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تقرير

المستقبل وزيارة مملوك

ــي وليس بيئيًا
مـقــاربــة ملف الـنـفــايــات ،على اهميته
وخـ ـ ـط ـ ــورت ـ ــه ،ان ت ـ ـجـ ــري م ـعــال ـج ـتــه
والحديث عنه بيئيًا ،وليس من طريق
اعادة تشريحه سياسيًا وماليًا ،على
املستوى الذي تستحقه كميات املبالغ
الـ ـت ــي ن ـه ـب ــت مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات ،وع ـلــى
مستوى الفضيحة املستمرة منذ ان
بدأت الشركة تجمع النفايات ُ
ويمدد
لها تباعًا .واسوأ ما قد يحصل هو ان
يطوى امللف الحقيقي بمجرد ايجاد

ال ينفصل ملف النفايات
عن امساك فريق
بالسلطة وبالمفاصل
االساسية للبلد
حلول آنية ملشكلة جمع النفايات.
فما نتج مــن هــذه األزم ــة ،وانكشاف
ف ـضــائــح كــانــت ح ـتــى اآلن مـسـتــورة
بفعل تسويات سياسية ،اظهر الى
اي مدى يمكن القوى السياسية التي
حكمت البلد منذ عام  ،1990وال تزال
تحاول ان تحكمه منفردة ،ان ترتكب
اخ ـ ـطـ ــاء فـ ــي امل ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية
تفوق مــا ارتكبه ،على سبيل املثال،
عـ ــون وال ي ـ ــزال يــرت ـك ـبــه ب ـح ـســب ما
يـتـهـمــه خ ـصــومــه .فــال ـن ـفــايــات الـتــي
رمـيــت فــي وجــه اللبنانيني ،اظهرت
مـ ــن خـ ـ ــال امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ال ـ ـتـ ــي ج ــرت
لـلـتـعـمـيــة ع ـل ـي ـهــا ،ك ـيــف ي ـم ـكــن هــذه
القوى التي تضافرت جهودها زمن
ُ
الوجود السوري وبعده ،أن تسهم في
سلب مـقــدرات البلد وتضرب عرض
الحائط بكل القوانني واالعراف ،وان
تفتح الباب على مصراعيه لعمليات
نـهــب منظمة ومـقــونـنــة تـحــت ستار
اع ـم ــار ال ـب ـلــد وان ـه ــاض ــه م ــن ال ـحــرب
الطويلة.
واالت ـ ـصـ ــاالت والـ ـلـ ـق ــاءات الـسـيــاسـيــة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروي ـ ـ ــج ل ـ ـل ـ ـح ـ ـلـ ــول املـ ـن ــاطـ ـقـ ـي ــة
واس ـت ـغــال الـجـمـعـيــات الـبـيـئـيــة ،كــان
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن مـ ـح ــاول ــة صـ ـ ــرف ال ـن ـظــر
ع ــن حـقــائــق ال ـن ـفــايــات لـتـتـحــول ازم ــة
روائ ــح واخ ـطــار صحية وبـيـئـيــة ،من
دون ال ــذه ــاب ال ــى ال ـحــد االق ـص ــى في

إنكار فتبرير ...فاستياء!

