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لبنان

لبنان

قضية وفقًا لخطة وزير البيئة فادي جريصاتي ،بدءًا من منتصف الشهر الجاري« ،المواطن سيرى َ
كيسين في
محال السوبرماركت :كيس نايلون يمكنه شراؤه بمئة ليرة لبنانية وكيس بديل َيدفع ثمنه ّ
مرة واحدة بين 500
ليرة لبنانية أو ألف ليرة بحسب حجمه وجودته»« .الربح البيئي» ،بحسب جريصاتي ،يساوي «مئات ماليين الدوالرات»،
وهذا أمر صحيح .إال أن الالفت أن الحملة ،غير الملزمة قانونًا ،تفتح بابًا جديدًا لالسترزاق أمام أصحاب السوبرماركت،
ألن سعر األكياس سيذهب أرباحًا صافية لمصلحة هؤالء ،وليس إلى خزينة الدولة ،ولن تستفيد من عائداتها
وزارة البيئة الستثمارها في حمالت أو نشاطات بيئية أخرى

تحقيق

ّ
مخيم شاتيال يلفظ أنفاسه األخيرة ...تخديرًا
محمد نزال

أكياس صديقة للبيئة ...من «كيس» الدولة؟

حملة وقف النايلون :باب رزق ألصحاب السوبــرماركت!
زينب عثمان

من بريطانيا
إلى باكستان:
تجارب ناجحة
وفق تقرير صادر عن برنامج األمم
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـب ـي ـئــة ،ف ــرض ــت أك ـث ــر مــن
 120دولــة ،بحلول عام  ،2019إطارًا
تـنـظـيـمـيــا لـلـحــد م ــن إن ـت ــاج األك ـيــاس
البالستيكية واستهالكها ،من دون
ُأن يعني ذلك أن اإلجراءات الحكومية
بنجاح تام في كل الــدول .في
ط ّبقت
ٍ ً
بــريـطــانـيــا م ـث ــا ،وخ ــال ع ــام واح ــد
مـ ــن ت ـط ـب ـي ــق الـ ـض ــريـ ـب ــة املـ ـف ــروض ــة
عـ ـل ــى األك ـ ـي ـ ــاس ال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة (5
ب ـنــس ،ت ـع ــادل  8س ـن ـتــات) ،انـخـفــض
مـ ـع ــدل اسـ ـتـ ـخ ــدام األكـ ـ ـي ـ ــاس ب ـن ـحــو
 .%85ووف ـ ـ ــق إحـ ـ ـص ـ ــاءات رس ـم ـيــة
صدرت عام  ،2016فإن عدد أكياس
النايلون املبيعة في  7سوبرماركات
كـبــرى ،انـخـفــض مــن  7مـلـيــارات إلــى
 500م ـل ـيــون ك ـيــس بــاسـتـيـكــي فــي
غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار
ال ـضــري ـبــة .ن ـج ــاح ت ـجــربــة بــريـطــانـيــا
يـنـسـحــب أي ـضــا ع ـلــى إق ـل ـيــم بـنـجــاب
ف ــي ب ــاك ـس ـت ــان ،ولـ ــو جـ ــاء م ـت ــأخ ـرًا.
فــي قــرار ّ
يطبق منذ األول مــن أيلول
ال ـجــاري ،فــرضــت مدينة إســام آبــاد
حـ ـظـ ـرًا ت ــام ــا ع ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج األكـ ـي ــاس
الـبــاسـتـيـكـيــة وب ـي ـع ـهــا ،إض ــاف ــة إلــى
تغريم كــل مــن يستخدمها نحو 70
دوالرًا (مــا يـعــادل راتــب شهر كامل
لعامل في باكستان).

