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لبنان

لبنان
تقرير

قضية

المهل يشمل
قانون تعليق ّ
مهلة صرف المعلمين

(مروان طحطح)

فاتن الحاج
يبدو محامي نقابة املعلمني ،الوزير
السابق زياد بارود مقتنعًا بأن أزمة
ّ
ّ
األقـســاط والــرواتــب ال تحل بــأقــل من
«تشريع خــاص ســريــع» فــي املجلس
النيابي ينظم العالقة بــن ّ
مكونات
الـعــائـلــة ال ـتــربــويــة ،املـعـلـمــن واأله ــل
واملـ ـ ـ ـ ــدارس ،وي ــواك ــب ت ــداب ـي ــر إن ـهــاء
عقود املعلمني قبل  5تـمــوز .بحسب
ب ـ ـ ــارود« ،خـ ـط ــورة ال ــوض ــع ت ـت ـجــاوز
حـســن ال ـنــوايــا ل ــدى وزارة الـتــربـيــة،
فيما ال يمكن لـلـقــوانــن الـتــي ترعى
هذه العالقة ،وال سيما قانون تنظيم

املـ ـ ــدارس الـ ـص ــادر ف ــي 1959/ 6/15
وق ــان ــون تـنـظـيــم امل ــوازن ــة املــدرس ـيــة
الــرقــم  1996/ 515أن تفي بالغرض
فــي ظ ــرف أكـثــر مــن اسـتـثـنــائــي .وإذا
كـ ــان م ـئ ــات امل ـع ـل ـمــن ُي ـص ــرف ــون من
م ــدارس ـه ــم ك ــل عـ ــام ب ـف ـعــل املـ ـ ــادة 29
ال ـتــي تـعـطــي ال ـحــق لــرئـيــس املــدرســة
أن ي ـص ــرف م ــن ال ـخ ــدم ــة ّ
أي مـعـلــم،
شــرط أن يرسل إليه كتابًا مضمونًا
ّ
مع إشعار بالتسلم قبل  5تموز ،فإن
اآلالف ب ــال ـح ــد األدن ـ ـ ــى س ـي ـغ ــادرون
امل ــدارس هــذا ال ـعــام ،نـظـرًا إلــى أن 13
ألــف معلم ومعلمة مــن أصــل  58ألفًا
ال يـقـبـضــون روات ـب ـهــم مـنــذ  4أشـهــر،

ربط األقساط بالرواتب
ال يجوز ألن الرابطة
التعاقدية هي بين
المعلمين والمدرسة
وليست مع األهل

ومنهم مــن يتقاضى  %50مــن راتبه
أو  %30فقط» .وإذ أشار إلى «مفارقة
ّ
أن مـعـلـمــن ف ــي مـ ـ ــدارس م ـمــاث ـلــة ال
يزالون يتقاضون رواتب كاملة ،رغم
أن األه ــال ــي ال ي ــدف ـع ــون األقـ ـس ــاط»،
اع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن الـ ـ ــربـ ـ ــط بـ ـ ــن األقـ ـ ـس ـ ــاط
ورواتب املعلمني «ال يجوز .فالرابطة
التعاقدية هي بني املعلمني واملدرسة
وليست مع األهل».
بارود لفت الى أن قانون  1956يحدد
ثــاثــة أن ـ ــواع م ــن ال ـص ــرف :الـتــأديـبــي
والـ ـق ــان ــون ــي وال ـت ـع ـس ـف ــي ،وال يــذكــر
السبب االقتصادي على غــرار قانون
ال ـع ـمــل« ،وبــال ـتــالــي ف ــإن ت ـ ـ ّ
ـذرع إدارة

