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تقرير
ّ
حدد رئيس محكمة املطبوعات القاضي روكز رزق تاريخ الثالث من شباط املقبل موعدًا
للنطق بالحكم في الدعويني املرفوعتني من قبل شركة «سبينيس» ومديرها التنفيذي ّمايكل
رايت على الوزير السابق شربل نحاس .فهل سيشهد هذا التاريخ حكمًا قضائيًا ّ
يكرس الحق في
ّ
ّ
التشهير «املوثق» عندما يتعلق األمر بقضايا الشأن العام ،كما هو طموح نحاس؟

شربل نحاس:

أريد البراءة ...وأكثر
مهى زراقط
خ��اب أم��ل ال��وزي��ر ال�س��اب��ق ش��رب��ل نحاس
أم � ��س ،إذ ل ��م ُي� �ت ��ح ل ��ه أن ي �ل �ت �ق��ي امل��دي��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ش��رك��ة «س �ب �ي �ن �ي��س» م��اي�ك��ل
راي ��ت ل�ي�ت�ع� ّ�رف إل �ي��ه وج �ه��ًا ل��وج��ه خ�لال
ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ج�ل�س��ات محاكمته
بتهم ال�ق��دح وال � ّ
�ذم وال�خ�ب��ر ال �ك��اذب .لكن
ّ
ً
املفاجأة تمثلت في حضور  13عامال من
ع� ّ�م��ال «ش��رك��ة س�ب�ي�ن�ي��س» ،املتضامنني
م��ع م��دي��ر ش��رك�ت�ه��م .رف �ع��وا الف �ت��ات ضد
ن �ح��اس ،ووق �ف��وا أك�ث��ر م��ن ث�ل�اث س��اع��ات
تحت املطر عند مدخل قصر العدل.
«م��ن يجب محاكمته ه��و ّ أن��ت ي��ا معالي
الوزير لتغاضيك عن الغش والتزوير في
ان�ت�خ��اب��ات نقابة ع�م��ال سبينيس» .هذا
ما حملته واح��دة من الالفتات املرفوعة،
وك � ��أن ح��ام �ل �ي �ه��ا ال ي �ع��رف��ون أن ن�ح��اس
ً
فعال هو من تجري محاكمته في دعويني
رف�ع�ه�م��ا عليه م��دي��ره��م ف��ي ال�ع�م��ل ،وأن��ه
ّ
هو ّ
املدعى عليه الذي حضر كل جلسات
م�ح��اك�م�ت��ه وط �ل��ب اس �ت �ج��واب��ه ،ف ��ي حني
غاب ّ
املدعي طيلة الوقت.
ّ
يقول العمال املعتصمون إنهم يتحدثون
ب��اس��م  1800ع��ائ�ل��ة «وح ��رام ع�ل��ى ال��وزي��ر
أن ي��ؤذي �ه��ا» .ي ��ؤك ��دون أن �ه��م ي�ح�ص�ل��ون
ع�ل��ى ك��ام��ل ح�ق��وق�ه��م «رات� ��ب ه ��ذا الشهر
س �ن �ت �ق��اض��اه ق �ب��ل ع �ي��د امل � �ي�ل��اد ،ون �ح��ن
م �س � ّ�ج �ل ��ون ف� ��ي ال� �ض� �م ��ان االج �ت �م ��اع ��ي،
ول �ي �خ �ب��رن��ا ال ��وزي ��ر أي م��ؤس �س��ة ت�خ�ل��و
ّ
م� � ��ن امل� � �ش � ��اك � ��ل ف� � ��ي ظ � � � ��ل ه � � � ��ذا ال� ��وض� ��ع
االق�ت�ص��ادي؟» .برأيهم ،ما يفعله نحاس
ي �ص� ّ�ب ف��ي مصلحة س�ي��اس�ي��ة شخصية

«الريس» على مسافة واحدة من عون وجعجع
ّ
صدحت قاعة محكمة املطبوعات بأسماء
كثيرة أم��س ،ف��ي معظمها تتعلق بقضايا
قدح ّ
وذم .فترددت أكثر من مرة أسماء رئيس
ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح ال �ع �م��اد ميشال
ع��ون ،رئيس ح��زب ال�ق��وات اللبنانية سمير
جعجع ،مسؤول وح��دة االرتباط والتنسيق
في «حزب الله» وفيق صفا ،اإلعالمية ماريا
املعلوف ،والنجمة هيفا وهبي .كذلك كانت
«األخبار» حاضرة ،من خالل الزميل محمد
نزال ،في الدعوى املرفوعة عليه من القاضية
رندى يقظان في قضية «قضاة الكيف».
وفي إطار تحديد مواعيد جديدة للجلسات
امل� ّ
�ؤج�ل��ة ،رف��ض رئ�ي��س محكمة املطبوعات
روك ��ز رزق ط�ل��ب م�ح��ام��ي امل��دع��ى عليه في

قضية مرفوعة من جعجع أن يؤخر موعد
الجلسة املقبلة عن املوعد ال��ذي ح� ّ�دده وهو
 22كانون الثاني املقبل .والسبب «هو املوعد
نفسه ال ��ذي ح� ّ�ددت��ه ل�ق�ض��اي��ا ال�ع�م��اد ع��ون،
وأن��ا أري��د أن أك��ون على مسافة واح ��دة من
الجميع».

