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سياسة
تقرير

 showالنفايات

مسرحية فاشلة وممثلون فاشلون

على كل مواطن ْ
طبع صور
االجتماع األخير للجنة المال والموازنة
وبروزتها في الصالون ،وأرشفة
مواقف السياسيين الشجعان الذين
تعاقبوا على التصريح يومها؛ فال
شيء يمكن أن يختزل فساد الطبقة
السياسية وجشعها واستغباءها الرأي
العام أكثر من هذا االجتماع
غسان سعود
في طاولة الحوار يجتمع الصف األول
وال ـث ــان ــي ،م ــن امل ـســؤولــن عـ ّـمــا بلغته
األوض ــاع ،أمــا فــي اجـتـمــاع لجنة املــال
واملوازنة فحضر رؤساء مجالس بلدية
واتـ ـ ـح ـ ــادات ون ـ ــواب ووزراء وخ ـب ــراء
وغ ـي ــره ــم م ـم ــن ي ــرس ـم ــون مـجـتـمـعــن
ص ـ ــورة مـتـكــامـلــة ألخ ـط ـب ــوط ال ـف ـســاد
الذي ما عاد يشبع .ومقارنة الطاولتني
ّ
تبي أن املشكلة التي أظهرها اجتماع
«املال واملوازنة» أكبر بكثير من املشكلة
الـ ـت ــي ت ـظ ـه ــره ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـح ــوار
ّ
الوطني .فرئيس املجلس البلدي الذي
ينام مطمئن البال إلى إحراق شرطته
أكوام النفايات املكدسة وسط األحياء
ّ
مزهوًا
السكنية ،يذهب إلى االجتماع
بـنـفـســه بــوص ـفــه شـخـصـيــة مـحـتــرمــة
تستوجب التقدير ،ال فاسدًا أو مقصرًا
يستوجب املـحــاسـبــة .رئـيــس املجلس
الـبـلــدي ال ــذي يسهل شفط الــرمــال من
شــاط ـئــه وصـ ـ ّـب امل ـج ــاري ــر ف ـيــه يــذهــب
ليحاضر فــي الـعـفــة .زبــائــن «أيـشـتــي»
ال ــذي «تـسـلـبــط» عـلــى الـشــاطــئ املتني
يحاضرون في العفة .حزب الطاشناق
ال ــذي رعــى وسـ ّـهــل وواف ــق على إنشاء
م ـط ـم ــر بـ ـ ــرج حـ ـم ــود األول وال ـث ــان ــي
يحاضر في العفة .حتى رئيسة االتحاد
ميرنا ميشال املر التي حصرت نشاط
اتحادها بمنح رخص البناء تحاضر
في العفة .أما التيار الوطني الحر فهو
رم ــز ال ـع ـفــة ،واإلص ـ ــاح والـتـغـيـيــر مع
وقف التنفيذ :التيار الذي يملك أكثرية
ب ـل ــدي ــة ون ـي ــاب ـي ــة ووزاريـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي جـبــل
لبنان عارض خطة شهيب في مجلس
الـ ـ ــوزراء ،لـكـنــه لــم يـضــع فـيـتــو عليها،

