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اقت�صاد

م�ؤتمر �صحافي لوزير الأ�شغال العامة والنقل حول �ش�ؤون المطار

جل�سة نقا�ش في معهد البحوث عن االلتزام ال�صناعي البيئي

زعيتر� :س�أحتكم �إلى الر�أي العام وال�شعب اللبناني

الحاج ح�سن :لتفادي التلوث بدل االكتفاء بمعالجة �آثاره
الم�شنوق :لتر�شيد ا�ستهالك الموارد الطبيعية

عقد وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر مؤتمرا ً صحافيا ً
تناول فيه شؤون المطار من مواقف السيارات إلى تاكسي المطار
وتكليف الموظفين ،موضحا ً أنّ «كل ما يقال عن هذه المواضيع هو
تضليل وافتراء وتشويه للوقائع».
وق��ال« :لم نألف يوما ً هذا الجفاء بين بعض وسائل اإلعالم
والحقائق والوقائع .وبعدما طفح الكيل بالتضليل واالفتراء
وتشويه الوقائع بعبارات فضيحة ،وفضائح ،ووزي��ر األشغال
غازي زعيتر يقيل ويعين على هواه ،وتعيين من يعملون لمصالحه
الخاصة ،وإلى ما هنالك من الكالم غير المسؤول الذي ينم عن
أهداف سياسية شخصية ومصالح خاصة ،سيكون ردي اليوم
بالوقائع المستندة إلى الوثائق والقانون ،وسأحتكم إلى الرأي
العام والشعب اللبناني ليكون هو الحكم بيني وبينهم».
وأكد أنه «أول من قام بطلب استشارة مجلس شورى الدولة في
شأن القرارات التنظيمية المنوي إصدارها ،التزاما ً مني باألحكام
القانونية المرعية اإلجراء في هذا الخصوص».
وأوضح أنه «عندما جرت المزايدة الستثمار وإشغال المطاعم
في مطار بيروت الدولي ،أخذت رأي مجلس شورى الدولة وصادق
على دفتر الشروط ،عندها ذهبنا إلى إدارة المناقصات ،وعلى
أساسه ت ّم ذلك .بعدها تمت مراجعة أحد أصحاب المصالح إلبطال
هذه المزايدة ،ومن المؤسف أنّ القضاء الذي صادق على المزايدة
هو من أبطلها».
أما في ما يتعلق بمزايدة المواقف في المطار ،أشار زعيتر إلى
أنه «بتاريخ  2016/5/20وجه رئيس إدارة المناقصات كتابا ً
إلى وزير األشغال العامة خلص فيه إلى أنّ عنصر المنافسة لم يكن
متوافرا ً في تلك الجلسة ،وأنّ إجراءات المزايدة قد خالفت قواعد
المنافسة التي تحكم الصفقات العمومية ،وهي مشوبة بعيوب
جوهرية ال يمكن التغاضي عنها .وعدا عن هذه العيوب بقيت شركة
واحدة ،ما يعني قانونا ً إلغاء المزايدة وإعادتها من جديد ،واإلدارة

في ظل الظروف التي
نعي�شها وب�سبب ال�شواغر في
الوظائف وعدم التوظيف
تقوم الوزارة ب�إ�صدار
قرارات تكليف للموظفين
لمتابعة العمل

