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على الحافة

موجة صرف جديدة في «سبينيس»؟
هديل فرفور

بعض المصروفين تلقوا تنويهات
بعملهم أخيرًا! (هيثم الموسوي)

ب ـع ــد ث ـم ــان ـي ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى صــرف ـهــا
نحو خمسني موظفًا ،أقــدمــت إدارة
مجموعة «سبينيس» ،أخـيـرًا ،على
صـ ـ ــرف أكـ ـث ــر مـ ــن عـ ـش ــري ــن مــوظ ـفــا
جديدًا .وفيما كانت ذريعة الصرف
سابقًا «إعــادة الهيكلة» بعد انتقال
ِملكية املجموعة مــن شــركــة «أب ــراج
ُ
كابيتال» إلــى عــدد مــن املستثمرين
اللبنانيني في كانون الثاني ،2018
ُ
ل ـ ــم تـ ـ ـع ـ ــرف أسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـ ـص ـ ــرف ه ــذه
ُ ّ
امل ــرة ،ولــم تـبــلــغ غالبية املصروفني
بــأس ـبــاب إن ـه ــاء خــدم ـت ـهــم ،وف ــق ما
أبلغ عدد منهم «األخبار».
ّ
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر امل ـ ـ ـصـ ـ ــروفـ ـ ــن قـ ـ ــالـ ـ ــت إن
اإلدارة طـلـبــت م ــن بـعـضـهــم تـقــديــم
اس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ـ ـهـ ــم م ـ ـقـ ــابـ ــل ح ـص ــول ـه ــم
عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات ،ف ـي ـم ــا أجـ ـب ــرت
الـبـعــض اآلخ ــر عـلــى أخ ــذ إجــازاتـهــم
السنوية «تحضيرًا للصرف في ما

بـعــد ،مــن طــريــق كـتــابــة االسـتـقــالــة».
ّ
علمًا ب ــأن اإلدارة سـبــق أن اعتمدت
أسلوب ابـتــزاز املوظفني عبر الربط
بـ ــن تـ ـق ــدي ــم االس ـ ـت ـ ـقـ ــاالت وإعـ ـط ــاء
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ،تـ ـه ـ ّـرب ــا مـ ــن ت ـحـ ّـمــل
تداعيات الصرف الجماعي.
وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة الشركة
ُ
لم تعلم وزارة العمل سابقًا بإعادة
الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة ،رغ ـ ـ ــم أن االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
الـقــانــونـيــة ال ـتــي أج ــراه ــا املــوظـفــون
ّ
السابقون أفادت بأن القانون يحتم
على اإلدارة الجديدة إعــام الــوزارة
بذلك كي تمنح إذنًا بالصرف.
إدارة امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة أوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ل ـ ـ
«األخبار»أن األمر ال يمت إلى «إعادة
الهيكلة» ّ
بأي صلة ،وأن ما قامت به
ه ــو «عـمـلـيــة طبيعية ف ــي أي شــركــة
ً
كبيرة»ُ ،مشيرة إلى أن الشركة تضم
« 2500م ــوظ ــف ي ـخ ـض ـع ــون بـشـكــل
اعـ ـتـ ـي ــادي ل ـع ـم ـل ـيــة ت ـق ـي ـيــم تـتـبـعـهــا
ترقيات للبعض واستبدال املوظفني

ّ
يتوجب
غير الكفوئني» .ولــذلــك« ،ال
علينا إعالم وزارة العمل» ،الفتة الى
أن الشركة «أعـطــت كــل موظف غــادر
الـشــركــة كــامــل حـقــوقــه بـعــد توقيعه
ُ
االوراق الرسمية الالزمة التي تقدم
عــادة الــى ال ــوزارة املعنية» .ورغــم أن
ال ـشــركــة ن ـفــت إج ـب ــاره ــا امل ـصــروفــن
على تقديم اإلستقالة ،إال أنها أقرت
ُ
بــأنـهــا ت ـقـ ّـدم لـهــم مــا ُيـسـ ّـمــى «عــرض
نـهــايــة خــدمــة» .و«ه ــذا ينطبق على
كل شركة كبيرة بحجمنا .وللموظف
حرية قبول العرض واالستفادة من
راتبه الكامل».
غــالـبـيــة امل ـص ــروف ــن ال ــذي ــن تـحــدثــت
ال ـي ـه ــم «األخـ ـ ـب ـ ــار» أب ـ ـ ــدوا حـ ـ ــذرًا فــي
ال ـت ـصــويــب ع ـلــى اإلدارة ال ـج ــدي ــدة،
خــوفــا مــن خـســارة تعويضاتهم .إال
أن بعضهم لـفــت ال ــى ان ــه «ي ـقــال في
ّ
الكواليس إن هناك قرارًا بعدم إبقاء
أي موظف من عهد اإلدارة السابقة».
وع ـمــا أفـ ــادت بــه الـشــركــة ب ــأن لألمر
عالقة بتقييم األداء ،لفت هــؤالء إلى

