الثالثاء  11نيسان  2017العدد 3150

سياسة

7

تقرير

استئناف إقفال «الكوستا برافا»:
جلسات المحكمة تبدأ اليوم
ع ــاق ــة جـ ـي ــدة ب ـك ــل ن ـ ـ ــواب كـ ـس ــروان
الحاليني والسابقني واملقبلني حقق
ان ـت ـص ــاره األول ،لـكـنــه م ـطــالــب اآلن
بـتـحـقـيــق االن ـت ـص ــار ال ـث ــان ــي األك ـبــر
خالل فترة قياسية :النجاح في إدارة
ً
الكازينو ،ليثبت للرئيس عــون أوال
أن ثـقـتــه ك ــان ــت ف ــي مـحـلـهــا ،وه ـنــاك
ف ــي هـ ــذا ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر مــن
يمكن التعويل عليهم .هناك شغور
ه ــائ ــل ف ــي اإلدارات ال ـع ــام ــة ُيـنـتـظــر
أن تـ ـب ــدأ ال ـح ـك ــوم ــة ب ـم ـل ـئ ــه؛ ن ـجــاح
خـ ـ ــوري وم ــواكـ ـب ــة ت ـع ـي ـي ـنــه ب ــأج ــواء
إي ـجــاب ـيــة عــون ـيــة سـيـفـتـحــان ال ـبــاب
أمــام مئات الشباب الــذيــن ينتظرون
فــرصــة ،والعكس صحيح ،مــع األخــذ
بــاالعـتـبــار أن إع ــادة إق ــاع الكازينو
ل ـي ـســت ب ــاألم ــر ال ـس ـه ــل .ف ـق ــد فـعـلــت
إدارة مـيـشــال سـلـيـمــان ب ـهــذا املــرفــق
ما عجزت الحرب عن فعله ،وسيجد
خوري نفسه أمام واقع ال يحسد البتة
عليه :آالف املــوظـفــن الــذيــن اعـتــادوا
طوال ست سنوات أن ال يفعلوا شيئًا
سـيـتـسـبــب املـ ــس ب ـك ــل م ـن ـهــم ب ــأزم ــة
مــع إح ــدى الـعــائــات الـكـســروانـيــة أو
إحــدى املرجعيات الدينية .وعشرات
ال ـشــركــات الــردي ـفــة ال ـتــي تــم التعاقد
معها لـهــدر املــزيــد مــن األم ـ ــوال ،رغــم
وج ــود مــوظـفــن فــي الـكــازيـنــو تدفع
لـ ـه ــم أجـ ـ ــورهـ ـ ــم لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ـم ــا ك ـل ـفــت
الشركات القيام به .وفي وقت أنفقت
فيه مبالغ خيالية لشراء ألعاب بقيت
أعوامًا في املستودعات لعدم الحاجة
الـفـعـلـيــة إل ـي ـهــا ،ه ـنــاك بـنـيــة تحتية
سيئة وقــاعــات فــي معظمها بائسة
وغير صالحة لتنظيم أي احتفاالت
مهمة .واأله ــم مــن هــذا كله هــو بــروز
ك ــازي ـن ــوات ضـخـمــة ع ــدة ف ــي قـبــرص
ت ـق ــدم م ـنــذ ع ــام ــن ع ــروض ــا خـيــالـيــة
لهواة القمار ،تتضمن بطاقات سفر
م ـجــان ـيــة وإق ــام ــة ف ــي ف ـن ــادق خمس
نجوم ،دفعت غالبية الزبائن املهمني
إلى وضع كازينو لبنان خلفهم.
وع ـل ـيــه ،ال وق ــت أمـ ــام خـ ــوري لتقبل
التهاني أو السكر بمنصبه املنتظر
منذ سنوات :أمامه ورشة عمل كبيرة
ً
يعلق عونيون كثر آمــاال كبيرة على
نجاحه فيها .هو مطالب بأن يثبت أن
العهد لم يعني أيًا كان رئيسًا ملجلس
إدارة كــازيـنــو لـبـنــان ،وإنـمــا شخصًا
يـتـمـتــع بــال ـك ـفــاءة ال ــازم ــة للنهوض
بهذا املرفق ،ومطالب بأن يؤكد أن في
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ك ـفــاءات كثيرة
قادرة على النجاح في حال إعطائها
فرصة.

املتفق عليهم ،باستثناء محمد شعيب
الذي استبدل بغسان شكرون .وقد ّ
عي
ّكل من روالن خوري (تيار وطني ّ
حر)
رئيسًا ملجلس اإلدارة ،ومعه األعضاء
ب ـ ـ ـيـ ـ ــارو خـ ـ ــويـ ـ ــري وشـ ـ ـ ـ ـ ــارل غ ـس ـطــن
وكــاريــن إيـلـيــا ورام ــي م ـجــذوب (تـيــار
وط ـنــي حـ ـ ّـر) ،غ ـســان ش ـكــرون وهـشــام
ناصر (حركة أمل) ،وليد النقيب (تيار
مـسـتـقـبــل) ،رونـ ــي ع ـبــد ال ـح ـ ّـي (ق ــوات
لـبـنــانـ ّـيــة) ،ومـجـيــد جـنـبــاط (ال ـحــزب
التقدمي االشتراكي) ،لتكون الحصيلة
ّ
النهائية لهذه الجلسة تنفيذ جــدول
ّ
ً
األع ـم ــال ك ــام ــا ورمـ ــي ك ــل املـخــالـفــات
ّ
املالية أمام القضاء ،وتكريس استمرار
ّ
تغييب «ص ـغــار املـســاهـمــن» وتحكم
السياسة بالتعيينات.

