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بلديات
تحقيق

«ريسًا»
القائمقام
تحيل
الخازن»
الة
«جب
ّ
ّ
ّ

ّ

عام وسبعة أشهر هو عمر معركة ّ
«جبالة الخازن» ،استطاعت خالله بلدية
ذوق مصبح منع إقامة ّ
جبّالة في املنطقة ،من خالل رفض الترخيص لها .اليوم،
جاء «القانون» ّ
ليقدم الحل ّالسحري ،مع صدور قرار يقضي بحلول قائمقام كسروان
باإلنابة ،جوزف منصور ،محل رئيس البلدية شربل مرعب ،ومنح رخصة «بناء»
ملؤسسة رشيد الخازن للتعهدات!
مهى زراقط

ً
لم تنجح بلدية ذوق مصبح طويال
في إيقاف أعمال بناء معمل الباطون
ف��ي منطقة أدون �ي ��س .ق ��رار قائمقام
ك �س��روان ب��اإلن��اب��ة ،ج��وزف منصور،
ّ
األخير ،بالحلول محل رئيس البلدية
شربل مرعب في الترخيص ملؤسسة
رش �ي��د ال �خ ��ازن ل�ل�ت�ع�ه��دات ب��ال�ب�ن��اء،
أع��اد ّ
العمال إل��ى مواقعهم .وه��ا هي
م �ن �ش��آت امل �ع �م��ل ت��رت �ف��ع ال� �ي ��وم ،بعد

للتحرك
األهالي جاهزون ّ
مصبح
بالحفاوة ،وبالصلوات ،يستقبل أهالي ذوق ّ
اإلع�ل�ام« .ال�ل��ه يوفقكم ،الله يقويكم» يقولون وكلهم
أم��ل ف��ي أن تنجح إث ��ارة امل��وض��وع إع�لام�ي��ًا ف��ي منع
ً
إقامة ّ
جبالة باطون في هذه املنطقة الصناعية أصال،
ّ
واملكتظة ،التي ال تنقصها إقامة جبالة إضافية فيها.
ال خ�ل�ف�ي��ات س�ي��اس�ي��ة ت�ق��ف خ�ل��ف ت�ض��ام��ن غالبية
األهالي مع رئيس بلديتهم ،بقدر ما هو وعي لخطر
هذه ّ
الجبالة على مصلحتهم العامة ،والخاصة أيضًا.
ً
ويعطي أح��د امل��واط�ن�ين م�ث�لا ،ب��اإلش��ارة إل��ى الضرر
ّ
االق�ت�ص��ادي ال��ذي تسببه إق��ام��ة ج� ّ�ب��ال��ة «ك��ل أسعار
ال �ع �ق ��ارات ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة س�ت�ن�خ�ف��ض ،ون �ح��ن بنينا
واش�ت��ري�ن��ا ب��أس�ع��ار م��رت�ف�ع��ة» .وك�م��ا ش��ارك األه��ال��ي
ف��ي ت�ح� ّ�رك��ات شعبية س��اب�ق��ة ،ه��م ال �ي��وم مستعدون
للمشاركة في ذلك.