له .وعندما نسألهم ما هي هذ املصلحة؟
يجيبون «اسألوه هو» ،فيما يجيب آخر
«ق ��د ي �ك��ون ي��رغ��ب ،ك �ي �س��اري ،أن يصبح
رئيسًا للنقابات»!
ّ
العمال املدافعون عن شركتهم« ،وليس عن
مايكل رايت» كما يقولون ،يؤكدون أنهم
لم يتلقوا رسائل من أحد لكي يعتصموا،

بل بادروا إلى ذلك من تلقاء أنفسهم .لكن،
ّ
ملاذا يترك ّ
عمال مركز عملهم ،في ظل هذا
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ال ��ذي ي�ح�ك��ون عنه،
ليعتصموا ،ما ّ
يهدد رواتبهم بالحسم؟
فيقولون إن حضورهم يحسم من فرصة
ال� �غ ��ذاء ( .)lunch breakف� ��إذا ك ��ان ع� ّ�م��ال
«س �ب �ي �ن �ي��س» ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى أك �ث��ر من

ث�ل�اث س��اع��ات ي��وم�ي��ًا اس �ت��راح��ة ل�ت�ن��اول
ً
طعامهم .فلماذا يا معالي الوزير ،فعال،
ّ
تعكر عليهم هذه الرفاهية؟
امل � �ف� ��ارق� ��ة ك� ��ان� ��ت ف � ��ي وج� � � ��ود أش� �خ ��اص
ف�ص�ل��وا م��ن أع�م��ال�ه��م ب�س�ب��ب تضامنهم
م� ��ع ع� �م ��ال «س �ب �ي �ن �ي ��س» ،ف� ��ي م��واج �ه��ة
ع � ّ�م ��ال «س �ب �ي �ن �ي��س» ال �ث�ل�اث��ة ع �ش��ر .ع��دد

م��ن ه ��ؤالء ال�ن��اش�ط�ين ش� ّ�ه��ر ب�ه��م مايكل
راي ��ت ،فيما أح��ال بعضهم على القضاء
بسبب تعليقات ،أو نقل لتعليقات ،على
ص �ف �ح��ات ال �ت��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي .أم��س
كانوا يبتسمون ،كأنهم ي��درك��ون أن هذا
ً
املشهد ليس إال فصال إضافيًا من فصول
الترهيب التي تمارسها إدارة «سبينيس»

بلديات

فرنسا تدعم تأسيس تجمع بلديات بيروت الكبرى
مارسيل عيراني
م �ش��اك��ل ال �ص��رف ال �ص �ح��ي وال �ن �ف��اي��ات
وال�ن�ق��ل امل�ش�ت��رك ف��ي «ب �ي��روت ال�ك�ب��رى»
نوقشت ام��س خ�لال مؤتمر جمع عددًا
م ��ن ال �ب �ل��دي��ات ال ��واق �ع ��ة ض �م��ن م�ح�ي��ط
ب �ي��روت .ف�ب��رغ��م ال �ب��رد ال �ق ��ارس ،ت��واف��د
ع ��دد م��ن رؤس� ��اء ال �ب �ل��دي��ات إل ��ى ج��ان��ب
وف��د ف��رن�س��ي م��ن ن�ق��اب��ة تجمع بلديات
ال �ص��رف ال�ص�ح��ي ف��ي م�ن�ط�ق��ة ب��اري��س،
وب �ل��دي��ة ن��وج��ان س ��ور م ��ار ال�ف��رن�س�ي��ة،
لعرض ومناقشة مشروع دعم تأسيس
تجمع بلديات ب�ي��روت ال�ك�ب��رى ،بهدف
ال�ع�م��ل م�ع��ًا ل�ب�ح��ث ال �ش��ؤون امل�ش�ت��رك��ة،
وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة املدن
والحكومات املحلية املتحدة في لبنان.
وتضم البلديات املشاركة في املشروع:
بيروت؛ بعبدا -اللويزة؛ برج البراجنة؛
ب � ��رج ح � � ّ�م � ��ود؛ ال � �ش� � ّ�ي� ��اح؛ ال� �ش ��وي� �ف ��ات؛
ال��دك��وان��ة  -م��ار روك��ز -ضهر الحصني؛
ف��رن ال�ش�ب��اك  -ع�ين ال��رم��ان��ة  -تحويطة
ال �ن �ه��ر؛ ال �غ �ب �ي��ري؛ ال� �ح ��دث  -س�ب�ن�ي��ه -
ح��ارة ال�ب�ط��م؛ ح��ارة ح��ري��ك؛ ال�ح��ازم�ي��ة؛
ّ
السد؛ تحويطة
الجديدة  -البوشرية -
ّ
الغدير -املريجة  -الليلكي؛ وسن الفيل.
ي��رم��ي امل �ش��روع ال��ذي ينفذ خ�لال فترة
عام إلى اطالق هذا التجمع عبر تحديد

