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على الحافة

االستيالء على عقارات خاصة و«استثمارها» كمقبرة

إكرام الميت دفنه ...بأربعة آالف دوالر!
هديل فرفور
أربعني عامًا استمر «احتالل» أفراد
إحــدى العائالت ألربعة عـقــارات في
م ـن ـط ـقــة ب ـئ ــر ح ـس ــن« ،اس ـت ـث ـم ــروا»
خاللها هذه العقارات بتحويلها إلى
م ـق ـبــرة ،مـتـقــاضــن م ــن ضـحــايــاهــم
األحياء عشرات آالف الدوالرات.
َ
«شغل املوتى عقارات
لسنوات طويلةِ ،
ّ
ُم ـغ ـتـ َـص ـبــة» ،عـلــى ح ــد تـعـبـيــر معن
خـلـيــل ،رئـيــس بـلــديــة الـغـبـيــري التي
تــابـعــت املـلــف نـحــو سنتني ونصف
سنة ،قبل أن تـقـ ّـرر فــي  14الجاري

إقـفــال املــدافــن و«مـنــع استعمالها أو
الدفن فيها».
ب ـح ـســب ت ــأك ـي ــدات عـ ــدد م ــن أهــالــي
املـنـطـقــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ف ـ ّ
ـإن «الـقـ ّـصــة
ّ
معروفة منذ زمن طويل ،إل أن أحدًا
لــم يـجــرؤ عـلــى إث ــارة امل ــوض ــوع ،ألن
ّ
ومحميون من
املعتدين مــدعــومــون
جهات تستفيد بدورها من األمــوال
الـطــائـلــة ال ـتــي ك ــان ــوا يـتـقــاضــونـهــا».
إذ كــانــت ت ـت ـجــاوز كـلـفــة دف ــن املـيــت
فـ ــي املـ ـقـ ـب ــرة أرب ـ ـعـ ــة آالف دوالر!
ـف هـ ــؤالء ب ــاالع ـت ــداء على
ول ــم ي ـك ـتـ ِ
أمــاك الغير وتوسيع «نشاطاتهم»

لتطاول عقارات عــدة ،بل عمدوا إلى
«استثمار القبور حتى آخــر نفس»،
ّ
يحطمون أجـ ً
ـزاء من القبور
إذ كانوا
القديمة كنوع من «االختبار» ،فإذا لم
ُيعد ذوو امليت إصــاح القبر ،أيقنوا
أن أح ـدًا ال ي ــزوره ،فيعمدون عندها
إل ــى بـيــع «امل ــوق ــع» السـتـقـبــال «ميت
جديد»!
قانونًا ،تخضع إدارة املدافن لألوقاف
الــديـنـيــة .وبـمــا ّأن املـقـبــرة احتضنت
أمـ ـ ــواتـ ـ ــا ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى ال ـط ــائ ـف ـت ــن
الـشـيـعـيــة وال ـس ـن ـيــة ،راج ـع ــت بـلــديــة
الغبيري دار اإلفـتــاء الجعفري ودار

ّ
الفتوى اللتني أكدتا أن عمليات الدفن
«جــرت بصورة عشوائية ومــن دون
ّ
علمهما» ،وأنهما لم توليا أحدًا مهمة
اإلشراف على إدارة هذه املدافن.
في املبدأُ ،ت ّ
عد خطوة إقفال املقبرة،
الـتــي أقــدمــت عليها البلدية استنادًا
إل ــى املـ ــادة  74مــن قــانــون الـبـلــديــات
املـتـعـلـقــة ب ـصــاح ـيــات الــرئ ـيــس في
«املـحــافـظــة عـلــى الـنـظــام فــي املــدافــن
وعلى حرمتها» ،جريئة وضرورية.
ّ
ُ
إل أن أس ـئ ـلــة عـ ـ ّـدة ت ـط ــرح عـ ّـمــا إذا
ّ
كانت البلدية ستوفر مقبرة بديلة،
وعن مصير من ُدفنوا في العقارات

