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إعالم

و«ت��رف�ي��ع م�لاك امل��ؤس�س��ة وف�ق��ًا للمادة
 116من املرسوم  ،»98/13537مستثنية
م ��ن اإلض� � � ��راب ع� �م ��ال االس �ت �ث �م ��ار ف��ي
معامل اإلنتاج ومناوبي التنسيق في
مديرية النقل واملناوبني في محطات
ال �ت �ح��وي��ل ال��رئ �ي �س �ي��ة .ورأت ال�ن�ق��اب��ة
أن «م ��ا ي �ح��دث ل�ل�م��ؤس�س��ة م�ن��ذ واح��د
وع� �ش ��ري ��ن ي ��وم ��ًا( ،ف � ��ي ظ � ��ل) ال �ص �م��ت
الرهيب والالمباالة لجميع املسؤولني
وال �س �ي��اس �ي�ي�ن»ُ ،ي �ح��دث ب��ال��غ ال �ض��رر
ب��امل��رف��ق ال �ع��ام ال �ح�ي��وي ،وي �ه��دد لقمة
عيش مستخدميه.
ف ��ي ظ ��ل «ال � �ن� ��أي ب��ال �ن �ف��س» ع ��ن أزم ��ة
ال �ك �ه��رب��اء ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �س �ي��اس��ي،
وت�س�ل�ي��م ال �ق��وى األم �ن �ي��ة ب��ال�ع�ج��ز عن
إنهاء تمرد املياومني السابقني ،و«رفع
امل�س��ؤول�ي��ة» م��ن ط��رف اإلدارة املعنية،
ي �ح��اول م�خ�ت��ار م�ح�ل��ة امل�ص�ي�ط�ب��ة في

