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وقف خط النقل المشترك في البقاع الشمالي بسبب تقاعد السائقين!

«جحش الدولة» في آخر أيامه!
ُ
في لبنان فقط تحال وسائل
النقل العام على التقاعد مع
تقاعد سائقيها .الحافلتان الوحيدتان
على خط الهرمل ـ ـ بعلبك ـ ـ شتورا
توقفتا عن العمل بعد ان بلغ
سائقاهما سن التقاعد ،فيما تعمل
بقية الخطوط البقاعية بتقطع
وفقًا لعطل السائقين!
رامح حمية
ّ
ال ـب ــاص ــان ال ــوحـ ـي ــدان امل ـت ـبــق ـيــان من
ال ـن ـقــل ال ـع ــام ع ـلــى خ ــط ق ــرى الـبـقــاع

ال ـش ـم ــال ــي م ــن م ــدي ـن ــة ب ـع ـل ـبــك حـتــى
ال ـ ـقـ ــاع وال ـ ـهـ ــرمـ ــلُ ،رك ـ ـنـ ــا أخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
«بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة» مـ ـصـ ـلـ ـح ــة س ـ ـكـ ــة الـ ـح ــدي ــد
والنقل املشترك في ريــاق ،إلى جانب
ب ـقــايــا م ـق ـط ــورات ال ـق ـط ــار ال ـحــديــدي
وخ ــردة بــاصــات صفقة الــ«كــاروســا»
ال ـت ـش ـي ـكــوس ـلــوفــاك ـيــة ال ـش ـه ـي ــرة .لــم
يحدث ذلك لعطل أصاب الباصني ،وال
ألن املصلحة فــي صــدد استبدالهما
أو ال ـش ــروع ف ــي خـطــة ج ــدي ــدة للنقل
فــي ه ــذه املنطقة املـتــرامـيــة األط ــراف.
السبب ،بكل بساطة ـ ـ أو قل وقاحة ـ ـ
أن السائقني املوكلني قيادة الباصني
«أحيال على التقاعد لبلوغهما السن
القانونية» .هكذا أجــاب مـســؤول في
املصلحة عن سبب وقف خط الهرمل ـ ـ
بعلبك ـ ـ شتورا منذ منتصف حزيران
املاضي.

تعرفة النقل
تضاعفت ثالث مرات
على أهالي القرى
البقاعية

ُ
إذًا ،قـطـعــت ،نهائيًا« ،صـلــة الــوصــل»
امل ـ ـ ـقـ ـ ــدور ع ـل ـي ـه ــا م ــالـ ـي ــا ب ـ ــن م ـئ ــات
امل ـ ــواط ـ ـن ـ ــن والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن
واألس ــات ــذة والـعـسـكــريــن وأص ـحــاب

امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــات ،مـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ال ـ ـهـ ــرمـ ــل
والـ ـق ــاع وال ـق ـصــر وال ـل ـب ــوة وع ــرس ــال
والـ ـنـ ـب ــي ع ـث ـم ــان وال ـ ـعـ ــن وغ ـي ــره ــا،
م ــع م ـقــاصــدهــم م ــن إدارات ودوائ ـ ــر
رسـ ـمـ ـي ــة وج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا فــي
ب ـع ـل ـبــك وزحـ ـل ــة وشـ ـ ـت ـ ــورة« .ج ـحــش
الـ ــدولـ ــة» ّ ،بــالـنـسـبــة لـ ـه ــؤالء ،وسـيـلــة
ن ـقــل ت ـخــفــف عـنـهــم «األع ـ ـبـ ــاء املــالـيــة
وال ـض ـغــط الـعـصـبــي بـسـبــب تعرفته
الــرمــزيــة واالطـمـئـنــان لسائقيه ودقــة
مــواعـيــدهــم وانـتـظــامـهــا» ،كـمــا تقول
فــاطـمــة املــوظ ـفــة ف ــي إحـ ــدى االدارات
الحكومية .السيدة األربعينية التي
اعـ ـت ــادت ال ـت ــوج ــه م ــن ب ـلــدت ـهــا الـعــن
إلــى زحلة فــي البقاع األوس ــط يوميًا
تعيش إربــاكــا بعد توقف األتوبيس
عــن العمل فــي املنطقة ،إذ ال مواعيد
دقيقة للفانات الـخــاصــة ،وال شعور

