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شهرية مجانية تعنى بشؤون الناس

جان بيار
جبارة:

َ
"ش َّي ُ
بتن"

جان بيار جبارة:
ُ
ُ
ُ
أنجزت
أردت...
جئت...
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بلدية قرنة
ال يخفي رئيس
ّ
شهوان عين عار بيت الككو
والحبوس المهندس جان
بيار جبارة فخره بما ّ
حققه.
أدخل جبارة "نفسًا" جديدًا
على العمل البلدي حمله
معه من القطاع الخاص.
البلدية كما يدير
أدار
ّ
مكتبه الهندسي ،ساعيًا
الى تجاوز الروتين اإلداري،
والحد من
قدر اإلمكان،
ّ
الهدر من دون أن يعني
ذلك تجميع المال بل صرفه
على اإلنماء وعلى النشاط
االجتماعي ،الذي يعتبر من
صلب العمل البلدي.
في هذا الحوار مع جان
بيار جبارة نكتشف ما
يومياته
أنجز وندخل الى
ّ
في
نجح
كشخص
ٍ
مهمته ،ومعه فريق عمل
ّ
بغالبيته ونشيط
شاب
ّ
ومتجانس.
ما هي أبرز المشاريع التي نفّ ذتها
البلدية في األشهر األخيرة؟
ّ

بلدية قرنة شهوان
رئيس ّ
عين عار بيت الككو والحبوس

جان بيار جبارة

و"ش َّي ْب ُتن"
همنا جمع الناس...
ِ
ّ

من �أبرز امل�شاريع التي نفّذناها الطرقات
الداخل ّية يف الب ّيا�ضة وهي م�ستمرّة� ،شارعاً
بعد �آخر ،وت�شمل البنى التحت ّية وتو�سيع
الطريق وتزفيتها و�إن�شاء �أر�صفة .كما نعمل
على تنفيذ الطرقات الداخلية يف قرنة
�شهوان ،علماً �أ ّن الطرقات الداخل ّية ننفّذها
وفق املعايري املعتمدة يف تنفيذ الطرقات
الدول ّية .و�سبق �أن نفّذنا مدخل عني عار،
وهو م�رشوع قدمي ت�أخّ ر ب�سبب بع�ض
امل�شاكل
كما عملنا على ا�ستكمال م�رشوع �إنارة
النطاق البلدي بالطاقة ال�شم�س ّية ،عرب
 100عامود ،بالتعاون مع وزارة الطاقة
واملياه ،وهو م�رشوع رائد يجب �أن ُيع ّمم
على �سائر املناطق اللبنان ّية .ومن �أولو ّيات

ّ
شق
أحبذ
ال ّ
الطرقات ّ
ألن ذلك
عمران
يؤدي الى
ّ
ٍ
إضافي
البلد ّية االهتمام بالت�شجري وزراعة الورود
و�صيانتها ،على الرغم من ال�صعوبات
الناجتة عن عدم توفّر املياه ب�شكلٍ دائم.
شق طرقات جديدة؟
هل تسعون الى ّ

ال �أح ّبذ �ش ّق الطرقات أل ّن ذلك ي ؤ� ّدي اىل
عمران �إ�ضايف ،وهو ما �أف�ضّ ل جتنّبه،
ٍ

خ�صو�صاً �أ ّن النطاق البلدي ي�ض ّم حال ّياً
حوايل � 30ألف ن�سمة ،وي�شهد زيادة �سنو ّية
حلوايل مئتي م�سكن.
للبلدية؟
ماذا عن الوضع المالي
ّ
حني انتخبنا كان يف ح�ساب البلد ّية 8
مليارات لرية� ،أما اليوم ففيه حواىل 12

مليارا ً ،على الرغم من امل�شاريع التي
نفّذناها.