تقرير

ن �ح��و أس �ب ��وع�ي�ن ف �ق��ط ع �ل��ى ص ��دور
ال� �ق ��رار .ال �ع� ّ�م��ال امل� �ج � ّ�دون ف��ي العمل
ّ
متيقظون أيضًا لكل حركة تدور من
ح��ول�ه��م ،وك��ان��وا ح��رص��اء ع�ل��ى منع
ال �ت �ق��اط ص� ��ور ألع� �م ��ال ال �ب �ن ��اء ،ول��م
ي �ت��رددوا ف��ي م�م��ارس��ة دور السلطة،
ّ
واملطالبة برؤية ما خزنته الكاميرا
ف��ي ذاك��رت�ه��ا م��ن ص��ور التقطت لهم،
ولم يجدوها.
سلوك غريب ،إذا كان ّ
العمال يبنون
ً
ً
«بناء» عاديًا ،كما تفيد الرخصة
فعال
التي حصلت عليها مؤسسة رشيد
ال �خ��ازن م��ن ال�ق��ائ�م�ق��ام .أو كما ّ
يبرر
ب ��أن ال��رخ �ص��ة خ��رج��ت ب ��ه .ل �ك��ن ردة
الفعل العدائية توحي بأن ما يجري
ال�ع�م��ل ع�ل�ي��ه أم ��ر غ�ي��ر م��رغ��وب ف�ي��ه،
هنا ف��ي ه��ذه املنطقة السكنية التي
ي��رف��ض غ��ال�ب�ي��ة أه�ل�ه��ا إق��ام��ة ّ
جبالة
ّ
فيها .وه��م كانوا قد وقعوا أكثر من
عريضة تؤكد مطلبهم ،وتدعم قرار
البلدية في إصرارها على قرار رفض
ال�ت��رخ�ي��ص ب��إن�ش��اء ال �ج� ّ�ب��ال��ة .ب��ل إن
ال�ل�اف� �ت ��ات ال ��راف� �ض ��ة ل �ت �ح��وي��ل ذوق
م �ص �ب��ح إل� ��ى «ش �ك��ا ث��ان �ي��ة» ال ت ��زال
مرفوعة في ال�ش��وارع ،رغ��م أن حركة
االحتجاج األوسع على هذا املوضوع
تعود إلى شهر أيلول الفائت.
ّ
«جب ّالة الخازن» هي الكابوس التي
ي� �ق ��ض م �ض �ج��ع ذوق م �ص �ب��ح م�ن��ذ
ّ
ح ��زي ��ران  2010ت �ق��ري �ب��ًا؛ ف �م��ع ت�س��ل��م
رئيس البلدية شربل مرعب ملهماته،
وج ��د ه ��ذا امل �ل��ف ع�ل��ى م�ك�ت�ب��ه ،ومنذ

قرار القائمقام
ف �ق��د أص� ��در األخ� �ي ��ر ،ف��ي  24ت�ش��ري��ن
األول  ،2011ق��رارًا يقضي بـ«الحلول
م �ح ��ل رئ� �ي ��س ب �ل ��دي ��ة ذوق م�ص�ب��ح
والترخيص ملؤسسة رشيد الخازن
ل�ل�ت�ع�ه��دات ب��إع�ط��اء ت��رخ�ي��ص ببناء
ب�ل��وك  ،B، Cم��ؤل��ف م��ن ط��اب��ق سفلي
وأرض� ��ي وف �ق��ًا ل�ل�خ��رائ��ط امل��رف �ق��ة مع
ت ��رم� �ي ��م ال� �ب� �ل ��وك  Aوه � � ��دم م �ن �ش��آت
موجودة على العقار رقم  1482ذوق
ً
ابتداء
مصبح ،وذلك ملدة ست سنوات
م��ن ت��اري �خ��ه ول �غ��اي��ة 2017/11/24
اس�ت�ن��ادًا إل��ى الحيثيات ال ��واردة في
منت هذا القرار».
ّ
وعلل القائمقام قراره بمواد قانونية
وم ��راس� �ي ��م ،أب ��رزه ��ا امل� � ��ادة  135م��ن
قانون البلديات التي ّ
تنص على ما
يأتيّ :
«إذا ت � �م ��ن ��ع امل � �ج � �ل ��س ال � �ب � �ل� ��دي أو
رئيسه ع��ن القيام بعمل م��ن األعمال
ال �ت��ي ت��وج�ب�ه��ا ال �ق��وان�ي�ن واألن �ظ �م��ة،
ل �ل �ق��ائ �م �ق��ام أن ي ��وج ��ه إل � ��ى امل �ج �ل��س
ال �ب �ل��دي أو إل ��ى رئ �ي �س��ه أم � �رًا خطيًا

ً
ّفي الطيبة :البيئة أوال
يمثل ّ
الهم البيئي
والتراثي أولوية بالنسبة
إلى بلدية الطيبة ،وتلقى
أعمالها ترحيبًا من األهالي
خصوصًا أنها نجحت في
إضفاء تغييرات جمالية
الفتة عليها حتى أن رئيس
الجمهورية ميشال سليمان
توقف أثناء جولته
األخيرة في املنطقة،
في البلدة ،مبديًا إعجابه
بمدخلها

تأهيل السوق القديمة في البلدة (األخبار)

ذل��ك ال�ت��اري��خ ب��دأت «امل��واج�ه��ة» التي
ً
ات�خ��ذت أش�ك��اال مختلفة ،ب�ين تهديد
ووع �ي��د ،ت�ه� ّ�ج��م ع�ل��ى مبنى البلدية،
احتجاجات شعبية ،ندوات ،عرائض،
م��راج�ع��ات ق��ان��ون�ي��ة ...لينتهي األم��ر
ب � �س � �ح ��ب ص�ل��اح � �ي� ��ة ات � � �خ � � ��اذ ق � � ��رار
الترخيص م��ن «ال� ّ
�ري��س» ،وتحويله
إلى القائمقام.