املدرسة بهذا السبب لصرف املعلمني
وعـ ـ ــدم إع ـط ــائ ـه ــم ت ـعــوي ـضــا مـخــالــف
للقانون» .وأهمية التشريع الجديد،
ب ـح ـس ــب ب ـ ـ ـ ــارود ،هـ ــو أن ـ ــه ي ـم ـك ــن مــن
ّ
«الـتـحـقــق مــن أن املــدرســة تـمــر بــأزمــة
ً
اق ـت ـص ــادي ــة فـ ـع ــا ،إذ ال ي ـم ـكــن ت ــرك
األمــر الستنسابية أصـحــاب املــدارس
والوثوق بأن املدرسة يمكن أن تفلس
خ ــال شـهــر أو شـهــريــن كـمــا يـ ّـدعــون
م ــن دون ت ـقــديــم وث ــائ ــق ومـسـتـنــدات
وم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات تـ ـثـ ـب ــت أن م ــدارسـ ـه ــم
مــأزومــة ،وه ــذا مــا يحصل عمليًا مع
قــانــون الـعـمــل ،فــاألمــر ليس مفتوحًا،
واملؤسسة مطالبة بإبرار ميزانيتها
وحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم إنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـه ـ ــا ومـ ـ ّـداخ ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا
ووارداتها»ّ ،
مشددًا على أنه «ال يمكن
أن ُيترك املعلمون يواجهون مصيرهم
أمام املحاكم وهم ال يقدرون على دفع
تكاليف الدعاوى القضائية».
وف ـي ـمــا ت ـح ــدد املـ ــادتـ ــان  29و 30مــن
قانون تنظيم املدارس  5تموز للتبليغ
عن الصرف من الخدمة أو ترك العمل
ل ـل ـس ـنــة امل ـق ـب ـلــة ،ل ـفــت ب ـ ــارود إلـ ــى أن
قانون تعليق املهل  2020/160الصادر
ف ــي ( 2020/5/14ي ـن ــص ف ــي مــادتــه
األولى على تعليق كل املهل القانونية
والقضائية والعقدية لغاية  30تموز
 ،)2020يشمل املهل املنصوص عليها
في قانون املدارس لسببني:
ً
 ألن القانون  2020/ 160جاء شامال،ومـ ــا أراد أن يـسـتـثـنـيــه امل ـ ـشـ ـ ّـرع مــن
أحكامه نـ ّـص عليه صراحة في املــادة
 2م ـنــه (ح ـ ــددت ب ــوض ــوح امل ـهــل الـتــي
ي ـب ـغ ــي امل ـ ـشـ ــرع إخ ــراجـ ـه ــا مـ ــن إطـ ــار
التعليق املنصوص عليه آنفًا ،ولكن
لم تذكر املهل الــواردة بموجب قانون
تنظيم الهيئة التعليمية في املدارس
الخاصة).
ألن هناك سابقة تشريعية في تعليقم ـه ــل قـ ــانـ ــون  1956هـ ــي الـ ـق ــان ــون 2
بتاريخ  ، 1982/1/28وبالتالي ليست
املــرة األولــى التي يراعي فيها املشرع
اللبناني أوض ــاع الهيئة التعليمية
في املدارس الخاصة ،وبالتالي يمكن
الـقــول بــأن تــاريــخ الخامس مــن تموز
ي ـن ـض ــوي ت ـح ــت ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة مــن
 2019 /10/18إلى .2020/7/30
ع ـلــى خ ــط م ـ ــواز ،ط ــرح ب ـ ــارود أف ـكــارًا
يمكن أن يتضمنها التشريع الجديد
لحل مشكلة األقساط ،منها أن تعطي
الـ ــدولـ ــة ح ــواف ــز لـ ـلـ ـم ــدارس لـتـسـتـمــر
كــاإلع ـفــاءات الضريبية واملساهمات
ع ــن األسـ ــر ،ك ــأن تــدفــع ع ــن ك ــل تلميذ
 %65م ــن كـلـفــة الـتـلـمـيــذ ف ــي املــدرســة
الرسمية ( 4ماليني ليرة).

تقرير

 300مليار ليرة للتعليم الخاص :ممنوع انهيار «الكارتيل»!
فاتن الحاج
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن أن «ان ـ ـه ـ ـيـ ــار» ال ـت ـع ـل ـيــم
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص يـ ـع ـ ـنـ ــي ان ـ ـه ـ ـي ـ ــار ال ـه ـي ـك ــل
الـتــربــوي ،وافــق املجلس النيابي على
اقـتــراح رئيسة لجنة التربية النيابية
الـنــائـبــة بـهـيــة ال ـحــريــري تـحــويــل 300
م ـل ـيــار ل ـي ــرة ل ــدع ــم الـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص،
م ــن خ ـ ــارج ال ـ ـ ـ ــ 1200م ـل ـيــار املـ ـق ـ ّـرة في
الجلسة التشريعية أمس ملواجهة أزمة
«كورونا».
وف ــي مـقــابــل اه ـمــال الـتـعـلـيــم الــرسـمــي
ال ــذي يـتــوقــع أن يـنــزح إلـيــه نـحــو 150
ألــف تلميذ فــي الـعــام الــدراســي املقبل،
ستعد الحكومة اقـتــراح قــانــون يطلب

