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مجتمع

مجتمع
قضية

ّ
اعتصام لرفع سن الحضانة أمام «المجلس الشيعي»

ُ
َ
ليس بالدعاء وحده تنصف األمومة!
هديل فرفور
ّ
«ت ـ ـس ـ ـم ـ ـحـ ــولـ ــي ه ـ ـلـ ــق روح ص ــل ــي
وإدعـ ـيـ ـلـ ـك ــن؟» .هـ ـك ــذا ،أن ـه ــى األم ــن
الـ ـع ــام ألوق ـ ـ ــاف ال ـط ــائ ـف ــة الـشـيـعـيــة
حـ ـ ـس ـ ــن ش ـ ــريـ ـ ـف ـ ــة لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ه م ـ ـ ــع وف ـ ــد
مـ ــن األم ـ ـهـ ــات الـ ـل ــوات ــي ال ـت ـق ــن ب ــه،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة «غ ـض ــب
األمهات» التي دعت إليها «الحملة
ّ
الــوطـنـيــة لــرفــع س ــن الـحـضــانــة لــدى
الطائفة الشيعية» أمام مقر املجلس
اإلسـ ــامـ ــي ال ـش ـي ـع ــي األع ـ ـلـ ــى ،عـلــى
طريق املطار أمس.
عبارة الشيخ شريفة التي أنهى بها
اللقاء ،جاء ت بعدما ُعرضت أمامه،
ألك ـثــر م ــن ع ـشــريــن دق ـي ـقــة ،ع ـشــرات

من
االعتصام
أمام
المجلس
اإلسالمي
الشيعي
األعلى أمس
(مروان بو
حيدر)

ُ
ُ
عط الشيخ شريفة إجابة ت ّبرد
لم ي ِ
غليل األمهات والنساء
ّ
ال ـق ـضــايــا املـتـعــلـقــة بــال ـغــن الــاحــق
بالنساء أمام املحاكم الجعفرية.
ّ
«يـ ــا ش ـي ــخ ،ب ـق ـيـ ُـت م ـعــل ـقــة  14عــامــا
ب ـس ـب ــب امل ـم ــاط ـل ــة فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ قـ ــرار
ب ـت ـط ـل ـي ـق ــي فـ ـ ــي امل ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــم» ،ق ــال ــت
إح ـ ـ ــداه ـ ـ ــن« .مل ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ـل ـ ـ ّـي أن أحـ ـ ــرم
ابـنــي فـقــط ألنـنــي شـيـعـيــة؟» ،سألت
ّ
يتحدث
أخ ــرى« .الـقــاضــي غالبًا مــا
ّ
ونتعرض لإلهانات في
باسم األب
املحاكم» ،قالت ثالثة .لكنّ ،
بالدعاء
ل ــأم ـه ــات ،أراد ال ـش ـيــخ إن ـصــاف ـهــن!
عـ ـلـ ـم ــا أن ـ ـ ــه غـ ـم ــز م ـ ــن ق ـ ـنـ ــاة إح ـ ــدى
الناشطات بأنها تقوم بما تقوم به
ُ
لتصبح «مشهورة»!
«تـطـلـبــون مـنــا أن نلجأ إلــى تنظيم
عقود واضـحــة أمــام املحاكم تحفظ
لـنــا حـقـنــا .قـمــت بتنظيم عـقــد أمــام
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي بـ ــال ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع ط ـل ـي ـقــي
أس ـق ـطــت ب ـمــوج ـبــه ح ـقــوقــي مـقــابــل
حصولي على حضانة أبنائي .بعد
ذلك ،نقض القاضي نفسه االتفاقية
ب ـعــدمــا ط ـعــن فـيـهــا ط ـل ـي ـقــي» ،قــالــت

ري ــف س ـل ـي ـمــان ال ـت ــي الذت ،أخ ـي ـرًا،
بـ ــوسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ل ـت ـش ـك ــو ال ـغ ــن
الالحق بها ولتواجه مخاطر فقدان
حضانة أبنائها.

