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ّ«فتح الملف»

خوة المدارس الخاصة

فاتن الحاج
ب ـ ــدع ـ ــة «فـ ـ ـت ـ ــح امل ـ ـ ـلـ ـ ــف» هـ ـ ــي «نـ ـص ــب
بـ ـ ـك ـ ــراف ـ ــات» .يـ ـم ـ ّـي ــز هـ ـ ــذا الـ ــرسـ ــم عــن
املــداخـيــل األخ ــرى غير املـنـظــورة التي
ّ
تحصلها امل ــدارس ضمن القسط مثل
الـقــرطــاسـيــة وال ـن ـقــل والـ ــزي ا ّملــدرســي
واألنـ ـشـ ـط ــة والـ ـك ــافـ ـيـ ـت ــري ــا ،أن ـ ـ ــه غـيــر
منظور في الــواقــع أيضًا ،وهــو «ليس
إال ب ــاب ــا ل ـل ـت ـش ـل ـيــح ووض ـ ـ ــع امل ـب ــال ــغ
املستوفاة في صندوق أسود ال نعرف
عنه شيئًا» ،بحسب عضو في إحدى
لجان األهل.
ف ــي م ـ ــدارس ك ـث ـي ــرة ،هـ ــذه «ال ـ ـخـ ـ ّـوة»،
ك ـم ــا ي ـس ـم ـي ـهــا الـ ـبـ ـع ــض ،ل ـي ـســت هــي
نـفـسـهــا «رس ــم الـتـسـجـيــل» اإلج ـب ــاري
الــذي تستوفيه امل ــدارس لحجز مقعد

للتلميذ ســواء أكــان قديمًا أو جديدًا،
والذي تنطبق عليه املادة  5من القانون
...« :515إذا ف ــرض ــت امل ــدرس ــة رسـمــا
لالنتساب إلــى املدرسة أو للتسجيل،
فال يجوز أن يتعدى هذا الرسم %10
من قيمة قسط السنة السابقة ،ويجب
فــي مطلق األح ــوال اعـتـبــاره ج ــزءًا من
أصل القسط السنوي املتوجب».

رسم استنسابي
ال مـعـيــار قــانــونـيــا يـحـكــم رس ــم «فـتــح
امللف» .إذ تقرره إدارة املدرسة بصورة
ّ
اس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة ومـ ـ ــن دون أن ي ـشــكــل
ب ــالـ ـض ــرورة  %10م ــن ال ـق ـس ــط ،وه ــو
يتفاوت بني مدرسة وأخــرى ،من 150
ألف ليرة الــى ...أربعة آالف دوالر ،كما
هي الحال في مدرسة «انترناشيونال

كولدج» ـ ـ عني عار! عضو لجنة األهل
في هذه املدرسة غازي حرب يستغرب
ارتفاع الرسم إلى هذا الحد ،في حني
ّ
أن الـ ــ %10ت ــوازي  1200دوالر ،إذا ما
ّ
ّ
احتسبنا أن معدل القسط هو  12ألف

تجني الليسيه الكبرى
 500ألف دوالر من
«فتح الملف» سنويًا
دوالر ف ــي ال ـس ـنــة .أم ــا إدارة املــدرســة
فتدرج الرسم في خانة «التطوير» أو
 developementوليس كرسم تسجيل
أو انتساب.
في ثانوية حسام الدين الحريري في