ّ
أن ب ـعــض امل ـص ــروف ــن «ت ـل ــق ــوا منذ
ف ـتــرة تـنــويـهــات بـعـمـلـهــم»! وســألــت:
«ه ــل ك ــل ال ــذي ــن ت ــم صــرف ـهــم عــديـمــو
االن ـت ــاج ـي ــة؟ ه ـن ــاك م ــن م ـض ــى عـلــى
عمله في املجموعة اكثر من عشرين
عــامــا ،فكيف ّ
يقيم انتاجهم بعد كل
هذه الفترة؟ ومن سيقوم بتوظيفهم
الـ ـي ــوم؟ وهـ ــل س ـت ـكــون اإلدارة على
استعداد لدفع  20شهرًا كتعويضات
لهم؟».
ُنائب رئيس نقابة عمال «سبينيس»
(أسـ ـس ــت ع ــام  )2012م ـي ــاد بــركــات
ّ
ق ــال لـ ـ «األخـ ـب ــار» إن الـنـقــابــة تتابع
ال ــوض ــع ع ــن ك ـثــب وهـ ــي «فـ ــي صــدد
إت ـخــاذ اإلج ـ ــراءات املـنــاسـبــة بحسب
ّ
الـ ـق ــوان ــن»ُ ،م ـش ـيــرا ال ــى أن الـنـقــابــة
«سـتـكـشــف الح ـقــا حـجــم م ــا يحصل
م ــن ق ّـبــل ال ـشــركــة م ــن ت ـع ـســف ،وهــي
ُ
تـ ـح ــض ــر النـ ـتـ ـخ ــاب م ـج ـل ــس ن ـقــابــة
ُ
جديد يعالج األزمة ويصحح الوضع
القائم منذ سنة وليقوم باملفاوضة
باسم العامالت والعمال».

تقرير

أزمة «ليسيه عبد القادر»
ديوان المحاسبة يسائل بلدية بيروت
فاتن الحاج
ف ـ ـ ــي  11الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري ،ط ـ ـلـ ــب دي ـ ـ ـ ــوان
املحاسبة من بلدية بيروت إيضاح
س ـب ــب م ـن ـح ـهــا صـ ـن ــادي ــق املـ ـ ــدارس
فــي وزارة الـتــربـيــة مساهمة بقيمة
 750م ـل ـيــون ل ـي ــرة م ــن دون تـبـيــان
ك ـي ـف ـيــة تــوزي ـع ـهــا ب ــن ال ـص ـنــاديــق،
واالس ـت ـع ــاض ــة ع ــن ذل ــك بــاعـطــائـهــا
م ـب ــاش ــرة الـ ــى وزارة ال ـت ــرب ـي ــة .كـمــا
اس ـت ــوض ــح الـ ــديـ ــوان ط ـلــب الـبـلــديــة
م ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة وض ـ ــع امل ـب ـن ــى ال ـقــائــم
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار  597ـ زق ـ ـ ــاق الـ ـب ــاط
(م ـج ـم ــع ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـب ــد ال ـلــه
السالم الصباح التربوي للمدارس
الرسمية) بتصرفها ،وعن مدة هذه
اإلع ـ ــارة وم ــدى مـجــانـيـتـهــا ،وسـبــب
حجز االعتماد بتاريخ الحــق لعقد
الـنـفـقــة .وس ــأل الــديــوان الـبـلــديــة عن
عــدم إرفــاق قــرار وزيــر التربية الذي

