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سياسة
المشهد السياسي

ً
اإليجابية تطغى على الحوار :حسن النيات ينتظر أفعاال
ً
أجواء إيجابية ...انقسام أقل ...ولكن ما من تقدم فعلي في انتظار ترجمة النيات الحسنة أفعاال .هذه هي خالصة جلسة
على ترحيل النفايات إلى خارج البالد ،وعلى تفعيل العمل الحكومي من
الحوار الوطني أمس التي أفضت إلى شبه اتفاق
ُ
دون إجراءات ّ
جدية حول آليته وجدول األعمال ،فيما ترك قانون االنتخاب للجنة التي سيشكلها الرئيس نبيه بري
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ،خ ــرج ــت ج ـل ـس ــة مــن
ج ـل ـس ــات ال ـ ـحـ ــوار ال ــوط ـن ــي م ــن دون
ان ـق ـســام ح ــاد ب ــن امل ـت ـح ــاوري ــن ،بعد
شبه اإلجماع الذي حازه خيار ترحيل
النفايات إلى الخارج ،واالتفاق ّ
األولي
ع ـل ــى ت ـف ـع ـيــل ع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة ،خ ــال
الجلسة الـتــي انـعـقــدت أمــس فــي عني
التينةّ .
وعبر أكثر من مصدر مشارك
ف ــي الـجـلـســة ع ــن األجـ ـ ــواء اإليـجــابـيــة
التي طبعت مداخالت الحاضرين ،ال
ّ
سيما ردود الفعل حول مبادرة األمني
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
ّ
ّ
للوصول إلى سلة حل متكاملة حول
األزمة السياسية اللبنانية.
وأعـ ــرب رئ ـيــس الـلـقــاء الــديـمـقــراطــي
ال ـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط ع ــن تـفــاؤلــه

«شغب» السنيورة

بري للسنيورة:
الكل يتقدم وأنت ترجع
إلى الوراء
جنبالط :األوضاع منيحة
ونسير وفق سياسة الخطوة
خطوة
بــأجــواء الجلسة ،وقــال ل ـ «األخـبــار»
إن «ال ـ ـ ـجـ ـ ــو كـ ـ ـ ــان إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــا ج ـ ـ ـدًا.
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع م ـ ـن ـ ـي ـ ـحـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت
ال ـ ـُحـ ــاضـ ــرُ .وض ـ ـعـ ــت نـ ـق ــاط مـعـيـنــة
وث ّمنت الجلسة التشريعية .ونسير
اليوم وفق سياسة الخطوة خطوة:
بــاألمــس الجلسة التشريعية ،وغـدًا
ّ
ال ـج ـل ـس ــة الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ،وبـ ـع ــده ــا ح ــل
م ـســألــة ال ـن ـف ــاي ــات» .ورأى جـنـبــاط
حــول
أن ّ«م ـب ــادرة الـسـيــد نـصــرالـلــه ّ
س ــل ــة ال ـت ـس ــوي ــة ال ـش ــام ـل ــة وت ـل ــق ــف
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس سـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ل ـه ــا
بــإيـجــابـيــة ،يفتحان آفــاقــا جــديــدة...
وإن شــاء الله خير» .ب ــدوره ،وصف
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري الـجـلـســة بأنها
«جـ ـي ــدة وإي ـج ــاب ـي ــة ،وت ـح ــدث ـن ــا فــي
كــل املــواض ـيــع ،ورك ــزن ــا ،ال ــى رئــاســة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،عـ ـل ــى ت ـف ـع ـي ــل ع ـمــل
الـحـكــومــة ،وك ــان هـنــاك إجـمــاع على

