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مجتمع وإقتصاد
اقتصادي عميق وطويل املدى .الناس
سيخسرون ودائعهم (لدى املصارف)
بشكل جزئي ،وسينكسر سعر صرف
ال ـل ـي ــرة امل ـث ـب ــت وت ـن ـه ــار ال ـن ـشــاطــات
االق ـت ـصــاديــة .حـلـقــة ال ــدي ــن الـسـيــادي
يـجــب أن ت ـكــون م ـحــور الـتــركـ ّيــز على
املـ ــدى امل ـت ــوس ــط ،وب ـش ـكــل أدق يجب
تقليص العجز املالي بشكل كاف».
ّ
ق ـب ــل ك ــل ذل ـ ــك ،ي ـش ــك ــل إق ـ ـ ــرار امل ــوازن ــة
ضــرورة لـلـقــرارات املتعلقة بالسياسة
املــالـيــة ،وال سيما الـضــرائــب واإلنـفــاق
ال ـ ـعـ ــام ،م ــن أجـ ــل اسـ ـتـ ـع ــادة اس ـت ـق ــرار
املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وتـ ـحـ ـس ــن الـ ـنـ ـظ ــام
الـضــرائـبــي وتـفـعـيــل فــاعـلـيــة اإلن ـفــاق،
ولتكريس خيارات تنموية" ...ورغم أنه
قـبــل عــام  2005لــم تـكــن هـنــاك سياسة
مــالـيــة مـتــوسـطــة املـ ــدى ،ف ــإن املـفــاجــئ
غـيــاب الــرقــابــة واملـســاء لــة الكافية بما
فـيـهــا الــرقــابــة عـلــى الـصـنــاديــق خــارج
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة مـ ـث ــل صـ ـ ـن ـ ــدوق امل ـه ـج ــري ــن
ومـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار وكـهــربــاء
لبنان ومجلس الجنوب".
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تقرير

اإلقليم يختنق بالمكبات العشوائية
تدخل إلى اإلقليم من بابه
البحري ،فتستقبلك جبال
النفايات .صارت لدى للبنانيين
«خبرة» في الموضوع.
الرائحة تقتل كل من يشمها.
والخطر أبعد من ذلك.
االقليم يختنق بالمكبات
العشوائية
من االحتجاجات على مطمر الناعمة قبل إقفاله (هيثم الموسوي)

شيماء الخطيب
تقول «األسطورة اللبنانية» إن اللبناني
ي ـم ـك ـنــه أن ي ـت ــزل ــج ف ــي أع ــال ــي ال ـج ـب ــال،
وإذا أح ــب أن يـسـبــح عـلــى ال ـشــاطــئ فلن
يـسـتـغــرقــه ذلـ ــك أك ـث ــر م ــن ن ـصــف ســاعــة.
«االسـ ـط ــورة» ه ــذه تشير ال ــى م ــدى قــرب
جـبــال الـبـلــد الصغير مــن ســواح ـلــه .لكن
الواقع سبقها بأشواط .في الجية ،وعلى
بعد أقل من  100متر من شركة الكهرباء،
جبل النفايات بات يطل على أوتوستراد
صـيــدا – ب ـيــروت وعـلــى الـبـحــر مـيــاشــرة.
فيما ،في سبلنيّ ،
«تزين» النفايات جنبات
الطرق .والحال نفسها تنطبق على معظم
املـنــاطــق فــي إقـلـيــم ال ـخ ــروب .نـفــايــات في
كــل مـكــان .الـكــارثــة تتسع .والــدولــة تلعب
لعبة القرود الثالثة :ال ترى وال تسمع وال
تتدخل .وبقية القصة معروفة.
ف ــي  ،2015وم ــع إق ـف ــال مـطـمــر الـنـفــايــات
ف ــي ال ـنــاع ـمــة ،س ــارع ــت ال ــدول ــة وال ـق ــوى
السياسية إلــى اق ـتــراح إقــامــة مطمر في
منطقة اإلقليم لنفايات لبنان كله .عرض
الـنــائــب ولـيــد جنبالط إقــامــة املطمر في
م ـن ـ ّط ـقــة س ـب ـل ــن ،ف ــاعـ ـت ــرض األه ـ ــال ـ ــي...
«طــنـشــت» الــدولــة الـتــي قــامــت بحل أزمــة
ب ـ ـيـ ــروت وض ــواحـ ـيـ ـه ــا مـ ــن خـ ـ ــال فـتــح