اعتمادًا إضافيًا يــراوح بني  300و500
م ـل ـي ــار ل ـي ــرة ت ــذه ــب مل ـس ــاع ــدة أه ــال ــي
ال ـ ـتـ ــامـ ــذة املـ ـحـ ـت ــاج ــن ف ـ ــي املـ ـ ـ ــدارس
الخاصة ليدفعوها أقساطًا للمدارس
املتعثرة التي تدفعها بدورها رواتــب
للمعلمني .لـكــن مــا هــي املـعــايـيــر التي
سـيـجــري اخـتـيــار الـعــائــات املحتاجة
على أساسها؟ وكيف يمكن التأكد من
ً
أن املدرسة الخاصة متعثرة فعال؟ وهل
ستطلب الدولة أن تبرز قطع الحساب؟
ويــرتـكــز الـتـصــور عـلــى اق ـتــراح مماثل
أقــر فــي فترة االنهيار املــالــي األول في
تسعينيات القرن املاضي ،أيام حكومة
الرئيس سليم الحص.
وف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،اقـتــرحــت

الـ ـح ــري ــري ت ـح ــوي ــل امل ـب ـل ــغ مـ ــن خـطــة
ّ
ال ـ ـ  1200م ـل ـيــار أو م ــن خ ــارج ـه ــا ،إال
ان رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بــري
رف ــض إقـ ــرار أي مـبـلــغ إض ــاف ــي خ ــارج

كيف يمكن التأكد
من أن المدرسة
ً
الخاصة متعثرة فعال؟

على الحافة

«سرقات موصوفة»

االستيالء على
ّ
«سحارة حامض»!

الـخـطــة ،ف ـكــان الـتــوجــه إلعـ ــداد اق ـتــراح
قانون في الحكومة لهذه الغاية .وكان
هــذا االقـتــراح نوقش أول من أمــس في
جلسة لجنة التربية النيابية بحضور
وزي ــر الـتــربـيــة ط ــارق امل ـج ــذوب وعــدد
مــن وزراء التربية السابقني وأعـضــاء
اتـحــاد املــؤسـســات التربوية الخاصة.
وداف ـ ــع ال ـح ــاض ــرون دف ــاع ــا مستميتًا
عن التعليم الخاص وض ــرورة إنقاذه
مــن «االن ـه ـيــار» ،وع ــن الـحـقــوق املــاديــة
امل ـس ـت ـح ـق ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــدارس عـ ـل ــى الـ ــدولـ ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وضـ ـ ــرورة ت ــدخ ــل ال ــدول ــة
وإلزام املجلس النيابي بدفع مساعدة
مالية ألهالي طالب املدارس الخاصة.
وقدم منسق عام االتحاد األب بطرس

عـ ــازار ثــاثــة م ـشــاريــع قــوانــن تتعلق
برفع قيمة مساهمة الــدولــة للمدارس
املجانية بعدما تبني الـفــرق الشاسع
بــن كـلـفــة تعليم الـطــالــب فــي املــدرســة
الــرسـمـيــة وامل ــدرس ــة ال ـخــاصــة ،وإل ــزام
ال ـص ـن ــادي ــق واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـضــام ـنــة
ب ـت ـســديــد امل ـن ــح الـتـعـلـيـمـيــة م ـبــاشــرة
إلــى امل ــدارس ،وتـقــديــم مـســاعــدة مالية
ألهــالــي الـطــاب فــي امل ــدارس الخاصة،
ع ـلــى أسـ ــاس أن ال ــدول ــة م ـســؤولــة عن
ش ـع ـب ـهــا .ووعـ ـ ــدت ال ـنــائ ـبــة ال ـحــريــري
باستصدار قانون يلزم الحكومة بدفع
مستحقات املــدارس املجانية السنوية
املـتــأخــرة مـنــذ ال ـعــام ال ــدراس ــي - 2015
.2016