صـ ـي ــدا ،ال ي ـت ـج ــاوز ال ــرس ــم  150ألــف
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،لـكــن ملــى ال ــزي ــن ،إحــدى
األمهات ،تلفت الى أن املدرسة تحتفظ
بالرسم الذي يدفعه األهل تحت عنوان
«بدل امتحان الدخول» حتى لو رسب
التلميذ في االمتحان ولــم ُي ّ
سجل في
املـ ــدرسـ ــة! أمـ ــا ف ــي م ــدرس ــة ال ــراه ـب ــات
ـ ـ ـ ـ ال ـبــزان ـســون ف ــي ب ـي ــروت فـقــد ارتـفــع
الرسم هذا العام من  500ألف ليرة إلى
 750أل ـفــا ،رغ ــم أن ال ــزي ــادة عـلــى قسط
التلميذ الواحد واملترتبة على تطبيق
قانون سلسلة الرتب والــرواتــب بلغت
 800ألف ليرة.
رئيس اتحاد لجان األهــل في املــدارس
الـكــاثــولـيـكـيــة ف ــي ك ـس ــروان ـ ـ ـ ـ الـفـتــوح
وجبيل ريشار مرعب ينقل عن إدارات
املدارس أن هذه «النثريات مش حرزانة
ّ
بتجمع شي»!
وما
لــدى ال ـســؤال عــن مصير هــذه الــرســوم
ال ي ـح ـص ــل األه ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى أي ج ـ ـ ــواب،
بحسب طــانـيــوس الـقـسـيــس ،الناشط
في اتحاد لجان األهــل وأولياء األمور
ف ــي امل ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة .إذ أن ل ـجــان
األهـ ـ ـ ــل تـ ـفـ ـت ــرض س ـل ـف ــا أن ـ ــه ال ي ـحــق
لـهــا املـحــاسـبــة بـخـصــوصـهــا ،لكونها
«نثريات» أو إي ــرادات غير مدرجة في
املوازنة السنويةّ .
يشدد القسيس على
ّ
أن هــذا الرسم على اختالف مسمياته
غ ـي ــر ق ــان ــون ــي اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى ق ــان ــون

هيئة التشريع:
فتح الملف غير
قانوني

لجان األهل ال
تحاسب اإلدارات
لكون «فتح
الملف» غير
مدرج في
القسط
(بالل جاويش)

في استشارة لهيئة التشريع
واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ف ــي وزارة
العدل حملت الرقم 2015/75
بـتــاريــخ  ،2015/1/27تحت
ع ـنــوان «م ــدى قــانــونـيــة عــدم
إدخـ ـ ـ ـ ــال رس ـ ـ ــم فـ ـت ــح امل ـل ــف
ضـ ـم ــن الـ ـقـ ـس ــط املـ ــدرسـ ــي
وفـقــا لـلـمــادة  5مــن الـقــانــون
 ،515وبالتالي عــدم إدخــالــه
ض ـم ــن مـ ــوازنـ ــة املـ ــدرسـ ــة»،
أوضـ ـح ــت م ــا ي ــأت ــي...« :إذا
فـ ــرضـ ــت املـ ـ ــدرسـ ـ ــة رس ـم ــا
لــانـتـســاب إل ــى امل ــدرس ــة أو
ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ،ف ــا يـ ـج ــوز أن
يتعدى  %10من قيمة قسط
الـسـنــة الـســابـقــة ،ويـجــب في
اع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن أص ــل
الـقـســط ال ـس ـنــوي املـتــوجــب.
وح ـيــث أن ــه يـتـبــن مــن امل ــادة
 5التي أسوة بباقي األحكام
املتعلقة بــاملــدارس الخاصة
قــاعــدة آم ــرة وليست قاعدة
متممة ،أنها توجب أمرين:
ـ ـ أولهما ال يجوز للمدرسة
أن ت ـف ــرض رسـ ــم ان ـت ـســاب
ت ـت ـج ــاوز قـي ـم ـتــه  %10مــن
قيمة القسط السنوي.
ّ
ـ ـ ثانيهما أن ــه يجب اعتبار
ان هــذا الــرســم يشكل جــزءًا
م ــن أص ــل الـقـســط الـسـنــوي
ّ
املـتــوجــب ،وحـيــث أن ــه عندما
ي ـش ـك ــل الـ ــرسـ ــم ج ـ ـ ــزءًا مــن
القسط السنوي فهو يدخل
وجوبًا ضمن باب اإليــرادات
في املوازنة ،وال يجوز تحت
أي ح ـجــة ك ــان ــت أن تـفــرض
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــرسـ ـ ــم وأن ت ـج ــري
ّ
امل ـحــاس ـبــة ب ـخ ـصــوصــه ،إال
وفقًا لألصول املذكورة».

تنظيم املــوازنــات املدرسية 1996/515
واالسـ ـتـ ـش ــارة  2015/75الـ ـص ــادر عن
هيئة التشريع واالستشارات في وزارة
ال ـعــدل وال ـتــي تـعــد رس ــم التسجيل أو
االنـتـســاب ج ــزءًا ال يتجزأ مــن القسط،
وبالتالي يعاد هــذا املبلغ لولي األمــر
خالل السنة الدراسية.

