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مجتمع وإقتصاد

تقرير

االتهام

فاتن الحاج

ن ـف ـس ـهــا ل ـت ــرت ــاح م ــن م ـظ ــال ــم نـتـيـجــة
ارتباطها باملدعى عليه؟» .ولم يكتف
حكيم بهذا السؤال ،بل ختم مالحظته
ـرد طــويــل بــالـقــول «( )...وفقًا
بـعــد س ـ ٍ
ملــا ورد فــي تـقــريــر مـكـتــب املـخـتـبــرات
الـجـنــائـيــة (…) يـعـنــي أن رقـيــة منذر
ّ
املسدس مرتني
هي من قامت بتلقيم
ّ
(…) وحـيــث أن ــه عـلــى ض ــوء مــا تـقــدم
ّ
يتبي أن املــدعــى عليه هــو مــن قام
ال
بإطالق النار على زوجته بل هي من
أطلقت النار على نفسها (…)».
ه ــذا األمـ ــر وض ــع املـتــابـعــن للقضية
أمام سؤال رئيس :هل ّ
ثمة من مارس
ضغطًا على القضاء «ففعل ما يرضي
الـطــرفــن ،أرض ــى عائلة رقـيــة وعائلة
املدعى عليه» .اذا كــان ذلــك صحيحًا،
ّ
ف ـهــو يـعـنــي أن ال ـق ـض ــاء ص ــار يشبه
عائلة منذر نفسها التي تحاول مللمة
«الجرصة».

رخــص الـبـنــاء»ُ ،مضيفا »:يـجــب حسم
ه ــذه املـشـكـلــة ،تـمــامــا كـمــا يـجــب حسم
الدعاوى والنزاعات القضائية املتعلقة
بمخالفات املسح العقاري واالعتداءات
على امللكيات العامة والخاصة».
ُيذكر ان الكثير من الدعاوى القضائية
امل ــرف ــوع ــة ب ـحــق امل ـع ـتــديــن وامل ـخــات ـيــر
ال ــذي ــن ث ـبــت أن ـهــم اع ـت ــدوا ع ـلــى مـئــات
ُ
الــدونـمــات مــن األراض ــي لــم تـبــت بعد،
االمر الذي اثار استياء عدد من سكان
قــرى وبـلــدات بنت جبيل ومرجعيون،
الــذيــن لـجــأوا الــى «التشهير» بأسماء
امل ـع ـتــديــن إم ــا ع ـبــر ب ـيــانــات مـجـهــولــة
املـ ـص ــدر وإم ـ ــا ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي.

أخبار

ظاهرة كفرنبرخ :مشكلة
مياه جوفية أم سطحية؟
يستمر هبوط الصخور
الضخمة من جبل
كفرنبرخ لليوم الثالث.
أمس ،عاينت أجهزة
الدولة الموقع ،فيما
ينتظر األهالي تقرير
اللجنة الجيولوجية التي
سترسلها الهيئة العليا
لإلغاثة اليوم لمعرفة
األسباب والحلول
ً
بقلق ،يترقب أهالي كفرنبرخ حال
جذريًا لالنهيار املستمر في «جبل
الهابطة» .ينتظرون ،كما يقول ابن
ال ـب ـلــدة سـعـيــد م ــرس ــل ،اسـتـكـشــافــا
جـ ــديـ ــا وسـ ــري ـ ـعـ ــا لـ ـب ــاط ــن األرض
إلعطائنا الجواب اليقني حول هذه
الـظــاهــرة الغريبة ،بحسب تعبيره
«ال ـق ـص ــة ب ـت ـخ ـ ّـوف ك ـت ـيــر وال ـن ــاس
ضــايـعــة وم ــش عــارفــة إذا بـتـفــل أو
ّ
بتضل» .يلفت مرسل إلى أن الهيئة
العليا لإلغاثة سترسل غدًا (اليوم)
لجنة جيولوجية لتكشف ميدانيًا
عـلــى املــوقــع ،بـعــد اجـتـمــاع سيعقد
عند الـعــاشــرة صباحًا ،بــن رئيس
ال ـب ـل ــدي ــة ب ـه ـيــج ال ــدلـ ـغ ــان ورئ ـي ــس
الهيئة ال ـلــواء محمد خـيــر .يتمنى
أن ت ـق ــوم ال ـف ــرق ال ـف ـن ـيــة ه ــذه امل ــرة
ب ـس ـبــر غـ ــور األرض وأال يـقـتـصــر
الكشف على الترجيحات مــن دون
تقديم الحلول كما حصل في املرة
املــاضـيــة ،عندما زحـلــت الـتــربــة في
م ـكــان ال يـبـعــد ع ــن امل ـك ــان الـحــالــي
أكثر مــن  50مترًا «يومهاّ ،
رجحوا
أن يكون أحد األسباب وجود نبعة

