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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مطمر
نحو
ٍ
للسياسيين
يــومــا بعد يــوم يقترب اإلنهيار
ال ـ ـكـ ــامـ ــل .خـ ـط ـ ٌـر يـ ـف ـ ًـوق أخـ ـط ــار
األم ـ ـ ـ ــراض م ـج ـت ـم ـع ــة ،وال ــوق ــت
ُ
يداهمنا ويشل داخلنا ويعبث
ُ
ويمتد الى أجيالنا.
بأطفالنا
م ـ ـ ــرام ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا وكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات
م ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك .ن ـ ـفـ ــايـ ـ ٌ
ـات م ـب ـع ـثــرة
رائـحـتـهــا كــريـهــة قــاتـلــة وس ـمــاءٌ
ق ــات ـم ــة وورود ذابـ ـل ــة وغ ــاب ــات
م ـش ـت ـع ـل ــة ب ـب ـع ـض ـه ــا م ـت ـص ـلــة،
ٌ
ون ـ ـيـ ــران م ـل ـت ـه ـبــة وأطـ ـ ـف ـ ــال مــن
االسـ ـ ـ ـهٌـ ـ ــال مـ ـنـ ـهـ ـك ــة ،وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء
حــزي ـنــة وجــوه ـهــا شــاح ـبــة .إنــه
اإلنـ ـهـ ـي ــار ل ـ ــدول ـ ــةٍ يـ ـف ــوح مـنـهــا
ف ـســاد الـسـيــاسـيــن .ه ــذا مــوجــز
ل ـحــال شـعــب كـفــر ب ـهــذه الطبقة
السياسية وما زال متمسكًا بها.
سبعة عشر عامًا .أرقـ ٌ
ـام خيالية
ل ـ ـشـ ــركـ ــة سـ ــوك ـ ـلـ ــن ومـ ـ ـ ــا زالـ ـ ــت
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ج ــاث ـم ــة ع ـل ــى كــاهــل
اللبنانيني ولم تحل هذه املشكلة
«ال ـ ـتـ ــاف ـ ـهـ ــة» أمـ ـ ـ ــام كـ ــل امل ـش ــاك ــل
الـتــي ت ـفـ ُ
ـوح منها رائ ـحــة العفن
ّ
السياسي .واملضحك املبكي أن
ه ــذه الـحـكــومــة الـفــاشـلــة ووزي ـ ُـر
ٌ
بيئتها لــم يـحــركــا ســاك ـنــا أمــام
املأساة بالرغم من تحديد موعد
إغـ ـ ــاق م ـط ـمــر ال ـن ــاع ـم ــة ف ــي 17
تموز املنصرم ،والذي كان ّ
ّ
يؤجل
موعد الى آخر لحني حصول
من
ٍ
ُّ
اإلن ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــار .وكـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا ك ــرم ــى
ل ـل ـم ـح ـس ــوب ـي ــات والـ ـسـ ـمـ ـس ــرات
ِّ
مللف «تافه»
وأمام العجز عن حل ٍ
ك ـت ـفــاهــة س ـيــاس ـي ـي ـنــا .وال ـه ــدف
منه تشتيت األنـظــار عــن قانون
اإلنتخاب الجديد والتعييينات
واإلنتخابات الرئاسية ،هذا عدا
عــن ملفات الـهــدر والفساد التي
ُ
ال ت ـع ــد وال ت ـح ـص ــى ،وأب ــرزه ــا
الكهرباء شبه الغائبة منذ زمن
ط ــوي ــل ،إض ــاف ــة ال ــى م ـلــف امل ـيــاه
االستهالكية شربًا وريًا وسدودًا
ّ
وت ــدف ــق امل ـي ــاه امل ـج ــروري ــة الـتــي
أص ـب ـحــت أنـ ـه ــارًا ومـسـتـنـقـعــات
على شاكلة السياسيني ...
كل هــذا اإلنطباع املمنهج ألزمة
ّ
بحلول
النفايات ال يمكن أن ُيحل
ٍ
ّ
ّ
مؤقتة وال باملسكنات الكالمية
أو الـطـمــر او نـقــل ال ـن ـفــايــات من
مـنـطـقــة إلـ ــى أخـ ـ ــرى ،ب ــل بــالـفــرز
وإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدويـ ـ ــر وتـ ـح ــوي ــل
النفايات الــى أسـمــدة بالشروط
البيئية تحت إشراف الخبراء.
أمـ ــا ال ـق ـض ـيــة ال ـك ـب ــرى فـتـتـمـثــل
ب ــأزم ــة ج ــرائ ــم ال ـخ ـطــف والـقـتــل
الـيــومــي املـكـشــوف دون حسيب
او رق ـ ـ ـيـ ـ ــب ،نـ ــاه ـ ـيـ ــك عـ ـ ــن أزمـ ـ ــة
ال ـنــازحــن الـ ّـســوريــن املتفاقمة
ّ
جـ ــوان ـ ـب ـ ـهـ ــا .أم ـ ـ ـ ــام ه ــذا
بـ ـش ــت ــى
ُ
امل ـ ٍّش ـه ــد امل ـ ـخـ ــزي ال ُب ـ ـ ـ ّـد لـكـلـمــة
ُ
ح ــق أن ت ـقــال ب ــأن لـبـنــان أصبح
بإمكانه دخول كتاب «غينيس»
ألف ـض ــل دولـ ـ ــةٍ ل ـل ـهــدر وال ـف ـســاد
بفضل ه ــذه الطبقة السياسية
والطائفية .
وي ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــى ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن
امل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــن وامل ـ ـ ـظ ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــن
ـرق النفايات
اإللتفات ملسألة حـ
الـعـشــوائـيــة ال ـتــي ت ـنـ ِ ُ
ـذر بـكــارثــة
ً
صحية وبـيـئـيــةٍ أش ـ ّـد وط ــأة من
ال ـ ـكـ ــارثـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ب ــاس ـت ـب ــدال
ّ
ـداد
عملية الـحــرق بــالـنــزول بــأعـ ٍ
كبيرة الــى الـشــوارع ومحاصرة
م ـج ـل ـس ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء و الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب
لـلـمـطــالـبــة ب ـق ــان ــون ان ـت ـخــابــات
م ـب ـكــر ٍة يـعـتـمـ ُـد الـنـسـبـيــة دائ ــرة
مطمر لفرز هذه
واحــدة إليجاد
ٍ
الطبقة السياسية الفاشلة.
عباس ّ
حيوك  -عيتا الشعب

