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قضية اليوم

ّ
جنبالط زبال لبنان ال نيويورك!
هل وضع النائب وليد جنبالط
قــطــار أزمـــة الــنــفــايــات على
سكة الحل؟ بعد ّ
«تبرعه» بنقل
النفايات مــن الــشــوارع إلى
سبلين ،ها هو يقترح مجددًا
على اللجنة الوزارية أمس نقل
النفايات إلــى كــســارات عين
دارة .لكن لعبة عض األصابع
بينه وبــيــن سوكلين ومن
خلفها آل الحريري لم تنته بعد
(هيثم الموسوي)

يـبــدو أن أمنية الـنــائــب ولـيــد جنبالط
ً
بــالـعـمــل زب ـ ــاال ف ــي ن ـيــويــورك تحققت
شــروطـهــا فــي لـبـنــان .الـنــائــب الشوفي
الـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ّـب ـ ــب األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أغـ ــرقـ ــت
الـعــاصـمــة وال ـض ــواح ــي وج ـبــل لبنان
بالنفاياتّ ،
«تبرع» أمس بإيجاد الحل.
ل ـكــن ك ــال ـع ــادة ،تـنـبـعــث رائ ـح ــة صفقة
سياسية ـ مالية من «كـ َـرم» البيك .بدأ
جـنـبــاط يـحـيــك حـبـكـتــه ي ــوم  8تـمــوز
َ
رئيس الحكومة
املــاضــي ،عندما َو َعــد
ُ
تمام سالم بأن ّ
مكب الناعمة لن يقفل
ّ
فــي وج ــه شــاح ـنــات ســوكـلــن املحملة
نفايات ،إلى حني إيجاد حل للمشكلة
ك ـكــل ،واالن ـت ـهــاء مــن امل ـنــاق ـصــات .لكن
ّ
ج ـن ـبــاط أخـ ــل ب ــوع ــده ،فــأق ـفــل مطمر
الـنــاعـمــة ي ــوم  17ت ـمــوز .مــا ج ــرى بني
التاريخني أن رئيس الحزب التقدمي
االشـتــراكــي اختلف مــع رئيس مجلس
إدارة ش ــرك ــة أف ـ ـيـ ــردا امل ــال ـك ــة لـشــركــة
ّ
ســوك ـلــن ،مـيـســرة س ــكــر ،عـلــى تقاسم
حـ ـص ــص إدارة مـ ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
بـ ـي ــروت والـ ـض ــواح ــي وجـ ـب ــل ل ـب ـنــان.

كــان البيك يقول مــا معناه« :ال أكسب
شـ ـيـ ـئ ــا م ـ ــن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ،إال وج ــع
ال ــراس ،وع ــداوة أهــل املناطق املحيطة
بمطمر الـنــاعـمــة .فـلـمــاذا ع ـلـ ّـي ّ
تحمل
ه ــذا ال ـعــبء وح ـي ـدًا ،وم ـجــانــا؟» .بــدأت
م ـعــركــة ع ــض األص ــاب ــع ب ــن جـنـبــاط
ّ
وســكــر .األول يـقــول :ال حــل مــن دونــي،
والثاني يكرر املقولة نفسها .في األيام
القليلة املاضية ،وبعدما قاربت أزمة
النفايات على االنفجار ،حصل ّ
تطور
على القضية ،إذ اتـفــق رئـيــس الحزب
االش ـتــراكــي مــع شــركــائــه آل الـحــريــري
عـلــى إب ـعــاد ســوكـلــن عــن إدارة املـلــف،
ّ
«متعهد الجمهورية» ،جهاد
وإدخــال
ّ
سكر .وبناءً
العرب ،كبديل من ميسرة
ع ـل ــى ذلـ ـ ــك« ،ت ـ ـبـ ـ ّـرع» ج ـن ـب ــاط بـعـقــار
فـ ــي سـ ـبـ ـل ــن ،ل ـن ـق ــل نـ ـف ــاي ــات بـ ـي ــروت
والـ ـض ــواح ــي إل ـي ـه ــا .ل ــم ت ـك ـفــه سـمــوم
مـعـمـلــه ل ـل ـتــرابــة ال ـت ــي يـتـنـشـقـهــا أهــل
إقـلـيــم الـ ـخ ــروب ،وال اس ـت ـح ــواذه على
ّ
م ــرف ــأ الـ ـجـ ـي ــة ،وال ت ـح ــك ـم ــه بـ ـش ــاردة
ّ
املـنـطـقــة وواردت ـ ـهـ ــا ،ف ـ ــأراد أن ي ـصــدر

