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ـفي من الواجب

بعلبك في عني العاصفة (أ ف ب)

ل �ك��ن ب �ع��ض م �ت �ط��وع��ي ال ��دف ��اع امل ��دن ��ي ت��وج �ه��وا
عبر وس��ائ��ط ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي إل��ى السكان
طالبني منهم البقاء في منازلهم ،خشية من وقوع
حوادث تعوق عملهم في فتح الطرقات األساسية.
وك��ان��ت الف �ت��ًا ف��ي م��دي�ن��ة ب�ع�ل�ب��ك (رام� ��ح حمية)
االزدح � ��ام ف��ي ش ��وارع ال �س��وق ال��داخ�ل�ي��ة ب��ال�ق��رب
م��ن ال�س��راي��ا وال�س��وق ال�ت�ج��اري ،وح�ص��ول أربعة

ح��وادث اصطدام لسيارات بالعوائق األسمنتية
التي وزعتها البلدية منذ أيام في املدينة بعد قرار
«مجلس األمن الفرعي في بعلبك» .رئيس بلدية
لدواع
بعلبك حمد الحسن رأى أن العوائق جاءت
ٍ
أمنية استثنائية ه��ذه ال�ف�ت��رة ،مبديًا استعداده
لطلي البلوكات باللون الفوسفوري حتى يتسنى
رؤيتها.

العاصفة الثلجية قطعت أوصال القرى املترامية
ف��ي س �ف��وح السلسلة ال�ش��رق�ي��ة وال �غ��رب �ي��ة ،من
عيناتا ودير األحمر وبرقا وبشوات واليمونة،
إضافة إلى الخريبة والخضر ،حيث عزلت هذه
القرى بالكامل .أما في القرى األكثر ارتفاعًا فلم
تتمكن ج��راف��ات البلديات م��ن اللحاق بسرعة
تساقط الثلوج على م��دى س��اع��ات ي��وم أم��س،

فكانت تفتح لوقت قليل وم��ن ثم تعود لتقفل
بالنظر إلى كثافة الثلوج .الطالب لم ينتظروا
«ت�ع�م�ي�م��ًا م ��ن وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ل�ل�ت�ع�ط�ي��ل ،فقد
أصدرت ألكسا تعميمها والعطلة ليوم االثنني
املقبل».
في زحلة والبقاع األوس��ط (نقوال أبورجيلي)،
ب��دأت ال�ح��رك��ة طبيعية ص�ب��اح��ًا ،وم��ع اش�ت��داد
ال �ع��اص �ف��ة ال �ث �ل �ج� ّ�ي��ة ع �ن��د س ��اع ��ات ال �ظ �ه �ي��رة،
ت��راج�ع��ت ح��رك��ة امل ��رور ،وأق�ف�ل��ت معظم املحال
ّ
ّ
والصناعية في املدينة أبوابها ،في
التجارية
وقت غمرت فيه املياه مدخلها الشرقي بسبب
انسداد مجاري الصرف الصحي ،ما أدى إلى
ّ
ميكانيكية.
ت�ع� ّ�رض بعض ال�س�ي��ارات ألع�ط��ال
ووقع حادث سير على جسر النملية في ضهر
البيدر بني  10سيارات أدى إلى انقطاع السير
لساعات.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الجنوبيون (آمال
خليل) هبوب العاصفة ،فوجئوا بيوم مشمس
ج��زئ �ي��ًا ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي امل �ن��اط��ق ال�س��اح�ل�ي��ة
وامل �ن �خ �ف �ض��ة .ص �ح��و اس �ت �م��ر ح �ت��ى س��اع��ات
م��ا ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ،س�م��ح ل�ل�م��واط�ن�ين ب��اس�ت�ع��ادة
ح �ي��ات �ه��م ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،ف �ي �م��ا اس �ت �م �ت��ع ال �ط�لاب
بعطلة سهلة امل �ن��ال .ل�ك��ن ال �ي��وم األول ل��م يمر
على خير تمامًا ،فقد حولت األمطار الغزيرة
ب �ع��ض ال � �ش� ��وارع وال� �ط ��رق ��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة إل��ى
بحيرات ،وإن ك��ان االستنفار ال��ذي التزمت به
اتحادات البلديات وقوى األمن الداخلي لفتح
ال �ط��رق��ات وت �ن �ظ �ي��ف أق �ن �ي��ة امل� �ي ��اه ،س��اه��م في
تخفيف زح�م��ة السير .مقر محافظة الجنوب
شهد ت��واف�دًا لعدد من رؤس��اء البلديات الذين
طالبوا بتزويدهم باملعدات والجرافات الالزمة
لتوسيع ط��رق��ات األودي ��ة ال�ت��ي تجمعت فيها
ال �س �ي��ول واألت ��رب ��ة .وت� ��رأس م�ح��اف��ظ ال�ج�ن��وب
اجتماعًا تم التركيز فيه على الطريق الرئيسية
ال�ب�ح��ري��ة ال س�ي�م��ا ف��ي ق �ض��اء ال��زه��ران��ي ال��ذي
تصب فيه مياه األن�ه��ار وم�ج��اري األم�ط��ار من
املناطق املرتفعة حتى تصرف ضمن عبارات
ال�ب�ي�س��اري��ة وال�ص��رف�ن��د وخ �ي ��زران .وب�ح��ث في
سبل منع فيضان مشروع الليطاني الذي يمر
ف��ي ال�ب�ل��دات الساحلية وي�ط��وف على البيوت
والطرقات املجاورة.
وكانت اتحادات محافظتي الجنوب والنبطية
والقائمقامني في صور وحاصبيا ومرجعيون
ق� ��د ت� ��واف � �ق� ��وا ع� �ل ��ى خ� �ط ��ة ان� �ت� �ش ��ار مل��واج �ه ��ة
العاصفة التي وصلت بأقل حدة .رئيس بلدية
صيدا محمد السعودي أعلن أن دوري��ات فرق
ال� �ط ��وارئ وورش ال �ب �ل��دي��ة م�س�ت�ن�ف��رة مل��واك�ب��ة
تطورها ف��ي اليومني املقبلني .وك��ان��ت الثلوج
ق��د أقفلت ال�ط��ري��ق ب�ين شبعا وراش �ي��ا ال��وادي
وعملت فرق وزارة األشغال على فتحها.
شارك في اإلعداد :عبد الكافي الصمد،
نقوال أبو رجيلي ،روبير عبدالله ،أمال خليل،
رامح حمية وداني األمني

