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تقرير

أهالي الهرمل ضائعون بين «حانا» البلدية و«مانا» مؤسسة مياه البقاع

بلدة العاصي والـ  11نبعًا  ...عطشى!

رامح حمية
بني «حانا» البلدية و«مانا» مؤسسة
مياه البقاع ،يعاني آالف الهرمالنيني
ممن تعوم بلدتهم فــوق خــزان ضخم
مــن املـيــاه وتضم  11نبعًا ،ونـهـرًا هو
األغ ــزر فــي لـبـنــان ،مــن انـقـطــاع املـيــاه!
م ـنــذ ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوام ،ل ــم يـ ـق ـ ّـدم أح ـ ــد ،ال
مــن املجلس الـبـلــدي وال مــن مؤسسة
مياه البقاع وال من وزارة املــوارد ،ردًا
شافيًا على أسئلة األهالي عن اسباب
إن ـق ـطــاع امل ـي ــاه وت ـلــوث ـهــا ،وع ــن ســوء
ّ
تتفجر
تنفيذ م ـ ّـد شبكة امل ـيــاه الـتــي
فـ ــي ال ـ ـش ـ ــوارع وت ـغ ـي ــب عـ ــن امل ـ ـنـ ــازل،
وعــن غياب املراقبة واملحاسبة .فيما
بقي تقاذف املسؤوليات بني البلدية
ومــؤسـســة املـيــاه هــو الـســائــد ،قبل أن
يتفاقم األمر في األسابيع املاضية الى
حد فرض تقنني قاس غير معلن ،أدى
الى موجة غضب شعبي وإقامة خيم
اعتصام أمام مبنى املجلس البلدي.
االع ـت ـصــام بــدأتــه فــاتــن ع ــام ،إحــدى
سيدات الهرمل ،بإضراب عن الطعام
ف ـ ــي خـ ـيـ ـم ــة ن ـص ـب ـت ـه ــا عـ ـن ــد م ــدخ ــل
القصر البلدي أول من امــس« .تعبنا
من األسئلة عن غياب املياه من دون
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى إج ـ ــاب ـ ــات ،ف ــي وق ــت
تـغــرق الـطــرقــات بــاملـيــاه املتفجرة من
الــريـغــارات» ،تقول عــام لــ«األخـبــار».
وتضيف« :مش عارفني مني بيتحمل
املسؤولية .ضعنا بني حجج البلدية
ب ـعــدم صــاحـيـتـهــا ملـتــابـعــة مــوضــوع
امل ـي ــاه وذرائ ـ ــع مــؤسـســة امل ـي ــاه بـعــدم
وج ـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـ ـ ــاف م ـ ــن امل ــوظـ ـف ــن
ل ــإش ــراف عـلــى ت ــوزي ــع امل ـي ــاه ،وع ــدم
مؤازرة القوى األمنية لهم في الجباية
ورف ــع ال ـت ـعــديــات» .وال ــاف ــت ،بحسب
عــام ،أن مصلحة املياه اتصلت بها،
وأخبرتها أن املـيــاه وصلت إلــى حي

