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لبنان

لبنان
كورونا

تقرير

ّ
ّ
%24
فوق
ة
المخبري
الفحوصات
ة
إيجابي
ّ

ّ
ُ
ّ
التلقيح في «األميركية» يعزز هاجس المحســوبيات؟
ُ
 92أل ـ ـفـ ــا م ـ ــن املـ ـقـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
سـ ّـجـ ُلــوا أس ـمــاء هــم ،فــي ال ـســاعــات ال ـ
 48املـنـصــرمــة ،عـبــر املـنـ ّـصــة الرقمية
ُم ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح
امل ـض ـ ّ
ـاد لـفـيــروس ك ــورون ــا .وبحسب
ّ
وزي ــر الـصـحــة ،حـمــد ح ـســن ،ف ــإن 36
ّ
تسجلوا السبت املاضي تزامنًا
ألفًا
مــع وص ــول الــدفـعــة األول ــى مــن لقاح
«فــايــزر» ،فيما ّ
سجل  56ألفًا آخرين
أسـمــاء هــم تزامنًا مــع انـطــاق عملية
التلقيح.
حتى اآلن ،ال يــزال ُ
الحكم على نسبة
اإلقـ ـ ـب ـ ــال ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح ُمـ ـبـ ـكـ ـرًا وف ــق
ّ
املـعـنـيــن ال ــذي ــن ي ــول ــون ال ـح ــث على
أخــذ الـلـقــاح أولــويــة قـصـ ُـوى لضمان
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى املـ ـن ــاع ــة امل ـج ـت ـم ـع ـيــة
ّ
املنشودة في ظل استمرار املؤشرات
ُ
التي تنذر بواقع مــأزوم .إذ تجاوزت
نسبة إيجابية الفحوصات املخبرية
املـخـصـصــة لـلـكـشــف ع ــن ال ـف ـيــروس،

من أصل  500ألف ّ
سجلوا
أسماءهم على المنصة  250ألفًا
من محافظة جبل لبنان
أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـ ـ ـ  .%24فـ ـم ــن أصـ ـ ــل 7133
فـ ـحـ ـص ــا م ـ ـخ ـ ـبـ ــريـ ــا أج ـ ـ ــري ـ ـ ــت خـ ــال
الـ ـس ــاع ــات ال ـ ـ ـ  24امل ــاضـ ـي ــة (ب ـس ـبــب
عطلة األح ــد)ُ ،سـ ّـجـلــت  1739إصابة
( 14م ـن ـهــا واف ـ ـ ـ ــدة) .وأع ـل ـن ــت وزارة
ال ـص ـح ــة ت ـس ـج ـيــل  44وف ـ ـ ــاة رف ـعــت
إجمالي الضحايا إلى  .4037وعليه،
تــأتــي س ـيــاســة الـتـشـجـيــع ع ـلــى أخــذ
اللقاح ضمن مساعي «الـسـبــاق» مع
الوباء الذي بات ُينتج دوريًا سالالت
متحورة أكثر خطورة وانتشارًا من
الفيروس «األصلي» .وإذا ما صدقت
ت ـق ــدي ــرات ال ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــةُ ،يـتــوقــع
أن تستغرق عملية التلقيح ثمانية
أشهر ،ما يفرض التشدد في التدابير
الــوقــائـيــة ال ـتــي يـجــب أن تــرافــق تلك
الـعـمـلـيــة ،وه ــو أم ــر ي ـبــدو ُمستبعدًا
ُ
ّ
التمرد على
وفق ما تظهره مؤشرات
اإلقفال الذي بات شبه شكلي.

رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم
ّ
«الرهان حاليًا يكمن
عراجي قال إن
ُ
فــي تشجيع آالف املقيمني على أخذ
اللقاح بعد مراقبتهم ألقرانهم الذين
أخذوا جرعات الدفعة األولى وتأكدهم
معتبرًا أنــه «قد
من مستوى أمــانــه»،
ّ
ً
نــرى إقـبــاال كثيفًا مــع تلقي نحو 20
ألفًا للقاح» .املؤتمر الصحافي الذي
عقده نقيب األطباء في بيروت شرف
أبو شرف ،أمس ،أتى أيضًا في سياق
امل ـســاعــي الـتـشـجـيـعـيــة ،إذ رأى أبــو
ّ
شــرف أن التأخير فــي إعـطــاء اللقاح
ّ
«سـ ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ــى مـ ـتـ ـح ــوالت ج ــدي ــدة
للفيروس قــد ال تتأثر كليًا باللقاح
وتــودي بنا الــى ما ال تحمد عقباه»،
ّ
وحـ ــث عـلــى تـلـقــي ال ـل ـقــاح «لنحصل
عـلــى مـنــاعــة مجتمعية تـفــوق %80،
ونخفض نسبة املرضى واملضاعفات
والـ ــوف ـ ـيـ ــات ،ونـ ـع ــود ت ــدري ـج ـي ــا إل ــى
ح ـيــات ـنــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة» ،الف ـت ــا الـ ــى أن
«األسـ ـ ـ ـ ـ ّـرة فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات مـلـيـئــة
وكذلك الحال في الطوارئ ،وال خيار
عالجيًا وعلميًا ،وال خــاص لنا إال
باللقاح».
ّ
غير أن الحث على التلقيح يستوجب
التشدد فــي مراقبة اآللـيــة املتبعة في
املـ ــراكـ ــز امل ـع ـت ـم ــدة ،وخ ـص ــوص ــا بـعــد
م ــا تـ ــردد ع ــن ل ـجــوء إدارة مستشفى
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت إلــى
تلقيح عــدد مــن العاملني فــي القطاع
اإلداري لــديـهــا ،وخـصــوصــا مـســؤول
قسم األمن في الجامعة ،رغم أنهم غير
مشمولني بالفئات التي لديها أولوية
فـ ــي أخ ـ ــذ الـ ـلـ ـق ــاح .ودف ـ ـ ــع ذل ـ ــك إدارة
الجامعة إلى إصدار بيان أشارت فيه
إلــى «اصـطــدام الفريق املتابع لعملية
الـتـلـقـيــح بـبـعــض ال ـعــراق ـيــل الـتـقـنـيــة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ( )...ف ـي ـم ــا ك ــان ــت
الـعـقــاقـيــر جــاهــزة للتلقيح ،فـمــا كــان
مــن املعنيني إال أن قــامــوا بالتواصل
م ــع أشـ ـخ ــاص ُم ـس ـج ـلــن ف ــي املـنـصــة
ولهم األولوية في تلقي اللقاح ضمن
كامل االحترام لإلجراءات املوضوعة».
ولـفــت الـبـيــان إلــى أن عملية التلقيح
«تـضـمـنــت ،إل ــى الـعــامـلــن الصحيني
في املركز الطبي ،العاملني في مجال

(هيثم الموسوي)

الـ ُـرعــايــة الصحية فــي املــراكــز األخــرى
واملـ ـسـ ـجـ ـل ــة أسـ ـم ــاؤه ــم ع ـل ــى مـنـصــة
وزارة الصحة».
ّ
مـصــادر مطلعة قالت لــ«األخـبــار» إن
«األم ـي ــرك ـي ــة» اع ـت ـمــد ك ـمــركــز تلقيح
رئيسي «وهو معني بتوزيع الجرعات
ع ـلــى ب ـق ـيــة ال ـعــام ـلــن ال ـص ـح ـيــن في
املــؤسـســات االستشفائية امل ـجــاورة»،

أسماء وبيانات الـ  550شخصًا الذين
ّ
تـلــقــوا الـلـقــاح« ،إال أن إدارة الجامعة
رفضت االمتثال للطلب».
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،كـ ــان ال ــوزي ــر حسن
ُي ـ ـط ـ ـم ـ ـئـ ــن مـ ـ ـ ــن ُم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى بـ ـعـ ـب ــدا
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،حـ ـي ــث افـ ـتـ ـت ــح األق ـ ـسـ ــام
املخصصة لحملة التلقيح املعتمدة
ّ
ضد فيروس كــورونــا ،إلــى أن كل فرد

ّ
سيتلقى لقاحه في وقته ،متمنيًا على
املــواطـنــن عــدم الـتــوتــرُ .ووف ــق حسن،
ثـمــة ت ـفــاوت فــي أرق ــام املـسـجـلــن بني
املحافظات ،الفتًا إلــى أن الرقم األكبر
لـلـمـسـجـلــن ه ــو ف ــي م ـحــاف ـظــة جـبــل
لبنان ،حيث هناك نحو  250ألفًا من
بني نحو  500ألف ّ
سجلوا أسماءهم».
(األخبار)