خشية لدى األهالي
من تأخر التحاق أبنائهم في
السنة الدراسية المقبلة
بـنــت عليه الـبـلــديــة قــرارهــا بإعطاء
امل ـس ــاه ـم ــة ،واس ـت ـم ـه ـل ـهــا لــإجــابــة
خالل  15يومًا.
وكــانــت الـبـلــديــة ات ـخــذت فــي جلسة
عقدتها في  13كانون األول املاضي
قــراريــن منفصلني ،ســرعــان مــا تبني
أنهما مرتبطان ببعضهما البعض،
وال ـه ــدف مـنـهـمــا ح ــل أزم ــة «ليسيه
ع ـبــد الـ ـق ــادر» ال ـت ــي ن ـش ـبــت م ـنــذ ان
قــررت مالكة العقار الــذي تقع عليه
املدرسة ،هند الحريري ،استرجاعه.
والقراران هما:
 ط ـل ــب ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت مـ ــن وزارةال ـت ــرب ـي ــة وضـ ــع ال ـع ـق ــار  597ال ــذي
يقع عليه مجمع املــدارس الرسمية،

ب ـت ـص ــرف ـه ــا ،ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان ت ــرب ــوي
وثقافي.
 إعطاء مساهمة مالية بقيمة 750مليون ليرة لبنانية لدعم صناديق
املـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة ب ـه ــدف تحسني
تدريس املعلوماتية.
مصادر في البلدية أكدت لـ «األخبار»
أن املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ي ـس ـع ــى ال ــى
توثيق اإلجابة على أسئلة الديوان
وارسالها خالل الوقت املحدد ،وقد
طـلــب املـعـلــومــات مــن وزارة التربية
ب ـش ــأن ت ـفــاص ـيــل االتـ ـف ــاق ،ال سيما
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــربــط إعـ ــارة املـبـنــى
باملساهمة املالية.
االس ـئ ـل ــة امل ـط ــروح ــة الـ ـي ــوم :م ــا هــو
مـ ـصـ ـي ــر امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ب ـع ــد
م ـس ــاء ل ــة ديـ ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة؟ وه ــل
سـ ـتـ ـعـ ـي ــد ب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت الـ ـنـ ـظ ــر
ب ـ ـقـ ــرارهـ ــا؟ وم ـ ــا هـ ــو م ـص ـي ــر ال ـحــل
الــذي تبرعت بــه البلدية لحل أزمــة
الليسيه؟ وهل يحق لوزارة التربية
أن تخصص عقارًا تابعًا لها جرى
ب ـ ـنـ ــاؤه ب ـه ـب ــة أج ـن ـب ـي ــة (ك ــوي ـت ـي ــة)
إلن ـ ـشـ ــاء م ـج ـم ــع مـ ـ ـ ــدارس رس ـم ـي ــة،
وحـ ـت ــى ول ـ ــو ع ـل ــى س ـب ـي ــل اإلعـ ـ ــارة
وألغـ ـ ـ ــراض ت ــرب ــوي ــة؟ وأال ت ـح ـتــاج
هــذه املساهمة إلــى موافقة مجلس
الوزراء؟
تجدر اإلشارة إلى ان أهالي تالمذة
«ليسيه عبد القادر» تبلغوا رسميًا
بانتقال املــدرســة ،الـعــام املقبل ،إلى
املـ ـجـ ـم ــع ،بـ ـع ــد االتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ــع مـعـهــد
ال ـع ـل ــوم الـتـطـبـيـقـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
 ،CNAMع ـل ــى ت ـق ــاس ــم امل ـب ـن ــى بــن
ّ
تضمن
املــؤسـسـتــن .ق ــرار االن ـت ـقــال
ت ـق ـس ـي ــم ال ـ ـتـ ــامـ ــذة ب ـن ـق ــل ص ـف ــوف
الـ ــروضـ ــة إل ـ ــى «مـ ــدرسـ ــة ال ـح ــري ــري
ال ـث ــان ـي ــة» امل ـ ـجـ ــاورة ،ف ـي ـمــا سـيـنـقــل
تالمذة األول أساسي وما فوق إلى
املجمع .ووع ــدت املــدرســة بـ «تأهيل
املوقعني قبل العام الدراسي الجديد
ف ــي انـ ـتـ ـظ ــار ت ــوف ـي ــر مـ ـش ــروع دائ ــم
ومناسب يلبي طموحات الجميع».
مــديــر امل ــدرس ــة ،دان ـي ــال بـيـسـتــوري،

أبلغ األهالي في اللقاء األخير معهم
ّ
أن ال ـن ـش ــاط ــات الــاص ـف ـيــة ستنظم
خ ــارج املجمع فــي مـســارح ومالعب
مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة ،م ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي ،كـ ـم ــا ق ــال ــت
مصادرهم ،زيادة الكلفة املادية لهذه
النشاطات .كذلك سيتم ،بحسب ما
نقل األهالي عن بيستوري ،تسييج
سـطــح املـبـنــى السـتـخــدامــه كملعب،
حيث سيخرج التالمذة على دفعات
نظرًا لضيق املكان.