ّ
عندما حمل حقيبته واسـتـقــل قطار
األن ـف ــاق مــن واشـنـطــن ال ــى نـيــويــورك
ً
بدال من الطائرة ،كان ّ
هم وزير البيئة
فــادي جريصاتي تقليص انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون قدر املستطاع.
هــذا الـهــدف «الـنـبـيــل» قــد يـبــدو نكتة
في بالدنا التي ال يوجد فيها قطار أو
مترو ،ولم تنجح يومًا في استحداث
خ ـطــة ن ـقــل ع ــام م ـت ـكــام ـلــة ،وال تملك
ّ
قطارًا واحدًا ،أو باصات عامة منظمة.
فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،أقـ ـف ــل الـ ــوزيـ ــر خـطــه
الهاتفي وتفرغ ملحادثات قمة املناخ
التي أكد خاللها الوفد اللبناني التزام
لبنان باتفاقية بــاريــس ومساهمته
فــي خـفــض االن ـب ـعــاثــات .وه ــذه نكتة
ـاد ال ت ـ ـ ــزال ت ـس ـت ــورد
أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ب ـ ـ ـ ٍ
املازوت األحمر .لكنها ،أيضًا ،أهداف
«ن ـب ـي ـل ــة» يـ ـب ــدو ج ــري ـص ــات ــي ع ــازم ــا
ع ـلــى تـحـقـيـقـهــا ،ان ـطــاقــا م ــن خطته
للتخلص من أكياس النايلون ،والتي
سيعلنها في مؤتمر صحافي ،اليوم،
مع عــدد من أصحاب السوبرماركت،
لـ ــإعـ ــان عـ ــن «ت ـ ـع ـ ــاون» بـ ــن هـ ــؤالء
وال ــوزارة لتشجيع استخدام أكياس
مـ ـتـ ـع ــددة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــال ب ـ ــدل أك ـي ــاس
النايلون «غير الصديقة للبيئة».
وف ــق ال ـخ ـطــة ،س ـيــدفــع املـسـتـهـلـكــون
فــي مـحــال «ال ـســوبــرمــاركــت» ،اب ـتـ ً
ـداء
م ــن  15ت ـشــريــن األول الـ ـج ــاري ،مئة
ل ـي ــرة ل ـق ــاء ك ــل ك ـي ــس ن ــاي ـل ــون تـعـ ّـبــأ
ف ـي ــه م ـش ـتــريــات ـهــم ،ف ــي إطـ ـ ــار حـمـلــة
ب ـي ـئ ـي ــة أعـ ـلـ ـنـ ـه ــا ج ــريـ ـص ــات ــي ،ق ـبــل
أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــن ،لـ ـلـ ـح ـ ّـد م ـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام
األك ـي ــاس الـبــاسـتـيـكـيــة والـتـشـجـيــع
على استخدام أكياس بديلة صديقة
لـلـبـيـئــة .ح ـتــى اآلن ،ال ي ـب ــدو أن أيــا
م ــن ال ـخ ـب ــراء ،مـ ّـمــن تــواص ـلــت معهم
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،عـ ـل ــى عـ ـل ــم ب ـت ـفــاص ـيــل
ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي «ال ت ـخ ــرج م ــن دائـ ــرة
املـ ـب ــادرة» ،كـمــا أك ــد أحــدهــم ،وإذا ما
كــانــت ال ـ ـ ــ 100ل ـيــرة تــدخــل ف ــي خــانــة
«ال ـضــري ـبــة» أو ال .بـيــد أن م ــا يمكن
تأكيده ،حتى اآلن ،أن الحملة تخلو

م ــن أي إط ـ ــار ت ـن ـظ ـي ـمــي ،أو بمعنى
أوضح ،ال تستند إلى مرسوم وزاري
يلزم جميع املحال واملؤسسات ،على
اختالف أحجامها ،بوقف استعمال
أكياس النايلون .وهذا يعني ،عمليًا،
ملزمة قانونًا»،
أن حملة الوزير «غير ِ
ب ـح ـس ــب ت ــأكـ ـي ــد مـ ـص ــدر فـ ــي وزارة
البيئة لــ«األخـبــار» ،الفتًا إلــى أن هذا
األمــر غير ملحوظ في مرسوم الفرز
الـ ــذي أق ـ ّـرت ــه الـحـكــومــة مـطـلــع أيـلــول
املاضي.
بـصــرف الـنـظــر عــن األهـ ــداف النبيلة
ل ـه ــذه ال ـح ـم ـلــة ،إال أن ـه ــا ف ــي ال ــواق ــع
 وح ـت ــى ل ــو ل ــم يـقـصــد ال ــوزي ــر ذلــك ليست أكـثــر مــن «ب ــاب رزق» جديدألصـحــاب الـســوبــرمــاركــت املـشــاركــن

