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تقرير

ـرب

بدو يزورني ما بيعطوه فيزا بسهولة
والزم اف �ت��ح ح �س��اب ب �م �ل �ي��ون ون�ص��ف
م�ل�ي��ون ل �ي��رة ألث �ب��ت أن �ن��ي أس�ت�ط�ي��ع أن
أصرف عليه».
الالفت إشارة إيمان إلى أهمية االلتفاتة
إل��ى ش�ي�ط��ان ال�ت�ف��اص�ي��ل ع�ن��د إق ��رار أي
ق��ان��ون ل�ح�م��اي��ة امل � ��رأة .ت�ت�م�س��ك م��ري��ام

الرقص في انتخابات المهندسين
النساء
ف��رح��ات ب��إق��رار ق��ان��ون «ح�م��اي��ة
ّ
م��ن العنف األس ��ري» ،يقينًا منها بأنه
س �ي �ض �م��ن أن ي ��أخ ��ذ امل� �ج ��رم ع �ق��وب �ت��ه.
تتدخل أخرى« :أكيد القانون ضروري،
وأن � ��ا أس � ��أل مل � ��اذا ال ت ��ذه ��ب امل� � ��رأة إل��ى
امل�س�ت�ش�ف��ى؟ مل ��اذا ي �ق��ول��ون ل�ه��ا اذه�ب��ي
إل��ى ط�ب�ي��ب ش��رع��ي؟ ش��و م��ا ف��ي حكيم
يشوفها؟».
يعتقد شربل صموئيل عون الذي حضر
ّ
م ��ع ك ��ل أف � ��راد أس ��رت ��ه أن «ال �ق ��ان ��ون إذا
طبق سيكون سالحًا للمرأة واملجتمع.
وه��و مثل إش��ارة السير؛ إذ ال نستطيع
أن نعتمد على سلوكيات ال �ن��اس ،وإال
ً
فسننتظر وقتًا طويال .ثمة صوت مدني
ّ
يقول :كفى» .يلفت باسل صالح إلى أن
العنف األسري
«قانون حماية املرأة من ً
ً
ال يستطيع أن يكون مجتزأ ومفصوال
عن قوانني أخ��رى .هناك حاجة ملساواة
ش��ام �ل��ة ب�ي�ن ال �ج �ن �س�ين ف ��ي ك ��ل ق��وان�ين
األح� � ��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة ك ��ي ن�س�ت�ط�ي��ع أن
نقول إننا في دولة القانون».
امل�ش�ك�ل��ة ل�ي�س��ت ف��ي ال �ق��وان�ي�ن ف�ح�س��ب،
بل في تغيير ذهنية املجتمع الذكوري
ف ��ي ع �ق��ول ال ��رج ��ال وال �ن �س��اء ع �ل��ى حد
سواء ،تقول املحامية فداء عبد الفتاح.
برأيها ،إقرار القانون وتطبيقه مفصل
أساسي للمحاسبة على الجريمة ،وإن
ك��ان ال ي�م�ن��ع ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة .ل�ك��ن ف��داء
ال تستطيع أن تفهم كيف يمكن ام��رأة
ّ
تصر عند دخولها
متحررة ومثقفة أن
عتبة املحاكم الشرعية على أن واج��ب
ّ
اإلن � �ف� ��اق ي �ق��ع ع �ل��ى ال� ��رج� ��ل .ت� �ق ��ول إن
ال�ح��ل ي�ب��دأ م��ن ّتربية امل ��رأة ف��ي امل�ن��ازل
واملدارس على أنها كيان مستقل مثلها
م �ث��ل ال ��رج ��ل ،ول �ي �س��ت م �ج �ب��رة ع �ل��ى أن
تلحقه أو أن تكون تحت رعايته .تطمح
فداء إلى أن ترفع الحركة املدنية شعار
اإلنسان الذي ينتزع مكانه انتزاعًا ،وال
سيما ف��ي م��واق��ع ال�س�ل�ط��ة ،متمنية أن
نصل إل��ى زم��ن «ت�ك��ون فيه التظاهرات
على قضايا اقتصادية ومسائل فساد
خارج تاء املربوطة ونون النسوة».
ه ��ذا ال ي�ع�ن��ي أن امل� ��رأة ل�ي�س��ت بحاجة
إل ��ى م�س��ان��دة ال��رج��ل ،ف��ال�ن�س��اء ق��وي��ات
إذا كن مستقالت ،تقول نيكول خوري،
وي �ص �ب �ح��ن ق� ��وي� ��ات م ��رت�ي�ن ب �ع ��د دع ��م
أزواجهن.