مياه تضغط على طبقات األرض،
ّ ّ
إال أن الجهات املعنية لــم تقم بأي
خ ـطــوة مـيــدانـيــة بــاتـجــاه املعالجة
وملنع تكرار مثل هذه الحوادث».
أمــس ،حضر إلــى كفرنبرخ ملعاينة
املكان املدير العام لــوزارة األشغال
العامة والنقل بالتكليف املهندس
ط ــان ـي ــوس ب ــول ــس ،م ـح ــاف ــظ جـبــل
لبنان فؤاد فليفل ،قائمقام الشوف
مــارلــن قـهــوجــي ،قــائــد ســريــة بيت
الدين املقدم حنا اللحام وممثلون
عن التنظيم املدني.
بــولــس ي ـقــول لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن ــه زار
ك ـف ــرن ـب ــرخ م ــرت ــن ه ــذي ــن ال ـيــومــن
والـتـقــط ص ــورًا لــان ـه ـيــارات ،و«قــد
باتت املنطقة تحت مجهر الوزارة».
ب ـح ـس ــب ب ـ ــول ـ ــس ،ال ـ ــوض ـ ــع دق ـي ــق
واألرض بدت «مشبعة» باملياه قبل
س ـقــوط األمـ ـط ــار ،م ــا يــرجــح بــرأيــه
ف ــرض ـي ــة أن يـ ـك ــون أح ـ ــد األسـ ـب ــاب
ت ـح ــوي ــل م ـ ـجـ ــاري امل ـ ـيـ ــاه امل ـب ـتــذلــة
وامل ـي ــاه ال ـعــاديــة لـلـبـلــدة وال ـب ـلــدات
املجاورة إلى هناك «البلديات كلها
شفت بعيني
دايرة مياهها لهونيكّ ،
رغوة مجارير» .وأوضح أنه ما من
حــل س ــوى تنفيذ م ـشــروع تحويل
مجاري املياه «ألنــو األرض شو ما
كانت قاسية ستتأثر إذا كانت املي
فلتانة» .ال يتردد في القول إن مثل
هــذا املـشــروع مكلف وليست هناك

شبكة المياه
العادية ال تمر في
مكان االنهيارات

اع ـت ـمــادات مــالـيــة لـتـنـفـيــذه« ،علمًا
بأنه ليس من مسؤولية الوزارة بل
يقع على عاتق البلديات».
ف ـ ــي ك ـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،يـ ــؤكـ ــد ب ــول ــس
ّ
أن ال ـك ـشــف ك ــان أول ـي ــا وسـتـبــاشــر
الـ ـ ــوزارة إعـ ــداد دراسـ ــة جيوتقنية
شاملة وستبني جــدار دعــم جديد،
ل ـك ــون الـ ـج ــدار ال ـق ــدي ــم ال ـ ــذي بنته
م ـنــذ  3سـ ـن ــوات خ ـفــف ال ـك ـث ـيــر من
وطء املشكلة وســاهــم فــي الحد من
األضرار .مع ذلك ،لم يستبعد املدير
الـعــام فــرضـيــة أن يـكــون هـنــاك نبع
متجمع في األرض.
ّ ّ
إال أن رئيس البلدية ينفي أن تكون
شبكة املياه العادية تمر من هناك
ً
أصـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــي ش ـب ـك ــة ،ك ـم ــا ي ـق ــول،
حــديـثــة بـتـمــديــدات بالستيكية لم
يمض على إنشائها أكثر من سنة،
الفتًا إلــى أن مـشــروع تنفيذ شبكة
الـ ـص ــرف ال ـص ـحــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة لم
ي ـت ـح ـقــق ب ـع ــد« ،وم ـ ــا زل ـن ــا نـعـتـمــد
ّ
الـ ـج ــور ال ـص ـح ـي ــة» .ي ـش ـيــر إلـ ــى أن
«األرض هناك لم تجف يومًا وهي
مبتلة دائمًا بس ما يحصل فظيع
والـ ـحـ ـك ــي مـ ــش مـ ـت ــل ال ـ ـشـ ــوفـ ــة ،إذ
نشهد على تفتت صـخــور ضخمة
وكـ ــأن ه ـن ــاك ت ـفــاعــل كـيـمـيــائــي في
قـلـبـهــا ،واالن ـه ـي ــار مــاشــي وم ــا عم
بيوقف والناس متخوفني كتير».
لـ ــم ي ـع ــاي ــن ال ـخ ـب ـي ــر ال ـج ـيــوت ـق ـنــي
مـ ـحـ ـم ــود ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ب ـع ــد،
لـ ـكـ ـن ــه يـ ـ ـن ـ ــوي ذلـ ـ ّـ ــك خـ ـ ـ ــال ه ــذي ــن
الـيــومــن .يـقــول إن ــه ال يستطيع أن
يعطي تفسي ّرًا نهائيًا ملــا يحصل
وخصوصًا أنــه لــم يشهد مثله من
ّ ّ
قبل ،إال أنه يمكن أن يفعل ذلك بعد
معاينة املـكــان ويستطيع أن يقدم
الـحـلــول .فــي امل ـبــدأ ،ينتج االنهيار
ب ـصــورة اســاس ـيــة ،بـحـســب حـيــدر،
من ارتفاع منسوب املياه الجوفية
ما يسبب ضعفًا في التربة.

