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مجتمع

مجتمع
تقرير

تقرير

جهزت الجمعية حوالى
خمسين كشكًا لتأجيرها
بأسعار تراوح بين 800
و 1500دوالر للكشك
(مروان طحطح)

بـ«بالش»ّ ،
قدم مجلس
بلدية بيروت الملعب البلدي
إلى جمعية «»Beasts
إلقامة قرية رمضانية ،مع
مساهمة مالية بحدود
 240ألف دوالر .كانت النية
أن تستفيد الجمعية من
المكان الرحب ،غير أن األخيرة
قررت أن ّ
ّ
توسع استفادتها
عبر تأجير كيوسكات أقامتها
على األمالك البلدية بأسعار
تتراوح بين  600و1500
دوالر ،من دون علم البلدية
ومن دون دفع رسوم
إشغال أمالك عامة

رحيل دندش

ّ
البلدية قدمت لها األرض مجانًا ...مع  240ألف دوالر!

ّ
 Beastsتؤجر الملعب :رمضان بـ«البلدي» أغلى!
راجانا حمية
افـتـتـحــت جـمـعـيــة « ،»Beastsأم ــس،
القرية الرمضانية في ملعب بيروت
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار «رمـ ـ ـض ـ ــان
ب ــالـ ـبـ ـل ــدي أح ـ ـل ـ ــى» ،ب ــالـ ـش ــراك ــة مــع
الـ ـسـ ـف ــارة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة فـ ــي بـ ـي ــروت،
وبـ ــرعـ ــايـ ــة رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـحــريــري .ه ـنــاك ،عـلــى م ــدى ثالثني
ي ـ ــوم ـ ــا ،س ـي ـف ـط ــر الـ ـص ــائـ ـم ــون عـلــى
مائدة… سفارة دولــة اإلمــارات التي
ّ
تكفلت «بتجهيز وتقديم اإلفطارات
طيلة شهر رمضان» ،بحسب السفير
اإلم ـ ــارات ـ ــي ح ـم ــد ال ـش ــام ـس ــي .فـيـمــا
ستتقاضى الجمعية  -التي ُمنحت
أرض امللعب مــن دون مقابل  -نحو
 240ألف دوالر لتنظيم القرية .وهذا

حق الرد

تلوث مياه الحدث بالنفط:
متى يتحرك محافظ جبل لبنان؟

ّ
املـبـلــغ هــو مــا تـبــقــى ل ـ ـ ـ ــ« »Beastsمن
ّ
أصل مليون دوالر أقرته لها البلدية
الـ ـع ــام امل ــاض ــي لـتـنـظـيــم اح ـت ـف ــاالت
رأس الـسـنــة واملــولــد الـنـبــوي وشهر
رمضان.
الجمعية ّ
قدمت أمام أعضاء املجلس
الـبـلــدي ،قبل ثــاثــة أســابـيــع ،عرضًا
حول نشاطات القرية .خالل العرض
ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـغ ــرق رب ـ ــع س ــاع ــة قـبـيــل
انعقاد جلسة املجلس ،امتنع بعض
األعضاء عن الحضور ،ملعارضتهم
اس ـت ـك ـمــال امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي صــرف
املساهمة للجمعية ،خصوصًا «أن
الـتـجــربــة أثـبـتــت أن احـتـفــاالت رأس
السنة لــم تكن على قــدر التوقعات،
ول ــم تـسـتــأهــل املـبـلــغ الـضـخــم ال ــذي
ُص ـ ـ ــرف لـ ـه ــا ،ف ـي ـم ــا م ـ ـ ـ ّـرت م ـنــاس ـبــة

