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مجتمع

مجتمع
قضية «انتفاضة» مطلبية ،وضد الفساد ،تنطلق اليوم في نقابة أطباء لبنان« .المنتفضون» هم من المعترضين
على نهج «تغطية الهدر» الذي ارتكبه النقيب السابق ،وعلى «تجاوزات» المديرة االدارية للنقابة ما أدى الى
فوضى مالية يدفع ثمنها األطباء .فهؤالء ال يتعدى راتبهم التقاعدي الـ  600ألف ليرة ،وال يحظون بتغطية
صحية بعد انتهاء خدماتهم ،فيما يتكدس في صناديق النقابة نحو  190مليار ليرة!

تقرير

«المقاصد الخيرية» تطرد تالمذة لم ِّ
يسددوا أقساطهم!

«انتفاضة» في نقابة األطباء
هديل فرفور
ّ
ُي ـ ـ ـنـ ـ ــفـ ـ ــذ ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء وق ـ ـفـ ــة
اح ـت ـج ــاج ـي ــة أم ـ ـ ــام «بـ ـي ــت ال ـط ـب ـيــب»
ف ــي بـ ـي ــروت ،ال ـس ــادس ــة م ـســاء ال ـيــوم،
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع انـ ـعـ ـق ــاد ج ـل ـس ــة مـجـلــس
الـنـقــابــةُ ،
للمطالبة بتحسني املـعــاش
التقاعدي والضمان الصحي لألطباء،
واح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى «ال ـ ـهـ ــدر وال ـف ـس ــاد
واغـ ـتـ ـص ــاب قـ ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة».
الدعوة إلى االعتصام جاءت في بيان
أص ــدرت ــه ،ل ـيــل أمـ ــس ،لـجـنــة «ال ـح ــراك
امل ـط ـل ـب ــي  -م ـع ــا لـ ـق ــرار واحـ ـ ـ ــد» عـقــب
اجتماع عقدته ملناقشة الوضع املالي
ل ـل ـن ـق ــاب ــة .وت ـ ـضـ ـ ّـم ال ـل ـج ـن ــة ع ـ ــددًا مــن

الراتب التقاعدي للطبيب
الذي تدفعه النقابة ال
ّ
يتعدى  600ألف ليرة شهريًا
األطباء غير الراضني عن األداء املالي
لنقابتهم.
وكــانــت اللجنة قــد دعــت قبل أيــام إلى
مقاطعة العشاء السنوي الــذي تقيمه
النقابة فــي  28ال ـجــاري« ،ألن الــدعــوة
تأتي في وقت يشكو فيه نقيب األطباء
مــن ش ـ ّـح فــي أم ــوال صـنــاديــق النقابة
الـثــاثــة (ص ـن ــدوق الـتـقــاعــد ،صـنــدوق
اإلعانة والصندوق اإلداري) .و«األهــم
ألن قــرار تنظيم العشاء لم يصدر عن
مجلس النقابة ،بل عن املديرة العامة
اإلداريــة َّ
املعينة خالفًا للقوانني ،وفي
ت ـج ــاوز لـصــاحـيــة مـجـلــس الـنـقــابــة»،
وف ــق تــأكـيــدات م ـصــادر فــي «ال ـحــراك»
لـ«األخبار».
ّ
وتتركز االعتراضات على تعيني ن.ح.
(محسوبة على التيار الوطني الحر)
فــي مـنـصــب املــديــر ال ـعــام اإلداري من
دون ان ـت ـخــاب ـهــا م ــن أعـ ـض ــاء مجلس
الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،تـ ـخ ـ ّـوف ــا مـ ــن ت ـك ــري ــس ه ــذا
االس ـت ـث ـنــاء ك ـقــاعــدة م ــن شــأنـهــا امل ـ ّـس