مل ــواط ـن ــي س ــاح ــل الـ ـش ــوف ،بــالـتـكــافــل
والـتـضــامــن مــع آل ال ـحــريــري ،نفايات
الـعــاصـمــة وال ـض ــواح ــي .انـتـفــض أهــل
إقليم ال ـخــروب ،فأفشلوا الـخـطــة .لكن
جنبالط ،املتمسك بـ»منجم النفايات»،
ً
عاد أمس ليقترح بديال :كسارات عني
دارة .اللجنة الوزارية املكلفة إدارة ملف
«الــزبــالــة» اجتمعت أمــس فــي السرايا
الـحـكــومـيــة ،فــأتــى وزي ــر ال ــزراع ــة أكــرم
ً
شهيب حامال حل جنبالط السحري.
قال ،بحسب مصادر اللجنة ،إنه اتفق
مــع مــالـكــي الـعـقــار ال ــذي أقـيـمــت عليه
س ــاب ـق ــا ك ـ ـسـ ــارات ع ــن دارة ،وق ـب ـلــوا
ب ـن ـق ــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـف ــرة ال ـتــي
أحــدث ـت ـهــا ال ـك ـس ــارات .وهـ ــذه ال ـح ـفــرة،
عــاي ـن ـت ـهــا ل ـج ـنــة م ــن م ـج ـلــس اإلن ـم ــاء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار .جـ ــرت ال ـت ـح ـض ـي ــرات ،لـكــن
بقيت بعض التفاصيل .تحت عنوان
ّ
يتحمل كــل قـضــاء فــي جـبــل لبنان
أن
ن ـفــايــاتــه ،وج ـ ــزءًا م ــن ن ـفــايــات ب ـيــروت
والضاحيتني ،جرى البحث عن مقالع
وك ـســارات فــي كــل واح ــد مــن األقضية،

ُ
لتطمر فيها النفايات ،في مقابل منح
البلديات املعنية حوافز مالية .وعلى
ذم ــة م ـصــادر الـلـجـنــة ،ب ــدا واض ـحــا أن
جنبالط يقترح تقسيم نفايات بيروت
الكبرى على مكبني :عني دارة ،وموقع
ف ــي املـ ــن ال ـش ـم ــال ــي .ط ــال ـب ــت الـلـجـنــة
ع ـض ــوه ــا وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ال ـ ـيـ ــاس بــو
صـعــب بـتــوفـيــر م ـكــان فــي امل ــن .وهنا
اختلفت الرواية .تقول مصادر وزارية
إن بــو صـعــب وع ــد بـتــوفـيــر مــوقــع في
املــن ،طالبًا منحه مهلة إضافية .لكن
أبو صعب ينفي ذلك ،مؤكدًا أن توفير
مـطـمــر ف ــي امل ــن ي ـح ـتــاج إل ــى مــواقـفــة
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب الكتائب
وال ـقــوات اللبنانية وال ـحــزب الـســوري
القومي االجتماعي والبلديات املعنية.
إذًا ،االتفاق لم يكتمل .ومــن الصعوبة
بمكان تحقيق توافق القوى السياسية
املـ ــؤثـ ــرة ف ــي أق ـض ـي ــة املـ ــن وكـ ـس ــروان
وب ـع ـبــدا عـلــى إي ـجــاد مـطــامــر فــي هــذه
امل ـنــاطــق ،تـسـتــوعــب ج ــزءًا مــن نفايات
الـعــاصـمــة وضــاحـيـتـيـهــا .وب ـن ـ ً
ـاء على
ذل ــك ،تـقـ ّـرر البعث برسالة «إيجابية»
إل ــى املــواط ـنــن (وصـفـهــا أح ــد ال ــوزراء
بـ»الخنفشارية») ،تتمثل بجمع نحو
 400طــن مــن الـنـفــايــات ،ووضـعـهــا في
ُ
شــاح ـنــات ت ــرك ــن ف ــي ال ـكــرن ـت ـي ـنــا ،إلــى
حــن فتح الـطــرق أمــام الشاحنات إلى