قضية بداأن الدعاوى التي أقامهاوزير التربية مروان حمادة ضدبعض المدارس ،لمخالفتها
القانون بفرض زيادات كبيرة على األقساط ،لم تكن أكثر من امتصاص لغضب األهالي.
حمادة لم يرفق الدعاوى بالمستندات الالزمة ،وسحب بعضها بعد تسوية مع اتحاد
المؤسسات التربوية الخاصة ،بحجة استيفاء المدارس المدعى عليها للشروط ،من دون
اعتبار لشكاوى األهالي

«التربية» تتواطأ مع االدارات

دعاوى حمادة على المدارس ...صورية
فاتن الحاج
ع ـنــدمــا أحـ ــال وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة م ــروان
حمادة ،في أيار املاضي 65 ،مدرسة
خ ــاص ــة ع ـل ــى امل ـج ـل ــس الـتـحـكـيـمــي
الـتــربــوي ملخالفتها أحـكــام القانون
 ،1996/515تـنـفـســت ل ـجــان األهـ ــل ـ
وال سـيـمــا ف ــي م ـ ــدارس ج ـبــل لـبـنــان
ـ ـ ـ ال ـ ـص ـ ـعـ ــداء ،ب ــاع ـتّ ـب ــار أن امل ـج ـلــس
ف ــي امل ـحــاف ـظــة «ش ــغ ــال» .ظ ــن ه ــؤالء
أن ال ــوزي ــر س ـيــرفــق بــائ ـحــة أس ـمــاء
(https://al-akhbar.
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
 )/249397/com/Communityكل
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــامل ـخ ــال ـف ــات
(ع ــدم تــوقـيــع رئـيــس لجنة األه ــل أو
الـلـجـنــة املــال ـيــة أو ع ــدم ورود بـيــان
ع ــام ص ـنــدوق الـتـعــويـضــات ،إضــافــة
إل ــى  26شـكــوى قــدمـهــا أول ـيــاء أمــور
ب ـح ــق مـ ـ ـ ــدارس أوالده ـ ـ ـ ـ ــم ،وي ــرف ــض
م ـع ـظ ـم ـهــا ال ـ ــزي ـ ــادة وي ـط ـل ــب إج ـ ــراء
كشف على حسابات املدرسة وقطع
حساب عن السنة السابقة) .وذهبوا
ف ــي تـحـلـيــاتـهــم إلـ ــى االع ـت ـق ــاد بــأن
ح ـمــادة سيضغط فــي ات ـجــاه التئام
ّ
امل ـج ــال ــس الـتـحـكـيـمـيــة امل ـعــط ـلــة في
بقية املحافظات.
ّ
لـكــن أيــا مــن ذلــك لــم يحصل ،بحسب
ال ـش ــري ــف س ـل ـي ـمــان ،م ـحــامــي ات ـحــاد
لـ ـج ــان األهـ ـ ـ ــل وأول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ــور فــي
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة .إذ اك ـت ـش ـف ــت
الـ ـلـ ـج ــان ب ــالـ ـص ــدف ــة ،ب ـع ــد م ــراج ـع ــة
املجلس التحكيمي فــي جبل لبنان،
أن م ــا رف ـع ــه الـ ــوزيـ ــر ل ــم ي ـك ــن س ــوى
«بـ ـ ــورديـ ـ ــرو» ب ــأس ـم ــاء املـ ـ ـ ــدارس مــن
دون أي تـفـصـيــل ل ـل ـم ـل ـفــات .بـعــدهــا
راح ح ـمــادة يـسـحــب تـبــاعــا ،بحسب
س ـل ـي ـم ــان ،عـ ـ ــددًا م ــن الـ ــدعـ ــاوى ضــد
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ّ
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،ب ـ ــذريـ ـ ـع ـ ــة أن
م ـص ـل ـحــة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــاص أجـ ــرت
تــدقـيـقــا ف ــي م ــوازن ــات ـه ــا ،وت ـب ــن لها
أنها «مستوفية للشروط املطلوبة»،
من دون أي اعتبار العتراضات األهل
وش ـكــاوي ـهــم .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار» أن
بني امللفات املسحوبة الــدعــاوى ضد
م ـ ــدارس «إن ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال ك ــول ــدج -
عــن ع ــار» ومــدرســة «سـيــدة اللويزة

رئيس مصلحة
التعليم الخاص يعطي
المدارس صكوك
براءة ...على بياض!