اعــادة وضــع هــذا امللف على الطاولة،
تمامًا كملفات كثيرة تتعلق بممارسة
السلطة منذ عــام  1990وحتى اليوم.
اذ ال ي ـن ـف ـص ــل مـ ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
صورته الحقيقية عن امساك فريق او
افرقاء ،بالتكافل والتضامن ،بالسلطة
وب ــامل ـف ــاص ــل االس ــاسـ ـي ــة ف ــي االدارة
واملال العام والصناديق واملؤسسات
ال ـعــامــة وامل ـجــالــس امل ــوزع ــة مناطقيًا
وس ـيــاس ـيــا .وق ــد ح ــرص ه ــذا الـفــريــق
م ـج ـت ـم ـعــا ع ـل ــى ق ـل ــب الـ ـط ــاول ــة عـلــى
امل ـطــال ـبــن بـمـحــاسـبــة م ــن أهـ ــدر مــال
ال ـب ـلــديــات وم ــن اس ـت ـفــاض ف ــي ربـحــه
بماليني الدوالرات وتقاسم املغانم مع
شركائه ،بالتعمية من خــال حمالت
مضادة وضخ اعالمي وسياسي ،الى
حد ان وصلت الــى تحويل النظر عن
الـسـبــب االس ــاس ــي ملشكلة الـنـفــايــات،
وحصرها بمواضيع بيئية والترويج
ً
لحمالت الحلول البيئية لها ،وصوال
ال ــى امل ـبــاشــرة بـحـمـلــة م ـســاء لــة وزي ــر
الخارجية جبران باسيل عن الكهرباء
املقطوعة بصفته وزيرًا سابقًا للطاقة.
عـ ـل ــى ه ـ ــذا امل ـ ـن ـ ــوال ي ـم ـك ــن ان ت ـس ــأل
الـح ـكــومــات الـســابـقــة ورؤس ــاؤه ــا عن
نشأة «سوكلني» وعــن مجلس االنماء
واالعمار وشبكات الطرق التي أهدرت
فـيـهــا كـمـيــات ال تـحـصــى مــن االمـ ــوال،
وعن الجسور التي ال تبنى وتلك التي
ت ـح ـتــاج الـ ــى ص ـيــانــة دوريـ ـ ــة ال يـقــوم
بها املـجـلــس ،وعــن ســولـيــديــر .وتسأل
ايضًا عن توزيع الحصص في االدارات
الـ ـع ــام ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات والـ ـصـ ـن ــادي ــق
واالموال التي توزع عبرها وعن الغنب
فــي التعيينات وعــن قــانــون االنتخاب
وعن السلطة التي تحكمت باللبنانيني
خ ـ ــال ال ــزم ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة
«مــا هو لي لي ومــا هو لك لي ايضًا».
وحني خرج السوريون اراد هذا الفريق
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ب ــال ـن ـه ــج «امل ــؤس ـس ــات ــي»
نفسه (وأزمة النفايات نموذج عن هذا
النهج) ،اال انه يرفض دومًا توجيه اي
اتهام عليه على قاعدة انه دائمًا فوق
الشبهات كامرأة القيصر.
ازمـ ــة ال ـن ـفــايــات لـيـســت مـنـفـصـلــة عن
مسار سياسي قديم ،بل هي حلقة من
سلسلة طويلة ال تنتهي .لكن السؤال:
هل يمكن الذين يحاولون معرفة عما
وراء االزمة منذ ان انشئت «سوكلني»،
أن يستمروا في معركتهم ،أم ستطوي
التسويات هــذا امللف ايـضــا؟ الخشية
ان يطوى امللف ولو اصبحت النفايات
ً
جباال.

ميسم رزق
كالصاعقة وقع خبر زيارة رئيس
م ـك ـت ــب األم ـ ـ ــن ال ــوطـ ـن ــي الـ ـس ــوري
الـلــواء علي مملوك لـلــريــاض على
رؤوس مـســؤولــي تـيــار املستقبل.
فــي الـعـلــن :ال تعليق عـلــى «الـلـقــاء
امل ـ ـع ـ ـجـ ــزة» .ولـ ـك ــن داخ ـ ـ ــل الـ ـغ ــرف
ال ـ ــزرق ـ ــاء أسـ ـئـ ـل ــة واسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات
وتساؤالت تصل الى ّ
حد االعتراف
ال ـخ ـج ــول بـ ــاألمـ ــر ،ل ـي ــس م ــن ب ــاب
الـ ـعـ ـل ــم بـ ــال ـ ـشـ ــيء ،بـ ــل ألن «ل ـي ــس
ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة ص ـ ــداق ـ ــات دائـ ـم ــة
أو عـ ـ ـ ـ ـ ــداوات دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة» .الـ ـص ــدم ــة
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ض ــاع ــف م ــن هــول ـهــا
ش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ــزائ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوري ال ــى
مكتب ولــي ولــي العهد السعودي
مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان .فـ ـمـ ـمـ ـل ــوك،
بحسب مصادر في املستقبل ،هو
«ش ــري ــك ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق مـيـشــال
سماحة في نقل املوت إلينا»!
ّ
تفضل املصادر إبقاء خبر الزيارة
م ــوض ــع ش ــك «م ــا دم ـن ــا ل ــم نسمع
ّ
حــتــى الـلـحـظــة تــأك ـي ـدًا م ــن أي من
الـ ـط ــرف ــن املـ ـعـ ـنـ ـي ــن» ،ولـ ـك ــن «إن
ص ـ ّـح ــت الـ ــزيـ ــارة فــإن ـهــا ت ـع ـنــي أن
الــريــاض الـتــي كــانــت رأس الحربة
ف ــي امل ـع ــرك ــة ض ــد ال ــرئ ـي ــس ب ـشــار
األسـ ـ ــد ،ووضـ ـع ــت ك ــل إم ـكــانــات ـهــا
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وامل ـ ــال ـ ـي ـ ــة إلس ـ ـقـ ــاط
نـ ـ ـظ ـ ــام ـ ــه ،تـ ـعـ ـي ــد خ ـ ـلـ ــط األوراق
ف ــي حـ ــرب ان ـغ ـم ـس ـنــا ف ـي ـه ــا ،نـحــن
ّ
حـ ـلـ ـف ــاء ه ــا ،ح ــت ــى الـ ـعـ ـظ ــم .وهـ ــي،
باستضافتها شخصية كمملوك،
كأنها استقبلت األسد نفسه».
ومع تواتر التأكيدات عن حصول
ال ــز ّي ــارة وع ــدم نـفــي ال ــري ــاض لها،
يـمــنــي املستقبليون أنـفـسـهــم بــأن
«ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات ـ ـصـ ــال ّأول ـ ـ ـ ــي ت ـض ـ ّـم ــن،
ُ
بحسب ما كتب ،شروطًا وشروطًا
م ـض ــادة .وق ــرار الـجــانــب ال ـســوري
ّ
إيـفــاد مملوك ّ
تحد أكثر
يعبر عــن
ّ
مـنــه انـفـتــاحــا .ولــو كــان هـنــاك نية
سورية للتفاهم ملا اختارت دمشق
مملوك موفدًا».
ولـكــن ،بعيدًا عــن «حــالــة اإلن ـكــار»،
م ـ ـ ــاذا عـ ــن انـ ـعـ ـك ــاس ــات م ـث ــل ه ــذه
الزيارة على تيار املستقبل ،الطفل

