13

األربعاء  14كانون األول  2011العدد 1585

أخبار
ّ
◄ االتحاد األوروبي وقع أربعة عقود
ّمع بلديات لبنانية

القائمقام هو الحلقة
األضعف بعدما أتت كل
الموافقات من فوق
شورى الدولة ملجأ
أخير قبل النزول إلى
الشارع لالعتراض

نّ
املبي فيه الرسوم املتوجبة والتأكيد
ع �ل �ي��ه رق � ��م /266أ وخ�ل��اف� ��ه ت ��اري ��خ
.»2011/9/28

ّ
البلدية لم تتمنع

امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي ف ��ي ذوق م�ص�ب��ح
اس �ت �غ��رب ه ��ذا ال �ق ��رار ،وت �ق� ّ�دم بطلب

وق � ��ف ت �ن �ف �ي��ذ ل � ��دى م �ج �ل��س ش� ��ورى
الدولة ،الذي ّ
رده .علمًا بأن املحيطني
ب ��ال �ب �ل ��دي ��ة ي �ك �ش �ف��ون ع� ��ن أك � �ث ��ر م��ن
«م� �خ ��ال� �ف ��ة ق ��ان ��ون � �ي ��ة» ف � ��ي ال� � �ق � ��رار،
ّ
ويعددون مخالفات للمواد  135و44
و 74من قانون البلديات ،واملادة 107
م��ن أص ��ول امل�ح��اس�ب��ة ف��ي ال�ب�ل��دي��ات،

وامل� � ��ادة األول� � ��ى ،ال��راب �ع ��ة ،ال�خ��ام�س��ة
والثالثة والعشرين من قانون البناء.
ّ
يتمسك بها
وم��ن أب��رز ال��دف��وع ال�ت��ي
امل �ج �ل ��س ال � �ب � �ل ��دي ،ال �ت ��أك �ي ��د أن � ��ه ل��م
يتقاعس ع��ن القيام بمهماته ،وك��ان
دائ� �م ��ًا ي� ��رد ع �ل��ى ط �ل �ب��ات ال �ق��ائ �م �ق��ام
ّ
بأسباب معللة .يشرح لنا متابعون
ل� �ل� �م� �ل ��ف« :ي � �ت � �ب�ّي نّ�� م � ��ن ن � ��ص امل � � ��ادة
 135أن ��ه ال ي�م�ك��ن أن ت �م��ارس سلطة
اإل ّح �ل�ال م�ض�م��ون ه ��ذه امل� ��ادة إال إذا
تمنع رئيس البلدية عن القيام بعمل
ي��وج �ب��ه ال �ق��ان��ون ال �ق �ي��ام ب ��ه ،أم ��ا إذا
ك��ان ه��ذا العمل م�ح��ددًا وف�ق��ًا ألص��ول
ق��ان��ون �ي��ة ،وق� ��د ق� ��ام رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة
ب� �م ��راع ��اة ه� ��ذه األص � � ��ول وب��ال��رف��ض
ّ
ب �ق��رار ق��ان��ون��ي م �ع��ل��ل ،ف��إن��ه ال يمكن
بعدها سلطة الوصاية أن تحل محل
رئيس البلدية .كذلك إن القرارات التي
يتخذها رئ�ي��س البلدية ه��ي ق��رارات
ن ��اف ��ذة ،وت �خ �ض��ع ل�ل�ط�ع��ن ب �ه��ا أم ��ام
مجلس ش ��ورى ال��دول��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ال
يمكن سلطة الحلول في كل مرة يتخذ
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي أو رئ �ي �س��ه ق� ��رارات
داخلة ضمن اختصاصهما ،أن تحل
محلهما وتتخذ قرارًا مخالفًا ...كذلك
خ��ال��ف ال�ق��ائ�م�ق��ام أح �ك��ام امل� ��ادة 135
املذكورة أيضًا من خالل عدم تسجيل
القرار املطعون فيه في سجل القرارات
املنصوص عليه في املادة  44من هذا