ً
بصالحية املجلس أوال ،ونظرًا إلى «أن
أداء املديرة العامة يثير شبهات كثيرة
ُوضعت في عهدة القضاء ثانيًا».
ويلفت املعترضون إلــى أن التقديرات
ّ
تشير إلى أن مجموع األمــوال املودعة
ف ــي ال ـص ـنــاديــق ال ـثــاثــة «ت ـب ـلــغ نحو
 190مليار ليرة ،لكن ال أحد يستطيع
تحديد املـبــالــغ املـحــددة لكل صندوق
نتيجة الفوضى» .فيما ّ
يتذرع النقيب
الدكتور ريمون الصايغ بعدم وجود
أموال كافية لتحسني معيشة الطبيب،
خصوصًا بعد تـقــاعــده .إذ إن الــراتــب
الـتـقــاعــدي ال ــذي تــدفـعــه الـنـقــابــة يـقـ ّـدر
ً
بـنـحــو  600أل ــف ل ـيــرة شـهــريــا ،فضال
ع ــن ع ــدم ش ـم ــول األطـ ـب ــاء بـتـقــديـمــات
صندوق الضمان االجتماعي املتعلقة
بالعناية الطبية بعد التقاعد .ولفت
أحــد أعـضــاء اللجنة إلــى أن «األطـبــاء
ُ ّ
منذ عام  ،2000اشتراكاتهم
يسددونّ ،
للضمان ظنًا منهم أنهم يستطيعون
اال ّسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ض ـم ــان امل ـت ـقــاعــديــن،
لكننا فوجئنا بــأن القانون ال يسمح
ل ـن ــا ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـض ـم ــان بـعــد
انتهاء خدمتنا».
رئيس مصلحة القضايا في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي ،صادق
ّ
علوية ،أوضح لـ «األخبار» أن القانون
 2017/27نـ ّـص بــوضــوح على الفئات
التي يمكنها اإلفــادة من قانون إفــادة
املضمونني املتقاعدينُ ،مشيرًا إلى أن
شـمــول األطـبــاء بالقانون «يستوجب
مــرســومــا م ــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أس ــوة
بــاملــرســوم ال ــذي أض ــاف أف ــراد الهيئة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي املـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة».
وت ـ ـس ـ ــاءل عـ ـل ــوي ــة عـ ــن الـ ـجـ ـه ــة ال ـت ــي
ّ
ستتحمل الـكـلـفــة اإلضــاف ـيــة فــي حــال
إقــرار مرسوم كهذا :الــدولــة أم النقابة
أم األطباء؟
«ان ـت ـفــاضــة األطـ ـب ــاء» ت ــأت ــي ف ــي وقــت
تعاني فيه النقابة مــن فوضى مالية
ناجمة عن هدر وفساد ،وفق ما يؤكد
املعترضون .وكــان خمسة من أعضاء
مجلس النقابة قــد تـقـ ّـدمــوا ،فــي تموز
املــاضــي ،بإخبار أم ــام النيابة العامة

ال ـت ـم ـي ـي ــزي ــة ضـ ــد «امل ـ ــدي ـ ــرة اإلداريـ ـ ـ ــة
ً
للنقابة ّوكل من يظهره التحقيق فاعال
أو متدخ ًال أو ّ
محرضًا» ،بعد اكتشاف
أوام ــر ص ــرف وهـمـيــة تتعلق بنفقات
طائلة في غير الوجهة املخصصة لها،
حصلت أيــام النقيب السابق أنطوان
البستاني.
ووفـ ـ ــق ت ـق ــري ــر م ــال ــي ل ـش ــرك ــة تــدقـيــق
اسـ ـتـ ـع ــان ــت بـ ـه ــا الـ ـنـ ـق ــاب ــة ،ت ـق ــاض ــى
عاملون في النقابة نحو  139مليون
ل ـيــرة ب ــدل س ــاع ــات عـمــل إضــاف ـيــة في
النقابة عام  ،2015فيما تقاضى سائق
النقيب السابق وحده نحو  36مليون
لـيــرة لـقــاء ســاعــات عـمــل إضــاف ـيــة ،أي
م ــا ي ـ ـ ــوازي  %178م ــن رات ـ ـبـ ــه .ك ــذل ــك،
ُي ـظ ـه ــر م ـس ـت ـنــد أم ـ ــر ص ـ ــرف ب ـتــاريــخ
 2015/11/30أن نحو  13ألــف دوالر
اقـتـطـعــت م ــن أمـ ــوال الـنـقــابــة لتغطية
تكاليف إقــامــة البستاني فــي باريس
لحضور مؤتمر علمي ،يؤكد أعضاء
«الحراك» أنه ألغي حينها!
في جعبة املعترضني «أدلة ومستندات
ُ
كثيرة» تثبت حجم الهدر في النقابة،
مــا أدى إل ــى ع ــدم إج ــراء قـطــع حساب
وام ـت ـن ــاع الـهـيـئــة ال ـعــامــة ع ــن إص ــدار
براءات ذمة منذ عام ّ .2015
ويقر هؤالء
الهدر جــرت في
بــأن «غالبية عمليات ّ
عهد النقيب السابق» ،لكنهم يتهمون
النقيب الحالي بـ«التغطية على سلفه
وعدم اتخاذ إجــراءات حاسمة لتدارك
الوضع املالي».
ّ
الصايغ ،من جهته ،أكد لـ«األخبار» أن
مجلس النقابة بصدد مناقشة مسألة
ب ـ ـ ــراءات ال ــذم ــة لـ ـت ــدارك أزم ـ ــة ال ـن ـظــام
املالي السابقُ ،مكتفيًا باإلشارة إلى أن
النقابة «ملتزمة سقف القانون ،وهي
مــع خـيــار الديمقراطية واح ـتــرام رأي
األك ـثــريــة» .ولـفــت إل ــى أن ق ــرار تنظيم
العشاء السنوي «ال يحتاج إلــى قــرار
مجلس النقابة ،بل إلى قرار يصدر عن
مكتب النقيب ،ويحمل توقيع املديرة
الـعــامــة اإلداريـ ــة ،وهــو مناسبة لشكر
املــوظـفــن ،ولـيــس مكلفًا وال يــؤثــر في
أموال الصناديق».

