6

الثالثاء  12آذار  2019العدد 3709

الثالثاء  12آذار  2019العدد 3709

سياسة

سياسة

ّ
ّ
ُ
تالعب عدلي يحول مواطنًا
إلى مطلوب لإلنتربول!
قضية اليوم

تقرير

مغارة االتصاالت 500 :موظف ال يعملون

َ
ُ
تالع ٌب في إجراءات التبليغ ّ
يسبب تحويل مواطن إلى مطلوب دولي لإلنتربول .القضية تكشف أن تواطؤ ثالثة أشخاص
كاف لتوريط أي شخص بأن ُيصبح مطلوبًا داخليًا وخارجيًا ،وسط رفض القضاء استرداد مذكرة توقيف غيابية بحق شخص
ٍ
يطلب استردادها ليمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه
رضوان مرتضى
فــي لـبـنــان ،يـمـكــن أن يـصـبــح مغترب
لـبـنــانــي ف ــي الـ ـخ ــارج مـطـلــوبــا دول ـيــا
لإلنتربول بموجب «مــذكــرة حمراء»،
وأن ت ـصــدر م ــذك ــرة تــوقـيــف غـيــابـيــة،
بـحـقــه ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ّادع ـ ــاء لـبـنــا ّنــي آخــر
ب ــأن امل ـ ّـدع ــى عـلـيــه خـطـفــه وع ــذب ــه في
الـ ـخ ــارج ،مـسـتـنـدًا إل ــى تـقــريــر طبيب
شرعي في ...لبنان!
هـ ـ ـ ــذا ،حـ ــرف ـ ـيـ ــا ،م ـ ــا حـ ـص ــل م ـ ــع رج ــل
األعمال اللبناني املقيم في جمهورية
الـ ـك ــونـ ـغ ــو ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـيـ ــة ص ــال ــح
عاصي الذي ّادعى محمد ح .أنه أقدم
عـلــى خطفه فــي كينشاسا وتعذيبه
وض ــرب ــه .إال أن الــافــت أن امل ـ ّـدع ــي لم
يتقدم بشكوى لدى سلطات الكونغو،

ُح ّدد مكان سكن المدعى
عليه في حارة حريك التي
لم يسكنها طوال حياته
بــل ع ــاد إل ــى لـبـنــان واسـتـحـصــل على
وطبيب أنف
ُتقرير من طبيب شرعي ّ
أذن وحنجرة ُيفيد بأنه «تلقى ضربة
قوية قبل نحو شهر على األذن ّ
سببت
فقدانه السمع» ،قبل أن يتقدم بشكوى
أم ــام النيابة الـعــامــة فــي جبل لبنان.
وم ــن دون أي دل ـي ـ ٍـل ُيـثـبــت ادع ــاءات ــه
أو االس ـت ـمــاع إل ــى املــدعــى عـلـيــه ،قـ ّـرر
القضاء أن األخير صار مطلوبًا.
ع ــاص ــي قـ ـ ـ ّـدم رواي ـ ـ ــة إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»
تطابق ما ظهر في محاضر التحقيق
وأوراق التبليغات ،وأظهرت أنه ُح ِّدد
م ـكــان إق ــام ــة خــاطــئ ل ــه ،لـ ُـي ـصــار إلــى
ّ
تبليغه وهميًا ،ليتخلف عن حضور
امل ـح ــاك ـم ــة ،وتـ ـص ــدر م ــذك ــرة تــوقـيــف
غيابية بحقه وتعمم مذكرة إنتربول
تجعله مطلوبًا دوليًا.
محمد حّ .ادع ــى أمــام النيابة العامة
ع ـل ــى ع ــاص ــي بـ ـج ــرم ض ـ ــرب وإي ـ ـ ــذاء

ّ
ّ
المشكو منها موقوف حاليًا في قضية «الفساد القضائي» (مروان طحطح)
«المباشر» الذي نفذ التبليغات
ِ