 ذوق مـصـبــح» وم ــدرس ــة «الـحـكـمــةب ـ ــرازي ـ ـل ـ ـي ـ ــا» .فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـش ــرح
مصادر في وزارة التربية أن سحب
ال ــدع ــاوى م ــن امل ـجــالــس التحكيمية
أتى بالتنسيق مع اتحاد املؤسسات
التربوية الخاصة ،وبعدما امتثلت
املــدارس املخالفة ملقتضيات القانون
 515الـ ــذي ل ــم ي ـجــر ال ـت ـه ــاون ف ــي أي
ّ
مــن نقاطه ،وأن التسوية لــم تحصل
ّ ّ
قبل أن ّ
تسوي املدارس أمورها .إال أن
بعض األهالي أوضحوا أنهم اتصلوا
ب ـم ـح ــام ـي ـه ــم ،و«ثـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــوا» ت ـس ـج ـيــل
ال ــدع ــاوى ف ــي امل ـجــالــس التحكيمية
التربوية ،ولم يجر سحبها.

س ـل ـي ـمــان ي ــوض ــح أن ال ـق ــان ــون 515
(مـ ـعـ ـط ــوف ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون 81/11
واملـ ــرسـ ــوم الـتـطـبـيـقــي ،)81/ 4564
ال ـ ــذي ي ـح ــدد ن ـظــم إعـ ـ ــداد م ــوازن ــات
املـ ـ ـ ـ ــدارس ،يـ ـف ــرض اق ـ ـتـ ــران امل ــوازن ــة
بــامل ـس ـت ـنــدات وال ـف ــوات ـي ــر والــوثــائــق
امل ـث ـب ـتــة ل ـص ـحــة ب ـيــانــات ـهــا« .ول ـك ــن،
ألسـ ـبـ ــاب م ـل ـت ــوي ــة وغـ ـي ــر م ـف ـهــومــة،
ّ
تعطل مصلحة التعليم الخاص في
وزارة التربية أيــة رقابة على صحة
بيانات موازنات املدارس ،والتدقيق
في ما إذا جرى نفخ أرقامها لتحقيق
ُ
أرب ــاح فــاحـشــة .وعـنــدمــا ط ــرح خيار
االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ـم ــدقـ ـق ــن فـ ـ ــي أرقـ ـ ـ ــام
املوازنات من نقابة خبراء املحاسبة،
فــرضــت عليهم وزارة التربية كفالة
خ ـي ــال ـي ــة بـ ـمـ ـئ ــات آالف ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
لتطفيشهم».
ورغـ ـ ـ ـ ــم اع ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــات لـ ـ ـج ـ ــان األهـ ـ ــل
واألهالي على تزوير أرقام املوازنات،
بقيت إدارات املــدارس تتسلح بكتب
ك ــان ــت تـصـلـهــا م ــن رئ ـي ــس مصلحة
التعليم الخاص عماد األشقر ،تجيز
ل ـه ــا فـ ــرض الـ ــزيـ ــادة ع ـل ــى األق ـس ــاط
وتعطيها في بعض األحيان صكوك
ّ
بـ ـ ـ ـ ــراءة بـ ـ ـ ــأن م ــوازنـ ـتـ ـه ــا ت ـس ـتــوفــي
الـ ـ ـش ـ ــروط املـ ـطـ ـل ــوب ــة .وبـ ـع ــض ه ـ ّـذه
الصكوك كــان على بياض .فقد وقع
ً
األشـ ـق ــر م ـث ــا ك ـت ــاب ــا ،ف ــي  28أي ـلــول
 ،2018موجهًا إلــى مــدرســة القديس
يوسف لــآبــاء الكبوشينيّ ،
يقر فيه
بــالـقـســط امل ـح ــدد ف ــي م ــوازن ــة 2017
  2018مــن دون ذكــر قيمة الــزيــادة،وكأنه بيان «ُ »prototypeم َع ّد مسبقًا.
ومـ ـ ــن بـ ــن اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ،ب ـ ـ ــرزت إفـ ـ ــادة
موقعة من األشقر بتاريخ  15نيسان
امل ـ ــاض ـ ــي ،وه ـ ــو ص ـ ـ ــادف ي ـ ــوم أحـ ــد،

