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لبنان

لبنان

ّ
تسكير عشرات المحال في «بيروت سوكس»
قضية

قضية

ُ
ُ
«األسواق» مقفلة أمام المتظاهـرين فقط؟

ّ
ُعشرات المحال التجارية في ّ«أسواق بيروت»
أقفلت ،فيما ّقد تلقى المحال المتبقية المصير
نفسه في ظل الحديث عن «موت» المنطقة
التي هجرها ُمستثمروها هربًا من اإليجارات
العالية التي تجبيها «سوليدير» منهم .وعلى
اليومين
الرغم من أن الشركة عمدت في
ً
الماضيين إلى تسييج «أمالكها» ،رابطة تدهور
شهدها وسط
أوضاع المحال ّ باألحداث التي ّ
العاصمة ،إال أن المعطيات تؤكد أن «احتضار»
األسواق سبق اندالع االحتجاجات الشعبية بأشهر
طويلة .ما حصل لألسواق ليس إال نتيجة طبيعية
لتطبيق نموذج استثمار «هجين» على الوسط
عمد إلى إقصائه وعزله عن بقية المدينة
هديل فرفور
ً
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـشـ ــر مـ ـ ــدخـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ «أس ـ ـ ــواق
ب ـ ـيـ ــروت» أو مـ ــا ُي ـ ـعـ ــرف بـ ـ ـ ـ ـ ـ «beirut
 »souksح ـس ــب ل ـغ ــة «س ــول ـي ــدي ــر»،
ُسـ ـ ّـي ـ ـجـ ــت ف ـ ــي ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن
ب ـ ـ «بـ ـل ــوك ــات» م ــن الـ ـب ــاط ــون ،مـنـعــا
ّ
لـ «تسلل» املتظاهرين إليها.
الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـب ـض ــت عـ ـل ــى ق ـلــب

امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة وأق ـ ـ ـصـ ـ ــت نـ ــاس ُـ ـهـ ــا عـ ـن ــه،
تـ ّ
ـوج ـس ــت م ــن وص ـ ــول «املـ ـخ ـ ّـرب ــن»
إلــى «أمــاك ـهــا» ،فــارتــأت «تصوين»
األس ــواق الـتــي كــان مــن املـفـتــرض أن
ت ـك ــون ح ـ ّـيـ ـزًا مــدي ـن ـيــا ع ــام ــا يـصـلــح
أن يـ ـك ــون مـ ـك ــان الـ ـتـ ـق ــاء وت ـظ ــاه ــر،
فيما تـحـ ّـولــت إلــى «مــرتــع» للمحال
الـ ـتـ ـج ــاري ــة امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـط ـب ـقــات
امليسورة.

تقرير

ً
أسواق الجنوب :إقفال  120محال
وتسريح  1800موظف
آمال خليل
يختلف املـشـهــد بــن ي ــوم وآخ ــر فــي صيدا
والنبطية وصور .بوتيرة شبه يومية ،تقفل
محال ويصرف عمال وموظفون من مطاعم
ومحال لبيع األلبسة وسائر البضائع التي
باتت كمالية في زمن تراجع القدرة الشرائية
وانعدام السيولة بني أيــدي املواطنني أحيانًا
ك ـث ـيــرة .رئ ـيــس غــرفــة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح
قال لـ«األخبار» إن إحصاءات الغرفة سجلت
ً
إقـ ـف ــال  120م ـح ــا وم ــؤس ـس ــة مـتــوسـطــة
وصغيرة وكبيرة فــي صيدا والجنوب في
األشهر الثالثة األخيرة ،وتم صرف 1800
ع ــام ــل وم ــوظ ــف .ل ـكــن م ــا سـجـلـتــه الـغــرفــة
ي ـش ـمــل امل ــؤسـ ـس ــات امل ـس ـج ـلــة ل ــدي ـه ــا .فــي
حــن أن مئات املـحــال واملــؤسـســات ال تملك
ً
ّ
يصرح أصحابها عنها.
سجال تجاريًا ولم
وأغ ـلــب امل ـحــال مــن ه ــذا ال ـنــوع مــوجــودة في
البلدات وفــي ضواحي املــدن .اإلقفال طاول
هــذه املـحــال أيـضــا ،مــا يعني أن الـعــدد يزيد
ً
على  120محال .في النبطية ومحيطها على
سبيل املثال ،تردد بني التجار بأن نحو 200
محل صغير قد أقفلت.
أم ـ ـ ــا ع ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ،فـ ـق ــد رده ـ ــا
صــالــح إلــى وقــف امل ـصــارف فتح اعـتـمــادات

