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مجتمع وإقتصاد
تقرير في التاسعة صباحًا ،أمس ،وصلت إلى الجاموس آليات ضخمة .جرافة ،رافعتان« ،بوب
كات» ،وشاحنات إلزالة الردم .بدأ العمال مهامهم :حملة «ضاحيتي» مستمرة ،وما زالت في
بدايتها ،إلزالة التعديات والمخالفات عن األمالك العامة

«ضاحيتي» في الجاموس:

ما بعد بعد حي السُلم!
رحيل دندش
ال ــزحـ ـم ــة واضـ ـ ـح ـ ــة ،مـ ــن أول شـ ــارع
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــام ـ ـ ــوس ،ب ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــاذاة ثـ ــانـ ــويـ ــة
ً
اإلم ـ ــام امل ـه ــدي ،وص ـ ــوال إل ــى «مـفــرق
امليكانيك» .شيء ما يحدث هنا .عديد
رجال قوى األمن الداخلي بالعشرات،
ّ
السيارة ،إضافة إلى رجال
من القوى
مــن شــرطــة الـبـلــديــة الـتــابـعــة التـحــاد
بلديات الضاحية وآخرين من بلدية
ال ـحــدث .كــانــت هـنــاك أيـضــا سـيــارات
ُ
إسـعــاف ،ورج ــال يــرتــدون بــزات كتب
في
عليها «مخابرات» .بــدأ كل شــيء ً
التاسعة .الحفر والقلع والهدم دفعة
واحـ ـ ــدة ،ب ــدا واض ـح ــا أن ـهــم يــريــدون
إنـ ـ ـه ـ ــاء األمـ ـ ـ ــر س ــريـ ـع ــا .ال ـك ـث ـي ــر مــن

أمس غاب عنصر المفاجأة وبدا
األمر وكأن أحداث حي السلم
ألقت بظلها على الجاموس
الخيم الحديدية أمــام املحال .خيمة،
ً
خيمتان ،وص ــوال إلــى آخــر الطريق،
يصير الـعــدد أكـبــر بكثير .تساقطت
ت ـب ــاع ــا .إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،أزيـ ـل ــت ال ـل ــوح ــات
اإلع ــانـ ـي ــة ،ال ـت ــي ال أحـ ــد ي ـع ــرف من
وض ـع ـهــا .كـمــا «ق ـض ـمــت» ال ـجــرافــات
ال ـحــواجــز ال ـحــديــديــة امل ــزروع ــة على
األرصفة.
ّ
السكان ظلوا هادئني .بعض األهالي
ي ـت ـق ــدم ــون مـ ــن «ال ـ ـشـ ــاويـ ــش» .وه ــو
ال ــرج ــل الـ ــذي ي ـنــاديــه بـقـيــة عـنــاصــر

القوى األمن «أمرك سيدنا»« .كلمتني
ع ـج ـنــب ي ــا وطـ ـ ــن» ،ي ـن ــادي ــه أح ــده ــم.
الطلب هــو «غــض النظر» عــن بعض
األم ـ ـ ـ ــور ،ف ـي ـج ـيــب ب ـت ـم ـل ـمــل وح ـس ــم:
«األوام ــر واضـحــة» .يبدو منهمكًا ،ال
وقت لديه للسجاالت .يصرخ أحدهم
معترضًا ّ«دفـعــت رســوم للبلدية من
سـنـتــن .دف ـعــونــي  33مـلـيــون ل ـيــرة»!
ويتراجع للخلف بعد أن أدرك عبث
ّ
جدية أكثر من
مساعيه .اآلن األمــور
أي وق ــت م ـض ــى .حــاول ـنــا أن نتبعه
لكنه غادر غاضبًا ورافضًا أي حديث
في املوضوع.
ي ـت ـك ـل ــم أحـ ــدهـ ــم بـ ـص ــوت مـنـخـفــض
بينما تجري إزالة خيمة «اكسبرس»:
«بيتمرجلوا بس عالفقرا .هاملشحر
عم ببيع قهوة بـ  500ليرة ليعيش».
يرد عليه أحدهم« :شو ما انعمل ما
بـيـعـجـبـكــم» .ال ـن ــاس يـخـتـلـفــون على
األول ــوي ــات .يجيبه ال ـغــاضــب« :بــدل
اآلرمـ ــات يشيلوا  50تــاجــر مـخــدرات
مـ ــوجـ ــوديـ ــن بـ ــال ـ ـشـ ــارع ومـ ـع ــروف ــن
ب ــاألسـ ـم ــاء» .ي ــواف ـق ــه آخ ـ ــر« :خـلـيـهــن
يـبـلـشــوا ب ــال ــروس الـكـبـيــرة ساعتها
ما حدا من الفرافير بيعود يخالف».
ذلــك ال يلغي أن األكثرية راضية عن
الحملة ،وراضية عن وجود ُ
«سلطة»
يمكنها «تخليصهم» مــن ُ
«سلطات
األمر الواقع».
بعض املتفرجني على طرفي الطريق
ك ــان ــوا ي ـن ـت ـظــرون م ــا س ـي ـجــري بعد
«م ـف ــرق امل ـي ـكــان ـيــك» .إذ أن أص ـحــاب
امل ـ ـخ ـ ــال ـ ـف ـ ــات ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك «مـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــون
ّ
التكهنات« :الزملي
وأقوياء» .ويبدأون
ّ
ّ
نتوجه إلى أحد هؤالء
يقرب عليهن».