يصعب توافق
القوى السياسية في
جبل لبنان الشمالي على
إيجاد مطامر

املطامر ،أو إلى عني دارة .لكن مصادر
فــي الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة تـ ّ
ـرجــح أن يكون
جـنـبــاط مـسـتـعـدًا لـتـقــديــم حــل مؤقت
ل ــأزم ــة بــرمـتـهــا ،عـلــى ق ــاع ــدة نـقــل كل
نفايات بيروت والضاحيتني إلى عني

دارة ،مل ــدة تـصــل إل ــى نـحــو  10أشـهــر،
يجري خاللها «ترتيب مناقصات» وفق
طــريـقــة املـحــاصـصــة امل ـعــروفــة .وخــال
ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،س ـي ـكــون االع ـت ـم ــاد على
ّ
شركة ميسرة سكر الذي جرى االتصال
بـ ــه ه ــات ـف ـي ــا خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة،
وأبـ ـ ــدى اسـ ـتـ ـع ــداده ل ـب ــدء ال ـع ـمــل على
رف ــع ال ـن ـفــايــات .وأصـ ـ ّـر فــريــق جنبالط
على إدخــال جهاد العرب في القضية،
مــن خ ــال ال ـقــول إن ــه مستعد لتشغيل
ن ـحــو  40شــاح ـنــة لـنـقــل ال ـن ـفــايــات من
بـيــروت ،مجانًا .دخــل البلد إذًا مرحلة
جديدة من «عــض األصــابــع» .جنبالط
يريد أن يحجز له مكانًا في إدارة ملف
النفايات ،تاركًا جزءًا عالقًا لدى «القوى
السياسية فــي جبل لبنان الشمالي»
(ل ـتــوف ـيــر م ـطــامــر ف ــي امل ــن وك ـس ــروان
وبـعـبــدا) ،وهــو يريد ـ بحسب مصادر
وزارية ـ تحسني شروطه في املفاوضات
التي يجريها مع آل الحريري ،للتوصل
إلى تسوية سياسية ـ مالية ،سواء أكان
املتعهد ـ ـ الـشــريــك للطرفني هــو جهاد
ّ
الـعــرب أم ميسرة ســكــر .وهــو ي ــدرك أن
العونيني والكتائب والقوات يرفضون
حمل كرة اللهب ،مرددين املثل الشعبي
ّ
القائل« :يللي طلع الحمار على امليدنة،
ّ
ينزلو».
جـلـســة الـلـجـنــة الـ ــوزاريـ ــة أم ــس أق ـ ّـرت
أيـضــا ال ـبــدء ب ــإج ــراءات عـقــد مناقصة
إلق ـ ــام ـ ــة مـ ـح ــرق ــة لـ ـنـ ـف ــاي ــات ب ـ ـيـ ــروت،
ُ
وع ِقدت الجلسة على وقع مجموعات
م ــن ال ـش ـبــان ي ـجــولــون الـ ـش ــوارع على
دراجـ ـ ـ ــات نـ ــاريـ ــة ،ي ـح ــرق ــون ح ــاوي ــات
ال ـن ـف ــاي ــات .وت ـج ـم ـهــر عـ ــدد م ــن ه ــؤالء
قـ ــرب م ـن ــزل ال ــرئ ـي ــس ت ـم ــام سـ ــام فــي
املصيطبة ،مرددين شعارات مناهضة
له .وفيما رأى سالم في بداية الجلسة
أن هـ ــذه ال ـت ـح ــرك ــات م ـت ـع ـمــدة ب ـهــدف
ّ
ال ـض ـغ ــط ع ـل ـي ــه ،أك ـ ــد ل ــه الـ ــوزيـ ــر عـلــي
حـســن خـلـيــل ال ــوق ــوف إل ــى جــانـبــه في
مواجهة «الــزعــران» .أما الوزير حسني
ال ـحــاج ح ـســن ،فــاسـتـنـكــر مــا قــامــت به
تلك املجموعاتّ ،
معبرًا عــن «تقديرنا
ل ـج ـهــود دولـ ــة رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة تـمــام
سالم في معالجة ملف النفايات».
(األخبار)

