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أخبار
◄ مذكرة مطلبية
إلى نادر غزال

انتخاب بلديات ِظ ّل
وفق النسبية والصوت
الواحد لالئحة مقفلة
ينقسم المشروع
يمتد
إلى مراحل ّ
تنفيذها إلى عامين

فبلدياتنا تفتقر إلى طاقات الشباب
وتطلعاتهم».
وي �ن �ق �س��م م � �ش ��روع «ب� �ل ��دي ��ات ال �ظ��ل
الشبابية» الى عدة مراحل بدأ العمل
بتنفيذها وف��ق خ�ط��ة م �ع� ّ�دة مسبقًا
ّ
وتمتد على عامني:
امل��رح �ل��ة األول � ��ى ال �ت��ي ان �ط �ل �ق��ت قبل

أس� �ب ��وع�ي�ن ت �ت �م �ح��ور ح � ��ول ت��دري��ب
ال� � �ش� � �ب � ��اب ع � �ل� ��ى آل � � �ي� � ��ات امل � �س� ��اء ل� ��ة
واملحاسبة ملكافحة الفساد ،وركائز
الحكم الصالح ،وتقنيات التواصل،
وال� �ق� �ي ��ادة ،وك �ي �ف �ي��ة ك �ت��اب��ة وت�ن�ف�ي��ذ
امل�ش��اري��ع ،إض��اف��ة إل��ى تنفيذ دراس��ة
ح��اج��ات األه ��ال ��ي ،وك �ت��اب��ة م�ش��اري��ع

تهدف إلى إنماء البلدة من النواحي
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة أو االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة أو
ال �ص �ح �ي��ة أو ال �ث �ق��اف �ي��ة .وت�ت�ض�م��ن
امل��رح�ل��ة األول ��ى أي�ض��ًا إع ��داد حمالت
ان �ت �خ��اب �ي��ة وت �ن �ظ �ي��م ي� ��وم ل�ل�اق �ت��راع
يشارك فيه أبناء البلدة.
وتشمل املرحلة الثانية من املشروع
تنظيم فريق عمل البلدية (املنتخب)
وإج� � � � ��راء ت� ��دري � �ب� ��ات ع� �ل ��ى م �ك��اف �ح��ة
ّ
التعرف
ال�ف�س��اد وت�ع��زي��ز الشفافية،
إل��ى ح�ق��وق اإلن �س��ان ب��ال��وص��ول ال��ى
ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ،وآل �ي��ات ووس��ائ��ل
امل ��داف� �ع ��ة ،وك �ي �ف �ي��ة ق � � ��راءة وت�ح�ل�ي��ل
املوازنات .وفي املرحلة الثالثة ،يقوم
مجلس بلدية الظل بمراجعة موازنة
املجلس البلدي ملعرفة إل��ى أي مدى
حسب
ت�ت�ط��اب��ق م��ع ح��اج��ات ّال �ن��اس ّ
اس �ت �ط�ل�اع ال � ��رأي امل �ن��ف��ذ ،ك �م��ا ي�ن��ف��ذ
مجلس الظل املشاريع التي اقترحها،
وي � �ع� � ّ�د ت� �ق ��ري� �رًا ي �ت �ض �م��ن م �ع��اي �ن �ت��ه
مل� ��وازن� ��ة امل �ج �ل��س ال �ب� �ل ��دي وي �ق �ت��رح
إصالحات للمجلس املنتخب.
وفي هذا اإلطار ،يؤكد منسق البقاع
في املشروع نضال خالد أن البلديات
«ال �ت��ي اجتمعنا ب�ه��ا أب ��دت حماسة
شديدة للدخول في املشروع وتقديم
امل �س��اع��دة» .وي�ض�ي��ف «أح ��د ش��روط
امل� � �ش � ��روع وض� � ��ع م � ��وازن � ��ة ال �ب �ل��دي��ة
ب�ت�ص� ّ�رف املجلس ال�ب�ل��دي الشبابي،