ُ
ُ
ـط شــريـفــة إجــابــة ت ـبـ ّـرد غليل
لــم ي ـعـ ِ
ّ
األمـهــات والـنـســاء ،بحجة أنــه «هنا
(فـ ـ ــي صـ ــالـ ــون املـ ـجـ ـل ــس اإلس ــام ــي
ال ـش ـي ـع ــي األع ـ ـ ـلـ ـ ــى) ،ل ـي ـس ـت ـمــع إل ــى

م ـطــال ـب ـكــن ونـ ـق ــل وجـ ـه ــة ن ـظ ــرك ــن»،
ف ــي إشـ ـ ــارة واضـ ـح ــة إلـ ــى أن ه ــدف
اللقاء امتصاص التظاهرة« .لكنكم
تعلمون وجهة نظرنا ووجعنا منذ

س ــت سـ ـن ــوات ي ــا شـ ـي ــخ» ،خــاطـبـتــه
الناشطة في الحملة زينة إبراهيم،
الفتة إلى أن «من غير املقبول القول
لنا ،بعد سنوات من املعاناة ،إنكم ال
تعرفون مطالبنا» .فأجاب« :ال أعرف
تفاصيل قضاياكن الشخصية .وال
يـمـكــن الـتـعـلـيــق إال ع ـلــى الـعـنــاويــن
ال ـعــري ـضــة» .فـ ـ ّ
ـردت املـحــامـيــة فــاديــا
ح ـمــزة ب ــأن مــا ُيـتـلــى عّـلــى مسامعه
عـنــاويــن عــريـضــة تتمثل باملماطلة
في املحاكمات وفي معاناة األمهات
ّ
ن ـت ـي ـجــة عـ ــدم رفـ ــع سـ ــن ال ـح ـضــانــة،
مطالبة بتفعيل التفتيش القضائي.
وعـ ـن ــدم ــا ط ـل ــب م ـن ــه ت ـح ــدي ــد وق ــت
ملـ ـع ــرف ــة آخ ـ ـ ــر امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ،رف ــض
إعطاء إجابة واضحة.
ب ـ ـعـ ــد س ـ ــت سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن ان ـ ـطـ ــاق
ّ
التحركات االحتجاجيةُ ،جل ما وعد
ب ــه ال ـش ـي ــخ ،غ ـيــر ال ــدع ــاء لــأم ـهــات،
ِّ
ن ـق ــل وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ــنُ ،م ـ ــركـ ـ ـزًا عـلــى
أن «املـطــالـبــات ال تـكــون بــالـشــارع»،
ّ
ألن «ه ــؤالء الـنـســوة بـنــاتــي» ،وبــاب
ّ
امل ـج ـل ــس م ـف ـت ــوح لـ ـه ــن ،ف ــي تــأك ـيــد
جــديــد لـلـنـظــام األبـ ــوي الـ ــذي ينظر
ُ
إل ــى املـ ــرأة بــوصـفـهــا «اب ـن ــة» ت ـحـ ّـدد
لها األمــاكــن التي يجب أن ترتادها
لتنال حقوقها.
ب ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء ،خـ ــرج ال ــوف ــد لـيـنـضـ ّـم
إلى االعتصام ،فيما وعــدت الحملة
ب ـت ـجــديــد ُ ال ـت ّـظ ــاه ــرة ح ـتــى تحقيق
ّ
املطالب املتمثلة برفع سن الحضانة
من سنتني إلى سبع سنوات للذكر،
ومن سبع سنوات إلى تسع للبنت،
وإقـ ـ ــرار ح ـضــانــة مـشـتــركــة ب ــن األم
واألب بعد هذا العمر.
ع ـلــى وق ــع ش ـع ــار «ال ـف ـس ــاد الـفـســاد
جـ ـ ـ ــوا جـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات» و«ويـ ـ ـ ــن
الشرع وويــن الدين ،نحنا باسمهم
مـ ـح ــروم ــن» ،خـ ــرج ال ـش ـيــخ شــريـفــة
ممتعضًا ،فيما عــا صــوت النسوة
رفضًا للفساد في املحاكم الشرعية،
وغ ـ ـض ـ ـبـ ــا لـ ـح ــرم ــانـ ـه ــن أم ــومـ ـتـ ـه ــن
و«تـيـتـيــم أبـنــائـنــا ،فـيـمــا نـحــن على
قيد الحياة».

