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اقناع اهالي عكار ،ال يبدو أنه مستعد لخوض المغامرة في حزب الله وحركة امل في مناطق نفوذهما السياسي ،وأن
البقاع ،لذلك اقدم امس ،على تمرير اشارة بالغة الوضوح من مطمرا مذهبيا – مناطقيا يجب ان يبصر النور ويعيد توزيع
مجدل عنجر ،مفادها أن المهمة نفسها يجب ان يقوم بها اعباء بيروت والضواحي على قاعدة التوازن المعمول بها.

ـوازن المذهبي واالمطار قادمة

ازمة النفايات:
المراوحة
مستمرة (باتريك
باز ــ أ ف ب)

ً
وبناء على
تمام سالم لحسم موقفه.
ه ــذا الـلـقــاء سيتبني مــا إذا ك ــان تيار
املستقبل سينجح فــي إم ــرار تسوية
تفضي في نهاية املطاف لبدء العمل
في تحويل املوقع من مكب عشوائي
الى مطمر صحي.
وفيما لم يحسم حزب الطاشناق أمره
بالنسبة إلــى بــرج حـمــود ،لــم تترجم
م ـبــاركــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون لخطة
شهيب بعد زيــارة االخير له ،بل على
الـعـكــس ف ــان عـ ــددا م ــن ال ـب ـلــديــات في
عكار التي يملك فيها التيار الوطني
الحر حضورا واسعا اعلنت رفضها
للخطة .ويبدو ان عون ينتظر ان تقابل
ايجابيته بامرار الخطة داخل مجلس
الوزراء ،بقبول الطرف االخر للمبادرة
التي عمل عليها النائب وليد جنبالط
واملتعلقة بــالـحــل املـقـتــرح لتعيينات
السلك العسكري وآللية عمل مجلس
ال ــوزراء ،ولغيرها من امللفات العالقة
داخل مجلس الوزراء وخارجه.
وف ــي م ـقــابــل تـعـثــر ال ـحــل الـسـيــاســي،
الـ ــذي سـيـنـعـكــس حـكـمــا ع ـلــى تنفيذ
خطة النفايات ،فــان الـحــراك الشعبي
الذي لم يوافق على اقتراحات املرحلة
االنتقالية واملتعلق باملطامر ،سينتقل
م ــع بـ ــدء ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــة الـ ــى مــرحـلــة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ،ع ـن ــوان ـه ــا
االسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــدى ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ال ـح ـك ــوم ــة

م ـ ـنـ ــدرجـ ــات الـ ـخـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــي اق ــرتـ ـه ــا،
وخصوصًا البنود املعدلة التي جرى
التوافق بشأنها مــع الحركة البيئية
الـتــي انـتــدبـهــا ال ـحــراك لـلـتـفــاوض مع
لجنة الخبراء.
لـكــن الجميع ب ــات محكومًا بمعادلة
بـ ــال ـ ـغـ ــة ال ـ ـ ــدق ـ ـ ــة «اإلزال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـفـ ــوريـ ــة
ل ـل ـن ـفــايــات» ،ل ــذل ــك فـ ــان اي اع ـت ــراض
سواء كان بيئيًا او سياسيًا  ،لن يكون
حكمًا مرتبطا ببقاء او رفع النفايات
من الشارع ،الن مسألة ازالتها الفورية،
هي محط اجماع لبناني من مختلف
االف ـ ــرق ـ ــاء ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك م ـج ـمــوعــات
الـ ـح ــراك امل ــدن ــي ن ـف ـســه .االم ـث ـلــة على
ذل ــك ك ـث ـيــرة ،فـحــن وض ــع فـيـتــو على
اي دور ملجلس االنـمــاء واالع ـمــار في
املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة بــذري ـعــة «ت ــورط
م ـس ــؤول ــن ف ـيــه ف ــي ق ـضــايــا ف ـس ــاد»،
فــان ترجمة هــذا املطلب تعني حكمًا
ال ـل ـج ــوء الـ ــى تـطـبـيــق ق ــان ــون ال ــدف ــاع
الــوطـنــي ،وهــي خـطــوة رفــض الـحــراك
ال ـس ـي ــر ب ـه ــا خـ ــال م ـنــاق ـش ـتــه لـخـطــة
شهيب ،االمر الذي يعني ان املوجبات
التعاقدية وضمان حسن سير املرفق
العام يطرحان استمرار عمل مجلس
االن ـمــاء واالع ـمــار فــي مـهـمــات تتعلق
بقطاع ادارة النفايات املنزلية الصلبة
خالل املرحلة االنتقالية.
ام ــا مـطـلــب تـحــريــر امـ ــوال الـبـلــديــات،