تقنين األدوية :حين يصبح الـ«بنادول» عملة نادرة

(مروان بو حيدر)

ال ت ـكــاد س ـيــرة األدويـ ــة تـخـبــو ،حتى
تـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مـ ـ ــن جـ ــديـ ــد.
«حكايات» الناس عن «الدوران» على
أدويتهم في الصيدليات باتت جزءًا
مــن الـيــومـيــات الـتــي فرضتها األزم ــة
املالية ـ ـ االقتصادية في البالد .وفي
مرةّ ،
كل ّ
ثمة قصة تروى عن دواء فقد
تمامًا من السوق وآخــر قد يفقد بني
لحظة وأخرى .آخر هذه «الحكايات»
ما يعانيه الناس والصيادلة مع دواء
«بنادول» الذي اختفت بعض أنواعه
عــن رفــوف الصيدليات .فبعدما كان
هـ ــذا األخـ ـي ــر ه ــو ال ـ ـ ــدواء «املـ ـل ــك» في
ال ـب ـيــوت ،ص ــار «عـمـلــة ن ـ ــادرة» وبــات
ُيـشـتــرى ب ــ«ال ـظ ــرف» ،بـسـبــب امـتـنــاع
مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـص ـ ـيـ ــادلـ ــة ع ـ ــن بـ ـي ــع ع ـلــب
ك ــام ـل ــة« ،إلتـ ــاحـ ــة املـ ـج ــال أمـ ـ ــام أك ـبــر
ع ــدد م ــن امل ــرض ــى لــاس ـت ـفــادة مـنــه»،
عـلــى مــا تـقــول إح ــدى الـصـيــدالنـيــات،
وخـ ـص ــوص ــا مـ ــع «الـ ـنـ ـه ــج» ال ـج ــدي ــد
الذي تتبعه شركة «سادكو» ،الوكيل
ال ــرسـ ـم ــي ل ـ ــ«ب ـ ـن ـ ــادول» فـ ــي ل ـب ـن ــان.

الرسوم البلدية :حتى القضاة ال يدفعون!

هديل فرفور

لم تعد الرسوم ً
المفروضة أصال
تكفي للتجهيزات
وتكاليف األعمال
التي تقوم
بها البلديات

تقرير

راجانا ّ
حمية

ّ
نسبة الجباية لم تتعد الـ  35في المئة «في أيام الخير»
فــي ظــل األزم ــة املــالـيــة ،تـقــف معظم
ّ
البلديات على شفير اإلفالس ،وهي
بــال ـكــاد ق ـ ــادرة ع ـلــى ت ــأم ــن روات ــب
مــوظـفـيـهــا وأج ــرائ ـه ــا ،م ــع انـقـطــاع
«إمــداداتـهــا» من الصندوق البلدي
املستقل .بذلك ،باتت جباية الرسوم
البلدية مصدر الدخل شبه الوحيد
ملعظم البلديات .ورغــم أن الجباية،
حاليًا ،تبدو أمـرًا صعب املنال ،في
ظ ــل األزم ـ ــة ال ـتــي تـصـيــب الـجـمـيــع،
وف ــي ظ ــل ق ــان ــون تـعـلـيــق امل ـه ــلّ ،إل
أن ـه ــا ك ــان ــت دائ ـم ــا ف ــي أس ـف ــل سـ ّـلــم
اه ـت ـمــامــات ال ـب ـلــديــات ،ووفـ ــق عــدد
م ــن رؤسـ ـ ــاء امل ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة ،لم
تتعد نسبتها الـ ـ  35فــي املـئــة «في
ّ

ُمـنـ ّـبـهــة إل ــى ضـ ــرورة تـفـعـيــل الــرقــابــة
حرصًا على ضمان وصول اللقاحات
الـ ــى ال ـف ـئ ــات ذات األولـ ــويـ ــة ُ ف ــي هــذه
ّ
ّ
امل ــرح ـل ــة .ول ـع ــل م ــا ُيـ ـع ــزز «ش ـب ـهــات»
انـ ـ ــزالق إدارة ال ـجــام ـعــة ف ــي سـيــاســة
املـحـســوبـيــات ،مــا نقلته م ـصــادر في
رئــاســة الـحـكــومــة ل ــ«األخ ـب ــار» بشأن
طلب األخيرة من إدارة الجامعة تسليم