ويقول اليوم إنه «ليس في اليد حيلة
ما دام ال يملك أكثرية بلدية ونيابية
ووزاريـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،وي ـف ـت ــرض بــامل ـت ـضــرريــن
املــراه ـنــن عـلـيــه أن يـنـتـظــروا بالتالي
انـتـخــاب الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون رئيسًا
لـيـتـغـيــر ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات فتتغير
األك ـثــريــة الـنـيــابـيــة وتـتـغـيــر الحكومة
وقانون االنتخابات البلدية واملجالس
ال ـب ـلــديــة ووزراء الــداخ ـل ـيــة وال ــزراع ــة
وال ـب ـي ـئ ــة ،وي ـص ـبــح ب ــاإلم ـك ــان تغيير
خطة النفايات من داخل املؤسسات .إال
أن بطل املسرحية ليس أيًا من هؤالء؛
دور ال ـب ـط ــول ــة ذه ـ ــب ه ـ ــذا الـ ـع ــام إل ــى
ّ
الجميل الــذي ال يبالي
النائب سامي
بشفط الــرمــل عند شاطئ نهر الكلب،
وال بـ ـص ـ ّـب س ـب ـعــة أن ــابـ ـي ــب م ـجــاريــر
عـلــى طــول شــاطــئ امل ــن ،وال بمخالفة
«أيـ ـشـ ـت ــي» ونـ ـح ــو ث ــاث ــن مـسـتـثـمـرًا
آخ ــري ــن ق ــان ــون األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة ،وال
ب ـت ـفــرج امل ـجــالــس ال ـب ـلــديــة املـحـســوبــة
عليه على تكدس النفايات في الشوارع
بــدل اسـتـحــداث معامل فــرز ومعالجة
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـج ـ ــل ،وال ب ـ ــرم ـ ــي الـ ـنـ ـف ــاي ــات
ع ـنــد ش ــاط ــئ بـ ــرج حـ ـم ــود؛ م ــا يعنيه
و»ي ـه ـس ـت ــره» ه ــو ك ـ ّـب ال ـن ـفــايــات عند
ّ
شاطئ الجديدة على نحو يعكر مزاج
صــاحــب إح ــدى شــركــات الـنـفــط .ولعل
«سامي البيئي» ال يعلم ،إال أن الــرأي
ال ـع ــام يـعـلــم ج ـي ـدًا ،أن والـ ــده الــرئـيــس
ّ
الجميل كان يؤمن بتبليط البحر
أمني
قـبــل أن تـخـطــر ال ـف ـكــرة ب ـبــال الــرئـيــس
رف ـيــق ال ـح ــري ــري .وف ــي وق ــت ك ــان فيه
سامي ينصب خيمته عند مدخل مكب
الجديدة ،كان املواطنون يتوافدون إلى
واجهة املــن البحرية التي رعــى والــده
ردمها (بصخور جبال متنية ال تزال
ّ
مشوهة) وتبليطها وبيعها ملستثمر
ّ
خـلـيـجــي أنـشــأ مـشــروعــا سكنيًا فيها
اللبناني ال ـعـ ّ
ّ
ـادي أن
ال يمكن املــواطــن
يحلم بشراء شرفة فيه ،ال شقة كاملة.
هنا ثمة حقائق كثيرة ينبغي اإلضاءة
عليها .ففي الشكل هم مجموعة فاسدين،
أو أقـ ـل ــه م ـق ـص ــري ــن تـ ـج ــاه نــاخ ـب ـي ـهــم،
يذهبون مثقلني ببطونهم إلى االجتماع
من دون طروحات علمية أو أفكار جدية
تتعلق باملصلحة العامة ال مصالحهم
الخاصة ،أما مضمون االجتماع فيؤكد
أن الوقاحة بلغت ذروتها؛ والبداية من
ً
ً
ّ
الجميل :أوال ،النائب ال ــذي كــان ممثال
فــي مجلس الـ ـ ــوزراء بـثــاثــة وزراء كــان

