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النظام الطائفي في لبنان« :فالج ال تعالج» ...والنفايات ت�شهد

عين الحلوة...
في انتظار «ر ّد اللينو»

 روزانا ر ّمال

يوسف الصايغ
ال تزال تداعيات اغتيال قائد كتيبة شاتيال العقيد طالل
بالونة المعروف بـ «األردن ��ي» ومرافقه ،ترخي بظاللها
ع�ل��ى مخيم ع�ي��ن ال �ح �ل��وة ،ح�ي��ث ت �س��ود ح��ال��ة م��ن التوتر
تفجر األوضاع بعد سلسلة من
األمني ،وسط مخاوف من ُّ
االغتياالت واألحداث األمنية التي شهدها المخيم في اآلونة
األخيرة ،ما ينذر باحتمال عودة المسلسل األمني إليه.
ووس ��ط م�ع�ل��وم��ات ت�ش�ي��ر إل��ى أنّ ال��وض��ع ي�ت�ج��ه نحو
التصعيد ،لفتت مصادر فلسطينية إلى أنّ العميد محمود
عبد الحميد عيسى المعروف بـ «اللينو» أبلغ ذوي العقيد
«األردن��ي» أ ّن��ه لن يقبل إال ب��رأس مسؤول مجموعة «جند
الشام» بالل ب��در ،ال��ذي بات يترقب «ال��ر ّد المنتظر» على
اغتيال األردني ،ولهذه الغاية استنفر قواته التي تساندها
مجموعات من «فتح اإلسالم» بقيادة أسامة الشهابي ،في
مواجهة استنفار في صفوف حركة «فتح» والمسلحين
المحسوبين على «اللينو».
وكشفت مصادر لـ «البناء» أنّ «المهاجمين لم يكونوا
مقنعين ول��م تكن رؤوس�ه��م أو وجوههم مغطاة» ،خالفا ً
إلف ��ادات ال�ش�ه��ود ال��ذي��ن ذك ��روا أنّ المنفذين ال��ذي��ن تمت
رؤيتهم بالعين المج ّردة هم من مجموعة بالل بدر ،الذي
كان موجودا ً بنفسه وكان يوجد إلى جانبه ك ّل من( :ع ن)
(س ح).
وف��ي سياق متصل ،أش��ارت مصادر متابعة لـ «البناء»
إلى أنّ بدر «قام بتنفيذ عملية اغتيال األردني بهدف توجيه
رسالة مباشرة إلى اللينو في ظ ّل ما ُيحكى عن عودة قريبة
لألخير لتولي المسؤوليات األمنية داخل المخيم ،لمواجهة
القوى المتشدّدة وفي مقدمها جماعة بالل بدر حيث وقعت
سلسلة من االشتباكات في وقت سابق بين جماعتي اللينو
وب��در ،التي تسعى ،بالتعاون مع باقي القوى المتشدّدة،
إلى إحكام قبضتها على األحياء الخاضعة لسيطرتها داخل
عين الحلوة ،بعد تنامي نفوذها العسكري».
ي��ذك��ر أنّ ال��رواي��ة الرسمية لعملية اغ�ت�ي��ال «األردن ��ي»
جاءت على لسان نائب قائد األمن الوطني الفلسطيني في
لبنان اللواء منير المقدح بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية
وال�ق��وى اإلسالمية ف��ي المخيم ،حيث كشف أنّ العملية
نفذها أربعة أشخاص كانوا على متن دراجتين ناريتين،
موضحا ً «أنّ المنفذين كانوا يغطون ج��زءا ً من وجههم،
وقد أطلقوا النار على العقيد في منطقة كنا نعتقد أنها أكثر
مناطق المخيم أمناً ،كونها تابعة لحركة فتح وينتشر فيها
عدد كبير من عناصر األمن».
ك��ذل��ك أش��ار ال�م�ق��دح إل��ى أنّ «م��ن ق��ام��وا بتنفيذ عملية
االغتيال هم من داخل المخيم ،خصوصا ً أنه من الصعب
ألي شخص م��ن خ��ارج المخيم أن يدخله أو ي�خ��رج منه
إال ب�ع��د ال �م��رور ع�ل��ى ن �ق��اط تفتيش ت��اب�ع��ة ل �ق��وات األمن
الفلسطيني».
ولفت إلى أنّ الفصائل شكلت لجنة للتحقيق في عملية
االغتيال وتعمل على متابعة كاميرات المراقبة واستجواب
الشهود وجمع األدل ��ة ،حيث توجد أكثر م��ن  20كاميرا
مراقبة في منطقة العملية لمعظم الفصائل ،مشيرا ً إلى
أنه «لم ُيعتقل أحد حتى اللحظة ،وفي حال ثبات األدلة في
حقّ أي شخص سيتم رفع الغطاء عنه واعتقاله فوراً ،ليتم
المختصة لمحاكمته».
تسليمه إلى الجهات اللبنانية
ّ