مــرسـلــة إل ــى إدارة «مــدرســة راهـبــات
سيدة الرسل  -الروضة».
سليمان اعتبر هذه املعطيات بمثابة
إخ ـب ــار لـلـمـفـتـشـيــة ال ـعــامــة اإلداري ـ ــة
بشخص املفتش العام اإلداري فادي
ه ـي ــدم ــوس .وي ـصــف ك ــل م ــا ح ــدث بـ
«خـطــة ممنهجة تضمنت إج ــراءات
م ــرحـ ـلـ ـي ــة السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب االعـ ـ ـت ـ ــراض
وامـتـصــاص غضب األهــالــي ولجان
األه ــل ،وإض ـعــاف ال ــرأي ال ـعــام الــذي
بــدا قويًا مــع انفجار األزم ــة فــي مثل
هذه األيام من العام املاضي».
مـ ــاذا ع ــن م ــوازن ــات ال ـع ــام ال ــدراس ــي
الـحــالــي  2019 - 2018ال ـتــي تنتهي
مهلة تسليمها في  31الجاري؟
يستبعد سليمان أن «نشهد موجة
اعـتــراضــات شبيهة بالعام املاضي،
عـنــدمــا ت ـج ــاوز ع ــدد امل ــوازن ــات غير
امل ــوقـ ـع ــة مـ ــن رؤس ـ ـ ـ ــاء لـ ـج ــان األهـ ــل
وال ـل ـج ــان امل ــال ـي ــة ال ـ ـ ـ ــ ،100ن ـظ ـرًا ألن
انتخابات لجان األهــل أفــرزت لجانًا
تــدور فــي معظمها فــي فلك اإلدارات
من جهة ،وألنه جرى من جهة ثانية
تـنـفـيــس الـ ـح ــراك الـ ــذي ول ــدت ــه أزم ــة
األقـســاط املتأتية مــن تطبيق قانون
سلسلة الــرتــب والــرواتــب ،وبتواطؤ
م ــن وزارة ال ـت ــرب ـي ــة .ف ــا امل ـع ـل ـمــون
أخـ ــذوا حـقــوقـهــم امل ـن ـصــوص عليها
في القانون ،وال األهالي استطاعوا
وقف الزيادات على األقساط الجائرة
وغير املبررة».

سحب وزير التربية عددًا
من الدعاوى المرفوعة
ضد أصحاب المدارس
(مروان بوحيدر)

الخاصة التي يطالب أصحابها بها،
وع ــن ال ـج ـهــة امل ـخــولــة ال ـب ـ ّـت ف ــي هــذا
امللف الشائك بما يراعي حق مالكي
العقارات وحرمة األموات؟
ُيـقـ ّـر خليل بــأن ال بــديــل« ،وال مكان
لدفن أمــوات عائالت املنطقة حاليًا»،
الفتًا إلى أن «على السلطات الدينية
املسؤولة عن هذا امللف إيجاد البديل،
ســواء عبر التوصل إلــى تسوية مع
أصحاب الـعـقــارات ،أو وضــع صيغة
منصفة لجميع األطراف .املهم إيجاد
ح ــل ج ـ ــذري ل ـه ــذا ال ــوض ــع ال ـشــائــب
قــانــونــا وشــرعــا ،وه ــي مهمة ال تقع
على عاتق البلدية» .ويــوضــح خليل
أن أي تسوية «يفترض أال تنال من
حــرمــة امل ــوت ــى .لـكــن املـشـكـلــة األكـبــر
ت ـت ـع ـلــق ب ـع ــدد ك ـب ـيــر م ــن امل ــواط ـن ــن
ال ــذي ــن ي ـطــال ـبــون ب ــاسـ ـت ــرداد أمـ ــوال
دفعوها بدل حجز قبور لهم مسبقًا
فــي امل ـق ـبــرة» .إذ إن املـسـتــولــن على