ياخذ المعترضون على النقيب الحالي التغطية على سلفه وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتدارك الوضع المالي (مروان طحطح)

تقرير

ّ
تلويث الليطاني :استجواب  72مصنعًا وادعاء على اثنين
آمال خليل

ألغت االحتجاجات لقاء لغرفة زحلة دعمًا ألصحاب المصانع المدعى عليهم

ي ـع ـق ــد الـ ـق ــاض ــي املـ ـنـ ـف ــرد ال ـج ــزائ ــي
فــي زح ـلــة ،ال ـيــوم ،جلسة اسـتـجــواب
ملمثلني عن  35مصنعًا في قضاءي
زحلة والبقاع الغربي مدعى عليها
ب ـج ــرم ت ـل ــوي ــث ال ـل ـي ـط ــان ــي ،ع ـل ــى أن
يستجوب الخميس املـقـبــل ممثلني
ع ـ ــن  38م ـص ـن ـع ــا ف ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء ي ــن
بــالـتـهـمــة نـفـسـهــا ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى دعــوى
املصلحة الــوطـنـيــة لنهر الليطاني.
فيما تقدمت املصلحة أمــام النيابة
العامة املــالـيــة ،أمــس ،بإخبار جديد
معطوف على إخبار سابق ضد كل
مــن مصنع «ألـبــان لبنان – كانديا»
و«م ـس ـلــخ تــوفـيــق سـلـيـمــان» بعدما
«ثـ ـب ــت ب ــال ــوث ــائ ــق وال ـ ـصـ ــور أن ـه ـمــا
ال ي ـ ـ ـ ـ ــزاالن يـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـوالن م ـخ ـل ـفــات ـه ـمــا
ومياههما العادمة من دون معالجة
إلـ ــى ال ـل ـي ـطــانــي» .وط ــال ـب ــت الـنـيــابــة

الـ ـع ــام ــة بـ ــ«م ــاحـ ـق ــة امل ـخ ـب ــر عـنـهــم
واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنعهم من
تصريف النفايات السائلة ومخلفات
املصنعني».
وكـ ـ ــان مـ ـق ــررًا أن ي ـس ـت ـمــع إب ــراه ـي ــم
أمــس إلــى صاحب معمل «ميموزا»
وس ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي أخـ ـل ــى
قــاضــي الـتـحـقـيــق فــي زح ـلــة سبيله
الـجـمـعــة الـفــائــت بـكـفــالــة بـلـغــت مئة
مـ ـلـ ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة بـ ـع ــد االدعـ ـ ـ ـ ــاء ع ـل ـيــه
بـتـلــويــث نـهــر ال ـب ــردون ــي .وبـحـســب
م ـص ــادر قـضــائـيــة ،حـضــر الـتـنــوري
االسـ ـتـ ـج ــواب ،ل ـكــن مـلـفــه الـقـضــائــي
لـ ــم يـ ـك ــن قـ ــد ح ـ ـ ـ ّـول مـ ــن قـ ـص ــر ع ــدل
زح ـل ــة إل ــى ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة املــال ـيــة.
ظــروف اإلفــراج عن التنوري ال تزال
ت ـت ـف ــاع ــل .املـ ـص ــادر أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن
ً
ك ــا م ــن قــاضــي الـتـحـقـيــق والـنــائــب
العام االستئنافي في البقاع «أحيال
على التفتيش القضائي للتحقيق

