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لبنان

لبنان
ّ
على الغالف
إلى التفاؤل لتمديد
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شيء
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حزيران
البلديات
معظم
دت
حد
ّ
َ
ّ
ظل تقاعس وزارتي الداخلية والمال عن إعطاء البلديات مستحقاتها عن َ
عامي
هذا الموعد ،خصوصًا في
 2018و 2019من الصندوق البلدي المستقل

تقرير

ّ
ّ
ّ
عمال ومتعهدون يتهمون
جمالي بـ«أكل» أتعابهم

بلديات لبنان نحو اإلقفال في حزيـران؟
رحيل دندش
الـبـلــديــات فــي لـبـنــان فــي طــريـقـهــا إلــى
ال ـت ــوق ــف ع ــن ال ـع ـم ــل .ع ـل ــى م ــا ي ـب ــدو،
ال ـ ـيـ ــوم ،ال مـ ـف ـ ّـر م ــن ه ـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو
ّ
الكارثي .فكلما كبر حجم األزمة كبرت
مـشــاكــل الـقـطــاع الـبـلــدي ال ــذي يعيش
ال ـيــوم «أسـ ــوأ أي ــام ــه» ،عـلــى مــا ُيجمع
رؤسـ ــاء ال ـب ـلــديــات .وه ــو ال ــواق ــع الــذي
بدأت بوادره قبل نحو شهرين تقريبًا،
عندما لم تعد البلديات ،حتى الكبرى
منها ،قادرة على تلبية «الضروريات»
في املناطق التي تديرها.
اليوم ،البلديات تعمل على «تسكيج»
أمورها من «اللحم الحي» ،ومما تبقى
ف ــي ص ـنــادي ـق ـهــا م ــن م ـ ــال ال ـص ـن ــدوق
ّ
البلدي املستقل .بلديات عــدة قلصت
خــدمــات ـهــا ّ
ووسـ ـع ــت م ــن سـيــاســاتـهــا
ّ
ال ـت ـق ـش ـف ـي ــة إلـ ـ ــى حـ ـ ــد خـ ـف ــض رواتـ ـ ــب
ال ـعــام ـلــن فـيـهــا إل ــى ال ـن ـصــف وإل ـغ ــاء
الـ ـ ـع ـ ــاوات وغـ ـي ــره ــا م ــن ال ـت ـقــدي ـمــات
اإلضافية .وهــي إذ تفعل ذلــك ،فضمن
س ـي ــاس ــة ف ــرم ـل ــة االن ـ ـه ـ ـيـ ــار ،مـ ــن دون
أن تـ ـك ــون ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـع ـط ـي ـلــهّ .أم ــا
ال ـس ـب ــب؟ ف ـي ـع ــود إل ـ ــى «عـ ـ ــدم ان ـت ـظــام
م ــوازن ــة ال ـص ـن ــدوق ال ـب ـل ــدي املـسـتـقــل
َ
امل ـ ـقـ ـ ّـررة م ــن ِقـ ـب ــل وزارت ـ ـ ـ ــي الــداخ ـل ـيــة
وامل ــالـ ـي ــة» ،ح ـس ــب م ــا ي ــذك ــر م ـس ــؤول
ال ـع ـم ــل الـ ـبـ ـل ــدي فـ ــي ات ـ ـحـ ــاد ب ـل ــدي ــات
جـبــل عــامــل عـلــي الــزيــن .إذ أن آخ ــر ما
تقاضته البلديات من الصندوق العام
املاضي «هــو املستحقات العائدة إلى
ع ــام  ...2017وع ّـلــى دف ـع ـت ــن» .م ــا هو
أس ــوأ مــن الـتــأخــر والتقسيط أن أكثر
من جهة بلدية ّ
تقدر نفاد هذه املبالغ
فــي حــزيــران املـقـبــل فــي أحـســن تقدير.
فيما مستحقات الـبـلــديــات عــن َ
عامي

