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أخبار
◄ خطة بلدية ملهرجانات
بعلبك

محافظ الجنوب
طرف في العالقة
معنا ال حكم

ّ
القوانني دفعته إلى تبني المركزية
إداري� � ��ة ع �ل��ى ط��ري �ق �ت��ه ،ي �ق ��ول« :أن ��ا
أم � ��ارس ال�ل�ام��رك��زي��ة اإلداري � � ��ة عبر
ّ
عدم التزلف واالستقاللية البلدية»،
مطالبًا بفصل وزارة البلديات عن
وزارة الداخلية.

م� ��ن ج� �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،ي� �ع ��رض ال �ح �ل��و
امل �ش ��اري ��ع امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال �ت��ي ت�ف�ك��ر
فيها البلدية من أجل تطوير العمل
ال �ب �ل��دي وت �ن �م �ي��ة امل��دي �ن��ة ،وم �ن �ه��ا:
«ش� ��ق ط��ري �ق�ي�ن ف ��ي ع�ي�ن م �ج��دل�ين،
ت ��أه� �ي ��ل ال� � �ص � ��رف ال � �ص � �ح� ��ي ،دع ��م

م � � ��دارس ،إق ��ام ��ة ج �س��ر ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ال �ت �ي��ات ،رف ��ع ج� ��دران دع ��م ،وه�ن��اك
م�ش��روع لتوحيد ل��ون أبنية جزين
وترقيم الشوارع واملنازل ،ولتعزيز
ال� �ق ��ان ��ون ّ
زودت ال �ب �ل��دي��ة ع�ن��اص��ر
شرطتها بسالح حربي».
ل�ك��ن األه ��م ه��و «إي �ج��اد ال�ت�م��وي��ل».
الزم� ��ة ي � ّ
�ردده ��ا ال �ح �ل��و« ،ف ��األم ��وال
ال �ت��ي ت�ص�ل�ن��ا م��ن ال ��دول ��ة ال تكفي
روات� � � � � ��ب ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن ول�ل��أع � �م� ��ال
ال � � �ي � � ��وم � � �ي � � ��ة م� � � � ��ن ب � � �ن � � ��ى ت� �ح� �ت� �ي ��ة
وم �ج��اري��ر» ّ ،معلنًا ث�لاث��ة مشاريع
ً
حيوية ستنفذ مستقبال« :مشروع
ب��رك��ة ال� �ص � ّ�وان ،وه ��ي ب��رك��ة قديمة
ح� ّ�ول�ه��ا االح �ت�لال اإلس��رائ�ي�ل��ي إل��ى
ّ
سنحولها نحن إلى منطقة
مطار،
سياحية ،مشروع مصنع في جزين
ع �ل ��ى أرض ت �م �ل �ك �ه��ا ال �ب �ل��دي ��ة ف��ي
منطقة ع� ّ�دوس إليجاد ف��رص عمل
ألب� �ن ��اء امل �ن �ط �ق��ة وت �ف �ع �ي��ل ال �ن �ش��اط
االقتصادي ،ومشروع سكني حيث
س�ت�ب�ن��ي ال�ب�ل��دي��ة ع�ل��ى أرض �ه��ا في
ج��زي��ن ن �ح��و ع �ش��ر ب �ن��اي��ات إلي ��واء
سبعني عائلة جزينية ليست لديها
ّ
أراض وال م� �ن ��ازل ،س�ي�ت�م��ل�ك��ون�ه��ا
بسعر الكلفة».
ال �ح �ل��و ك �ش��ف ع��ن م �ل �ي��ار ل �ي��رة هي
م �س �ت �ح �ق��ات ل �ب �ل��دي �ت��ه ل� ��دى ال��دول��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة« ،أم � ��وال م�ع�ل�ق��ة يصلنا