مـصــرفـيــة لـلـتـجــار لــاسـتـيــراد مــن الـخــارج
ولـعـقــد صـفـقــاتـهــم .فـلــم يـعــد الـصـنــاعـيــون
قادرين على استيراد املواد األولية لتصنيع
م ـن ـت ـج ــات ـه ــم ،مـ ــا دف ـع ـه ــم إم ـ ــا إل ـ ــى إق ـف ــال
م ـشــاغ ـل ـهــم أو تـخـفـيــف ط ــاق ــم ال ـع ـمــل إلــى
أقــل من النصف .هــذا باإلضافة إلــى فلتان
سعر صــرف الــدوالر في السوق وإجــراءات
امل ـصــارف بـتـحــديــد سـقــف سـحــب الــودائــع،
األمر الذي أدى إلى خفض السيولة والقدرة
ال ـش ــرائ ـي ــة ،م ــا ان ـع ـ ّكــس ع ـلــى ح ــرك ــة الـبـيــع
وال ـش ــراء فــي امل ـحــال وعـلــى حــركــة املطاعم
ومتاجر الهدايا وغيرها .ولفت صالح إلى أن
«من ال يــزال يقبض أجــره بالليرة اللبنانية،
ف ـقــد ان ـخ ـف ـضــت قـيـمـتــه ال ـش ــرائ ـي ــة بسبب
ارت ـف ــاع سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر .وبـ ــات غير
قادر على االدخار أو صرف جزء منه على
الـسـفــر والـسـهــر وامل ـطــاعــم ،فــي ظــل ارتـفــاع
أسـعــار السلع بــن  10إلــى  40فــي املئة في
األسابيع األخيرة».
وفي الجنوب أسباب إضافية لتراجع القدرة
الـشــرائـيــة وإق ـفــال املـحــال واملـطــاعــم ،يتعلق
ب ـت ـحــويــات امل ـغ ـتــربــن ال ـتــي تـعـتـمــد عليها
نسبة ال بأس بها من العائالت .فاملصارف
وشركات تحويل األموال فرضتا قيودًا على
ً
التحويالت ،فضال عــن احتجازها الــودائــع
واملدخرات.