ن�شاطات

تابع المهتمون بتغيير النظام السياسي اللبناني من
هيئات ناشطة في المجتمع المدني ومثقفين غير منضوين في
التنظيمات الطائفية ونخب تعتقد أنّ فرصة بناء دولة عصرية
حديثة في لبنان تبدو ممكنة ،بعناية ،كيفية تفاعل شرائح
الرأي العام اللبناني مع أزمة النفايات وما تختزنه من عبر
وعناوين ومعان تتصل بقضية التغيير.
تبدأ المسيرة مع أزمة النفايات في كونها نفقا ً خاصا ً حفره
أهل السياسة من خارج القنوات القانونية والدستورية التي
أناطت المسؤولية عن النظافة في ك ّل نطاق بلدي بالبلدية
المعنية ،وبقوة التدخل السياسي سلبت الصالحيات من
البلديات من دون موافقتها مؤسسات منتخبة وفقا ً لتفويض
قانوني من الناخبين في نطاقها من ضمنه مسؤوليتها عن
النظافة وجرت دفعة واحدة سلسلة مخالفات جسيمة تطال
تجاوز الصالحية بقيام مجلس اإلنماء واإلعمار والهيئة العليا
لإلغاثة بتفويض من مجلس ال��وزراء وكلهم ال يملك تفويضا ً
من البلديات التي تع ّرضت للعدوان على صالحياتها ،فو ّقعت
عقودا ً بالنيابة عنها بجريمة انتحال صفة وتزوير إرادة ،بحيث
أنّ أي إخالل في تنفيذ الموجبات في نطاق بلدية معينة من
جانب الشركة ولو تركت ك ّل نفاياتها دون معالجة أو تجميع،
ال تملك البلدية أي آلية قانونية للمحاسبة والمراجعة على عقد
يفترض أنه ينفذ لحسابها وتدفع تكاليفه من موازنتها.
إنّ المخالفة التي ال تق ّل أهمية وتعادل جرم اختالس أموال
البلديات التي ُحدّد سعر معالجة ك ّل طن من النفايات على
نفقتها من دون مشورتها وحرمت حتى من ح� ّ
�ق تلقيه من
حساباتها لدى وزارة المالية وتسديده مباشرة للشركة التي
تتلقى أموال البلديات قبل أن تقبض هذه البلديات مستحقاتها
المتراكمة التي تتهرب الحكومة من توزيعها ،بينما ال تتأخر
شهرا ً على الشركة في السداد.

(مديرية التوجيه)