ه�ي�ك�ل�ي�ت��ه ،وب� �ل ��ورة دي �ن��ام �ي��ة ال �ت �ب��ادل
ب�ين ب��اري��س وب �ي��روت ،إل��ى ج��ان��ب دع��م
م�ن�ت�خ�ب��ي ب �ل��دي��ات ب �ي��روت ال �ك �ب��رى في
عملية البحث عن إنشاء وكالة تخطيط
مدني أو مرصد للتجمع بغرض جمع
املعلومات بشأن كافة املشاريع الجارية
في الرقعة الجغرافية لبيروت الكبرى،
وب � �ه� ��دف ت � �ش� ��ارك م �خ �ت �ل��ف امل � �ب� ��ادرات
والتنسيق في ما بينها.
إن� � ��ه إذًا «ال � �خ � �ط� ��وة األول � � � ��ى ب ��ات� �ج ��اه
ال�ل�ام��رك��زي��ة اإلداري� � � ��ة ،إلظ� �ه ��ار أه�م�ي��ة
القرارات املحلية» ،بحسب رئيس بلدية
ال�ش�ي��اح إدم ��ون غ��اري��وس ،ال ��ذي يؤكد
ف ��ي ح��دي �ث��ه ل� �ـ «األخ � �ب� ��ار» أن «ال �ه ��دف
م �م��ا ي �ج ��ري ال� �ي ��وم ه ��و ال ��وص ��ول إل��ى
مؤسسة تتمكن م��ن وض��ع ب��رام��ج لحل
املشاكل املشتركة ب�ين البلديات ،حيث
س�ي�ك��ون ل�ك��ل ب�ل��دي��ة إم�ك��ان�ي��ة امل�ش��ارك��ة
�او ع �ب��ر ص ��وت واح ��د
ع �ل��ى ن �ح��و م �ت �س� ٍ
م �ه �م��ا ك� ��ان ح �ج �م �ه��ا ،ف �ي �م��ا امل �س��اه �م��ة
املالية ستختلف وف��ق الحجم» .وحول
إمكانية ال��وص��ول إل��ى نتائج ملموسة
قريبًا ،يوضح أن «املسألة ما زال��ت في
مراحلها األولى».
إال أن التجارب اللبنانية مع التجمعات
واالتحادات لم تكن ناجحة في معظمها،
وه��ي دائ �م��ًا تنطلق ب�م��ؤت�م��رات كبيرة

الهدف ليس
تحويل بلدية بيروت
إلى بلدية بيروت
الكبرى

ومن ثم تندثر وتختفي ،تاركة وراء ها
ال��وع��ود واألح�ل��ام ،وم��ن بينها تجربة
لجنة رؤس��اء البلديات اللبنانية ،التي
نعى دورها نائب رئيس اتحاد بلديات
ال �غ �ب �ي��ري ع �ب��د ال� �س�ل�ام ال �خ �ل �ي��ل خ�ل�ال
املؤتمر ،مشيرًا إلى انها من بني اللجان
ال �ك �ث �ي��رة امل �ش �ل��ول��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان «ب��رغ��م
انضمام حوالى  14رئيس بلدية إليها،
وب ��رغ ��م أن �ه��ا ت �ك �ب��ر ب ��اس �ت �م ��رار» .وف��ي
ه ��ذا اإلط � ��ار ،ي ��رى م�م�ث��ل م�ن�ظ�م��ة امل��دن
وال�ح�ك��وم��ات املحلية امل�ت�ح��دة الدكتور
ب �ش �ي��ر ع �ض �ي �م��ي ،أن م �س��أل��ة ان �ط�لاق��ة

