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مجتمع وإقتصاد
تقرير

أخبار

مسلخ بيروت الحديث:
الكلفة التقديرية  39مليون دوالر!
راجانا حمية
ّ
على ما يبدو أن «سعر» األرض التي
اش ـتــرت ـهــا ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ف ــي مــديـنــة
الشويفات إلنـشــاء «املسلخ الحديث»
لن تكون وحدها املفاجئة ،فالخمسون
م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر الـ ـ ـت ـ ــي ُح ـ ـس ـ ـمـ ــت مــن
صندوق «الناس» ألجل تسييل أمالك
بعض الزعماء ومؤسسات الطوائف،
سـتـتـبـعـهــا عـ ـش ــرات امل ــاي ــن األخـ ــرى
ّ
عملية «التنفيعات» ،وإن
الستكمال
ّ
كانت هــذه امل ـ ّـرة تحمل عنوانًا جديًا،
ّ
ي ـت ـع ــل ــق بـ ــإعـ ــداد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات إلن ـش ــاء
مسلخ حديث ،إضافة إلى تكاليف هذا
اإلنشاء واإلشراف على التنفيذ.
ف ـفــي ال ـثــال ــث وال ـع ـشــريــن م ــن نـيـســان
املــاضــي ،أودع ــت بـلــديــة ب ـيــروت وزيــر
الداخلية والـبـلــديــات ،نـهــاد املشنوق،
«القرار رقم  273القاضي باملوافقة على
م ـشــروع عـقــد االت ـف ــاق بــالـتــراضــي مع
مكتب املـهـنــدس خــالــد شـهــاب لوضع
الــدراســات الهندسية الــازمــة إلنشاء
م ـس ـل ــخ حـ ــديـ ــث (…) ووضـ ـ ـ ــع دف ـت ــر
الشروط واملوافقات الفنية واإلشــراف
على تنفيذ األعمال لقاء مبلغ إجمالي
قدره مليونان و 950ألفًا ومئتا دوالر
أميركي ،بما فيه الضريبة على القيمة
املضافة» .وقد أرفق الطلب في حينها
مع «تفصيل» باألرقام ملا ّ
قدرته شركة
خالد شهاب.
بعد يومني من اإليداع ،عاد الطلب من
الداخلية مــع املــوافـقــة ،ليسلك طريقه
إلى ديوان املحاسبة إلبداء رأيه ،وإلى
ّ
ويخمن البعض أن
اآلن ما يزال هناك،
خروجه سيكون «كما كان خروجه من
املوافقة» ،وإن كان هؤالء
الداخلية مع
ّ
يبدون بعض التحفظات حول الكلفة.
ّ
يخص كلفة الدراساتّ ،
تقسم
ففي ما
شــركــة خــالــد شـهــاب (وه ــو للمناسبة
نقيب املهندسني أيضًا) الكلفة على 3
عناصر «املصاريف البالغة 402,000
ّ
وتضم تكاليف ورسوم النقابة
دوالر،
ملـ ـل ــف الـ ــرخ ـ ـصـ ــة ،وكـ ـلـ ـف ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
امل ـقـ ّـس ـمــة إل ــى أربـ ــع م ــراح ــل والـبــالـغــة
مـ ـل ـ ـي ــون و 140ألـ ـ ـ ــف دوالر وك ـل ـف ــة
اإلشــراف والبالغة أيضًا مليون و140
ألف دوالر ،ويضاف إلى هذه التكاليف

تسري عقود التراضي في بلدية بيروت عن «بو طرف وجنب» (مروان طحطح)