«انتفاضة برجا» :تهييج واستغالل سياسي
نور أيوب
ك ـ ـع ـ ــادة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ت ـ ـ ـ ــازم ال ـس ـي ــاس ــة
ولـعـبـتـهــا امل ـشــاكــل االجـتـمــاعـيــة في
وطـ ــن «تـ ـب ــرم ــه» ب ـس ــت سـ ــاعـ ــات .كــل
ما يحدث مرتبط بهذه اللعبة التي
يـتـقـنـهــا «العـ ـب ــون م ـح ـتــرفــون» منذ
وبتشجيع من جمهور
عشرين عامًا،
ٍ

ّ
أهالي ّ
دون
المؤي
ة
الجي
للمقاومة وضعوا ّ
التحرك في
إطاره المطلبي
يصفق بحرارة عند كل هدف.
املطلب املشروع ألهالي منطقة إقليم
الـ ـخ ــروب ب ــرف ــض إن ـش ــاء مـطـمــر في
مـنـطـقـتـهــم ،رس ــم م ــرة أخ ــرى مشهد
االنـ ـقـ ـس ــام الـ ـح ــاد ب ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن:
م ــؤي ــدون لـحــق «م ــن يــرفــض مطمرًا
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة سـ ـكـ ـنـ ـي ــة» مـ ـ ــن جـ ـه ــة،
وم ـ ـنـ ــزع ـ ـجـ ــون مـ ـ ــن قـ ـط ــع الـ ـط ــري ــق.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوازي ،وجـ ـ ــد بـ ـع ــض الـ ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة ف ــي املـنـطـقــة ف ــي الـحــدث
مناسبة للعودة إلى الواجهة مجددًا،
ب ـع ــد إبـ ـع ــاد قـ ـس ــري ،م ــن ق ـب ــل ورث ــة
الزعامات السياسية ،وليد جنبالط
وسعد الدين الحريري.

مشاهد اليومني املاضيني تـبــدأ من
ب ـل ــدة ب ــرج ــا ،والـ ــدعـ ــوة إلـ ــى ال ـن ــزول
وق ـطــع الـطــريــق ال ــدول ــي بــن بـيــروت
وال ـج ـن ــوب ف ــي االت ـج ــاه ــن .الــزحـمــة
ال ـخ ــان ـق ــة ،وال ـس ـي ــر امل ـ ـحـ ـ ّـول نــاحـيــة
ب ـلــدتــي ال ـج ـيــة وب ــرج ــا ،إض ــاف ــة إلــى
ح ــر ال ـش ـمــس ،أره ـق ــت ال ـعــائــديــن من
الجنوب بعد عطلة نهاية األسبوع.
استغرقت رحلتهم خمس ســاعــات،
قبل أن تنتهي مفاعيل هذه «العجقة»
ظهر أمس.
املشهد «الـعـفــوي» فــي ظــاهــره ،على
رغــم الحسابات السياسية الخاصة
ب ــال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،أدرج ـ ـ ــه
«ال ـت ـح ـل ـي ــل ال ـس ـي ــاس ــي» لـلـجـمـهــور
اآلخ ــر فــي خــانــة «امل ــؤام ــرة الكونية»
عـلــى امل ـقــاومــة وج ـم ـهــورهــا .املشهد
االفـ ـت ــراض ــي ع ـل ــى م ـع ـظــم صـفـحــات
وح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـ ـقـ ــادمـ ــن مـ ــن «رحـ ـل ــة
ال ـ ـص ـ ـيـ ــف» الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة وص ـ ـ ــل ح ـ ّـد
ال ـت ـج ـي ـي ــش ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي ،والـ ـت ــذكـ ـي ــر
ب ــ«ال ـس ــاب ــع م ــن ّأيـ ـ ـ ــار» ،ورب ـ ــط قطع
الـطــريــق بـمـعــركــة ال ــزب ــدان ــي .وأطـلــق
آخــرون العنان لــروايــات عن عناصر
م ــن «داعـ ـ ــش» يـهــاجّـمــون ال ـس ـيــارات
ويـ ـحـ ـطـ ـم ــونـ ـه ــا ،غ ــذتـ ـه ــا ال ــرس ــائ ــل
ّ
«الواتس آبية» عن ظهور مسلح .هذه
ال ـصــورة رفضها أبـنــاء بــرجــا الذين
«اع ـت ــذروا» عــن قـطــع الـطــريــق ،ولكن

