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ّ
بالل حمد زور محاضر المجلس البلدي
تقرير

يبدو أن مخالفة القانون
كانت «هواية» مارسها رئيس
بلدية بيروت السابق بالل حمد
طوال فترة واليته .جديد
الرجل وثائق تكشف تزوير
أحد محاضر جلسات المجلس
البلدي ،حيث قرر ،من دون
مشاورة أعضاء مجلسه ،إعطاء
منحة دراسية لنجل أحد أعضاء
البلدي ،من ضمن
مجلسه ّ
اتفاق موقع مع الجامعة
اللبنانية ـ ـ األميركية

ي ـس ـت ـع ـم ـلــه سـ ـ ــوى م ــوظـ ـف ــي ال ـج ــام ـع ــة
وط ــاب ـه ــا ،وقـ ــد اس ـت ـخــدم ـتــه الـجــامـعــة
لتعزيز اإلجـ ــراءات األمنية حولها .ظل
هذا االتفاق ساريًا إلى حني انتهاء والية
ّ
ال ـعــريــس ،قـبــل أن يـتـســلــم حـمــد رئــاســة
الـبـلــديــة ،ويـشـتــرط على الـجــامـعــة ،عند
تجديد «العقد» ،أن يكون للبلدية مقابل
عن هذا التنازل .وبالفعل كان له ما أراد،
إذ وافقت الجامعة على تقديم أربع منح
دراس ـيــة كــامـلــة ألرب ـعــة ط ــاب مــن أبـنــاء
ب ـي ــروت س ـنــويــا ،وملـ ــدة  16ع ــام ــا ،ويـتــم
اخ ـت ـيــار ال ـط ــاب بـتــوصـيــة ص ـ ــادرة عن
املجلس البلدي وفقًا للشروط املطلوبة،
والـ ـ ـت ـ ــي حـ ــددت ـ ـهـ ــا ف ـ ــي م ـ ــا بـ ـع ــد ل ـج ـنــة
الشباب والرياضة في البلدية ،وأبرزها

أن «ي ـك ــون ال ـطــالــب مـقـيـمــا ف ــي ب ـيــروت،
ّ
ومتفوقًا في دراسته ،وأوضاعه املادية
ال تـسـمــح ل ــه ب ــأن يـلـتـحــق بــالـجــامـعــات
ال ـخ ــاص ــة» .بـقـيــت ه ــذه الـ ـش ــروط حـبـرًا
على ورق ،وأعـطـيــت املـنــح وفـقــا للعرف
اللبناني القائم على الـتــوازن الطائفي،
َ
َ
ّ
وطالبني
طالبني مسلمني
فقسمت على
م ـس ـي ـح ـيــن .م ــع ك ــل ع ـ ــام ك ـ ــان االتـ ـف ــاق
يتجدد من دون عوائق ،قبل أن يتدخل
ع ـضــو ال ـب ـلــديــة ال ـس ــاب ــق م ـن ـيــب نــاصــر
ال ــدي ــن (املـ ـحـ ـس ــوب ع ـل ــى ال ـن ــائ ــب ول ـيــد
جـنـبــاط) ُم ـص ـ ّـرًا عـلــى أن ت ـكــون إحــدى
املنح من ّ
حصة طالب درزي .حينها لم
يعترض أحــد مــن األع ـضــاء على طلبه،
وطلبوا منه خالل الجلسة تقديم أوراق

ظن حمد أنه بانتهاء عهده ُ
سيغلق الباب على مخالفات ارتكبها (هيثم الموسوي)