املدلل للمملكة ،وعلى رئيسه سعد
الحريري؟
ّ
تقر املصادر بأنه «إذا كان للمملكة
م ـص ـل ـحــة ّ ف ــي ال ـت ــراج ــع ع ــن ه ــدف
إسقاط بشار األسد فستفعل ذلك،
وه ــي ل ــن ت ـقــف ع ـلــى خ ــاط ــر سـعــد
الحريري وال غيره» .فهو «رئيس
حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق .م ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ف ــي
الــريــاض ألن ال ـظــروف السياسية
واألم ـن ـي ــة ال تـسـمــح ل ــه ب ــال ـع ــودة،
وألن ــه ابــن الــرئـيــس الشهيد رفيق
الـ ـح ــري ــري» .ل ـك ــن «فـ ــي ال ـس ـيــاســة
السعودية ،فهي حتمًا
الخارجية
ُ
ال تـسـتـشـيــره ،وال تـخـبــرنــا إال إذا
كــان لها مصلحة في أن نعلم .أما
غ ـيــر ذلـ ــك ف ـن ـحــن ن ـت ـل ـقــى األخ ـب ــار
شأننا شأن غيرنا».
املـ ـف ــارق ــة أن امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن ال ــذي ــن
كانوا ينحنون احترامًا «لشجاعة
امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــد
ونـ ـظ ــام ــه» ،م ـت ـبــاهــن بـ ـ «عــاص ـفــة
الـ ـ ـح ـ ــزم» ال ـ ـتـ ــي «سـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر م ـعــالــم