ّ
وتقدر بنحو  800مليار
 2018و،2019
ُ
ليرة عن كل عام ،لم ت ّ
قر حتى اآلن ،كي
ُ
تصرف تباعًا.
وفــي هــذا اإلطــار ،علمت «األخـبــار» من
مصادر في وزارة الداخلية والبلديات
أن األخيرة «أرسلت منذ أيلول املاضي
كتابًا إلى وزارة املال بخصوص املبلغ
ّ
البلدي عــن عام
املخصص للصندوق َّ
ّ
 ،2018إال أن ـهــا لــم تـتـلــق ردًا» .وعــزت
ّ
السبب إلى ّ
وتبدل
شح خزينة الدولة
أولـ ــويـ ــات «املـ ـ ـ ــال» ف ــي هـ ــذه ال ـظ ــروف
تبد مصادر «املــال»
الصعبة! ولئن لم ِ
رغـبــة فــي ال ـ ّ
ـرد عـلــى مــا قــالـتــه مـصــادر
ّ
«الــداخ ـل ـيــة» ،إل أنـهــا نـقـلــت عــن وزيــر
املال ،علي حسن خليل ،أن « 300مليار
ّ
ل ـي ــرة ج ــاه ــزة ل ـت ـســلــم إل ــى ال ـب ـلــديــات،
واألمر يتعلق فقط بالتأخير الحاصل
ف ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ــراس ـ ـلـ ــة ف ـ ــي وزارة
الــداخ ـل ـيــة» .وبـعـيـدًا عــن حفلة تـقــاذف
َ
امل ـســؤول ـيــات ب ــن ال ـج ـهــتــن ،يـبـقــى أن
ث ـمــة ق ـطــاعــا ،ب ـ ّـأم ــه وأبـ ـي ــه ،ي ـقــف على
حــافــة اإلفـ ــاس بـسـبــب الـبـيــروقــراطـيــة
اإلداريـ ــة ،وهــو مــا يــدفــع البلديات إلى
رف ــع ال ـص ــوت لـلـمـطــالـبــة ب ـصــرف هــذا
ّ
ـاف ،إل أنه
املبلغ .وهو وإن كان غير كـ ٍ
قد يسعف حال البلديات التي تمضي
فــي خياراتها التقشفية قبل أن تعلن
إفالسها النهائي .كما ّ
تجددت الدعوة
إلى استعادة املطلب األساس وهو فكّ
ارت ـب ــاط ال ـص ـنــدوق الـبـلــدي عــن وزارة
ًّ
الــداخ ـل ـيــة ،وج ـع ـلــه م ـس ـت ـقــا بــا ّلـفـعــل،
ب ــرف ــع ي ــد ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـنــه والـ ـك ــف عــن
استعمال األمــوال املودعة فيه في غير
مكانها.
فــي انـتـظــار اإلفـ ــراج عـ ّـمــا لـهــا فــي ّ
ذمــة
«املـ ـ ـ ـ ـ ــال» ،ت ـع ـم ــد غ ــال ـب ـي ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــات،
اليوم ،إلى تسيير أمورها الضرورية،

عندما يحين وقت االنهيار سيصبح
نحو  15ألف موظف بلدي على
حافة الجوع مع عائالتهم

ّ
متخلية عن كثير من األدوار .ووصل
األمر بها إلى إيقاف املشاريع التنموية
وال ـب ــرام ــج الـصـحـيــة وال ـتــربــويــة كـ ّـافــة
ً
التي كانت مـقـ ّـررة ،فضال عــن التوقف
ع ـ ــن ال ـت ـخ ـط ـي ــط ألمـ ـ ـ ــور م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة،
ً
وصـ ــوال إل ــى خـفــض رواتـ ــب املــوظـفــن
واألجـ ـ ـ ـ ــراء وص ـ ــرف املـ ـي ــاوم ــن .وه ــي
سياسة موجعة ليس ألصحاب القرار
وحدهم وإنما لــآالف ممن يعتاشون

م ــن روات ـ ـ ــب ت ـل ــك ال ـس ـل ـط ــات امل ـح ـل ـيــة.
فعندما يحني وقت االنهيار سيصبح
ن ـحــو  15أل ــف م ــوظ ــف ب ـل ــدي ،م ــا بني
ث ــاب ــت م ـت ـعــاقــد وم ـ ـيـ ــاوم ،ع ـل ــى حــافــة
الجوع مع عائالتهم ،ناهيك عمن صار
منهم اليوم بال أبسط مقومات الحياة
بعد صرفهم من أعمالهم.
ومـ ـ ــا يـ ــزيـ ــد ال ـ ـطـ ــن بـ ـل ــة وي ـ ـس ـ ـ ّـرع مــن
ّ
الوصول إلى موعد االنهيار هو تدني