ميسم رزق
يقول املثل «يذهب الحكيم وتبقى كتبه،
ويذهب العقل ويبقى أث ــره» ،أمــا رئيس
بـلــديــة ب ـيــروت الـســابــق ب ــال حـمــد حني
ي ــذه ــب ف ــا ي ـب ـقــى إال «تـ ـج ــاوزات ــه غـيــر
ال ـق ــان ــون ـي ــة» .رب ـم ــا ظ ــن ح ـمــد وال ـفــريــق
الـ ـ ــذي ي ـق ــف خ ـل ـفــه أن ـ ــه ب ــان ـت ـه ــاء ع ـهــده
ُ
سيغلق الباب على الكثير من املخالفات
التي ارتكبها طــوال فترة ترؤسه بلدية
بـ ـي ــروت ،وأن ـ ــه بـتـعـيــن رئ ـي ــس الـبـلــديــة
ال ـجــديــد ج ـمــال عـيـتــانــي «ع ـفــا ال ـلــه عما
مضى» .لكن على ما يبدو ستبقى لعنة
ب ـي ــروت تــاحــق ال ــرج ــل وتـفـضــح «س ــوء
أمانته» ،واستخدام صالحياته لتمرير
بـعــض مــا يــريــده ب ـطــرق غـيــر مـشــروعــة،
حتى لــو اضـطــره ذلــك إلــى «الـتــزويــر في
أوراق رسمية» ،وهذا ما اكتشفه أعضاء
املجلس البلدي الحالي خــال اطالعهم
على ق ــرارات موضوعة فــي أمــانــة الـسـ ّـر.
ويـظـهــر ه ــذا ال ـتــزويــر جـلـيــا ف ــي وثــائــق
ح ـص ـلــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» ع ـل ــى ن ـس ــخ مـنـهــا.
فكيف بدأت القصة ومن هم أبطالها؟
م ـن ــذ أكـ ـث ــر م ــن ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،وخ ــال
تـ ـ ــرؤس ع ـب ــد امل ـن ـع ــم الـ ـع ــري ــس لـبـلــديــة
بيروت ،تنازلت األخيرة عن طريق عام
مالصق للجامعة اللبنانية ـ ـ األميركية
( )LAUفــي ب ـيــروت «لـ ــدواع أم ـن ـيــة» .لم
يكن لـهــذا الـتـنــازل ّ
أي ض ــرر ،خصوصًا
أن ال ـطــريــق مـ ــازم ملـبـنــى ال ـجــام ـعــة وال

القوات ّمستاءة
من الجميل :بسببه
«تجفل» القوى
السياسية من الكتائب

الـ ـف ــراغ ال ــرئ ــاس ــي بــدع ـمــه رئ ـيــس
تكتل التغيير واالص ــاح العماد
مـ ـيـ ـش ــال ع ـ ـ ـ ــونّ .
وردت مـ ـص ــادر
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات عـ ـل ــى
الـجـمـ ّـيــل «مـسـتـغــربــة ه ــذا ال ـكــام،
وأسـ ـف ــت ل ـه ــذا الـ ــوصـ ــف» .وقــالــت
لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن «ه ـ ــذه امل ــزاي ــدات
هــي السبب األس ــاس الــذي يجعل
القوى السياسية تجفل من حزب
الكتائب».

حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات سـ ـمـ ـي ــر ج ـع ـج ــع
بتشكيل آلية متابعة بني الطرفني
ع ـب ــر اخ ـت ـص ــاص ـي ــن ف ــي امل ـل ـف ــات
املطروحة.
وان ـط ـل ـقــت ه ــذه اآلل ـي ــة ف ــي الـعـمــل
فورًا .لكن أوساط القوات فوجئت
أمـ ـ ــس ب ـت ـص ــري ــح ل ـل ــرئ ـي ــس أم ــن
ال ـ ـج ـ ـمـ ـ ّـيـ ــل يـ ـنـ ـتـ ـق ــد ف ـ ـيـ ــه ج ـع ـج ــع
ويـ ـ ـح ـ ـ ّـمـ ـ ـل ـ ــه مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ت ـغ ـط ـي ــة

أمـ ـنـ ـي ــا ،ن ـف ــذ ال ـج ـي ــش ع ـل ــى م ــدى
ال ـ ـيـ ــومـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن «إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
أمـنـيــة ظــرفـيــة» فــي بـلــدة عــرســال،
على خلفية محاولة تصفية أحد
م ـخــات ـيــر ال ـب ـل ــدة م ـح ـمــد ع ـلــولــي،
وت ـ ـهـ ــديـ ــدات مـ ـب ــاش ــرة ب ـت ـص ـف ـيــة
رئـ ـ ـي ـ ــس ب ـ ـلـ ــديـ ــة عـ ـ ــرسـ ـ ــال ب ــاس ــل
الحجيري ،وعدد من أبناء البلدة
ومــن السوريني .اإلجــراء ات طالت
أحـ ـي ــاء ف ــي ع ــرس ــال ن ـفــذت ـهــا قــوة