بمناسبة انتهاء مه ّماته الديبلوماسية في لبنان ،زار الممثل
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي روس ماونتن رئيس الحكومة
تمام سالم وكانت مناسبة لعرض التطورات في لبنان والمنطقة .كما
زار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعورن والمدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم.
التقى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة
السفير العراقي علي عباس بندر العامري وعرض معه التطورات.
بحث قائد الجيش العماد جان قهوجي مع سفيرة هولندا
هاستير سومسن األوضاع األمنية والعالقات بين جيشي البلدين.
ثم عقد الجانبان اجتماعا ً في قاعة اإليجاز في حضور أعضاء اللجنة
العليا إلدارة مشروع التعاون العسكري المدني  CIMICوالفريق
اللبناني الهولندي المشترك ،ت ّم خالله استعراض المساعدات
الهولندية وم��ج��االت التعاون المستقبلية ف��ي إط��ار المشروع
المذكور.
وكان قهوجي استقبل النائب هادي حبيش على رأس وفد من لجنة
مهرجانات القبيات ،توجه بالشكر إلى قيادة الجيش على مواكبتها
األمنية إلنجاح هذه المهرجانات.
التقى المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه،
وفدا ً سودانيا ً برئاسة األمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين
العاملين في الخارج السفير حاج ماجد محمد السوار ،وعرض معه
أوض��اع الجالية السودانية في لبنان وش��ؤون الهجرة والتجربة
اللبنانية في هذا المجال.
استقبل المدير العام لقوى األم��ن الداخلي ال��ل��واء إبراهيم
بصبوص السفير األسترالي غلين ميلز يرافقه المستشار لدى السفارة
ماركو دوكمانوفيك وجرى عرض األوضاع األمنية العامة في البالد.
كما التقى بصبوص رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة
دو فريج على رأس وفد من اللجنة.

ابراهيم يسلم ماونتن درعا ً تقديرية

في قضية النفايات فوق جرائم سلب اإلرداة الشعبية والتعدي
على الصالحيات وتجاوزها وتزوير اإلرادة واالختالس جريمة
بيئية موصوفة حيث يجمع الخبراء على تخلف الطريقة المعتمدة
في معالجة النفايات وعدوانيتها على البيئة ،فالطمر هو الطريق
األقصر لتسميم التربة والمياه الجوفية وإنتاج زراع��ي موبوء
وهواء ملوث في بلد مساحته الجغرافية ضيقة ومساربه المائية
الجوفية متالصقة وطبقاته الصخرية هشة في المناطق المكتظة
بالسكان التي تقع على الساحل أو في تجويف سهلي يمثله البقاع
بين سلسلتي جبال ما يجعل انتشار التلوث في الجغرافيا اللبنانية
بفعل طمر النفايات وصفة سريعة لخراب التربة والمياه والهواء.
قضية النفايات هي مثال نموذجي على كيفية تتشكل المافيا
المالية السياسية وكيف تكون عابرة للخصومات فصندوق
الشركة وفقا ً لقادة حملة االحتجاج على الحكومة وسياساتها
البيئية ،يفيض بعائد يتخطى ضعف الكلفة ويتولى تنظيم
االحتفاالت االنتخابية للوائح متنافسة ويتولى تمويل الماكينات
االنتخابية وتمتلئ لوائح العمل مع الشركة بأسماء إعالميين
وحقوقيين وشخصيات عامة كمستشارين يتلقون مبالغ مالية
بناء على طلب مرجعيات لها حصص من ع��ائ��دات الشركة
المخصص للمال السياسي كما يقول أرك��ان حملة
وصندوقها
َّ
«طلعت ريحتكم» التي ق��ادت اعتصام األم��س ق��رب السراي
الحكومية.
في قضية النفايات وانسدادها ،راهن الناشطون على انفجار
الغضب الشعبي العابر للطوائف والوالءات السياسية لم ينجح
الرغيف في تحقيقه في قضية سلسلة الرتب والرواتب ،وراهنوا
أنّ ما شهدوه من انتفاضة إلزال��ة أو إقفال مطمر الناعمة هو
عالمة لبداية صحوة تخرج الناس من تحت تأثير منوم الطائفية
ومخدرها .وجاءت وقفة أهالي إقليم الخروب احتجاجا ً على قرار
يفترض أنه صادر بتغطية من مرجعيتهم السياسية والطائفية
لترفع منسوب األمل بتحول نوعي قيد الحدوث في مزاج المواطنين
وطريقة اتخاذهم قرار التصرف ورسم سلوكهم السياسي.
يدعو متابعون للحركات االحتجاجية المماثلة التي شهدها