النزر القليل ولو أتيحت لنا لنفذنا
مشاريع حيوية هامة» ،كاشفًا عن
اح �ت �م��ال إل �غ��اء م �ه��رج��ان��ات ج��زي��ن
ال�ت��راث�ي��ة الفنية ه��ذا ال �ع��ام «إذا لم
ي�ت��واف��ر ال��دع��م امل��ال��ي» ،ط��ال�ب��ًا دع��م
وزارة السياحة إلحياء املهرجانات.
يبقى ملف اتحاد بلديات جزين ،إذ
ي ��دور ه�م��س ع��ن خ�لاف��ات مكتومة
ت�س��ود ب�ين البلدية واالت �ح��اد ال��ذي
ي��رأس��ه عضو مجلس بلدية جزين
س ��ام ��ي ح� ��رف� ��وش .وه � ��و أم � ��ر ن �ف��اه
ً
ال �ح �ل��و ق� ��ائ �ل�ا «اخ � �ت�ل��اف وج �ه��ات
النظر داخل املجلس أمر صحي لكن
ال وج��ود لخالفات ،أنا سعيد ألني
ل��م أشغل ه��ذا املنصب ،ال أستطيع
أن أحمل بطيختني بيد واحدة ،كما
أن الرئيس الحالي لالتحاد ينتمي
إل ��ى ال �خ��ط ال �س �ي��اس��ي ن�ف�س��ه ال��ذي
أنتمي إليه» .وإن كان يعترف َبأنه
ال يهتم كثيرًا باملشاكل التي تناقش
ً
في االتحاد« :مثال كانوا يناقشون
موضوع املقالع وأنا كبلدية جزين
ال أح�ض��ر االج�ت�م��اع��ات .أن��ا وح��دي
وه ��م وح ��ده ��م .أن ��ا أه �ت��م ب�م�ش��اك��ل
ب �ل��دي �ت��ي» .أم ��ا ال �ح��دي��ث ع��ن ات �ف��اق
س��اب��ق ي�ق�ض��ي ب� �م ��داورة ال��رئ��اس��ة،
ّ
فعلق عليه الحلو بالقول «موضوع
سابق ألوانه ،أنا لم أشارك في هذا
االتفاق».
ب� �ي� �ئ� �ي ��ًا ،ق� ��ام� ��ت ال � �ب � �ل ��دي ��ة ب �ح �م �ل��ة
ت� �ش� �ج� �ي ��ر ،وه � � ��ي ال ت� �ع ��ان ��ي أزم � ��ة
نفايات ألن «اتحاد بلديات املنطقة
م �ت �ع ��اق ��د م� ��ع ش ��رك ��ة  mwcإلزال� � ��ة
النفايات ،لكن هدفنا إنشاء مصنع
لتدوير النفايات في املدينة».

بورتريه

جوزيان خليل :رئيسة جمهورية «مخاتير كسروان»
جوانّا عازار
ع� �ن ��دم ��ا ف � � ��ازت ج � ��وزي � ��ان خ �ل �ي��ل ف��ي
االن �ت �خ ��اب ��ات االخ� �ت� �ي ��اري ��ة ،ل ��م ت�ق�ب��ل
ّ
ت �س��ل��م خ�ت�م�ه��ا م ��ن وزارة ال��داخ �ل� ّ�ي��ة
ّ
ّ
وال �ب �ل ��دي ��ات؛ إذ دون ع�ل�ي��ه «م�خ�ت��ار
ذوق م �ك��اي��ل» .ع�ل�ا ص��وت �ه��ا ي��وم�ه��ا:
«أري ��د ال �ت��اء ال�ق�ص�ي��رة» ،واستطاعت
ب �ع��د م �ع��رك��ة س��ان��ده��ا ف �ي �ه��ا ال��وزي��ر
زي ��اد ب ��ارود اس�ت�م��رت ش�ه�رًا ونصف
ُ
شهر الحصول على ختم ك�ت��ب عليه
«م�خ�ت��ارة» ،لتصبح امل��رأة األول��ى في
لبنان التي تحمل هذا الختم« .عندها
ب � ��دأت رح �ل ��ة س �ن��دب��اد ف ��ي امل �خ �ت��رة»
تقول خليل.
ل�ك��ن رح�ل�ت�ه��ا ب ��دأت ق�ب��ل ذل ��ك .ت�ع� ّ�رف
ع��ن نفسها بأنها «بنت ذوق مكايل،
درس� ��ت ت�ص�م�ي��م األزي� � ��اء وال �ع�ل�اق��ات