إذ ت ـع ـمــد إل ـ ــى إعـ ـط ــاء ك ــل صـيــدلـيــة
حاجتها مرة واحدة في الشهر .وفي
هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـش ـيــر أحـ ــد ال ـص ـيــادلــة
إلـ ــى أنـ ــه «م ـن ــذ فـ ـت ــرة ،ب ـ ــدأت الـشــركــة
ً
بالتقنني ،فمثال أصـبــح كــل صيدلي
محكومًا بطلبية واحــدة في الشهر»،
مشيرًا إلى أن «الكميات التي نتلقاها
الـيــوم مــن الـبـنــادول ت ــوازي نصف ما
كنا نأخذه سابقًا ،لذلك نمتنع اليوم
عن إعطاء علبة كاملة من الدواء».
ت ـت ـح ــدث مـ ـص ــادر ش ــرك ــة «س ــادك ــو»
عــن مـســار بــات أم ـرًا واقـعــا منذ نحو
خمسة أشهر ،وتحديدًا «فــي األشهر
ال ـثــاثــة األخ ـي ــرة م ــن ال ـع ــام املــاضــي،
ح ـيــث ال ـتــزم ـنــا بــإع ـطــاء ك ــل صـيــدلــي
امل ـعــدالت نفسها الـتــي كــان يصرفها
العام املاضي ،بال زيادة وال نقصان»،
مشيرة الى أن الشركة «تعتزم زيادة
 %10ل ـكــل ط ـل ـب ـيــة» .وت ــؤك ــد أن هــذا
ّ
اإلج ـ ــراء لــه ه ــدف واح ــد «ه ــو لنضل
قادرين ّ
ّ
وتفرق املصادر
نأمن الــدوا».
بني موعدين للطلبيات ،الفتة إلى أنه
«بالنسبة إلى الصيدليات الصغيرة،
نصرف الطلبية عــن شهر كــامــل ،أما

فــي الـصـيــدلـيــات الـكـبـيــرة فـغــالـبــا ما
ن ـتــواصــل مـعـهــا ك ــل أس ـب ــوع لـلـســؤال
ّ
عــن حاجاتها ،وهــذه األخـيــرة تشكل
ما نسبته  %70من مبيعات السوق».
لـكــن ،هــل تكفي تلك الكميات الـيــوم؟
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـص ـي ــادل ــة ،ال تـشـبــه
ط ـل ـب ـيــات هـ ــذا ال ـع ــام م ــا ك ــان ــت عليه
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن
«املرضى الذين كانوا سابقًا ّ
يقدرون
بـ ـ ـ  100ص ـ ـ ـ ــاروا ال ـ ـيـ ــوم  .»400ه ــذا

التهافت على
البنادول وغيره من
األدوية يفوق الطلب
بـ  5أو  6أضعاف
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األم ـ ــر ي ـغـ ّـيــر امل ـع ــادل ــة .أم ــا بــالـنـسـبــة
إلــى الـشــركــة ،فمعادلة أخ ــرى تفرض
نفسها اليوم وهي انتظار املعامالت
ف ـ ــي م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،وم ـ ــا ت ـفــرضــه
تعليمات املركزي «لناحية الطلب بأن
ّ
ال تـتـخــطــى الـكـمـيــات مــا كــانــت عليه
الـعــام املــاضــي» ،و«م ــا يفرضه علينا
الستوك» .إذ يشير مصدر «سادكو»
إلى أن «الكميات املوجودة اليوم في
ستوك الشركة تكفي لـ  23يومًا ّ
كحد
أقصى» .وهذه املدة ال تطال كل أنواع
الـبـنــادول ،إذ إن هناك «أنــواعــا يكفي
الستوك فيها ستة أيــام مثل بنادول
ال ـ ـ  24ح ـبــة و 21ي ــوم ــا ل ـل ـب ـنــادول ال ـ
 72ح ـب ــة» ،فـيـمــا ه ـنــاك أن ـ ــواع أخ ــرى
مقطوعة منذ شهرين «مثل بنادول
ن ـ ــاي ـ ــت» .ث ـ ّـم ــة س ـب ــب إضـ ــافـ ــي يــدفــع
الـشــركــة إل ــى «ال ـتــرش ـيــد» ،وه ــي حــال
املـ ــواد ال ـخــام ال ـتــي تـسـتـخــدم إلنـتــاج
هــذا ال ــدواء «إذ إن الـشــركــة ّ
األم لهذه
املــواد هي األخــرى تعمد إلــى التقنني
وخـ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل زيـ ـ ـ ــادة ال ـط ـلــب
الـعــاملــي عـلـيـهــا» .لـكــل ه ــذه األس ـبــاب،
ت ـع ـمــد ال ـش ــرك ــة الـ ــى ت ـلــك اإلج ـ ـ ــراءات