واب ـ ـتـ ــزاز وخ ـط ــف وت ـه ــدي ــد بــال ـق ـتــل.
عـلـمــا أن امل ــدع ــي ،ه ـن ــا ،م ــدع ـ ًـى عليه
ف ــي شـ ـك ــوى ج ــزائـ ـي ــة م ــن ع ــاص ــي ال
تــزال عالقة أمــام قاضي التحقيق في
بيروت فريد عجيب .ويعود الخالف
بـيـنـهـمــا  -ب ـح ـســب رواي ـ ـ ــة ع ــاص ــي -
إلــى خــافــات مــالـيــة .إذ يتهم عاصي
املدعي بأنه سرق منه أكثر من مئتي
ألـ ـ ــف دوالر« ،وهـ ـ ـ ــو ُسـ ـ ِـجـ ــن بـضـعــة
أيـ ــام ف ــي ك ـي ـن ـشــاســا ،ث ــم ت ـعـ ّـهــد أم ــام
جهة رسمية بــإعــادة أكثر مــن نصف

ً
امل ـب ـلــغ .لـكـنــه بـ ــدال م ــن ذل ــك عـمــد إلــى
إرس ــال تسجيالت صوتية مــن رقمه
على هاتفي ُيهددني بالقتل وبإيذاء
عــائـلـتــي ،ويتهمني بخطف شقيقه،
ع ـل ـمــا أن هـ ــذا األخـ ـي ــر م ـس ـج ــون فــي
إفريقيا».
امل ـ ّـدع ــي ،م ــن ج ـه ـتــه ،يـ ــروي أن ــه كــان
ي ـع ـمــل لـ ــدى ع ــاص ــي ف ــي كـيـنـشــاســا
وتشاركا بإنشاء أف ــران فــي عاصمة
الـ ـك ــونـ ـغ ــو .وبـ ـع ــدم ــا ك ـ ــان قـ ــد ات ـفــق
م ــع عــاصــي عـلــى ش ــراء الـطـحــن من

ّ
األخـ ـي ــر ،ق ــرر ال ـت ـعــامــل م ــع م ــوزع ــن
آخـ ــريـ ــن ق ـ ـ ّـدم ـ ــوا إلـ ـي ــه أسـ ـ ـع ـ ــارًا أقـ ــل.
عـ ـن ــده ــا ،ع ـم ــد ع ــاص ــي إل ـ ــى إرس ـ ــال
أ ُشـخــاص تعرضوا ُ ملحمد بالضرب
فأصيب بثقب فــي أذن ــه اليسرى ما
أفقده حاسة السمع .وتضيف رواية
املدعي أن ّ
املدعى عليه «خطفه وهدده
ّ
بالقتل وابتز شقيقه لدفع فدية لقاء
تركه» .ويروي وكيل ّ
املدعي املحامي
مــازن املــولــى ل ـ «األخ ـبــار» أن عاصي
يحتجز شـقـيــق امل ـ ّـدع ــي فــي السجن

ّ
لكونه مدعومًا هناك ،مشيرًا إلى أن
عاصي اشترط التنازل عن الشكوى
ف ــي ل ـب ـنــان إلس ـق ــاط ح ـقــه ه ـن ــاك في
كينشاسا .أما عن التبليغ في مكان
ّ
وهمي ،فيرد بأن املدعي قصد إبالغه
على عـنــوان مسمكة كــان يعتقد أنه
يملكها ،مشيرًا إلى وجود رقم هاتف
املــدعــى عليه على الشكوى ،لكنه لم
يكن ُيجيب .وهذه الشكوى ،بحسب
م ـط ــال ـع ــة ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،ت ـ ّ
ـأي ــدت
«ب ــأق ــوال املــدعــي وال ـت ـقــاريــر الطبية

تقرير

«بنك التمويل» :رئيس «الرقابة على المصارف» أمام القضاء
ّ
ّ
أك ـ ــدت م ـص ــادر ق ـضــائـ ّـيــة أن رئـيــس
لجنة الرقابة على املصارف ،سمير
ُ
ّ
حمود ،استدعي لإلفادة أمام قاضي
الـتـحـقـيــق ف ــي ب ـي ــروت جـ ــورج رزق،
ّ
خلفية التحقيق مع نزار
أمس ،على
مرعي ،املوقوف منذ أكثر من شهر.
واألخـيــر كــان يشغل منصب «مدير
رئيسي» في بنك التمويل.
وكــان النائب الـعــام املــالــي ،القاضي
علي إبــراهـيــم ،قــد ّادع ــى على مرعي
وأحـ ـ ــالـ ـ ــه عـ ـل ــى قـ ــاضـ ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق،
بـعــدمــا ك ــان مــرعــي قــد ب ــادر بنفسه
إل ـ ــى ّ
االدعـ ـ ـ ـ ــاء ع ـل ــى ال ـب ـن ــك امل ــذك ــور
ّ
على خلفية الـتـجــاوزات التي كانت