هديل فرفور
ُ ّ
أولى جلسات
من املقرر أن تنعقد ،اليومُ ،
استئناف قرار قاضي األمور املستعجلة
فـ ــي بـ ـعـ ـب ــدا ،الـ ـق ــاض ــي حـ ـس ــن حـ ـم ــدان،
ّ
املتعلق بإقفال ُمطمر الكوستا برافا في
مطلع حزيران املقبل.
وكــان القاضي حـمــدان قــد أصــدر القرار
في  31كانون الثاني من العام الحالي،
والذي يقضي بالوقف الكلي ألعمال نقل
النفايات الى مطمر الكوستا برافا ،بعد
انـقـضــاء أرب ـعــة أشـهــر مــن تــاريــخ تبليغ
القرار إلى كل من الشركة امللتزمة أعمال
إنـشــاء املطمر ،شركة «الـجـهــاد للتجارة
وامل ـقــاوالت» ،واتـحــاد بلديات الضاحية
الـجـنــوبـيــة ،ومـجـلــس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار،
«عـلــى أن يبقى الـعـمــل فــي املـطـمــر خــال
هذه الفترة تحت رقابة من ينتدبه وزيرا
الـبـيـئــة واألشـ ـغ ــال ال ـعــامــة وال ـن ـقــل ،ومــا
يستنسبانه من تدابير تقتضيها سالمة
البيئة املحيطة وأمن املالحة الجوية».
وكان القرار قد صدر في ظل إثارة قضية
ط ـي ــور الـ ـن ــورس وت ـه ــدي ــده ــا لـلـمــاحــة
الجوية آنــذاك .لم ُيعرف إذا ما انتدبت
الوزارتان املذكورتان أشخاصًا يتولون
مهمة املــراقـبــة فــي املـحـيــط الـقــريــب من
املـ ـط ــار وامل ـط ـم ــر أو ال ،إال أن م ـصــادر
معنية فــي دائـ ــرة املــراق ـبــة الـجــويــة في
ّ
املـطــار أك ــدت أن «ال جهة منتدبة زارت
مــوقــع املـطــار أو املطمر وقــامــت بــإعــداد

القدرة االستيعابية للمطمر ستبلغ طاقتها القصوى بعد سنة ونصف (هيثم الموسوي)

تقارير ميدانية أو غيرها».
وإذا ُرفــض طلب االستئناف الــذي ّقدمه
اتـحــاد بلديات الضاحية الجنوبية في
 7شـبــاط املــاضــي ،ف ــإن «الـ ُـع ـمــر» الباقي
يتجاوز الشهرين.
للمطمر لن
ُ
ول ـك ــن ،حـتــى ل ــو ق ـبــل طـلــب االسـتـئـنــاف
وجرى وقف تنفيذ قرار القاضي حمدان،
وبــالـتــالــي ج ــرى الـتـمــديــد لـلـمـطـمــر ،فــإن
ً
س ــؤاال ُمـلـحــا ُي ـطــرح فـ ُـي مـلــف الـنـفــايــات
حاليًا حــول املرحلة املقبلة التي ستلي
انـتـهــاء الـقــدرة االستيعابية ملطمر برج
حـمــود والكوستا بــرافــا ،وخصوصًا أن
وضعت كحل مؤقت الى
حلول املطامر ُ
حني تبلور الحل املستدام الالمركزي.
ت ـ ـقـ ــول م ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،إن ال ـ ـقـ ــدرة