ّ بلديات عدة
قلصت خدماتها
وخفضت رواتب
العاملين فيها
إلى النصف
(مروان طحطح)

ال ـج ـبــايــة ال ـت ــي وص ـل ــت ف ــي الـشـهــريــن
األخيرين إلى مستويات غير مسبوقة.
ّ
ويتوقع أن يتوقف تحصيل الجباية
ّ
قــري ـبــا ،مــع تـقــاعــس املـكــلـفــن  -بسبب
تـ ـب ـ ّـدل أول ــوي ــاتـ ـه ــم  -ع ــن دفـ ــع رس ــوم
الجباية على القيمة التأجيرية ورسوم
صيانة املـجــاري واألر ّصـفــة .ومــا يزيد
الــوضــع مأساوية تــوقــف قطاع البناء
وبــال ـتــالــي رس ــوم رخ ــص ال ـب ـنــاء الـتــي
ّ
تشكل أساسًا في مداخيل البلديات.
ُ
الزين أنــه لم يعد أمــام البلديات
يؤكد
ّ
سوى التقشف «لتخفيف اإلنفاق ،وقد
ع ـمــدت الـبـلــديــات فــي ه ــذا اإلطـ ــار إلــى
توقف الدفع ملتعهدين كانوا باشروا
كإصالح
في بعض األعمال الروتينية
ّ
أع ـطــال فــي الـبـنــى الـتـحـتـيــة» .ويـتــوقــع
أن تتفاقم املشكلة ،بحسب الزين« ،في
ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام الـ ـج ــاري،
حيث أن  %80مــن الـبـلــديــات ستواجه
مشاكل ّ
جدية بعد حزيران».
ّ
رئيس اتـحــاد بلديات البقاع األوســط
ّ
محمد البسط (ينضوي تحت االتحاد
 4م ــدن و 3بـلــديــات ويـضــم  50موظفًا
ّ
ث ــاب ـت ــا م ــا ع ـ ــدا املـ ـي ــاوم ــن) ي ــؤك ــد أن
«بـلــديــات الـبـقــاع األوس ــط تـمـ ّـر بــأســوأ
ال ـظ ــروف ،إذ أنـهــا تـضـ ّـم ال ـعــدد األكـبــر
م ــن ال ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن ،م ــا يـشـكــل
مزيدًا من الضغط على البنى التحتية
والطلب على الكهرباء» .حاليًا ،تعمل
البلديات بحسب البسط على «إدارة
رفع ّالنفايات حصرًا!
األزمة» ،وتحديدًا ُ
أم ــا املــوظ ـفــون فـقــد خــفـضــت رواتـبـهــم
ّ ّ
إل ــى ال ـن ـصــف ،إض ــاف ــة إل ــى ت ـعــطــل كــل
املـ ـش ــاري ــع« ،ف ـح ـتــى م ــن كـ ــان يـتـعــامــل
مـعـنــا ع ـلــى األم ــان ــة ك ــرؤس ــاء بـلــديــات
أوقـ ــف ذلـ ــك ،ألن ال ـب ـلــديــات ب ــا أم ــوال
والـ ــدوالر الـيــوم غير ثــابــت وال جباية