فهو من مسلمات خطة لجنة الخبراء.
ولـ ـق ــد اوص ـ ــت بـ ــه وبـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـ ـ ــوزارات
املـعـنـيــة بتنفيذ ه ــذه الـتــوصـيــة ،لكن
الــربــط بــن وص ــول ه ــذه االم ـ ــوال الــى
الـبـلــديــات واج ـ ــراءات مــن قبيل «فتح
حساب الصندوق البلدي املستقل» ،او
مشاريع الصالح آلية عمل الصندوق
الـبـلــدي املـسـتـقــل ،او نـقـلــه ال ــى وزارة
الداخلية ،كما ينص قانون البلديات،
او حـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة وصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة وزارة
االتـصــاالت في توزيع امــوال الخلوي
وك ــف ي ــد وزارة املــال ـيــة ،وغ ـيــرهــا من
امل ـط ــال ـب ــات ،س ـي ـب ـقــى م ــوض ــع ن ـقــاش
سـيــاســي ،لكنه بــالـتــأكـيــد لــن يتحقق
قـبــل ب ــدء تـنـفـيــذ املــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة،
ع ـل ـمــا ان ق ـض ـيــة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـب ـلــدي
امل ـس ـت ـق ــل وال ـ ـيـ ــة ع ـم ـل ــه هـ ــي م ــوض ــع
ان ـق ـســام س ـيــاســي ح ــاد ب ــن مختلف
املكونات السياسية .لذلك فان معيار
االولــويــة فــي هــذه املرحلة هــو ضمان
وصول اموال البلديات دون اي اعمال
اق ـت ـطــاع ال ــى ح ـســابــات الـبـلــديــات في
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ،ض ـمــن ف ـت ــرة زمـنـيــة
قـصـيــرة لـضـمــان ســرعــة االن ـت ـقــال من
امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة الـ ــى امل ـس ـتــدامــة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـل ــص الـ ـت ــدريـ ـج ــي
وال ـســريــع م ــن ال ــواق ــع ال ـحــالــي الدارة
النفايات املنزلية الصلبة ،وخصوصًا
في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

رد

ّ
الزراعة ولجنة النحل تردان على «األخبار» :ديوان المحاسبة منع الـ«أميتراز» ثم سمح به!
تلقت «األخـبــار» ّ
رديــن على مقال نشر في 2
تشرين األول بعنوان« :دس الــ«أمـيـتــراز» في
الـعـســل :صفقة مسمومة فــي وزارة الــزراعــة
أي ـضــا» .ال ـ ّ
ـرد األول مــن مكتب وزي ــر الــزراعــة
أكرم شهيب ،والثاني من اللجنة العليا الفنية
لقطاع النحل في لبنان .الـ ّ
ـردان يتشابهان في
ّ
غالبية النقاط التوضيحية ،إال أن رد اللجنة
الفنية ّ
توسع في إثارة بعض النقاط مستهدفًا
قضاة ديوان املحاسبة.