العقارات كانوا يبيعون ،سلفًا ،مواقع
فــي املقبرة لراغبني فــي حجز قبور
لـهــم« ،وه ـنــاك مــن دفــع خمسة آالف
دوالر ثمن قبر له»!
وتـتــوزع املقبرة على أربعة عقارات،
هــي :العقار رقــم  ،289وهــو أكبرها
( 4218م ـت ـرًا مــرب ـعــا) ،الـعـقــار 208
( 1758مترًا مــربـعــا) ،العقار 3207
( 505أمـتــار مــربـعــة) ،والـعـقــار 203
البالغ ( 1497مترًا مربعًا) .وبحسب
اإلف ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ف ـ ـ ـ ّ
ـإن ال ـع ـق ــار
رق ــم  203وح ــده مــن بــن ال ـع ـقــارات
ّ
األرب ـعــة ُمـصــنــف ك ـ «م ـق ـبــرة» ،فيما
تـ ـع ــود ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات الـ ـث ــاث ــة األخ ـ ــرى
البالغة مساحتها نحو  6500متر
مربع إلــى مالكني خاصني ُيطالبون
ب ــاسـ ـت ــرداده ــا .وإلـ ـ ــى قـ ـ ــرار إق ـف ــال
املـ ـقـ ـب ــرة ،تـ ـق ـ ّـدم ــت ب ـل ــدي ــة ال ـغ ـب ـيــري
بدعوى ّ
ضد املستولني على العقارات
األربـعــة العتدائهم أيضًا على جزء

بلدية الغبيري
أقفلت المقبرة
والبحث عن تسوية
تحفظ حرمة الموتى

مــن الـعـقــار  3208امل ـجــاور للمدافن
(تحطيم التصوينة) ولسرقتهم مياه
البلديةُ .
ت ـب ـقــى املـ ـف ــارق ــة األب ـ ـ ــرز ف ــي إق ـ ــدام
« ّمـجـهــول» عـلــى ن ــزع الــافـتــات التي
علقتها البلدية على مــدخــل املــدافــن
وال ـت ــي تـفـيــد بــإغــاق ـهــا ،م ــا يــوحــي
بحجم «ث ـقــة» ه ــؤالء بـقــدرتـهــم على
مخالفة القرار ،وما يطرح تساؤالت
ّ
يستمدون منها هذه
عن الجهة التي
الثقة.