مـطـمــري الـكــوسـتــا ب ــراف ــا وب ــرج حـمــود،
وتركت اإلقليم لبلدياته التي لجأت الى
ً
مكبات عشوائية أو اختارت حلوال أخرى
ال تقل عشوائية ،إمــا طمرًا أو حرقًا .في
ً
بعاصير ،مثال ،تجمع البلدية النفايات
وتطمرها في أرض مشاع وسط البلدة.
في املنتصف تمامًا .وفي برجا ،ال شيء
يختلف .وفــي الجية ،خصصت البلدية
مكبًا عشوائيًا فــي «وادي املـعـنـيــة» ،في
أرض تـمـلـكـهــا ع ـلــى طـ ــرف ال ـب ـل ــد .صــار
ً
امل ـك ــب ج ـب ــا ض ـخ ـمــا ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن أن ـظــار
الناس ،لكن أثره قريب جدًا.
مـ ـص ــادر أه ـل ـي ــة م ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـلــف أك ــدت
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،ب ــإه ـم ــال ـه ــا
األم ــر ،تسعى لــ«تــركـيــع» أهــالــي اإلقليم
وإجبارهم على فتح مطمر في املنطقة.
ف ـي ـم ــا األحـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وخ ــاص ــة
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» و«االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» ،ت ـطــالــب
بـحــل بـيـئــي ،كـمــراكــز املـعــالـجــة ومـعــامــل
ال ـف ــرز أمـ ــام األه ــال ـ ًـي ،ح ـتــى ال تـتـعــرض
للضغوطات ،خــاصــة وأنـنــا على أبــواب
ان ـت ـخ ــاب ــات .ل ـك ـن ـهــا ،ف ـع ـل ـيــا ،ال تـتـحــرك
ل ـل ـض ـغــط ع ـلــى ال ــدول ــة (واألحـ ـ ـ ـ ــزاب هــي
الدولة) التخاذ قرارها .في غضون ذلك،
«تــرت ـفــع» الـجـبــال ق ــرب الـبـحــر ،وتـتــزايــد
املكبات العشوائية واملطامر .فيما تكاد

الدولة تلعب لعبة
القرود الثالثة :ال ترى وال
تسمع وال تتدخل

عزيمة الناس تخور بحثًا عن «أي حل»
للمشكلة.
ف ــي  2016\3\17أصـ ــدر مـجـلــس ال ـ ــوزراء
مـ ــذكـ ــرة ن ـص ــت ع ـل ــى أن «ي ـ ـحـ ــدد مــركــز
املعالجة واملطمر الصحي في منطقتي
ال ـ ـش ـ ــوف وعـ ــال ـ ـيـ ــه ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة الح ـق ــة
ب ــالـ ـتـ ـش ــاور م ـ ــع الـ ـبـ ـل ــدي ــات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة»،
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت امل ـ ــذك ـ ــرة «تـ ـخـ ـصـ ـي ــص 50
مليون دوالر أميركي لتغطية مشاريع
انـمــائـيــة ف ــي ال ـب ـلــدات املـحـيـطــة لـكــل من
مطمر قضائي عاليه وال ـشــوف ومطمر
مفرق تل غريز» .رئيس بلدية بعاصير،
أم ــن ال ـق ـع ـقــور ،يــؤكــد «أن ـن ــا ل ــن ن ـســاوم
ول ــن نـقـبــل بـمــوضــوع املـطـمــر حـتــى وإن