يتوقف العمل على خطوط راشيا ــــ البقاع الغربي ودير األحمر ــــ بعلبك ــــ زحلة والنبي شيت ــــ رياق ــــ زحلة في كل ّ
مرة يأخذ فيها احد السائقين إجازته السنوية (األخبار)

باألمان بسبب سباق سائقيها على
الــركــاب وقـيــادتـهــم بـســرعــة جنونية،
ناهيك عــن التعرفة« .بــن  1500ليرة
يوميًا و 5000أو  6000ليرة فرق كبير
بالنسبة إلى املوظف» .ويوضح أحد
العسكريني من أبناء املنطقة انه بات
يدفع  120ألف ليرة شهريًا لالنتقال
الــى مقر عمله فــي ثكنة أبـلــح بعدما
كان يدفع  36ألفًا فقط.
ّ
تعطل خط الهرمل ـ ـ بعلبك ـ ـ لتقاعد
ســائـقــي الـبــاصــن .فيما خــط ري ــاق ـ ـ
رع ـيــت ـ ـ ـ ـ كـفــرزبــد مـتــوقــف عــن العمل
حــال ـيــا بـسـبــب إج ـ ــازة مــرض ـيــة ألحــد
الـ ـس ــائـ ـق ــن .ويـ ـت ــوق ــف الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
خطوط راشيا ـ ـ البقاع الغربي ودير
األحمر ـ ـ بعلبك ـ ـ زحلة والنبي شيت
ـ ـ رياق ـ ـ زحلة في كل ّ
مرة يأخذ فيها
احد السائقني إجازته السنوية!
مسؤول في مصلحة البقاع في النقل
«تعاني
املشترك أكد لـ«األخبار» أنها
ّ
ن ـق ـصــا ف ــي ال ـس ــائ ـق ــن ،إذ ل ــم ي ـت ـبــق
اال ن ـحــو  30مـنـهــم ب ـعــد ك ــان فــائــض
الـســائـقــن يبلغ  400ع ــام  ،1997قبل
أن ُيعمل على نقلهم وتوزيعهم على
بقية االدارات الـحـكــومـيــة» .وأوض ــح
« :م ـن ــذ ذل ــك ال ـت ــاري ــخ ن ـعــانــي نقصًا
خصوصًا بعد بلوغ عــدد منهم سن
التقاعد .ورغم إرسال كتب خطية عدة
من املصلحة الى املدير العام وإبالغه
أخـ ـيـ ـرًا ان ال ســائ ـقــن ل ّـتـشـغـيــل خط
البقاع الشمالي ،لم نتلق أي رد».
الوعود التي اطلقت منذ اربع سنوات
عند اع ــادة افتتاح العمل بالخطوط
الخمسة ،لجهة تعزيز الكادر الداخلي
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـسـ ــائ ـ ـقـ ــن ،ذه ـب ــت
أدراج الـ ــريـ ــاح ،ك ـغ ـيــرهــا م ــن وع ــود
تطوير قـطــاع النقل ال ـعــام ،وتوسيع
دائرته ليشمل بقية القرى البقاعية،
خصوصًا غربي بعلبك املحرومة من
هذه الخدمة منذ عشر سنوات».
تجدر اإلش ــارة إلــى أن مــا أطلق عليه
«صفقة الكاروسا» يعود للعام 1997
حني اشترت الحكومة اللبنانية 200
حافلة نقل عام من تشيكوسلوفاكيا
ت ـبـ ّـن أن نـصـفـهــا مـعـطــل ،وال وج ــود
لقطع غـيــار لـهــا ،لتنتهي فــي باحات
م ـص ـل ـح ــة ا ُلـ ـسـ ـك ــة الـ ـح ــدي ــد وال ـن ـق ــل
امل ـش ـت ــرك .وأت ـب ـع ــت الـصـفـقــة بــأخــرى
ت ـم ـث ـلــت ب ـت ـع ـيــن 500س ـ ــائ ـ ــق م دون
امل ــرور عـبــر مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة.
ومـ ــع ت ــوال ــي ت ـع ـطــل الـ ـح ــاف ــات ب ــات
السائقون بمثابة عبء على املصلحة
فسارعت إلى توزيعهم على مصالح
وادارات حكومية مختلفة.