بـعــض األهــالــي ســألــوا عـمــا إذا كــان
االن ـت ـقــال ال ي ــزال خ ـي ــارًا مــؤقـتــا وال
ت ــزال ه ـنــاك «خ ـطــة ب» ،كـمــا وعــدت
ّ
اإلدارة س ــاب ـق ــا ،ف ــأت ــى الـ ـج ــواب أن
اإلدارة لم تتلق املوافقة على طلبها
بـشــأن امـكــان استثمار أرض قريبة
من مقر السفارة الفرنسية في قصر
الصنوبر.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـس ـ ــاؤالت ال ـ ـتـ ــي ط ــرح ـه ــا
األه ـ ــال ـ ــي :ملـ ـ ــاذا ج ـ ــرى ه ـ ــدر ال ــوق ــت

ما هو مصير الحل الذي تبرعت به البلدية لحل أزمة الليسيه؟ (هيثم الموسوي)

طيلة السنوات الخمس املاضية ولم
يجر تأمني بديل الئق؟ وكيف تتجه
امل ــدرس ــة ل ــزي ــادة ال ـق ـســط ف ــي ال ـعــام
املقبل وهي تنتقل من مبنى يفرض
تكاليف صيانة مرتفعة إلــى مبنى
ال يكلفها شيئًا وال تــدفــع إيـجــاره؟
ك ـم ــا أن ث ـم ــة خ ـش ـيــة لـ ــدى األه ــال ــي
م ــن أن ت ـتــأخــر األش ـغ ــال ف ــي املـبـنــى
ويتأخر معها التحاق أبنائهم في
السنة الدراسية املقبلة.

نحو حفظ الموارد
ال ترميدها
حبيب معلوف

مصلحة الليطاني وجهت كتابًا إلى الطاقة يطلب وقف الترخيص (هيثم الموسوي)

تقرير

تشريع للتلوث في نبع شمسين!
آمال خليل
ُ
في وقت ترفع فيه شعارات رفع التلوث
عــن نـهــر الـلـيـطــانــي وح ـمــاي ـتــه ،يـتــوالــى
ص ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـ ــرارات رس ـم ـي ــة تـ ـض ــرب تـلــك
ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات .م ــرس ــوم ج ـم ـه ــوري ص ــدر
ق ـب ــل أق ـ ــل م ــن شـ ـه ــري ــن ،ي ــرخ ــص ألح ــد
امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن ب ــإشـ ـغ ــال ج ـ ــزء مـ ــن نـبــع
ش ـم ـس ــن ،أح ـ ــد أه ـ ــم روافـ ـ ـ ــد ال ـن ـه ــر فــي
ال ـب ـقــاع األوس ـ ــط ،الـ ــذي ت ـشــرب م ـنــه 35
بلدة ،ويروي أراضي البقاع األوسط.
قاسم شكر ،أوضح
عضو بلدية كفر زبد ّ
لـ«األخبار» أن البلدية تلقت أخيرًا نسخة
عن ترخيص صــادر عن املديرية العامة
لـلـمــوارد املائية والكهربائية فــي وزارة
الطاقة واملياه ،يسمح ألحد أبناء البلدة
ّ
بإنشاء حديقة ومتنزه فــي محيط نبع
شمسني ،وبإشغال  250مترًا من مجرى
الـنـهــر ال ــذي يـنـبــع مـنــه وال ــواق ــع عـقــاريــا
ضمن كفر زبد (قضاء زحلة) .وألن النهر
«ي ـش ـك ــل ش ــري ــان ــا ح ـي ــوي ــا ت ـت ـغ ــذى مـنــه
إعطاء
الـعـقــارات التابعة لكفر زبــد ،فــإن
ً
قسم منه ألحد األشخاص سيلحق خطأ
فادحًا باألهالي وممتلكاتهم وأرزاقهم».
ولفت شكر إلى أن جغرافية محيط النبع
ّ
ال تسمح بــاإلشـغــال واسـتـحــداث متنزه
ع ــام ومـلـحـقــاتــه ،وال سـيـمــا املــراحـيــض،
«مـ ــا س ـي ـج ـبــر امل ــرخ ــص ل ــه ع ـلــى إجـ ــراء
أعمال حفر وتوسعة تؤدي إلى التأثير
في ضخ النبع وصفاء مياهه».
الـتــرخـيــص بــاإلش ـغــال ج ــاء فــي مــرســوم
جمهوري يحمل الرقم ً ،4335
بناء على

