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مجتمع

مجتمع
تقرير يعمل «المستعان بهم» في التعليم الرسمي بال عقود منذ العام  .2015التعاقد مع هؤالء بدأ مؤقتًا
«بهدف انتظام سير الدراسة» ،إال أن عددهم اليوم تضاعف الى  3337أستاذًا ومدرسًا ،تبلغ كلفتهم  21مليار
ليرة .هذا التوصيف الوظيفي سرعان ما تحول بابًا من ابواب التنفيعات بعيدًا عن إعادة دراسة خريطة توزيع
أفراد الهيئة التعليمية

عددهم ارتفع من ّ 1899
مدرسًا في  2015إلى 3337

في عدد كبير من
الحاالت ليس معلومًا
من الجهة التي تعاقدت
مع «المستعان بهم»!
(مروان بوحيدر)

فاتن الحاج
حتى العام  ،2016 - 2015كانت آليات
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع امل ـع ـل ـم ــن واألسـ ــاتـ ــذة
ف ــي امل ـ ــدارس وال ـثــانــويــات الــرسـمـيــة
ق ــد فـعـلــت فـعـلـهــا كـشـكــل م ــن أشـكــال
التنفيع السياسي والطائفي ،حتى
بات مجموع عدد املتعاقدين يوازي
عدد أساتذة املالك.
في بداية تلك السنة الدراسية ،أجريت
مقابالت شفهية تقييمية للمعلمني
بهدف «ضبط التعاقد العشوائي»،
بحسب ما أعلن وزيــر التربية آنذاك
الياس بو صعب ،وجرت االستعانة
بـ ـ ــ 1899أس ـت ــاذًا اجـ ـت ــازوا امل ـقــابــات.
ّ
يومها ،قال بو صعب إن االستعانة

المفتشية التربوية :كل تعاقد
يتعذر تأمينه بالمالك يعد هدرًا
للموارد المالية
بالناجحني ستكون بصورة مؤقتة
بهدف انتظام سير الدراسة ،على أال
ً
يعد ذلــك شـكــا مــن أشـكــال التعاقد،
ّ
ولو ترتب عليه الحق ببدالت أتعاب
ي ـجــري تــأمـيـنـهــا م ــن خـ ــارج مــوازنــة
وزارة التربية .هؤالء األساتذة ُس ّموا
«مـسـتـعــان ب ـهــم» ،ول ــم يستحق لهم
منذ ذلك التاريخ سوى هذه البدالت
اليتيمة التي باتوا يتقاضونها من
ال ـج ـه ــات امل ــان ـح ــة أو م ــن ص ـنــاديــق
املدارس ومجالس األهل لقاء ساعات
العمل الـتــي يغطونها .هــم يعملون
بال عقود سنوية ،وليس لديهم رقم
آلــي يضمن لهم أي حـقــوق قانونية
يتمتع بها زمالؤهم املتعاقدون من
الزيادة على أجر الساعة ،إلى مراقبة
االمتحانات الرسمية واملشاركة في
االنتخابات النيابية وتقاضي بدل
يوم عيد املعلم وغيرها من الحقوق.
النقاش هنا ال يكمن في ما إذا كان

الـ«سوشيال ميديا» لم تعد للثرثرة

عفيف شومان ،أحد أبرز الناشطين
على مواقع التواصل اإلجتماعي.
في غضون أشهر قليلة ،استطاع،
بالتعاون مع آخرين ،معالجة أزمتين
بين الزهراني والنبطية :مستشفى
الفنار وأوتوستراد الموت .خلف
ذلك النشاط ،ثالثيني يدير خدماته
اإلجتماعية ،عبر هاتفه الذكي ،من
ملحمته في بلدته زفتا الجنوبية

