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تحقيق

جورج شاهني

ما الذي يعيق إنشاء هيئة خاصة إلدارة الكوارث في لبنان؟
نجم :نحتاج إلى حكومة وموازنة كافية وعقلية جديدة

فكيف بالنسبة اىل لجان فرعية او ثانوية منبثقة
من اللجنة االم .لدي آلية عمل خاصة يب .انا اتابع
امللفات شخصيا واتناولها واحدة بعد اخرى وفق
االولويات .طلبت منذ ان تسلمت اعامل رئاسة
اللجنة اسرتداد جميع املشاريع والقضايا املحالة
عىل اللجان الفرعية العيد درسها والبحث فيها.
اللجان املنبثقة من اللجنة االم هي يف معظمها
مقربة للجميع ،فكيف بالنسبة اىل مشاريع وقضايا
ال تتضارب املواقف يف شأنها فحسب بل تتجاذبها
املصالح الخاصة ايضا اىل بعيد ال ميكن اخفاؤه.

اظهرت العواصف االخرية التي رضبت لبنان هزالة البنى التحتية ،وعدم قدرتها عىل استيعاب ما ترتب عليها من فيضانات
اغرقت مناطق سكنية وشوارع ،والحقت االرضار مبؤسسات ومنازل .هذا االمر ادى اىل نقاش واسع عىل املستوى الوطني بعدما
القى الضوء عىل حجم الفساد يف الكثري من مشاريع البنى التحتية ،وقصورها عن مواجهة هذه الكوارث
ملواجهة ما ادت اليه العواصف ،اعلنت حال
االستنفار يف الوزارات واملؤسسات املتخصصة
والقوى العسكرية واالمنية لرفع االتربة،
وترصيف املياه ،واعادة فتح االوتوسرتادات
والطرق الفرعية ،وانقاذ املحتجزين .اجرت الهيئة
العليا لالغاثة كشوفاتها لتقدير التعويضات عىل
املترضرين ،وواكبت لجنة االشغال العامة والنقل
والطاقة واملياه النيابية ورشة العمل ،وهو ما
توقف عنده رئيسها النائب نزيه نجم يف حواره
مع "االمن العام".
■ كيف تنظر اىل ما شهدته بعض املناطق من
كوارث نتيجة العواصف االخرية التي رضبت
لبنان؟
□ اظهرت هذه العواصف ان االهرتاء رضب
كل يش فوق االرض وتحتها .رصفت مليارات
الدوالرات عىل البنى التحتية ويف العديد من
املشاريع ،وكيفام تطلعت ال ترى سوى الفساد
واالهرتاء .الدين العام يف لبنان ارتفع اىل  84مليار
دوالر ،وباستثناء املليارات الثالثني التي رصفت
عىل قطاع الكهرباء ال نعرف اين رصفت املليارات
الباقية .لذلك ،ومن دون الكثري من النظريات التي
اغرقنا البعض بها ،ال ارى مخرجا لتجاوز النتائج
التي جنيناها اىل اليوم سوى بقيام وزارة متخصصة
ملكافحة الفساد تلحق بها كل املؤسسات والدوائر
الرقابية ،وتلك املكلفة حسن استخدام مليارات
املال العام ورصفها يف العديد من القطاعات
الخدماتية والبنى التحتية ،والقاء الضوء عىل
املخالفات املرتكبة ،واعادة التحقيق يف الكثري
من امللفات لتبيان الحقائق ومتابعة املشاريع
الجاري تنفيذها بوسائل اكرث رصامة ودقة تعزز
الشفافية املطلوبة ملنع تكرار ما حصل يف االمس
يف املستقبل .ال ارى ان ذلك ممكنا ما مل ار ان
القضاء الذي وضع يده عىل فضيحة ما بات يعرف
مبلف االيدن روك ،وما نجم عنها من فيضانات