المعنية بذلك هي من ق ّررت ،وبالرغم من ك ّل العيوب الكثيرة التي
شابت القرار الصادر عن قاضي العجلة بتاريخ  ،2016/7/2إن
لجهة االختصاص أو لجهة الوقائع غير الصحيحة وغير الثابتة
التي استند عليها أو لجهة بقائه بأكثر مما هو مطلوب».
وأسف «ألنّ ملفا ً أمام القضاء يتم التكلم به في اإلعالم قبل بتّ
أي قرار ،عندها رددنا بشكل مفصل وقانوني على قرار العجلة الذي
صدر ،إن كان لجهة االختصاص أو لجهة الوقائع غير الصحيحة
وغير الثابتة التي استند إليها ،وبالرغم من ك ّل ذلك قام مجلس
الشورى بتصديقه بعدما أعطى أحد قضاته رأي �ا ً مسبقا ً أمام
إحدى الوسائل اإلعالمية ،وقد أضحت المعاملة برمتها بيد ديوان
المحاسبة ،إذ إنّ اإلدارة في مكان ما تتمتع بسلطة استنساب
واسعة في القضايا التي لها طابع فني وتقني ،وتخرج بالتالي عن
رقابة القاضي اإلداري ،وفي مكان آخر ال تتمتع تلك اإلدارة بسلطة
استنساب في القضايا عينها ،وتخضع بالتالي لرقابة القاضي
اإلداري».
وأش��ار زعيتر الى أن «وزارة األشغال وكل ال��وزارات المعنية
بالشأن العام في الدولة اللبنانية حاليا ،وفي ظل الظروف التي
نعيشها وبسبب الشواغر في الوظائف وع��دم التوظيف ،تقوم
بإصدار قرارات تكليف للموظفين لمتابعة العمل ،علما أنني راسلت
الحكومة كتب منذ عام  ،2014وأكدت هذه المراسالت عام 2016
لتعيين موظفين جدد ،إن كان في المطار أو في اإلدارات األخرى
والمديريات العامة.
وأكد «أننا إذا لم نفعل ذلك فإنّ اإلدارة ستشل ،وهذا األمر غير
مقبول عند أحد في ظ ّل الظروف الراهنة».
أما بالنسبة إلى تاكسي المطار ،فأشار زعيتر إلى أنه «ت ّم تنظيمه
بشكل سليم ومريح جداً ،وقبل اتخاذ هذا القرار كانت الفوضى
قائمة إنما اإلجراءات التي اتخذناها كانت من أجل سالمة أصحاب
السيارات والمسافرين والسالمة العامة ألمن المطار ،لتقديم أفضل
الخدمات التي تليق بمطار بيروت الدولي .ولم يتم استثناء أحد
من عمل تاكسي المطار ،بل كل ما قمنا به هو تنظيم لعمل هذا
التاكسي وللعاملين فيه لجهة طلب التزام تسعيرة موحدة مع
وضع العدادات وتوحيد اللون واللباس .إنّ القرار جاء العتبارات
أمنية وحفاظا ً على سالمة المطار والمسافرين ،والقرار الذي صدر
لم يستثن أحدا ً من دخول المطار ،وكذلك السيارات المرخص لها
بقيت كما هي دون استثناء أحد».
وتناول وزير األشغال موضوع األسعار في مطاعم وكافيتريات
المطار وما أثير من كالم حوله ،وقال« :أنا مع دفتر الشروط الذي
صار التلزيم على أساسه ،ويتوجب على المستثمر التقيد به،
وسأرسل كتابا ً إلى المديرية العامة للطيران المدني إلرسال كتاب

إلى الشركة المستثمرة حتى تتقيد بهذه التسعيرة المطلوبة ،وعلى
المستثمر أن يضع الئحة مفصلة في مكان واضح بأسعار األطعمة
والمشروبات التي يقدمها في المطاعم والكافيتريات .لذلك وجهنا
إلى اإلدارة بصورة عاجلة كتابا ً لطلب التقيد بهذه الشروط حفاظا ً
على حسن سير العمل ،وبالتالي فإنّ حقوق المسافرين مؤمنة من
هذه الناحية ،وعلى السلطات الرقابية واإلدارة حسن المتابعة
وفقا ً لألصول ،وسنعمل على مالحقة المقصرين في هذا الخصوص
ومعاقبتهم».
وتمنى على الجميع «نشر الوقائع بحقيقتها ونقلها إلى الرأي
العام بالطريقة الصحيحة ،وأي تقصير مني فألحاسب عليه».
وأكد «تعزيز الشركة الوطنية وضرورة تعدُّد الشركات الوطنية
التي تستطيع القيام بما يلزم ،وبسبب األجواء المفتوحة هناك عدد
كبير من الشركات العربية واألجنبية تطلب االستثمار» ،مشيرا ً إلى
أنّ «أي شركة تريد ذلك عليها التزام شروط الترخيص والمتابعة
الدورية من الناحيتين الفنية والتقنية للطائرة والطيارين ،وفي
حال عدم استيفاء الشروط يسحب منها الترخيص ألنّ ذلك يعنى
بالسالمة العامة».
وختم زعيتر« :إن مزايدة مواقف المطار ينتهي العقد بها في
شهر حزيران  ،2016وكان علينا تحضير المزايدة ،وتقدمنا بدفتر
الشروط إلدارة المناقصات ،ودعت اإلدارة إلى المناقصة ،وبعد ذلك
راسلني المدير العام إلدارة المناقصات بالخلل وعدم التنافس،
ومن أصل  5شركات بقيت شركتان ،واحدة لم تستوف الشروط
الكاملة وال خبرة لها ،عندها بقيت شركة واح���دة ،لذلك تمت
إعادة المزايدة من جديد بعد وضع مقترحات وشروط أخرى من
إدارة المناقصات ،وهذا ما حصل ،وتقدمت الشركات .وعند فض
العروض فازت شركة الخرافي وت ّم رفع المبلغ من مليار و800
ألف ليصبح سبعة مليارات تقريبا ً بدل االستثمار ،والملف أصبح
اآلن أمام ديوان المحاسبة».