ّ
ليطلع عليها ويقترح إعادة هيكلتها
بما ي�لائ��م احتياجات امل��واط�ن�ين في
ال�ب�ل��دات وامل ��دن .وق��د واف�ق��ت بلديات
البلدات والقرى املستهدفة باملشروع
على هذا الشرط مسبقًا ،ما شجعنا
على تنفيذه».
أم ��ا امل��رح �ل��ة ال��راب �ع��ة ،ف�ت�ش�م��ل ق�ي��ام
مجلس بلدية الظل بتدريب املجتمع
املدني املحلي ،ال��ذي سيتولى مهمة
ت��دري��ب  600ش�خ��ص ف��ي ك��ل ب�ل��دي��ة،
ض� �م ��ن إط � � � ��ار ب � � ّن� ��اء ق� � � � ��درات ع �م ��وم
امل ��واط� �ن�ي�ن ،وح��ث �ه��م ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة
ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل امل � ��دن � ��ي .وي� � �ه � ��دف ه ��ذا
ال �ن �ش��اط إل� ��ى ت �م �ك�ين ال� �ع ��دد األك �ب��ر
م��ن ال�س�ك��ان ع�ل��ى اس�ت�ع�م��ال وس��ائ��ل
امل ��داف � �ع ��ة امل ��دن � �ي ��ة ،وإش� ��راك � �ه� ��م ف��ي
الشأن املحلي .وفي املرحلة الخامسة
واألخيرة سيصدر ّ
كتيب عن نماذج
ّ
امل �ش��اري��ع ال�ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا ب�ل��دي��ة ال�ظ��ل
ال�ش�ب��اب�ي��ة ،ك�م��ا ي�ت�ض�م��ن اق �ت��راح��ات
لتحسني الشفافية والحكم الصالح
ف� ��ي امل� �ج ��ال ��س ال �ب �ل ��دي ��ة ع �ل ��ى ض ��وء
ال�ت�ج��رب��ة .وستنظم س��ت ورش عمل
ّ
في املحافظات الست ،ي��وزع خاللها
ال�ك�ت� ّ�ي��ب ع�ل��ى ب�ل��دي��ات ل�ب�ن��ان ال�ب��ال��غ
ع� ��دده� ��ا  952ب� �ل ��دي ��ة ب �غ �ي��ة ت� �ب ��ادل
الخبرات واملعارف.
ّ
وي ��ؤك ��د ك � ��ل م ��ن ع �ي �س��ى وخ ��ال ��د أن
ال �ج �م �ع �ي��ة س � �ت ��واك ��ب امل �ج �م ��وع ��ات
ال �ش �ب��اب �ي��ة ف ��ي ع�م�ل�ه��ا ال� �ه ��ادف إل��ى
ال � �ض � �غ� ��ط ع � �ل� ��ى ال � �ج � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي ��د امل� �ح� �ل ��ي (امل� �ح ��اف ��ظ
وال�ق��ائ�م�ق��ام) وال�ج�ه��ات املعنية على
ّ
الوطني (وزارت��ي الداخلية
الصعيد
وال�ب�ل��دي��ات وامل��ال �ي��ة) .وي�ض�ي�ف��ان إن
أه �م �ي��ة امل� �ش ��روع ت��ؤك��د أن ش�ف��اف�ي��ة
ال �ح �ك ��م امل �ح �ل ��ي ت �س ��اع ��د ال �ب �ل��دي��ات
والسكان على إنتاج سياسة محلية
أقرب الى تطلعات الناس ،بعيدًا عن
امل��رك��زي��ة ال �ص��ارم��ة وال�ب�ي��روق��راط�ي��ة
الجامدة.

