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سياسة

رسائل
إلى المحرر
عرفات حجازي
حاضرًا بيننا
أع ـ ـ ـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرت ـ ـ ــي لـ ـنـ ـه ــاي ــة
الـسـبـعـيـنـيــات وال ـث ـمــان ـي ـنــات
م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ح ــن كنا
نـ ـش ــاه ــد ،مـ ـث ــل أب ـ ـنـ ــاء جـيـلــي
الــذيــن تفتحت عـيــونـهــم على
تلفزيون لبنان  ،وعلى «اسعد
الـ ـل ــه مـ ـس ــاء ك ــم» ملـ ـق ــدم ن ـشــرة
األخـبــار عــرفــات حـجــازي .كان
ح ــدي ـث ــه ي ـع ـب ــر عـ ــن اب ـت ـســامــة
هادئة ونظرة ودودة ،تحل في
نفوس مشاهديه ثقة وتعلقًا
ب ـشــاشــة ل ـب ـنــان األولـ ـ ــى الـتــي
كــانــت وق ـ ــورة .ي ــوم ــذاك كــانــت
ساعات تلفزيون لبنان قليلة
ب ـم ـق ـيــاس ف ـض ــائ ـي ــات الـ ـي ــوم،
ولكن كــان فيها صــدق وأمانة
والتزام وثوابت أصيلة.
كــانــت سـنــوات الــراحــل عرفات
ح ـج ــازي ف ــي تـلـفــزيــون لبنان
ً
ع ـم ــا غ ـيــر ع ـ ــادي ل ـع ـقــود من
ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن ،مـ ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املذيعني والصحافيني الرواد،
أمثال عادل مالك وجان خوري
وج ــاك واك ـيــم وف ــؤاد الخرسا
وغ ـيــرهــم م ـمــن ت ــرك ــوا بصمة
خالدة في مسيرة هذا الصرح
امل ـم ـيــز .ك ــان ع ــرف ــات ح ـجــازي
ص ـحــاف ـيــا م ـش ـحــونــا ب ــأح ــام
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة وصـ ـ ــاحـ ـ ــب ح ـن ـج ــرة
ذهـبـيــة ورف ـيــق كــل كلمة وكــل
صفحة وكل عنوان ،ونموذجًا
في النشرة اإلخبارية املنتظرة
تحريرًا وتقديمًا.
أبا ياسر ،لقد تركت بنشاطك
وح ـيــوي ـتــك أج ـمــل ال ــذك ــري ــات،
وأبقاها أثرًا ،وتلك هي الحياة
التي ال تفنى بغيابك ،ولكنها
ت ـب ـقــى مـ ـتـ ـج ــددة ت ـح ـيــا كـلـمــا
ذكـ ــرهـ ــا مـ ــن عـ ــرفـ ــوا خ ـصــالــك
امل ـه ـن ـيــة وأخـ ــاقـ ــك ،ون ـضــالــك
ال ـح ــي ال ـخــالــد ف ــي الـصـحــافــة
واإلعالم.
سالم عليك يا عرفات حجازي
وهنيئًا لــك .فقد ترجلت أيها
الـ ـف ــارس شــام ـخــا ،ص ـ ُل ـبــا ،في
زمن يقل فيه نظراؤك ،تسمعنا
ونـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع إل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــك ،ب ـط ـل ـت ــك
امل ـض ـي ـئ ــة فـ ــي نـ ـ ــور ع ـيــون ـنــا،
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة الـ ـ ـت ـ ــي ان ـط ـب ـع ــت
خــالــدة فــي أذه ــان اللبنانيني.
أنـ ــت ال ت ـ ــزال ح ــاضـ ـرًا بـيـنـنــا،
ص ــوت مــن األصـ ــوات الكبيرة
ال ـ ـتـ ــي وس ـ ـمـ ــت ذل ـ ـ ــك امل ــاض ــي
وم ـهــرتــه بـخـتـمـهــا ،وال يبقى
ل ـن ــا ف ـي ــك سـ ــوى ت ــاري ـخ ــك فــي
الزمن اإلعالمي الجميل.
حسن بحمد
مدير «مركز عين» لإلعالم
والتوثيق
توضيح
نـ ـش ــرت جـ ــريـ ــدة «األخ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» فــي
عــددهــا ال ـصــادر ي ــوم الـجـمـعــة13 ،
شباط  ،2015تحقيقًا عن األضرار
ال ـت ــي تـسـبـبــت ب ـهــا ال ـعــاص ـفــة في
طريق الضبية ،وذك ــرت أن شركة
كيروز كانت متعهدًا بصيانة هذه
الطريق.
يهم الشركة أن توضح أن ال عالقة
لها مــن قريب أو بعيد بــأي تلزيم
أو صيانة للطريق املــذكــورة .لذلك
إقتضى التوضيح.
نقيب محامي طرابلس
والشمال ميشال خوري
بوكالته عن شركة حميد كيروز
للهندسة والمقاوالت

