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مجتمع

مجتمع
قضية يعتمد سكان  80في المئة من المباني في بيروت الكبرى ،في حياتهم اليومية ،على مياه اآلبار االرتوازية
الخاصة .وألن الطبقات األرضية في هذه المنطقة مانعة لتخزين المياه الجوفية ،فإن مصدر مياه معظم هذه
اآلبار هو البحر الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي وعصارات النفايات والمصانع .البكتيريا البرازية التي اكتشفت
مؤخرًا في إحدى اآلبار في الضاحية الجنوبية لبيروت ليس مستبعدًا أن تكون موجودة أيضًا في عدد كبير من
هذه اآلبار ،طالما أن المصدر واحد

تقرير

برعاية بكركي وفي غياب المعلمين

قانون جديد لتعديل السلسلة

فاتن الحاج

ّ
ّ
سكان بيروت الكبرى يستحمون بالمجارير!
 80في المئة من المباني تملك آبارًا مصدر مياهها البحر الملوث
رحيل دندش
ق ـ ـبـ ــل أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن أس ـ ـب ـ ــوع ـ ــن ،أظ ـ ـهـ ــرت
فـ ـح ــوص ــات أج ــرتـ ـه ــا م ــؤس ـس ــة م ـيــاه
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت وجـ ـ ـب ـ ــل ل ـ ـب ـ ـنـ ــان أن م ـص ــدر
ت ـلــوث م ـيــاه أح ــد امل ـبــانــي ف ــي منطقة
حـ ــارة حــريــك (ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة)
بــال ـب ـك ـت ـيــريــا ال ـ ـبـ ــرازيـ ــة هـ ــو ال ـب ـئ ــران
الـتــابـعـتــان لـلـمـبـنــى .الـنـتـيـجــة تـبــدو،
ل ـلــوه ـلــة األولـ ـ ـ ــى ،م ـط ـم ـئ ـنــة ،م ــع نـفــي
ّ
املؤسسة أن تكون املياه التي توزعها

اآلبار رشى انتخابية
ف ــي أيـ ــار امل ــاض ــي ،عـشـيــة االن ـت ـخــابــات
ً
النيابية ،نشرت «األخبار» جدوال بتعميم
للمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ع ـمــاد ع ـث ـمــان صـ ــادر ف ــي  12نـيـســان
 ،2018يسمح بموجبه بأكثر من 200
مخالفة بناء وبحفر  124بئرًا 99 ،منها
ضمن نطاق سرية بعلبك وحدها .وألن
ه ــذه التعاميم تـصــدر بـمـعـ ّـدل م ــرة في
األسبوع ،وفي كل املناطق ،من املنطقي
االفـتــراض أن مئات التصاريح املماثلة
أعطيت في املنطقة نفسها وفي مناطق
لبنانية أخرى ،بوساطات من سياسيني
ومرشحني ،لرشوة الناخبني.

م ـل ــوث ــة .ل ـكــن االط ـم ـئ ـن ــان س ــرع ــان ما
يتالشى مع تأكيد املدير العام لـ«مياه
بـ ـي ــروت وج ـب ــل ل ـب ـن ــان» جـ ــان ج ـبــران
لـ«األخبار» أن  80في املئة من املباني
في بيروت الكبرى تملك آبارًا خاصة.
ّ
تتضمن
وبالتالي ،ليس مستبعدًا أن
مـيــاهـهــا الـبـكـتـيــريــا نـفـسـهــا طــاملــا أن
مصدر مياه اآلبار واحد .فيما ال تملك
وزارة ال ـطــاقــة وامل ـي ــاه إح ـصــاء دقيقًا
بعدد اآلبار ألن تراخيص الحفر ال تتم
عبرها حصرًا.
ّ
غالبًا مــا يشكل وج ــود بئر ارتــوازيــة
خ ــاص ــة ف ــي م ـب ـنــى م ــا مـ ـي ــزة تـشـجــع
الزبائن على االستمالك أو االستئجار
فـ ـ ـي ـ ــه .ل ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذه ،بـ ـحـ ـس ــب ال ـخ ـب ـي ــر
الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي،
ه ـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع «وبـ ـ ـ ـ ــال ح ـق ـي ـق ــي».
زع ــاط ـي ـط ــي أوض ـ ــح ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
مثلث الــدامــور ـ ـ رأس بـيــروت ـ ـ املرفأ
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدر مـ ـس ــاحـ ـت ــه بـ ـنـ ـح ــو 60
كـيـلــومـتـرًا مــرب ـعــا ي ـحــوي الـقـلـيــل من
املياه الجوفية التي استنزفت عمليًا
ألن الـ ـطـ ـبـ ـق ــات الـ ـصـ ـخ ــري ــة فـ ــي ه ــذه
املنطقة مانعة للتخزين ،وبالتالي فإن
املياه التي تضخها اآلبــار ضمن هذا
ّ
وملوثة
املثلث «مياه مالحة وكبريتية
ألن مصدرها البحر ال ــذي تصب فيه
أقـنـيــة امل ـج ــاري وعـ ـص ــارات الـنـفــايــات
والنفايات السائلة للمصانع».
ّ
يــؤكــد مستشار وزي ــر الـطــاقــة واملـيــاه
خ ــال ــد نـخـلــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ــه ليست
هـ ـن ــاك إح ـ ـص ـ ــاءات لـ ـع ــدد اآلبـ ـ ـ ــار فــي
ب ـيــروت .إذ إن ع ــددًا كـبـيـرًا منها غير
ش ــرع ــي ،وال ـك ـث ـيــر م ـن ـهــا «م ـخ ـف ــي» ال
يمكن الوصول إليه ،كما أن هناك آبارًا
ُحـ ـف ــرت لــاس ـت ـع ـمــال ك ـج ــور صـحـيــة!
ويـلـفــت إل ــى أن حـفــر اآلبـ ــار «ب ــدأ أيــام
الحرب األهلية وال يزال مستمرًا .ورغم
كل اإلجراءات واآلليات الصارمة التي
وض ـع ـت ـهــا الـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى اس ـت ـص ــدار
ت ــراخ ـي ــص لـحـفــر اآلب ـ ــار مل ــا ل ــذل ــك من
تداعيات سلبية ،هناك جهات رسمية
ال تزال تمنح تراخيص الحفر بطريقة
غ ـي ــر ش ــرعـ ـي ــة» .وم ـ ــن ه ـ ــذه ال ـج ـه ــات
املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
التي ابتدعت ما ُي ّ
سمى «رخصة لواء»،

