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متفرقات
املتضررون ّ
ّ
عما ينوي
أي��ام ،قبل أن يسأل
الرجل فعله .يومها ،ضاع الجواب ،أو أنه
«لم يكن يراد الوضوح فيه» ،تقول إحدى
امل�ه�ن��دس��ات ال�ق��اط�ن��ة ف��ي امل�ب�ن��ى .ل�ك��ن مع
ّ
م��رور األي ��ام ،ات�ض��ح األم��ر :ستولد عمارة
هنا .ثار األهالي «بهدوء» ،وخصوصًا أن
ثالثة أشخاص ،قبل هذا الرجل ،كانوا قد
فشلوا ف��ي الحصول على رخصة للبناء.
فكيف حصل هو على الرخصة؟
ي� �ق ��ول و.س .ف� ��ي «اع� � �ت � ��راف � ��ات» ي�ح�ت�ف��ظ
األه��ال��ي ب�ـ«ت�س�ج�ي��ل» م�ص� ّ�ور ع�ن�ه��ا ،بأنه
رش��ا امل�س��ؤول�ين ع��ن ال��رخ�ص��ة ب� �ـ« 30أل��ف
دوالر» ،وهو مستعد لدفع «خمسني أخرى
ل�ت�س��وي��ة خ��ري �ط��ة ج��دي��دة ت�لائ��م امل �ك��ان».
ه��ذا م��ا ينقلونه ع��ن ال�ت��اج��ر ال ��ذي زاره��م
إلب��راز «نياته الحسنة» .يضيف األهالي
أك �ث��ر م ��ن ذل ��ك ب �ك �ث �ي��ر .ي� �ب ��دأون ح��دي�ث�ه��م
م� ��ن األرض ال� �ت ��ي ال ت �ت �س��ع «ب��امل �ن �ط��ق»
ألكثر من «كابينة» ،يقولون .فعرضها ال
�ان م��ا إل��ى
ي�ت�ع��دى ال�ك�ث�ي��ر ،وي�ص��ل ف��ي م �ك� ٍ
«الالمساحة» .مع ذلك ،فاملساحة «كافية»،
ي� �ق ��ول ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ب �ل��دي��ة امل �ن �ص��وري��ة
الياس الحاج .وبما أنها كافية ،بدأ الحفر
ال ��ذي ن�ب�ش��ت م�ع��ه األس ��اس ��ات .ه �ن��ا ،لجأ
املتضررون إلى قاضي األمور املستعجلة.
يومها ،كلف القاضي الخبير زياد غنيمة
الذي خلص بنتيجة أنه «ال وجود لخطة
للقيام بالحفريات وال لخطة للتدعيم»،
استنادًا إلى خرائط الترخيص التي اطلع
عليها.
ه�ن��ا ،ب��دأ األه��ال��ي يكشفون «امل�خ��ال�ف��ات».
ف ��ي م �خ��ال �ف��ة أول � � ��ى ،ب �ع��د امل� �س ��اح ��ة ،ث�م��ة
م ��ا ي �ن� ّ�ص ع �ل �ي��ه ق ��ان ��ون ال�ت�ن�ظ�ي��م امل��دن��ي
(وم�ث�ل��ه امل�ح�ض��ر رق��م  1للمجلس األع�ل��ى
ل �ل �ت �ن �ظ �ي��م امل � ��دن � ��ي) ،ال� � ��ذي ع �ل ��ى أس ��اس ��ه
تعطى الرخصة ،وهو ما يسمى «التراجع
الخلفي» (الجهة الخلفية للبناء) .فبحسب
هذا املصطلح ،يفترض أن يكون «التراجع
الخلفي من ناحية الردميات بحدود ثالثة
أمتار» .وبحسب الخرائط ،جهة الردميات
ه ��ي «ال �ج �ه��ة امل �ت��اخ �م��ة ل� �ح ��دود امل �ب �ن��ى»