ه��ذا التجمع ونجاحه في تأدية ال��دور
امل �ت��وق��ع م �ن��ه م�ت��وق�ف��ة ع �ل��ى ال �ب �ل��دي��ات،
ألن� �ه ��ا ه� ��ي ص ��اح �ب ��ة ال� �ع�ل�اق ��ة ،ب�ي�ن�م��ا
يرمي غاريوس الكرة في ملعب الدولة
ال �ب �ن��ان �ي��ة ألن ه �ن ��اك «خ � �ي� ��ارات م�ه�م��ة
ّ
ق��د تتخذها اللجنة م�ت��ى ش��ك�ل��ت ،وق��د
تكون بحاجة إلى تعديل قوانني أو إلى
قرارات وزارية».
ي �ط �م��ح امل � �ش� ��روع إل� ��ى اع �ت �م ��اد م �ي �ث��اق
تجمع بلديات بيروت الكبرى ،وتحديد
اإلط � ��ار ال �ق��ان��ون��ي وال �ن �ظ��ام األس��اس��ي
للتجمع ،إضافة إلى إنشاء لجان فنية:
ل�ل�ص��رف ال �ص �ح��ي ،وأخ� ��رى ل�ل�ن�ف��اي��ات،
ُ
وسيعمل على
ولجنة للنقل امل�ش�ت��رك.
تحديد آلية تأسيس وك��ال��ة التخطيط
امل� ��دن� ��ي أو م ��رص ��د ب � �ي� ��روت ال� �ك� �ب ��رى.
واس �ت �ن��ادًا إل��ى ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ،ق��د ُي�ق� َّ�دم
م�ش��روع متعدد ال�س�ن��وات إل��ى مختلف
ال� �ش ��رك ��اء م ��ن أج� ��ل ت��أس �ي��س ال �ت �ج �م��ع
ف �ع �ل �ي��ًا وت �ن �ف �ي��ذ م ��ا س�ي�ض�ط�ل��ع ب ��ه م��ن
أنشطة.
رئ�ي��س بلدية ب�ي��روت ب�لال حمد طالب
الحاضرين بأن يكون لديهم فعل إيمان
بإمكانية تحقيق ما يجري بحثه وإال
ّ
«ف�ل�ي�ع��د ك ��ل م�ن��ا إل ��ى ب �ل��دي �ت��ه» .وش��رح
أن «ال� � �ه � ��دف ل� �ي ��س ب �ت �ح��وي ��ل ب� �ي ��روت
ّ
إل ��ى م��دي�ن��ة ب �ي��روت ال �ك �ب��رى ،إذ إن كل

رئ �ي ��س ب �ل��دي��ة س �ي �ب �ق��ى رئ �ي �س��ا ض�م��ن
نطاق بلديته ،لكننا نسعى إلى تجمع
مل �ن��اق �ش��ة م �ش��اك �ل �ن��ا» .وه� ��ذا م ��ا ي��ؤك��ده
عضيمي أيضًا في حديثه لـ «األخبار»،
مشيرًا إلى أننا «لسنا في طور الحديث
ع��ن ات�ح��اد بلديات ب�ي��روت ال�ك�ب��رى ،بل
ع ��ن ت �ج �م��ع ل� �ه ��ذه ال �ب �ل ��دي ��ات مل �ع��ال �ج��ة
هموم مشتركة».
ورغ� ��م ه ��ذا ال �ج � ّ�و ال �ت �ف��اؤل��ي ،ال تغيب
العقبات عن أفق املجتمعني ،ومن بينها
م �ش �ك �ل��ة ج �م��ع ال� �ن� �ف ��اي ��ات .ف �ق��د ت �ط��رق
رئيس بلدية الحازمية جان أسمر إلى
«ال �ع��بء ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ت�ت�ك�ب��ده ال�ب�ل��دي��ة
ن�ت�ي�ج��ة امل �ب��ال��غ ال�ط��ائ�ل��ة ال �ت��ي تدفعها
ل �ش��رك��ة «س ��وك� �ل�ي�ن» ل �ج �م��ع ال �ن �ف��اي��ات
وطريقة اقتطاع ه��ذه األم ��وال» ،مشيرًا
إل��ى «أن�ن��ا ال نعرف إل��ى أي م��دى يمكن
اح �ت �م��ال ه� � ��ذا» ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن «ه ��ذه
امل �ش �ك �ل��ة ي �ج��ب إي �ج��اد ح ��ل ل �ه��ا» .وف��ي
ال� �س� �ي ��اق ع� �ي� �ن ��ه ،ت � �ح ��دث ال �خ �ل �ي ��ل ع��ن
«األعباء الكبيرة املترتبة على البلديات
ب�س�ب��ب ج �م��ع ال �ن �ف��اي��ات وامل �ب��ال��غ ال�ت��ي
تطلبها «س��وك�ل�ين» ،ف��ي وق��ت ال يمكن
البلديات جمعها بسبب عدم توافر أي
مكان للطمر باستثناء مطمر الناعمة»،
داع� �ي ��ًا إل� ��ى اج �ت �م��اع م �ص �غ��ر ل�ت�ح��دي��د
التحديات واألولويات.

