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اقت�صاد

كتاب مفتوح الى فخامة الرئي�س
} المحامي هاني سليمان
تحية واحتراماً...
أُدرك ك��م��ح��ام وك��م��واط��ن ل��ب��ن��ان��ي ،أن ال���دوائ���ر
القانونية في القصر الجمهوري تعكف على دراسة
قانون اإليجارات الجديد ،كي تأخذ الرئاسة موقفا ً
منه في القريب العاجل ،فإما توقعه فخامتكم ،وإما
تستعملون صالحياتكم الدستورية بردّه الى مجلس
النواب ،إلعادة النظر فيه.
ه��ذا ال��ق��ان��ون ل��م يجد ف��ي األوس���اط الشعبية من
��رح��ب ب��ه ،وك��أن��ه لقيط وج��د على أدراج المجلس
ي ّ
النيابي.
ال أخالك يا فخامة الرئيس ،تتغاضى عن استغاثات
المقهورين والمهدّدين بمفاعيل ه��ذا القانون ،من
قاطني األشرفية وسن الفيل والزلقا والمنصورية
ُ��ج��روا في
والمتنين الشمالي والجنوبي ،ال��ذي��ن ه ّ
مطلع الحرب األهلية ولم يعودوا الى بلداتهم وقراهم
نتيجة عدم اكتمال المصالحات والتعويضات وقد
بلغ بهم العمر عتيّاً ،وص��والً ال��ى أبناء المصيطبة
والطريق الجديدة والبسطا وال��ب��اش��ورة وكركول
الدروز ،فضالً عن قاطني المدن األخرى خصوصا ً
في العاصمة الثانية (طرابلس) التي لم يتن ّفس اهلها
م��ع الخطة األمنية حتى فوجئوا بقانون التهجير
الجماعي.
فخامة الرئيس...
الجميع يعلم أصول انتمائك االجتماعي والعائلي
ال��ذي تعتز ونعتز به جميعاً ،وهو االنتماء اللبناني
األص��ي��ل ،البعيد ع��ن االرستقراطية المز ّيفة وغير
البعيد عن اله ّم االجتماعي ،وهذا إنْ د ّل على شيء
فهو بالضرورة ٌّ
دال على أنّ فخامة الرئيس ال يحابي
على مصالح أبناء الفقراء ومتوسطي الدخل ،ال بل
يجب أن يكون الى جانبهم يوم يتخلى عنهم الجميع،
وهذا ما نعهده بفخامتكم.
فخامة الرئيس...
من الميزات األساسية للقوانين أنها تتسم بميزتي
فأي قانون هذا الذي أُق ّر أخيرا ً
التوازن والعدالةّ ...
في مجلس النواب؟!
إنني كما سائر اللبنانيين أتمنّى أن يكون موقفك
حاسما ً تجاه هذا القانون من الناحيتين اإلنسانية
واالجتماعية.
تص ّور يا فخامة الرئيس في هذه األزمة الخانقة،
وف���ي ظ��� ّل ح��ال��ة إف��ل�اس ال��خ��زي��ن��ة وال���ن���اس ،كيف
ستكون ح��ال من سيُخلي منزله بعد سنوات عدة
جراء هذا القانون .أال ترى كما سائر المواطنين حالة
من التهجير المنظم المقونن لصالح /ال نعلم.../
وكيف ستكون بيروت جراءها ،مدينة تفتقد للتراث،
والثقافة الشعبية الوطنية ،بحيث ال يعود لها ذلك
ال��رون��ق ال���ذي ح��اف��ظ��ت عليه م��ن��ذ م��ا ي��زي��د ع��ن مئة
سنة؟ هذه المدينة العميقة مع ما تختزنه هذه الكلمة
من كنوز ونفائس في الفكر واإلب��داع ،واالستقرار
المعرفي ،هل ستبقى عميقة ،أم ستجرفها الحداثة
المزيفة؟