تـ ـحـ ـص ــل فـ ـ ـي ـ ــه .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـصـ ــادر
ّ
مـتــابـعــة ل ـهــذه ال ـق ـضـ ّـيــة ،ف ــإن مــرعــي
كان قد بادر إلى ّ
االدعــاء بعدما فهم
ّأن هناك ّ
نية لتحميله هو مسؤولية
املبررة ،التي
الخسائر الكبيرة غير
ُ
حـصـلــت نـتـيـجــة «ق ـ ــروض» أعـطـيــت
ب ــا ضـ ـم ــات أو ب ـض ـم ــان ــات هــزي ـلــة
جـ ـ ّـدًا ،وأش ـي ــاء أخـ ــرى .ه ـنــا ،ل ــم يكن
ِم ــن الـبـنــك إال أن ّادعـ ــى عـلــى مــرعــي
بجرم السرقة ،وكذلك ســوء األمانة.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،ف ـ ـ ــإن ط ـلــب
االس ـت ـم ــاع إل ــى إف ـ ــادة ح ـ ّـم ـ ّـود يــأتــي
نتيجة إشــارة مرعي إلــى أنــه أخبره
بما يـجــري ،فــي مرحلة ســابـقــة ،فلم

مرعي بادر إلى
ّ
بعدما فهم
عاء
االد
ّ
أن هناك ّنية لتحميله
مسؤولية الخسائر

يـبــادر حـ ّـمــود إلــى فعل ش ــيء ،وكــان
ي ـك ـت ـف ــي بـ ـ ــاإلشـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن ال ـب ـنــك
ّ
«م ــرع ـ ّـي س ـي ــاس ـ ّـي ــا»ُ .يـ ـش ــار إلـ ــى أن
حسن
امل ــدي ــر ال ـع ــام لـبـنــك ال ـت ـمــويــل،
ّ
إنــه
ـال
ـ
ـوار عــن األن ـظــار ُ(ي ـق
ف ــران ،م ـتـ ٍ
ّ
غ ــادر لـبـنــان) وق ــد ص ــدرت فــي حقه
م ــذك ــرة ب ـح ــث وتـ ـح ـ ٍّـر ف ــي ال ـق ـضـ ّـيــة
نفسهاُ .يذكر أن مرعي سيمثل أمام
قاضي التحقيق غدًا ،بعدما ُر َّد طلب
إخ ــاء سـبـيـلــه ،فـيـمــا تـلـفــت مـصــادر
ّ
قضائية رفيعة إلى أن البنك املذكور،
خالل السنوات املاضية ،كان «يشبه
الدكانة ...وأن هناك ّ
تورطات قائمة».
ّ
وك ــان ــت ال ـه ـي ـئــة امل ـص ــرف ــي ــة الـعـلـيــا
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(بــرئــاســة حــاكــم مـصــرف لـبـنــان) قد
ّ
قررت ،في نيسان من العام املاضي،
ّ
ح ـ ــل م ـج ـل ــس إدارة ب ـن ــك ال ـت ـمــويــل
وإعـفــاء مديره العام حسن فــران من
منصبه ،وتعيني نديم رحــال مديرًا
مــؤقـتــا ،ليتولى صــاحـيــات مجلس
اإلدارة واإلدارة الـعـ ّ
ـامــة التنفيذية.
ّ
ّ
للقضية يتحدثون اليوم
متابعون
ّ
ّ
ّ
ع ــن أن ه ــذه ال ـق ـضــيــة ك ــان «م ـق ــدرًا»
ّ
لها أن تحل ّ
حبيًا بني املتخاصمني،
ّ
بدل التشهير الحاصل حاليًا ،الذي
ّ
يسر
يمكن أن يتمادى الحقًا بما ال
جميع املتورطني.
(األخبار)

ومجمل التحقيقات».

