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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

الحريري ينتظر في بيروت ما لم يصله في الرياض وباريس
ّ
حدد األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله طريق الحوار مع سوريا،
فأعاد تجميع األصوات المعارضة .في
المقابل ،يظهر الرئيس سعد الحريري
منذ عودته من باريس وهجومه
على الحكومة والعهد غير ممسك
لخريطة طريق المرحلة المقبلة
هيام القصيفي
رغ ــم أن تــدهــور سـعــر ص ــرف الـلـيــرة
وحد غالبية اللبنانيني ،كما ّ
ّ
وحدهم
ارتفاع األسعار والغالء ،إال أنه يكفي
أن تـظـهــر مـ ـج ــددًا ع ـن ــاوي ــن الـعــاقــة
مع سوريا ومراقبة الحدود وسالح
حــزب الله وكــام األمــن الـعــام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس ،حتى
يعود االستنفار الى جماهير القوى
السياسية فيعود الكباش السياسي،
وكأن ال انتفاضة وقعت ،وال فقر يدق
األبـ ــواب ،وال مـصــارف تـســرق أمــوال
املودعني.
عـ ّـوم األمــن الـعــام لحزب الله السيد
ح ـســن ن ـصــر ال ـل ــه امل ـل ــف الـسـيــاســي،
بتصويبه على موضوع العالقات مع
ّ
ينصب
سوريا والحوار معها ،فيما
االهـ ـتـ ـم ــام ب ــان ـط ــاق الـ ـتـ ـف ــاوض مــع

حزب الله لم ّ
يسهل
المهمة للحريري ،فأضيف
له عجز آخر على مسيرة متعثرة
صـنــدوق النقد الــدولــي واستيضاح
ّ
ّ
فتحولت بذلك كلمته
سلة شروطه.
ت ـنــازعــا ب ــن سـقـفــن ،ب ــن أن ــه يحيد
النظر قـصـدًا عــن املـفــاوضــات املالية
الــدولـيــة الـتــي قــد يضطر لـبـنــان الــى
ال ـق ـبــول ب ـه ــا ،أو أن ــه ي ــرف ــع شــروطــه
الــداخـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة ،فيما تـحــاول
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ـص ـع ـي ــد ض ـغ ـط ـه ــا فــي
املقابل على دوره في لبنان وسوريا.
وف ــي كـلـتــا الـحــالـتــن ،أخ ــرج املشهد
السياسي من الحدث اليومي املالي
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي وال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،لـيـضــع
مـ ـ ـج ـ ــددًا ق ـ ــواع ـ ــد ال ـل ـع ـب ــة ف ـ ــي ش ـكــل
أح ـ ـ ـ ــادي .وه ـ ــو ب ــذل ــك أع ـ ـ ــاد تــرت ـيــب
األول ــوي ــات ح ــول مـلـفــات ك ــان لبنان

(مروان طحطح)

يتفاداها لشهور بفعل التظاهرات
ومن ثم أزمة تفشي الوباء ،من ضمن
رؤيــة تتعلق بساحات املنطقة .فتح
ك ــام نـصــر ال ـلــه ال ـبــاب أم ــام توحيد
خ ـص ــوم ــه ومـ ـع ــارض ــي ال ـ ـحـ ــوار مــع
سوريا ،بما في ذلك بعض األصوات
الـغــائـبــة مـنــذ زم ــن ع ــن م ـقــاربــة هــذه
امللفات .لكن في كل ذلك ،هناك عنصر
سـ ـي ــاس ــي مـ ـفـ ـق ــود ي ـت ـع ـل ــق ب ــ«ب ـي ــت
ال ــوس ــط» ،ليصبح ال ـس ــؤال تلقائيًا

ع ـم ــا ح ـق ـق ـتــه عـ ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الحريري الى بيروت حتى اآلن ،وما
هو املشروع السياسي الذي يمكن أن
يواجه به املستجدات ،بــدءًا من كالم
نصر الله وانـتـهـ ً
ـاء بمواجهة العهد
والحكومة على السواء.
ســاهــم ان ـت ـشــار ك ــورون ــا ف ــي تــأخـيــر
املحكمة الدولية تحديد موعد صدور
ال ـح ـكــم الـعـلـنــي ف ــي قـضـيــة «ع ـيــاش
وآخ ــري ــن» ،بحسب تسمية املحكمة