لبنان مرات عديدة منذ بداية الحرب األهلية ومنذ الطائف بصورة
خاصة إلى عدم المبالغة في التفاؤل ،فحدود هذه اإلرهاصات هي
الشكوى والبكاء على حضن األم التي تمثلها المرجعية الطائفية
لك ّل جماعة والتدقيق في الحراك يكشف ببساطة هشاشة تعبيره
عن محاسبة القيادة السياسية والطائفية .فتحرك إقليم الخروب
مثالً ،لم يذهب نحو مق ّرات المرجعيتين المعنيتين بالتمثيل
السياسي واالنتخابي للمنطقة بل إلى قطع الطريق التي عادة
تقطع في وجه الخصم أو المنافس الطائفي الذي يتض ّرر من قطع
طريق الجنوب ،وال يستبعد المتابعون أن يكون ثمة رضا من
المرجعيات السياسية والطائفية في قلب لعبة توجيه الرسائل
س��واء لتغيير م��ع��ادالت م��ال النفايات وتوزيعه ،أو سياسيا ً
للمعنيين من الخصوم بفتح طريق الجنوب أو لوزير الداخلية
المعني بحماية نقل النفايات وفتح الطرقات ،ويسجل المتابعون
والمهتمون غياب أي ظاهرة جامعة حقيقية ووزان��ة للبنانيين
من مناطق وطوائف مختلفة عن الساحة كما يسجلون من قياس
مزاج الرأي العام وفقا ً الستطالعات رأي تجاهلت قضية النفايات
متخصصة سألت عن رأي ك ّل شريحة طائفية
وأجرتها مراكز
ِّ
بقيادتها وجاءت النتائج متطابقة مع ما كانت عليه قبل أزمة
النفايات.
في صالوناتهم يتحدث اللبنانيون لغة واحدة فيصفون أزمة
النفايات كتعبير عن نظام زبالة ،ويتفاعلون بين الضحك والج ّد
مع حملة «طلعت ريحتكم» التي تشغل شبكات التواصل ،لكنّ
نزولهم إلى الشارع شيء آخر فله قضية واحدة تستحق وهي
اشتغال «سنسور» التوتر الطائفي والمذهبي.
يخلص المتابعون إلى القول إنّ النظام الطائفي القائم على
التقاسم الوظيفي للمال العام بين أركانه فوق الخالفات كنظام
مالي عابر للطوائف ال يماثله شارع عابر للطوائف وال يزال هذا
النظام متحكما ً بلعبة الشوارع يضعها في وجه بعضها البعض
ساعة يشاء ويهدئ من غضبها وتوترها منعا ً لالنفجار ساعة
يشاء ،والقضية هي أمن النظام وليس أمن البلد.
النيابة العامة المالية تحركت فهل تكمل؟

نقل أحد
المق ّربين من نائب
بارز عنه قوله إنه
راض تماما ً عن
نشاط نجله الذي
بدأ في الفترة
األخيرة يمارس
دوره كوريث
سياسي على
الصعيد العائلي،
الفتا ً إلى أنّ هذا
الرضا من شأنه أن
يشجع الوالد على
تسريع إجراءات
تسليم الوريث
مقاليد القيادة
الحزبية ،مشيرا ً
إلى أنّ هذا األمر
قد ال يتع ّدى أواخر
العام الحالي...