املولد النبوي من دون ّ
أي احتفال».
ّ
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،لـ ــم ي ـف ـع ــل تـ ـغ ــي ــب بـعــض
األع ـض ــاء فـعـلــه .ول ــم يـمـنــع املجلس
من إقرار دفع املساهمة الرمضانية.
وفــوق ذلــكّ ،
«قدمت» البلدية امللعب
لـلـجـمـعـيــة م ـج ــان ــا لـتـنـظـيــم ال ـقــريــة
ك ـ ـ «لـ ـفـ ـت ــة» مـ ــن م ـج ـل ــس ال ـع ــاص ـم ــة
«أله ـ ــال ـ ــي ط ــري ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ــذي ــن
يستأهلون» ،وفق عدد من األعضاء،
و«لالستفادة منه لوضع أكبر عدد
م ــن ال ـت ـج ـه ـي ــزات واس ـت ـي ـع ــاب ع ــدد
كبير من الصائمني».
لكن ،على ما يبدو ،فإن ّ
نية «»Beasts
مكان آخر .في املبدأ،
«هجمت» نحو
ٍ
قامت الجمعية بهذا األمر على أكمل
وجه ،إذ بدأت التحضيرات الفتتاح
ـام مــن شهر رمـضــان،
الـقــريــة قبل أي ـ ٍ

يلزم القانون
الجمعية بإعالم البلدية
ودفع رسوم إشغال
أمالك عامة

ّ
فجهزت امللعب بما يلزم من معدات،
وأض ــاء ت ــه بـطــريـقــة صــديـقــة للبيئة
مــن خ ــال نـظــام األلـ ــواح الشمسية،
ّ
املخصص لـ «ميشو»
وأعدت املسرح

(املقدم ميشال قزي) لتقديم برنامج
رم ـض ــان ــي ل ـت ـل ـفــزيــون «امل ـس ـت ـق ـبــل»
(راجـ ــع الـصـفـحــة األخـ ـي ــرة) ،وأنـهــت
ترتيباتها بتركيب األكـشــاك «التي
س ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـد فـ ـيـ ـه ــا أصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاف الـ ـطـ ـع ــام
والحلويات الرمضانية املتنوعة».
كــان كــل شــيء سيسير على مــا يــرام
لـ ــو أن ال ـج ـم ـع ـيــة (ال ـ ـتـ ــي «ال تـبـغــي
ال ــرب ــح» وف ــق م ــا ي ــرد عـلــى موقعها
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي) ل ـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل هـ ــذه
املناسبة ،أيضًا ،لتحقيق األرباح عبر
«تــأجـيــر» األم ــاك العامة لحسابها.
فقد جهزت الجمعية حوالى خمسني
كشكًا بمقاسات مختلفة لتأجيرها
للراغبني بعرض منتجاتهم بأسعار
تراوح بني  800و 1500دوالر للكشك،
ح ـســب امل ــواص ـف ــات امل ـط ـلــوبــة ،فيما

تؤجر مساحات ( )spaceملن يرغب في
وضع معداته أو عرض «ستاندات»
مقابل  600دوالر! علمًا أن القانون،
فـ ــي مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــال يـ ـن ـ ّـص عـلــى
ُ
ض ــرورة أن تـعـلــم الجمعية البلدية
بما تنوي فعله وأن تدفع لقاء ذلك
«رسوم إشغال أمالك عامة» ،وهو ما
لم يحدث وفق مصادر داخل البلدية.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ن ـف ــى م ـحــافــظ
بـيــروت زيــاد شبيب ،فــي اتـصــال مع
«األخبار» ،أن يكون قد أعطى ّ
أي إذن
بتأجير األم ــاك الـعــامــة ،مشيرًا إلى
أن ــه «إذا ص ـ ّـح األمـ ــر فـسـنـعـمــل على
ات ـخــاذ اإلج ـ ــراء امل ـنــاســب ف ـ ــورًا» ،من
دون تــوض ـيــح طـبـيـعــة ه ــذا اإلجـ ــراء
ُ
بعدما افتتحت القرية ،وبــدأ بعض
العارضني أعمالهم في الكيوسكات.

