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على الحافة

ّ
عشرة سجالت نفوس في صيدا «مجمدة» منذ عام 2000

نحو طاقة متجددة  ...ونظيفة أيضًا

 300لبناني ...غير لبنانيين!

حبيب معلوف

اشترطت ُ
ديرية العامة لألحوال
الم
ُ
الشخصية ّإبراز مستندات قانونية لـ
«تحريك» السجلت (هيثم الموسوي)

ّ
نحو عشرة سجلت نفوس
في صيدا ،تضم أكثر من
 300لبناني مشكوك في
لبنانيتهم! منذ عام 2000
يحاول هؤالء الحصول
على «اعتراف» بوجودهم
رغم أنهم يحملون هويات
لبنانية .تقول الرواية إن
ُ
المديرية العامة لألحوال
الشخصية في وزارة الداخلية
«اكتشفت» ،بعد نحو ثالثين
عامًا ُ ،أن األحكام القضائية
التي تثبت حيازة األجداد على
الجنسية غير ُم ّ
سجلة في
هيئة القضايا .فيما يقول
من اإلثباتات
العارفون إن كثيرًا ُ
والسجالت القانونية أتلفت
بفعل الحريق الذي طال
السراي الحكومي في صيدا،
مطلع الحرب األهلية عام
 .1975بين الروايتينّ ،
ثمة من
ُيثير شبهة الدوافع االنتخابية
التي ساهمت في «يقظة»
ُ
العامة ،ويتساءل:
ديرية
الم
ّ
كيف ُي ّ
جمد سجل من يملك
وثيقة والدة لبنانية؟

«االستراتيجية العربية للطاقة املـسـتــدامــة» تحتاج الى
مراجعة .هذه الخالصة االساسية التي يمكن استنتاجها
بعد االجتماع التحضيري العربي حول قضايا الطاقة
للمنتدى العربي للتنمية املستدامة واملنتدى السياسي
ّ
الذي نظمته الـ«أسكوا» في مقر األمم املتحدة في بيروت
في اليومني املاضيني .فهذه االستراتيجية التي أقرتها
جامعة ال ــدول العربية عــام  ،2013ال تلحظ كثيرًا من
اإلشكاليات املتعلقة بقضايا الطاقة في العالم عمومًا،
وف ــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة خـصــوصــا .كـمــا أن ـهــا ال تنطلق
من تعريفات واضحة للمفاهيم ،وفــي طليعتها ،الطاقة
«املتجددة» ،والفرق بينها وبني تلك «املستدامة» ،وما الذي
ّ
يميزها عن تلك «النظيفة» ...على سبيل املثال .والفرق
ً
بني هذه املفاهيم ليس تفصيال ،ال سيما عندما يفترض
أن تترجم فــي مـبــادئ وأه ــداف إستراتيجية وأولــويــات
وبرامج وسياسات وقوانني .صحيح أن هناك اختالفات
جوهرية بني الدول العربية ،جيولوجية ومناخية وبيئية
وسكانية ،كالفرق مثال بني البلدان النفطية وتلك غير
ال ـن ـف ـط ـيــة ...إال أن ذل ــك م ــا ك ــان لـيـمـنــع ب ـل ــورة مـفــاهـيــم
مشتركة بــدايــة ،واستراتيجيات مشتركة تحافظ على
الخصوصيات والتنوع ايضًا.
صحيح انــه بــات هناك شبه اتفاق واجـمــاع على اعتبار
الـطــاقــات التقليدية مــن وقــود احـفــوري «غـيــر متجددة»
و«غ ـيــر م ـس ـتــدامــة» .إال أن تـبـنــي بـعــض الـ ــدول العربية
للطاقة النووية مؤخرًا والبدء في االستثمار فيها ،بحجة
تصنيفها بني الطاقات املستدامة (الصديقة للمناخ على
األقــل) ،امر يحتاج الى كثير من النقاش .مما يستدعي
اع ــادة النظر فــي العنوان االستراتيجي ،اي اضــافــة الى
استراتيجية الطاقة املتجددة واملستدامة ،كلمة «النظيفة»
أيضًا .فالطاقة النووية خطرة وغير نظيفة على اإلطالق.
ص ـح ـيــح ان ـه ــا ال ت ـت ـسـ ّـبــب بــان ـب ـعــاثــات ث ــان ــي اوك ـس ـيــد
الكربون كغيرها من الطاقات التقليدية كالفحم الحجري
والنفط والـغــاز ،إال انها تنتج نفايات نووية ّ
مشعة ،وال
مطمر نهائيًا لها في كل انحاء العالم حتى اآلن ،نظرا
لشبه اسـتـحــالـتــه ولكلفته الـعــالـيــة جـ ـدًا .وكــذلــك بسبب
الكلفة الضخمة الجراءات الحماية ضد الحوادث التي ال
يمكن ضمان عدم حدوثها .كما أن الطاقة النووية غير
مستدامة ايضًا لكون وقود اليورانيوم ،كالفحم والنفط،
ناضب وغير متجدد.
وفي السياق نفسه ،ال يمكن اعتبار كل الطاقات املتجددة
نفسها نظيفة .فبعض التكنولوجيا املستخدمة النتاج
الطاقة الكهربائية كــااللــواح الشمسية او م ــراوح الهواء
الضخمة ،استخدمت في انتاجها اتربة نــادرة ،والكثير
مــن الطاقة وامل ـيــاه ،وتسببت صناعتها بتلويث التربة

