مجتمع

السبت  10أيلول  2011العدد 1508

متفرقات

قضية

النفايات تتراكم في يحمر الشقيف

من اعتصام سابق ملتعاقدين آخرين مع «الشؤون» (أرشيف)

ّ
االجتماعية» إلى القضاء قريبًا
متعاقدو «الشؤون

«األسر األكثر فقرًا» يفقر الشباب
هل هو ٌ
«هدر لألموال العامة»،
ٌ
أم «خيبة من اإلدارة العامة»؟
ما هي التسمية التي يمكن أن
تطلق على الخالف القائم حاليًا
بني وزارة الشؤون االجتماعية
و 330شابًا تعاقدوا معها،
ويطالبون اليوم بمستحقات
تضمنها العقود الواضحة،
بينما يرى ّالوزير وائل أبو
فاعور ،متسلحًا برأي شفهي
من ديوان املحاسبة ،أنهم ال
يستحقونها؟
مهى زراقط
ع�ن��دم��ا ت �ق� ّ�دم  330ش��اب��ًا إل��ى ال�ت�ع��اق��د مع
وزارة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ،ف ��ي إط ��ار
برنامجها اإلص�لاح��ي ال��ذي ت�ع� ّ�ول عليه
ُ
ل �ل �ح� ّ�د م��ن ال �ف �ق��ر ،ط �ل��ب م�ن�ه��م ال�خ�ض��وع
ل � � ��دورات ت��دري �ب �ي��ة إل ��زام� �ي ��ة .ب �ع��ض ه��ذه
الدورات تقني ،وبعضها اآلخر اجتماعي
ه ��دف ��ه ت �ع �ل �ي �م �ه��م ع �ل��ى ك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل
م ��ع ال �ع��ائ�ل�ات ال �ف �ق �ي��رة .ذل ��ك أن ب��رن��ام��ج
ال � ��وزارة ال ��ذي ت�ع�م��ل ع�ل�ي��ه ب��ال�ت�ع��اون مع
البنك ال��دول��ي ومكتب التعاون اإليطالي
والوكالة الكندية للدعم الدولي ،يستهدف
األسر األكثر فقرًا في لبنان.
ل�ك��ن ي �ب��دو أن أح� �دًا ل��م ي �ب��ادر إل ��ى إج ��راء
دورات م �م��اث �ل��ة ل�ل�ق� ّ�ي�م�ين ع �ل��ى ال � � ��وزارة.
ّ
فيعلمهم أص��ول ال�ت�ع��ام��ل ،وحساسيته،
م ��ع ش � ّ�ب ��ان «ي �ح �ت��اج��ون إل� ��ى  500دوالر
ش�ه��ري��ًا» ك�م��ا ق��ال ل�ه��م م�س�ت�ش��ار ال��وزي��ر،
مضيفًا بالطبع« :لوال حاجتكم ملا وافقتم
على العمل بهذا الراتب ،وأنتم من حملة
اإلجازات»!!! وحسنًا فعل مستشار الوزير
عندما أض��اف ال�ع�ب��ارة األخ �ي��رة ،ألن هذا
يعني أن��ه ي�ع��رف وض��ع س��وق ال�ع�م��ل في
لبنان .الذي كشفته أخيرًا باألرقام نتائج
برنامج « »milesالذي ّ
أعده البنك الدولي
(أيضًا) بالتعاون مع وزارة العمل ،وفيه
أن نصف القوى العاملة عاطلة من العمل،
وأن معدالت البطالة األعلى هي ضمن فئة
ّ
متخرجي الجامعات.
ي �ع��رف ال �ق� ّ�ي �م��ون ع�ل��ى ال � ��وزارة إذًا وض��ع
الشباب ،لكنهم ال يترددون في استخدام
ّ
ه ��ذه امل �ع��رف��ة ل �ـ«ي �ه��ت��وا» ب �ه��ا م�ت�خ� ّ�رج��ي
ً
الجامعات ال��ذي��ن «وج ��دوا ع�م�لا» .رض��وا
بالـ  500دوالر ،وه��م ال ينكرون حاجتهم
إل ��ى ه ��ذا امل �ب �ل��غ امل �ت ��واض ��ع ،ب��دل �ي��ل أن�ه��م
ق�ص��دوا مكتب ال��وزي��ر للمطالبة ب��ه ،كما
ق�ص��دوا مكاتب رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ،رئيس
مجلس النواب ووزي��ر الصحة ...من دون
ج��دوى .ولم يعد أمامهم اليوم إال أمرين:
ّ
االع �ت �ص��ام ،أو ال�ق�ض��اء .ال �ح��ل األول ي��راه
ّ
القيمون على ال ��وزارة «زع��رن��ة سبقناكم
ّ
إل � �ي � �ه � ��ا»!!! ك� �م ��ا ق� �ي ��ل ل� �ه ��م أي � �ض� ��ًا .ال� �ح ��ل