عن أي تحقيقات يتحدث القضاء؟
ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرة سـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاضـ ــر
ُ
التحقيقات تظهر تالعبًا بالتحقيق.
ّ
ُ
ضع للمدعى عليه عنوان وهمي
إذ و ِ
فــي ح ــارة حــريــك ،علمًا أنــه لــم يسبق
أن سـكــن فــي ه ــذه املـنـطـقــة ،بــل يقطن
في وســط بيروت بعدما عــاش لفترة
طــويـلــة فــي فـ ــردان .وبــالـتــالــي ،أجــري
تبليغ مـ ّ
ـزور للمدعى عليه على غير
ع ـن ــوان ــه .وال ــاف ــت أن إب ــاغ ــه لصقًا
وصـ ـ ـ ــدور مـ ــذكـ ــرة ال ـت ــوق ـي ــف حـصــا
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة ق ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة .ف ـ ـقـ ــد ت ــأس ـس ــت
الـ ــدعـ ــوى ف ــي ق ـل ــم ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق
فــي جـبــل لـبـنــان بـتــاريــخ .2018/8/2
ُ
وع ـ ّـن ي ــوم  2018/10/1مــوع ـدًا لبدء
التحقيقات .لكن وكـيــل املــدعــي الــذي
حضر جلسة أم ــام قــاضــي التحقيق،
عــاد وحضر بتاريخ  3تشرين األول
إل ــى ق ـلــم ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق ف ــي جبل
لـبـنــان ،أي بـعــد يــومــن ،طــالـبــا إبــاغ
املتهم لصقًا ،فـقــرر قــاضــي التحقيق
ذلك في  4تشرين األول ،علمًا أنه في
الثاني من الشهر نفسه كــان املباشر
القضائي ع .م .قد اعاد التبليغ لعدم
الـعـثــور ،بعد أن ادع ــى ســؤالــه سكان
املحلة واملختار .وبعد يوم واحد من
ق ــرار قــاضــي التحقيق إبــاغــه لصقًا،
ُوق ـبــل مــوعــد الـجـلـســة بـخـمـســة أي ــام،
ِّ
نــظــم مـحـضــر إب ــاغ لـصـقــا ج ــاء فيه:
«أل ـص ـقــت الـنـسـخــة األول ـ ــى م ــن ورق ــة
الطلب على باب مقام األخير بمعرفة
مختار املحلة بتاريخ .»2018/10/5
واألخرى جاء فيها« :ألصقت النسخة
األولــى من ورقة الدعوى لدى مختار
املـحـلــة ب ـتــاريــخ  ،»2018/10/5علمًا
ْ
أن ال وج ــود ملـحــل إقــامــة للمتهم في
ً
ح ــارة حــريــك أص ــا .هــذه الـســرعــة في
التبليغات تطرح شبهات حول حقيقة
ً
ح ـصــول ـهــا أص ـ ــا ،ع ـل ـمــا أن مـحـضــر
التحقيق وإفــادة املدعي ال يتجاوزان
الصفحتني .وتجدر اإلشــارة هنا إلى
ـاشــر» (املــوظــف الـعــدلــي الــذي
أن «املـبـ ِ
يتولى تبليغ القرارات القضائية) كان
قــد أوق ــف فــي مـلــف فضيحة الـفـســاد
القضائي في عدلية بعبدا.
إذًا ،عبر استخدام مكان تبليغ وهمي
وتبليغ ّ
مزور ،ومن دون أن ُيستدعى
ّ
أي ش ــاه ــد أو ي ـط ـل ــب دلـ ـي ــل حــســي
على حقيقة حصول الجرائم املدعى
بحصولها ،ص ــدرت مــذكــرة توقيف
غـيــابـيــة ب ـحــق ص ــال ــح ع ــاص ــي .فهل
يـمـكــن ال ــرك ــون إل ــى ت ـقــاريــر األط ـبــاء
الشرعيني بعد الفضائح املتتالية؟
ليس هذا فحسب ،فقد رفضت النائبة
العامة في جبل لبنان القاضية غادة
ع ــون ،اتـخــاذ ق ــرار بــاسـتــرداد مذكرة
الـتــوقـيــف الـغـيــابـيــة الـ ـص ــادرة بحق
عاصي ،رغــم تبيان ما حصل لجهة
عدم تبلغه أي موعد لجلسة تحقيق،
ولـ ـع ــدم وجـ ـ ــود أي عـ ـن ــوان لـلـمـتـهــم
ض ـمــن ن ـط ــاق ج ـبــل ل ـب ـن ــان .وت ـجــدر
اإلشارة إلى أن مذكرة توقيف غيابية
كانت قد صدرت بحق محمد ح ،.في
الدعوى املقامة ضده من عاصي في
ب ـي ــروت ،لـكـ ّـن امل ــذك ــرة اس ـ ُـت ـ َّ
ـردت بعد
ّ
تقديمه اعتراضًا بأنه لم يبلغ وفق
األصول لحضور التحقيق.
طـ ـبـ ـع ــا ،مـ ــا ورد أعـ ـ ـ ــاه ال صـ ـل ــة لــه
بــأصــل ال ــدع ــاوى ب ــن املـتـخــاصـ َـمــن
التي ينبغي للقضاء إثبات البراءة
واإلدانة فيها ،بل بمسار قضائي لم
ُ
ّ
ليتحول ادعاء،
تحترم فيه األصــول،
بسرعة قياسية ،إلــى مذكرة توقيف
دولية!