املعالي الذي تقطن فيه« ،وصار فيكي
تعلقي إعتصامك .بدك تاكلي عنب أو
تقتلي الناطور؟» ،ليأتي الرد من عالم
بأن «الهرمل كلها يجب أن تأكل عنب،
وما بدنا شي من الناطور غير هيك».
كثيرون من ابناء الهرمل التحقوا منذ
ليل االثنني باعتصام عالم ،ونصبوا
خـيـمــا أم ــام مـبـنــى ال ـب ـلــديــة ،ووق ـعــوا
ع ــري ـض ــة ط ــالـ ـب ــوا ف ـي ـه ــا امل ـس ــؤول ــن
بالتحقيق فــي االه ـم ــال وف ــي كيفية
تـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع الـ ـخ ــزان ــات وشـبـكــة
املياه الجديدة وتحديد املسؤوليات
ومحاسبة املسؤولني.
«أح ـيــاء الـهــرمــل تعاني العطش رغم
ش ـب ـك ــة امل ـ ـيـ ــاه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وخـ ــزانـ ــات
ج ـمــع املـ ـي ــاه ل ـل ـضــخ ف ــي م ـح ـلــة رأس
املــال ،واملــايــن التي تتحدث البلدية
واملسؤولون عن صرفها ،فأين ذهبت
كــل ه ــذه األمـ ــوال إذا كــانــت املـشــاريــع
فاشلة؟» كما يقول علي الساحلي.
املحامي فراس عالم أوضح أن مشكلة
امل ـ ـيـ ــاه فـ ــي الـ ـه ــرم ــل «لـ ـيـ ـس ــت س ــوى
نتيجة لــإهـمــال والـفـســاد ُفـ ِّـي تنفيذ
شبكة مياه الجديدة التي نــفــذت من
دون مراقبة أو اش ــراف على األعمال
فـيـهــا ،فـنـتــج عــن ذل ــك م ـشــروع فاشل
ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ،ح ـي ــث ت ـت ـف ـجــر امل ـ ـيـ ــاه فــي
أك ـثــر مــن  30مــوقـعــا فــي املــديـنــة عند
ً
تشغيل املياه فيها» ،متسائال« :كيف
اس ـت ـلـمــت ال ـب ـلــديــة ذل ــك امل ـ ـشـ ــروع؟!».
وي ـش ـيــر ال ــى ث ــاث ــة خ ــزان ــات جــديــدة
ن ـف ــذت فـ ــوق م ـح ـلــة ن ـب ــع رأس املـ ــال،
وتبني بعد تسلمها مــن قبل البلدية
ووض ـع ـه ــا ق ـي ــد ال ـت ـش ـغ ـيــل أن امل ـي ــاه
تـ ـتـ ـس ــرب مـ ـنـ ـه ــا .وه ـ ـ ـ ــذا دل ـ ـيـ ــل ع ـلــى
اإلهمال وفساد الشركة املنفذة ،علمًا
أن للبلدية حق املراقبة على التنفيذ
والكشف قبل تسلم املـشــروع» .ولفت
الى «أننا ضحية تنازع الصالحيات

بــن الـبـلــديــة ومصلحة امل ـيــاه ،وعــدم
جـ ّـديــة الطرفني فــي معالجة املشكلة،
وغياب االهتمام من قبل السياسيني

مصلحة المياه إلحدى
المعتصمات :جبنالك المي عالبيت.
ما بدك تاكلي عنب؟!
في الضغط على مؤسسة مياه البقاع
ل ـل ـق ـيــام بــواج ـبــات ـهــا وع ـل ــى الـبـلــديــة
ملراقبة حسن سير األمور».

رئ ـيــس بـلــديــة الـهــرمــل صـبـحــي صقر
أوضح لـ«األخبار» أن الشبكة الجديدة
وال ـخ ــزان ــات ال ـثــاثــة «ن ـف ــذت م ـنــذ 12
ع ــام ــا ت ـقــري ـبــا ،ول ــم تـسـتـلـمـهــا وزارة
الطاقة واملوارد» ،الفتًا الى عقبات عدة
واجهت إكمال املشروع ،وبعدما تبني
أن فيها شــوائــب ع ــدةّ ،
«وجـهـنــا كتبًا
عديدة لــوزارة املــوارد ومؤسسة مياه
الـبـقــاع الس ـتــام املـشــاريــع إال أنـنــا لم
نلق أي تجاوب» .وأشار صقر إلى أن
البلدية سعت إلــى إصــاح الخزانات
ال ـث ــاث ــة ،فـتـبــن أن اث ـن ــن مـنـهــا غير
قابلني العادة التصليح نهائيًا ،فيما

من االعتصام أمام المجلس البلدي (حيدر قانصوه)