مـبـلــغ  268أل ـفــا و 200دوالر لتسديد
الضريبة على القيمة املـضــافــة» .وقد
جــرى تقدير الكلفتني األخيرتني بناء
ع ـل ــى «احـ ـتـ ـس ــاب ال ـك ـل ـف ــة ال ـت ـقــديــريــة
إلن ـشــاء املـسـلــخ ال ـحــديــث» ،الـتــي على
أساسها «يجري احتساب نسبة .»%3
مـلـيــونــان و 950أل ــف دوالر هــي قيمة
الدراسات .أما كيف جرى تقدير ذلك؟
فهنا «املـفــاجــأة» ،يقول أحــد املتابعني
للملف .وهذه املفاجأة تتأتى من تقدير
شركة شهاب كلفة إنشاء املسلخ بـ38
مليونًا و 87ألفًا و 500دوالر أميركي.
وبـ ـحـ ـس ــب ج ـ ـ ــدول «األسـ ـ ـع ـ ــار» الـ ــذي
وضعته الـشــركــة ،تضع «كلفة ترميم
وإعــادة تأهيل مبنى اإلدارة والبالغة
مساحته  675م 337 ،2ألفًا و 500دوالر،
يضاف إليها  10ماليني و 800ألف كلفة
إنشاء طابق أرضي للهنغار ( )...و20
مليونًا و 250ألف دوالر كلفة الطابق
ال ـع ـل ــوي ( ،)...إض ــاف ــة إلـ ــى  3مــايــن
و 250ألفًا كلفة استحداث طابق سفلي
ملواقف السيارات ومليونني و 750ألفًا

كلفة استحداث طابق أرضــي حظائر
للحيوانات وتوابعها و 700ألف دوالر
مناظر طبيعية».
 38مليون دوالر هي الكلفة التقديرية.
وال ـك ـل ـمــة األخـ ـي ــرة تـعـنــي «أن األم ــور
س ـت ـش ـط ــح ول ـ ـ ــن ي ـن ـت ـه ــي األمـ ـ ـ ــر ق ـبــل
الوصول إلــى خمسني مليونًا» ،يقول
املتابع .ينتقد هذا األخير كيف يمكن
أن «ت ـصــل ال ـت ـقــديــرات إل ــى ه ـن ــا» .مع
ذل ــك ،يـجــد الــرجــل م ـبـ ّـررًا لـهــذه الكلفة

العقد مخالف للقانون
كونه ال يستوفي
شروط اإلتفاق
بالتراضي

تشهير بمؤسسات تصرف ّ
العمال
ّ

وهو استكمال «التنفيعات التي بدأت
م ــع ش ـ ــراء األراض ـ ـ ــي وان ـس ـح ـبــت إلــى
هنا» .أما كيف؟ يفند األخير هذا األمر
خطوة خطوة ،فيبدأ بالخطوة األولى
التي تتعلق بعقد «االتفاق بالتراضي
م ــن دون إجـ ـ ــراء م ـن ــاق ـص ــة ش ـف ــاف ــة».
ه ـنــا ،بـيــت الـقـصـيــد ،ف ـهــذه املـنــاقـصــة
ب ــال ــذات «ت ـخــالــف ال ـق ــان ــون كــون ـهــا ال
تستوفي ش ــروط االت ـفــاق بالتراضي
ال ـ ــذي ي ـنــص ع ـلــى أن ي ـك ــون صــاحــب
عقد االتفاق بالتراضي هو وحده من
يملك االختصاص للقيام بهذا األمر».
باختصار «ما في غيرو بيقدر يعمل
هيدا الـشــي» .فــي حالة املسلخ «فثمة
شركات كثيرة تملك القدرة واإلمكانية
لعمل ه ــذه ال ــدراس ــات ولـيـســت شركة
خ ــال ــد شـ ـه ــاب هـ ــي حـ ـب ــل الـ ـخ ــاص،
ولـكــن يتعلق بــاألمــر بخط سياسي».
ً
هــذا أوال ،أمــا ثــانـيــا ،فقد بــاتــت عقود
االتفاقات بالتراضي تسري في بلدية
بيروت عن «بــو طــرف وجنب ،وهناك
حوالى  5اتفاقات بالتراضي مخالفة
لـلـقــانــون ولـكـنـهــا لــزمــت عـلــى طريقة
جهاد العرب ستايل» .ويسأل املتابع
ً
«م ـ ـ ــاذا ي ـع ـنــي مـ ـث ــا أن ن ـع ـقــد ات ـفــاقــا
ب ــال ـت ــراض ــي م ــن أج ـ ــل غـ ـ ــاردن ح ــرش
بيروت التي تكلف دراستها لوحدها
 700ألــف دوالر كانت  900ألــف دوالر
قبل اعـتــراض بعض األعـضــاء؟ ومــاذا
يعني أن تكلف دراسة أخرى  900ألف
هي في األساس ال تكلف أكثر من 100
ألف بحسب الخبراء؟».
هذا في املقام األول من املخالفات .أما
األم ــر ال ـثــانــي ،فيتعلق بـكـلـفــة إنـشــاء
املسلخ ،فماذا يعني أن يكون صاحب
املصلحة هــو االسـتـشــاري وهــو الــذي
يـ ـق ـ ّـدر ال ـك ـل ـف ــة؟ ف ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،وب ـح ـســب
امل ـتــابــع «هـ ــذا األمـ ــر ي ـعــد م ـخــال ـفــا ،إذ
يـفـتــرض ب ـ ــإدارة الـبـلــديــة تـقــديــر هــذه
الـ ـكـ ـلـ ـف ــة» ،ول ـك ـن ـه ــا «لـ ــأسـ ــف لـيـســت
كـفــوءة ،خصوصًا أن كل ما تستطيع
تقديره هو كلفة إنشاء باركينغ» .أما
امل ـخــال ـفــة ال ـثــال ـثــة ف ـهــي ف ــي اإلشـ ــراف
على عمل الــدراســات مــن قبل شركات
مستقلة تراجع وتراقب االستشاريني
«وهو ما لم يحدث في هذه الدراسات
ً
وأصال ما بدهن ياه».

