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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
تحقيق المتهم بريء حتى تثبت إدانته ،لكن في حال تمنعت سلطة الوصاية عن اعطاء االذن بمالحقته ،فهذا
ّ
المتنية نموذجًا .في عام 2010
سيشجع على التمادي في ارتكاب مخالفاته .ما يحصل في بلدية ضهر الصوان
انتخب أهالي البلدة المهندس نصري ميالن رئيسًا لبلديتهم .بعد مضي ست سنوات وقبيل أشهر من االنتخابات
قضائية ّ
ّ
واالختيارية المزعم إجراؤها في الثامن من أيار المقبلُ ،
ّ
ّ
ضده بجرم
تخرج إلى العلن شكاوى
البلدية
ّ
االختالس وهدر المال العام وارتكاب مخالفات ّ
ومالية
إدارية

اتهامات بالفساد في بلدية ضهر الصوان
فيفيان عقيقي
ّ
ّ
اللبنانية ،تنقسم
أغلبية املناطق
كما
ّ
ّ
البلدية ألبناء
االنتخابية
الحسابات
ّ
ّ
والحزبية.
العائلية
ضهر الصوان بني
َ
ت ـعـ ُّـد الـبـلــدة  850نــاخـبــا يـقـتــرع منهم
ّ
 650شخصًا .يشكل "الـتـيــار العوني"
ّ
ّ
بمعدل 225
االنتخابية األكبر
الكتلة
ّ
ص ــوت ــا ،يـلـيــه "ال ـك ـتــائــب" ب ـم ـعــدل 150
صــوتــا ،وم ــن ث ـ ّـم "الـ ـق ــوات" بـمـعـ ّـدل 50
صــوتــا ،إضــافــة إل ــى سـطــوة الـعــائــات
ّ
بحيث تشكل عائلتا ميالن ومعتوق
القسم األكبر من البلدة .في عام 2010
أخذت املعركة طابعًا قواتيًا  -عائليًا،
ون ـ ـجـ ــح ن ـ ـصـ ــري م ـ ـيـ ــان امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرب مــن
الــرئ ـيــس ام ـيــل ل ـحــود وتــرب ـطــه عــاقــة
جـ ـ ّـيـ ــدة ب ـ ــآل املـ ـ ـ ـ ّـر ،ب ــالـ ـف ــوز ب ــامل ـع ــرك ــة،
م ـن ـتــزعــا س ـب ـعــة م ـق ــاع ــد ف ـ ّـي املـجـلــس
البلدي من أصــل تسعة ،لكنه سرعان
ما خسر أحدهم (نائبه بولس القزي)
الــذي اصطف مع العضوين الفائزين
م ــن الــائ ـحــة امل ـنــاف ـســة (ســرك ـيــس بو
فرح وشربل لحود) حول ما اعتبروه
تجاوزات في عمل املجلس البلدي.
يستعرض معارضو رئـيــس البلدية،
وه ـ ــم ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ب ــول ــس ال ـق ــزي
وعـ ـض ــو الـ ـبـ ـل ــدي ــة س ــركـ ـي ــس ب ــوف ــرح
والـ ـعـ ـض ــو الـ ـس ــاب ــق ش ــرب ــل م ـع ـت ــوق،
ل ــ"األخ ـب ــار" مـجـمــوعــة مـ ّـمــا وصـفــوهــا
بـ ــ"مـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ـ ـ ّ
ـري ـ ـ ــس" .ب ـ ــدأ م ـي ــان
ّ
عـ ـه ــده ط ــارح ــا فـ ـك ــرة شـ ـ ــراء م ــول ــدات
ـاصــة بــالـبـلـ ّ
طــاقــة خ ـ ّ
ـديــة وس ــرع ــان ما
ّ
بـ ـ ــدأت املـ ـشـ ـك ــات؛ اشـ ـت ــرى املـ ــولـ ــدات
ّ
البلدية بقيمة
وتمديداتها من حساب
 500م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة .أجـ ــرى
مناقصات شــرائـهــا وتركيبها خالفًا
لـلـقــانــون ،مــع مـتـعـ ّـهــد واح ــد (اب ــن عـ ّـم
أحد األعضاء) .رفض إدخال حسابات
ّ
امل ـ ــول ـ ــدات وت ـفــاص ـيــل تـشـغـيـلـهــا إلــى
ّ
ّ
سجل البلدية .ثم استتبعها بمشكلة
أخرى حول مستوصف "مار سركيس
وباخوس" الذي توقف العمل فيه منذ
ّ
واستمرت البلدية بصرف
عام ،2010
امل ــال ال ـع ـ ّ
ـام ل ـشــراء األدويـ ــة وتشغيله
من دون إدخــال عائداته إلــى صندوق
ّ
البلدية.