أسـ ـب ــوع ــان م ـ ـ ّـرا ع ـل ــى ُ ص ـ ــدور نـتــائــج
ف ـحــوصــات ل ـعـ ّـي ـنــات أخ ـ ــذت م ــن آب ــار
فـ ــي م ـن ـط ـقــة س ـ ــان ت ـي ــري ــز (ال ـ ـحـ ــدث)
أظ ـه ــرت احـ ـت ــواء مـيــاهـهــا ع ـلــى م ــادة
الـ ـبـ ـن ــزي ــن ،مـ ــن دون ان يـ ـح ــرك أح ــد
ساكنًا .التلوث مستمر وكــذل ــك غض
النظر عنه وتـنـ ّـصــل الـجـهــات امل ع نية
م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة« .ال ــوض ــع م ــن سـيــئ
إل ــى أس ــوأ» وف ــق العميد الـســابــق في
الـجــامـعــة اللبنانية الــدكـتــور تيسير
حمية ،أحــد سكان الـحــي ،إذ «ال تــزال
املـيــاه تنزل مــن الحنفية أشبه بمياه
املـ ـج ــرور» .حـمـيــة أش ــار إل ــى أن أح ـدًا
ل ــم ي ـت ـح ــرك م ـن ــذ أربـ ـع ــة أش ـه ــر فـيـمــا
«تحركت وزارة الطاقة واملـيــاه خالل
أق ـ ــل م ــن  48س ــاع ــة مل ـع ــال ـج ــة ت ـســرب
ال ـف ـي ــول ف ــي مـنـطـقــة ج ـ ــدرا ق ـبــل أي ــام
بناء على طلب رئيس البلدية .رئيس
بلدية الحدث يقول لنا مـ ّـدوا اشتراك
من الدولة! علمًا أننا مشتركون ،لكننا
ال نرى مياه الدولة اال في الشتاء».
ومـ ـن ــذ أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر ي ـش ـك ــو س ـك ــان
املـنـطـقــة م ــن رائ ـح ــة بـنــزيــن ف ــي املـيــاه
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـخـ ــرج م ـ ــن الـ ـحـ ـنـ ـفـ ـي ــات وم ــن
لــون ـهــا امل ــائ ــل ال ــى االخ ـ ـضـ ــرار .سبب
املشكلة وج ــود سبع محطات بنزين
ف ــي امل ـن ـط ـقــة مـعـظـمـهــا غ ـي ــر مـطــابــق
لـلـمــواصـفــات بـمــا يـ ــؤدي ال ــى تـســرب
الوقود إلى املياه الجوفية واآلبــار .إذ

ّ
أخرت األعمال املطلوبة» .وأشارت الى
انــه بعد استفحال املشكلة وظهورها
في اإلعالم «رحنا وما لقيناهن عاملني
شي!» .بناء عليه ،أرسلت فغالي كتابًا
إلى محافظ جبل لبنان القاضي محمد
مكاوي التخاذ اإلجراءات الالزمة بحق
امل ـخ ــال ـف ــن .إال أن األخـ ـي ــر ل ــم يـتـحــرك
بعد .فغالي أقـ ّـرت بأن الكشوفات على
محطات البنزين ال تتم بشكل دوري
«إن ـ ـمـ ــا ن ـت ـح ــرك بـ ـن ــاء ع ـل ــى شـ ـك ــوى».
والـسـبــب «أن ال مــراقـبــن فــي املــديــريــة.
كلن راحــوا عالتقاعد» .ولفتت إلــى أن
الكشف ال يقتصر على محطات الوقود
بل يجب أن يشمل الصهاريج ومعامل
التخزين وغيرها من حاويات النفط،
لكن عدم وجود املوظفني يمنع الرقابة.
إذًا ،كيف تجري الكشوفات؟ «نضطر
الــى تكليف شــركــة للكشف عـلــى نفقة
أصحاب املحطات!» .هنا يسأل فرحات:
«كيف يدفع املخالف األم ــوال مــن أجل
الكشف عليه؟» مشيرًا إلى تلكؤ الدولة
فــي الحفاظ على املـيــاه الجوفية التي
تحولت مكبًا لصرف محطات البنزين!
وكانت فغالي أبلغت «األخبار» سابقًا
أن «األخ ـط ــر ،هــو أن تحليل العينات
أظـهــر اح ـتــواء املـيــاه أيـضــا على تلوث
صناعي ال رائحة له ،وقد أعطينا علمًا
للمعنيني ألن ذلك ليس من اختصاص
مديرية النفط».
«األخبار» حاولت التواصل مع مكاوي
اال انه لم يجب على االتصاالت.

