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مجتمع وإقتصاد

تقرير

أخبار

زعيتر يتجاهل قرارات
مجلس شورى الدولة
حتى اآلن وصل عدد
قرارات مجلس شورى
الدولة في قضية تلزيم
اشغال مرفأ عدلون
إلى  3قرارات لمصلحة
الشركة المستدعية
«الجنوب لإلعمار» بوجه
وزير االشغال العامة غازي
زعيتر .إال أن األخير يستمر
في االمتناع عن التنفيذ!
محمد وهبة

أهـ ــالـ ــي امل ـخ ـط ــوف ــن واملـ ـفـ ـق ــودي ــن»،
ك ـل ـم ــات أوديـ ـ ـ ــت س ــال ــم الـ ـت ــي كــانــت
تقول دائمًا« :أنا ما رح إترك الخيمة
طاملا فيني شريان عم ينبض» .أول
م ــن أم ــس ش ـعــرت وداد ب ــأن أودي ــت
تـبـكــي ف ــي ق ـبــرهــا .ت ــرى ح ـلــوانــي أن
الخيمة تغلق عندما نصل إلــى حل
عـمـلــي ومــؤس ـســاتــي م ـق ـبــول ،وذل ــك
عـبــر تــرجـمــة قـ ــرار مـجـلــس ال ـشــورى
من خالل إنشاء بنك الـ  DNAوإقرار
ـون إن ـ ـشـ ــاء «ال ـه ـي ـئ ــة الــوط ـن ـيــة
قـ ــانـ ـ َ
للمخفني قسرًا».
ّأم ــا نهيل فتكرر باكية أم ـرًا واح ـدًا:
« 40سـنــة مــا مـنـعــرف شــو ص ــار ،ما
حــدا إجــا سألنا شــو بتعرفوا عنن.
نحن لــم نفقد األم ــل ،يمكن عايشني
وي ـم ـكــن م ـي ـتــن ،نـحـنــا ب ــدن ــا والدن ــا
وأزواجنا جثث أو أحياء».

التي تستغله االدارة العامة لتحويله
الــى مــا يشبه «الـتــرخـيــص» ،كما ربط
حـ ــق ال ـت ـن ـظ ـيــم ب ـح ــق ال ـت ـع ـب ـيــر وح ــق
التجمع السلمي.
الــافــت أن كــا مــن ك ــرم وعـبــد الصمد
قد تطرقا الى الحراك الشعبي ودوره،
وك ـ ــذل ـ ــك كـ ــانـ ــت مـ ـ ــداخـ ـ ــات وأسـ ـئـ ـل ــة
الـطــاب .الطالبة دالـيــا عطالله سألت
اذا م ــا ك ــان اع ـت ـم ــاد ان ـت ـخــابــات على
قاعدة لبنان دائــرة واحــدة هو املدخل
الـ ــواسـ ــع ال ـ ــى ال ــام ــرك ــزي ــة االداري ـ ـ ـ ــة،
زمـيـلـتـهــا مــاريــا ت ـســاء لــت عــن جــدوى
التظاهرات التي جرى تنظيمها طاملا
ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر ش ــيء ف ــي ال ــواق ــع املـعـيــش
بعد ،وآخرون أيضا سألوا عن الحراك
ودوره ف ــي اح ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر وأخ ـط ــاء
ال ـحــراك وأولــويــة املـطــالــب ،فيما لفت
أحـ ــد الـ ـط ــاب ب ـس ـخــريــة الـ ــى تـخـطــي

