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حوار

رئيس بلدّية قرنة شهوان 
عين عار بيت الككو والحبوس

جان بيار جبارة 
ْبُتن" هّمنا جمع الناس... و"ِشيَّ

قرنة  بلدّية  رئيس  يخفي  ال 
شهوان عين عار بيت الككو 
جان  المهندس  والحبوس 
بيار جبارة فخره بما حّققه. 
جديدًا  "نفسًا"  جبارة  أدخل 
حمله  البلدي  العمل  على 
الخاص.  القطاع  من  معه 
يدير  كما  البلدّية  أدار 
ساعيًا  الهندسي،  مكتبه 
اإلداري،  الروتين  الى تجاوز 
من  والحّد  اإلمكان،  قدر 
يعني  أن  دون  من  الهدر 
ذلك تجميع المال بل صرفه 
على اإلنماء وعلى النشاط 
االجتماعي، الذي يعتبر من 

صلب العمل البلدي.
جان  مع  الحوار  هذا  في 
ما  نكتشف  جبارة  بيار 
يومّياته  الى  وندخل  أنجز 
في  نجح  كشخٍص 
عمل  فريق  ومعه  مهّمته، 
ونشيط  بغالبّيته  شاب 

ومتجانس.

نّفذتها  التي  المشاريع  أبرز  هي  ما 
البلدّية في األشهر األخيرة؟

الطرقات  نّفذناها  التي  امل�شاريع  اأبرز  من 
الداخلّية يف البّيا�شة وهي م�شتمرّة، �شارعاً 
بعد اآخر، وت�شمل البنى التحتّية وتو�شيع 
الطريق وتزفيتها واإن�شاء اأر�شفة. كما نعمل 
قرنة  يف  الداخلية  الطرقات  تنفيذ  على 
�شهوان، علماً اأّن الطرقات الداخلّية ننّفذها 
وفق املعايري املعتمدة يف تنفيذ الطرقات 
اأن نّفذنا مدخل عني عار،  الدولّية. و�شبق 
بع�ض  ب�شبب  تاأّخر  قدمي  م�رشوع  وهو 

امل�شاكل
اإنارة  م�رشوع  ا�شتكمال  على  عملنا  كما 
عرب  ال�شم�شّية،  بالطاقة  البلدي  النطاق 
الطاقة  وزارة  مع  بالتعاون  عامود،   100
ُيعّمم  اأن  واملياه، وهو م�رشوع رائد يجب 
على �شائر املناطق اللبنانّية. ومن اأولوّيات 

البلدّية االهتمام بالت�شجري وزراعة الورود 
ال�شعوبات  من  الرغم  على  و�شيانتها، 

الناجتة عن عدم توّفر املياه ب�شكٍل دائم. 

هل تسعون الى شّق طرقات جديدة؟ 
اىل  يوؤّدي  ذلك  الأّن  الطرقات  �شّق  اأحّبذ  ال 
جتّنبه،  اأف�ّشل  ما  وهو  اإ�شايف،  عمراٍن 

ال أحّبذ شّق 
الطرقات ألّن ذلك 
يؤّدي الى عمراٍن 

إضافي

حالّياً  ي�شّم  البلدي  النطاق  اأّن  خ�شو�شاً 
حوايل 30 األف ن�شمة، وي�شهد زيادة �شنوّية 

حلوايل مئتي م�شكن.

ماذا عن الوضع المالي للبلدّية؟
 8 البلدّية  ح�شاب  يف  كان  انتخبنا  حني 
 12 حواىل  ففيه  اليوم  اأما  لرية،  مليارات 
التي  امل�شاريع  من  الرغم  على  ملياراً، 

نّفذناها.