أصلحنا ال ـخــزان الـثــالــث ونستعمله
مــع خــزانــات أخ ــرى بسعة  6000متر
مكعب لجمع املياه ،قبل ضخها ،وهي
غـيــر كــافـيــة لـتــوزيــع امل ـيــاه عـلــى كافة
األحياء» .ومن العوائق أيضا ،بحسب
ص ـق ــر ،الـتـقـنــن ال ـك ـهــربــائــي وضـعــف
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة« ،افـســارعـنــا الــى
ت ــأم ــن م ــول ــد ك ـه ــرب ــائ ــي مـ ــن ات ـح ــاد
بـلــديــات الـهــرمــل مــع منظم كهربائي
لتنظيم عملية الضخ».
ول ـ ـفـ ــت صـ ـق ــر إلـ ـ ــى أن املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
ّ
ملــؤسـســة م ـيــاه الـبـقــاع مـ ــارون مسلم
طلب من البلدية «كف يدها عن املياه.
ولـكــن مــع تقاعس املــؤسـســة سارعنا
إل ــى الـتــدخــل لـتــأمــن امل ـيــاه لــأهــالــي،
وتـ ــم تـنـفـيــذ وص ـل ــة غ ـيــر م ـن ـفــذة في
الشبكة بقيمة  50مليون ليرة ،وأجراء
تصليحات دورية في أماكن مختلفة،
ونحن نطالب بتلزيم صيانة اعطال
الـ ـشـ ـبـ ـك ــة إل ـ ـ ــى شـ ــركـ ــة م ـت ـخ ـص ـصــة،
وتــأمــن االمكانيات واألم ــوال لدائرة
مـ ـي ــاه ال ـش ـف ــة ف ــي الـ ـه ــرم ــل ،وتــأه ـيــل
ال ـخــزانــات وخ ـطــوط ال ـضــخ ومحطة
الـضــخ ،على أن تلتزم مؤسسة مياه
ال ـب ـقــاع بـتـعـهــداتـهــا لـجـهــة اسـتـكـمــال
الخطوط الرئيسية والفرعية للشبكة،
مع انجاز مشروع جر املياه من نبع
الـعــاصــي لنبع رأس امل ــال ،ومطالبة
وزراء ونــواب املنطقة متابعة امللفات
امل ـت ـق ــدم ــة م ــن ق ـب ــل ال ـب ـل ــدي ــة لـ ـ ــوزارة
الطاقة واملوارد املائية والكهربائية».
املعتصمون ،فــي املـقــابــل ،أك ــدوا أنهم
«غ ـيــر مقتنعني بـكــل ه ــذا ال ـك ــام ألن
البلدية سلطة رقــابـيــة وليست جهة
م ـط ـل ـب ـي ــة» ،وع ـل ـي ــه فـ ـ ــإن االع ـت ـص ــام
ال ــذي انـتـقــل ال ــى أم ــام مبنى الـســرايــا
مـتــواصــل إل ــى حــن مـعــالـجــة مشكلة
مـ ـي ــاه ال ـش ـف ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،م ـلـ ّـوحــن
بخطوات تصعيدية في األيام املقبلة.

متابعة

مطالب المدارس الخاصة

زيادة األقساط أو نتش المزيد من المال العام
ّ
يصر أصحاب المدارس الخاصة على استكمال
معركتهم لقضم حقوق المعلمين أو نتش المزيد من
الدعم على حساب المال العام ...وإال زيادة األقساط حفاظًا
على األرباح والتهديد بإقفال مدارس وتهجير طالبها كوسيلة
من وسائل الضغط على الدولة .هذه هي خالصة الموقف
الذي أعلنه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ،أمس ،كرد فعل
على توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب
فاتن الحاج
ش ـ ــن اتـ ـ ـح ـ ــاد املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ــرب ــوي ــة
الخاصة هجومًا على حقوق املعلمني،
ّ
املجمدة
معتبرًا أن تصحيح رواتبهم
مـ ـن ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة عـ ـل ــى ع ـكــس
األقساط التي ترتفع باطراد{ ،سيودي
بــاملــدارس الخاصة غير املجانية إلى
امل ـج ـه ــول وس ـي ـل ـغــي ل ـب ـنــان وف ــرادت ــه
وهــويـتــه} .هــذا الـكــام الكبير ورد في
املؤتمر الصحافي الذي عقده االتحاد،
أمس ،ليكرر معارضته قانون سلسلة
الرتب والرواتبّ .
وحدد رئيس جمعية
املقاصد أمني الداعوق مطالب االتحاد
باآلتي:
ـ ـ ـ اعتبار الحد األدنــى لألجور ساريًا
بتاريخ صــدور مرسوم غــاء املعيشة