والهواء واملياه .مما يعني ان بعض هذه التكنولوجيات
لـيـســت نـظـيـفــة ت ـمــامــا ،خ ـصــوصــا اذا ت ــم ال ـتــوســع في
استخدامها النـتــاج الـطــاقــة الكهربائية فـقــط .مــع العلم
ان الطاقات املتجددة ليست محصورة في انتاج الطاقة
الـكـهــربــائـيــة ،بــل يمكن ان تستخدم لتوفير استهالك
الطاقة ،وتحسني كفاءتها .وهذا التوجه هو الذي يفترض
ان يترجم في االستراتيجيات اكثر من غيره ،اي ضبط
االستهالك وترشيده ،والتقليل من استهالك الطاقة عبر
تغيير طــرق البناء والنقل وتغيير دوامــات العمل وعدد
ساعاته ...وغيرها من االج ــراءات املتعلقة باالستهالك
اكثر من االنتاج ومتطلبات زيادتها.
والطاقات املتجددة ،بطبيعتها ،ال مركزية ،وليس هناك
ما يبرر التوجهات االستراتيجية في املنطقة العربية ،اي
العمل على مشاريع كبرى لالنتاج املــركــزي في مــزارع
للرياح او للشمس ،اال مصالح املستثمرين الكبار الذين
ت ـعـ ّـودوا انـشــاء املعامل املــركــزيــة الكبرى (معامل طاقة
حرارية او نووية) ،عالية االستثمار وعالية املردود .وهذا
التوجه (املــركــزي) الــذي تتبناه معظم ال ــدول العربية ال
يعتبرا استراتيجيًا ونظيفًا ،ألن اهمية الطاقات املتجددة
هي انها المركزية ،بمعنى انها يمكن ان تصل الى قرى
نائية ،وتؤمن لها نوعًا من االكتفاء بأرخص االسعار
وأبسط التقنيات (يمكن ان تكون محلية وغير مستوردة
كـطـبــاخــات الـشـمــس وسـخــانــات امل ـي ــاه) ،وان بــاقــل قــدر
ممكن من الطاقة.
فــي مــوضــوع تمويل الـطــاقــات املـتـجــددة ،كــان الفـتــا ،في
االجتماع االقليمي ،شكوى احد الخبراء املصريني (من
الـقـطــاع ال ـخ ــاص) مــن تـغـيـ ّـر اس ـعــار ال ـطــاقــات املـتـجــددة
ً
(نـ ـ ـ ــزوال) .إذ روى ك ـيــف وقـ ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ع ـقــودا
منذ سنوات النتاج طاقة كهربائية من تقنيات طاقات
مـتـجــددة مل ــدة  25سـنــة ،وكـيــف انخفضت اس ـعــار هــذه
التقنيات بسرعة ،مما جعلها هذا القطاع محرجًا امام
الحكومة والسلطات املحلية باملقارنة مع عقود اخرى
جديدة ومنخفضة االسعار .وهي ،باملناسبة ،اقل بكثير
من العقود التي وقعها لبنان مع الشركات التي التزمت
االنـتــاج من طاقة الــريــاح في عكار مــؤخــرا .كما طرحت
تحديات كثيرة ،تواجه الطاقات املتجددة ،تتعلق ايضا
بــاملـســاحــات (م ــن االراض ـ ــي) ال ـتــي تتطلبها ،ومشكلة
نقلها وتوزيعها كلما ابتعدت عن الشبكات املوجودة.
اضافة الى اشكاليات كثيرة ،تتعلق بمنافستها للطاقات
الـتـقـلـيــديــة املـسـيـطــرة كــالــوقــود االحـ ـف ــوري ،خصوصا
ان دولــة كانت تصنف غير نفطية مثل لبنان ،تستعد
لتصبح نفطية ،مــن دون ان تـكــون لديها استراتيجية
للتنمية املـسـتــدامــة ،مــن ضمنها اسـتــراتـيـجـيــة للطاقة
املستدامة وغير املستدامة ...وغير النظيفة ايضا ،بكل
املعاني.

