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كسروان ليست في حاجة إلى سوكلين:
معمل لفرز النفايات بعد  6أشهر

معارضة
الكتائب
مصلحية
ال مبدأية
(مروان
طحطح)

بعد ستة أشهر ،سينضم قضاء
كسروان إلى المناطق التي بدأت فرز
نفاياتها .هذا األمر سيؤكد وجود حلول
بديلة لخيار الطمر من دون فرز وردم البحر،
كما تريد الحكومة اللبنانية أن تفعل في
منطقتي الجديدة وبرج حمود
ليا القزي

عـ ـل ــى مـ ـك ــاسـ ـب ــه املـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن «خ ـط ــة
ّ
الجميل على ظهوره
شهيب» وخشية
ً
بمظهر الخاسر دفعتا كال منهما إلى
رفــع السقف مـجــددًا إلطــاحــة اإلصــاح
والتغيير وإب ـقــاء األم ــور على حالها.
وليضيع الـجـمـهــور بــالـكــامــل ،لــم يكن
ينقص في اليوم التالي الجتماع «املال
واملوازنة» سوى أن يزور الوزير الياس
ّ
الجميل في
بــو صعب الـنــائــب ســامــي
خيمته للتعبير عن تضامنه معه ،في
وقــت كــان فيه النائب إبــراهـيــم كنعان
يؤكد أن إصــاح خطة شهيب مــا كان
ّ
الجميل إلى رفع
ليتحقق لو لم يبادر
ّ
الصوت في محاولة منه إلنزال الجميل
عـ ــن الـ ـشـ ـج ــرة ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد ت ـحــريــض
ّ
الجميل منذ اليوم األول
العونيني على

لـتـحــركــه ،متهمني إي ــاه بــالـتـسـ ّـبــب في
ت ـكــدس الـنـفــايــات إضــافــة إل ــى تحركه
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تــوجـيـهــات شــركــات النفط
ال مصلحة املتنيني .والخالصة تفيد
بأن ما كتبته سوكلني بخط شهيب قد
كتب وال أحــد من األفــرقــاء السياسيني
لــديــه خطة بديلة أو أقـلــه نية لتغيير
م ـ ــا ك ـ ـتـ ــب؛ فـ ـق ــط مـ ـس ــرحـ ـي ــات ه ــزل ـي ــة
ّ
الجميل وغـيــره بــاألضــواء
تنعم على
لبضع دقــائــق لكنها ال ت ــؤدي إلــى أيّ
مـنـفـعــة ف ــي ظ ــل ال ــامـ ـب ــاالة الـشـعـبـيــة
العارمة بكل التصريحات السياسية
واالع ـت ـص ــام ــات واج ـت ـمــاعــات الـلـجــان
وغ ـيــرهــا .فــالـنـفــايــات ف ــي الـ ـش ــوارع ال
ً
تـتــرك مـجــاال للشك الـشـعـبـ ّـي فــي فشل
ممثليهم على جميع املستويات.

سـبـعــة أش ـهــر قـبــل أن يـخـلــى سبيله
قبيل حلول ذكرى تغييب والده .فيما
ال يـ ــزال ال ـقــذافــي يـنـتـظــر رغ ــم م ــرور
تسعة أشهر على توقيفه .علمًا أنه
ال يــزال موقوفًا لــدى فــرع املعلومات
في مقره الرئيسي في األشرفية ولم
ينقل إلى رومية على غرار يعقوب.
ماذا ّ في مسار توقيف هنيبعل؟
تـ ـف ــن ــد املـ ـح ــامـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــرى ال ـخ ـل ـي ــل
ال ـق ــرائ ــن ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي ت ــؤك ــد أن
وكيلها السابق «معتقل سياسي»،
ّ
و»يحاكم ألنــه ابــن القذافي» .وتؤكد
أن تـهـمــة ك ـتــم امل ـع ـل ــوم ــات امل ــوق ــوف
بموجبها «ال تنطبق على األصــول
وال ـ ـفـ ــروع واألزواج ب ـح ـســب املـ ــادة
 410مــن قــانــون الـعـقــوبــات» .أم ــا في
م ــا يـتـعـلــق بـتـهـمــة ال ـتــدخــل الــاحــق
بالخطف ،فإن «فعل الخطف هو في
حني وقوعه وال يوجد في النصوص