معهما فــي مــا أث ـيــر عــن امتثالهما
لـ ـضـ ـغ ــوط سـ ـي ــاسـ ـي ــة لـ ـ ــإفـ ـ ــراج عــن
التنوري في غضون ساعات قليلة».
الشائعات عن «تورط عدد من نواب
زح ـ ـلـ ــة ف ـ ــي الـ ـت ــدخ ــل لـ ـ ــدى ال ـق ـض ــاء
ل ــإف ــراج ع ــن ال ـت ـن ــوري» ،دف ــع املــديــر
الـعــام للمصلحة ســامــي علوية إلى
ت ــوجـ ـي ــه ك ـ ـتـ ــاب إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
اإلدارة والـ ـ ـع ـ ــدل ال ـن ـي ــاب ـي ــة جـ ــورج
عـ ــدوان ،لــ«تــذكـيــر مــن يـلــزم بــوجــوب
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام م ـ ـ ـقـ ـ ــررات الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ـم ـب ــدأ
فـصــل الـسـلـطــات واسـتـقــال السلطة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة» .وت ــوق ــف ع ـن ــد «إقـ ـ ــدام
نواب ،منهم أعضاء في اللجنة ،على
التدخل لدى القضاء في ادعاء قدمته
املـصـلـحــة ووزارة الـبـيـئــة ض ــد أحــد
امللوثني».
ال ــاف ــت أن حـ ـض ــور الـ ـتـ ـن ــوري إل ــى
ال ـن ـي ــاب ــة امل ــالـ ـي ــة ت ــزام ــن م ــع زي ـ ــارة
وزي ــر الـبـيـئــة ف ــي حـكــومــة تـصــريــف
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إحالة قاضيين على
التفتيش في ملف
«ميموزا» المتثالهما
لضغوط سياسية

األعـ ـم ــال ط ـ ــارق ال ـخ ـط ـيــب لـلـمـعـمــل
فــي قــاع الــريــم (قـضــاء زحـلــة) برفقة
فريق من مشروع «مكافحة التلوث
ال ـص ـنــاعــي» ودائ ـ ــرة حـمــايــة البيئة
السكنية .ولفت الخطيب بعد لقائه
ب ــإدارة املعمل إلــى أن ال ــوزارة «فــور

ح ـ ـصـ ــول الـ ـتـ ـل ــوث فـ ــي ال ـ ـبـ ــردونـ ــي،
عينت خبيرًا هولنديًا للتدقيق في
م ـح ـطــة ت ـكــريــر الـ ـص ــرف الـصـنــاعــي
فــي املـعـمــل ،وننتظر ص ــدور نتائج
التحقيق .وحتى ذلك الحني ،تعهدت
اإلدارة الـتــزام كــل مــا تطلبه الــوزارة
مــن ش ــروط بيئية» .وك ــان الخطيب
ق ـ ـ ــد أرسـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـتـ ــابـ ــا إل ـ ـ ـ ــى م ـص ـل ـح ــة
الليطاني ،في أيلول الفائت ،يطلب
منها تأجيل تنفيذ اإلجراء ات بحق
«ميموزا» وخمسة من كبار امللوثني
«ألن ـ ـهـ ــم ب ـ ـ ـ ــدأوا ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء ات ت ـكــريــر
صرفهم الصناعي».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أدت االح ـت ـج ــاج ــات على
«حـمــايــة أصـحــاب املـصــانــع امللوثة»
إلــى إلغاء غرفة الصناعة والتجارة
والـ ــزراعـ ــة ف ــي زح ـل ــة ل ـق ـ ً
ـاء دع ــا إلـيــه
أصـ ـح ــاب املـ ـص ــان ــع امل ــدع ــى عـلـيـهــم
وج ـم ـع ـيــة ال ـص ـنــاع ـيــن «اس ـت ـن ـك ــارًا
للحملة التي تستهدف الصناعة»!