أساتذة «اللبنانية» استعجلوا اإلضراب المفتوح؟
فاتن الحاج
لم يكن مقررًا أن تعلن رابطة األساتذة
امل ـت ـف ــرغ ــن ف ــي ال ـج ــام ـع ــة الـلـبـنــانـيــة
إضــرابــا مفتوحًا منذ يــوم أم ــس ،مع
أن هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ورد ّف ــي بـيــانــاتـهــا
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة .ورغـ ــم أنـ ــه ل ــم ي ـكــن في
ح ـ ــوزة أي م ــن األسـ ــاتـ ــذة امل ـشــاركــن
ف ــي الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ف ــي مجمع
الـ ـح ــدث ال ـج ــام ـع ــي ص ـ ــورة واض ـح ــة
عـ ـم ــا س ـي ـص ـي ــب رواتـ ـ ـ ـ ــب األس ـ ــات ـ ــذة
وتقديماتهم الصحية واالجتماعية،
ص ـ ّـوت ــت غــال ـب ـيــة ال ـح ــاض ــري ــن (500
أسـ ـ ـت ـ ــاذ) عـ ـل ــى ال ـت ـص ـع ـي ــد امل ـف ـت ــوح
مقرونًا بعبارة «حتى إقرار املوازنة»،
عـلــى خلفية «الـسـكــن عـلــى الــرقـبــة».
ومــن لــم يكن مــن األســاتــذة متحمسًا

ل ـ ــإض ـ ــراب اس ـت ـف ــزت ــه امل ـ ــذك ـ ــرة ال ـتــي
أصدرها رئيس الحكومة والتي تهدد
املوظفني بحظر اإلضراب تحت طائلة
الحسم من الرواتب.
خشية األساتذة تنبع ،بحسب رئيس
الــرابـطــة يــوســف ضــاهــر ،مــن أن هناك
عشر صفحات مــن املــوازنــة لــم ّ
تسرب
فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،وقـ ـ ــد ي ـك ـم ــن ال ـش ـي ـط ــان
ف ــي ه ـ ــذه األوراق الـ ـت ــي ق ــد تـتـضـمــن
اقتطاعات ،خصوصًا أن هــذا التوجه
ليس مستبعدًا ،وقد طرح في االجتماع
األول الذي عقد في بيت الوسط حيث
حـكــي عــن خـفــض قــد يـصــل إل ــى ،%15
فـيـمــا ت ـح ــدث رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
الحريري بوضوح عن دمــج صناديق
ّ
الـ ـتـ ـع ــاض ــد .إال أن ب ـع ــض األسـ ــاتـ ــذة
ّ
أشـ ـ ــاروا إل ــى أن ه ـنــاك تـطـمـيـنــات في

هــذا الـشــأن لجهة استثناء صندوقي
تـعــاضــد أس ــات ــذة الـجــامـعــة اللبنانية
والقضاة .وكانت الجمعية العمومية
فـ ــوضـ ــت الـ ــراب ـ ـطـ ــة إع ـ ـ ـ ــان اإلض ـ ـ ـ ــراب
املـ ـفـ ـت ــوح رف ـ ـضـ ــا ل ـل ـم ــس بـ ــالـ ــرواتـ ــب،
وب ــال ـص ـن ــدوق ال ـت ـع ــاض ــدي وال ـن ـظ ــام
ال ـت ـق ــاع ــدي ،وإلقـ ـ ـ ــرار الـ ـث ــاث درجـ ــات
لتحقيق عدالة الرواتب ،وإقرار الخمس
سنوات للجميع عند احتساب املعاش
التقاعدي ،إقرار الدرجات اإلستثنائية
ودرج ـ ــة ال ــدكـ ـت ــوراه ل ــأس ــات ــذة الــذيــن
حــرمــوا منها عند تفرغهم ،واإلس ــراع
برفع ملفي التفرغ واملــاك من مجلس
الجامعة إلــى مجلس ال ــوزراء إلقــراره،
تـعـيــن ال ـع ـمــداء وم ـفــوضــي الـحـكــومــة
لــدى مجلس الـجــامـعــة وإع ــادة إطــاق
االتحاد الوطني لطالب الجامعة.