تقرير

الفرصة األخيرة إلنصاف منال العاصي
ب ـع ــد ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،ف ــي  16آب امل ـق ـبــل،
تـنـتـهــي ُمـهـَّلــة ب ـ ّـت طـلــب ق ـبــول تمييز
الحكم املخفف الــذي أصدرته محكمة
جنايات بيروت في  14تموز املاضي
بحق قاتل منال العاصي ،الذي قضى
بـسـجـنــه  45ش ـه ـرًا ف ـقــط ،أن ـهــى منها
ال ـق ــات ــل  30شـ ـهـ ـرًا .ال ـف ــرص ــة األخ ـي ــرة
لتمييز الحكم تحملها النيابة العامة
االستئنافية في بيروت  -بعد إسقاط
أهـ ــل م ـن ــال الـ ــدعـ ــوى -م ــن أجـ ــل فـســخ
الحكم وإع ــادة املحاكمة .لــذلــك ،تدعو
منظمة "ك ـفــى" إل ــى وقـفــة إحتجاجية
ثــانـيــة أم ــام قـصــر ال ـعــدل ي ــوم الثلثاء
املـقـبــل لـلـضـغــط عـلــى الـنـيــابــة الـعــامــة
لتمييز الـحـكــم ،بعد م ــرور  3اسابيع
ع ـل ــى ال ــوقـ ـف ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة األول ـ ــى
وأكثر من أسبوع على إرسال املجلس
الـنـســائــي الـلـبـنــانــي عــريـضــة مطلبية
ّ
ّ
جمعية من دون
تضمنت تواقيع 157
أي استجابة.
ذكر الحكم ان تقرير الطبيب الشرعي
افـ ــاد ب ــأن م ـن ــال ع ــان ــت جـ ــراء ال ـضــرب
ّ
املبرح من كدمات في الجبني والعينني
والـخــديــن وجــرح بعرض  7سنتم في
الـ ـف ــم ،وجـ ـ ــروح ف ــي ال ـك ـت ـفــن والــرق ـبــة
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والـ ـث ــدي ــن والـ ـخ ــاص ــرت ــن وامل ــؤخ ــرة
وأصابع اليدين ،كما أقدم املجرم على
سحلها من شعرها ورماها بطنجرة
الضغط ،ليقوم أخيرًا بامتصاص الدم
ّ
من فمها وبصقه في وجه والدتها .إل
ان الحكم الصادر عن محكمة جنايات
ب ـيــروت تـفـ ّـهــم كــل هــذا عـلــى أنــه "ثــورة
غضب" .فقد اعتبرت القاضية هيالنة
ّ
اسكندر في حكمها أن املجرم يستفيد
مــن امل ــادة  252مــن قــانــون الـعـقــوبــات،
ـص ع ـل ــى أنـ ــه «ي ـس ـت ـف ـيــد مــن
ال ـت ــي ت ـن ـ ّ
ال ـع ــذر امل ـخــفــف فــاعــل ال ـجــريـمــة ال ــذي
أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج
من
مــن عـمــل غـيــر مـحــق وعـلــى جــانــب ً
الخطورة أتــاه املجني عليه» ،حاكمة
عـلــى مـنــال فــي قـبــرهــا بــارتـكــاب "عمل
غير محق وعلى جانب من الخطورة"
ألنـ ـه ــا ًت ـع ــرض ــت "ل ـش ــرف ــه وك ــرامـ ـت ــه"،
متبنية بـهــذا انـهــا تحكم فــي جريمة
شرف!
وعـلـيــه إذا لــم يـتــم تمييز الـحـكــم فلن
ُ
تعاد محاكمة القاتل ،كما يقول بيان
"كفى" ،والنتيجة ستبقى على حالها
إذ ُي ـع ـ ّـد ال ـح ـكــم م ـب ــرم ــا .م ــا يـعـنــي أن
ال ـن ـح ـي ـلــي ال ـ ـ ــذي ت ـم ـ ّـع ــن فـ ــي ت ـعــذيــب