تالمذة املقاصد ،وهي ُباملناسبة «جمعية
خـيــريــة إســام ـيــة» ،احــت ـجــزوا أم ــس في
ثــانــويــة حـســام الــديــن الـحـ ُـريــري ،التابعة
للجمعية في صيدا ،واستخدموا وقودًا
فــي «املــواجـهــة» الـتــي قـ ّـررتـهــا اإلدارة مع
أهاليهم على خلفية التأخر في تسديد
األقساط!
إدارة الثانوية ّنفذت التهديد الذي ّ
وجهته
ِّ
قبل أيام إلى األهالي املتخلفني عن الدفع
بـ ــ«ض ــرورة تـســديــد مــا يـتــوجــب عليكم
( ،)...وف ــي ح ــال ع ــدم الـتـســديــد نعتذر
عــن عــدم استقبال ولــدكــم داخــل الصف
اعتبارًا من االثنني  .»2018/12/17هكذا،
ُ
احتجز عشرات التالمذة في قاعة املكتبة
في املــدرســة ،وجــرى االتـصــال بأهاليهم
ملـّـرافـقـتـهــم إل ــى بـيــوتـهــم .إدارة املــدرســة
أكــدت أن اإلنــذارات ُو ّجهت إلى املتخلفني
عــن الــدفــع عــن الـعــام املــاضــيَ ،وليس عن
هــذا ال ـعــام ،وبـعــدمــا تعهد امل ـنــذرون لدى
كاتب العدل بدفع األقـســاط ،من دون أن
يلتزموا.

وفيما علمت «األخبار» ّأن املبلغ املتراكم
عـلــى أح ــد أول ـي ــاء األمـ ــور يـصــل إل ــى 40
مليون ليرةّ ،
تحدثت مصادر األهالي عن
«تكبيدنا ،فــي مــدرســة الـحـســام ،العجز
ال ـ ــذي ت ـعــان ـيــه ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي مــدارس ـهــا
األخـ ـ ـ ــرى ( )...ك ـم ــا ن ــدف ــع ث ـم ــن تـكـفــل
املدرسة ،بطلب من النائبة بهية الحريري،
بأبناء َّاملوظفني في مؤسسة أوجيه الذين
ُ
لم تغط أقساطهم».
وكانت الجمعية قد ربطت دفــع الرواتب
املـتــأخــرة لنحو  700معلم ومــوظــف في
مــدارس ـهــا األرب ــع فــي املــديـنــة («مــدرســة
ح ـ ـسـ ــام ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري»« ،ث ــان ــوي ــة
املقاصد»« ،مــدرســة الــدوحــة» و«مدرسة
ع ــائـ ـش ــة أم املـ ـ ــؤم ـ ـ ـنـ ـ ــن») ،ب ـت ـح ـص ـيــل
متأخرات األقساط التي تصل إلى نحو
ثــاثــة مـلـيــارات لـيــرة عــن الـعــام الــدراســي
املاضي والقسط األول من السنة الجارية،
في محاولة لوضع املعلمني في مواجهة
األهالي.
وقـ ــد ص ـ ـ ّـوت امل ـع ـل ـمــون وامل ــوظـ ـف ــون في

املـ ـ ــدارس األرب ـ ــع ب ــاإلج ـم ــاع ،أمـ ــس ،على
رفــض عــرض الجمعية إعـطــاءهــم سلفة
على راتب تشرين الثاني املاضي ،بذريعة
أن «هناك تناميًا كبيرًا في االستحقاقات
املالية الشهرية في مقابل تباطؤ شديد
في تسديد األقـســاط ،ما أدى إلــى نقص
في السيولة وانعكاس ذلــك على انتظام
تسديد الرواتب» ،وطالبوا بدفع رواتبهم
امل ـت ــأخ ــرة كــام ـلــة .م ـص ــادر ف ــي املـجـلــس
اإلداري لـلـجـمـعـيــة ن ـف ــت م ــا ت ـ ــردد عــن
الطلب من املوظفني التوقيع على نصف
رواتبهم ،وأوضحت أن ما عرضناه كان
املوافقة على سلفة قد تصل إلى نصف
ال ــرات ــب ،فــي انـتـظــار الـحـلـحـلــة فــي شهر
كــانــون الثاني مــن الـعــام املـقـبــل» .ولفتت
إلــى أن املــوظـفــن «ب ــدوا منقسمني حول
ه ــذا الـ ـع ــرض ،ل ــذا طـلـبـنــا مـنـهــم تــوحـيــد
املــوقــف بــاالتـفــاق مــع إدارات مــدارسـهــم،
فــإمــا الـحـصــول عـلــى سلفة أو تقاضي
راتب كامل بعد األعياد».
(األخبار)