ّ
الثاني ،أي القضاء ،ي��راه الشباب «الحل
الوحيد الذي تدفعنا إليه ال��وزارة ،والذي
سيجعلها تعطينا أكثر مما نطالب به،
ما يعني املزيد من هدر أم��وال الدولة ألن
ّ
تعسفها ف��ي اس�ت�ع�م��ال سلطتها ه��و ما
ّ
يدفعنا للجوء إلى التقاضي».
لكن قبل الوصول إلى االعتصام والقضاء،
ما هي قصة هؤالء الشباب؟
ه � ��م م � ��ن ح �م �ل ��ة اإلج � � � � � ��ازات ال �ج ��ام �ع �ي ��ة،
وبعضهم يحمل ش�ه��ادات ف��ي ال��دراس��ات
ال�ع�ل�ي��ا .ق ��رأوا إع�ل�ان��ات ع��ن ح��اج��ة وزارة
الشؤون االجتماعية إل��ى التعاقد مع من
يحملون كفاءاتهمّ .
تقدموا إل��ى الوظيفة
ّ
امل ��ؤق �ت ��ة ،ول� �ك ��ل دواف � �ع� ��ه .م �ن �ه��م م ��ن ك��ان
يحتاج إل��ى ّ
أي وظ�ي�ف��ة ،منهم م��ن اختار
دوامًا يناسبه ألنه يتابع دراسته فتخلى
عن وظيفته والتحق بهم ،ومنهم من وجد
ً
فيها مدخال إل��ى «ال��دول��ة» ،فتخلى أيضًا
ع� ّ�ن وظيفة ل��م تكن تعجبه والتحق بهم.
وق� �ع ��وا ع �ق �دًا ي �م �ت� ّ�د ع �ل��ى  13ش �ه �رًا ي�ب��دأ
العمل به في  1كانون األول  .2010وورد
حرفيًا في العقد «ح� ّ�ددت م��دة ه��ذا العقد
بثالثة عشر شهرًا تبدأ اعتبارًا من األول
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«فتوى» ديوان
المحاسبة

يؤكد الوزير وائل أبو فاعور (الصورة)
ع ��دم أح �ق �ي��ة امل �ت �ع��اق��دي��ن ف��ي ت�ق��اض��ي
م�س�ت�ح�ق��ات�ه��م ب �م �ف �ع��ول رج �ع��ي ط��امل��ا
أن�ه��م ل��م ي�م��ارس��وا أعمالهم خ�لال هذه
امل��دة ،ويبني ق��راره ه��ذا على استشارة
شفهية م��ن دي ��وان املحاسبة .لكن أبو
ف��اع��ور ،ال يغلق ال�ب��اب تمامًا ف��ي وجه
امل �ط��ال��ب ،ك��اش �ف��ًا أن رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
نجيب ميقاتي راج �ع��ه ف��ي ه��ذا امل�ل��ف،
لذلك «إذا رغبت الحكومة في أن تقرر
ّ
فلتقرره مجتمعة» .وعما
شيئًا بشأنه
ّ
إذا ك� ��ان س �ي �س �ت��رد امل �ب �ل��غ م ��ن ال��ذي��ن
تقاضوه ،قال إنه لم ّ
يقرر ذلك بعد «ألن
هذا يعني أن أطلب استشارة خطية من
ديوان املحاسبة ،وهذا ما لم أفعله بعد»!
الغريب أن الوزير السابق سليم الصايغ
ال ي�ج��د مشكلة ف��ي األم ��ر ،ف�ـ«ال�ق��ان��ون
واض� ��ح» ،راف �ض��ًا إض��اف��ة امل��زي��د «ل�ع��دم
الرغبة ف��ي ال��دخ��ول ف��ي س�ج��ال م��ع أبو
فاعور».