ل ـق ـض ـي ــة اغ ـ ـت ـ ـيـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس رف ـي ــق
ال ـحــريــري .وق ــد ي ـكــون ه ــذا التأخير
مالئمًا للحريري ،الذي ينتظر كلمة
ســر لــم تــأتــه ال فــي ال ــري ــاض وال في
ب ــاري ــس .ألن تــوقـيــت الـحـكــم ،راه ـنــا،
يحمل التباسات كثيرة ،وهو الذي ال
يــزال ّ
يعول على عودته الــى السرايا
الحكومية ،من خالل رفع راية تهدئة
ال ـش ــارع الـسـنــي .لـكــن كـلـمــة ال ـســر لم
تصل بعد ،بفعل انشغال الــدول في

أزم ــاتـ ـه ــا ال ـص ـح ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة،
وتعليقها الـتــداول بامللف اللبناني.
يـضــاف ال ــى ذل ــك أن أحـ ـدًا مــن ال ــدول
املعنية مباشرة لم يعد يتعامل معه
عـلــى أن ــه الــرقــم الـصـعــب فــي معادلة
الحكم .لذا يقبع في غرفة االنتظار ،ال
ُ
تسحب منه ورقــة التكليف ملصلحة
آخ ــر ،وال يعطى فــي املـقــابــل الـضــوء
األخـ ـض ــر لـتـغـطـيــة ت ـكــال ـيــف الـعـجــز
السياسي واملالي على السواء.

رغ ــم ك ـثــرة ال ـل ـقــاءات الــدبـلــومــاسـيــة،
ف ـ ــإن الـ ـح ــري ــري ال يـ ـ ــزال ع ـل ــى ضـفــة
الحدث املحلي .كان يفترض بعودته
ال ــى لـبـنــان أن تعيد إلـيــه بعضًا من
الحضور السياسي ،وخصوصًا أنه
ال يزال يملك عدة الشغل ،وخصوصًا
ف ــي م ــواق ــع ح ـســاســة أم ـن ـيــة ومــالـيــة
وإداريــة له فيها حصة كبيرة ،وهذه
ال ـعــدة الـتــي اسـتـثـمــر فيها لسنوات
ال ت ـت ـع ـلــق ف ـح ـســب ب ـم ــواق ــع سـنـيــة.
وه ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ــاول ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة
أال ي ـ ـخـ ــوض م ـ ـعـ ــارك مـ ـب ــاش ــرة فــي
مواجهة الحكومة والعهد ب ــ«أدوات
ّ
س ــن ـي ــة» وحـ ـس ــب ،ب ــل ج ـ ّـي ــش أي ـضــا
مــن خــال طــوائــف مسيحية لــه فيها
حـ ـض ــور وش ـخ ـص ـي ــات ت ـن ـت ـمــي ال ــى
الـ ـنـ ــادي ال ـس ـي ــاس ــي واملـ ــالـ ــي نـفـســه.
لـ ـك ــن الـ ـسـ ـق ــف األس ـ ــاس ـ ــي لـ ــه يـكـمــن
ف ــي م ــاق ــاة حـلـفــائــه وخ ـصــومــه في
ن ـصــف ال ـط ــري ــق ف ـح ـســب ،ف ــا يــرفــع
م ـس ـت ــوى تـنـسـيـقــه م ــع ح ـل ـفــائــه وال
يعيد تجميع الـصـفــوف ،إال بالقدر
امل ـض ـب ــوط ،ك ــي ال ي ـن ـســف ال ـج ـســور
الـتــي سبق أن بناها مــع حــزب الله.
لكن تطور مواقف حــزب الله ومنها
مـ ـل ــف سـ ــوريـ ــا والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،سـيـضــع
الـحــريــري أم ــام محك اخـتـبــار قدرته
عـلــى الـتـكـيــف م ـجــددًا مــع متطلبات
الـتـهــدئــة واس ـت ـش ــراف آف ــاق الـعــاقــة
املستقبلية .ألن ــه حـتــى اآلن ال يــزال
محافظًا على إطار مضبوط ،يخرقه
فقط موقفه من العهد ورئيس التيار
الــوطـنــي الـحــر ج ـبــران بــاسـيــل .وفــي
ه ــذه ال ـن ـق ـطــة ،يـتـقــاطــع م ــع الــرئـيــس
نبيه بــري ورئـيــس الـحــزب التقدمي
االش ـت ــراك ــي ول ـيــد ج ـن ـبــاط .ل ــم يعد
للحريري مــا يعتاش عليه أكثر من
بتعزيز صالحيات رئيس
مطالبته
ّ
الحكومة ،وشنه هجومًا على العهد
وبــاسـيــل ،لـكــن هــذيــن الـعــامـلــن غير
قادرين على وضعه مجددًا في مقدم
املـشـهــد فــي غـيــاب بــرنــامــج سياسي
واضح ،وتضعضع قاعدته الشعبية،
وت ــراج ــع ن ـف ــوذه وفـ ــراغ خــزن ـتــه ،ألن
الحريري في نسخه املتعددة منذ أن
جــاء الــى السياسة ،اعتاد أن يوضع
لـ ــه ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل مـ ـح ــدد س ـيــاســي
محلي وإقليمي ،ومالي ـ ـ اقتصادي.
في حني أنه اليوم يفتقر إلى الغطاء
ً
أوال ،وإلـ ـ ــى ال ـب ــرن ــام ــج ث ــان ـي ــا .وه ــا
ّ
ه ــو ح ــزب ال ـلــه ل ــم يـســهــل ل ــه املـهـمــة،
لـيـصـبــح م ـج ــددًا أس ـي ــر الـتـقــاطـعــات
اإلقليمية والــدولـيــةّ ،فيضيف عجزًا
آخر على مسيرة متعثرة.

