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مجتمع وإقتصاد

أخبار

مقال

التجانس الطائفي ال يضمن
تقديم خدمات بلدية أفضل

ــكم

واالتفاق على سيناريوات الدعم التي
ستعرض على مجلس الوزراء ونسبة
الدعم من الكلفة اإلضافية اإلجمالية.
«الـ ـص ــادرات اللبنانية ال يمكنها أن
ت ـنــافــس ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـخــارج ـيــة إذا
زادت أكــاف ـهــا ،وبــالـتــالــي يـجــب على
اإلدارات املعنية أن تخرج برأي واحد
ومـ ـ ّ
ـوحـ ــد م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ــذي يـعـقــد
ال ـي ــوم قـبــل ان ـع ـقــاد مـجـلــس ال ـ ــوزراء»
يقول شهيب.
امل ـش ـك ـلــة أن أي دعـ ــم م ــن امل ـ ــال ال ـعــام
قــد يـتـحـ ّـول ســريـعــا إل ــى ق ـنــاة للنهب
ب ــواسـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــدخـ ــات ذات ال ـط ــاب ــع
السياسي ـ ـ الـفـئــوي ـ ـ املـنــاطـقــي .وقد
أث ـب ـتــت ال ـت ـج ــارب ال ـســاب ـقــة ف ــي دعــم
ال ـســائ ـقــن الـعـمــومـيــن ودعـ ــم رغـيــف
ال ـخ ـب ــز ودعـ ـ ــم ال ـف ـي ــول وسـ ــواهـ ــا مــن
ع ـم ـل ـيــات ال ــدع ــم ،أن إم ـكــان ـيــة ال ـهــدر
كبيرة جـدًا ،وأن الزبائنية السياسية
تبتكر قنوات عديدة لزيادة ّ
حصتها
من املبالغ املدعومة ،علمًا بــأن مبلغًا
يـصــل إل ــى  80مـلـيــون دوالر ه ــو أمــر
يـثـيــر ل ـعــاب املـسـتـنـفـعــن وشـهـيـتـهــم.
على وزيري الزراعة والصناعة الحذر
في التعامل مع اقتراح الدعم.