ما يفترض أنه «ضريبة
إلزامية» يدفعها
المستهلك في
السوبرماركت لن تذهب
إلى خزينة الدولة

فــي الحملة .وبحسب املـصــدر نفسه
في الــوزارة ،فإن جوهر حملة أكياس
ال ـب ــاس ـت ـي ــك م ــرتـ ـب ــط ب ــ«م ـج ـم ــوع ــة
ات ـفــاق ـيــات أج ــراه ــا ال ــوزي ــر م ــع عــدد
مــن مــؤسـســات الفرنشايز الصغيرة
وامل ـتــوس ـطــة» ،تـقـضــي ب ــأن تستفيد
ه ــذه ال ـشــركــات وحــدهــا مــن عــائــدات
القيمة املالية املفروضة لقاء كل كيس
بــاسـتـيــك ( 100لـ ـي ــرة) ،إض ــاف ــة إلــى
أرباحها املحصلة من عائدات أكياس
ال ـق ـمــاش ال ـبــدي ـلــة ،املـصـنـفــة صديقة
للبيئة .يعني ذلك ،أن ما يفترض أنه
«ضريبة إلزامية» يدفعها املستهلك
فــي السوبرماركت الكبير لــن تذهب
إلــى خزينة الــدولــة ،وال تستفيد من
عائداتها وزارة البيئة الستثمارها

معدل استهالك الفرد اللبناني من األكياس البالستيكية سنويًا يصل إلى  400كيس (مروان طحطح)

في حمالت أو نشاطات بيئية أخرى،
ب ــل س ـتــذهــب أرب ــاح ــا صــاف ـيــة لـهــذه
الشركات!
صحيح أن الحملة التي ّ
تعد األولــى
من نوعها على املستوى الوطني ،ال
يمكن التنكر لرمزيتها وألهميتها
ف ـ ــي ضـ ـ ــوء املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي تـشـيــر
إلـ ــى أن م ـع ــدل اس ـت ـه ــاك الـ ـف ــرد مــن
األكـ ـي ــاس الـبــاسـتـيـكـيــة س ـنــويــا في
لبنان يـتــراوح بــن  360و 400كيس،
وفــق تقديرات غير رسمية ستصدر
قــريـبــا عــن «مــركــز حـمــايــة الطبيعة»
فــي الجامعة األمـيــركـيــة فــي بـيــروت،
بيد أن مــا قــد ينتج عنها مــن تغيير
إيجابي لناحية خفض هــذا املـعــدل،
ال يمكن تعميمه فــي بــاد لــم تخرج
جهودها من دائرة املبادرات البلدية
امل ـحــدودة ،على طريقة جبيل وبيت
م ــري ،ولــم تشهد أي الـتــزام سياسي
واسـ ــع لـتـخـلـيــص لـبـنــان نـهــائـيــا من
ال ـبــاس ـت ـيــك .وه ـ ــذا م ــا ي ــواف ــق عليه
الخبير واالستشاري في علم السموم
الكيميائية الصناعية ،ناجي قديح،
ال ــذي رأى أن خـطــوة الــوزيــر «خطوة
ص ـغ ـي ــرة فـ ــي االتـ ـ ـج ـ ــاه ال ـص ـح ـي ــح».
لـكـنـهــا خ ـطــوة «نــريــدهــا بـمـســار ذي
قيمة فعلية يؤدي إلى منع استخدام
أكـ ـ ـي ـ ــاس ال ـ ـنـ ــاي ـ ـلـ ــون ،وح ـ ـتـ ــى ح ـظــر
إنتاجها في األســاس» ،الفتًا الى أنه
«ف ــي فــرنـســا وس ــوي ـس ــرا ،يقتطعون
ضريبة تـعــادل دوالرًا واح ـدًا عــن كل
كـيــس» .وعـلـيــه ،يــرى قــديــح أن البدل
ً
املــادي ،الــذي ال يمكن أصــا تسميته
ضريبة ،يجب أن يتحدد على األقــل
ب ــ 500ليرة لبنانية على األقــل «لكي
ً
يـ ـك ــون إج ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ـ ـع ـ ــاال» .أم ــا
اإلج ـ ــراء ،بشكله الـحــالــي فـ ــ«ال ّ
يغير
ش ـي ـئــا» ،خـصــوصــا أن ــه غـيــر مستند
إلـ ــى م ــرس ــوم ق ــان ــون ــي يـ ـل ــزم جـمـيــع
أطراف اإلنتاج والبيع والشراء (بدءًا
مــن مـعــامــل إن ـتــاج أك ـيــاس الـنــايـلــون
ً
وصوال إلى محال بيع املواد الغذائية
والخضار) بضريبة رسمية تتفاوت
قيمتها تبعًا لحجم كل طرف وطبيعة
مساهمته في استهالك البالستيك.