تقرير

محكمة التمييز :قانون االيجارات نافذ؟
هديل فرفور
مـنــذ نـحــو  5أش ـهــر ،أص ــدر رئيس
الغرفة األولى في محكمة التمييز
ّ
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي خ ـ ــط ـ ــار حـ ــدثـ ــي ق ـ ـ ــرارا
استند فيه الى املادة ُ 50من قانون
االي ـجــارات الجديد «املـطـ ّـبــق عمال
بـمــادتــه األول ــى عـلــى جميع عقود
إيـجــار الـعـقــارات املبنية املعقودة
قبل .»1992-7-23
يأتي هــذا الـقــرار ،ضمن «سلسلة»
مــن ال ـقــرارات القضائية الـصــادرة،
في املحاكم البدائية واالستئناف،
تستند الى احكام قانون االيجارات
الجديد .هذه القرارات ّ
تعدت الـ400
حكم ،وفــق نقابة مالكي العقارات
واألبنية املؤجرة التي رأت في قرار
الـقــاضــي حــدثــي «حـسـمــا واضـحــا
بنفاذ القانون وتطبيقه» ،بحسب
ما ورد في بيانها الصادر ،أمس.
فعليا ،تنص امل ــادة  50مــن قانون
االيـ ـج ــارات ال ـح ــال ــي ،ال ـتــي اسـتـنــد
ال ـي ـهــا ال ـ ـقـ ــرار ،ع ـلــى رفـ ــض تمييز
ال ـح ـك ــم االس ـت ـئ ـن ــاف ــي اذا ل ــم يـكــن
ه ـنــاك ت ـعــارض بـيـنــه وب ــن الحكم
االبـتــدائــي ،بمعنى رفــض التمييز
ً
ش ـك ــا« ،وبــال ـتــالــي ال ـق ــرار يـتـطـ ّـرق
الــى ام ــور فرعية طــاولــت دع ــوى ال
تــزال عالقة امــام قاضي االيجارات
البدائي ّ
وميز نقطة معينة من هذه
الدعوى» ،وفق ما يقول رئيس لجنة
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امل ـحــامــن املـكـلـفــة الـطـعــن وتـعــديــل
قانون اإليجارات الجديد املحامي
أديب زخور ،الفتا الى أن القرار «ال
عالقة له باساس الدعوى وبالتالي
بمضمون القانون ،فامللف لم ّيصل
كــامــا ال ــى املـحـكـمــة» .يـ ّـركــز زخ ــور
ع ـلــى «ش ـك ـل ـيــة» املـ ـ ــادة ،ل ـي ـ ّ
ـرد على
مــا ي ـحــاول املــال ـكــون تـصــويــره من
«استقرار في االجتهاد حــول نفاذ
القانون».
يقول رئيس ّ
تجمع املالكني باتريك
ّ
رزق الله أن محكمة التمييز «أكدت
ّ
مـ ــا كـ ـ ــان م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا» ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى ان
ُ
«القضاء قال كلمته ،وهو ما ترجم
عبر الكثير من القرارات القضائية
الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت سـ ـ ــواء م ــن م ـحــاكــم
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة او االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف وح ـتــى
محكمة التمييز»ُ ،
ويشير محامي
ن ـق ــاب ــة م ــال ـك ــي األبـ ـنـ ـي ــة امل ــؤج ــرة
ش ــرب ــل شـ ــرفـ ــان فـ ــي ه ـ ــذا ال ـص ــدد
الــى عشرات األحـكــام الـصــادرة من
محكمة التمييز نفسها ،التي تلت
قـ ــرار ال ـقــاضــي ح ــدث ــي ،واسـتـنــدت
الى احكام القانون الجديد.
«اعـ ـت ــزاز» املــال ـكــن ب ـقــرار املحكمة
ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة ي ـ ـعـ ــود ال ـ ــى ان ه ــذه
امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة «هـ ـ ـ ـ ــي اعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ــرجـ ــع
ق ـض ــائ ــي» ،ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــر رزق
الله ،فيما يلفت شرفان الى ان هذا
القرار من شأنه أن يؤكد «استقرار
االجتهاد في مسألة نفاذ القانون»،