«المستعان بهم» مخالفة
ّ
تكلف الدولة  21مليار ليرة!
ل ـهــؤالء حــق فــي إب ــرام الـعـقــود بغية
التثبيت في ما بعد في مالك التعليم
أم ال ،وليس البحث في مستوى األداء
األكــادي ـمــي ال ــذي يـفـتــرض أن تقيمه
جهات تربوية ،بــل إن التقرير الــذي
أع ــدت ــه املـفـتـشـيــة ال ـعــامــة ال ـتــربــويــة،
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،كـ ـش ــف الـ ـتـ ـن ــام ــي امل ـل ـح ــوظ
لظاهرة «املستعان بهم» ،بعيدًا عن
إعـ ــادة دراسـ ــة خــريـطــة تــوزيــع أف ــراد
الهيئة التعليمية (مــا عــدا املناقالت
ال ـت ـن ـف ـي ـع ـيــة) واس ـت ـك ـم ــال األن ـص ـبــة
القانونية ألســاتــذة امل ــاك ،ال سيما
ب ـعــد صـ ــدور ق ــان ــون سـلـسـلــة الــرتــب
والرواتب في آب .2017
ف ــي ال ــواق ــع ،يـتـنــامــى ال ـت ـعــاقــد ،على
اخ ـ ـتـ ــاف ت ـس ـم ـي ــات ــه ،ع ـل ــى ح ـســاب
ف ــائ ــض األع ـ ـمـ ــال اإلداري ـ ـ ـ ــة ال سـيـمــا
الـنـظــار وم ـئــات «امل ــرض ــى» الــذيــن ال
يــزاولــون التعليم ،وأحيانًا بتقارير
طبية م ـ ـ ّ
ـزورة ،وال ـخ ــروق «الـفــاقـعــة»
لألنصبة األسبوعية التي يحددها
القانون والتي تــراوح بني  14ساعة
و 20سـ ــاعـ ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة الـ ـث ــان ــوي ــة،
وب ـ ـ ــن 17و 24ل ـل ـمــرح ـلــة امل ـتــوس ـطــة
وبـ ـ ـ ــن  19و 27س ـ ــاع ـ ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة .ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ال
ت ـت ـج ــاوز س ــاع ــات ال ـت ـع ـل ـيــم لـبـعــض
أساتذة املالك  5ساعات أسبوعيًا ،ال
سيما في بعض املــدارس التي يبلغ
ف ـي ـهــا عـ ــدد األسـ ــاتـ ــذة ض ـع ـفــي ع ــدد
الطالب.
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـث ـ ــاث األخ ـ ـي ـ ــرة،
لـ ــم يـ ـق ــر م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أي عـقــد
ج ــدي ــد م ــع أي أسـ ـت ــاذ ف ــي الـتـعـلـيــم
ال ــرسـ ـم ــي ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى رأي مـجـلــس
الـخــدمــة املــدنـيــة ،فــي حــن أن تقرير
ّ
التفتيش يظهر أن عــدد «املستعان
ب ـه ــم» ارت ـف ــع م ــن  1899أسـ ـت ــاذًا في
عام  2016 - 2015إلى  3337أستاذًا
ومــدرســا فــي عــام  ،2018 - 2017أي
بزيادة  1438متعاقدًا جديدًا .وتبلغ
الكلفة اإلجـمــالـيــة لـهــذا التعاقد في
الثانويات واملدارس نحو  21مليار