جلي الناس من بيروت ،هل سيبقى فيها مسرح
إذا أ ُ َ
أو سينما أو دار نشر ،أو مكان لمحاضرة ثقافية أو
فكرية؟ هل سيبقى فيها شعر وأدب وفوكلور وبهجة
عيد؟ هل سنجد من يشتري صحيفة أو كتاباً؟ هل
سيكون للقداس ذلك الطعم الذي كا َنه ،ولكلمة الله
أك��ب��ر ف��ي ال��ج��وام��ع ذل��ك المفعول ال��داع��ي للتالقي
والمحبة والغفران في رحابها؟
هل سيبقى من يعرف جارا ً يبادره بصباح الخير،
مع ما لهذه الكلمة من روح التقارب والعيش الواحد
وأل��ف��ة القلوب وال��س�لام االج��ت��م��اع��ي؟ وم��ا ه��ي لغة
التخاطب التي ستسود بين البشر ،سوى لغة األرقام
ال��ج��اف��ة وال��ص��ف��ق��ات ال��م��ش��ب��وه��ة ،وأس��م��اء المحال
والشوارع باللغة األجنبية ...وأُذكر فخامتكم ببلدة
“عمشيت” وفيها العدد الكبير من رواد العروبة
والعربية.
يا فخامة الرئيس...
بموجب ال��م��ادة  75من الدستور ،أُعطيتم الحق
بطلب أعادة النظر بالقوانين ووضعتم يدكم اليمنى
فوقه مقسمين على السهر عليه لصيانته ،اليوم
نتطلع إليكم لتمدّوا هذه اليد لغرقى هذا القانون ،ألنه
وإنْ ُم ّرر في مجلس النواب بما ال يخالف الدستور،
فأنه يخالف ما ارتكز عليه دستورنا وه��و العيش
المشترك وح��ق الناس في العيش الكريم من دون
تعسف.
اضطراب أو ّ
بأي
الجدير ذكره أنّ هذه المادة لم تقيّد مرجعكم ّ
سبب من األسباب ترونه م��ب�� ّررا ً إلع��ادة النظر ،بل
جاءت على إطالقها ،تاركة لمرجعكم المحترم أمر
تقدير خطورة هذه القوانين ،ومدى عدم تالؤمها مع
المصلحة العامة.
في هذا الكتاب المفتوح
أني وإنْ كنت أنقل آراء الناس وردود أفعالهم على
قاعدة “أفواه الخلق أقالم ناطقة بالحق” ،فقد تناولت
جانبا ً محددا ً من العالقات االجتماعية المتأثرة بهذا
ال��ق��ان��ون ،أم��ا ع��ن مفاعيله االق��ت��ص��ادي��ة على حياة
الناس ،فأتمنى عليك أن تسأل مستشاريك السؤال
التالي:
إال َم يهدف هذا القانون.
أإل��ـ��ى زي��ـ��ادة ب��ـ��ـ��دالت اإلي��ج��ـ��ار؟ وه���ذا ح��ق ماثل
ومطلب معضوض.
أو ال��ى اس��ت��رداد المأجور ببدل زهيد؟ وه��ذا كيد
قاتل وحيـف مـرفوض.
أم الى االثنين معاً ،وهذه مجزرة اجتماعية بك ّل
المقاييس.
ف����إذا ك����ان ج��واب��ه��م ان����ه ال ي��ح��م��ل أي����ة ايجابية
للمستأجر فإنهم مستشارون صادقون.
فخامة الرئيس.
ليس من أجل المستأجرين وال من أجل المالكين،
نناشدكم ر ّد هذا القانون الى مجلس النواب ،بل من
أجل بيروت وكل لبنان ،من أجل ك ّل مدينة يتعايش
فيها الناس كخلية اجتماعية واحدة.
واقبلوا االحترام

