ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ،ع ـبــر وزارة
التنمية اإلدارية أو غيرها» .ويصار بعد
هذه الفترة« ،في حال جاهزية البلديات،
نفايات من هذين
إلى وقف استقبال أية
ّ
الـقـضــاء يــن فــي املـطـمــر امل ــؤق ــت .فــي بــرج
حـمــود/الـجــديــدة .وبــالـتــالــي ،يـصــار إلى
خفض ارتفاع خاليا الطمر ّ
الصحي ،قدر
اإلمكانّ ،
عما هو محدد حاليًا في العقد
م ــع امل ـت ـع ـهــد .وتـسـتـكـمــل مـعــالـجــة جبل
النفايات الحالي وأعمال الردم والحماية
البحرية ُّ وفقًا لخطة الحكومة حتى في
حال توقف استقبال نفايات جديدة من
امل ــن وك ـ ـسـ ــروان» .وفـ ــور ب ــدء الـبـلــديــات

واتـ ـح ــادات ال ـب ـلــديــات بـتـشـغـيــل مـعــامــل
الفرز واملعالجة واالستغناء ّعن خدمات
خطة الحكومة املركزية ،يتوقف اقتطاع
حـصــص ه ــذه ال ـب ـلــديــات م ــن الـصـنــدوق
البلدي املستقل ،بــاإلضــافــة إلــى تشكيل
ل ـج ـن ــة رقـ ــابـ ــة مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب وال ـب ـل ــدي ــات
املعنية واملجتمع املــدنــي ملــراقـبــة العمل
ف ــي مـعــالـجــة واس ـت ـص ــاح أرض مطمر
برج حمود/الجديدة ومراكز الفرز ،كما
تم االتفاق عليه في لجنة املال واملوازنة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ،إن
«م ـن ــدوب ــي ب ـعــض ال ـب ـل ــدي ــات اع ـتــرضــوا
ّ
الجميل على استمرار
خــال لقائهم مع
إغــاق املطمر نظرًا إلــى تــراكــم النفايات
في الـشــوارع واالمتعاض الشعبي الذي
ّ
ّ
الجميل
يسببه األمر» ،وإن اجتماعًا بني
ُ
والبلديات قد يعقد اليوم ،نفت مصادر
كتائبية لــ«األخـبــار» أن يكون قد حصل
ً ّ
االت ـ ـفـ ــاق فـ ـع ــا ،وأك ـ ـ ـ ــدت أن ـ ــه «ل ـ ــن نــزيــل
الخيم اليوم» .وأشارت إلى أن «مندوبي
البلديات عـ ّـبــروا خــال الجلسة عــن عدم
ث ـق ـت ـهــم ب ـش ـهـ ّـيــب وأن وزارة الــداخ ـل ـيــة
ّ
ستسهل عليهم إنـشــاء مطامر ومعامل
ّ
للفرز ،وأعـلـنــوا تخوفهم مــن اإلج ــراءات
الروتينية واملماطلة الرسمية» .وأشارت
ّ
شهيب من إعالن
املصادر إلى أن «موقف
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ج ــون ـي ــه ج ـ ـ ــوان حـبـيــش
جاهزيته لبدء العمل ،وســؤالــه ّ
عما إذا
كــانــت األرض مـطــابـقــة يــدف ـعــان رؤس ــاء
البلديات إلى القلق من عرقلة أي اتفاق».
ّ
غ ـي ــر أن امل ـ ـصـ ــادر أكـ ـ ـ ــدت أن «ال ـج ـم ـ ّـي ــل
أبـلــغ الـبـلــديــات بــأنـهــا يمكنها املـبــاشـ ّـرة
بالعمل إلقامة معامل فرز ،وهو سيتكفل
بحمايتها».
(األخبار)