ت�أجيل جل�سة مجل�س الوزراء �إلى الخمي�س والحكومة تراوح في دائرة الحلول الوهمية لملف النفايات
طغى ّ
ملف النفايات على ما عداه من الملفات السياسية
وعلى المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة تمام سالم
مع ال��وزراء الذين التقاهم في السراي الحكومية ،فيما
أكدت اللجنة الوزراية المكلفة متابعة ملف النفايات على
القرارات التي اتخذت ليل أول من أمس االثنين ومراحل
التنفيذ ،وأبدت ارتياحها إلى سير العمل ،وتق ّرر أن تعقد
اللجنة جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم،
ما يعني عمليا ً عدم الوصول حتى اآلن إلى ح ّل ألزمة
النفايات التي ال تزال ت��راوح مكانها في دائ��رة الحلول
الوهمية.
وكان سالم استقبل وزير االتصاالت بطرس حرب الذي
قال بعد اللقاء« :من الطبيعي أن أجتمع مع دولة الرئيس
سالم في هذه المرحلة المليئة باإلحباطات ،بدءا ً من إحباط
في النفايات وإحباط في آلية عمل الحكومة ومصالح
الناس ،وحاليا ً البلد كله مرتبط باالتفاق السياسي .ومن
يتمسك فريق من
المؤسف أن تصل البالد إلى هنا وأن
ّ
الناس أو من القوى السياسية بمطالب شخصية وفئوية
حزبية ،فيما البلد كله في خطر ،وهو ما يدعو إلى مواجهة
هذه المطالب بعدم إيقاع البلد في مشاكل أكبر وأبعد من
ذلك».
وأض��اف« :في موضوع النفايات ،بعد الجهود التي
بذلت والتي شاركت فيها معظم األطراف السياسية ،يبدو
أنّ هناك توجها ً إليجاد ح ّل ،ونأمل أن يت ّم التوافق النهائي
اليوم على هذا األمر ،وأن تكتمل القضية وترفع النفايات
من الشوارع ويتوافر لها الح ّل الجدي ،في انتظار أن ينتهوا
بعد ذلك من ك ّل المعامالت اإلدارية والقانونية والمزايدات
والمناقصات».
وتابع« :في موضوع مجلس ال��وزراء ،القضية ال تزال
عالقة ،وبكل أسف أعلن أنه ما من عمل جدي لحلحلة هذه
القضية ،والطرف الذي يطالب بتعطيل مجلس ال��وزراء
متمسك ومتشبث بموقفه ،بصرف النظر عن نتائج هذا
ِّ
الموقف على الصعيد الوطني وعلى صعيد مصالح البلد
ومصالح الناس ،وهذا أمر خطير».
ولفت إلى «أنّ جلسة الخميس المقبل ستشكل منعطفاً،
إما أن يتعاطى األط��راف المعنيون بجدية وبمسؤولية
ونجد ح�لاً لهذه القضية ،وك � ّل قضية تطرح في وقتها
وفي استحقاقها من دون استباق األم��ور ،ولنخرج من
جو الضغط واالبتزاز السياسي ،وإال فليتحمل ك ّل واحد
مسؤولياته».

اجتماعات المتابعة

قهوجي وسفيرة هولندا

خفايا
خفايا

وترأس سالم اجتماعا ً للجنة غرفة العمليات المتفرغة
في مجلس اإلنماء واإلعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية
لمعالجة موضوع النفايات ،في حضور وزي��ر البيئة
محمد المشنوق الذي أشار إلى أنّ الرئيس سالم «أطلق
خالل االجتماع أعمال غرفة العمليات في مجلس اإلنماء
واإلعمار ،وت� ّم تحديد المه ّمات والمتابعات الضرورية
لتطبيق القرارات التي اتخذت» .وقال« :اآلن المجال مفتوح
للعمل وليس للكالم ،ويفترض أنّ هذه األمور ستتابع في
غرفة العمليات ،وسيتم التنسيق في مختلف المواضيع
وسيكون التقرير مرفوعا ً لدولة الرئيس لمتابعته مع هذه
اللجنة».
كما ت��رأس عصرا ً اجتماع اللجنة ال��وزراي��ة المكلفة
متابعة ملف النفايات الصلبة في حضور وزير الزراعة
أكرم شهيب ،وزير المال علي حسن خليل ،وزير الصناعة
حسين الحاج حسن ،وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق ،وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دي
فريج ووزير البيئة محمد المشنوق.
واث��ر االجتماع أدل��ى أمين سر اللجنة ال��وزي��ر محمد
المشنوق بالبيان اآلتي« :تابعت اللجنة الوزارية المكلفة
بملف النفايات اجتماعها اليوم ،وأكدت على القرارات التي
اتخذت ليل أمس االثنين ومراحل التنفيذ ،وأبدت ارتياحها
إلى سير العمل الذي سيستكمل بإجراءات إضافية أعطيت
التعليمات بشأنها لغرفة العمليات في مجلس اإلنماء
واإلعمار ،وتق ّرر أن تعقد اللجنة جلسة عند الساعة الرابعة
من بعد ظهر الغد (اليوم)».
واستقبل س�لام وزي��ري ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد
درباس والشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي.
ورأى درباس بعد اللقاء «أنّ األزمة السياسية ما زالت