تقرير

«شورى الدولة» ينتصر لـ«وادي المارتين»
إيلده الغصين
ان ـت ـصــر مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة ل ــوادي
ب ـيــروت (امل ـع ــروف ب ـ ــ«وادي الم ــارت ــن»)،
املنطقة الحرجية الغنية ّ
بتنوعها البيئي،
وقـ ِـبــل بالطعن ال ــذي ت ـقـ ّـدم بــه ناشطون
ومحامون ،في  17أيلول املاضي ،بهدف
إبطال القرار رقم  95الصادر عن مجلس
بلدية بيت مــري باملوافقة على مشروع
عقد اإليجار املزمع توقيعه بني البلدية
وش ــرك ــة « Bioenerب ـيــت مـ ــري» إلن ـشــاء
معمل لفرز النفايات العضوية والصلبة
ومعالجتها فــي العقارين  3326و3327
ضمن نطاقها البلدي .وطلب القرار الذي
أصــدره املجلس برئاسة القاضي هنري
الخوري (صدر باإلجماع في  26تشرين
ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي) «وق ـ ــف تـنـفـيــذ ال ـق ــرار
املطعون فيه».
وكانت الجهة املستدعية قد استندت في
مراجعتها لوقف تنفيذ القرار إلى جملة
من الشوائب ،أبرزها أن عقد البلدية مع
الشركة «هــو عقد شــراكــة بــن القطاعني
الـعــام والـخــاص ،وليس عقد إيـجــار كما
ورد ف ــي ق ـ ــرار ال ـب ـلــديــة م ــع م ــا يـفــرضــه
العقد من موجبات على البلدية» ،كذلك
ّ
مركب من عقدين ّ
«أولهما عقد
فإنه عقد
إي ـجــار الـبـلــديــة ل ــأرض ،والـثــانــي لبناء
معمل املعالجة ،وينطوي على مقاصة
غير واضحة عناصرها غير جائزة في
ال ــدس ـت ــور ال ـل ـب ـنــانــي (امل ـ ــادة  )83وغـيــر
جــائــزة فــي قــانــون املـحــاسـبــة العمومية
(امل ــادت ــن  51و .»)57وذك ـ ــرت املــراج ـعــة
«أن الـقــرار يخالف املــادة  121من قانون
ّ
العمومية لجهة تقرير إجــراء
املحاسبة
الصفقة مــن الـبـلــديــة بــالـتــراضــي وليس
ّ
العمومية».
باملناقصة
ولناحية تعديل تصنيف العقارين إلى
وج ـه ــة اس ـت ـع ـم ــال ص ـنــاع ـيــة ( )I2وف ـقــا
للبلدية ،فقد قابله الطعن بــاإلشــارة إلى
أن «تعديل التصنيف الصناعي ينحصر
بالفرز والتدوير ،لكنه غير نافذ لتاريخه،
ألنه لم يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء،
إضافة إلى أن التقنيات ّ
املقررة للمعالجة
ّ
صناعية ثقيلة
تعتمد غالبًا على تقنيات
ال ت ـتــآلــف وال ـب ـي ـئــة امل ـح ـي ـطــة ف ــي مــوقــع
وادي بيروت ،وتأتي بعد مرحلتي الفرز
وال ـت ــدوي ــر ،أي أن ـهــا ت ـت ـعـ ّـدى التصنيف
وتخالفه» .وبـ ّـن أن «تصنيف العقارين
ال يــزال فــي قسم منه امـتــدادًا سكنيًا ()E
وفي قسم آخر صناعيًا ( )Fبحسب إفادة
االرتفاق والتخطيط الصادرة عن املديرية
الـعــامــة للتنظيم املــدنــي ،وتــالـيــا ال يتيح

مخيبر :القرار فاتحة
للعودة إلى البدائل
المتوافرة في تنظيم
إدارة النفايات

إنشاء مشروع صناعي من النوع الثقيل».
كذلك استندت الجهة املستدعية إلــى أن
ال ـقــرار الـبـلــدي أج ــاز التعاقد بالتراضي
مع شركة « Bioenerبيت مري» (تأسست
فــي  9أيــار  2018قبل شهرين مــن صــدور
قـ ــرار ال ـب ـلــديــة بـ ّـالـتـعــاقــد م ـع ـهــا) ،و«ه ــي
شركة غير مصنفة لــدى وزارة األشغال
أو الصناعة لتنفيذ مثل هــذه املشاريع
ّ
وفــق أحـكــام املــرســوم رقــم ( 3688املتعلق
بـ ـش ــروط ت ـح ــدي ــد االش ـ ـتـ ــراك ف ــي تنفيذ
بعض الصفقات العامة)».
في املقابل ،أوردت الجهة ّ
املدعى عليها،
أي بـ ـل ــدي ــة بـ ـي ــت م ـ ـ ـ ــري ،ف ـ ــي الئ ـح ـت ـهــا