هديل فرفور

مطلقًا ألن الناس يحتفظون بأموالهم
كي يأكلوا».
وإذا ك ــان الــوضــع مستتبًا حـتــى اآلن
بالنسبة إلــى بـلــديــات زحـلــة وشـتــورة
وتعلبايا وسعدنايل وال ـفــرزل وأبلح
وحــزرتــا غـيــر أن األم ــور تقتصر على
تـلـبـيــة الـ ـض ــروري ــات م ــن دفـ ــع رواتـ ــب
العمال ورفع النفايات وكنس الطرقات
ومـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي ،وف ــق
ّ
رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات ق ـض ــاء زحـلــة
جورج صوان.
مــا ي ـبــدو مستتبًا فــي األوس ـ ــط ،صــار
في دوامة اإلفالس في الشمالي .يقول
رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر إن
العمل حاليًا يجري في إطار تحضير
خطة مع املجتمع املحلي ملعالجة أزمة
ال ـن ـفــايــة ول ــاس ـت ـم ــرار ع ـلــى األقـ ــل في
رفع نحو  40طنًا يوميًا من النفايات.
وبدا صقر شبه حاسم في الحديث عن
رواتـ ــب املــوظ ـفــن ،مــؤك ـدًا أن «الـبـلــديــة
لشهر
قـ ــادرة فـقــط عـلــى دف ــع ال ــروات ــب
ٍ
آخ ــر إض ــاف ــي ق ـبــل أن ت ـتــوقــف نهائيًا
عـ ــن الـ ــدفـ ــع مـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء مـ ــا بـ ـق ــي مــن
ميزانية .»!2017
ّ
ومثل الهرمل ،يؤكد رئيس بلدية مدينة
جبيل وسام زعرور «أننا نستطيع دفع
رواتب موظفينا ( 40موظفًا ثابتًا و55
مستخدمًا ومياومًا) شهرًا آخر فقط»،
الفتًا إلى أن إجراءات تقشفية اتخذتها
البلدية منذ تشرين األول املــاضــي ،إذ
ّ
ملتعهدي األشغال،
«توقفت عن الدفع
ول ـ ــم تـ ـج ـ ّـدد ل ـل ـح ــراس ال ــذي ــن ان ـت ـهــت
عـقــودهــم نـهــايــة ال ـعــام امل ــاض ــي» .وعــن
رفع نفايات املدينة ،يقول زعرور« :إلى
ّ
حينها لــن يـكــون أمــامـنــا إل التعويل
على املجتمع الجبيلي وتعاونه معنا
إلنقاذ املدينة!».

ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ال ـخ ـي ــر
بــدعــم املـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة الـسـعــوديــة
بـطــرابـلــس غ ـيــر» ،افـتـتـحــت الـنــائـبــة
ديـمــا جـمــالــي ،فــي  11أيــار املــاضــي،
القرية الرمضانية في حديقة امللك
فـ ـه ــد ب ـ ــن عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز ف ّـ ــي م ـح ـلــة
املعرض في طرابلسُ ،ممثلة رئيس
الحكومة يومها سعد الحريري.
وف ـ ــق م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـ َبـ ـ ــار» ،بـعــد
ثمانية أش ـهــر ،لــم يـتـقــاض عـشــرات
الـ ُـعـمــال واملــوظـفــن مـمــن عـمـلــوا في
ال ـق ــري ــة ك ــام ــل أت ـعــاب ـهــم ،وبـعـضـهــم
ال تتعدى مستحقاتهم ال ــ 200ألف
ل ـيــرة ف ـقــط! .ويـتـهــم ع ــدد مــن هــؤالء
جـ ـم ــال ــي بـ ـ ـ «ال ـ ـت ـ ـهـ ــرب م ـ ــن ت ـس ــدي ــد
األت ـ ـعـ ــاب رغ ـ ــم امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات امل ــال ـي ــة
الـسـخـيــة ال ـتــي قـ ّـدمـتـهــا الـسـعــوديــة
ُواإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات إلن ـ ـشـ ــاء الـ ـق ــري ــة ال ـت ــي
خ ـ ّـصـ ـص ــت إلط ـ ـعـ ــام ف ـ ـقـ ــراء امل ــدي ـن ــة
خالل شهر رمضان».
ُ
وي ـل ـق ــي هـ ــؤالء ب ــال ـل ــوم ع ـلــى نــائـبــة
طرابلس بوصفها صاحبة املبادرة،
وق ــد تــولــى فــريــق تــابــع ل ـهــا تنفيذ
املشروع ،فيما تولت هي التفاوض
مع من تولوا تنفيذ بعض األعمال
واالتفاق معهم.
املتعهد الــذي التزم أعمال الديكور
ّ
فــي «ال ـق ــري ــة» ،غ ـســان مـلـحــم ،أك ــد لـ
«األخبار» أن جمالي لم ّ
تسدد حتى
اآلن ن ـح ــو خ ـم ـســة آالف دوالر مــن
مستحقاته «رغــم الحسومات التي
اض ـط ــررت إل ــى إجــرائ ـهــا لتحصيل
جزء من أتعابي».
ّ
ووفــق حسابات ملحم ،فــإن أتعابه
بـ ـلـ ـغ ــت ن ـ ـحـ ــو  54ألـ ـ ـ ــف دوالر ت ــم
تـ ـس ــدي ــده ــا عـ ـل ــى دفـ ـ ـع ـ ــات «وبـ ـع ــد
م ـم ــاط ــات عـ ــديـ ــدة .وحـ ـت ــى ت ــاري ــخ
 ،2019/7/27بقي نحو تسعة آالف
دوالر مستحقة» .وبعد حسم نحو
 3750دوالرًا لـتـسـهـيــل دف ــع املـبـلــغ

قضية

«إعاشات» بلدية بيروت :األصوات مقابل الغذاء!

