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تقرير

 ...ضد من؟
النصرة» على خصومة مع الدواعش،
وفور وصوله اشتبك مع هالل.
في إطار «بادرة حسن النية» ،وضعت
الـ ـق ــوى الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـص ــال ـح ــة ،في
انتظار اختبارها فــي املرحلة املقبلة.
ح ـتــى ذلـ ــك الـ ـح ــن ،رأى أبـ ــو عـ ــرب أن
ف ـت ــح ح ــري ـص ــة ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز ال ــوح ــدة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وح ـ ـفـ ــظ أم ـ ـ ــن امل ـخ ـي ــم
وال ـج ــوار .أم ــا خـطــاب فـقــد وج ــد فيها
رس ــال ــة إي ـجــاب ـيــة ،ع ـلــى غـ ــرار الـنــاطــق
ب ــاس ــم ع ـص ـبــة األن ـ ـصـ ــار أب ـ ــو شــريــف
عـقــل ال ــذي أم ــل ط ـ ّـي صـفـحــة األح ــداث
األلـ ـيـ ـم ــة .م ــن ج ـه ـت ــه ،أص ـ ــدر ال ـش ـبــاب
املـ ـسـ ـل ــم بـ ـي ــان ــا ع ـ ــرض فـ ـي ــه ألسـ ـب ــاب
تــوصـلــه لـلـمـصــالـحــة .ق ــال إن ــه بسبب
«اسـتـشـعــار خ ـطــورة املـخـطــط وجــديــة
اإلعداد ملعركة مدمرة ال تبقي وال تذر،
بادرنا بطرح مبادرة شروطها محددة
وواضحة لتفادي املعركة التي سيندم
عليها الجميع» .وبحسب البيان ،فإنه

