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مجتمع

مجتمع
أصحاب العقارات التي تقع
قضية على جدول أعمال الجلسة التشريعية الحالية ،مشروع قانون معجل مكرر إلعفاء
ُ
عليها المخيمات الفلسطينية من الرسوم والغرامات .منذ نكبة فلسطين :أراض ُمستأجرة ال تدفع بدالتها ،وأخرى
مشغولة من دون رضى أو علم أصحابها المجبرين على دفع غرامات وتسويات عن مخالفات لم يرتكبوها

على الحافة

ّ
الضريبة على اإلعالنات توفر محرقة

«أصحاب» المخيمات ضائعون بين الدولة و «أونروا»
آمال خليل
ال تـ ـ ـ ـ ــزال شـ ـ ـك ـ ــوى ح ـ ـنـ ــا واك ـ ـ ـيـ ـ ــم ضــد
وكــالــة غ ــوث الــاج ـئــن الفلسطينيني
وتـشـغـيـلـهــم (أون ـ ـ ــروا) عــالـقــة بـعــد 35
عــامــا على رفعها أم ــام األم ــم املتحدة.
اب ــن ب ـلــدة امل ـيــة وم ـيــة ب ــدأ «مـعــركـتــه»،
ً
عــام  ،1969أوال ضــد الــدولــة اللبنانية
السـتــرجــاع أراض ــي أج ــداده الـتــي أقيم
ف ــوق ـه ــا م ـخ ـيــم امل ـي ــة ومـ ـي ــة .ف ـش ــل فــي
تنفيذ حـكــم قـضــائــي ص ــدر ملصلحته
عـ ـ ـ ــام  ،1984ف ـ ـت ـ ـقـ ــدم ب ـ ـش ـ ـكـ ــوى ضــد
الـ ــوكـ ــالـ ــة .ابـ ـ ــن ال ـس ــاب ـع ــة وال ـس ـب ـعــن
ع ــام ــا ،الـ ـي ــوم ،يـخـشــى أن ي ـم ــوت قبل
استعادة حقوقه وتسجيلها ألبنائه.
يعتبر نفسه ضحية ال ــ«أونــروا» التي
ق ــادت ضحايا االح ـتــال لــإقــامــة فوق
الــدون ـمــات الـسـبـعــن ال ـتــي ورث ـهــا عن
جــده ،بعدما ّ
حولتها مخيمًا لالجئني
الفلسطينيني.
عام  ،1860وصلت اإلرسالية اإلنجيلية
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى ص ـي ــدا ح ـي ــث ش ـيــدت
مـ ـ ـ ــدارس وم ــؤسـ ـس ــات رع ــائـ ـي ــة .عـمــل
حـنــا واك ـيــم ،ج ـ ّـد حـنــا السبعيني ،مع
اإلرس ــال ـي ــة ال ـتــي عــرضــت عـلـيــه ش ــراء
ج ــزء م ــن ال ـع ـق ــارات ال ـتــي يـمـلـكـهــا في
بلدة املية ومية وتبلغ مساحتها نحو
 70دون ـمــا .واف ــق «ألن األرض لــم يكن
لها قيمة يومها» ،بحسب الحفيد حنا.
ف ــوق ال ـت ـلــة ،شـ ّـيــد الـجـيــش اإلنـكـلـيــزي
مـسـتــوصـفــا .وش ـ ّـي ــدت اإلرس ــال ـي ــة عــام
 1881مـ ــرك ـ ـزًا ل ـب ـي ــع ال ـح ـل ـي ــب ودارًا
لأليتام يدعى «رامابو هول» استخدم
م ـل ـجــأ ومـ ــدرسـ ــة .عـ ــام  ،1941ح ـ ّـول ــت