ح�م��اي��ة «األس � ��رة» ول �ي��س «امل � ��رأة» من
ال�ع�ن��ف امل ��وج ��ودة ح��ال�ي��ًا وص �ل��ت إل��ى
القعر ،تم تفريغها من مضمونها ومع
ذلك تم تعطيل فرص إقرارها.
ك � ��ل م � �ظ� ��اه� ��رة م � ��ن ه � � ��ذا ال� � �ن � ��وع ه��ي
م�س�م� ٌ�ار ف��ي نعش ه��ذا ال�ن�ظ��ام .وعلى
السياسيني أن يتحركوا ف��ورًا إلق��رار
ق � ��ان � ��ون ع � � � ��ادل ل� �ح� �م ��اي ��ة امل � � � � ��رأة م��ن
ّ
يصب
ال�ع�ن��ف ...إق ��رار ال�ق��ان��ون واج � ٌ�ب
ف��ي مصلحة ب�ن��اء مجتمع سليم قبل
تتطور مع ّ
ّ
تطور
كل ش��يء ،فالقوانني
ُ
وتعتبر من أسس ّ
تحررها
املجتمعات
ّ
الدموع
يروا
أن
النواب
على
وتقدمها.
ُ
الحارقة ألم منال العاصي التي قتلت
أم��ام عينيها ،وقتلتنا جميعًا .عليهم
ّ
أن ي �ت �ع��ل �م��وا األس � ��ى وال � �ح ��زن م ��ن أم
روال ي �ع �ق��وب ال �غ��ارق��ة ف��ي م��أس��ات�ه��ا.

رفعت سعد ،أم سعد خالد؟ ٌّ
أي منهما
يصبح نقيبًا للمهندسني ف��ي ب�ي��روت
ف��ي  6ن�ي�س��ان امل�ق�ب��ل؟ ه��ل ي�ك��ون رفعت
سعد املدعوم من قواعد تيار املستقبل،
أم يكون سعد خالد ،املدير العام السابق
للتنظيم امل��دن��ي؟ ب��ورص��ة الترشيحات
ل��م ت� ُ
�رس ع�ل��ى ٍّ
أي م��ن االث�ن�ين ب�ع��د ،وال
على غيرهما مثل ع�ص��ام ب �ك��داش ،في
انتظار الكلمة األخيرة التي يستعد لها
«أه� ّ�م» العب سياسي في النقابة :وليد
جنبالط.
زعيم املختارة ّقرر أن يدعم سعد خالد،
وأق �ن��ع ح��زب ال�ل��ه وح��رك��ة أم��ل وال�ت�ي��ار
ال��وط�ن��ي ال �ح� ّ�ر ب��أن��ه متحالف م��ع ق��وى
 8آذار ب��وج��ه  14آذار! ب��ذل��ك ،أنطلقت
أم � ��س م� �ع ��رك ��ة ن �ق �ي��ب امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن ف��ي
مرحلتها األول��ى .هي مرحلة تمهيدية
ّ
ستقرر اتجاه التحالفات التي يقودها
جنبالط ،معركة أم توافق؟
وس ��ط أج � ��واء ارت� �خ ��اء س �ي��اس��ي ،ب��دأت
أم� ��س م �ع��رك��ة االن �ت �خ ��اب ��ات ف ��ي ن�ق��اب��ة
امل �ه �ن��دس�ين ف ��ي ب �ي ��روت ف ��ي م��رح�ل�ت�ه��ا
التمهيدية .تشمل هذه املرحلة انتخاب
ّ
 5أع� � �ض � ��اء ل � �ك� ��ل م � ��ن ال � �ف� ��رع �ي�ن األول
وال� �س ��اب ��ع .األول ه ��و ف� ��رع امل�ه�ن��دس�ين
امل��دن �ي�ين االس �ت �ش��اري�ي�ن ،وال �س��اب��ع هو
ف ��رع امل�ه�ن��دس�ين ال��زراع �ي�ي�ن .ال �ف��ائ��زون
سينتقلون إل ��ى امل��رح�ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة من
االن�ت�خ��اب��ات ال�ت��ي ت�ج��ري ف��ي  6نيسان
امل�ق�ب��ل ح�ي��ث ينتخب ممثل واح ��د لكل
ف��رع .وف��ي ه��ذا التاريخ ،أيضًا ،تنتخب
الجمعية العامة للمهندسني  3أعضاء
ونقيبًا.
ب ��اخ� �ت� �ص ��ار ،م �ع ��رك ��ة ال� �ف ��رع�ي�ن ل�ي�س��ت
إال «ج � � ّ�س ن �ب ��ض» ت �ق ��وم ب ��ه األط � ��راف
ّ
وتؤسس
السياسية الفاعلة في النقابة
ع �ل �ي �ه��ا ل �ت �ض��ع خ ��ري� �ط ��ة ت �ح��ال �ف��ات �ه��ا
وتوزيع مرشحيها سياسيًا وطائفيًا.
ط �ب �ع��ًا ،ه ��ذا األم� ��ر ي�ن�ط�ب��ق أي �ض��ًا على
ان �ت �خ��اب ال �ن �ق �ي��ب .وف ��ق ع ��رف امل � ��داورة
الطائفية ،سيكون النقيب من الطائفة
امل �س �ل �م��ة ه ��ذه امل � � ّ�رة ب �ع��دم��ا ف ��از ممثل
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح� ّ�ر إي �ل��ي بصيبص
ل ��والي ��ة ام � �ت� � ّ�دت ع �ل��ى  3س � �ن� ��وات .أت��ى
بصيبص بتحالف بني التيار الوطني
ال� �ح � ّ�ر وال � �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش �ت��راك��ي