«هل من حل آخر ،ليسمع صوتنا؟»،
كما يقول أحد أبناء البلدة ،مؤكدًا أن
«ع ــددًا مــن املـشــاركــن فــي االعـتـصــام
من مؤيدي املقاومة».
وحدهم أهالي الجية ،املؤيدين لحزب
الله ،واملوزعني على مختلف صفوف
قوى الثامن من آذار ،وضعوا األمور

في نصابها الطبيعي ،وأعادوا رسم
امل ـش ـهــد :ت ـحــرك مـطـلـبــي ح ـقــوقــي ،ال
مـصــداقـيــة ملــا «ت ـتــداولــونــه»« ،نحنا
ع الطريق مــن الصبح ،وعــم نساعد
العالم نحنا وياهون (أهالي برجا)»،
كما يقول أحد النشطاء ،فيما يؤيد
آخ ــرون مطالب جيرانهم فــي برجا،
(هيثم الموسوي)

الذين يأكلون معهم حصرم «شركة
الكهربا بالجية ومعمل سبلني ..وما
نــاقـصـهــن م ـكــب زب ــال ــة» ،ك ـمــا كتبت
إحدى الناشطات.
أح ــد م ـســؤولــي ال ـثــامــن م ــن آذار في
ّ
املـنـطـقــة أك ــد أن الـتـحــرك «حـقــوقــي»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن األم ـ ــور وص ـل ــت إلــى
هـنــا بـعــد «تـمـيـيــع» فــي ب ـ ّـت الـحـلــول
منذ عــام  ،2010ومعربًا عن تضامن
فريقه مع الحق املشروع لألهالي في
مواجهة «وح ــش امل ــال والسلطة في
االقليم».
ع ـل ــى ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة ،ح ـي ــث كــانــت
ب ـلــديــة بــرجــا صــاح ـبــة املـ ـب ــادرة الــى
ق ــرار ال ـنــزول لـلـشــارع ،لــم يخل األمــر
م ــن اس ـت ـغ ــال س ـي ــاس ــي« .ال ـج ـمــاعــة
اإلســام ـيــة» حــاولــت االس ـت ـفــادة من
ّ
الـ ـح ــدث ،وت ـع ــوي ــم ن ـف ـس ـهــا ،وت ــول ــي
قـ ـي ــادة ال ـ ـحـ ــراك الـ ـعـ ـف ــوي .فــاملـطـلــب
شـعـبــوي بــام ـت ـيــاز ،يــامــس مشاعر
سـكــان الـبـلــدة ،ويستقطب شبابها،
خ ـصــوصــا أن املـ ـ ــزاج الـ ـع ــام ألهــالــي
«املـنـطـقــة» ّ
تغير كثيرًا عما كــان في
السابق تجاه املستقبل واالشتراكي.
وج ـ ـ ــدت «الـ ـجـ ـم ــاع ــة» ن ـف ـس ـهــا أمـ ــام
فــرصــة ذهـبـيــة لـلـعــودة إل ــى املـشـهــد،
وتـســويــق «مـطــالــب» حـقــوق املــواطــن
فــي وجــه حلفائها الــذيــن يساومون
على «صحة ابن اإلقليم».