ال� �ع � ّ�ام ��ة ،وع �م �ل��ت ف ��ي م �ج��ال األزي � ��اء
ّ
ودرسته في الجامعة ،وكنت املساعدة
ّ
األول��ى للمصمم إيلي ص�ع��ب» .كذلك
لاّ ّ
كانت ناشطة في الشأن العام ،إ أن
وف��اة أخيها الياس عن عمر  45سنة،
وه��و ال ��ذي ك��ان م�خ�ت��ار ذوق مكايل،
دف �ع �ه ��ا إل � ��ى إك � �م� ��ال م �س �ي ��رت ��ه« .أن� ��ا
لاّ ّ
ض� ّ�د ال��وراث��ة ،إ أن استغالل أح��زاب
ّ
أبواب
وتيارات اسم أخي ،ونحن على ّ
االن �ت �خ ��اب ��ات ،دف �ع �ن��ي إل� ��ى ال �ت��رش��ح
إلع ��ادة االع�ت�ب��ار إل��ى عائلتي ول�ت��رك
اسم أخي نظيفًا».
لم تكن ّ
املهمة سهلة ،حسب خليل ،التي
ّ
ت��رش �ح��ت م �ن �ف��ردة م��دع��وم��ة م��ن ع��دد
ّ
كبير من األصدقاء واملحبني ،وكانت
ال �ع� �ب ��ارة ال �ت ��ي س�م�ع�ت�ه��ا «ان �ق �ط �ع��وا
ال��رج��ال ب��ذوق م�ك��اي��ل؟» .ت�ت�ح� ّ�دث عن
ع��راق�ي��ل ص��ادف�ت�ه��ا ف��ي ع�م�ل�ه��ا ،منها

ّ ّ
أن كل معامالت املخترة غير واضحة،
ّ
إذ إن ال� �ق ��ان ��ون ه � ّ�و م ��ن ع� ��ام ،1947
ورغ��م تعديله ،إال أن��ه ال ي��زال قديمًا.
بعد سؤالها الكثير من املخاتير عن
ط��ري�ق��ة إن�ج��ازه��م ل�ل�م�ع��ام�لاتّ ،
دون��ت
األج� ��وب� ��ة ف ��ي ك �ت� ّ�ي��ب ي� �ص ��در ق��ري �ب��ًا،
ّ
يشمل ك��ل ن�م��اذج م�ع��ام�لات املخترة.
ّ
«أري��د طباعة الكتيب ليكون توجيهًا
للمخاتير واملواطنني على ّ
حد سواء»
ّ
تقول ،مشيرة إلى أنها أنجزت موقعًا
إل� �ك� �ت ��رون � ّ�ي ��ًا ي �ح �م��ل اس � ��م «م �خ �ت ��ارة
أون�ل�اي��ن» ،إل��ى ج��ان��ب ص�ن��دوق بريد
خ� ّ
�اص وب��ري��د إل �ك �ت��رون� ّ�ي ،وتستقبل
ّ
على كل هذه املواقع طلبات املواطنني،
وخ�ص��وص��ًا امل�س��اف��ري��ن ل�ل�إس��راع في
إنجازها.
امل � �خ � �ت ��ارة ف� ��ي ج �ب �ي��ل وك� � �س � ��روان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
ّ
ّ
ال�ف�ت��وح ،تؤمن ب��أن ف��ي االت �ح��اد ق� ّ�وة،
ف � �ق� � ّ�ررت ج �م��ع م �خ��ات �ي��ر ك � �س� ��روان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ
الفتوح في رابطة ،كي يصل الصوت
ب �س��رع��ة .وك� ��ان امل �خ��ات �ي��ر ق�ّ�د ط��ال�ب��وا
لاّ
منذ  14سنة ب��راب�ط��ة ،إ أن�ه��م كانوا
يختلفون ،حسب خليل ،على الرئاسة
وال� �س� �ي ��اس ��ة .وق � ��د اس �ت �ط��اع��ت ج�م��ع
 88م �خ �ت��ارًا م ��ن أص ��ل  90ف ��ي ق�ض��اء
ك � �س� ��روان ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال� �ف� �ت ��وح ب �ع��د أن زارت
املخاتير ك�ّل�اّ ً في منزله ،و«رغ��م ّ
تعدد
األل � � ��وان ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ف ��ي ص �ف��وف �ن��ا»،
أص �ب �ح �ن��ا راب� �ط ��ة ل �ه��ا ك �ل �م��ة واح � ��دة،
تقول بفخر رئيسة الرابطة األولى في
ّ
كسروان ـــــ الفتوح ،مضيفة« :أثبت أن
املرأة تجمع وال ّ
تفرق».
ّ
تعتقد خ�ل�ي��ل أن امل�خ�ت��ار ه��و رئيس
ج� �م� �ه � ّ
�وري ��ة ض �ي �ع �ت ��ه ،ول � ��دي � ��ه خ�ت��م