يف مناطق بريوت ان يحكم يف حقيقة ما حصل
وتحديد املسؤوليات يف وقت قريب .وهو امر
اتابعه شخصيا ولن اتفرج بعد اليوم ،وساالحق
التحقيقات التي اجريت مع من جرى االستامع
اليهم من مسؤويل بلدية بريوت واملؤسسات
املرتبطة بهذه الفضيحة ،وتوقيف من اوقف من
مهندسني وموظفني واصحاب املؤسسة السياحية.
كيل ثقة بأن تصدر هذه القرارات عن قايض
التحقيق يف بريوت رشبل ابوسمرا يف وقت قريب،
ملا عرف به من شفافية وصدقية ليقول كلمته يف
كل ما حصل يف هذه القضية ،وما ترتب عليها من
نتائج من جوانبها املختلفة.
■ عند البحث يف ما حصل يف العواصف االخرية،
اال تتوقف احيانا عند غضب الطبيعة وتفوقها عىل
قدرات البرش وهو ما اعرتف به قادة دول كربى؟
□ ليس صحيحا ان الطبيعة اقوى من الدول
وقدراتها يف بعض الحاالت .ما جرى يف لبنان كان
ميكن تحاشيه .العطيك مثال عىل ذلك .ما حصل
يف انطلياس والضبية كان ميكن تحاشيه .امل يكن
يف االمكان ان تكون مسارب مياه الشتاء اكرب من
قنوات صغرية بعرض وعمق ال يتجاوز  60سنتم
اقفلت بالرتاب والحىص الذي جرفته السيول منذ
اللحظات االوىل .لو كانت هذه املسارب كام يف
بعض الدول بعلو وعرض  3امتار ،لكانت صالحة
لتتجول فيها الشاحنات املخصصة لتنظيفها .مثة
مناطق ضاقت باملشاريع السكنية ،فهل لحظنا
يوما ما ميكن ان تنتجه هذه املشاريع السكنية
يف مياه مبتذلة ميكن ان تضاف اىل مياه الشتاء
والسيول .اىل هذه املالحظات نسأل :هل ان
عملية توصيل املجارير والقساطل املعدة لنقل
املياه املبتذلة اىل عمق البحر قد اعتمدت املعايري
الدولية؟ الجميع يدرك ان من الواجب ان تصل
اىل عمق ثالثة كيلومرتات عىل االقل ،واذ بها
تصب قرب الشاطىء بامتار قليلة .نحن لدينا

افضل املسؤولني واكرثهم خربة ،لكن السلطة
هي االسوأ .هذا امر يقودنا اىل سؤال بديهي ،اين
ذهبت املليارات التي انفقت عىل املشاريع والبنى
التحتية؟ من يوفر جوابا واضحا فليتفضل .اما انا
فلدي جواب واضح من خالل معادلة واضحة:
البلد ليس {مكسورا} امنا هو منهوب.
■ شكل االجتامع االخري للجنة االشغال العامة
والنقل والطاقة واملياه النيابية لجنة فرعية ملتابعة
االجراءات التي متنع تكرار ما حصل يف اثناء
العاصفة ومحاسبة املقرصين .ما هي النتائج
املرتتبة عىل هذه الخطوة؟
□ يف معزل عن اللجنة التي شكلت اخريا ،ويف
انتظار ان تبدأ عملها ال بد من االشارة اىل ان
املطلوب ،وقبل اي خطوة ،توافق سيايس شامل
بعيدا من النظريات والجدل العقيم الذي يقوم
عند حصول اي حادث .املطلوب بوضوح رؤية
تبعد تأثريات املواقف واملصالح الشخصية عن
القضايا العامة عىل قاعدة توفري القدرة عىل
محاسبة اي مقرص ويف اي موقع كان ،وقد ارتكب
خطأ مثبتا .كذلك املطلوب اليوم قبل كل يشء
تشكيل حكومة تستطيع ان تتخذ املبادرة يف اي
خطوة مقبلة ،وقبل تشكيلها ال ميكن محاسبة
احد ،وال ميكننا ان نطلب نزع الثقة بوزير
مثال .اقىص ما ميكننا القيام به كلجنة نيابية ان
نصدر توصية ال تتعدى مبفاعيلها مجرد التمني.
كلنا يعرف اليوم ان هناك حلوال بسيطة للكثري
من امللفات العالقة واملشاكل التي نعاين منها.
نحن نعرف ايضا ان هناك حال مللف النفايات
من دون دفع ربع لرية او قرش واحد .معمل
سبلني استخدم النفايات بدال من الفيول لستة
اشهر كاملة ،ويف املانيا وفرنسا مثال يستخدمون
النفايات يف معامل الرتابة التي تعمل بدرجة
 1453حرارية .يف اوروبا يستخدمون ايضا اطارات
السيارات املستعملة بدال من الفيول والديزل يف

رئيس لجنة االشغال العامة والنقل والطاقة واملياه النائب نزيه نجم.