األخـ ـي ــر ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ف ــي شـبــاط
 ،2012إنصافًا للذين ســددوا عن هذه
الفترة سلفة غالء املعيشة.
ـ ـ ـ اعـتـبــار قــانــون السلسلة الغـيــا لكل
ال ـق ــوان ــن الـ ـص ــادرة ســاب ـقــا ،املتعلقة
ب ــزي ــادة درجـ ــات اسـتـثـنــائـيــة لتعديل
وإنصاف الرواتب السابقة.
ـ ـ ـ ـ ـ تــأج ـيــل تـطـبـيــق الـ ــزيـ ــادات امل ـق ــررة
للسنة الــدراسـيــة املقبلة أو مساهمة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة ع ـلــى
األقـســاط في جميع امل ــدارس الخاصة
ال ـنــاج ـمــة ع ــن الـ ــزيـ ــادات ف ــي ال ــروات ــب
للعام الــدراســي  2017ـ ـ ـ  2018ولسنة
واحدة ،بحجة أن القانون صدر عشية
بــدايــة الـعــام الــدراســي وجــرى التعاقد
مع املعلمني قبل  4تموز.
ـ ـ ـ فصل التشريع للمعلمني في القطاع

ال ـخــاص عــن الـتـشــريــع للمعلمني في
القطاع الـعــام الخـتــاف أنظمة العمل
في القطاعني وطريقة احتساب الرتب
والرواتب فيهما.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إع ـ ـ ـ ــادة كـ ـف ــال ــة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـص ـن ــدوق
ّ
الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن ق ــان ــون
س ـل ـس ـلــة الـ ــرتـ ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب س ـيــرتــب
زي ـ ــادات كـبـيــرة عـلــى رواتـ ــب املعلمني
الــداخـلــن فــي امل ــاك مـنــذ أكـثــر مــن 30
سنة ،وسيكبد الصندوق مبالغ غير
محسوبة.
ـ ـ ـ املطالبة بإعادة النظر في مساهمة
الــدولــة فــي كلفة التعليم فــي امل ــدارس
الخاصة.
ه ـ ــذه املـ ـط ــال ــب الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل م ـصــالــح
أص ـحــاب املـ ــدارس الـخــاصــة ت ـعـ ّـد ،في
ً
حال األخذ بها ،انقضاضًا شامال على
ك ــل امل ـكــاســب ال ـتــي حـقـقـهــا املـعـلـمــون،
ً
وت ـط ــرح ب ــدي ــا م ــن ذل ــك زيـ ــادة الــدعــم
املالي املباشر من خزينة الدولة .وقد
ت ــوال ــى أع ـض ــاء االت ـح ــاد عـلــى ال ـكــام،
غافلني عن أرباح كبيرة وغير مشروعة
تتقاضاها مدارس «ال تتوخى الربح»
ومـعـفــاة مــن ال ـضــرائــب .ت ـحـ ّـدث ممثل
م ـ ــدارس ال ـع ــرف ــان س ــام ــي أبـ ــو امل ـنــى،
ورئ ـيــس الـلـجـنــة األسـقـفـيــة لـلـمــدارس
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة امل ـ ـطـ ــران ح ـن ــا رح ـم ــة،
ال ــذي ق ــال «أت ــى ال ـقــانــون بـمــا يخالف