ثالث مــرات حــاول مدير طاولة الحوار ،الرئيس نبيه
بـ ــري ،ح ـ ّـث رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ت ـمــام سـ ــام ،أو حتى
اس ـتــدراجــه إل ــى ال ـك ــام ،عـنــد انـ ــدالع ال ـس ـجــال حــول
مسألة امليثاقية في جلسة الحوار األخيرة يوم االثنني
املــاضــي ،إذ أدرك بــري منذ الكلمة الخالفية األولــى،
أن إطــار النزاع ليس طاولة الحوار ،بل طاولة مجلس
ّ
املعني بمراجعة جبران باسيل ليس عني
الوزراء ،وأن
التينة إطالقًا ،بل هي السراي .وبالتالي اعتبر بري أن
ليس من مسؤوليته ،وال طبعًا من واجـبــه ،أن يدافع
عن هذه التركيبة الحكومية وعن أدائها ،خصوصًا
أن رئيسها حاضر ونــاصــت .وبـهــذه الخلفية جـ ّـرب
بري مرة واثنتني وثالثًا ،أن يطلب من سالم التدخل
أو التداخل ،من دون جدوى ...حتى أدلى رئيس تيار
املردة سليمان فرنجية بدلوه ،فبطل العجب.
كان موقف باسيل قد الحت بوادره منذ أيام سبقت
الـجـلـســة .حـتــى إن بـعــض اإلعـ ــام امل ـع ــادي لرئيس
«ال ـت ـي ــار» ك ــان ق ــد ت ـن ــاول تـفــاصـيـلــه ب ــدق ــة صــائـبــة.
ً
وبناء على ذلك ،كان فريق السنيورة يراهن على أن
فرنجية لن يسكت حيال مطالعة باسيل ،وأنه قطعًا
سيبادر إلى الرد عليه .تكفي تراكمات ما كان ويكون
ّ
ليصح التوقع .فكانت تعليمات
وسيكون بني الرجلني،
السيد األزرق بالتزام الصمت الكامل ،حتى تنحرف
املواجهة عن محورها األساسي ،من نزاع ميثاقي إلى
اشتباك مسيحي مسيحي .وهكذا حصل ،أو هكذا
بدا أنه تم.
نجحت مناورة السنيورة ـ سالم ،من صباح االثنني
حتى صباح الخميس .اليوم ستكون مفاجأة حكومية
أخ ــرى فــي انـتـظــار مــا تبقى مــن «حـكــومــة املصلحة
الوطنية» ،وسيكتشف الرجالن أن املسألة املطروحة
أكثر عمقًا من تكتيكات التنصل والتهرب واالختباء
خلف الظالل .فعلى طاولة مجلس الــوزراء سيدركان
أن املوازين الحقيقية ليست في عدد الرؤوس ،بل في
حقائق التمثيل ،وأن الديمقراطية ليست واجـهــات،
ّ
ـات تنبثق
بــل إرادات يـعــبــر عنها ال ـنــاس فــي انـتـخــابـ ّ
مـنـهــا س ـل ـطــات ،وأن زم ــن ال ــوص ــاي ــات ق ــد ولـ ــى ،وأن
كــل مــن يهمس فــي آذانـهـمــا بــالـقــدرة على الـبـقــاء في
نـظــام العنجرية السياسية ،مــوهــوم وواه ــم .لكن ما
سيكتشفه ثنائي السنيورة ـ سالم في األيام املقبلة،
سيكون أكثر جسامة وخطورة ،وذلك لسبب بسيط،
اسمه عامل الوقت وضغطه واستحقاقات ما سيلي
من أسابيع بطيئة ثقيلة ،أو متسارعة متفاعلة.
كـيــف سـيـتـجـ ّـســد عــامــل ال ــوق ــت امل ــذك ــور؟ بـبـســاطــة،
فلنفتح روزنامته ولنحسب آجاله ومهله اإلسقاطية:
اليوم ال جلسة ملجلس الــوزراء .هي مسألة محسومة