متأخرات موظفي
«أوجيه» خالل أسبوعين؟
ميسم رزق
لم تكمن أهمية الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس سعد
الحريري إلى الرياض في أنها األولــى بعد توليه رئاسة
الحكومة فحسب ،بل أيضًا ألنها األولى بعد تعاظم أزمة
شــركـتــه «س ـع ــودي أوج ـي ــه» فــي ض ــوء املـصــاعــب املــالـيــة
الكبيرة التي ّ
تمر بها.
ورغم أن زيارة الحريري للرياض جاءت بصحبة العاهل
ال ـس ـعــودي املـلــك سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز وعـلــى الـطــائــرة
الـخــاصــة لــأخـيــر ،فــي مــا اعـتـبــر رســالــة بنيله الــرضــى
السعودي ،كان الفتًا تعرض الزيارة لـ«التشويش» .فقد
أث ــارت الحلقة الـتــي قـ ّـدمـهــا اإلعــامــي ال ـس ـعــودي داوود
الشريان ،في برنامجه على قناة « »mbcبعنوان «ضحايا
سـعــودي أوجـيــه» ومطالبته بــدفــع مستحقات املواطنني
ّ
املتأخرة ،الكثير من اللغط عن مغزى الحلقة وتوقيتها
وم ـض ـمــون ـهــا ،وت ـ ـسـ ــاؤالت ع ــن س ـبــب س ـم ــاح ال ــري ــاض
بالعرض ما دامت العالقة مع الحريري باتت جيدةّ ،
وعما
إذا كانت السعودية تفصل بني الحريري كرئيس للحكومة
ً
في لبنان وكرجل أعمال سعودي ،وصوال الى الغمز من
قناة «أحد األجنحة السعودية الذي ّ
تقصد توجيه رسالة
معينة مفادها عدم الرضى عن هذه الزيارة».
َ
بعد برنامج الشريان ،أصــدرت «سـعــودي أوجـيــه» بيانًا
رأت فيه أن الحلقة حملت مغالطات كثيرة تـهــدف إلى
الـنـيــل منها وم ــن مـســؤولـيـهــا .وك ــان الفـتــا بـعــد صــدور
البيان أن صفحة البرنامج على موقع فايسبوك حذفت
مقاطع الحلقة ،فيما ُحذفت الحلقة كاملة كذلك من موقع
«شاهد» التابع لـ« ،»mbcفي مؤشر الى أن الرياض تريد
مللمة املوضوع.
وعزت مصادر معنية بأوضاع الشركة سبب بث الحلقة
سعد
الى «انزعاج أحد التيارات في السعودية من قدوم ّ
الحريري برفقة امللك سلمان» .ولفتت املصادر إلى «تلقي
املوظفني وعودًا بأن الدفع سيكون خالل أسبوعني ،لكن
ال ُيلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني»!
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،يـسـتـمـ ّـر ع ـ ّـم ــال «سـ ـع ــودي أوج ـي ــه»
بـحـمـلـتـهــم لـلـمـطــالـبــة بـحـقــوقـهــم .وجـ ــرى الـ ـت ــداول أمــس
بـصــورة رســالــة كتبها موظفون لبنانيون فــي الشركة،
مــوج ـهــة إل ــى الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري ،بـلـهـجــة قــاسـيــة
ّ
يعبرون فيها عن استيائهم بسبب عدم حصولهم على
حقوقهم املالية من الشركة.

االس ـت ـي ـعــاب ـي ــة مل ـط ـمــر ال ـك ــوس ـت ــا ب ــراف ــا
س ـت ـب ـلــغ طــاق ـت ـهــا ال ـق ـص ــوى ب ـع ــد سـنــة
ونصف سنة كحد أقصى« ،مــا ُ يستلزم
الـ ـب ــدء بــال ـب ـحــث ف ــي ال ـح ـل ــول امل ـق ـب ـلــة».
ُ
وتضيف املصادر نفسها :ال حلول حاليًا

لن يتجاوز عمر
المطمر الشهرين إذا
ُرفض طلب االستئناف

يجري البحث فيها وإن املجلس مشغول
في تطبيق املرحلة املؤقتة التي أقرتها
الحكومة في قرارها الرقم  1املتخذ في
.2016/3/12
بدورها ،تنقل مصادر في اتحاد بلديات
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ع ــن وزي ــر البيئة
ط ــارق الـخـطـيــب إب ــاغ األخ ـيــر االت ـحــاد
أنـ ــه «يـ ـج ــري ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إع ـ ـ ــداد خـطــة
ُ
طوارئ بيئية ُيعلن عنها قريبًا» .وتشير
املـصــادر الــى «أن االتـحــاد ال يعلم حتى
اللحظة ماهية هذه الخطة».
الالفت أنه قد تبقى هذه الخطة مجهولة
بسبب إصرار الخطيب في الوقت الحالي
على عــدم إعــانـهــا وإط ــاع ال ــرأي العام
ع ـلــى م ــا ي ـجــري ال ـب ـحــث ف ـيــه .وحــاولــت
«األخـبــار» التواصل مع ُ الخطيب ،لكنه
لم ّ
يرد على اتصاالتها امل ّ
تكررة كالعادة.
ُ
منذ أيام ،خالل جلسة مساءلة الحكومة
في مجلس الـنــواب ،قــال الوزير السابق
أك ــرم شـهـيــب «إن ـنــا ذاه ـب ــون ال ــى كــارثــة
ف ــي ع ــام  2018إذا ل ــم ي ـتــم إع ـط ــاء ملف
ال ـن ـفــايــات االه ـت ـم ــام ال ـ ــازم» ،م ــا ُيـثـبــت
إغفال هذا امللف من قبل السلطة.
الجدير ذكــره أن مناطق إقليم الخروب
وق ـ ـضـ ــاءي الـ ـش ــوف وع ــال ـي ــه ُمـسـتـثـنــاة
مــن الـخـطــة املــؤق ـتــة .أب ـنــاء ه ــذه املناطق
ال ي ــزال ــون ي ـع ــان ــون م ــن أزم ـ ــة تـصــريــف
نفاياتهم منذ نحو سنتني ،من دون أن
ّ
تتحمل الجهات املعنية مسؤوليتها في
الحفاظ على صحتهم وبيئتهم.