ُ
ّ
املفارقة أن خطوة «التسييج» هذه
تـ ـت ــراف ــق مـ ــع واق ـ ـ ــع احـ ـتـ ـض ــار ه ــذه
األسـ ـ ــواق ول ـف ـظ ـهــا آلخ ــر أن ـفــاس ـهــا.
ُع ـ ـش ـ ــرات امل ـ ـح ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة ف ـي ـهــا
ّ
أق ـف ـلــت ،فـيـمــا تـسـتـعــد بـقـيــة امل ـحــال
للخاتمة نفسها.
مــن ي ــزر األس ــواق الـتــي يـحـ ّـدهــا من
الشمال شارع املير مجيد أرسالن،
وم ــن ال ـج ـنــوب شـ ــارع وي ـغ ــان ومــن
ال ـ ـغـ ــرب ش ـ ـ ــارع الـ ـبـ ـط ــري ــرك ح ــوي ــك
وشـ ــارع الـلـنـبــي م ــن ال ـش ــرقُ ،ي ــدرك
«مـ ـ ـ ــوت» امل ـ ـكـ ــان الـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـم نـحــو
 200م ـ ـحـ ــال تـ ـ ـج ـ ــاري .وخـ ــافـ ــا ملــا
ّ
ي ـت ــم الـ ـت ــروي ــج ل ـ ــه ،ف ـ ـ ــإن اح ـت ـض ــار
ّ
األس ــواق يـسـبــق ان ــدالع الـتـحــركــات
االحـتـجــاجـيــة فــي وس ــط الـعــاصـمــة
ف ــي ش ـه ــر ت ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي.
ُ
إذ تـفـيــد مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» بــأن
بـ ـع ــض م ـ ـحـ ــال بـ ـي ــع األلـ ـبـ ـس ــة ذات
ُالـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة
ُأق ـف ـلــت مـنــذ أش ـهــر طــويـلــة (أحــدهــا
ً
أق ـف ــل م ـثــا ف ــي أي ـل ــول ع ــام ،)2018
فيما يتجه معظم أصـحــاب املحال
امل ـت ـب ـق ـيــة ح ــال ـي ــا إلـ ــى اإلقـ ـف ــال بـعــد
انفجار األزمة املالية والنقدية منذ
نحو ثــاثــة أشـهــر ،على حـ ّـد تعبير
مصادرهم.
ّ
وف ـ ـ ــق هـ ـ ـ ـ ــؤالء ،فـ ـ ـ ــإن اإلق ـ ـ ـفـ ـ ــال ي ــأت ــي
بــالــدرجــة األولـ ــى «ه ــرب ــا» م ــن كلفة
اإليـ ـج ــارات الـعــالـيــة ال ـتــي تفرضها
إدارة شـ ــركـ ــة «سـ ــول ـ ـيـ ــديـ ــر» ال ـت ــي
ً
«ت ـج ـبــي» م ــن بـعـضـهــم بـ ــدال يـنــاهــز
املـئـتــي أل ــف دوالر سـنــويــا ،أي أكثر
مـ ــن  16أل ـ ــف دوالر شـ ـه ــري ــا ،فـيـمــا
ت ـق ــول م ـص ــادر ُم ـط ـل ـعــة ع ـلــى عـقــود
اإلي ـ ـجـ ــارات إن «مـ ـع ــادل ــة» اإلي ـج ــار
تقضي بتسعير املتر بمليون ليرة
سنويًا من دون إضافة بدالت أخرى
كــالـصـيــانــات الــدوريــة والتنظيفات
وغ ـيــرهــا .ي ـقــول ه ــؤالء إن ـهــم طلبوا
مــرارًا من الشركة خفض اإليجارات
بـسـبــب ال ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة الـتــي
ّ
تمر بها البالد« ،وفيما تجاوبت مع
الـبـعــض مـنــا عـبــر تـخـفـيــض بسيط
لـ ــإي ـ ـجـ ــارات ،لـ ــم تـ ـتـ ـن ــازل لـلـبـعــض
اآلخر».
ُ
الــافــت هــو مــا تـشـيــر إلـيــه املـصــادر
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ل ـج ـهــة
أن ّاإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات امل ــرت ـف ـع ــة س ـب ــق أن
«هـ ــش ـ ـلـ ــت» أص ـ ـحـ ــاب املـ ـص ــال ــح فــي
بقية املناطق التابعة للشركة والتي
ّ
ّ
تضم
تحولت إلــى «مدينة ِأشـبــاح»
مباني فارغة بعدما رفضت خفض
ب ـ ـ ــدالت اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــار ،وهـ ـ ــا هـ ــي الـ ـي ــوم
ُ
تجهز على منطقة األسواق.
وي ـت ــراف ــق خ ـبــر اإلقـ ـف ــال «ال ـ ـ ــدوري»
لـلـمـحــال مــع خـبــر ت ـ ّ
ـردد عـلــى لسان
ّ
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك ُي ـ ـف ـ ـيـ ــد بـ ـت ــوج ــه
«ســول ـيــديــر» إل ــى «تـجـمـيــد» الـعـمــل
فـ ــي األسـ ـ ـ ــواق ن ـه ــائ ـي ــا .ف ـه ــل كــانــت
خطوة البلوكات االسمنتية تمهيدًا
إلغالق تلك املساحة نهائيا؟
ب ــدوره ــا ،نـفــت الـشــركــة لـ ـ «األخ ـبــار»
تجميد الـعـمــل فــي أس ــواق ب ـيــروت،
«ب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع األمـ ـنـ ـي ــة
الــدقـيـقــة ال ـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ومــا
شـهــده وس ــط ب ـيــروت فــي األســابـيــع
ً
ّ
امل ــاض ـي ــة»ُ ،م ـش ـي ــرة إل ــى أن اإلدارة
اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذت ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــوى
األمـنـيــة «كــل الـتــدابـيــر االستثنائية
لحماية األمــاك العامة والخاصة».
ول ـف ـتــت ال ـشــركــة إل ــى أن ـه ــا أص ــدرت
«قـ ـ ـ ـ ــرارات م ـه ـم ــة لـ ـل ــوق ــوف ب ـجــانــب
أص ـحــاب امل ـحــال الـتـجــاريــة فــي هــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ال ـص ـع ـبــة ت ـش ـمــل ب ـعــض اإلعـ ـف ــاء ات
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــاريـ ـ ــف والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــات
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مكتب «الفاو» 8 :موظفين
يتقاضون  1.5مليون دوالر
ّ
أوض ـحــت أن املـبـلــغ ي ـتــوزع عـلــى الشكل
اآلت ــي :روات ــب  8اخـتـصــاصـيــن دولـيــن
ب ـم ــن ف ـي ـهــم امل ـن ـس ــق ال ــوط ـن ــي لـلـمـكـتــب
وتقدر بقيمة  1.5مليون دوالر ،رواتب 3
َ
(مساعدين وأمني سر)
موظفني وطنيني
ُ
وت ّ
قدر ب ـ  150ألف دوالر ،كلفة استشارات
وس ـف ــر وت ــدري ــب وأم ـ ــور مـخـتـلـفــة وفـقــا
ملتطلبات املكتب وتقدر بقيمة  350ألف
دوالر .الوزير السابق للزراعة ّبرر صرف
هذا املبلغ بما يمكن أن يجنيه لبنان من