ك��ان��ون األول  .»2011وك� ��ان ي �ف �ت��رض أن
يلتحق امل�ت�ع��اق��دون بنحو  70م��رك �زًا من
مراكز الخدمات اإلنمائية التابعة للوزارة
في مختلف املناطق اللبنانية .لكن الوزارة
ل��م تستدعهم ف��ي ال �ت��اري��خ امل �ح� ّ�دد ،علمًا
بأنهم ك��ان��وا موجودين دائ�م��ًا .يراسلون
الوزارة ،يهاتفونها ،يقصدونها ،ويتلقون
م��ن منسقي امل �ش��روع رس��ائ��ل إلكترونية
ت��ؤك��د االس�ت�م��رار ف��ي التعاقد واملحافظة
على حقوقهم .ويفيد مضمون املراسالت
م��ا ي��أت��ي« :حقوقكم محفوظة منذ إتمام
االت �ف��اق ،ن��واج��ه م�ش��اك��ل تقنية ون�ح��ن ال
ن� ��زال م�ل�ت��زم�ين ب �ب �ن��ود ال �ع �ق��د ون�ت��ائ�ج��ه،
فما عليكم سوى االنتظار أسبوعًا آخر».
وت ��أك� �ي� �دًا ل �ح �ف��ظ ال� �ح� �ق ��وق ،ي � ��رد ف ��ي ف��ي
رسالة إلكترونية إلى املتعاقدين ،بتاريخ
 15ح ��زي ��ران ال �ف��ائ��ت ،م��ن م �ن� ّ�س��ق امل� ��وارد
ال�ب�ش��ري��ة وال �ع �م��ل امل �ي��دان��ي ف��ي امل �ش��روع
ف ��ؤاد ب��ول� ّ�س اآلت ��ي «ف ��ي ن�ه��اي��ة األس �ب��وع
الفائت ،وقعت وزي��رة امل��ال ّ
(ري��ا الحسن)
ع �ل��ى أم� ��ر إح ��ال ��ة امل �ب��ال��غ امل� ��رص ��ودة لكم
ً
وبناء عليه فقد بات
عبر موازنة ال��وزارة،
واج �ب��ًا ت��أم�ين امل�خ�ص�ص��ات دف�ع��ة واح��دة
لجميع املتعاقدين نهاية الشهر الجاري
وبمفعول رجعي عن الفترة الكاملة التي
تلت تاريخ توقيع العقد».
وعلى الرغم من أن املتعاقدين ال يصفون
ع� �ق ��ده ��م ال � �ق ��ان ��ون ��ي ب� ��أن� ��ه ع� �ق ��د إي� �ج ��ار
خ ��دم ��ة ،ك �م��ا ي �ص �ف��ه دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة،
ال � � ��ذي ي ��أخ ��ذ ال � ��وزي � ��ر وائ � � ��ل أب � ��و ف ��اع ��ور
ب��رأي��ه (راج ��ع اإلط ��ار) .ف��إن امل ��ادة  634من
قانون املوجبات والعقود تنص على ما
ي��أت��ي« :م��ن ال�ت��زم القيام بعمل أو بخدمة
ول ��م ي�ت�م�ك��ن م��ن إت�م��ام�ه��ا ب�س�ب��ب يتعلق
ّ
بمستأجره ،يحق له أن يتقاضى كل األجر
ال��ذي وعد به إذا كان قد بقي على ال��دوام
ّ
تصرف املستأجر ولم يؤجر خدمته
قيد
ّ
لشخص آخ � ��ر .»...وف��ي ك��ل األح � ��وال ،فقد
تقاضى ع��دد م��ن ال��ذي��ن التحقوا بالعمل
املستحقات بمفعول رج�ع��ي ع��ن األش�ه��ر
ال�ت��ي ل��م يعملوا خاللها .لكن أب��و فاعور
ت��راج��ع ع��ن االس�ت�م��رار ف��ي ال��دف��ع ،معتبرًا
أن ف��ي ه ��ذا األم ��ر «ه� ��درًا ألم� ��وال ال��دول��ة»
ّ
يتحمل ضميره ه��ذا األم��ر» وف��ق ما
و«ال
نقله مستشاره إلى الشباب الذين قصدوا
مكتبه.
امل �ت �ع ��اق ��دون ال ��ذي ��ن ت� �ح � ّ�رك ��وا ل�ل�م�ط��ال�ب��ة
بحقوقهم ،راف�ض�ين مقولة ّ
القيمني على
ال � ��وزارة إن �ه��م ي��ري��دون ت�ق��اض��ي امل ��ال من
دون ت�ع��ب ،أو إن�ه��م «ك��ان��وا يمصمصون
ّ
امل��ت��ة» ك�م��ا ق�ي��ل ل�ه��م أي �ض��ًا ،ألن «بعضنا
ّ
ت��رك عمله وال �ت��زم م�ع�ه��م» ،ص��دق��وا حجة
ّ
يتحمل صرف هذه األموال
الوزير بأنه ال
ل� �ه ��م ،ف� � �ب � ��ادروا إل � ��ى ت �ق ��دي ��م ال �ن �ص��وص
ال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي ت��ؤك��د حقوقهم م��ن دون
نتيجة .هذه النصوص سيحملونها إلى
القضاء قريبًا ...ربما يعتصمون قبل ذلك،
ف��ي خ�ط��وة أخ �ي��رة .ي�ك�ش�ف��ون أن�ه��م تلقوا
ع��روض��ًا ب�ح�ل��ول وس�ط�ي��ة ،ك��أن ي�ت�ن��ازل��وا
ع��ن ح�ق�ه��م م�ق��اب��ل ت�ج��دي��د ال �ع �ق��ود لسنة
إضافية «ملاذا نوافق وقد ضاعت سنة من
عمرنا ونحن ننتظر؟».