هل يعود ذلك الى رفع قيمة الرسوم
البلدية؟
ّ

عمدنا اىل تطبيق القانون يف هذا املجال
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لي�س �إال ،ونظرنا يف االعرتا�ضات التي
مت تقدميها ،علماً �أ ّن الر�سوم القدمية مل
ّ
تتغي �إال وفق ن�سبة �ضئيلة يتيح بها
ّ
القانون .و�ضعنا املايل ج ّيد حال ّياً،
على الرغم من �أ ّن الغالب ّية ال�ساحقة من
الر�سوم تطاول م�ساكن ولي�س م� ّؤ�س�سات
جتار ّية ،وانعك�س الأمر على العمل
الإمنائي ،حيث و�صلنا م�رصوفنا ال�سنوي
اىل حواىل  4مليون دوالر يف ال�سنة.
علماً �أنّنا فر�ضنا �أي�ضاً �رشوطاً قا�سية
على امل�ستثمرين يف املنطقة ،حلمايتها
من غزو الباطون لها.
هل تحلمون بتحويل المنطقة الى
رابية أخرى؟

ال ميكننا �أن نحقّق ذلك� ،إال �أنّنا نعمل على
حت�سني منطقتنا وحمايتها من الفو�ضى
وجتميلها قدر االمكان ،ونحتاج اىل �سنوات
�إ�ضاف ّية من العمل لكي ن�صل اىل وقتٍ
ينح�رص فيه اهتمامنا بالكمال ّيات فقط.
تحرصون على االعتناء بالشأن
حد تلقون تجاوبًا من
أي ّ
الثقافي ،فإلى ّ
الناس في هذا المجال؟

يبقى الن�شاط الثقايف هو اال�صعب يف

العمل البلدي ،ولذلك يجب �أن جنمع دوماً
بني الثقافة والرتفيه لكي ننجح ،وقد
اختربنا هذا االمر يف حفل الفنان زياد
الرحباين الذي كان ناجحاً �أىل ح ٍّد بعيد.
�أما الن�شاطات الأخرى ،مثل توقيع الكتب
مثالً ،فال تنجح ،علماً �أنّنا نواجه �صعوبة
يف جذب النا�س اىل مكتبة الأ�ستاذ فار�س
الزغبي يف قرنة �شهوان ،وهي من �أغنى
املكتبات اللبنان ّية.
تتميز عين عار بساحتها ،فهل من
ّ
مخصصة لها؟
مشاريع
ّ

نعمل على ت�أهيل هذه ال�ساحة الرتاث ّية
املم ّيزة ،عرب ا�ستبدال الزفت على الطريق
املحاذية لها باحلجارة ،وتخ�صي�ص مواقع
للم�شاة ،وحت�ضريها لتكون �ساحة مالئمة
ال�ستقبال املنا�سبات املختلفة ،علماً �أنّنا ال
يهمنا �أن ننظّم مهرجانات فن ّية ت�ستقبل
االالف من خارج املنطقة ،بل يه ّمنا تنظيم
ن�شاطات ت�ستهدف �أبناء املنطقة ح�رصا ً،
مثل الن�شاطات البيئ ّية والرتاث ّية.
لماذا تمنحون
االجتماعية؟
ّ