اختالس وتوطين الخلجان!
نـ ـص ــري مـ ـي ــان هـ ــو م ـه ـن ــدس يـعـمــل
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات .م ـن ــذ ت ــول ـي ــه م ـهـ ّـمــاتــه
بــدأت تظهر حــاالت الفوضى ،بحسب
امل ـع ــارض ــن أن ـف ـس ـهــم .ت ـب ـلــغ مـســاحــة
ال ـب ـلــدة ح ــوال ــى  3مـل ـيــون م ـتــر مـ ّ
ـربــع،
ّ
بيع منها حوالى  319ألــف متر مربع
لخليجيني حتى عــام  .2011وبحسب
آخر إحصاء أجــري بتكليف بلدي في
الـعــام نفسه ،تـبـ ّـن وج ــود  199وحــدة
س ـك ـنـ ّـيــة أله ــال ــي ال ـب ـل ــدة 634 ،وح ــدة
ّ
سكنية للبنانيني مــن خ ــارج الـبـلــدة،
ّ
 128وحدة سكنية لخليجيني ،وراهنًا
ه ـنــاك حــوالــى  32وح ــدة سـكـنـ ّـيــة قيد
اإلنشاء مباعة لخليجيني.
يتهم املعارضون رئيس البلدية بعدم
االس ـت ـجــابــة إل ــى طـلـبــاتـهــم ب ــاالط ــاع
عـلــى س ـجــات ال ـب ـلـ ّ
ـديــة وحـســابــاتـهــا.
ً
يـجــزمــون أنـهــا تخفي أوال :تلزيمات
ّ
تمت بمناقصات عرضت عبر الفاكس
أو ب ـصــورة الح ـقــة للعمل الـتـنـفـيــذي.
ثــان ـيــا :ص ــرف مـبــالــغ عـلــى مـســاعــدات
خ ـيـ ّ
ـريــة أله ـ ــداف ان ـت ـخــابـ ّـيــة م ــن دون
ّ
التقيد بأصول صرفها أو مناقشتها.
ث ــال ـث ــا :ال ـت ـع ــاق ــد م ــع إحـ ـ ــدى ش ــرك ــات
اإلح ـص ــاءات للقيام باستطالع حول
أداء ال ـب ـلــديــة قـبـيــل أش ـه ــر م ــن مــوعــد
االنتخابات .رابعًا :استعمال السلطة
ّ
شخصية خصوصًا
لخدمة مصالح

يقوم رئيس
البلدية بترخيص
مشاريع يكون
هو مهندسها
والمتعهد
ّ
فيها
(هيثم
الموسوي)

ف ــي م ــوض ــوع رخ ـ ــص ال ـب ـن ــاء بـحـيــث
يـ ـك ــون هـ ــو امل ـت ـع ـ ّـه ــد واملـ ـهـ ـن ــدس فــي
آن مـ ـع ــا .خ ــامـ ـس ــا :ت ـس ـج ـيــل ال ـه ـب ــات
ـدي ــة ف ــي س ـج ــات ال ـب ـل ـ ّ
ال ـن ـق ـ ّ
ـدي ــة عـلــى
ّ
أنها عينية ،من ضمنها هبة من مقيم
إماراتي بقيمة  40ألف دوالر أميركي
ع ـلــى دف ـع ـت ــن .س ــادس ــا :دف ــع فــواتـيــر
ّ
البلدية مــن دون وجــود
ملستشار فــي
عـقــد بــالـتـعــامــل مـعــه ،تعيني أكـثــر من
 6مـحــامــن لـصــالــح الـبـلـ ّ
ـديــة مــن دون
ال ـحــاجــة إل ــى ه ــذا الـ ـع ــدد ،وق ــد فــاقــت
القيمة املــدفــوعــة ألحــدهــم خ ــال سنة
واح ـ ـ ــدة  26م ـل ـي ــون و 630ألـ ــف ل ـيــرة
لـبـنــانـ ّـيــة .ص ــرف مـبــالــغ مـســح أراض ــي
من دون وجود تكليف رسمي بها.