بيئة

دميه
هؤالء مجرمون
حتى لو أخلى سبيلهم
قضاء أعمى

محمد وهبة

وح � ��زب ال �ل ��ه وح ��رك ��ة أم � ��ل .ف �ه��ل ي��أت��ي
ّ
ليكرر
النقيب امل�س�ل��م بتحالف م�م��اث��ل
التاريخ نفسه؟
في ال��واق��ع ،إن انتخابات مجلس إدارة
ن �ق��اب��ة امل �ه �ن��دس�ين ف ��ي ب� �ي ��روت ليست
بعيدة عما يحصل ف��ي السياسة .لكن
ظروف هذه املرحلة مختلفة جوهريًا عن
السنوات املاضية .ثمة مقاربة جديدة
ان�ط�ل�ق��ت م��ن أح �ض��ان ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي
ال �ح� ّ�ر ب�ع�ن��وان «ال �ت��واف��ق» .ي�ق��ول نقيب
املهندسني إيلي بصيبص لـ«األخبار»،
إن «امل �ب��ادرة ال�ت��ي أطلقناها قبل نحو
 7أش �ه��ر ل ��م ي�ت�ل�ق�ف�ه��ا أح� ��د ف ��ي ال��وق��ت
امل �ن��اس��ب .ث ��م ج� ��اءت أج � ��واء ال�ح�ك��وم��ة
الجديدة لتمنح التوافق فرصة جديدة،
لكننا وصلنا اليوم إلى املرحلة األولى
م��ن االن�ت�خ��اب��ات ،ول��م يحصل التوافق.
مبادرة التوافق فشلت».
م � �ض � �م ��ون امل � � � �ب� � � ��ادرة ،ك � �م ��ا ي �ش��رح �ه��ا
بصيبص ،مبني على أساس أن «أجواء
ال�ب�ل��د ال ت�ح�ت�م��ل م�ع��رك��ة ت�ن�ط��وي على
اصطفافات ضمن الصف النقابي ،فيما
ال�ن�ق��اب��ة ب�ح��اج��ة إل��ى ث�ب��ات ف��ي األداء...
لذلك طرحنا على األط ��راف السياسية
االتفاق على شخصية للنقيب».
وب� �ح� �س ��ب امل� �ع� �ط� �ي ��ات امل� � �ت � ��داول � ��ة ب�ين
قواعد املهندسني ،تطرقت املفاوضات
إل ��ى ص�ي�غ�ت�ين ل �ل �ت��واف��ق :األول� ��ى ك��ان��ت
ت �ت �ض �م��ن م �ن��ح ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م��رك��ز
النقيب مقابل إعطاء  8آذار وحلفائهم
 5مقاعد (جمعية عامة وفرعي الزراعة
وامل � ��دن� � �ي �ي��ن) .رف� � ��ض امل �س �ت �ق �ب��ل ل �ه��ذه
ال�ص�ي�غ��ة دف ��ع ق ��وى  8آذار إل ��ى ع��رض
م �خ �ت �ل ��ف :ن �ق �ي��ب م �س �ت �ق �ب �ل��ي وع �ض��و
للقوات اللبنانية و 4لقوى  8آذار «على
أن يسمي املستقبل  3أو  4مهندسني
ملركز النقيب ويمنح حق املساهمة في
اختيار واحد منهم لقوى  8آذار» ،يقول
ً
أح��د امل�ط�ل�ع�ين .ه��ذا ال�ط��رح الق��ى ق�ب��وال
عند قيادات تحالف  14آذار ،لكنه قسم
تيار املستقبل .فهناك ق�ي��ادات وسطى
ف��ي ت�ي��ار املستقبل ت�ص� ّ�ر على ترشيح
رف�ع��ت س�ع��د ،ل�ك��ن ال �ق �ي��ادات العليا في
ّ
تصر على سعد خالد ،وبالتالي
التيار
إن امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى م �ش��ارك��ة  8آذار في
ت�س�م�ي��ة ال �ن �ق �ي��ب س�ت�ق�س��م ال �ت �ي��ار إل��ى
نصفني.
ف� � � � ��ي خ� � �ل� � �ف� � �ي � ��ة ه � � � � � ��ذه ال � � � �ط� � � ��روح� � � ��ات