تقرير

«الوعود الشفهية» ال تنهي إضراب موظفي «صيدا الحكومي»

خطة الكهرباء تصطدم بأهالي المنصورية
«ك ـم ــا أرادت» خ ـطــة ال ـك ـه ــرب ــاء حصل
أمـ ــس ّف ــي امل ـن ـص ــوري ــة .وقـ ــع اإلش ـك ــال
«امل ـتــوقــع» بــن الـقــوى األمـنـيــة وأهــالــي
املنطقة املعترضني على استكمال مد
خط بصاليم  -عرمون ّ -
تفرع املكلس،
أو م ــا ي ـعــرف بـ ـ «وص ـل ــة امل ـن ـصـ ّ
ـوريــة».
فالخطة التي ّ
تقدمت بها وزيرة الطاقة
ّ
ندى البستاني ،وأقرها مجلس الوزراء،
طلبت إلــى قــوى األمــن الداخلي «تأمني
العناصر الكافية ملــواكـبــة مستخدمي
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان فـ ــي تـنـفـيــذ
ّ
مهامهم ،ال سيما املتعلقة باستكمال مد
شبكة  220كيلوفولت فــي املنصورية،
والطلب إلــى الجيش اللبناني مــؤازرة
ق ـ ــوى األمـ ـ ــن ع ـن ــد االقـ ـتـ ـض ــاء وإظـ ـه ــار
الـحــزم» .هــذا البند ّ بالتحديد اعترض
عليه األهالي ،إذ حذروا في وقت سابق

ال مراقبين في مديرية
النفط للكشف على
محطات الوقود
المخالفة

رئيس بلدية كفرحزير:
نعمل ضمن األصول

تقرير

تقرير

ايلده الغصين

ال تحتوي هذه املحطات على أحواض
تجميع لبقايا املوادالنفطية الناجمة
ع ــن ت ـغ ـي ـيــر زيـ ـ ــوت اآلل ـ ـيـ ــات وغـسـيــل
خزاناتها.
النائب السابق بالل فرحات الذي يتابع
امللف لفت في اتصال مع «األخبار» الى
«أن محطات جديدة تظهر في املنطقة
فيما مديرية النفط فــي وزارة الطاقة
واملـيــاه ال تقوم بالكشوفات الــازمــة»،
مشيرًا إلــى أن آخــر كشف جــرى العام
املــاضــي عندما ظـهــرت املشكلة للمرة
األولى.
امل ــدي ــرة الـعــامــة للنفط أورور فـغــالــي،
مــن جهتها ،أك ــدت أن املــديــريــة «قامت
بدورها ،فقد كشفت أواخر كانون األول
عـلــى املـحـطــات وأمـهـلــت املـخــالـفــن (5
محطات) شهرين لتسوية أوضاعهم،
ثم مددت املهلة شفهيًا بناء على طلب
أصحاب املحطات بذريعة أن األمطار

م ــن «ال ـل ـج ــوء إلـ ــى الـ ـق ــوة» مـتـمـ ّـسـكــن
ب ــ«حــق الــدفــاع عــن الـنـفــس» ،بينما لم
يعترض عليه أي من الوزراء حينها.
الفرق الفنية املولجة تنفيذ عملية مد
ال ـخ ـط ــوط ،ح ـضــرت ص ـبــاح أم ــس إلــى
املـنـطـقــة م ــع ال ـق ــوى األم ـن ـيــة بـ ــ«أع ــداد
كبيرة» وفــق الـسـكــان ،مما دفعهم إلى
ّ
التجمع ملنع الفنيني مــن استكمال مد
ّ
الخطوط .وبعد أخذ ورد بني الطرفني
ب ـح ـض ــور الـ ـن ــائ ــب ال ـك ـت ــائ ـب ــي ال ـي ــاس
حنكش ،وقــع إشـكــال وتــدافــع استخدم
فيه عناصر ال ــدرك ال ـقــوة ،وعـلــى األثــر
وعــد األهــالــي بالتصعيد الـيــوم «مــا لم
يجر الـتـ ّ
ـوصــل إلــى حــل فــي مــد خطوط
ِ
الـتــوتــر ال ـعــالــي» .بـعــد االع ـت ــداء ،التقى
حنكش الـبـطــريــرك ب ـشــارة ال ــراع ــي في
بكركي ،ثــم صــدر عــن املكتب اإلعــامــي
ّ
ل ـل ـصــرح ال ـب ـطــريــركــي ،ب ـيــان عــلــق فيه
ع ـل ــى اإلشـ ـ ـك ـ ــال ش ــاج ـب ــا «كـ ـ ــل أش ـك ــال