املرسوم االشتراعي ،بل إنه سجله في
سجالت القائمقامية!».
طبعًا ،يعي ال�ط��رف��ان أن القصة ،وإن
ارتدت ثياب القانون ،تبقى سياسية
ب��ال��درج��ة األول� ��ى .وإال ،ف��إن ال�ق��ان��ون
يعطي القائمقام «الحق» في الحلول
مكان رئيس البلدية ،لكنه ال يجبره
على ذلك ،يقول مرعب .وبالتالي كان
ي�م�ك�ن��ه ع ��دم ال �ح �ل��ول م�ك��ان��ه وال �ت��زام
م ��ا ق � ��رره امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي مجتمعًا
ً
بناء على الكشف الفني ال��ذي أجرته
البلدية .برأيه ،ما حصل هو «معركة
وليس كل الحرب .القائمقام ّ
تعرض
ل �ض �غ��وط وخ ��ال ��ف ال� �ق ��ان ��ونّ ،
وروح
م�ص��اري على البلدية م��ن خ�لال هذا
القرار .بالنسبة إلينا ،نحن سنتابع
معركتنا ف��ي مجلس ش��ورى ال��دول��ة،
وقد نكون مضطرين إلى النزول إلى
الشارع ملنع إقامة ّ
جبالة في املنطقة».
مصادر ّ
مقربة من القائمقام ترفض
ه� ��ذه االت� �ه ��ام ��ات .ه ��ي ال ت ��داف ��ع ع��ن
ق��رار إنشاء ّ
جبالة ،لكنها في املقابل
ّ
تتساءل عن سبب ش��ن الهجوم على
ّ
الحلقة األضعف
القائمقام الذي يعد ّ
ف��ي ه��ذا امل�ل��ف بعدما رخ�ص��ت وزارة
ال �ص �ن��اع��ة ل �ل �م �ع �م��ل ،وب �ع��دم��ا واف ��ق
َّ
املحافظ؛ ألن قرار الحلول ال ُيتخذ من
دون موافقة محافظ .تقول املصادر:
«كل القرارات األساسية أتت من فوق،
واآلن ي��ري��دون أن ي��رم��وا امل�س��ؤول�ي��ة
على الحلقة األض�ع��ف ،وه��م يعرفون
أن امل � � � ��وض � � � ��وع س� � �ي � ��اس � ��ي ول � �ي� ��س
ق �ض ��ائ �ي ��ًا» .وب ��ال� �ع ��ودة إل � ��ى ال� �ق ��رار،
تلفت امل �ص��ادر إل��ى إم�ك��ان الطعن به
أم� ��ام م�ج�ل��س ش� ��ورى ال ��دول ��ة «ع�ل�م��ًا
ّ
ب��أن القائمقام ل��م ي�ح��ل م�ك��ان رئيس
البلدية في منح رخصة إنشاء مجبل
باطون ،بل رخصة بناء وافقت عليها
دائ��رة التنظم امل��دن��ي» .ال تنسى هذه
امل�ص��ادر أن تختم« :ليتهم ينجحون
في منع إقامة ّ
الجبالة»!

تقرير

ّ
ّ
اجتماعي لجبيل
الجيوغرافي يليه مسح
املسح
جوانّا عازار
ع�ق��ارات مدينة جبيل باتت معروفة
«ش �ب��ر وش� �ب ��ر» ،ف �ه��ي م� �ح � ّ�ددة على
خريطة ب�ط��ول أرب�ع��ة أم�ت��ار وع��رض
م�ت��ر ون �ص��ف م�ت��ر ت��رت�ف��ع ف��ي مبنى
ال� � �ب� � �ل � � ّ
�دي � ��ة ،وت� � �ح � ��دي� � �دًا ف� � ��ي م �ك �ت��ب
ّ
م �ه �ن��دس ال �ب �ل��دي��ة زاه� ��ر أب ��ي غ�ص��ن.
ف �ق��د ال �ت �ق �ط��ت ب �ل� ّ
�دي��ة ج �ب �ي��ل ص ��ورة
ّ ّ
حديثة م��ن ال�ج��و لكل نطاق املدينة،
ت�ظ�ه��ر ف�ي�ه��ا ال �ع �ق��ارات جميعها من
دون اس �ت �ث �ن��اء ،ك �م��ا ه ��ي ف ��ي واق ��ع
الحال .مناسبة الصورة هي مشروع
ّ
ً
ّ
ّ
عقاريًا
البلدية ،منجزة مسحًا
نفذته
ّ
ّ
جيوغرافيًا لكل عقارات جبيل ،على
أن يبدأ قريبًا إنجاز برنامج ArcGIS
)(Geographic Information System
ّ
االجتماعي للمدينة.
واملسح
التفاصيل ّ
تحدث عنها لـ«األخبار»،
وس ��ام زع � ��رور ،وه ��و ع�ض��و املجلس
ّ
ال� �ب� �ل � ّ
�دي ف ��ي ج �ب �ي��ل ،وامل� �ك ��ل ��ف م�ن��ه
ّ
متابعة املشروع املؤلف من مرحلتني.
امل ��رح� �ل ��ة األول � � � ��ى أن� �ج ��زت� �ه ��ا ش��رك��ة
ّ
جيوغرافيًا
 ،Mapsالتي أنهت مسحًا
ً
شامال لعقارات مدينة جبيل ،بحيث
ّ
أصبحت جبيل ب�ك��ل ع�ق��ارات�ه��ا على
«الخريطة».