وامل� � �ف � ��اوض � ��ات ،ك � ��ان زع� �ي ��م امل �خ �ت ��ارة
ول �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط ،ي �ق��ف م �ت��زع �م��ًا ال��دف��ة
بكاملها .ف�ه��و ،ع�ل��ى م��ا تنقل م�ص��ادر
م�ط�ل�ع��ة ،ي��رف��ض ت��رش�ي��ح رف �ع��ت سعد
وي��ؤي��د ت��رش�ي��ح س�ع��د خ��ال��د .جنبالط
أب �ل��غ م��وق�ف��ه ه ��ذا إل ��ى م��ن يعنيهم في
ت�ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل .وب�م��ا أن املستقبل لم
يحسم خ�ي��ارات��ه ب�ع��د ،ق� ّ�رر جنبالط أن
«يفرك له أذنيه» .فجأة ،بسحر ساحر،
قلب جنبالط دف��ة تحالفاته ف��ي نقابة
املهندسني في بيروت من  14آذار إلى
 8آذار ،م �س �ت �ف �ي �دًا م ��ن ل �ع �ب��ة ال �ت��واف��ق
وم ��ا ت�ح�م�ل��ه .ل�ك��ن ه��ل اق�ت�ن�ع��ت ق ��وى 8
آذار ب�ه��ذه اللعبة؟ ي�ب��دو أن ح��زب الله
ال يمانع ،فمصالحه السياسية تحكم
ع�لاق��ات��ه ال�ن�ق��اب�ي��ة ،وه��و أم��ر ينسحب
أي �ض��ًا ع�ل��ى ب��اق��ي ال�ح�ل�ف��اء م�ث��ل حركة
ّ
الحر ،ولكل منهم
أمل والتيار الوطني
«غاية في نفس يعقوب».
إذًا ،ول � �ي ��د ج� �ن� �ب�ل�اط ي �ت �ح��ال��ف م� ��ع 8
آذار إلي �ص��ال نقيب م��ن  14آذار ،يقول
امل� �ط� �ل� �ع ��ون .ال� �ن ��ائ ��ب س �ع ��د ال �ح ��ري ��ري
التقى امل��رش��ح سعد خ��ال��د ف��ي ب��اري��س.
امل�ه�ن��دس��ون ب��ات��وا أح �ج��ارًا للدومينو
بيد الزعامات الطائفية .يحلو ملسؤول
ق� �ط ��اع امل �ه �ن��دس�ي�ن ف ��ي أح � ��د األح� � ��زاب
توصيف «قطعان طائفية» للداللة على
مشهد االنتخابات في النقابة.
إزاء هذا املشهد ،لم يعد مهمًا من يربح
وم ��ن ي�خ�س��ر ف��ي م�ع��رك��ة ال �ف��رع�ين .فما
ي�ح�ص��ل ه��و ع �ب��ارة ع��ن ل�ع�ب��ة وتكتيك
انتخابي يعتمده الكبار عندما تتوافق
م�ص��ال�ح�ه��م وت �ت��آل��ف م �ي��ول �ه��م .ال أح��د
من ه��ؤالء يعير االهتمام ملا حصل في
النقابة خالل السنوات الثالث املاضية:
ّ
ت�ل��ق��ت ش��رك��ة م�ي��دغ�ل��ف ل�ل�ت��أم�ين درس��ًا
كبيرًا دفعها إلى املشاركة في مناقصات
العقد االستشفائي «بأقل مما كان عليه
عندما تعاقدت النقابة معها قبل ثالث
س� �ن ��وات .ح�ق�ق�ن��ا وف � �رًا ف��ي ال�ت�ق��دي�م��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ب �ق �ي �م��ة إج �م��ال �ي��ة ت�ص��ل
إل ��ى  10م�لاي�ين دوالر وح��اف�ظ�ن��ا على
العطاءات والتقديمات السابقة ،وزدنا
املعاش التقاعدي ،وحصلنا على فوائد
أعلى لتوظيفاتنا لدى املصارف» ،وفق
بصيبص .ب��اي ب��اي م��رح�ل��ة اإلص�ل�اح.
الحفاظ على اإلصالحات ليس أولوية
أي من الالعبني.