معمل الكفور للنفايات  :المناقصة عادت إلى كنف اإلتحاد
أمال خليل
أعـ ـل ــن ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ــدي ــات ال ـش ـق ـي ــف –
الـنـبـطـيــة إج ـ ــراء مـنــاقـصــة عـمــومـيــة
ل ـت ـش ـغ ـيــل ص ـي ــان ــة م ـع ـم ــل م ـعــال ـجــة
النفايات والطمر الصحي للنفايات
في البلديات التابعة لإلتحاد .ولفت
اإلت ـ ـحـ ــاد ف ــي ب ـي ــان ل ــه الـ ــى أن فــض
ال ـعــروض سيتم فــي مـقــره منتصف
الشهر املقبل .وكانت وزيرة التنمية
اإلداريـ ـ ـ ــة ع ـنــايــة ع ــز ال ــدي ــن (كــون ـهــا
الـ ــوص ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــامـ ــل م ـع ــال ـج ــة
الـنـفــايــات) ،أحــالــت قـبــل أشـهــر دفتر
ال ـش ــروط ال ــذي وضـعــه اإلت ـح ــاد إلــى
دائ ــرة املـنــاقـصــات لــدراسـتــه ووضــع
املــاحـظــات عـلـيــه .وك ــان مــن املنتظر

ب ــأن ت ـج ــري ال ــدائ ــرة امل ـنــاق ـصــة قبل
أن ت ـع ــاد إل ــى ك ـنــف اإلتـ ـح ــاد لسبب
غـ ـي ــر م ـ ـع ـ ـلـ ــوم .عـ ـلـ ـم ــا أن ال ـت ـج ــرب ــة
الـ ـس ــابـ ـق ــة لـ ــات ـ ـحـ ــاد ف ـ ــي اإلشـ ـ ـ ــراف
ع ـل ــى املـ ـن ــاقـ ـص ــات ،ت ـج ـعــل ال ـب ـعــض
غ ـي ــر م ـط ـم ـئــن ل ـق ــرب م ـعــال ـجــة أزم ــة
ال ـن ـفــايــات امل ـت ـصــاعــدة ف ــي املـنـطـقــة.
ففي عام  ،2015ألغت رئاسة اإلتحاد
املحسوبة على حــركــة أمــل مناقصة
مـمــاثـلــة كــانــت ق ــد فـ ــازت ب ـهــا شــركــة
محسوبة على جهة حزبية عكست
أج ــواء التباين السياسي ال ــذي كان
سائدًا .ويبدو ان التباين بني رئاسة
اإلتحاد محمد جابر ورئاسة بلدية
النبطية قد تجدد أخيرًا وانعكست
على إيـعــاز اإلت ـحــاد للشركة املكلفة

بجمع ونقل النفايات ،بالتوقف عن
عـمـلـهــا ف ــي ن ـط ــاق ب ـلــديــة الـنـبـطـيــة.
وتجنبًا لـتــراكــم الـنـفــايــات فــي مركز