 1.5مليون دوالر بدل رواتب
ثمانية موظفين في
المكتب اإلقليمي الفرعي
لـ«الفاو» في بيروتّ .
الحجة
أن هؤالء اختصاصيون
دوليون .لكن أحدًا لم يقل
لماذا يحتاج مكتب فرعي
أنشئ أخيرًا في بيروت إلى
ثمانية اختصاصيين دوليين،
ولماذا على الدولة أن تدفع
مليوني دوالر من المال العام ديوان المحاسبة :ميزانية
لتشغيل هذا الفرع؟
مكتب «الفاو» ال تراعي

مصالح الدولة اللبنانية

إيلي الفرزلي
فــي  29آذار  ،2019أق ـ ّـر مـجـلــس ال ـنــواب
قانونًا يــوافــق فيه على إب ــرام اتـفــاق مع
منظمة األغذية والــزراعــة لألمم املتحدة
«ف ـ ــاو» يـتـعـلــق بــإن ـشــاء مـكـتــب املـنـظـمــة
اإلقـلـيـمــي الـفــرعــي لـبـلــدان امل ـشــرق .وفــي
مـ ــا ن ـص ــت ع ـل ـي ــه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة أن تـتـخــذ
الحكومة اللبنانية الترتيبات الــازمــة
لــدفــع أقـســاط سنوية قيمتها  2مليون
دوالر إلى املنظمة لتغطية نفقات املكتب
اإلقـلـيـمــي ال ـفــرعــي ،مــن دون أن توضح
آلية توزيعها.
ف ــي  19أي ـ ـلـ ــول ،أعـ ـ ـ ّـدت وزارة ال ــزراع ــة
مشروع القرار الرامي إلى إعطاء املكتب
قـيـمــة االشـ ـت ــراك الـبــالـغــة قـيـمـتــه 3.016
ّ
وحولته
مليارات ليرة (مليونا دوالر)
إلـ ــى دي ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ألخـ ــذ مــواف ـق ـتــه
امل ـس ـب ـق ــة عـ ـل ــى صـ ـ ــرف املـ ـبـ ـل ــغ ،ب ـعــدمــا

