مجتمع واقتصاد 7
االثنين  13تشرين األول  2014العدد 2417

متابعة
فراس أبو مصلح
تجاوزت مدة إقفال عمال «الكهرباء»
املـ ـي ــاوم ــن س ــاب ـق ــا مل ـب ـنــى املــؤس ـســة
امل ــرك ــزي وال ـع ــدي ــد م ــن دوائ ــره ــا في
امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـشـ ـه ــري ــن ،ف ـي ـم ــا ت ـل ـت ــزم
األطراف املعنية بحل األزمة التحفظ
عـلــى مـضـمــون الـتـســويــة السياسية
ُ
التي يجري إنضاجها ،وفيما تشير
األجواء إلى قرب التوصل إلى صيغة
ل ـل ـحــل ،ت ـب ــرز م ـع ـط ـيــات ع ــن الـصـيــغ
املطروحة إلــى العلن ،يؤكد معنيون
صحة بعضها ،ويضعها آخرون في
سياق «حرب الشائعات» ،أو في إطار
«جس النبض».
ينفي مصدر نيابي معني بمساعي
الحل أن تكون «املناصفة الطائفية»
فـ ــي ت ـث ـب ـيــت مـ ـي ــاوم ــن س ــاب ـق ــن فــي
م ـ ــاك م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان قــد
ُ
طرحت كشرط لزيادة عدد الوظائف
امل ـخ ـص ـصــة ل ـهــم ف ــي امل ــؤس ـس ــة .هــذا
تنفي الشركات
طلبها فسخ
عقودها مع
«كهرباء لبنان»
(مروان طحطح)

«حرب الشائعات»
تطوّق المياومين
القــوى السياســية ،التــي تتفــاوض علــى
حــل ألزمــة مياومــي «الكهربــاء» الســابقين،
تــرى أن إطــاع الــرأي العــام علــى مضمــون
«الطبخــة» التــي تعدهــا ،بمــا فــي ذلــك أصحاب
يعطــل مســاعيها «الحميــدة» ،اال ان
الشــأنّ ،
هــذه القــوى تتبــادل ،علــى مــا يبــدو ،رســائل
«جــس النبــض» ،عبــر بــث شــائعات مختلفــة،
مقدمــي الخدمــات
منهــا ان شــركتين مــن ّ
تقدّمتــا بطلــب فســخ عقديهمــا

المعنيون الفعليون
خارج عملية التسوية السياسية
النفي جاء على الرغم من ان الخطاب
ّ
«ال ـع ــون ــي» ي ــرك ــز ع ـلــى ه ــذا ال ـشــرط،
ّ
وه ـن ــاك تـعـيـيـنــات عـ ــدة ف ــي وظــائــف
شتى جــرى تعطيلها سابقا بسبب
اعتبار «األح ــزاب املسيحية» أنها ال
تــؤمــن ش ــرط امل ـنــاص ـفــة .ف ــي املـقــابــل،
ي ــؤك ــد مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع فـ ــي مــؤس ـســة
ُ
ً
الكهرباء أن «املناصفة» طرحت فعال
فـ ــي «الـ ــوسـ ــاطـ ــة بـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ب ــري
والعماد عون»؛ ونقلت «وكالة األنباء
امل ــرك ــزي ــة» ،ان وف ــدا مــن «امل ـيــاومــن»
زار رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي نبيه
بـ ــري ،و«أك ـ ــد ل ــه االس ـت ـع ــداد للقبول
ب ــ(ت ـث ـب ـي ــت) أي عـ ــدد م ــن امل ـي ــاوم ــن
(فــي مــاك مؤسسة الكهرباء) يرتكز
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـنـ ــاص ـ ـفـ ــة بـ ـ ــن امل ـس ـي ـح ـي ــن
واملـسـلـمــن ،وتسهيل تثبيتهم عبر
ّ
تخولهم الـنـجــاح» ،اال ان
امتحانات
أح ــد أع ـضــاء «لـجـنــة متابعة العمال
املـ ـي ــاوم ــن» ن ـف ــى ان تـ ـك ــون الـلـجـنــة
مستعدة لقبول تثبيت «أي عدد» ،بل
هي تمنت زيــادة العدد الــذي حددته

