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سياسة

ّ
حل طائفي ألزمة المطامر
قضية اليوم

ّ
موت خطة الوزير أكرم شهيب ،فتسارعت االتصاالت واللقاءات إليجاد مخارج .إل أن
تداركت القوى السياسية أمس احتمال ّ
الدولة الطائفية العاجزة لم تنتج سوى حل على شاكلتها :مطمر نفايات لكل طائفة!
ألن الدولة وأركانها ال يتقنون إال
لعبة التطييف واملذهبة ،لم يجدوا
ط ــرح ــا ل ـحــل مـشـكـلــة ال ـن ـفــايــات إال
ب ــ»تــوزي ـع ـهــا ف ــي ش ـكــل عـ ــادل على
املناطق والطوائف» ،وفقًا لصيغة
« 6و 6م ـكـ ّـرر» الـهـشــة .وإذا ســارت
األم ـ ــور وف ــق ال ـط ــروح ــات األخ ـيــرة
ال ـتــي تــم تــداول ـهــا أم ــس لـحــل أزمــة
ـات ،فـقــد ال يـمــر وق ــت طويل
الـنـفــايـ ُ
قـ ـب ــل أن تـ ـ ـف ـ ــرز الـ ــزبـ ــالـ ــة وت ـع ــال ــج

وزير المال لن يصرف
رواتب العسكريين
«إال بطريقة قانونية»

مذهبيًا ،قبل إرسالها الى «مطامر
الطوائف».
وم ــع وصـ ــول خ ـطــة وزيـ ــر ال ــزراع ــة
أكــرم شهيب الــى الطريق املسدود،
م ــع ت ــروي ــج ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ط ــوال
األس ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن أنـ ــه عــاجــز
عـ ــن ف ـت ــح م ـط ـم ــر س ـ ـ ــرار فـ ــي ع ـكــار
إذا ل ــم ُي ـ ّ
ـؤم ــن ف ــي امل ـق ــاب ــل «مـطـمــر
ش ـ ـي ـ ـعـ ــي» ،خـ ـ ـ ــرج الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ن ـب ـيــه
بـ ـ ّـري ب ـط ــرح ت ــوزي ــع امل ـطــامــر على
امل ـن ــاط ــق .وأب ـ ــدى وزيـ ــر املـ ــال علي
ّ
املطول الذي
حسن خليل ،في اللقاء
ضـ ّـمــه فــي الـســراي الحكومي أمس
م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام ســام
وال ــوزراء شهيب ووائــل أبو فاعور

ونهاد املشنوق ،موافقة حركة أمل
ّ
وحــزب الله على تولي أمر نفايات
الضاحية الجنوبية ،على أن تذهب
نفايات بيروت الى سرار ونفايات
الشوف وعاليه وبعبدا الى مطمر
يعمل الـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط على
تأمينه .وفي هذه الحال ،يكون على
القوى املسيحية مسؤولية إيجاد
م ـط ـمــر ل ـن ـفــايــات املـ ــن وكـ ـس ــروان.
وفـيـمــا لــم يفصح خليل عــن مكان
املطمر ،أك ــدت مـصــادر لــ»األخـبــار»
أن املـشـنــوق مستمر فــي االت ـصــال
مع فعاليات عكار لتبديد هواجس
الـبـعــض وال ــوص ــول ال ــى ح ــل ،وأن
شـ ـهـ ـي ــب س ـي ـل ـت ـق ــي رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـتــل

«توزيع النفايات في شكل عادل على المناطق والطوائف» (هيثم الموسوي)