عرض وطلب
«ه ـ ــي م ـس ــأل ــة ع ـ ــرض وط ـ ـلـ ــب» ،ت ـقــول
س ـع ــاد ش ـع ـي ــب ،رئ ـي ـس ــة ل ـج ـنــة األه ــل
ف ــي م ــدرس ــة الـلـيـسـيــه فـ ـ ــردان ،مـشـيــرة
إل ــى أن اخـتـيــار األه ــل ملــدرســة بذاتها
واقـ ـتـ ـن ــاعـ ـه ــم ب ـم ـن ـه ــج تـ ــربـ ــوي مـعــن
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ن ــاب ـع ــا م ــن إرادتـ ـه ــم
الـخــاصــة ولـيــس مــن نصائح الجيران
ً
ّ
مـ ـث ــا ،وب ــال ـت ــال ــي ف ـ ــإن ق ـ ــراءة ال ـن ـظــام
الــداخـلــي لـلـمــدرســة ال ــذي يتضمن كل
ه ــذه الـتـفــاصـيــل خـطــوة أســاسـيــة قبل
التوقيع عليه و«أكــل الضرب» .شعيب
ّ
تـشـيــر إل ــى أن م ـيــزة «ف ـتــح امل ـلــف» في
مّ ــدارس الـبـعـثــة الـعـلـمــانـيــة الفرنسية
أن ــه انـتـســاب لشبكة املـ ــدارس التابعة
للبعثة وبالتالي تسهيل االنتقال من
مــدرســة إلــى أخــرى داخــل الشبكة عبر
العالم.
ّ ّ
إال أن ه ــذه ال ـخــدمــات «غ ـيــر املـعـلـنــة»
اس ـتــوق ـفــت لـجـنــة األهـ ــل ف ــي الـلـيـسـيــه
الفرنسية الكبرى في النزاع األول مع
إدارة املدرسة قبل ثــاث سنوات .ففي
حساب بسيط تبني للجنة أن املدرسة
ّ
تحصل سنويًا مــن «فـتــح املـلــف» 500
ألف دوالر بالحد األدنى إذا لم يحتسب
التالمذة الجدد في الصفوف األخــرى
وع ــدده ــم ق ـل ـيــل ن ـس ـب ـيــا ،بــاع ـت ـبــار أن
الرسم املفروض على كل تلميذ جديد
هــو  2300دوالر مـضــروبــا بـمـعــدل 28
تلميذًا في الصف مضروبًا بـ 8شعب.
ول ـ ــدى م ــراج ـع ــة ال ـل ـج ـنــة ل ـ ـ ــإدارة كــان
ال ـ ـج ـ ــواب أن هـ ـ ــذا الـ ــرسـ ــم ال يـتـعـلــق
ب ـ ــاالنـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب أو الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل إنـ ـم ــا
«بـ ــاالن ـ ـض ـ ـمـ ــام إل ـ ــى ش ـب ـك ــة املـ ـ ـ ــدارس
ال ـع ـل ـمــان ـيــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة» ف ــي ال ـع ــال ــم.
ومل ــا اسـتــوضـحــت الـلـجـنــة ع ــن حـقــوق
وواجبات العضو في الشبكة العاملية
لجهة املشاركة في جمعيات عمومية
وما شابه لم يأتها أي جــواب ،لتفاجأ
ّ
بـعــد ذل ــك أن ه ــذا الــرســم يختلف بني
مدرسة وأخرى تابعة للبعثة العلمانية
الفرنسية في لبنان .فالليسيه الكبرى
غير ليسيه نهر إبراهيم غير الليسيه
طــرابـلــس ،فــي حــن أن كلفة االنتساب
امل ـح ــددة ،بـحـســب ال ـقــانــون الـفــرنـســي،
يجب أن تكون ّ
موحدة .وتجدر اإلشارة
ّ
ه ـن ــا إلـ ــى أن ال ـق ـس ــط ن ـف ـســه يـخـتـلــف
أيضًا بني مــدارس العاصمة ومــدارس
املناطق!