العريضة الموقعة
من  157جمعية بقيت
دون استجابة

زوج ـتــه عـلــى م ــدى سـنــن وعـلــى مــدى
الساعات السبع األخيرة من حياتها،
س ـي ـخ ــرج ب ـع ــد س ـن ــة وب ـض ـع ــة أش ـهــر
ل ـي ـن ـع ــم ِّب ــالـ ـح ــري ــة؛ مـ ــا ي ـع ـن ــي أي ـض ــا
أن امل ـع ــن ـف ــن س ـي ـس ـت ـع ـي ـنــون بـحـجــة
ـب" الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـخـ ـتـ ـب ــئ خ ـل ـف ـهــا
"ال ـ ـغ ـ ـض ـ ـ
"شــرفـهــم" ُامل ّ
تخيل الرتـكــاب جرائمهم
وفظاعاتهم ّ والتخفيف من العقوبات
التي يستحقونها.
لــذلــك تــرى "كـفــى" ان أحكاما كـهــذه لن
تـســاهــم فــي ردع مـجــرمــن ُمحتملني،
ُ
ُ
وقد تريح وتطمئن مجرمني سابقني،
ّ
كمحمد الطحش الــذي لم يرتدع منذ
أيام قليلة عن قتل زوجته ميمونة أبو
الـعــائـلــة .أح ـكــام ك ـهــذه تـضــع العصي
بالدواليب أمام كل من يعمل من أجل
تعزيز حماية الـنـســاء والـحـفــاظ على
ّ
ّ
أمـنـهــن وتحقيق الـعــدالــة لـهــن .أحكام
ّ
ّ
ك ـهــذه ت ـهــدد أم ــن الـنـســاء وحـيــواتـهــن
على نحو مباشر.
(األخبار)
تمييز
إذا لم يتم ُ
الحكم فلن تعاد
محاكمة القاتل (هيثم
الموسوي)

ل ـجــأ وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان قـ ــزي إل ــى الـتـشـهـيــر
بــاملــؤسـســات الـتــي تـصــرف الـعـمــل مــن دون إنــذار
مسبق وتستبدلهم ّ
بعمال ســوريــون .فقد أصدر
أمس بيانًا اشار فيه إلى أن العمال يتعرضون في
بعض املؤسسات والشركات في القطاع الخاص في
محافظات البقاع وبعلبك -الهرمل ولبنان الشمالي
وعكار ومناطق لبنانية أخرى إلى عمليات صرف
مــن دون سابق ان ــذار ومنها" :مستشفى تعنايل
ال ـعــام"" ،مطاعم ك ــرم"" ،شــركــة الخمور اللبنانية"،
"شــركــة ضــاهــر الــدول ـيــة"" ،شــركــة ترانسميد" في
مـحــافـظــة ال ـب ـق ــاع .وك ــذل ــك ال ـح ــال ف ــي مـحــافـظـتــي
الشمال وعكار حيث صرف مستخدمون يعملون
فــي "الشركة اللبنانية لـلـعــدادات"" ،صيدلية علم"،
"مــؤسـســة تـسـنـيــم"" ،شــركــة " ،"b.to.bمـطـعــم ابــو
سعيد"" ،مــركــز اليوسف االسـتـشـفــائــي"" ،مستر
ك ـلــن" .وبـحـســب الـبـيــان ف ــإن مصلحة الـعـمــل في
ال ـ ــوزارة عـلـمــت "أن ه ــذه املــؤس ـســات وال ـشــركــات
استبدلت املصروفني بعمال سوريني ،ولذلك كلفت
الوزارة مفتشيها بالتعاون مع قوى االمن الداخلي
ملكافحة هذه االعمال الشائنة وإقفال املؤسسات
غ ـي ــر امل ــرخـ ـص ــة الـ ـت ــي ت ـن ــاف ــس أصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل
اللبنانيني دون وجه حق".