تقرير

نحو تجديد «الوالية غير القانونية» لمدير «الحريري الحكومي»؟
هديل فرفور
ّ
بحسب مـصــادر مطلعة ،فــإن هناك
تـ ّ
ـوج ـه ــا ج ـ ّـدي ــا لـلـتـجــديـ ُـد لـلــدكـتــور
فـ ـ ــراس األبـ ـي ــض م ــديـ ـرًا ملـسـتـشـفــى
رف ـيــق ال ـحــريــري ال ـح ـكــومــي لــواليــة
جديدة .وانتهت واليــة األبيض في

المدير الحالي يمت بقرابة
الى سلفه بما يخالف قانون
المؤسسات العامة
نـيـســان املــاضــي بـعــد ثــاث سـنــوات
فــي هــذا املنصب (تــولــى االدارة في
نيسان  .)2015إال أنه لم يتم تعيني
خ ـلــف ل ــه ب ـس ـبــب وج ـ ــود ال ـح ـكــومــة
آنذاك في فترة تصريف األعمال.
ّ
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أكـ ـ ـ ـ ــدت ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
الـتـجــديــد لــأبـيــض «غـيــر قــانــونــي»،
ّ
ألن تـعـيـيـنــه «أغـ ـف ــل ،م ـنــذ ال ـب ــداي ــة،
ب ـن ـدًا مـهـمــا م ــن ب ـنــود ال ـن ـظــام الـعــام
للمؤسسات العامة (املــرســوم الرقم

 4517بـتــاريــخ  )1972/12/13الــذي
يشترط أن ال يكون لرئيس مجلس
إدارة امل ـس ـت ـش ـفــى أو ألحـ ــد أع ـضــاء
املـ ـجـ ـل ــس وألقـ ـ ــاربـ ـ ــه حـ ـت ــى ال ــدرج ــة
الــراب ـعــة ،منفعة شخصية مـبــاشــرة
أو غير مباشرة في عمل املؤسسة».
وأوضـحــت أن األبـيــض هــو ابــن خال
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق لـلـ ُـمـسـتـشـفــى
ّ
الدكتور وسيم الوزان.
ولـ ـك ــن ،أي ـ ــن «امل ـن ـف ـع ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة»
ُطــاملــا ان ال ـ ــوزان لــم يـعــد مــوظـفــا في
املستشفى؟
ّ
وفـ ــق امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ـ ــإن ُالـ ـ ـ ــوزان ال ــذي
شغل منصب مدير املستشفى ملدة
ُ
تسع سنوات لم تبرأ ذمته بعد من
ُ
السلطات املعنية ّ(تـبــرأ ذمــة املدير
بـمــوجــب ق ــرار يـتــخــذه كــل مــن وزيــر
املال ووزير الصحة بناء على تقرير
ي ـع ـ ّـده دي ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة) ،ك ـمــا أنــه
حــاز على «ق ــرار ارتـجــالــي بإعطائه
براء ة ذمة» من مجلس اإلدارة الذي
«ت ـ ـعـ ـ ّـدى ح ـي ـن ـهــا ع ـل ــى ُص ــاح ـي ــات
الـ ـجـ ـه ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة املـ ـخـ ـت ـ ّـص ــة».
ّ
وخلصت إلى أن عدم حيازة الوزان
بـ ــراء ة ّ
ذم ــة «يـعـنــي عـمـلـيــا أن لــديــه

مصلحة مـبــاشــرة فــي املستشفى».
بمعنى إن بقاء األبيض في منصبه،
ّ
قــد يـشــكــل ضـمــانــة لـحـمــايــة ال ــوزان
«الذي شهد عهده الكثير من ملفات
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ال ـ ـتـ ــي س ــاهـ ـم ــت ب ـتــدم ـيــر
املستشفى ووقــوعــه فــي عجز مالي
ال يزال يدفع ثمنه حتى اآلن».
ّ
وبحسب معلومات «األخ ـبــار» ،فــإن
الــرئـيـســة الـســابـقــة لـقـســم محاسبة
املرضى سبق أن اعترضت على منح
مجلس اإلدارة الـ ــوزان ب ــراءة الــذمــة
بسبب «ض ـيــاع» نحو  4,5مليارات
ل ـ ـيـ ــرة ن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن ت ـ ـهـ ــرب م ــرض ــى
«مدعومني» من دفع أموال مستحقة
ُ
للمستشفى بعدما خرجوا بموجب
ّ
تـعـهــدات .كما تفجرت اثـنــاء واليته
ق ـض ـي ــة ش ـي ـك ــات بـ ــا رصـ ـي ــد ألح ــد
املوردين بقيمة  5مليارات ليرة.
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ت ــواص ـل ــت م ــع األب ـي ــض
للوقوف على التفاصيل ،إال أنــه لم
ي ـبـ ِـد ت ـجــاوبــا .ول ـفــت إل ــى أن تـقــريـرًا
ً
مفصال حول «إنجازات» إدارته بات
في عهدة وزير الصحة جميل جبق
الــذي جــال على املستشفى ،أول من
أم ـ ــس ،وال ـت ـق ــى وف ـ ــدا م ــن املــوظ ـفــن