تعليم

هديل فرفور
ّ
ُ
ع ــام  ،2000تــوقـفــت املــديــريــة العامة
لـ ـ ــأحـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة ف ـ ــي وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات عـ ــن إع ـط ــاء
ُبيانات قيود لعدد من أبناء العائالت
ّ
امل ّ
بحجة التشكيك
سجلة في صيدا،
ّ
فــي جنسيتهم الـلـبـنــانـيــة .قـبــل هــذا
الـتــاريــخ ،كــان هــؤالء يحصلون على
إخراجات قيد وجــوازات سفر بشكل
دوري و«ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي» ،ويـ ـم ــارس ــون
«ل ـب ـنــان ـي ـت ـهــم» ب ـش ـكــل ك ــام ــل .مـنـهــم
َ
مــن ّأدى خــدمــة الـعــلــم أو انـخــرط في
الـسـلــك الـعـسـكــري أو شـغــل وظــائــف
في «الدولة».
تقول روايــة هــؤالء إن املديرة العامة
لالحوال الشخصية ،سوزان
السابقة ّ
خ ــوري ،اتــخــذت منتصف عــام 2000
قـ ــرارًا بــ«تـجـمـيــد» سـجــات ع ــدد من
ع ـ ــائ ـ ــات ص ـ ـيـ ــدا ووض ـ ـ ـ ــع إش ـ ـ ـ ــارات
إح ـ ـتـ ــرازيـ ــة عـ ـل ــى قـ ـي ــوده ــم وقـ ـي ــود
أف ــراد عائالتهم ،وعــدم السماح لهم
باالستحصال على القيود االفرادية
والعائلية .كما عمدت إلى سحب هذه
ال ـس ـجــات م ــن ن ـفــوس دائ ـ ــرة صـيــدا
ّ
ولم تعمد الى نسخها في السجلت

األهلية التي ّأدت الى احتراق السراي
في صيدا.

ّ
بحجة
األساسية في وزارة الداخلية،
عدم قانونية األحكام القضائية التي
حازوا بموجبها الجنسية اللبنانية.

ّ
«م ّ
سجلت غير ُ
سجلة»!

ابراهيم عنتر،
بحسب ُمختار صيدا
ُ
ّ
تقدمت بعض الـعــائــات املقيمة في
صـيــدا ع ــام  1972بــدعــاوى قضائية
الثـ ـب ــات ح ـصــول ـهــا ع ـل ــى الـجـنـسـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة« ،ح ـي ـن ـهــا ،حـصـلــت هــذه
ُ
العائالت على قرارات قضائية تثبت
ح ـي ــازت ـه ــا ال ـج ـن ـس ـي ــة .ول ـ ـكـ ــن ،بـعــد
مـ ــرور أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــن ع ــام ــا ،تـبـ ّـن
للمديرية أن هذه األحكام القضائية
غير ُم ّ
سجلة فــي هيئة القضايا ،ما
يعني غـيــاب السند الـقــانــونــي الــذي
ُيثبت حصول هؤالء ُعلى الجنسية».
وع ـل ـيــه ،اش ـتــرطــت امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لألحوال الشخصية إبراز ُمستندات
قــانــونـيــة لـ ـ «ت ـبــريــر» إع ـطــاء بيانات
ّ
ّ
قيد ولــ«تـحــريــك» سجلتهم .إل أنه
يصعب تحقيق هذا الشرط ،بحسب
الذي يلفت
املختار محمد بعاصيري ُ
الى أن الكثير من األوراق واملستندات
ُال ـك ـف ـي ـل ــة ب ــإثـ ـب ــات ج ـن ـس ـيــة ه ـ ــؤالء،
أتلفت عام  1975بفعل أحداث الحرب