 500موظف يقبضون
رواتبهم من شركتي
الخلوي من دون أن يعملوا.
تلك ُكانت إحدى الفضائح
التي كشفت في لجنة
المال أمس .الجلسة افتتحت
بمسألة التوظيف غير
القانوني وانتهت َّبفتح كل
ملفات الهدر المنظم في
قطاع االتصاالت
م ــن ب ــاب الـتــوظـيــف ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام،
دخـ ـل ــت ل ـج ـنــة املـ ـ ــال أم ـ ــس إل ـ ــى م ـغ ــارة
قـ ـط ــاع االتـ ـ ـص ـ ــاالت .ص ـح ـيــح أن وزي ــر
االتصاالت محمد شقير ورئيس هيئة
أوجيرو عماد كريدية ّ
أقرا بما ورد في
تـقــريــر الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي عــن توظيف
 453شخصًا في «أوجيرو» و 54موظفًا
فــي الـ ــوزارة بعد قــانــون سلسلة الرتب
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب ال ـ ــذي م ـن ــع ال ـت ــوظ ـي ــف فــي
إدارات الدولة ومؤسساتها ،إال أن هذا
اُملـلــف ب ــدا األق ــل أهـمـيــة بالنظر إل ــى ما
فتح من ملفات في الجلسة .الفضيحة
أمـ ـ ــس ك ــان ــت بـ ـعـ ـن ـ ّـاوي ــن ع ـ ــدي ـ ــدة ،لـكــن
أبــرزهــا كــان مــا تكشف عــن وج ــود 500
موظف مــوزعــن على شركتي الخلوي
ي ـق ـب ـض ــون رواتـ ـبـ ـه ــم مـ ــن دون ال ـق ـيــام
ب ــأي ع ـمــل .ف ـهــؤالء لــم يــوظـفــوا لحاجة
الشركتني لهم ،بل ألن وزراء االتصاالت
املتعاقبني طلبوا توظيفهم .أقـ ّـر شقير
بوجود هــؤالء أيضًا ،معلنًا أنــه يدرس
مـلـفــاتـهــم ق ـبــل ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار بـشــأنـهــم.
الــافــت أن أح ــد الـحـلــول الـتــي طرحها،
بـعــدمــا نــاقـشـهــا مــع وزي ــر املــال ـيــة ،على
مــا أك ــد ،ك ــان إع ــادة تــوزيــع ه ــؤالء على
الـ ـ ــوزارات ،بحسب ال ـحــاجــة .ب ـ ّ
ـأي سند
ّ
قــانــونــي ي ــوزع ــون ،وه ــل الــدولــة ملزمة
بإيجاد البديل لهم ،مــا دام ــوا يعملون
في شركتني خاصتني ،وليس في إدارة
رسمية؟ تلك أسئلة طرحت في الجلسة،
وكــانــت كافية ليرفض أعـضــاء اللجنة
ّ
أي ح ــل م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،وال سـيـمــا في
ضــوء الحاجة ملباريات وقــوانــن يجب
أن تطبق.
مــن قضية الـتــوظـيــف ،انتقلت الجلسة
ل ـتــأخــذ م ـن ـحـ ًـى رق ــاب ـي ــا أوس ـ ــع ،بفضل
َ
مداخلتي النائبني جهاد الصمد وحسن
ف ـضــل ال ـل ــه ت ـح ــدي ـدًا .ال ـص ـمــد ن ــزل إلــى
الجلسة بملف دسم يتعلق بالتلزيمات
والتنفيعات والـخـســائــر الـتــي أنتجها
التوظيف السياسي .وفضل الله ذهب
إلى تشريح ملف خبره على مدى عشر
سـنــوات مــن رئاسته لجنة االتـصــاالت،