بورتريه عفيف شومان

ل ـي ــرة .وي ـش ــرح ال ـت ـقــريــر أن %62.3
مــن املـ ــدارس ( 614مــدرســة) شهدت
تـ ـع ــاقـ ـدًا مـ ــع  2338مـ ــدرسـ ــا بـكـلـفــة
تـبـلــغ نـحــو  15,5مـلـيــار ل ـيــرة ،فيما
اس ـت ـعــانــت  %91.1م ــن ال ـثــانــويــات
( 246ثــانــويــة) بـ ــ 999أس ـتــاذًا بكلفة
 5,6مليارات ليرة.
وتـ ـفـ ـي ــد امل ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة إل ــى
ال ـت ـف ـت ـي ــش مـ ــن املـ ـن ــاط ــق ال ـت ــرب ــوي ــة
ومــديــريــة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي بتعدد
الجهات اإلدارية التي منحت املوافقة
عـلــى ه ــذا الـتـعــاقــد .فـفــي حــن اقـتــرن
ذلــك فــي الـثــانــويــات بموافقة الــوزيــر
منفردًا ،تنوعت الجهات في التعليم
األســاســي .فبعضها ارتبط بموافقة
الـ ــوزيـ ــر وب ـع ـض ـهــا اآلخـ ـ ــر ب ـمــواف ـقــة
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـتــرب ـيــة أو امل ـنــاطــق
التربوية ،فيما لم يشر في كثير من
األحيان إلى الجهة التي وافقت على
التعاقد.
أما في شأن املستحقات املالية ،فقد
أشير إلى أن مستحقات هذا التعاقد
فــي املرحلة الثانوية جــرى تأمينها
م ــن ح ـس ــاب م ـش ــاري ــع الـ ـتـ ـع ــاون مــع
اليونيسيف .أما في مدارس التعليم
األساسي فقد كان القسم األكبر منها
على عاتق الجهات الدولية املانحة،
فـ ـيـ ـم ــا ت ـ ــول ـ ــت ص ـ ـنـ ــاديـ ــق املـ ـ ـ ـ ــدارس
ومـجــالــس األه ــل تسديدها فــي عدد
من املدارس.
وف ــي االس ـت ـن ـتــاجــات ال ـت ــي ي ــورده ــا
ّ
ال ـت ـقــريــر أن ال ـت ـعــاقــد ت ـحــت مسمى
«م ـس ـت ـعــان ب ـه ــم» ي ـخــالــف ال ـقــوانــن
ّ
وأحـ ـك ــام ــا ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـع ــاق ــد ،وأن
إث ـ ـبـ ــات مـ ـ ــدى الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى خ ــدم ــة
هـ ــؤالء ال يـمـكــن أن ي ـتــم ب ـم ـعــزل عن
دراس ـ ــة ح ــاج ــات املـ ـ ــدارس وأوضـ ــاع
أفــراد الهيئة التعليمية باملالك وفقًا
لــأن ـظ ـمــة الـ ـن ــاف ــذة ،وأن ك ــل تـعــاقــد
ي ـت ـعــذر تــأم ـي ـنــه ب ــامل ــاك ،ي ـعــد ه ــدرًا
لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــالـ ـي ــة املـ ـت ــاح ــة أي ـ ــا ك ــان
مصدرها :جهات مانحة وصناديق
املدارس أو مجالس األهل.

آمال خليل
ينهمك عفيف شومان ( 37عامًا) بتحضير الئحة
الـعــائــات الـتــي ستستفيد مــن بــرنــامــج الحصول
على اإلفـطــارات املجانية يوميًا في شهر رمضان
املقبل 1300 .عائلة «مستورة» يعكف «أبو الفضل»،
مع «جنود مجهولني» ،على تحديد عــدد أفرادها
وأماكن سكنها في كل أنحاء الجنوب .في املقابل،
ي ـت ــواص ــل م ــع امل ـط ــاع ــم ومـ ـح ــال امل ـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
وال ـخ ـض ــر والـ ـلـ ـح ــوم ــات والـ ـحـ ـل ــوي ــات إلق ـنــاع ـهــا
بــاإلس ـت ـفــادة م ــن «األجـ ـ ــر» ع ـبــر ال ـت ـبــرع بــوجـبــات
وحصص جاهزة للفقراء .لكن من سيوزعها؟ .حتى
اآلن ،تطوع ثــاثــون شخصًا لتوصيل اإلفـطــارات
على أن يصل ال ـعــدد تباعًا إل ــى مـئــة ،يغطون كل
البلدات ،يوميًا ،طوال ثالثني يومًا.
الــافــت أن شــومــان ينجز معظم الـتــرتـيـبــات عبر
ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»« .أبـ ـ ــو ال ـف ـض ــل» نــاشــط
«تويتري» مهتم بالقضايا اإلجتماعية ومساعدة
املحتاجنيّ .
كون شبكة من املتابعني تحولوا إلى ما
ّ
يشبه الجمهور الذي يتأثر بما يغرده ويلبي نداءه
إذا ما طلب املــؤازرة .عوامل كثيرة حولت ّ
القصاب
والفران إلى زعيم افتراضي وفارج ّ
ّ
هم املعوزين.
ق ـبــل  19ع ــام ــا ،ل ــم ي ـكــن ح ــال ش ــوم ــان أف ـضــل من
أح ــوال مــن يساعدهم الـيــوم .ضمن أس ــرة مكونة
مــن  12أخ ــا وشـقـيـقــة ،نـشــأ فــي بـيــت ح ـ ّـول وال ــده
جــزءًا منه إلى فرن للمناقيش .على غــرار أشقائه
ّ
الذكور ،بدأ العمل في سن العاشرة بالتزامن مع
متابعة دراسته .الفتى «الشاطر» اضطر ،بعد نيل
الشهادة املتوسطة ،إلــى التحول إلــى التحصيل
ّ
املهني .درس اختصاص «شيف» مطبخ ليعزز ما
تعلمه خالل عمله في أفران املنطقة ومالحمها .ما
ّ
يحصله من راتــب ،هو وأشقاؤه ،كان يعطيه إلى
والديه لتأهيل البيت املتداعي وتوفير الحاجيات.
فــي ســن الثامنة عـشــرة ،كــان قــد ادخــر مــع شقيقه
 500دوالر .ق ــررا افـتـتــاح ملحمة وف ــرن فــي زفتا.
بالتقسيط ،اشتريا اآلالت الالزمة .املحل الذي لم
يكن يتسع لكرسيني للزبائن ،توسع على نحو
تدريجي حتى أصبح من أشهر اإلستراحات على
ّ
أوتوستراد الزهراني – النبطية .وزع شومان جزءًا
مما «رزقنا به الله» على العائالت املستورة ،إنما