قــادرًا على عرقلة إقــرار الخطة بواسطة
وزيــر واحــد ،لكنه لم يفعل ذلــك .ملــاذا؟ ال
أحد يعلم حتى اآلن .ثانيًا ،النائب الذي
تصدى لرمي النفايات في مكب الجديدة
ال ي ـب ــال ــي ب ـك ــل م ــا س ـب ــق ،وخ ـصــوصــا
بــرمــي ال ـن ـفــايــات ف ــي مـكــب ب ــرج حمود
على بعد مئتني وخمسني مترًا فقط من
مكب الـجــديــدة ،مــا يــؤكــد أن معارضته
مصلحية ال مبدئية .ثالثًا ،بدا واضحًا
خ ــال االج ـت ـمــاع أن ــه ال يـمـلــك أي طــرح
بــديــل ،ومــا يسببه تكدس النفايات في
الشوارع بالتالي ليس إال وسيلة ليقول
ال ــرأي الـعــام مـجــددًا لسوكلني خــذي ما
تريدينه وافعلي ما شئت ،لكن أنقذينا
من النفايات .والجدير ذكره أن مجالس
بـلــديــة محسوبة عـلــى امل ــر أك ــدت خــال
اجتماعها اسـتـعــدادهــا امل ـبــاشــرة فــورًا
بــاإلجــراءات الــازمــة للفرز واالستغناء
التدريجي عن مطمر بــرج حمود ،فيما
رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات امل ـح ـس ــوب ــون على
الـجـمـ ّـيــل يــواص ـلــون تـكــديــس النفايات
ف ــي الـ ـش ــوارع م ــن دون سـ ــؤال أق ـلــه عن
الـ ـخـ ـي ــارات األخـ ـ ـ ــرى امل ـت ــاح ــة أم ــام ـه ــم.
ومداخالت سامي أكدت أن ما فعله خالل
األس ـب ــوع ــن املــاض ـيــن لـيــس إال قنبلة
صوتية أخرى مع رائحة نتنة هذه املرة.
أمــا رئيسة اتحاد بلديات املــن ميرنا
امل ــر فـكــانــت إيـجــابـيــة فــي تعاملها مع
الطروحات ،لكنها تذهب إلى االجتماع
خالية الــوفــاض مــن أي طــرح جـ ّ
ـدي أو
اق ـتــراح .وهــي كــانــت ق ــادرة ،منذ عشر
س ـنــوات ،عـلــى جـمــع رؤس ــاء البلديات
وتأمني الالزم لفرز النفايات في املنازل
وجـمـعـهــا ومـعــالـجـتـهــا وط ـمــر الكمية
الصغيرة املتبقية.

يتعامل حزب
الطاشناق مع هذا
بوصفه صفقة
الملف
ً
تؤمن مدخوال كبيرًا
لبلدية برج حمود

بـ ــدوره ،يتعامل ح ــزب الـطــاشـنــاق مع
ه ــذا املـلــف الـحـيــاتــي ـ ـ اإلن ـســانـ ّـي الــذي
ال ي ـم ـكــن ال ـل ـعــب ف ـيــه بــوص ـفــه صفقة
ً
متكاملة تــؤمــن م ــدخ ــوال مــالـيــا كبيرًا
ل ـب ـل ــدي ــة ب ـ ــرج حـ ـم ــود الـ ـت ــي سـتـنـفـقــه
بالتنسيق مــع الـطــاشـنــاق طبعًا .وما
كاد النائب غسان مخيبر يقترح فكرة
تـمــس بـخـطــة شـهـيــب ـ ـ الـصـفـقــة حتى
خ ـب ــط ال ـن ــائ ــب ه ــاغ ــوب ب ـق ــرادون ـي ــان
ّ
متوعدًا من
بيده على الطاولة وخــرج
ي ـن ــوون ك ـ ّـب ك ـيــس ن ـفــايــات واحـ ــد في
«ب ـ ــرج ح ـم ــود» دون ال ـج ــدي ــدة ،وذل ــك
ب ـه ــدف إب ـق ــاء خ ـطــة شـهـيــب ك ـمــا هــي،
ألن املــس بـهــا لناحية تقصير الفترة
االنـتـقــالـيــة م ــن أرب ـع ــة أعـ ــوام إل ــى عــام
واحـ ـ ــد ي ـع ـنــي ت ـخ ـف ـيــض مـخـصـصــات
البلدية الطاشناقية.
وم ــوق ــف ال ـطــاش ـنــاق امل ــداف ــع بـشــراســة
ع ــن خ ـط ــة ش ـه ـيــب – م ـج ـلــس اإلن ـم ــاء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار ي ـ ـقـ ــود إل ـ ــى مـ ــوقـ ــف تـكـتــل
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح ال ــذي لـعــب خــال
االجـتـمــاع األخ ـيــر دور مــديــر الجلسة
فقط ،رغم أن لحزب الطاشناق نائبني
وب ـل ــدي ــة وي ـض ــع ش ــروط ــه وي ـت ـصــرف
ك ــاع ــب أس ــاس ـ ّـي مـ ـق ــرر ،ف ـي ـمــا ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ي ـم ـلــك ع ـش ــري ــن نــائـبــا
وثــاثــة ات ـح ــادات بـلــديــة ونـحــو ستني
مـجـلـســا ب ـلــديــا ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان لكنه
يـع ـجــز ع ــن ت ـقــديــم ح ــل م ـت ـكــامــل مللف
ن ـ ـفـ ــايـ ــات جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان ي ـ ـلـ ــزم الـ ـق ــوى
السياسية به ،أو حتى فرض مجموعة
تعديالت إصالحية على خطة شهيب.
مل ــاذا؟ ألن مــوقــف التيار ليس مــوحـدًا،
وهو موزع بني من يقتصر همهم على
ّ
الجميل نقطة عليهم في
عدم تسجيل
االعالم ،ومن يهمهم استرضاء مجلس
ً
اإلنماء واإلعمار ،ومن يديرون أعماال
خــاصــة تشمل اسـتـيــراد املـحــارق التي
نـ ّـصــت خـطــة شـهـيــب عـلــى االسـتـعــانــة
بها خالل أربع سنوات.
وفـ ـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة ،بـ ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا خ ــال
اج ـت ـمــاع «امل ـ ــال واملـ ــوازنـ ــة» أن إي ـجــاد
ح ـلــول حـقـيـقـيــة وطــوي ـلــة األمـ ــد ألزم ــة
الـنـفــايــات أم ــر مـمـكــن فــي ح ــال تـعــاون
املجالس البلدية واتـحــادات البلديات
والـ ـن ــواب والـ ـ ــوزراء امل ـع ـن ـيــن ،وه ـنــاك
ق ـ ــدرة ع ـل ــى خ ـف ــض ن ـس ـبــة ال ـط ـم ــر مــن
نـحــو  85إل ــى نـحــو  30فــي امل ـئــة فـقــط.
ً
واملـطـلــوب لتحقيق ذل ــك :أوال ،إيـقــاف
ال ـن ــواب م ـســرح ـيــات امل ــزاي ــدة الـهــزلـيــة