عناصر الدرك يتقاضون بين خمسة آالف و 10آالف دوالر لغض النظر عن الحفر (مروان طحطح)

وهــي عبارة عن إذن يصدر عن املدير
العام يسمح بحفر بئر من دون دراسة
ومن دون أي ّ
مسوغ قانوني.
ي ــوض ــح ن ـخ ـلــة أن ال ـ ـ ـ ــوزارة اع ـت ـمــدت
ّ
مطلع  ،2010مع تسلم الوزير جبران
باسيل وزارة الطاقة واملياه آنذاك ،آلية
صارمة لضبط حفر اآلبــار «وبالفعل
ّ
ّ
الحد من الرخص» .وتقوم
تمكنا من
اآلل ـيــة عـلــى تقسيم اآلبـ ــار إل ــى ثالثة
أقـ ـس ــام ب ـح ـســب وج ـه ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام:
شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــي وزراعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي.
وحصرت الوزارة تقديم الطلبات عبر
«ليبان بوست» تفاديًا «للواسطات»،
على أن تنظر شركة خاصة متعاقدة

ال تملك وزارة
الطاقة احصاء دقيقًا
بعدد اآلبار ألن التراخيص
ال تصدر عنها حصرًا

م ــع ال ـ ـ ــوزارة ف ــي امل ـس ـت ـنــدات وت ـجــري
الكشوفات الالزمة ثم ترفع تقريرًا إلى
الـ ــوزارة بعد أن تعلق مؤسسة مياه
ب ـيــروت وجـبــل لـبـنــان عـلـيــه ،لينتهي
الـقــرار بــالــوزيــر نفسهّ .
يقر نخلة بأن
هــذه اآللـيــة الصعبة دفـعــت بالبعض
إل ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ط ـ ـ ــرق غـ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة
«فالناس فــي النهاية ال يصلهم املــاء
ويضطرون للجوء إلى هذه األساليب
لـلـحـصــول ع ـل ـيــه» .عـمـلـيــا ،ب ــات األمــر
أشـبــه بحلقة مـفــرغــة :اآلب ــار الخاصة
تـسـتـنــزف اآلب ـ ــار ال ـعــامــة ّ ال ـتــي ت ــوزع
امل ـيــاه عـلــى ال ـنــاس فـيـخــف إنـتــاجـهــا،
وع ـ ــدم وص ـ ــول املـ ـي ــاه إلـ ــى املــواط ـنــن

يدفعهم إلى حفر اآلبار ...وهكذا.
ال تملك ال ــوزارة ،بحسب مستشارها،
ًَ
أن تفعل شيئا حيال رخص اآلبار غير
الـشــرعـيــة« :لـسـنــا ضــابـطــة عــدلـيــة وال
نتحرك إال إذا تقدم متضرر سواء كان
فــردًا أو بلدية بشكوى» ،الفتًا إلــى أن
الـشـكــوى «يـجــب أن تـقــدم إلــى ال ــوزارة
مباشرة ال إلى الــدرك الذي لن يتحرك
بطبيعة الـحــال» .وأش ــار إلــى أن وزيــر
الـطــاقــة وامل ـيــاه سـيــزار أبــي خليل نبه
إل ــى ه ــذه املـشـكـلــة فــي لـجـنــة األش ـغــال
والطاقة واملياه النيابية التي أوصت
ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع الـ ـجـ ـه ــات الـ ـت ــي تـمـنــح
رخصًا غير قانونية بالتوقف عن هذه