بشكل إف ــرادي .التحول الكبير في حياته ،سجل
خــال ع ــدوان تموز  .2006علم بــأن معظم الكادر
التمريضي والطبي في مستشفى الفنار لألمراض
الـعـصـبـيــة والـعـقـلـيــة (ف ــي امل ــروان ـي ــة املـ ـج ــاورة)،
غــادروا مخلفني وراء هــم حوالي  280مريضًا .أبو
الفضل وعــدد من الشبان لم يـغــادروا زفتا طوال
ال ـع ــدوان لتوفير حــاجـيــات املــرضــى املحاصرين
فوق التلة التي تعرضت لقصف متواصل« .تحت
ال ـخ ـط ــر ،ك ـنــا ن ـج ـمــع املـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـخ ـضــر
واللحوم والخبز وننقلها إلى املستشفى» .الزيارة
اليومية للفنار في ظل الـعــدوان ،أسست للمودة
التي ربطت املرضى بشومان ،والثقة التي ربطته
باملوظفني .الثقة واملــودة سمحتا له بإخراج أحد
املــرضــى ال ــذي اودع ــه أهـلــه املستشفى عــام 1987
ألنه يعاني من صعوبة في النطق .عــادل لم يعد
إلى الفنار بعد انتهاء العدوان .ظل برعاية «أبو
الفضل» وعائلته .عمل معه في اإلستراحة وعاش
في كنفه إلى أن توفي قبل ثالث سنوات بحادث
ص ــدم .على غ ــرار ع ــادل ،ح ــاول شــومــان التوسط
ل ــدى إدارة الـفـنــار ّإلخ ــراج ن ــزالء تسمح حالتهم
ً
الصحية بذلك وتبناهم عمال وإقــامــة .في بلدته
وجــوارهــا ،استطاع إنقاذ عــدد من ذوي الحاالت
العصبية والنفسية الخاصة مــن بــراثــن الشارع
وس ـ ــوء امل ـع ــام ـل ــة ،م ــن خـ ــال دع ـم ـهــم اجـتـمــاعـيــا
واقـتـصــاديــا وتـشـغـيــل بعضهم لــديــه .فــي ذهـنــه،
يحفظ شــومــان مــراحــل تــراجــع حالة الفنار حتى
قرار وزارة الصحة بإقفالها وتوزيع النزالء على
مراكز رعائية أخرى .يحدد موعد بدء األزمة بعام
 ،2016عندما تدهورت حالة صاحبة املستشفى
عادلة اللبان «التي كانت تحسن إدارة شؤونه».
منذ ذلــك الـحــن ،بــدأ يجمع املـســاعــدات الغذائية
والـعـيـنـيــة لـلـمــرضــى يــومـيــا ،بـعــد ان ك ــان يكتفي
مجبر ألني وضعت
بزيارتهم مرة أسبوعيًا« .أنا ّ
نفسي فــي الــواج ـهــة» ي ـقــول .ســخــر حـســابــه على
«تويتر» ليطلق حملة تضامن عاجلة إلنقاذهم،
ل ـبــى ن ــداء ه ــا وزي ـ ــر ال ـص ـحــة ج ـم ـيــل ج ـب ــق .تــرك
مرضى الفنار فراغًا في قلب «أبو الفضل» ،سرعان
ما مــأه باللحاق بهم إلــى أماكنهم الجديدة في
منطقة صور .كأنهم جزء من عائلته ،يحرص على
زيارتهم ومنهم من يتصل به باستمرار.
ل ــم ي ــرت ــح ش ــوم ــان .ح ـمــل راي ـ ــة أخ ـ ــرى ف ــي الـعــالــم
اإلفتراضي وعلى أرض الواقع :طريق املــوت .عند