 3022مخالفة سير في  10أيام

واص ـلــت م ـفــارز الـسـيــر فــي ق ــوى األم ــن الــداخـلــي
مهمات ضبط املخالفات من احتجاز دراجات آلية،
" فانات" ،سيارات ،سرعة زائــدة ،عدم وضع حزام
أمان ،التحدث على الهاتف ...وبحسب بيان صادر
عن شعبة العالقات العامة في قوى األمن الداخلي،
ّ
فقد سطرت هذه املفارز في صيدا وصور وحلبا
وأميون ،خالل أول عشرة ايام من الشهر الجاري،
ّ
على النحو اآلتــي :نظمت مفرزة سير صيدا 868
محضرًا ،مفرزة سير صور  402محضر ،مفرزة
سـيــر حلبا  1433مـحـضـرًا ،م ـفــرزة سـيــر أمـيــون
 319محضرًا .أي أما مجموعه  3022محضرًا.

متضررون من حرب تموز بال
تعويضات

بعد  10سنوات على حــرب تموز ،ال يــزال بعض
امل ـت ـضــرريــن يـحـمـلــون ه ــذه الـصـفــة م ــن دون أي
تـعــويـضــات .وبحسب بـيــان ص ــادر عــن أصحاب
املؤسسات التجارية في بنت جبيل وضواحيها
املتضررين من العدوان االسرائيلي ،فإن معاناتهم
مستمرة بسبب "مرارة االنتظار والوعد الصادق،
وما زال جرحنا ينزف نتيجة املماطلة والتسويف
وعـ ـ ــدم دفـ ــع ال ـت ـعــوي ـضــات
املـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــودة واملـ ــوضـ ــوعـ ــة
ف ــي أدراج ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا
ل ــاغ ــاث ــة ،وبــان ـت ـظــار ق ــرار
من مجلس وزراء مشلول
إال لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاصـ ـ ـص ـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وحـ ـي ــث ان ـنــا
وصلنا الى حافة اإلنهيار
وإغالق أكثرية املؤسسات
ووق ـ ــوعـ ـ ـن ـ ــا ت ـ ـحـ ــت ديـ ـ ــون
البنوك والشركات الكبرى وبيعنا ورهننا كل ما
نملك لسد الديون املترتبة علينا" .ويطالب هؤالء
بـ "االهتمام الجدي للتسريع في دفع التعويضات".

انتخابات نقابة واتحاد عمال
الفنادق

دع ــا ات ـح ــاد مــوظ ـفــي وع ـم ــال ال ـف ـن ــادق وامل ـطــاعــم
والـتـغــذيــة والـلـهــو فــي لـبـنــان إل ــى انـتـخــابــات عامة
ملـجـلـســه ال ـت ـن ـف ـيــذي ي ــوم الـجـمـعـيــة 2016/8/26
فــي مـقــر االت ـحــاد الـعـمــالــي ال ـعــام ،وإذا لــم يكتمل
النصاب في الجلسة األولى تجرى االنتخابات بعد
اسبوع بمن حضر في املكان والزمان نفسيهما،
علمًا بــأن بــاب الترشيح يقفل قبل ثالثة ايــام من
موعد االنتخاب .كذلك دعت نقابة موظفي وعمال
الفنادق واملطاعم والتغذية واللهو في جبل لبنان
إلى انتخابات عامة للمجلس التنفيذي يوم الجمعة
 2016/8/19في مقر االتحاد أيضًا ،وإذا لم يكتمل
ال ـن ـصــاب ت ـج ــرى االن ـت ـخ ــاب ــات ب ـعــد اس ـب ــوع بمن
حضر في املكان والزمان نفسيهما على أن يقفل
باب الترشيح قبل ثالثة ايام من موعد االنتخاب.