فليختر األهل مدارس أخرى
«األه ــال ــي أح ـ ــرار ف ــي اخ ـت ـيــار م ــدارس
أوالده ـ ـ ـ ـ ــم وهـ ـ ــم مـ ــن ي ـت ـح ـم ــل ع ــواق ــب
تـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن ف ـي ـه ــا» ،ه ـك ــذا يــرد
أمــن ســر اتـحــاد املــؤسـســات التربوية
الخاصة فرنسوا حبيقة على تفسير
«فتح املـلــف» .يشير إلــى أن االتـحــاد ال
يـعـتــرف ب ـهــذا ال ــرس ــم غـيــر الـقــانــونــي،
مبديًا استغرابه ممن يشكون منه وهم
ذه ـب ــوا إل ــى املـ ـ ــدارس بــأرج ـل ـهــم .لكنه
يقر بــأن بعض املــدارس يفرض مبالغ
«زهيدة» ويدرجها في خانة الدعم أو
التبرع للمدرسة!
عضو االتحاد ممثل مدارس املصطفى
محمد سماحة يلفت إلــى أن االتـحــاد
ال ي ـت ـح ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـتـ ـص ــرف ــات
والسلوكيات الفردية وأخطاء املدارس
األع ـ ـض ـ ــاء« ،فـ ـه ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن تـجـمــع
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـت ـ ـعـ ــاون ح ــول
القضايا األســاسـيــة .وبالنسبة إلينا
كمؤسسة فتح امللف هو رسم تسجيل
ضمن القسط ومحاولة لتجزئة الدفع
عـلــى األهـ ــل» .ي ــرى سـمــاحــة أن الــدولــة
ه ــي م ــن ي ـجــب أن يـتـحـمــل مـســؤولـيــة
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ول ـي ــس
االتحاد.
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قضية

ممنوع دخول السوريين إلى «جنينة اليسوعية»!
حرس بلدية
طرد عناصر من ّ
بيروت عددًا من رواد حديقة
اليسوعية في األشرفية
ممن يحملون الجنسية
السورية .العناصر قالوا إنهم
ّ
ينفذون أوامر المحافظ الذي
نفى علمه باألمر .وبمعزل
عن مدى ّ
«تورط» المحافظ،
ّ
فإن قرار منع السوريين
ينسجم مع ممارسات
انتهجتها بلدية بيروت في
إدارتها لملف المجاالت
العامة والحدائق العامة!
هديل فرفور
«ممنوع دخول السوريني إلى الحديقة».
ه ــذا مــا قــالــه أح ــد عـنــاصــر ح ــرس بلدية
ُ
بيروت المرأة سورية كانت تالعب طفلها،
أول مــن أمــس ،فــي حديقة اليسوعية في
األشرفية في بيروت ،قبل أن يقودها إلى
املخرج ويطلب منها املغادرة!
يقول أحد ّ
رواد الحديقة الذي كان حاضرًا
إن «منظر» الحجاب الــذي كانت ترتديه
«ه ــال» ُالـ ُـعـنـصــر ال ــذي «اسـتـنـفــر» وطلب
مـنـهــا امل ـ ـغـ ــادرة م ــع طـفـلـهــا ف ـ ــورًا .ول ــدى
ً
س ــؤال ــه ع ــن ال ـس ـبــب ،ق ــال أوال إن دخ ــول
«األجـ ـ ــانـ ـ ــب» مـ ـحـ ـظ ــور .وعـ ـن ــدم ــا لـفـتـتــه
امــرأة أخرى «غير ُم ّ
حجبة» إلى أن هناك
فرنسيتني تــرتــادان الحديقة نفسها مع
أط ـفــال ـه ـمــا ،الح ــظ أن لـهـجـتـهــا س ــوري ــة،
فطلب منها املغادرة هي أيضًا ،ألن القرار
«يشمل السوريني فقط»!
ّ
ع ـن ّــاص ــر ح ـ ــرس ال ـح ــدي ـق ــة قـ ــالـ ــوا إن ـه ــم
ُيـنــفــذون أوام ــر ُمـحــافــظ املــديـنــة القاضي
زي ـ ـ ــاد ش ـب ـي ــب ،ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـغ ــرب األخ ـي ــر
القرار لدى اتصال أحد سكان املنطقة به،
مستنكرًا هذه ُ
العنصرية ،نافيًا أن يكون
ع ـلــى ع ـلــم ب ــه ،أو أن ت ـكــون ل ــه أي عــاقــة
باألمر.
ّ
ّ
مـ ـص ــدر ق ــان ــون ــي أك ـ ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
ع ـن ــاص ــر ح ـ ــرس ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت ،كـبـقـيــة
م ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،ي ـت ـب ـع ــون ل ـل ـسـلـطــة
التنفيذية لبلدية بـيــروت الـتــي يرأسها