أع ـط ــون ــا م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات» .وأضـ ــاف
«الدولة تركتنا واهتمت بمشكلة بيروت
وضواحيها فقط ،واألح ــزاب السياسية
م ـســؤولــة ع ــن ه ــذا ال ــوض ــع» .ول ـفــت الــى
أنه منذ بداية األزمة في اإلقليم «نسعى
كبلديات إلى حل هذه األزمة ،وتواصلنا
عـ ــدة مـ ـ ــرات م ــع رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة وم ــع
األحــزاب السياسية اليجاد حــل ،ولكننا
لم نتلق أيــة مساعدة في هــذا املوضوع،
فبقي املــوضــوع على عاتقنا» ،وأضــاف:
«نحن كاتحاد بلديات االقليم الشمالي
نـقــوم باجتماعات دوري ــة ونسعى لحل
األزمة بطريقة صحية وسليمة» .الرجل
وبلديته يحاوالن ،كما يقول .في النهاية،
أين ستذهب النفايات؟
ف ــي ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،ال ـن ـفــايــات تــرتـفــع.
الناس تتململ من البلديات ،والبلديات
تـ ـتـ ـمـ ـلـ ـم ــل مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة .فـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة
لـلـتــوضـيــح ،يـشـيــر رئ ـيــس بـلــديــة بــرجــا،
نـشــأت حمية ال ــى «أن ـنــا اقـتــرحـنــا إقــامــة
مـعـمــل ف ــرز فــي منطقة اإلقـلـيــم ولـكــن لم
نكن متفقني بعد على املكان ،نظرا لعدة
عــراقـيــل ،إمــا مــن قـبــل الــدولــة أو مــن قبل
األهــالــي» .في بلدية برجا يقولون إنهم
ق ــدم ــوا االق ـت ــراح ــات ب ــدوره ــم« :ف ــي آخــر
اجتماع التحاد بلديات اإلقليم الشمالي،
توصلنا إلى اقتراح تقسيم املنطقة إلى
ثــاثــة أق ـســام ،وإقــامــة معمل فــرز فــي كل
منها ،لكننا لم نتفق على املكان وال على
الكلفة ،فنحن كبلديات نستنزف ماليا
والعروضات التي تأتينا عالية الكلفة،
وال نستطيع تـحـمـلـهــا» .وطــالــب حمية
ال ــدول ــة واألح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة بالتحرك
لـ ـح ــل هـ ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع «فـ ـنـ ـح ــن كــإق ـل ـيــم
تحملنا الكثير من امللوثات ،ويجب على
الدولة حل مشكلتنا ،أقله بشكل مؤقت».
وأكـ ــد ع ـلــى «أن ف ـك ــرة امل ـط ـمــر مــرفــوضــة
وإن اض ـط ــررن ــا س ـن ـنــزل إلـ ــى الـ ـش ــارع».
فــي انـتـظــار «ال ـن ــزول» العتيد ،النفايات
تــرت ـفــع ،وتـسـبـقـهــا رائ ـح ــة الـ ـب ــاد ،الـتــي
وصلت إلى السماء.

متابعة

ملف رئيس بلدية شبعا بعهدة النيابة العامة المالية
هديل فرفور

الـقــائــم بينها (حـجــم اإلدارة العامة
الـصـغـيــر نـسـبـيــا ـ ـ ـ  10آالف مــوظــف
ّ
ـ ـ فــي حــن أن حجم ال ـقــوات املسلحة
كـبـيــر ـ ـ  110آالف عـسـكــري ـ ـ وكــذلــك
األم ــر بالنسبة إل ــى التعليم ال ـعــام ـ
 54ألف أستاذ ومعلم) ،إعــادة النظر
ف ــي س ـيــاســة دعـ ــم ت ـعــرفــة ال ـك ـهــربــاء
التي ّ
تكبد الخزينة خسائر ضخمة
من دون أن ينعكس ذلك على نوعية
ال ـخــدمــة امل ـق ـ ّـدم ــة ،تـصـحـيــح الـنـظــام
الـضــريـبــي وتـحـمـيــل األع ـب ــاء األكـبــر
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـق ــق أربـ ــاحـ ــا
وع ـ ــدم ال ـت ـفــريــط ب ــال ـث ــروة الـنـفـطـ ّـيــة
والتعامل معها على أنها أصــول ال
ّ
إي ـ ــرادات ،وأن ـهــا مــن حــق ك ــل مــواطــن
لبناني ،بحيث تجمع فــي صندوق
سيادي ليجري توظيفها كما يجب
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـ ـ ــردود م ـن ـه ــا ،ال
إنفاقها».