ّ
لتخطي «تلك املرحلة الحرجة».
من جهته ،يختصر نقيب الصيادلة
ف ــي ل ـب ـن ــان ،غـ ـس ــان األم ـ ـ ــن ،ال ــوض ــع
ب ــالـ ـق ــول إن «الـ ـتـ ـه ــاف ــت ال ـ ـيـ ــوم عـلــى
ال ـب ـن ــادول وغ ـي ــره م ــن األدوي ـ ــة يـفــوق
ّ
الـطـلــب بـ ـ  5أو  6أض ـع ــاف» .وف ــي عــز
الوضع الراهن ،ستبقى تلك املعادلة
ع ـلــى ح ــال ـه ــا ،إذا م ــا أض ـي ـفــت إلـيـهــا
املعامالت العالقة في مصرف لبنان
وه ـل ــع الـ ـن ــاس .ب ـح ـســب األمـ ـ ــن ،كــان
يـمـكــن ت ـفــادي ه ــذه املـشـكـلــة «بنسبة
 ،»%90ف ـ ــي حـ ــالـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة «ل ـ ـ ــو أن
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان قـ ــال ل ـل ـن ــاس إنـ ــه لــن
يرفع الدعم عن األصناف التي تشبه
البنادول ،ألن العملية ما رح تكلفوا
ش ـ ـ ــي» .ي ـن ـط ـلــق األم ـ ـ ــن فـ ــي ذل ـ ــك مــن
الــدراســة التي أجراها أخيرًا وانتهت
إل ـ ــى خ ــاص ــة م ـف ــاده ــا أن «األدوي ـ ـ ــة
ال ـتــي يـتـهــافــت عليها ال ـنــاس ومنها
ال ـب ـنــادول وأدويـ ــة ال ـكــورونــا والقلب
والضغط والسكري والكوليسترول ال
تشكل أكثر من  400مليون دوالر من
أصل فاتورة استشفائية تبلغ مليارًا
و 450مليون دوالر».