لم يتم ا�ستثناء �أحد
من عمل تاك�سي المطار
وكل ما قمنا به هو
تنظيم عمل هذا التاك�سي
لجهة طلب التزام
ت�سعيرة موحدة

�أعرب عن خ�شيته من �أن ي�ؤدي ت�صحيح الأجور �إلى اال�ستغناء عن العمال اللبنانيين

زمكحل :لأخذ قدرة ال�شركات والقطاع العام باالعتبار
وتحرير الحد الأدنى من ال�شطور وتعديل قانون العمل
أك��د رئيس تج ّمع رج��ال األعمال
اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل «أن ال
أحد في لبنان أكان موظفا ً أو صاحب
شركة ،يستطيع أن ينكر أنّ القدرة
الشرائية في تراجع مستمر ،ومهما
كان المدخول ح ّد أدن��ى أو أضعافه
فهو ال يغطي م��ص��روف أي��ة عائلة
تريد العيش بكرامة وتوفير التعليم
واالستشفاء» ،معتبرا ً «أنّ ما نم ّر به
اليوم هو مقاومة من أجل العيش».
ووص��ف زمكحل ،في بيان شرح
خالله موقفه م��ن تصحيح األج��ور
وغ�لاء المعيشة ،السنوات الخمس
األخيرة بـ«الصعبة جدا ًعلى المستوى
االقتصادي واالجتماعي ،ال سيما لجهة
التراجع ،حيث سجل النمو بين صفر
و 1في المئة ،وبلغت البطالة  26في
المئة من القوى العاملة و 37في المئة
من الشباب وخريجي الجامعات».
وأشار إلى مديونية القطاع الخاص
التي تعدّت الـ  55مليار دوالر أي نحو
 110في المئة من الناتج المحلي،
الف��ت�ا ً إل��ى «أنّ الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،التي تشكل نسبة  85في
المئة من مجمل الشركات في لبنان،
تعاني وب��ال��ك��اد تستطيع تغطية
المصاريف التشغيلية الشهرية».
وأض��اف« :انطالقا ً من هذا الواقع
االقتصادي ،ف��إنّ طرح رفع األج��ور،
ال��ذي يعتبر حقا ً ومطلبا ً معيشيا ً
نتفهّمه ،يجب أن يأخذ باالعتبار قدرة
االقتصاد والشركات الخاصة والقطاع

العام على تطبيقه».
وإذ أس���ف ألنّ ج����زءا ً ك��ب��ي��را ً من
يقسط روات���ب موظفيه
ال��ش��رك��ات
ّ
وج��زء آخ��ر ال يستطيع دفعها ،لفت
زمكحل إلى العدد الكبير من الشكاوى
التي تصل إلى وزارة العمل عن صرف
تعسفي أو ص��رف نتيجة إفالسات
ّ
معينة أو تراجع في األعمال.
وتابع« :م��ن هنا ،ف��إنّ أي خطوة
مستعجلة وغ��ي��ر م��دروس��ة تتعلق
ب��األج��ور ُتتخذ وألس��ب��اب سياسية
أو شعبية ،م��ن دون وج��ود القدرة
على تطبيقها س��ت��ؤدي إل��ى نتائج
عكسية ت��ؤذي االقتصاد والشركات
والمواطنين» ،موضحا ً أنه ال يرفض

تصحيح األجور« ،لكن يجب أن نكون
حذرين جداً ،فال يوجد بلد في العالم
إال وي��س��ع��ى إل���ى تحسين ال��وض��ع
المعيشي لشعبه ،لكن لطالما ترافق
ذلك مع تحسين البنى التحتية والنمو
االقتصادي وجذب االستثمارات األمر
تحسنا ً
ال��ذي يخلق ،بشكل تلقائي،
ّ
معيشياً».
«أنّ
رفع األجور
وح ّذر زمكحل من
ّ
تضخم،
يؤدي في معظم األحيان إلى
خصوصا ً ف��ي بلد مثل لبنان حيث
تغيب الرقابة على األسعار» .وسأل:
«ما الهدف من اإلعطاء بيد واألخذ بيد
أخرى أضعاف ما أُعطي»؟
كما لفت إلى أنّ دوال ً كفنلندا وألمانيا