ال تزال "املواجهة" مستمرة بني عدد من
أهــالــي شبعا ورئـيــس بلديتها .فبعد
ات ـه ــام ــات ال ـف ـس ــاد واالخ ـ ـتـ ــاس الـتــي
ساقها البعض بحق "الــريــس" ،والتي
أثارتها "األخـبــار" منذ أسابيع (راجع
تقرير ضجة حول أداء رئيس البلدية:
ُ
من "سنيورة شبعا") ،استدعي
استياء ُ
ثـمــانـيــة ش ـ ّـب ــان م ــن شـبـعــا ف ــي  13من
الـشـهــر ال ـج ــاري ،إل ــى ف ــرع املـعـلــومــات
فــي قــوى األم ــن الــداخـلــي ،على خلفية
منشورات «فايسبوكية» تهاجم أداء
ُ
رئـيــس الـبـلــديــة محمد صـعــب ،وتثير
شكوكًا حول الهدر والفساد الحاصل
وفق ما يقول أحد أهالي الشبان الذين
ُ
«األخبار».
ُاستدعوا لـ
ُ
ّ
أطـ ـل ــق س ـ ــراح س ـتــة ش ــب ــان ف ـ ــورًا بـعــد
ُ
التحقيق معهم ،فيما احتجز شابان
لــدى الفرع ملــدة أربعة ُ أيــام هما خليل
هاشم وهالل نبعة ،وأطلق سراحهما،
األسبوع املاضي.

تم احتجاز شابين
لدى فرع المعلومات من
دون تحويل ملفيهما
إلى النيابة العامة

ُ
ُ
املفارقة أن الشابني احتجزا لدى الفرع
من دون تحويل ملفيهما إلى النيابة
ال ـعــامــة وف ــق م ــا تـقـتـضـيــه اإلج ـ ــراءات
ال ـقــانــون ـيــة ،ب ـح ـســب م ــا ص ـ ـ ّـرح وكـيــل
الدفاع عن هاشم .هذا األمر أثار استياء
األه ــال ــي ال ــذي ــن اع ـت ـب ــروا أن تــوقـيــف
ّ
ّ
واعتباطي
تعسفي
الشابني هو إجراء
يندرج ضمن "التأديب واالنتقام الذي
ُيـمــارســه رئـيــس البلدية ضـ ّـد الشبان
ًّ
املمتعضني من أداء البلديةُ ،مستغل
ع ــاق ـت ــه ب ــامل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـق ــوى األم ــن
الداخلي اللواء عماد عثمان الحتجاز
امل ـن ـت ـف ـض ــن ضـ ـ ـ ـ ـ ّـده" ،وف ـ ــق مـ ــا أج ـمــع
عــدد مــن األهــالــي الــذيــن تــواصـلــوا مع
"األخبار" .يستند هؤالء في ُرأيهم هذا
إلى كالم نقله أحد الشبان املحتجزين
ال ــذي ق ــال إن ُمــدعــي ع ــام جـبــل لبنان
وبــإيـعــاز مــن ال ـلــواء عـثـمــان طـلــب منه
من صعب رسميًا عبر كتاب
اال ّعـتــذار ّ
يوقعه ليوثق االعتذار .في اتصال مع
ُ"األخّـ ـب ــار" ،ي ـقــول أح ــد املـحـتـجــزيــن إن
املـحــقـقــن ســألــوا عــن ُسبب "مهاجمة"
رئـيــس البلدية وعــن املـسـتـنــدات التي
ُ
يمتلكونها والـ ُتــي ّ تثبت اتهاماتهم.
أحدهم ،أجاب املحققني أن هناك نحو
ُ
 20ق ـ ــرارًا رئ ــاس ـي ــا ،ت ـخــالــف ال ـقــوانــن
وتثبت اتهامات االختالس ،موجودة
فــي خــزيـنــة الـبـلــديــة .وعـلـيــه ،تـحـ ّـركــت
النيابة العامة املالية بناء على إخبار
فرع املعلومات ،يوم الخميس املاضي،
وصـ ـ ـ ـ ـ ــادرت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات بـ ـع ــد أن
ّ
اسـتــدعــت محاسب البلدية وتسلمت
القرارات بحضور مخاتير البلدة.
وك ــان رئ ـيــس الـبـلــديــة ق ــد رف ــع دع ــوى
ق ـضــائ ـيــة ضـ ـ ّـد ه ــاش ــم بـتـهـمــة تــزويــر