بـحـســب م ـص ــادر ف ــي دائ ـ ــرة نـفــوس
لبنان الجنوبي ،هناك نحو عشرة
ُ
س ـ ـ ّـج ـ ــات ُم ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــدة ،فـ ـيـ ـم ــا ت ـش ـي ــر
ت ـق ــدي ــرات م ـخــات ـيــر امل ــدي ـن ــة الـ ــى أن
عــدد أب ـنــاء هــذه الـسـ ّـجــات يتجاوز
ال ـث ــاث ـم ـئ ــة .وتـ ــؤكـ ــد امل ـع ـط ـي ــات أن
عــددًا كبيرًا من هــؤالء حائزون على
ُ
وثـ ــائـ ــق والدة ت ـف ـي ــد بـجـنـسـيـتـهــم
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ـضــا ع ــن أن ـه ــم كــانــوا
يـحـصـلــون س ـنــويــا ع ـلــى إخ ــراج ــات
قيد وجــوازات سفر وهويات .فعلى
أي أسـ ـ ــاس ك ـ ــان ي ـت ــم إصـ ـ ـ ــدار ه ــذه
األوراق الثبوتية إذا؟
ّ
ت ـقــول امل ـص ــادر إن أس ـمــاء أصـحــاب
ّ
ّ
السجالت ُمدونة في لوائح تم
هذه
االس ـت ـنــاد الـيـهــا العـطــائـهــم االوراق
ّ ّ
ال ـث ـب ــوت ـي ــة« ،إل أن ال ـخ ـل ــل يـكـمــن
ّ
ب ــأن ه ــذه الـلــوائــح غـيــر مسجلة في
ّ
ُالسجالت الرسمية» .وتشير إلى أن
املديرية العامة لالحوال الشخصية
أح ـ ــال ـ ــت ه ـ ـ ــذه امل ـ ـل ـ ـفـ ــات ال ـ ـ ــى األم ـ ــن
الـعــام اللبناني منذ سـنــوات ،وهــذه

إثباتات هالكة!

التحقيقات باتت في حوزة القضاء
اللبناني« ،وال نزال في انتظار قرار
القضاء».
ّ
ّ
املصادر نفسها أكدت أن دائرة نفوس
لـب ـنــان ال ـج ـنــوبــي ووزارة الـ ُـداخـلـيــة
وال ـب ـلــديــات لـيـسـتــا ال ـج ـهــة امل ـخـ ّـولــة
تــدويــن ه ــذه ال ـق ـيــود فــي ال ـسـ ّـجــات،
وأن األم ــر يحتاج الــى ق ــرار قضائي

قبل عام  2000حمل
لبنانية
أوراقًا ثبوتية
هؤالء
َ
ّ
وبعضهم أدى خدمة العلم
وشغل وظائف رسمية
كــي يتحقق .فيما وعــد املــديــر العام
لــأحــوال الشخصية العميد الياس
خـ ــوري ،ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخـ ـب ــار»،
ُ
بمتابعة هذا امللف ودراسته «بشكل
دقيق».

أسباب انتخابية؟

ُ
الالفت أن قــرار املديرية تجميد هذه
ُ
ال ـس ـ ّـج ــات ج ــاء ب ـعــد م ـض ــي ثــاثــن
عــامــا .ويـعــزو متابعون للملف ذلك

