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على الغالف

العريضي  VSالصفدي انفتح مجرور الفساد  ...ف
تبادل الوزيران في
حكومة تصريف األعمال
غازي العريضي ومحمد
الصفدي االتهامات بالفساد
على خلفية «الطوفان».
فأعلن العريضي أن وزارة
املال لم تستجب لتنظيف
املجاري ألنه لم ّ
يغط
ّ
تعديات الصفدي على
القوانني واالمالك ّ
العامة
البحرية ،في حني رأى
الصفدي أن هجوم ّوزير
االشغال سياسي ،متهمًا
العريضي بأنه يظهر نفسه
كأنه وزير مثالي
بسام القنطار
ك� � ��ان ي �م �ك��ن وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال ال �ع��ام��ة
وال� �ن� �ق ��ل غ� � ��ازي ال �ع ��ري �ض ��ي أن ي�خ�ت��م
م ��ؤت� �م ��ره ال� �ص� �ح ��اف ��ي ،أم� � ��س ،ب�ج�م�ل��ة
واح � ��دة «ب�ص�ف�ت��ي وزي� ��ر م��ؤت �م��ن على
األم�ل��اك ال �ع��ام��ة ف �س��وف أح �ي��ل امل�ل�ف��ات
التي ذكرتها وتنطوي على فساد أكيد
على القضاء املختص» .لكن العريضي
ل ��م ي�ف�ع�ل�ه��ا س��اب �ق��ًا ول ��م ي�ف�ع�ل�ه��ا اآلن.
اكتفى بتوجيه سهامه يمينًا ويسارًا،
م�س��ددًا بشكل رئيسي على وزي��ر امل��ال
محمد الصفدي .وقبل دقائق من إنهاء
مؤتمره الصحافي ،ق��ال العريضي ما
ي�خ�ت��زل ك��ل األم ��ر« :ل�ي��س م�ج��ال عملي
ومسؤوليتي فضح شبكات املصالح
وت��رك �ي �ب �ت �ه��ا!» .وردًا ع �ل��ى س� ��ؤال عما
إذا ك��ان ف��ي ص��دد طلب رف��ع الحصانة
ع ��ن ال �ص �ف��دي ،ق � ��ال« :ل �س��ت ف ��ي وارد
السجال والخالف مع أح��د ،وقيل كالم
ك �ث �ي��ر ،وه � ��ذه ه ��ي أج ��وب �ت��ي ع �ل �ي �ه��ا»،
مضيفًا« :كل ما قلته يعرفه املسؤولون