طبارة ّ
حذر من �إقرار ال�سل�سلة
قبل القوانين الالزمة لتمويلها
دعا نائب رئيس المج ّمع الدولي
العربي للمحاسبين القانونيين
أسامة طبارة المجلس النيابي إلى
«إقرار القوانين الالزمة لتمويل نفقات
سلسلة الرتب والرواتب قبل إقرار
مشروع القانون في الجلسة العامة،
ألنّ خالف ذلك يعني إصدار «شيك»
من دون رصيد وإلزام مصرف لبنان
الحقا ً السداد لدفع الرواتب خصوصا ً
لموظفي القطاع العام».
وقال في تصريح أمس« :وفي حال
عجز مصرف لبنان عن تغطية كامل
النفقات ،سيجد نفسه مضطرا ً إلى
إصدار أوراق نقدية دون تغطية مالية
وهذا دونه محاذير اقتصادية ومالية
كبيرة ،أقله تدني القوة الشرائية
لليرة اللبنانية وارتفاع سعر صرف
الدوالر األميركي إلى ضعفين وأكثر،
األم��ر ال��ذي يضع لبنان ككل أم��ام
كارثة اقتصادية على غرار ما شهدته
أخيرا ً العديد من ال��دول األوروبية،
وه����ذا م��ا تعلمه ج��ي��دا ً الهيئات
االقتصادية ،خصوصا ً المصارف
اللبنانية المكتتبة بسندات خزينة
بالليرة اللبنانية وآلم���اد طويلة،
وه��ذه الحقيقة ما زال��ت تقال فقط
في االجتماعات والمباحثات الدائرة
بعيدا ً عن اإلعالم والتي هي أوال ً وراء
اعتراض جمعية المصارف على رفع
الضريبة على األرباح وبالتالي إقرار
السلسلة ككل.
وأض���اف« :ف��ي ح��ال تحول هذه

ذكرى الحرب الأهلية «غير» في �شارع المقد�سي ـ الحمرا

مهرجان «الربيع معنا �أحلى» ...تراث وثقافة وتجارة وح�سومات
طي
أحمد ّ

بعضهم يضيء شموعاً ،بعضهم ين ّظم مسيرات ،والبعض اآلخر يصدر
البيانات ،ولع ّل العبارة األكثر رواجا ً في التنبيه إلى ذكرى ،كذكرى انطالق
شرارة الحرب األهلية في لبنان في  13نيسان هي« :تنذكر حتّى ما تنعاد».
تجار شارع
لك ّن أمس ،وبعد  39سنة على تلك «الشرارة» ،ارتأت لجنة ّ
المقدسي ،ومعها الحزب السوري القومي االجتماعي مساهما ً في التنظيم،
أن «تذكر» تلك الشرارة على طريقتها ،من خالل مهرجان« :الربيع معنا
أحلى» ،الذي ن ّظمته أمس على طول شارع المقدسي ،بدءا ً من مدخله عند
مصرف « ،»HSBCوصوالً إلى نهايته.
المهرجان كان متعدّد الهوى ،الثقافة كانت حاضرة بامتياز من خالل
عارضين كثر أبرزهم« :دار أصالة» التي أيضا ً و ّفرت لألطفال فرصة للقاء
الحكواتي وحكاياته الخيالية ،و«دار الفرات» وأيضا ً خيمة ارت��أى بعض
الشباب أن يجعلوا فيها «بازار» كتب ،من أجل شعب يقرأ لكي يبرأ.
التراث كان حاضرا ً أيضاً ،وذلك من خالل وجود «سوق الطيب» ،الذي
يعرض منتوجات غذائية بلدية ،وأيضا ً أشغاالً حِ رفية ،كالنقش والرسم،
وكراسي الخشب والقش وما إلى ذلك .وفي متن التقرير سيكون عرض
ٍ
واف ألبرز العارضين والنشاطات.
افتتحت أم��س لجنة تجار ش��ارع المقدسي
والحزب السوري القومي االجتماعي مهرجان
«الربيع معنا أحلى» ،وذلك بحضور رئيس اللجنة
معتصم رح��ال ،عميد الداخلية في «القومي»
صبحي ياغي ،عميدة ش��ؤون البيئة ميسون
قربان ،وفد من منفذية بيروت في «القومي» ،منفذ
عام منفذية الطلبة الجامعيين في بيروت وسام
سميا وأعضاء هيئة المنفذية وأعضاء المديريات
التابعة للمنفذية ،مدير مديرية رأس بيروت
سليم ميداني وأعضاء المديرية ،إضاف ًة أعضاء
ّ
المنظمين
لجنة تجار المقدسي ،وعدد كبير من
والتجار وأصحاب المحال التجارية في الشارع
والعارضين وحشد من الحضور.
لم ُتلق كلمات في االفتتاح ،بل أًطلقت البالونات

