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سياسة

رسائل
إلى المحرر
توضيح شهيب
ردًا على ما طالعتنا به صحيفتكم أول من أمس ،تحت عنوان "صفقة
التذكير بأن اختيار موقع الكوستا برافا لم
السموم الساقطة ،"...أود ّ
يكن قــرارًا فرديًا انتقائيًا ،وإنما قرار قوى سياسية فاعلة في املنطقة
بعد أن وصلت كل الحلول التي اقترحناها إلنشاء مطمرين صحيني
في كل من ســرار وداخــل الـحــدود اللبنانية إلــى حائط مـســدود ،وبعد
استفحال األزمــة بطمر نفايات الضاحية الجنوبية وقسم من بعبدا
وساحل عاليه تحت حائط املطار من تموز  23تموز  2015لغاية  23آذار
 2016بمعدل  1000طن يوميًا .ثم تجميع النفايات في املوقف املؤقت
الذي تم إنشاؤه بني  24آذار  2016و 25آب  2016للكمية ذاتها باإلضافة
إلى ردميات ونفايات كانت تهرب وتوضع قرب املوقف املؤقت بدون
حسب أو رقيب ،لحني إعطاء األمر بمباشرة تشغيل املطمر الصحي من
قبل مجلس اإلنمار واإلعمار في  25آب .2016
كذلك ،بقرار من مجلس الوزراء الذي تتمثل فيه كافة القوى السياسية
تم تحديد موقع الكوستا برافا كمطمر صحي خــارج إطــار الفوضى
ّ
التي نتجت عن الرمي العشوائي تحت حائط املطار .علما بأن املوقع،
قبل بدء إنشاء املطمر الصحي فيه ،موبوء بسبب مياه الصرف الصحي
ً
على مصب نهر الغدير أوال ،وبسبب مياه العصارة التي كانت تنقل
يوميًا من مطمر الناعمة ثانيًا ،وبسبب الرمي العشوائي الحقًا.
وردا على مــا جــاء فــي املـقــالــة عــن صفقات بــاملــايــن عــن امل ــواد املنفرة
للطيور ،نــود التوضيح بأننا بــدأنــا العمل عليه بناء على كتاب من
رئـيــس مجلس إدارة ط ـيــران ال ـشــرق األوس ــط األس ـتــاذ محمد الـحــوت
بتاريخ  13تموز  2016الذي أبدى فيه ّ
تخوفه من املخاطر املترتبة عن
تكاثر الطيور في محيط املطار .وبتاريخ  17آب  2016وجهنا كتابا إلى
مجلس اإلنمار واإلعمار يضم طلب العمل على التشدد في عملية الفرز
قبل الطمر والتغطية اليومية ورش مواد منفرة للطيور (تم ذكر اسم
التركيبة الكيمياوية التي يمكن استخدامها وليس االســم التجاري)
على أن تكون غير ضــارة بالبيئة والعمال ،وأخيرًا في  2كانون األول
 2016جاء الرد من املجلس بأنه طلب من الشركة املكلفة بمهام تقديم
خدمات املراقبة الفنية على مشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي
في الكوستا برافا بإعداد تقرير عن رش املواد الكيميائية.
أمــا عن موضوع سمية هــذه املــواد فقد كنا طلبنا ومــن ضمن شروط
إن ـش ــاء امل ـط ـمــر ال ـص ـحــي إن ـش ــاء مـحـطــة لـتـكــريــر م ـي ــاه ال ـع ـص ــارة قبل
تصريفها في البحر .وهذا من شأنه الحد من سمية أية مادة ترش على
النفايات للحد من الطيور ،علمًا بأن همنا األول في حل هو الحفاظ
على ســامــة البيئة والـطـيــران املــدنــي ،لــذلــك اقتضى الـتــوضـيــح ،وأيــة
مستندات حول هذا امللف هي بتصرف الرأي العام.
النائب أكرم شهيب

♦♦♦

ّ
«جمال» ليس للبيع

بوكالتنا عن ّ
جمال ترست بنك ش .م .ل ،.نبدي التالي:
ّ
بتاريخ  ،2017/1/17نشرت مطبوعتكم ّ
الغراء خبرًا ال تدري موكلتنا
من مصدره حول مفاوضات لبيع مزعوم ّ
لجمال ترست بنك ش .م .ل.
إلى شركة إنترا.
إن هذا الخبر املزعوم ال أساس له من الصحة ،وتتساءل موكلتنا عن
الجهة التي ّ
سببت نشر مثل هذا الخبر الخاطئ.
إن ّ
جمال ترست بنك ش .م .ل .ليس للبيع ،وهو قائم بورشة إنمائية
وتطوير وفق أرقى املعايير املصرفية الدولية.
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة
المحامي داني رفعت

من المحرر
تستقبل «األخـبــار» رسائل الـقـ ّـراء على العنوان اإللكتروني اآلتــيletters@al- :
 ،akhbar.comعلى أن تنطلق الرسالة من أحد املواضيع املنشورة في «األخبار»،
وأال يتجاوز نصها  150كلمة.