الرسوم  قيمة  رفع  الى  ذلك  يعود  هل 
البلدّية؟

عمدنا اىل تطبيق القانون يف هذا املجال 
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على الغالف

التي  االعرتا�شات  يف  ونظرنا  اإال،  لي�ض 
اأّن الر�شوم القدمية مل  مّت تقدميها، علماً 
بها  يتيح  �شئيلة  ن�شبة  وفق  اإال  تتغرّي 
حالّياً،  جّيد  املايل  و�شعنا  القانون. 
على الرغم من اأّن الغالبّية ال�شاحقة من 
الر�شوم تطاول م�شاكن ولي�ض موؤ�ّش�شات 
العمل  على  االأمر  وانعك�ض  جتارّية، 
االإمنائي، حيث و�شلنا م�رشوفنا ال�شنوي 
ال�شنة.  يف  دوالر  مليون   4 حواىل  اىل 
قا�شية  �رشوطاً  اأي�شاً  فر�شنا  اأّننا  علماً 
على امل�شتثمرين يف املنطقة، حلمايتها 

من غزو الباطون لها.

الى  المنطقة  بتحويل  تحلمون  هل 
رابية أخرى؟

ال ميكننا اأن نحّقق ذلك، اإال اأّننا نعمل على 
الفو�شى  من  وحمايتها  منطقتنا  حت�شني 
وجتميلها قدر االمكان، ونحتاج اىل �شنوات 
وقٍت  اىل  ن�شل  لكي  العمل  من  اإ�شافّية 

ينح�رش فيه اهتمامنا بالكمالّيات فقط.

بالشأن  االعتناء  على  تحرصون 
الثقافي، فإلى أّي حّد تلقون تجاوبًا من 

الناس في هذا المجال؟ 
يف  اال�شعب  هو  الثقايف  الن�شاط  يبقى 

العمل البلدي، ولذلك يجب اأن جنمع دوماً 
وقد  ننجح،  لكي  والرتفيه  الثقافة  بني 
زياد  الفنان  حفل  يف  االمر  هذا  اختربنا 
اأىل حدٍّ بعيد.  الذي كان ناجحاً  الرحباين 
الكتب  االأخرى، مثل توقيع  الن�شاطات  اأما 
مثالً، فال تنجح، علماً اأّننا نواجه �شعوبة 
يف جذب النا�ض اىل مكتبة االأ�شتاذ فار�ض 
اأغنى  من  وهي  �شهوان،  قرنة  يف  الزغبي 

املكتبات اللبنانّية.

من  فهل  بساحتها،  عار  عين  تتمّيز 
مشاريع مخّصصة لها؟

الرتاثّية  ال�شاحة  هذه  تاأهيل  على  نعمل 
الطريق  الزفت على  ا�شتبدال  املمّيزة، عرب 
املحاذية لها باحلجارة، وتخ�شي�ض مواقع 
للم�شاة، وحت�شريها لتكون �شاحة مالئمة 
ال�شتقبال املنا�شبات املختلفة، علماً اأّننا ال 
ت�شتقبل  فنّية  مهرجانات  ننّظم  اأن  يهمنا 
االالف من خارج املنطقة، بل يهّمنا تنظيم 
ح�رشاً،  املنطقة  اأبناء  ت�شتهدف  ن�شاطات 

مثل الن�شاطات البيئّية والرتاثّية. 

للخدمة  أولوّيًة  تمنحون  لماذا 
االجتماعّية؟

مدار�ض  بوجود  البلدي  النطاق  يتمّيز 

هذه  مع  نتعاون  ولذلك  فيه،  مرموقة 
املدار�ض يف اإطار اخلدمة االجتماعّية، كما 
مع املجتمع املدين، خ�شو�شاً على �شعيد 
االأخرية  االأزمة  بدء  قبل  حتى  النفايات، 

بكثري. 
ما يهّمنا، يف ال�شاأن االجتماعي، هو تاأمني 
م�شاحات للقاء النا�ض وتوا�شلها. خ�ّش�شنا، 
النا�ض من  ا�شتقطبت  للم�شاة  مثالً، طريقاً 
خمتلف االأعمار، وهو اأمر مهّم الأّنها حتّولت 
بطريقة  النا�ض  فيها  يلتقي  م�شاحة  اىل 
ي�شتمرّ  ن�شاط  على  يقت�رش  ال  م�شتدامة 