وجود هذا املكتب على أراضيه ،لكنه لم
ُي ّ
برر سبب توزيع املبلغ على هذا الشكل.
ثمانية موظفني يتقاضون  1.5مليون
دوالر في السنة أي معدل الراتب الشهري
ل ـك ــل م ــوظ ــف س ـي ـك ــون  15.600دوالر!
الــافــت أن دي ــوان املـحــاسـبــة واف ــق على
هــذا العقد بحجة أن االتـفــاقـيــة ّ
صدقت
بـ ـق ــان ــون ،ت ـض ـمــن أي ـض ــا ق ـي ـمــة ال ـن ـف ـقــة.
لكن فــي املـقــابــل ،فقد جــاء فــي ال ـقــرار أن
التذرع بأن هذه الرواتب محددة بلوائح
الفاو ال يشكل تبريرًا نظرًا ّإلى املبالغة
في تحديد عــددهــم .كما توقف الديوان
عـنــد تـحـ ّـمــل لـبـنــان كلفة روا ّت ــب املنسق
اإلقليمي الـفــرعــي ،ال ــذي يمثل املنظمة،
وال ــذي يقتضي أن تدفع بنفسها راتبه

وليس الــدولــة اللبنانية (امل ــادة الرابعة
م ــن االت ـف ــاق ـي ــة) .كــذلــك يـتـطــرق ال ــدي ــوان
إل ــى الـقـيـمــة املــرتـفـعــة ل ــروات ــب املــوظـفــن
امل ـح ـل ـيــن ( 50ألـ ــف دوالر س ـنــويــا لكل
مــوظــف) ،مشيرًا إلــى أن رواتـبـهــم تفوق
روات ـ ـ ــب امل ــدي ــري ــن ال ـع ــام ــن ف ــي اإلدارة
الـلـبـنــانـيــة .وت ـس ــاءل ع ــن سـبــب تحديد
هــذه الــرواتــب بــالــدوالر بالرغم مــن أنها
تـعــود ملــوظـفــن لـبـنــانـيــن ،وبــالــرغــم من
أنها غير محددة في لوائح الفاو.
وي ـخ ـت ــم ال ـ ــدي ـ ــوان م ــاح ـظ ــات ــه بــال ـشــك
بجدية توزيع املبلغ ومراعاته ملصالح
الــدولــة اللبنانية والـحـفــاظ على مالها
ً
ال ـعــام ،مـتـســائــا عــن ج ــدوى تخصيص
 350ألف دوالر بدل استشارات وتدريب
وغـ ـي ــره ــا ،ف ـي ـم ــا ي ـش ـي ــر ب ـن ــد آخ ـ ــر إل ــى
التعاقد مــع ثمانية مستشارين بقيمة
 1.5مليون دوالر.
في خالصة القرار الذي أصدرته الغرفة
ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا ال ـق ــاض ــي م ـ ــروان ع ـبــود
وت ـض ــم الـقــاضـيـتــن لـيـنــا ح ــاي ــك وب ــوال
اس ـط ـف ــان ف ــي  ،2019/12/24وص ـ ّـدق ــه
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان مـ ـحـ ـم ــد ب ـ ـ ـ ـ ــدران فــي
 ،2019/12/31امل ــواف ـق ــة ع ـلــى امل ـشــروع
مــع اشـتــراط األخــذ باملالحظات ال ــواردة
ف ــي بـ ـن ــاءات الـ ـق ــرار وت ـعــديــل االتـفــاقـيــة
وامل ــذك ــرات التطبيقية لـهــا بـمــا يـتــاءم
م ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ل ـ ـج ـ ـهـ ــة رواتـ ـ ـ ـ ــب
االخ ـت ـص ــاص ـي ــن وامل ــوظـ ـف ــن املـحـلـيــن
والدوليني.
كما أقر الديوان توصية مندوبة اإلدارة
وضــع تـقــاريــر فصلية وإبــاغــه بجميع
النفقات املصروفة وفقًا لهذه االتفاقية،
وخاصة املتعلق بالرواتب وعدم التعاقد
مع أي موظف أو خبير محلي أو دولي
قبل عــرض املــوضــوع على رقــابــة ديــوان
املحاسبة.

