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تحقيق

بعلبك ـ الهرمل

محافظة على الورق

«السفر» من القاع
إلى زحلة يحتاج إلى
يوم كامل نظرًا إلى
المسافة الطويلة
(األخبار)

استحدثت محافظة بعلبك الهرمل منذ 11
سنةّ ،
وعين محافظ لها منذ  9أشهر ،ولكنها لم
تنفصل عن محافظة البقاع حتى اليوم ،وما
زال أبناء المحافظة يحلمون بالالمركزية اإلدارية
التي تخفف عنهم المعاناة المالية والجسدية
التي يبذلونها مع كل معاملة ،في الوقت
الذي ال يبدو فيه أن الحلول ستكون قريبة ،نظرًا
إلى عوائق عديدة ،بحسب ما يردد المعنيون

رامح حمية
بـ ــاب ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــة سـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ــرة ونـ ـ ـظ ـ ــرات
اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــراب ،تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة
الـخـمـسـيـنـيــة أن ت ـجــد إج ــاب ــة عـلــى
سؤالها .أمــام إحــدى دوائــر األحــوال
الشخصية في البقاع الشمالي تقف
هذه املــرأة حائرة« :كيف بقولوا إنو
ب ـع ـل ـبــك ال ـه ــرم ــل صـ ـ ــارت م ـحــاف ـظــة،
ّ
وتعي إلها محافظ ،ولليوم ما فيني
صـ ـ ّـدق ع ـلــى إخ ـ ــراج ق ـيــد ب ــأي مـكــان
ب ـهــامل ـحــاف ـظــة ...يـعـنــي دخ ـل ـكــن شو
تغير؟ ّ
ّ
بدي أطرق مشوار على زحلة
ّ
حتى صدق إخراج القيد!».
م ـ ــن دون ج ـ ـ ـ ــدوى ت ـ ـسـ ــأل الـ ـسـ ـي ــدة
الـ ـبـ ـق ــاعـ ـي ــة ،فـ ـك ــل م ـ ــن ك ـ ــان حــول ـهــا
م ــن م ـخــات ـيــر وم ــوظ ـف ــن وأص ـح ــاب
م ـ ـعـ ــامـ ــات ال يـ ـمـ ـلـ ـك ــون اإلجـ ـ ــابـ ـ ــة،
وإنما يشاركونها تساؤالتها .أحد
مخاتير الهرمل اشار الى أن اإلفادات
التربوية ،والسجل العدلي ،واملعاينة
امليكانيكية وغيرها مــن املعامالت،
«ما فيك تحصل عليها إال من زحلة،
ويمكن نبقى هيك سنني طويلة قبل
ما نحصل على الالمركزية اإلداريــة
في محافظة بعلبك ـ الهرمل».
تتواصل األحــاديــث بشأن املحافظة
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تــأفــل فـيــه الـسـيــدة
عــائــدة إلــى منزلها ،تفكر فــي كيفية
تخصيص يوم آخر لتصديق إخراج
القيد البنها ،خصوصًا أن «السفر»

من القاع إلى زحلة «يحتاج إلى يوم
ك ــام ــل ،ن ـظ ـرًا إل ــى امل ـســافــة الـطــويـلــة
( 200كلم) وزحمة السير الخانقة في
ً
محلة الـفــرزل ـ الـكــرك ،وص ــوال حتى
دائرة األحوال الشخصية في املدينة.
الـ ـع ــبء امل ــال ــي والـ ـجـ ـس ــدي ،نـصـيــب
كــل صاحب معاملة إداري ــة مــن قرى
البقاع الشمالي .فاملحافظة املترامية
على مساحة جغرافية كبيرة (أكبر
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ،م ــن ال ـقــاع
وال ـق ـص ــر وال ـش ــواغ ـي ــر إلـ ــى ال ـهــرمــل
وجــرودهــا إلــى رأس بعلبك واللبوة
وبعض قــرى غــرب بعلبك وشرقها،
يـحـتــاج أهـلـهــا إل ــى التخطيط «ألــف
م ـ ّـرة» قبل ال ـشــروع فــي أيــة معاملة،
إداري ــة او أمنية أو عقارية أو حتى
إلجــراء معاينة ميكانيكية للسيارة
وتـسـجـيـلـهــا .ال يـنـكــر اب ـن ــاء الـبـقــاع
الـشـمــالــي اسـتـحــداث مـكــاتــب إداري ــة
خدماتية في الهرمل وبعض القرى
املـ ـج ــاورة ل ـهــا ،إال أن ت ـلــك امل ـكــاتــب،
بحسب ما يشرح املهندس محمود
شـ ـم ــص لـ ـ ـ ــ»األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ال ت ـت ـع ــدى
صالحياتها دور «ساعي بريد» بني
ال ـهــرمــل وب ـع ـل ـبــك وزحـ ـل ــة ،ك ـمــا هي
حال مكتب الضمان االجتماعي في
ســراي الهرمل ،ومكتب معاون أمني
السجل العقاري.
ّ
يصر رئيس بلدية الهرمل صبحي
صقر على «إي ــاء الـهــرمــل االهتمام
ال ـ ـكـ ــافـ ــي ،وإنـ ـص ــافـ ـه ــا ف ـ ــي ت ــوزي ــع