تقرير

ّ
مرامل ومقالع الليطاني 3 :مليارات دوالر أرباح المتعدين
آمال خليل
أكثر من ثالثة مليارات دوالر بلغت
أربـ ــاح أص ـحــاب املـقــالــع وال ـك ـســارات
وم ـحــافــر ال ــرم ــول عـلــى ط ــول مجرى
الليطاني في السنوات املاضية ،وفق
مسح أجرته املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني أخـيـرًا .مليارات احتكرها
امل ـت ـع ـ ّـدون ع ـلــى األم ـ ــاك ال ـعــامــة ألن
ّ
مــال الــدولــة الـســائــب علمهم السرقة
وأف ـل ـت ـهــم م ــن امل ـحــاس ـبــة واسـ ـت ــرداد
األموال املنهوبة.
أظ ـ ـهـ ــر امل ـ ـسـ ــح وجـ ـ ـ ــود  176م ـق ـل ـعــا
وكسارة ومحفرًا موزعة على  63بلدة
في الحوضني األعلى واألدنى للنهر،
وهي منتشرة بـ«الجملة» في بعض
ال ـب ـل ــدات م ـثــل ال ـع ـي ـش ـيــة ف ــي قـضــاء
جزين ( 13مرملة) وجنتا في قضاء
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بـعـلـبــك ( 12كـ ـس ــارة وم ـق ـل ـعــا) وفــي
زحـلــة ( 15مقلعًا وك ـســارة) ومــزرعــة
اإلجرين في مرجعيون ( 11مرملة).
لكن الـعــدد ليس مقياسًا للمساحة
املتضررة .في عني دارة التي يقع جزء
منها في حوض الليطاني ،يبلغ عدد
ال ـك ـس ــارات أرب ـع ــا ف ـقــط .ل ـكــن عملها
يمتد على مليونني و 500ألــف متر
مربع .وفــي ميدون (البقاع الغربي)
تعمل خمس ك ـســارات على مساحة
 780ألـ ــف م ـتــر م ــرب ــع .وفـ ــي تــويـتــي
(زحلة) ،تتمدد الكسارات واملقالع الـ
 15على مليون و 200ألف متر مربع.
مجموع املساحة املتضررة ،بحسب
املـســح ،بلغت حــوالــى عـشــرة ماليني
متر مربع .وقدرت املصلحة الكميات
املستخرجة من تلك املساحة بحوالى
 193م ـل ـيــون م ـتــر مـك ـعــب م ــن املـ ــواد

