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سياسة
قضية اليوم

حزب الله قبل االنسحاب الروسي وبعده :مع عون
االنسحاب الروسي من سوريا ،سيترك تداعيات مباشرة على ايران وحزب الله .ما يعني لبنان هو السؤال عما تحمله اي
عودة مفترضة لحزب الله من سوريا الى لبنان واي تسوية سينحاز اليها الحزب؟
هيام القصيفي
ل ــم ي ـ ــأت اعـ ـ ــان روسـ ـي ــا س ـح ــب ج ــزء
كبير من جيشها املنتشر في سوريا
مـ ـ ـع ـ ــزوال ع ـ ــن م ـ ـسـ ــار طـ ــويـ ــل ي ـت ـع ـلــق
ب ـت ــرت ـي ــب الـ ــوضـ ــع ال ـ ـسـ ــوري ت ــزام ـن ــا
م ــع امل ـف ــاوض ــات الــدول ـيــة ح ــول الـحــل
الـسـلـمــي .واذا ك ــان الـتـفــاهــم الــروســي
ـ ـ االمـيــركــي ،منذ ان بــدأت مفاوضات
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــري ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة جـ ـ ـ ــون كـ ـي ــري
وسيرغي الفــروف منذ اشهر طويلة،
ق ـ ــد ان ـ ـتـ ــج هـ ــدنـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ال ت ـ ــزال
صــامــدة حتى االن ،وتصفها تقارير
غربية بأنها ترتيب يسبق التسوية
حــول مصير الــرئـيــس الـســوري بشار
االســد ،فــان تسارع االحــداث السورية
في االيام االخيرة ،بدأ ينذر بتطورات
اضــافـيــة تحملها املــرحـلــة املقبلة ،قد
تالمس لبنان في شق اساسي منها.
مــن الــواضــح بحسب املـعـطـيــات التي
تنقلها التقارير الغربية الـتــي تصل

ّ
تتضمن اتفاقًا
التسوية
على قتال واشنطن وموسكو
وحلفائهما لداعش
جهات لبنانية مطلعة ،فــان الخطوة
ال ــروسـ ـي ــة غ ـي ــر املـ ـف ــاجـ ـئ ــة ،ج ـ ــزء مــن
ال ـتــرت ـي ـبــات امل ـيــدان ـيــة ال ـت ــي س ـتــؤدي
ت ــدري ـج ــا ال ـ ــى ت ـس ــوي ــة ح ـ ــول ال ـح ــرب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .وال ـ ــوص ـ ــول ال ـ ــى ت ـســويــة
نهائية او شبه نهائية ،سيعني في
شـكــل مــن االش ـكــال ان تـتــركــز االنـظــار
مجددا على حزب الله ،كأحد عناصر
الصراع في سوريا.
فالتفاهم االمـيــركــي الــروســي ،تعامل
م ــع جـمـيــع ال ـق ــوى ع ـلــى االرض وكــل
الــدول الداعمة لها ،من منظار واحــد:
ض ـ ـ ــرورة الـ ــوصـ ــول ال ـ ــى ح ــل ش ــام ــل،
يـ ـب ــدأ ب ــوق ــف اطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ويـنـتـهــي
بـمـســار سـلـمــي ،وك ــل مــن يـعــرقــل هــذا
امل ـس ــار سـتـقــف ف ــي وج ـه ــه الــدول ـتــان
الراعيتان لهذا التفاهم .من هنا كانت
لهجة واشـنـطــن والــرئـيــس االمـيــركــي
باراك اوباما شديدة تجاه السعودية
وتــركـيــا ،ومنعهما مــن اي تــدخــل مع
الـتـنـظـيـمــات ال ـســوريــة ال ـتــي تدعمها

ّ
متمسك بـ»السلة الكاملة» مهما كانت تسويات سوريا (مروان طحطح)
حزب الله
ُ
ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــان .ومـ ـ ــن هـ ـن ــا ايـ ـض ــا ت ـف ـهــم
الخطوة الروسية بانها عنصر ضغط
عـلــى الـنـظــام ال ـس ــوري ،وال سيما في
ظ ــل ال ـت ـجــاذب ب ــن مــوسـكــو ودمـشــق
ع ـلــى خـلـفـيــة ت ـصــري ـحــات امل ـســؤولــن
السوريني االخيرة املتعلقة بالسيطرة
السورية ومصير االسد،
على االراضي ّ
لكن بقدر ما تمثل الخطوة الروسية
عنصر ضغط على الـنـظــام الـســوري،
برغم كل محاوالت النفي ،فانها ايضا
يمكن ان تكون ايضا عنصرا ضاغطا