في النقاط المتشابهة
ـ إن مادة الـ«أميتراز» من أهم املواد املستعملة
في مكافحة حشرة ال ـفــارواز ،خصوصًا في
نطاق االتحاد االوروب ــي ،كذلك فإنه ثابت من
التقارير العلمية والفحوصات املخبرية أنها ال
تترك ّأي ترسبات على العسل .وهذا ما أكده
قــرار ديــوان املحاسبة رقم /1719ر .م .تاريخ
 2014/9/29وكتاب وزارة االقتصاد والتجارة
رقم  2011/8025تاريخ ( 2011/12/16وزارة
الزراعة ،اللجنة الفنية).
ـ إن وزير الزراعة السابق حسني الحاج حسن
ً
«بناء
أصــدر في  2010/11/20القرار اآلتــي:
لالستشارات العلمية ،قـ ّـررت الــوزارة اعتماد
عملية التناوب فــي مكافحة مــرض الـفــارواز
ب ــن ال ـ ـ ــدواء امل ــرك ــب م ــن الـ ــ«أمـ ـيـ ـت ــراز» وذل ــك
املركب من األسيدّ ،
للحد من مقاومة الحشرة
لـلـمـبـيــد ع ـنــد اس ـت ـخــدامــه بـشـكــل مـسـتـمــر».
وقــد استعملت مبيدات ال تعتمد على مــادة
ال ــ«أم ـي ـت ــراز» ملـكــافـحــة ح ـشــرة الـ ـف ــارواز بني
عــامــي  2010و ،2014لـكــن اسـتـعـمــال مــادة
الــ«أمـيـتــراز» حاليًا ينسجم مــع قــرار الــوزيــر
حسني الحاج حسن (وزارة الــزراعــة ،اللجنة
الفنية).
ـ ـ إن غالبية مـ ّ
ـربــي النحل فــي لبنان يــؤكــدون

ف ـع ــال ـي ــة املـ ـبـ ـي ــدات الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى مـ ــادة
ّ
يصدر إلــى الخارج،
الــ«أمـيـتــراز» ،وأن العسل
وإلى االتحاد األوروبي تحديدًا ،دون عوائق أو
عراقيل .الوزير شهيب اختار هذا الــدواء ً
بناء
على املطالب املتكررة للنقابات والجمعيات...
(وزارة الزراعة ،اللجنة الفنية).
ـ إن الكالم الصادر عن الدكتور سالم الحيار
بشأن االمـيـتــراز ،لو صـ ّـح ،فإنه ال يرتكز إلى
أي أساس علمي أو موضوعي أو بحثي ،وإال
ملا كــان الدكتور الحيار قد وافــق خــال توليه
إدارة مختبر كفرشيما في وزارة الزراعة على
تسلم املبيد واستعماله على النحل خالل ّ
عدة
س ـن ــوات .إن م ــادة األم ـي ـتــراز هــي ذات منشأ
أوروب ــي ،وال ــدواء الفائز فــي املناقصة هــو ذو
مـنـشــأ أوروب ـ ــي أي ـضــا وح ــاص ــل م ــن الــوكــالــة
الــوط ـن ـيــة لـ ـل ــدواء ال ـب ـي ـطــري ف ــي فــرن ـســا على
ش ـهــادة تـســويــق غـيــر م ـح ـ ّـددة املـ ـ ّـدة بموجب
ال ـقــرار  ،1995/73653206وه ــو معتمد في
االتحاد األوروبــي كما أكــدت وزارة االقتصاد
والتجارة في لبنان بكتابها رقم 2011/8025
تــاريــخ ( 2011/12/16وزارة الــزراعــة ،اللجنة
الفنية).
ـ ـ إن ع ــدد ال ـشــرائــح ال ـتــي ستتسلمها وزارة
الزراعة يبلغ  370ألف شريحة (منها  120ألف
شريحة قـ ّـدمــت مجانًا بـنـ ًـاء على طلب وزيــر
الزراعة) بسعر ال يتجاوز  1.5مليار ليرة ،أي
ما يعادل  4050ليرة للشريحة الواحدة ،علمًا
بأن الوزارة رصدت  1.5مليار ليرة وليس مبلغ
 800مـلـيــون لـيــرة كـمــا ورد (وزارة الــزراعــة،
اللجنة الفنية).