راجانا حمية
التهمة :سرقة حامض من بستان
ج ـ ـيـ ــرانـ ــه .رأس ـ ـ ـ ــان مـ ــن املـ ــاعـ ــز مــن
مـ ـ ــزرعـ ـ ــة أقـ ـ ــربـ ـ ــائـ ـ ــه .عـ ـلـ ـب ــة ح ـل ـيــب
ّ
لألطفال من الصيدلية .معلبات من
ُ
الـســوبــرمــاركــتّ ...
أي شــيء يسعف
في ّ
سد الرمق.
هــذه ّ عينة من الشكاوى التي بات
ي ـت ـلــقــاهــا ال ـق ـضــاء أخـ ـيـ ـرًا .ل ــم تعد
التهم التي ُت ّ
سجل في أقالم املحاكم
كـ ـلـ ـه ــا سـ ـ ــرقـ ـ ــات مـ ـ ـص ـ ــاغ وأم ـ ـ ـ ــوال
وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن أفـ ـع ــال
السرقة التي يعاقب عليها القانون،
فمع ازدي ــاد حــاجــة الـنــاس فــي ظل
ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة،
يـ ـ ــدرج ن ـ ــوع ج ــدي ــد م ــن ال ـس ــرق ــات
ف ــي أقـ ــام مـحــاضــر امل ـحــاكــم :لقمة
الـ ـعـ ـي ــش .هـ ـ ــذا مـ ــا خ ـ ـبـ ــره ،أخـ ـيـ ـرًا،
قاضي األمور املستعجلة في جزاء
صور ،محمد مازح.
ـام قـلـيـلــة ،فــوجــئ الـقــاضــي
ق ـبــل أي ـ ـ ٍ
م ــازح بـطـلـبــات إخ ــاء سـبـيــل على
مكتبه ملتهمني بسرقة حامض من
ّ
يصدق.
أحد البساتني في صور .لم
سـ ــأل رئ ـي ــس ال ـق ـلــم ع ــن ال ـش ـكــوى،
فكان الجواب من األخير «يا ّ
ريس
ف ــي ك ـت ـيــر» ،ي ـقــول ال ـقــاضــي م ــازح.
كانت تلك املرة األولــى التي يواجه
ـض.
ف ـي ـهــا أمـ ـ ـرًا كـ ـه ــذا :س ــرق ــة حــامـ ّ
صحيح أن فعل السرقة هنا أخف
ً
ث ـق ــا ،ول ـكــن «س ـ ّـح ــارة» الـحــامــض
فــي مثل تلك الـظــروف أكثر وجعًا.
ال أحكام في القانون لسرقة كهذه.
ف ـك ـيــف س ـي ـت ـصــرف ال ـق ــاض ــي إزاء
طـلــب ك ـهــذا؟ ّ
أي ن ـ ّـص فــي الـقــانــون
ّ
للبت في إخالء السبيل؟
قد يتبعه
ّ
لــم يكن أمــام القاضي ســوى اتباع
«مــا يقوله الضمير» ،يـقــول .لهذا،
أعطى موافقة فورية على الطلبات،
ب ـع ــدم ــا «تـ ــركـ ــت ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
االس ـت ـئ ـنــاف ـيــة ف ــي ال ـج ـن ــوب األم ــر
لتقدير املحكمة وبعد أخذ موافقة
املـ ــدعـ ــن ش ـخ ـص ـي ــا» .ص ـح ـي ــح أن