رلى ابراهيم
أعـلـنــت بـلــديــة ب ـي ــروت ،أول مــن أمــس،
رغـبـتـهــا «االس ـت ـح ـصــال عـلــى ع ــروض
أسـ ـع ــار ل ـت ـقــديــم مـ ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة بـغـيــة
ت ــوزي ـع ـه ــا ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن مـ ــن أب ـن ــاء
املدينة» .ودعت الشركات واملؤسسات
لالطالع على الشروط بدءًا من يوم غد.
تـتـحــدث الـبـلــديــة عــن تــوزيــع حصص
غذائية على «أبـنــاء بـيــروت» ،حاصرة
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا بـمــن يـنـتـخـبــون في

موظفات فقيرات ال يزلن ينتظرن تسديد
مبالغ متواضعة ال تتعدى الـ 200ألف
ليرة لبنانية! (هيثم الموسوي)

بعض ّأصحاب الحقوق
ال تتعدى مستحقاتهم
الـ 200ألف ليرة فقط!

ّ
امل ـت ـبــقــي« ،ل ــم ن ـح ـصــل ُح ـتــى ال ـيــوم
ع ـلــى ال ـخ ـم ـســة آالف امل ـت ـب ـق ـيــة ()...
ع ـن ــدم ــا ق ـم ـنــا ب ـم ــراج ـع ـت ـه ــا ،قــامــت
ب ـح ـظ ــرن ــا عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق وات ـ ـسـ ــآب
بعدما أبدت امتعاضها من شكوانا
إلى أحمد الحريري».
ُ
وتظهر صور ملحادثة عبر واتسآب
بــن جمالي وملحم تهديدًا مبطنًا
من جمالي بالقول إن «اللواء عثمان
رح يـ ًســددلــك بــالـسـجــن ب ــإذن ال ـلــه»،
متهمة إياه بالسرقة والنصب.
م ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــدون آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ل ــم
يـ ـتـ ـق ــاض ــوا كـ ــامـ ـ ّـل م ـس ـت ـح ـق ــات ـه ــم،
ّ
كاملتعهد الــذي نــفــذ املـســرح وغيره
م ــن أصـ ـح ــاب امل ـص ــال ــح امل ـتــوس ـطــة
ممن الـتــزمــوا أعـمــال تشييد القرية
التي ُت ّ
قسم إلــى مــا ُيشبه صالتني،
ّ
األولــى مخصصة لطاوالت اإلفطار
امل ـ ـجـ ــان ـ ـيـ ــة واألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـخ ـ ّـص ـص ــة
ّ
وضمت كيوسكات
لجلسات السهر
ُ َ
لبيع بعض املنتجات.
ُ
واملـ ـف ــارق ــة أن الـ ـه ــدف م ــن ال ـصــالــة
الـثــانـيــة ،ك ــان «ال ـتــرويــج لـتــأمــن يد
ع ــام ـل ــة مــوس ـم ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ـش ـهــر،
قـبــل أن يـتـبـ ّـن أن ّ الـيــد الـعــامـلــة في
امل ـ ـشـ ــروع س ـي ـج ــف ع ــرق ـه ــا ق ـب ــل أن
ُ
ت ـع ـطــى ح ـق ـهــا» وف ــق م ـص ــادر عــدد
م ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق .وأوضـ ـ ــح
ّ
ُهـ ـ ـ ــؤالء أن الـ ـت ــأخـ ـي ــر ف ـ ــي ت ـس ــدي ــد
ُ
املستحقات كان ي ّ
برر بـ «مشاكل مع
ً
السفارة السعودية تــارة ،والوعود
ب ــالـ ـت ــواص ــل مـ ــع أحـ ـم ــد الـ ـح ــري ــري
طورًا».
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
مـ ــع جـ ـم ــال ــي ،إال أن م ـس ـت ـشــارت ـهــا
اإلعــامـيــة قــالــت إن نائبة طرابلس
«ال تستطيع الحديث عن املوضوع
ألن القضية اآلن في عهدة القضاء،
وهي تقدمت بدعوى ألنها ّ
تعرضت
ّ
للسرقة في هذا املشروع ،وستعلق
ع ـ ـلـ ــى األم ـ ـ ـ ــر ب ـ ـعـ ــد ص ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـق ـ ــرار
القضائي».