ُم ـض ـي ـفــا« :الـ ـخ ــاف حـ ــول مـســألــة
نفاذ القانون باتت خلفنا».
ّ
يـ ـ ـع ـ ــل ـ ــق عـ ـ ـض ـ ــو م ـ ـج ـ ـلـ ــس نـ ـق ــاب ــة
امل ـح ــام ــن فـ ـ ــادي ب ــرك ــات ف ــي ه ــذا
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــول« :ف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـبـ ــدأ
ال ـق ــان ــون س ـ ــاري امل ـف ـع ــول ،اال انــه
م ـف ــرغ امل ـض ـم ــون ،ف ـك ـيــف يمكننا
تطبيق قــانــون فـ ــارغ؟» ،الفـتــا الــى
ان محاوالت تنفيذه ستصل حتما
الى «حائط مسدود» ،الفتا الى أن
«وزارة الـعــدل لــن تسمح بمواكبة
تنفيذ الـقــانــون ،استنادا ملــا اقرته
هيئة االستشارات في الــوزارة عن
ان ال ـقــانــون ال يـمـكــن تـطـبـيـقـ ّـه في
صـيـغـتــه ال ـح ــال ـيــة» .يـشـيــر زخ ــور
ال ــى ض ــرورة التمييز بــن دع ــاوى
االسترداد واالسقاط وبني دعاوى
ب ـ ـ ــدالت االي ـ ـجـ ــار الـ ـت ــي يـسـتـحـيــل
بـتـهــا ف ــي ظ ــل االش ـكــال ـيــة الـُقــائـمــة
ح ــول ال ـبــديــل عــن الـلـجـنــة املـبـطـلــة
الـ ـص ــاحـ ـي ــات« ،والـ ــدل ـ ـيـ ــل أن ـ ــه لــم
يصدر اي حكم حتى اللحظة يبت
ّ
دعوى تتعلق ببدالت االيجار».
«هـ ــذه ه ــي ال ـع ــدال ــة ال ـتــي يــريــدون
تـطـبـيـقـهــا؟» ،ي ـســأل عـضــو الهيئة
ال ـتــأس ـي ـس ـيــة ل ـل ـج ـنــة الـ ــدفـ ــاع عــن
ح ـقــوق املـسـتــأجــريــن ان ـط ــوان كــرم
م ـت ـه ـم ــا ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ب ـ ـ ـ «االن ـ ـح ـ ـيـ ــاز
ل ـل ـم ــال ـك ــن» ،الفـ ـت ــا الـ ـ ــى خ ـط ــوات
تصعيدية سيقوم بها املستأجرين
في األيام القادمة.