على ايــران وحزب الله .وال يعني ذلك
ان الـتـفــاهــم االمـيــركــي الــروســي حــول
اي تــرت ـيــب او ت ـســويــة يـعـنــي اع ـطــاء
املـعــارضــة الـســوريــة كــل مــا تطلبه او
تغليب انتصارها وسيطرتها ،ال بل
ان ــه يـعـنــي ت ـص ــورا شــامــا يـعـنــي كل
املجموعات واالفرقاء في سوريا ،وفي
مقدمهم الجيش السوري الذي توليه
موسكو عناية خاصة تؤهله ملرحلة
ما بعد االسد.
ف ــي الـتـســويــة امل ـق ـتــرحــة ،ثـمــة مرحلة

اس ــاس ـي ــة ت ـت ـع ـلــق بـ ـض ــرب ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء كــل
منهما ـ لتنظيم «داعــش» في مناطق
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاره ـ ــم .وهـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة بـ ــدأ
االسـتـعـ ّـداد لها على مستويات عــدة،
وس ـت ـمــثــل جـ ــزءا اس ــاس ـي ــا م ــن مـســار
فرض حل نهائي لسوريا .واالسابيع
امل ـق ـب ـلــة س ـت ـح ــدد اي ـض ــا وج ـه ــة ه ــذه
العلمية.
وفيما تتوالى الخطوات التنفيذية
لتفاهم كيري ـ ـ الفروف على الساحة

الـ ـس ــوري ــة ف ــي االش ـ ـهـ ــر ،ان ل ــم يـكــن
االسابيع املقبلة ،فان لبنان سيكون
عـ ـل ــى ت ـ ـمـ ــاس مـ ـب ــاش ــر مـ ــع ال ـت ـط ــور
ال ـ ـسـ ــوري ،اذ إن ن ـض ــج ال ـت ـس ــوي ــة ـ ـ
املتضمنة اتفاقًا على آليات محاربة
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ـ ـ ـ يـعـنــي اي ـض ــا ان
حـ ــزب ال ـل ــه سـيـنـكـفــئ الـ ــى ل ـب ـنــان او
بالحد االدن ــى سيعيد انـتـشــاره في
س ــوري ــا ،حـيــث الـتــوقـعــات تـ ّ
ـرجــح ان
يعيد تمركزه على الحدود اللبنانية
ـ ـ الـســوريــة .ولـيــس مــن املبكر مطلقا

تقرير

تذليل «عوائق» خطة النفايات :التنفيذ غدًا؟
هديل فرفور
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ُي ـب ــاش ــر تـنـفـيــذ خطة
النفايات غـدًا ،بحسب ما صـ ّـرح وزير
البيئة محمد املشنوق أمس ،إذ قال إنه
«سيتم تنفيذ الخطة خالل  48ساعة».
َ
حتى اآلن ،لم ُيعلن رسميًا موعد تنفيذ
الخطة .مصادر رئيس الحكومة تمام
س ــام ،ت ـقــول إن الـسـبــب هــو «انـتـظــار
االنتهاء من التحضيرات اللوجستية
ّ
واألمنية» ،فيما تقول مصادر مطلعة
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» إن امل ـن ــاق ـش ــات ال ت ــزال
قــائـمــة مــع بـلــديــة ب ــرج حـ ّـمــود وحــزب
الطاشناق «الذين يطالبون باملزيد من
ّ
حة إلى أن
االمتيازات والحوافز» ،ملم ّ
املباشرة بتنفيذ الخطة متوقف على
ّ
«التعهد بعدم اعتراض أهالي املنطقة
على إعادة فتح املكب والقبول بإقامة

مطمر صحي مؤقت هناك».
وعلمت «األخبار» أن سالم اجتمع أمس
مع وفد من «الطاشناق» ،ونقلت مصادر
رئيس الحكومة أنه جرى التوافق على
بعض «الحوافز» اإلضافية ،من ضمنها
«وع ـ ٌـد» بالحصول على مرسوم يجيز
إقامة مرفأ سياحي عند األمالك العامة
البحرية التي تقع قبالة املنطقة ،إضافة
إلى مبلغ  50مليون دوالر.
وكان سالم قد اجتمع أول من أمس مع
قادة القوى العسكرية واألمنية ،وطلب
منهم مواكبة الخطة الشاملة للنفايات
و«ات ـخــاذ جميع التدابير الــازمــة ملنع
أي مـحــاولــة لــإخــال بالنظام ال ـعــام»،
مــا يعني عمليًا أن «التحضيرات» ،أو
ّ
التريث
ربما «العوائق» التي استلزمت
ُببدء تنفيذ الخطة قــد انتفت ،بما أنه
أنجز «اإليعاز» األمني وجرى التوافق