تقرير

البلدية ليست مسؤولة عن فقراء العاصمة إذا لم يكونوا في لوائح الشطب
أمام مبنى بلدية بيروت
في وسط العاصمة،
انتفاضة شعبية ضد
الفساد الستعادة األموال
المنهوبة .وداخل أروقة
المبنى ،صفقات الستغالل
هذا الوجع وشراء ذمم
الناخبين بحصص غذائية،
من دون مناقصة
وبطريقة مخالفة للقانون
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بيروت ،علمًا أن عددًا كبيرًا من هؤالء
ال يقيمون فــي العاصمة وال يدفعون
رسومًا فيها.
إذًا ،ف ــي خ ـض ـ ّـم االن ـت ـفــاضــة الـشـعـبـيــة
عـلــى الـفـســاد والــزبــائـنـيــة الـتــي تجري
عـلــى أبـ ــواب مـبـنــى الـبـلــديــة فــي وســط
ب ـ ـيـ ــروت ،ال ت ـ ــزال ال ـب ـل ــدي ــة ورئ ـي ـس ـهــا
ْ
متمسكي بالسياسة نفسها :استغالل
وجــع الـنــاس عبر ش ــراء األص ــوات ب ــ...
حصص غذائية .قد يبدو هذا املشروع
ساذجًا أمام الصفقات باملليارات التي
يهدرها هــذا املجلس واملـجــالــس التي
سبقته على مشاريع ّ أخــرى ولصالح
مقاولني ّ
محددين .لكنه نموذج واضح
ع ــن طــريـقــة الـعـمــل املـسـتـقــاة م ــن تـيــار
املستقبل ،وع ــن اسـتـبــاحــة امل ــال الـعــام
تحت عناوين شـتــى ...علمًا أن رئيس
مجلس بلدية بـيــروت جمال عيتاني،
فــور نـشــره هــذا اإلع ــان على صفحته
عـلــى «فــاي ـس ـبــوك» ،جــوبــه بــانـتـقــادات
وتعليقات سلبية حــول هــذه الخطوة
ال ـتــي وصـفـهــا الـبـعــض ب ــ«ال ـش ـحــادة»
ع ــوض تنفيذ م ـشــروع إنـمــائــي واحــد
مـفـيــد لـلـعــاصـمــة .وق ــد أثـ ــار مصطلح
«ال ــراغ ـب ــن م ــن أب ـن ــاء امل ــدي ـن ــة» سخط
ال ـب ـيــروت ـيــن ،م ــا يـثـيــر ال ـش ـ ّـك ف ــي نية
ال ـب ـلــديــة م ــن ه ــذا املـ ـش ــروع .وســري ـعــا،

ليس الهدف
من تقديم
الحصص الغذائية
مساعدة
الفقراء ،ما
سيفتح الباب
على التنفيعات
والمحسوبيات
(مروان طحطح)

باستدراج َعروض
ما يجري ليس
َ َ
وال ّعرض أسعار بل «سلطة
مكونة من هذا وذاك»

ّ
«الريس» إلى مسح اإلعالن عن
اضطر
صفحته.
في القرار الذي اتخذه مجلس البلدية،
جرى تحديد عدد الحصص الغذائية
بعشرين ألف حصة ،وتم تعيني لجنة
َمهمتها «الـقـيــام باستقصاء أسعار
أو اس ـتــدراج ع ــروض وفـقــا ملــا يسمح
بــه ال ـق ــان ــون» .ه ـنــا ،أي ـضــا ،للمجلس
ن ـظ ــرت ــه الـ ـخ ــاص ــة عـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،إذ
أن م ــا ي ـجــري ال ـي ــوم ل ـيــس اس ـت ــدراج
عـ ــروض وال ع ــرض أس ـع ــار بـمــوجــب
َ َ َ
«س ــل ــط ــة م ـكـ ّـونــة م ــن هــذا
ف ــات ــورة ب ــل
وذاك» عـلــى ح ـ ّـد وص ــف أح ــد أعـضــاء
امل ـج ـل ــس .ف ــاس ـت ــدراج الـ ـع ــروض يتم
ع ـبــر دف ـت ــر ش ـ ــروط واض ـ ــح ف ــي حــن
أن ع ــرض األس ـع ــار بـمــوجــب فــاتــورة
يـتــم فـقــط فــي ال ـح ــاالت ال ـتــي ال تزيد
كـلـفــة امل ـش ــروع عـلــى عـشــريــن مليون
ليرة .لذلك ارتأى املجلس الجمع بني
األمرين بغية تمرير صفقة الحصص
الـغــذائـيــة بـمــا ي ـقــارب نـصــف املليون
دوالر! ولــدى ســؤال البعض عــن هذه
املخالفة القانونية ،يحيلون سائلهم
إلى ديوان املحاسبة الذي له أن يوافق
أو يــرفــض ال ـقــرار ال ــذي سـيـصــدر عن
امل ـج ـلــس بـتـكـلـيــف ال ـش ــرك ــة صــاحـبــة
العرض األدنى .لكن هل ُح ّددت املواد

