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مجتمع وإقتصاد
قضاء

الخميس موعد بت
قضية مكب
برج حمود
أمهل قاضي األمــور ُ
المستعجلة في
جديدة المتن ،القاضي رالــف كركبي،
ُم ـم ـث ـلــي شــرك ـتــي «الــجــه ــاد لـلـتـجــارة
وال ـم ـقــاوالت» و{خ ــوري للمقاوالت»
حتى يــوم الخميس ُ
المقبل ،لحضور
ّ
الجلسة المتعلقة بدعوى التحقيق
ف ــي أعــم ــال الـشــركـتـيــن ف ــي مطمر
برج ّ
حمود .وذلك «تحت طائلة اتخاذ
الترتيبات القانونية الناتجة مــن عدم
حضورهما»
هديل فرفور
لم يحضر كل من املدير العام لشركة
"الـجـهــاد لـلـتـجــارة واملـ ـق ــاوالت" جهاد
العرب واملدير العام لشركة "الخوري
للمقاوالت" داني خوري ،الجلسة التي
ّ
حددها قاضي األمــور املستعجلة في
جــديــدة امل ــن ،الـقــاضــي رال ــف كركبي،
الخميس املــاضــي ،الستجوابهما في
ّ
الــدعــوى املتعلقة ب ـ "مخالفة املعايير
البيئية في تنفيذ أعمال إنشاء مطمر
بــرج حـ ّـمــود ومعالجة جبل النفايات
فــي ا ّملــوقــع ونـقــل الـنـفــايــات ال ــى املـكـ ّـب
امل ـ ــؤق ـ ــت" .اسـ ـت ــدع ــاء الـ ـع ــرب وخـ ــوري
يــأتــي ،وفــق مــا يـ ُشــرح املـحــامــي حسن
ب ــزي ،لـكــونـهـمــا املـمـثـلــن الـقــانــونـيــن
للشركتني املذكورتني .وكــان قد ّادعى
ـن الـ ـن ــاشـ ـط ــن فــي
ع ـ ــدد م ـ ــن املـ ـح ــام ـ ُ
 2016/9/22ع ـبــر امل ـح ــام ـ َـي ــن حسن
ب ــزي وع ـبــاس س ــرور عـلــى الشركتني،
"بالتحقيق في ُمجمل أعمال
مطالبني
ُ ّ
الشركات املكلفة العمل في مكب برج
ّ
حمود للنفايات ،والكشف على جبل
ّ
النفايات والتأكد من إمكانية احتوائه

على مواد سامة ومــواد مشعة وإنارة
املـحـكـمــة بــاملـعـلــومــات لـجـهــة األع ـمــال
ّ
ّ
بصحة
تضر
واملواد الكيميائية التي
اإلنسان والسالمة العامة".
ّ
االدعـ ــاء على خ ــوري نــاجــم عــن الـتــزام
ال ـشــركــة أع ـم ــال إن ـش ــاء امل ـط ـمــر ،فيما
اإلدع ــاء على شركة "الجهاد للتجارة
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت" س ـب ـب ــه ،ب ـح ـســب الـجـهــة
امل ــدع ـي ــة ،أن ال ـش ــرك ــة ال ـت ــزم ــت أع ـمــال
الـ ـف ــرز وامل ـع ــال ـج ــة وب ــال ـت ــال ــي ه ــي من
ت ـن ـقــل ال ـن ـف ــاي ــات م ــن ال ـكــرن ـت ـي ـنــا ال ــى
املوقع ،علما ان محامي شركة "الجهاد
ّ
للتجارة واملقاوالت" يؤكد لـ "األخبار"،
ُ
أن الـشــركــة لــم تـبــاشــر بـعــد أي اعـمــال
تتعلق بالنقل والفرز في املوقع.
ّ
اثـ ــر ت ـقــديــم الـ ــدعـ ــوى ،ك ــل ــف ال ـقــاضــي
كركبي لجنة من الخبراء كشفت على
م ــوق ــع امل ـط ـم ــر م ـن ــذ ن ـح ــو أس ـبــوعــن
وق ـ ّـدم ــت تـقــريــرا يخلص ال ــى ض ــرورة
إيقاف األعمال الجارية فيه .هذا األمر
دفع بالقاضي كركبي الى تحديد يوم
الخميس املاضي ،موعدا الستجواب
مـمـثـلــن ع ــن ال ـشــرك ـتــن (راج ـ ــع مـقــال
استجواب العرب وخــوري :ما مصير
ّ
النفايات السامة في برج حمود؟) ،إل
أنهما (املمثالن) لم يحضرا.
خالل الجلسة ،استمع القاضي كركبي
الى الخبير جهاد ّ
عبود .يقول املحامي
ّ
ّ
ّ
حـســن ب ــزي لـ ـ "األخـ ـب ــار" ،إ عــبــود قــدم
شرحا وافيا عن املخالفات الجسيمة
في عمليات الطمر وخطرها الجسيم
عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وال ـ ـث ـ ــروة
البحريةُ ،مـشـ ّـددا على الخطر الناجم
عن البراميل السامة املدفونة في مكب
برج حمود القديم .كذلك نقل بزي عن
ّ
عبود اشارته الى أن أعمال ردم البحر
ت ـجــري ف ــي امل ــوق ــع م ــن دون ب ـنــاء ســدّ
بحري "ما ُي ّ
هدد بانهيار النفايات عند
أول عاصفة" ،فضال عــن أن "النفايات
ُ
الجديدة تطمر من دون فرز".
بـعــد ان ـت ـهــاء الـجـلـســة ،طـلــب الـقــاضــي