ذات ي ـ ـ ـ ـ ــوم ،ك ـ ـ ـ ــان م ـ ـخـ ـ ّـيـ ــم شـ ــات ـ ـيـ ــا ل ــاجـ ـئ ــن
الفلسطينيني ُي ّ
خرج ثـ ّـوارًاُ ،يلهبون العالم ،إلى
ّ
ُ
«ميونيخ» وأبعد ...أمــا اليوم فبات ي ّ
خرج «أبو
ش ــاك ــوش» و«ال ـط ــوب ــزي» و«ب ـل ـبــل» وم ــا شــاكــل:
مـ ـخ ـ ّـدرات مـ ـخ ـ ّـدرات م ـ ـ ّخـ ـ ّـدرات .م ــا ال ـجــدي ــد في
ّ
ال ـقــول إن امل ـخ ـ ّـدرات تـفــشــت فــي ذاك املـخـ ّـيــم (أو
ّ
ّ
سـ ــواه ِم ــن امل ـخ ــي ـم ــات)؟ قـيــل ه ــذا ســاب ـقــا .ربـمــا
ّ
ّ
مخيم ُشاتيال ،ما عادوا
الجديد أن الناس ،في
يـتـحـ ّـمـلــون ه ــذا املـصـيــر ال ــذي أري ــد لـهــم .فهموا
ّ
أن شأنهم مــا عــاد يـهـ ّـم أحـ ـدًا .رأوا أن أبـنــاء هــم،
ّ
بأكثريتهم الساحقة ،قد أخذهم «التسطيل» .ما
ّ
عــادوا ُيراهنون على قوى ّ
لبنانية وال
أمنية ،ال
ّ
فلسطينية ،وهي قوى ليست ببعيدة عن سهام
ّ
االتهام بالتورط ...فنزلوا بأنفسهم إلى الشارع.
حـصــل ه ــذا قـبــل ّأيـ ــام .تـجـ ّـمـعــوا ،عـفـوًا بـمـبــادرة
ّ
ّ
مخدرة
أهلية ،وقصدوا «هنغارًا» يحوي مــواد
ّ
يـعــود ألحــد كـبــار «امل ــروج ــن» .أشـعـلــوه بكل ما
فيه ِمــن مــواد وأم ــوال .مكان تلك «ال ـبــؤرة» عند
ط ــرف ح ـ ّـي ف ــرح ــات ،فــي نـقـطــة ،بحسب الـعــرف،
ّ
الفلسطينيةّ ،أما القوى
تقع خارج ُسلطة القوى
ّ
ّ
ّ
اللبنانية فعتبرها تابعة للمخيم .هذا
األمنية
خــاف «جـغــرافــي» مزمن وال يبدو أن هناك من
ّ
سيحله.
ّ
ّ
لــم تعد الـفـكــرة أن ظــاهــرة امل ـخ ـ ّـدرات تفشت في
املخيم ،بل الحديث ،اليوم ،عن ّ
ّ
مخيم «يتعاطى».
الشاب الذي ينجو ِمن هذه الورطة ُيسمى هناك:
ّ
املخيم إال وفيه نقطة
«فلتة» .ال يوجد زقاق في
ّ ّ
ّ