ـاويــن ال ـعــري ـضــة لـعـمــل الـلـجـنــة،
ال ـع ـنـ ّ
وت ـت ـك ــف ــل ال ـل ـج ـن ــة ب ـت ــرج ـم ـت ـه ــا عـبــر
التفاصيل التقنية .وأش ــار ب ـ ّـري إلى
أن «ط ــاول ــة ال ـح ــوار بــإمـكــانـهــا وضــع
الـخـطــوط الـعــريـضــة» ،مـشـ ّـبـهــا ّإيــاهــا
«بطاولة الدوحة».
وفـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ّـص ت ـ ـف ـ ـع ـ ـيـ ــل الـ ـعـ ـم ــل
الحكومي ،أبدى املتحاورون إجماعًا
الفـتــا عـلــى ض ــرورة ع ــودة الحكومة
ّ
إلى العمل املنتظم في ظل األوضــاع
ّ
التي تمر بها البالد ،إل أن أكثر من
ّ
م ـصــدر أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن االت ـفــاق
على تفعيل العمل الحكومي يبقى
ك ــام ــا ف ــي الـ ـه ــواء إن ل ــم ي ـت ـبــع ذلــك
اتفاق واضح على آلية عمل الحكومة
وطـ ــرح جـ ــدول األعـ ـم ــال ،وه ــو م ــا لم
ّ
يحصل حـتــى اآلن .وعــلـقــت مـصــادر
م ـشــاركــة ف ــي ق ــوى  8آذار عـلــى هــذه
النقطة بالقول إن «الجلسة لــم تكن
خالفية ،لكن ما من ّ
تقدم فعلي».

عون وصف مشاركة المقاومة في سوريا بالحرب الوقائية ألن اإلرهابيين موجودون على حدود لبنان (حسن إبراهيم)

ذلك ،وعلى قانون االنتخاب» .وأكد
ً
رئيس املجلس أمــام زواره ليال أنه
سـيــؤلــف ،فــي اجـتـمــاع هـيـئــة مكتب
املجلس الـيــوم ،لجنة نيابية تكلف
وضــع قــانــون االنـتـخــاب ،و«ستكون
ســداسـيــة أو خـمــاسـيــة ،أح ــدد فيها
م ـعــاي ـيــر ال ـت ـم ـث ـيــل ب ـح ـيــث ال ت ـكــون
ث ـ ـمـ ــة ح ـ ـجـ ــة ألحـ ـ ـ ــد بـ ـ ـع ـ ــدم وجـ ـ ـ ــوده
فيها .سأبقى على موقفي بجعلها
م ـخ ـت ـصــرة قـ ــدر امل ـس ـت ـط ــاع» .وق ــال
إن «املـهــم فــي عـمــل اللجنة الـتــوافــق

أي ــا ي ـكــن ع ــدد امل ـش ــاري ــع امل ـطــروحــة
أمامها ،وقــد تقدم مشاريع سواها.
األس ـ ـ ـ ـ ــاس هـ ـ ــو الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق وط ـ ــاول ـ ــة
الحوار ستساعد قدر االمكان .روح
قــانــون االنـتـخــاب تكمن فــي تقسيم
الدوائر ونظام االقتراع ،وهذا دورنا
في طاولة الحوار .بالتأكيد ستكون
اللجنة النيابية مــن ممثلي طاولة
ال ـ ـحـ ــوار وت ـس ـت ـط ـيــع أن ت ـع ــود إل ــى
االقطاب .مهمة اللجنة تقتصر على
النواحي التقنية ،وال أعتقد أن في

ذلك مشكلة».
وشدد على أن تقسيم الدوائر ونظام
االق ـ ـت ـ ــراع «هـ ـم ــا فـ ــي أس ـ ـ ــاس ق ــان ــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب وي ـس ــاه ـم ــان ف ــي ت ـكــويــن
السلطة .سأتابع عمل اللجنة يوميًا،
ُوإذا اقتضى األمر أن أكون معها فلن
أق ـ ّـص ــر ،وس ـت ـكــون ه ـنــاك صـلــة وصــل
بينها وبيني».
وبـ ـحـ ـس ــب أك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ،ف ــإن
االنقسام حول قانون االنتخاب ال يزال
موضع التجاذب الرئيسي بني الكتل