اإلدارات ف ــي م ـن ــاط ــق وس ـط ـي ــة فــي
املـ ـح ــافـ ـظ ــة ب ـ ـهـ ــدف ال ـت ـخ ـف ـي ــف عــن
كــاهــل أب ـنــاء املـنـطـقــة» ،م ـشــددًا على
أن ال ـهــرمــل ت ـح ـتــاج إل ــى اس ـت ـحــداث
«قـ ـل ــم شـ ـك ــوى ن ـي ــاب ــة ع ــام ــة (ن ــائ ــب
ع ــام اسـتـئـنــافــي) ،وســريــة درك (بما
فيها مفارز سير وطــوارئ) ،ومكتب
إرش ــاد تــربــوي ،ومتابعة العمل في
مـ ـش ــروع ــي سـ ــد الـ ـع ــاص ــي والـ ـض ــم
وال ـ ـفـ ــرز الـ ـل ــذي ــن ي ـن ـع ـش ــان املـنـطـقــة
اقتصاديًا وسياحيًا».
المحافظة ما إلها «عمارة»
ف ــي ع ــام  2003وب ـمــوجــب امل ــرس ــوم
رقـ ــم  522ت ــم اسـ ـتـ ـح ــداث مـحــافـظــة
بعلبك ـ الـهــرمــل .مـنــذ ذل ــك الـتــاريــخ
وال ـح ـل ــم يـ ـ ــراود أبـ ـن ــاء بـ ــاد بعلبك
ـ ال ـه ــرم ــل بـتـعـيــن م ـحــافــظ وفـصــل
امللفات عن محافظة البقاع ،ووضع
األط ــر الـقــانــونـيــة السـتـكـمــال هيكلة
سائر الــدوائــر بهدف االنتقال نحو
الالمركزية اإلداريــة .بعض اإلدارات
افتتحت مكاتب لها ،كاملال والعمل
والـ ــزراعـ ــة والـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة.
وبـ ـع ــد  11س ـن ــة تـ ــم ت ـع ـي ــن بـشـيــر
خ ـضــر مـحــافـظــا لـبـعـلـبــك ـ ال ـهــرمــل.
وب ـم ــا أنـ ــه ط ـ ــوال ت ـلــك ال ـس ـن ــوات لم
يتم توفير «عمارة» للمحافظة ،كان
لزامًا على املحافظ أن «ينحشر» في
مبنى ســراي بعلبك ،الــذي أكل عليه
الــدهــر وش ــرب مــن أي ــام العثمانيني
وت ـع ـ ّـرض الح ـت ــراق وال ـتــرم ـيــم أكـثــر
ّ
م ــن م ـ ـ ّـرة .حـ ــل امل ـح ــاف ــظ ف ــي مـكـتــب
ق ــائ ـم ـق ــام ب ـع ـل ـبــك س ــاب ـق ــا (ان ـت ـه ــت
صـ ــاح ـ ـيـ ــاتـ ــه حـ ـكـ ـم ــا ب ـ ـعـ ــد ت ـع ـيــن
املـحــافــظ) ،إلــى جانب سجن بعلبك
«غير املستوفي للشروط القانونية
وال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ــة» ،ومـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب امل ــالـ ـي ــة
وال ـع ـق ــاري ــة واألح ـ ـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة
والــوكــالــة الوطنية لــإعــام ،وجهاز
أم ــن الــدولــة وغــرفــة ح ــرس ال ـســراي.
عـلـمــا أن قـ ــرار اس ـت ـحــداث محافظة
بعلبك ـ الـهــرمــل تــرافــق مــع اإلش ــارة
إل ــى أن مـبـنــى ثـكـنــة غ ــورو امل ـجــاور
لـ ـقـ ـلـ ـع ــة بـ ـعـ ـلـ ـب ــك ،سـ ـيـ ـت ــم ت ــرم ـي ـم ــه
وت ــأهـ ـيـ ـل ــه بـ ـع ــد دف ـ ـ ــع ت ـع ــوي ـض ــات
لـلـعــائــات ال ـتــي نــزحــت ال ـيــه مــن تل
الــزع ـتــر ف ــي ال ـح ــرب األه ـل ـيــة .الـيــوم
يبدو أن موضوع مبنى ثكنة غورو
ق ــد «صـ ـ ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ـن ــه» ،بـحـســب
مــا يوضح محافظ بعلبك ـ الهرمل
ل ــ»األخ ـب ــار» ،اذ يعتبر أن الــوصــول
إلــى الثكنة «صـعــب» ،ناهيك عــن أن
امللف «شــائــك» ،والتعويضات التي
خصصت لــإخــاء ال تكفي بعدما
ارتفع عدد العائالت بداخله من 80

