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قضية

هل يقفل مسلخ بيروت نهائيًا؟
أكثر من شهر
مضى على قرار
المباشرة بأعمال التأهيل
الضرورية لمسلخ
بيروت المؤقت .ال يزال
مقفال ،حتى
المسلخ
ً
اليوم ،أمام القصابين
بحجة عدم االنتهاء
من أعمال الترميم.
تؤكد محافظة بلدية
بيروت استمرار األعمال
يتخوف
«بهدوء» ،فيما ّ
بعض المراقبين من
«المماطلةالمتعمدة
لعدم إعادة فتح
المسلخ»

هديل فرفور
ف ــي  ،2014/11/18أص ـ ــدر مـحــافــظ
بلدية بـيــروت القاضي زيــاد شبيب
ق ــرارًا يقضي بــإقـفــال مسلخ بيروت
املؤقت ،الى حني االنتهاء من أعمال
تكلف
الـتــأهـيــل وال ـتــرم ـيــم ،عـلــى أن ّ
مـصـلـحـتــا ال ـه ـنــدســة وامل ـس ــال ــخ في
البلدية اقـتــراح مــواقــع بديلة إلقامة
مسلخ حديث.
حينها ،أكــد رئيس نقابة القصابني
وتـ ـج ــار املـ ــواشـ ــي مـ ـع ــروف ب ـك ــداش
أنـ ـ ــه «خ ـ ـ ــال عـ ـش ــرة أي ـ ـ ــام س ـي ـع ــاود
القصابون أعمالهم» .حتى اللحظة،
مقفال أمام القصابني
ال يزال املسلخ
ً
ب ـح ـجــة «عـ ـ ــدم االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن أع ـم ــال
التأهيل».
ي ـق ــول ب ـك ــداش إن «أعـ ـم ــال الـتــأهـيــل
تـ ـج ــرى وفـ ـ ــق األصـ ـ ـ ــول الـ ـض ــروري ــة
ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى الـ ـس ــام ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة
والـصـحـيــة ،وبــالـتــالــي مــن الطبيعي
أن تـسـتـغــرق وق ـت ــا» ،الف ـتــا ال ــى «أنــه
خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر واح ـ ـ ـ ــد سـ ـيـ ـع ــاد ف ـتــح
امل ـس ـلــخ» .ك ــام ب ـك ــداش ي ـتــوافــق مع

مــا تقوله مـصــادر فــي بلدية بيروت
الفتة
عن «استمرار أعمال التأهيل»،
ً
الــى أن «النقاش في املجلس البلدي
يـ ـ ــدور ح ـ ــول ض ـ ـ ــرورة االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
هــذا الترميم وفتح املسلخ الــى حني
االن ـت ـهــاء م ــن دراسـ ــة خـطــة واضـحــة
ح ــول إن ـش ــاء مـسـلــخ ح ــدي ــث ،تجنبًا
التخاذ قرارات سريعة».
ه ــذا ال ـكــام تنفيه بـعــض املعطيات
ال ـت ــي ت ــؤك ــد ن ــوع ــا م ــن «ال ـت ـقــاعــس»
الـ ـ ــذي يـ ـج ــري ف ــي أعـ ـم ــال ال ـتــأه ـيــل.
تــؤكــد م ـص ــادر م ــن امل ـس ـلــخ ،بـخــاف
ما يقال عن استمرار أعمال التأهيل
بشكل فعال ،أن األعمال التي تجرى
في املسلخ «ليست باملستوى املعلن
ع ـنــه» .وتـضـيــف» إن تــأهـيــل املسلخ
وت ــرم ـي ـم ــه ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـســامــة
العامة ال يتمان بهذه الطريقة».
هاجم النائب وليد جنبالط ،أمــس،
«امل ـ ـشـ ــرفـ ــن عـ ـل ــى م ـس ـل ــخ ب ـ ـيـ ــروت»
قائال »:الخبث كل الخبث في الذين
ً
ي ـش ــرف ــون ع ـل ــى م ـس ـلــخ بـ ـي ــروت مــن
محافظ ومــا يسمى بلدية بـيــروت».
وفــي تصريح جنبالط اتـهــام مبطن

ل ـل ـم ـع ـن ـيــن فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــة ب ــاإله ـم ــال
املتعمد مللف املسلخ.
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره أن األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء
«امل ـس ـي ـح ـيــن» ف ــي امل ـج ـلــس الـبـلــدي
كانوا قد هددوا بتقديم استقاالتهم
ف ــي حـ ــال إع ـ ـ ــادة ف ـت ــح امل ـس ـل ــخ بـعــد
انـتـهــاء مــدة الـتــأهـيــل ،إال أن شبيب