الـسـيــاسـيــة ،وق ــد ظـهــر األم ــر واضـحــا
خ ــال الـنـقــاشــات ،ال سـ ّـيـمــا الـتـجــاذب
ح ــول الـنـسـبـيــة واألك ـث ــري ــة ،عـلــى رغــم
عــدم دخــول املـشــاركــن فــي التفاصيل
بـعــد إع ــان ب ـ ّـري نـيـتــه تشكيل لجنة
ّ
نيابية لنقاش القانون .إل أن الرئيس
ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ع ـ ــارض أن يستمر
ال ـن ـقــاش ح ــول ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب في
ّ
ظــل وجــود اللجنة ،ليكون اقتراح من
الــرئـيــس نجيب ميقاتي مــدعــومــا من
بـ ّـري بــأن تقوم طاولة الـحــوار بوضع

وكالعادة ،حاول السنيورة استغالل
الحديث عن الواقع األمني للتصويب
ع ـلــى امل ـق ــاوم ــة ،ع ـبــر ط ــرح مــوضــوع
سرايا املقاومة ومشاركة املقاومة في
القتال فــي ســوريــا .فــرأى أن «وجــود
ســرايــا املـقــاومــة فــي ب ـيــروت وصـيــدا
واملـنــاطــق األخ ــرى ي ـ ّ
ـروع املــواطـنــن،
وي ـ ـت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب ف ـ ـ ــي تـ ـنـ ـمـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــاعـ ــر
الطائفية واملذهبية»ّ .
ورد ّ
بري على
ك ــام الـسـنـيــورة بــالـقــول إن «األم ــور
تطورت ...وكل شيء ّ
في العالم ّ
يتقدم
ّ
ّ
إل أنت ترجع إلى الــوراء وتكرر ذات
ّ
االسطوانة» .بدوره ،رد النائب محمد
رعــد على كــام ّالسنيورة ،الفتًا إلى
أن «ال ــدم لــم يجف بعد ،وهــذا الكالم
ليس في وقته اآلن .في سوريا هناك
ح ــرب عــامل ـيــة ،وف ــي حـ ــاالت األزمـ ــات
تلتف الدول والشعوب بعضها على
بـعــض ،كـمــا حـصــل فــي ّ فــرنـســا ،بــدل
تبادل االتهامات» .وتلقى السنيورة
ّ
ّ ً
ّ
مطوال من رئيس تكتل التغيير
ردًا
واالصـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـن ــائ ــب م ـي ـش ــال عـ ــون،
داف ــع فـيــه عــن املـقــاومــة .وأش ــار عــون
إلـ ــى أن األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ه ــي أزم ــة
ّ
دولية كبرى وتشكل خطرًا بالنسبة
ّ
إلــى دول عــديــدة ،مــؤكـدًا أن اإلره ــاب
ال ـت ـك ـف ـيــري بـ ــات يـ ـه ـ ّـدد أمـ ــن ال ـعــالــم.
ووصف مشاركة املقاومة في سوريا
بـ«الحرب الوقائية» ،ألن «اإلرهابيني
موجودون على حــدود لبنان ...ومن
البساطة أن نقول لطرف إن انسحابه
من سوريا قد يوقف األزمة».