أطلق الحملة التي أدت
الى حل مشكلة نزالء
مستشفى الفنار

مفترق زفتا على أوتوستراد الزهراني – النبطية،
يقيم شومان ويشهد عشرات القتلى واملصابني في
حوادث السير والصدم بسبب سوء حال الطريق.
من على منبره التويتري نفسه ،أطلق حملة شعبية
مــوجـهــة نـحــو وزارت ـ ــي األش ـغ ــال الـعــامــة والـطــاقــة
إلنقاذ العابرين من مصيدة املوت الذي ينتظرهم
في الحفر والحاجز الوسطي القصير و«اللمبات
املحروقة» على أعمدة اإلنــارة واإلسفلت املتداعي.
بعد وفاة الشاب علي جابر بانقالب سيارة طارت
م ــن م ـس ـلــك إلـ ــى آخـ ــر ع ـلــى ط ــري ــق حـ ـب ــوش ،ب ــادر
شومان وأصحاب مطعم العبدالله ومشاتل جبل
عامل إلى تركيب  70عاكسًا ضوئيًا لتحديد الرؤية
الـلـيـلـيــة ت ـحــت ج ـســر ح ـب ــوش .م ـبــادرت ـهــم القتها
بلديات حبوش ودير الزهراني وزفتا التي قامت
بــإصــاح أع ـطــال أع ـمــدة اإلن ـ ــارة وتــركـيــب الفـتــات
تحذيرية وضوئية لتنبيه السائقني ،قبل ان تعلن
وزارة األشغال أخيرًا البدء بتأهيل األوتوستراد.
أخيرًا ،و عبر حسابه على «تويتر» ،عمم عناوين
وأرقام عشرات األطباء من مختلف اإلختصاصات
بني الجنوب وبيروت والبقاع ،جاهزين الستقبال
املــرضــى مــن دون تـقــاضــي أت ـع ــاب .عـبــر هــاشـتــاغ
«فقط لكل حــدا مــش ق ــادر يدفع فحصية حكيم»،
كان شومان يضيف بشكل متواصل أسماء أطباء
جدد .والسبب ،تفاعل أطباء ال يعرفهم سابقًا ،مع
مبادرته التي أسسها مع أقاربه وأصدقائه األطباء.
يقر شومان بأن «السوشيال ميديا» عــززت عمله
وصــداقــاتــه وتأثيره اإلجتماعي «لكنها استندت
إلى مصداقية وسمعة حسنة» يتمتع بها .ببضع
كـلـمــات وكـبـســة زر تمكن مــن تـكــويــن قـضــايــا رأي
عام ،حتى صار من يريد إيصال شكواه من إجراء
عملية إلى تأهيل طريق أو مساعدة عائلة فقيرة،
يطلب مساعدة «تويتر أبو الفضل» الــذي يوصل
الشكوى إلــى جمهور أكـبــر .مــع ذل ــك ،ي ــدرك بــأن ال
شيء يعوض عن دور الدولة« .مبادراتنا يستفيد
منها املئات .لكن اآلالف يعانون».