الغذائية وأعــدادهــا وأصنافها؟ وهل
ّ
عينت اللجنة مسؤولني ملتابعة هذه
التفاصيل مــع الشركات والتأكد من
مـطــابـقـتـهــا ل ـل ـش ــروط؟ وم ــن سـيـقــوم
ب ـت ــوزي ــع «كـ ــراتـ ــن اإلعـ ــاشـ ــة» وأيـ ــن؟
ح ـتــى ال ـســاعــة ال جـ ــواب م ــن الـلـجـنــة
التي تؤكد أنها فــي صــدد إنـجــاز كل
هــذه الـنـقــاط ،علمًا أن ال ـســؤال نفسه
ّ
وجـهـنــاه إليها منذ أسـبــوعــن وجــاء
ـرد بـ ـ ــأن كـ ــل ال ـت ـف ــاص ـي ــل س ـت ـكــون
ال ـ ـ ـ ّ
متوفرة بعد ثالثة أيام .الالمباالة في
عقد ّ صفقة قانونية ببنود واضحة
ّ
وشفافة توحي وكــأن هناك نية لدى
امل ـج ـلــس ل ـصــرف األمـ ـ ــوال عـشــوائـيــا،
وال ّ
سيما أن الـهــدف األســاســي الــذي
«اخ ـ ـتـ ــرع» هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع ألجـ ـل ــه ،أي
مساعدة الفقراء واملحتاجني ،سقط.
فبحسب مصادر بلدية ،تستفيد من
هــذه الحصص كــل عائلة ناخبة في
ب ـيــروت عـلــى أن تـتـقــدم ب ــإخ ــراج قيد
عائلي مع عنوان السكن ورقم الهاتف
ّ
واس ـ ـ ـ ــم الـ ـشـ ـخ ــص ال ـ ـ ـ ـ ّـذي س ـي ـت ـس ــلــم
الحصة الـغــذائـيــة ،بـغــض النظر عما
إذا كانت العائلة محتاجة أم ال ،األمر
الــذي سيفتح الـبــاب على التنفيعات
واملـحـســوبـيــات .املـعـيــار الــوحـيــد هنا
ّ
هو سجل النفوس ،من دون أن يجيب
أصحاب هذا املشروع عما سيفعلونه
فـ ــي ح ـ ــال ف ــاق ــت األسـ ـ ـم ـ ــاء امل ـسـ ّـج ـلــة
ـددة بـ ـعـ ـش ــري ــن ألـ ـف ــا؟
الـ ـكـ ـمـ ـي ــة اُمل ـ ـ ـحـ ـ ـ َ
سيحدد األ ْول ــى باالستفادة؟
وكيف
ه ــل س ـي ـتــم ال ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـت ـقــدمــن
بالطلبات طائفيًا أم وفــق الــواسـطــة