تقرير

فتح ملف النفايات وإغالقه سياســ
الطابع البيئي لملف
ّالنفايات ال يخفي
أن وراءه أسبابًا مالية
وسياسية ال عالقة
لها بالبيئة .لكن ثمة
محاوالت سياسية
لتحويل األنظار عن
خلفياته ،فال يعاد نبش
الملفات القديمة

هيام القصيفي
قــد تـسـجــل أخ ـطــاء كـثـيــرة عـلــى تكتل
التغيير واالصالح في اطار ممارسته
العمل السياسي ،كما غيره من القوى
واالح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وقـ ــد يـتـهـمــه
خ ـصــومــه ،وب ـعــض ح ـل ـفــائــه ،بعرقلة
ان ـت ـخــاب رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة ،وبــأنــه
أخ ـط ــأ ف ــي ادارة م ـعــركــة الـتـعـيـيـنــات
األمنية منذ فتح امللف وحتى الساعة،
بــدلـيــل ان ــه لــم يتمكن مــن تحقيق أي
خ ــرق ف ــي جـ ــدار ه ــذه االزم ـ ــة ،رغ ــم ان
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون حـ ـ ــرص عـلــى
تضمني مــا يـقــولــه تـحــذيــرات شــديــدة
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة مـ ـ ــن مـ ـغـ ـب ــة اإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام ع ـلــى
الـتـمــديــد لـلـقــادة االم ـن ـيــن .لـكــن يحق
لعون ،في املقابل ،ان يصر على فتح
م ـلــف ال ـن ـف ــاي ــات ،وان ي ــذه ــب ب ــه الــى
ال ـح ــد االقـ ـص ــى ،ألن ال ع ــاق ــة ل ــه بــه،

ال م ــن ق ــري ــب وال م ــن ب ـع ـيــد ،ك ـمــا هو
ش ـ ــأن ال ـ ـقـ ــوى امل ـس ـي ـح ـيــة االس ــاس ـي ــة
اي ـض ــا ال ـت ــي ل ــم تـ ـش ــارك ف ــي الـسـلـطــة
ال ـتــي انـشـئــت «ســوك ـلــن» بــرعــايـتـهــا،
كــال ـقــوات ُاللبنانية والـكـتــائــب .علمًا
أن أج ـ ً
ـواء أشيعت فــي االي ــام االخـيــرة
عــن احتمال مقايضة عــون بــن اقفال
هذا امللف نهائيًا مع تسويات جزئية
على طــاولــة مجلس مجلس ال ــوزراء.
لكن اتجاه التكتل ،بحسب مصادره،
ثابت نحو رفض اقفال ملف النفايات
«ما دام لم يستقر على حلول ترضي
الجميع وتنتفي فيها املحاصصة».
واذا كـ ـ ــان ال ـت ـك ـت ــل قـ ــد بـ ـ ــدأ سـلـسـلــة
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات عـ ـمـ ـلـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ــن
الـبـلــديــات ووض ــع اط ــر عــامــة وحـلــول
مل ـعــال ـجــة م ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،م ــع ط ــرح
اسـ ـئـ ـل ــة ج ــدي ــة عـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ــي
ي ـم ـكــن ان ت ـتــولــى تــرح ـيــل ال ـن ـفــايــات

