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مجتمع وإقتصاد
والقبة إال ّ
ّ
الماضي ،يشكو
تموز
بداية
فمنذ
صيفهم.
يكتمل
كي
المياه
شح
تقرير لم يكن ينقص أهالي باب التبانة
ّ
بشكل دائم ،حتى في «عز» الشح .هذه
هؤالء من أزمة مياه لم يعتادوها في مدينتهم التي كانت تأتيها ّالمياه
ٍ
الشكاوى فتحت الباب للحديث عن أزمات أخرى تسببت بهذا األمر ،لعل أهمها «التقنين» واهتراء شبكات التوزيع

أزمة مياه في التبانة والقبة

الحق على الكهرباء ...والشبكة القديمة!
ناريمان الشمعة
ي ـ ــوم ـ ــا ب ـ ـعـ ــد يـ ـ ـ ـ ــوم ،تـ ـكـ ـث ــر ش ـ ـكـ ــاوى
املواطنني فــي منطقتي بــاب ّ
التبانة
ّ
وال ـق ـ ّـب ــة م ــن «ق ــل ــة» املـ ـي ــاه الــواص ـلــة
إل ـي ـه ــم .ف ـم ـنــذ ب ــداي ــة تـ ـم ــوز ،يعيش
هـ ـ ـ ــؤالء عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ّـح امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،أو
ّ
باألحرى ،وصولها بطريقة متقطعة،
ّ
ّ
فــي «ع ــز» حاجتهم إلـيـهــا .ول ـعــل ما
ّ
يزيد الطني بلة هنا أن األزمة تترافق
مع ّ
حر الصيف القاتل الذي ال طاقة
ّ
ألهــالــي ال ـبــاد الـفـقـيــرة عـلــى تحمل
أزمة باتت مضاعفة.
ّ
ه ـ ــذه ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى ،الـ ـت ــي لـ ــم ي ـت ــوق ــف
ع ــداده ــا إل ــى اآلن ،تـطــالــب املعنيني
بـتــوضـيــح م ــا الـ ــذي ي ـج ــري؟ وكـيــف
ّ
ستحل األزمة؟
حـ ــول هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ،ي ـج ـيــب رئ ـيــس
م ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس
وجـ ــوارهـ ــا ،امل ـه ـن ــدس ج ـم ــال ك ـ ّ
ـري ــم،
ً ّ
قـ ـ ــائـ ـ ــا إن «األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور لـ ـيـ ـس ــت ب ـه ــذا
ّ
ال ـ ـسـ ــوء» .يـنـطـلــق ك ــري ــم ف ــي حــديـثــه
م ــن الـ ـج ــان ــب امل ـ ـشـ ــرق ،ف ـي ـش ـيــر إل ــى
ّ
أن طــراب ـلــس «ت ـن ـعــم» مـنــذ أك ـثــر من
ـاه صالحة
عشر سـنــوات بخدمة مـيـ ّ
لـلـشــرب « ،24/24وق ــد ُصــنـفــت هــذه
الخدمة مــن ّقبل املؤسسات املحلية
والــدول ـيــة بــأنـهــا أفـضــل خــدمــة مياه
ّ
ف ــي ل ـب ـن ــان» .وي ـس ـت ـطــرد بــال ـقــول إن
«املدينة لم تشعر عمليًا بتغيير في
تموينها باملياه خالل فترة الجفاف
التي عانى منها لبنان خالل صيف
عــام  .»2014هــذا فــي املـبــدأ ،أمــا على
أرض ال ــواق ــع ،ف ـمــاذا عــن الـشـكــاوى؟
ّ ّ
كريم إن «الشكاوى انحصرت
يقول
ّ
السكنية املسماة مشاريع
باملشاريع
م ـطــر ون ـشــابــة وغ ــان ــم واألب ـن ـي ــة في
شارعي ابــن سينا والـشــارع الجديد
فــي ال ـقـ ّـبــة ،وق ــد ظ ـهــرت نـهــايــة شهر
رم ـضــان امل ــاض ــي» .ولـئــن ك ــان كريم
ّ
يعتبر أن هذه الشكاوى «مشروعة»،
ّ
ّ
ّ
إال أنـ ــه ي ــؤك ــد أن «املـ ـي ــاه ل ــم تنقطع
بشكل تام ،وبقيت تؤمن احتياجات
ّ
ال ـســكــان ،وإن ك ــان لـســاعــات مـحـ ّـددة
من اليوم».