مصطلح (التدخل الالحق) .التدخل
هــو االش ـت ــراك فــي التخطيط للفعل
وتـنـفـيــذه .حينها ك ــان هنيبعل في
ال ـثــان ـيــة م ــن عـ ـم ــره .والحـ ـق ــا أصـبــح
ضابطًا بحريًا ولــم يشغل مناصب
أمنية في عهد وال ــده» .وعــن تحميل
ال ـط ـب ـيــب ال ـل ـب ـنــانــي ح ـس ــن حـبـيــش
الـقــذافــي مسؤولية خطفه فــي ليبيا
لـلـضـغــط إلط ــاق س ــراح ــه ،تـســاء لــت
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــل« :كـ ـ ـي ـ ــف يـ ـمـ ـك ــن ملـ ــوقـ ــوف
ف ـ ــي ع ـ ـهـ ــدة فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ــذي
يحضر عـنــاصــره لـقــاءاتــه مــع زواره
ويسجل مكاملاته الهاتفية ،أن يوعز
باختطاف أحد ما؟».
ي ــرف ــض ال ـش ــام ــي اع ـت ـب ــار هـنـيـبـعــل
ً
معتقال سياسيًا .ويقول لـ»األخبار»:
«ل ـس ـنــا ف ــي دولـ ــة دي ـك ـت ــات ــوري ــة .هو
مــوقــوف بـنــاء على مــذكــرة التوقيف
وت ـط ـب ــق ع ـل ـيــه األص ـ ـ ــول ال ـقــانــون ـيــة

في تشرين الثاني من العام املاضي ،علق مئات املواطنني
في سياراتهم بسبب اشتعال «جبل النفايات» تحت
جسر غزير .منذ الثانية من بعد ظهر ذلك النهار وحتى
ساعات الليل األولى ،عجزت خراطيم الدفاع املدني عن
إخماد النيران .سحابة سوداء سيطرت على تلك السماء،
ممتدة إلى كيلومترات بعيدة .كان ُيفترض حينها بأي
ّ
مواطن تنشق تلك الروائح أن ينتفض ذودًا عن صحته
وحياة أطفاله .لم يكن املطلوب من الناس أن يجتازوا نفق
نهر الكلب للمشاركة في التحركات التي نظمها شباب
«الحراك املدني» خالل الصيف املاضي .كان بإمكانهم
تحويل ٌأزقتهم ّوبلداتهم وأحراجهم ّإلى ساحات اعتصام.
ُمستغربة هي قلة اإلكتراث التي يتحلى بها أبناء كسروان.
ُ
في ذلك القضاء ،فقد التعويل أيضًا على نواب تكتل التغيير
واإلصالح ،ومشاريع النواب واملسؤولني السابقني .ربما
يكون مثالهم األعلى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع،
الذي «رفع العشرة» خالل قداس شهداء القوات اللبنانية يوم
ُ
السبت ُمبررًا« :إن القوات صامتة اآلن ألنها ال تحب الكالم
ُ
الفارغ .وال تحب بيع الناس كالمًا من دون نتيجة .وال تحب
ً
توزيع شعارات شماال ويمينًا قبل أن تتمكن من تغيير
الواقع الذي نشكو منه»! ومنعًا لـلتعميمُ ،يمكن القول إنه
عودة النفايات إلى الشارع في منتصف آب ،لم ُيستفز
بعد ّ
سوى قلة من األهالي.
أسباب ّ
عدة ّأدت إلى تفاقم ّاألزمة من جديد ،بعدما تقاعس
مجلس الوزراء عن إيجاد حل لها .ثبت وجود إمكانات لدى
البلديات لتطبيق «المركزية» النفايات .إال ّأن الدولة ،بكل
أركانهاّ ،
قررت إخضاع املواطنني لألمر الواقع عبر ابتزازهم.
منذ سنة ،كانت كسروان مع رئيس اتحادها السابق نهاد
نوفل «شريكة» لسوكلني ،العالقة بينهما دامت منذ الـ
 1994حتى العام الحالي ،وكان نوفل من أشد املتحمسني
لها .قبل ذلك ،كان القضاء يملك قرابة الـ 12شاحنة تتكفل
بنقل نفايات القضاء إلى ّ
مكب برج حمود .هذه «اللحمة»
بني نوفل وسوكلني ،نتج منها «تخويف» السكان من مغبةّ
توقف الشركة املذكورة عن العمل .نجحت خطتهُ ،
فرفض
ُ
مشروع شركة «سيدار انترناشينول» لصاحبها املهندس
زياد أبي شاكر والقاضي بانشاء معمل بامكانه معالجة
حتى حدود الـ 100طن من النفايات يوميًا .مشروع رئيس
املؤسسة املارونية لإلنتشار نعمة افرام بتحويل النفايات