ال ـخــام (بـمـعــدل حـفــر وسـطــي بعمق
 25مترًا) .املصلحة لفتت إلى وجود
«تواطؤ رسمي بالسماح باستثمار
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــات بـ ـ ـ ـعـ ـ ّـ ـش ـ ـ ــرات أض ـ ـ ـعـ ـ ــاف
امل ـ ـسـ ــاحـ ــات امل ـ ــرخـ ـ ـص ـ ــة ،م ـ ــا ي ـ ــؤدي
إل ــى ه ــدر كبير لـلـمــال ال ـعــام وســرقــة
ً
ّ
وتهرب ضريبي ،فضال عن
موصوفة
االع ـتــداء على األم ــاك العامة وجــرم
التلويث البيئي».
املسح جاء في إطار مكافحة التلوث
والتعديات التي تقوم بها املصلحة.
لـ ـك ــن الـ ــافـ ــت أن غ ــال ـب ـي ــة أصـ ـح ــاب
ّ
املـقــالــع واملـحــافــر والـكـســارات تلطوا
طـ ــوال س ـن ــوات لـتـمــريــر تـعـ ّـديــاتـهــم،
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــاويـ ــن مـ ـث ــل نـ ـق ــل س ـت ــوك
وتــأهـيــل واسـتـصــاح أراض زراعـيــة
وج ـ ـمـ ــع م ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء أو األتـ ــربـ ــة
الزراعية وتنظيف مجاري ومصبات

األن ـهــر .ومـعـظــم ه ــذه األنـشـطــة ،رغــم
ضخامتها ،لم تكن تمر على املجلس
الوطني للمقالع والكسارات ،بل ّ
تمرر
َ
بموجب أذون ــات مــن وزارت ــي البيئة

تواطؤ رسمي
سمح باستثمار
أضعاف
عشرات
ّ
المساحات المرخصة

أو الداخلية أو املحافظني .فــي حني
أنه لو ّ
مرت تلك األعمال في مسارها
القانوني ،لكانت خضعت للمرسوم
 8803الـصــادر عــام  2002الــذي حدد
رس ـ ـ ــوم وبـ ـ ـ ــدالت اس ـت ـث ـم ــار امل ـق ــال ــع
والـ ـكـ ـس ــارات واملـ ــرامـ ــل ع ـلــى أس ــاس
تـحــديــد ال ــرس ــم ال ـس ـنــوي السـتـثـمــار
املـ ـت ــر املـ ــربـ ــع ال ـ ــواح ـ ــد مـ ــن م ـســاحــة
أرض املـقـلــع أو ال ـك ـســارة للمساحة
امل ـح ــددة فــي ق ــرار الـتــرخـيــص ،علمًا
بأن املوازنة املالية العامة لعام 2019
نـ ـص ــت عـ ـل ــى م ــاحـ ـق ــة ك ـ ــل ش ـخــص
اسـتـثـمــر ع ـقــارًا كمقلع أو مــرمـلــة أو
كسارة .ويعتبر هــذا القانون قاطعًا
ملرور الزمن ،ويالحق كل من استثمر
من دون ترخيص قانوني أو خالف
الـتــرخـيــص امل ـم ـنــوح لــه حـتــى ســداد
كــافــة الـضــرائــب وال ــرس ــوم وال ـبــدالت

املتوجبة عن كافة سنوات االستثمار
ابـتـ ً
ـداء من العام  2004وإنـجــاز كافة
املــوج ـبــات امل ـل ـقــاة عـلــى عــاتـقــه لــرفــع
الضرر البيئي الــذي سببه .وهــو ما
لم تبدأ الحكومة بتنفيذه.
املـ ـصـ ـلـ ـح ــة طـ ــال ـ ـبـ ــت وزي ـ ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــة
دم ـيــانــوس ق ـطــار بتصنيف مجرى
الـلـيـطــانــي ف ــي ال ـح ــوض األدن ـ ــى من
املواقع الطبيعية الخاضعة لحماية
وزارتـ ــه اب ـت ـ ً
ـداء مــن بـحـيــرة الـقــرعــون
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى م ـ ـص ـ ـبـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـق ــاسـ ـمـ ـي ــة.
وحــددت املساحة املطلوب حمايتها
بخمسمئة متر من منتصف مجرى
ال ـن ـه ــر وب ــاتـ ـج ــاه ال ـض ـف ـتــن عــرضــا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أشـ ـغـ ــال اإلن ـ ـشـ ــاءات
املـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــة ،وألـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف وخـ ـمـ ـسـ ـمـ ـئ ــة
مـ ـت ــر ع ــرض ــا فـ ــي مـ ــا خـ ــص امل ـق ــال ــع
والكسارات واملرامل.