ف ــي ّم ــا ي ـخ ـ ّـص م ـن ـط ـقــة ال ـق ـب ــة ال ـتــي
ّ
العيرونية البالغة
تتغذى من خزان
ّ
سعته ثــاثــن ألــف متر مـكــعــب ،فقد
ّأدى «ان ـخ ـفــاض مـسـتــوى امل ـيــاه فيه
إلـ ـ ــى ضـ ـع ــف الـ ـضـ ـغ ــط ف ـ ـقـ ــط ،األم ـ ــر
الــذي سيؤثر على استدامة الخدمة
املقدمة لألبنية املذكورة التي تعاني
ّ
مــن تـقــطــع ال ـخــدمــة» .ويـمـكــن تالفي
هـ ــذا األمـ ـ ــر ،ف ــي حـ ــال ت ــأم ــن ال ـت ـيــار
ّ
الكهربائي طوال اليوم .ولكن ،بما أن
التيار «الرسمي» ليس ثابتًا دوامه،
ّ
فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـع ــن «ب ـ ـمـ ــولـ ــد ك ـه ــرب ــائ ــي
خــال فـتــرات التقنني لتأمني التيار
الكهربائي لضخ املياه من بئر الجسر

ّ
العيرونية».
الذي يؤمن املياه لخزان
هـ ـك ــذا ،ت ـج ــري األمـ ـ ــور ف ــي ال ـح ــاالت
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة .ول ـك ــن ف ــي حـ ــال ح ــدوث
خلل «في عمل مجموعة الضخ عند

مشروعان إلعادة تأهيل الشبكة
الجديدة في التبانة وحفر بئر
جديدة في حرم خزان القبة
البئر أو فــي املــولــد الكهربائي ،فمن
الـطـبـيـعــي أن ي ــؤث ــر ه ــذا األمـ ــر على
م ـس ـتــوى ح ـجــم املـ ـي ــاه ال ـ ــذي تــؤمـنــه

الـبـئــر ل ـخــزان الـعـيــرونـيــة ،وبالتالي
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـ ـيـ ــاه فـ ــي ال ـ ـخـ ــزان،
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ع ـلــى اس ـت ـمــراريــة
واستدامة الخدمة في املنطقة» .وهذا
ما يحدث اليوم« ،حيث أصاب املولد
عطل أدى إلى توقف البئر عن العمل
ب ـش ـكــل تـ ـ ــام ،خ ـ ــال فـ ـت ــرات ان ـق ـطــاع
التيار الكهربائي جراء التقنني ،األمر
الـ ــذي أدى إل ــى ان ـخ ـفــاض ف ــي حجم
املياه التي تضخها البئر الى خزان
العيرونية ،ولم يكن حجم املياه الذي
تمكنت املؤسسة من ضخه من خزان
امل ـن ــار ف ــي أب ــي س ـم ــراء إل ــى ال ـخ ــزان،
سعيًا لالستعاضة عن توقف البئر،

كافيًا ّ
لسد الحاجة» .هــذا األمــر أدى
إل ــى انـقـطــاع جــزئــي لـلـمـيــاه «ولـيــس
الى انقطاع تام ،إذ اننا لم نتمكن من
ضــخ امل ـيــاه ط ــوال الـنـهــار كـمــا اعـتــاد
املواطنون ،فاملياه تبقى مؤمنة ،لكن
ليس بشكل كاف».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «زي ـ ـ ـ ــادة فـ ــي ال ـط ـلــب
حـصـلــت نـتـيـجــة ل ــأح ــداث الـجــاريــة
في سوريا خالل العامني املاضيني،
ليس فقط في طرابلس بل في جميع
أنحاء شمال لبنان».
انطالقًا مما يجري ،أطلقت املصلحة،
أخ ـ ـي ـ ـرًا« ،مـ ـش ــروع ــن مل ـن ـط ـقــة ال ـق ـبــة
لضمان اسـتــدامــة الخدمة وتحسني

كريم« :المياه تبقى مؤمنة ،لكن ليس بشكل كاف» (مروان طحطح)

ّ
ضخ في ّ
القبة
أزمة

إذًا ،ال انقطاع تامًا في املياه ،يحسم
كـ ــريـ ــم .مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـن ـط ـلــق ل ـل ـحــديــث
عــن أزم ــة «ضـعــف فــي ضـغــط املـيــاه»
وأزم ـ ــة ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائـ ّـي.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ـش ـي ــر إل ـ ــى أنـ ــه