أيـ ـ ــام الـ ـخـ ـي ــر» .إذ إن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب مــن
تسديد الرسوم البلدية بات «سمة»
مـ ــن سـ ـم ــات امل ـج ـت ـم ـع ــات امل ـح ـل ـيــة
الـتــي اع ـتــادت سياسة غــض النظر
والتسامح واإلعـفــاء غير القانوني
ـرت ـبــات ال ــدف ــع ،وخـصــوصــا
م ــن م ـتـ ّ
مــن فـئــات اجتماعية تـعـ ّـد «ق ــادرة»
ع ـلــى ال ــدف ــعُ ،
وي ـف ـت ــرض أن تـشـ ّـكــل
«قـ ـ ــدوة» ،إال أن ـهــا تـتـمـ ّـنــع عــن ذلــك،
محتمية بـ«مواقعها املــرمــوقــة» .إذ
إن قسمًا كبيرًا من الوزراء والنواب
والـ ـضـ ـب ــاط فـ ــي م ـخ ـت ـلــف األس ـ ــاك
ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة ال يـ ـس ـ ّـددون
ال ــرس ــوم الـبـلــديــة املـتــوجـبــة عليهم
ض ـم ــن نـ ـط ــاق س ـك ـن ـه ــم .واملـ ـف ــارق ــة
أن عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ـق ـض ــاة ،ممن
يـفـتــرض بـهــم الـسـهــر عـلــى تطبيق
ال ـقــوانــن ،تـتــراكــم الــرســوم البلدية
عـلـيـهــم م ــن س ـنــة إلـ ــى أخـ ـ ــرى ،رغــم
أن الـ ـ ــرسـ ـ ــوم امل ـ ـفـ ــروضـ ــة ع ـل ـي ـهــم،
ّ
تتعدى نسبتها الـ %1.5
تحديدًا ،ال
ّ
م ــن ال ـق ـي ـمــة ال ـت ــأج ـي ــري ــة لـلـمـسـكــن
وه ــي مــرتـبـطــة بـتـكــالـيــف األرص ـفــة
واملـجــاريــر ،فيما يتم إعـفــاؤهــم من
ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ  %5املـ ـف ــروض ــة ك ــرس ــوم
كلفني.
للسكن والتي يدفعها بقية ُامل ّ
معلوم أن الرسوم البلدية مفروضة
وف ـقــا ل ـقــانــون ال ــرس ــوم وال ـع ــاوات
ال ـب ـلــديــة ال ـت ــي ت ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـبــار
القيمة التأجيرية ملكان الرسم فقط،
وبــال ـتــالــي ال ت ــأخ ــذ ف ــي الـحـسـبــان
كلف .وبما
للم ّ
«املكانة االجتماعية» ُ
أن ــه ال يــوجــد ن ــص قــانــونــي يعفي
هــؤالء من تسديد الرسوم البلدية،
حثهم على الدفع ،شأنهم
فإن خيار ّ
ّ
شـ ـ ــأن ب ـق ـي ــة ُامل ـ ـكـ ـ ّـل ـ ـفـ ــن ،ي ـب ـق ــى مــن
مسؤولية البلديات التي تستطيع
أن تـ ـم ــارس صــاح ـيــات ـهــا لتفعيل
الـجـبــايــة ،وخـصــوصــا تلك الكبيرة
ال ـتــي تـمـلــك ج ـهــازًا بـشــريــا وإداريـ ــا
وي ـم ـك ـن ـه ــا االسـ ـتـ ـع ــان ــة بــال ـشــرطــة
البلدية.
وإذا ك ـ ــان ـ ــت غ ــالـ ـبـ ـي ــة الـ ـبـ ـل ــدي ــات
ت ـش ـكــو م ــن عـ ــدم ت ـس ــدي ــد املـقـيـمــن
للرسوم ،فإن اتهامات أخرى ُتساق
ّ
لــرؤســاء الـبـلــديــات أنفسهم تتعلق
بــ«اجـتـهــادهــم» فــي إع ـفــاء ع ــدد من

املـكـلـفــن أله ـ ــداف شـخـصـيــة ،وهــو
م ــا ي ـش ـيــر إل ـي ــه املـ ــراقـ ــب الـ ـع ــام فــي
وزارة الــداخـلـيــة والـبـلــديــات هــادي
الديك في كتابه «بلديات لبنان بني
الــرقــابــة والـتــوجـيــه» ،لجهة ضياع
ح ـقــوق الـبـلــديــة فــي زواريـ ــب الـهــدر
بسبب دخ ــول الـعــوامــل الشخصية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ج ـبــايــة
ال ــرس ــوم ،الف ـتــا إل ــى أن م ــا يحصل
في بعض البلديات «جريمة يعاقب
عليها قانون العقوبات ،إن لناحية
ذمــة ملكلفني ال
إعطاء إفــادات بــراءة ّ
تــزال الــرســوم املفروضة عليهم من
ِق َيم تأجيرية لم ُتدفع ،أو من بلديات
تـ ـعـ ـط ــي ل ـن ـف ـس ـه ــا ح ـ ــق ال ـت ـش ــري ــع
لناحية اإلعـفــاء من الــرســوم لبضع
س ـنــوات ،أو امل ـبــادرة إلــى شطب ما
ي ـتــوجــب ع ـلــى امل ـك ـلــف م ــن غــرامــات
( %2عـلــى أسـ ــاس ال ــرس ــم ف ــي حــال
الـتــأخــر بــالــدفــع بعد م ــرور شهرين
ل ــإع ــان ع ــن ج ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـيــف)».
ويخلص الى أن «البعض يظن بأنه
ي ـق ــدم خ ــدم ــة ل ــآخ ــري ــن ،مـتـنــاسـيــا
عــواقــب ذلــك ومــدى تأثيره السلبي
على مالية البلدية ،وعلى املشاريع
التي تنوي البلدية تنفيذها ،وعلى
املوظفني فــي البلدية بالنسبة إلى
تــوزيــع عــائــدات الـجـبــايــة وعــائــدات
الغرامات والبقايا امل ّ
دورة».
ُ
وعليه ،فــإن القانون ُيلزم البلديات
ّ
ب ـض ــرورة اسـتـيـفــاء ال ــرس ــوم وعــدم