المتظاهرون يفترشون األرض في وسط بيروت

سالم مترئسا ً اجتماع لجنة إدارة النفايات في السراي
على حالها دون أي احتمال للتقدم ،لكننا لمسنا أيضا ً
ورش��ة العمل التي يقودها دول��ة الرئيس دون كلل في
معالجة األمور الحياتية الملحة ،وأولها مسألة نفايات
بيروت .وقد عقد اجتماعات طويلة وما زالت مستمرة من
أجل تخليص بيروت من هذه األزمة التي هي في حقيقتها
نتيجة طبيعية للشلل الحكومي الذي يزحف على أوصال
الدولة رغم ك ّل شيء ،سواء كانت الحكومة في حالة عمل
ّ
تكف لحظة واحدة
طبيعي أو ال ،فإنّ رئاسة الحكومة ال
عن متابعة شؤون المواطنين والتأكيد أنّ الدولة تبقى
موجودة برمزيتها وتراثها وتاريخها وحاجة الناس إليها
مهما كانت المواقف».
وع��ن إمكانية التوافق السياسي على ط��رح تأجيل
تسريح عدد من العمداء ،قال« :هذه مسألة فنية تقنية
عسكرية تعود لقيادة الجيش ووزارة الدفاع ،وتأجيل
التسريح أمر ال يعود إلى مجلس الوزراء ،لسنا نحن من
يق ّرر تأجيل التسريح».
وقال الحناوي« :التعيين هو األصل ،ولكن هناك مادة
قانونية هي المادة  54أو  55في قانون الدفاع تقول
بتأجيل التسريح إذا لم نتوافق على تعيين أصيل ،وهذا
حديث كل المكونات السياسية».
واستقبل س�لام أي��ض�ا ً وزراء اإلع�ل�ام رم��زي جريج،
والسياحة ميشال فرعون ،والعمل سجعان قزي.
وقال قزي بعد اللقاء« :الرئيس سالم صامد ومنفتح على
ك ّل حوار بناء في أي موضوع ،شرط أال يكون هناك تعطيل
للعمل الحكومي ،وهو حريص على إيجاد ك ّل المخارج لك ّل
المشاكل واجتماعات اللجنة الوزارية لمعالجة النفايات
دليل على إيجاد المخارج ،في حين تعذر إصدار قرارات
داخل مجلس الوزراء مجتمعاً.
بالنسبة إلى النفايات ،لقد سارت اللجنة خطوات متقدمة
وتنتظر بعض األجوبة النهائية كي تضع موضع التنفيذ
القرارات التي اتخذتها في اجتماعاتها المتواصلة».

(داالتي ونهرا)

«ريحة صفقاتكم أبشع
من ريحة الزبالة»