الكثري من مصانعهم .لذلك ،ما الذي مينع اليوم
القيام بعمل مامثل بدال من السعي اىل تركيب
معامل لحرق النفايات مع ما يرافق ذلك من
ارضار بيئية وكلفة باهظة.
■ ما الذي يجب فعله لتنفذ توصياتكم،
فالحكومات االخرية متثل الكتل النيابية التي
تتكون منها لجنتكم النيابية ،فام الذي يحول دون
ذلك؟
□ نحن كسلطة ترشيعية مهمتنا الرقابة
واملحاسبة للسلطة التنفيذية .لذلك نويص
برضورة القيام بهذه الخطوة او تلك ونشدد عىل
تنفيذها .لكن ما العمل ان رفض هذا الوزير
او ذاك تنفيذ ما اوصينا به ،والتجارب كثرية وال
مجال للبوح بكل ما يجري .هناك وزراء يتبنون
توصياتنا ،وهناك اخرون يضعونها يف االدراج،
وهنا ال اكشف رسا فالناس تعلم الكثري عام
اتحدث عنه ولديكم عرشات االمثلة.
■ هل ان التنسيق منعدم اىل هذه الدرجة بينكم
كلجنة نيابية والوزراء؟
□ هناك وزراء لهم نظريات ثابتة ال تتزحزح
بسهولة ،وهناك وزراء اظهروا الكثري من
التجاوب وهو امر واضح ال يحتاج اىل الكثري
من الرشح .الناس يعرفون ان هناك وزراء اقوى
من االخرين ،ووجود حكومة ترصيف اعامل
منذ االنتخابات النيابية االخرية يعيق الكثري مام
نخطط له وما ميكن ان ينجز.

مع وزارة ملكافحة الفساد
تلحق بها كل املؤسسات
والدوائر الرقابية

■ ما الذي يحول اليوم دون احياء البحث يف ما
اقرتحه الوزير الراحل بيار الجميل ومن بعده
رئيس لجنة االشغال السابق محمد قباين من
تشكيل هيئة الدارة الكوارث وتجنب مخاطرها؟
□ مل نتجاهل هذه املشاريع ،وما استطيع قوله اننا
سحبناها العادة البحث فيها .اقرتاح النائب السابق
محمد قباين استنسخ اىل حد بعيد مرشوع الوزير
الراحل بيار الجميل بعناوينه االساسية واجرى
بعض التعديالت عليه .نحن اليوم يف صدد اعادة
البحث يف مرشوع الجميل االسايس ليكون لنا
قريبا مرشوعا متكامال اثبتت التطورات اننا نحتاج
اليه ،ليكون لبنان قادرا عىل مواجهة الكوارث يف
املستقبل .وسنضعه عىل الطاولة قريبا جدا ،علام
انني اسعى جديا اىل تحويله اىل مرشوع قانون
فيصبح امرا واقعا.
■ هل تؤمن بعمل اللجان التي يقال انها مقربة
املشاريع؟
□ انا ال اؤمن كثريا بعمل اللجان يف املطلق،

■ هل من خريطة طريق واضحة ملواجهة كوارث
مامثلة اذا حصلت مرة اخرى؟
□ هناك بعض الخطوات الجدية التي اتخذت
عىل االرض .حال االستنفار يف بعض املؤسسات
ما زالت قامئة ملواجهة اي طارىء .لكن اذا تكرر
ما حصل لن تكون مجدية وكافية .ما نحتاجه
يتلخص يف حكومة جديدة تتحمل كل مسؤولياتها
وموازنة كافية لرتميم البنى التحتية واصالح
ما خربته السنوات املاضية .كل البنى التحتية
تحتاج اىل اعادة نظر ،ورهاننا عىل املشاريع التي
اقرت يف مؤمتر "سيدر  ."1فقد لحظت الكثري
مام نطمح ونحلم به ،وما نراهن عليه ان تطبق
االجراءات التي اقرت يف هذا املؤمتر .هنا يجدر
بنا ان نتوقف عند اآللية التي تم التفاهم عليها
يف "سيدر  ."1كل قرش سينفق سيكون مراقبا من
ثالثة اطراف عىل االقل ،من الجهة املانحة دولة
كانت ام مؤسسة وصندوق النقد الدويل والدولة
اللبنانية .ما اخشاه ان ينجح البعض يف لبنان يف
اقناع املراقبني والخرباء الدوليني بأن يترصفوا عىل
الطريقة اللبنانية ،فكلهم برش.
■ اخريا ،ما الذي تقرتحه عىل مستوى املراحل
املقبلة املنتظرة ملنع تكرار ما حصل او التخفيف
من نتائجه السلبية عىل االقل؟
□ عىل املستوى القريب هناك خطة اقرت وهي
قيد التنفيذ ،وال ندري ما ستكون عليه النتائج اذا
تكرر ما حصل .اما عىل املديني املتوسط والبعيد،
فيجب ان تكون لنا حكومة كاملة االوصاف
الدستورية ،وبرامج واضحة تلحظ الحاجات
الحقيقية للبنان واللبنانيني ،ورهاين عىل ان تدار
املشاريع بعقلية جديدة .هذه العقلية متى
وجدت كافية حتام.
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