إذا قــدر لصفقة النفايات التي تبنتها حكومة املصلحة
الوطنية يــوم السبت املاضي ،أن تصير واقعًا ،ال شك أن
فــرحــة اللبنانيني ببعض نـظــافــة شــوارع ـهــم ،ستنسيهم
الثمن الباهظ الــذي دفعوه .وستذهب الكلفة دهسًا تحت
أقــدام خطباء اإلنجاز وتقريظات أبطال الحلول الوسخة.
لذلك ،يبدو مفيدًا وضــروريــا تفنيد جــردة الحساب ،منذ
ّ
اآلن ،كم كلفتنا تلك املسخرة؟
ً
فــي الـبـيـئــة الـصـحـيــة أوال ،ال يـمـكــن ألي مــرجــع أن يقدر
الثمن الباهظ الــذي دفعه لبنان واللبنانيون ،مــن بيئتهم
وصحتهم وآمال أعمارهم املقبلة وحيوات أجيالهم اآلتية،
نتيجة ثمانية أشهر من تجاذب ديوك املزابل على حساب
هوائهم وغذائهم ومائهم .هنا األرقام ال معنى لها واألموال
ال قيمة لها ،خصوصًا حني تقاس أو تقارن بهبة الحياة
املسروقة أو املهدورة أو املغدورة باكرًا .لكن مع ذلك ،تفيد
اإلحصاءات الغربية ،على سبيل املثال ،أن متوسط كلفة
عالج حالة السرطان في فرنسا ،مقدرة حكوميًا بمعدل
 25ألــف يــورو سنويًا .واإلح ـصــاءات نفسها فــي أميركا
تعطي رقـمــا يـنــاهــز  4آالف دوالر أمـيــركــي شـهــريــا .أي
ما يالمس خمسني ألف دوالر سنويًا .كم حالة مرضية
ً
مستعصية ،وكــم موتًا عضاال سنواجه بعد عــام وعقد،
بعدما أظهرت الدراسات العلمية أن معدل تلوث البيئة التي
نتنفسها ونعيش منها وفيها ،قد تضاعف نحو 2500
مرة؟!
ثم هناك طبعًا البيئة الطبيعية ثانيًا ،حيث الضرر ال يمكن
تحديده بعد ،وحيث املعالجة أكبر من أن تقدر بكلفة حتى
اللحظة .ومن أجل القياس واملقارنة أيضًا ،سنة  2008أدى
حــادث لــدى إحــدى شركات النفط إلــى تلويث بحر .فدفع
ً
مالكوها مليار دوالر عـطــا وض ــررًا .فــي حــادثــة أخــرى
دفعت شركة نقل نفط 2.5 ،مليار دوالر غــرامــة تسرب
حمولة باخرة واحدة إلى ماء شاطئ .كم باخرة رمينا في
بحرنا وأرضـنــا ومياهنا الجوفية؟ وكــم هي كلفة تنقية
بلدنا من ق ــاذورات ثمانية أشهر؟ وهــل من سيدفع ،من
الــذيــن قـبـضــوا ويـقـبـضــون مــن الـقــابـضــن عـلــى أرواح ـنــا
وحياة الناس؟
كما أن ضرر البيئة السياسية والسيادية يجب أن يكون
موضع بحث وتقص عن األثمان واألكالف .إذ ماذا يعني
أن ينفضح لـبـنــان عـلــى ه ــذا الـعـجــز الــوطـنــي والحكومي
الـكــامــل ،حـيــال أزم ــة قــد تـكــون غـيــر مسبوقة فــي عصر
ً
الدولة الحديثة؟ فلنتصور معًا مثال ،ما هي كلفة تصحيح
صــورة لبنان امل ـ ِّ
ـزور؟ لبنان الــذي توصل إلــى استصدار
وثيقة منسوبة إلى رئيس دولــة أفريقية ،فيما تلك الدولة
وذاك الرئيس ال يدريان بنا وال يهتمان لنفاياتنا؟! حتى
في تلك العاصمة األفريقية ،سارعوا إلى معالجة الضرر.
فــأق ـيــل ش ــري ــك ت ــزوي ــرن ــا ،فـيـمــا اس ـت ـمــر م ـ ــزورو ب ـيــروت
يسرحون ويــزورون .ومــاذا عن كلفة ترميم صــورة بالد
األرز ما غيرها ،لــدى عاصمة دولــة كبرىّ ،دبجنا باسم
وزير بيئتها ورقة أخرى مزورة أيضًا ،نقلناها إلى ملفاتنا
الحكومية وكادت تصير وثيقة أصلية مصدقة بعموالت