�شاعات قليلة.
يوم  كّل  �شباح  تقليد  للبلدّية  بات  كما 
�شباحّي  فطوٍر  على  نلتقي  حيث  �شبت، 
احلديث  ونتبادل  البلدّية  مقرّ  يف  جامع 
ونفّكر مبا ي�شّب يف م�شلحة نطاق بلدّيتنا. 
اإذ يهّمنا اأال ينظر النا�ض اىل البلدّية وكاأّنها 
يحيط  ج�شماً  تكون  اأن  بل  ر�شمّية  اإدارة 
وحينها  النا�ض،  حياة  جوانب  مبختلف 
نكون و�شلنا اىل هدفنا وجنحنا يف مهّمتنا 
اأ�شغال  من  اأو  م�رشوع  اأّي  تنفيذ  من  اأكرث 
ال�شيانة التي باتت لها اآلّية عمل وا�شحة 

ال حتتاج اىل جهٍد كبري.

ملف  مع  حالّيًا  تتعاملون  كيف 
النفايات؟

نتعامل مع �رشكة "�شوكلني"، مع الرتكيز 
ن�شبة  وهناك  امل�شدر،  من  الفرز  على 
منلك  ال�شعيد.  هذا  على  كبرية  جتاوب 
اأفكاراً ملركزّية اإدارة هذا امللف، اإال اأّنه يجب 
توّفر قانون ت�رشّعه الدولة قبل ذلك، اإذ اأّن 
القوانني احلالّية ال تتيح لنا �رشف االأموال 

على النفايات.

وصلت  حين  صورك  نتأمل  كّنا  حين 
قبل  األولى  للمّرة  البلدّية  رئاسة  الى 
سّت سنوات ونصف الحظنا أّن شعرك 
كان اسود اللون، أّما اآلن فبات يطغى 

الشيب عليه، فهل "شّيبوك"؟
�َشيبي �شببه العمر فقط، ولكن، يف احلقيقة، 

اأنا من "�شّيب" االآخرين..

ي�شتيقظ جان بيار جبارة باكراً، وي�شل اىل 
اأي  والربع،  ال�شابعة  ال�شاعة  عند  البلدّية 
ال�شاعة  حتى  يتابع،  الر�شمي.  الدوام  قبل 
ال�شيانة  فرق  عمل  برنامج  الثامنة، 
واالأ�شغال ويّطلع على بع�ض االأمور االإدارّية.

ال�شاعة  عند  وا�شتقباالته  اجتماعاته  تبداأ 
يغادر  العا�رشة.  حتى  وت�شتمرّ  الثامنة 
مكتب  اىل  االأحيان،  غالب  يف  بعدها، 
يزور  اأو  يديره،  الذي  املعمارّية  الهند�شة 
االإدارات  وبع�ض  املنت  بلديات  احتاد 

الر�شمّية ملتابعة بع�ض حاجات النا�ض.
الثالثاء  يوَمي  ظهر  بعد  جبارة  يخ�ّش�ض 
يف  املعمارّية  الهند�شة  لتدري�ض  واجلمعة 

جامعة الروح القد�ض يف الك�شليك.
واخلمي�ض  االإثنني  يوَمي  يخ�ّش�ض  كما 

ملمار�شة الريا�شة.
مل يعد ميلك جان بيار جبارة وقتاً طويالً 
قيادة  طليعتها  ويف  هواياته،  ملمار�شة 

يوٌم في حياة 
جان بيار جبارة

الدّراجة النارّية والقراءة.  يقول اإّن اأوالده 
الثالثة باتوا يعملون، واثنان منهم خارج 
لبنان، ما يعني اأّنهم لي�شوا بحاجة كثرياً 
البلدي  العمل  اأّن  اإال  معهم،  اىل ح�شوره 

الوقت، على  الذي يطغى، من ناحية  هو 
ويرافقه  ون�شاطات  اأعمال  من  عداه  ما 
طيلة �شاعات اليوم ولو مل يكن موجوداً 

يف البلدّية.
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