ّ
 14آذار للرد على «تحية» نصرالله بمثلها :مرحلة إيجابية جديدة
ميسم رزق
فـ ــي فـ ـت ــرة الـ ـع ــام ــن ونـ ـص ــف الـ ـع ــام
ُ
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،لـ ــم تـ ـخ ــل بـ ـي ــان ــات فــريــق
 14آذار ،ب ـمــا فـيـهــا ب ـيــانــات أمــانـتــه
الـ ـع ــام ــة ،م ــن ال ـغ ـم ــز م ــن قـ ـن ــاة ق ـتــال
حــزب الله فــي ســوريــا ومــا جـ ّـرتــه من
«وي ـ ــات» عـلــى ل ـب ـنــان ...إل ــى أن وقــع
ال ـت ـف ـج ـيــران االن ـت ـح ــاري ــان األخ ـي ــران
في برج البراجنة .فجأة ،لم تعد هذه
امل ـســألــة م ــدرج ــة ف ــي ب ـيــانــات اإلدان ــة
واالستنكار ،وذلك غداة املبادرة التي
أطلقها األم ــن ال ـعــام لـلـحــزب السيد
س ــن ن ـص ــرال ـل ــه ق ـب ــل ال ـت ـف ـج ـيــريــن،
حـ ّ
وتلقفها رئيس تيار املستقبل سعد
الحريري بإيجابية بعدهما .ويبدو
أن اإليجابية في التعاطي مع املبادرة

الداعية إلى تسوية شاملة انسحبت
عـلــى مختلف مـكـ ّـونــات ه ــذا الـفــريــق،
بصقوره وحمائمه ومختلف أحزابه
وتياراته.
ه ــذه زب ــدة مــا خـلــص إلـيــه االجـتـمــاع
ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي ال ـ ـ ـ ــذي ُعـ ـ ـق ـ ــد فـ ـ ــي ب ـيــت
الــوســط ،ليل أول من أمــس ،وحضره
الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة وقـيـ ّ
ـاديــون
فــي املستقبل ونــائــب رئـيــس مجلس
ال ـن ــواب فــريــد م ـكــاري ورئ ـيــس حــزب
ال ـك ـت ــائ ــب الـ ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـمـ ّـيــل
وال ـ ــوزي ـ ــران ب ـط ــرس حـ ــرب وم ـي ـشــال
فرعون ونائب رئيس القوات اللبنانية
النائب جورج عدوان والنائب مروان
ّ
ومنسق األمانة العامة لقوى
حمادة
 14آذار ف ــارس سـعـيــد وشـخـصـيــات
ّ
حزبية وسياسية مستقلة.

ّ
مصادر املجتمعني أكدت لـ «األخبار»
ّ
أن ال ـب ـحــث ت ــرك ــز ع ـلــى كـ ــام الـسـيــد
ّ
ن ـص ــرال ـل ــه «ال ـ ـج ـ ــدي» وال ـ ـ ــذي «أث ـ ــار
ت ـس ــاؤالت عــن أ ّس ـبــابــه ،وم ــا إذا كــان
حـ ــزب ال ـل ــه ي ـت ــوق ــع تـ ـط ــورات م ــا في
س ــوري ــا ي ــري ــد اس ـت ـب ــاق ـه ــا بـتـســويــة
وطـ ـنـ ـي ــة شـ ــام ـ ـلـ ــة» .ف ـب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
املـجـتـمـعــن «كـ ــام ال ـس ـيــد نـصــرالـلــه
لـيــس م ـن ــاورة ،وه ــو واض ــح ال لبس
ف ـي ــه ،وي ـع ـن ــي دخـ ـ ــول ال ـب ـل ــد مــرحـلــة
جــديــدة تعيد إنـتــاج السلطة ،وعلى
 14آذار أن تتلقفه بإيجابية وانتظار
م ــا ُيـمـكــن أن يـتــأتــى ع ـن ــه» .امل ـصــادر
أش ــارت إل ــى أن اإليـجــابـيــة ال ـصــادرة
ع ــن الـ ـح ــزب ل ــم تـنـحـصــر ف ــي ال ـكــام
ال ــذي أطـلـقــه الـسـيــد نـصــرالـلــه ،الفتة
إل ــى أن املـجـتـمـعــن أث ـن ــوا عـلــى كــام