منطلقًا مــن الـتــوظـيــف إل ــى كــل اإلنـفــاق
الذي يجري من خارج األطر القانونية.
أصـ ـ ّـر ال ـص ـمــد ع ـلــى أن ع ــدد امل ـيــاومــن
الذين انضموا إلــى الهيئة في العامني
 2017و 2018يبلغ  1360مياومًا ،وقال
إن كلفة رواتبهم ارتفعت من  137مليار
ليرة في عام  ،2016إلى  327مليار ليرة
في عام  ،2018أي بزيادة  140باملئة .أما
الـنـتـيـجــة ،فـكــانــت انـخـفــاض تـحــويــات
وزارة االتـصــاالت إلــى وزارة املالية في
عــام  2018مــا يـعــادل  39باملئة (حسب
املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام ــة ل ـل ـمــال ـيــة الـ ـع ــام ــة أالن
بـيـفــانــي) ،أي نـحــو  500مـلـيــون دوالر.
وهذا ال يعود فقط إلى زيادة التوظيف
أو زيادة كلفة سلسلة الرتب والرواتب،
بل إلى اإلنفاق العشوائي والعقود التي
ّ
ُوقعت من دون مناقصات.
ع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ،ت ـب ــن أن ال ــوزي ــر
ال ـس ــاب ــق ل ــات ـص ــاالت ،ج ـم ــال ال ـج ــراح،
ت ـعــاقــد م ــع ش ــرك ــة مـتـخـصـصــة بــاألمــن
ال ـس ـي ـب ـيــرانــي ل ـح ـمــايــة ال ـش ـب ـكــة بكلفة
بلغت  150مليون دوالر .ملــاذا اختيرت
هذه الشركة تحديدًا؟ ووفق أي مناقصة
وأي دفتر شــروط حصلت الشركة على
هذا املبلغ الضخم؟
أراد الوزير الحالي أن يبدي حسن النية،

ُ
فتعهد بأن تجرى املناقصات في الوزارة،
ال فــي أوجـيــرو أو فــي شركتي الخلوي.
ب ــدا ذل ــك اق ـت ــراح ــا ال ي ـعـ ّـبــر ع ــن طـمــوح
أع ـضــاء الـلـجـنــة املـطــالـبــن بمناقصات
شفافة .شقير تعهد أيضًا بخفض قيمة
عـقــود الــرعــايــة اإلعــانـيــة إل ــى  6ماليني
دوالر بعدما وصلت في عــام  2018إلى
 20مـلـيــون دوالر (م ــن ضـمـنـهــا حـقــوق
ًَ
بث كأس العالم) 6 .ماليني ليس مبلغا
بسيطًا أي ـضــا ،علمًا أن ه ــذه الـعـقــود ال
تكون ألسباب تجارية بحت ،فشرطها
األساس هو املصالح السياسية وإشارة
الوزير .كل ذلك يجري ،فيما الشركات ال

ّ
الجراح وقع عقدًا مع
شركة أمن سيبيراني
بـ 150مليون دوالر!

تملك سوى املوافقة على طلبات الوزراء
خــوفــا مــن أن يـكــون الـعـقــاب طــردهــا من
جنة إدارة القطاع.
ردًا على طرح فضل الله ملسألة شركات
الخدمات املضافة ( )VASالتي تتعاقد
مــع شركتي الخلوي لتقاسمها مبالغ
كـ ــان يـمـكـنـهــا أن ت ـع ــود ل ـل ــدول ــة ،أعـلــن
شـقـيــر أن ــه يـ ــدرس امل ـســألــة كـمــا ي ــدرس
مردوها على الخزينة .كذلك أشــار إلى
أنه بصدد اإلعداد لقرار يخفض إيجار
أماكن تثبيت أبراج اإلرســال بنسبة 25
في املئة.
ق ـبــل ذل ــك س ــأل ف ـضــل ال ـل ــه ع ــن أس ـبــاب
تعطيل مجلس الخدمة املدنية .قال إن
هــذه الخطوة أدت إلــى مــا وصـلــت إليه
مـســألــة الـتــوظـيــف .س ــأل :مل ــاذا ال يكون
التوظيف عبر املجلس ،ومل ــاذا تعطيل
نتائج املـبــاريــات الـتــي أجــراهــا ،ومنها
مــأمــورو األح ــراج واملحاسبون ،وكذلك
أمناء الصندوق في أوجيرو؟
ووع ــد رئ ـيــس الـلـجـنــة إبــراه ـيــم كنعان
ب ــأن تحقق اللجنة فــي كــل املناقصات
وتـ ـ ـض ـ ــارب م ـ ـصـ ــالـ ــح ،بـ ـع ــد أن ت ــأت ــي
األجــوبــة الكاملة على كل ما طــرح بدءًا
من األسبوع املقبل.
(األخبار)
(هيثم الموسوي)