ّأم � ��ا امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ف �ه��ي تقضي
ب ��إن� �ج ��از ب ��رن ��ام ��ج  ،Arc GISوه ��و
ب� ��رن� ��ام� ��ج ي� ��دخ� ��ل إل � � ��ى ال �ك �م �ب �ي��وت��ر
ال� �ع� �ق ��ارات ال �ت ��ي م�س�ح�ت�ه��ا امل��رح �ل��ة
األولى من املشروع .ويتيح البرنامج
ّ
ّ
الخاصة بكل عقار
إظهار املعلومات
ّ
بمجرد كتابة رقمه أو الضغط على
ص��ورت��ه بواسطة ف��أرة الكومبيوتر.
وي �م �ك��ن م��ن خ�ل�ال ال �خ��ري �ط��ة م�ع��رف��ة
ّ
ّ
ك� ��ل امل �ع �ل��وم��ات امل �ت �ع��ل �ق��ة ب��ال �ع �ق��ار.
ّ
فعلى سبيل املثال ،إذا أرادت البلدية
ّ
ش��ق طريق م�ع نّ�ّي� ،يمكنها م��ن خالل
الخريطة تحديد العقارات التي تمرّ
ف�ي�ه��ا ه��ذه ال �ط��ري��ق ،وت�ح��دي��د ه� ّ
�وي��ة
م��ال �ك �ي �ه��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ت�س�ه��ل عملية
ال� �ت ��واص ��ل م �ع �ه��م ،ك �م��ا ي �م �ك �ن �ه��ا أن
التصريح
تطلب من مالكي العقارات
ّ
ل��دف��ع ال �ق �ي��م ال �ت��أج �ي� ّ
�ري��ة امل�س�ت�ح��ق��ة
ع �ل �ي �ه��م .وت �ك �ش��ف ال �خ��ري �ط��ة أي �ض��ًا
األم�ل��اك ال �ع� ّ
�ام��ة ،م�ظ�ه��رة ال�ت�ع� ّ
�دي��ات
ّ
عليها في ح��ال حصولها ،ما يسهل
ّات �ب��اع إج � ��راءات ت�ن�ف�ي� ّ
�ذي��ة م��ن قبلها
إلزالتها.
ّ
ّ
البلدية
وي�ض�ي��ف زع ��رور إن رئ�ي��س
زي ��اد ال �ح� ّ�واط ارت ��أى االس �ت �ف��ادة من
ال �ق��واع��د ال�ب�ي��ان� ّ�ي��ة ل�خ��دم��ة املجتمع
ال �ج �ب �ي �ل� ّ�ي ،م��ن خ�ل�ال ت�ط�ع�ي��م امل�س��ح