مــا يفعله م ــازح هــو مـجــرد تدبير
مـ ــؤقـ ــت «ب ــانـ ـتـ ـظ ــار بـ ـ ــدء ج ـل ـســات
الـحـكــم ،ذل ــك أن فـعــل ال ـســرقــة ،وإن
أسقط املـ ّـدعــي حقه ،ال يسقط معه
الـحــق ال ـعــام» ،إال أنــه فــي مثل تلك
ّ
الظروف االقتصادية الصعبة «أقل
الواجب».
واعتبر القاضي أن ما فعله «ليس
تشجيعًا على السرقة ،ولكن إدراكًا
بـ ـ ــأن مـ ــن جـ ـ ــاع سـ ـيـ ـخ ــرج ش ــاهـ ـرًا
سيفه ليطعم أهـلــه ( )...فـتــداركــوا
األمر أيها الحكام» .وهو إذ يفعل
ّ
«سحارة
ذلك ،يعرف بأن من سرق
حامض» لم يفعل ذلك ألنه سارق،
ب ــل ألن ــه جـ ــاع .وف ــي ه ــذه ال ـحــالــة،
وبما أن السارق «سرق عن حاجة،
ُ
فاألولى أن تقطع يد الحاكم» .هذا
ما قاله مازح ،الذي كان أمس على
موعد مع طلب إخالء سبيل جديد
يتعلق بـســرقــة «رأس ــن مــن املــاعــز
في منطقة عني بعال» .لم تعد تلك
ال ـط ـل ـب ــات ت ـف ــاج ــئ ال ـق ــاض ــي ،كـمــا
غـيــره مــن الـقـضــاة الــذيــن اع ـتــادوا.
يجزم مازح بأن مثل هذه الطلبات
«س ـت ـك ـثــر م ــع األي ـ ـ ــام ،وخ ـصــوصــا
فـ ــي ظـ ــل األوضـ ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الخانقة».
فــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،كـبــرت ظــاهــرة
ســرقــة املـ ــواد الـغــذائـيــة .ويـمـكــن أن
تـعـثــر ك ــل ي ــوم عـلــى خـبــر هامشي
عــن ســرقــة أب لعلبة حليب ُ لطفله
أو س ـ ــرق ـ ــة أم لـ ـبـ ـع ــض ال ــخـ ـض ــر
إلطعام أطفالها أو ّ
أي شيء .فبعد
اسـ ـتـ ـفـ ـح ــال األزم ـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وخسارة كثيرين ألعمالهم بسبب
إقفالها« ،ممكن الناس تقتل لحتى
إلى هنا ،وصلت
تاكل» ،يقول مازحّ .
األمـ ـ ـ ــور .بـتـعـبـيــر أدق« ،إل ـ ــى هـنــا
ّ
أوصــل الحكام الـنــاس» .بكل راحــة
ّ
ضـمـيــر ،يـحــمــل م ــازح «املـســؤولــن
ما آلت إليه أحوال الناس ...ولو أن
ّ
ه ــؤالء قــامــوا بــأقــل ال ــواج ــب تجاه
املواطنني ،ملا أوجــدوا عــذرًا للناس
كي يسرقوا».