قص شريط االفتتاح
ياغي ورحال وميداني خالل ّ

المل ّونة في سماء بيروت ،وكان الحدث األبرز في
االفتتاح ...زفة.
صوريّ  ،عروسان
عرس
زفة،
نعم كانت
مدني ُ
ّ
يكلّلهما ال��ب��ي��اض ،ويضعان على صدريهما
الفتتين كتب عليهما« :تزوجنا مدني ...عقبالكن».
وخلفهما حشد من الشباب يصفقون ويقرعون
الطبول ،في خطو ٍة للتذكير بضرورة إقرار قانون
مدني لألحوال الشخصية في لبنان.
ّ
األطفال كانوا العنصر األكثر استفاد ًة من هذا
المهرجان ،يستقبلهم الحكواتي وقصص األطفال
في جناح «دار أصالة» في مسته ّل المهرجان ،ثم ال
يلبثوا أن يدخلوا باح ًة ُجعل فيها «كرمس» خاص
بهم ،يتض ّمن ألعابا ً ش ّتى ،إضاف ًة إلى عربات
البوشار والعصائر وغزل البنات وما إلى ذلك من

األطعمة المحببة لدى األطفال .بعد الـ«كرمس»،
خيمة للرسم على الوجوه ...والالئحة تطول.
المطاعم أصبحت خارجاً ...وحسومات
ول��ع��ل ال�لاف��ت ف��ي ال��م��ه��رج��ان ،أنّ ط��اوالت
المطاعم والمقاهي أصبحت خارجها ،في الشارع،
في خطو ٍة إلظهار الحياة التي ينبض بها هذا
الشاراع.
رواد تلك المطاعم والمقاهي لم يتوانوا عن
إبداء رأيهم جهارا ً في هذا المهرجان ،إذ عبّروا عن
سرورهم وغبطتهم.
وأيضاً ،استفاد زوار ش��ارع المقدسي أمس
من الحسومات الكبيرة التي أجرتها المحال
التجارية ،والتي وصلت إلى  70في المئة ،ما ع ّزز
حركة الشراءّ ،
ونشط حكما ً الدورة االقتصادية،

شركة فكترا ش.م.ل( .هولدنغ)
دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية
يتشرف مجلس إدارة شركة فكترا ش.م.ل( .هولدنغ) بدعوة
المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية للشركة التي
ستنعقد يوم الجمعة بتاريخ  2014/5/2في تمام الساعة
العاشرة صباحا ً في مركز الشركة الرئيسي ،جبيل وذلك لبحث
المواضيع التالية:
 1ـ االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة لسنة
.2013
 2ـ االستماع إلى تقرير مفوضي المراقبة.
 3ـ االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة الخاص وإلى تقرير
مفوض المراقبة الخاص وفقا ً ألحكام المادة  158من قانون
التجارة.
 4ـ مناقشة حسابات الشركة لسنة  2013والمصادقة عليها
وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
 5ـ تخصيص أرباح سنة .2013
 6ـ الترخيص وفقا ً ألحكام المادة  158من قانون التجارة.
 7ـ أمور مختلفة.
مجلس اإلدارة

ليس في الشارع فحسب ،بل ربما في العاصمة
أيضاً.
ختاماً ،ال ب ّد من توجيه الشكر ِباسم ك ّل من
تواجد أم��س في ش��ارع المقدسي منذ الصباح
وحتى منتصف الليل .وكلمة «ش��ك��راً» ه��ذه،
موجهة إلى عناصر قوى األمن الداخلي ـ إناثا ً
ّ
وذكوراً ،لتفانيهم في الحفاظ على األمن واألمان،
أمني .وهذه
في مهرجان لم يتخلّله أيّ حادث
ّ
المدني
موجهة إلى عناصر الدفاع
الكلمة أيضا ً ّ
ّ
الذين تواجدوا أليّ طارئ.
ومن اليوم ،إلى مهرجان آخر ،يسدل شارع
المقدسي الستارة عن مهرجان هذه السنة ،أمالً
بموسم مقبل ينسينا الحرب وينعش اقتصادنا،
ويزرع البسمة على ثغور أطفالنا.