تـمـنـيــاتـنــا ف ــي امل ــذك ــرات وال ــدراس ــات
التي قدمناها ،وتم فرضه على القطاع
ال ـخ ــاص وتـلـقـيـنــا ات ـه ــام ــات مـغــرضــة
وغير أخالقية» .وعرض عضو الهيئة
الـتـنـفـيــذيــة لــأمــانــة ال ـع ــام ل ـل ـمــدارس
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ل ـي ــون ك ـي ـل ــزي ،نـتــائــج
دراسة أعدت في املدارس الكاثوليكية
ف ـ ـقـ ــط ،وأظـ ـ ـه ـ ــرت أن الـ ـ ــزيـ ـ ــادة ع ـلــى
األقساط ستتراوح بني  %24و .%49إال
أن األمني العام للمدارس الكاثوليكية

المطالبة باعتبار قانون السلسلة
الغيًا لكل الدرجات االستثنائية
بطرس عازار رفض توزيع نسخة عن
ً
الــدراســة ،قــائــا إنها «ليست للنشر».
ودعــي بعض ممثلي لجان األهــل الى
املؤتمر الصحافي لإليحاء بتعاطفهم
م ــع أص ـح ــاب امل ـ ـ ــدارس ،ف ــأي ــد أحــدهــم
مطالب اتحاد املؤسسات ،فيما اعتبر
آخــر أن فصل التشريع بــن القطاعني
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــن الـ ــرس ـ ـمـ ــي والـ ـ ـخ ـ ــاص
"يحمينا جميعًا".
ق ـ ّـدم ال ــداع ــوق طــريـقــة ح ـســاب لــزيــادة
األق ـ ـسـ ــاط ال ت ـس ـت ـنــد ال ـ ــى أي مـنـطــق
علمي ،إذ أش ــار الــى زي ــادة دنـيــا على

األقـ ـس ــاط ت ـب ـلــغ م ـل ـيــون ل ـي ــرة ع ــن كل
تلميذ ،ألن مـعــدل زي ــادة رات ــب املعلم
هو مليون ليرة ،وهو مسؤول عن 14
تلميذًا ،أي أن الكلفة السنوية تساوي:
مليون مـضــروبــا ب ـ  14شـهـرًا (الــراتــب
ال ـس ـنــوي  +ال ـض ـمــانــات ال ـت ــي ت ــوازي
ش ـه ــري ــن) .ه ــذه ال ـطــري ـقــة ف ــي حـســاب
الكلفة تكشف حجم التهويل املمارس،
إذ إن ميزانيات امل ــدارس أكثر تعقيدًا
ً
وشـ ـم ــوال م ــن م ـجــرد ح ـس ــاب م ــن هــذا
ً
ال ـنــوع ،فـضــا عــن أن ه ــذه املـيــزانـيــات
تنطوي على مـعــدالت أرب ــاح مرتفعة
ال يجري أخذها بالحسبان بل تجري
محاولة تكريسها خالفًا للقانون.
ف ــي م ـعــرض الـ ــرد عـلــى ه ــذه الـطــريـقــة
ال ـح ـس ــاب ـي ــة ،أوض ـ ـحـ ــت لـ ـج ــان األهـ ــل
ّ
البديلة أن زيــادة مليون ليرة يحصل
ً
عليها املعلم/ة ابـتــداء من الــدرجــة 42
مــن  52درج ــة ،أي معلم ثــانــوي قبيل
التقاعد ،وعــدد هــؤالء ال يتجاوز %2
ّ
م ــن األسـ ــاتـ ــذة ،أي أن م ـعــدل ال ــزي ــادة
الـفـعـلــي هــو بــن  400أل ــف و 600ألــف
ّ
ليرة .كما أن األستاذ مسؤول قانونًا
عــن  14تـلـمـيـذًا/ة ،أي مـعــدل التالمذة
في الشعبة الواحدة هو  22أو  ،23فهل
هـنــاك م ــدارس تضم الشعبة فيها 23
تلميذًا فقط؟ الشعبة في الواقع تضم
بني  30و 40تلميذًا/ة.