لبيع امل ـخ ـ ّـدرات .حــرفـ ّـيــا ،كــل زق ــاق .علنية كلها.
ُ
مـ ـخ ـ ّـدرات ردي ـئ ــة ت ـب ــاع لـلـقــاطـنــن ه ـن ــاك ،نـظـرًا
ّ
لكونهم فـقــراءّ ،أم ــا النوعية الـفــاخــرة فـهــذه لها
ّ
املخيم.
زبونها الذي يأتي ِمن خارج
قبل ّأي ــام ،وبـعــد هـ ّـبــة األ ٌهــالــي وإحــراقـهــم ألحد
«األوكـ ـ ـ ــار» ه ـن ــاك ،ق ـبــض ع ـلــى ش ــاب كــان
أك ـبــر
ّ
آتيًا للتبضع .صار يصرخ ويقول لألهالي إنه
«ابــن عائلة» و«مـحـتــرم» ومــا إلــى ذلــك .هــو ّابن
عائلة ميسورة الـحــال .يسكن في الحمرا .إنها
ّ
أن ي ـتـعــامــل م ــع أم ـثــال
امل ـ ـخـ ــدرات ،واآلن عـلـيــه ُ ّ
«علي علوكا» و«أشرف كخة» ...الذين ،لوال تلك
ّ
املادة ،ملا كان له أن يلتقي بهم يومًا .قديمًا قيل:
ّ
«الـكـيــف ب ـي ــذل» .الـكـيــف أيـضــا يجمع بطريقته
الـخــاصــة مختلف الطبقات .زبــائــن تلك الـبــؤرة
ي ــأت ــون ِمـ ــن م ـخ ـت ـلــف املـ ـن ــاط ــقِ ،مـ ــن ال ـضــاح ـيــة
ّ
ّ
باملخيم
والطريق الجديدة ،أي املناطق املتصلة
ً
ّ
جغرافيًا ،فضال عن سائر املناطق مثل الحمرا
ّ
واألشرفية وغيرهما .ال توجد زراعــة مخدرات
ّهـ ـن ــاك ،وال ت ـ ّـج ــار ب ــامل ـع ـن ــى الـ ــواسـ ــع لـلـكـلـمــة،
إن ـمــا هـنــاك َم ــن ي ـ ّ
ـروج «عـلــى كـبـيــر» إل ــى جانب
ّ
«صبيانهم» ِمن املروجني الصغار .في النهاية،
امل ـ ـخـ ـ ّـدرات تـصـلـهــم ِم ــن الـ ـخ ــارج ق ـبــل أن ُي ـعــاد
تــوزي ـع ـهــا .كـيــف تـصـلـهــم؟ ال ـن ـفــايــات الـخــارجــة
ّ
ِم ــن ت ـلــك امل ـخـ ّـي ـمــات ،ك ــل امل ـخـ ّـي ـمــات ،تحصيها
ّ
استخبارات الجيش والقوى األمنية ،بحثًا عن
ّ
املخدرات .هل هناك َمن ّ
قرر
أشياء أخرى ...غير
ّ
قتل ما تبقى ِمن نزالء املخيمات تخديرًا؟ جولة

