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مجتمع وإقتصاد
تقرير

«مجبل الخازن» تحت حماية كبار الضباط
فيفيان عقيقي
أم ــس ،شـهــدت منطقة ج ــرد ك ـســروان،
وتحديدًا ميروبا ،يومًا أمنيًا بامتياز.
انـتـشــرت وح ــدات مــن ف ــرع املعلومات
واالس ـت ـق ـص ــاء واالن ـض ـب ــاط ف ــي قــوى
ّ
األمن الداخلي على كل مداخل البلدة،
ً
وص ــوال إلــى جــردهــا ،وداهـمــت مواقع
ً
املــرامــل واملحافر وأقفلتها ،بناء على
ّ
الداخلية والبلديات نهاد
أوامــر وزير
املـشـنــوق ،تنفيذًا ل ـقــراره ال ـصــادر في
ّ
 2015/3/2القاضي بإقفال كل املرامل
ّ
ّ
الشرعية في
والكسارات غير
واملجابل
املنطقة .أقفلت املرامل واملجابل ،بعد
أكثر من سنة من االمتناع عن تنفيذ
الـقــرار ،لكن مجبل باطون واح ـدًا بقي
ّ
ّ
عصيًا على كل القرارات ،تملكه شركة

 %12من مساحة
ميروبا تحتلها المحافر
ومجابل الباطون
"إي ـل ـك ــا" وت ـس ـت ـث ـمــره راهـ ـن ــا مـ ّ
ـؤس ـســة
نخلة زغيب.
بحسب معلومات "األخـبــار" ،أتى قرار
املشنوق ً
بناء على تقارير وصلته عن
تـ ـ ّ
ـورط ض ـبــاط ك ـبــار فــي منطقة جبل
لبنان في فضائح رشى ،مقابل تأمني
غطاء لهذه املرامل غير الشرعية .أول
من أمــسّ ،
توجه رئيس بلدية ميروبا
الـ ـي ــاس خ ـل ـيــل إلـ ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة
للمطالبة ب ــ"إق ـفــال ه ــذه امل ــرام ــل التي
ّ
تغتصب بيئة الـبـلــدة ،وإل ستصبح
ّ
أس ـ ـمـ ــاء امل ـ ـتـ ـ ّ
ـورطـ ــن فـ ــي ك ـ ــل وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام" .وقـ ـ ـ ـ ــال" :اج ـ ـت ـ ـمـ ــع امل ـج ـل ــس
البلدي األسبوع املاضي ،واتخذ قرارًا
ّ
ّ
الداخلية للمطالبة
بالتوجه إلى وزير
بـتـنـفـيــذ ق ـ ــراره ال ـقــاضــي بــإق ـفــال هــذه
املــواقــع املـنـتـشــرة فــي منطقة ميروبا
ّ
العقارية .وأمس ،نفذ الوزير املشنوق
يــومــا أم ـن ـيــا ف ــي ال ـب ـل ــدة ،أغ ـل ـقــت على