أزمة «وفد بروكسيل» مستمرة
ّ
لتتحول إلى أحد امللفات
بدأت أزمة النازحني السوريني في لبنان تتبلور تباعًا،
ً
الداخلية األكثر جدال ،على وهج اإلنقسام اللبناني حولها .ففي ضوء اإلستعدادات
ُ
للمشاركة في مؤتمر بروكسل املخ ّصص للبحث في شؤون النازحني ،والذي
سينعقد في  13و 14من الشهر الجاري ،لم يتأخر هذا اإلنقسام في البروز بعدما
سعت القوى السياسية الى القفز فوقه مرات ّ
عدة .وما إن دقت ساعة اإلستحقاق،
ّ
حتى بدأت املكونات املعادية للدولة السورية التستر وراء عباءة شروط املجتمع الدولي
الذي ُ
يربط عودة النازحني بالحل السياسي وإعادة اإلعمار والعودة الطوعية واآلمنة،
مقابل إصرار الفريق اآلخر على تغليب املصلحة اللبنانية القائمة على التنسيق
املجال .وعشية إنتقال الوفد اللبناني الرسمي
التقني مع الجانب السوري في هذا ُ
الى املؤتمر انفجر الخالف حول الوفد املشارك بعد أن ُعلم بأنه سيتألف من رئيس
الحكومة سعد الحريري ووزيري الشؤون االجتماعية ريشار قيومجيان والتربية
أكرم شهيب ،في مقابل استبعاد وزير الدولة لشؤون النازحني صالح الغريبَ .
وبعد
َ
أن ابلغ رئيس الحكومة الوزير جبران باسيل بأنه سيضم الغريب الى الوفد وسيبلغ
األخير بذلك ،لم يبادر الحريري الى تنفيذ ما وعد به ،ما دفع الغريب الى إطالق
ً
تصريح اعتبر فيه أن «البعض ال يروق له ذلك ،إما نزوال عند رغبة بعض األطراف
ّ
وإما تغليبًا لبعض املصالح املشبوهة ّ
بشق املوقف الوطني ّ
املوحدّ ،
الضيقة
الخارجية
أو اإلثنني معًا» .وفي هذ ا اإلطار علمت «األخبار» أن الحريري مستاء جدًا من هذا
التصريح ،وهو ما ُيمكن أن يدفعه الى تغيير رأيه .ومن باب تبرير استبعاد الغريب
قال النائب مروان حمادة أن االتحاد األوروبي هو الذي لم يوجه الدعوة لوزير الدولة
لشؤون النازحني صالح الغريب إلى مؤتمر بروكسل» ،مشيرًا الى ان «ذهاب وزراء
إلى املؤتمر للدفاع عن النظام السوري كإطالق النار على أنفسنا»!