محافظ املــديـنــة ،الفـتــا إلــى عــدم إمكانية
اتخاذ قرار مماثل من دون الرجوع إليه،
ّ
«إل إذا كــان الضابط املـســؤول قــد ارتــأى
مــن تلقاء نفسه اتـخــاذ ق ــرار استنسابي
ّ
كهذا» .ولفت املصدر إلى أن هناك حاالت
استثنائية ُيسمح فيها للضابط باتخاذ
قـ ـ ـ ــرارات «ت ـل ـق ــائ ـي ــة» إن طـ ــرأ خ ـط ــر عـلــى
مصالح اإلدارة« ،إال أن قــرار منع دخــول
حاملي جنسيات معينة إلى الحدائق ال
عالقة له بالحفاظ على مصالح اإلدارة».
وسـ ــواء أك ــان ه ــذا ال ـق ــرار املـقـيــت ق ــد أتــى
ب ـ ـ «رع ــاي ــة» م ـحــافــظ امل ــدي ـن ــة ،أم نتيجة
«مــزاج» أحد الضباط و«إبداعه» إلرضاء
تـ ّ
ـوجـ ـه ــات ب ـع ــض سـ ـك ــان امل ـن ـط ـق ــة مـمــن
ّ
هــل ـلــوا ل ــه ،إال أن ــه يـنـسـجــم وم ـمــارســات
ّ
ع ـ ــدة اتـ ـسـ ـم ــت ب ــال ـ ُـع ـن ـص ــري ــة وال ـط ـب ـق ـيــة
أقــدمــت عليها بـلــديــة ب ـيــروت ،خصوصًا
في إدارتـهــا مللف الحدائق العامة .إذ بدا
فــي كثير مــن األحـيــان أن البلدية ّ
تكرس
سياسة تحويل هذه الحدائق إلى «جزر»
منعزلة يرتادها فقط من «ترضى» عنهم
البلدية .ومــن ذلــك ،منعها بعض الفئات
االجتماعية مــن الـفـقــراء اللبنانيني ومن
ال ـس ــوري ــن والـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن ارت ـي ــاد
حـ ــرج بـ ـي ــروت خـ ــال ف ـت ــرة إغ ــاق ــه الـتــي
ام ـتـ ّـدت بــن عــامــي  2005و .2016فخالل
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،ك ــان ُيـسـمــح لــأجــانــب فقط
من حملة الجوازات األوروبية واألميركية
والخليجية بالدخول إلى الحرج ،بذريعة
أن ه ــؤالء «لــن ي ــؤذوا ال ـحــرج» كما تفعل
ب ـق ـيــة ال ـف ـئ ــات ،ب ـح ـســب م ــا أب ـل ــغ ح ــارس
بلدي إحــدى الناشطات التي ّادعــت أنها
أجنبية.
العنصرية املقيتة التي ُيرسيها الـقــرار،
ً
ّ
يتحمل مسؤوليتها أوال وأخيرًا املحافظ
ّ
شبيب ،بصرف النظر عما إذا كــان على
علم بــه أو ال .وإضــافــة إلــى التحقيق في
ال ـقــرار الـعـنـصــري لتحديد املـســؤولـيــات،
ف ــإن األم ــر يـفـتــرض مـنــه مـتــابـعــة حثيثة
لـ ــرؤيـ ــة ب ـل ــدي ــة ب ـ ـيـ ــروت إلدارة األم ــاك ــن
واملجاالت العامة .إذ ال يمكن هذه ُ
السلطة
اإلداري ـ ـ ــة االس ـت ـجــابــة ل ـ ــ«مـ ــزاج» يـتـنــافــى
ومـ ـفـ ـه ــوم املـ ـل ــك ال ـ ـعـ ــام ب ــوص ـف ــه امل ـج ــال
األب ــرز املفتوح للتالقي والـتـفــاعــل .كذلك
عـلــى بـعــض ن ــواب األشــرفـيــة مـمــن رفـعــوا
ف ــي األي ـ ــام املــاض ـيــة أص ــوات ـه ــم تـضــامـنــا
م ــع الـ ـن ــازح ــن الـ ـس ــوري ــن أن ي ــواج ـه ــوا
ه ــذا امل ــزاج الـعـنـصــري واالن ـعــزالــي وغير
ّ
اإلنساني ،إال إذا كانوا ممن ُيزكون مثل
هذا املزاج في ّ
السر.