ط ـل ـبــت ش ــرك ــة ال ـج ـن ــوب لــإع ـمــار
مــن رئـيــس مجلس ش ــورى الــدولــة
شـ ـ ـك ـ ــري صـ ـ ـ ـ ـ ــادر ،إب ـ ـ ـطـ ـ ــال ال ـع ـق ــد
املــوقــع بــن وزي ــر االش ـغــال العامة
غــازي زعيتر وبــن شركة «خــوري
ل ـل ـم ـق ــاوالت» ،وإبـ ـط ــال تـنـفـيــذ كل
ق ـ ــرار مـتـعـلــق بـ ــه ،وذل ـ ــك اس ـت ـنــادًا
إلــى قــرارات املجلس السابقة التي
تـبـطــل ق ـ ــرارات ال ــوزي ــر ال ـتــي زادت
ك ـل ـف ــة م ـن ــاق ـص ــة امل ــرحـ ـل ــة األولـ ـ ــى
م ــن م ـش ــروع م ــرف ــأ ع ــدل ــون بنحو
 3م ـل ـيــارات ل ـيــرة .إال ان ص ــادر لم
ي ـصــدر ق ـ ــراره ب ـعــد fرغـ ــم انـقـضــاء
املهلة املنصوص عنها في قانون
املجلس وفقًا للمادة .66
لــم تنته قـ ّـصــة مــرفــأ عــدلــون بعد f
رغـ ــم قـ ــول ال ـق ـض ــاء ك ـل ـم ـتــه فـيـهــا.
ه ــذه ال ـقـ ّـصــة ب ــدأت ُف ـ ّـي  23كــانــون
األول  2014عندما فــضــت عــروض
ال ـش ــرك ــات امل ـش ــارك ــة ف ــي مناقصة
الـ ـتـ ـل ــزي ــم وأدت الـ ـ ــى فـ ـ ــوز ش ــرك ــة
الـ ـجـ ـن ــوب ل ــإعـ ـم ــار ب ـم ـب ـلــغ 4.88
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـ ـيـ ــرة .وزي ـ ـ ــر األشـ ـغ ــال
العامة غــازي زعيتر ،وباالستناد
إلـ ـ ــى نـ ـظ ــري ــة «الـ ـثـ ـم ــن الـ ـبـ ـخ ــس»،
ق ـ ّـرر ال ـغــاء املـنــاقـصــة واسـتـبــدالـهــا
بــاسـتــدراج ع ــروض محصور دعا
إل ـي ــه خ ـمــس ش ــرك ــات س ـمــاهــا هو
بينها واحدة شاركت في املناقصة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى وه ـ ـ ـ ــي ش ـ ــرك ّـ ــة «خ ـ ـ ـ ــوري
للتعهدات» .وعندما فضت عروض
االس ـ ـتـ ــدراج امل ـح ـص ــور ت ـب ـ ّـن فــوز
شركة «خ ــوري للتعهدات» بمبلغ
 7.99مـ ـلـ ـي ــارات لـ ـي ــرة ،ع ـل ـمــا ب ــأن
س ـعــر ه ــذه ال ـشــركــة ف ــي املـنــاقـصــة

ّ
يجب دائما تبني القضية
المحقة وتبني الحق
في التحرك ألجلها

بعض النواب سن التقاعد ووصولهم
الى سن العجز وهم ال يزالون نوابا.
رد كرم على الطالب بالقول أن عملية
الـتـغـيـيــر «ص ـع ـبــة» ال ت ـبــدأ م ــن مـكــان
واحـ ـ ـ ــد ،وه ـ ــي ام ـ ـتـ ــداد ل ـح ـم ــات ع ــدة
انطلقت مثل حملة الجنسية ،العنف
ضــد امل ــرأة ،هيئة التنسيق النقابية،
االص ــاح االنـتـخــابــي وغـيــرهــا ،ولفت
كــرم الــى أن «الـضــربــة الـنــوعـيــة» التي
ق ــام ب ـهــا الـ ـح ــراك ف ــي أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات
اظـ ـ ـه ـ ــاره ـ ــا ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا أزمـ ـ ـ ـ ــة نـ ـظ ــام
سـيــاســي ،وج ــرت عــرقـلــة املحاصصة