**
تؤثر على تقديم الخدمات مثل حجم املدينة ،وعائدات
سامي عطاالله* وميشيل بوجيكيان
البلدية ،ومستويات التنمية .وبشكل أكثر تحديدًا ،عند
بعد إطالق مسودة مشروع قانون الالمركزية في لبنان النظر في خدمات البنية التحتيةّ ،
يتبي أنه في ثماني
ّ
في نيسان  ،2014تسنى للمركز اللبناني للدراسات خدمات من أصل إحدى عشرة ـ أي بناء أو شق الطرق
الـفــرصــة إلجـ ــراء مـنــاقـشــة ح ــول جــوانــب م ـحــددة من وإن ــارة الـطــرق واألرص ـفــة؛ والصيانة الــدوريــة للطرق؛
املسودة مع أفراد من املجتمع املدني من جميع املناطق وبناء شبكات املياه الصالحة للشرب؛ وصيانة جدران
اللبنانية ،وهــي مسودة ساهم املركز في صياغتها .الدعم ـ ال يؤثر التركيب الطائفي على األداء البلدي.
ّ
خ ــال إح ــدى امل ـنــاق ـشــات ،عــبــرت إح ــدى امل ـشــاركــات بعبارة أخــرى ،ال يوجد فرق في تقديم هذه الخدمات
عن خيبة أملها بشأن مسودة مشروع
القانون الذي بــن الـبـلــديــات الـتــي تضم قــاعــدة انتخابية مــن طائفة
ّ
أن
ل
تفض
وأنها
نص على إبقاء بيروت دائرة واحــدة،
واحــدة في أغلبيتها وتلك األكثر تنوعًا .الحظنا بكل
يكون لألشرفية ،وهي املنطقة الشرقية من بيروت ذات بساطة أنه فقط عندما يتعلق األمر ببناء جدران دعم
األغلبية املسيحية ،مجلسها البلدي الخاص.
وأردفت جــديــدة ،وإصــاح الطرق الرئيسية ،وصيانة شبكات
ّ
إن الـسـكــان املــوجــوديــن ضـمــن بـلــديــة معينة يتلقون املياه الصالحة ،يكون األداء أضعف في البلديات غير
خدمات أفضل إذا كانوا ممثلني في املجالس املحلية املتجانسة.
بأفراد من أكبر مجموعة طائفية في البلدية .واملنطق ووفقًا للبياناتّ ،
تبي أن األهم من حيث تقديم الخدمات،
وراء هذه الحجة يعود الى االعتقاد السائد بأن النخب ليس التكوين الطائفي بل حجم سكان البلدية وإيرادات
املحلية تهتم أكـثــر بــالـقــاعــدة االنتخابية الـتــي تنتمي البلدية .هــذا يدفعنا إلــى الـقــول بــأن موافقة الحكومة
الى الطائفة نفسها أو هي أدرى بحاجاتها ،وبالتالي املركزية على إنشاء بلديات صغيرة مع قاعدة ضرائب
يمكنها تقديم خــدمــات أفـضــل لـهــا .وخ ــال الحديث ،صغيرة قد أعاقت تقديم الخدمات ،والالمركزية بشكل
ّ
ذكرنا املشاركة ،التي يشبه
عام .حاليًا ،عدد البلديات في
مــوقـفـهــا مــوقــف ال ـعــديــد من
ل ـب ـن ــان ه ــو  1108ب ـل ــدي ــات،
س ـ ـكـ ــان األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ال ــذي ــن
 ٪70م ـن ـهــا ص ـغ ـي ــرة ج ـدًا
ّ
يزعمون أن التنوع الطائفي
ك ــي ت ـت ـمــكــن م ــن ت ـقــديــم أي
فقط  ٪36من
فــي بلديات معينة قــد فشل
خــدمــات .كما نعلم أيضًا أن
البلديات توفر أكثر من
ف ـ ــي تـ ــأمـ ــن الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ــى
أرب ـع ـم ـئــة ب ـلــديــة ع ـلــى األق ــل
خدمات
ثماني
خدمات أفضل ،بأن محافظ
ل ـي ــس ف ـي ـهــا م ــوظ ــف واحـ ــد.
بيروت الذي تتجاوز سلطته
وم ـ ــن أص ـ ــل إح ـ ـ ــدى ع ـشــرة
سلطة رئيس البلدية السني
خ ــدم ــة ذات ص ـل ــة بــال ـب ـن ـيــة
املنتخب ،هو أرثوذكسي.
التحتية أدرجناها في املسح ،فقط  ٪36من البلديات
املركز
قرر
النقاش،
هذا
على
بعد مرور فترة قصيرة
توفر أكثر مــن ثماني خــدمــات ،مــا يعني أن البلديات
اللبناني لـلــدراســات إج ــراء تقويم تجريبي ملعرفة ما املتبقية أي  %64تقدم ثماني خدمات من هــذا النوع
إذا كــانــت الـبـلــديــات فــي املـنــاطــق الطائفية املتجانسة أو أقل.
توفر خدمات أكثر من نظيراتها في املناطق املختلطة ي ـبــدو أن ال ـعــديــد م ــن املــواط ـنــن الـلـبـنــانـيــن يـعـتـقــدون
طائفيًا .بعبارة أخــرى ،هل يخدم السياسيون بشكل أنـهــم سيحصلون عـلــى خــدمــات أفـضــل إذا حكمهم
أفضل األشخاص الذين ينتمون الى طائفتهم؟
زع ـمــاء مــن طائفتهم ،إال أن الـبـيــانــات املـتــوفــرة لدينا
ً
بيانات
جمعنا
بناء على العمل الذي أنجزناه في املركز،
عــن األداء البلدي تــؤكــد عكس ذل ــك .على األشـخــاص
عن  255بلدية ،شملت عدد ونوع خدمات البنى التحتية الذين يدعمون قانون اللقاء األرثوذكسي أن يدركوا أن
التي تقدمها ،مثل بناء وصيانة جدران الدعم ،والطرق ،انتخاب أشخاص من طائفتهم قد ال يؤدي إلى نتائج
ً
وش ـب ـكــات إن ـ ــارة الـ ـط ــرق ،وش ًـب ـكــات امل ـي ــاه الـصــالـحــة أفضل مــن الناحية التنموية .فـبــدال مــن بــذل الجهود
ل ـل ـش ــرب ،واألرص ـ ـفـ ــة ،ف ـض ــا ع ـ ّـن خ ــدم ــات إنـمــائـيــة من أجل أن يمثلنا أشخاص من نفس طائفتنا ،علينا
أخــرى .وبعد تحليل البيانات ،تبي بشكل واضــح أن ،أن نسعى جاهدين ملساءلة سياسيينا ،بغض النظر
باإلجمال ،أداء البلديات التي تدير مناطق تضم سكانًا عن الطائفة التي ينتمون إليها .وعندئذ فقط ستكون
ينتمون ال ــى مجموعة طائفية واح ــدة مهيمنة ليس لديهم الحوافز لخدمتنا .واالمتناع عن ذلك سيجعلنا
بأفضل من أداء تلك املكونة من مجموعات سكانية ندور على ذاتنا ونتوه في متاهات البحث عن التمثيل
طائفية مختلطة .وينطبق هذا االستنتاج على مؤشر الطائفي األفضل ،وذلك على حساب التنمية.
ّ
م ــركــب شـمــل الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،والـتـنـمـيــة ،وال ـخــدمــات
* مدير املركز اللبناني للدراسات
الحضرية بعد التحقق من عوامل أخــرى محتملة قد
** باحثة في املركز اللبناني للدراسات