والـعــامـلــن .املكتب اإلعــامــي لجبق
أكــد لـ ـ «األخ ـبــار» أن «الـجــو إيجابي
ل ـج ـه ــة ال ـت ـم ــدي ــد ل ــأبـ ـي ــض» ،الف ـتــا
إل ــى أن ــه «ت ــم جـمــع مـعـلــومــات حــول
املستشفى قبل توليه اإلدارة وبعده،
وت ـب ــن ان ع ـم ـلــه اف ـض ــل بـكـثـيــر مــن
أســافــه» .ولفت من جهة أخــرى إلى
ّ
أن لـلـمـسـتـشـفــى م ـس ـت ـح ـقــات ت ـقــدر
بنحو  156مليار ليرة« ،وستحاول
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة تـ ــأمـ ــن ج ـ ـ ــزء مـ ـنـ ـه ــا ع ـبــر
ت ـس ــري ــع صـ ــرف األم ـ ـ ــوال لـلـنـهــوض
بــاملـسـتـشـفــى ودفـ ــع سـلـسـلــة الــرتــب
والرواتب ملوظفيه».
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ت ـ ـف ـ ـيـ ــد م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
«األخـ ـب ــار» أن أمـ ــوال املـسـتـشـفــى لم
تخضع التدقيق الخارجي منذ اكثر
من عشر سنوات (عام  .)2008وتعزو
امل ـ ـصـ ــادر ت ـح ـ ّـس ــن أرقـ ـ ــام اإلي ـ ـ ــرادات
إلــى «اتـفــاقـيــات عـقــدت مــع منظمات
تـ ـعـ ـن ــى ب ـ ــالـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن،
وليس نتيجة اإلصــاحــات الواجب
اتـبــاعـهــا» .ولـفـتــت إل ــى أن األبـيــض،
خـ ــافـ ــا ألس ـ ــاف ـ ــه ،اعـ ـتـ ـم ــد س ـيــاســة
تفضيل دفــع روات ــب املــوظـفــن على
مستحقات امل ــوردي ــن «حــرصــا على

ّ
تـجــنــب إث ــارة أزم ــات فــي املستشفى
كما كــان يحصل سابقًا» .وتخلص
املصادر إلى ان خفض النفقات «لم
يمس جوهر الخلل املتمثل بإصالح
الـقـطــاع املــالــي ومــواجـهــة الــوظــائــف
الوهمية وغير الفاعلة وغيرها».
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن األبـ ـي ــض
م ـ ـ ــوك ـ ـ ــل مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة رئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــل م ــن
مصلحة الشؤون الطبية ومصلحة
املـ ــوارد واملـشـتــريــات بسبب شغور
الوظيفتني ،علما أنه لم يعد متفرغًا
كليًا إلدارة املستشفى ،إذ أن «لديه
ع ـم ـلــه الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة مــا
يـ ـسـ ـت ــدع ــي س ـ ـفـ ــره بـ ـشـ ـك ــل دوري،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى أع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــه الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
الخاصة».
من جهة أخرى ،قال عضو في لجنة
أج ـ ــراء ومـس ـت ـخــدمــي املـسـتـشـفـيــات
الـحـكــومـيــة إن مــوظ ـفــي املستشفى
حاليا ينتظرون تطبيق وعد جبق،
«وإل ـ ــى ح ــن ان ـت ـهــاء املـ ــدة الــزمـنـيــة
التي وعدنا بها بعد شهر ،سنلتزم
امل ــراقـ ـب ــة ،وس ـن ـس ـتــأنــف تـحــركــاتـنــا
ف ــور شـعــورنــا بـخـطــر يـتـهــدد حقنا
في سلسلة الرتب والرواتب».