تقرير

أزمة جديدة في
فصل جديد من األزمة
الداخلية للحزب السوري
القومي االجتماعي،
نجومه خمسة من أعضاء
المجلس األعلى قدموا
استقاالتهم اعتراضًا على
عدم استئذان رئيس الحزب
علي قانصو المجلس قبل
قبوله تعيينه وزيرًا في
الحكومة .شرط األعضاء
للعودة عن االستقالة
الحوار معهم و»التزام
»الدستور القومي
ليا القزي
الحزب السوري القومي االجتماعي،
ّ
رغم كل انتقادات معارضيه ،من أكثر
األحـ ــزاب الـتــي تشهد حــراكــا داخليًا

دائمًا .ال يكاد أحد أقــدم األحــزاب في
لبنان يستكني إلــى سجال تنظيمي
حـ ـت ــى «يـ ـصـ ـيـ ـب ــه» آخـ ـ ـ ــر .قـ ـب ــل ظ ـهــر
الثالثاء املاضي ،قـ ّـدم خمسة أعضاء
م ــن امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ،م ــن أص ـ ــل 17
عـ ـضـ ـوًا ،اس ـت ـق ــاالت ـه ــم خ ـط ـي ــا ،وه ــم:
رئيس املجلس محمود عبد الخالق،
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـح ــزب ج ـب ــران
عريجي ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،النائب السابق أنـطــون خليل
واألمني العام للمؤتمر العام لألحزاب
الـ ـع ــربـ ـي ــة قـ ــاسـ ــم ص ـ ــال ـ ــح .الـ ـنـ ـق ــاش
ال ــداخ ـل ــي حـ ــول ج ـمــع ع ـلــي قــانـصــو
ب ــن دوره رئـيـســا لـلـحــزب ومـهـمــاتــه
ال ــوزاري ــة ال ـجــديــدة ،أفـضــى إل ــى هــذه
النتيجة .أح ــد األع ـضــاء املستقيلني
ّ
يقول لـ»األخبار» إن قانصو «تجاوز
ُ
ّ
الدستور القومي حني لم ينسق مع
مرجعيته ـ ـ املجلس األعـلــى ـ ـ القبول
ّ
ب ـت ـس ــلــم ال ـح ـق ـي ـبــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة .وهـ ــذا
التجاوز يؤثر سلبًا على مؤسسات
ال ـح ــزب» .دائ ـمــا مــا ك ــان املعترضون
على نهج الــرئـيــس الـســابــق للقومي
النائب أسعد حــردان وخلفه قانصو
ُيشددون على ضــرورة «الترابط بني

نظام املؤسسات ونظام العقيدة من
أجل الحفاظ على الحزب».
توسع رقعة الخالفات بني الفريقني
بـ ـ ـ ــدأ م ـ ـنـ ــذ ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران املـ ـ ــاضـ ـ ــي حــن
صـ ّـوت املجلس األعلى على التعديل
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري الـ ـ ـ ــذي سـ ـم ــح ل ـ ـحـ ــردان
بالترشح لــدورة رئاسية ثالثة .قرار
املحكمة الحزبية إبـطــال هــذا الـقــرار
نـتـيـجــة لـلـطـعــن الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه أن ـطــون
خليل والـتــزام حــردان به كــان له ٌ
وقع
إيـجــابــي عـلــى املـعـتــرضــن ،وأبــرزهــم
عــري ـجــي وخ ـل ـيــل ،رغ ــم أن ـه ـمــا أكـمــا

ثالثة من األعضاء
الخمسة المستقيلين
يطالبون باستقالة
قانصو من رئاسة الحزب

مصطفى سعد
لقد أدرك مصطفى سعد مبكرًا أبعاد الخطر الصهيوني على لبنان واالمة
العربية ،فوجد في مقاومة االحتالل للبنان طريقًا لدرء هذا الخطر الوجودي،
كما وجد في ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية تحقيقًا ملنعة يسعى العدو
لتفتيتها ،وعلى هذا االساس قرر العدو اغتياله اقتناعًا منه بأنه بقتله سيزيح
عقبة كأداء تعترض طريق الفتنة التي خطط لها ليتركها لغمًا ينفجر في صيدا
ومنطقتها عند انسحابه .لكن مصطفى سعد ،وهو املكتوي بجرح استشهاد
ابنته ناتاشا ،ومن خلف عينيه املدماتني املطفأتني ،خرج شاهرًا وصيته املدوية:
«إياكم والفتنة» ،فانتصرت الوحدة الوطنية وانهزم االحتالل.
في ذكرى محاولة ّ اغتيالك أبا معروف ،كم نفتقد حكمتك وشجاعتك وبصيرتك
الثاقبة في زمن قل فيه الرجال وترسخت فيه الطائفية واملذهبية وغاب أو يكاد
مشروعك الوطني الذي حملته طوال حياتك حتى لحظة استشهادك.
طالل أرقدان