هل رأيتموها يا ّ
نواب أمتنا الكريمة؟
ج��رائ��دك��م وإذاع��ات �ك��م وت�ل�ف��زي��ون��ات�ك��م
ص� ّ�ورت�ه��ا .ه��ذه األم التي أبكت جميع
ً
م��ن ك ��ان ف��ي امل �ظ��اه��رة .أب�ك�ت�ن��ا خجال
م� � ��ن م� �ج� �ت� �م ��ع س � ��اق � ��ط ي� �ج ��رف� �ن ��ا ف��ي
س �ي �ئ��ات��ه ي��وم� ّ�ي��ًا م ��ن دون أن ن �غ� ّ�ي��ره.
ع� �ل ��ى ال� �ق� �ض ��اة أن ي� �ش� �ع ��روا ب �ح��رق��ة
قلب ٍّأم على اب�ن��ةٍ رأت فيها أحالمها
ّ
وآم��ال �ه��ا وك ��ل ت�ط� ًل�ع��ات�ه��ا،ل�ك��ن وحشًا
كاسرًا أرداها قتيلة من دون أن يشعر
ّ
الشرعيني
بندم أو ذن��ب .على األطباء
ّ
أب أف�ن��ى حياته
أن ي�ح��س��وا ب�ص��رخ��ة ٍ
وتصبح
لتكبر «ص�غ�ي��رت��ه» الجميلة
ّ ً
ّأم� � ��ًا ون ��اش� �ط ��ة وع ��ام� �ل ��ة ،رآه � � ��ا ج ��ن ��ة
م � ّج ً� ّ�س��دة ع �ل��ى األرضّ ق �ب��ل أن ي��راه��ا
جثة ّ
مشوهة .رأى الجنة تحت قدميها
ًّ
ّ
ال جثة تحت قدميه! أيها الجميع ،إن
ل��م ت �ش �ع��روا ب�ح�ج��م ه ��ذه امل ��أس ��اة ،إن
ل��م ت��درك��وا م��ا تعانيه ه ��ؤالء النسوة
ّ
ي��وم� ّ�ي��ًا م��ن ع��ذاب��ات ،إن ل��م تعلموا أن
«ض��رب الحبيب م��ش زب�ي��ب» ،تكونوا
ّ
ك��ل�ك��م م �ش��ارك�ين ف��ي ال �ج��ري �م��ة .ه��ؤالء
ّ
ذه�ب�ن ض�ح��ي��ة م�ج�ت�م� ٍ�ع ه�م��س بالسر
ّ
بمحنتهن ووق��ف نائيًا بنفسه بعيدًا
ع ��ن «خ�ل�اف ��ات زوج �ي ��ة خ ��اص ��ة» .ع ��ارٌ
ّ
عليكم سكوتكم ،ع� ٌ�ار علينا موتهن،
ّ
ٌ
اإلنسانية مواصلة الجريمة.
عار على
ّ
ف ��ي ع �ي��ده��ا وف� ��ي م��أس��ات �ه��ا ،ش ��رع ��وا
القانون أو ارحلوا.