اقتراح وزيري الطاقة واملياه سيزار أبي
خليل واملــال ـيــة عـلــي حـســن خـلـيــل .وهــو
ُوق ــع فــي  31كــانــون ال ـثــانــي  ،2019يــوم
إعالن مرسوم تشكيل الحكومة الحالية،
أي فــي آخــر يــوم عمل ألبــي خليل وزيـرًا
للطاقة واملـيــاه .ونــص على «الترخيص
ملاهر عبد الله أبــي شهال بإشغال قسم
م ــن األمـ ــاك الـعـمــومـيــة الـنـهــريــة إلقــامــة
ّ
حــديـقــة كـمـتـنــزه م ــن دون أي إن ـش ــاءات
ثابتة بإشراف املديرية ،ملدة سنة واحدة
تتجدد ضمنًا لقاء بدل مالي يبلغ 750
أل ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة ف ـقــط ال غ ـي ــر ،تــدفــع
ل ـل ـخــزي ـنــة كـ ـع ــائ ــدات سـ ـن ــوي ــة» .ويـلـفــت
إلـ ــى أن امل ــرخ ــص ل ــه «مـ ـس ــؤول ع ــن كــل
عـطــل وض ــرر يـلـحــق بــالـغـيــر وبــاألمــاك
ال ـع ـمــوم ـيــة ،وع ــن ك ــل حـ ــادث ي ـقــع أث ـنــاء
تنفيذ اإلشغال» .وأشار إلى أن الرخصة
م ـن ـح ــت لـ ــه «ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا غـ ـي ــر م ـض ــرة
ب ــامل ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة؛ وح ـ ـقـ ــوق األف ـ ـ ــراد
محفوظة وتبقى محفوظة حتمًا ولهم

ّ
ترخيص إلنشاء متنزه
في محيط النبع الذي
تشرب منه  35بلدة

حــق إثـبــاتـهــا أم ــام الـسـلـطــات القضائية
عند االقتضاء».
أمـ ـ ـ ــس ،زار وف ـ ــد م ـ ــن بـ ـل ــدي ــة كـ ـف ــر زب ــد
وم ـخــات ـيــرهــا وأه ــال ـي ـه ــا وزارة الـبـيـئــة
وامل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة ل ـن ـهــر الـلـيـطــانــي،
لـ ـتـ ـق ــدي ــم اع ـ ـ ـتـ ـ ــراض عـ ـل ــى الـ ـت ــرخـ ـي ــص.
وبـ ـحـ ـس ــب ش ـ ـكـ ــر ،تـ ـلـ ـق ــى املـ ـعـ ـت ــرض ــون
وع ـدًا مــن نــائــب زحـلــة سليم عــون بدعم
مـطـلـبـهــم« .األخـ ـب ــار» حــاولــت الـتــواصــل
َ
مع أبي خليل من دون نتيجة .أما خلفه،
الــوزيــرة نــدى البستاني ،فقد نقل شكر
عـنـهــا أن إل ـغــاء الـتــرخـيــص بـعــد صــدور
املـ ــرسـ ــوم «ي ـت ـط ـلــب اسـ ـتـ ـص ــدار ق ـ ــرارات
تخضع للروتني اإلداري».
مصلحة الليطاني ،مــن جهتها ،أخــذت
عـلــى عــاتـقـهــا مـتــابـعــة إل ـغــاء الترخيص
مع الوزارة ،لكون مجرى النهر املرخص
فيه جزءًا من الليطاني .رئيس املصلحة
س ــام ــي ع ـل ــوي ــة ،وجـ ــه أمـ ــس ك ـت ــاب ــا إل ــى
البستاني طلب فيه «إيقاف الترخيص
ألنــه متعلق بإشغال ليس مجرد أمــاك
نهرية ،بل مجرى نهر شمسني تحديدًا».
ّ
وذكـ ــر ب ــامل ــادة  8م ــن ق ــان ــون امل ـي ــاه الـتــي
تنص على أن «املياه ملك عام غير قابلة
ل ــاس ـت ـح ــواذ أو ل ـل ـت ـم ـلــك أو لـلـتـصــرف
ب ـهــا بـ ــأي ش ـكــل م ــن األشـ ـك ــال ( )...وملــا
كــان الهدف من إعطاء الترخيص إقامة
ّ
م ـت ـنــزه وم ـط ـعــم واس ـت ــراح ــة ف ــي مـجــرى
نبع شمسني ،ال يخفى مــا سيصدر عن
م ـش ــاري ــع ك ـه ــذا م ــن ن ـف ــاي ــات وم ـلــوثــات
وخـ ـف ــض ل ـك ـم ـيــة امل ـ ـيـ ــاه وتـ ـل ــوي ــث نـهــر
شمسني».