العنف الحاصلة» ،ومطالبًا «الجهات
املـعـنـ ّـيــة وف ــي طليعتها وزارة الـطــاقــة
بوجوب التهدئة مع األهــالــي واحترام
هــواج ـس ـهــم امل ـش ــروع ــة والـ ــذهـ ــاب الــى
ّ
حــل يــراعــي املعايير الــدولـيــة للسالمة
العامة ،وعدم فرض األمر بالقوة ،بل إما
باقناعهم باإلثبات العلمي بعدم وجود
ض ــرر وخ ـط ــورة ،وإم ــا بتحقيق رغبة
املعترضني».
حنكش رأى فــي اتـصــال مــع «األخـبــار»
أنــه «بعد بيان بكركي الشديد اللهجة
ن ـن ـت ـظــر مـ ــن ال ـس ـل ـط ــة غ ـي ــر امل ـس ــؤول ــة
أن تـتـعــاطــى بـمـســؤولـيــة م ــع ال ـب ـيــان»،
مـسـتـنـكـرًا «اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـق ــوة امل ـفــرطــة
وال ـعــديــد الـكـبـيــر لـلـقــوى األم ـن ـيــة ضـ ّـد
ّ
الناس العزل» .وقال حنكش إن مشكلة
الكهرباء «مش واقفة» على كيلومترين
ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــن .إذ ج ـ ـ ــرى طـ ـم ــر ال ـخ ـط ــوط
ف ــي م ـنــاطــق أخ ـ ــرى .كــاهــن الــرع ـيــة في

آمال خليل
املـنـصــوريــة األب دان ــي اف ـ ــرام ،لـفــت في
اتصال مع «األخـبــار» إلى «أن  3أعمدة
وضعت في أرض الوقف وإذا استكمل
ال ـت ـم ــدي ــد ف ــإن ــه س ـي ـصــل إل ـ ــى كـنـيـســة
ال ـســانــت ت ــري ــز» ،م ـمــا سـيـثـيــر ّ «امل ــزي ــد
ّ
مــن ال ـتــوتــر خـصــوصــا أن املـنــفــذيــن لم
يـحـصـلــوا ك ـمــا ي ـف ـتــرض ع ـلــى إذن من
مطرانية بـيــروت للعمل ضمن أراضــي
الكنيسة».
املــديـ ّ
ـريــة الـعــامــة لـقــوى األم ــن الــداخـلــي
أس ـفــت فــي بـيــان لـهــا «لـبـعــض مشاهد
ِ
ال ـت ــداف ــع ،عـلـمــا أن عـ ــددًا م ــن الـضـبــاط
والـ ـعـ ـن ــاص ــر أصـ ـي ــب ب ًـ ـجـ ــروح طـفـيـفــة
مـ ــن جـ ـ ّـرائ ـ ـهـ ــا» ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ــى «أن ق ــوى
األمـ ـ ــن م ـع ـنـ ّـيــة بـتـنـفـيــذ ج ـم ـيــع امل ـه ــام
املــوك ـلــة إل ـي ـهــا م ــن دون ت ـل ـكــؤ ،ولـيــس
مــن صالحيتها تحديد الـحـقــوق التي
يطالب بها األهالي».