توقيف ّ
ممرض أمير «النصرة»

كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،مـ ـن ــذ ف ـجــر
أول مــن أم ــس ،تـضـمـنــت دوري ــات
مؤللة وإقــامــة حــواجــز فــي كــل من
وادي ع ـط ــا وط ــري ــق «ال ـج ـ ّـم ــال ــة»
ووادي الـ ـحـ ـص ــن ،وعـ ـل ــى م ـقــربــة
م ــن ع ــدد م ــن مـخـيـمــات الـنــازحــن
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن .وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
أوق ـف ــت دوريـ ــة م ــن ال ـج ـيــش ،قــرب
م ـع ـبــر وادي ح ـم ـيــد ف ــي ع ــرس ــال،
الـ ـ ـس ـ ــوري ري ـ ـ ــاض شـ ـ ــرف ال ــدي ــن،
الــذي كــان برفقة املـهـ ّـرب اللبناني
ف .ب ،.وت ـب ـ ّـن أن الـجـيــش أوق ــف
شــرف الــديــن بـنـ ً
ـاء على معلومات
مسبقة ،ألنه يعمل ممرضًا مرافقًا
جرود
ألمير «جبهة النصرة» في ّ
عــرســال املحتلة ،أبــو مالك التلي.
ولـ ـفـ ـت ــت م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة إلـ ـ ــى أن
شــرف الدين درس الطب ،لكنه لم
يـكـمــل ال ــدراس ــة ،وأن ــه يـعـمــل على
تـطـبـيــب مـسـلـحــي «ال ـن ـص ــرة» في
الجرود.
(األخبار)

الطالب املعني شرط أن «يكون غير قادر
على تغطية نفقات دراسته».
وب ـع ــد ف ـت ــرة تـ ـق ـ ّـدم ن ــاص ــر ال ــدي ــن بــاســم

اكتشف أعضاء المجلس
الحالي عملية التزوير
على
خالل اطالعهم
أمانة السرّ
أوراق في

الطالب ريان توفيق شيا ،وخالل جلسة
عـ ـق ــدت فـ ــي  28ن ـي ـس ــان ( 2016ت ـغ ـ ّـي ــب
عنها نــاصــر ال ــدي ــن ،بسبب إش ـكــال بني
جنبالط والبلدية على خلفية مشروع
ك ــامـ ـي ــرات امل ــراقـ ـب ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت) ت ـقــرر
بــاإلجـمــاع التصديق (مــن خ ــارج جــدول
أعمال الجلسة) على الـقــرار البلدي رقم
 46القاضي باملوافقة على إعطاء منحة
دراسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـط ــال ــب ش ـ ّـي ــا فـ ــي ال ـجــام ـعــة
اللبنانية األمـيــركـيــة للسنة الجامعية
.2017 – 2016
ح ـتــى ه ـنــا ،كــانــت األم ـ ــور تـسـيــر بشكل
ع ــادي وال لـبــس فـيـهــا .أع ـضــاء املجلس
السابق كانوا يظنون ذلــك ،وال يعرفون
أن «املياه تسير من تحت أرجلهم» .لكن
عددًا من أعضاء املجلس الحالي وخالل
ّ
اطالعهم على أوراق متعلقة بملف املنح،
فــي أمــانــة سـ ّـر املجلس ،اكتشفوا عملية
تــزويــر تمثلت فــي كتاب رفعه حمد إلى
الجامعة طلب فيه إعطاء منحتني لعام
 2017 – 2016لـلـطــالـبــن ريـ ــان يــوســف
ّ
شيا ويوسف ناصر الدين (نجل العضو
ال ـب ـلــدي ال ـســابــق مـنـيــب نــاصــر ال ــدي ــن)،
وأرف ـ ــق ال ـك ـتــاب ب ــورق ــة قـ ــال فـيـهــا إنـهــا
«مقتطف مــن محضر جلسة  28نيسان
 ،2016ج ـ ــرى ف ـي ـهــا ت ـع ــدي ــل ال ـ ـقـ ــرار 46
وأضيف إليها اسم الطالب ناصر الدين،
ّ
ووقع عليها كل األعضاء» .لكن بالعودة
ّ
إلى محضر الجلسة املذكورة يتبي أن ال
تعديل حصل على القرار ،وأن األعضاء
ّ
وقـعــوا حصرًا على منحة الطالب ّ
شيا،
ّ
ما يؤكد أن حمد مرر اسم الطالب ناصر
الدين بقرار شخصي ،باالتفاق مع منيب
ناصر الدين ومن دون مشاورة األعضاء،
وحـ ــاول فــي كـتــابــه إي ـهــام الـجــامـعــة بــأن
اختيار ناصر الدين حصل باإلجماع.
ومــن غير املعروف حتى اآلن ما إذا كان
رئـيــس الـبـلــديــة الـحــالــي جـمــال عيتاني
ق ــد اط ـل ــع ع ـلــى األوراق ،أو م ــا إذا كــان
َ
أحــد األع ـضــاء قــد أعــلـمــه بــالـتــزويــر .لكن
بحسب معلومات «األخبار» ،طرح ملف
املنح في جلسة عقدها املجلس أخيرًا ،إال
أن عيتاني طلب تأجيل البحث بــه إلى
الجلسة املقبلة .فهل يصلح رئيس الئحة
الـبـيــارتــة مــا أفـســده سلفه فــي حــال أثــار
األعضاء هذا امللف ويوقف املنحة التي
قــرر حمد تجييرها لنجل منيب ناصر
الدين أم أن املوضوع سيمر مرور الكرام
ّ
وتتم لفلفته كما جرت العادة؟