7

األول ـ ـ ــى كـ ــان  5.5مـ ـلـ ـي ــارات ل ـي ــرة.
إزاء هذا األمر ،قامت شركة الجنوب
ل ــإع ـم ــار ب ـخ ـطــوتــن؛ األولـ ـ ــى هي
«ربــط نــزاع» مع وزيــر االشـغــال ،اذ
طالبته بعدم توقيع أي عقد في ما
خـ ّـص تلزيم اشـغــال مــرفــأ عــدلــون،
وعــدم القيام بــأي إج ــراء أو اتخاذ
أي قـ ـ ــرار ف ــي هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع قـبــل
صدور نتيجة الطعن الذي ّ
قدمته
ـدول ــة .أمــا
أمـ ــام مـجـلــس شـ ــورى ال ـ ّ
الـخـطــوة الـثــانـيــة ،فـقــد تمثلت في
الـطـعــن ال ــذي قـ ّـدمـتــه ال ــى املجلس،
والذي صدر قرار في شانه ملصلحة
«الـجـنــوب لــاعـمــار» ،اسـتـنــادًا إلى
املــادة  77من قانون املجلس ،التي
تشير إلى أن االعتراض مبني على
أس ـب ــاب ج ـ ّ
ـدي ــة وأنـ ــه أل ـحــق ض ــررًا
بــال ـغــا بــامل ـس ـتــدعــي ال ـ ــذي تــرتـبــت
ل ــه حـقــوقــا مكتسبة م ــن ف ــوزه في
املناقصة (امللغاة).
برغم ذلك ،امتنع زعيتر عن تنفيذ
قـ ـ ــرار م ـج ـلــس شـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ،ال
ب ـ ّـل ت ـقــول ال ـشــركــة املـسـتــدعـيــة إنــه
وق ـ ـ ــع ال ـع ـق ــد مـ ــع ش ــرك ــة «خ ـ ــوري
ل ـل ـت ـع ـه ــدات» ،ال ـت ــي رسـ ــت عـلـيـهــا
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض
املـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــور ،م ـ ــا دف ـ ـ ــع «الـ ـجـ ـن ــوب
ل ــإع ـم ــار» إلـ ــى ت ـقــديــم مــراجـعـتــي
إبطال أمام مجلس شورى الدولة؛
األول ــى تتعلق بــوقــف تنفيذ قــرار
تسمية املتعهدين للمشاركة في
اس ـ ـت ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض امل ـح ـص ــور،
وال ـث ــان ـي ــة ت ـح ــت عـ ـن ــوان «إبـ ـط ــال
الــرفــض الضمني لــوزيــر االشـغــال
الناتج عن مذكرة ربط النزاع».
ّ
الرد الرسمي لوزارة االشغال على

طلب إبطال «الرفض الضمني» كان
على النحو اآلتي :عدم اختصاص
املجلس ،عدم توافر شروط اإلبطال
ألن الغاء أي مناقصة يدخل ضمن
السلطة االستنسابية لإلدارة وألن
ّ
املتذرع به ليس بالغًا» ،لكن
الضرر
مجلس شورى الدولة اصدر قراره
ملصلحة الشركة املستدعية .فألغى
قـ ــرار تـسـمـيــة امل ـت ـع ـهــديــن ،وأش ــار
إل ــى أن طـلــب «ال ـج ـنــوب لــإعـمــار»
فــي مــوضــوع «الــرفــض الضمني»،
أي امتناع الــوزيــر عــن تنفيذ قــرار
م ـج ـلــس الـ ـش ــورى وس ـك ــوت ــه على
مذكرة ربــط الـنــزاع ،يحقق شروط
وقـ ـ ـ ّـف ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،أي ان امل ـج ـلــس
يحض الوزير على تنفيذ األحكام
الصادرة عنه.
ّ
استمر فــي إج ــراءات
إال أن زعيتر
الـتـلــزيــم .وبـحـســب م ـصــادر وزارة
األش ـ ـغـ ــال ف ــإن ــه ع ـم ــد إل ـ ــى تــوقـيــع
ع ـقــد ال ـت ـلــزيــم م ــع ش ــرك ــة «خـ ــوري
للتعهدات» .وبالتالي كان واضحًا
لـ ــدى «ال ـج ـن ــوب ل ــإع ـم ــار» أن كل
هذه اإلجــراءات ليست كافية لثني
زعيتر عــن قــراراتــه وإص ــراره على
تلزيم األشغال بكلفة إضافية تبلغ
 3م ـل ـي ــارات لـ ـي ــرة .ل ـ ــذا ،اسـتــأنـفــت
الشركة إجراءاتها القانونية ّ
ضد
الوزارة ،وطلبت من رئيس مجلس
شـ ـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ش ـ ـكـ ــري ص ـ ــادر،
باالستناد إلى املادة  66من قانون
امل ـج ـلــس «ت ـع ـل ـيــق وإبـ ـط ــال الـعـقــد
وت ـعـلـيــق تـنـفـيــذ ك ــل قـ ــرار متعلق
به» .ورغم أن املادة  66تمنح صادر
مهلة أسبوع ،إال أن املهلة انقضت
يوم أمس من دون صدور أي قرار.