تقرير

نقاش لجنة األشغال :ال بديل من المحارق!
كــل الـطــرق تـقــود إلــى امل ـحــارق .وأغلبية
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ه ــذا
الـ ـخـ ـي ــار .ف ــي اج ـت ـم ــاع ل ـج ـنــة األشـ ـغ ــال
ال ـن ـي ــاب ـي ــة الـ ـ ـ ــذي ُع ـ ـقـ ــد أم ـ ــس ب ــرئ ــاس ــة
رئـيــس اللجنة نــزيــه نـجــم ،كــان واضحًا
أن ال بــديــل عـنــد الطبقة الـسـيــاسـيــة من
الخيار املسمى معامل التفكك الحراري.
فـبــاسـتـثـنــاء ال ـنــائــب أس ــام ــة س ـع ــد ،بــدا
ال ـج ـم ـي ــع ،أم ـ ــس ،م ــؤيـ ـدًا لـ ـه ــذا ال ـخ ـيــار
بــوص ـفــه ال ـخ ـي ــار ال ــوح ـي ــد املـ ـت ــاح لـحــل
مسألة النفايات!
ل ـك ــن م ــع ذلـ ـ ــك ،فـ ــإن ال ـن ـق ــاش ف ــي امل ـلــف
ت ـش ـ ّـع ــب وط ـ ـ ــاول أف ـ ـكـ ــارًا ع ــدي ــدة ت ـصـ ّـب
جـمـيـعــا ف ــي س ـيــاق الـبـحــث ع ــن الـحـلــول

لألزمة املمتدة منذ سنوات .وزير البيئة
فـ ـ ـ ــادي ج ــريـ ـص ــات ــي أجـ ـ ـ ــاب عـ ــن مـعـظــم
ّ
األس ـئ ـلــة ،لـكـنــه لــم يـتـخــل عــن ح ــذره من
تقديم أجوبة نهائية ،بانتظار انتهائه
م ــن ت ـكــويــن خ ـطــة واضـ ـح ــة ي ـت ـقــدم بها
إلى الرأي العام .في الجلسة ،وعد بعقد
مؤتمر صحافي وبتنظيم ورش ــة عمل
إلع ــان الـحـلــول «ال ـتــي ال ت ــؤذي البيئة
وال ـت ــي ال تـ ــؤذي أح ـ ـدًا واملـسـتـعـمـلــة في
كــل الـعــالــم وامل ـف ـيــدة وامل ـث ـمــرة واملنتجة
وتنهي الشذوذ في البلد» ،على ما أعلن
نجم .وإلى ذلك الحنيُ ،وضعت الجلسة،
ال ـت ــي كـ ــان الف ـت ــا م ـش ــارك ــة م ـم ـث ـلــن عــن
مـعــامــل ال ـتــرابــة فـيـهــا ،ف ــي إط ــار «حــالــة

الطوارئ البيئية» ،خاصة أن مطمر برج
ح ـمــود سيمتلئ فــي ت ـمــوز املـقـبــل ،فيما
م ـط ـمــر ال ـكــوس ـتــا ب ــراف ــا ي ـح ـتــاج تـقــريـبــا
إلــى سنتني ليمتلئ إذا جــرت توسعته.
وبعيدًا عن الحلول ،كثرت األسئلة التي
تنتظر إجابات من قبل الحكومة ،والتي
اخـتـصــرهــا نـجــم ب ــاآلت ــي :م ــا دور وزارة
البيئة فــي املــراقـبــة واملـحــاسـبــة بالنسبة
إلــى معامل الـفــرز والتفكك ال ـحــراري؟ ما
دور ال ـب ـلــديــات بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـف ــرز من
املـصــدر والـفــرز عمومًا؟ هــل اتـخــذ الـقــرار
بالنسبة إلــى املــواقــع التي ستركب فيها
امل ـص ــان ــع؟ ه ــل ت ـج ــري دراس ـ ــة إم ـك ــان أن
تـ ـح ــرق نـ ـف ــاي ــات الـ ـشـ ـم ــال فـ ــي م ـصــانــع

اإلسمنت ونفايات الجبل والضاحية في
معامل اإلسمنت فــي سبلني؟ هــل اتخذ
القرار بالنسبة إلى املناقصة املطروحة؟
ما الحل للتخلص من النفايات إلى حني
إق ــرار الخطط املـسـتــدامــة ،خــاصــة أن أي
خـطــة ال ـي ــوم ق ــد تـحـتــاج إل ــى  3سـنــوات
إلنجازها؟
صحيح أن النقاش مستمر في اللجنة،
وأن ال توجهات واضحة لدى أعضائها
أو حتى لــدى وزيــر البيئة ،إال أن أمرين
هـمــا ال ـثــاب ـتــان :الــرغـبــة فــي إن ـهــاء خيار
الطمر (خفض نسبة النفايات املطمورة)
وال ــرغ ـب ــة ف ــي اس ـت ـب ــدال ال ـح ــرق ب ــه .بني
هذين الخيارين كل شيء قابل للبحث.