تقرير

ّ
وفاة الطفل حبيقة :حالة من كل  10آالف
رحيل دندش
أث ــار م ــوت الطفيلن مــارفــن حبيقة (5
سنوات) األحد املاضي والطفلة ميالنيا
محمد الحاج ( 8أشهر) قبل أيام ،موجة
هلع ال ّ
سيما بعد انتشار شائعات عن
تـفـشــي وبـ ــاء ف ـ ـيـ ــروس H1N1وال ـت ـهــاب
السحايا .بيان املكتب اإلعالمي لوزير
الصحة جميل جبق مـســاء أم ــس ،نفى
أي عالقة ّ
طبية بني الحادثتني «اللتني
وقعتا في زمانني ومكانني منفصلني».
أسـبــاب حالتي الــوفــاة «مختلفة» وفق
الـبـيــان ،ال ــذي أوض ــح «أن وف ــاة حبيقة
ناجمة عــن بكتيريا ح ــادة هــي strepto
 ،coccus Aأص ــاب ــت ال ـج ـهــاز التنفسي
الرئتني
بشدة مــا أدى إلــى توقف عمل
ّ
وت ــوق ــف ال ـق ـل ــب ع ــن الـ ـنـ ـب ــض» .ت ــوق ــف
قلب مــارفــن فجر األح ــد فــي مستشفى
الـقــديــس جــاورج ـيــوس ،بـعــدمــا أصيب
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي خ ـ ــال وج ـ ــوده
ف ــي م ــدرس ــة «ال ـشــان ـف ـيــل» بــارت ـفــاع في
الـ ـ ـح ـ ــرارة ل ـت ـش ـت ـ ّـد ح ــال ـت ــه ف ـج ــر األحـ ــد

وي ـن ـقــل إل ــى املـسـتـشـفــى ب ـحــالــة «م ــوت
سريري ما لبث أن فارق بعدها الحياة
ولم تسعفه محاوالت اإلنعاش» بحسب
بيان املستشفى.
مــدرســة األخ ــوة املــريـمـيــن – الشانفيل
أقفلت أبوابها أمــس حــدادًا على الطفل
حـبـيـقــة ك ـمــا أع ـل ـنــت ف ــي ب ـي ــان وداع ـ ــه.
فيما لفتت مـصــادر وزارة الصحة إلى
أن «عملية تعقيم صفوف املــدرســة من
قبل مندوبي ال ــوزارة جــرى قبل معرفة
التشخيص النهائي الذي تسبب بوفاة
ال ـط ـف ــل ،وب ــال ـت ــال ــي كـ ــان م ـج ــرد تــدبـيــر
وقــائــي» ،مؤكدة «أنــه ال داعــي للهلع أو
الخوف».
حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــاة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب بـ ـكـ ـتـ ـي ــري ــا
«ستريبتو كوكوس أ»« ،نــادرة وقليلة
جدًا وتصيب  1على  10آالف شخص»،
وف ـ ــق رئـ ـي ــس م ــرك ــز أبـ ـح ــاث األمـ ـ ــراض
ّ
ّ
الطبي
الجرثومية واملعدية فــي املــركــز
ّ
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــرك ــي ــة ف ــي ب ـي ــروت
الــدكـتــور غـســان دبـيـبــو .دبيبو أكــد في
اتصال مع «األخبار» أن «هذه البكتيريا