على الحافة

حق ّ
الرد

احتياط «الذهب األبيض» في مصرف لبنان

«عامل» :ال ندير أي مشروع
يتطلب استخدام األنهر

حبيب معلوف
أما وقد أقر مجلس الوزراء« ،السياسة املتكاملة لقطاع
مـحــافــر الــرمــل واالت ــرب ــة وامل ـقــالــع وال ـك ـس ــارات» التي
اقترحتها وزارة البيئة (نشرت «األخبار» مضمونها
أمس) ،بقي أن يتم تحصينها بخيارات استراتيجية،
ورد ف ــي «ال ـس ـي ــاس ــة» أن ـه ــا ق ـيــد ال ـ ـ ــدرس .املـقـصــود
بــذلــك ،املـقــارنــة بــن خـيــاري االسـتـخــراج واالسـتـيــراد،
ال سـيـمــا فــي مــا يتعلق بــاملـقــالــع املــرتـبـطــة بصناعة
الترابة (االسـمـنــت) واملــرامــل .وهــو مــوضــوع يفترض
أن يــدرس جيدًا ،ليس لناحية الفروقات في األسعار
الـتــي ستأتي حتمًا ملصلحة املستهلك اللبناني ،بل
لناحية التوفير على الطبيعة اللبنانية وعلى صحة
العاملني واملحيطني بمواقع هــذه الصناعات الثقيلة
وامل ـل ـ ّـوث ــة .وف ــي ه ــذه ال ـح ــالُ ،ي ـف ـتــرض ع ــدم االكـتـفــاء
بالدراسة التي أجرتها مؤسسة تشجيع االستثمارات
(ايدال) عام  2017حول كلفة االستيراد ،كما ورد في
«ورقة السياسة» ،ألن هذه املؤسسة تدرس املواضيع
ملصلحة املستثمرين ،وليس من أجل املصالح العليا
للدولة والشعب او ملصلحة البيئة.
واذ ت ـطــرح ال ــورق ــة نـفـسـهــا إع ـ ــادة الـنـظــر باملخطط
ال ـتــوج ـي ـهــي لـلـمـقــالــع والـ ـكـ ـس ــارات ف ــي وق ــت الح ــق،
يـ ـفـ ـت ــرض اعـ ـ ـ ـ ــادة ال ـت ـف ـك ـي ــر ب ــاملـ ـط ــال ــب واالفـ ـ ـك ـ ــار
االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي طــرحـهــا ح ــزب البيئة اللبناني
في دراســة قدمها عــام  ،2007تتعلق بــدرس امكان
االستثمار في قطاع املقالع والكسارات في مشاعات
الدولة ،وتحديدًا في أمالك مصرف لبنان في منطقة
الطفيل في السلسلة الشرقية (وهــي مدرجة ضمن
امل ـخ ـطــط ال ـتــوج ـي ـهــي امل ـع ـت ـمــد حــال ـيــا ف ــي امل ــرس ــوم
التنظيمي رقم  8803الصادر عام  2002وتعديالته
فــي املــرســوم  1735الـصــادر بتاريخ ،)2009/4/14
عـلــى أن يحتكر ه ــذا االخ ـيــر االسـتـثـمــار فــي قطاع
البحص عبر تأجير ماليني االمتار ،على أن تشرف
وزارة البيئة على التقيد بشروط االستثمار والتجليل
والتتريب وإعــادة التشجير .وتكون النتيجة ضرب
«عصافير» عدة بخطة واحدة :استفادة الخزينة من
تأجير األرض للمستثمرين بناء على دفاتر شروط