عين الحلوة
بمساحات خضراء
يجزم الباحث سعد الله جحا ،إبن درب السيم ،بأن
معظم املـخـيـمــات الفلسطينية فــي لـبـنــان حـلــت في
امل ــواق ــع ال ـتــي تـمــركــز فـيـهــا الـجـيــش اإلنـكـلـيــزي عند
ان ـت ـشــاره ع ــام  .1942يـسـتــذكــر بـقــايــا الـثـكـنــة الـتــي
أنشأها اإلنكليز في عني الحلوة حتى جالئهم عام
 ،1945ويقول إن «اإلنكليز أنفسهم مباشرة ،أو عبر
مؤسسات اإلغاثة الدولية ،اقترحوا إقامة الالجئني
الفلسطينيني في مواقعهم السابقة بعدما ّ
هجروهم
لـصــالــح إق ــام ــة دولـ ــة ل ـل ـي ـهــود» .يـلـفــت ال ــى أن بعض
الالجئني اشـتــروا لــدى قدومهم عـقــارات في املنطقة
وبنوا فوقها منازل تتوسط حدائق صغيرة« ،وهؤالء
ال يزالون يدفعون الرسوم املتوجبة لبلدية درب السيم
حتى اليوم» .بعد الثروات التي حققها فلسطينيون
ســافــروا للعمل فــي دول الخليج فــي الخمسينيات
وال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،ازدهـ ـ ــرت حــركــة الـ ـش ــراء داخـ ــل عني
الـحـلــوة وص ـيــدا« .ك ــان املـخـيــم ،فــي تلك الـفـتــرة ،حيًا
منظمًا ومرتبًا تخترقه املساحات الخضراء وينابيع
امل ـيــاه ،ويسكنه فلسطينيون وبـعــض عــائــات درب
السيم ،منهم آل صادر الذين افتتحوا صالة سينما».
ب ــدأ املـشـهــد بــالـتـغـيــر ع ــام  ،1970مــع وص ــول آالف
الفلسطينيني مــن األردن إثــر مــذابــح أيـلــول األســود.
ازدحام املخيم ترافق مع بدء املظاهر املسلحة وتوتر
العالقات مع املحيط ،حتى تفجرها عام  .1975فرغت
املية ومية ودرب السيم من أهلهما ،فيما ّ
تمدد مخيما
املية ومية وعــن الحلوة ،خصوصًا بعد إعــادة بناء
األخير إثر تدميره في اجتياح العدو عام  .1982بعد
ُ
معارك شرق صيدا عام  ،1985ش ّيد في مشاع درب
السيم تجمع سكني ،لكنه أزيل بعد عودة أهالي البلدة
اليها عام  .1991يتمسك جحا بالذكريات الطيبة مع
جيرانه الذين يتفهم استخدامهم لألراضي« :العالم
وين بدا تروح؟ بدا تالقي محل مش لحدا تقيم فيه».