محامي «الجهاد للتجارة والمقاوالت» :ال عالقة للشركة باألعمال القائمة في الموقع (هيثم الموسوي)

كركبي من الشركتني إبــراز عقودهما
املـ ّـوقـعــة مــع مجلس اإلن ـمــاء واإلعـمــار
خـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـه ـ ـلـ ــة  24سـ ـ ــا ُعـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى أن
ي ـك ــون يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس امل ـق ـب ــل ال ــواق ــع
ف ــي  2016/11/17امل ــوع ــد ال ـن ـهــائــي

ّ
قدم الخبير شرحا
وافيا عن المخالفات
في عمليات الطمر

ُ
الس ـ ـت ـ ـجـ ــواب املـ ـمـ ـثـ ـل ــن ال ـق ــان ــون ـي ــن
ل ـل ـشــركــة ،وبــال ـتــالــي امل ــوع ــد األق ـصــى
إلصدار قرار بت الدعوى.
يـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة "ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوري
ل ـل ـم ـقــاوالت" مـ ــارك حـبـقــة ف ــي ات ـصــال
مــع "األخ ـبــار" ،أن قضاء العجلة ليس
م ــن اخ ـت ـص ــاص ــه ال ـن ـظ ــر ف ــي دع ـ ــاوى
كهذه ،الفتا الى أن العقود التي ّ
توقع
مــع ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة مــن اخـتـصــاص
ُالقضاء اإلداري ،حيث تستطيع الجهة
دعية أن ّ
امل ّ
تدعي على الدولة اللبنانية.
ُ
ملــاذا لــم تـبــرز الشركة العقود املوقعة
مع الدولة؟ ُيجيب حبقة أن هذا األمر
ّ
إذن من مجلس
يتطلب الحصول على
ُ ّ
اإلنماء واإلعمار ،الجهة املخولة إبراز
العقود ،الفتا الى أن الشركة تواصلت
مع املجلس في هذا الصدد.

يــ ّ
ـرد امل ـح ــام ــي بـ ــزي ع ـلـ ُـى هـ ــذا ال ـكــام
ّ
ب ــال ـق ــول إن األطـ ـ ـ ــراف املـ ـتـ ـض ــررة مــن
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـعـ ـق ــود اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة تـسـتـطـيــع
ال ـل ـجــوء ال ــى ال ـق ـضــاء ال ـع ــدلــي" ،وه ــي
قاعدة ّ
كرسها اإلجتهاد" ،الفتا الى أن
"القاضي ما كــان ليمشي في الدعوى
لــو لــم يقبلها ش ـكــا" .م ــاذا عــن شركة
"الجهاد للتجارة واملـقــاوالت"؟ ُيجيب
م ـحــامــي ال ـشــركــة طـ ــارق ج ـب ــوري في
ات ـ ـصـ ــال مـ ــع "األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار" ،أن ال ـش ــرك ــة
تـقـ ّـدمــت بتوضيح ُيفيد بــأن ال عالقة
لها باألعمال القائمة في املوقع ،وأنها
لم تلتزم األشغال هناكُ ،مشيرا الى أن
الشركة بانتظار القرار اإلعدادي الذي
ّ
س ـي ـصــدره ال ـقــاضــي ،املـتـعــلــق بفصل
ال ـشــركــة عــن ال ــدع ــوى وع ــدم شمولها
بها.