بيروت:
محافظ
تعيين
خالف عودة ودياب مستمرّ
لم تهدأ «العاصفة
األرثوذكسية» في بيروت
بعد .منصب المحافظ
يشغر بعد  4أيام ويضع
المعنيين أمام خيارين:
إما تعيين محافظ بديل
وسط فيتو من المطران
إلياس عودة على مستشارة
رئيس الحكومة ،وإصرار
المطران على المشاركة
في التسمية ،وإما وضع
بلدية بيروت تحت وصاية
محافظ جبل لبنان
رلى إبراهيم
تنتهي والية محافظ بيروت القاضي
زيـ ـ ـ ـ ــاد شـ ـبـ ـي ــب فـ ـ ــي  19مـ ـ ــن ال ـش ـه ــر
الجاري .لكن حتى الساعة ،ال إشارات
إيجابية حول طرح التعيينات ومن
ض ـم ـن ـه ــا مـ ـح ــاف ــظ بـ ـ ـي ـ ــروت ف ـ ــي أي
جلسة حكومية قريبة .للمشكلة هنا
روايـ ـت ــان :إحــداه ـمــا ت ـقــول إن رئـيــس
ال ـح ـكــومــة ح ـس ــان ديـ ــاب م ـص ـ ّـر عـلــى
تعيني مستشارته للشؤون الصحية
ب ـ ـتـ ــرا خـ ـ ـ ــوري فـ ــي م ـن ـص ــب م ـح ــاف ــظ
ب ـيــروت ،وقــد تـبـ ّـن أنـهــا ثـمــرة اتـفــاق

ب ـي ـنــه وبـ ــن رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر جبران باسيل نظرًا الــى عالقة
عــائـلـتـهــا الـجـيــدة بــاألخ ـيــر ،مــا يثير
نـ ـقـ ـم ــة ف ـ ــي كـ ــوال ـ ـيـ ــس مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــت
بيروت للروم األرثوذكس وتوابعها
امل ـط ــران إل ـي ــاس عـ ــودة ،الـ ــذي اس ـتــاء
من طريقة تسمية خــوري واعتبرها
ب ـم ـثــابــة فـ ــرض ب ـق ــوة األم ـ ــر ال ــواق ــع،
ل ـكــن ت ـحــت س ـت ــار «اخ ـت ـي ــار األك ـف ــأ».
فـعـقــب االجـتـمــاع األرثــوذك ـســي الــذي
ع ـقــده ف ــي امل ـطــران ـيــة ،كــانــت املـعــادلــة
رفض «تركيب امللفات لشبيب ،وإما
التجديد له أو تغيير كل املحافظني
امل ـع ـي ـن ــن ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه» .فـيـمــا
ب ـع ــد ،قـ ــدم املـ ـط ــران ع ـ ــودة م ــا س ـمــاه
ً
امل ـج ـت ـم ـعــون «تـ ـ ـن ـ ــازال» ع ـب ــر ال ـق ـبــول
بتغيير شبيب والتخلي عن معادلة
بأكملها .إال أنــه ،فــي املـقــابــل ،تمسك
ب ــرفـ ـض ــه تـ ـعـ ـي ــن مـ ـح ــاف ــظ م ـ ــن دون
الــوقــوف عـلــى رأي ــه .وت ـقــول املـصــادر
إن «ادع ــاء الحكومة باختيار األكفأ
م ـ ــن دون االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــات ال ـ ـ ــى الـ ـط ــائـ ـف ــة
وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـ ــى امل ــرجـ ـعـ ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة
سقط ،وال سيما أن بترا خــوري غير
م ـنــاس ـبــة ل ـه ــذا امل ــوق ــع ،ف ـهــي رئـيـســة
ق ـســم الـ ـج ــودة واالم ـت ـث ــال ف ــي املــركــز
ال ـ ـط ـ ـبـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــامـ ـعـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وحـ ــائـ ــزة دكـ ـ ـت ـ ــوراه ف ــي ال ـص ـي ــدل ــة»،
وذل ــك وفـقــا لـلـمـصــادر« ،يـضـعـهــا في
خ ــان ــة غ ـي ــر امل ـن ــاس ـب ــة ل ـش ـغ ــل مــوقــع
امل ـحــافــظ وم ــن دون خ ـبــرة ب ــأي عمل
في هذا املجال» .وثمة من يقول هنا
ّ
إن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـظــلــل بــالــدعــم
املـ ـطـ ـل ــق الـ ـ ـ ــذي أخـ ـ ـ ــذه م ـ ــن بـ ـط ــري ــرك