التي أزالت الح ّد األدنى لألجور وتركت
أم���ر ت��ح��دي��ده إل���ى ق����درات ال��وض��ع
االقتصادي ،وبالتالي تحديد غالء
المعيشة حسب العرض والطلب.
وأشار زمكحل إلى «أننا منذ نحو
خمس سنوات نعاني من مضاربة
الشركات الغير لبنانية والغير شرعية
التي استق ّرت في لبنان ،باإلضافة إلى
المنافسة على مستوى العمالة»،
مبديا ً تخ ّوفه من «أنّ زي��ادة األجور
قد تدفع إل��ى االستغناء عن العمال
اللبنانيين واستبدالهم».
وإذ رف��ض أي اس��ت��ب��دال للعمال
والموظفين اللبنانيين ،سأل زمكحل:
«هل هناك قدرة على ضبط الوضع»؟
وأكد «أنّ رجال األعمال اللبنانيين هم
دائما ً إلى جانب العامل اللبناني لكنهم
ال تستطيعون أن يمارسوا أي ضغط
لضبط الوضع وحدهم».
وذ ّك��ر زمكحل بأنه «وف��ق قانون
العمل ال��ص��ادر ف��ي ال��ع��ام ،1943
ف��إنّ الح ّد األدن��ى مرتبط بالشطور،
وبالتالي ف���إنّ أي زي���ادة يجب أن
تشمل ك�� ّل المعاشات ول��ي��س فقط
ال��ح� ّد األدن���ى .وبالتالي االستمرار
باألجور وفق الشطور يح ّول النظام
االقتصادي من الديمقراطي الحر إلى
النظام الشيوعي أو االشتراكي حيث
ُتعطى ال��زي��ادات لجميع الموظفين
بنفس النسبة عوضا ً عن االستناد إلى
العطاء والخبرة والمهارة».
ورأى «أنّ الوقت قد حان لتحرير

«اللبنانية للغاز والنفط» :التدخل ال�سيا�سي �أ ّدى ب�آلية
اتخاذ القرارات في القطاع �إلى طريق م�سدود
أش��ارت «المبادرة اللبنانية للغاز
وال��ن��ف��ط» ،ف��ي ب��ي��ان أم���س ،إل��ى أنه
«عندما تعقد المحادثات خلف األبواب
المغلقة ،وباألخص في لبنان ،تزداد
وت��ي��رة ال��ش��ك وت��ت��ف��اق��م ال��ري��ب��ة في
النفوس .ففي تموز المنصرم وأيضا ً في
شهر آب  ،2016اجتمع رئيس مجلس
النواب نبيه بري مع وزير الخارجية
ج��ب��ران باسيل ف��ي م��ح��اول��ة إلزال��ة
الخالفات التي تتركز على طريقة تقدم
قطاع الغاز والنفط في لبنان .بعض
المصادر رجح أن يكون هناك اتفاق قد
رجحت مصادر
حصل بين االثنين ،فيما َّ
أخرى أنّ هذه الخطوة هي مجرد خطوة
«عالقات عامة» غايتها إظهار التوافق
بين األط��راف المتعدّدين والمعنيين.
غير أنّ الواقع ينص على أننا لسنا على
توافق».
أضافت« :إنّ المعلومات محتجزة
واللقاءات المشابهة للتي عقدت أخيرا ً
تحدث بعيدا ً عن أعين العامة وخارج
إط��ار المؤسسات المعنية .إنّ هذا
التدخل السياسي أودى بآلية اتخاذ
القرارات في قطاع الغاز والنفط إلى
طريق مسدود .بسبب هذا النوع من
التدخل ،لم تعد أي من المؤسسات
المعنية ،الجسم التقني االستشاري
ل���ل���وزارة ،ال�����وزارة نفسها ،مجلس
ال��وزراء ،أو اللجنة الوزارية الموكلة

من رئيس الوزراء ،أو لجنة الطاقة في
البرلمان ،أن تتواصل مع العامة إلطالع
الرأي العام على القرارات التي تتخذ أو
ال تتخذ .بل على العكس ،نحن نترك
بين أيدي سياسيين يتهامسون خلف
أبواب مغلقة ويتحدثون عن تفاصيل
كان من األجدر بها أن تترك للمؤسسات
المناسبة».
وتابعت« :االجتماعات التي تحدث
خلف األب���واب المغلقة تثير الريبة،
حتى ولو لم يتم التوصل إلى أي صفقة،
ألنها تفسح المجال الت��خ��اذ ق��رارات
بعيدا من النقاش والتمعن .يجب على
هذا القطاع أن يتطور بحسب معايير
عالمية تسمح للمؤسسات الحكومية
المختصة بأن تصمِّم وتطبق سياسات
مدروسة سليمة تؤمن االستدامة لهذا
القطاع الحيوي».
وس��أل��ت« :م��ا ه��و موقف المبادرة
اللبنانية للنفط والغاز إزاء هذا الوضع؟
إنّ المبادرة اللبنانية للغاز والنفط،
وه��ي منظمة غير حكومية مستقلة،
تسعى إلى بناء شبكة خبراء في الغاز
والنفط ،تو ّد أن تعبر عن قلقها الكبير
حول التطورات األخيرة التي يشهدها
قطاع لبنان النفطي ،فالشفافية مهمة
جدا ً لتطور القطاع».
وأعلنت أنها « تود أن ترفع وبشكل
رسمي النقاط األربع اآلتية إلى هيئة