داني األمين

أن�ج��زت بلدية الطيبة ب�ن��اء الحديقة
ال� �ع ��ام ��ة وس � ��ط ال � �ب � �ل� ��دة ،م� ��ع م �س��رح
وم � � ��درج ت �ع �ل��وه ش ��اش ��ة ك �ب ��رى ت �ق��ام
عليه ال�ح�ف�لات ال �ع��ام��ة .ك��ذل��ك عمدت
إل��ى تجميل الساحة العامة املحيطة
بالحديقة ،ال سيما املحال التجارية،
ال� �ق ��دي� �م ��ة ،ال � �ت� ��راث � �ي� ��ة ،ال � �ت� ��ي ّ
رم� �م ��ت
حجارتها وسقفت بالقرميد األحمر،
بتمويل من الوكالة األملانية للتعاون
ّ
املخصص لسوق
الدولي ،وهو املكان
الطيبة الشعبي التراثي ،ال��ذي يعود
تاريخه الى أكثر من مئة عام .وتعمل
ال�ب�ل��دي��ة ب��دع��م ال��وك��ال��ة األمل��ان�ي��ة على
ترميم مسجد البلدة القديم للحفاظ
ع�ل��ى بنيته ال �ت��راث �ي��ة .وي �ق��ول رئيس
ال �ب �ل��دي��ة ع �ب ��اس ذي � ��اب إن «ال��وك��ال��ة
األمل��ان �ي��ة ل �ل �ت �ع��اون ال ��دول ��ي س��اه�م��ت
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ب �ل��دي��ة ف ��ي تشجير
 5000ش �ج��رة خ ��روب ع�ل��ى ال�ط��رق��ات
امل ��ؤدي ��ة إل ��ى ال�ن�ه��ر وم ��داخ ��ل ال�ب�ل��دة،
وق ��د زرع ��ت ف��ي ال �ح��رج ال �ق��دي��م ال��ذي
أح � ��رق خ �ل��ال ح � ��رب ت � �م� ��وز» .وت��وق��ع
ذي� � ��اب أن ت �س �ت �ط �ي��ع ه � ��ذه األش� �ج ��ار
حماية ال�ت��رب��ة م��ن االن �ج��راف وتأمني
دخ��ل ل�ل�ب�ل��دة» .وأوض� ��ح أن «ال�ب�ل��دي��ة

أعمال البناء عادت إلى سابق عهدها منذ صدور قرار القائمقام (مروان بو حيدر)
بوجوب التنفيذ خالل مهلة تعينّ في
هذا األمر الخطي ،فإذا انقضت املهلة
من دون التنفيذ ،حق للقائمقام بعد
موافقة املحافظ أن يقوم بنفسه بذلك
ّ
ويرى القائمقام
بموجب قرار معلل»ّ .
أن املجلس ال�ب�ل��دي تمنع ع��ن إعطاء
رخصة البناء ملؤسسة رشيد الخازن