ن ــائ ــب األم ـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـحــزب الـشـيــخ
نـعـيــم ق ــاس ــم ،عـلـمــا أن ــه «الشخصية
األكثر استفزازًا لنا» ،لناحية إشارته
إل ــى أن «ال ـت ـســويــة الــداخ ـل ـيــة قــائـمــة
تنازالت من األطراف اللبنانية».
على
ُ
وهــذا مــا فـ ِّـســر على أنــه استعداد من
ال ـحــزب «لـلـتـنــازل فــي بـعــض امللفات
الداخلية».
وبـنـ ً
ـاء على ذل ــك ،قــرر املجتمعون أن
تخصص األيام املقبلة لـ «ترجمة قرار
فــريــق  14آذار التعاطي إيجابيًا مع
مبادرة نصرالله والبحث في كيفية
مــواكـبـتـهــا» ،وذل ــك عـبــر تصريحات
ُ
وبيانات تفسح املجال أمام مزيد من
األجواء اإليجابية.
يـ ـب ــدو أن ح ـ ــزب الـ ـل ــه ن ـج ـ ّـح ف ــي ج ـ ّـر
خ ـصــومــه ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ــوق ـف ــوا يــومــا

المستقبل :الستثمار كالم السيد
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وصـ ـف ــت ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـبــل
مــواقــف نصرالله بأنها «جـيــدة ولها
وقع إيجابي ،خصوصًا لجهة التزامه
ب ـس ـقــف اتـ ـف ــاق الـ ـط ــائ ــف ،ب ـع ـي ـدًا عــن
ف ـكــرة املــؤتـمــر الـتــأسـيـســي ،والــذهــاب

تقرير

النفايات إلى أفريقيا والكلفة نصف مليار دوالر
أخذ بند ترحيل
النفايات حيزًا كبيرًا من النقاش
في جلسة الحوار في عين
التينة أمس ،وأبدت كل
األطراف موافقتها على
الترحيل ،على أن يتولى
الرئيس تمام سالم التفاوض
في هذا األمر ،ودعوة
مجلس الوزراء إلى االنعقاد
لوضع اللمسات األخيرة عليه
بسام القنطار
املعلومات املـتــداولــة تــؤكــد أن رئاسة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـس ـم ــت خ ـي ــاره ــا
لجهة اعتماد خيار ترحيل النفايات
إلــى الـخــارج ،باعتباره الحل الوحيد
املتوافر ،رغم كلفته املرتفعة والعقبات
ال ـقــانــون ـيــة والـتـقـنـيــة ال ـتــي تــواج ـهــه.
وب ـع ــدم ــا س ــدت األف ـ ــق أم ـ ــام إمـكــانـيــة
إنـشــاء مطامر صحية فــي أي منطقة
لـبـنــانـيــة ،تـفـيــد امل ـع ـلــومــات ب ــأن أكـثــر
من صــوت مؤيد لخيار الترحيل برز
فــي عــن التينة أم ــس ،ب ــدءًا بالرئيس
ف ـ ـ ــؤاد الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة والـ ـن ــائـ ـب ــن ول ـي ــد
ج ـن ـبــاط وس ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة ،فيما
تــؤكــد املـعـلــومــات أن الــرئـيــس ب ــري ال
يعترض على هذا الخيار ،لكنه طالب
بضمانات كافية لنجاعته وإمكانية
تطبيقه .أما حزب الله والتيار الوطني
ال ـحــر ،فـلــم يعلنا مــوقـفــا حــاسـمــا ،في
ان ـت ـظــار ط ــرح امل ــوض ــوع ع ـلــى ج ــدول
أعمال مجلس الوزراء.
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ال ـ ـطـ ــروحـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
املـتـعـلـقــة ب ـخ ـيــار ال ـتــرح ـيــل ،م ــا مــدى
واقعية هذا الخيار وإمكانية تطبيقه؟
مـعـلــوم أن ه ــذا ال ـخ ـيــار طــرحــه وزي ــر
ال ـب ـي ـئ ــة م ـح ـم ــد املـ ـشـ ـن ــوق ق ـب ــل سـتــة
أشـهــر كــواحــد مــن ال ـخ ـيــارات البديلة
ب ـع ــد إغ ـ ـ ــاق م ـط ـم ــر الـ ـن ــاعـ ـم ــة ،لـكـنــه
س ـق ــط أث ـ ـنـ ــاء املـ ـ ـ ـ ــداوالت فـ ــي مـجـلــس
ال ــوزراء ،خصوصًا أن الـعــروض التي
تلقتها وزارة الـبـيـئــة لــم تـكــن جــديــة،
بـ ــل اق ـ ـتـ ــراحـ ــات ت ـ ـعـ ــاون مـ ــن ش ــرك ــات
طــرحــت ترحيل النفايات إلــى املغرب
وتــرك ـيــا ودول أوروبـ ـي ــة مـثــل أملــانـيــا
والسويد والتفيا وأوكــرانـيــا ،ليتبني
الحقًا أن معايير االتحاد األوروبي ال
تسمح باستيراد نفايات غير مفرزة
ومعالجة.