ــام القضاء بـ«حصانة»!
امل �ب��دأ ه ��ذا دور ال�ن�ي��اب��ات ال�ع��ام��ة أص��ال��ة ،التي
«ل�ه��ا» أن تتحرك م��ن تلقاء نفسها .ه��ذا حصل
ً
ّ
وتحرك النائب العام املالي القاضي عدنان
فعال،
إب��راه�ي��م ،وال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ل��دى دي ��وان املحاسبة
ف ��وزي خ�م�ي��س .ب�ع��د ط��وف��ان امل �ي��اه ف��ي أك�ث��ر من
منطقة األسبوع الفائت.
أي ��ن أص �ب��ح ه ��ذا ال� �ح ��راك؟ ع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن
ال �ك �ت��ب ال �ت��ي أرس �ل �ه��ا ال �ق��اض �ي��ان إل ��ى وزارت � ��ي
األشغال وامل��ال ،إضافة إلى الجامعة اللبنانية،
لم ُي� ّ
�رد عليها بعدّ .
مر نحو أسبوع دون رد من
ال �ج �ه��ات امل ��ذك ��ورة .ت�ب��ري��ر ذل ��ك ي�م�ك��ن أن ي�ك��ون
«ال ��روت�ي�ن اإلداري» .ه ��ذا م �ف �ه��وم ف ��ي ال �ح��االت
ال �ع��ادي��ة ،م�م�ك��ن ،ل�ك��ن أن يبقى ال��روت�ين روتينًا
في ظل حاالت الطوارئ ُيصبح غير مفهوم ،أقله
م��ن قبل امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن ه��درت كراماتهم على
الطرقات ،واملهددون اليوم بمزيد من الذل مع كل
عاصفة.