إدارة البترول ،وزارة الطاقة والمياه،
م��ج��ل��س ال��������وزراء ،وك����ل أص��ح��اب
المصلحة:
ـ لقد ت ّم التوصل إلى اتفاق سياسي
بين فريقين سياسين في ما يتعلق
بقطاع ال��غ��از والنفط ف��ي لبنان .إنّ
المبادرة اللبنانية للغاز والنفط قلقة
للغاية حول انعدام الشفافية في ما
يتعلق ب:
ـ السبب األساسي وراء عدم االتفاق
بين الطرفين ،االتفاق الذي ت ّم التوصل
اليه ،المأزق الراهن المتمثل بالجمود
وعدم التقدم.
ـ هناك شائعات مفادها أنّ االتفاق
ركز على إعطاء البلوكات الجنوبية
لشركات روسية .بينما يبقى االحتمال
أنّ ه��ذه الشائعات إم��ا دقيقة أو غير
دقيقة ،فهي تثير الكثير من القلق .فهي
تقلل من صدقية هيئة إدارة البترول
وعملها .من حق ك � ّل مواطن لبناني
أن يطلع على ك ّل ال��ق��رارات المتعلقة
بثروات لبنان وم��ن واج��ب الحكومة
اللبنانية أن تجعل هذه المعلومات
متاحة للجميع.
ـ قطاع ال��غ��از والنفط ف��ي لبنان،
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه ،مجلس ال����وزراء،
باإلضافة إلى كل األفرقاء السياسيين
وأص���ح���اب المصلحة أن يلتزموا
الشفافية المطلقة.

الحاج حسن يتوسط المشنوق والفرن
ع��ق��دت وزارت���ا الصناعة والبيئة ومعهد البحوث
الصناعية جلسة نقاش عن االلتزام البيئي للمؤسسات
الصناعية المصنفة فئة أولى ،برعاية وزيري الصناعة
الدكتور حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق
وحضورهما مع المدير العام لمعهد البحوث الصناعية
الدكتور بسام الفرن وموظفين من الوزارتين والمعهد
وخبراء بيئيين وصناعيين.

الفرن

بداية ،ألقى الفرن كلمة ترحيب أشار فيها إلى «دور
المعهد على صعيد توفير التوازن البيئي والصناعي في
لبنان وإعطاء االستشارات الفنية والتقنية والدراسات
العلمية للصناعيين والتي تمهِّد السبل لتفادي الوقوع في
المشاكل وتجنبها قبل حدوثها قدر المستطاع».
وشدّد على «أهمية التزام اإلنتاج الوقائي والمتابعة
عبر اإلنتاج النظيف والمستدام» ،مؤكدا ً أنّ «الصناعة
غير ملوثة بمقدار ما هناك صناعيون ملوثون وال يلتزمون
المعايير البيئية» ،مشدّدا ً «العمل والتواصل معهم من أجل
مساعدتهم على التزام المعايير البيئية».
ثم قدم ك ّل من رئيس مصلحة التراخيص في وزارة
الصناعة المهندس علي شحيمي ومدير مشروع مكافحة
التولث البيئي في وزارة البيئة المهندس مروان رزق الله
عرضا ً عن الموضوع.

الحاج حسن

ال��ح � ّد األدن���ى وغ�ل�اء المعيشة من
الشطور» ،قائالً« :ال أرفض إعادة النظر
بالح ّد األدنى بشكل دوري أو سنوي،
لكن يجب أوال ً تحريره من الشطور،
ألنّ َم��ن يتقاضى األج���ور المرتفعة
يحصل على زيادة أكبر من أصحاب
ال��ح� ّد األدن���ى» ،داع��ي �ا ً «إل��ى تعديل
قانون العمل لجهة فصل الح ّد األدنى
عن الشطور على غرار ما هو حاصل
في ك� ّل دول العالم» ،مضيفاً« :هذا
مطلبنا منذ أكثر من عشر سنوات».
وذ ّك��ر رئيس تجمع رجال األعمال
ب��ال��ل��ق��اء ال����ذي ح��ص��ل ف���ي لجنة
المؤشرحيث «تكلم الجميع نفس
اللغة وتوصلنا إلى نقاط إيجابية»،
لكنه لفت إل��ى «أنّ أي زي��ادة أجور
ف��ي القطاع ال��خ��اص تطبّق تلقائيا ً
على القطاع ال��ع��ام ،وه��ذا ما حصل
في العام  2012إنما ربطت الزيادة
بسلسلة الرتب والرواتب التي دخلت
في متاهات عدّة وما زالت عالقة حتى
اليوم».
وسأل زمكحل مجدّداً« :هل القطاع
العام اليوم لديه اإلمكانية والقدرة
لتغطية أي زيادة على رواتب موظفيه،
علما ً أنه يعاني من عجز كبير وغياب
موازنة منذ أكثر من عشر سنوات»؟
وختم « :من هنا ،ال ب ّد من النظر إلى
أي مشروع بصورة إجمالية وواسعة
والتريّث والعمل بهدوء ومسؤولية».