ب �ي��روت ص��ائ��ب ك�ل��ش م�ت��اب�ع��ة مسألة
أع� � �ط � ��ال ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء .ي � �ق� ��ول ك� �ل ��ش إن
ح��اي��ك ط�ل��ب م��ن ف��ري��ق ال�ص�ي��ان��ة ال��ذي
ت��وج��ه م�ن��ذ أي ��ام إل ��ى م�ب�ن��ى امل��ؤس�س��ة
ّ
ال��رئ�ي�س��ي ل�ت�س��ل��م امل �ع��دات وال�ب�ض��ائ��ع
ال� �ل��ازم� � ��ة ل� �ص� �ي ��ان ��ة خ � �ط� ��وط ال� �ت ��وت ��ر
ال �ع��ال��ي ف��ي األون �ي �س �ك��و ،أن ي �غ��ادروا
امل �ب �ن��ى إن ه ��م ُس �ئ �ل��وا ع ��ن أس�م��ائ�ه��م؛
ألن ال � ��دخ � ��ول وال � � �خ� � ��روج م � ��ن م �ب �ن��ى
املؤسسة هو مسؤولية اإلدارة ،وليس
م �س��ؤول �ي��ة امل� �ي ��اوم�ي�ن .وي� � ��روي ك�ل��ش
أن امل�ي��اوم�ين السابقني س��أل��وا بالفعل
�دات
أف ��راد ال� ُف��ري��ق ع��ن أس�م��ائ�ه��م وامل �ع� ّ
سيخرجونها من امل�خ��ازن ،فنفذ
التي
الفريق تعليمات املدير العام وانسحب
فورًا .يستنتج كلش أن «هناك من يريد
أن تتفاقم األع �ط��ال» ليفرض معالجة
ش��ام�ل��ة ل�ل�أزم��ة .وري�ث�م��ا ت�ص��ل األم��ور
إلى املرحلة تلك ،تنقطع الكهرباء ملدة
خمس ساعات في األح�ي��اء البيروتية
امل � ��ذك � ��ورة م �ق��اب��ل ك ��ل س ��اع ��ة ت �غ��ذي��ة،
بحسب كلش.
«ال ات� � �ص � ��االت س �ي��اس �ي��ة ل� �ح ��ل أزم� ��ة
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء» ح� �ت ��ى اآلن ،ي � �ق� ��ول أح ��د
الوسطاء العاملني لحل األزمة ،مشيرًا
إل ��ى أن إدارة امل��ؤس �س��ة ت��ري��د «زي� ��ادة
ال �ض �غ��ط ،م ��ن أج ��ل ال �ت��وص��ل إل ��ى حل
للمسألة ك�ل�ه��ا» .ي ��روي امل �ص��در نفسه
أنه عمل على حل عبر مجلس الخدمة
املدنية ،يقضي بتوصل إدارة املؤسسة
ول�ج�ن��ة امل �ي��اوم�ين ال�س��اب�ق�ين إل ��ى رق��م
تسووي للشواغر في م�لاك املؤسسة،
ب��دل ذاك ال��ذي ج��اء ف��ي م��ذك��رة اإلدارة
إل��ى «مجلس ال�خ��دم��ة» ،وال��ذي ح��ددت
ف �ي��ه امل��ؤس �س ��ة ح��اج �ت �ه��ا م ��ن ال �ع �م��ال
ف ��ي ال �ف �ئ��ات ال��راب �ع��ة وم ��ا دون ب � �ـ879
م��وظ �ف��ًا .وأب� ��دى ال��وس �ي��ط ت�خ��وف��ه من
وجود إرادة سياسية تمنع أي تسوية
ألسباب تتعلق بتناتش الحصص من
«التوظيف االنتخابي» ف��ي املؤسسة.
إال أن م�ص��ادر مؤسسة كهرباء لبنان
ك � � � ��ررت أن � �ه� ��ا ال ت� �س� �ع ��ى إل � � ��ى زي � � ��ادة
ُ
الضغط ،فهي وموظفوها ه� ِّ�ج��روا من
ّ
مقار عملهم بسبب احتاللها من عمال
شركات مقدمي الخدمات ،وبالتالي ال
يجوز مطالبة اإلدارة باملرونة ،في حني
أن املتعنت ه��و م��ن يمنع ه��ذه اإلدارة
م ��ن ال� �ع ��ودة إل ��ى م�ك��ات�ب�ه��ا وم �م��ارس��ة
أعمالها.

سلسلة الرواتب في «كالم الناس»
فاتن الحاج
ل��م تكن مكاشفة اقتصادية ـ�ـ سياسية
ع�ل��ى ط��اول��ة ب��رن��ام��ج ك�ل�ام ال �ن��اس بني
نواب وممثلني عن الهيئات االقتصادية
وهيئة التنسيق النقابية ،كما أراده��ا
مرسال غانم ،ألن أيًا من الفريقني لم يكن
منفتحًا على االقتناع برأي اآلخر ،فيما
كانت الحلقة تعيد عمليًا النقاش إلى
النقطة الصفر ،وكأنه لم تمر  3سنوات
على ال�ت�ح��رك .ربما كانت مكاشفة مع
ال �ج �م� �ه ��ور ،إذ ف �ض �ح��ت م � ��رة ج��دي��دة
سطوة تجمع أصحاب الرساميل الذي
ً
كان متمثال في الحلقة برئيس جمعية
ّ
تجار بيروت نقوال الشماس .فالتجمع
«ال � �ن ��اف ��ذ» أظ � �ه ��ر ،وإن غ � ��اب ال �ك �ب��اش
مع هيئة التنسيق في املرحلة
املباشر ّ
امليدان وال يزال
في
يزال
ال
ه
أن
األخيرة،
ُ
ّ
ُيعلن أن «األم ��ر ل��ي» وأن�ن��ا «ن�ط��اع وال
ً
ّ
نطيع» وينصب نفسه بديال من الدولة
واألك�ث��ر حرصًا على سالمة االقتصاد
اللبناني .استعادة الخطاب التهويلي
جعلت أحد املعلمني يعلق على مواقع
التواصل االجتماعي «يا جماعة والله
ّ
تسمية حيتان امل��ال قليلة عليهم ،ألن
الحيتان رحيمة .هؤالء أسماك قرش أو
أسماك بيرانا تنهش من لحم الشعب
اللبناني».
لم يتوقف الشماس ،على مدار الحلقة،
عن محاولة أخذ قضية سلسلة الرتب
وال ��روات ��ب إل ��ى ال�ت�ه��ري��ج ،ف��ي م�ح��اول��ة
للتهرب من اإلضاءة على وجع الناس،
وس ��اه ��م م ��ع ال �ض �ي��ف ال �ث��ان��ي ال �ن��ائ��ب
غ��ازي ي��وس��ف ف��ي «تسخيف» التحرك
أمام الرأي العام .األخير طلب من هيئة
التنسيق النقابية أن تكون واقعية في
التعاطي مع ملف السلسلة ،الفتًا إلى
أن وزير التربية الياس بو صعب ّ
جرها
ّ
إل��ى التصعيد .وح��ذر من إف�لاس البلد
إذا ل��م تعالج األرق��ام ف��ي السلسلة .في
الواقع ،حاول يوسف ،بحسب املعلمني،
تضليل امل�ش��اه��دي��ن ،وخ�ص��وص��ًا حني
ت �ح��دث ع��ن ال��رات��ب ال�ت �ق��اع��دي للمدير
العام وعن بداية راتب املعلم في املرحلة
«األس��اس�ي��ة» ال��ذي يعينّ ف��ي ال��درج��ة 9
بحسب السلسلة التي أعدتها اللجنة

ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ف��رع �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ب��رئ��اس��ة
النائب جورج عدوان وليس في الدرجة
ّ
 ،15كما ق��ال ي��وس��ف .وع��ل��ق املعلمون:
«م �ع �ل ��وم ��ات غ � ��ازي ي ��وس ��ف م�غ�ل��وط��ة
وال ت ��زال ه��ي ه ��ي ،رغ ��م ال�ت��وض�ي�ح��ات
السابقة التي أعطيت له».
ن�ج��ح ال�ش�م��اس وي��وس��ف ف��ي اس�ت�ف��زاز
ج� �م� �ه ��ور امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ال � ��ذي � ��ن رأوا ف��ي
ال �ح �ل �ق��ة ف ��رص ��ة ل �ت �ص��وي��ب ال �ب��وص �ل��ة
عند بعض ال�ق��واع��د ال�ت��ي ف�ق��دت الثقة
بهيئة التنسيق ،عساها تعيد الزخم
إل��ى ال�ت�ح��رك ،وخ�ص��وص��ًا أن «ال�ص��راع
ت ��اري� �خ ��ي ب�ي��ن ال� �ش� �ع ��ب وال � �س� ��ارق�ي��ن،

التجمع «النافذ»
ال يزال في الميدان
بديال
وينصب نفسه ً
ّ
من الدولة

ول� � ��ن ي �ن �ت �ه��ي ب �ح �ل �ق��ة ت �ل �ف ��زي ��ون �ي ��ة».
وف� ��ي أث� �ن ��اء ع� ��رض ال �ب ��رن ��ام ��ج ،ان �ه��ال
«ال�ف��اي�س�ب��وك�ي��ون» ب �ع �ب��ارات ال�غ�ض��ب،
واص � � � �ف� �ي� ��ن ال � � �ش � � �م� � ��اس ب� � � �ـ«ال � � ��وق � � ��ح»
و«ال � � �ح � � �ق� � ��ود» و«امل � � � �ه � � � � ّ�رج» و«ف ��ال� �ت ��ة
أع �ص��اب��و» و«ي �ن��اق��ض ن�ف�س��ه» «وغ�ي��ر
متوازن».
استغربوا كيف يقول إن رئيس رابطة
أس��ات��ذة التعليم ال�ث��ان��وي ح�ن��ا غريب
ورئيس نقابة املعلمني نعمة محفوض
ّ
شوها سمعة األساتذة في لبنان ،وأن
ي��دع��و إل ��ى ت�ف�ع�ي��ل ال��رق��اب��ة ع�ل��ى أف ��راد
الهيئة التعليمية لكونهم ال يعملون
وال يذهبون إلى صفوفهم ،وأن يعطي
النقابيني دروسًا في التربية حني يقول
لهما إن «كالم التربويني يجب أن يكون
هادئًا».
الطامة الكبرى ،بالنسبة إليهم ،كانت
ف� ��ي آخ� � ��ر ال �ح �ل �ق ��ة ح�ي��ن رأى ي��وس��ف