التغيير واالصــاح النائب ميشال
ع ــون والـنــائــب ســامــي الـجـمـ ّـيــل من
أج ــل مـســألــة تــأم ّــن مـطـمــر لجبيل
وك ـ ـسـ ــروان .وت ــوق ـع ــت املـ ـص ــادر أن
تــدخــل الـقــوى املسيحية فــي حملة
مزايدات في ما بينها ،ما قد يعرقل
ت ـن ـف ـيــذ ه ـ ــذا االق ـ ـت ـ ــراح ،ع ـل ـمــا ب ــأن
تمريره يحتاج الــى جلسة ملجلس
ال ــوزراء لتمويله ،ويتطلب موافقة
مـسـيـحـيــة .وف ـي ـمــا ق ــال ــت امل ـص ــادر
إن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ـخـ ـ ـ ّـرج ل ـيــس
ً
ً
مستحيال ،إال أنـهــا لــم تعلق آمــاال
كبيرة على إمكان تمريره.
الى ذلك ،أجرى قائد الجيش أمس
سـلـسـلــة اتـ ـص ــاالت ب ـس ــام ووزيـ ــر
املال والرئيس نبيه بري ،كذلك زار
وزي ــر ال ــدف ــاع س ــام ملـعــالـجــة أزم ــة
صرف رواتب العسكريني .وتتعدى
أزم ـ ــة الـ ــرواتـ ــب ال ـج ـيــش إلـ ــى قــوى
األمن الداخلي واألمن العام وبعض
قطاعات التعليم واملوظفني.
وأش ــارت مـصــادر ّ
مقربة مــن وزيــر
املــال إلى أن األخير أجــرى سلسلة
إجـ ــراء ات لتوفير األم ــوال الــازمــة
عبر التوفير مــن اإلنـفــاق الـعــادي.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إن «الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
سحبت كــل االقـتــراحــات ومراسيم
ال ـن ـق ــل م ــن االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ،ووف ــرن ــا
املالّ ،
وأمنا ما يغطي حتى نهاية
الـعــام .لكن هــذا األمــر يتطلب نقل
األمـ ـ ـ ــوال م ــن االحـ ـتـ ـي ــاط إلـ ــى بـنــد
الرواتب ،وهذه تحتاج إلى مرسوم
مـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،فـ ــي وق ــت
ّ
يصر فيه ســام على عــدم الدعوة
إلى جلسة للحكومة قبل الوصول
إل ـ ــى مـ ـخ ــرج م ــن أزمـ ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات.
وق ـّـال ــت املـ ـص ــادر إن «وزيـ ـ ــر امل ــال
حــذر من هــذه األزمــة منذ أكثر من
شهر ونصف ،والـقــوى َالسياسية
ل ــم تـسـتـجــب ول ــم ت ـت ـعــاط بـجــديــة،
ً
وهو لن يصرف ماال بطريقة غير
قانونية ،وعلى القوى السياسية
ّ
تحمل مسؤولياتها».

حمود يقطع
زيارته أللمانيا:
قضية «أمير
الكبتاغون» الى
التسوية؟
فـ ــي م ــؤش ــر الـ ـ ــى أن قـضـيــة
«أمـيــر الكبتاغون» السعودي
عـ ـب ــداملـ ـحـ ـس ــن ب ـ ــن ول ـ ـيـ ــد آل
سعود ،الــذي أوقــف في مطار
ـروت ق ـب ــل ي ــوم ــن ب ـعــدمــا
بُـ ـي ـ َ
ضـ ـ ـ ِـبـ ـ ــط ف ـ ــي حـ ـق ــائـ ـب ــه ن ـحــو
طنني مــن أق ــراص الكبتاغون
امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرة ،ب ـ ـ ــدأت تـ ـخ ــرج مــن
اإلط ــار القضائي ال ـعــادي الى
ال ـت ـســويــات ،قـطــع مـ ّـدعــي عــام
التمييز سمير حمود زيارته
ألمل ــانـ ـي ــا ،وع ـ ــاد ال ـ ــى ب ـي ــروت
ملتابعة املـلــف .ويمكن املدعي
ال ـعــام أن يـطـلــب مــن الـقــاضــي
دان ــي شــراب ـيــه ت ــرك امل ـلــف لــه،
ق ـب ــل انـ ـتـ ـه ــاء م ـ ــدة ال ـتــوق ـيــف
االح ـت ـيــاطــي ،ألن األمـ ــور بعد
انتهائها تصبح أكثر تعقيدًا.

تقرير

بري لهيئة التنسيق:
المستقبل واالشتراكي والقوات ضد السلسلة
فاتن الحاج
نقل وفد من هيئة التنسيق النقابية
ّعن رئيس مجلس النواب نبيه بري
أنــه «طــرح على أعضاء هيئة مكتب
املجلس النيابي الــذيــن يمثلون كل
ال ـك ـت ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــة إدراج م ـش ــروع

هناك اتجاه لتنفيذ
اإلضراب واالعتصامات يوم
الثالثاء المقبل
ق ـ ــان ـ ــون س ـل ـس ـل ــة ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب ض ـمــن
ّ ّ
ت ـش ــري ــع الـ ـ ـض ـ ــرورة ،إال أن مـمـثـلــي
ت ـي ــار املـسـتـقـبــل والـ ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي وحزب القوات اللبنانية
اعترضوا على هذا الطرح» .بحسب
ُ
مـ ــا نـ ـق ــل عـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـ ــري ،اع ـلــن

املعترضون انهم «لــن يوافقوا على
أكثر من قوننة زيــادة غالء املعيشة
ُ
ال ـت ــي ت ــدف ــع لـلـمـعـلـمــن وامل ــوظ ـف ــن
فهلق
منذ عــام  ،2012أمــا السلسلة ّ
مش وقتها» .حجة املعترضني أنهم
ال يـمـكـنـهــم أن ي ـش ـ ّـرع ــوا ف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه ال ـه ـب ــات والـ ـ ـق ـ ــروض املــال ـيــة
م ــن جـهــة وزيـ ـ ــادات لـلـمــوظـفــن ومــا
يـتــرتــب عليها مــن أع ـبــاء مــالـيــة من
جهة ثانية ،وهم سألوا في اجتماع
هيئة املـكـتــب ،أول مــن أم ــس ،مــا إذا
كانت البنود الضريبية التي توفر
ً
إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ل ـل ـس ـل ـس ـلــة ت ـ ـنـ ــدرج ف ـع ــا
ضمن تشريع الضرورة.
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ردت ،ب ـح ـس ــب
ّ
أعضائها ،بأن أقل ما يمكن أن تقبله
هو مشروع السلسلة املوجود اليوم
ف ــي املـجـلــس ال ـن ـيــابــي .عـنــدهــا وعــد
الرئيس بري بعرض األمر من جديد
عـلــى جـلـســة هـيـئــة املـكـتــب ،الـثــاثــاء