ف��ازت بهذه املشاريع بسبب ّ
تميزها
ب��أع�م��ال ال�ن�ظ��اف��ة ال�ع��ام��ة وامل�ح��اف�ظ��ة
على البيئة ،بعدما نالت من الوكالة
األملانية للتعاون ال��دول��ي درع أفضل
ب�ل��دي��ة تتميز بالشفافية والصدقية
ف��ي تنفيذ م�ش��اري�ع�ه��ا» .وال�ن�ظ��اف��ة ال
تقتصر على تنظيف الشوارع العامة،
بل تتعداها إلى «توعية األهالي على
ف ��رز ال�ن�ف��اي��ات ف��ي م�ن��ازل�ه��م ،تمهيدًا
ل �ن �ق �ل �ه��ا ال � ��ى م �ع �م��ل ف � ��رز ال �ن �ف��اي��ات
ف��ي ال �ب �ل��دة ،م��ن أج��ل إن �ت��اج األس �م��دة
ال �ط �ب �ي �ع �ي ��ة ،وج � �م� ��ع ك � ��ل ال� �ن� �ف ��اي ��ات
الصلبة القابلة إلعادة التدوير إلعادة
بيعها الى الشركات الخاصة».
امل� �س ��اع ��دة ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ت�ل�ق�ت�ه��ا
البلدية من صندوق البيئة الذي أنجز
للبلدة مشاريع بقيمة  300ألف يورو،
إض��اف��ة إل��ى م��ا ي��وازي  200أل��ف ي��ورو
ق � ّ�دم ��ت الت� �ح ��اد ب �ل��دي��ات ج �ب��ل ع��ام��ل
ل �ت �ج �ه �ي��ز ق � ��رى االت � �ح� ��اد ب�م�ص��اب�ي��ح
كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية.
وفي هذا السياق ،يوضح املسؤول عن
ال�ق�ط��اع األخ�ض��ر ف��ي ص�ن��دوق البيئة
ش ��رب ��ل زي � � ��دان أن «ص � �ن� ��دوق ال�ب�ي�ئ��ة
ت��واص��ل ب �ع��د ح ��رب ت �م��وز م��ع ال �ق��رى
ّ
املتضررة بيئيًا ،وأنجز فيها
والبلدات
 17مشروعًا بقيمة  4,5م�لاي�ين ي��ورو

ل �ل �ت �ع �ه��دات رغ� ��م «ال � �ق� ��رار رق� ��م 3098
أ.ت ت� ��اري� ��خ  2011/2/17ال� �ص ��ادر
ع ��ن وزي � ��ر ال �ص �ن��اع��ة إلن� �ش ��اء م�ع�م��ل
باطون جاهز ،واملوافقة الفنية على
الخرائط ال�ص��ادرة عن قسم التنظيم
املدني في كسروان برقم /266أ تاريخ
 ،2011/6/2وامل��رف��ق بالكشف الفني

ّ
ّ
ضمن شقني أحدهما يتعلق باملشاريع
ال��زراع �ي��ة وال سيما ال�ع�ض��وي��ة منها،
ّ
وال �ث ��ان ��ي ي �ت �ع��ل��ق ب �ت��دوي��ر ال �ن �ف��اي��ات
ّ
والتلوث الصناعي .وأنشأ بالتعاون
م��ع وزارة ال ��زراع ��ة م�ش�ت�ل�ين زراع �ي�ين
ف��ي ب�ل��دت��ي رم�ي��ش وال�ش��رق�ي��ة ،وتمت
زراعة  130ألف شجرة عملت املجالس
البلدية على توزيعها واإلش��راف على
ت�ش�ج�ي��ره��ا ف��ي امل �ن �ط �ق��ة» .ك��ذل��ك عمد
الصندوق إلى إنشاء مشروع للزراعات
ال � �ع � �ض� ��وي� ��ة م� � ��ن أش � � �ج� � ��ار ال� ��زي � �ت� ��ون
وال�ص�ع�ت��ر ف��ي ب�ل��دة رم �ي��ش ،تستفيد
م�ن��ه معظم ال �ق��رى امل �ج��اورة لرميش،
بعدما ت��م التعاقد م��ع ش��رك��ة أجنبية
ّ
متخصصة باإلنتاج العضوي ،تمنح
ّ
امل �ش ��روع ش �ه��ادة ع��امل�ي��ة متخصصة
تساعد على تسويق اإلنتاج في دول
العالم املختلفة.
ّ
رغ� � ��م ك� � ��ل ه� � ��ذه اإلن � � � �ج� � � ��ازات ،ي �ش �ك��و
ذي ��اب م��ن ع��دم ح�ص��ول ال�ب�ل��دي��ة على
امليزانية املالية املخصصة لها على
م��دى عامني كاملني «وه��ي تبلغ 650
مليون ليرة سنويًا ،إضافة ال��ى عدم
ال�ت��زام األه��ال��ي بدفع م��ا يجب عليهم
من ضرائب ورسوم مالية للبلدية ،إذ
إن الجباية متدنية جدًا ،وال تزيد على
.»%25