ستقوم العمارة الجديدة
فوق زيتونتين ،يقول
الساكنون إنهما
معمرتان
ّ

ال ��ذي يشكو أه�ل��ه ال �ض��رر؛ ف�م��ن املفترض
أن ي�ب�ت�ع��د امل� �ش ��روع  3أم� �ت ��ار ،غ �ي��ر أن ما
ي�ح�ص��ل ه �ن��اك ه��و أن ��ه ل��م ي �ت��راج��ع «م�ت�رًا
واح � �دًا» .وم��ا ي��زي��د ال�ط�ين بلة أن��ه «م�ن��ذ 3
ّ
أي ��ام ،وج��د ال �ط��وب��وغ��راف أن ل�ن��ا ف��ي ذم��ة
صاحب املشروع مترًا» .ويضاف إلى ذلك
املتر «متر آخر يعود إلى البلدية لتجميل
الطرقات ،إال أنها تنازلت عنه» .كذلك هناك
ما نسميه نسبة االستثمار السطحي التي
م��ن املفترض أال تتعدى  %50للبناء .أما
في الخرائط التي اطلع عليها املتضررون،
ف��ال �ب �ن��اء «م �ف �ل��وش ع �ل��ى ك��ام ��ل ال �ع �ق��ار».
وب�ح�س��ب اع �ت��راف��ات ال��رج��ل امل�س�ج�ل��ة ،مع
«البرطيل» ،صارت الـ.»%75« %50
وال � � �س � ��ؤال ه � �ن ��ا :ك� �ي ��ف اس �ت �ح �ص��ل ع�ل��ى
الرخصة من اتحاد البلديات ،وه��ي التي
استعصت على الثالثة الذين سبقوه؟
ي � �ق � ��ول امل� � �ت� � �ض � ��ررون إن � � ��ه ب ��امل� �ن� �ط ��ق م��ن
امل �ف �ت��رض أن «ي ��راع ��ى» ال �ت��راج��ع الخلفي
ُ
(أي نسبة ال �ت�لاص��ق) .وإل ��ى ذل��ك ت�ض��اف
خطة التدعيم ومدى وقوع النظر ،وسالمة
ً
البناء أوال وآخ �رًا .وعلى أس��اس قانونية
ت �ل��ك ال �ط �ل �ب��ات ،ت�ع�ط��ى ال ��رخ ��ص .ل �ك��ن ما
حصل أن الرخصة منحت ،رغم املخالفات
التي أثبتها الخبير املكلف من قبل قاضي
األم��ور املستعجلة زي��اد غنيمة .وبحسب
غنيمة ،فإن «الدراسة املقدمة غير محترفة