خيار الترحيل عــاد بـقــوة ،بالتزامن
مع فشل خيار إنشاء مطامر صحية
خ ــال األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة ،وتـنـصــل
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ال ـتــزامــات ـهــا
ب ــإقـ ـن ــاع ال ـ ـقـ ــرى امل ـح ـي ـط ــة ب ــامل ــواق ــع
امل ـق ـت ــرح ــة بـ ـه ــذا الـ ـخـ ـي ــار .وب ـح ـســب
م ـع ـلــومــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـ ــإن رئــاســة
الـحـكــومــة أج ــرت م ـش ــاورات موسعة
شملت الحكومة املصرية والتركية.
وقد أبلغ الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان سالم أن ال إمكانية لترحيل
النفايات إلى بالده ،مبديًا استعداده
لتقديم مـعــونــة فنية وهـبــات عينية
مثل الشاحنات ،لكن خيار الترحيل
إل ــى تــركـيــا لـيــس واردًا .فــي املـقــابــل،
نشطت حــركــة الـشــركــات الـتــي قدمت
عروضًا جدية لترحيل النفايات إلى
ال ـ ـخـ ــارج ،س ـ ــواء إلـ ــى س ــوري ــا ،حيث
ي ــواج ــه ه ــذا ال ـخ ـيــار عـقـبــة سياسية
تتمثل بتقديم الحكومة طلبًا رسميًا
إلــى السلطات السورية بهذا الشأن،
أو إل ــى غـيــرهــا مــن الـ ــدول ،وتـحــديـدًا
قبرص التركية وأوكرانيا والتفيا.
وفيما تــرددت معلومات عن أن وفدًا
رسميًا يضم وزيــر البيئة األوكراني
سـ ـي ــزور ل ـب ـنــان قــري ـبــا ل ـب ـحــث خـيــار
الـ ـتـ ـص ــدي ــر ،ع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» مــن
مـ ـص ــادر مـطـلـعــة أن ال ـخ ـي ــار األك ـثــر
جــديــة تقدمت بــه شــركــة مسجلة في
بريطانيا طــرحــت تــرحـيــل النفايات
إلـ ــى إحـ ـ ــدى ال ـ ـ ــدول األف ــري ـق ـي ــة .وق ــد

خاضت رئاسة الحكومة مفاوضات
م ـ ـطـ ـ ّـولـ ــة م ـ ــع م ـم ـث ـل ــن ع ـ ــن ال ـش ــرك ــة
انتهت بإعداد مسودة عقد للتوقيع
يـ ـشـ ـم ــل كـ ــافـ ــة تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـع ـم ـل ـي ــة،
ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـك ـل ـفــة وامل ـه ـل ــة الــزمـنـيــة
والكمية ،والبنود الجزائية واملحكمة
املختصة بالتحكيم في حال حدوث
نــزاع ،إضافة إلــى ضمانات قانونية
وعـقــوبــات جــزائـيــة فــي حــال مخالفة
الـ ـش ــرك ــة ش ـ ـ ــروط الـ ـعـ ـق ــد .وب ـح ـســب
املعلومات ،ال تزال الحكومة تشترط
أن تـ ــؤمـ ــن الـ ـش ــرك ــة م ــوافـ ـق ــة ال ـب ـلــد
الـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـق ـبــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،فـيـمــا
ّ
ردت الـشــركــة ب ـعــدم إم ـكــان ذل ــك قبل
توقيع الـعـقــد .وخلصت املـفــاوضــات
إلـ ــى تـعـهــد رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
باملوافقة املبدئية على توقيع العقد
بما يسمح للشركة بإقناع الحكومة