األعضاء «المسيحيون»
في المجلس البلدي كانوا قد
هددوا بتقديم استقاالتهم
ت ــدخ ــل ح ـي ـن ـهــا إلرض ــائ ـه ــم حـفــاظــا
عـ ـل ــى «مـ ـيـ ـث ــاقـ ـي ــة» بـ ـل ــدي ــة بـ ـي ــروت.
حـيـنـهــا ،عـ ّـبــر أح ــد أع ـضــاء املجلس
البلدي عــن أن رفضهم إلع ــادة فتح
املـ ـسـ ـل ــخ ي ـ ـعـ ــود الـ ـ ـ ــى خ ــوفـ ـه ــم مــن
«تمديد إقامته»
( http://www.al-akhbar.com/
 .)220346/nodeذل ـ ـ ـ ــك أن ث ـم ــة
م ـعــارضــة ش ــدي ــدة م ــن قـبـلـهــم حــول

إق ــام ــة املـسـلــخ ال ـحــديــث ف ــي مــوقـعــه
ال ـح ــال ــي ،وه ــو ال ـس ـبــب نـفـســه ال ــذي
دفعهم خالل السنوات املاضية الى
تأخير قــرار الـتــأهـيــلhttps://www.
.)218931/al-akhbar.com/node
نـ ـج ــح ه ـ ـ ـ ــؤالء ،عـ ـل ــى مـ ــر الـ ـسـ ـن ــوات
املنصرمة ،في تأخير قرار التأهيل،
وه ــو الـ ــذي أدى ال ــى ت ــده ــور حــالــة
امل ـس ـلــخ وت ـفــاقــم تــداع ـيــاتــه البيئية
وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـط ــرح
ـاؤال ح ــول ق ــدرة ه ــذه املـعــارضــة
ت ـس ـ ً
«الشرسة» على الحؤول دون إعادة
فتحه ثــانـيــة .ذلــك أن إقـفــالــه املؤقت
قــد يـكــون «فــرصــة» لهم لتحقيق ما
أرادوه وما «جهدوا» لتحقيقه خالل
الفترات السابقة.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـه ـ ــا ،رفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر
امل ـح ــاف ـظ ــة ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى تـصــريــح
ج ـن ـب ــاط ،م ــؤك ــدة اس ـت ـم ــرار أع ـمــال
التأهيل والـتــرمـيــم «ب ـهــدوء» ،الفتة
الى «أن قرار إنشاء املسلخ الحديث
الـ ــدائـ ــم ي ـت ـط ـلــب ق ـ ـ ــرارًا مـ ــن مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وال ي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى قـ ــرار
البلدية واملحافظة فقط».

تؤكد المحافظة
استمرار أعمال
التأهيل «بهدوء»
(مروان طحطح)

تقرير

«زريبة» المطار إلى القضاء
إيفا الشوفي
يـبــدو أن «فضيحة» امل ــواد الفاسدة
في عنابر الشحن وبرادات التخزين
ف ــي م ـطــار رف ـيــق ال ـحــريــري ال ــدول ــي،
ال ـتــي كشفها وزي ــر الـصـحــة الـعــامــة
وائـ ــل أب ــوف ــاع ــور ،أول م ــن أمـ ــس ،لن
تمر عــرضــا ،إنما ستالحق قضائيًا
بشكل جدي ،وفق ما أعلن أبوفاعور.
لم يعد التشهير وحــده يساعد هذه
ال ـح ـم ـلــة ع ـلــى االسـ ـتـ ـم ــرار ،فـبـعــدمــا
تأكد أبوفاعور من أن إعــان أسماء
املخالفني في اإلعالم أثبت أنه السالح
األفضل ،أصبح من الواجب االنتقال
إلــى مرحلة املحاسبة واملالحقة كي
تثبت الحملة فعاليتها .فأحيل ملف
امل ـخ ــال ـف ــات ف ــي املـ ـط ــار الـ ــى الـنـيــابــة
ال ـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة وبـ ــدأ سـيـنــاريــو
تـ ـ ـق ـ ــاذف امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ب ـ ــن وزارة
امل ــال ،الـتــي تـقــول إن املسؤولية تقع
على شــركــة الـشــرق األوس ــط لخدمة
املـ ـ ـط ـ ــارات «مـ ـ ـي ـ ــز» ،والـ ـش ــرك ــة ال ـتــي
أعلن رئيس مجلس إدارتـهــا النائب