المحافظة المستحدثة
بال مقر خاص وهناك عوائق
أمام إخالء ثكنة غورو
عائلة إلى  ،300وتم تأجير غرف في
املبنى للنازحني السوريني ،بحسب
خضر.
خصص مجلس الوزراء  10مليارات
ليرة لتشييد سراي محافظة بعلبك ـ
الهرمل ،بحسب خضر ،إال أن املشكلة
تكمن حاليًا فــي املـكــان ال ــذي سيتم
تشييد الـســراي عليه .رئيس بلدية
بعلبك الــدكـتــور حمد حسن أوضــح
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أن امل ـس ــاع ــي ال ـقــدي ـمــة
ب ـش ــأن امل ـقــاي ـضــة م ــع وزارة ال ــدف ــاع
بـشــأن أحــد الـعـقــارات فــي محلة عني
ب ــورض ــاي ،م ــن أج ــل تـشـيـيــد س ــراي
للمحافظة عليها« ،بــاءت بالفشل»،
األمر الذي دفع بلدية بعلبك ووزير
الصناعة حسني الـحــاج حسن منذ
اس ــاب ـي ــع إلـ ــى زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر الـتــربـيــة
الياس بو صعب من أجــل املقايضة
ع ـلــى ع ـقــار كــانــت ب ـلــديــة بـعـلـبــك قد
وهبته للوزارة في سبعينيات القرن
املاضي ،والذي استغلت منه الوزارة
 15دونمًا ،وبقي ما يقارب  8دونمات
يمكن اعتمادها إلنشاء سراي ضخم
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة يـ ـض ــم م ـج ـم ـع ــا أم ـن ـيــا
وم ـكــاتــب لـســائــر اإلدارات ال ـعــامــة».
الرد من وزير التربية «لم يأت بعد»،