وع��ام��ل األم � ��ان ف�ي�ه��ا م �ف �ق��ود ،إذ ل��م ي��راع
ّ
في البناء احتمال ح��دوث ه��زة أرضية أو
ّ
تسرب مياه أو حتى مطر! واألرض ليست
م��ن ال �ن��وع ال �ص �خ��ري» .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
خ�ط��ة ال�ت��دع�ي��م« ،ف �ق��د اع�ت�م��د ال�ب �ن��اء على
ُ
خطة تدعيم مؤقتة ،تسمى «مبدأ نيلز»،
ع �ل ��ى ع �ك ��س «م � �ب� ��دأ إن� � �ك � ��ورز» امل �ط �ل��وب،
ال��ذي ّ
يشبك أرض�ي��ة املبنى ب��ال�ل��واق��ط ،أو
«الخوابير» بالتعبير الهندسي».
ثمة ما هو أخطر من ذلك .وبحسب الخبير
أيضًا ،فالخرائط تشير إل��ى «خطأ ف��ادح،
ه��و وق ��وع ال �ش �م��ال م �ك��ان ال� �ش ��رق» .خطأ
ً
ق��د ي�ب��دو س �ه�لا ،لكنه «ي�ش�ي��ر إل��ى غياب
ال �ت��دق �ي��ق» .وق ��د ان �س �ح��ب ال �ت�ل�اع��ب على
ت�ح��دي��د ال�ج�ه��ة الخلفية للمبنى ،بحيث
«ص��ارت ال��واج�ه��ة ه��ي واج�ه��ة املبنى ،97
فيما الجهة الخلفية ه��ي الجهة امل��وازي��ة
للطريق ،هربًا من التراجعات» .ول��م تنج
ال �ط��واب��ق ال�س�ف�ل�ي��ة أي �ض��ًا م ��ن ال �ت�لاع��ب،
إذ أش ��ار ال �ط��وب��وغ��راف إي �ل��ي م��ره��ج إل��ى
«وجود مخالفات تطاول مناسيب األرض
(ال�ش�ق�لات) وك��ذل��ك إظ�ه��ار ال �ح��دود» .فما
الذي حصل؟
أق �ف��ل ال�خ�ب�ي��ر ت �ق��ري��ره ،وب�ق�ي��ت ال��رخ�ص��ة
ع�ل��ى قانونيتها ،م��ع ك��ل ت�ل��ك امل�خ��ال�ف��ات.
وهي التي منحها اتحاد البلديات سابقًا.
وأك �ث��ر م��ن ذل ��ك ،ف�ق��د اس�ت�ي�ق��ظ ال�ق��اض��ي،
ال� � ��ذي أوق� � ��ف س ��اب �ق ��ًا ب � �ن� � ً
�اء ع �ل ��ى ت �ق��ري��ر
ال�خ�ب�ي��ر ال �ح �ف��ر ،ب��ان �ت �ظ��ار «ت�ح�س�ي�ن��ات»
ع� �ل ��ى ال � �خ� ��رائ� ��ط وخ � �ط� ��ة ت ��دع� �ي ��م وح �ف��ر
و ...و ...و ،ف��ي أح ��د ص�ب��اح��ات األس �ب��وع
امل��اض��ي وأص ��در ق ��رارًا ي�ق�ض��ي بالسماح
ب��اس�ت�ك�م��ال ال �ح �ف��ر ،ب�م��ا أن ��ه «ل ��م تحصل
أض��رار حتى اآلن والبناية لم تقع» .وهذا
ما دفع املتضررين إلى استئناف الدعوى.
وينتظر أن يحصلوا على جواب القضاء
األخ �ي ��ر ف ��ي غ �ض��ون ال �س��اع��ات أو األي ��ام
امل �ق �ب �ل��ة ،وه � ��ي «ال� �خ ��رط ��وش ��ة» األخ� �ي ��رة
للخائفني على حيا ٍة قد تصير ركامًا .أما
ص��اح��ب امل �ش��روع ،فمكمل ف��ي م�ش��روع��ه،
الذي سبق أن باعه على الخرائط.

األمن العام يفرج عن عبد اللطيف قبل موعد السفر
صباح اليوم ،ينطلق محمد عبد اللطيف إلى «األرض الجديدة».
الالجئ السوداني الذي كان من ّ
املقرر أن يفرج عنه األمن العام
في يوم سفره إلى الواليات املتحدة ،لينقله بنفسه من النظارة
إلى املطار ،عاد وأفرج عنه أول من أمس ،مانحًا بذلك عبد اللطيف
فرصة تحضير نفسه مع عائلته للسفر .وعبد اللطيف كان الالجئ
الوحيد الذي بقي محتجزًا من بني الثالثة عشر اآلخرين ،إذ كان
القرار باإلفراج عنه يوم سفره .لكن بالنسبة إلى أصدقائه الالجئني،
ّ
ّ
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
فإن ضغطهم على
هو ما أدى إلى اإلفراج عنه قبل موعد السفر.
(األخبار)

«سكانر» ّ
صينية في مستشفى حلبا الحكومي
ّ
دشن سفير الصني في لبنان ،وو
جيشان ،آلة سكانر حديثة ّ
مقدمة من
الصني إلى مستشفى الدكتور عبد
الله الراسي الحكومي في حلبا ،من
ضمن عدة آالت مماثلة وزعت على عدد
من املستشفيات الحكومية في عدد
من املناطق .وقال جيشان إثر جولته
في املستشفى« :لفتني أن هذا هو
املستشفى الحكومي الوحيد في هذه
املنطقة الذي تطال خدماته االستشفائية أكثر من  400ألف مواطن
يسكنون في عكار» .أما مدير املستشفى حسني املصري ،فقال إنه
«منذ افتتاح املستشفى عام  2006فهذه هي الهبة األولى التي تقدم
بهذا الحجم».