تقرير

تأجير الكوستابرافا يفجر الخالف
في بلدية الشويفات
(مروان طحطح)

احتضار األسواق
يسبق اندالع التحركات
االحتجاجية في وسط
العاصمة
هذاً الواقع ليس إال
دليال على أن التدخالت
التي قامت بها الشركة
في المدينة ليست
«مستدامة»

لــإي ـجــارات ،مــا مــن شــأنــه مـســاعــدة
امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ع ـلــى االس ـت ـم ــرار
رغم هذه الظروف» .وختمت بالقول
إن ال ـشــركــة «مـتـمـسـكــة بــإب ـقــاء هــذه
املساحة في وســط بيروت مفتوحة
لـلـجـمـيــع دون اس ـت ـث ـنــاء وع ـل ــى أتــم
االس ـت ـع ــداد ل ـل ـت ـعــاون م ــع أص ـحــاب
امل ـحــال الـتـجــاريــة بـمــا فـيــه مصلحة
الجميع».
وبـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــزل ع ـ ـ ــن أن ك ـ ـ ـ ــام الـ ـش ــرك ــة
يتناقض وما يقوله بعض أصحاب
ّ
ّ
املـ ـ ـح ـ ــال ،فـ ـ ــإن «خـ ـ ـس ـ ــارة» األسـ ـ ــواق
تـُلــك لــن يـشـعــر بـهــا بطبيعة الـحــال
املقيمون في لبنان من ذوي الدخل
املـ ـ ـ ُـح ـ ـ ــدود أو املـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط عـ ـم ــوم ــا،
وامل ـق ـي ـم ــون ف ــي ب ـي ــروت خـصــوصـ ًـا.
فكيف يمكنهم أن يفتقدوا مساحة
ال «ي ـن ـت ـم ــون» إل ـي ـه ــا؟ الـ ـض ــرر يـقــع
ً
أوال وأخ ـي ـرًا ع ـلــى أص ـح ــاب امل ـحــال
الـتـجــاريــة وعـلــى «ســولـيــديــر» التي

خـ ـس ــرت مـ ـ ـ ــردودًا ك ـب ـي ـرًا سـ ـ ــواء مــن
إيجارات املحال أو من خالل تراجع
اإلقـ ـ ـب ـ ــال عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــف الـ ـسـ ـي ــارات
الـتــي «ت ـ ّ
ـدر» بــدورهــا عــائــدات مهمة
للشركة.
يرى الخبير في التخطيط الحضري
ليفون تلفزيان أن مساحة األسواق
ال ُت ّ
عد حيزًا مدينيًا عامًا أو مساحة
فعلية لاللتقاء ،ذلك أن «سوليدير»
أرستها كمساحة استقطاب الفئات
املـ ـيـ ـس ــورة ال ـ ــدخ ـ ــل .ي ـ ــرى ت ـل ـفــزيــان
أن م ــا يـحـصــل حــال ـيــا وم ــا تـشـهــده
ً
ّ
األسـ ـ ـ ــواق ل ـي ــس إال دلـ ـي ــا ع ـل ــى أن
الـتــدخــات الـتــي قــامــت بـهــا الشركة
في املدينة ليست «مستدامة»« ،كما
أنها لم تأخذ بعني االعتبار الواقع
االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي لـلـبـلــد،
إذ تــم إس ـقــاط ن ـمــاذج إع ـمــار بـلــدان
مـثــل دب ــي وغ ـيــرهــا عـلـيـهــا مــن دون
ال ـت ـن ـ ّـب ــه ل ـخ ـصــوص ـيــة ال ـب ـل ــد ون ــوع