تقرير
زينكو هاوس

ّ
توظيف  100شرطي في بلدية طرابلس «يفجرها» من الداخل
عبد الكافي الصمد
دخ �ل��ت ن �ت��ائ��ج م� �ب ��اراة اخ �ت �ي��ار 100
شرطي تجريها بلدية طرابلس ،في
ب��ازار التجاذبات السياسية ،ما أدى
إل��ى تأجيل إص ��دار نتائج مرحلتها
األولى ،املتمثلة في االختبار الصحي،
ال� � �ت � ��ي ك � ��ان � ��ت م � �ت� ��وق � �ع� ��ة م �ن �ت �ص��ف
األسبوع املاضي ،بعدما تبينّ أن ثمة
ضغوطًا كبيرة مارستها مرجعيات
وق��وى سياسية في املدينة ،أدت إلى
تأجيل ص��دور النتائج إل��ى موعد لم
ُي ّ
حدد بعد.
ّ
 1104متبارين ،ذك��ورًا وإن��اث��ًا ،قدموا
طلباتهم إل��ى امل �ب��اراة امل��ذك��ورة التي
ت�ت�ض�م��ن ث�ل�اث��ة اخ� �ت� �ب ��ارات :صحية
وخ � �ط � �ي� ��ة وري� � ��اض � � �ي� � ��ة .ت � � �ق� � � ّ�دم 912
متباريًا إل��ى االخ�ت�ب��ار الصحي قبل
أن يخضعوا لالختبارين الباقيني،
اللذين ك��ان متوقعًا أن ُيجريا خالل
شهر رمضان الجاري ،على أن تصدر
ال�ن�ت��ائ��ج ال�ن�ه��ائ�ي��ة ب�ع��د ع�ي��د ال�ف�ط��ر،
ل �ك��ن ال �ت �ج��اذب ال �ك �ب �ي��ر ال ��دائ ��ر ح��ول
املوضوع جعل معظم هذه التوقعات
في ّ
مهب الريح.
ُ
ه ��ذا ال �ت �ج��اذب ج �ع��ل اآلم � ��ال امل�ع�ل�ق��ة
ع�ل��ى رف��د ش��رط��ة ال�ب�ل��دي��ة ب��دم جديد

تتراجع ،ذلك أنه من أصل  460شرطيًا
تحتاج إليهم البلدية للقيام بعملها
ك �م��ا ي� �ج ��ب ،ال ي ��وج ��د ح��ال �ي��ًا س��وى
 82ش��رط �ي��ًا ف� �ق ��ط ،م ��ا ج �ع��ل رئ �ي��س
وأع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وأه��ال��ي
املدينة ُي ّ
عولون على أن تكون الدفعة
ّ
املقبلة م��ن ع�ن��اص��ر ال�ش��رط��ة ،مقدمة
لدفعات أخرى الحقًا ،من أجل تغطية
النقص الحاصل في عناصر الشرطة
للقيام بمهمات تنظيم السير ،وإزالة
املخالفات ،وحفظ النظام والحراسة
الليلية وغيرها.
وك��ان��ت اللجنة الصحية امل�ك� ّ�ون��ة من
سبعة أط �ب��اء ق��د أن�ه��ت عملها ف��ي 6
ت �م��وز ال � �ج� ��اري ،وأن� �ج ��زت ت�ق��ري��ره��ا
الذي لحظ ،حسب مصادر مطلعة في
ال�ب�ل��دي��ة ،ن�ج��اح  309م�ت�ق��دم�ين فقط،
األم��ر ال��ذي أث��ار ث��ائ��رة أكثر م��ن جهة
ف��ي ط��راب�ل��س ان�ط�لاق��ًا م��ن اع�ت�ب��اري��ن:
األول أن ال�ش��روط التي ُوض�ع��ت أم��ام
امل�ت�ق��دم�ين ع� ّ�ده��ا ال�ب�ع��ض تعجيزية،
وصالحة ملن يريد التقدم إلى مباراة
ع��رض أزي��اء ال عنصر شرطة ُبلدية؛
والثاني أنه بعد إنجاز التقرير ،ألحق
ُ
عدد من الراسبني وانجحوا لخوض
االخ �ت �ب��ار ال �خ �ط��ي ،وأن ع ��دد ه ��ؤالء
يراوح بني  30إلى  80متقدمًا.