وت� �ص ��رف ��ت ح� �ي ��ث ي� �ج ��ب أن أت� �ص ��رف
ب �م��ا ت �ق �ت �ض �ي��ه امل �س ��ؤول �ي ��ة واألم� ��ان� ��ة،
واض� �ط ��ررت إل ��ى ق ��ول م��ا ق�ل�ت��ه ب�ع��دم��ا
خرجت األمور إلى العلن».
ك �ي��ف ت �ف �س��ر ع� �ب ��ارة «خ ��رج ��ت االم� ��ور
ال ��ى ال �ع �ل��ن»؟ ال �ج��واب ب�س�ي��ط .الطبقة
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ال � �ل � �ب � �ن ��ان � �ي ��ة م �ت �ك ��ات �ف ��ة
ومتضامنة في ما بينها ،إال في حاالت
ن � ��ادرة ي �ج��ري ف�ي�ه��ا اس �ت �خ��دام م�ل�ف��ات
«ال �ف �س��اد» ف��ي م �ع��ارك رف ��ع امل�س��ؤول�ي��ة
واملناكفات.
ق��دم العريضي خ�لال املؤتمر «اعتذاره
الشخصي والرسمي في موقع ّ
تحمل
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة إل � ��ى ج �م �ي��ع ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين
ع� ّ�م��ا ح�ص��ل ي��وم األرب �ع��اء امل��اض��ي من
ف �ي �ض��ان��ات وس� �ي ��ول ج � ��راء االم� �ط ��ار»،
ّ
«تحمل املسؤولية التي تقع على
مؤكدًا
وزارة األشغال».
وش ��رح ال�ع��ري�ض��ي ب��داي��ة اإلش �ك��ال مع
الوزير الصفدي ،وق��ال إن��ه« :في  3أيار
طلب م��ن ال�ص�ف��دي تسهيل االم ��ور في
امللفات امل�ق� ّ�رة م��ن مجلس ال ��وزراء منذ
عام  ،2012وامل��ال موجود ،وليس لهذه
امل �ل �ف ��ات ع�ل�اق ��ة ب �ت �ص��ري��ف االع � �م� ��ال»،
م��وض �ح��ًا «ف ��ي ع ��ام  2013ل��دي �ن��ا 122
مليار ل�ي��رة للصيانة ف��ي ق��رار ملجلس
ال� ��وزراء ( ،)...وق�ل��ت إن��ي ل��ن أذه��ب إلى
ت�ن�ف�ي��ذ أي م �ش��روع ج��دي��د خ ��ارج ق��رار
مجلس ال��وزراء ،وكان الوزير الصفدي
م� �ت� �ج ��اوب ��ًا ،وع� �ن ��د م � �غ ��ادرت ��ي ج�ل�س��ة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ق ��ال ل ��ي :س��أرس��ل لك
معاملة أرج��و االه�ت�م��ام بها .فقلت له:
أن��ا ح��اض��ر .وف��ي  7أي ��ار حصلت على
توقيع الصفدي بخصوص م��ا طلبته
لجهة السير باملعاملة الرقم  66الصادر
في  .»2012/9/5أضاف «إال أنه جاءني
كتاب من وزير املال في  2أيلول مع عدم
املوافقة ،علمًا بأننا كنا قد استدعينا
املعنيني بهذه امللفات وبدأنا العمل قبل
أن تأتي ع��دم املوافقة .مل��اذا املوافقة ثم
العريضي
الرفض فجأة؟» .هنا يكشف ّ
قصته« :الصفدي قال إنه لن ّيوقع على
أي معاملة ل�ل��وزارة إال إذا وق�ع��ت على
مخالفاته في البربارة والزيتونة باي».
إذًا ،بحسب العريضي ،رفض الصفدي
اإلفراج عن االموال ألن العريضي رفض
ط �ل �ب��ات��ه ال� �خ ��اص ��ة ،وق � ��ال ال �ع��ري �ض��ي:

«ل�ه��ذه االس �ب��اب ك��ل االم ��وال امل��وج��ودة
ف ��ي وزارة االش� �غ ��ال ف ��ي  2013ه ��ي 3
م�ل�ي��ارات و 775مليونًا ،وك��ل م��ا وصل
م ��وث ��ق» .وأش � ��ار ال ��ى أن �ن��ا «ط�ل�ب�ن��ا من
ال�ش��رك��ات ال��ذه��اب ال��ى العمل م��ن دون
قرار املالية وأتحمل هذه املسؤولية».
وأوضح العريضي أنه طلب من مجلس
ال ��وزراء تجديد العقد ال��رض��ائ��ي ال��ذي
وض� ��ع ع� ��ام  ،2007وأن � ��ه أرس � ��ل ك�ت��اب
تجديد العقود .لكن وزير املال اعترض
على ذلك ،علمًا بأنه كان وزيرًا لألشغال
عندما أبرمت هذه العقود ،ولم يتغير
شيء في هذا امللف خالل عهده وبعده
إال ال�ت��وق�ي��ع .وب��رر ال�ص�ف��دي اعتراضه
بالقول إن هذا امللف «يوجد فيه سرقة
ب�ـ 2م�ل�ي��ار» .فسأل العريضي الصفدي
ّ
«أنت سرقت أم غطيت السارقني؟ وماذا
فعلت م �ع �ه��م )...(،وأن ��ت ال ��ذي ق�ل��ت لي
عندما سلمتني ال��وزارة انتبه السرقة