ّرد من «الريس»

ّ
ردًا على تقرير «ضـ ّـجــة حــول أداء رئـيــس :استياء مــن «سنيورة شبعا»»،
املنشور في العدد  ٣٢٩٣يوم االثنني  ٩تشرين األول  ،٢٠١٧أصدر رئيس
بلدية شبعا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب ،بيانًا أوضح فيه
أنه «ال ينتمي إلى أي فريق أو تيار سياسي ( )..وأنه على مسافة واحدة من
الجميع» ،الفتًا إلى أن عبارة «عدد من أهالي شبعا» الــواردة في التقرير ال
تعني ّإل «سبعة أشخاص ّ
كحد أقصى من أصل  35ألف مواطن و 13ألف
ناخب».
وقال صعب إن «التهويل واألكاذيب الصادرة من بعض الشتامني ال يمكن
أن ُت ّ
غير الحقيقة الساطعة واألعمال اإلنمائية املنفذة والجاري تنفيذها في
شبعا ومنطقة العرقوب ،عدا عن األمن االجتماعي واالستقرار الذي تنعم به
املنطقة نتيجة السياسات الحكيمة املتبعة في البلدية (.»)..
وأض ــاف« :إن املــزاعــم ال ــواردة حــول عمليات الـهــدر والتشكيك فــي األمــوال
املدفوعة ال تستند إلــى الحقيقة أو إلــى أي مستند صحيح .وعلى فرض
صحة هذه املزاعم ّ
فإن األصول القانونية تفرض اتباع اإلجراءات املطلوبة من
خالل مراجعة القضاء املختص أو سلطة الرقابة اإلدارية املختصة».

ُمستندات وسرقة أوراق رسمية ،فيما
رفع هاشم في املقابل دعوى قضائية
ل ـ ــدى ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــالـ ـي ــة ب ـجــرم
اختالس املال العام.
وعليه ،يخضع حاليًا صعب للتحقيق
م ــن ِق ـبــل الـنـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة بـنــاء
ع ـلــى ال ــدع ــوى املـ ــذكـ ــورة ،إض ــاف ــة الــى
إخبار فرع املعلومات ،بانتظار انتهاء
التحقيقات.

ُ
في هذا الوقت ،تفيد املعطيات أن ثالثة
أع ـض ــاء م ــن امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ت ـقـ ّـدمــوا
ُباستقاالتهم من البلدية ،على خلفية
امل ـس ـت ـجــدات األخ ـي ــرة املـتـعـلـقــة بــإثــارة
ال ـش ـب ـه ــات ح ـ ــول آلـ ـي ــة س ـي ــر األعـ ـم ــال
ف ُــي ال ـب ـل ــدي ــة ،ل ـيــرت ـفــع عـ ــدد األعـ ـض ــاء
املـسـتـقـيـلــن إل ــى خـمـســة أع ـض ــاء منذ
تولي املجلس البلدي مهماته في أيار
عام .2016