ال� � �ع� � �ق � � ّ
�اري ال � �ج � �ي� ��وغ� ��راف� � ّ�ي ب �م �س��ح
اج �ت �م��اع� ّ�ي ه��و ح��ال� ّ�ي��ًا ق�ي��د اإلن �ج��از.
كيف ذلك؟
ّ
يشرح زعرور أن املعلومات ستشمل
أس �م��اء م��ال �ك��ي ال �ع �ق��ار ،إض��اف��ة إل��ى
ت� ��اري� ��خ والدت� � �ه � ��م ،ع � ��دد ال� �س � ّ�ي ��ارات
ال �ت��ي ت�م�ل�ك�ه��ا ع��ائ �ل��ة م��ال��ك ال �ع �ق��ار،
ت� �ح ��دي ��د ّ
أي إع� � ��اق� � ��ات أو أم � � ��راض
م��زم �ن��ة ف ��ي ح ��ال وج ��وده ��ا ع �ن��د أيّ
ف ��رد م ��ن أف � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة .ال �ه ��دف من
ً
ذل��ك ،أوال ،االس�ت�ف��ادة م��ن املعلومات
م��ن أج��ل تقديم امل�س��اع��دات واألدوي��ة
إل ��ى امل��رض��ى م��ن خ�ل�ال ا ًمل�س�ت��وص��ف
ّ
ّ
بالبلدية ،إضافة إلى تزويد
الخاص
ال �ص �ل �ي��ب األح� �م ��ر ف ��ي ج �ب �ي��ل ب �ه��ذه
امل�ع�ل��وم��ات لتسهيل مهماته .ثانيًا،
اس �ت �ع �م��ال امل �ع �ل��وم��ات ف ��ي م �ش��روع
ت �ن �ظ �ي��م امل ��دي� �ن ��ة ،ب �ح �ي��ث ت �خ �ص� ّ�ص
أروق� � � ��ة م � � ��رور ل � � ��ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات
ال�خ� ّ
�اص��ة ،إل��ى جانب تنظيم مواقف
ّ
ال � �س � � ّ�ي � ��ارات ف� ��ي األب� �ن� �ي ��ة ال �س �ك �ن��ي��ة
وم��واق��ف امل��دارس وغيرها ،وتحديد
ّ
كيفية وصول الباصات إلى املدارس
والطرق التي على سائقيها سلوكها
م � ��ن دون ال� �ت� �س� �ب � ّ�ب ب ��زح� �م ��ة س �ي��ر.
ّ
ّ
�ط��ة ّ
بلدية
وك��ل ذل��ك سيجري عبر خ�
ّ
ّ
تحدد وف��ق املعلومات التي يؤمنها

امل �س��ح ف ��ي م ��ا ي �خ� ّ�ص ع� ��دد ال �ط�لاب
ّ
ف��ي امل ��دارس ،وع��دد ال��ذي��ن يستقلون
ّ
املدرسية.
الباصات
ّ
وتبقى النقطة األه��م ،حسب زعرور،
ّ
ترقيم كل الشوارع في املدينة ،الذي
ّ
ي� �ج ��ري ف ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال �ن �ه��ائ��ي��ة م��ن
ّ
املرجح أن تنتهي
املشروع ،التي من
ّ
ب� �ع ��د ن� �ح ��و س� ��ت� ��ة أش � �ه � ��ر .س �ي �ك��ون
ّ
بفضل ه��ذه ال�خ�ط��وة ل�ك��ل ال�ع�ق��ارات
«ال �ج �ب �ي �ل� ّ�ي��ة» ال �ش��اغ��رة م�ن�ه��ا وغ�ي��ر
ال� �ش ��اغ ��رة أرق � � � ��ام .ال� �خ� �ط ��وة ت �ط� ّ�ب��ق
ّ
للمرة األول ��ى ،وم��ن شأنها بطبيعة
ال� �ح ��ال أن ت �س� ّ�ه��ل ع �ل��ى ال�ج�ب�ي�ل�ي�ّي�نّ
ّ
علمية
تحديد أماكن سكنهم بطريقة
واضحة.
ّ
املعلومات ستبقى خ� ّ
للبلدية،
�اص��ة
فيما تعلن ع�ب��ر امل��وق��ع اإلل�ك�ت��رون��ي
�دي ال �خ� ّ
ال �ب �ل� ّ
�اص ن �ب��ذة ع��ن امل �ش��روع
ّ
ّ
ل �ي��ط �ل��ع ع �ل �ي��ه امل ��واط� �ن ��ون ،ع �ل �م��ًا أن
ّ
ّ
ّ
االجتماعي يتطلب إذنًا خاصًا
املسح
الداخلية وال�ب�ل� ّ
ّ
�دي��ات ،قبل
م��ن وزارة
ّ
ّ
الخاصة التي ستلزم
أن تبدأ الشركة
امل �ش��روع بالتنفيذ .وف��ي ال�خ�لاص��ة،
ّ
ي�م�ك��ن اع �ت �ب��ار امل� �ش ��روع ،ك �م��ا ي��ؤك��د
زع� � ��رور« ،ال �خ �ط��وات األول � ��ى ل��وض��ع
ن �ظ��ام ال� � � �ـ GPSال� �خ � ّ
�اص ب�ج�ب�ي��ل في
األمد القريب».