تقرير

فضيحة في رومية
«تفه عليكم»،
قالها وزير الداخلية السابق
يكاد
مروان
شربل ،وهو ّ
ّ
يلطم خديه أثناء تفقده
ورشة ترميم المبنى (د)
في سجن رومية ،للشركاء
في فضيحة الماليين
التي راحت هدرًا من دون
االلتزام بشروط الترميم.
لكن الدولة تبدو ّ
مصرة
على اإلمعان في هدر
أموالها وماء وجهها:
المتعهد المخالف في
ّ
الـ(د) كلف بترميم المبنى
(ب) ،وربما بقية الحروف
األبجدية ،بإشراف العميد
الذي عوقب مسلكيًا بسبب
تغطيته الفضيحة
آمال خليل
أواخــر الشهر الفائت ،انطلقت ورشة
تــرمـيــم املـبـنــى (ب) فــي سـجــن رومـيــة
بعد إنجاز الخطة األمنية التي أنهت
أسـطــورتــه ونقلت ن ــزالءه إلــى املبنى
(د) .املبنى الذي يشهد ورشة أشغال،
للمرة األولى منذ تشييد السجن في
الستينيات ،سائر على خطى شقيقه
املبنى (د) في الترميم والتأهيل .وزير
الداخلية نـهــاد املشنوق ال ــذي يرعى
الورشة ألزم املتعهد بإنهاء األشغال
ف ــي غ ـض ــون ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،وتـسـلـيــم
املبنى الى الوزارة بتاريخ  22نيسان
املقبل .وعـنــدهــا ،سينقل املحكومون
إلــى املبنى املـ ّ
ـرمــم ليبدأ ترميم مبنى
املحكومني .وإثــر إنـجــاز هــذا األخير،
ينقل إليه ،مؤقتًا ،السجناء األحــداث
لتنطلق الــورشــة الخاصة بمبناهم.
هكذا تكون ال ــوزارة قــد أنـجــزت خطة
ترميم السجن .
في املبنى (ب) ورشة ال تهدأ .العمال
ي ـبــدأون دوام ـهــم منذ ســاعــات الفجر
حـتــى ح ـلــول امل ـس ــاء ،ي ـتــوزعــون على