ّ
ّ
عناصر حرس الحديقة قالوا إنهم ُينفذون أوامر ُمحافظ المدينة القاضي زياد شبيب (مروان طحطح)

تقرير

اعتصام لـ«أنصار إيدن باي» في وجه خصومه!

من اعتصام السبت ضد «ايدن باي» امام مبنى بلدية بيروت (االخبار)

أم ـ ــام مـبـنــى ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ،ح ـيــث يـ ــداوم
منح
املـحــافــظ الـقــاضــي زي ــاد شبيب ال ــذي ّ
مـشــروع «إي ــدن ب ــاي» رخصة البناء ووفــر
الحماية إلمــريــر مخالفاتهّ ،لبى العشرات

دع ــوة جمعية «ن ـحــن» وجـمـعـيــات أهلية،
ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي إل ـ ــى االعـ ـتـ ـص ــام دف ــاع ــا
ع ــن امل ـلــك ال ـب ـحــري لـلـمــديـنــة ،واحـتـجــاجــا
على اسـتـمــرار األعـمــال فــي مـشــروع «إيــدن

باي» في الرملة البيضاء وتغاضي املحافظ
والبلدية عن مخالفاته الكثيرة .لكن آخر ما
ّ
ّ
ينضم «إليهم»
كان يتوقعه املعتصمون ،أن
العشرات ...دفاعًا عن املشروع!

نحو عشرة باصات تحمل شعار الشركة
ّ
املتعدية على الشاطئ ركنت بالقرب من
مكان االعتصام ،قبل أن ينزل منها عشرات
ال ـع ـمــال الـ ــذي يـلـبـســون م ــا ُي ـش ـبــه «ال ــزي
املوحد» للشركة دفاعًا عن ّ
رب عملهم.
ع ـنــاصــر ق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي أدوا دور
«قــوات فصل» بني املعتصمني ،ونجحوا ـ
إلى ٍّ
حد ما ـ في الحؤول دون وقوع إشكال
وإصـ ــابـ ــات ،بــاس ـت ـث ـنــاء رشـ ـق ــات الـبـيــض
مــن «أن ـصــار ال ـشــركــة» عـلــى «خـصــومـهــم»
مـ ّـمــن كــانــوا يهتفون دفــاعــا عــن الـشــاطــئ،
وي ّ
ُ
رددون شعارات تطالب بحماية األمالك
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـب ـح ــري ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ال ـتــي
تـجــاوزت مساحة التعديات عليها الــ100
ألف متر مربع ،بحسب جمعية «نحن».
رئيس جمعية «نـحــن» ،محمد أيــوب ،قال
إن هـ ــدف االع ـت ـص ــام تـحـمـيــل مـســؤولـيــة
ّ
إم ــرار مـشــروع «إي ــدن ب ــاي» لـكــل مــن وزيــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق،
ومحافظ مدينة بـيــروت القاضي شبيب،
ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني ،الفتًا
ّ
إلــى أن «للثالثي دورًا فــي إم ــرار مشروع
م ـخــالــف ل ـل ـقــوانــن ( .»)...وط ــال ــب رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عــون ،ورئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري ،بــإقــالــة شبيب

ّ
موظف ّ
قصر في واجباته ،ولــم يقم
«ألنــه
بــدوره بحماية األمــاك العامة البحرية»،
ّ
التحرك لن يكون األخير.
الفتًا إلى أن هذا
ّ
ُيـ ـ ّش ــار إلـ ــى أن م ـخــال ـفــات املـ ـش ــروع الـتــي
وثقها تقرير نقيب املهندسني في بيروت
ً
ج ــاد ت ــاب ــت ،ف ـض ــا ع ــن ال ـك ـتــب الــرسـمـيــة
ال ـص ــادرة عــن دائـ ــرة الـهـنــدســة فــي بلدية
بيروت ،باتت في عهدة التفتيش املركزي.
كــذلــك إن «الـكـبــاش» بــن الـشــركــة صاحبة
امل ـش ــروع و«ن ـح ــن» ُمـسـتـمــر ،بـعــدمــا تـقـ ّـدم
أيوب لدى القضاء أخيرًا بدعوى قدح وذم
ضدها وزعم ّ
تعرضه لتهديد ُمستمر من
موظفي الشركة وعمالها.
(األخبار)

تجاوزت مساحة
التعديات على شاطئ
بيروت  100ألف متر مربع