وم ـنــاق ـصــات وف ــق امل ــراس ـي ــم الـتـنـظـيـمـيــة وال ـقــانــون
الجديد الذي يفترض أن ينجز سريعًا ،االستفادة من
عائدات التأجير ومن رسوم االستثمار واالستخراج
وال ـك ـفــاالت املـصــرفـيــة لـضـمــان إعـ ــادة الـتــأهـيــل بعد
االستثمار ،وتشجير املــواقــع التي أصبحت قاحلة.
وفي هذه الحال ،ال شيء سيتغير على املستثمرين
والعاملني في القطاع (االستخراج والتكسير والنقل).
أكثر من ذلك ،فإن من شأن حصر أماكن االستثمار
في منطقة واحــدة ،تسهيل املراقبة واملحاسبة .بذلك
يمكن لهذا املورد ان يصبح بمثابة «الذهب األبيض»
مل ـصــرف لـبـنــان ،ب ــدل «ال ـه ـنــدســات املــال ـيــة» والــديــون
االضــاف ـيــة… مــع مــا يتطلبه ه ــذا الـخـيــار مــن درس
(ال سيما امـكــانـيــة تجميع املـنـتــوج عـلــى ارتـفــاعــات
م ـتــوس ـطــة ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا ف ــي ش ـه ــري ال ـث ـلــوج)
ومرحلة انتقالية.
أما في ما يتعلق بالتدقيق في كل األعمال حول هذا
الـق ـطــاع ،واملـســاهـمــة الـفــاعـلــة فــي تطبيق السياسات
واسـتـيـفــاء ال ــرس ــوم مــن املـتـهــربــن مـنـهــا ،فـمــن املهم
م ــراج ـع ــة قـ ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء رق ـ ــم  19ب ـتــاريــخ
 ،2017/12/19وال ـ ــذي وافـ ــق ف ـيــه ع ـلــى ط ـلــب وزارة
امل ــال ـي ــة ت ـك ـل ـيــف قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش -م ــدي ــري ــة ال ـش ــؤون
الـجـغــرافـيــة ،بـمـســح كــافــة مــواقــع املـقــالــع وال ـك ـســارات
ومـحــافــر الــرمــل الـعــامـلــة واملـتــوقـفــة عــن الـعـمــل وكــافــة
املعلومات املتعلقة بهذه االستثمارات كنوعية املــواد
وكمية الحفر والكميات املستخرجة وحجم املخزون
وت ــاري ــخ الـتــرخـيــص وجـهــة االسـتـثـمــار واإلحــداث ـيــات
الجغرافية للموقع وارقــام العقارات واملنطقة العقارية
وصــور فوتوغرافية للموقع ومسوحات طبوغرافية
وصــور جوية حديثة… وذلــك بهدف تحسني جباية
الضرائب والرسوم ،على أن تكون اي مهلة تعطى من
اآلن وصاعدًا نهائية ،ومع ضرورة اإلسراع في إقرار
القانون الناظم بدل املراسيم التنظيمية ،وان تتحضر
ً
الدولة لحملة كبيرة من املقاضاة ،تشمل قطاعًا كامال،
ال أحد يستطيع االدعــاء فيه انه يعمل بشكل قانوني
وأن لديه حقوقا مكتسبة ،وعلى الكل فيه أن يدفع ،بعد
ً
أن عمل طويال وحقق ارباحًا خيالية من دون حسيب
او رقيب.

 5,5مليون
خرطوشة
إلعادة
التدوير
نحو  5,5مليون خرطوشة صيد فارغة
جمعتها مبادرة «عيش لبنان» ،التي
ينفذها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،
بالشراكة مع «الهيئة الوطنية لشؤون
اللبنانية» وجامعة سيدة
املرأة
ّ
اللويزة .ودشنت املبادرة ،في مركز
جمعية «إصغاء» لفرز النفايات في
الفنار األربعاء املاضي ،أول ماكينة
العادة تدوير خراطيش الصيد
املستنفذة التي ُجمعت خالل العامني
املاضني عبر انشطة تطوعية
نفذتها «عيش لبنان» ،بالتعاون مع
جمعية «عيش حب لبنان» والهيئة
الوطنية لشؤون املرأة في عدد من
املناطق املصابة بالتلوث نتيجة رمي
هواة الصيد البري خرطوش الصيد
املستنفذ في الطبيعة ،مما يسبب
تلوث املياه الجوفية والتربةّ .
صمم
ماكينة اعادة تدوير الخرطوش طالب
من جامعة سيدة اللويزة (شربل عيد
وجوزيف كاتمرجي وجو نجم الخوري)
باشراف الدكتور نجيب متني ،وهي