رد

بين االعالم والكمائن :الجديد ترد ...لق ـ
إنـطــاقــا مــن تمهيد رفـعــه الــزمـيــل ابــراهـيــم االم ــن ف ــوق تحقيق
ّ
تصدر غــاف جريدة «األخـبــار» واحتل صفحتني بقلم الزميلة
ميسم رزق ،تقتبس قناة «الـجــديــد» مــن عـبــارة األمــن ان «أكثر
ما يــؤذي املهنة» هو عــدم التزامها صــدق النشر وجنوحها الى
حقيقة مكتوبة بلون أخضر ،وال تراعي معايير االعالم املحترف
املبني على إستيفاء املعلومات من مصدرها ونشر مضامينها
من دون تشويه او تحريف.
م ــن ه ـن ــا ،ي ـه ـ ّـم إدارة «ال ـج ــدي ــد» إطـ ــاع ال ـ ــرأي ال ـع ــام م ــن خــال
الغراء على ما إجتزأته الصحيفة أو ّ
صحيفتكم ّ
غيبته كليًا ،أو
تسللت الى قضايا لم تكن محل نقاش لدى لقاء أجرته الزميلة
ميسم رزق مــع نــائــب رئـيــس مجلس االدارة كــرمــى خـيــاط في
مكاتب املحطة قبل أيام.
()...
ويهمنا التأكيد أن الزميلة رزق طلبت من خياط مقابلة تتعلق
ح ـص ـرًا بــالـعــاقــة م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري وم ــدى
ّ
تــأثـيــرهــا عـلــى جـمـهــور امل ـقــاومــة .ومل ــا تــم ط ــرح بـعــض االسـئـلــة
الجانبية ،فوجئنا ان االجوبة سقطت عن غير سهو.
واستنتجت رزق من اولــى سطورها إن الجديد أهــدت الحريري
حلقة ترويجية واظـهــرتــه قديسًا وهــي التي ترفع لــواء محاربة
الفساد .علمًا ان املقال ناقض نفسه من صفحة الى صفحة ،إذ
َ
هال صحيفة «االخبار» تقديم هذه الحلقة مع عبارات الدهشة ،ثم
أثنت رزق على «االخراج املبكل» وعلى «العرض الناجح إذ جرى
تقديمه بصورة مختلفة».
تقول رزق ان معلومات خرجت قبل الحلقة وبعدها عن اللقاء
الـ ــذي جـمــع م ـســؤولــي املـحـطــة بــرئـيــس ال ـح ـكــومــة .وب ـعــض هــذه

املعلومات يتعلق بأعمال تجارية لعائلة خياط وبعضها االخر
يتعلق بأسباب سياسية ترتبط بتنظيم العالقة مع السعودية.
وعـلــى هــذا تــؤكــد الـجــديــد مــرة أخ ــرى ان الـلـقــاء بــن دول ــة رئيس
الحكومة وكــل مــن كريم وكــرمــى خياط جــاء مــن خــال اتصال
أجراه الرئيس الحريري ،وقد ّ
وجه للخياط دعوة الى الغداء تمت
تلبيتها في بيت الوسط .وفي الشكل لم تكن الدعوة على الطريقة
الــواردة في صحيفتكم والتي أعطت الزيارة ُبعد «الترتيب وعدم
ممانعة الـحــريــري واقـنــاعــه بـقـبــولـهــا» ،وهــو أمــر لـيــس مــن شيم
الحريري نفسه وال من تقاليد عائلة خياط.
امــا فــي املـضـمــون فــإن «ال ـق ـعــدة» ،بحسب تعبير «االخ ـب ــار» ،لم
تـتـطــرق ب ــأي مــن نـقــاشــاتـهــا ال ــى مـشــاريــع خــاصــة .واملـعـلــومــات
الــواردة في املقال عن إثــارة كريم خياط خالل الجلسة موضوع
الكهرباء هو مجرد إثارة إستخدمتها ( )...محطة تلفزيون املر
الـتــي رد عليها مكتب الــرئـيـ ّـس الـحــريــري نــافـيــا وبـشـكــل قاطع
التطرق الى هذا امللف .وقد وظفت محطة املر هذه االثارة للتغطية
عـلــى ســرقــاتـهــا فــي مـلــف االن ـتــرنــت غـيــر الـشــرعــي املـثـبـتــة لــدى
القضاء اللبناني ،قبل ان تستثمر في تحقيقككم محور الرد الذي
أثار لعابها ّ
وأمــن لها مادة للهروب مجددًا من صيتها الذي ذاع
باالمس تحت قبة البرملان.
ً
وإتصاال بملف الكهرباء نطمئن كل من غار على مصلحة البالد
وأموالها أن العقد مع شركة كهرباء لبنان لتشغيل معملي الذوق
والجية كان قد أنجز قبل اللقاء مع الرئيس الحريري بأيام (.)...
إن كــل مــا ورد فــي مـقــالـكــم لــم يستق الحقيقة اال مــن مصدر
متضرر .وربما نوافق معكم فيه على فقرة وحيدة توردون فيها
التالي« :رئيس مجلس الـنــواب نبيه بــري وقــف حجر عثرة أمام