التجربة السابقة
لالتحاد تجعل البعض
غير مطمئن لقرب
معالجة أزمة النفايات

منبر
كلية الطب:
التعلم بعزم المحارب
منير أبو عسلي*

تقرير

املحافظة ،سارعت آليات البلدية إلى
رف ــع الـنـفــايــات ونقلها إل ــى ع ــدد من
مكبات البلدات بالتوافق مع رؤساء
بلدياتها.
تـلــك الـتـبــايـنــات إل ــى جــانــب تقصير
املـع ـن ـيــن ،كــانــت ال ـس ـبــب ف ــي تــوقــف
العمل في معمل الكفور منذ اكثر من
عــام بـعــد انـسـحــاب الـشــركــة الثانية
ال ـ ـتـ ــي كـ ـلـ ـف ــت ب ـت ـش ـغ ـي ـل ــه م ـ ــن دون
مساء لة او محاسبة برغم توقيعها
عقدًا مع الوزارة واإلتحاد .منذ ذلك
الـ ـح ــن ،ن ـش ــأت أزمـ ـ ــات عـ ــدة ف ــي كــل
ب ـل ــدة ت ـم ـث ـلــت ب ــاس ـت ـح ــداث مـكـبــات
ع ـش ــوائ ـي ــة ف ــي خ ــراج ـه ــا ب ـع ــد ق ــرار
بلدية الكفور بإقفال املكب املركزي
ال ـ ــذي ك ــان ــت تـسـتـقـبــل ف ـيــه ن ـفــايــات
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بلديات القضاء منذ التسعينيات.
اسـتـفـحـلــت األزمـ ــة أخ ـي ـرًا بـعــد ق ــرار
قــاضــي األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة بــإقـفــال
مكبي شوكني – ميفدون و حبوش
اللذين كانا يستقبالن نفايات هذه
الـبـلــدات وبـعــض الـبـلــدات املـجــاورة.
ض ــاق ــت الـ ـبـ ـل ــدات ب ـن ـفــايــات ـهــا ال ـتــي
أصبحت كـكــرة الـنــار .فــي كفر رمــان
أشـ ـعـ ـل ــت الـ ـبـ ـل ــدي ــة .إذ قـ ـ ــرر رئ ـي ــس
بلديتها املحامي ياسر علي احمد
ت ـق ــدي ــم اس ـت ـق ــال ـت ــه ب ـع ــد عـ ـج ــزه عــن
إيجاد حل للنفايات املتراكمة .فيما
توافق أعضاء في البلدية واملخاتير
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـح ــداث م ـك ــب ف ــي نــاح ـيــة
حــرجـيــة مــن تـلــة ال ـط ـهــرة فــي خــراج
البلدة.

عودة
االقبال الى
زيرة صيدا بعد
نفي التلوث

استكماال لتجهيز البنى التحتية السياحية والخدماتية في زيــرة صيدا ،اختتمت دورة تدريبية لإلنقاذ البحري واإلسعاف األولــي نظمتها
املديرية العامة للدفاع املدني بالتعاون مع بلدية صيدا وفوج اإلطفاء وجمعية أصدقاء زيرة صيدا  ،في إطار حماية الزوار الذين يقصدون الزيرة
بالقوارب السياحية .علما بان املدينة شهدت منذ عامني حادثا مأساويا عندما غرق احد قوارب النزهة ونتج عنه ضحايا  .رئيس جمعية
أصدقاء زيرة صيدا كامل كزبر تحدث عن توجه البلدية إلعداد الطاقم البشري من أجل اإلنقاذ البحري خصوصا بعد تزايد اإلقبال على الزيرة
بعد تأكيد املجلس الوطني للبحوث العلمية بأن بحر الزيرة نظيف.

اعتصام بعلبكي لوقف
االعتداء على نبع البياضة

اعتصام الصيادين في الجناح
في «حضور» معروف سعد

سوق لـ«يونيفيل» في مرجعيون
تشجيعًا للتجارة المحلية

اعتصم عدد من أبناء بعلبك ،أمس،
داخل بحيرة البياضة التي جفت
مياهها ،بدعوة من جمعية “Safe
 ،”Sideملطالبة مؤسسة مياه البقاع
بوقف ضخ املياه من اآلبار التي تقع
في حرم مجرى نبع البياضة الشريان
الحيوي ملنتزهات بعلبك وبساتينها.
وسألى رئيس الجمعية حسني ياغي
في كلمة أمام املعتصمني« :منذ متى
البعلبكي يشتري املياه ليشرب ،ويقبل
بيباس الشجر في البساتني ،ويرضى
بجفاف نهر رأس العني؟» .ولفت الى أن
املشكلة ليست جفاف املياه بقدر ما
هي جفاف في عقول املسؤولني ،وفي
عقول من يعتمد سياسة النق ،وال ينزل
إلى األرض للمطالبة بحقوقه»ّ .
ولوح
باعتصام مفتوح أمام مصلحة مياه
بعلبك.