تعمل على فصل البالستيك عن
الحديد املطلي بالنحاس وإعادة
تدويره .ويستهلك لبنان سنويًا ما
يزيد على  40مليون خرطوشة صيد
( 15مليونًا منها تباع عن طريق
التجارة غير النظامية) ،ينتج عنها
نحو  1680طنًا من الرصاص ونحو 600

طن من البالستيك والنحاس .وتبلغ
فاتورة استيراد خرطوش الصيد 19,80
مليون دوالر سنويًا ،في حني يبلغ عدد
الطيور التي يتم اصطيادها سنويًا
نحو  2,6مليون طير ،بما فيها الطيور
ّ
املحلقة واملهاجرة املحمية بموجب
االتفاقيات الدولية.

تعقيبًا على ما نشرته «األخـبــار» بعنوان «مصلحة الليطاني ّتدعي على
جمعيات النازحني :اختالس وتبديد واستيالء على األمالك النهرية ( 20
آذار  ،)2019يهمنا توضيح االلتباس الوارد في املقال حول عالقة املؤسسة
بقضية تلويث الليطاني.
 إن «مؤسسة عامل الدولية» ،الجمعية املدنية غير الطائفية ،التي تعملمنذ  40عامًا في خدمة اإلنسان املهمش وصــون كرامته ،حرصت طول
مسيرتها وفي فلسفتها التأسيسية على إيــاء القضية البيئية اهتمامًا
ومناصرة ،وهي ترفض رفضًا قاطعًا املشاركة في أي مشروع يساهم في
التعدي على البيئة سواء في لبنان أو على املستوى الدولي .فالبيئة جزء ال
يتجزأ من بناء اإلنسان وتنميته.
 إن وقوف «عامل» إلى جانب أهلنا النازحني السوريني ،ما هو سوى تلبيةللواجب اإلنساني واالجتماعي ،كما قاموا هم أنفسهم باحتضان النازحني
اللبنانيني بكل محبة ودعم أثناء العدوان االسرائيلي على لبنان عام .2006
ولبنان الذي يحتضن بمقدار نصف عدد سكانه من النازحني والالجئني،
استطاع أن يصمد في هذه املحنة ،نتيجة لتضافر الجهود بني املجتمعات
املحلية ومنظمات املجتمع املدني التي تحاول تخفيف العبء ومساعدة
أهلنا السوريني ريثما تتم عودتهم إلى بلدهم ،وهي تدعو املجتمع الدولي
الذي يفقد انسانيته ويقفل حدوده أمام الالجئني ،بينما لبنان بالرغم من
ظروفه الصعبة يقدم أنموذجًا في التضامن ،ملساعدة لبنان الذي يساعد
سوريا في هذه الظروف الدقيقة التي تعصف بالبلدين.
 إن «مؤسسة عامل الدولية» تؤكد وتجزم أنها ال تدير أي مشروع فيمنطقتي البقاع أو الجنوب يتطلب استخدام األنهر أو تلويثها ،وهي غير
مسؤولة  -ولم تكن يومًا  -عن استئجار املساحات املالصقة لنهر الليطاني
بـهــدف استخدامها كمخيمات غير رسمية ،إنـمــا يعمل فــريــق املؤسسة
التطوعي مع كل املحتاجني من دون تمييز في مجاالت الرعاية الصحية
األولية والتنمية والتمكني وحماية الطفل والتعليم ،وجميعها مشاريع تنفذ
داخل مراكزها أو عبر عياداتها النقالة ووحداتها التعليمية ،تحت شعار
التضامن ،وهي تقود حملة عاملية ليكون العمل اإلنساني نضاليًا وملتزمًا
بقضايا الفئات املهمشة ،وليس التدثر بعباءة اإلنسانية ملصالح شخصية.
املكتب اإلعالمي
«مؤسسة عامل الدولية»