تعليق لــه على «محطة الـجــامــوس»
أمس ،لفت إلى أن «تجاوب الناس مع
الحملة ممتاز» ،وبالنسبة للمنطقة
ال ـتــي سـتـلــي ال ـجــامــوس ،فــي تحرير
األرصفة واألمالك العامة ،أكد درغام
أنه توجد مناطق «صعبة» ،يذهبون
ّ
إليها متكلني على «عنصر املفاجأة».
فـ ــي الـ ـج ــام ــوس أم ـ ــس غ ـ ــاب عـنـصــر

ّ
املفاجأة .بدا األمر وكأنه مرتب سلفًا،
وك ــأن أح ــداث حــي السلم ألـقــت ظلها
ّ
الحي .هذه املرة ال يوجد «دقون
على
ممشطة» .األحزاب رفعت الغطاء عن
الجميع ،مــا جعل الـجــرافــات تمضي
بـ ـيـ ـس ــر .ال ـج ـم ـي ــع امـ ـتـ ـث ــل ل ـل ـق ــان ــون
ً
الـ ـ ــذي ط ــال ـب ــوا ب ــه طـ ــويـ ــا .وي ـب ــدون
س ـعــداء ب ــأن الــدولــة هـنــا .لـكــن لديهم

إضراب المعلمين في المدارس الخاصة:

ب ّينت النتائج املالية غري املد ّققة للبنوك اللبنانيـة األربعة الكربى ا ُملدرجـة – بنك لبنان
واملهجر وبنك عوده وبنك بيبلوس وبنك بريوت – يف األشهر التسعة األوىل من عام 2017
بحسب بيان صادر عن "لبنان واملهجر" أن األرباح غري االستثنائية املج ّمعة للبنوك األربعة
بلغت ما يعادل  964.83مليون دوالر يف األشهر التسعة األوىل من عام  ،2017أي بزيادة
قدرها  %0.74عن الفرتة نفسها من عام .2016
عىل صعيد ّ
كل بنك مبفرده ،تظهر النتائج بحسب البيان عينه أن بنك لبنان واملهجر قد ح ّقق
أعىل مستوى لألرباح التشغيلية غري االستثنائية بلغ  356.93مليون دوالر بزيادة  %3.73عن
األشهر التسعة األوىل من عام  .2016وجاء بنك عوده يف املرتبة الثانية حيث ح ّقق 341.39
مليون دوالر بانخفاض ّ .%2.56
وحل بنك بريوت يف املرتبة الثالثة إذ وصلت أرباحه إىل
 151.98مليون دوالر بزيادة  .%1.56أ ّما بنك بيبلوس فقد ّ
حل يف املرتبة الرابعة حيث بلغت
أرباحه 114.52مليون دوالر بارتفاع .%0.76
ويف ما يتعلق مبوجودات كل بنك عىل حدة فقد ارتفعت موجودات بنك عوده يف األشهر
التسعة األوىل من عام  2017إىل  44.68مليار دوالر بنسبة  %0.94مقارن ًة مع ،2016/12/31
أما موجودات بنك لبنان واملهجر فقد وصلت إىل  31.79مليار دوالر بزيادة  .%7.73كام
ارتفعت موجودات بنك بيبلوس ،إىل  22.39مليار دوالر بزيادة  ،%7.61وارتفعت موجودات
بنك بريوت إىل  17.47مليار دوالر بزيادة .%1.57
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بعد إزالة المخالفات في حي السلم األسبوع الماضي (مروان طحطح)