إلى «أسباب انتخابية ،وبايعاز من
الرئيس الراحل رفيق الحريري ،بعد
خسارته في االنتخابات البلدية في
صيدا عام  .1998فعشية االنتخابات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ع ـ ــام  2000ص ـ ــدر الـ ـق ــرار
بتجميد الـقـيــود الـتــي تـضـ ّـم غالبية
م ــن أبـ ـن ــاء ال ـط ــائ ـف ــة ال ـش ـي ـع ـيــة مـمــن
ي ـصـ ّـوتــون لـخـصــومــه الـسـيــاسـيــن».
ويلفت هــؤالء إلى ُأن وزيــر الداخلية
ال ـســابــق م ـي ـشــال امل ـ ـ ّـر ّ
وجـ ــه بـتــاريــخ
ّ
ُ ،2000/6/27م ــذك ــرة تـنـفـيــذيــة الــى
ُم ــدي ــري ــة األح ـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة (رق ــم
 )2010/3337يـطـلــب فـيـهــا م ـعــاودة
إعطاء بيانات قيد إفرادية وعائلية
لـقـيــود سـجــات نـفــوس صـيــدا التي
تــم تجميدها «كـمــا ك ــان مـعـمــوال به
مـنــذ ت ــاري ــخُ تـسـجـيــل ه ــذه ال ـق ـيــود».
وب ــالـ ـفـ ـع ــل أع ـ ـي ـ ــد «تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــك» ه ــذه
ّ
الـ ـس ـ ّـج ــات ل ـف ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة« ،إل أن
املديرية العامة أعادت تجميدها مع
اقـتــراب مــوعــد االنـتـخــابــات النيابية
في آب .»2000
م ـه ــدي م ـن ـص ــور ،أحـ ــد امل ـت ـضــرريــن
ّ
م ــن ت ـج ـم ـيــد الـ ـسـ ـج ــات ،أكـ ــد «أن ـنــا
ط ــال ـب ـن ــا املـ ــديـ ــرة الـ ـع ــام ــة ُال ـســاب ـقــة
س ــوزان ال ـخــوري بــإبــراز املستندات

ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـ ـكـ ـ ــزت إلـ ـيـ ـه ــا ك ـ ــي ت ـت ـخــذ
إجـ ـ ـ ــراء ال ـت ـج ـم ـي ــد ،إال أنـ ـ ــه لـ ــم يـتــم
إطــاع ـنــا عـلــى أي ق ــرار قـضــائــي أو
ُمـسـتـنــد ُي ـبـ ّـن الــذري ـعــة ال ـتــي قضت
ب ــاتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرار كـ ـ ـه ـ ــذا»ُ .
ويـ ـضـ ـي ــف:
ُ
ّ
«ك ــل مــا أخـبــرنــا بــه ،أن علينا إبــراز
الـ ـق ــرارات الـقـضــائـيــة ال ـتــي ّأدت الــى
منح أجدادنا الجنسية ،رغم معرفة
امل ـع ـن ـي ــن ُفـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـ ــأن ه ــذه
الـ ـق ــرارات أت ـل ـفــت ف ــي ال ـحــريــق ال ــذي

طــال الـســراي خــال الـحــرب» .وأشــار
إل ــى أن ه ـنــاك ع ــائ ــات م ــن الـطــائـفــة
السنية ُ
ّ
«م ّ
تضررة من قرار التجميد،
ّ
وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ـ ـ ــإن ال ـق ـض ـي ــة وط ـن ـي ــة
ّ
بامتياز وال تتعلق فقط بالعائالت
ّ
ُ
الشيعية في املدينة» ،مطالبا بحل
جــذري لهذه القضية الشائكة التي
تقضي بـ «شطبنا من الــوجــود رغم
حـيــازاتـنــا سـجــات عدلية وهــويــات
وجوازات سفر».

ممنوع الزواج والطالق ...والوفاة
ُ
ّ
ُي ّ
قدر أعداد املتضررين من تجميد السجلت بأكثر من  300شخص .بحسب
ّ
ُ
القانون ،يعد هؤالء «غير موجودين» نظرا الى افتقارهم الى أوراق ثبوتية بديلة
عــن سجالتهم فــي «الــداخـلـيــة» .وي ــؤدي ذلــك إلــى مشاكل كثيرة فــي مــا يتعلق
بقضايا االرث واألحــوال الشخصية .ففي حاالت كثيرة ،لم يتمكن من ُج ّمدت
سجالتهم من االستحصال على شـهــادات وفــاة ما يحول دون إجــراء حصر
إرث ،فيما يعجز آخرون عن إتمام إجراءات الطالق أو تسجيل الزواج واستخراج
وثائق والدة ألطفالهم!