لم يحسم مصير إضــراب موظفي مستشفى صيدا الحكومي
رغــم دخوله يومه التاسع احتجاجًا على تأخر الــرواتــب للشهر
الثالث والـخــاف مع اإلدارة .رئيس لجنة املوظفني خليل كاعني
أكد في اتصال مع «األخبار» أن اإلضراب مستمر «حتى نحصل
على مستحقاتنا املالية بشكل فعلي ،بعيدًا عن الوعود الشفهية»،
الفتًا إلى أن اإلضراب «ال يعطل األقسام الحيوية في املستشفى.
إذ ال ت ــزال أق ـســام ال ـط ــوارئ واملـخـتـبــر واألش ـعــة وغـسـيــل الكلى
والتالسيميا تواصل نشاطها املعتاد».
وعلمت «األخبار» أن وزير الصحة جميل جبق تواصل أمس مع
وزير املال علي حسن خليل الذي تعهد بإيداع مليار و 500مليون
ليرة في حساب املستشفى في مصرف لبنان لدفع الرواتب .إال
أن موعد اإليداع لم يحدد بشكل واضح .فيما تعهد جبق بدوره
بــإيـفــاد لجنة مــن الـ ــوزارة لــإجـتـمــاع بــاملــوظـفــن واإلس ـت ـمــاع إلــى
مطالبهم والكشف ميدانيًا على أحوال املستشفى.
وكانت األزمــة شهدت تـطــورات الفتة األسـبــوع املاضي بعد رفع
مدير املستشفى أحمد الصمدي شكوى ضد  14موظفًا بتهمة
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اإلض ـ ــراب وتـعـطـيــل ال ـع ـمــل .وك ــان مـفـتــرضــا أن يـخـضــع ه ــؤالء
للتحقيق أول من أمس في مخفر صيدا الجديدة .النائب أسامة
سعد أصر على دخــول املخفر ملــؤازرة املدعى عليهم .وملا منعه
أحد الضباط ،تضامن معه املوظفون ورفضوا املثول للتحقيق.
امل ـص ــادر لـفـتــت إل ــى أن املــدعــي ال ـعــام اإلسـتـئـنــافــي فــي الـجـنــوب
القاضي رهيف رمضان تسلم ملف الشكوى وأوعز باإلشراف
على التحقيق في النيابة العامة اإلستئنافية في قصر العدل وليس
في املخفر .علمًا بــأن الصمدي لم يكن قد أسقط شكواه حتى
مساء أمــس ،برغم وعــود جبق بذلك وفــق بيان أصــدره اإلثنني.
البيان نفسه عرض مخرج الوزارة لألزمة من خالل «فك اإلضراب
وتسريع صرف املستحقات والجمع بني اإلدارة واملوظفني» .لكن
لجنة املوظفني رفضت العرض .وفــي بيان أصدرته أمــس ،قالت
إنه «بات من املستحيل التعايش مع اإلدارة التي تمارس اإلهانة
والتنكيل بحقنا ولم تسقط الشكوى ضدنا» ،الفتة إلى أن «املبالغ
امل ـتــوافــرة فــي حـســاب املستشفى فــي مـصــرف لـبـنــان ال تكفي
لتسديد ربــع مستحقاتنا» .ودعــت جبق إلــى زي ــارة املستشفى
لإلطالع مباشرة على الواقع املــزري ،وكـ ّـررت طلب إقالة مجلس
اإلدارة القريب من تيار املستقبل.