يعاني أهالي بلدة يحمر الشقيف من تراكم النفايات في الحاويات
وتكدسها على جانبيهما ،وفيها نفايات ناجمة عن ذبح
والبراميل ّ
اللحوم ،ونفايات منزلية مختلفة ،تؤدي مع ارتفاع حرارة الطقس إلى
فضال عن أنها أصبحت خالل الليل
انبعاث الروائح الكريهة منها،
ً
مرتعًا للكالب الشاردة والقطط ومصدرًا النبعاث الذباب والحشرات،
يمثل خطرًا بيئيًا وتهديدًا للصحة والسالمة العامة .ونقل مراسل
ما ّ
الوكالة الوكنية لإلعالم عن األهالي أنهم راجعوا البلدية مرارًا ،التي
بدورها أحالت املوضوع على اتحاد بلديات الشقيف الذي تتباطأ
شاحناته في نقل النفايات من البلدة لعدم وجود مكب لتصريفها.
وناشد األهالي البلدية واالتحاد العمل على نقل النفايات من الشوارع
واألحياء بعدما باتت مصدرًا للمرض ،ملوحني بالتصعيد والسلبية إن
لم َّ
تلب مطالبهم البيئية ،وبالتوجه الى محافظ النبطية القاضي محمود
املولى لتقديم شكوى ضد هذا االستهتار بصحتهم وسالمة أوالدهم.