«قـ ـ ـ ـ ــوات ف ــرنـ ـس ــا ال ـ ـح ـ ــرة» الـ ـ ـ ـ ــدار إل ــى
س ـجــن لـلـمـعـتـقـلــن ال ـس ـيــاس ـيــن .بعد
نـكـبــة ال ـع ــام « ،1948تـلـقــت اإلرســال ـيــة
ع ــرض ــا الس ـت ـضــافــة ب ـعــض الــاج ـئــن
الفلسطينيني .نصب الصليب األحمر
ال ــدول ــي خـيـمـتــن لــاجـئــن فــي جــانــب
مــن الـعـقــار .تــدريـجـيــا ،زاد عــدد الخيم
وتحولت إلــى بيوت مــن التنك شكلت
الـتـجـمــع ال ــذي أعـلـنـتــه أونـ ــروا مخيمًا
رسميًا عام  .»1952بعد تمدد البيوت
ّ
«تقدمت اإلرسالية
على كامل العقار،
ب ـش ـك ــوى ض ــد ال ــوك ــال ــة ،ف ـص ــدر حـكــم
بإخالء العقار ونقل الالجئني إلى مكان
آخــر في  10كانون الثاني  .1956لكنه
لم ينفذ» .عام  ،1969أراد واكيم الحفيد
اسـتــرجــاع أرض ج ــده .اشـتــرى العقار
مــن اإلرســال ـيــة مــع كــامــل ال ـح ـقــوق في
املنشآت القائمة فوقه .حينذاك ،لم يكن
م ــوج ــودًا س ــوى «رام ــاب ــو ه ــول» ال ــذي
ال تــزال «أون ــروا» تستخدمه كمدرسة.
تقدم بشكوى ضد الدولة إلزالة املخيم
مــن أمــاكــه والـتـعــويــض عــن استخدام
األرض وامل ـن ـش ــآت م ــن دون دف ــع بــدل
إي ـجــار ،وحـصــل ع ــام  1974عـلــى حكم
بــدائــي أدان ال ــدول ــة ،لكنها استأنفت
باعتبار أنها «ليست معنية باملخيمات
ودفــع بــدل استئجارها ،بل هي مهمة
األونـ ـ ــروا» .بـعــد عـشــر س ـنــوات ،حصل
واك ـي ــم ع ـلــى ح ـكــم م ـب ــرم ي ـل ــزم ال ــدول ــة
بإخالء العقار ودفع التعويضات .وملا
لم يستطع تنفيذه ،توجه إلى النمسا
وش ـي ـكــاغــو ون ـي ــوي ــورك ل ــإدع ــاء ضد
«أون ــروا» .عــام  ،1985تلقى جــوابــا من
قـســم ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة فــي الــوكــالــة
«يــرفــع مسؤوليتها عــن دف ــع اإليـجــار
ويحصرها بالدولة اللبنانية».
منذ  50عامًا ،يدور واكيم حول أمالكه
من دون أن يدخل إليها لوقوعها ضمن
الشريط األمني ملخيم املية ومية .يدرك
ب ـ ــأن ت ـح ـص ـيــل ح ـق ــوق ــه ب ــاإليـ ـج ــارات
بمفعول رجعي ال يحل كل املشكلة .كما
ً
أن نقل ملكيتها إلى أوالده ليس سهال.
فــالــدولــة أدرج ــت على سجله العقاري
مئات مخالفات البناء التي شيدت في
أرضــه من دون علمه أو موافقته .وفي
حــال أراد نقل الـتـصــرف بـهــا ،عليه أن
يدفع غرامات لقاء تسوية املخالفات!
اإلشكالية ليست محصورة فــي عقار
واك ـيــم .فاملخيم تـمــدد خ ــارج الشريط
األم ـنــي حـيــث نـشــأت أح ـيــاء عشوائية
على مشاعات الدولة ومشاعات بلدية
وأم ــاك خــاصــة ،منها حــي الهمشري
ال ـق ــائ ــم فـ ــوق  13دونـ ـم ــا .ي ـق ــول كــاهــن
ال ـب ـل ــدة جـ ـ ــورج س ــاس ــن إن أص ـح ــاب
األم ـ ـ ــاك ف ــي الـ ـح ــي «رب ـ ـحـ ــوا ع ـش ـ ّـرات
ُ
الــدعــاوى القضائية لكنها لــم تـنــفــذ».
بـ ـع ــض امل ـ ـ ّـدع ـ ــن دف ـ ـعـ ــوا ت ـع ــوي ـضّــات
إلخالء املقيمني وبعضهم يئس وفضل
الهجرة.
فــي بـلــدة درب السيم ،امل ـجــاورة للمية
وم ـ ـيـ ــة ،ألص ـ ـحـ ــاب االراضـ ـ ـ ـ ــي مـشـكـلــة
أخـ ـ ـ ــرى .فـ ــي ال ـث ــان ـي ــة أراض شـغـلـهــا
الالجئون من دون بدل ،أما في األولى
ً
ف ــأراض اسـتــؤجــرت ال يــدفــع أحــد بــدال
ألصحابها .يحتل مخيم عني الحلوة
ربع النطاق العقاري لدرب السيم .قبل
ً
املخيم ،كانت املنطقة حقوال وبساتني
وينابيع مياه ،أبرزها نبع عني الحلوة
الــذي سميت املنطقة باسمه .يستذكر
اب ــن الـبـلــدة ،الـبــاحــث سـعــد الـلــه جحا،
أن أهـ ــالـ ــي درب ال ـس ـي ــم اس ـت ـض ــاف ــوا
ف ــي ب ـي ــوت ـه ــم ،ب ـع ــد ال ـن ـك ـب ــة ،ن ـح ــو 50
عــائ ـلــة ت ـن ـحــدر ج ــذوره ــا م ــن ال ـب ـلــدة،
ف ـي ـمــا أقـ ـ ــام آخ ـ ـ ــرون ف ــي ع ــن ال ـح ـلــوة
ف ــي خ ـي ــم وف ــرت ـه ــا ج ـم ـع ـيــات االغ ــاث ــة
الدولية« .نحن والفلسطينيون ظننا
ب ــأن لـجــوء هــم مـســألــة وق ــت .لـكــن مــرت
األش ـهــر ،فــاضـطــر الـضـيــوف إلــى تدبر
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اقتراح القانون
ال يحل مشكلة
مسؤولية
من يدفع
بدالت اإلشغال
للمالكين
(علي
حشيشو)