تقرير

ارتفاع أرباح البنوك
اللبنانية األربعة الكربى

األرباح
(مليون
دوالر)

«األق ـ ــوي ـ ــاء» .وهـ ــو ل ــأم ــان ــة شخص
«م ـح ـب ــوب» ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ن ـســألــه عن
الوضع .يقول بصراحة« :نحن تحت
سقف ال ـقــانــون» .لكن لــديــه شــروطــه:
«أال ي ــزي ـل ــوا م ـخــال ـفــة لـ ـف ــان ،بينما
ي ـتــركـ ّـوا فــانــا دون أن يـعـتــرضــوه»،
ويـ ـع ــق ــب« :هـ ـي ــك م ـن ـخ ــرب الـ ــدنـ ــي»،
م ـشــددًا ،مــن دون أن يـســألــه أح ــد أنــه
«مع املقاومة وما ترتأي أنه األفضل
للمنطقة ،ولــن يتكرر فــي الجاموس
ما جرى في حي السلم».
من األقوياء ،نغادر باتجاه الضعفاء.
ـن» ،صــاحـبــة مـيـنــي مــاركــت
«أم ح ـس ـ َ
صغيرة .بــنــت أم ــام محلها أحــواضــا
م ــن الـ ـب ــاط ــون زرع ـ ــت ف ـي ـهــا ن ـبــاتــات
وورودًا .بــدأت «الـبــوب كــات» تجرف
أح ــواض الـبــاطــون .ركـضــت أم حسن
نحوهم ،وأحضرت علبًا بالستيكية.
طلبت من أحد العمال في البلدية أن
يحفظ لها ورودها« :خليلي الوردات
وإال بطلع بحكي عــالـجــديــد» ،تقول
ضاحكة .أم حسن مع القانون ،ولكن
تشير إلــى أن البلدية أنذرتهم «منذ
أسـ ـب ــوع إلزالـ ـ ــة امل ـخ ــال ـف ــات م ــن أم ــام
الطريق وليس من أمام املحل ،فحتى
ب ــرادات املشروبات مخالفة إن كانت
ُ
أمام املحل» :إلى الداخل وإال ترفع إلى
الشاحنة .هـكــذا ،وتدريجيًا ،امتألت
الشاحنات ببقايا املخالفات .الحديد،
وال ـخ ـي ــم ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة ،وال ــاف ـت ــات
اإلعالنية الضخمة منها والصغيرة،
كنبات عتيقة ،حجارة بناء ،وعبوات
غ ـ ــاز ،وإطـ ـ ـ ــارات الـ ـسـ ـي ــارات .الـحـمـلــة
مستمرة ،على ما يقول رئيس اتحاد
بلديات الضاحية ،محمد درغام .في

التباس في تنفيذ القانون
فاتن الحاج
تنفذ اليوم نقابة املعلمني في املدارس
الـخــاصــة إضــراب ـهــا الـتـحــذيــري ليوم
واحــد فـقــط ،احتجاجًا على عــدم دفع
الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب
املستحقة نهاية تشرين األول املاضي.
اإلض ـ ــراب بـقــي قــائـمــا رغ ــم الـضـغــوط
ال ـتــي تـعــرضــت لـهــا ال ـن ـقــابــة ،إن عبر
االتـصــاالت الهاتفية أو التصريحات
اإلعــامـيــة لثنيها عــن االسـتـمــرار في
ً
«أجواء
التحرك ،استنادًا إلى ما ُس ّمي
إيـ ـج ــابـ ـي ــة» خ ـ ــرج ب ـه ــا ات ـ ـفـ ــاق لـجـنــة
الـ ـط ــوارئ ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ،لجهة
تعهد أصحاب املدارس بتنفيذ قانون
السلسلة.
ف ــوزي ــر الـتــربـيــة مـ ــروان ح ـم ــادة ال ــذي
انتظر من النقابة أن تعيد النظر في
«التعطيل»ً ،
بناء على نتائج اجتماع
لجنة ال ـطــوارئ ،السبت املــاضــي ،أكد
فــي حــديــث إذاعـ ــي أم ــس أن «إض ــراب
امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة غـ ـ ـدًا (ال ـ ـي ـ ــوم) ،ال
م ــوج ــب ل ـ ـ ــه» ،مـ ـن ــاشـ ـدًا «ع ـ ـ ــدم وض ــع
التالمذة في البيت وفي الشارع».
ّ
التمني ّ
تحول إلــى تهديد على لسان
رئيس اللجنة االسقفية في املــدارس
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة املـ ـ ـط ـ ــران ح ـن ــا رح ـمــة