بعد تجاهل الم�س�ؤولين مطالب �سكان المنطقة

تد�شين م�شروع �إعادة ال�ضخ لبئر لو�سي في البقاع الغربي
أحمد موسى ـ البقاع الغربي

ال��ص��ورة السلبية إل��ى واق��ع قائم،
ستهبط وال شك قيمة ودائع المصارف
إلى النصف كما حصل سابقا ً عندما
ارتفع سعر صرف الدوالر إلى  3آالف
ليرة وأدى األمر إلى تحول المصارف
إلى االكتتاب بالدوالر ودفع برجال
المال واألعمال إلى سحب ودائعهم
من المصارف اللبنانية وإيداعها في
الخارج».
ورأى طبارة أنّ «على المجلس
النيابي المؤتمن على التشريع
واالس��ت��ق��رار وزن األم����ور بميزان
الجوهرجي كما يقال واالنتباه جيدا ً
إلى محاذير إقرار السلسلة من دون
توفير األم����وال ال�لازم��ة لتمويلها
المستقبلي والدائم ألنّ أي خطأ أو
ره��ان ف��ي غير محله م��ن شأنه أن
يؤدي إلى االنهيار الكامل والشامل.

(حهاد وهبة)

يبدو أن ال أسباب محدّدة لمشكلة انقطاع المياه عن قرى
قضاء راشيا المستم ّرة منذ سنوات .فأحيانا ً تردّها مصلحة
مياه البقاع إلى تد ّني ساعات التغذية ،وأحيانا ً أخرى تكون
حجتها رداءة الشبكة الرئيسية إليصال المياه إلى البلدات،
وم ّرات تتذ ّرع بحجم التعديات على الشبكة عند ضفتي
طريق راشيا ـ الجنوب ،ومن نبع لوسي حتى راشيا.
وأخيرا ً وضعت حرب الالمياه أوزارها وجاءت سريع ًة
لتضاف إلى جملة المشكالت ،مشكلة أكبر وأكثر تعقيداً،
تجلت باحتراق مح ّولي الكهرباء الخاصين ببئر محطة
ّ
المضخة الرئيسية
لوسي ،لتكون السبب في عطل أوقف
في البئركلياً ،ما أدى إلى انقطاع تام للمياه عن  42قرية
وبلدة في المنطقة.
ورغم ذلك ،لم تعمد المصلحة ،منذ سنوات طوال ،إلى
التدخل ،سواء إليجاد السبب الرئيسي أو لح ّل أيّ من تلك
األسباب .فالمنطقة عاشت طويال بال مياه وال من يُح ّرك
ساكناً ،إلى أن جاءت الحلول بعد مناشدات من بلديات
القرى التي تتغذى بلداتها منها ،وخصوصا ً من ِقبل بلدية
الموحدة ،حيث منبع البئر ومحطات
السلطان يعقوب
ّ
ّ
الضخ.
شح المياه سكان القرى المتض ّررة الذين يزيد
ويضع ّ
عددهم على ثمانين أل��ف نسمة ،أم��ام خيارات إلزامية
تدفعهم إلى تعبئة مياه الشفة من الينابيع القريبة من
قراهم،أوتجميع مياه المتساقطات أو ش��راء الصهاريج
الستخدامها في االستعماالت المنزلية التي تكلفهم أمواال
طائلة تزيد من أعبائهم المعيشية والحياتية ،حيث
يتجاوز سعر صهريج المياه الواحد الثالثين ألف ليرة،
مع ما يترتب على ذلك من مصاريف ونفقات إضافية ترهق
كاهل المواطن.
وأعاد رئيس بلدية الرفيد محمد شحادة في حديث لـ
«البناء» ،أزمة انقطاع المياه عن منطقة راشيا ،وخصوصا ً
عن بلدة الرفيد ،انقطاعا ً تاما ً إلى العام ،2005لينطلق منها
إلى شرح معاناة أبناء منطقة راشيا  -الوادي ،مع األزمة،
«ما دفع األهالي إلى إنشاء آبار لجمع مياه الشتاء ،لعلها
تخفف عنهم أعباء كلفة الشراء ،لكنها ال تكفيهم شهرين
كأقصى حدّ» ،مستغربا ً «كيف يقوم جباة المصلحة بجباية
الرسوم من األهالي في حين أنّ المياه مقطوعة»؟
ولفت شحادة إلى أنه «مع تنامي ظاهرة انقطاع مياه بئر
لوسي عن المنطقة ،لم يعد أمام البلدية إالّ إيجاد حلول بديلة
لمعاناتهم ،فكان مجلس الجنوب المنقذ والملبي لطلبات
البلدة والبلدية وحفر بئرا ً إرتوازيا ً لري البلدة ،وتك ّفلت
البلدية بتأمين مولد كهربائي ومازوت وصيانة بكلفة فاقت
الـ70مليون ليرة ،لكن مع تمدّد العمران وتد ّفق النازحين
السوريين لم تعد مياه البئر تلبي الحاجة المطلوبة ،ليزيد
احتراق محوالت الكهرباء ،األمور س��وءاً ،حيث باتت 33
قرية وبلدة في قضاء راشيا مهدّدة بالعطش ،من دون أن
يحرك أي من السياسيين ساكناً».
وأض��اف« :في االنتخابات البلدية الماضية جاء أحد
ال��ن��واب ون��ام ف��ي خربة روح��ا ليضغط إلن��ج��اح الئحة
محسوبة عليه ،واليوم هناك منطقة بكاملها بال مياه فليأت
ذلك النائب وينام ليلة واحدة»!!!.
وق��د اتفقت آراء المتابعين للمشكلة «على ض��رورة
ّ
ضخ المياه في نبعي شمسين ولوسي
استبدال محطات
بأخرى أحدث وأكبر ،األمر الذي يسمح بتأمين الكميات
المطلوبة لبلدات وقرى راشيا والبقاع الغربي .ويستبعد
هؤالء ،حتى اآلن ،إمكان السير بالح ّل الذي يقول بم ّد خط
لج ّر المياه من نبع شمسين إلى لوسي،الرتفاع كلفته،
وللفترة الطويلة التي تستغرقها عملية التنفيذ.