ماستر إعالم «اللبنانية» ليس مزحة؟
حضر أمس طالب املاستر ـ  2مهني صحافة إلى عمادة كلية
اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية على املوعد الذي ضربوه على
صفحتهم الفايسبوكية من أجل حسم قضية تسجيل رسائلهم.
لكن عميد الكلية د .جورج كالس لم يكن على املوعد« ،فالطالب
لم يطلبوا املوعد للقائه ،والكلية ال تزال مشغولة في إصدار نتائج
امتحانات الدورة الثانية» ،كما يقول .هكذا ،لم ينل الطالب أجوبة على
هواجسهم بشأن املوافقة على مخططات املشاريع التي يطرحونها
وتعيني األساتذة املشرفني عليها كي يباشروا في التحضير
للرسالة ،وخصوصًا ّأن الوقت بات داهمًا ،فاملهلة تنتهي في نهاية
السنة .ينفي كالس في اتصال مع «األخبار» أن يكون هناك أي
عمل ارتجالي في ما يخص القضايا األكاديمية في الكلية ،مؤكدًا ّأن
واجباتنا تقضي بدعوة الطالب إلى لقاء لتنسيق مشاريع الرسائل،
وهذا األمر سيحدث فور االنتهاء من األعمال اإلدارية املتعلقة
باالمتحانات .وسيتم ،بحسب العميد ،اختيار من يحق له أن يقدم
الرسالة« ،فهناك معايير أكاديمية صارمة ،والقصة مش مزحة.
والدليل أن هناك  12طالبًا فقط من أصل  183سجلوا رسائلهم منذ
 3سنوات ناقشوا حتى اآلن» .وأكد الرجل إعادة النظر في املهل
القانونية التي يحددها املرسوم  2225بـ  12شهرًا ،وفق املصلحة
األكاديمية ونظرًا إلى الظروف اإلدارية القاهرة ،من دون أن يحدد
الفترة املمددة للعام الجامعي.
(األخبار)

«ألف» تدين اعتداءات شرطة مجلس النواب
دانت منظمة «ألف ـ ّ
تحرك من أجل حقوق اإلنسان» االستخدام
املفرط للقوة التي لجأ إليها الجيش اللبناني وشرطة املجلس النيابي
ملنع املواطنني من االحتجاج أمام مجلس النواب ،في إشارة إلى
ّ
تحركي «الحملة الوطنية لإلصالح االنتخابي» وجمعية «شمل».
ّ
ودعت املنظمة في بيان وزعته أمس الحكومة اللبنانية إلى «فتح
تحقيق مستقل ونزيه وفوري في هذه االعتداءات الوحشية
ومحاسبة املسؤولني عنها».

عائالت بريح :للعودة على قواعد شفافة
رأى ممثلون عن العائالت املقيمة في بلدة بريح الشوفية ،إثر اجتماع
عقدوه أمس أن «املساعي التي بذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان والبطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي والنائب
وليد جنبالط ،لم تكن يومًا إال في إطار إعادة البناء وترسيخ صيغة
العيش املشترك» .واعتبروا في بيان ّ
وزعوه أمس أن «العودة الكريمة
ألهلنا املقيمني خارج البلدة يجب أن ال تتم تحت عناوين تستحضر
ماض بغيض وقعنا في حبائله ،بل على قواعد شفافة».
جزءًا من
ٍ