�أهالي كفرحزير يوقفون �شاحنات
تابعة لم�صانع �إ�سمنت �شكا
أوقف عدد من أهالي كفرحزير قضاء الكورة ،شاحنات تابعة لمصانع
إسمنت شكا تنقل التراب من المقالع في منطقة المجيدل ،لساعات قبل
ظهر أمس« ،احتجاجا ً على ما تقوم به هذه الشركات من ارتكابات في
ّ
حق أهالي كفرحزير والكورة» .وقد تجمعت أكثر من  70شاحنة محملة
كميات كبيرة من الصخور والتراب األبيض بالقرب من مقالع منطقة
المجيدل في بلدة كفرحزير.
وأعلنت لجنة كفرحزير البيئية أنّ «هذه المقالع العشوائية مخالفة
لجميع القوانين والمراسيم تشكل تهديدا ً لصحة الناس في الكورة
وتنذر بتحويل منطقة الكورة الخضراء إلى صحراء» ،موضحة أنّ
«شركات إسمنت شكا قد منعت من الحفر في عدد من القرى المجاورة
فتحولت جميع اآلليات إلى كفرحزير».

ارتياح في �شبعا لقرار
فتح م�ست�شفى خليفة بن زايد
لقي قرار فتح مستشفى خليفة بن زايد في األول من أيلول المقبل،
ارتياحا ً في بلدة شبعا ومحيطها بعد معالجة قضيته العالقة منذ
سنوات.
وأفضت االت��ص��االت إل��ى توافق وتوقيع اتفاق يضع المستشفى
حيز العمل بعد أسابيع قليلة ،علما ً أنه مجهز كليا ً ويستوعب خمسة
وأربعين مريضاً ،وتشمل أقسامه العمليات وال��والدة وغسل الكلى
وغيرها.
وعلق رئيس البلدية محمد صعب إيجابا ً على القرار ،مشيرا ً إلى أنّ
«أبناء بلدة شبعا الذين يعدون نحو أربعين ألف نسمة وأبناء القرى
المجاورة ارتاحوا إلى هذا القرار المهم والحيوي ،إذ إنّ أقرب مركز طبي
في حاصبيا ومرجعيون ،وبالتالي كانت معاناة المواطنين كبيرة في
السنوات الماضية».

وق��ال الحاج حسن« :ما ال شك فيه أنّ مسألة البيئة
والضغوط التي تتعرض لها في لبنان والعالم هي قضية
الساعة .وه��ي قضية ضاغطة على ال��واق��ع اللبناني.
والتدهور البيئي في لبنان هو حقيقة وليس وهماً ،لكنه ال
يتعلق بالقطاع الصناعي فقط ،بل يشمل النقل والزراعة
والسياحة والبناء واإلعمار والصرف الصحي والنفايات
وغيرها من األنشطة الناجمة عن النشاط اإلنساني.
وتشكل الصناعة ج��زءا ً مهما ً من التلوث لكنها ليست
المسبب الوحيد له .وإنّ الصناعات المصنفة فئة أولى هي
التي تحتاج إلى العناية األكبر لمراعاة الشروط البيئية،
وإنّ للصناعيين مصلحة أكيدة في تغيير الصورة النمطية
المرتبطة بهذه القطاعات .وه��ن��اك قوانين ومراسيم
ومعايير واضحة من أجل تحديد طريقة االلتزام البيئي.
وعلى الصناعيين التزامها ،أقله داخل المصنع ،وفي حال
عدم توافر البنى التحتية المطلوب من الدولة تأمينها فإنّ
المسؤولية ال تعد تقع حينها على عاتق الصناعي .لذلك
أدعو الصناعيين إلى االلتزام الطوعي لهذه المعايير ألنّ
مصلحتهم االقتصادية واإلنمائية واالجتماعية تقتضي
ذل��ك .وعلى الصناعيين االقتناع بذلك ليستمر القطاع
الصناعي ناشطا ً ومساهما ً في الحركة االقتصادية وفي
تحقيق النمو االقتصادي المرجو .وعلى الصناعي العمل
الحثيث من أجل الحصول على شهادة االلتزام البيئي،
فتصبح حجتهم في المواجهة أقوى .وفي النهاية ،ال بد
أن يتركز العمل على تغيير المفهوم السائد ،وعدم االكتفاء
بمعالجة اآلثار الناجمة عن التلوث فقط ،بل استباق األمور
ومنع حصول التلوث أوال ً وتفاديه قدر المستطاع».