قص شريط اإلفتتاح لبئر لوسي في البقاع الغربي
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أك��د رئ��ي��س بلدية خ��رب��ة روح��ا
عبدالرحمن هاجر لـ»البناء» أنّ الح ّل هو في عهدة وزارة
الطاقة ومجلس اإلنماء واإلعمار».
وقال »:من ناحيتنا كرؤساء بلديات ،أنجزنا ك ّل ما هو
مطلوب منا ،وننتظر ما سيق ّر من المعنيين في هذا الشأن،
ونأمل أن تنتهي أزمة انقطاع المياه في اليومين المقبلين،
ألنه ليس باستطاعتنا أن نفعل أكثر من طاقتنا ،خصوصا ً
شح في األموال ،وهذا النوع من المشاريع
وأننا نعاني من ّ
هو أكبر من طاقة بلديات المنطقة ،وليس أمامنا سوى
المطالبة والمناشدة وسط تجاهل السياسيين لنا».
الموحدة
من جهته ،طالب رئيس بلدية السلطان يعقوب
ّ
ّ
بخط كهربائي
أحمد الجاروش المعنيين بإمداد البلدة
غير خاضع للتقنين ،موضحا ً «أنّ ما دفعه األهالي من
أموال ثمنا ً للمياه طوال هذه الفترة ،يفوق أضعاف ما كان
يمكن أن تنفقه الدولة لتمديد شبكة جديدة ،وإعادة ربطها
بالقسطل الرئيسي لمياه نبع لوسي».
واقترح ال��ج��اروش «إنشاء مخرج يغذي محطة بئر
لوسي بالتيار الكهربائي  20ساعة على األق��ل يومياً،
ليتسنى للمحطة توزيع المياه على جميع البلدات والقرى
التي تتغذى من هذه البئر» .وقال« :المطلوب إقامة شبكة
مياه جديدة وربطها بالخط الرئيسي لنبع لوسي ،لتتحقق
عملية التغذية دون حدوث أي تسريب مائي منها ،وإن كان
هذا الح ّل جزئياً ،لكنه ،على األق��ل ،سيحول دون تداخل
المياه مع الصرف الصحي للبلدات.
أما عضو بلدية الرفيد سعيد الكردي ،فقد استغرب
تهميش المنطقة في جميع الحكومات ،الفتا ً إلى «أنّ معظم
القرى في راشيا تعاني اه��ت��را ًء في شبكاتها الداخلية
والفرعية ،وهذه المشكلة تحتاج إلى ح ّل جذري ،فيكفينا
معاناة وكأنه مكتوب علينا أن نتعايش مع المعاناة
الحياتية واليومية».