ــرها
إلــى تعويضات نهاية الـخــدمــة ،فكان
مــن املـفـتــرض أن ي ـنــال مــن أم ـضــى 15
سنة فــي الكازينو مــا فــوق مبلغ 250
ألف دوالر« ،اال أن ما حصل أن االدارة
ُ
ق ــررت أن التعويضات تحتسب على
اســاس السنوات الباقية من الخدمة،
فيبلغ مجموع ما يقبضه هؤالء  80أو
 90مليون ليرة» .يغضب شهوان ألنه
يجب أن ُ«يكرم من أمضى أربعني عامًا
في وظيفته» .يؤكد شهوان الرغبة في
اإلصالح «ولكن ليس بهذه الطريقة».
لذلك ُ
سيعقد اجتماع بعد ظهر اليوم
بــن النقابتني ووزي ــر العمل سجعان
ال ـ ـقـ ــزي «الـ ـ ـ ــذي اع ـ ـتـ ــرف ب ـ ــأن ال ـل ـج ـنــة

واإلدارة لــم تحترما الـتـقــريــر» .يقول
شهوان انه خالفًا ملا ُيشاع «ال يوجد
خ ــاف ــات ب ــن ال ـن ـقــاب ـتــن .م ــا يحصل
نسمح بذلك،
في الكازينو خطير ولن ُ
ح ـت ــى ول ـ ــو اض ـ ـطـ ــررت أن أقـ ـفـ ـل ــه مــن
جديد».
ال يبدو أن ادارة كازينو لبنان تشغل
بــال ـهــا ب ـه ــذه «ال ـت ـح ـف ـظ ــات» .فعملها
ي ـتــركــز حــال ـيــا ع ـلــى ت ـقــديــم ال ـع ــروض
لنحو  150موظفًا «مع حوافز سخية
من أجل أن يتقاعدوا باكرًا» ،استنادًا
ال ـ ــى امل ـ ـصـ ــدر .ك ــذل ــك مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن
يـصــدر بــدايــة شـهــر حــزيــران «الهيكل
التنظيمي للمؤسسة الذي بدأت شركة