ما يعني أن املحافظة ستبقى خالل
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن دون سـ ـ ـ ــراي ،فــي
الوقت الذي تنتظر فيه بلدية بعلبك
انتقال اإلدارات إلــى مبنى الـســراي،
ومــن ضمنها نقل سجن بعلبك إلى
ّ
سيار الدرك عند مدخل املدينة (نال
اقـتــراح نقل سجن بعلبك إلــى سيار
درك بعلبك موافقة مبدئية من وزير
الداخلية نهاد املشنوق) ،كي تشرع
ف ــي تــأه ـيــل مـبـنــى الـ ـس ــراي الـحــالــي
وتعتمده مبنى للبلدية خصوصًا
وأن الـتـمــويــل م ـتــوافــر كـهـبــة بقيمة
م ـل ـي ــون ي ـ ــورو م ــن م ـك ـتــب ال ـت ـع ــاون
اإليطالي.
المحافظة والشغور في اإلدارات
ت ـع ـيــن م ـح ــاف ــظ ل ـب ـع ـل ـبــك ـ ال ـهــرمــل
انـ ـعـ ـك ــس ارت ـ ـيـ ــاحـ ــا ل ـ ــدى رؤوسـ ـ ـ ــاء
ب ـلــديــات املـنـطـقــة لـجـهــة «الـتـعــاطــي
على املستوى البلدي والـســرعــة في
ً
إن ـجــاز امل ـعــامــات الـبـلــديــة ،ب ــدال من
املراسالت التي كانت تنقل إلى مركز
محافظة البقاع في زحلة والتأخير
الــذي كــان يطاولها» بحسب رئيس
بـلــديــة بعلبك .لـكــن الــرجــل ال يخفي
أن اإلدارات الحكومية في املحافظة
«مــا زالــت قليلة» ،مشيرًا فــي الوقت
عينه إلى «املساعي الحثيثة من قبل
املحافظ ونواب املنطقة من أجل نقل
ً
املحافظة فعال إلى كنف الالمركزية
اإلدارية».
فــي مدينة الشمس ،مركز املحافظة
املستحدثة ثمة نواقص عديدة على
مستوى اإلدارات الحكومية املطلوبة
ل ـب ـلــورة الــامــركــزيــة اإلداريـ ـ ــة فيها.
قيادة منطقة لقوى األمــن الداخلي،
وســريــة درك للهرمل ،فــي مقدمة ما
ً
يـطــالــب فـيــه أب ـنــاء املـحــافـظــة ،فضال
عــن مـكـتــب للسجل الـعــدلــي ودوائ ــر
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة
واألشـغــال العامة والبيئة والتربية
ومصلحة تسجيل للسيارات ومركز
ل ـل ـم ـعــاي ـنــة امل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة وم ـك ــات ــب
ً
ل ــاق ـت ـص ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ،فـ ـض ــا عــن
تفعيل مكاتب موجودة لكنها تعاني
النقص أيضًا في مواردها البشرية.
فـ ــي س ـ ـ ــراي ب ـع ـل ـب ــك م ـك ـت ــب صـغـيــر
ل ـل ـس ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،وحـ ـت ــى الـ ـي ــوم
ت ـح ـت ــاج أصـ ـغ ــر م ـعــام ـلــة لــان ـت ـقــال
إلــى زحلة حيث ي ــداوم أمــن السجل
ال ـع ـقــاري ملـحــافـظــة بعلبك ـ الـهــرمــل
ف ــي مــدي ـنــة زح ـل ــة إلـ ــى ج ــان ــب أمــن
الـسـجــل ال ـع ـقــاري ملـحــافـظــة الـبـقــاع.
املـحــامــون فــي قـصــر ع ــدل بعلبك ما
ان ـف ـك ــوا ي ـط ــال ـب ــون ب ــأم ــن ص ـن ــدوق
لقصر العدل تابع ملحتسبية بعلبك
ف ــي وزارة امل ــال ـي ــة والـ ـت ــي ال يــوجــد
فيها ســوى ثالثة موظفني ،بحسب
ما يشرح أحــد املحامني في املنطقة
لـ»األخبار».
يـشــدد خـضــر عـلــى الـتــواصــل الــدائــم
مـ ـ ــع سـ ـي ــاسـ ـي ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وسـ ــائـ ــر
الــوزارات من أجل اإلســراع في فصل
ملفات محافظة بعلبك ـ الهرمل عن
محافظة البقاع ،واستكمال خطوات
اس ـت ـح ــداث اإلدارات ،وق ــد «أث ـم ــرت
االت ـصــاالت منذ أي ــام عــن استحداث
ف ــرع لـتـعــاونـيــة مــوظـفــي ال ــدول ــة في
بعلبك ـ ال ـهــرمــل» .لـكـنــه فــي املـقــابــل
يــرى أن اسـتـحــداث كــل تلك اإلدارات
«يلزمها وقــت لــإعــداد والتحضير،
فقيادة قــوى أمــن داخلي للمحافظة
ورغ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوب وزي ـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وحـمــاســة املــديــر ال ـعــام ل ـقــوى االمــن
الداخلي فهي تحتاج إلى ما يقارب
ال ـس ـن ــة ل ـل ـبــت ف ــي أمـ ــرهـ ــا» بـحـســب
خضر.
ي ــوض ــح املـ ـح ــاف ــظ أن ـ ــه م ـن ـ ّـذ ت ــاري ــخ
استحداث املحافظة «لم ينفذ الكثير
فـيـهــا» ،ليأتي التعيني املـحــافــظ في
ظـ ـ ــروف ت ـع ـت ـبــر «اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة» مــن
الجهة األمنية ،بدءًا من أزمة عرسال
وخطف العسكريني اللبنانيني ،وما
تشهده السلسلة الشرقية ،والـفــراغ
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ــذي ي ـع ــم الـ ـبـ ـل ــد ،وأن
ع ــوائ ــق لــوج ـس ـت ـيــة ع ــدي ــدة ومـنـهــا
مبنى السراي وموازنتنا الضعيفة
جدًا ،تدفعنا نحو حلول موقتة».