تقرير

على ج ــدول أعـمــال جلسة الخميس
املـ ـقـ ـب ــل ل ـل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي مل ــدي ـن ــة
بـيــروت بـنــد ،ترتيبه الــرابــع ،يتعلق
ب ــ«ت ـن ـظ ـيــم حـفـلــة رأس ال ـس ـنــة لـعــام
 ،»2019ودرس طلب ُم ّ
قدم من جمعية
ّ
« »BEASTSلتولي هذه املهمة.
ّ
بـحـســب مـعـلــومــات «األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــإن
الجمعية التي نالت مشاريع مماثلة
م ــن ال ـب ـل ــدي ــة س ــاب ـق ــا م ـق ــاب ــل مـبــالــغ
ضخمةّ ،
«تبرعت» هذا العام بتنظيم
س ـهــرة رأس الـسـنــة «م ـج ــان ــا» .فيما
تــؤكــد م ـصــادر ُمـتــابـعــة أن «الـعــرض
ال ـس ـخ ــي» ال ـ ــذي ت ـق ـ ّـدم ــه «بـيـسـتــس»
ّ
ل ـيــس إل تـكــريـســا لـحـصــولـهــا على

ّ
ّ
المخدرات (هيثم الموسوي)
المخيم إال وفيه نقطة لبيع
ال يوجد زقاق في

ســريـعــة فــي مـخـ ّـيــم شــاتـيــا ه ــذه ّ
األي ــام تجعلك
تـخــرج بطلب واح ــد ِم ــن أه ـلــه :أن ـقــذونــا .تسمع
ه ـن ــاك كـ ــام ع ــن رشـ ــى يــدف ـع ـهــا ال ـع ــام ـل ــون فــي
ّ
ّ
ّ
اللبنانية ،كذلك إلى
األمنية
املخدرات إلى القوى
ّ
ّ
الفصائل الفلسطينية ،وهذه ليست املرة األولى
ّ
املخيم،
الـتــي نسمع فيها كــامــا كـهــذا .فــي ذاك
ّ
املخدرات كشيوع الطعام والشراب،
ومع شيوع
ُي ـص ـبــح ال ـحــديــث ع ــن مـخـتـلــف أن ـ ــواع ال ـجــرائــم
ّ
ّ
يوميًا .باملناسبة ،عدد
عاديًا .تحصل فظاعات
ُ
ّ
قاطني ذاك املخيم يبلغ نحو  27ألفًا ،يقال أن 8

ّ
المخدرات
تدخل
كيف
ّ
إلى المخيم وال تعلم
بأمرها االستخبارات والقوى
ّ
األمنية والفصائل؟

ّ
البقية فسوريون
آالف منهم فلسطينيونّ ،أمــا
ّ
َ
ّ
ـرى .ك ـ ــل م ـ ــن ل ــدي ــه إق ــام ــة
وم ـ ــن ج ـن ـس ــي ــات أخـ ـ ـ ـ ّ
مكسورة تجده هناك .إنه مكان لـ«الكسر» .كأن
هناك َمن ّ
قرر ترك أولئك الناس هناك ليموتوا،
بـعــد س ـنــوات ِم ــن اآلن ،بتلك الـطــريـقــة .أســاســا،
ً
ومـ ــن سـ ـن ــوات ،ه ــل ه ـن ــاك ح ـي ــاة أصـ ـ ــا؟ م ــرور
ّ
املخيم أو غيره تكفي لإلجابة.
سريع ِمن ذاك
مسؤول األمن الوطني الفلسطيني في شاتيال،
ال ـع ـق ـيــد أحـ ـم ــد ع ـ ـ ــودة ،ي ــرب ــط ت ـف ــاق ــم ال ـظ ــاه ــرة
ّ
اللبنانية .هــذا أمر
بــ«سـكــوت األجـهــزة األمـنـ ّـيــة
ّ
خرب عائالت كاملة .هناك َمن يوصل املخدرات
ّ
املخيمَ ،من يكون يا ترى»؟ طبعًا ،العيش في
إلى
ّ
ّ
ّ
املخيم ،مجرد العيش وبعيدًا عن املخدرات ،هو
شيء يجعلك تعيش فاقدًا لكل بهجة في الحياة.
هــذا يــدفــع إلــى الـتـخــديــر ،وه ـكــذا ،حلقة مفرغة.
العقيد عودة يطلب اليوم املساعدة من الجميع،
ِم ــن أح ــزاب ُاملنطقة والـجـيــش وق ــوى األم ــنِ ،مــن
ّ
أي أحـ ــد« ...نــريــد حـمــايــة أمـنـ ّـيــة .املـســألــة كبيرة
وفيها عصابات ومافيات .بتنا نشعر أن املسألة
منظمة».
ً
الـخــاصــة ،مـخـ ّـيــم شــاتـيــا يستغيث .هــل هناك
َمن ال يزال يهمه أمر الالجئني الفلسطينيني ،أو
باألحرى َمن بقي منهم ...على قيد الحياة؟