واملـحـســوبـيــات طــاملــا أن معيار «فقر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــال» غـ ـي ــر م ـ ـ ــوج ـ ـ ــود؟ .ع ـل ـم ــا أن
ُ
«التنفيعة» االنتخابية ستصرف من
أمــوال دافعي الضرائب الساكنني في
بيروت ،ولكن ُيمنع عليهم االستفادة
منها .وعليه ما الذي يمنع القاطن في
الرسوم
العاصمة من االمتناع عن دفع ُ
املفروضة عليه بما أن البلدية املنشأة
لخدمته قررت خدمة ناخبها حصرًا؟
وفي هذا السياق ،وصلت رسائل عبر
الواتسآب ،في األيام القليلة املاضية،
إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــارت ــة مـ ــن س ـ ـكـ ــان ع ــرم ــون
وبـشــامــون ودوح ــة الـحــص تدعوهم
تسجيل أسمائهم.
إلى
عندما ُأ ّ
عد قرار املجلس البلدي لتوزيع
الـحـصــص ال ـغــذائ ـيــةُ ،ع ـق ــدت الجلسة
فـ ــي غـ ـي ــاب  11ع ـ ـض ـ ـوًا .ي ـ ـبـ ـ ّـرر بـعــض
هـ ــؤالء ع ــدم ح ـض ــوره ــم بــاعـتــراضـهــم

ع ـل ــى ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال ال ـج ـل ـس ــة وعـ ــدم
لحظ مشاريع طالبوا بها ،فيما يقول
البعض اآلخر إنه يقاطع الجلسات ألن
«امل ـشــاريــع امل ـطــروحــة تتضمن فـســادًا
ض ـم ـن ـيــا وال ن ــري ــد أن نـ ـك ــون ش ـهــود
زور» .لكن ،فعليًا ،مسؤولية هؤالء عما
يحصل ال تـقــل عـمــن ي ـصـ ّـوت إيـجــابــا.
فناخبو بيروت اقترعوا ألعضاء بغية
ّ
إي ـص ــال صــوت ـهــم وســل ـمــوهــم قــرارهــم
فــي املجلس الـبـلــدي وائتمنوهم على
أصواتهم ملراقبة األعمال التي تجري
داخله ومصارحتهم بصفقات الفساد
ال ـتــي تـحـصــل وال ــوق ــوف ف ــي وجـهـهــا.
أمــا مــا يحصل ال ـيــوم فــا يـعــدو كونه
ت ـخ ـل ـي ــا م ـ ــن ه ـ ـ ـ ــؤالء ع ـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــة
واالس ـت ـن ـســاب ـيــة ف ــي ال ـت ـصــويــت على
املشاريع في إطــار حرب النكايات بني
األحزاب السياسية ّ
وفعاليات بيروت.

جسر الزهراني ...على خطى انهيار القاسمية
آمال خليل
لم يكن ينقص اوتوستراد الجنوب سوى انزالق جديد
على جسر الزهراني يشكل خطرا على السالمة املرورية.
العاصفة االخيرة أدت الى انزالق تالل من التربة الطينية على
املسلك الشرقي ،ما أدي الى قطع السير على مسربه الجانبي.
فمنذ بداية الشتاء الحالي ،تنزلق مع كل «شتوة» تالل من
التربة الطينية نحو االتوستراد ما تسبب في حوادث عدة
بسبب انزالق السيارات .وتعمل آليات تابعة التحاد بلديات
ساحل الزهراني ،بني حني وآخر ،على جرف الوحول إلى
جانب الطريق قبل أن تبعثرها األمطار مجددًا .إزاء ازدياد
الخطر على السالمة العامة ،اإلتحاد وضع إشارات تنبيهية
ّ
وعوائق تلفت إلى املسرب املقفل بالوحول ،وشكل أمس
خلية طوارىء في محيط االنهيار بعدما تسببت األمطار

الغزيرة بمزيد من االنزالقات كادت تقفل الطريق كله.
رئيس اإلتحاد علي مطر أوضح لـ«األخبار» أنه ّ
وجه كتبًا
عدة إلى وزارة األشغال العامة والنقل والهيئة العليا لإلغاثة
للكشف على الطريق وإجراء الالزم« ،وقد كشف فريق
الوزارة في الجنوب على اإلنزالقات ،لكنه لم يفعل شيئًا.
بل طلب منا أن نزيل اإلنهيارات لعدم توافر إمكانيات لدى
الوزارة»!.
بالتزامن ،تستمر بوتيرة بطيئة األشغال في ورشة معالجة
انهيار الجبل املحاذي للمسلك الشرقي ألوتوستراد
القاسمية .ورغم مرور عام كامل على تهافت أكوام من التربة
الكلسية والصخور على الطريق ،إال أن إصالح األضرار لم
ُينجز بعد ،وال يزال املواطنون يتكبدون عناء اإللتفاف وقطع
كيلومترات عدة الجتياز مسافة ال تحتاج أكثر من دقيقة
واحدة على األوتوستراد.