ً
امل ــؤسـ ـس ــة ( 897عـ ــامـ ــا) لـيـتـطــابــق
م ــع ان ـت ـظ ــارات امل ـي ــاوم ــن ،ك ـمــا نفى
عـلـمــه ب ـطــرح «امل ـنــاص ـفــة» ،موضحًا
أن ال ـل ـج ـن ــة ن ـف ـس ـهــا غ ـي ــر مـنـخــرطــة
مـبــاشــرة بعملية الـتـســويــة الـجــاريــة
بني األطرف السياسية املعنية! وهذا
ما ّ
صرح به ايضا مصدر مسؤول في
ادارة املؤسسة ،اذ قال لـ»االخبار» ان
االدارة لــم تـطـلــع عـلــى اي طــروحــات
للحل.
وك ــان ــت «وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء امل ــرك ــزي ــة»
ق ــد ن ـق ـلــت ع ــن مـ ـص ــادر أن شــركـتــي
 KVAو« NEUت ــرغـ ـب ــان فـ ــي فـســخ
ع ـق ــد ال ـع ـم ــل م ــع إدارة ال ـك ـه ــرب ــاء»،
ُ
وأن األخ ـي ــرة «ت ـج ــري ات ـص ــاالت مع
ش ــرك ــة ( Butecالـ ـت ــي ب ـق ـيــت بـمـنــأى
عن تعطيل «املـيــاومــن») للبحث في
إمـكــانـيــة أن ُيـعـهــد إلـيـهــا كــامــل ملف
ّ
مقدمي الـخــدمــات» .بحسب الوكالة،
ف ــ»بــان ـق ـضــاء ي ــوم ال ـســابــع ع ـشــر من
ال ـجــاري ،تنتهي مهلة الستني يومًا
الـتــي ت ـخـ ّـول ال ـشــركــات فـســخ عقدها
مع املؤسسة من دون دفع أي غرامة»،
بحسب الـعـقــد امل ـبــرم بــن الجانبني.
مـ ـ ـص ـ ــادر امل ــؤسـ ـس ــة ت ـن ـف ــي تـلـقـيـهــا
أي طـلــب بـفـســخ الـعـقــد ،وكــذلــك نفى
م ــدي ــر ش ــرك ــة  KVAم ــاه ــر عـيـتــانــي
لـ»األخبار» أن تكون شركته في هذا
ال ـ ـ ـ ــوارد ،واضـ ـع ــا ال ـخ ـب ــر ف ــي س ـيــاق
«حرب الشائعات» ،موضحًا أن العقد
يـعـطــي املــؤس ـســة ال ـح ــق بـفـسـخــه ،ال
ال ـع ـك ــس .غ ـيــر أن م ـص ــدر م ـط ـلــع في
«ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان» ي ــوض ــح أن الـعـقــد
يـعـطــي ال ـش ــرك ــات ح ــق ط ـلــب الـفـســخ
بعد مرور ستني يومًا على منع «قوة
قــاهــرة» الشركات من أداء واجباتها
التعاقدية ،وأن شركة  KVAحاولت
ً
ف ـعــا االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذا ال ـب ـنــد في
ال ـع ـق ــد ،غ ـيــر أن امل ــؤس ـس ــة أوض ـحــت
أن ــه ال يمكن اعـتـبــار ال ـظــرف الحالي
(تـ ـم ــرد امل ـي ــاوم ــن ال ـس ــاب ـق ــن) «ق ــوة
قاهرة» ،ذلك أن الشركتني املذكورتني
ل ــم ت ـتــوق ـفــا ع ــن ال ـع ـم ــل ت ـم ــام ــا ،وان
امل ـي ــاوم ــن ع ـم ــال لــدي ـه ـمــا .واوضـ ــح
امل ـ ـصـ ــدر أن الـ ـش ــرك ــة أعـ ـلـ ـن ــت ح ــال ــة
«القوة القاهرة» لتحمي نفسها تجاه
الشركات األخرى ،التي تتعامل معها،
كتلك املزودة للنفط والبضائع!

مساحات خضراء

الحديقة العامة في صيدا :ع الوعد يا كمّون
وفيق الهواري
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن ال ـ ـ ــوع ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـط ـع ـت ــه
رئيسة مؤسسة الـحــريــري للتنمية
املـسـتــدامــة ،الـنــائــب بهية الـحــريــري،
لـلـمـجـلــس ال ـب ـل ــدي ف ــي ص ـي ــدا بـبــدء
العمل على إنـشــاء حديقة عــامــة في
األول م ــن ت ـش ــري ــن األول الـ ـج ــاري،
أض ـيــف إل ــى ال ــوع ــود الـســابـقــة الـتــي
لم تر طريقًا لتنفيذها خالل األعوام
الفائتة.