وقعت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في
لبنان ،السفيرة أنجيلينا أيخهورست،
عقود دعم مع أربع بلديات ،هي :عندقت
(ع � �ك ��ار) ودي � ��ر ق ��ان ��ون ال �ن �ه��ر وال ��دوي ��ر
(ال� �ج� �ن ��وب) وآس� �ي ��ا (ال� �ب� �ت ��رون) ،بقيمة
إجمالية تبلغ  310,340ي��ورو وتغطية
س �ك��ان �ي��ة ت �ص��ل إل � ��ى  12أل � ��ف ن �س �م��ة.
واختيرت هذه البلديات إثر عرض لتقديم
االقتراحات أطلقته بعثة االتحاد األوروبي
وشمل نشاطات اجتماعية واقتصادية
في مجاالت البيئة والسياحة البيئية.
وف � ��ي ه � ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ق ��ال ��ت ال �س �ف �ي��رة
أيخهورست إن «السلطات املحلية ،بالنظر
إل ��ى ق��رب �ه��ا م ��ن امل ��واط �ن�ي�ن ،ه ��ي ال�ف��اع��ل
الحقيقي للتغيير» .ويندرج دعم االتحاد
األوروبي في إطار تعزيز قدرات السلطات
امل �ح �ل �ي��ة ح� �ت ��ى ت �ت �م �ك��ن م� ��ن م �م��ارس��ة
م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ،وال س�ي�م��ا ف ��ي م �ج��االت
الحوكمة والتخطيط أو تقديم الخدمات.

◄ بلدية بيروت ّ
تكرم عصام برغوت

ّ
كرم مجلس بلدية بيروت ،عضو املجلس
ع �ص��ام ب ��رغ ��وت ،ف ��ي اح �ت �ف��ال أق �ي��م في
البيال ،ملناسبة نيله جائزة الشيخ عيسى
ب��ن علي آل خليفة للعمل التطوعي في
العالم العربي ،في حضور رئيس مجلس
ً
الخدمة املدنية د .خالد قباني ،ممثال رئيس
مجلس ال � ��وزراء نجيب م�ي�ق��ات��ي ،رئيس
ً
مجلس بلدية ب�ي��روت ب�لال حمد ،ممثال
وزي��ر الداخلية والبلديات العميد م��روان
شربل ،إضافة إلى وزراء ونواب سابقني
وح �ش��د م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات وال�ف��اع�ل�ي��ات
السياسية والدينية واالجتماعية واألهلية
والبلدية واالختيارية.
ب�ع��د ال�ن�ش�ي��د ال��وط �ن��ي ،أل �ق��ى ح�م��د كلمة
ب��اس��م ال ��وزي ��ر ش��رب��ل ،أش� ��ار ف�ي�ه��ا إل��ى
أن «امل �ت �ت �ب��ع ل �ل �ش��أن االج �ت �م��اع��ي يجد
أن امل��ؤس �س��ات ال�ت�ط��وع�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون مع
ال�ب�ل��دي��ات ه��ي ص��اح�ب��ة ف�ض��ل كبير في
معالجة الكثير م��ن اآلف ��ات االجتماعية،
وزم�ي�ل�ن��ا امل �ك��رم ع �ص��ام ب�ش�ي��ر ب��رغ��وت
نذر نفسه لعمل الخير متطوعًا من دون
مقابل ،وم��ن أج��ل ذل��ك استحق بامتياز
ثقة ال�ن��اس ،وح��از قلوبهم بفعل العطاء
وال شيء سوى العطاء».

◄ النساء في املجالس البلدية

بمبادرة من مشروع «شاركي» لتشجيع
مشاركة النساء ف��ي الحياة السياسية،
اجتمعت أكثر من مئة ام��رأة من النساء
املنتخبات في املجالس البلدية اللبنانية،
السبت الفائت ف��ي فندق ه��ول�ي��داي إن ـــــ
فردان.

ُ
نظم املؤتمر بعنوان« :ش��ارك��ي ،السلطة
ب �ي ��دك» ،ح�ي��ث ُع ��رض ف�ي�ل��م ق�ص�ي��ر عن
املصاعب التي تواجه النساء اللبنانيات
ف ��ي ال �ح �ي��اة ال �س �ي��اس �ي��ة .ت �ل��ت ال �ع � َ
�رض
م��داخ�لات كل من قائمقام امل�تن ،السيدة
م��ارل�ين ح ��داد ،ورئ�ي�س��ة الهيئة الوطنية
إلش��راك امل��رأة في القرار الوطني السيدة
حياة أرسالن.