ّ
مياومو الكهرباء :قل لي حاجة ...أي حاجة

متابعة

فاتن الحاج
أعـ ـل ــن سـ ـي ــزار أب ـ ــي خ ـل ـي ــل ،مـسـتـشــار
رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر الــوزيــر
جـبــران بــاسـيــل ،أنـنــا «لــن نــوافــق على
ص ـي ـغــة ح ــل مل ـلــف م ـي ــاوم ــي مــؤسـســة
ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان خ ـ ــارج إط ـ ــار تطبيق
القانون  287الذي أجاز للمؤسسة ملء
املراكز الشاغرة .وبحسب مذكرة  7آب
 ،2014تم تحديد حاجات املؤسسة بـ
ّ
فليعدل
 897مركزًا ،ومن يريد غير ذلك
القانون في مجلس النواب».

ه ــذا مــا قــالــه أب ــي خليل ل ــ«األخ ـبــار»
بعد مرور  5أيام على اجتماع اللجنة
الحزبية ،اذ لــم يـصــدر حتى اآلن أي
بيان رسمي باالقتراحات أو الحلول
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم تـ ــداول ـ ـهـ ــا ب ـ ـشـ ــأن ت ـث ـب ـيــت
ال ـن ــاج ـح ــن ال ـف ــائ ـض ــن فـ ــي مـ ـب ــاراة
م ـج ـلــس ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة ع ــن الـفـئــة
الرابعة ( 1/4و.)2/4
ّ
أب ــي خـلـيــل أش ــار إل ــى أن «املـيــاومــن
يـخـضـعــون حــالـيــا مل ـب ــاراة بـنــاء على
ح ـ ـ ــاج ـ ـ ــات ،ولـ ـ ـي ـ ــس لـ ـفـ ـح ــص ن ــاج ــح
وراسب ،وليس صحيحًا أننا وافقنا

ً
يومًا على أخذ كل الناجحني» ،سائال:
«ملـ ـ ـ ــاذا ال ي ـن ـت ـفــض الـ ـن ــاجـ ـح ــون فــي
مباريات ملجلس الخدمة في قطاعات
أخرى؟» .وقال« :ما يحصل اليوم من
اعتصام في صالة الزبائن في املركز
الرئيسي وإقـفــال دوائــر في الجنوب
والبقاع هو مخالف للقانون».
أب ــي خـلـيــل أحـ ــال م ـج ــددًا الـتـصــريــح
بشان وقائع االجتماع الحزبي الذي
عقد االثنني املاضي إلى وزير الزراعة
أكرم شهيب ،راعي االتفاق السياسي
ال ــذي أن ـهــى انـتـفــاضــة  .2014وتفيد

ّ
املعلومات بأن أبي خليل أبلغ شهيب
ّ
أن قيادة التيار تتمسك بهذا املوقف
الـ ـح ــاس ــم ل ـج ـه ــة ال ـت ـق ـي ــد بــاألن ـظ ـمــة
وال ـق ــوان ــن ال ـتــي تــرعــى ال ــول ــوج إلــى
املؤسسة العامة ،وهي غير منفتحة
على طروحات غير قانونية.
امل ـ ـيـ ــاومـ ــون املـ ـض ــرب ــون اس ـت ـغ ــرب ــوا
هــذا املــوقــف و«خصوصًا أن العبارة
األساسية في االتفاق السياسي التي
جعلتنا ننهي االعـتـصــام كــانــت :كل
م ــن يـنـجــح ف ــي املـ ـب ــاراة يــدخــل خــال
سنتني الــى مــاك املــؤسـســة» .سألوا:

«إذا لــم يـنــص االت ـفــاق عـلــى أخ ــذ كل
الناجحني ،فلماذا إذًا فتحنا بوابات
املؤسسة؟ ألم يحصل ذلك ً
بناء على
تـطـمـيـنـ ّـات حـصـلـنــا ع ـل ـي ـهــا؟» .قــالــوا
إن ـهــم وق ـع ــوا وثـيـقــة لـفــك االعـتـصــام
في املكتب العمالي لحركة أملً ،
بناء
عـلــى وع ــود أك ـيــدة فــي ه ــذا االت ـجــاه،
ف ـشــو ع ــدا م ــا بـ ــدا؟ وم ــن ه ــي الـجـهــة
السياسية التي تخل اليوم بالوعود
للمياومني؟ ومــن يضمن لنا بــأن ال
يتكرر الوضع نفسه في مباراة الفئة
الخامسة؟