فرق تتقاسم تأهيل شبكات الكهرباء
وامل ـيــاه واملــراح ـيــض وطـلــي ال ـجــدران
واألب ـ ـ ـ ـ ـ ــواب والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواف ـ ـ ــذ ...ال ـس ـج ـن ــاء
وع ــائ ــات ـه ــم وامل ــواطـ ـن ــون وال ـج ـهــات
املانحة التي ّ
تمول الورشة (عــدد من
الـهـيـئــات الحقوقية األهـلـيــة) ووزي ــر
ّ
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ي ـن ـت ـظ ــرون ت ـس ــل ــم مـبـنــى
ن ـمــوذجــي .لـكــن ح ـســاب الـحـقــل قــد ال
يـطــابــق حـســاب الـبـيــدر .الــدولــة التي
أن ـف ـقــت تـسـعــة م ــاي ــن دوالر ســابـقــا
على ترميم املبنى (د) ،اكتشف وزير
داخليتها السابق مــروان شربل لدى
ّ
تسلمه املبنى أنها ذهبت هدرًا بسبب
التشطيب ال ــذي لــم ينتج غــرفــا توفر
امل ـس ـت ـلــزم ــات الـ ـض ــروري ــة لـلـسـجـنــاء
ووف ــق املــواص ـفــات املـطـلــوبــة .يومها
سمع الجميع صراخ شربل وتهديده:
«ول ـ ــك ت ـف ــه ع ـل ـي ـكــم وع ـل ــى هــال ـش ـغــل.
أنتم جماعة مكتب األبنية ،بعرفكم،
وب ـعــرف الـكــومـسـيــون يـلــي بـتــاخــدوه
ّ
ل ـج ـيــاب ـكــم .م ــا رأيـ ـت ــه ال ُي ـك ــل ــف أكـثــر
م ــن مـئــة دوالر .أي ــن ذه ـبــت األمـ ــوال؟
سأحاسب الذي وضع دراسة التأهيل
والترميم .يا عيب الشوم عليكم»!
وأش ــار تقرير شربل حــول مخالفات
الـ ـصـ ـي ــان ــة والـ ـت ــرمـ ـي ــم ي ــومـ ـه ــا إل ــى
«نـ ــش ف ــي ال ـس ـق ــف ،وع ـ ــدم اس ـت ـبــدال
قساطل الـصــرف الصحي األساسية
فـ ــي امل ـ ـنـ ــاور رغ ـ ــم اهـ ـت ــرائـ ـه ــا ،كــذلــك
ف ـ ــإن ص ـنــاب ـيــر املـ ـي ــاه داخـ ـ ــل ال ـغ ــرف
ظ ـ ــاه ـ ــرة وغ ـ ـيـ ــر م ـث ـب ـت ــة م ـ ــا ي ـس ـمــح
ب ـن ــزع ـه ــا بـ ـسـ ـه ــول ــة ،ف ـي ـم ــا ك ــراس ــي
الـ ـحـ ـم ــام ــات وامل ـ ـغـ ــاسـ ــل م ــرك ـب ــة مــن
مادة البورسالن ،ما يسمح بكسرها
وتحويلها إلــى آالت حــادة» .وزاد أن
«أبــواب الطبقات واألجنحة ال تغلق
بشكل محكم ،وحواجب أبواب الغرف
فــارغــة مــا يـسـمــح لـلـسـجـنــاء بــإخـفــاء
ممنوعات داخلها ،وبعض مصافي