مــن جـهــة واالسـ ـت ــزالم ملـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلع ـ ـم ـ ــار مـ ــن أج ـ ــل م ـ ـقـ ــاول مـ ــن هـنــا
وتزفيت طريق من هناك .ثانيًا ،فصل
الـنــواب وال ــوزراء بني املصلحة العامة
وأعمالهم الخاصة ،سواء في املحارق
أو غيرها .ثالثًاّ ،
طي املجالس البلدية
صفحة اإلن ـج ــازات الــوهـمـيــة املتمثلة
فــي افـتـتــاح قـصــر ب ـلـ ّ
ـدي هـنــا وتقاسم
الـ ـل ــوائ ــح االع ــانـ ـي ــة هـ ـن ــاك وتـحـقـيــق
إنجازات إنمائية طويلة األمد يستفيد
منها جميع املواطنني ،مثل معامل فرز
النفايات وتنظيف الشاطئ وحمايته
واسـتـحــداث حــدائــق عامة بــدل مكبات
ال ـن ـف ــاي ــات ،عـلـمــا ب ــأن اج ـت ـم ــاع «امل ــال
واملـ ــوازنـ ــة» األخ ـي ــر تـمـكــن م ــن إح ــداث
اخ ـتــراق كبير ،لكن خشية الطاشناق

تقرير

هنيبعل القذافي معتقل سياسي في لبنان؟
ّ
شكل خطف هنيبعل معمر
القذافي من سوريا الى لبنان ،ثم تحريره
فتوقيفه ،فرصة استثنائية في تاريخ
قضية خطف اإلمام موسى الصدر
ورفيقيه ،ووضع أهلها ،للمرة األولى
منذ  38عامًا ،في مواجهة مباشرة
مع طرف خيط قد يوصلهم إلى
نهاية النفق .خيط لن يتخلوا عنه
برغم الجدل حول قانونية توقيف
النجل األصغر للزعيم الليبي الراحل