املاليني؟ علمًا أن مسخرة تزويرنا ألوراق حكومة موسكو
لم تقف عند هــذا الحد .بل ذهبنا في التزوير الفضيحة
إلى تسمية منتجع بحري روسي كمكب لنفاياتنا ،وإلى
تحديد مطمر آخر قريب من الغوالغ ،على أن ننقل إليه ـ ـ
بواسطة «لطف الله  »2ربما ،أو باخرة خرطوش الصيد
األخيرة ـ ـ أطنان فخر صناعة عجزنا وفشلنا .ولم تنته
فضيحتنا الروسية عند هــذا الـحــد .بــل زججنا بأسماء
نـصــف م ـســؤولــي الـكــرمـلــن تـقــريـبــا .جـعـلـنــا م ــن سفير
شــاهـدًا ،فيما هــو لــم يتصل ولــم يستمهل .وركبنا فوقه
وزيرًا في مؤتمر دولي .وحتى بلغنا حد التوهم واإليهام
ب ــأن رئ ـيــس وزراء روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة ق ــد يـتـصــل ب ـنــا...
قـبــل أن تفتضح الـتـهــريـبــة ويـنـجـلــي ال ـتــزويــر ،وينتصر
املــزورون على كل آليات رقابتنا وقضائنا .كم هي كلفة
بهدلة حكومتنا وإدارتـنــا ورقابتنا وبعض قضائنا ـ ـ ال
محليًا ،حيث التمديد يغطي كل عمولة وعمالة ـ ـ بل دوليًا،
حيث صرنا مسخرة اإلعــام واملنظمات غير الحكومية
والحكومات وكل من يحترم نفسه في هذا العالم؟!
تبقى أخيرًا كلفة الفضيحة ـ ـ الصفقة ماليًا واقتصاديًا.
ولـنـحـسـبـهــا ج ـي ـدًا ،ول ـن ـطــالــب خ ـب ــراء املـ ــال وامل ــوازن ــات
باحتسابها لنا يومًا بعد يــوم .فهناك أوال نحو 2300
م ـل ـيــون دوالر ،ط ـمــرت ف ــي ج ـي ــوب ســوك ـلــن وديــوك ـهــا
عـلــى م ــدى عـشــريــن عــامــا .كــم هــي نـسـبــة ال ـهــدر فيها؟
الـلــه أعـلــم .لكن األكـيــد أن ثلثها طــار ه ــدرًا على معالجة
لــم تحصل .أي نحو  700مليون دوالر .أضيفوا إليها
ً
مبالغ مطابقة وه ــدرًا مـمــاثــا ،للشركة نفسها املحالة
أم ــام قـضــاء دولـتـنــا ،واملـعـتـمــدة مــن قـبــل حـكــومــة الــدولــة
نفسها لــأعــوام املقبلة .ثم هناك  40مليون دوالر ،من
الرشى التي ستدفع سنويًا ،للبلديات اسميًا .فيما هي
رشى سياسية لعرابي تلك البلديات في السياسة فعليًا.
أضيفوا إليها حفنة الدوالرات التي ستذهب إلى الناعمة،
لتحترق مع غاز املطمر هناك واألراضي العقارية املحيطة
بــه .أضـيـفــوا إليها خصوصًا خـصــوصــا ،أثـمــانــا هائلة
لعقارات من امللك العام ،ستنتقل بصورة أو بأخرى إلى
االستثمار واالستغالل واالنتفاع الخاص .إذ ما معنى أن
تسيطر البلديات املعنية على املساحات املكونة من الحل
الفضيحة؟ كــم سـيــردمــون؟ ألــف متر مــربــع؟ مئة ألــف؟
أكثر؟ وفــي أي مناطق؟ في واجـهــات بحرية يبلغ سعر
املتر املربع الواحد من أرضها آالف ال ــدوالرات .أضربوا
أخ ـم ــاس ــا بـ ــأسـ ــداس ،ت ـح ـص ـلــوا ع ـلــى نـتـيـجــة الـصـفـقــة:
مليارات إضافية من الدوالرات ،تذهب إلى النافذين ،على
طريقة سوليدير ومكب النورماندي ،ملن ال يزال يذكر أن
في وسط بيروت غير بيت الوسط ...
شهيرة قصة اليهودي الذي ضاق به منزله على عائلته
البائسة .فذهب إلى حاخامه راجيًا منه مساعدة لتأمني
بيت آخ ــر .فنصحه األخـيــر بــأن يــدخــل ماشيته لتبيت
مــع عائلته فــي جحره الضيق .بعد فترة عــاد اليهودي
يائسًا .فنصحه الحاخام بأن يخرج املاشية من البيت.
فارتاح الرجل وظل يلهج بشكر الحاخام .على قاعدة أنه
بالشكر تدوم الذمم املشتراة ،وكنوز النفايات ،وسلطات
املزابل!