رئ�ي��س البلدية ن��ادر غ��زال ال��ذي كان
ق��د أك��د سابقًا أن «امل�ع�ي��ار األس��اس��ي
وال � ��وح � � �ي � ��د ل � �ل � �ن � �ج ��اح ف� � ��ي م� � �ب � ��اراة
ال� �ش ��رط ��ة س� �ي� �ك ��ون ال � �ك � �ف� ��اءة ب �ع �ي �دًا
ع ��ن امل �ح �س��وب �ي��ات ،وأن ق� ��وى األم ��ن
ال��داخ�ل��ي ه��ي ال�ت��ي وض�ع��ت املعايير
الختيار الشرطي البلدي» ،لم يتسن
االت� � �ص � ��ال ب � ��ه أم� � ��س ل �ل��اط �ل��اع ع �ل��ى
ّ
التطورات األخيرة بسبب
موقفه بعد
ان �ش �غ��ال��ه ح �س��ب م ��ا أوض� ��ح م�ك�ت�ب��ه،
إال أن أوس� ��اط� ��ًا م �ق��رب ��ة م �ن ��ه أك � � ّ�دت
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن غ��زال «ل��ن يتأثر بأي
ضغط سياسي َ
يمارس عليه في هذا
املوضوع» .غير أن أعضاء في املجلس
البلدية ّ
ردوا على غزال واتهموه بأنه
«ه� ��و م ��ن ي� �س ��اوم ال �س �ي��اس �ي�ين ع�ل��ى
إعطائهم حصة من عناصر الشرطة
ك��ي ي��رض��وا عنه بعد استيائهم منه
في اآلونة األخيرة ،وأن أحدًا منهم لم
يتدخل إلن�ج��اح عنصر على حساب
آخر ،إال بعدما عرض غزال املوضوع
ع �ل �ي �ه��م ،األم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ف �ق��د امل � �ب ��اراة
ع �ن �ص��ر ال �ش �ف��اف �ي��ة ،م ��ا ق ��د ي��دف �ع �ن��ا
إل��ى ال��دع��وة إل��ى إل�غ��اء امل �ب��اراة ،ألنها
افتقدت عنصرًا أساسيًا هو املساواة
بني املتقدمني» .األعضاء املعترضون
ع�ل��ى أداء غ ��زال «ال�ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ت�ف� ّ�رد

والشخصانية وصرف أموال البلدية
م��ن أج��ل تحسني ص��ورت��ه أم��ام ال��رأي
ال� � �ع � ��ام» ،ع �ل��ى ح ��د ق ��ول� �ه ��م ،رأوا أن
«إلحاق الناجحني بعدد من الراسبني
ف��ي االخ �ت �ب��ار ه��و ط��ام��ة ك �ب��رى ،ول��ن
نسمح بإمراره».
ه��ذا ال�ك�ب��اش ب�ين غ ��زال وأع �ض��اء في
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ل �ع��اص �م��ة ال �ش �م��ال
ل �ي��س ج ��دي� �دًا ،ل �ك��ن ي �ب��دو أن م �ب��اراة
اختيار  100شرطي ،فاقمه ،وه��و ما
ت�م�ث��ل ف��ي أم ��ري ��ن :األول أن ال �خ�لاف
الذي نشب بينه وبينهم في الجلسة
األخ � �ي ��رة ص� � ّ�ب مل �ص �ل �ح �ت �ه��م ،ع�ن��دم��ا
اعترض أحد األعضاء على أحد بنود
ال �ج �ل �س��ة ،ف��اق �ت��رح غ � ��زال ال�ت�ص��وي��ت
عليها ،وع�ن��دم��ا ج��اءت النتيجة في
غير مصلحته عمد إلى رفع الجلسة!
أم��ا األم ��ر اآلخ ��ر ،فتمثل ف��ي ع�ق��د 14
عضوًا ينتمون إلى مختلف املشارب
ال�س�ي��اس�ي��ة ،اج�ت�م��اع��ًا م�س��اء أول من
أم � ��س ،ات �ف �ق ��وا خ�ل�ال ��ه ع �ل��ى ت�ع�ط�ي��ل
املجلس البلدي وعدم حضور جلسة
له كانت مقررة بعد عصر أمس« ،ليس
بهدف دف��ع غ��زال نحو االستقالة في
ه� ��ذه امل ��رح� �ل ��ة ،ب ��ل ل �ت �ص��وي��ب م �س��ار
ال� �ع� �م ��ل ال � �ب � �ل� ��دي ،وت � �ط� ��وي� ��ره ن �ح��و
األفضل» ،على حد قول أحدهم.

سلم وف��د م��ن ملتقى الجمعيات األهلية
ف��ي ط��راب �ل��س،رئ �ي��س ب�ل��دي��ة امل��دي �ن��ة ن��ادر
الغزال (الصورة) ،مذكرة ببعض املطالب
ال�ع��ام��ة ال�ت��ي تهم امل��واط�ن�ين ف��ي طرابلس،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ب �ع��ض امل �ق �ت��رح��ات ال�ت��ي
ُ
ت�س�ه��م ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال�ت�ع��اون��ي بني
البلدية والجمعيات األهلية .ومن املطالب
التي تضمنتها امل��ذك��رة« :النظافة العامة،
م �ع��ال �ج��ة ال �ح �ف��ري��ات ،إض� � ��اءة ال �ط��رق��ات
وال �ش��وارع واألح �ي��اء ،وض��ع خطة شاملة
مل�ع��ال�ج��ة أزم ��ة ال�س�ي��ر ،إن �ش��اء م��راح�ي��ض
ع� ��ام� ��ة ف � ��ي األس � � � � ��واق ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ،ق �ي��ام