املقبل .وفي االنتظار ،طلب من هيئة
الـتـنـسـيــق أخ ــذ م ــواع ـي ــد م ــن الـكـتــل
السياسية املعترضة ،وال سيما من
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ومـمـثـلــي
ال ـحــزب ّ االش ـتــراكــي وح ــزب ال ـقــوات،
«وبـتـكــفــل أن ــا بــال ـبــاقــن» ،أي الكتل
التي تنتمي إلى فريقه السياسي.
وأوضحت مصادر بري لـ «األخبار»
أن كل مكونات هيئة التنسيق تريد
ال ـس ـل ـس ـلــة املـ ـط ــروح ــة ح ــال ـي ــا ال ـتــي
كلفتها نحو  1800مليار ليرة.
تبلغ ّ
وتؤكد أنه ليست هناك نية لطرح أي
تعديالت إضافية بموافقة الجميع،
لـكــن م ــاذا عــن راب ـطــة الـثــانــوي التي
أض ــرب ــت ف ــي  20ال ـ ـجـ ــاري م ــن أج ــل
تـعــديــل الـسـلـسـلــة؟ تجيب امل ـصــادر:
«الجميع موافقون والدليل حضور
رئـ ـي ــس ال ــرابـ ـط ــة عـ ـب ــدو خ ــاط ــر فــي
االجـتـمــاع ال ـيــوم (أمـ ــس)» .املطلوب
من هيئة التنسيق ،بحسب املصادر،

أن ت ـت ـحــرك وف ــق خ ـطــن م ـتــوازيــن:
األول ال ـت ــوض ـي ــح ل ـل ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة
ّ
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ــأن إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء املـ ــواط ـ ـنـ ــن
حـقــوقـهــم أم ــر ال ي ـســيء إل ــى سمعة
الدولة ،والثاني الضغط في الشارع
لفرض إقرار السلسلة.
انطالقا مــن هــذه النصيحة ،تجري
ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،ال ـي ــوم
وغـ ـ ـدًا ،س ـل ـس ـلــة ات ـ ـصـ ــاالت بــال ـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـع ـتــرضــة ع ـلــى إدراج
سلسلة الرتب والرواتب على جدول
أعـمــال الجلسة التشريعية .ويعود
ممثلو كل ّ
مكون من مكوناتها إلى
الهيئات اإلدارية للروابط واملجلس
التنفيذي لنقابة املعلمني لوضعها
ف ـ ــي أجـ ـ ـ ـ ــواء االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،ت ـم ـه ـي ـدًا
لوضع آلية تنفيذية للتحرك املقبل
ف ــي اج ـت ـم ــاع ت ـع ـق ــده ال ـه ـي ـئ ــة ،عـنــد
الخامسة مــن بعد ظهر غــد ،يعقبه
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ،ال ـس ـب ــت امل ـق ـبــل،

إلع ــان امل ــوق ــف .وعـلـمــت «األخ ـب ــار»
ّ
أن هـنــاك اتـجــاهــا لتنفيذ اإلض ــراب
واالعتصام الثالثاء املقبل ،أي في 3
تشرين الثاني.
ه ــذا م ــا ق ــررت ــه هـيـئــة الـتـنـسـيــق في
ً
اج ـت ـمــاع ط ــارئ ع ـقــدتــه ،أم ــس ،بــدال
من االجتماع الذي كان مقررًا اليوم.
املـ ـف ــارق ــة أن يـ ـع ــود م ـم ـث ـلــو راب ـط ــة
أساتذة التعليم الثانوي إلى الهيئة
اإلداري ـ ــة لـلــرابـطــة فــي وق ــت شــارفــت
فيه الجمعيات العمومية لألساتذة
ع ـ ـلـ ــى إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة ت ــوصـ ـي ــة
باإلضراب واالعتصام في  4تشرين
الثاني املقبل ،إلقرار سلسلة تحافظ
س ـ ـتـ ــاذ
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ــوقـ ـ ــع الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي أل ُ
التعليم الثانوي الرسمي .هل أطيح
إضـ ـ ـ ــراب  4ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي؟ وه ــل
قبلت الــرابـطــة السلسلة الـتــي سبق
أن وصفتها باملسخ وبأنها تضرب
الحقوق؟