أنـ ـط ــاكـ ـي ــة وس ـ ــائ ـ ــر امل ـ ـش ـ ــرق لـ ـل ــروم
األرث ــوذك ــس يــوحـنــا الـعــاشــر يــازجــي
ح ـ ــول االلـ ـ ـت ـ ــزام «ب ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـك ـف ــاء ة
وال ـنــزاهــة فــي الـتـعـيـيـنــات اإلداريـ ــة».
لكن سرعان ما أصــدرت البطريركية
بيانًا أوضحت فيه أن البطريرك أكد
ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة «أه ـم ـي ــة اح ـت ــرام
م ــواق ــع ال ـط ــائ ـف ــة األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة فــي
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات وت ـع ــوي ــض ال ـظ ـلــم ال ــذي
لحق بها خالل التعيينات السابقة»،

توكيل
مكاوي ّ
ّ
سيضع البلدية بشقيها
التنفيذي والتقريري
في قبضة «المستقبل»
األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـسـ ـ ّـبـ ــب فـ ـ ــي احـ ـ ـت ـ ــدام
ال ـص ــراع أك ـثــر مــا بــن امل ـط ــران عــودة
و«حــزبــه» مــن جـهــة ،وديــاب مــن جهة
أخـ ــرى .ف ـخــال زيـ ــارة ع ــودة لــرئـيــس
الجمهورية ميشال عون ،تم التداول
بثالثة أسـمــاء ،اصـطــدمــت كلها على
م ــا تـ ـق ــول مـ ـص ــادر م ـع ـن ـيــة ،بـتـمـســك
دي ـ ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارتـ ــه .واألسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء
املـقـتــرحــة ه ــي :قــاضــي الـتـحـقـيــق في
جبل لبنان زيــاد مكنا ،أحــد القضاة

ف ــي م ـج ـل ــس شـ ـ ــورى الـ ــدولـ ــة وه ـيــب
دورة ،الرئيس السابق للهيئة العليا
لـلـتــأديــب ورئـيــس الـغــرفــة األول ــى في
ديـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ال ـت ــي ت ـع ـنــى بـكــل
شؤون بلدية بيروت القاضي مروان
عـبــود .األخـيــر كــان قــد بــدأ بمكافحة
ال ـف ـس ــاد ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة وم ــراجـ ـع ــة كــل
أكالف املشاريع امللزمة.
ّ
بتوجه الى
أما الرواية الثانية فتقول
االستعانة بالقرار الصادر عام 2014
الـ ــذي يـقـضــي ب ــوض ــع ب ـلــديــة ب ـيــروت
تحت وصاية محافظ جبل لبنان في
ح ــال شـغــور املـنـصــب .وه ــو مــا تشير
مـصــادر وزاري ــة الــى صحته فــي حال
عــدم تعيني محافظ لبيروت في املدة
املحددة ،ال ً
بناء على خالفات طائفية
ب ــل بـسـبــب ان ـش ـغــال الـحـكــومــة بــأزمــة
ك ـ ــورون ـ ــا واألوض ـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة.
وتشير مـصــادر أخــرى الــى أن تعيني
مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ جـ ـ ـب ـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان كـ ـمـ ـح ــاف ــظ
بــالــوكــالــة ع ــن ب ـي ــروت س ـيــدفــع بـعــدد
من الشخصيات الدينية والسياسية
إلــى تأجيج الخطاب الطائفي ،تحت
شـعــار «الـتـعـ ّـدي على حـقــوق الطائفة
وم ـحــاولــة خـطــف مــوقـعـهــا» .ذل ــك من
جهة ،ومن جهة أخرى ،تعيني محافظ
جبل لبنان محمد مـكــاوي املحسوب
على تيار املستقبل ،محافظًا لبيروت
بـ ــالـ ــوكـ ــالـ ــة ،س ـي ـع ـن ــي انـ ـ ــه س ـي ـتــولــى
مــراق ـبــة ع ـمــل مـجـلــس ب ـلــديــة ب ـيــروت
الذي يرأسه جمال عيتاني املحسوب
عـلــى املـسـتـقـبــل ه ــو اآل ّخـ ــر ،م ــن شــأنــه
أن يـضــع الـبـلــديــة بشقيها التنفيذي
والتقريري في قبضة تيار املستقبل.