ديلويت العمل عليه منذ أسبوع».
املعضلة الثانية التي أدت دورًا سلبيًا
ً
ض ــد مـجـلــس ادارة ال ـكــازي ـنــو ،ممثال
برئيسه حميد كــريــدي ،هــي معضلة
املـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن م ـ ــع «ش ـ ــرك ـ ــة »ATDC
(املعروفة بشركة أبيال) املشغلة آلالت
القمار .هؤالء يطالبون بتثبيتهم منذ
عــامــن ،وك ــان مــن املـفـتــرض أن ُيعمل
ب ـقــرار التثبيت بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي.
ح ـجــة االدارة أن ال ـكــازي ـنــو ال يمكنه
تـحـمــل أع ـب ــاء مــال ـيــة اض ــاف ـي ــة .وضــع
كريدي الكرة في ملعب شعيب ،الذي
تغيب عن اجتماع الجمعية العمومية
الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ـق ــررة ف ــي ال ـس ــاب ــع مــن
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ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي .أخـ ـيـ ـرًا ،قــرر
شعيب ارس ــال كـتــاب يــوافــق فيه على
تثبيت املتعاقدين ،ما يغني عن عقد
جلسة جمعية عمومية.
 110مـ ــوظ ـ ـفـ ــن س ـ ـيـ ــوق ـ ـعـ ــون ُعـ ـق ــود
ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة أول ح ـ ــزي ـ ــران امل ـق ـب ــل،
وس ـي ـح ـص ـل ــون عـ ـل ــى  %50ع ـ ــاوات
(القدامى كانوا يحصلون على نسبة
 .)%130أما الـ  13الباقون ُ
فسيثبتون
ال ـعــام املـقـبــل .مــن أي ــن سـ ُـيــدفــع لـهــؤالء
مـعــاشــاتـهــم؟ «الـكــازيـنــو لـيــس مدينًا،
هـ ـ ــو يـ ـمـ ـل ــك املـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـيـ ــدفـ ــع مل ــوظ ـف ـي ــه
معاشاتهم» ،يجيب املـصــدر ،داحضًا
كل حجج مجلس اإلدارة السابقة.

اليوم العالمي للصحة :األغذية غير
المأمونة ترتبط بأكثر من  200مرض

شددت منظمة الصحة العاملية ملناسبة اليوم
العاملي للصحة على أن «الضرر الناجم عن
األمــراض املنقولة باألغذية يؤكد التهديدات
العاملية التي تشكلها األطعمة غير املأمونة،
ويسلط الضوء على الحاجة إلى عمل منسق
يـشـمــل جـمـيــع الـحـلـقــات املـتـصـلــة لسلسلة
اإلمدادات الغذائية».
وتـحـتـفــل املـنـظـمــة ال ـيــوم مــع وزارة الصحة
ال ـعــامــة ووزارة ال ــزراع ــة ومـنـظـمــة األغ ــذي ــة
وال ــزراع ــة بـهــذه املـنــاسـبــة تـحــت شـعــار «مــن
امل ــزرع ــة إل ــى امل ــائ ــدة ،حــافـظــوا عـلــى سالمة
األغـ ــذيـ ــة» .ول ـف ـتــت مـمـثـلــة مـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية باإلنابة في لبنان غبريل ريدنر ،إلى
ّأن «م ــن امل ـعــروف أن األغــذيــة غـيــر املــأمــونــة
ترتبط بأكثر من  200مرض مختلف ،تراوح
ما بني أمــراض سارية مثل الكوليرا وغيره
مــن أمـ ــراض اإلس ـه ــال ،وب ــن مـجـمــوعــة من
األمــراض غير السارية ،ومن بينها األنماط
املختلفة للسرطان» ،موضحة أن «التقديرات
تشير إلى أن األمراض املنقولة بالغذاء واملياه
تودي بحياة مليوني شخص سنويًا ،وعدد
كبير منهم مــن األط ـفــال» .وأش ــارت إلــى أن
«املستهلكني يتوقعون من حكوماتهم تأمني
ضمان سالمة غذائهم ،فهم يعتمدون على
حماية دولتهم .ويعتبر تحقيق ثقة املستهلك
إنـجــازًا كبيرًا ملـبــادرة وزارة الصحة العامة
في مجال السالمة الغذائية».
المياومون يعتصمون
في مزبود احتجاجًا على صرف  8منهم