احتجاجا ً على م��وض��وع النفايات وعلى «الحلول
الوهمية» ،وتأكيدا ً على عدم القبول «بتمرير أي صفقة على
حساب صحتنا» ،نفذ ناشطون في حملة «طلعت ريحتكم»
التي انطلقت عبر مواقع التواصل االجتماعي ،اعتصاما ً
ومسيرات تخللها إقفال طرق في وسط بيروت ،معتبرين
أنّ «ك ّل ما صدر عن وزير البيئة مرفوض جملة وتفصيالً،
إذ أنّ خطره يفوق خطر تراكم النفايات في الطرق».
ورفع المعتصمون شعار «ال للحرق ال للمطامر ال لردم
البحر ،نعم للفرز من المصدر ،نعم للجمع والترحيل ،نعم
للمعالجة».
وكان عدد من الناشطين تجمع منذ الصباح أمام ساحة
رياض الصلح مقابل السراي الحكومية وعلى مقربة من
مجلس النواب ،وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس
الوزراء ،التي لم تعقد.
ووسط أناشيد وهتافات ،دعت إلى «الثورة واستقالة
رئيس الحكومة تمام سالم ووزير البيئة محمد المشنوق،
وإسقاط الحكومة بأكملها» ،رفع المعتصمون الفتات
كتب عليها« :ريحة صفقاتكم أبشع من ريحة الزبالة»،
«قرفتونا طلعت ريحتكم»« ،اختنقنا بدنا نتنفس»،
«النفايات جمعت النواب فماذا يجمعهم النتخاب رئيس»،
«ال للحلول الوهمية نعم للحلول المستدامة».
هذا ورشق المعتصمون البيض باتجاه السراي وسط
هتافات« :إرحل».
بعد ذلك ،توجه المعتصمون بمسيرة من رياض الصلح
باتجاه أسواق بيروت ،م��رورا ً بشارع المصارف .ولدى
وصولهم إلى األس��واق ،افترشوا األرض قاطعين الطرق
أمام مرور السيارات ،ليعودوا بعدها إلى ساحة رياض
الصلح ،وينطلقوا مجدّدا ً في مسيرة إلى ساحة الشهداء ـ

ر�سالة دعم �سعودية لحكومة �سالم
أك���د السفير ال��س��ع��ودي في
ل��ب��ن��ان ع��ل��ي ع���واض عسيري،
«أنّ المملكة العربية السعودية
حريصة ك� ّل الحرص على أمن
لبنان واستقراره ومؤسساته
ال���دس���ت���وري���ة وف����ي م��ق��دم��ه��ا
ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي ت��ث��ق بحكمة
رئ��ي��س��ه��ا ووط��ن��ي��ت��ه وح��رص��ه
على المصلحة الوطنية العليا،
وتعتبر أنّ الحكومة هي ص ّمام
األم��ان وتعريضها للضغط في

هذه المرحلة الدقيقة قد ينطوي
على عواقب ليست في مصلحة
ل��ب��ن��ان ،كما أن��ه��ا تشجع كافة
القوى السياسية اللبنانية في
ك � ّل مناسبة على إب��ع��اد لبنان
عن التشنجات وتهدئة الساحة
الداخلية وتفعيل عمل الحكومة
لتتمكن بتضافر جهود وزرائها
من إيجاد حلول لألزمة الحالية
وت��س��ي��ي��ر ش����ؤون ال��م��واط��ن��ي��ن
وت��س��ل��ي��م األم���ان���ة إل���ى رئيس

جديد للجمهورية وفق األصول
الدستورية».
وأش�����ار ع��س��ي��ري ف���ي ب��ي��ان
وزعته السفارة في بيروت ،بعد
زيارته الرئيس سالم في السراي
الحكومية إل��ى أنّ ال��زي��ارة هي
«لتقديم التهنئة بعيد الفطر
ال��م��ب��ارك وللتشاور م��ع دولته
في األوض��اع الراهنة وللتعبير
ل��ه ع��ن دع��م المملكة لحكومته
وألجهزة الدولة كافة».

 ...وحشود تجتاز شارع الحمرا

مسجد محمد األمين ،حيث افترشوا األرض مجدداً.
وخالل االعتصام ،تحدث عدد من الناشطين ،فشدّدوا
على عدم القبول بحل ملف النفايات بطرق غير بيئية من
طمر غير صحي أو حرق يهدّد السالمة العامة ،داعين إلى
حلول بيئية من فرز وإعادة تدوير.
وح ّمل الناشطون «الحكومة ووزارة البيئة مسؤولية
عدم إيجاد ح ّل لموضوع النفايات ،وطالبوا المواطنين
بالخروج عن صمتهم والتحرك باتجاه قضاياهم ،مشدّدين
على «أنّ التحرك ليس فئوياً».
بعد ذلك توجه المتظاهرون إلى منزل الرئيس فؤاد
السنيورة في بلس ،قبل سلوكهم شوارع جون كينيدي
وعين المريسة وش��ارع الفنادق حيث قطعوا الطريق
مردّدين الشعارات.
وتابعوا سيرهم مخترقين ساحة ستاركو وش��ارع
فرنسوا الحاج وص��وال ً إل��ى ش��ارع المصارف فساحة
رياض الصلح ،حيث تجمعوا وشكروا القوى األمنية على
مواكبتها للمسيرة ،وأعلنوا عن انتهاء التحرك ،مؤكدين أنّ
األيام المقبلة ستشهد تحركات أخرى.