صالح الدنف :ملف يوسف لم يكتمل بعد

أوضح املفتش العام املالي في لبنان ،صالح
ال ــدن ــف ،أن ــه ال يـمـكــن ال ـق ــول ب ــأن التفتيش
املركزي ّ
تحرك في ملف هيئة أوجيرو بعد
ّ
صمت طــويــل ومــريــب ،ألسـبــاب ع ــدة؛ أولها
أن امللفات املالية املتعلقة باملدير العام لهيئة
أوجيرو عبد املنعم يوسف (الصورة) والتي
ي ـج ــري الـتـحـقـيــق ب ـشــأن ـهــا لـ ــدى الـتـفـتـيــش
املــالــي لــم تكتمل بعد بسبب رفــض يوسف
تـسـلـيــم امل ـس ـت ـنــدات ال ـعــائــدة لـهــا مـنــذ أكـثــر
من سنة .رفــض يوسف تسليم املستندات
يــأتــي رغ ــم أن الـتـفـتـيــش امل ــال ــي طـلــب م ــرارًا
وتكرارًا املستندات ،من دون أن يلبى طلبه،
ما اضطره إلى الطلب من وزيــر االتصاالت
اإليعاز ليوسف تسليم املستندات ،إال أن هذا
األخير استمر بالتلكؤ
وامل ـم ــاط ـل ــة وأوعـ ـ ــز إلــى
امل ــوظـ ـف ــن فـ ــي ال ـه ـي ـئــة
االمـتـنــاع عــن تقديم أي
مستند للمفتشني إال
بــإذنــه ،وه ــو ك ــان دائـمــا
يـ ــرفـ ــض اس ـت ـق ـب ــال ـه ــم
ويـتـهـ ّـرب منهم بحجج
مختلفة.
كــذلــك ،تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن الـتــأخـيــر في
إصدار القرارات النهائية بشأن هذه امللفات
سببه أيضًا أن بعض املستندات التي طلبها
التفتيش من وزارة االتصاالت لم تصل إليه
بعد ،علمًا بأنه مع اكتمال امللف باملستندات
املطلوبة ،فإن إصدار القرار املالئم من هيئة
التفتيش يستوجب انعقاد هيئة التفتيش
التي لم تنعقد منذ أكثر من  11شهرًا بسبب
عدم توجيه أي دعوة النعقادها.
 1893مصابًا باإليدز في لبنان

أعـ ـل ــن م ــدي ــر ال ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي ملـكــافـحــة
ال ـس ـيــدا الــدك ـتــور مصطفى الـنـقـيــب ،أمــس،
خالل مؤتمر بمناسبة اليوم العاملي لإليدز،
تحت شعار «عالج اإليدز للجميع» ،أن عدد
اإلصابات الجديدة بلغ حتى تشرين الثاني
امل ـن ـصــرم  113إص ــاب ــة ،أم ــا ال ـع ــدد الـكــامــل
لـلـمـصــابــن ف ــي لـبـنــان فـهــو  1893مصابًا
حـتــى تــاري ـخــه؛ مــن بينهم  %63،7حاملو
ال ـف ـي ــروس و 19،5%م ـص ــاب ــون بــال ـس ـيــدا.
وسـ ّـجــل البرنامج أن  %85،8منهم هــم من
الرجال و %14،2من النساء ،كما أن %31،8
م ــن ه ــؤالء ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم ب ــن  15و29
سنة ،و %38،1تتراوح أعمارهم بني  30و49
سنة .كذلك فإن  %81،4من هــؤالء أصيبوا
بــالــداء نتيجة عالقاتهم الجنسية%34،5 ،
هــم مـثـلـيــون و %15هــم مـتـعــددو الـعــاقــات
الجنسية.
وأك ــد ممثل وزي ــر الـصـحــة الـعــامــة الــدكـتــور
بهيج عــربـيــد «أن ـنــا اآلن عـلــى أهـبــة مواكبة
تطور عاملي جديد في العالج أوصت به كل
املراجع العاملية من حيث البدء بالعالج عند
اكتشاف اإلصابة بالفيروس وعــدم انتظار
تطور العدوى الى درجــة معينة أو االعتماد
ع ـلــى م ـق ـيــاس م ـعــن م ــن ح ـيــث ق ــوة جـهــاز
املناعة لدى املصاب أو عدد الفيروسات في
ال ــدم» .وأع ـلــن أن «ه ــذا التغيير الـنــوعــي في
إعطاء العالج نابع من الفكرة األساسية التي
تجمع بني تناول العالج الثالثي مع استعمال
أس ــالـ ـي ــب ال ــوق ــاي ــة ف ــي الـ ـح ــد م ــن اح ـت ـمــال
ن ـق ــل ال ـ ـعـ ــدوى م ــن املـ ـص ــاب إل ـ ــى شــركــائــه
غ ـيــر امل ـص ــاب ــن .وب ـح ـســب ت ـقــديــر الـعـلـمــاء
واالخ ـت ـصــاص ـيــن ف ــي م ـج ــال اإليـ ـ ــدز ،فــإن
طريقة الـعــاج هــذه ســوف تــؤدي فــي نهاية
املطاف إلى السيطرة على الوباء تقديريًا في
عام .»2030