كلفة الطن ١٥٠
دوالرًا يضاف إليها نحو
 ٨٠دوالرًا أكالف الكنس
والجمع والنقل

التي ستستقبل النفايات بأن تصدر
ق ـ ــرارًا ب ــإج ــازة االسـ ـتـ ـي ــراد .ل ـكــن هــذا
اإلج ــراء لــم يحصل حتى الـيــوم ،رغم
م ــرور أكـثــر مــن أسـبــوع على االتـفــاق
عليه.
وتـ ـضـ ـي ــف امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن س ـ ـ ــام ب ــات
مقتنعًا بجدوى هذا الخيار رغم كلفته
العالية ،إلزالة النفايات املتراكمة منذ
 ١٧تموز املاضي وتأمني مرحلة زمنية
تقدر بعام ونصف عام للتخلص من
النفايات ريثما تتسلم البلديات هذا
امللف.
وت ـح ـت ــاج هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة إلـ ــى جـلـســة
ملـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ألن ه ـ ـ ــذا ال ـع ـق ــد
بالتراضي ،ويلزمه عقد نفقة بما ال
يـقــل عــن  ٣٠٠مـلـيــون دوالر ،كــذلــك إن
بند التحكيم الوارد في العقد يحتاج
إلى موافقة مجلس الــوزراء .علمًا بأن
الـشــركــة تـشـتــرط أن ت ـحــدد الحكومة
مــدة الـعـقــد ،وأن سعر الـطــن سيرتفع
ف ــي ح ــال خـفــض م ــدة ال ـع ـقــدة وكمية
الـنـفــايــات الـتــي سـيـجــري تـصــديــرهــا.
علمًا بأن الكلفة لن تقل عن  ١٥٠دوالرًا
ل ـل ـطــن ،ي ـضــاف إل ـيــه ن ـحــو  ٨٠دوالرًا
تشمل أكــاف الكنس والجمع والنقل
إل ــى م ــراك ــز ال ـف ــرز وال ـك ـبــس والـعـصــر
والتغليف ،أي إن سعر الطن اإلجمالي
لن يقل عن  ٢٣٠دوالرًا على أقل تقدير،
م ــا يـعـنــي وص ــول الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة
لكلفة هذا امللف خالل عام ونصف عام
إلى نحو نصف مليار دوالر!

النفايات ال تلبي المعايير االوروبية وتركيا ترفض االستيراد (هيثم الموسوي)

علم
و خبر

تقرير

ع ــن ات ـه ــام ال ـح ــزب «ب ــاالن ـق ــاب على
وع ـ ــوده» إل ــى حـيــث يــريــد .ببساطة،
لــم يعد قتاله فــي ســوريــا هــو الهدف
ال ـ ــذي ي ـض ـعــه ف ــري ــق  14آذار نصب
عـيـنـيــه ،بـعــدمــا ب ــات ه ــذا ال ـق ـتــال من
ضمن معادالت إقليمية ودولية يدرك
الـجـمـيــع أن ـهــا أك ـبــر مـنـهــم .التسوية
ال ـتــي ت ـحـ ّـدث عـنـهــا الـسـيــد نصرالله
تبدو ،اليومّ ،
هم هذا الفريق الطامح
إلى حجز مقعد لنفسه في قطارها.