تقرير

ّ
نفايات النبطية ...عود على بدء :العجز متعمد؟
آمال خليل
ّ
م ـ ـمـ ــلـ ــة أص ـ ـح ـ ـبـ ــت أس ـ ـ ـطـ ـ ــوانـ ـ ــة أزمـ ـ ــة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ف ـ ــي الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة املـ ـتـ ـك ــررة
بــالـسـيـنــاريــو نفسه مـنــذ بــدايــة الـعــام
 .2007مـنــذ مطلع األس ـبــوع ال ـجــاري،
تكرر املشهد املعتاد في شوارع مدينة
الـنـبـطـيــة وب ـل ــدات ال ـق ـضــاء .الـنـفــايــات
م ـت ـك ــوم ــة فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع وف ـ ــي خـ ــراج
الـبـلــدات واألودي ــة بعد إعــان متعهد
جمع ونقل النفايات توقفه عن العمل
بسبب ارتفاع التكلفة املادية وتأخر
ق ـبــض مـسـتـحـقــاتــه .ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ال يـ ــزال ف ـيــه م ـع ـمــل ال ـك ـف ــور ملـعــالـجــة
ً
النفايات مقفال .فيما يرمي حزب الله
وحركة أمل مسؤولية استمرار األزمة
على البلديات التي لم يوافق أي منها
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر م ـط ـمــر ل ـط ـمــر الـ ـع ــوادم
الناتجة من املعمل.
فــي تشرين األول املــاضــي ،قــرر اتحاد
ب ـلــديــات الـشـقـيــف إل ـغ ــاء ال ـع ـقــد بينه
وبـ ــن ش ــرك ــة ال ـن ـس ـيــم امل ـك ـل ـفــة بـجـمــع
ون ـق ــل ال ـن ـف ــاي ــات م ــن بـ ـل ــدات االت ـح ــاد
الـ ـ  26إل ــى املـعـمــل .وج ــاء اإلل ـغــاء بعد
إنذارات ّ
وجهها رئيس االتحاد محمد
جــابــر إل ــى ال ـشــركــة بـعــد تــأخــرهــا عن
ج ـم ــع ال ـن ـف ــاي ــات م ــن ب ـع ــض ال ـب ـل ــدات
وف ـش ـل ـهــا ف ــي ت ــأم ــن م ـط ـمــر ل ـل ـعــوادم
ال ـنــات ـجــة م ــن امل ـع ـمــل والـ ـ ــذي ه ــو مــن
ً
م ـه ـم ــات ـه ــا وف ـ ـ ــق ال ـ ـع ـ ـقـ ــد .ف ـ ـضـ ــا عــن
ت ـح ــرك ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي لـلـتــدقـيــق
بــامل ـنــاق ـصــة ال ـت ــي فـ ــازت ب ـهــا الـشــركــة
ب ـم ـب ـل ــغ س ـ ـنـ ــوي ي ـ ـفـ ــوق  3مـ ـلـ ـي ــارات
و 500مليون لـيــرة ،فيما بلغت قيمة
املناقصة عن العقد ذاته عن عام 2018
حوالى مليار ليرة .استخدم االتحاد

صالحيته بإلغاء العقد ،مدعومًا من
مــرجـعـيـتــه الـسـيــاسـيــة ال ـتــي توصلت
إل ــى ات ـف ــاق الح ــق م ــع ال ـش ــرك ــة قضى
بــاس ـت ـمــرارهــا بـتـسـيـيــر األعـ ـم ــال إلــى
ح ــن إجـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ج ــدي ــدة .فيما

النفايات ترمى فــي مكبات عشوائية
فــي بعض الـبـلــدات .وفــي تلك األثـنــاء،
يــدفــع االت ـح ــاد وال ـب ـلــديــات للمتعهد
لقاء خدماته ملرة واحدة فقط باعتبار
أن ف ـت ــرة ت ـس ـي ـيــر األع ـ ـمـ ــال ل ــن ت ـطــول