ّ
أي المركزية لمشكلة النفايات؟
حبيب معلوف
بعد أكثر من ربع قرن على استحداثها ،ال تــزال وزارة البيئة
غير جاهزة للعمل ضمن أطر استراتيجية وقانونية محددة.
وآخر األدلة على ذلك ،القرار «التجريبي» األخير بتحويل 200
طــن مــن النفايات يوميًا كانت تنقل الــى مطمر الـجــديــدة ،الى
معمل غسطا (كسروان) الــذي أنشئ عام  2017وتوقف عن
العمل عام  .2018الجديد هذه املرة ،في أزمة هذا امللف املتكررة،
ّ
أن وزير البيئة هو نفسه من يتولى حقيبة التنمية االدارية التي
كانت تدير بعض مشاريع معالجة النفايات مع البلديات ،خارج
بـيــروت وجبل لبنان ،بتمويل معظمه مــن االتـحــاد األوروب ــي.
ّ
وكم كان مفيدًا لو اطلع وزير البيئة والتنمية االدارية دميانوس
قطار على بعض النماذج من «الالمركزية» ومدى نجاحها أو
فشلها واألسـبــاب والـعــوائــق ...إلــخ ،قبل اتـخــاذ قــرار باعتماد
معمل غسطا ملعالجة قسم من نفايات قضاء كسروان (بني
 150و )200الذي يراوح حجم نفاياته املنزلية الصلبة بني 350
و 400طن يوميًا ،بحسب تقديرات املتعهدين املنفوخة إجماال.
ُّ
في املفاوضات التي كلف بها مجلس اإلنماء واإلعمار من قبل
الحكومة (قرار رقم  10بتاريخ  ،)202020/5/5طالب أصحاب
ً
املعمل بتقاضي  57دوالرًا للطن ،فرزًا وتخميرًا وتحويال الى
ّ
وقود بديل  rdfوطمرًا ملا يتبقى ،على أن تكون مدة العقد سبع
سنوات (االتـجــاه في مجلس ال ــوزراء ليكون خمس سنوات).
كـمــا طـلـبــوا سلفة بقيمة  800أل ــف دوالر (تـفـيــد املـعـلــومــات
بأن مجلس الــوزراء وافق على  200ألف دوالر) ،فيما ال يزال
النقاش يدور حول احتساب سعر صرف الدوالر مقابل الليرة.
إال أن املطلعني على املـلــف يــؤكــدون أن هـنــاك مشاكل كثيرة
تتعلق بالبلديات وبمشاريع عديدة متضاربة ،تشكل عائقًا
أمام التنفيذ .كما أن هناك مالحظات عديدة حول املعمل نفسه،
بما ال يجعله نموذجيًا في املعالجة الالمركزية ،كما يعتقد
ّ
املتحمس للموضوع ،إذ إن كلفة الطن في املعامل
وزير البيئة
من الحجم نفسه التي تشرف عليها وزارة التنمية االدارية ال
تتعدى  40دوالرًا للفرز والتسبيخ والطمر .أما تحويل بعض
النفايات الــى وقــود بــديــل ،فيكون فــي الـعــادة مــن دون مقابل،
ويستفيد صاحب املعمل من بيعه ،شأنه شــأن املــواد القابلة
إلعــادة التصنيع بعد الـفــرز .أضــف الــى ذلــك أن املعمل يعاني
مــن مشاكل ،مثل أمكنة التخمير غير املحمية مــن ترسبات
عـصــارة النفايات ،واملطمر غير املجهز بـعــازل وفــق املعايير
الصارمة لهذه العمليات .كما لم يجر البحث تمامًا في قواعد
املعالجة ،وهل سيكون الفرز في املعمل أم في املصدر ،وما هو
حجم املــواد التي ستبقى للطمر (مع تفضيل أن تكون هناك
ضوابط وحوافز لتكون بأقل قدر ممكن) .أما املشكلة األكبر
فهي في تحويل بعض النفايات الــى طاقة ( .)rdfصحيح أن
قانون النفايات ّ
تضمن التفكك الحراري ،وهذه التقنية ضمن
بـنــوده ،إال أن ذلــك جــاء ضمن «تهريبة» لــإســراع فــي تقديم
مشاريع ملؤتمر «سـيــدر» إلنـشــاء مـحــارق مكلفة ،ومــن دون