ج � �م � �ه � � ّ
�وري ،وت� �ش� �ي ��ر إل� � ��ى ع� � ��دد م��ن
امل �ش��اك��ل ال �ت��ي واج �ه �ت �ه��ا ك�م�خ�ت��ارة،
منها ما هو «مهضوم» كمن يدخل إلى
مكتبها طالبًا لقاء املختار ،فتجيبه
ّ
بأنها هي املختارة ،فيستدرك« :أنت،
إذًا زوج � ��ة امل� �خ� �ت ��ار؟» .وب �ع��د ت�ن�ف�ي��ذ
ش� � �ع � ��ارات ل �ل �م �خ��ات �ي��ر ت ��وض ��ع ع�ل��ى
أرق ��ام س� ّ�ي��ارات�ه��م ّ
دون عليها «وزارة
ّ
ّ
والبلديات مخاتير لبنان»،
الداخلية
ّ
ح�ص�ل��ت خ�ل�ي��ل ع�ل��ى ش �ع��ار اض �ط��رت
في ما بعد إلى إزالته عن ّ
سيارتها؛ إذ
الحواجز عن بطاقة
كانت تسأل على
ّ
املختار لتعود وتشرح أنها املختارة.
ك � ��ذل � ��ك ك � ��ان � ��ت ت �س �ت �ق �ب ��ل م ��واط� �ن�ي�ن
ي��رف�ض� ّ�ون إج ��راء م�ع��ام�لات�ه��م عندها
ّ
ملجرد أنها امرأة!
ّ
ّ
تجمع خليل املعلومات املتعلقة بكل
م ��ن ي� ��زوره� ��ا ،ب �ح �ي��ث ي �ص �ب��ح ل ��ه ID
خ �� ّ
�اص .وت �ع �م��ل أي �ض��ًا ع �ل��ى ت��وح�ي��د
امل �ع��ام�ل�ات ال �ت��ي ي�ن�ج��زه��ا امل�خ��ات�ي��ر،
وال � �خ � �ط� ��وة األول � � � ��ى ك� ��ان� ��ت ال �ن �ج ��اح
م � ��ع وزارة ال� ��داخ � �ل� � ّ�ي� ��ة وال� �ب� �ل � ّ
�دي ��ات
ّ
ف� ��ي ت ��وح �ي ��د إف � � ��ادة ال �س �ك��ن ب �ي�ن ك��ل
ُ
املخاتير في لبنان .وت�ع� ّ�د لبدء دورة
ّ
كمبيوتر ودورة قانونية للمخاتير
ّ
ليتعرفوا إلى
في كسروان ـــــ الفتوح،
ح �ق��وق �ه��م ،وذل � ��ك ب �م �ش��ارك��ة ال�ل�ج�ن��ة
ّ
امل ��ؤل �ف ��ة م ��ن م �ج �م��وع��ة م ��ن امل�خ��ات�ي��ر
(غزير ـــــ مارون غزال ،صربا ـــــ ميشال
شلفون ،عني الدلبة ـــــ ريشار شباط،
جعيتا ـــــ سهيل عقيقي وذوق مصبح
ـــــ مخايل ص��اب��ر) إل��ى جانب ع��دد من
املستشارين ولجنة تجمع شبابًا من
مختلف االختصاصات.