الـتـنـمـيــة ال ــذي يـحـتــاجــه وسـ ُطـهــا».
يـنـطـلــق ت ـل ـفــزيــان م ــن ه ــذه الــنـقـطــة
لـ ُـيـشـيــر إل ــى أن تــوجــه «ســولـيــديــر»
في كيفية استثمار وسط العاصمة
«كـ ـ ــان م ـح ـكــومــا ب ــال ـف ـش ــل ،ف ـه ــا ّهــو
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ي ـ ـن ـ ـهـ ــار ع ـ ـنـ ــد أول خ ــض ــة
اجتماعية وسياسية واقتصادية،
وذل ـ ــك ب ـس ـبــب تـهـمـيــش ال ـش ــرك ــة ملــا
ُي ـع ــرف ب ـعــوامــل االس ـت ـ ُن ـهــاض الـتــي
يـفــرضـهــا الـتـخـطـيــط امل ــدن ــي والـتــي
ّ
ت ـحــتــم ال ـتــوســع ن ـحــو بـقـيــة املـ ــدن».
ُ
ويضيف في هذا الصدد« :لم تنتبه
س ــولـ ـي ــدي ــر ل ـ ـجـ ــرس اإلن ـ ـ ـ ـ ــذار ال ـ ــذي
قرعته االحتجاجات عــام  2015ولم
تتدارك التداعيات الناجمة عنها»،
ُم ـش ـي ـرًا إل ــى أن «ســول ـيــديــر» أرادت
أن يكون الــوســط وأســواقـهــا جزيرة
مفصولة عن بقية املدينة« ،لكن ما
يحصل اليوم دليل على أن الوسط
ً
ال يمكن أن يكون معزوال».

ق ـب ــل شـ ـه ـ ٍـر ونـ ـص ــف شـ ـه ــر ،ط ـ ــرح عـلــى
ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال م ـج ـل ــس ب ـل ــدي ــة مــدي ـنــة
ّ
الـ ـش ــويـ ـف ــات بـ ـن ــد ي ـت ـع ــل ــق بـ ــ«ت ــأجـ ـي ــر»
عقادر الكوستابرافا القائم على أطراف
امل ــديـ ـن ــة .ك ـ ــان أشـ ـب ــه ب ـب ـن ـ ٍـد ت ـف ـج ـيــري،
انتهت معه الجلسة بال اتفاق استدعى
تأجيل البند إلــى جلسة أخــرى .أول من
أمــس ،كــان املــوعــد فــي البلدية مـ ُـع البند
«ال ـخ ــاف ــي» ملـنــاقـشـتــه ،ب ـعــدمــا «أع ـط ــي
ً
أع ـض ــاء امل ـج ـلــس م ـج ــاال زم ـن ـيــا لــدرســه
وعــرض مقترحاتهم» ،قبل إق ــراره .لكن،
ك ـمــا املـ ــرة ال ـســاب ـقــة ،ل ــم «ي ـق ـطــع» الـبـنــد
بسبب الـتـعــارض فــي اآلراء بــن فريقني
في املجلس ،رئيس البلدية زيــاد حيدر
وع ـ ــدد م ــن األع ـ ـضـ ــاء ف ــي م ـق ــاب ــل فــريــق
آخر يضم «ممثلني عن الحزب التقدمي
اإلشتراكي» .هكذا ،رمي البند إلى جلسة
ثالثة .لكن ،هــذه الرمية لــم تنه الخالف
ح ــول أص ــل املـشـكـلــة :م ــا ال ــذي سنفعله
بالعقار؟
ثـمــة رأي ــان داخ ــل املـجـلــس ،واح ــد يدعو
ّ
سيدر على صندوق
لتأجير العقار الذي
ً
ال ـب ـلــديــة أمـ ـ ــواال ه ــي ف ــي أم ــس الـحــاجــة
إل ـي ـه ــا ف ــي هـ ــذا الـ ـظ ــرف الـ ـق ــات ــل ،وآخ ــر
يدعو إلقامة مــزاد للعقار أو استثماره
بطريقة تستفيد منها املنطقة وتعود
بالنفع عـلــى أبـنــائـهــا ،مــن خ ــال توفير
ف ـ ــرص عـ ـم ــل .بـ ــن ه ـ ــذا وذاك ،اس ـت ـع ـ ّـر
الـخــاف على الـعـقــار ،وبــدأ «التناتش»،
ولــو كالميًا ال ـيــوم ،حــول مصير العقار
ال ــذي يـعــود لبلدية الـشــويـفــات وحــدهــا