آمال خليل

وكيلة هنيبعل السابقة :يحاكم ألنه ابن
معمر القذافي (أرشيف)

في خطابه األخير في ذكرى تغييب
ال ـس ـي ــد م ــوس ــى ال ـ ـصـ ــدر ورف ـي ـق ـي ــه،
اسـتـعــرض رئـيــس املـجـلــس النيابي
نبيه بــري املساعي التي يبذلها من
أجل كشف مصيرهم «رغم املزايدات
وال ـكــام امل ــر» غــامـزًا مــن قـنــاة بعض
املعنيني بالقضية كالنائب السابق
حـســن يـعـقــوب نـجــل الـشـيــخ املـغـ ّـيــب
م ـح ـمــد ي ـع ـق ــوب .وضـ ــع بـ ــري نـقـطــة
ع ـلــى ال ـس ـطــر ،ف ــي رده ع ـلــى اتـهــامــه
بــامل ـســؤول ـيــة ع ــن اس ـت ـم ــرار تــوقـيــف
هنيبعل معمر القذافي أو عقد صفقة
ً
مــع ليبيا لتسليمه وص ــوال إلــى بث
الشائعات عن مقتل الصدر ورفيقيه
في اليوم الثالث الختطافهم ،وجزم
«أننا نعمل مع عائلة االمــام الصدر
وفق ثوابت .ولم يثبت لدى أي جهة،

ال في لبنان وال خارجه ،أن حياة أحد
األحبة الثالثة قد انتهت .لن نسمح
بـ ــأي ع ــاق ــات م ـش ـبــوهــة أو تطبيع
لـلـعــاقــات مــع ليبيا قـبــل أن تنجلي
القضية».
ب ـح ـســب ت ـس ـج ـيــات ص ــوت ـي ــة ،أق ــدم
يـعـقــوب االب ــن عـلــى «خـطــف الـقــذافــي
ال ـ ــاج ـ ــئ الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
واستدرجه إلى البقاع حيث ّ
حررته
قـ ــوة م ــن فـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات» .ف ــي 11
كــانــون األول املــاضــي ،تـحـ ّـول املحرر
إلى موقوف بموجب مذكرة صادرة
عــن اإلن ـتــربــول بـطـلــب مــن الحكومة
ال ـل ـي ـب ـيــة .ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،قـ ّـدمــت
ع ــائ ـل ــة الـ ـص ــدر ط ـل ـبــا أمـ ـ ــام امل ـح ـقــق
ال ـعــدلــي ال ـنــاظــر ف ــي امل ـلــف الـقــاضــي
زاهر حمادة لالستماع إلى هنيبعل
كشاهد .وفي  14كانون األول ،أصدر
األخير مذكرة توقيف بحق القذافي

بجرم كتم املعلومات.
بحسب رئيس لجنة متابعة قضية
ال ـ ـصـ ــدر ،ال ـق ــاض ــي ح ـس ــن ال ـش ــام ــي،
فــإن القذافي االبــن أدلــى أمــام حمادة
«بمعلومات كثيرة تتعلق بالجريمة
وامتنع عن البوح باملزيد حتى يخلى
سبيله» .الشامي نفسه قابل هنيبعل
ً
في  16كانون الثاني املاضي ،ناقال
عـنــه تــأكـيــده امـتــاكــه مـعـلــومــات عن
مصير املغيبني الثالثة .منها اعترافه
بأنه «سمع بأن الصدر ورفيقيه كانا
ف ــي أح ــد امل ـع ـت ـقــات ال ـس ـيــاس ـيــة في
إحــدى ضواحي طرابلس ،وأن عددًا
من أركان حكم والده كانوا مسؤولني
عن اختطافه».
أوقـ ـ ـ ـ ــف ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب مـ ـ ــع ابـ ـ ـ ــن خ ــاط ــف
وال ــده بـجــرم الـخـطــف .وم ــددت فترة
توقيفهما االحتياطية التي يحددها
القانون بستة أشهر .يعقوب أمضى