ّ
وال� � �ش� � �م � ��اس أن � � � ��ه ال ي � �ج � ��وز ل �ل �ه �ي �ئ��ة
أن ت �ت �ك �ل��م ب� ��أرق� ��ام ت� �ت� �ج ��اوز امل �ط��ال��ب
امل �ب��اش��رة ب ��زي ��ادة ال ��رات ��ب .س ��أل ��وا :من
ي �ف �ع��ل ذل � ��ك؟ وي �ج �ي �ب��ون« :ن �ح��ن نملك
ال � �ص � ��ورة ال �ش ��ام �ل ��ة ل �ل �ه ��در وال �ف �س ��اد
واالن �ه �ي��ار االق�ت �ص��ادي ال ��ذي يوصلنا
إل �ي��ه ال�س�ي��اس�ي��ون ال �س��اع��ون للتمديد
ألنفسهم».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ب ��دا امل�ع�ل�م��ون راض�ي�ن عن
أداء غ��ري��ب وم�ح�ف��وض «ال �ل��ذي��ن عرفا
ك �ي��ف ي �س �ت �خ��دم��ان ال �ح �ج��ة ل �ل��رد على
أضاليل الهيئات االقتصادية وجميع
ال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ،ف ��ال� �ش� �ب ��اب ب� ّ�ي �ض��وه��ا
وم ��ا ق � ّ�ص ��روا» ،ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ر إح��دى
املعلمات الناشطات.
أث� �ن ��ى ال �ب �ع��ض ع �ل��ى م�ل�اح �ظ��ة غ��ري��ب
ف��ي ب��داي��ة ال�ح�ل�ق��ة ح�ي�ن رف ��ض الفصل
ب�ي�ن م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ووزي� � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ردًا على س��ؤال« :مسؤولية م��ن إعطاء
اإلفادات املدرسية؟» ،إذ اقترح أن يكون
هناك خياران للجواب :هيئة التنسيق
وال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي جمع
ال �ن �س ��ب ال� �ت ��ي ن ��ال �ه ��ا ك� ��ل م� ��ن ال ��وزي ��ر
وم �ج �ل ��س ال� � �ن � ��واب ،ل �ت �ص �ب��ح %67.3
ي �ح� ّ�م �ل��ون ال�س�ل�ط��ة امل �س��ؤول �ي��ة م�ق��اب��ل
 %32.7ي �ح� ّ�م �ل��ون امل �س��ؤول �ي��ة ل�ه�ي�ئ��ة
التنسيق.
املعلقون من املعلمني لم يكن لهم مآخذ
كبيرة على إدارة غ��ان��م للحلقة ،إال أن
بعضهم أخذ عليه قبوله بإعالن موقف
أح��د املتعاقدين ال��ذي بعث ل��ه برسالة
يقول فيها ملحفوضّ :
«طهر نيعك قبل
أن تحكي ع��ن امل�ت�ع��اق��دي��ن» ،وج��اء ذلك
محفوض للمتعاقدين،
ردًا على تناول
ّ
ّ
إال أنه عاد وأوضح أنه قصد عدم جواز
اح �ت �س��اب امل �ت �ع��اق��دي��ن ض �م��ن ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع �ن��د ال �ح��دي��ث ع ��ن ت��وزي��ع
ع��دد األس��ات��ذة إل��ى ع��دد التالمذة ،ففي
ذل ��ك ظ �ل��م ك �ب �ي��ر ،ال س�ي�م��ا أن ال�ب�ع��ض
لديه ساعة أو ساعتني .ورأى محفوض
أن ال �ط �ب �ق��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة ت �ت �ح �م��ل ك��ل
املسؤولية ،فهي التي ضحت بالطالب
وأخ��ذت البلد إلى الهاوية .وأش��ار الى
ً
أن هيئة التنسيق تعطي م�ث��اال راقيًا
ودي� �م ��وق ��راط� �ي ��ًا ل �ل �ط�ل�اب ،ل �ك��ون �ه��ا ل��م
تحرق دواليب ولم تقطع الطرقات.
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ألف مسافر