ّ
أث ـ ــره كـ ــل امل ــرام ــل وامل ـج ــاب ــل وأوق ـف ــت
ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ـج ـب ــل آل
الخازن غير الشرعي ،نظرًا إلى تواطؤ
بعض عناصر قوى األمن مع أصحاب
امل ـح ــاف ــر واملـ ـج ــاب ــل ،وهـ ــو م ــا ت ــؤك ــده
ش ـهــادات أب ـنــاء ال ـب ـلــدة" .يـتــابــع خليل
تصبغ عالقتنا
"عـمـلـيــات الـكـ ّـر وال ـفـ ّـر
ّ
ّ
األمنية ،التي لم تنفذ قرارات
مع القوى
ّ
اإلقفال يومًا ،بحجة أن قادة الفصائل
ال ـتــي يـتـبـعــونـهــا ل ــم يــأمــروهــم بــذلــك،
وهــم دأب ــوا على تسهيل حــركــة مــرور
الـشــاحـنــات يــومـيــا (صـبــاحــا وم ـسـ ً
ـاء)
بني الساعة الخامسة والسادسة بعد
رحيل الدوريات".
أن ـش ــأت ش ــرك ــة "إي ـل ـك ــا" ،امل ـم ـلــوكــة من
"مـ ّ
ـؤسـســة رشـيــد ال ـخــازن للتعهدات"،
مجبل الـبــاطــون منذ سـنــوات لتنفيذ
قنوات املياه بني السا وقهمز بموجب
ّ
العامة والنقل.
عقد مع وزارة األشغال
يقول خليل ّ
"تبي لنا الحقًا عدم وجود
أي عقد ،وأن املجبل قائم أسوة بسائر
ّ
شرعية
املحافر واملرامل بصورة غير
ومخالفة ومن دون رخص ،وقد ّ
حولت
إيـلـكــا اسـتـثـمــاره إل ــى مــؤسـســة نخلة
زغيب رغم انتهاء ّ
مدته".
يقع املجبل فوق منطقة الينابيع التي
تــروي بساتني البلدة وتـ ّ
ـزود أهاليها
بمياه الشرب ،وهي باتت غير صالحة
الخ ـت ــاط الـكـلــس وامل ـ ــواد الـكـيـمـ ّ
ـاويــة
ّ
ف ـي ـهــا .وي ـب ـعــد ع ــن ال ـب ـيــوت الـسـكـنــيــة
مسافة  100متر ،ما يزيد من أضــراره
املـ ـ ّب ــاش ــرة نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى الـ ـسـ ـم ــوم ال ـتــي
تنفسها دواخينه.
ع ـم ـل ـي ــا %12 ،مـ ــن م ـس ــاح ــة م ـي ــروب ــا
( 8م ــاي ــن و 225أل ـ ــف م ـت ــر م ـ ّ
ـرب ــع)
تحتلها املـحــافــر ومـجــابــل الـبــاطــون،
وم ـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــرور س ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى ع ـم ـل ـهــا
اضـ ـمـ ـحـ ـل ــت الـ ـيـ ـن ــابـ ـي ــع والـ ـ ـغ ـ ــاب ـ ــات،
وتـ ـح ـ ّـول ــت إل ـ ــى ص ـ ـحـ ــراء ع ـ ـبـ ــارة عــن
أودي ـ ـ ـ ـ ــة ع ـم ـي ـق ــة بـ ـسـ ـب ــب اسـ ـتـ ـخ ــراج
ال ــرم ــول .وب ــدل اسـتـصــاحـهــاُ ،ملئت
ب ـن ـف ــاي ــات امل ـس ـت ـش ـف ـيــات واإلطـ ـ ـ ــارات
والتنك والبالستيك واألبقار النافقة،

وبـحـســب وص ــف خـلـيــل "هـ ــذا الــواقــع
جعل من ميروبا منطقة منكوبة".
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب ال ـ ـي ـ ــوم ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـق ـ ــرارات
وال ـقــوانــن وع ــدم إبـقــائـهــا ح ـب ـرًا على
ّ
ورق ،ووضـ ــع ح ــل م ــع وزارة الـبـيـئــة
ّ
إلع ــادة تــرمـيــم مــا ت ـشــوه مــن مـيــروبــا.

يـحـ ّـمــل أع ـضــاء املـجـلــس الـبـلــدي وزيــر
الــداخـلـ ّـيــة "مـســؤولـ ّـيــة كــل نقطة دم قد
تهدر في حربهم ّ
ضد املرامل واملجابل،
ويـهـ ّـددون بعصيان وإغــاق الطرقات
وتنفيذ القانون بأنفسهم إذا ّما عادت
ً
حالة الفلتان وبقي املجبل شغاال".