نفذ صيادو األسماك في منطقة الجناح
اعتصامًا أمام مقر نقابة الصيادين
تنديدًا بـ «األوضاع الكارثية التي حلت
بالصيادين بخاصة تلوث البحر منذ
أكثر من عامني وتحويل املجارير إليه
األمر الذي أدى إلى إعاقة عملهم وتهديد
أرزاقهم» .املعتصمون طالبوا بالتحرك
السريع لحل املشكلةّ ،
ونددوا بإهمال
املسؤولني وطالبوا بضمانات اجتماعية
من شأنها املساعدة في تحسني
أوضاعهم .املعتصمون حملوا صورًا
للشهيد معروف سعد «شهيد الدفاع
عن حقوق الصيادين والعمال»ّ ،
ووجهوا
«التحية إلى روح الشهيد ( )...ولو كان
بيننا معروف سعد آخر ملا وصلت
أوضاع الصياد إلى ما وصلت إليه اليوم
ترد».
من ٍ

نظمت قوات «يونيفيل» سوقًا تقليديًا
في املقر العام للقطاع الشرقي في
ّ
مرجعيون لتسهيل عملية التبضع
لعناصر القوات الدولية العاملة في
الجنوب وتشجيع أعمال التجارة
املحلية .شارك في السوق نحو ثالثني
محال تجاريا من البلدات املجاورة،
عرضت مختلف السلع التجارية
واملالبس واإللكترونية واألكسسوارات،
اضافة الى مطعمني قدما مأكوالت
لبنانية للعسكريني وللمدنيني .ولفت
قائد القطاع الشرقي العميد خوسيه
لويس سانتشيس مارتينز فاليرو الى
أن «هذا اليوم مر بسالسة على التجار
وعلى جنود اليونيفيل .والهدف من هذا
النشاط هو تعزيز العالقة بني اليونيفيل
والسكان املحليني وتشجيع الدورة
اإلقتصادية».