تقرير

ّ
«تطيير» توصيات ندوة سد بسري :التركـيز على الخطر الزلزالي ليس «بريئًا»
ايلده الغصين
فــي املــوقــع الـ ُـرسـمــي ملجلس الـنــواب،
سـقــط ب ـنــدان أقـ ـ ّـرا خ ــال ن ــدوة حــوار
حول مشروع «سد بسري بني الواقع
ّ
والـ ـ ـه ـ ــواج ـ ــس» ،الـ ـت ــي نــظ ـم ـت ـهــا فــي
ال ــراب ــع مــن نـيـســان امل ــاض ــي ،األمــانــة
ال ـعــامــة لـلـمـجـلــس ول ـج ـنــة األش ـغ ــال
الـ ـع ــام ــة والـ ـنـ ـق ــل والـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه.
امل ـق ــررات الـسـتــة أصـبـحــت أرب ـعــة في
ال ـخ ـبــر امل ـن ـش ــور .ه ـك ــذا ض ــاع الـبـنــد
ال ــرق ــم  5ح ــول «دراسـ ـ ــة ب ــدائ ــل ملـيــاه
بيروت وجبل لبنان» ،والبند الرقم
 6ح ــول «دراس ـ ــة م ـقــارنــة ب ــن إقــامــة
س ـ ّـد وإن ـش ــاء مـحـمـ ّـيــة طـبـيـعـ ّـيــة على

ك ــاف ــة املـ ـسـ ـت ــوي ــات» .أسـ ـب ــاب ح ــذف
البندين من موقع املجلس ،يعزوها
بعض مــن حـضــروا الـنــدوة إلــى أنها
«أضيفت في األساس إحراجًا ،لكنها
ف ــي ال ــواق ــع غـيــر مـنـطـقـ ّـيــة ووضـعــت
ً
بـطـلــب مـمــن ت ـقــاضــوا أم ـ ــواال طائلة
مـ ــن اسـ ـتـ ـم ــاك ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـد»! غـ ـي ــر أن
التوصيات األربــع املنشورة ،إضافة
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــوص ـ ـي ـ ـتـ ــن امل ـ ـحـ ــذوف ـ ـتـ ــن،
ّ
ّ
بيئيني متابعني للملف
بينت وفــق
«م ـخــاطــر إن ـش ــاء ال ـســد ع ـلــى البيئة
وال ـ ـس ـ ــام ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة» ،خ ـص ــوص ــا
ال ـب ـن ــدي ــن ال ـث ــان ــي والـ ـث ــال ــث ال ـلــذيــن
أوصـ ـي ــا ب ــ«ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن األض ـ ــرار
البيئية والصحية لألهالي والسكان

املحيطني بالسد» ،و«االلتزام بتنمية
القرى املحيطة والتي قد تتضرر».
مناسبة العودة إلى توصيات الندوة
بعد مــرور نحو شهر على انعقادها،
ع ـ ـ ــدم ت ـط ـب ـي ــق الـ ـبـ ـن ــد األول واأله ـ ـ ــم
ّ
امل ـت ـعــلــق ب ــ«ت ــزوي ــد ون ـش ــر ال ــدراس ــات
الجيولوجية واملــالـيــة تمهيدًا لحسم
مسألة الخطر الجيولوجي والزلزالي
واالنـ ـ ــزالقـ ـ ــات» .عـ ــدم ن ـشــر ال ــدراس ــات
حـتــى اآلن ،يـ ـ ّ
ـرده ال ـنــائــب زي ــاد أس ــود
ال ــذي حضر الجلسة إلــى أن «مجلس
ّ
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار لــم يتبلغ توصيات
اللجنة بشكل رسمي ،ولذلك سأتابع
املوضوع» .في حني أن خمسة ممثلني
ع ــن مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار كــانــوا

مجلس االنماء
واالعمار يمتنع
عن نشر الدراسات
الجيولوجية لحسم
مسألة الخطر الزلزالي

موجودين في الجلسة ،وهو ما يلفت
إل ـيــه ال ـنــائــب نــزيــه نـجــم رئ ـيــس لجنة
األش ـغ ــال الـنـيــابـيــة ،بــال ـقــول «مـجـلــس
اإلن ـم ــاء ك ــان م ــوج ــودًا مـعـنــا ،وعليهم
ن ـشــر ال ـ ــدراس ـ ــات ،ومـ ــع ذلـ ــك ســأتــابــع
املوضوع االثنني املقبل» ...بني متابعة
وأخـ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ــم ي ـن ـش ــر م ـج ـل ــس اإلنـ ـم ــاء
الدراسات حتى اآلن.
أسود يلفت إلى أن األضرار املذكورة في
التوصيات ترتبط بـ«مطالب األهالي
ب ـعــدم م ــرور الـشــاحـنــات خ ــال تنفيذ
األشغال داخــل القرى املحيطة بالسد
وتأثير الغبار والحفريات على املنازل
ّ
سيتم تــداركــه» .نــائــب جزين
وهــو مــا
ي ـخ ـت ـصــر االع ـ ـتـ ــراضـ ــات ع ـل ــى إن ـش ــاء