ونهائية .على األقــل ،لن يخرج أي كــام ذي مفاعيل
إجرائية أو دستورية عن لقاء السراي ال ــوزاري .بعد
فشل جلسة اليوم ،يرفع سالم مواعيد حكومته إلى
أجل لن يكون بعد أسبوع ،بل على األقل حتى عودته
من جولته األميركية ،علمًا بأن جولته هذه لن تكون
وردية زهرية .وهو ما يقتضي فتح الهاللني اآلتيني:
في نيويورك ثمة مؤتمر دولي حول النازحني ،ولبنان
معني بجوهر موضوعه وصلب خلفياته واملقررات.
وفي هذا املؤتمر ،ستكشف أوراق عمل ومراسالت
متبادلة ومسودات ومــواقــف ...ستظهر كلها كم أن
ً
فريق عمل تمام سالم كان متساهال في موضوع
سيادي وجــودي بامتياز ،اسمه عــبء الـنــزوح على
لبنان كوطن ودولــة .بعد صدمة نيويورك ،سيعود
سالم إلى بيروت بمنسوب أعلى من التوتر ،لتتزامن
عودته مع استحقاقات نهايات أيـلــول ،حيث طرفه
بــاألزمــات مبلول .املؤسسة العسكرية ستكون في
انتظاره ،بعد أن يكون نائبه العبقري ،ووزير دفاعه،
قد أضاع ما تبقى من وقت في الهروب من واجباته
الدستورية والقانونية ،فال تكون تعيينات ،بل تماد
فــي ضــرب الجيش الــوطـنــي ،عبر استنساخ إجــراء
غير قانوني وغـيــر دسـتــوري وغـيــر ميثاقي ،أولــى
مخاطره أنه سيستكمل إقصاء نحو  13دورة من
دورات الضباط عن حقهم في الترقي وأداء واجب
قسمهم العسكري والوطني ،أي استبعاد أكثر من
ألــف ضــابــط أمـضــوا نـحــو  40ألــف سـنــة فــي خدمة
الوطن.
سيهرب تمام ســام مــن واجـبــه مــرة أخ ــرى ،غير أنه
ً
هذه املرة سيكون هروبه مثقال باملهل األخيرة ،ليأتي
التمديد في مؤسسة الجيش مع إطاللة تشرين األول،
ً
ولـيـكــون عشية مـســاريــن بــارزيــن اثـنــن :أوال دخــول
البالد في االستعداد للعقد العادي للمجلس النيابي
املمدد لــه ،في  18من الشهر املــذكــور .وثانيًا ،دخول
التيار الوطني الحر فــي مسار اسـتـعــداداتــه لخطوته
املفصلية قبل ذلك بخمسة أيام ،في ذكرى  13تشرين
األول .بني هــذه التطورات املتناقضة ،أي بني إصــرار
ســام عـلــى نـســف الـقــواعــد امليثاقية لعمل مــا تبقى
من حكومته ،وبــن إصــرار التيار الوطني الحر على
التصدي لتلك الحركة االنقالبية ،وبني العمل الطبيعي
واملنتظر من قبل رئيس املجلس النيابي ،على محاولة
إعـ ــادة تشغيل آخ ــر مــؤسـســات ال ـبــاد الــدسـتــوريــة،
سيكتشف مــن أوع ــز إل ــى ت ـمــام س ــام ،ي ــوم االثـنــن
املاضي ،بــأن يلوذ بالصمت املطبق ،أنــه ارتكب خطأ
أو خطيئة أو حتى خيانة ،وأنــه ّ
قصر آخــر املسافات
الـفــاصـلــة بــن الــدولــة والـفــوضــى .هــل مــن سبيل بعد
لــاس ـتــدراك؟ نـظــريــا األم ــر مـمـكــن .عمليًا املسؤولية
كلها على تمام سالم ومن خلفه.