اعتراض موكب درباس

وفي طريقه إلى السراي الحكومية ،اعترض مجموعة
من الشبان سيارة وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس،
الذي أعلن في حديث إذاعي أنّ  15شخصا ً طوقوه ونعتوه
بـ«الحرامي» ورموه بالنفايات.
ولفت إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سالم ومدير عام
األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص تحدثا إليه ،مؤكدا ً
أنّ اإلجراءات الالزمة س ُت ّتخذ في ّ
حق المعتدين ولم يتم
شهر أي سالح عليهم.
وأكد درباس أنّ االعتداء عليه «هو اعتداء على هيبة
الدولة والمعتدون ال ينتمون إلى شعبنا أبداً» ،الفتا ً إلى
أنّ ما جرى يشبه ما حصل مع رئيس الحكومة أمام منزله
أول من أمس« ،وهكذا أحداث تقع عندما ينخفض مستوى
هيبة الدولة».

التغيير واإلصالح

ولم يغب موضوع النفايات عن أج��واء اجتماع تكتل
التغيير واإلصالح برئاسة العماد ميشال عون في الرابية،
إذ لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد
االجتماع إل��ى «أنّ خطة النفايات عندما وضعت عام
 2010لم تنفذ ،وجئنا أمام واقعة التمديد لشركة سوكلين
مجدداً ،واعترضنا في تكتل التغيير واإلص�لاح وطالبنا
بإجراء مناقصة ،وصوتنا بالحكومة وخسرنا التصويت.
وبعدها طلبنا خفض سعر سوكلين على األقل ،وطرحنا
الموضوع في الحكومة ،وقمنا بمراسالت عدة ،فتوصلنا
إلى مفاوضة سوكلين باألسعار ،ووافقنا على خفض  4في
المئة وعلى أساسه يمدّد لها ،ولكن اكتشفنا أنّ هذه الخطة
لم تطبق ووضع الكثير من الحجج ،ما دفعنا إلى أن نوجه
إلى الحكومة باسم التكتل  7رسائل .وفي الرسالة األخيرة
طلبنا من الحكومة وضع المناقصة على ج��دول أعمال
مجلس الوزراء وإجراء تحقيق بسبب عدم إجراء المناقصة
ومعرفة من المستفيد».
وأضاف« :وصلنا إلى الحكومة الحالية ،حيث أنّ وزير
البيئة محمد المشنوق وضع خطة وناقشناها ووافقنا
عليها لتكون هذه الخطة مرحلية للوصول إلى المراحل
التي كنا خططنا لها ،وهو وضع آلياتها وتاريخها ،وعلى
أساسها تعطى حوافز لمطمر الناعمة ،إال أننا اكتشفنا
أنّ المطمر توقف ،ودخل الموضوع االبتزاز السياسي
والتهديد اإلعالمي ،الذي طالنا في موضوع الحكومة،
وتبين أن��ه لم يطلب شيئا ً من الحكومة إال أنّ تطبق
قراراتها السابقة».
وتابع« :أقصينا في موضوع النفايات منذ عام 2010
ولم يؤخذ برأينا ،وتم السكوت عن هذا الملف ألنّ هناك
مستفيدين من ك ّل الهدر على حساب الخزينة ،ولكن هذه
قضية الناس ،ونحن معنيون بها وسنقف بجانبهم في ك ّل
مرة ألنّ إصابتهم هي إصابتنا».
وأردف« :إنّ الشراكة ليست انتقائية وليست بدفع
الضريبة من دون اإلنماء ،وباالستفادة من الهدر بالنفايات،
وتوزيع المنافع المالية فيها ،فالشراكة عندما تغيب
تصبح هناك مشاكل سياسية واقتصادية في البلد».