المهلة انقضت يوم أمس من دون صدور أي قرار (مروان طحطح)

استكمال التحقيقات
في جريمة عين نجم
تستمر التحقيقات في جريمة القتل التي وقعت
ف ــي ع ــن ن ـجــم األسـ ـب ــوع ال ـف ــائ ــت ،ع ـنــدمــا أقــدمــت
العاملة املنزلية الفيليبينية جيرالدين ،على ضرب
نــاتــالــي ص ـل ـبــان ع ـلــى رأس ـه ــا ح ـتــى امل ـ ــوت .وقــد
تـنــوقـلــت مـعـلــومــات صـحــافـيــة ع ــن االش ـت ـبــاه في
تحريض ال ــزوج العاملة على قتل الــزوجــة .إال أن
مصادر التحقيق أوضحت لـ»األخبار» أن املتهمة
قــدمــت إفـ ــادة ب ـهــذا املـعـنــى ب ـهــدف تــوريــط ال ــزوج،
وجرى التحقيق أول من أمس معه ،لكن جيرالدين
عــادت وغيرت إفادتها ،ولــم يثبت في التحقيقات
حتى اآلن أن افادتها السابقة صحيحة .وكــررت
املصادر أن التحقيقات األولية أظهرت أن الجريمة
حصلت على إثر إقدام الضحية على شد العاملة
بشعرها وشتمها ،ما أفقدها أعصابها ودفعها
إلى ارتكاب الجريمة من دون تخطيط مسبق.

ّرد من سوكلين
تعليقًا على التقرير املنشور في «األخبار» بتاريخ
 7كانون األول  ،2015تحت عنوان «صناعة إعادة
الـتــدويــر :معاملنا تـسـتــورد الـنـفــايــات» ،أوضحت
شركة «سوكلني» ما يأتي:
 خ ــال ال ـعــام الـســابــع عـشــر مــن تـعــاقــد شركتيسوكلني وسوكومي مع الدولة اللبنانية ،كان هناك
 85ألــف طــن مــن النفايات ال ــواردة (مليون و117
ألــف طن سنويًا) هي مــواد قابلة إلعــادة التدوير.
إن املليون و 117ألف طن هو تقريبًا ضعف الكمية
الـتــي يمكن أن تستوعبها معامل الـفــرز التابعة
لشركة سوكومي والتي تبلغ  730ألف طن سنويًا.
 النفايات الــواردة تحتوي على كميات كبيرة مناملواد القابلة للتدوير امللوثة وغير القابلة للتسويق
محليًا أو دوليًا في معامل التدوير.
 إن «نــاب ـشــي» ال ـن ـفــايــات يـسـتـخــرجــون كمياتكـبـيــرة م ــن امل ـ ــواد الـقــابـلــة لـلـتــدويــر م ـبــاشــرة من
حاويات شركة سوكلني ،وهذا يقلل كميات املواد
القابلة للتدوير التي تصل إلى معامل الفرز.
 ثمة لغط كبير في املعلومات املتعلقة بالكمياتال ـف ـع ـل ـيــة الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب إع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر وتـسـبـيــخ
والنفايات الواجب التخلص منها ،وبحسب العقد
املوقع بني شركة سوكومي والعميل (أي الدولة)،
يقع على عــاتــق العميل مــوجــب توفير مساحات
إضافية من األراضي بهدف زيادة قدرة املعالجة.
ّ
 عندما وقعنا العقدّ ،أمن لنا العميل موقعني هماالناعمة وبصاليم ،إال أنه ،بعد إجراء دراسة األثر
البيئي ،خلصنا إلى أن موقع بصاليم غير صالح،
ما أدى إلى طلب سوكومي من الحكومة اللبنانية
تــوف ـيــر م ــواق ــع إض ــاف ـي ــة بـ ـه ــدف :زي ـ ــادة كـمـيــات
ّ
املسبخة ،وزي ــادة نسبة فــرزهــا وإعــادة
النفايات
تــدويــرهــا .وفـقــا ملـنــدرجــات العقد املــوقــع ،يتحمل
العميل كــامــل املـســؤولـيــة الزدي ــاد كمية النفايات
التي سيجري طمرها ،وذلك في حال اإلخفاق في
توفير مواقع طمر إضافية.
 إن شركتي سوكلني وسوكومي «ال تفضالنطمر» النفايات .كنا نفضل لــو تــم تأمني املراكز
الالزمة التي تضمن أن ال تشكل مسألة النفايات
أزمة للبنان.