سالحف المنصوري في خطر
آمال خليل
ق � � �ب� � ��ل أق � � � � ��ل م� � � ��ن ع � � � � � ��ام ،خ� ��اض� ��ت
ال � �ن� ��اش � �ط� ��ة م � �ن� ��ى خ� �ل� �ي ��ل م �ع ��رك ��ة
ل �ح �م��اي��ة ال �س�ل�ا ح��ف ال �ب �ح��ري��ة م��ن
م�خ�ط��ط س �ي��اح��ي اق �ت��رح��ت ب�ل��دي��ة
امل�ن�ص��وري تنفيذه على شاطئها
ال � � �ع � � �م� � ��وم� � ��ي .ح� � ��ال � � �ي� � ��ًا ،ت � �خ� ��وض
البلدية نفسها معركة ضد بعض
ّ
لتعد يهم ع�ل��ى الشاطئ
أق��رب��ائ�ه��ا
ال ��رم� �ل ��ي ذات� � ��ه وت �ض �ي �ي �ق �ه��م ع �ل��ى
ال �س�ل�اح��ف ال �ت ��ي ت �ق �ص��ده ل��وض��ع
بيوضها.
في عام  ،2000قررت خليل حماية
ال� �س�ل�اح ��ف ع� �ب ��ر االه� �ت� �م ��ام ب �ه��ذا
ال � �ش� ��اط� ��ئ .ب� � � ��دأت ت� ��رص� ��د ح ��رك ��ة
وص��ول�ه��ا إل��ى ال�ش��اط��ئ وم��واع�ي��د
وض� ��ع ب �ي��وض �ه��ا وأم��اك �ن �ه��ا ل�ك��ي
تحفظها من الدوس من قبل البشر
أو الحيوانات .املبادرة التطوعية
الق � �ت � �ه� ��ا ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة وش� �ج� �ع� �ت� �ه ��ا.
وف� � ��ي ع� � ��ام  2008أع� �ل� �ن ��ت وزارة
ال �ب �ي �ئ��ة ش��اط��ئ ا مل �ن �ص��وري ح�م��ى
ل� �ل� �س�ل�اح ��ف ال� �ب� �ح ��ري ��ة ب� �م ��رس ��وم
ب �ل��دي ح�م��ل ال��رق��م  ،2008/7ب�ن� ً
�اء
على كتاب رفع من البلدية.