ال ـسـ ّـد وامل ـخــاطــر عـلــى الـبـيـئــة واآلث ــار
بــ«الـخـطــر الـجـيــولــوجــي وال ــزل ــزال ــي»،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه ي ـج ــري ال ـت ــوف ـي ــق بــن
خ ــاص ــات «دراسـ ـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور طــونــي
نـمــر (أس ـتــاذ مـســاعــد فــي عـلــم ال ــزالزل
والجيولوجيا في الجامعة األميركية)
ودراســة سابقة قديمة نسبيًا ّ
أعدتها
ش ــرك ــة م ــن ك ـ ــول ـ ــورادو وش ــرك ــة مــايــر
األمل ــانـ ـي ــة ح ـ ــول س ــد بـ ـس ــري ،إض ــاف ــة
إل ــى رأي الـخـبـيــر ال ـتــركــي (مصطفى
إرديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ـ ـضـ ــو امل ـ ـج ـ ـلـ ــس امل ـس ـت ـق ــل
مل ــراج ـع ــة ال ـت ـص ـم ـي ـمــات ال ـ ــذي يـشــرف
عـلــى م ـشــروع س ـ ّـد ب ـس ــري)» .إمكانية
ّ
الـتــراجــع عــن إنـشــاء الـسـ ّـد تــرتــب وفق
أسود «مسؤولية اتخاذ القرار من قبل

الحكومة اللبنانية ،ومصادقة مجلس
النواب على القانون ،وخضوع الدولة
ل ـشــروط تـصـحـيــح الــوضــع مــع البنك
الدولي ومنها تعديل االتفاق والتزام
الـحـكــومــة ب ــإع ــادة األمـ ــوال لــه وللبنك
اإلس ــام ــي» ،شــارحــا أن هــذه الخطوة
«بعد  4سنوات متأخرة بعدما جرى
استمالك العقارات وصــرف نحو 350
مليون دوالر».
ع ــدم ن ـشــر ال ــدراس ــات وف ــق تــوصـيــات
اللجنة ،أش ــار إلـيــه أيـضــا بـيــان سابق
ّ
لــ«الـحــركــة البيئية اللبنانية» ،مــذكـرًا
ب ـب ـعــض ال ـت ــوص ـي ــات األخـ ـ ــرى ومـنـهــا
«دراسة بدائل ملياه بيروت وجبل لبنان
في حال لم ّ
يتم إنشاء السد» ،وهو ما لم

يذكر في صيغة التوصيات الرسمية
علمًا أن ممثلني عــن الـحــركــة شــاركــوا
ف ــي ال ـ ـنـ ــدوة .ك ـمــا سـ ــأل ب ـي ــان الـحــركــة
«ع ــن جـ ّ
ـديــة الـتـعــاطــي مــع الـتــوصـيــات
ّ
ومـنـهـجـيــة الـعـمــل فــي قـضــايــا تتعلق
ب ـهــدر املـ ــال ال ـع ــام خ ـصــوصــا أن كلفة
ومئتي مليون
املـشــروع تقارب املليار
َ
دوالر» .ب ـيــان الـحــركــة لــم ي ـلــق أص ــداء
إيـجــابـيــة مــن بـعــض االخـتـصــاصـيــن،
إذ رأى ال ـه ـي ــدروج ـي ــول ــوج ــي سـمـيــر
زعاطيطي أن «هاجس الحركة مالحقة
توصيات ندوة مجلس النواب عن سد
بـســري ،فيما نضالنا مــع األهــالــي هو
رفــض تدمير السهل واستثمار املياه
الجوفية تحته».
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