حبيب معلوف
تتزايد وتيرة االهتمام بقضية النفايات في لبنان
عـلــى أك ـثــر م ــن صـعـيــد .لـجـنـتــا الـبـيـئــة واألش ـغ ــال
تـنــاولـتــا امل ــوض ــوع م ــن خـلـفـيــات مـخـتـلـفــة .وزارة
البيئة عقدت ورشتي عمل :واحدة لجمعيات الفرز
والبلديات ،وأخرى لالستراتيجية التي كانت (قبل
تشكيل الحكومة الجديدة) قد ّلزمتها إلــى خبير
أجـنـبــي! ن ــواب وات ـح ــاد بـلــديــات امل ــن الـتـقــوا وزيــر
البيئة فــادي جريصاتي مع اقتراب انتهاء القدرة
االستيعابية ملطمر الجديدة ،بعد امتالء مطمر برج
حـمــود .ات ـحــادات بلديات أخ ــرى تعقد اجتماعات
أيـضــا للبحث فــي كــل االح ـت ـمــاالت .كما يتحضر
«ائ ـت ــاف إدارة ال ـن ـفــايــات» امل ــدن ــي ل ـب ـلــورة مــوقــف
موحد وخارطة طريق ملواجهة املرحلة املقبلة ...إلخ.
ّ
في الوقت نفسه ،يتحضر كل أصحاب االستثمارات
العاملني في هذا القطاع القتطاع حصة من «كعكة
النفايات» :جامعو الــورق والكرتون وكل ما يمكن
إعــادة استعماله أو تصنيعه ،وأصـحــاب مشاريع
تحويل النفايات إلى وقود بديل ملصانع االسمنت،
والـطــامـعــون بالقيمة الـحــراريــة لتوليد الـطــاقــة من
النفايات عبر معامل التفكك الحراري ،والجمعيات
التي تفرز وتبيع أو تعمل على التوعية والتدريب...
إلـ ـ ــخ ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ــؤس ـس ــات ال ـت ـم ــوي ــل ال ــدول ـي ــة
واملحلية وسماسرة التقنيات املختلفة ،من املحارق
ّ
مسوقي «شراشف» العزل من
األكثر تعقيدًا إلى
أجــل الـطـمــر ،وأص ـحــاب ماكينات الجمع والكنس
والـتـشـطـيــف والـ ـف ــرم وال ـك ـبــس وال ـل ــت وال ـع ـج ــن...
ناهيك عن املخططني واملشغلني من إدارات رسمية
كالوزارات أو مجلس اإلنماء واإلعمار وغيرها.
الكل يريد أن يعمل .والكل يريد أن يستثمر .ليست
املـشـكـلــة ،طـبـعــا ،فــي أن تـكــون هـنــاك اسـتـثـمــارات
ومستثمرون في أي حقل من الحقول أو التقنيات
املــذكــورة ،حتى تلك الـخـطــرة .املشكلة ،أو النقص