الـ ـج ــواب ـ ّـي ــة لـ ــ«مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى» أن ــه
«ينبغي رد املــراجـعــة ألن الـقــرار البلدي
حــاز أكثرية أصــوات أعـضــاء املجلس (9
أعـضــاء مــن أصــل  15وغـيــاب عضوين)،
وألن امل ــدع ــن م ــن دون ص ـفــة أو عــاقــة
م ـب ــاش ــرة ب ــال ـب ـل ــدة ،وافـ ـتـ ـق ــاد امل ــراج ـع ــة
لـ ـخـ ـب ــرة ف ـن ـي ــة مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة» .وارت ـ ـكـ ــز
جــواب البلدية على «عــدم ثبوت الضرر
الــوارد في املراجعة ،خصوصًا أن العقد
اسـتـحــوذ عـلــى مــوافـقــة أول ـيــة مــن وزارة
الـبـيـئــة» .ذريـعــة املــوافـقــة األولـ ّـيــة ل ــوزارة
ال ـب ـي ـئ ــة ،ودراس ـ ـ ـ ــة األث ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــي ال ـتــي
تطرقت إليها «األخبار» سابقًاّ ،
ّ
رد قرار
ّ
الشورى عليها بمنح مهلة شهر لكل من
وزارة البيئة وبـلــديــة بـيــت م ــري إلي ــداع
ّ
املـلـفــات اإلداريـ ــة املتعلقة بــال ـقــرار .وفــي
هذا السياق ،لفت النائب السابق غسان
مخيبر الذي شارك في تقديم الطعن إلى
«أن املستندات املطلوبة لــن يستطيعوا
تقديمها ،والقرار فاتحة ملقاربة مختلفة
إلدارة النفايات في املــن وغيرها كي ال
تتحمل بلدة وزر منطقة بأكملها» ،الفتًا
إلى أن «قرار الشورى ّ
جيد ومثال واضح
ع ـلــى دور ال ـق ـض ــاء ف ــي إعـ ـ ــادة الـ ـت ــوازن
للمنطق ،للعودة إلــى الحلول والبدائل
املتوافرة في تنظيم إدارة النفايات».

دعوة عاديـــة
للهيئة العامة لغرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف صيدا والجنوب
بنا ًء ألحكام املواد  21/18/16من املرسوم اإلشرتاعي رقم ،67/36
بنا ًء ألحكام النظام الداخيل للغرفة،
بنا ًء عىل قرار مجلس إدارة الغرفة املنعقد بتاريخ 2018/12/15
يدعــو رئيــس مجلــس إدارة غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة يف صيــدا والجنــوب ،الســادة
أعضــاء الهيئــة العامــة للغرفــة ،املشــركني املســجلني واملتممــن دفــع الرســوم املتوجبــة عليهــم،
إىل حضــور جلســة عاديــة للهيئــة العامــة ،تعقــد عنــد الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم
الخميــس الواقــع بتاريــخ  2019/1/10مبقــر الغرفــة الكائــن يف بولفــار معــروف ســعد ،للنظــر
يف جــدول األعــال املحــدد التــايل:
  1تقرير مجلس اإلدارة عن سري أعامل الغرفة عن عام 2018.  2تقرير مراقب الحسابات عن عام  2018وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.  3املصادقة عىل مرشوع املوازنة للغرفة عن عام 2019 .كــا تقــرر انــه بحــال عــدم اكتــال النصــاب بالجلســة األوىل املحــددة اعــاه ،تعقــد الجلســة
الثانيــة عنــد الســاعة العــارشة مــن صبــاح يــوم الســبت الواقــع بتاريــخ  2/2/2019للنظــر يف
جــدول األعــال ذاتــه وتكــون هــذه الجلســة قانونيــة مبــن حــر.
رئيس مجلس إدارة الغرفة
محمد صالح