من الباب حتى آخر املبنى؟».
وكشف العريضي أن��ه أرس��ل كتابًا عن
م��وض��وع م��اري �ن��ا ض�ب�ي��ة ال �ت��ي تشهد
ف �ي��اض��ان��ات ،ف �ك��ان ال� ��رد ب��ال��رف��ض من

العريضي ّيتهم
الصفدي بأنه عرقل
صرف األموال ألن وزارة
األشغال لم توافق
على مخالفات ارتكبها

وزارة امل � � � ��ال« ،وف � � ��ي أي � �ل� ��ول امل ��اض ��ي
ً
ن�ب�ه��ت م��ن أن ال�ب�ل��د س �ي �غ��رق» ،س��ائ�لا
«مل ��اذا ح�ص��ل م��ا ح�ص��ل ف��ي  7أي ��ار و2
أيلول ،وما هي املعاملة التي قال وزير
املالية أنه سيرسلها إل� ّ�ي ويرجو مني
االهتمام بها؟».
وأع�ل��ن العريضي أن الصفدي «ارتكب
مخالفة ف��ي ال�ب��رب��ارة وب�ن��ى م�ي�ن� ً
�اء من
دون ترخيص وم��ن دون إج ��ازة ،وهو
الوزير املسؤول عن هذا األم��ر» ،كاشفًا
أن��ه «ف��ي  24أي ��ار تسلمت م�ع��ام�ل��ة من
الصفدي مع الخرائط الكاملة للميناء،
ّ
وم��وق�ع��ة م��ن ال�ص�ف��دي ،وك��ان املطلوب
إس�ن��اد امل�ي�ن��اء بمكعبات رم��ادي��ة ،وأي
موافقة تصدر من جهتي يعني املوافقة
على املخالفة ،وطبعا أنا لم أوافق».
ّ
وأش � ��ار ال ��ى أن ��ه «م �ن��ذ ت�س��ل�م��ي وزارة
االش �غ��ال ج��اء ن��ي أش �خ��اص طالبوني
ب �ت ��وق �ي ��ع م � �ش� ��روع ف� ��ي زي� �ت ��ون ��ة ب ��اي

ّ
نفق الكوكودي مرشح للطوفان مجددًا؟ (أرشيف ــ مروان طحطح)

أوساخ طوفان «الكوكودي» :روايات غير مكتملة
بعد أقل من  24ساعة
تصل عاصفة جديدة إلى
لبنان .األمر لن يكون عاديًا
في نفق الكوكودي (نفق
املطار) .هناك ،األتربة
واألوساخ ال تزال ّ
تسد مسالك
تصريف املياه ومجاريه .قد
يطوف مجددًا؟ السجال بني
مختلف الجهات ّاملعنية
بهذا امللف لم ينظف
األوساخ ،بل زادها .تعقيدات
هذا امللف ّ
فجرها أمس وزير
األشغال غازي العريضي،
بوجه مجلس اإلنماء واإلعمار
وشركة MEAS