شائعة جـدًا لــدى األطـفــال ،وهــي تنتقل
غالبًا عبر ال ــرذاذ املتناثر فــي الـهــواء»،
ومـ ـ ــن عـ ــوارض ـ ـهـ ــا الـ ـش ــائـ ـع ــة «ارت ـ ـفـ ــاع
ّ
الحرارة ،الغثيان ،آالم البطن ...إال أنها
ّ
محددة جـدًا وتصبح
تشتد في حــاالت
فتاكة لتؤدي إلى التهابات في الرئتني
أو الــدم أو حتى التهاب السحايا الذي
يوصل املصاب إلى املوت».
ف ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،وف ـ ــي ح ــال ــة وف ــاة
الـطـفـلــة مـيــانـيــا ف ــي مـسـتـشـفــى «س ــان
ّ
تسمم غذائي
ماريتيم» (جبيل) ،جــراء
ّ
كـ ـم ــا أف ـ ـ ـ ــادت الـ ـتـ ـق ــاري ــر األول ـ ـ ــي ـ ـ ــة ،ف ــإن
«إ ّج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـك ـش ــف ال ـط ـب ــي ال ـش ــرع ــي
توقفت بسبب عــدم موافقة األهــل على
تـشــريــح الـجـثــة» وف ــق بـيــان «الـصـحــة».
غـ ـي ــر أن فـ ـح ــوص ــات الـ ـط ــب ال ـج ـن ــائ ــي
ّ
مستمرة حول
والنيابة العامة ال تــزال
مــابـســات وفــاتـهــا ،فيما جـ ّـمــدت وزارة
عقدها مــع املستشفى املــذكــور
الصحة ّ
«نتيجة تأخر طاقمه في التعاطي مع
ال ـحــالــة لـنـحــو ســاعــة م ــن ال ــزم ــن» وفــق
الوزارة.