إذا أرادت المملكة
التراجع لن تقف على
خاطر الحريري

املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،لـ ــم ي ـك ـت ـف ــوا ب ـت ـســويــغ
«ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ــأق ـ ـ ـ ــرب حـ ـلـ ـي ــف
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان» ،ب ــل
ذهـبــوا إلــى حـ ّـد تبرير «التكويعة
ال ـس ـع ــودي ــة» ،بــال ـقــول إن «تــراجــع
ال ــري ــاض ع ــن هــدف ـهــا ف ــي ســوريــا،
ّ
يتربع
يعود إلى أن اليمن هو من
عـلــى رأس األول ــوي ــات الـسـعــوديــة،
وأي مـلــف آخ ــر ف ــي املـنـطـقــة يــأتــي
بعد اليمن بمسافات» ،كذلك فإنها
«خطوة على طريق اتفاق ال يعني
سوريا واململكة حصرًا ،بل يطال
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ودول مجلس
التعاون الخليجي حتمًا».
رغ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــرات ،ال يـ ـخـ ـف ــي
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــون اس ـ ـت ـ ـيـ ــاء هـ ــم مــن
اعـتـمــاد حليفتهم «ه ــذا األسـلــوب
ال ـف ــج ،خ ـصــوصــا أن ـهــا لـيـســت في
م ــرح ـل ــة ضـ ـع ــف»! أك ـث ــر م ــا يـ ـ ّ
ـؤرق
ه ـ ـ ـ ــؤالء «خـ ـيـ ـب ــة أم ـ ـ ــل ج ـم ـه ــورن ــا
ال ــذي سـيـكــون مـضـطـرًا إل ــى ّ
تقبل
اسـتــدارة املستقبل في حــال ارتــأت
امل ـم ـل ـكــة ذلـ ـ ــك .ف ـه ــي ح ــن ح ــارب ــت
نـ ـظ ــام بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،وق ـ ــف سـعــد
الحريري كجندي في أول صفوف
امل ـح ــارب ــن ،وه ــو ط ـب ـعــا ل ــن يـغـ ّـيــر
والء ه فــي ح ــال اقـتـضــت املصلحة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ت ـغ ـي ـي ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــة،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون لـ ـ ــزامـ ـ ــا عـ ـلـ ـي ــه ال ـس ـي ــر
وراء ه ـ ـ ـ ــا ،ح ـت ــى ل ــو ف ــرض ــت عـلـيــه
ً
اإلق ــام ــة أس ـبــوعــا ك ــام ــا ف ــي قصر
املهاجرين»!

اعـالن

ــويل حزب الله
«لتمويل مــؤامــراتـهــا» فــي املنطقة،
اال انـهــا أك ــدت فــي املـقــابــل ب ــأن ذلــك
مدعاة قلق اكثر للدول العربية في
الخليج.
املسؤول االميركي شدد في حديثه
مــع الصحيفة على «دول ــة االم ــارات
العربية املتحدة ،باعتبارها مركزًا
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا وم ــالـ ـي ــا وتـ ـج ــاري ــا فــي
منطقة الشرق االوســط ،كذلك فإنها
ت ـ ــزود ج ـه ــات اي ــرانـ ـي ــة بــال ـخــدمــات
املـخـتـلـفــة ،األم ــر ال ــذي يـجـعــل منها
مـفـتــاحــا رئـيـسـيــا ف ــي تـعـقــب ام ــوال
ايران» .وقال« :نحظى حاليًا بتعاون
الــدول الخليجية في هذا املوضوع،
وبـمـسـتــوى لــم نـحــظ بـمـثـيــل لــه من
قبل».

أكثر ما ّ
يؤرق المستقبليين «خيبة أمل جمهورنا» (هيثم الموسوي)

فرنسبنك» %16 :ارتفاع األرباح
«مجموعة َ
اسرائيل:
االتفاق
النووي
يعني مزيدًا
من الدعم
لحزب الله
(هيثم
الموسوي)

فرنسبنك» ،يف النصف االول من عام  ،2015عىل منو أنشطتها وحققت أداء جيداً.
حافظت «مجموعة َ
فارتفعت أرباحها الصافية بنسبة  ٪16إىل  86,1مليون دوالر أمرييك مقارنة مع  74,2مليون دوالر
أمرييك يف النصف األول من  ،2014بحسب بيان صادر عن املجموعة.
وارتفع مجموع امليزانية بنسبة  ٪7,9ليصل إىل  19,1مليار دوالر أمرييك يف  30حزيران  2015مقارنة
مع  17,7مليار دوالر أمرييك يف  30حزيران  .2014كام زادت ودائع العمالء بنسبة  ٪7,6لتصل إىل 15,6
مليار دوالر أمرييك يف  30حزيران  2015مقارنة مع  14,5مليار دوالر أمرييك يف الفرتة نفسها من .2014
كذلك ارتفع صايف التسليفات للزبائن بنسبة  ٪5إىل  5,8مليار دوالر أمرييك يف  30حزيران  2015مقارنة
مع  5,5مليار دوالر أمرييك العام املايض .وبلغت حقوق املساهمني  1,87مليار دوالر أمرييك مقارنة مع
 1,66مليار دوالر أمرييك ،بزيادة قدرها .٪12,7
أما نسبة تغطية ديون الزبائن غري املنتجة فبلغت  ،٪107مبا يف ذلك املؤونات اإلجاملية والضامنات
العينية .وبلغت نسبة السيولة األولية  ٪52,45يف آخر حزيران .2015