ّ ّ
ّ
لبنانيو موريتانيا :حلو عنا

رغم أن عديد الجالية اللبنانية في موريتانيا ال يتجاوز  ٤٠٠شخص ،إال ّأن بعض هؤالء ّ
عبروا ـ في
اتصاالت مع «األخبار» ـ عن استيائهم واستنكارهم للتصريحات التي صدرت عن سياسيني في
لبنان ،في ما يتعلق بالوضع الصحي والبيئي في العاصمة املوريتانية نواكشوط .وأكد أبناء الجالية
ً
اللبنانية أن موريتانيا دولة شقيقة فعال للبنان ،لكونها ال تفرض سمات دخول على اللبنانيني .ورأوا
أن موريتانيا دولة نظيفة أكثر من لبنان الغارق في النفاياتّ .
وأن وضع السالمة الغذائية أفضل بأشواط
من لبنان ،بحيث نقل أحدهم أنه موجود في موريتانيا منذ عشرين عامًا ولم يسمع يومًا بدخول أحد
إلى املستشفى بسبب ّ
تسممه نتيجة الطعام الفاسد .وقال بعض أبناء الجالية اللبنانية« :إن السلطة
ّ
السياسية التي ّ
هجرتنا من لبنان ناوية تهجرنا من موريتانيا كمان» .وقد استدعت تصريحات
املسؤولني اللبنانيني حملة ضد الدولة اللبنانية من قبل موريتانيني على مواقع التواصل االجتماعي.
وكان السراي الحكومي قد اعتبر نواكشوط غير مالئمة صحيًا وبيئيًا إلقامة رئيس الحكومة تمام
سالم والوفد املرافق .ونقل وزير الصحة وائل بو فاعور عن مسؤولني في السراي أن «املفرزة ّ
السباقة
(من سرية الحرس الحكومي) قررت ّأن الوضع الصحي غير مالئم إلقامة الوفد اللبناني هناك».
وذكرت مصادر أمنية لـ«األخبار» ّأن دوائر السراي قررت ،منذ ما قبل وصول «املفرزة ّ
السباقة» إلى
موريتانيا ،أن فنادق نواكشوط غير مالئمة ملبيت الوفد اللبناني فيها .وكانت دوائر رئاسة الحكومة
تدفع باتجاه املبيت في الرباط ،ألسباب مجهولة».
(األخبار)