سياسة
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ميول ألمانية لدار الفتوى!
إلــى حــل سياسي انطالقًا مــن املدخل
الـحـقـيـقــي املـتـمـثــل بــان ـت ـخــاب رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» .ورأت ال ـك ـت ـل ــة ،عـقــب
اجتماعها األسـبــوعــي أمــس برئاسة
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة ،أن «ك ــام
السيد نصرالله يجب أن يستثمر في
امل ـكــان املـنــاســب لــاسـتـفــادة م ـنــه ،في
املوضوع األســاس ،انتخابات رئاسة
الجمهورية التي يعتبر التوافق فيها
وع ـل ـي ـهــا امل ــدخ ــل األسـ ـ ــاس لتحصني
لـبـنــان وحـمــايـتــه وزي ــادة مناعته في
مواجهة االخـطــار املحيطة واملحدقة
ب ــه» .ورأت أن «ذل ــك يـجــب أن يترافق
م ــع خ ـط ــوات عـمـلـيــة ل ـب ـنــاء ال ـث ـقــة من
خالل إزالــة أسباب التشنج والتوتير
ال ـتــي تـسـهــم فـيـهــا تـصــرفــات البعض
ومقارباتهم».

ي ـجــري ع ــدد م ــن عـلـمــاء دار ال ـف ـتــوى تـحـقـيـقــا ح ــول مــؤسـســة
«ب ـي ــرغ ـه ــوف» األمل ــان ـي ــة ال ـت ــي وق ـع ــت م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع دار
ال ـف ـتــوى بـشـخــص مـفـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـش ـيــخ ع ـبــد الـلـطـيــف
دريــان ،واتفاقية «العمل معا لتعزيز بناء السالم واالعتدال
فــي ل ـب ـنــان» .ويــأخــذ املـشــايــخ عـلــى املــؤسـســة الـنــاشـطــة حــول
العالم في نشر السالم والحقوق االنسانية ال سيما مساواة
امل ــرأة بــالــرجــل ،تـعــاونـهــا مــع مــؤسـســات يـهــوديــة .ويتهمون
َ
مستشاري دريان والرئيس
محمد السماك ورضــوان السيد،
فــؤاد السنيورة ،بالوقوف خلف االتفاقية بسبب عالقاتهما
األملانية.

ُ
فرجت على المفوضية ...والجمعيات
تبلغت الجمعيات املحلية والدولية الشريكة للمفوضية العليا لالجئني
فــي األمــم املتحدة العاملة فــي الـجـنــوب ،بــأنــه بــات فــي إمكانها تقديم

مشاريعها مـجــددًا للمفوضية لدعمها وتمويلها لصالح النازحني
السوريني .وكانت املفوضية عممت على هذه الجمعيات في وقت سابق
بأنها مضطرة لوقف التمويل وتقليص التقديمات بسبب األزمة املالية
وخفض هبات الدول املانحة .التعميم الجديد جاء بعد اإلنفراج املالي
الذي أنتجه ضخ  3مليارات دوالر لصالح برامج املفوضية للنازحني
السوريني في أماكن إقامتهم في لبنان ودول الجوار السوري.

تبديالت في «أمل» جنوبًا
ً
لــم يكمل محمد ترحيني شـهــره الثامن مـســؤوال تنظيميًا إلقليم
الـجـنــوب فــي حــركــة ام ــل حـتــى ص ــدر ق ــرار مــن ال ـق ـيــادة بــاسـتـبــدالــه
بباسم ملــع .وقــد خلف ترحيني النائب هاني قبيسي الــذي تولى
هــذا املنصب لـسـنــوات عــدة ،وتــرافـقــت استقالته منه مــع شائعات
ً
عن خالف تنظيمي داخلي .ويعلق حركيو الجنوب آماال على ملع،
الـكــادر العتيق في أمــل وصهر امــام النبطية الشيخ عبد الحسني
صادق ،لتقديم اداء اكثر فعالية من ترحيني الذي لم يستطع ملء
فراغ قبيسي.