املزمن ،هي في غياب استراتيجية كان يفترض أن
تضعها وزارة البيئة ،حسب قانون إنشائها ،تحدد
امل ـبــادئ واألهـ ــداف االستراتيجية ،بعد أن تــدرس
طبيعة النفايات ومصادرها وأنواعها وتكوينها،
والوضع االقتصادي واإلمكانيات وطبيعة لبنان
السطحية والجيولوجية ...على أن تكون جزءًا من
استراتيجية بيئية أشمل للتنمية املستدامة تأخذ
في االعتبار كل القطاعات التي تتقاطع مع بعضها
بعضًا.
في وزارة البيئة ،ثم في مجلس النواب ،تم إقرار
قانون إدارة النفايات ،بشكل يرضي كل األطراف
املتسابقة على االسـتـثـمــار ،أو تلك الـتــي ال تــزال
تعتبر أن النفايات نقمة أو ضريبة على حياتنا
الحضارية «النظيفة» جدًا .وكأن مشكلة النفايات
لـيـســت ج ــزءًا م ــن ال ـف ـســاد الـلـبـنــانــي ال ـع ــام ،وهــو
ج ــزء م ــن ف ـس ــاد امل ـج ـت ـم ـعــات االس ـت ـهــاك ـيــة في
كــل مـكــان! والـفـســاد هنا بمعنى إنـتــاج النفايات
اليومي بشكل يفوق حاجتنا إلــى الـغــذاء لناحية
ال ـح ـجــم .مــن هـنــا ال ـحــاجــة إل ــى تـخـطـيــط «ال ــدول ــة»
ولـيــس مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار ،كما وبالتأكيد
ليس القطاع الخاص الذي يبغي الربح ،وال القطاع
األه ـلــي ال ــذي يـبـغــي ال ـع ـمــل .بــل ال ــدول ــة بوصفها
«عـقــل املجتمع» متمثلة ب ــوزارة البيئة ،ال سيما
لـنــاحـيــة ت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــة وض ــع ال ــرؤي ــة الـعــامــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة وم ـش ــاري ــع ال ـق ــوان ــن .ه ــي مثل
مهمة العقل لضبط الشهوات غير الطبيعية التي
صنعتها اإلعــانــات .ليس عبر القمع والتحريم،
ب ــل عـبــر تـغـيـيــر ال ـن ـظــام الـضــريـبــي عـلــى اإلن ـتــاج
واالستهالك ّ
للحد من زيادة النفايات .لذلك ،يجب
اعتبار «مبدأ التخفيف» مركزيًا والهدف األول في
استراتيجية النفايات التي تناقش اآلن في وزارة
البيئة ،كونه يساهم في التخفيف بنسبة %30
من حجم النفايات في بلد استهالكي مثل لبنان،
من دون الحاجة إلى كل هذه «العجقة» من الخبراء

واملشتغلني فــي الـفــرز والـجـمــع والـطـمــر والـحــرق.
مجرد استخدام الضريبة يخفف مــن النفايات،
ومن الحاجة إلى جمعيات ّ
تتمول من مؤسسات
دولية ومحلية وبلديات للقيام بما يسمى عملية
«التوعية» التي كانت مفهومة بعد نهاية الحرب
األهـلـيــة ،وبــاتــت الـيــوم تنفيعات مــن دون جــدوى
وفـعــالـيــة بـعــد ع ــودة الــدولــة والـبـلــديــات .ولـعــل أول
اقتراح ضريبي يفترض أن ّ
تقره االستراتيجية
والـقــانــون ومراسيمه ،هــو الضريبة البيئية على
اإلعـ ــانـ ــات وش ــرك ــات ـه ــا ،والـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر امل ـح ــرك
األسـ ـ ــاس ل ــزي ــادة االسـ ـتـ ـه ــاك ،وب ــال ـت ــال ــي زيـ ــادة
النفايات .هــذه الضريبة التصاعدية يفترض أن
تــدفــع عـلــى الـلــوحــات امل ــزروع ــة (ب ــدل الـشـجــر في
كثير من األماكن) وفي كل مرة يتغير محتواها،
وعـ ـل ــى اإلعـ ــانـ ــات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة واإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
ووسائل التواصل الجبرية ،وعلى أكياس النايلون
وأغـلـفــة الـسـلــع .وهــي لــن تـطــال إال مــن يتالعبون
بالنوعية ويــزيــدون فــي اإلنـتــاج والـتـســويــق ،وفي
االستهالك غير الضروري.
النقاش في إسباب زيادة حجم النفايات في لبنان
ب ـم ـعــدالت ت ـت ـجــاوز امل ـع ــدالت الـعــاملـيــة ف ــي الـبـلــدان
الغنية والـفـقـيــرة (أك ـثــر مــن كـيـلــوغــرام لـلـفــرد في
اليوم) هو النقاش الحقيقي والعميق الذي ينبغي
أن يكون موضع بحث ،فــي وزارة البيئة كما في
اللجان النيابية ،حتى ال يخرج علينا أحدهم ،كما
فعل رئيس لجنة األشغال نزيه نجم أول من أمس،
بـتـصــريـحــات ُ«مـفـحـمــة» عـنــدمــا س ــأل :م ــاذا يريد
يتحفظون
املـعـتــرضــون عـلــى امل ـح ــارق إذا كــانــوا
ّ
عليها وعلى املطامر واملكبات؟ من دون أن يكلف
نفسه عناء السؤال :من أين جاءت كل هذه النفايات
في حياتنا اليومية ،وكيف مألت البيوت والشوارع
والوديان واألنهر والبحر واملطامر ،وهل من سبيل
ً
إلى خفض كمية النفايت أوال قبل البحث في أين
نذهب بها؟