مسؤولية استثماره .وهــو العقار الذي
تبلغ مساحته نحو  600ألف متر مربع.
ال ـق ـصــة ك ـمــا ي ـس ــرده ــا رئ ـي ــس املـجـلــس
ال ـب ـلــدي ،زيـ ــاد ح ـي ــدر ،بـ ــدأت «م ــع تـقـ ّـدم
إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ب ـ ـعـ ــرض ل ـل ـب ـل ــدي ــة،
تـسـتـثـمــر بـمــوجـبــه مـســاحــة م ــن الـعـقــار
لنصب ألــواح للطاقة الشمسية لتوليد

يرفض االشتراكي
عرضًا بمليار ليرة للبلدية
سنويًا لنصب ألواح
للطاقة الشمسية
الطاقة ،مقابل  OFFREللبلدية» ،مشيرًا
إلـ ـ ــى أن ق ـي ـم ــة اإليـ ـ ـج ـ ــار الـ ـت ــي ط ــرح ــت
«ب ـحــدود مـلـيــار لـيــرة لبنانية وش ــوي»
م ـقــابــل «امل ــزب ـل ــة ال ـل ــي ع ـم ـلــوهــا» .ولـئــن
ك ــان حـيــدر مــن املقتنعني بـهــذا الـعــرض
«كونه ّ
يعوض» ،إال أن «املجلس البلدي
لم يتخذ إلى اآلن أي قرار ،وال يزال األمر
ّ
مجرد دعوة للمناقشة».
فــي مقابل الــرئـيــس والـجـهــة الـتــي تدعم
قراره ،ثمة رأي يرفض تمرير هذا القرار
«الذي سيفتح الباب على صفقة جديدة

عـلــى حـســاب اه ــل الـشــوي ـفــات» ،عـلــى ما
يـقــول أح ــد امل ـعــارضــن .لـيــس ه ــؤالء من
دع ـ ــاة تـ ــرك األرض ب ــا اس ـت ـث ـم ــار ،كما
ي ـقــولــون ،ول ـكــن «ض ـمــن خ ـطــة تستفيد
منها املدينة وشبابها ،مــن خــال طرح
ال ـع ـقــار ل ـل ـمــزاد كــونــه مـلـكــا عــامــا بـلــديــا
ول ـي ــس ب ــال ـت ــراض ــي» .وه ــو م ــا يـعـتـبــره
رئيس البلدية غير قانوني «كون األرض
مـلـكــا عــامــا وال يـمـكــن طــرحـهــا لـلـمــزاد».
ث ـمــة وجـ ــه آخـ ــر م ــن الـ ـخ ــاف ،ف ـع ــدا عن
رف ـ ــض ب ـع ــض أعـ ـض ــاء امل ـج ـل ــس ل ـف ـكــرة
ال ـت ــأج ـي ــر ،ه ـن ــاك الـ ـخ ــاف حـ ــول وجـهــة
اسـتـثـمــار «الـشــركــة الـعــارضــة ل ــأرض».
ينطلق هؤالء من فكرة «أن األرض غنية
بغار امليثان الــذي يمكن استثماره في
توليد الـطــاقــة ،واملـثـيــر لــإسـتـغــراب هو
استخفاف رئيس البلدية بعقولنا إذ أن
العقار ليس مكانًا مثاليًا لتوليد الطاقة
الشمسية .وم ــاذا عــن مـخــاطــر انعكاس
الشمس على الطائرات؟».
ال قـ ـ ـ ــرار إل ـ ــى اآلن .م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري ب ــروف ــا
مصغرة عن التوتر الذي سيصاحب هذا
املوضوع املطروح .فعقار الكوستابرافا
ل ـيــس م ـجــرد ع ـق ــار .ال ـع ـقــار ه ــو «ك ـنــز»،
ولهذا يمكن «فهم هذا اإلستنفار» ،على
مــا يقول أحــدهــم .أمــا السبب؟ فهو «أنــه
س ـي ـكــون مـنـطـقــة الـ ـص ــراع األخـ ـ ــرى بني
القوى التي ستسعى جاهزة للسيطرة
عليه لشراء الوالءات».
(األخبار)