محمد وهبة
ق �ب��ل  24س ��اع ��ة ع �ل��ى ان �ع �ق��اد جلسة
لجنة األشغال النيابية العامة بشأن
قضية «طوفان» الشوارع يوم األربعاء
امل ��اض ��ي ،ق � � ّ�رر وزي � ��ر األش� �غ ��ال غ ��ازي
العريضي أن يكشف عن بعض حقائق
«الطوفان العظيم» وخفاياه في نفق
«ال� �ك ��وك ��ودي» .ال �ع��ري �ض��ي ك �ش��ف عن
الكثير مما ك��ان يخفيه .خطوته هي
ً
محاولة قلب الطاولة على الجميع بدال
من أن يصبح «املشتبه فيه» رقم واحد
في هذه القضية ،ودفعًا لتحميله كامل
املسؤولية.
رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة األش� � �غ � ��ال ال �ن �ي��اب �ي��ة
محمد قباني ،يعتقد أن العريضي
استبق جلسة ّاللجنة «وأض��اء على
القضية بما يؤثر على الجلسة ،لكن
إذا كانت هناك اعتمادات للصيانة،
ي �ج��ب أن ت �ك��ون ل �ه��ا األول� ��وي� ��ة ق�ب��ل
ال� ��زف� ��ت» .أم� ��ا وزي � ��ر األش � �غ� ��ال ،ف�ق��د
اخ �ت �ص��ر م �ش �ه��د ال� �ط ��وف ��ان ب�ج�م�ل��ة
واح � � � ��دة ف � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ره ال �ص �ح ��اف ��ي
أم� � ��س« :ت� �ق ��ري ��ر ش ��رك ��ة  MEASع��ن
إج � ��راء ال �ص �ي��ان��ة ك � ��ذب» .ه ��ل رواي ��ة
العريضي هي الحقيقة الكاملة؟ هل
ان�ق�ل�ب��ت ال �ط��اول��ة ع �ل��ى «ال�ل�ائ �م�ي�ن»،
أم أن امل �ش �ه��د ي�خ�ف��ي م��ا ه��و أب �ع��د؟
ه ��ل س �ت �ط��وف م � � ّ�رة ث��ان �ي��ة ف ��ي ن�ف��ق

ال� �ك ��وك ��ودي م ��ع اق � �ت� ��راب ال �ع��اص �ف��ة
«الكسا»؟

رواية العريضي
رف � ��ض ال� �ع ��ري� �ض ��ي ن� �ش ��ر أي وث �ي �ق��ة
م� ��ن ت� �ل ��ك ال� �ت ��ي ل � � � ّ�وح ب� �ه ��ا أم � ��س ف��ي
مؤتمره الصحافي عن قضية صيانة
م � �ج� ��اري ت� �ص ��ري ��ف م � �ي� ��اه األم � �ط� ��ار،
وبينها «ال�ط��وف��ان العظيم» ف��ي نفق
الكوكودي .هذا األخير استحوذ على
ّ
حصة كبيرة من كالم العريضي الذي
قال« :ال عالقة ل��وزارة األشغال في ما
حصل في نفق املطار» ،مشيرًا إلى أن
تلزيم صيانة املطار يقوم به مجلس
اإلنماء واإلعمار «الذي يقتطع مبلغًا
م��ن م��وازن��ة وزارة األش�غ��ال ،لكنه هو
ّ
م��ن ي �ل��زم ال�ع�ق��د وي��وق�ع��ه م��ع امل�ل�ت��زم.
وه ��ذا م��ا ح�ص��ل م��ا ش��رك��ة .»MEAS
تضيف رواي��ة العريضي أنه اعترض
ّ
«فليتحمل املسؤولية
على هذا األم��ر
من يقوم بالتلزيم ال وزارة األشغال،
ال� �ت ��ي ال ي �ت �ب��ع ل �ه��ا م �ج �ل��س اإلن� �م ��اء
واإلع� � �م � ��ار ...ل �ق��د ط �ل �ب��ت ف ��ي مجلس
ال� ��وزراء إج ��راء مناقصة دول �ي��ة ،وق��د
رف��ض الجميع .طلبت ه��ذا األم��ر م� ّ�رة
ثانية ولم ّ
يحرك أحد ساكنًا».
وي� � ��روي ال �ع��ري �ض��ي أن� ��ه ط �ل��ب ت �ق��اري��ر
ب�م��ا ح�ص��ل ل�ج�ه��ة ط��وف��ان ن�ف��ق امل�ط��ار
م��ن :ال �ط �ي��ران امل��دن��ي ،ال�ش��رك��ة امللتزمة