اكتشاف نفق جديد تحت املاء في جعيتا
أعلنت شركة «ماباس ـــــ لبنان»
اكتشاف نفق جديد تحت املاء في
مغارة جعيتا وصالة تحت املاء مع
مجرى مياه جديد .رئيس الشركة،
نبيل حداد أعلن هذا االكتشاف في
مؤتمر صحافي ،عقده أمس ،في صالة
مسرح مرفق جعيتا السياحيُ ،محاطًا
بالفريق اللبناني للغطس املؤلف من
جو خوري ،جوزيف شربني وحبيب
حداد ونجيب نجيب .وقال حداد إنه منذ عام  2004يجري فريق
من الغطاسني اللبنانيني املتطوعني تجارب عديدة الكتشاف دهاليز
مائية في مغارة جعيتا بمواكبة فعالة من إدارة املغارة ،حيث عثر
على معبر مائي أثار الفضول العلمي للتعرف إليه ،وقد تطلب األمر
جهودًا مضنية واستخدام تقنية حديثة مكلفة للنفاذ عبر املمر ،إلى
ّ
حيث انكشفت صالة جديدة» .وأضاف« :تمكنا ألول مرة في الشرق
األوسط من وضع خريطة ثالثية األبعاد لهذا الجزء املكتشف
تحت املاء ،والتصوير الجوفي يمثل سبقًا علميًا في تسجيل أول
فيلم ألعماق مكتشفة داخل مغارة في ّ الشرق األوسط» .ورأى أن
«الجهود التي بذلها الفريق اللبناني تمثل تحديًا وتجاوزًا للخبرات
األجنبية في اكتشاف العالم الجوفي للمغاور خاصة تلك املغمورة
باملياه»ّ .
وشدد حداد على أن «هذا العمل هو بحث علمي بحت لن
يتحول إلى وجه سياحي».

مندوبو «اللبنانية» يناقشون سلسلة الرتب والرواتب
دعا رئيس مجلس املندوبني في رابطة األساتذة املتفرغني في
الجامعة اللبنانية املندوبني إلى عقد جلسة استثنائية ،العاشرة من
صباح األربعاء املقبل ،في مقر الرابطة ـــــ بئر حسن .وتناقش الجلسة
موضوع سلسلة الرواتب املقدمة من الرابطة إلى وزير التربية والتعليم
العالي واتخاذ التوصيات بشأنها.

حريق في بلدة معركة
ّ
شب ،أمس ،حريق كبير في الجانب الغربي لبلدة معركة للمرة الثانية
في غضون ثالثة أيام ،وأتت النيران على أكثر من عشر دونمات من
األراضي املزروعة باألشجار املثمرة واألعشاب اليابسة.
وعمل الدفاع املدني وأهالي البلدة على إهماد الحريق الذي استمر
ألكثر من ساعتني.

تدشني طريق باتوليه الرئيسية بتمويل إيطالي
احتفلت بلدية باتوليه (قضاء صور) ،برعاية قائد الكتيبة اإليطالية
األولى العقيد سيفانو دي سارا ،بتدشينها مع مكتب التعاون املدني
ـــــ العسكري التابع للقوة اإليطالية العاملة ضمن إطار القوة الدولية
املوقتة في الجنوب «اليونيفيل» مشروع تأهيل الطريق الرئيسية للبلدة
بهبة بلغت كلفتها اإلجمالية  30ألف يورو .يبلغ طول الطريق  800متر
بعرض  4أمتار ،وهي تربط باتوليه ببلدة دير قانون النهر .وقد شكر
رئيس بلدية باتوليه عبد الرؤوف فرحات ،الجهود التي تبذلها القوة
اإليطالية في الجنوب ،منوهًا باإلنجازات العديدة للجنود اإليطاليني
في بلدة باتوليه خصوصًا ،وفي منطقة صور عمومًا ،والفتًا إلى
«أن املشاريع التي أنجزتموها في بلداتنا ّ
تعبر عن قدرتكم الكبيرة
على تحديد حاجات السكان املحلينيّ ،
وتعبر أيضًا عن مدى سهولة
انخراطكم في مجتمعنا وفي بيئتنا»ّ .قدم في ختامه فرحات دروعًا
ّ
تقديرية للضباط اإليطاليني.
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