قائم
المجبل ّ
شرعية
بصورة غير
ومخالفة ومن دون
رخص (أرشيف)

مؤشر

مؤشر ثقة المستهلك:
 %71,2يتوقعون تدهور وضعهم المالي
أظهر مؤشر بنك بيبلوس والجامعة األميركية
ف ــي ب ـي ــروت لـثـقــة املـسـتـهـلــك لـلـفـصــل الـثــانــي
م ــن ع ــام  2016رك ـ ــودًا ف ــي ثـقــة املستهلكني
اللبنانيني ،حيث رأى  %78منهم أن وضعهم
املــالــي الـحــالــي هــو "أس ــوأ" مما كــان عليه قبل
سـتــة أش ـهــر ،فيما رأى  17,6%أن وضعهم
املالي بقي على حاله .في املقابل 4,4% ،فقط
رأوا أن وضعهم املــالــي هــو "أفـضــل" مما كان
عليه في األشهر الستة السابقة ،وهي النسبة
الفصلية الـثــامـنــة األدنـ ــى مـنــذ ب ــدء احـتـســاب
املؤشر في تموز .2007
بـلــغ مـعــدل املــؤشــر الـشـهــري  36,1نقطة في
ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي م ــن ع ـ ــام  ، 2016أي دون
تغيير ملموس عن ال ــ 35,9نقطة ،وهــو املعدل
املسجل في الفصل األول من العام ،فيما بلغ
مـعــدل املــؤشــر الـفــرعــي للوضع الـحــالــي 34,2
ً
ن ـق ـطــة ،م ـس ـجــا تـحـسـنــا بـنـسـبــة  4,1%عن
الفصل األول ،فيما بلغ معدل املؤشر الفرعي
للتوقعات املستقبلية  37,4نقطة ،أي بتراجع
نسبته  1,4%عن الفصل األول من عام .2016
وعلى الرغم من تقدم املؤشر الفرعي للتوقعات
املستقبلية على املؤشر الفرعي للوضع الحالي
خالل شهرين من األشهر الثالثة للفصل الثاني
من عام  ،2016وخالل خمسة أشهر من األشهر
الستة األولى من العام ،إال أن كبير االقتصاديني
ومدير قسم البحوث والتحاليل االقتصادية في
مجموعة بنك بيبلوس ،نسيب غبريل ،لفت إلى

ً
أن "هــذا التقدم ال يعكس تـحـ ّـوال فــي اتـجــاه ثقة
املستهلك أو تغييرًا جوهريًا في رأي األسر أو
سلوكها ،إذ إن النتائج أظهرت أن  %7,1فقط من
اللبنانيني الذين شملهم االستطالع توقعوا أن
تتحسن حالتهم املالية في األشهر الستة املقبلة،
مقابل  %71,2رأوا أن وضعهم املالي سيتدهور،
و %19,5أن وضعهم املالي سيبقى على حاله".
كــذلــك بـ ّـيـنــت نـتــائــج امل ــؤش ــر أن اإلن ـ ــاث سجلن
مستوى ثقة أعلى نسبيًا من ذلــك الــذي ّ
سجله
ال ــذك ــور ،وأن املـسـتـهـلـكــن امل ـن ـت ـمــن إل ــى الـفـئــة
الـعـمــريــة املـمـتــدة مــن  21إل ــى  29سـنــة سـ ّـجـلــوا
مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية األخــرى،
وأن األس ــر الـتــي يـعــادل أو يـفــوق دخلها 2500
دوالر أميركي شهريًا ّ
سجلت مستوى ثقة أعلى
مــن ذلــك الــذي سجلته األســر ذات الــدخــل األقــل.
بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،سجل الـطــاب فــي الفصل
الـثــانــي مــن ع ــام  2016مـسـتــوى ثـقــة أعـلــى من
الذي سجله العاملون في القطاع الخاص ،وربات
املنزل ،والعاملون لحسابهم الخاص ،والعاملون
فــي الـقـطــاع ال ـعــام والـعــاطـلــون مــن الـعـمــل .كذلك
ّ
سجل املستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى
لـلـثـقــة ب ــن امل ـحــاف ـظــات ف ــي الـفـصــل ال ـثــانــي من
الـعــام ،تالهم املستهلكون فــي بـيــروت ،وجنوب
املستهلك
لبنان ،وشمال لبنان والبقاع .وسجل
ً
املسيحي أعـلــى مستوى مــن الثقة ،مـقــارنــة مع
أبناء الطوائف األخرى ،وتبعه املستهلك السني،
فالدرزي ،والشيعي على التوالي.

مؤشر ثقة المستهلك على أساس سنوي

مؤشر ثقة المستهلك على أساس شهري