المشنوق

وأكد المشنوق أنه « في ظ ّل تفاقم األزمات البيئية التي
يعانيها لبنان والتي أدت إلى تدهور في صحة اللبنانيين
واقتصادهم ،على أصحاب المؤسسات الصناعية أن
يبدأوا بمعالجة الملوثات والنفايات الناتجة عن أنشطتهم

الصناعية مع ضرورة اعتماد مبادئ االستهالك واإلنتاج
ال ُمستدام وترشيد استهالك الموارد الطبيعية بما يتناسب
مع أحكام مرسوم االلتزام البيئي للمنشآت».
وقال« :تعي وزارة البيئة حجم التحديات والضغوط
التي يعانيها القطاع الصناعي في ظ ّل التطور المتواصل
لألسواق العالمية والحواجز المفروضة أمام تصريف
المنتجات اللبنانية .من هنا ،عمدت وزارة البيئة خالل
تحديد مهل االل��ت��زام البيئي للمنشآت إل��ى اعتماد مهل
قانونية تراعي الحاجات البيئية الملحة ،من جهة،
وتناسب الصناعيين ووضعهم االقتصادي من جهة
أخرى».
وأضاف« :بهدف تسهيل التزام المؤسسات الصناعية
والتخفيف من الوطأة االقتصادية المتوجبة على المصانع،
أنشأت وزارة البيئة مشروع مكافحة التلوث البيئي في
لبنان  LEPAPال��ذي يؤمن تمويالً للمشاريع البيئية
للح ّد من التلوث الصناعي عبر قروض ميسرة مدعومة من
مصرف لبنان بفائدة تصل نسبتها إلى حوالى الصفر في
المئة ،إضافة إلى تأمين الخبرات التقنية الالزمة لتنفيذ
هذه المشاريع».
وتوجه إلى الصناعيين بالقول« :إنّ المشكلة الصناعية
اليوم ليست بما تنتجون بل كيف تنتجون» ،وأضاف:
«نسمع منكم كالما ً طيبا ً عن القروض ك ّل الوقت والتي تتيح
المجال للسداد على  7سنوات  ،وقال لي أحد األصدقاء
اآلن سيضعون األم��وال في المصارف ويربحون فائدة،
أما التلوث فعلى الله وغدا ً تتغير الحكومة ويأتي وزراء
آخ��رون .لكن هذا األمر ال يصح ،فهناك التزام ومتابعة.
وق��د وضعنا م��دى االل��ت��زام البيئي محدّد بسنتين و4
أشهر وبعدها سيطبق االلتزام البيئي وال ندري وزارة من
ستكون .وما نريد أن نؤكده أنّ هذه فرصة وليست عقوبة
على المصانع تستطيع عبرها أن تع ّزز مكانتها الصناعية
ال أن تفيد فقط من هذه القروض لعمليات تجميلية على
صعيد البيئة وعلى صعيد التخفيف من وطأة التلوث على
المحيط ،وإذا أخذنا التلوث في الليطاني ندرك أنّ هناك
 600مؤسسة صناعية على طول النهر  170كيلومتر
معظمها في البقاع وفوق بحيرة القرعون كلها تؤثر سلبا ً
على موضوع التلوث ،هل يستمر هذا األمر؟ ال ،ال يمكن أن
يستمر ويجب أن نوقف الملوث وليس فقط الملوث يدفع
بل يدفع أيضا ً من خالل الغرامات والتوقيف .وأسأل لو
منعنا المصانع الملوثة من االستمرار بناء على شكوى من
البلدية أو من المواطنين وقمنا بالمعاينة البيئية واكتشفنا
هذه المخالفات وسجلناها ،وبناء على إنذار وضعنا مدة
زمنية محددة وقررنا وقف هذه المصانع ،هذا عمل ليس
فقط قاسيا ً بل زجريا ً وال نريد التصور أننا قد نلجأ إليه،
ولكن يجب أن يدرك الصناعيون أنّ هذا الكالم جدي».
وأضاف« :بما أنّ المهلة القصوى للتقدم بطلب الحصول
على شهادة االلتزام البيئي للمؤسسات الصناعية من
الفئة األول��ى هي  ،2018/12/31ب��ات على أصحاب
ه��ذه المؤسسات أن ي��ب��دأوا باتخاذ الخطوات الالزمة
لتحقيق االلتزام البيئي ب��دءا ً من إع��داد دراس��ة التدقيق
البيئي وتقديمها إلى وزارة البيئة للموافقة وصوال ً إلى
تنفيذ خطة اإلدارة البيئية ،وسنضع روزنامة تناقصية
وسنرسل كتبا ً إلى المصانع ك ّل شهر لنعرف أين أصبحنا
وعلى المصانع أن تقوم بواجباتها ،وقد تتخلل هذه الفترة
التناقصية إنذارات ،فالقانون قانون ،وبعد القروض التي
أعطيت وبعد هذه المساعدات سيكون الذنب إلى جانب
أصحابه وعليكم النظر إلى األمر ليس فقط كصناعيين بل
كمواطنين».