موقع «يديعوت
أحرونوت» عن مصادر
سياسية إسرائيلية
استغرابها للتقارير

امل ـي ــاه ف ــي ال ـح ـمــامــات غ ـيــر صــالـحــة
ل ـت ـصــريــف امل ـ ـيـ ــاه ،وب ـع ــض ال ـن ــواف ــذ
الــداخـلـيــة ال تفتح وتـغـلــق بسهولة،
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي ل ـل ـم ـب ـن ــى تــم
بصورة سطحية ،وممرات األجنحة
غير مجهزة بــإنــارة كافية ،ما يعوق
املراقبة بشكل جيد إلخ .»...
ّ
إثـ ـ ـ ــر ان ـ ـك ـ ـشـ ــاف الـ ـفـ ـضـ ـيـ ـح ــة ،ألـ ـف ــت
الحكومة لجنة وزاري ــة تضم سمير
م ـق ـبــل ونـ ـق ــوال ص ـح ـن ــاوي ومـ ـ ــروان
خ ـي ــر الـ ــديـ ــن ،م ـس ـت ـن ــدة إل ـ ــى ت ـقــريــر
أعـ ّـده شربل لخالصة الــورشــة ،علمًا
بــأن الهيئة العليا لإلغاثة ومجلس
اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ووزارة األش ـغــال
ط ــرح ــت م ـن ــاق ـص ــة ل ـت ــرم ـي ــم امل ـب ـنــى
بعد انتفاضة السجناء عــام ،2011
وأنجزت األشغال منتصف تموز من
عام .2013
ف ــي ال ـظ ــاهــر ،ل ــم ت ـســاهــم ال ــدول ــة في
قـ ــرش واحـ ـ ــد ف ــي الـ ــورشـ ــة ال ـج ــاري ــة
حاليًا .لكن
فــي املبنى (ب) الـجــاريــة
ُ
امل ـف ــارق ــة أن ت ـلــزيــم األشـ ـغ ــال أع ـطــي
للمتعهد خ .ص ،.وه ــو نفسه الــذي
ف ــازت شركته بــأشـغــال ورش ــة ال ــ(د)
بمناقصة وصلت قيمتها إلــى نحو
ستة ماليني دوالر .ويبدو أن الدولة
تـصـ ّـر على أن تـجـ ّـرب امل ـجـ ّـرب ،ليس
امل ـت ـع ـهــد ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـض ــا ن .ف،.
الضابط املسؤول في مكتب األبنية
في قوى األمن الداخلي واملسؤول عن
وضع دراســة ترميم املبنى (د) الذي
عوقب مسلكيًا بنتيجة التحقيقات
الـتــي طلبها شــربــل يــومـهــاُ ،
ووض ــع
ال ـض ــاب ــط ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى تــوصـيـتــه ،في
تـ ـص ــرف امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األم ــن
الــداخ ـلــي (ف ــي عـهــد ال ـل ــواء إبــراهـيــم
ب ـص ـب ــوص) .حـيـنـهــا كـ ــان ال ـضــابــط
برتبة عقيد .أما اآلن فقد غدا عميدًا
مـكـلـفــا م ــن ق ـبــل دي ـ ــوان امل ــدي ــر ال ـعــام
ب ــاإلش ــراف عـلــى ورش ــة املـبـنــى (ب)،
حينها
مستعيدًا دوره حرفيًا .قيل
ّ
إن املتعهد «ال لــوم عليه ،إذ إنــه نفذ
دراســة غير مناسبة» ،فيما ال يحق
ل ـشــربــل أك ـث ــر م ــن مـعــاقـبــة الـضــابــط
مـسـلـكـيــا ،عـلـمــا ب ــأن لـلـفـســاد عقوبة
ّ
التنبه لها.
جنائية كان على القضاء
ّ
م ـســؤول اط ـلــع فــي وق ــت ســابــق على
م ـل ــف ت ــرم ـي ــم امل ـب ـن ــى (د) ،ل ـف ــت ل ــدى
علمه بإعادة تكليف املتعهد والعميد
إل ــى أن مـلــف املـبـنــى (د) ك ــان ال يــزال
أمــام النيابة العامة املالية والقضاء
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ل ـل ـن ـظــر فـ ــي امل ـخ ــال ـف ــات

ُّ
الـتــي اتـهـمــا بــارتـكــابـهــا .فـهــل أعلنت
براءتهما لكي يكرر تلزيمهما املبنى
(ب)؟
ال ــورش ــة ال ـج ــاري ــة ف ــي (ب) ،بحسب
مـصــادر مطلعة على مــا ي ــدور داخــل
السجن ،تنفذ ،مرة أخرى ،دراسة غير
مـنــاسـبــة .وه ــي أك ــدت ل ــ»األخ ـبــار» أن
شراكة املتعهد والعميد «لن تنتج إال
مبنى (د) ثانيًا».
يذكر أن اللجنة الوزارية فرضت على
املـتـعـهــد تــرم ـيــم ورشـ ــة ال ـتــرم ـيــم ،ما
ّ
أجل تسليم املبنى (د) عامًا إضافيًا،
فيما استدعى ،بعد أيام قليلة ،وزير
ً
األشغال السابق غازي العريضي كال
من املدير العام لقوى االمــن الداخلي