وعــن املـطــامــر وال ـك ـســارات ورم ــي كــرة
ال ـن ـفــايــات ف ــي امل ـنــاطــق «املـسـيـحـيــة»،
اال ان رفـضــه اغ ــاق املـلــف بالسياسة
ل ـيــس واردًا .رغـ ــم ان الـ ـط ــارئ ال ـيــوم
يحتم الدخول الى الحلول من البوابة
ال ـع ـم ـل ـي ــة ،اي وض ـ ــع حـ ـل ــول مــوق ـتــة
ومعالجات مناطقية وبلدية ،وحلول
ط ــوي ـل ــة االم ـ ـ ـ ــد ،وتـ ـح ــوي ــل امل ـعــال ـجــة
ال ـجــذريــة واحـ ــدة مــن ال ـخ ـطــوات على
طريق الالمركزية االدارية التي طالب
التكتل اخيرًا بها.
لكن في موازاة دخول التكتل على خط
املـعــالـجــة وع ــدم اقـفــال املـلــف ،ثـمــة من
يحاول اليوم تحويل االنظار عن ملف
النفايات واسبابه الحقيقية وحصره
باملعالجات الظرفية املتعلقة باملطامر
او بالترحيل او الحرق ،فال يعاد نبش
الدفاتر العتيقة لـ»سوكلني» ورعاتها.
إذ إن اس ــوأ مــا يـمـكــن ان يـحـصــل في

اسوأ ما في ملف النفايات معالجته بيئيًا وليس اعادة تشريحه سياسيًا وماليًا (مروان طحطح)

تقرير

مباحثات أميركية ـ ـ إسرائيلية لمنع تمـ ـ
يحيى دبوق
فــي خـطــوة ضمن سلسلة إج ــراءات
ط ـم ــأن ــة أم ـي ــرك ـي ــة إلس ــرائـ ـي ــل بـعــد
االت ـفــاق ال ـنــووي مــع إيـ ــران ،يتوجه
وفـ ــد أم ـي ــرك ــي رف ـي ــع إلـ ــى ت ــل أب ـيــب
ب ـهــدف مـعـلــن ،ه ــو تـعــزيــز الـتـعــاون
«االستخباري املالي» بني الجانبني
ملنع نقل أموال إيرانية إلى حزب الله
في لبنان.
وك ـش ــف م ـس ــؤول رف ـي ــع ف ــي اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة أن وف ـ ـدًا أمـيــركـيــا كبيرًا
سيصل إل ــى تــل أبـيــب بــدايــة أيـلــول
املقبل للبحث فــي تكثيف التعاون
بني أجهزة االستخبارات األميركية
واإلسرائيلية ،إلحباط نقل األمــوال

من إيران إلى «املنظمات اإلرهابية»
في لبنان وقطاع غــزة ،بعد االتفاق
النووي.
امل ـص ــدر املـ ـس ــؤول الـ ــذي ف ـضــل عــدم
الكشف عن اسمه ،اضاف في حديث
م ــع صـحـيـفــة «هـ ــآرتـ ــس» أم ـ ــس ،أن
ال ــوف ــد االم ـي ــرك ــي ب ــرئ ــاس ــة مـســاعــد
وزيــر املالية لـشــؤون االستخبارات
واإلرهاب ،آدم زوبني ،سيلتقي كبار
مسؤولي الخارجية وجهاز املوساد
ومجلس األمــن القومي ،إضافة الى
شعبة االستخبارات العسكرية في
الجيش االسرائيلي .وقــال املسؤول
االميركي ان الواليات املتحدة ترى ان
معظم االموال التي ستحصل عليها
إيران في اعقاب تنفيذ االتفاق ورفع

مسؤول أميركي:
خليجي
نحظى بتعاون ً
لم نشهد له مثيال
العقوبات الدولية املفروضة عليها،
ستستخدم في االستثمار الداخلي
وترميم االقتصاد االيراني ،ومع ذلك
سي َّ
فإن «جزءًا من هذه االموال ُ
حول
الى الحرس الثوري االيراني ،ومنه
باتجاه حــزب الله» والــى «منظمات

ارهابية فلسطينية».
وأكـ ــد املـ ـس ــؤول االم ـي ــرك ــي ان ادارة
الــرئـيــس ب ــاراك اوبــامــا معنية اكثر
من املاضي بمتابعة حركة االمــوال
االي ــرانـ ـي ــة ب ــات ـج ــاه امل ـن ـط ـق ــة ،اذ ان
«االيــرانـيــن سيستمرون فــي تقديم
الــدعــم املــالــي لـحــزب الـلــه ولحركتي
حماس والجهاد االسالمي ،وعلينا
ان ن ـت ـع ــاون م ــع اس ــرائ ـي ــل ف ــي هــذا
املجال وان نغير وجهة التركيز في
مــا بيننا ،مــن االت ـفــاق ال ـنــووي الــى
اح ـب ــاط نـقــل االم ـ ــوال م ــن ايـ ــران الــى
املنظمات االرهابية».
وفيما اكدت «هآرتس» ان اسرائيل
قلقة من نقل االم ــوال االيرانية الى
تنظيمات معادية في مسعى منها