اعـتـصــم م ـيــاومــو مــؤسـســة ك ـهــربــاء لبنان
ال ـع ــام ـل ــون لـ ــدى ش ــرك ــة مل ـقــدمــي ال ـخــدمــات
( )E.P.Sفــي دائــرة إقليم الـخــروب فــي بلدة
مــزبــود ،احتجاجًا على قــرار صــرف صدر
ف ــي ح ــق  8م ـيــاومــن .وأع ـل ــن رئ ـيــس بلدية
كـتــرمــايــا ب ــال قــاســم بــاســم بـلــديــات اقليم
الـخــروب انــه «ال يجوز لـهــؤالء العمال الذين
خــدمــوا ألك ـثــر مــن  15عــامــا فــي املــؤسـســة
ان يصرفوا بـهــذه الطريقة مــن دون سابق
انــذار» .وتحدث ياسر مــراد باسم املياومني
ً
قــائــا إن ــه «م ـنــذ ف ـتــرة وج ـي ــزة ُص ــرف 36
ً
عامال من سائر دوائر الجبل ولهم  15سنة
خدمة ،والـيــوم ازداد اإلج ــرام والظلم الجائر
استفحل بنا جميعًا ،لذلك ال بد من ايقافه
ب ــأي وس ـي ـلــة» ،مـطــالـبــا املـعـنـيــن ف ــي الــدولــة
بالضغط على الشركة للعودة عن قرارها،
معتبرًا أن «لنا الحق بالتثبيت في الشركة
والعمل في الدولة».
«فوريفر ليبانون» تدعو القضاء
إلى الحزم في المسائل البيئية

دع ــا مــؤســس «مـجـمــوعــة فــوريـفــر ليبانون»
ورئيس جمعية املــزارعــن اللبنانيني انطوان
الحويك ،القضاء «الــى الـحــزم وعــدم التهاون
مع من يستبيحون غابات لبنان ويقطعون
اشـجــارهــا ،ومحاكمة املخالفني وان ــزال اشد
العقوبات بهم لردعهم ومنعهم من اإلمعان
بتدمير الطبيعة اللبنانية» .واوضــح ان عددًا
من الناشطني البيئيني الذين كانوا يزاولون
ريـ ــاضـ ــة املـ ـش ــي فـ ــي غـ ــابـ ــات م ـن ـط ـقــة بـيــت
مــري وقـعــوا على مجموعة تقص االشـجــار
وتؤسس ملشاحر ،فحاولوا منعهم من التقاط
ال ـص ــور ،ولـكـنـهــم تـمـكـنــوا مــن اخ ــذ بعضها
ُونشرها على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
وأبـلــغ عــن املخالفة الحاصلة وجــرت متابعة
املــوضــوع لــدى املــراجــع املعنية .وبعد تحديد
مـكــان الـقـطــع واملـشــاحــر ُده ــم امل ـكــان ُ
وح ـ ِّـرر
محضر ضبط ُب  6اطنان من الحطب و1,2
طن من الفحم ،وأحيل امللف على القضاء.