لجنة المتابعة
ستتوجه إلى طرابلس
الغرب قريبًا الستكمال
جمع المعلومات

أم ـ ــام ح ـ ـمـ ــادة» ،م ــذكـ ـرًا بـ ــأن الـهـيـئــة
العليا ملحكمة التمييز «رفضت طلب
تنحية ح ـمــادة عــن الـقـضـيــة بسبب
عــدم قانونية االتـهــام الــذي يحاكمه
به» .ولفت إلى أن عائلة الصدر ّادعت
قـبــل أي ــام عـلــى هنيبعل أم ــام مدعي
عــام التمييز القاضي سمير حمود
«ب ـت ـه ـمــة ال ـت ــدخ ــل ال ــاح ــق بـخـطــف
ال ـ ـصـ ــدر م ـس ـت ـن ــدة ال ـ ــى قـ ــرائـ ــن ع ــدة
تثبت تــورطــه الــاحــق فــي اسـتـمــرار
الـخـطــف ،ال سيما أن ــه ك ــان ركـنــا في

نـظــام وال ــده األم ـنــي» .وع ــزا الشامي
«األضـ ــال ـ ـيـ ــل الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت الـقـضـيــة
وأداء اللجنة منذ توقيف هنيبعل»،
بأنها «إما محاولة البعض إلرضاء
القيادة السورية أو ملذهبة القضية
وتحويلها إلى سنية ـ شيعية».
في خطابه ،أشار بري الى أن هنيبعل
«م ـط ـل ــوب ف ــي ب ـ ــاده ب ـم ـلــف حجمه
ألــف صفحة مرسل من املدعي العام
فــي وزارة الـعــدل الليبية الــى املدعي
العام التمييزي في لبنان» .فهل يقدم
لبنان على تسليمه إلى بالده؟ تعدد
الـحـكــومــات فــي ليبيا انـعـكــس على
الـقـضـيــة ،بــرغــم أن ب ــري ج ــزم «أنـنــا
ال نـعـتــرف ب ــأي ح ـكــومــة ،وأن لجنة
املتابعة تواصلت مع املدعي العام».
بـعـيــد تــوقـيــف هـنـيـبـعــل ،أب ـلــغ وزي ــر
الـعــدل فــي الحكومة الليبية املؤقتة
(مقرها البيضاء) وزير العدل أشرف