أولوي ًة
ّ

للخدمة

يتم ّيز النطاق البلدي بوجود مدار�س

مرموقة فيه ،ولذلك نتعاون مع هذه
املدار�س يف �إطار اخلدمة االجتماع ّية ،كما
مع املجتمع املدين ،خ�صو�صاً على �صعيد
النفايات ،حتى قبل بدء الأزمة الأخرية
بكثري.
ما يه ّمنا ،يف ال�ش�أن االجتماعي ،هو ت�أمني
خ�ص�صنا،
م�ساحات للقاء النا�س وتوا�صلهاّ .
مثالً ،طريقاً للم�شاة ا�ستقطبت النا�س من
خمتلف الأعمار ،وهو �أمر مه ّم لأنّها حت ّولت
اىل م�ساحة يلتقي فيها النا�س بطريقة
م�ستدامة ال يقت�رص على ن�شاط ي�ستمرّ
�ساعات قليلة.
كما بات للبلد ّية تقليد �صباح ك ّل يوم
�صباحي
�سبت ،حيث نلتقي على فطو ٍر
ّ
جامع يف مقرّ البلد ّية ونتبادل احلديث
ي�صب يف م�صلحة نطاق بلد ّيتنا.
ونفكّر مبا ّ
�إذ يه ّمنا �أال ينظر النا�س اىل البلد ّية وك�أنّها
�إدارة ر�سم ّية بل �أن تكون ج�سماً يحيط
مبختلف جوانب حياة النا�س ،وحينها
نكون و�صلنا اىل هدفنا وجنحنا يف مه ّمتنا
�أكرث من تنفيذ � ّأي م�رشوع �أو من �أ�شغال
ال�صيانة التي باتت لها �آل ّية عمل وا�ضحة
ال حتتاج اىل جه ٍد كبري.

يوم في حياة
ٌ
جان بيار جبارة
ي�ستيقظ جان بيار جبارة باكرا ً ،وي�صل اىل
البلد ّية عند ال�ساعة ال�سابعة والربع� ،أي
قبل الدوام الر�سمي .يتابع ،حتى ال�ساعة
الثامنة ،برنامج عمل فرق ال�صيانة
والأ�شغال ويطّلع على بع�ض الأمور الإدار ّية.
تبد�أ اجتماعاته وا�ستقباالته عند ال�ساعة
الثامنة وت�ستمرّ حتى العا�رشة .يغادر
بعدها ،يف غالب الأحيان ،اىل مكتب
الهند�سة املعمار ّية الذي يديره� ،أو يزور
احتاد بلديات املنت وبع�ض الإدارات
الر�سم ّية ملتابعة بع�ض حاجات النا�س.
يخ�ص�ص جبارة بعد ظهر يو َمي الثالثاء
ّ
واجلمعة لتدري�س الهند�سة املعمار ّية يف
جامعة الروح القد�س يف الك�سليك.
يخ�ص�ص يو َمي الإثنني واخلمي�س
كما
ّ
ملمار�سة الريا�ضة.
مل يعد ميلك جان بيار جبارة وقتاً طويالً
ملمار�سة هواياته ،ويف طليعتها قيادة

الد ّراجة النار ّية والقراءة .يقول �إ ّن �أوالده
الثالثة باتوا يعملون ،واثنان منهم خارج
لبنان ،ما يعني �أنّهم لي�سوا بحاجة كثريا ً
اىل ح�ضوره معهم� ،إال �أ ّن العمل البلدي

هو الذي يطغى ،من ناحية الوقت ،على
ما عداه من �أعمال ون�شاطات ويرافقه
طيلة �ساعات اليوم ولو مل يكن موجودا ً
يف البلد ّية.

حاليًا مع ملف
كيف تتعاملون
ّ
النفايات؟
نتعامل مع �رشكة "�سوكلني" ،مع الرتكيز

على الفرز من امل�صدر ،وهناك ن�سبة
جتاوب كبرية على هذا ال�صعيد .منلك
�أفكارا ً ملركز ّية �إدارة هذا امللف� ،إال �أنّه يجب
توفّر قانون ت�رشّعه الدولة قبل ذلك� ،إذ �أ ّن
القوانني احلال ّية ال تتيح لنا �رصف الأموال
على النفايات.
حين ك ّنا نتأمل صورك حين وصلت
للمرة األولى قبل
البلدية
الى رئاسة
ّ
ّ
أن شعرك
ّ
ست سنوات ونصف الحظنا ّ
أما اآلن فبات يطغى
كان اسود اللونّ ،
"شيبوك"؟
الشيب عليه ،فهل
ّ

�شَ يبي �سببه العمر فقط ،ولكن ،يف احلقيقة،
�أنا من "�ش ّيب" الآخرين..
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