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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مسلخ بيروت
والتطنيش الممنهج
نـ ـش ــرت «األخـ ـ ـب ـ ــار» فـ ــي ع ــدده ــا
الـ ـص ــادر ب ـتــاريــخ 2014/12/10
تـحـقـيـقــا ب ـع ـن ــوان «م ـل ــف مسلخ
بـ ـ ـي ـ ــروت « تـ ـض ـ ّـم ــن ال ـك ـث ـي ــر مــن
امل ـغ ــال ـط ــات ،وب ـع ـض ـهــا طــاول ـنــي
شخصيًا.
لقد اتهم كاتب التحقيق املجلس
ّ
«بالتهرب من املسؤولية
البلدي
ّ
وال ـت ـص ـ ّـرف بــإه ـمــال مـتـعــمــد في
الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع أوض ـ ـ ـ ــاع امل ـس ـلــخ
ّ
الحاد الــذي كان
نتيجة االنقسام
ّ
ي ـت ـحــكــم ف ــي أعـ ـض ــائ ــه ،وت ـف ــادي ــا
ّ
لـ ـح ــل هـ ــذا املـ ـجـ ـل ــس» ،ومـ ــن هـنــا
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد مـ ـ ــا سـ ـ ـم ـ ــاه «سـ ـي ــاس ــة
التطنيش املمنهج» .وفــي سياق
هــذا التحقيق ذكــر الكاتب أيضًا
«أن ثمة تسعة طلبات لــم ّ
يقرها
امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ،بـيـنـهــا إن ـشــاء
هنغار بديل للمسلخ القائم »..
ًُ
ً
ال ّبد أوال من القول إن كتبًا بهذا
ّ
الشأن ُوجهت من مدير مصلحة
امل ـس ــال ــخ إل ـ ـ ّـي بــوص ـفــي الـسـلـطــة
ّ
ّ
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وقـ ــد ُس ـج ــل ــت كــلـهــا
ً
أصـ ــوال ف ــي قـلــم املـجـلــس الـبـلــدي
ّ
وتتضمن
ال ــذي لــم يـجــب عنها .
ُ ُ
ه ــذه الــكــتــب طـلـبــات سـلــف مالية
إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء إص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ض ـ ــروري ـ ــة
عائدة للمسلخ وتأمني السائقني
واألط َـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاء االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــن،
وأرفـ ــقـ ــت ب ـك ـت ــاب ورد م ــن دول ــة
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء رق ـم ــه
 7149تاريخ  2012/4 /3يتناول
املوضوع نفسه ،ولكن مع األسف،
لـ ــم ي ـس ـت ـجــب امل ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي،
ص ــاح ــب ال ـص ــاح ـي ــة ،ل ـك ــل ه ــذه
الطلبات ،علمًا أن مدير املصلحة
ّ
امل ـ ـع ـ ـنـ ــي ،ت ـ ـسـ ــلـ ــم سـ ـلـ ـف ــا ك ـب ـي ــرة
وصـغـيــرة أخـ ــرى ،وف ـقــا لــأصــول
ّ
وه ــي مـسـجــلــة ف ــي ال ـب ـلــديــة وقــد
ُ َ
استعملت .
ُع ـل ــى أن أه ـ ــم ت ـل ــك ال ـك ـت ــبُ ال ـتــي
أ َ
ودعت املجلس البلدي ،واملرسلة
ُمن مصلحة املسالخ ،هو الكتاب
املرسل إلينا بتاريخ ،2012/10/8
ال ـ ــذي ورد ف ـي ــه اق ـ ـتـ ــراح بــإق ـفــال
املسلخ واعتماد آخر مؤقت بديل
ُ
ري ـث ـمــا تـ ـج ــرى عـمـلـيــة ال ـتــأه ـيــل،
وقــد أودعـتــه بالصفة التي أحمل
(محافظة مدينة بيروت) ،املجلس
ال ـب ـل ــدي ،مــرف ـقــا ب ـك ـتــاب م ـنــي له
طابع العجلة رقمه  19373تاريخ
 ، 2012/10/10أستفسر بموجبه
عـ ـ ــن مـ ـصـ ـي ــر ط ـ ـل ـ ـبـ ــات م ـص ـل ـحــة
املـســالــخ الـســابـقــة واملـتــراكـمــة في
املـجـلــس ،بـشــأن تــرمـيــم املـنـشــآت،
وط ـل ـبــت ف ـيــه أي ـض ــا م ــن املـجـلــس
وبجلسة
البلدي اتخاذ قرار فوري
ّ
ّ
استثنائية ،بحل املشكلة ،لكنني
لم أحصل على جواب ،وقد يكون
الـسـبــب هــو نـفـســه ال ــذي ورد في
التحقيق .
هنا تجدر اإلشــارة إلى أن اإلدارة
البلدية ،وبناء على قرار املجلس
ّ
أودع
البلدي ،أعــدت دفتر شــروط ّ
قلم املجلس ،مؤشر عليه وموقع
مـ ــن ق ـب ـل ــي بـ ـت ــاري ــخ 2012/9/5
 ،ول ـك ـنــه ل ــم ُي ـق ـ ّـر خـ ــال وجـ ــودي
عـلــى رأس محافظة ب ـيــروتّ .أمــا
ُ
مل ــاذا اعــتـمــد ،كـمــا ذكــرتــم فــي منت
التحقيق« ،التطنيش املمنهج «
َ
لجهت ْي عــدم الترميم والتأهيل،
ّ
ف ـل ـع ــل ــه ب ـس ـب ــب مـ ــا أشـ ــرتـ ــم إل ـيــه
ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ن ـف ـس ــه ،وم ـ ــا ك ــان
ي ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــف وب ـع ــض
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ح ـ ــول ال ـحــاجــة
إلــى اتصاالت سياسية وطائفية
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى وحـ ــدة
املجلس.
املحافظ السابق ملدينة بيروت
ناصيف قالوش