موافقة القسم االكـبــر مــن املجتمع املــدنــي البيئي املتابع لهذا
املـلــف ،واملتخوف مــن اعتماد تقنيات الـحــرق ،إن فــي محارق
للنفايات أو في أفران شركات االسمنت وبعض املعامل الكبرى
كـبــديــل مــن ال ــوق ــود .وإذا ك ــان صحيحًا أن بـعــض «مــافـيــات
ال ـحــرق» نجحت فــي استمالة بعض «ال ـخ ــوارج» فــي املجتمع
ُ
املدني ملصلحة اعتماد الـ ،rdfإال أن هؤالء طردوا من التحالفات
البيئية الكبرى لهذا السبب تحديدًا ،منذ مدة بعيدة ،ولم تعد
لديهم صفة تمثيلية .والسؤال األبرز :كيف تقبل وزارة البيئة
اعتماد تقنيات كهذه قبل أن ّ
تحدد املواصفات واملقاييس لهذه
املــواد واملراسيم التنظيمية العتمادها ،وقبل أن تبرر اعتماد
املحارق ،من ضمن استراتيجية شفافة تعتمد مبادئ بيئية
معلنة تمت مناقشتها والتوافق حولها على أوسع نطاق.
وكان مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة في  2020/5/19قد
ّ
ناقش هذا املوضوع ،واطلع على تقرير مجلس اإلنماء واإلعمار
ّ
الذي كشف على معمل غسطا وقدم تقريرًا إيجابيًا بتقنياته،
طارحًا ثالثة خـيــارات :إمــا اعتماد الالمركزية وتطبيق العقد
الذي كان بني الشركة وبلدية غسطا ،والذي فشل لعدم تمكن
البلديات من الدفع ،أو ضم املعمل الــى املشاريع التي تديرها
وزارة التنمية االداريـ ــة ،أو التعاقد مــع الـشــركــة املشغلة على
غــرار العقود املوقعة مع املشغلني الحاليني في بيروت وجبل
لبنان .الحكومة ،فــي جلستها االخـيــرة ،لــم تهتم إال بالسعر
الذي طلبت التفاوض لتخفيضه ،وبالسلفة وبمدة العقد وسعر
الصرف… إال أن املشكلة بقيت عند وزارة البيئة التي اعتبرت
نفسها «ملحوقة» من اللحظة االولــى ،وأن عليها التعامل مع
املشكلة بالذهنية الطارئة نفسها التي حكمت هذا امللف منذ
نهاية الحرب االهلية ،بدل أن تسعى لربط الحل املؤقت بخطط
ُ
استراتيجية مستدامة ،كان يفترض أن ت ِع ّدها منذ زمن بعيد.
هــذا امللف سيكون على جــدول اجتماع لجنة البيئة النيابية
اإلثـنــن ،بـنــاء على دع ــوة مــن رئيسها الـنــائــب م ــروان حـمــادة،
وال ـت ــي س ـي ـعــرض فـيـهــا وزيـ ــر الـبـيـئــة رؤي ـت ــه لـلـحــل املــرحـلــي
واالستراتيجي ،في حني أظهرت وزارة البيئة بعض الضعف
واالستسالم للحالة الطارئة ،ولم تطلب تقييم املرحلة السابقة
بأكالفها ومـخــاطــرهــا الـكـبـيــرة ،وال بمراجعة االستراتيجية
وقانون العام  ،2018بــدل طلب مراجعة خارطة الطريق التي
ً
وضعها الوزير السابق ،تسهيال إلنشاء املحارق في املرحلة
املقبلة واعتماد الكثير من املطامر في املناطق كافة.
ّ
ستضيع فرصة جديدة لكسر االحتكارات في هذا القطاع،
فهل
ولوضع خطة مركزية قوية تقسم األدوار الالمركزية للبلديات
واالتحادات ،بعد تحديد املبادئ والتوجهات العامة واألولويات
واألهداف والتقنيات املقبولة التي يفترض تشجيعها ودعمها
وتلك الخطرة واملكلفة التي يفترض استبعادها ...لكي ال يفهم
أن الالمركزية قد تعني أن تحل كل بلدية مشكلتها بنفسها
وعلى طريقتها ...والتي قد تنتهي بفوضى عارمة ،تضاف الى
الفوضى املالية واالداريــة والسياسية التي وقعنا فيها بسبب
سوء االدارة نفسها؟!

الحدث
إجالء المغتربين :المرحلة الرابعة األسبوع المقبل
ّ
ست طائرات ستصل تباعًا إلى ُ مطار
بـيــروت ،خــال الـســاعــات ال ــ 48املقبلة،
ّ
تقل نحو  700وافد ضمن عملية إجالء
املـغـتــربــن .فــي امل ـبــدأ ،كــان يفترض أن
يكون األحد املاضي اليوم األخير الذي
يستقبل فـيــه لـبـنــان مـغـتــربــن .وفيما
يؤكد معنيون أن الطائرات الست هي
«مـلـحــق» للمرحلة الثالثة مــن عملية
ُ
اإلجـ ـ ــاء ،ت ـف ـيــد م ـع ـلــومــات «األخـ ـب ــار»
ّ
بـ ُـأن لبنان سيكون منتصف األسبوع
املقبل على موعد مــع املرحلة الرابعة
من العملية.
وك ّــان رئ ـيــس الـحـكــومــة ح ـســان دي ــاب
ت ــرأس ،أول مــن أمــس ،اجتماع اللجنة
الـ ــوزاريـ ــة لـ ـع ــودة امل ـغ ـتــربــن ملـنــاقـشــة
ت ـح ـض ـي ــرات امل ــرح ـل ــة ال ــرابـ ـع ــة «ال ـت ــي
ُ
ستحدد الحقًا».
م ـس ـت ـشــار وزيـ ـ ــر ال ـس ـي ــاح ــة مـ ـ ــازن بــو
ضرغم أوضح لـ «األخبار» أن استئناف
رحــات اإلجــاء رهــن أعــداد اإلصابات