تقرير

«الفرز من المصدر» إلى ...المطمر
راجانا حمية

إقــام ـت ـهــم ،ك ــل بـحـســب ق ــدرات ــه» .فيما
بقيت الخيم حتى أواخر كانون الثاني
 ،1950عندما ضربت الساحل عاصفة
ثلجية ،دفعت «أونــروا» التي كانت قد
بدأت مهماتها ّ
للتو إلى تجهيز بيوت
من التنك ،وعرضت على مالكي أراضي
عني الحلوة ،وهم من درب السيم ومن
عــائــات ص ـيــداويــة ،اسـتـئـجــار األرض
م ـقــابــل ل ـي ــرة واح ـ ــدة لـلـمـتــر .ف ــي عهد
الــرئ ـيــس فـ ــؤاد ش ـه ــاب بـ ــدأت املـشـكـلــة
عـ ـن ــدم ــا «ت ــوقـ ـف ــت الـ ــوكـ ــالـ ــة عـ ــن دف ــع
االي ـجــارات ألصـحــاب األراض ــي بسبب
ارتفاع سعر الليرة» .الحقًا ،أدت هجرة
أص ـ ـحـ ــاب األراضـ ـ ـ ـ ــي (م ـن ـه ــم ع ــائ ــات
يـ ـه ــودي ــة صـ ـي ــداوي ــة) إل ـ ــى اس ـت ـحــالــة
ال ـت ــواص ــل م ـع ـهــم .ه ـج ــرة امل ــال ـك ــن أو
م ــوتـ ـه ــم وت ـ ـع ـ ــدد ورث ـ ـت ـ ـهـ ــم وتـ ـ ّ
ـوسـ ــع
املـقـيـمــن والـ ـح ـ ّـروب امل ـت ـتــالـيــة خلقت
ّ
إش ـكــال ـيــات م ـعــقــدة تـتـعــلــق بــالـشـيــوع
ون ـق ــل امل ـل ـك ـيــات وت ـس ــوي ــة امل ـخــال ـفــات
والرسوم املتأخرة.

فــي التسعينيات جــرت محاولة أولــى
لفكفكة العقدة على يد رئيس الحكومة
الـ ــراحـ ــل رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري لـتـعــويــض
ش ــاغ ـل ــي املـ ـي ــة ومـ ـي ــة وإخـ ــائ ـ ـهـ ــم ،لــم
ُيكتب لها النجاح «لخالف بني وزارة
املهجرين ومجلس الجنوب حــول من
س ـي ـتــولــى الـ ــدفـ ــع» ،ب ـح ـســب س ــاس ــن،
وعلى األرجــح ألسباب سياسية أبعد
مــن ذلــك .املحاولة الثانية جــرت خالل
الرئيس سعد الـحــريــري ،عام
حكومة
ُ ّ
 ،2010ع ـنــدمــا ش ــك ـل ــت ل ـج ـنــة وزاري ـ ــة
إلحـ ـص ــاء أصـ ـح ــاب األراض ـ ـ ـ ــي ب ـهــدف
ال ـت ـع ــوي ــض ع ـل ـي ـه ــم« .لـ ـك ــن ح ـكــوم ـتــه
س ـق ـطــت ق ـب ــل إتـ ـم ــام امل ـ ـشـ ــروع .ول ــدى
مـ ــراج ـ ـع ـ ـت ـ ـنـ ــا رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات
الـ ــاح ـ ـقـ ــن ،ق ـ ــال ـ ــوا إن األمـ ـ ـ ــر يـتـعـلــق
ب ــال ـح ــري ــري» ،ب ـح ـســب س ــاس ــن ال ــذي
يشير الى أنه سيلتقي ،السبت املقبل،
وزيــر املهجرين غـســان عطالله «الــذي
وعــد ببحث إمكانية دفــع تعويضات
اإلخالء من الوزارة».