♦♦♦

في الواجهة

هوالند لسالم :أتفهم
قراركم وقف تدفق النزوح
في اليوم األخير
لزيارته باريس ،سمع
الرئيس تمام سالم من
الرئيس فرنسوا هوالند تأكيدًا
إضافيًا للتحرك الفرنسي
لمساعدة األفرقاء اللبنانيين
على إنجاز االستحقاق
الرئاسي واستعجال إرسال
شحنات األسلحة إلى
لبنان

باريس ـ نقوال ناصيف
اخ ـت ـتــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام ســام
زي ــارت ــه الــرس ـم ـيــة ل ـب ــاري ــس بـمـقــابـلــة
الرئيس فرنسوا هوالند في اإلليزيه،
فـ ــي حـ ـض ــور الـ ــوفـ ــد ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ــذي
ضـ ّـم وزيــر الــدفــاع سمير مقبل ووزيــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاس ـيــل والـسـفـيــر
الفرنسي في بيروت باتريس باولي،
إل ــى م ـســؤولــن فــرنـسـيــن ،م ــن بينهم
رئـيــس دائ ــرة الـشــرق األوس ــط وشمال
أفــريـقـيــا فــي الـخــارجـيــة ج ــان فــرنـســوا
جيرو.
في اللقاء رغب هوالند في إبــداء ثالث
مالحظات:
أول ـ ـ ــى ،أشـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأداء سـ ـ ــام ،وخــاط ـبــه
ب ــال ـق ــول إن ال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي أدار بـهــا
الـسـلـطــة اإلجــرائ ـيــة فــي لـبـنــان ،بجمع
ال ـ ـش ـ ـمـ ــل وامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــوف ـ ــاق
السياسي في الظروف الحالية ،ليس
ال ـص ـع ـب ــة فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل امل ـس ـت ـح ـي ـلــة،
هــي ب ــاب خ ــاص لـلـبـنــان .وش ــدد على
محافظته على التضامن الحكومي.
ثــانـيــة ،أب ــدى هــوالنــد تفهمه العميق
ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي أق ــرتـ ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة
بـحـصــر ال ـن ــزوح ال ـس ــوري بــالـنــازحــن
الفعليني ،وق ــال لـســام :أنــا أتـفـهــم أنــه
يجب وقف هذا التدفق .وأبدى اعتقاده
بــأن اسـتـمــرار ال ـنــزوح بالطريقة التي
حصل بها ســابـقــا ،خطر للغاية على
ل ـب ـنــان وم ـق ــدرت ــه ع ـلــى ح ـمــل أع ـبــائــه.