«كفى» مسؤولة عن كل هذا؟
ّ
كما جرت العادة ،كلما أرادت مؤسسات الدولة التهرب من مسؤولياتها،
تجد كبش فداء لترمي عليه مواصفاتها األكثر ســوءًا .فها هي املصلحة
ً
الوطنية لنهر الليطاني («األخ ـب ــار» )2019/3/20 ،تـقـ ّـدم إخـبــارًا «عــاجــا
جـدًا» الى النيابة العامة املالية عن «إقــدام بعض الجمعيات األهلية املعنية
بالنازحني على اختالس وتبديد أمــوال عامة ( )...وإقــامــة مخيمات ()...
ومكبات للنفايات الصلبة فــي مجرى نهر الليطاني ورواف ــده ،على نحو
يتضمن ارتكاب جرائم االختالس وارتكاب جرائم تلويث البيئة» ،و«كفى»
من بني الجمعيات املذكورة في اإلخبار.
فبعدما ألقت الدولة اللبنانية على الالجئني السوريني مسؤولية املشاكل
ال ـتــي أحــدثـتـهــا ع ـقــود مــن س ــوء الـحـكــم وم ــن س ـيــاســات إقـتـصــاديــة غير
منتظمة ومــن فساد ومحسوبيات وزبائنية ،ها هي اليوم تجد مسؤوال
جديدًا ترمي عليه تبعات تقصيرها :الجمعيات األهلية .بعد  8سنوات على
ّ
ّ
تعاطي مؤسسات الدولة بخفة وبمنفعة مادية مع ملف اللجوء السوري،
كما تتعاطى مع امللفات الداخلية كالنفايات والتلوث والصحة والكهرباء
وقـضــايــا امل ــرأة والـطـفــل وغـيــرهــا ،معتمدة سياسة الــاسـيــاســة مــن جهة،
وسياسة التضييق والتحريض على الالجئني السوريني من جهة أخرى،
رافضة تنظيم مخيمات لهم وتاركة للسلطات املحلية وللمنظمات املحلية
والدولية إدارة هذا امللف ،أصبح من قام بمهام مؤسسات الدولة طوال هذه
السنوات هو املسؤول بالنسبة ملصلحة الليطاني عن ارتكاب جرائم إختالس
وارتكاب جرائم تلويث البيئة .الجمعيات أصبحت في نظر «املصلحة» هي
املسؤولة عن مقتل الناس بالسرطان من أهل البقاع نتيجة التلوث ،وهي
من أوقفت دراسة عن نسب السرطان كانت قد «أخرجت معطيات علمية
تثبت جريمة الليطاني واملسؤولني عنها في مؤسسات الدولة كافة» كما
جــاء في تحقيق نشرته «املفكرة القانونية» ،وهــي املسؤولة عن «نفايات
 640مؤسسة صناعية من الفئات األولى حتى الرابعة ترمي مجاريرها من
دون أي معالجة نحو مجرى النهر ،من بينها نفايات صناعية خطيرة جدًا
على البيئة وصحة اإلنسان» ،وعن غياب «األلــف ومئة مليار ليرة لبنانية
لتنظيف الليطاني وبحيرة القرعون وإنشاء محطات تكرير صرف صحي
جديدة وتشغيل املــوجــودة املعطلة ومساعدة املؤسسات الصناعية على
معالجة ملوثاتها» وفقًا لـ«املفكرة القانونية» أيضًا.
هــل الـعـمــل ال ــذي تـقــوم بــه «كـفــى» فــي مــركــزهــا فــي الـبـقــاع وفــي املخيمات
وتجمعات الالجئني الـســوريــن مــن أنشطة توعوية ومـســانــدة إجتماعية
ونفسية للنساء واملــراه ـقــن واملــراه ـقــات وال ــرج ــال واألط ـف ــال ،ي ـلـ ّـوث نهر
الليطاني وفيه اختالس لألموال؟ وهل حملة «املصلحة» ّ
ضد الجمعيات
بداية تضييق على الجمعيات واملنظمات الدولية التي تعمل مع الالجئني
ال ـســوريــن إلرهــاب ـهــا وال ـض ـغــط عـلـيـهــا لـلـتــراجــع ع ــن مـســاعــدتـهــم ،وذل ــك
ملحاصرة الالجئني أكثر وحرمانهم من الحد األدنى الذي يحصلون عليه
من عمل هذه الجمعيات واملنظمات في البقاع؟
ّ
منظمة «كفى عنف واستغالل»
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