مصادر بديلة ..عين الضيعة

مرة جديدة ،وبانتظار الح ّل الناجع واألمثل الواجب
اتخاذه بسرعة لوقف تنامي األزمة ،فإنّ مواكب الساعين
إل��ى الينابيع الطبيعية ،إل��ى ارت��ف��اع ،وق��د ب��ات تجمهر
المواطنين ح��ول الينابيع مشهدا ً مألوفا ً ه��ذه األي��ام،
خصوصا ً في فترتي الصباح والمساء ،بعضهم يصل
بواسطة سيارات خاصة ،والبعض اآلخر بواسطة فانات

تق ّل عددا ً من العائالت ،والسبب برأي السائق أبو محمد،
هو «توزيع أعباء كلفة النقل وتعبئة عبوات وصفائح أكثر،
إضافة إلى نقاوة مياه الينابيع المقصودة».
وفي قراءة فنية لبئر لوسي أفاد أحد الخبراء بأنّ «البئر
يغذي  42قرية وبلدة في راشيا ،على فترة  22ساعة يوميا ً
ويضخ فيها حوالى  4300مترمكعب من المياه ،لكنها
تقلصت اليوم لتصل إلى  2000متر مكعب كح ّد أقصى،
وذل��ك بسبب مشاكل ع �دّة تواجهها المحطة منذ فترة،
وأبرزها التعديات على خط الكهرباء الرئيسي ،الذي يغذي
محطة لوسي  24/24ساعة يومياً ،ما يؤدي إلى انقطاعات
متك ّررة للتيار الكهربائي وتالعب في التغذية الكهربائية».
وأضاف :إنّ محطة لوسي حتى اآلن غير مز ّودة بمولد
كهربائي لتشغيل البئر عند انقطاع التيار الكهربائي ،ما
يضاعف أزمة انقطاع المياه ويزيد من معاناة سكان هذه
القرى.

الح ّل باآلبار

ويشير رؤساء بلديات منطقة راشيا – ال��وادي إلى أنّ
هناك حلوال مطروحة منذ العام ،2002تتمثل في ج ّر مياه
«نبع عين الزرقا» إلى راشيا ،وهو ح ّل أطلقه رئيس مجلس
الجنوب قبالن قبالن من راشيا في حينه ،آملين أن يُبصر
هذا المشروع النور قريباً ،وهو ما يستلزم حتما ً إنشاء
شبكة ج ّر جديدة وموزعة بشكل هندسي وعلمي يأخذ في
التوسع والتمدّد العمراني والزيادة السكانية.
الحسبان
ّ
أما في حال لم يتم تنفيذ المشروع ،فعلى الدولة أن تسعى
إليجاد وحفر آبار ارتوازية جديدة في ك ّل قرية في قضاء
راشيا ،تتوالها البلديات من حيث اإلدارة والصيانة.
ويثير انقطاع المياه احتجاج السكان الذين يوجهون
لومهم إلى القيمين على إدارة مصلحة مياه شمسين ،لعدم
مبادرتها إلى تصليح األعطال عند وقوعها ،ولتجنيب
المنطقة المعاناة التي تضاف إلى سجل األزمات العديدة
التي بلغت حدّا لم يعد يطاق وال يحتمل .وما يفاقم األزمة،
أنّ مشروع ميــاه لوسي يعتبر مصدر المياه الوحيد الذي
يغذي معظم قرى وبلدات البقاع الغربي وراشيا ،إلى
جانب بعـض اآلبار اإلرتوازية الخاصة .ويتساءل السكان
عن م��دى جدية العقد ال��ذي توقعه إدارة مصلحة مياه
مشروع شمسين مع إح��دى الشركات لصيانة األعطال
الطارئة ،واستبدال المعدات والمضخات التالفة ،بقيمة