مل �ن��ع ان �ه �ي��ار ب �ع��ض ال � �ج � ��دران ،ع�ل��ى
أن ي�ص��ار الح�ق��ًا إل��ى تأهيل القاعات
ّ
والغرف إال أن األموال لم تتوفر» .من
جهتها تشكو مي زوجة منذر ،تعامل
الدولة مع أبسط األمور «طبعت وزارة
السياحة ملصقات عن بلدة حاصبيا
ت �ض��م ن �ب��ذة ع��ن ال �س��راي��ا ال�ش�ه��اب�ي��ة،
ع �ن��دم��ا اذه� ��ب إل ��ى ال� � ��وزارة ك��ل ف�ت��رة
ألخ ��ذ ك�م�ي��ة م��ن أج ��ل ت��وزي �ع �ه��ا على
ال �س �ي��اح ال��ذي��ن ي�ق�ص��دون�ه��ا ي�ت�ح� ّ�ول
األم � ��ر إل� ��ى ع �م �ل �ي��ة ش � �ح � ��اذة!» .ح�ج��ة
ال��دول��ة األساسية ه��ي أن القلعة ملك
خاص وبالتالي فإن عملية ترميمها
ت �ح �ت��اج إل� ��ى ات� �ف ��اق ��ات .ه� ��ذه ال�ح�ج��ة
ت�س�ق��ط ع �ن��دم��ا ت�ظ�ه��ر رغ �ب��ة امل��ال�ك�ين
الكبيرة بالحفاظ على تاريخ عائلتهم
ال� �خ ��اص وت ��اري ��خ ل �ب �ن��ان .ه � ��ؤالء ما
انفكوا يناشدون الدولة أن تنقذ هذا
ال�ص��رح وي�ع�ت��رف��ون أن دع��وت�ه��م هذه
ال تعني أنهم سيخرجون من القلعة
«عليهم أن يرمموها ونحن قاطنون
ف �ي �ه��ا ،ال ن��ري��د أن ن� �خ ��رج» ،ل�ت�ق��اط��ع
م ��ي ال �ح��دي��ث «م� �ن ��ذر روح � ��و م�ع�ل�ق��ة
ب��ال�س��راي مستحيل يطلع منها» .ما
تعتبره الدولة عائقًا هو على العكس
م �ي��زة ج ��اذب ��ة :أن ي � ��روي ل ��ك «أم �ي��ر»
ت��اري��خ «م�ن��زل��ه» وأج � ��داده ،م��ا يشكل
قيمة إضافية لتاريخية هذه القلعة،

كانت كلفة الترميم  6مليون دوالر أما اليوم فالكلفة أكبر بكثير (األخبار)
وهؤالء هم أفضل من يمكن أن يؤتمن
ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا .ت�ش�ي��ر ك ��ارال إل��ى
«وج� � ��ود ح �ل ��ول ع� ��دة ي �م �ك��ن ط��رح�ه��ا
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد إذا وض� ��ع م �ش��روع
ج��دي للترميم والتأهيل» .كذلك فإن
تنظيم السياحة إلى القلعة يمكن ان