ّ
ثمة مستجد في القضية .فبعد سجال الفساد
بني العريضي والصفدي ،طلب القاضي إبراهيم
إيداعه نسخة عن املؤتمر الصحافي الذي عقده
ال��وزي��ر األول ،وكذلك ال��رد ال��ذي أدل��ى به الوزير
الثانيُ ،ليصار ف��ي ض��وء تفريغهما إل��ى إج��راء
م��ا ي �ل��زم .ح�ت��ى ي��وم أم��س ل��م ي�ك��ن ال �ـ«س��ي دي»
(ال� �ق ��رص امل ��دم ��ج) ل�ل�ت�س�ج�ي�لات ق ��د وص ��ل إل��ى
النيابة العامة .القاضي ّ
«جدي في هذه القضية
إل��ى أبعد ال �ح��دود» .مسألة اس�ت��دع��اء الوزيرين
إلى العدلية لالستماع إليها «واردة بقوة ...ألن
من أدلى بكل تلك املعلومات كانا هما شخصيًا
ول �ي��س أح � �دًا س��واه �م��ا م��ن امل��وظ �ف�ي�ن» .البعض
يقول إن ال��وزي��ري��ن يمكنهما أن ال يحضرا إلى
ال �ق �ض��اء ،إذ يتحصنان ب�ـ«ال�ح�ص��ان��ة ال��وزاري��ة
والنيابية م�ع��ًا» .ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ليس بإمكان
ال�ق�ض��اء أن يجبرهما على ال�ح�ض��ور ،فالطبقة
ال �س �ي��اس �ي��ة ه ��ي ال �ت��ي ت �ض��ع ال �ق��وان�ي�ن وت �ش� ّ�رع

نصوصها ،وهي من جعلت من الحصانة ّ
مطية
فساد يصعب على القضاء القفز فوقها.
م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،ت�ن�ت�ظ��ر ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ل��دى
دي��وان املحاسبة ّ
رد وزارة األشغال بعد الكتاب
ال ��ذي وج�ه�ت��ه إل�ي�ه��ا ي��وم االث �ن�ين امل��اض��ي .إنها
«البيروقراطية اإلداري��ة» املريبة عينها .مصادر

تردد أن اتصاالت حصلت بين الوزرات
المعنية ومراجع سياسية كبيرة
ال� ��دي� ��وان ت� �ق ��ول إن� ��ه «ال س �ل �ط��ة ج �ب��ري��ة ل��دي�ن��ا
الس �ت��دع��اء ال� � ��وزراء ،ل�ك��ن ف��ي ح ��ال اس�ت��دع��ائ�ه��م
ي �م �ّك �ن �ه��م أن ي� �ح� �ض ��روا ب �ط �ي �ب��ة خ� ��اط� ��ر ،وإن
تمنعوا فيستفيدون من الحصانة التي تحصر
م �ح��اك �م �ت �ه��م أم � � ��ام امل �ج �ل ��س األع � �ل� ��ى مل �ح��اك �م��ة

ال��رؤس��اء وال ��وزراء ح�ص�رًا»ُ .ي��ذك��ر أن العريضي
وال �ص �ف��دي ي�س�ت�ف�ي��دان م��ن ح �ص��ان��ة م��زدوج��ة،
حصانة الوزارة والنيابة ،وفي لبنان درج العرف
(ال�س�ي��اس��ي) على ع��دم رف��ع الحصانة ع��ن أح��د،
حتى وإن استوجب ذلك ،إال في حال رفع الغطاء
ال �س �ي��اس��ي ع ��ن امل �ع �ن��ي .خ �ل�ال األي � ��ام امل��اض �ي��ة،
ت��ردد أن ات�ص��االت حصلت بني ال��وزرات املعنية
وم��راج��ع سياسية ك�ب�ي��رة ،بغية إي �ج��اد مخرج
قضائي ،و«يبدو أن لدى هذه املراجع ّ
نية لفتح
امللفات والسير ب�ه��ا» .كثيرة ه��ي األس�م��اء التي
ج��رى تداولها أخيرًا في ما خص األش�غ��ال ،من
شركات ومتعهدين ومهندسني ،وبعض هؤالء
م��ن أص�ح��اب ال�ن�ف��وذ ال��ذي ي ��وازي تقريبًا نفوذ
بعض ال� ��وزراء .يخشى البعض ال�ي��وم أن تنأى
املحاسبة بنفسها ع��ن ك��ل ه ��ؤالء ،لتحل أخيرًا
ع�ل��ى م��وظ�ف�ين ص �غ��ار ،ي�ك��ون��ون ب�م�ث��اب��ة «كبش
محرقة» كما يحصل دائمًا.