إخبار ّ
ضد عبد المنعم يوسف

عبر ابطال املناقصات ،وطلب كرم من
ال ـطــاب تبني دائ ـمــا القضية املحقة،
وت ـب ـن ــي ال ـح ــق ف ــي ال ـت ـح ــرك ألج ـل ـهــا،
بصرف النظر عن األطر املحركة ،حيث
أن ه ــذه االمـ ــور ال ـثــاثــة منفصلة عن
بعضها بعضًا.
ب ـعــد االسـ ـت ــراح ــة ،ط ــرح ــت األسـ ـت ــاذة
والناشطة في معهد العلوم السياسية،
ري ـت ــا ش ـم ــال ــي ،م ـس ــأل ــة ت ـع ــدي ــل م ــواد
قــانــون الـضـمــان االجـتـمــاعــي ،لناحية
ضمان حق املرأة في أن تضمن زوجها
دون شــروط ،فمن الـشــروط املفروضة
على ضمان املرأة لزوجها أن يكون اما
فوق الستني أو ذو عاهة .وفي الجلسة
األخ ـ ـيـ ــرة ت ـط ــرق ــت أس ـ ـتـ ــاذة ال ـق ــان ــون
الــدولــي الـعــام وحـقــوق االنـســان مــاري
غنطوس الى مشروع قانون الحق في
الوصول الى املعلومات ،وأهميته في

تعزيز الشفافية ومحاسبة املواطنني
ل ـل ـم ـســؤولــن ال ـس ـيــاس ـيــن ،وتـسـهـيــل
عمل الصحافيني في النشر.
احدى الطالبات طرحت ،بطريقة غير
مباشرة ،حرمان الالجئني املتزوجني
بلبنانيات حق االستفادة من خدمات
الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وك ـ ـ ــان الف ـتــا
ت ـ ـهـ ـ ّـرب ش ـم ــال ــي مـ ــن ال ـ ـ ــرد ع ـل ــى ه ــذه
ال ـق ـض ـي ــة ،ع ـن ــده ــا ت ــدخ ـل ــت غـنـطــوس
شــارحــة حــق كــل مقيم عـلــى األراض ــي
اللبنانية بضمان اجتماعي ،وخاصة
أن أحد الزوجني يقوم بدفع الضرائب
للجهة الضامنة.
املتوجبة عليها
ُّ
فـ ــي خـ ـت ــام الـ ـلـ ـق ــاء ،ألـ ـ ـف ـ ــت ال ـح ـكــومــة
ورؤســاء اللجان النيابية األربـعــة عن
طــريــق الـقــرعــة ،عـلــى أن يستكمل هــذا
البرملان عمله في األسابيع املقبلة قبل
اتمام املرحلة الثانية من املشروع.

ّقدمت منظمة الشباب التقدمي ومفوضية العدل
في الحزب التقدمي اإلشتراكي إخبارًا إلى النائب
ال ـعــام املــالــي الـقــاضــي عـلــي ابــراه ـيــم ،حـمــل الــرقــم
 ،2015/6570وذلك ً
بناء على املعلومات التي أوردها
املؤتمر الصحافي للمنظمة بتاريخ  7كانون األول
 2015حــول مخالفات في هيئة «أوجـيــرو» .وقال
املحامي فــاروق املغربي بعد تقديمه اإلخـبــار إنه
«تـضـمــن كــل املـسـتـنــدات الــرسـمـيــة الـتــي أوردت ـهــا
املنظمة في مؤتمرها الصحافي في ملف أوجيرو
ومديرها العام عبد املنعم يوسف» ،متمنيًا على
«ال ـق ــاض ــي إب ــراه ـي ــم م ـتــابـعــة ه ــذا امل ـل ــف وات ـخ ــاذ
االجـ ـ ـ ــراءات ح ـتــى ج ــاء الـحـقـيـقــة ف ـي ــه» ،م ـشــددًا
على «ض ــرورة عــدم وقــوف الحصانة التي يتمتع
بها موظفو الفئة األولــى في الدولة أمــام استدعاء
يوسف ،ألن بعض الــوزراء يمتنعون عن السماح
للقاضي إبراهيم باستدعاء هؤالء».