غ ــازي يــوســف عــدم مسؤوليتها عن
وذكر أبوفاعور
محتويات البراداتّ .
ب ــ»مــداه ـمــة» وزي ــر األش ـغ ــال الـعــامــة
السابق غازي العريضي للمطار منذ
سـنــوات ،معتبرًا أن اإلج ــراءات التي
اتخذت آنــذاك لم تستمر بسبب عدم
محاسبة املسؤولني .هذا األمر يدفع
أب ــوف ــاع ــور ال ــى «ال ـت ـمــســك بــالـتـ ّ
ـوجــه
ّ
ن ـح ــو ال ـق ـض ــاء م ــن أج ـ ــل وض ـ ــع حــد
لـلـتــاعــب بـصـحــة امل ــواط ـن ــن مـقــابــل
ت ــراك ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات» .وإلـ ـ ــى أن ي ـحــدد
ال ـق ـضــاء امل ـس ــؤول ـي ــات وامل ـخــال ـفــات،
ات ـ ـخـ ــذ أب ـ ــوف ـ ــاع ـ ــور ق ـ ـ ـ ــرارًا «بـ ــإغـ ــاق
م ـس ـتــودع ال ـن ـف ــاي ــات» ،أي الـ ـب ــرادات
الخمسة والثالجة التي كانت توضع
فـيـهــا الـبـضــائــع امل ـس ـت ــوردة ،وحجز
كــل الـبـضــاعــة امل ــوج ــودة فــي ب ــرادات
امل ـط ــار .وال ـب ــدي ــل اس ـت ـخ ــدام بــراديــن
لشركة  TMAجــرى الكشف عليهما
والتأكد من مطابقتهما للمواصفات،
إل ــى ح ــن تــأه ـيــل ال ـ ـبـ ــرادات املـغـلـقــة.
تسلم
وأكد أبوفاعور أن البضاعة لن ّ
ق ـبــل ف ـح ـص ـهــا ،ع ـلــى أن ي ـتــم إت ــاف

جميع املــواد غير املطابقة .فاللحوم
وتـ ـمـ ـن ــع مـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول ،إذ
س ـت ـت ـلــف ُ
كشف أن أكـثــر مــن  %50مــن اللحوم
ف ــي لـبـنــان م ـس ـت ــوردة ،وت ــدخ ــل غير
م ـس ـتــوف ـيــة ل ـل ـش ــروط امل ـن ــاس ـب ــة ،مــا
يطرح تساؤالت كثيرة حول اللحوم
الـتــي كــانــت تـمــر عـبــر امل ـطــار بالرغم

أحيل الملف الى النيابة
العامة التمييزية وبدأ سيناريو
تقاذف المسؤوليات
من تأكيد وزير الزراعة أكرم شهيب
س ــابـ ـق ــا أن ـ ـ ــه لـ ـي ــس ه ـ ـنـ ــاك ب ـض ــائ ــع
مستوردة غير مطابقة تمر.
أمـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــاألدويـ ــة ال ـتــي
ُوجـ ـ ــدت ف ــي الـ ـ ـب ـ ــرادات ،وال ـل ـقــاحــات
الـتــي وضـعــت إل ــى جــانــب الـنـفــايــات،
فلقد ّ
تم الكشف عليها وفرزها ،وأكد
أب ــوف ــاع ــور أنـ ــه س ـي ـتــابــع امل ــوض ــوع
ب ــدق ــة ح ـتــى ي ـتــم ال ـتــأكــد م ــن ســامــة

األدويــة والقيام بــاإلجــراءات الالزمة
كــي ال تـعــود بـضــرر عـلــى املــواطـنــن.
ـا أال
وأب ـ ــدى خـشـيـتــه م ـمــا ظ ـهــر ،آمـ ـ ً
يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ــا ه ــو أفـ ـظ ــع ،م ــذك ـرًا
بوجود عدد كبير من املافيات التي
تستفيد كثيرًا من غياب الرقابة .وقد
أبلغ أبوفاعور وزير املال علي حسن
ّ
خليل قرارًا بعدم إخراج أي من املواد
املوجودة في املطار من سمك ودواء
ول ـحــوم إل ــى حــن فـحـصـهــا ،عـلــى أن
يعبر كل ما لم يلحقه الضرر.
كذلك طلب من وزير األشغال العامة
غ ــازي زعـيـتــر ات ـخــاذ كــل اإلج ـ ــراءات
امل ـط ـلــوبــة ف ــي املـ ـط ــار «ع ـل ــى أمـ ــل أن
تشكل رادعــا لكل من قــام بمخالفات
في السابق».
ووعد أبوفاعور املراقبني واملوظفني
أنــه «فــي بــدايــة الـعــام ،سيكون هناك
ت ـعــامــل مـخـتـلــف ف ــي ك ــل م ــا يتعلق
ب ــامل ـك ــاف ــآت امل ــادي ــة وإع ـ ـ ــادة تــوجـيــه
بالوقت اإلضافي» ،الفتًا الى أنه «من
ينشط فعليًا عـلــى األرض سيبقى،
أما من ال يعمل فسيرحل».