استأجرت «أونروا»
أراضي عين الحلوة
بليرة واحدة للمتر
وتوقفت عن الدفع
بعد ارتفاع سعر الليرة
في الستينيات

على جدول أعمال الجلسة التشريعية
الـحــالـيــة اق ـت ــراح ق ــان ــون مـعـجــل مـكــرر
ت ـ ـقـ ــدم ب ـ ــه ثـ ــاثـ ــة ن ـ ـ ـ ــواب م ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار
الوطني الحر ،سليم الـخــوري وإدغــار
طــراب ـل ـســي وإدغـ ـ ــار امل ـع ـل ــوف ،يـطـلــب

إع ـ ـفـ ــاء أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ــواق ـع ــة
ض ـم ــن ال ـش ــري ــط األمـ ـن ــي لـلـمـخـيـمــات
م ــن ال ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم وال ـغ ــرام ــات
ومــوجــب تـســويــة املـخــالـفــات .الـخــوري
قــال ل ــ«األخ ـبــار» إن املـشــروع «يحاكي
مـشـكـلــة ع ـمــرهــا  70ع ــام ــا ،بـ ــرزت بعد
اإلشـتـبــاكــات األخ ـيــرة فــي مخيم املية
ومية وتأثيرها على البلدة» ،الفتًا الى
أن «إعفاء مالكي العقارات من غرامات
الـتـســويــات ملـخــالـفــات لــم يـقــومــوا بها
ليس مرتبطًا بمخيمات الجنوب فقط،
بل يشمل البداوي ونهر البارد وضبية
والجليل وبرج الشمالي» .وأوضــح أن
االقتراح يطلب من املالكني التقدم أمام
قيادة الجيش بأوراق تثبت ملكياتهم
وحــدودهــا ،لإلستفادة من اإلعـفــاءات.
أم ـ ــا الـ ـخـ ـط ــوة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد تـحـقـيــق
اإلعفاءات ،فستكون تأمني بدل إشغال
للمالكني ،األمــر الــذي سيعيد النقاش
إلى املربع األول :الدفع مسؤولية من؟
الدولة أم الـ«أونروا»؟

ال تـنـتـهــي قـ ّـصــة ال ـن ـفــايــات ف ــي مدينة
بـ ـي ــروت ح ـت ــى تـ ـع ــود .ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،مــن
ب ــاب صـ ــورة ت ــم ت ــداول ـه ــا ع ـلــى مــواقــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي« ،تـ ــؤرشـ ــف»
لـ«تطبيق» شــركــة «رام ـكــو»  -صاحبة
االم ـت ـيــاز فــي كـنــس نـفــايــات العاصمة
وج ـم ـع ـهــا ون ـق ـل ـهــا  -ل ـب ـنــد الـ ـف ــرز مــن
ص ــدر امل ـن ـص ــوص ع ـل ـيــه ف ــي الـعـقــد
املـ ـ ّ
املــوقــع بينها وبــن بلدية ب ـيــروت .في
الـ ـ ـص ـ ــورة ،ي ـظ ـهــر امل ـس ـت ــوع ــب األح ـم ــر
املـخـ ّـصــص لـلـمــواد امل ـف ــروزة بــا قيمة.
م ـجـ ّـرد بــرم ـيـ ٍـل لـجـمــع مــا سـيــذهــب في
نهاية املطاف في ّالشاحنة الضاغطة
إلــى… املطمر ،بغض النظر عــن املــواد
التي يحويها.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ــذي
على أساسه فــازت «رامـكــو» بمناقصة
«كنس وجمع ونقل النفايات في مدينة
ب ـ ـيـ ــروت» ي ـن ــص ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـف ــرز
م ــن املـ ـص ــدر وإقـ ــامـ ــة حـ ـم ــات تــوع ـيــة
ف ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،إال أن م ــا ي ـح ــدث في
الــواقــع ال يـمـ ّـت ملــا تـنـ ّـص عليه العقود
ّ
يتوجب
بشيء .فالشركة «لم تلتزم بما
ع ـل ـي ـهــا» ،ع ـلــى م ــا ي ــؤك ــد أحـ ــد أع ـضــاء
املجلس البلدي لــ«األخـبــار» .ما يقوله
األخـيــر ليس استثناء فــي املجلس ،إذ
إن االس ـت ـي ــاء م ــن ال ـشــركــة ب ـلــغ ذروت ــه
أكـثــر مــن م ــرة .فــي امل ــرة األول ــى ،عندما
تقاعست «رامـكــو» عن كنس النفايات
ّ
من الـشــوارع ،فتبلغت إثــر ذلــك تنبيهًا
ّ
«حسنت بعده من طريقة
من البلدية،
عملها» .وفي املرة الثانية ،مع انتشار
ّ
يصور كبس النفايات ،املفروز
فيديو