750مليون ليرة لبنانية ،ويؤكدون أنّ هناك تماديا ً في
تهميش المنطقة ،خصوصا ً وأنّ حاجات المواطنين للمياه
شح المتساقطات كثيرة ،والبلديات ال قدرة
السنة مع ّ
هذه ّ
لها على تح ّمل هذه األعباء التي هي من صالحيات مؤسسة
مياه البقاع التي تتقاضى الرسوم من األهالي.
ويتساءل رؤس��اء البلديات :أين هو فريق التقنيين
ال��م��ؤهّ ��ل إلص�ل�اح األع��ط��ال؟ ول��م��اذا ل��م ت��ح � ّرك الشركة
المتعهدة ألعمال الصيانة ساكناً ،وأين تغيب مفاعيل عقد
الصيانة الذي تبلغ كلفته السنوية  750مليون ليرة؟ مع
أنّ المراجعات التي أجريت مع القيّمين على إدارة المشروع
ّ
لم تحسم المسألة حتى اآلن ،ألنّ
ضخ المياه إلى العديد من
القرى ال يزال متوقفاً ،ونأمل اإلسراع في ح ّل األزمة.
وبعد أن عجز المسؤولون عن تلبية مطالب أهالي
المنطقة لجأوا إلى الهيئات الدولية ،فكانت اللجنة الدولية
ّ
الضخ لبئر
للصليب األح��م��ر ،المنقذ لمشروع محطات
لوسي ،وقد بادرت اللجنة إلى إعادة تأهيل البئر وتركيب
مضخات ومولدات حديثة وجديدة وأكبر ،قادرة على زيادة
كميات الضخ بعد أن تناقصت في السابق.
ولفتت مسؤولة اإلعالم في اللجنة سمر القاضي في حفل
ّ
لضخ المياه هي
تدشين المشروع ،إلى أنّ «محطة لوسي
مصدر المياه الرئيسي لنحو  42ألف نسمة من السكان
المقيمين ،إضافة لوجود آالف النازحين السوريين إلى
المنطقة منتشرين في قراها ،وهذه المحطة تديرها مؤسسة
مياه البقاع».
من جهته ،أشار رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
في لبنان فابريزو كاربوني إلى «أنّ المنطقة ومع تزايد
النازحين السوريين الذين فاقوا العشرة آالف نازح
منتشرين في قرى راشيا ،باتت بحاجة أكثر للمياه».
وانتقد كاربوني التعديات التي تطال الشبكات التي
تغذي القرى بالمياه ،مشيرا ً «إلى عجز اللجنة الدولية في
ضبط المخالفات ،الفتا ً إلى أنّ المياه لها ثمن والمعالجة
يجب أن تكون على هذا األساس».
وقال« :إنّ مشروع إعادة تأهيل محطة بئر لوسي ضاعف
كميات المياه المتاحة بنسبة  80في المئة أي لحوالى 52
ألف نسمة ،وسنؤ ّمن التدريب العملي لمشغلي المشروع،
ونعمل على تسليمه إلى وزارة الطاقة والمياه كمزيد من
التأكيد على ملكية الوزارة للمشروع.
بدوره ،أثنى رئيس مؤسسة مياه البقاع مارون مسلم،
على المشروع الذي ن ّفذ وفق المعايير والمواصفات الدولية
وسيغذي  15بلدة وقرية في راشيا ،إضافة إلى النازحين
السوريين.
وش��رح مسلّم فنياً ،عمل المشروع وقدرته اإلنتاجية
وتأمين التغذية،الفتا إلى»أنّ القدرة اإلنتاجية لبئر لوسي
هي 7920مترا ً مربعا ً يومياً ،وقد كانت القدرة اإلنتاجية
السابقة  4440مترا ً مربعاً ،أما عدد المشتركين فهو حوالى
 3360وح��دة سكنية ،مطالبا ً بزيادة ع��دد المشتركين
وتحسين نسبة الجباية لتمكين المؤسسة من تأدية
الخدمة المطلوبة منها للمشتركين كافة «.
وأكد أنّ المنطقة مقبلة على مشاريع مائية ممولة من
الصندوق الكويتي بحوالي 37مليون دوالر وبتمويل محلي
بقيمة  26مليون دوالر.
وفي الختام ،أكد رئيس بلدية السلطان يعقوب الموحدة
أحمد الجاروش «أنّ المياه تش ّكل عصب الحياة ومصدر
العطاء والبركة ،الفتا إل��ى أنّ المشروع «حيوي ومهم
لمنطقتي البقاع الغربي وراشيا ،وقد أتى في وقت تحتاج
فيه القرى في البقاع الغربي إلى المياه ،خاصة أنّ هذه
المنطقة تشهد حالة جفاف لهذا العام مما ينذر بخطر شديد
على مياه الشفة والمياه الجوفية».