في النقاط األخرى
ق ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة إن ـه ــا طـلـبــت إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
لـشــراء مبيد يحتوي على نسب مـحـ ّـددة من

مادة الـ«أميتراز» وفقًا للمعايير الدولية وليس
لـشــراء مبيد بــاســم تـجــاري مـحــدد بـنـ ًـاء على
توصيات دي ــوان املحاسبة ،وف ــازت مؤسسة
خــوري للتجارة العامة والتعهدات باملناقصة
لتقديمها مبيد «األب ـي ـفــار» بــأدنــى األس ـعــار.
لكن النيابة العامة لدى ديوان املحاسبة طلبت
إعادة النظر في القرار ،فتريثت وزارة الزراعة
ّ
في تسلم املبيد إلــى حني صــدور قــرار ديــوان
ّ
املحاسبة الــذي عــاد وأكــد قــراره السابق رغم
مخالفة القاضي إيلي معلوف.
تـ ّ
ـوس ـعــت الـلـجـنــة ف ــي تـفـسـيــر مــوقــف دي ــوان
املـحــاسـبــة ومـخــالـفــة الـقــاضــي إيـلــي مـعـلــوف،
فقالت« :إن القاضي معلوف كــان عضوًا في
الهيئة التي أصدرت القرار الشهير رقم /22ر
تاريخ  2011/11/11والــذي أشــار إلــى أن منع
دخـ ــول ال ـع ـســل الـل ـب ـنــانــي إل ــى أوروبـ ـ ــا سببه
مادة األميتراز ،األمر الذي نقضه قرار ديوان
املـحــاسـبــة رقــم /1719ر تــاريــخ ،2014/9/29
وال ـ ــذي اعـتـبــر أن دواء أب ـي ـفــار م ــا زال لغاية
ً
ت ــاري ـخ ــه م ـس ـجــا م ـع ـت ـم ـدًا ح ـســب األصـ ــول
لــدى العديد من ال ــدول ،منها فرنسا واليابان
وال ــوالي ــات املـتـحــدة وغ ـي ــره ــا ...فــإنــه ال شــيء
يحول دون استخدام دواء أبيفار أو غيره من
األدوية التي تحوي مادة األميتراز في مكافحة
عنكبوت الفارواز.
وقالت اللجنة إن القاضي معلوف الذي رفض
تصديق مشروع تلزيم دواء أبيفار عام 2011
ّ
ّ
مضر بالصحة العامة ،وافق
بحجة أن الــدواء
على مشروع تلزيم هذا الــدواء في عام 2015
بـمــوجــب ال ـقــرار رق ــم /1750ر .وإن القاضي
معلوف خــالــف ّ
بحجة عــدم صالحية الغرفة
ّ
الـتــي أص ــدرت ال ـقــرار لـبــت طـلــب إع ــادة النظر
املرفوع من قبل النيابة العامة وهو لم يعترض
على مشروع التلزيم في االساس.

ّ
المحرر
ّرد
في الواقع ،إن ّ
الردين كانا أبلغ من أي دليل
ع ـلــى ال ـش ـكــوك ح ــول اس ـت ـع ـمــال األم ـي ـتــراز
وترسباته فــي العسل ،إذ ورد أن القاضي
معلوف كان عضوًا في الهيئة التي منعت
اس ـت ـع ـمــال األمـ ـيـ ـت ــراز وت ـح ــدث ــت ع ــن أث ــره
السلبي على العسل وصادراته .وأن وزارة
الزراعة توقفت عن استعمال االميتراز ّ
ملدة
أربع سنوات بتوصية من ديوان املحاسبة،
الـهـيـئــة املـخـتـصــة ف ــي ال ــدي ــوان ،ال ـتــي كــان
ع ـض ـوًا فـيـهــا ال ـقــاضــي مـعـلــوف وت ـق ــول إن
ّ
مضر بالصحة العامة .ولم يخرق
األميتراز
هذا التوقف إال في  ،2014/12/18أي عندما
أصبح أكــرم شهيب وزي ـرًا للزراعة ،إذ رفع
امل ـل ــف إلـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء التـ ـخ ــاذ ق ــرار
مخالف لقرارات الديوان .وبحسب مصادر
مطلعة ،فــإن وزي ــر الــزراعــة الـســابــق (وزيــر
ال ـص ـنــاعــة ال ـح ــال ــي) ح ـســن ال ـح ــاج حسن
كــان غائبًا عن جلسة مجلس الــوزراء التي
اتـخــذت ال ـقــرار بمخالفة دي ــوان املحاسبة.
وت ـق ــول امل ـص ــادر إن ال ــوزي ــر ال ـح ــاج حسن
ألغى في عام  2010صفقة رست على شركة
خوري ،وأثار ذلك بلبلة استدعت من الوزير
الحاج حسن تزويد لجنة الزراعة النيابية
بــاملـسـتـنــدات ال ـتــي تـثـبــت وج ــود تــرسـبــات
ســامــة ل ـهــذه امل ـ ــادة .أم ــا مل ــاذا ق ـ ّـرر الــديــوان
املوافقة على الصفقة الحالية ،وأعاد تأكيد
ق ــراره رغــم مــاحـظــات النيابة الـعــامــة لدى
الــديــوان ،فعلى الــديــوان وقضاته اإلجــابــة،
وخـ ـص ــوص ــا أن ال ـ ـقـ ــرار صـ ـ ــادر ع ــن غــرفــة
غير مختصة ،لكن «ص ــودف» أنها تناوب
ف ــي الـعـطـلــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،وم ـن ـحــت الـشــركــة
املستوردة قرارين أحدهما يتعلق بصفقة
في وزارة املال ،والثاني في وزارة الزراعة!