تقرير

ُ ّ
«محاوالت خطف» أطفال ...وشرطة بيروت تحقق

بلدية بيروت وحفلة رأس السنة« BEASTS :تضرب» مجددًا!
هديل فرفور
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«امـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاز» ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـحـ ـف ــل ب ـن ـحــو
ُمـسـتـمـ ّـر وم ــا ُيــراف ـقــه م ــن تنفيعات.
كيف؟
ّ
اإلجـ ــابـ ــة ع ــن ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال تـتـطــلــب
التذكير بــأن الجمعية حصلت على
مساهمة مالية من البلدية بقيمة 900
ألف دوالر ،عام  ،2017كدعم ملهرجان
أقامته على الواجهة البحرية لوسط
بـيــروت حينها (https://al-akhbar.
 ،)235215/com/Communityكذلك
ُ ّ
ل ــزم ــت ال ـعــام املــاضــي أع ـمــال تنظيم
حفلة رأس السنة والقرية الرمضانية
والـ ـق ــري ــة املـ ـي ــادي ــة ب ـق ـي ـمــة م ـل ـيــون
دوالر .علمًا أن قرار التلزيم هذا جاء
بعد عزوف املجلس البلدي عن قرار
س ــاب ــق كـ ــان ي ـق ـضــي ب ـم ـنــح ال ـشــركــة

مليوني دوالر لتزيني شوارع املدينة
ملدة ثالث سنوات .إال أن الضجة التي
رافقت القرار ّأدت إلى تعديله وجعله
ملــدة سنة واحــدة .علمًا أن الجمعية،
إضافة إلــى ما تقاضته من البلدية،
عمدت إلى تأجير «ستاندات» لتجار
في القريتني امليالدية والرمضانية،
ون ـ ــال ـ ــت دع ـ ـ ــم رع ـ ــاي ـ ــة م ـ ــن ش ــرك ـت ــي
الخلوي وتبرعات من تجار ورجــال
أعمال.
وب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ـ ــى طـ ـل ــب ال ـج ـم ـع ـي ــة
الحالي ،تقول املصادر إنــه صحيح
أن الجمعية تعرض تنظيم الحفلة
ّ
ه ــذا ال ـعــام مــن دون م ـقــابــل« ،إل أن
ه ـن ــاك أب ــواب ــا ك ـث ـيــرة غ ـيــر مـبــاشــرة
م ــن شــأنـهــا أن ت ـ ّ
ـدر عـلـيـهــا عــائــدات

مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة ،ك ـت ـن ـظ ـي ــم ع ـ ـقـ ــود رع ــاي ــة
مـ ـ ـ ــع ش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــي االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت وم ـ ــع
ً
م ـ ـصـ ــارف وغـ ـي ــره ــا ،فـ ـض ــا عـ ــن أن

عرض الجمعية
تنظيم ُالحفلة
مجانًا ال يلغي أبواب
العائدات األخرى

تـكــالـيــف الـحـفـلــة املتعلقة بــاملـعـ ّـدات
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات سـ ـب ــق أن دف ـع ـت ـهــا
العام املــاضــي ،وبالتالي ال تكاليف
ض ـخ ـمــة س ـت ـت ـكـ ّـبــدهــا هـ ــذا الـ ـع ــام».
وسيساعدها حصولها على امتياز
ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـحـ ـفـ ـل ــة ف ـ ــي فـ ـت ــح أب ـ ـ ــواب
الرعاية «بحجة أن عملها مجاني».
ال ــاف ــت أن ع ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن أع ـضــاء
املـجـلــس الـبـلــدي لـيـســوا عـلــى اطــاع
عـ ـل ــى ت ـفّــاص ـي ــل عـ ـ ــرض .BAESTS
ُ
فيما تحذر املصادر من تكريس هذه
«اآللـ ـي ــات الـتـنـفـيـعـيــة» ع ـلــى حـســاب
األصــول املتمثلة باستدراج عروض
وفتح املجال أمام مختلف الشركات
للحصول على أفكار «خالقة» أفضل
ت ـخــدم ه ــدف الـبـلــديــة م ــن وراء هــذه

ّ
ال ـح ـف ــات ،ال ـ ــذي ي ـت ـمــثــل ب ـ ـ «إع ـط ــاء
ص ـ ــورة جـمـيـلــة ع ــن امل ــدي ـن ــة وج ــذب
السياح» وفق تصريح سابق لرئيس
ُالبلدية جمال عيتاني.
ُ ّ
املفارقة أن الجمعية لم تنظم بنفسها
ح ـف ـلــة رأس ال ـس ـنــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ب ــل أوكـ ـل ــت امل ـه ـم ــة إلـ ــى ش ــرك ــة ITS
 ،COMMUNICATIONوبعد نجاح
الـحـفـلــة وال ـتــرويــج لـهــا ك ــواح ــدة من
بني أفضل عشر حفالت لرأس السنة
العالم ،نشب خالف بني الجانبني
في
ّ
بشأن تبني اإلنجاز .والجدير ذكره،
أن جمعية  BAESTSالـتــي ّ
تأسست
ُ
ع ــام  ،2017ت ـع ـ ّـرف عــن نفسها على
موقعها اإللكتروني بأنها «ال تبغي
الربح».