خطط الطوارئ والمهل انتهت...
متى تبدأ «ثورة النفايات»؟
حبيب معلوف
ّ
سريعًا ،ستفرض قضية النفايات نفسها على رأس سلم
األولويات ،بني القضايا امللحة ،سواء على حكومة تصريف
ُ ّ
االعمال إن بقيت ،او على الحكومة الجديدة إن شكلت.
ّ
فــي االنـتـظــار ،ليست مفهومة دواف ــع الطامعني بتولي هذه
الحقيبة .فــا التمديد للمطامر الشاطئية وتوسيعها أمر
سهل ،وال «زرع» املحارق مقبول بيئيًا واقتصاديًا وشعبيًا.
ومــن يظن أن املــوضــوع تقني ومــالــي ،وان التمويل مؤمن
وجــاهــز ،مــوهــوم لــم يتعلم مــن االخـفــاقــات الـســابـقــة! وهــو
إما يراهن على استمرار سكوت االكثرية ،او على امكانية
الـلـعــب م ـجــددا عـلــى األوتـ ــار الـطــائـفـيــة واملـنــاطـقـيــة لتمرير
الصفقات! والحديث عن اقتراحات نيابية  -بلدية ومشاريع
قــوانــن إلع ـفــاء أهــالــي منطقة املـ ــدور مــن ال ــرس ــوم البلدية
ورسوم االمالك املبنية ،للقبول بإنشاء محرقة في املنطقة،
استرسال في لعبة الرشى نفسها ،مع بعض التعديالت!
ه ــذه ال ـطــرق املـلـتــويــة اعـتـمــدت فــي كــل الـخـطــط الـعـشــوائـيــة
السابقة لرشوة القرى والبلدات التي تقبل بإنشاء مطامر
فــي نـطــاقـهــا ،وأحـيــانــا مــع «حـ ّـبــة مـســك» تقضي بامكانية
االستفادة من قسم من االرض املردومة في البحر (األمالك
العامة) إلنشاء مشاريع خاصة بها ،كما في بــرج حمود
والجديدة.
لـيـســت ه ــذه «ال ـت ـقــدي ـمــات» سـيـئــة بــامل ـط ـلــق .ل ـكــن املشكلة
االســاس ـيــة فـيـهــا ان ـهــا ال تــأتــي مــن ضـمــن خـطــة متكاملة
ومستدامة ،وال هي نابعة من رؤية استراتيجية بعيدة املدى
لـحــل ه ــذه املـشـكـلــة .فـكــل الـخـطــط الـســابـقــة ملعالجة قضية
النفايات ،منذ نهاية الحرب االهلية بداية التسعينيات ،كانت
ّ
وغالبًا ما لم يتم
«خطط طوارئ» ،كلفت دائمًا مبالغ خياليةُ ،
احـتــرام املـهــل وال ـشــروط فــي تطبيقها .هـكــذا أنفقت مبالغ
طائلة ،وخيالية ،لـ «التخلص» من النفايات ،بدل «معالجتها»
بكلفة اقل .واملفارقة ،أنه كلما ّ
تقدم الزمن تراجعت «جودة»
ُّ
هذه الخطط .فالخطة الطارئة التي نفذت بني عامي 1997
و 2015قــامــت بشكل رئـيـســي عـلــى بـعــض مـعــامــل الـفــرز
والتسبيخ وعلى مطمر الناعمة ومطمر بصاليم للعوادم.
وهي ،رغم سيئاتها وكلفتها العالية ،كانت افضل من الخطة
الحالية (القائمة على مطمري برج حمود والكوستابرافا)،
إن مــن الناحية التنفيذية او مــن الناحية التقنية ،او لجهة
الكلفة واألثر البيئي واالقتصادي والصحي! ويمكن الجزم،
عـلــى ض ــوء امل ـط ــروح حــالـيــا ولـلـمـسـتـقـبــل م ــن مـقـتــرحــات
وخـطــط ،بــأن اآلت ــي أعـظــم وأكـثــر س ــوءًا مــن الـنــواحــي كافة.
فــاملـطــروح ال ـيــوم ،ام ــام حـكــومــة تـصــريــف االع ـمــال او امــام

الحكومة الجديدة ،التوسيع العشوائي ملطمري برج حمود
والجديدة اســوة بتوسيع مطمر الكوستابرافا ،في انتظار
«مهلة  6اشهر»ّ ،
حددها مجلس ال ــوزراء منذ عــام الطالق
مناقصات محارق النفايات وتحديد املناطق التي ستقام
عليها!