تعقيبًا عـلــى مــا ورد فــي «األخ ـبــار
( 19ن ـي ـس ــان  ،)2019ي ـه ـم ـنــا أن
نوضح ما يلي:
 امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ي ـع ـمــل بـطــريـقــةُ
ُ
وت ّ
قر
جماعية وكل القرارات تبحث
خ ــال إجـتـمــاعــاتــه ال ــدوري ــة .ولغاية
تاريخه ،بعد مرور ثالث سنوات ،لم
يتخذ الرئيس أي قرار منفرد حتى
تلك التي يسمح بها القانون.
 ك ــل األع ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي أقـ ـ ــدم عـلـيـهــارئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة ه ــي ل ـصــالــح أهــالــي
بـلــدة كفرحزير مــن دون إستثناء،
وجــرت بعلم جميع أعضاء املجلس
البلدي وموافقة األغلبية عليها كما
تقتضي األنظمة املرعية اإلجراء.
 الحديث عن مخالفات إدارية وماليةهــو م ـجـ ّـرد ّ
ذر لـلــرمــاد فــي الـعـيــون،
ّ
وف ـ ــي ح ـ ــال وج ـ ــوده ـ ــا هـ ــي م ـج ــرد
أخطاء إداريــة بسيطة غير جوهرية
وغير مقصودة وال تستحق الذكر
بحد ذاتها.
 كــل ّ اإلي ـ ــرادات واملـصــاريــف املاليةاملـتـعــلـقــة بــأع ـمــال الـبـلــديــة خاضعة
لرقابة السلطات اإلدارية التسلسلية،
ون ـ ـحـ ــن عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ألي ن ــوع
مــن أنـ ــواع الــرقــابــة ال ـتــي تـسـمــح بها
القوانني.
 ش ــرك ــات االس ـم ـن ــت ت ـع ـمــل وفـقــاّ
املرجعيات
إلرادة عليا وموافقة أعلى
اإلداري ــة والتنفيذية فــي الــدولــة ،وقد
اتـ ـخ ــذ امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي مـجـتـمـعــا
ال ـقــرارات اإلداريـ ــة الـتــي تـحــاول منع
الشركات مــن التعدي السافر على
البيئة والسالمة العامة من دون قدرة
عـلــى الـتـنـفـيــذ ...وحـيــال ه ــذه األزم ــة
الـبـيـئـيــة ال يـســع رئ ـيــس الـبـلــديــة إال
محاولة ادارة هذه األزمــة وتحصيل
ما أمكن من أموال البلدية الضريبية
امل ـس ـت ـح ـقــة ،ومـ ــن ال ـج ــائ ــر تحميله
أو تـحـمـيــل امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ذي ــول
تقاعس بيئي مــن الــدولــة واإلدارات
السابقة عمره عشرات السنني.
 ي ـج ــدر ال ـتــوض ـيــح أن م ـب ـلــغ 461م ـل ـ ّيــون ل ـي ــرة «ال ـض ــائ ـع ــة» ه ــي من
مخلفات إدارة البلدية السابقة وال
ع ــاق ــة لـلـم ّـجـلــس ال ـح ــال ــي ب ـه ــا ،بل
ّ
هو َمــن سلط الضوء عليها واتخذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـق ـضــائ ـيــة وال ـقــانــون ـيــة
الالزمة ملحاسبة الفاعلني واستعادة
املال الضائع.
 وضـ ــع ي ــد ال ـب ـل ــدي ــة رس ـم ـي ــا عـلــىامل ــول ــدات الـكـهــريــائـيــة وإدارتـ ـه ــا من
قبلها وإيصال التيار الكهربائي إلى
جميع نــواحــي كفرحزير ،واإللـتــزام
ب ــال ـت ـس ـع ـي ــرة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وال ـس ـع ــر
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــازوت ال ـ ـصـ ــادريـ ــن
عــن وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ،ومــراقـبــة
اإلس ـت ـهــاك لـكــل مـشـتــرك بطريقة
مـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة وع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة واض ـ ـحـ ــة
وصريحة ...كل ذلــك أدى الــى تأمني
الطاقة الكهربائية بصورة دائمة لكل
ّ
أهــالــي كـفــرحــزيــر ،ووف ــر على أبناء
البلدة ما ال يقل عن  100ألف دوالر
خالل عام .2018
 أخيرًا ،انني أعمل ضمن األصولالـقــانــونـيــة ال ــازم ــة ،ونـ ــذرت نفسي
ل ـ ـخـ ــدمـ ــة ك ـ ـفـ ــرحـ ــزيـ ــر وأهـ ــال ـ ـي ـ ـهـ ــا
وازده ـ ــاره ـ ــا ،وأم ـ ـ ـ ّـد الـ ـي ــد ل ـك ــل َم ــن
ُي ـشــاطــرنــي ه ـ ّـم ك ـفــرحــزيــر ورف ـعــة
أبـنــائـهــا .وإن ــي أعـتـبــر ال ـب ـلــدة بيتنا
جميعًا ،وكل أبنائها على إختالف
إنتماءاتهم إخوتي.
رئيس بلدية كفرحزير
فوزي يعقوب املعلوف