ّرد ّ
الريس

ّ
"كل هذه االتهامات سببها الغيرة وهي
مـحــض سـخــافــات يطلقها الـعـضــوان
الـلــذان خرقا الالئحة" ،يــرد ميالن في
حــديـثــه ال ــى "األخ ـب ــار" ،و"ان ـض ـ ّـم لهما
ّ
الحـقــا نــائـبــه ال ــذي ك ــان يمتلك مــولـدًا
كـهــربــائـيــا وتـ ـض ـ ّـررت مـ ّصــالـحــه بعد
ّ
شراء املولدات التي تشغلها البلدية".
بإنجازاته "أنا مهندس،
يفاخر ميالن ّ
لـقــد صـ ّـمـمــت ون ــف ــذت م ـشــروعــا بلديًا
نموذجيًا ،حـ ّـولــت ضهر الـصــوان إلى
ّ
أجـمــل بـلــدات امل ــن .يحاربونني كلما
ّ
قدمت مشروعًا لخدمة البلدة .أغلقوا
مستوصف مــار سركيس وبــاخــوس،
الذي ّ
قدمنا له بقرارات ّ
بلدية األدوية
لخدمة ّ األهالي ،فافتتحنا مستوصفًا
آخر لكنهم يريدون معرفة املستفيدين
منه للضغط عليهم"ّ .أم ــا عــن اتهامه

بـ ـ ـع ـ ــدم إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ن ـ ـسـ ــخ عـ ـ ــن م ـح ــاض ــر
ّ
البلدية
الجلسات والقرارات وسجالت
لتبيان تسجيل الـهـبــات وغـيــرهــا من
الفواتير ّ
يرد ميالن" :هودي مساطيل!
ّ
يـجـهـلــون الـعـمــل ال ـب ـلــدي .ك ــل الـهـبــات
مـسـ ّـجـلــة (طـلـبــت "األخـ ـب ــار" الـحـصــول
عـلــى نـســخ عـنـهــا ،ووعــدنــا بإرسالها
ولكن لم ّ
يتم ذلك)".
ع ــن ال ـت ـلــزي ـمــات ،وتــرخ ـيــص مـشــاريــع
ّ
ّ
واملتعهد
عقارية يكون هو مهندسها
ّ
فيها يــرد" :هــل هناك من قانون يمنع
ّ
البلدية من أن يكون مهندسًا؟
رئيس
ُ
ال ــرخ ــص ت ـم ـنــح ب ـمــوجــب ك ـشــف فـنـ ّـي
صــادر عن اتحاد البلديات" .جــواب ال
يـ ّ
ـرد عـلــى فــرضـ ّـيــة اسـتـغــال السلطة،
ّ
فــا قــانــون يمنع رئـيــس بـلــديــة مــن أن
ّ
الشفافية
يـكــون مـهـنــدســا ،لـكــن مـبــدأ
ّ
ي ـف ــرض عـلـيــه أن ال يـسـتـغــل منصبه
ّ
شخصية ،مع اإلشــارة
خدمة ملصالح
إلى أن ميالن عضو في اتحاد بلديات
املنت.