أحبائي،
لقد أتيتم من كل أنحاء العالم لتجتمعوا وتعطوا
كليتكم أفضل ما عندكم من علم وخبرة.
ل ـقــد كـ ــان إنـ ـش ــاء كـلـيـتـكــم ح ـل ـمــا رائـ ـع ــا راودن ـ ــا
مـنــذ الـسـتـيـنـيــات ،وت ـح ـ ّـول إل ــى واق ــع جـمـيــل في
الثمانينيات.
ّ
لكن الــوالدة كانت قيصرية ،وكان على الكلية أن
ّ
لتستمر.
تجابه تحديات كبيرة
كــان عليها أن تنطلق بتسع دفـعــات مــن الطالب
بدل واحــدة ،ومن دون أن يرصد لها أي مبنى أو
تجهيزات.
ـان عليها أن ت ـقــاوم ال ـشـ ّـح فــي مــوازنـتـهــا ،وأن
كـ ّ
تتغلب عـلــى ش ــرور ال ـحــرب مــن قـصــف ودم ــار
وتهجير ،وتشتيت لفروعها ،ومـحــاوالت خطف
ملؤسيسها.
صمدت أمام التهديدات ،ولم يرضخ ُبناتها ملشيئة
امليليشيات،
ّ
ت ـش ـبــثــت بـتـطـبـيــق الـ ـق ــان ــون ال ـ ــذي كـ ــان خـشـبــة
خــاص ـهــا ف ــي ظ ــل غ ـيــاب كــامــل ل ــدول ــة ال ـقــانــون
واملؤسسات،
ف ـك ــان ق ــراره ــا األقـ ـ ــوى بـتـصـمـيـمـهــا ع ـلــى بـنــاء
مصداقية ال تتزحزح أمــام العواصف والرغبات
الخاصة،
ك ــان األق ـ ــوى م ــن أج ــل ب ـنــاء ك ـيــان ل ـهــا يحترمه
ويـقـ ّـدره الجميع أمــام ّ
كليتني عريقتني ،تكبرانها
بأكثر من مئة عــام ،كــان األقــوى ببرهانها ،أمام
امللحقني الثقافيني في سفارات فرنسا ،وإنجلترا،
وبلجيكا ،وكندا ،والواليات املتحدة ،أن مستواها
األكاديمي والطبي يرقى الى املستوى العاملي ،ما
يسمح ملتخرجيها بمتابعة إختصاصاتهم في
أي من هذه البلدان إذا ما أرادوا.
ب ــإخـ ـتـ ـص ــار كـ ـ ــان عـ ـل ــى ك ـل ـي ـت ـكــم أن ت ـث ـب ــت أن
متخرجيها أهل لقسم أبيقراط ،فباشرت بتطبيق
ن ـظــام ق ـبــول مـبـنــي عـلــى ال ـك ـفــاءة دون غ ـيــره من
املعايير الطائفية ،أو الحزبية ،أو املحاصصية،
فاستطاعت ،وعـلــى مــدى خمسة وثــاثــن عامًا،
وبفضل رؤســاء الجامعة ،وعمدائها ،ومديريها،
وأســاتــذتـهــا ،وموظفيها ،أن تـ ّ
ـؤمــن ديموقراطية
التعليم العالي في العلوم الطبية في إطار أكاديمي
عالي الجودة!
ت ـفـ ّـوق طــابـهــا بــذكــائـهــم ،وتـ ّـم ـيــزوا بصالبتهم،
نـهـلـ ّـوا الـعـلــم بـعــزم امل ـحــارب وشـ ّـدتــه وتصميمه،
حققوا أحالمهم بمثابرة ال تهدأ ،وإرادة ال تتعب،
لـنـيــل ثـقــة مــرضــاهــم ،لـيـصـبـحــوا ،وب ـكــل ج ــدارة،
مؤتمنني على صحتنا ،وصحة أوالدن ــا ،واهلنا،
وعلى صحة وطننا ،وليثبتوا أيضا مكانتهم أمام
الجسم الطبي الوطني والعربي والدولي.
ّ
يشكل هــذا الـلـقــاء ال ـيــوم ،يــومــا كبيرًا تفتخر به
كليتكم ،واعـتـبــره على الصعيد الشخصي ،من
أسـعــد أي ــام حياتي املهنية ،فهو يــرمــز إلــى جنى
العمر ،فكما زرعت كليتكم باألمس ،تحصد اليوم
 ،كيف ال ،وأعدادكم ّ
تعدت عشرات املئات ،وأصبح
منكم رؤســاء أقسام بارعون في أهــم الجامعات
واملستشفيات األميركية ،واألوروبية ،واللبنانية ،
وعمداء وأساتذة ،وباحثون ،ونقابيون مميزون.
فهنيئا لكلية الـعـلــوم الـطـبـيــة بــأبـنــائـهــا وبناتها
الذين تهافتوا إلنشاء ّ
تجمع للخريجني ،وجاؤوا
ّ
أقوياء بإتحادهم ّ
ليكرموها ،ويمدوا يد العون إلى
إخوتهم ّ
املتدرجني في بناء مستقبلهم ،ويعطوهم
فرصة املتابعة ،كما أعطتهم كليتهم فرصة العمر،
ّ
ويعززوا ثقافة البحث العلمي الذي يرفع مستوى
تقديم الخدمات الطبية إلى أرقى مراتبها.
*العميد ّ
املؤسس لكلية العلوم الطبية في
الجامعة اللبنانية
** كلمة ألقاها في املؤتمر الطبي األول
للمتخرجني األسبوع املاضي.