البلدية وات�ح��اد بلديات الفيحاء بالرقابة
واإلش � � � ��راف ع �ل��ى م �س �ل��خ ط ��راب� �ل ��س ،إن
ل�ج�ه��ة ال�ن�ظ��اف��ة أو ل�ج�ه��ة ت��واف��ر ال �ش��روط
ال�ص�ح�ي��ة ،وال �ب��دء ب�ن�ق��ل س ��وق ال�خ�ض��ار
من مكانه في منطقة التبانة» .واقترحت
املذكرة «تعزيز السياحة ،وضرورة وضع
آل�ي��ة أك�ث��ر س�ه��ول��ة للحصول ع�ل��ى ال��دع��م
البلدي ألنشطة الجمعيات .ضرورة إعادة
ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج��ان ال �ب �ل��دي��ة وت��وس �ي��ع ع��دد
املنتسبني إل�ي�ه��ا م��ن ال��راغ �ب�ين م��ن أب�ن��اء
املدينة كل حسب اهتمامه واختصاصه
وت �ف �ع �ي��ل ع �م �ل �ه��ا ل �ت �ت �ح��ول إل � ��ى خ�لاي��ا
مساعدة للمجلس البلدي ورئيس البلدية،
وخ �ص��وص��ًا ل �ج �ه��ة ت �ق��دي��م امل �ق �ت��رح��ات
ال� �ض ��روري ��ة وت �ن �ف �ي��ذ األع � �م� ��ال وإن� �ج ��از
األنشطة وتفعيل العمل البلدي».

◄ اتحاد صور يطالب بإنهاء
األشغال عند مفرق قانا
طالب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني املتعهد باإلسراع
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ األش� �غ ��ال ع �ن��د م �ف��رق ق��ان��ا،
مشيرًا في بيان ّ
وزع للغاية إلى أن االتحاد
طالبه «في آخر اجتماع معه بأن ّ
يزودنا
بجدول زمني إلنجاز ما هو موكل إليه،
ولكنه لم يف بالتزامه هذا حتى اآلن».
وت� � �س � ��اءل ع� ��ن «دور م �ج �ل��س اإلن � �م ��اء
واإلعمار في هذا اإلطار ،وهو الجهة التي
ت��راق��ب سير ال�ع�م��ل» ،مطالبًا ب �ـ«اإلس��راع
في تنفيذ العمل؛ ألن املواطنني لم يعد في
استطاعتهم الصبر أكثر من ذلك» .ونقل
الحسيني «معاناة القوة الدولية من بطء
هذه األعمال املوكلة إلى املتعهد ،ويقول:
ن�ت�ل�ق��ى م �ن �ه��م ش� �ك ��اوى ع ��دي ��دة م�ط��ال�ب��ة
ب��إن �ج��از ال�ع�م��ل امل�س�ت�م��ر م�ن��ذ وص��ول�ه��م
ق�ب��ل س��ت س �ن��وات ،وال� ��ذي ل��م ي�ن�ت��ه بعد،
وه��ذا ما يعطي انطباعًا سيئًا عن لبنان
واملؤسسات فيه» .وح��اول سكان مخيم
الرشيدية االستعانة بفتح مسرب جديد
لهم عبر الجهة الشمالية للمخيم للتخلص
م��ن زح�م��ة السير عند امل��دخ��ل الشرقي،
ولكن األم��ر اصطدم بمعارضة قوية من
عدد من الجهات في صور ،حيث أوضح
نائب رئيس البلدية صالح صبراوي إلى
أنه «سبق أن تلقت البلدية طلبًا بفتح هذا
الطريق ،لكن رفضته البلدية والجمعيات
األه �ل �ي��ة؛ ألن ه ��ذا ال �ط��ري��ق ي�ح��د املحمية
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وه��ي منطقة ي�ج��ب املحافظة
عليها وعدم العبث بها».