ّ
القضائية
الرحلة

ّ
شهريًا تبلغ واردات املــولــدات حوالى
 70.000دوالر أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ب ـح ـســب
ُ ّ
ّ
امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــن .ك ـ ــل ـ ــف م ـ ــوظ ـ ــف ب ـل ــدي
ب ـج ـب ــاي ـت ـه ــا مـ ـق ــاب ــل حـ ـص ــول ــه ع ـلــى
رات ــب شـهــري وع ـمــولــةّ .
وج ــه بــو فــرح
ول ـحــود كـتــابــات ع ـ ّـدة لـلـحـصــول على
كشوف ومحاضر الجلسات وسجالت
ّ
امل ــول ــدات ومــداخ ـيــل املـسـتــوصــف ،من
دون نـتـيـجــة ،إل ــى أن ق ـ ّـدم ــوا شـكــوى
ّ
ضد ميالن وأعضاء معه امام النيابة
ّ
ّ
العامة املالية برئاسة القاضي دانــي

يتهم المعارضون
رئيس البلدية بإخفاء سجالت
ّ
البلدية وحساباتها
شبلي ،فصدر قرار باالدعاء عليه وفق
املــادة /373عقوبات في نيسان ،2015
ال ـتــي ت ـجـ ّـرمــه بــالـسـجــن ودفـ ــع غــرامــة
مــالـ ّـيــة إذا ث ـبــت إه ـمــالــه ف ــي وظـيـفـتــه
ال ـع ـ ّ
ـام ــة .ع ـنــدهــا ط ـلــب ال ـقــاضــي علي
ابراهيم إحالة الــدعــوى على القاضي
املنفرد الجزائي روني شحادة التخاذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــا ّن ــون ـ ّـيــة ،ب ـعــدمــا طلب
إذن مالحقة بـحــق مـيــان مــن محافظ
جبل لبنان لالشتباه بارتكابه جرمًا

جــزائ ـيــا ،وم ــا زال ــت املـحــاكـمــة ســاريــة.
ّ
مستمر بعمله؟
لكن ميالن

القرار ّ
مجمد في األدراج

إح ـ ـ ــال ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوى ع ـ ـلـ ــى الـ ـق ــاض ــي
ال ـج ــزائ ــي ،تــزام ـنــت م ــع ش ـكــوى لــدى
ّ
الداخلية
لجنة الـشـكــاوى فــي وزارة
برئاسة القاضي عمر حمزة ،بتهمة
ع ـق ــد ج ـل ـس ــات ل ـت ـمــريــر اخ ـت ــاس ــات
ّ
نقدية.
وســرقــة وفــواتـيــر وحـســابــات
اس ـت ـج ــوب خــال ـهــا رئ ـي ــس ال ـب ـلـ ّ
ـديــة
وعـ ـ ّـن عـلــى إث ــره ــا امل ـحــاســب هـشــام
ك ـبــار للتحقيق بـسـجــات الـبـلـ ّ
ـديــة،
فــأثـبــت االخ ـتــاس والـســرقــة والـهــدر
الـتــي ارتـبـكـهــا مـيــان بــالـتـعــاون مع
أمـ ـيـ ـن ــة سـ ـ ـ ـ ّـره سـ ـح ــر مـ ـعـ ـت ــوق ال ـت ــي

 25شكوى واعتراضًا
بعد ســت سـنــوات على فــوزه فــي االنتخابات ،هناك أكثر مــن  25شكوى
ّ
ّ
والبلديات والنيابة ّ
العامة
الداخلية
واعتراضًا بحق نصري ميالن في وزارة
ّ
املالية ولدى القائمقام واملحافظ ،من ضمنها دعوى بتهمة عقد جلسات رغم
صدور حكم من القاضي زياد أيوب حمل رقم  13207بتاريخ 2015/8/25
يمنعه من عقد أي جلسة للبت بمواضيع لها عالقة بصرف األمــوال قبل
مناقشة الحساب القطعي لعامي  2014 - 2013والتصديق عليه .شكوى
ّ
أخرى لدى املحافظ لكف يده عن العمل البلدي .طعن أمام مجلس شورى
الدولة ملخالفته القانون البلدي وعقد جلسة قطع حساب  2013برئاسته
وتغييب نائبه الذي ّ
ينص القانون على ضرورة وجوده لترؤس الجلسة.