علم
و خبر
«خط ساخن» بين العاقورة واليمونة
يحكى تـمــامــا .فــاألمــر يـتـعـ ّـدى الرغبة
ال ـش ـخ ـص ـيــة إل ـ ــى رأي ج ـم ـه ــور ت ـيــار
ً
املستقبل والكتلة النيابية ،فضال عن
املوقف السعودي ،الذي ال يعير لبنان
اهتمامًا في الوقت الحاضر».
ورأت مـصــادر أخــرى أن األزم ــة ليست
رئاسية ،بل تتعلق بموضوع الحكومة،
مشيرة إلى أن «حزب الله ال ّ
يفرق بني
عـ ــون و(ال ـ ــوزي ـ ــر س ـل ـي ـم ــان) فــرن ـج ـيــة،
وهـمــا بالنسبة إلـيــه شـخــص واح ــد»،
لـكـنــه حـتــى اآلن «يـجـمــد االنـتـخــابــات
الرئاسية ألنــه يريد أن يضمن اتفاقًا
ّ ً
حـكــومـيــا «م ـب ــكــا» مــع الــرئ ـيــس سعد
الـ ـح ــري ــري ،م ــن اسـ ــم ال ــرئ ـي ــس مـ ــرورًا
بـشـكــل الـحـكــومــة واألسـ ـم ــاء املـشــاركــة
فيها وسياستها الخارجية وبيانها
الوزاري».

ُعـ ِقــد اجـتـمــاع فــي مــركــز اسـتـخـبــارات الجيش اللبناني ـ ـ جبل لبنان بني
رئيسي بلديتي الـعــاقــورة والـيـمــونــة ،ملتابعة قضية الـعـقــارات فــي جرد
ّ
ّ
العاقورة .وأكد املجتمعون أن هدف أبناء العاقورة الحفاظ على أمالكهم،
وأن البلدية غير معنية بالبازارات السياسية والطائفية« ،لكونها حريصة
ّعلى العالقات الجيدة مع اليمونة» .وقال متابعون من العاقورة للقضية
إنه «ال خالف مع أبناء اليمونة لكون الحدود مرسومة بني البلدتني منذ
عام  ،1936ولكن أبناء العاقورة هم الذين دفعوا الضرائب عن هذا الجرد،
بعدما تقاعست بقية قرى بالد جبيل ،فهو حقنا» .وقد تقرر في الختام،
إبقاء خط ساخن مفتوحًا بني العاقورة واليمونة ملعالجة أي إشكال في
املستقبل.

«نقزة» المردة من ّ
معوض
ّ
قالت مصادر في تيار املردة إن موضوع التحالفات في االنتخابات النيابية
لم ُيبحث بعد ،فاالتفاق بني تيار املردة وحركة االستقالل في االنتخابات
البلدية ،لم يظهر بعد ما إذا كان سينسحب على االنتخابات النيابية .ورأت
املـصــادر أنــه «لــم يعد هناك مــن شــيء مستحيل ،ولكن قــد ال تكون صــورة

التحالفات النيابية هي نفسها كما البلدية ،وخاصة أنه ال القوات اللبنانية
وال ميشال معوض يريدان أن يفكا الحلف السياسي بينهما» .وقد تأكد
ذلــك ،لكون معوض شــارك فــي قــداس شـهــداء الـقــوات اللبنانية فــي معراب
السبت املاضي ،فيما لم يشارك الوزير بطرس حرب والنائب هادي حبيش!

من «المستقبل» إلى مصرفه
بــدأ الــرئـيــس سعد الـحــريــري الـتــواصــل مــع عــدة رج ــال أعـمــال ومصرفيني
ون ــواب ووزراء ملـحــاولــة اسـتـيـعــاب ع ــدد مــن املــوظـفــن امل ـنــوي طــردهــم من
مؤسساته .وتوقع معنيون بــاالزمــة املالية التي تعصف بـ»املستقبل» أن
يستوعب بنك البحر املتوسط عددًا من هؤالء املوظفني.

«الصدم» تستطلع القاع
قامت مجموعة من الضباط القدامى في «فرقة الصدم» التي كانت تتبع
للقوات اللبنانية ،بتفقد بلدة القاع الحدودية برفقة رئيس البلدية الحالي
بشير مطر .وبحسب مصادر من البلدة ،تهدف الزيارة إلى استطالع البلدة
ومحيطها ،واألمــاكــن التي ستقوم بها البلدية بتركيب كاميرات وأنظمة
مراقبة.