ع � ّ�دل ��ت ب �ل��دي��ة ب �ع �ل �ب��ك خ��ري �ط��ة دخ ��ول
الزائرين إلى «مهرجانات بعلبك الدولية»
وخروجهم ،وأعلن رئيس البلدية هاشم
ع �ث �م ��ان ف� ��ي م ��ؤت �م ��ر ص �ح ��اف ��ي ع �ق��ده
ف��ي م�ك�ت�ب��ه أول م��ن أم� ��س ،أن «ال�ب�ل��دي��ة
وضعت خطتها السياحية لعام ،2011
وبموجبها ستدخل الباصات السياحية
ال ��واف ��دة إل ��ى ق�ل�ع��ة ب�ع�ل�ب��ك ع �ب��ر امل��دخ��ل
وصوال إلى متنزهات
الجنوبي الشرقي،
ً
راس ال� �ع�ي�ن ،وس �ت��وق��ف ال �ب ��اص��ات في
محيط قصر العدل ،األمر الذي سيجعل
من الوافدين إلى القلعة يسيرون وسط
امل��دي �ن��ة ،ل�ي�ط�ل�ع��وا ع �ل��ى م�ع�ظ��م األم��اك��ن
األثرية واملواقع السياحية» ،مرورًا بسوق
املدينة.

وكان عثمان قد التقى رئيسة مهرجانات
بعلبك مي عريضة ،وتمنى على مشروع
اإلرث الثقافي ومجلس اإلنماء واإلعمار
«األخ ��ذ ب��رأي بلدية بعلبك ،واس�ت�ش��ارة
لجنة م�ه��رج��ان��ات بعلبك ال��دول�ي��ة بشأن
اإلنشاءات حول القلعة وعند مدخلها».

◄ شرطة لضبط السير
في بلديات الجومة
ت�ع��اق��د ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ال �ج��وم��ة م��ع 15
شرطيًا بهدف ضبط السير واملخالفات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق نظام عمل
االتحاد القاضي بوجود جهاز للشرطة
يتولى تنفيذ املهمات املنصوص عليها
ف ��ي ال �ق ��ان ��ون .وأش � ��ار رئ �ي��س االت �ح��اد
امل�ه�ن��دس سجيع عطية إل��ى أن��ه «قريبًا
َّ
س �ي ��وزع ال �ش��رط �ي��ون ع �ل��ى ال �ب �ل��دي��ات»،
الف�ت��ًا إل��ى أن «نقيبًا متقاعدًا م��ن قوى
األمن الداخلي سيتولى تدريب العناصر
ع�ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل �ح��اض��ر وض�ب��ط
امل �خ��ال �ف��ات ،م ��ع ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أه�م�ي��ة
التعامل بلياقة مع املواطنني والتفاهم مع
املخالفني قبل تسطير العقوبات».

◄ «أمل» تواصل تدريب
البلديات
أعلن مسؤول البلديات امل��رك��زي بسام
طليس في حركة «أمل» وجود «مشروع
تدريبي مستقبلي للمخاتير م��ن أجل
ال �ن �ه��وض ت�ق �ن �ي��ًا ل �ت �ك��ون ك� � ّ�ل ال��وث��ائ��ق
واللوائح مدروسة ومنظمة؛ ألننا بسبب
اإله�م��ال وس��وء اإلدارة يحصل تطيير
ع��ائ�ل�ات وح��رم��ان �ه��ا ال �ه��وي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
وإخ� ��راج ال�ق�ي��د ب�س�ب��ب ال �ف��وض��ى ،وم��ن
أجل ذلك سنعمل على تدريب املخاتير
على املكننة».
ك�لام طليس ج��اء خ�لال اف�ت�ت��اح ورش��ة
عمل تدريبية للبلديات وسبل التواصل
وال �ت �خ �ط �ي��ط ن� ّ�ظ �م �ه��ا م �ك �ت��ب ال� �ش ��ؤون
ال� �ب� �ل ��دي ��ة واالخ � �ت � �ي� ��اري� ��ة امل � ��رك � ��زي ف��ي
ح��رك��ة «أم � ��ل» ،ب��ال �ت �ع��اون م��ع مؤسسة
فريدريتش ايبرت.