فاتن الحاج
حتى اآلن ،ليس في حوزة شرطة بيروت وفصيلة
ّ
ال ــروش ــة أي م ـع ـط ـيــات م ــؤك ــدة وج ــدي ــة ب ـش ــأن ما
جــرى تــداولــه أمــس عــن «م ـحــاوالت خـطــف» تالمذة
في محيط مدرسة الليسيه فــردان ،التابعة للبعثة
ُ
ال ـع ـل ـمــان ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة .وت ـط ـم ـئــن مـ ـص ــادر أمـنـيــة
بأنها بــدأت تجمع املعلومات ،بواسطة الكاميرات
ً
على شكوى رسمية
املــوضــوعــة فــي املـكــان ،وبـنــاء ّ
من مدير املدرسة على خلفية تبلغ اإلدارة بوقوع
و«ستتأكد الفصيلة
حادثتني على مدخل املدرسة،
ّ
من صحة األمر أو االشتباه فيه ،لتسطر محضرًا
رسميًا في هذا املجال».
وكـ ــان ب ـعــض األه ــال ــي ت ــداول ــوا م ـنــذ ال ـص ـبــاح عبر

الواتسآب ،رسالتني صوتيتني بخصوص حادثتني
وقعتا األسـبــوع املاضي مع تلميذ وتلميذة خارج
ح ــرم امل ــدرس ــة .وأع ـل ـنــت إدارة امل ــدرس ــة ف ــي بـيــان
أصــدرتــه أمــس أنها أبلغت األجـهــزة األمنية باألمر
وطـلـبــت مـنـهــا ات ـخــاذ الـتــدابـيــر ال ــازم ـ ّـة فــي محيط
املــدرســة .وبحسب مصادر إداريــة ،كلفت املدرسة
أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن اإلداريـ ـ ـ ــن ال ـق ـي ــام بـ ـج ــوالت عـلــى
الصفوف بهدف تنبيه التالمذة إلى معايير األمن
والـســامــة الـعــامــة ،إضــافــة إل ــى الـطـلــب مــن األهــالــي
تذكير أطفالهم بضرورة عدم التعاطي مع الغرباء
في الشارع .بدوره ،دعا اتحاد لجان األهل وأولياء
األمــور في املــدارس الخاصة األهــل واإلدارات كافة
إلــى أخــذ أقـصــى درج ــات الحيطة وال ـحــذر واتـخــاذ
التدابير األمنية الالزمة عند مداخل املدارس ،ونشر

ال ــوع ــي ب ــن ال ـتــامــذة ب ـشــأن كـيـفـيــة ال ـت ـصـ ّـرف مع
الغرباء.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ال ـتــي تــروي ـهــا إحـ ــدى األم ـه ــات أنّ
ّ
ّ
متسولة مسنة اخترقت الزحمة والحضور األمني
ف ــي وق ــت االنـ ـص ــراف أم ــام املـبـنــى امل ـح ــاذي لقصر
عــن التينة ،وحــاولــت أن تأخذ ابنتها فــي جلبابها،
ما أثــار خــوف األم التي صرخت بعدما ّ
تنبهت إلى
ّ
األمر ،ما أدى إلى هروب املسنة .الرواية الثانية جاءت
على لسان وال ــدة ّتلميذ نقلت أن شخصًا مجهول
ـان يستقل «جـيــب» ذا لــون أس ــود حاجب
الـهــويــة كـ ّ
لـلــرؤيــة تــوقــف أم ــام ابنها ال ــذي كــانــت تنتظره على
مسافة قصيرة من املدرسة بسبب االزدحام ،وطلب
منه الصعود بغية إيصاله إلى املنزل بحجة أن أهله
أوصوه بذلك.