وق ��د ات �ه��م رئ �ي��س ال �ب �ل��دي��ة ري��اض
زب � � � ��د اث � � �ن� �ي��ن م � � ��ن ع � ��ائ � �ل � ��ة خ �ل �ي ��ل
باستغالل قرب عقارات يملكونها
م ��ن ال� �ش ��اط ��ئ ،ف� � ّ
�أج� ��روا ج � ��زءًا م��ن
ال� �ع � �ق ��ار  563ألش � �خ� ��اص آخ ��ري ��ن
ل��زراع�ت��ه ،ل�ق��اء ب��دل م��ال��ي .والعقار
تابع ألمالك خزينة الدولة ،ويمتد
ع �ل��ى ج ��زء م��ن ال �ش��اط��ئ ب�م�س��اح��ة
أكثر من عشرة آالف متر مربع.
ل�ك�ن�ه��ا ل�ي�س��ت ا مل �ع��ر ك��ة األو ل ��ى في
م�ي��دان ح�م��ى ال�س�لاح��ف .ف��ي شهر
آذار ال�ف��ائ��ت ،ق��دم��ت خليل شكوى
إل� ��ى وزارة ال �ب �ي �ئ��ة ض ��د ا ل �ب �ل��د ي��ة
بتهمة التخطيط لتنفيذ مشاريع
س�ي��اح�ي��ة ع�ل��ى ال�ش��ا ط��ئ ،م��ا يمثل
خ � �ط� ��رًا داه � �م � ��ًا ع� �ل ��ى ا ل� �س�ل�ا ح ��ف.
ب� � � ��ال � � � �ت� � � ��زام� � � ��ن ،خ� � � ��ا ض� � � ��ت ح� �م� �ل ��ة
ت�ض��ام�ن�ي��ة ع�ل��ى م��وا ق��ع ا ل�ت��وا ص��ل
االج�ت�م��اع��ي .وف�ي�م��ا ن�ف��ت ا ل�ب�ل��د ي��ة
وج � � ��ود أي ن� �ي ��ة ل ��د ي� �ه ��ا ف� ��ي ه ��ذا
الصدد ،مقتصرة في أعمالها على
ت�ن�ظ�ي��ف وت��وس�ي��ع امل��دخ��ل امل��ؤدي
إل� ��ى ال� �ش ��اط ��ئ ،ت �ب�ي�ن أن امل �خ �ط��ط
ي �س �ت �ه��دف ال �ب �س �ت ��ان ا ل� ��وا ق� ��ع ف��ي
العقار  567امل�ج��اور ا ل��ذي يفصله
ع ��ن ال �ش��اط��ئ س� ��ور أ س �م �ن �ت��ي ،إذ

ا س� �ت� �ث� �م ��ره ش� �خ� �ص ��ان م� ��ن م��ال �ك��ه
مل� ��دة  30ع ��ا م ��ًا واس �ت �ح �ص�ل�ا ع�ل��ى
ت ��راخ� �ي ��ص م� ��ن ال �ت �ن �ظ �ي��م امل ��دن ��ي
لتشييد ب�ن��اء خ��اص .ال�ت��راخ�ي��ص
ا ل� � �ت � ��ي وا ف � � �ق � ��ت ع� �ل� �ي� �ه ��ا ال� �ب� �ل ��دي ��ة
س��ر ع��ان م��ا أ ب �ط �ل��ت ،ب �ع��دم��ا ت�ب�ّي�نّ
أن امل �س �ت �ث �م� َ�ري��ن ي �ن��وي��ان ت�غ�ي�ي��ر
وج�ه��ة ا س�ت�خ��دام�ه��ا ل�ب�ن��اء مسبح
سياحي .بعد كشف أجراه فريقان
م ��ن ا ل �ت �ن �ظ �ي��م امل ��دن ��ي وال � � � ��وزارة،
أ ع�ل��ن ن�ه��ا ي��ة ا ل�ع��ام امل��اض��ي سحب
ا ل�ت��راخ�ي��ص وإي �ق��اف ال�ب�ن��اء تحت
أي وجهة كانت.
اآلن ،ح � ��ان دور ال �ب �ل ��دي ��ة .ت�ق��دم��ت
بشكوى أم��ام وزارة البيئة تطالب
فيها ب��إزال��ة ال�ت�ع��دي على الشاطئ
ال �ع �م��وم��ي .ال �ش �ك��وى س�ب�ق�ه��ا ك�ت��اب
رف ��ع إل ��ى ق��ائ�م�ق��ام ص ��ور وم�ح��اف��ظ
ال �ج �ن��وب ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن ،ش��ارح��ًا
ك �ي��ف أن ق �ض��م ج� ��زء م ��ن ال �ش��اط��ئ
ال��رم�ل��ي وف�ص�ل��ه ب�س�ي��اج وتحويله
إلى أرض زراعية أدت جميعها إلى
تضييق املساحة التي تتحرك فيها
السالحف لتضع بيوضها .وينتظر
زبد أن ترسل الوزارة فريقًا للكشف
ّ
التعدي ،تمهيدًا إلزالته.
على