ً
ً
ّ
يشكل دخ�لا مقبوال .منذ سنتني قام
امل �غ �ت��رب وائ ��ل ش �ه��اب ب �ش��راء القسم
األك �ب ��ر م ��ن ال �ط��اب��ق ال �ث��ال��ث ليصبح
مالك الحصة الكبرى في هذه القلعة.
الهدف من الشراء بنظر القاطنني هو
ّ
الشروع في عملية ترميم إال أنه حتى

ال �ي��وم ال ي ��زال ال �ه��دف غ�ي��ر م �ح��دد .ال
ي�خ��اف��ون على القلعة ط��امل��ا أن�ه��ا بيد
أفراد العائلة الشهابية ،تقول مي« :ال
أحد من الغرباء يشتري هنا .تأتينا
ع��روض��ات من أج��ل البيع لكن ال أحد
يبيع ل�خ��ارج العائلة» .ه��ذا ال�ق��رار لم
ينتج م��ن ع�ب��ث إذ أن ال�ت��اري��خ نفسه
ّ
علمهم أن ال يكرروا الخطأ ذاته .تروي
ّ
سهى ش�ه��اب أن «قلعة راش�ي��ا كانت
م �ل �ك��ًا ل�ل�ش�ه��اب�ي�ين وك ��ان ��وا ي�ق�ط�ن��ون
فيها ل�ك��ن ع�ن��دم��ا غ��ادروه��ا ل��م يتبق
فيها أحد فأخذتها الدولة».
ت ��اري ��خ آل ش �ه ��اب وت� ��اري� ��خ امل�ن�ط�ق��ة
بكاملها ال�ت��ي ُحكمت ف�ت��رات طويلة
م ��ن ه� ��ذه ال �ق �ل �ع��ة ،ف ��ي خ �ط��ر .ال��دول��ة
مطالبة على وج��ه السرعة ب��أن تنقذ
ه ��ذا ال �ت��اري��خ ال �ب��ال��غ األه �م �ي��ة .س��واء
كان ملكًا خاصًا أم ملكًا عامًا تنتفي
امللكية هنا ليسيطر التاريخ من أجل
أن يحافظ على املكان وذاك��رت��ه« .كنا
ح �ك��ام ل �ب �ن��ان ،ال أزال أح�ت�ف��ظ بمجد
جدودنا بصفتي أمير شهابي» هكذا
ينهي م�ن��ذر ح��دي�ث��ه لكنه ي�ص��ر على
ذك��ر شعار الشهابيني (األس��د ّ
املقيد
واألرنب الطليق) املحفور على مدخل
القلعة« :عندما يحكم الشهابي يكون
القوي ّ
مقيد والضعيف طليق ،وهذا
يرمز إلى العدالة».

هو عدد املسافرين من مطار بيروت
الدولي وإلىه في اليوم الواحد ،بحسب
وزير السياحة ،ميشال فرعون ،الذي
قال إن «سعة املطار بلغت ذروتها
في العام الجاري» ،إذ «شهد املطار
في األشهر األخيرة نموًا واضحًا
في حركة املسافرين ،بالتزامن مع
إجراءات أمنية استثنائية ،ما ّأدى
الى بعض التأخير الذي اشتكى منه
املسافرون» .رأى فرعون أن الواقع
املذكور «يدفعنا الى ضرورة البدء
بالتخطيط لتوسيع املطار أو إلنشاء
مطار آخر»ّ ،
مقدرًا ما تقوم بها وزارتا
ٍ
الداخلية واألشغال ومديرية الطيران
املدني من إجراءات في هذه الفترة
التي تشهد «ضغطًا استثنائيًا».
أوضح فرعون أن «أشهر حزيران
وتموز وآب شهدت زيادة بأكثر من
 %25من نسبة الوافدين مقارنة
بالعام املاضي ،ما يعني أنه يستوجب
االهتمام ومبادرة الحكومة إلى إجراء
إصالحات» ذات صلة.