إلى وقود إلنتاج الكهرباء ،لم ُيبصر النور أيضًا بحجة أنه
بحاجة إلى الكثير من الوقت قبل البدء بالعمل.
يعود الحديث عن النفايات مع تكدسها من جديد في شوارع
ثان
املنت وكسروان وتهديد الجهات املعنية بأنه إما مطمر ٍ
في برج حمود والجديدة وإما إغراق األحياء بها .أمام هذه
ً
الضغوط الحكومية ،برز من يطرح حلوال بديلة ،كفيلة بقطع
ّ
السرة مع سوكلني .بيت مري وبكفيا ،بدأتا العمل
حبل
بمعمل الفرز الخاص بكل منهما .وبعد ستة أشهر ،على
أبعد تقدير ،ستنضم إليهما كسروان كما يكشف رئيس
اتحاد بلدياتها ورئيس بلدية جونية جوان حبيش .من
مكتبه في بلدية جونية ،يبدأ حبيش حديثه بالتشديد على
أنه «ما من مبرر لطمر الزبالة من دون معالجتها .ولدى
ثان على
أهالي برج ُحمود ّكامل الحق برفض إنشاء مكب ٍ
أرضهم ،فلتعالج كل بلدية نفاياتها».
ّ
الحل الذي يتحدث عنه حبيش ،بدأ العمل على وضع
دراساته منذ قرابة السنة ،وحاليًا «وضعنا خطة من أجل
ُ
أن نعالج املشكلة في غضون أشهر» .الخطة مقسمة إلى
ثالث مراحل .املرحلة األولى هي رفع النفايات من الشوارع
ومعالجتها بشكل بدائي عبر رشها باألدوية« ،ومنذ قرابة
األسبوع باشرنا هذا اإلجراء» .املرحلة الثانية هي شراء ثالثة
مكابس للنفايات «ونحن نعمل على تصنيع الرابع من أجل
معالجة النفايات بشكل بدائي أيضًا» .أما املرحلة األخيرة
فهي إنشاء معمل الفرز الذي لم تبدأ األعمال به بعد «بانتظار
ُ
االتفاق في غضون أيام قليلة على التقنية التي ستستعمل
وضمان أن تكون صديقة للبيئة» .موقع املعمل لم ُيحدد
بعد« ،البطريركية املارونية قدمت لنا قطعتي أرض ،وهناك
أرض في الفتوح وأخرى في وسط كسروان .البلديات املعنية
ُ
موافقة ،تبقى بعض التفاصيل» .من املرجح أن تعتمد منطقة
ّ
وسط كسروان إلنشاء املعمل .يقول حبيش إن القصة قد
تكون ُمربكة بالنسبة للبعض «بس بتمشي».
ُ
تنتج جونية يوميًا قرابة الـ 100طن .أما باقي بلدات كسروان،
البالغ عددها  ،70فنحو  300طن في اليوم .الخطة التي
تحدث عنها حبيش ،بصفته رئيسًا لجونية ال لإلتحاد ،ال
ُ
تشمل كل القرى بعد .جولة صغيرة بني البلدات تظهر ذلك.
ّ
بأنه «حني تنجح الخطة ّ
املعدة لجونية ،عندئذ
ُيبرر حبيش
ُيصبح بإمكاننا معالجة أزمة القضاء» .إلى حينه« ،هناك
مبادرات فردية من قبل بعض البلديات التي بدأت توزيع
أكياس على سكانها لفرز النفايات بعدما ذاقوا اللوعة العام
املاضي .فيما البعض اآلخر ،يتعامل بخفة مع املوضوع».
ماذا عن األحزاب واملسؤولني في القضاء؟ يجيب حبيش
ّ
بأنه «ما حدا عنده هذا ّ
الهم»!
بعد خروج كسروان من تحت جلباب سوكلني ،حاولت هذه
األخيرة العودة بطريقة غير مباشرة «من خالل عرض نقل
النفايات إذا ّأمنا املكب ،لكن نحن ،مش عايزينهم» ،يقول
حبيش واثقًا ،فقد «اشترينا شاحنات قديمة من الجنوب
لنقل الزبالة» .ويؤكد بأنه حتى جهوز املعمل «أعطونا مالنا
من الصندوق املستقل ونحن نتدبر أمورنا .لسنا بحاجة
لسوكلني أو أي أحد» .يضيف حبيش ضاحكًا« :بدأنا
الالمركزية من الزبالة».

ريفي بــأن هنيبعل «ليس مطلوبًا».
ف ــي ح ــن أن ال ـس ـف ـيــر ال ـل ـب ـنــانــي في
ط ــرابـ ـل ــس ال ـ ـغـ ــرب نـ ـق ــل إلـ ـ ــى وزارة
الـعــدل قبل حــوالــي ستة أشهر طلبًا
من حكومة الــوفــاق الوطني (مقرها
ّ
طــراب ـلــس) لـتـســلـمــه .م ـصــدر مــواكــب
للقضية قال لـ»األخبار» إن هنيبعل
أمام مصيرين ،إما سجنه في لبنان
او تسليمه إلى ليبيا.
الشامي أشــار الــى أن لجنة املتابعة
ستتوجه إلى طرابلس الغرب قريبًا
الستكمال جمع املعلومات امليدانية
ع ــن ال ـج ــري ـم ــة .ع ـل ـمــا بـ ــأن وف ـ ـ ـدًا مــن
الـلـجـنــة بــرئــاســة الـشــامــي زار ليبيا
بناء على دعوة من املدعي العام في
آذار الفائت وقابل الساعدي القذافي،
شقيق هنيبعل ،وضباطًا موقوفني
بـ ـج ــرم ال ـ ـتـ ــورط ف ــي خ ـط ــف ال ـص ــدر
ورفيقيه.