وت ــوج ــه إلـ ــى املـ ـس ــؤول ــن الـفــرنـسـيــن
امل ـش ــارك ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع بتعليمات
ب ـ ـضـ ــرورة مـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان ع ـل ــى كــل
الـصـعــد واسـتـعـجــال إرس ــال األسلحة
في إطار االتفاق مع السعودية.
ثالثة ،أيــد امل ـبــادرات التي صــدرت عن
مجلس الـشـيــوخ والجمعية الوطنية
فـ ــي خ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات مـ ــع س ـ ــام ،وأن
عليهما املضي في تأكيد ما أعلناه من
تأييد لبنان ودعـمــه ،ووضعه موضع
التطبيق.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد االج ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاع ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح س ـ ـ ــام
ل ـل ـص ـحــاف ـيــن« :كـ ـم ــا ي ـع ـلــم ال ـج ـم ـيــع،
عــاقـتـنــا م ــع فــرنـســا ب ـق ـيــادة الــرئـيــس
هوالند قديمة وقوية جـدًا ،ونحن في
زيارتنا فرنسا موجودون ملتابعة هذه
العالقات ،ولقينا كل ترحيب وكل تفهم
ودعــم لقضايا لبنان ومــا نواجهه من
ص ـعــاب ،وسنستمر فــي ه ــذه العالقة
مل ــا فـيــه خـيــر لـبـنــان والـلـبـنــانـيــن .من
أبرز املسائل التي نواجهها ما يتعلق
بالنزوح السوري ،وحاجتنا إلى دعم
دولـ ــي لـتـحـ ّـمــل أع ـبــائــه إل ــى جــانــب ما
أب ــداه كــل لبناني مــن ترحيب ورعــايــة
وع ـنــايــة إلخ ــوان ـن ــا ال ـس ــوري ــن .وال ـكــل
يعلم أنـنــا فــي لـبـنــان نــواجــه أوضــاعــا
أمنية غير مريحة ،وتمكنا في الداخل
ال ـل ـب ـنــانــي م ــن وض ــع ح ــد ن ـهــائــي لها
بإجماع اللبنانيني على تأييد الجيش
الـلـبـنــانــي وال ـق ــوى األم ـن ـيــة ،واسـتـتــب
األم ــن فــي كــل األرجـ ــاء اللبنانية على
خلفية وحدة اللبنانيني في عدم توفير
أي بيئة حاضنة ألي نــوع مــن الخلل
األمني أو اإلرهــاب األمني .في املقابل،
هناك مواجهات مستمرة تتطلب مزيدًا