رياض األسعد:
حتى ظهر أمس لم
تجر أي صيانة لمسالك
ِ
الكوكودي ومجاريه

 ،MEASواملتعهد (ال�ج�ن��وب لإلعمار)،
ف�ي�م��ا ه �ن��اك ف��ري��ق ل �ل��وزارة ي�ع�م��ل على
األرض» .لكن تبينّ للعريضي أن «كتاب
 MEASع ��ن ص �ي��ان��ة ن �ف��ق ال �ك��وك��ودي
ه ��و ك� ��ذب .ف��امل�ت�ع�ه��د أب �ل �غ �ن��ي أن ��ه ق � ّ�دم
عرضًا ألعمال الصيانة ،لكن الشركة لم
توافق عليه ،وعندما تكشفت املصيبة
ط �ل �ب��ت  MEASم ��ن ال �ج �ن��وب ل�لإع �م��ار
أن يغطيها ،لكنه رف ��ض» .وف��ي ال��واق��ع
«خ�ل�ال  5س�ن��وات و 3أش�ه��ر ل��م تحصل
أي مناقصة مع الشركة».

صراع التلزيم
ه ��ذه ه��ي ب��اخ�ت�ص��ار رواي� ��ة ال�ع��ري�ض��ي
ملا حصل في نفق الكوكودي .رواي��ة لم
تشر ب��أي كلمة إل��ى الشركة التي تدير

 MEASوه � ��ي ش ��رك ��ة ط � �ي� ��ران ال �ش ��رق
األوس� ��ط «م �ي��دل إي �س��ت» ،ب��ل ذه ��ب في
اتجاه تحميل مجلس اإلنماء مسؤولية
ما حصل .لكن الواقع أن ملجلس اإلنماء
واإلعمار رواي��ة مختلفة تضيف بعض
ال �ت �ف��اص �ي��ل إل � ��ى م� ��ا ق ��ال ��ه ال �ع��ري �ض��ي
ّ
وتقدمه بطريقة ثانية .فبحسب مصادر
ف��ي املجلس ،إن موازنته تتضمن بندًا
خاصًا اسمه «صيانة املطار» وموازنته
ت��اب�ع��ة ل��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،وق ��د ربحت
ش� ��رك� ��ة  MEASع� �ق ��د ص� �ي ��ان ��ة امل� �ط ��ار
ب �م �ن��اق �ص��ة ،ل �ك��ن اع� �ت ��راض ال�ع��ري�ض��ي
ومطالبته بإجراء مناقصة دولية دفعا
األم ��ور إل��ى ن�ق��اش ف��ي مجلس ال ��وزراء
الذي لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن ،فيما
ّ
ك ��ان رأي امل�ج�ل��س «أن ال ت �ل��زم صيانة
محاذير
املطار لشركة أجنبية؛ ألن هناك
ّ
لهذا األم��ر .فعند أي حدث ما أو خضة
أو حرب ،تهرب الشركات األجنبية فورًا،
وهو ما حصل مع أكثر من مؤسسة في
ل�ب�ن��ان خ�ل�ال ح��رب ت �م��وز ،وب��ال�ت��ال��ي ال
يمكن تسليم مرفق عام وحيوي لشركة
أج�ن�ب�ي��ة ،وه��و أم��ر ل��م ت�ق��م ب��ه أي دول��ة
ف��ي ال �ع��ال��م» .وب �م��ا أن م�ج�ل��س ال� ��وزراء
«ل ��م ي�ب�ل�غ�ن��ا ب ��أي ت �غ �ي �ي��رات ف�ي�م��ا ك��ان
ال �ن �ق��اش دائ � �رًا ب �ش��أن ص�لاح �ي��ة ت�ل��زي��م
ص�ي��ان��ة امل �ط ��ار ،ل��م ي �ك��ن أم��ام �ن��ا س��وى
خيار تجديد العقد مع الشركة امللتزمة
حفاظًا على تسيير املرفق العام».