بسم الله الرحمن الرحيم
ك ُُّل نَف ٍْس ذَائِ َق ُة الْ َم ْو ِت َوإِنَّ َا تُ َوفَّ ْو َن أُ ُجو َركُ ْم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة فَ َم ْن ُز ْحز َِح َعنِ ال َّنا ِر
َوأُ ْد ِخ َل الْ َج َّن َة فَ َق ْد فَا َز َو َما الْ َح َيا ُة ال ُّدنْ َيا إِ َّل َمتَا ُع الْ ُغ ُرو ِر
صدق الله العظيم
مبزيد من التسليم بقضاء الله ،ننعى اليكم الحاج الفاضل

أسامة زيد الكاظمي

الذي وفاته املنية الثالثاء املايض املوافق  12ايار .2020
ودفن يف اليوم نفسه يف مدافن بلده الكويت.
متيز الراحل بدور انساين كبري ،وعرف بأنه شخص ّية رسالية كانت لها بصامت خري
يف كل مكان وخصوصاً يف لبنان والكويت.
إننا يف الوقت الذي نشارك فيه أهل الفقيد عزاءهم بفقد هذه الشخصية الكربى
ويف هذه الظروف الصعبة ،نسأل الله تعاىل أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن
يسكنه الفسيح من جنته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصرب وعظيم األجر.
جمعية املربات الخريية
مؤسسة السيد محمد حسني فضل الله للخدمات االجتامعية

قبل أن تجرى مناقصة جديدة .وكان
الفتًا عــدم تقدم أي عــارض للمشاركة
باملناقصات الـثــاث الـتــي أعـلــن عنها
االت ـح ــاد (أوالهـ ــا فــي ش ـبــاط وآخــرهــا
ب ـ ــداي ـ ــة نـ ـيـ ـس ــان امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي) .مـ ـص ــادر
االتحاد ربطت األمر بالبند الرئيسي
الــوارد في دفتر الشروط وينص على
واجــب الشركة املتعهدة توفير مطمر
صـ ـح ــي ل ـ ـل ـ ـعـ ــوادم «وه ـ ـ ــو مـ ــا ع ـج ــزت
األطـ ـ ــراف املـعـنـيــة ع ــن ت ــوف ـي ــره» .لكن
م ـ ـصـ ــادر أخ ـ ـ ــرى ل ـف ـت ــت إل ـ ــى «وج ـ ــود
مــافـيــا مــؤلـفــة مــن متعهدين ورؤس ــاء
بلديات وموظفني فــي االتـحــاد وعــدد
م ــن ال ـب ـل ــدات إلب ـق ــاء ال ــوض ــع ع ـلــى ما
هو عليه» .وفي خطوة مفاجئة ،أعلن
امل ـت ـع ـهــد ع ـل ــي عـ ـي ــاش ب ــداي ــة ال ـش ـهــر
ال ـج ــاري تــوقـفــه عــن الـعـمــل ألن «كلفة
صـيــانــة اآلل ـي ــات وتــزويــدهــا بــالــوقــود
زادت أض ـع ــاف ــا ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع سعر
ص ـ ــرف ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر» ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه قـبــض
مستحقاته املتفق عليها مع البلديات
ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي فـ ــور ت ـح ــوي ــل أمـ ــوال
الصندوق البلدي املستقل .وفــي هذا
الـسـيــاق ،قــال رئـيــس لجنة البيئة في
بـلــديــة ديــر الــزهــرانــي قــاســم الطفيلي
إن مــا ق ــام بــه ع ـيــاش «يـعـتـبــر اب ـتــزازًا
ومحاولة ّ
للي ذراع االتحاد والبلديات
في الوقت الذي ال تزال فيه آلياته تنقل
النفايات في مناطق أخــرى» .املشكلة
برأيه «تواطؤ عدد من األطراف ليبقى
مشهد املكبات العشوائية قائمًا ألنه
ً
ً
يــ ّ
ـدر أم ـ ـ ــواال طــائ ـلــة ب ـ ــدال م ــن حـصــره
بمطمر صحي واحد» .ولفت الطفيلي
إلى أن االتحاد يقوم حاليًا بتحضير
دفـتــر ش ــروط جــديــد إلج ــراء مناقصة
لتلزيم جمع ونقل نفايات النبطية.