واجبنا منع
االنهيار ،لكن ال يمكننا
أن نحل محل رئيس
الجمهورية

م ــن ال ــدع ــم لـلـجـيــش وق ــوان ــا األم ـن ـيــة.
لـفــرنـســا دور رئـيـســي فــي ظــل املـكــرمــة
السعودية لدعم الجيش على نحو غير
مسبوق مــن أربـعــة مليارات دوالر من
بينها ثالثة مليارات في اتفاق مباشر
مع فرنسا .وفي األمس تم االنتهاء بني
وزيري الدفاع الفرنسي واللبناني من
الـجــانــب التقني ،وقــريـبــا ج ـدًا إن شاء
الله تبدأ فرنسا بالتحضير لتسليمنا
مــا يحتاج إلـيــه الجيش اللبناني من
أسلحة لتعزيز قدراته».
سئل عن مصير االستحقاق الرئاسي
والجهود اآليلة إلــى تحقيقه ،فاجاب:
«ف ــرنـ ـس ــا ك ـم ــا ك ــل ال ـ ـ ـ ــدول ،ولـ ـك ــن هــي
بـ ــالـ ــذات ن ـظ ـرًا إلـ ــى عــاق ـت ـهــا امل ـم ـيــزة
بلبنان ،تتابع هذا امللف معنا وتحاول
أن تساعدنا .نعم ،ملسنا لدى الرئيس
هوالند واملسؤولني الفرنسيني جميعًا
رغـبــة فــي إنـهــاء هــذا املـلــف ،وأن يكون
للبنان رئيس للجمهورية».
وودع هوالند سالم بطريقة استقباله
إي ـ ــاه ع ـل ــى درج اإلل ـ ـيـ ــزيـ ــه ،وان ـت ـظ ــره
ح ـت ــى أن ـه ــى ت ـصــري ـحــه لـلـصـحــافـيــن
قـبــل أن ي ـعــود إل ــى مـكـتـبــه ،ف ــي إج ــراء
بـ ــروتـ ــوكـ ــولـ ــي غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق أظ ـه ــر
تـعــاطــف الــرئ ـيــس الـفــرنـســي وتـقــديــره
لــرئـيــس الـحـكــومــة اللبنانية .وه ــو ما
عكسته دوائ ــر البروتوكول الفرنسية
بالقول إن استقبال سالم كان أقرب إلى
استقبال رئيس الــدولــة ،نظرًا إلــى أنه
يترأس حكومة نيطت بها صالحيات
رئيس الجمهورية.
مــن اإللـيــزيــه تــوجــه س ــام إل ــى متحف
بـيـكــاســو وجـ ــال ف ــي أرج ــائ ــه ،ق ـبــل أن
يعود إلى مقر إقامته في فندق جورج
ال ـخ ــام ــس ،وي ـع ـقــد م ــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا
مل ــراس ـل ــي وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام وال ـص ـحــف
العربية واألجـنـبـيــة ،استهله بالقول:
«زي ــارتـ ـن ــا ف ــي إط ـ ــار تــوط ـيــد ال ـعــاقــة
والتواصل مع دولة كبرى لها عالقات
تاريخية وعريقة مع لبنان ،وهي تبذل
اليوم بقيادة الرئيس هوالند جهودًا
مميزة في كل املجاالت».
سئل عن السلة التي يعود بها ،فاجاب:
«م ــن أبـ ــرز امل ـس ــائ ــل ال ـت ــي نـسـعــى إلــى
التوصل إليها مع فرنسا ،هي املستجد
في امللف األمني الذي يصب في الهبة
الـسـعــوديــة واالت ـف ــاق مــع فــرنـســا على
تزويد الجيش اللبناني ما يحتاج إليه

من سالح .اآلن ننتظر املوافقة النهائية
بني فرنسا والسعودية ،بعد ذلك يبدأ
تـحــريــك إرس ـ ــال األس ـل ـحــة إل ــى لـبـنــان.
عـلــى املـسـتــوى األمـنــي أيـضــا ،تـبــن أن
ل ـيــس ه ـن ــاك ب ـي ـئــة حــاض ـنــة ل ــإره ــاب
والـتـكـفـيــريــن فــي طــرابـلــس والـشـمــال.
إال أن من واجب الدولة وجيشها حسم
أمرها ملواجهة اإلرهابيني .متى عززنا
قدراتنا نجحنا في إنهاء هذا األمر».
سئل عن الدور الفرنسي في انتخابات
ال ــرئ ــاس ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ــأج ــاب« :امل ـلــف
الرئاسي أبــرز أزماتنا في لبنان الذي
يـتــأثــر بمحيطه وال ـخ ــارج .لـبـنــان بال
رئيس كجسم بال رأس ،ال يكتمل أداؤه
وال قيمته».
س ـ ـ ـئـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن
وخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
فأجاب« :امللف دقيق وحساس .نحن
ف ــي مــوقــع دف ــاع ــي ول ـيــس هـجــومـيــا.
أي ــدن ــا ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ـ ال ـعــربــي