الـ ــذي قـ ــال ،ف ــي حــديــث إذاع ـ ــي أي ـضــا،
ّ
إن «املــدارس الكاثوليكية ّ غير معنية
باإلضراب» ،مشيرًا إلى أنه «سيجري
حـســم ب ــدل الـنـقــل وي ــوم الـتـعـلـيــم لكل
ّ
أستاذ يغيب عن املدرسة ،باعتبار أن
كــل إض ــراب خ ــارج حــرم املــدرســة غير
قانوني».
الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية
استغربت هي األخــرى «مستوى لغة
ال ـت ـخــاطــب ال ـ ــذي ط ـغــى ع ـلــى خـطــاب
نقابة املعلمني ودعوتها لــإضــراب»،
م ـس ـت ـه ـج ـنــة «عـ ـ ـ ــدم ت ـث ـم ــن ال ـن ـق ــاب ــة
لبادرة التزامنا بما تم التوافق عليه
لجهة ال ـبــدء بــدفــع مـتــوجـبــات قــانــون
ً
ابتداء من آخر كانون األول
السلسلة،
ّ ،2017بعد أن تـكــون إدارات امل ــدارس
قــد تسنى لها إع ــداد مــوازنــاتـهــا بعد
مــواف ـقــة ل ـجــان األهـ ــل عـلـيـهــا بحسب
ال ـق ــان ــون  ،515وذل ـ ــك ب ــال ـت ـش ــاور مع
اتحاد املؤسسات التربوية الخاصة».
ّ
إال أن رئيس نقابة املعلمني رودولــف
عبود وصــف هــذا االلـتــزام بامللتبس،
ون ـفــى ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» أن
ً
«يكون مثل هذا التوافق قد جرى فعال
بني أصحاب املدارس ونقابة املعلمني
داخــل لجنة ال ـطــوارئ .مــا حصل أننا
أصررنا كنقابة على بدء الدفع نهاية

الشهر املاضي ،وطرحت اإلدارات آخر
كانون األول موعدًا للدفع ،لكن وزير
ال ـتــرب ـيــة ط ـلــب م ـن ـهــا ت ـقــديــم م ـب ــادرة
حسن نية ،ودفــع الحقوق اآلن ،وهذا
مــا ورد فــي الـبـيــان املتعلق بــاالتـفــاق
ال ـص ــادر عــن ال ـ ـ ــوزارة» .وس ــأل عـبــود:
«كـيــف يـصــدر بـيــان يـلــزم كــل امل ــدارس
ب ـمــوعــد واح ـ ــد ،ف ــي ح ــن أن ـه ــم قــالــوا
فــي اجـتـمــاع وزارة الـتــربـيــة إن هناك
مــدارس قــادرة على الدفع وأخــرى ال؟
فلماذا ال يتركون لـلـمــدارس املقتدرة
حرية دفع الحقوق ملعلميها؟».
عبود قال إن االلتباس نابع من ربط
الـحـقــوق بــإنـجــاز امل ــوازن ــات السنوية
وب ـم ــواف ـق ــة لـ ـج ــان األهـ ـ ــل وب ــال ـب ـن ــود
الـ ـخ ــافـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـظ ــر ّ
رد هـيـئــة
ال ـت ـشــريــع واالسـ ـتـ ـش ــارات ف ــي وزارة
ال ـعــدل عـلـيـهــا ،فـيـمــا ال ن ـعــرف مــا إذا
كــانــت ه ــذه ال ـب ـنــود سـتـبـقــى خــافـيــة
حتى ذلك التاريخ أو ال.
وش ـ ــدد ع ـل ــى «أنـ ـن ــا ن ـق ــاب ــة ت ـم ـثــل كــل
امل ـع ـل ـم ــن وت ـ ــداف ـ ــع عـ ــن م ـصــال ـح ـهــم،
وال ن ـعــرف ح ـتــى اآلن م ــا ه ــو مــوقــف
بــاقــي امل ـ ــدارس املـنـضــويــة ف ــي اتـحــاد
املــؤسـســات التربوية الـخــاصــة ،وتلك
غير املنضوية في االتحاد من موعد
تنفيذ القانون» ،معلنًا «أننا جاهزون