مع ّ
«القيمني» على برج ّ
حمود ومنطقة
الجديدة.
ماذا عن بقية املناطق؟
فــي ه ــذا الــوقــت ،وفـيـمــا يـجــري الــرهــان
ع ـل ــى «خ ـ ـجـ ــل» الـ ـتـ ـح ــرك ــات الـشـعـبـيــة
وعجزها عــن التصدي ملواجهة القرار
ال ـح ـكــومــي ،ت ـقــوم حـمـلــة إق ـف ــال مطمر
ال ـن ــاع ـم ــة ب ــ»ت ـع ـب ـئ ــة» أه ــال ــي ال ـب ـل ــدات
امل ـح ـي ـط ــة ،ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـيــر نــاشـطــي
الحملة «للوقوف في وجــه أي شاحنة
متجهة نحو مدخل املطمر».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تـسـتـعـ ّـد خـلـيــة «أزم ــة
ال ـ ـشـ ــوي ـ ـفـ ــات» ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار عـبــر
«اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات أخـ ـ ــرى تـخـتـلــف عن
االحـتـجــاج» ،وفــق ما يقول العضو في
الخلية املحامي عماد القاضيُ .يشير
األخير إلى «أنها لن تكون املــرة األولى
الـتــي سنكسر فيها ال ـقــرار الحكومي،

س ـبــق أن ك ـســرنــا ق ـ ــرار ال ـتــرح ـيــل عبر
االستناد إلى اتفاقية بازل ،وما سنقوم
بــه لكسر هــذا الـقــرار هــو االسـتـنــاد الى
إت ـفــاق ـيــة ب ــرش ـل ــون ــة» .امل ـق ـصــود بـكــام
القاضي هو العمل على إحراج السلطة
أمـ ــام ال ـه ـي ـئــات وامل ـج ـت ـم ـعــات الــدول ـيــة
ع ـبــر تــذك ـيــرهــا بــاالت ـفــاق ـ ّيــات الـبـيـئـيــة
الـتــي أبــرمـتـهــا ،فلبنان وق ــع عــام 1976
اتفاقية برشلونة املعنية بحماية البيئة
الـبـحــريــة واملـنـطـقــة الـســاحـلـيــة للبحر
املتوسط.
اعتراض أهالي الشويفات على مطمر
«الـكــوسـتــابــرافــا» يـعــود إلــى اعتبارهم
أن مــديـنـتـهــم «ب ــات ــت مـنـكــوبــة بـيـئـيــا»،
بحسب القاضي الــذي ُيشير إلى «أننا
م ـح ــاص ــرون بـمـطـمــر ال ـنــاع ـمــة ومــركــز
ّ
مصب
معالجة الـنـفــايــات ،إضــافــة إلــى
ً
نـ ـه ــر ال ـ ـغـ ــديـ ــر» ،مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :لـ ـ ــو ك ــان

املطمر مخصصًا لردم العوادم وفق ما
يزعمون ،فلماذا لم تستخدم الحكومة
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـك ـ ـسـ ــارات امل ـخ ـص ـص ــة لـ ــردم
العوادم التي أشارت إليها في القرارات
ال ـســاب ـقــة؟» .يـنـطـلــق ال ـقــاضــي م ــن هــذا
التساؤل ليشير إلى أن إقامة املطمر لن
تـكــون بالشكل الصحي املــزعــوم ،وهو
م ــا سـيــؤثــر بــأهــالــي ال ـشــوي ـفــات وب ــرج
البراجنة وأهالي طريق املطار وبـ ّ
ـرواد
مبنى املطار نفسه.
مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـركـ ـ ــات امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة
االح ـت ـج ــاج ـي ــة؟ ي ـج ـيــب ب ـ ــأن «الـ ـن ــاس
ّ
يتحركون عندما تجري ترجمة الخطة
ع ـل ــى األرض ،ح ـت ــى اآلن هـ ــي م ـجــرد
قــرار ،وعملنا يقتضي االعـتــراض على
ال ـ ـقـ ــرارات ع ـنــدمــا ي ـج ــري ال ـع ـمــل على
تطبيقها».
لكن لــوزيــر البيئة ّرد مغاير ،إذ صـ ّـرح