موافقة «ملتبسة» لـ«التربية» ّتبرر زيادات على األقساط
فاتن الحاج
رغم عدم توقيع لجنتي األهل في معهد
الـقــديــس يــوســف ـ ـ ـ ـ عـيـنـطــورة ومــدرســة
ســانــت لــويــس عـلــى امل ــوازن ــة املــدرس ـيــة،
ف ــرض ــت إدارتـ ـ ــا امل ــدرس ـت ــن زي ـ ــادة على
األق ـســاط لتغطية أعـبــاء سلسلة الرتب
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب مـ ــن دون ال ـ ــدرج ـ ــات ال ـســت
االستثنائية .املدرستان تسلحتا بنص
ملتبس ملصلحة الـتـعـلـيــم ال ـخــاص في
وزارة التربية يقول إن «املوازنة مستوفاة
كــافــة ال ـش ــروط امل ـح ــددة بــال ـقــانــون 515
لجهة الــواردات والنفقات والنسب فيها
( %65روات ــب وأجـ ــورًا و %35نـفـقــات)».
علمًا أن املوازنة املطابقة للقانون يجب
أن ت ـكــون مكتملة املـلـحـقــات ،وال تكون
مـقـبــولــة قــانــونــا مــن دون مــوافـقــة لجنة
األهل.
وكانت إدارة املعهد استندت إلى جواب
املصلحة لــإشــارة إل ــى مــوافـقــة ال ــوزارة
عـلــى م ــوازن ــة  2017ـ ـ ـ ـ  2018ال ـتــي جــرى
ً
تسجيلها أصوال بالرقم  ،851/12بعدما
تبني أن املوازنة مطابقة للشروط املحددة
ّ
ووج ـ ـ ــه مــديــر
ب ــال ـق ــان ــون .»1996/515

معهد عينطورة
ومدرسة سانت لويس
فرضا الزيادة من دون
الدرجات الست

املــدرســة األب سمعان جميل ال ـعــازاري،
أول من أمس ،تعميمًا إلى األهل يعلمهم
فيه بـ «أن أعباء السلسلة التي سددتها
امل ــدرس ــة ب ـتــاريــخ  2017/12/22رتـبــت
زيادة على األقساط بقيمة  621ألف ليرة
على التلميذ الواحد».
الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم ف ـ ــاج ـ ــأ لـ ـجـ ـن ــة األهـ ـ ـ ـ ــل الـ ـت ــي
اجتمعت بإدارة املعهد ،السبت املاضي،
ورفضت التوقيع «انسجامًا مع قــرارات
اتحادات لجان األهــل وعــدم القدرة على
تحمل أعـبــاء إضافية فــي ظــل األوض ــاع

االقتصادية التي تمر بها البالد».
ردة الفعل األولــى لألهالي كانت وقفة
احتجاجية أمــس أمــام مــدخــل املــدرســة
ّ
حـ ـي ــث ُوق ـ ـعـ ــت ع ــريـ ـض ــة تـ ــؤكـ ــد رف ــض
ال ــزي ــادة .وجـ ــرى ال ـتــوافــق عـلــى تقديم
كتاب اعتراض إلى املجلس التحكيمي
التربوي في جبل لبنان واالمانة العامة
للمدارس الكاثوليكية واملراجع األخرى
ال سيما البطريرك بشارة الراعي.
«األخ ـ ـب ـ ــار» ح ــاول ــت االت ـ ـصـ ــال ب ــاألب
ّ
سمعان جميل إال أنه رفض اإلدالء بأي
تصريح .وكذلك فعلت رئيسة مدرسة
ســانــت لــويــس ن ــدى بــو فــاضــل بعدما
أبلغت إدارة مدرستها األهــالــي بأنها
ستستوفي زيــادة تبلغ  475ألــف ليرة
على التلميذ لتغطية نفقات السلسلة.
األهـ ــالـ ــي اع ـت ـص ـم ــوا وأبـ ـلـ ـغ ــوا ات ـح ــاد
لـجــان األه ــل فــي امل ــدارس الكاثوليكية
ف ــي ك ـس ــروان ـ ـ ـ ـ ال ـف ـتــوح وجـبـيــل ال ــذي
تــواصــل ب ــدوره مــع مصلحة التعليم.
فنفت األخـيــرة أن تكون قبلت موازنة
مــن دون مــوافـقــة لـجـنــة األه ــل بحسب
ما أكــد رئيس االتـحــاد ريـشــارد مرعب
لـ «األخبار».