نهاية المهل
واذ م ــرت املـهــل ول ــم يـتــم تــوسـيــع املـطــامــر لنصف نفايات
ب ـيــروت وال ـج ـبــل ،وم ــرت مـهــل اط ــاق مـنــاقـصــات امل ـحــارق
وتحديد اماكنها ،فإن احدًا ال يعرف ماذا يضمر املخططون،
خصوصا أن البدائل شبه العشوائية لهذه الخطط العشوائية
لم تكن مشجعة ايضا.
وكما هو معلوم ايضا ،فإن كل املحاوالت في الوقت الضائع،
مـنــذ أكـثــر مــن سـنــة ،الن ـشــاء مـعــامــل لـلـفــرز واملـعــالـجــة في
املناطق تعثرت ،ألسـبــاب مـتـعــددة ،وربـمــا مشبوهة .هكذا
تـعـثــر ،فــي الـفـتــرة االخ ـي ــرة ،إن ـشــاء مـعــامــل للمعالجة في
بيت مري في املنت وغسطا في كسروان وبالط في جبيل
ومعمل الضنية .مما يستدعي ال ـســؤال م ـجــددا :اي لعنة
تضرب هذا امللف في لبنان؟ صحيح أن وزارة البيئة فشلت
ً
فشال ذريعًا في ادارة هذا امللف بعد تعثر وزيرها في وضع
استراتيجية شاملة للنفايات ،وفي وضع اسس مدروسة
لتطبيق نظرياته الالمركزية… اال أن احدًا ما  -شركات او
مجموعات مصالح  -يمكن أن تكون مساهمة ايضا في
تضليل الوزارات والوزراء والبلديات واملواطنني ،وتفشيل اي
فكرة او خيار او حــل ،للوصول الــى الكارثة والقبول بأي
حل كبير ،تستورده شركات كبرى عبر سماسرتها في
الداخل ،وبكلفة عالية جدًا ،على كل املستويات.

اين االئتالف والحراك؟
فهل يكون هذا املوضوع الخطير على جدول اعمال الحراك
الشعبي والـتـظــاهــرات الـتــي انطلقت مــؤخــرا بــالـتـعــاون مع
«ائتالف ادارة النفايات»؟ وهل تحمل هذه الحركة الشعبية،
استباقًا لكارثة بيئية ستقع حتمًا ،مطلبًا مركزيًا ،لحسن
ادارة ه ــذا امل ـل ــف ،ي ـطــالــب ب ــوزي ــر لـلـبـيـئــة يـحـمــل بــرنــامـجــا
اسـتــراتـيـجـيــا ي ـقــوم عـلــى م ـب ــادئ اســاس ـيــة ،ف ــي طليعتها
الـتـخـفـيــف م ــن ال ـن ـفــايــات ع ـبــر اج ـ ـ ــراءات ضــرائ ـب ـيــة وغـيــر
ضرائبية عاجلة ،وبرنامج المركزي للفرز (من املصدر)،
مــع برنامج لدعم صناعات اع ــادة التصنيع ،وبرنامج لرد
املــواد الخطرة في النفايات املنزلية الى املصدر (الوكيل او
املصنع في الداخل والخارج) ...وغيرها من اإلجراءات التي
ّ
توفر على الخزينة والطبيعة والصحة العامة؟