السلطة تستنفر األمن لمواكبة النفايات

«ال يــوجــد عـنــدنــا ن ـيــات لـفـتــح معركة
ف ــي امل ـخ ـيــم .وع ـل ـيــه ،يـتـعـهــد ال ـطــرفــان
بعدم االعتداء ّ
وجر املخيم إلى معركة
خاسرة» .بوجه من رفع الشباب املسلم
سـيــف امل ـصــال ـحــة؟ ه ــل بــوجــه العميد
ال ـف ـت ـحــاوي مـحـمــود عـيـســى (الـلـيـنــو)
الذي ّ
يعد املتصدي العسكري واألمني
الرئيسي لهم في املخيم؟ وهل استغل
الـشـبــاب التباين بــن اللينو مــن جهة
وفـ ـت ــح ال ـس ـل ـطــة والـ ـسـ ـف ــارة م ــن جـهــة
أخ ــرى؟ علمًا بــأنــه فــي األي ــام املاضية،
ّ
سجل استنفار متبادل بــن مسلحني
ّ
املتشددة
مقنعني تابعني للمجموعات
ّ
وعناصر تابعني للينو .حينها ،تلقت
قيادات الشباب املسلم وداعش رسائل
م ــن ال ـل ـي ـنــو ت ـح ــذره ــم م ــن االس ـت ـم ــرار
ف ــي ال ـظ ـهــور املـسـلــح ف ــي ال ـل ـيــالــي ،في
وقـ ـ ــت سـ ـجـ ـل ــت فـ ـي ــه ل ـ ــه ت ـص ــري ـح ــات
فـ ــي م ـن ــاس ـب ــات عـ ــامـ ــة ،ي ـت ـع ـهــد فـيـهــا
باالقتصاص من داعش وأخواته.

ّ
تنتظر قــرارات مجلس الــوزراء بشأن خطة النفايات ،استكمال
التحضيرات اللوجستية واألمنية ،قبل البدء بالتنفيذ في املقبل
من األيام .وبعيدًا عن االعتراضات الشعبية الخجولة ،واملوافقات
السياسية املــرهــونــة بالرشى للقوى السياسية واملـنــاطــق على
إنـشــاء مطامر فــي أكـثــر مــن منطقة ،تـقــول مـصــادر ّ
مقربة من
رئيس الحكومة تمام سالم ،إن قرار املجلس لم ُي ّ
حدد موعدًا لبدء
تنفيذ الخطة ،الفتة إلى أن «هناك تحضيرات فنية تسبق املباشرة
ّ
بالخطة» .وفيما علمت «األخبار» أن شركة «سوكلني» لم تتبلغ
بعد قــرار املباشرة بنقل النفايات املتراكمة إلى مطمر الناعمة،
ّ
ُ
تشير بعض املـصــادر املطلعة على امللف إلــى أن تنفيذ الخطة
«يجب أن تسبقه اجتماعات أمنية ملواكبة عملية النقل وللمباشرة
ّ
بتنفيذ الخطة قطعًا للطريق أمــام أي احتجاج شعبي» .وأكــدت
ّ
ُ َ
مصادر وزارة الداخلية أنه ستوضع خطة خالل الساعات املقبلة
ملواكبة تطبيق خطة النفاياتُ .
وعقد أمس اجتماع أمني في السرايا
الحكومية ّ
ضم قادة األجهزة األمنية لبحث آخر التطورات األمنية،
من ضمنها مواكبة ملف النفايات ،حضره نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل ،ووزير الداخلية والبلديات نهاد

املشنوق ،واملدعي العام التمييزي القاضي سمير ّ
حمود ،وقائد
الجيش العماد جــان قهوجي ،باإلضافة إلــى املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم ،واألمني العام للمجلس األعلى للدفاع
اللواء محمد خير ،واملدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص ،ومفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر ،ومدير املخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون
فاضل ،ورئيس فــرع املعلومات في قــوى األمــن الداخلي العميد
عماد عثمان .وطلب ســام من قــادة القوى العسكرية واألمنية
مواكبة الخطة الشاملة للنفايات و«اتخاذ جميع التدابير الالزمة
ملنع أي محاولة لإلخالل بالنظام العام».
ّ
من جهتهاّ ،أجلت حملة «إقـفــال مطمر الناعمة» تحركها الذي
كان مقررًا ،أمس ،إلى اليوم ،وذلك «للتنسيق بني أهالي كل بلدة
للوصول إلى قرار َّ
موحد ُيترجم عبر احتجاج ننفذه عند مدخل
املطمر» ،وفق ما تقول مصادر الحملة لـ«األخبار» ،فيما لم يصدر
عن بلدية بــرج ّ
حمود بعد ،أي قــرار واضــح في ما خـ ّـص إعــادة
فتح املكب.
(األخبار)