فرض اإلعفاء من أي رسوم ،وإال ُع ّد
رئيس البلدية شريكًا في هدر املال
العام .إال أن املعضلة الفعلية تكمن
ف ــي ال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن ح ـي ــث األزمـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـل ـق ــي ح ـم ـل ـهــا عـلــى
معظم الفئات االجتماعية العاجزة
حــالـيــا عــن تـســديــد ال ـقــوت الـيــومــي،
«فـيـمــا ل ــم تـعــد ال ــرس ــوم املـفــروضــة
أص ـ ًـا تكفي التجهيزات وتكاليف
األع ـم ــال ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا الـبـلــديــات
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ان ـ ـه ـ ـيـ ــار س ـ ـعـ ــر ال ـ ـصـ ــرف
ال ــرسـ ـم ــي» ،ب ـح ـســب رئ ـي ــس بـلــديــة
الغبيري معن خليل .يرى خليل ،في
هــذا الصدد ،أنــه ال يمكن للبلديات

اتـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار ب ــإخ ــاء ال ـب ـي ــوت مــن
س ــاك ـن ـي ـه ــا« ،وإن ك ـ ــان بــإم ـكــان ـهــا
الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ش ــاغـ ـل ــي األبـ ـنـ ـي ــة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا» ،الفـ ـت ــا إل ــى
ضـ ــرورة تـكــاتــف مـخـتـلــف الـجـهــات
املعنية من أجــل ضمان استمرارية
ع ـمــل ه ــذا امل ــرف ــق ال ـع ــام «ألن عــدم
ّ
التعاون في ما خص تعزيز واردات
ال ـب ـل ــدي ــات س ـي ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا عـلــى
محيطها ال ـع ـقــاري ،حـيــث تـمــارس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات مـ ـه ــامـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـك ـن ــس
والـ ـصـ ـي ــان ــة واإلنـ ـ ـ ـ ـ ــارة وت ـص ــري ــف
النفايات وتنظيف مجاري األنهار
والصرف الصحي وغيرها».

جرى أمس سحب عىل الجوائز لحملة اإلشرتاكات يف مكاتب «األخبار» بحضور الفنان معني رشيف.
وقد توزعت الجوائز كاآليت:
■ الجائزة الثالثة سمري حسن خلف
■ الجائزة األوىل مهى حسني جابر
■ الجائزة الرابعة بيار طانيوس معلوف
■ الجائزة الثانية محمد رياض طليس
وتم سحب العديد من الجوائز للمشرتكني التالية أسامؤهم:
 جامل رائف صفي الدين محمود راغب أمهز أحمد زياد نجا إحسان يوسف عبيد قاسم عيل سلامن نزيه منر سعد رامز جواد اتات منهال األمني -فضل أحمد مرتىض

 فايز فياض قازان محمد عيل دياب سمري مارون عون محمد ياسني أحمد عيل سع ّيد يوسف عيل الزين محمد محمود معتوق عباس كاظم موسوي -عبد الرزاق وهيب دبليز

 احمد مرشد حيدر عيل عبد الحسني ياسني عفيف عبد املجيد حلواين محمد حسني عواضة ريا عمر الداعوق عيل نزيه سعد احمد محمد رشيدي عامر عبد الحسني الحسيني -ابراهيم محمد منصور

 فؤاد بحمد جميل عقيل رشتوين ايناس زياد جمركاين وفيق حسني ديب نرسين نبيل عبدالله موفق عيل حامدة زينب عبدالله دقدوق عباس محمد سعد -سعادة رشيف درويش

(هيثم
الموسوي)