تقرير

تجميد منح لـ 16طالبًا فلسطينيًا في الـAUB
هديل فرفور
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن م ـ ـك ـ ـتـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
األميركية فــي بـيـ ّـروت فضلو خــوري،
أول مــن أم ــس ،تــوقــف إع ـطــاء الـطــاب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن م ـن ـح ــا فـ ــي ب ــرن ــام ــج
«مبادرة شراكة الشرق األوسط  /قادة
الـغــد» ( ،)MEPI-TLوذل ــك عبر كتاب
أرسـ ـل ــه خ ـ ــوري الـ ــى طـ ــاب الـجــامـعــة
ّ
ّ
و«أهـ ـلـ ـه ــا» ،أب ـل ـغ ـهــم ف ـيــه أن مـمـثــلــي
األميركية أعلموا الجامعة
الحكومة
ّ
ّ
ّ
الطالب من الضفة الغربية وغزة لن
أن ّ
يتمكنوا بعد الــ 31من الشهر الحالي
البرنامج املــذكــور.
مــن االسـتـفـ ّـادة مــن ُ
وأشار إلى أن تعليق املساعدات سببه
االلتزام بقانون مكافحة اإلرهاب الذي
أق ـ ّـره الـكــونـغــرس فــي  3تـشــريــن األول
من العام املاضي.
ّ
ووف ــق ال ـك ـتــاب ،ف ــإن ال ـق ــرار ي ـطــال 16
طالبًا فلسطينيًا من ضمن  82طالبًا
ُم ّ
سجلني فــي البرنامج ال ــذي أطلقته
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ع ــام
 2007ف ــي مـنـطـقــة «الـ ـش ــرق األدن ـ ــى».
ويهدف البرنامج ،حسب خوري ،إلى
«دع ــم ال ـطــاب ذوي امل ـه ــارات املــدنـيــة
والذهنية والفكرية واملهنية من جميع
أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا ،ليصبحوا قادة املستقبل في
مجتمعاتهم املحلية».
مصادر في الجامعة قالت لـ«األخبار»
إن الـ ـق ــرار أث ـ ــار اس ـت ـي ــاء ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـطـ ــاب واألسـ ـ ــاتـ ـ ــذة الـ ــذيـ ــن وج ـ ــدوا
فيه إجـ ً
ـراء تمييزيًا ّ
ينم عن عنصرية
ُ
م ـق ـي ـتــة ،ف ـي ـمــا ت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات بــأن
مــوجــة االسـتـيــاء بقيت م ـحــدودة بني
الطالب الفلسطينيني أنفسهم بسبب
ما ّ
سموه «التعاطف والتعاون الذي
أبداه خوري في كتابه املذكور».
وي ـق ــول ال ـك ـتــاب ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد إنــه

تعليق ُ
المساعدات
سببه االلتزام بقانون
مكافحة اإلرهاب الذي
ّ
أقره الكونغرس في 3
تشرين األول عام 2018

«وم ــن أج ــل ض ـمــان مــواص ـلــة الـطــاب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ت ـع ـل ـي ـم ـهــم ،س ـتــؤمــن
إدارة الجامعة نحو  1.2مليون دوالر
ّ
ليتمكن هؤالء من استكمال دراستهم
ّ
التخرج»ُ ،مضيفًا« :نحن نعمل
حتى
أي ـ ـضـ ــا م ـ ــع ش ــرك ــائـ ـن ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـف ــارة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت بــالـتـعــاون مع
واشنطن للتخفيف من تأثير قانون
مكافحة اإلرهاب على البرنامج»ّ .
الـ ـج ــدي ــر ذك ـ ـ ــره أن ال ـج ــام ـع ــة ت ـبــنــت
فـ ــي  17آذار ع ـ ــام « 2017ال ـس ـي ــاس ــة
ّ
املتعلقة باالمتثال لبرامج العقوبات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ،ون ـش ــرت
إدارت ـ ـهـ ــا «ورق ـ ـ ــة» تـتـضـمــن «املـ ـب ــادئ
الـعــامــة» لهذه السياسة التي ينبغي
اح ـتــرام ـهــا .ومـ ــذاك ،واإلدارة تـمــارس
ُ
م ــا تـسـمـيــه بـعــض م ـص ــادر الـجــامـعــة
ت ـض ـي ـي ـق ــا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــادر ال ـت ـع ـل ـي ـمــي
والـنـشــاطــات الـطــابـيــة لـلـحــؤول دون
أي «ت ـط ـب ـي ــع» م ــع ج ـه ــات ال تــرضــى
ع ـن ـهــا واشـ ـنـ ـط ــن ،م ـن ـب ـهــة م ــن ت ـ ّ
ـوج ــه
ّ
جدي ألن تطال سياسة االمتثال املنح
ُ
امل ــدرس ـي ــة ل ـل ـطــاب ال ــذي ــن يـحـسـبــون
ع ـلــى «ب ـي ـئــة املـ ـق ــاوم ــة» .ف ـهــل ينتهج
خ ــوري سـيــاســة «ال ـت ـعــاطــف» نفسها
مــع الـطــاب املحسوبني على «البيئة
املقاومة»؟