مرة جديدة يدخل لبنان الرسمي دائرة الضياع في أزمة النفايات ،مع
كثرة العارضني وطغيان أصحاب املصالح والنشاط الزائد لـ«الخبراء
املحترفني» واألطر الجمعياتية النفعية… هذا املشهد لن ّ
يتغير إال اذا
عدنا الى االصل ،والى ارساء قواعد باتت عاملية (وعربية مؤخرًا) .أما
ّ
الخيارات (ال سيما الحرق والطمر لكل شــيء) التي لخصها رئيس
لجنة االش ـغــال النيابية نــزيــه نـجــم ،وواف ــق عليها وزي ــر البيئة فــادي
جريصاتي بالصمت ،فال ّ
تمت بصلة إلى املبادئ التي أقرها لبنان في
االجتماع االستثنائي لوزراء البيئة العرب بداية هذا العام ،وفي الجمعية
العامة لألمم املتحدة للبيئة التي انعقدت في نيروبي األسبوع املاضي.
وما على وزير البيئة ،املعني االول بتبني هذه املقررات والسياسات،
سوى ترجمتها في استراتيجيات وطنية وقوانني وخطط ذات صلة
متوقع انضاجها في الفترة املقبلة.
ففي ختام أعمال الــدورة االستثنائية ملجلس وزراء البيئة العرب التي
عقدت في عمان بداية هذه السنة ،كان لبنان بني  18دولة عربية ّ
أقرت
ورقة مفاهيمية وضعتها األمم املتحدة للبيئة بعنوان «ادارة النفايات
الصلبة فــي الـعــالــم الـعــربــي» .وقــد تضمنت مـبــادئ بــاتــت عاملية مثل
«االقتصاد الدائري» و«تقييم دورة الحياة للمنتجات» .وهي مفاهيم،
ُ
ُ
اذا ما ُدرست وفهمت جيدًا وترجمت في االستراتيجية التي لم تبصر
النور بعد ،يفترض أن تتغير معها كل الصيغ الجاهزة التي يطرحها
كبار املستثمرين في هذا القطاع .فـ«االقتصاد الدائري» ال يتوافق مع
الحرق والترميد ،وهو يعني أن ال شيء ُيفترض أن يضيع من املوارد
حتى بعد ّ
تحولها الى نفايات .أما «تقييم دورة حياة املنتجات» ،فهي
املنهجية االمثل لدرس سبل تخفيف مشكلة النفايات ومعالجة تولدها
على املدى البعيد… إذ تعني أن ُتدرس كل سلعة في مراحل ّ
تحولها،
منذ أن كانت مواد اولية في الطبيعة ،وطرق استخراجها وتصنيعها
واسـتـخــدامـهــا واسـتـهــاكـهــا… وكـلـفــة املـعــالـجــة عـنــدمــا تـتـحــول الــى
نفايات .على ضوء هذه الدراسةُ ،ي ّ
حدد سعر السلعة وسبل معالجتها
وكلفتها ،على أن تحدد االستراتيجيات ما الذي يجب منعه او تشجيعه،
للمحافظة على ديمومة املوارد ودائرية دورة االنتاج واالستهالك ...كل
ذلك مع االخذ في االعتبار احتماالت نضوب املوارد واألثر الذي تتركه
أساليب االستخراج والتصنيع واالستخدام وطرق التخلص.
وفي االطار نفسه ،أكدت تقارير األمم املتحدة للبيئة التي عرضت في
الجمعية العامة مؤخرا ،أن استخراج املوارد زاد أكثر من ثالثة أضعاف
مـنــذ ع ــام  .1970وتـتـسـبــب ال ــزي ــادة فــي ان ـمــاط االن ـت ــاج واالسـتـهــاك
الـسـنــويــة ب ــزي ــادة انـبـعــاثــات غـ ــازات الــدفـيـئــة الـعــاملـيــة وت ـهــديــد الـتـنــوع
املائي.
البيولوجي وزيادة اإلجهاد
ّ
تـقــريــر املـ ــوارد لـلـعــام  2019تــوقــع زي ــادة اسـتـخــدام املـ ــوارد الطبيعية
بنسبة  110فــي املـئــة ،مما ي ــؤدي إلــى تقليص الـغــابــات بنسبة تزيد
على  10فــي املـئــة واملــوائــل األخ ــرى مثل املــراعــي بنحو  20فــي املئة،
وزي ــادة انبعاثات غــازات الدفيئة بنسبة  43في املئة… لذلك ،أوصى
باالنتقال من االقتصاد الخطي إلى الدائري عبر احترام دورات حياة
املنتج ،والتصميم الذكي للمنتجات وإعادة االستخدام والتدوير وإعادة
التصنيع ...الخ
هذه املبادئ والسياسات ،مضافة اليها مبادئ «التخفيف والتجنب»
األساسية ،يمكن أن توفر في االقتصاد وعلى البيئة والصحة في آن.
مع العلم أن للبلدان املصنفة نامية مصلحة أكثر من غيرها ،في تبني
هذه السياسات املحافظة والحمائية ،كون مجتمعاتها استهالكية أكثر
منها منتجة او مصنعة .ومــن العبث التفكير في نقل تجارب الــدول
املصنفة متقدمة ،إن من ناحية املبادئ او من الناحية التقنية ونقل
التكنولوجيا .كما أن فكرة استرداد السلع الخطرة او السامة افضل
واولى من سياسات استرداد الطاقة.
وسياسة حفظ امل ــوارد او توفيرها او تــدويــرهــا افـضــل مــن سياسة
حرقها واملساهمة في زيادة استنزافها .مع حفظ إمكانية توليد الطاقة
مــن غ ــازات تخمير النفايات العضوية وليس مــن حرقها .باالضافة
الى اعتماد سياسات تشجيع مبادئ االسترداد والتخفيف بواسطة
الضريبة البيئية ،لتقليص املــواد الباقية للطمر الى اقصى حد .وبعد
القيام بكل ّهــذه االج ــراءات االساسية والـضــروريــة ،يمكن البحث في
طمر ما يتبقى ،او في حرق ما ال يمكن اال حرقه .مع العلم ان تطبيق
م ـبــادئ التخفيف واالسـ ـت ــرداد وتـغــريــم امل ــواد املــزعـجــة واملـكـلـفــة في
ّ
املعالجة ،سيدفع على املــدى البعيد املصنع الــى تغيير اتجاهاته في
التصنيع ويجعل املحارق واملطامر تفرغ من مضمونها.
في قانون ادارة النفايات الذي اقره مجلس النواب مؤخرا ،على عجل،
كل الخيارات مطروحة .وفي اللجان النيابية ايضا يتم البحث في كل
الخيارات ،السيما توليد الطاقة من النفايات عبر التفكك الحراري او
تحويل النفايات الى وقود بديل لشركات االسمنت .من حق اي جهة او
مجموعة مصالح ان تنظر الى النفايات كمورد يناسبها .من هنا تأتي
اهمية االستراتيجية التي كان يفترض ان تسبق القانون .فهي التي
تحدد املبادئ واالتجاهات واالولــويــات واالهــداف واملواصفات واالطر
القانونية ...وهي التي يفترض ان تترجم مبادئ الحماية واالستدامة
واحـتــرام النظم الــدائــريــة ...وبـنــاء على دراس ــة دورة حياة املنتوجات،
يـفـتــرض ان ت ـحــدد ال ـخ ـيــارات وم ــا ال ــذي يـفـتــرض تشجيعه ودع ـمــه،
ومــا الــذي يفترض تجنبه ومنعه ،ومــا الــذي يفترض ان تفرض عليه
الضرائب لتجنب انتاجه او استيراده واستهالكه وتحوله الى نفايات
مكلفة جدا.
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