منها وغير املفروز ،في شاحنة واحدة!
وعلى رغــم تأكيد مدير مـشــروع الفرز
ّ
في الشركة ،وليد أبي سعد ،بأن «املواد
امل ـ ـفـ ــروزة ف ــي امل ـس ـت ــوع ـب ــات ال ـخــاصــة
بذلك تنقل بشاحنة مخصصة تحمل
عــامــة  ،»recyclingيــؤكــد أع ـض ــاء في
املجلس الـبـلــدي أنــه «لــم يـحــدث فعليًا
ش ــيء فــي مــوضــوع ال ـف ــرز» ،باستثناء
«ال ـب ــدي ـه ـي ــات» امل ـت ـع ـل ـقــة بــاملـسـتــوعــب
األح ـمــر أو بشاحنة الــ«ريـســايـكـلـنــغ».
وي ـ ـل ـ ـفـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــق اآلخ ـ ـ ــر
ّ
لـلـفــرز املـتـعــلــق بــالـتــوعـيــة ،وه ــو ال ــذي

تتقاضى الشركة 300
ألف دوالر مقابل حملة
توعية اقتصرت على
ثوان قليلة
فيديو من ٍ

خـ ّـصــص ل ــه نـحــو  300أل ــف دوالر في
ال ـع ـق ــد .إذ «ع ـل ـي ـن ــا ،ك ـب ـل ــدي ــة ،تـحـفـيــز
الـنــاس وتشجيعهم على ال ـفــرز ،وهــذا
يتطلب بطبيعة الـحــال إقــامــة حمالت
ت ــوع ـي ــة ونـ ـش ــر إعـ ـ ــانـ ـ ــات» .وه ـ ـنـ ــا ،ال
يـكـفــي وض ــع امل ـس ـتــوعــب املـ ـل ـ ّـون ،إنـمــا
«املـطـلــوب تحفيز ال ـنــاس الستخدامه
من خالل توعيتهم» .وهذا ما لم يحدث
بالشكل الكافي ،إذ اقتصرت التوعية
عـ ـل ــى «فـ ـي ــدي ــو خ ـف ـي ــف ن ـض ـي ــف عـلــى
إحــدى القنوات التلفزيونية» .الفيديو
«الخفيف النضيف» ،بحسب الناشطة
ف ــي جـمـعـيــة «بـ ـي ــروت مــدي ـن ـتــي» زيـنــة
عبله ،ال يتعدى طــول املــادة التوعوية
ّ
فـيــه «ال ـثــوانــي ال ـخ ـمــس»! وهـ ــذا ،نــذكــر
مـجــددًا ،مقابل  300ألــف دوالر! وهنا،
م ــن يـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة ال ــرق ــاب ــة على
أعمال الشركة التي تتقاضى سنويًا 14
مليون دوالر بــدل أتـعــاب؟ ومــن يراقب
وج ـهــة «س ـيــر» ن ـفــايــات املـسـتــوعـبــات؟
ً
ـان
وإذا ك ــان ــت فـ ـع ــا ت ــذه ــب إل ـ ــى م ـك ـ ٍ
واحـ ــد ،فـمــا ال ـفــائــدة م ــن تــوزيـعـهــا في
مـسـتــوعـبــات مـخـتـلـفــة؟ بـعــض أعـضــاء
ّ
يحملون الجزء األكبر
املجلس البلدي
م ــن امل ـســؤول ـيــة للمجلس نـفـســه ال ــذي
ّ
ي ـف ـتــرض ب ــه أن ي ـت ــول ــى ال ــرق ــاب ــة على
ّ
الكيفية الـتــي يـصــرف بها املتعهدون
مال البلدية العام.

من يراقب وجهة «سير»
نفايات المستوعبات؟
(مروان طحطح)