ُ
ُ
الـ ـت ــي س ــت ـس ـ ّـج ــل فـ ــي األيـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة،
الف ـتــا إل ــى أن تقييم وزارة الـصـحــة ال
يــزال ،حتى اآلنُ ،مطمئنًا لجهة أعــداد
اإلص ــاب ــات رغ ــم األرق ـ ــام الــاف ـتــة الـتــي
ُسجلت في الفترة املاضية.
بحسب املـعـلــومــات ،فــإن القسم األكبر
من رحالت الدفعة الرابعة ُ
سيخصص
إلجــاء مغتربني مــن أفريقيا ،وطــاب
عــال ـقــن ف ــي ب ـعــض الـ ــدول األوروبـ ـي ــة،
عـلـمــا أن اإلق ـب ــال ع ـلــى ت ـقــديــم طـلـبــات
ال ـع ــودة ت ــراج ــع بـشـكــل الفـ ــت ،بحسب
مـ ـص ــدر فـ ــي ش ــرك ــة «طـ ـ ـي ـ ــران الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ك ـث ـي ـرًا مــن
ال ــرح ــات املـ ـق ـ ّـرر تـنـظـيـمـهــا سـتـحـمــل
ّ
أعـ ـ ـ ــدادًا م ــن الـ ــركـ ــاب أقـ ـ ــل ب ـك ـث ـيــر مـمــا
تستوعبه الطائرات.
مصادر «األخبار» أشارت إلى أنه رغم
طلب فتح
إلحاح الـ «ميدل إيست» على
ُ
املطار بعد الثامن من حزيران املقبل،
ّ
أصر على انتظار التقييم
إال أن دياب

9

دياب لم يستجب
لطلب الـ«ميدل ايست»
فتح المطار في
الثامن من حزيران

الـ ــذي سـتـخـلــص إل ـي ــه وزارة الـصـحــة
بعد وصول الدفعة الرابعة.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ث ـ ّـم ــة نـ ـق ــاش آخ ـ ــر طــرح ـتــه
ّ
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـ ــاقـ ـ ـت ـ ــراح ت ــرح ـي ــل
تدريجي للعامالت والعمال األجانب،
إم ــا بـكـلـفــة مـتــدنـيــة أو بـشـكــل مجاني
طاملا أن الطائرات التي تتوجه إلجالء

امل ـغ ـتــربــن ت ـك ــون خــال ـيــة م ــن ال ــرك ــاب،
ُ
وقــد طـلــب مــن ال ـ «مـيــدل ايـســت» درس
ّ
تنظيم رحالت تسمح بأن تحط بعض
الـطــائــرات فــي الـبـلــدان الـتــي قــدم منها
العمال .والهدف من االقتراح «السعي
إلى تخفيف االكتظاظ ومعالجة جزء
م ــن مـشــاكــل ال ـع ـمــال ال ـتــي تـتـفــاقــم في
ظــل ال ـظــروف الــراه ـنــة» ،وف ــق مـصــادر
اللجنة.
وكــانــت وزارة الـصـحــة أعـل ـنــت ،أمــس،
تسجيل سبع إصابات فقط ( 4ملقيمني
م ـخ ــال ـط ــن و 3لـ ــوافـ ــدي ـ ــن) م ـ ــن أص ــل
 1459خ ـض ـعــوا ل ـل ـف ـحــوصــات /ال ـعــدد
اإلجمالي ُ
للمصابني إلى  .1168وبعد
أن وص ـل ــت ح ـ ــاالت ال ـش ـف ــاء إلـ ــى 699
ـات مستقرًا
حــالــة وال ي ــزال عــدد الــوفـيـ ُ
ع ـنــد  26وف ـ ــاة ،ي ـك ــون ع ــدد امل ـصــابــن
الفعليني فــي لـبـنــان بـلــغ الـ ــ 443حــالــة،
سبع منها في العناية الفائقة.
(األخبار)

(هيثم الموسوي)