اعت�صام لنقابات قطاع النقل في  25الحالي
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا ً
استثنائيا ً حضره رؤساء وأعضاء نقابات النقل البري في
لبنان ،وناقش المجتمعون مواضيع ته ّم العاملين في القطاع
«ال سيما مهزلة المعاينة الميكانيكية التي أصبحت على كل
لسان والتي يدفع ثمنها المواطن والسائق معا ً خدمة لبعض
أصحاب المصالح بتغطية رسمية ،إضافة إلى الفوضى
التي تطال القطاع من التعديات إلى السيارات الخصوصية
واللوحات المزورة والمكررة والعمالة غير اللبنانية».
وبعد المناقشة ،أصدر المجتمعون بيانا ً استغربوا فيه
«التمادي واإلهمال الفاضح في التعدي على مصالح الناس
والسائقين منهم ،ال سيما في مهزلة ما يسمى بمناقصة
المعاينة الميكانيكية والتي تفرض اعباء إضافية على
جيوب المواطنين والسائقين لصالح بعض النافذين
والمقربين ،من دون أن يكون للدولة وخزينتها أي مردود
إضافي أو مبرر مقنع».
أضاف البيان« :ولطالما أنّ المعاينة الميكانيكية جزء من
منظومة إدارة السير من حيث التدقيق ودفع الرسوم ،فلماذا
ال تلحق هذه المراكز بأجهزة الدولة بشكل مباشر لتعزيز
واردات الخزينة بدال من أن تذهب إلى جيوب بعض األفراد،
ال سيما أنّ المبلغ الذي تتقاضاه هذه الشركات ال يدخل منها
إلى الخزينة سوى قيمة الضريبة المضافة منه».
وشكر المجتمعون وزير األشغال العامة والنقل مبادرته
في معالجة أزم��ة مواقف السيارات العمومية في مطار
بيروت الدولي مطالبين اللجنة المعنية استكمال الخطوات
لحفظ حق السائقين اللبنانيين جميعا ً في الوصول إلى
المطار مع مراعاة اإلج��راءات األمنية التي تنفذها األجهزة
اإلدارية واألمنية المختصة في المطار.
وجدّد المجتمعون مطالبتهم الحكومة بإقرار المراسيم
الالزمة لتطبيق خطة تنظيم النقل والتي مضى على إقرارها
ما يزيد عن ثالث سنوات.
كما استغرب المجتمعون «كيف أن المصالح الخاصة
تتقدم في الكثير من األمور على المصلحة العامة منها ،ال سيما
مشروع استخراج النفط الذي يعود بالفائدة على اللبنانيين
جميعا ،وهذا التأخير في إصدار المراسيم التطبيقية يثير
الريبة ويزيد عالمات االستفهام».
واستهجن البيان «التراخي في تطبيق القانون في حماية

السائقين اللبنانيين من المزاحمة غير المشروعة سواء من
اللوحات الخصوصية وذات اللوحات المزورة والمكررة
والعمالة غير اللبنانية.
وختم البيان باإلشارة إلى «أنه بناء على ما تقدم ومن
موقع رفضنا لمهزلة المعاينة الميكانيكية نعلن بدء خطة
تحرك تصاعدية على الشكل التالي:
ـ دع���وة السائقين والمواطنين إل��ى اعتصام سلمي
حاشد الساعة الحادية عشر من يوم الخميس الواقع فيه
 2016/8/25في ساحة الكوال.
ـ دعوة السائقين والمواطنين إلى التجمع واالعتصام أمام
مراكز المعاينة الميكانيكية على جميع األراضي اللبنانية
اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من يوم االثنين الواقع
فيه .»2016/9/5
كما قرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة مواكبة
لالحتجاجاتالتصعيدية.

انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة
لمجل�س نقابة موظفي م�صرف لبنان
أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان أمس،
أنه «بعد إجراء االنتخابات التكميلية لمجلس نقابة
موظفي مصرف لبنان بتاريخ  ،2016/7/29حيث
فاز فيها كل من :لينا العلي ،هناء فاضل ،ناديا بواب،
خالد مشاقة ،وجدي العلي ،عباس عواضة وبشارة
الحلو.
اجتمع مجلس النقابة بكامل أعضائه بتاريخ
 2016/8/17وانتخب الهيئة اإلداري��ة الجديدة
وكانت النتيجة بالتزكية على الشكل التالي :ناجي
فاضل رئيساً ،صخر عرب أمينا ً للسر ،لينا العلي
أمينا ً للسر ،ناديا بواب أمينا ً للصندوق.
أعضاء :حسن شريف ،عايدة البتروني ،غادة أبي
ناضر ،هناء فاضل ،وجدي العلي ،عباس عواضة
وبشارة الحلو».