كل االتفاقات نصت
على أن مدة تنفيذ المشروع
هي سنة واحدة
فعلى الرغم من مرور أكثر من عشرة
أعوام على صدور القرار البلدي رقم
 139ال ــذي يتضمن مــوافـقــة نهائية
على عقد اتفاق إنشاء حديقة عامة
فــي صـيــدا ،بناء على الـعــرض املقدم
مـ ــن م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري لـلـتـنـمـيــة
املـسـتــدامــة ،اال أن الحديقة لــم تنجز
حتى اليوم.
ون ــص االتـ ـف ــاق الـ ــذي وق ـع ـتــه بـلــديــة

صيدا مع مؤسسة الحريري في 31
آذار  ،2004على أن تكون مدة تنفيذ
املشروع سنة كاملة من تاريخ العقد،
ومدة إدارة املشروع هي عشر أعوام.
وأقـ ـ ّـر املـجـلــس ال ـب ـلــدي عـقــد االت ـفــاق
بقرار اتخذه بتاريخ  10أيلول .2003
يـ ــوضـ ــح رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي
السابق عبد الرحمن البزري تفاصيل
هــذا األمــر بقوله« :أثـنــاء واليـتــي في
املجلس البلدي ،أعاد التنظيم املدني
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت قـ ــد ت ـقــدمــت
ب ـهــا مــؤس ـســة ال ـح ــري ــري ملخالفتها
عــامــل االسـتـثـمــار مــن خ ــال األبـنـيــة
املقترحة .راجعنا مؤسسة الحريري
وناقشنا أهمية التوصل إلــى اتفاق
ج ـ ــدي ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـط ــابـ ـق ــا لـ ـلـ ـش ــروط
االسـتـثـمــاريــة ،ك ــان ج ــواب املؤسسة
ّ
إيـجــابـيــا ،وأل ـف ــت لجنة مـشـتــركــة إال
أن ملف الحديقة بقي نائمًا لسنوات
مــع إص ــرار مــؤسـســة ال ـحــريــري على
نيتها بإنجاز الحديقة ،وقد حاولنا
الـتــواصــل مــع جـهــات مــانـحــة أخــرى،
لكنها اعتذرت ألنها ال تريد منافسة
مؤسسة الحريري».
بتاريخ  15تشرين األول  2008اتخذ
املـجـلــس ال ـب ـلــدي قـ ــرارًا يـحـمــل الــرقــم
 ،248قضى بقبول هبة غير مشروطة

من مؤسسة معروف سعد الثقافية
االجتماعية إلنشاء وتأهيل حديقة
عامة في العقار املقترح نفسه (الرقم
 /1087الوسطاني ،وتبلغ مساحته
ن ـح ــو  23ألـ ــف م ـتــر مـ ــربـ ــع) .بـعــدهــا
اعـ ـ ـت ـ ــذرت م ــؤسـ ـس ــة م ـ ـعـ ــروف سـعــد
عــن تنفيذ امل ـشــروع ألس ـبــاب مالية،
ترافق ذلك مع كتاب وجهته مؤسسة
الحريري إلى رئيس مجلس الوزراء
آن ــذاك ف ــؤاد السنيورة طالبة عرض
املـ ـ ــوضـ ـ ــوع عـ ـل ــى مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
لقبول الهبة إلنشاء الحديقة العامة.

ّ
وبعد أيــام تبلغت املؤسسة موافقة
السنيورة على الهبة املقدمة.
بعد االنتخابات البلدية عــام ،2010
وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـجـ ــر األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس إلن ـ ـشـ ــاء
الـحــديـقــة ،ال ـتــي لــم تـنـفــذ حـتــى اآلن،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن جـمـيــع مـشــاريــع
االتـفــاقــات كــانــت تنص على أن مدة
تـنـفـيــذ املـ ـش ــروع ه ــي س ـنــة واح ـ ــدة،
وأن ع ــدم تـنـفـيــذه ه ــو خ ــرق فــاضــح
لالتفاق.
نقترب من نهاية عام  ،2014واملشروع
ما زال معلقًا والوعود تتكرر.