كذلك على وزارة الزراعة اإلجابة عن سحب
مناقصة شــراء دواء بيولوجي فــي  12آب،
أي في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه مناقصة
«تقديم دواء ملكافحة الفارواز على النحل».
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى الـ ـت ــرسـ ـب ــات ،ف ـق ــد ورد فــي
مــراسـلــة املــديــر الـعــام ل ــوزارة االقـتـصــاد في
ّ
واملوجهة للمدير العام لوزارة
2009/8/27
الــزراعــة مــا مـفــاده« :نتيجة ملعاينتنا عــددًا
ّ
مصدرو العسل
من املشاكل التي يواجهها
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـق ــد أجـ ـ ــرت وزارة االق ـت ـص ــاد
االتـ ـص ــاالت ال ــازم ــة م ــع املـعـنـيــن ف ــي دول
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـه ــدف ال ـت ـع ـ ّـرف عـلــى
األس ـبــاب املــانـعــة لــدخــول الـعـســل اللبناني
ّ
وتبي أنها ناشئة عن وجود
أراضي أوروبا،
ترسبات ملبيدات ومــواد كيماوية محظور
وجودها في العسل املعد لالستهالكّ ...
تبي
من النقاش مع مربي النحل في لبنان في
مختلف املـنــاطــق ،أنـهــم يستخدمون مــواد
مثل التتراسيكلني ،األميتراز ،والفلوفينات،
علمًا ب ــأن األول ــى مـحـظــورة ،والـثــانـيــة غير
ّ
ترسبات لها ،والثالثة
مسموح بوجود أي
يجب أال تزيد ترسباتها عن  0.01باملليون
في العسل األوروبي».
ورد ف ــي دف ـتــر ش ــروط املـنــاقـصــة قـيــاســات
لطول شريحة األمـيـتــراز بــن  29سنتمترًا
و 21سـ ـنـ ـتـ ـمـ ـتـ ـرًا ،وعـ ــرض ـ ـهـ ــا بـ ـ ــن  3و4
س ـن ـت ـم ـتــرات ،وسـمــاكـتـهــا  5مـيـلـلـمـتــرات...
مل ــاذا ج ــرى تـضـيـيــق امل ــواص ـف ــات إل ــى هــذه
الــدرجــة؟ كــذلــك ورد أن ال ــوزارة تــريــد شــراء
أدويــة مبنية على مــادة األميتراز من دون
ت ـح ــدي ــد االس ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،ع ـل ــى أن ت ــرى
ال ــوزارة إن كــان االس ــم الـتـجــاري ،بعد فتح
ً
الـعــروض ،مسجال في الــوزارة أو ال (!) ،أي
ّ
إن املــواصـفــات تـشــددت فــي بـنــود ،وفتحت
على مصراعيها في بنود أخرى...