مؤشر
اإلشغال الفندقي في :2016

ّ
أعلى معدل
منذ  7سنوات

ّ
سجلت فنادق بيروت ( 4و 5نجوم) نسبة إشغال
وصلت إلــى  %70فــي أيـلــول  ،2016مسجلة بذلك
النسبة األعلى منذ  54شهرًا ،أي منذ آذار ،2012
ّ
بحسب مــؤشــر  Ernst & Youngحــول الـفـنــادق.
ّ
ساعد ذلك في الحفاظ على متوسط معدل اإلشغال
في األشهر التسعة األولى بلغ نسبة  ،%58تماشيًا
مــع األداء املـسـ ّـجــل خــال الـفـتــرة نفسها مــن العام
املاضي ،علمًا أن هذه النسبة ُمرشحة لالرتفاع إلى
 %65.3عن السنة الكاملة ،لتكون النسبة األكبر منذ
عــام  2009عندما ّ
سجلت نسبة  %74.7قبل أن
تبدأ بالتهاوي خالل السنوات الالحقة .كذلك ارتفع
مجموع الوافدين األجانب إلى لبنان بنسبة %8.8
ووصــل إلــى  1.14مليون سائح ،وهــو ما ّ
يعد ثالث
أعلى مستوى خالل السنوات الـ 15األخيرة.
ّإل أن ذلك لم ينعكس على مستوى اإلنفاق ّ
املقدر
ّ
للسياح الذي انخفض بنسبة  %10خالل األشهر

التسعة األول ــى مــن عــام  ،2016بحسب مــا أوردت
ب ـيــانــات اسـ ـت ــرداد ضــريـبــة الـقـيـمــة امل ـضــافــة ،علمًا
أن سـيـنــاريــو الـتــراجــع هــو نفسه مـنــذ ب ــدء الـحــراك
ّ
املحصلة من
الـعــربــي ،إذ تراجعت أيـضــا الـعــائــدات
ّ
الفندقية الــواحــدة بنسبة  ،%16.6ووصلت
الغرفة
إلى  80.9دوالر أميركي في األشهر التسعة األولى

من عام  ،2016بعد أن بلغت  178.8دوالر أميركي
في الفترة نفسها من عام  .2010ويعود السبب إلى
ّ
ونوعية السياح الذين يزورون لبنان في
تغيير مزاج
ّ
السنوات األخـيــرة ،لكن من املتوقع ،بحسب تقرير
ّ
م ــؤشــر مــاس ـتــركــارد ال ـعــاملــي ل ـل ـمــدن ،أن يـتـســارع
اإلن ـفــاق فــي األش ـهــر األخ ـيــرة مــن ال ـعــام ،وأن تزيد

النسبة نحو  %5.3وأن تصل إلى  1.1مليار دوالر
أميركي خالل عام .2016
أي ـض ــا ،انـخـفــض ع ــدد ال ـسـ ّـيــاح ال ــواف ــدي ــن م ــن دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ووصـ ــل إل ــى 50836
سائحًا في األشهر الثمانية األولى ،وهو العدد األقل
منذ  15عامًا ،لكن في املقابل ارتفع عدد الوافدين
م ــن أوروب ـ ــا وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وك ـن ــدا وأسـتــرالـيــا
والعراق ومصر ،وكذلك عدد املغتربني الوافدين إلى
ّ
لبنان ،وعدد ّ
الجمعيات التي تعنى
عمال اإلغاثة في
ّ
بــالـنــزوح ال ـســوري .فـحــل ال ــواف ــدون مــن أوروب ــا في
املرتبة األولى بنسبة  ،%34يليهم العراقيون بنسبة
 ،%14ومن ّثم األميركيني بنسبة .%10