املمارسات ...من دون أن تتوقف بعد.
غير أن لعدم وصول املياه إلى املواطنني
أسبابًا أخرى ،بحسب زعاطيطي .فقد
أظهرت دراســة لـ«املؤسسة الفيدرالية
األملانية لعلوم الجيولوجيا واملصادر
الطبيعية»  ،BGRبتكليف من مجلس
اإلنـ ـ ـم ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ووزارة ال ـط ــاق ــة
واملـيـ ّـاه ،أن «نحو  %40من املياه التي
تضخها مــؤسـســة امل ـيــاه تــذهــب هــدرًا
جـ ــراء الـشـبـكــة املـتـهــالـكــة والـتـعــديــات
ع ـل ـي ـه ــا ب ـ ـتـ ــواطـ ــؤ م ـ ــن م ــوظـ ـف ــن فــي
نفسها» .يلفت نخلة إلى أنه
املؤسسة
ّ
وفــق خطة تنفذها ال ــوزارة منذ سبع
س ـن ــوات« ،ت ــم ت ـجــديــد ب ــن  50و%60
من شبكات املياه في بيروت الكبرى،
والورشة مستمرة وستظهر نتائجها
خالل سنتني بعد استكمال مشروعي
األول ــي وســد بـســري الـلــذيــن سيجران
إل ــى املـنـطـقــة الـســاحـلـيــة م ــن ال ــدام ــور
حتى نهر بيروت ،وصعودًا إلى نحو
 300متر عــن سطح البحر ،نحو 500
أل ــف مـتــر مكعب مــن امل ـيــاه يــومـيــا ،ما
يـكـفــي ك ــل ه ــذه املـنـطـقــة حــاجـتـهــا من
املياه حتى سنة  .2040ومن املفترض
أن ت ـتــزامــن ه ــذه امل ـشــاريــع م ــع تــوقــف
االعتماد على اآلبار».
م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي قـ ـ ـ ــوى األم ـ ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي
ق ــال لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن املــؤس ـســة بــاتــت
أشـ ـب ــه بـ ـ ـ «ق ـ ـ ــوى أم ـ ــر واقـ ـ ـ ــع» فـ ــي ظــل
غـيــاب مــؤسـســات الــدولــة واإلجـ ــراءات
الروتينية املعقدة والقوانني املترهلة
التي تضر بمصالح الـنــاس .وأوضــح
أن امل ــؤسـ ـس ــة ت ـم ـن ــح هـ ـ ــذه ال ــرخ ــص
«اسـتـجــابــة لـحــاجــات إنـســانـيــة» .لكن
ه ـ ــذه «الـ ـخ ــدم ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ب ــات ــت،
بحسب أحــد متعهدي حفر اآلبــار في
الضاحية الجنوبية« ،تجارة مربحة»
إذ إن عـنــاصــر ال ــدرك يـتـقــاضــون على
ترخيص البئر املكشوفة (في الشوارع
الرئيسية) نحو  10آالف دوالر ،وعلى
اآلبار التي تحفر في الزواريب الخلفية
نحو  5آالف دوالر! وفي أحيان كثيرة
ُيحفر ،برخصة واح ــدة ،أكثر مــن بئر
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ن ـف ـس ـهــا ب ــال ـت ــواف ــق بــن
عـنــاصــر ال ــدرك ومـتـعـ ّـهــد الـحـفــر ،وفــق
تسعيرة معروفة.

تقرير

تلويث الليطاني :دوفريج في السراي بدل النيابة المالية!
آمال خليل
رع ــى رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة امل ـك ـلــف سعد
الحريري ،في السراي الحكومي أمس،
توقيع اتفاقية بني معمل «ألبان لبنان
ـ ـ ـ ـ كــانــديــا» وش ــرك ــة « »LWRالـكـنــديــة
إلن ـ ـشـ ــاء م ـح ـط ــة مل ـع ــال ـج ــة ال ـن ـف ــاي ــات
السائلة الناتجة عن املصنع واملزرعة
الـتــابـعــن لـلـشــركــة فــي منطقة حــوش
سـنـيــد (ب ـع ـل ـبــك ـ ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل) .الـنـشــاط
بــدا كــأنــه احتفالية بــ«أبـطــال» حققوا
إن ـ ـج ـ ــازًا وطـ ـنـ ـي ــا اسـ ـتـ ـح ــق أن يـفـتــح
الحريري أبــواب الـســراي الستضافته
ورعــايـتــه بــالـحـضــور شخصيًا .علمًا
أن إن ـشــاء أي مـصـنــع ،وف ــق الـقــوانــن،
ي ـف ــرض م ـعــال ـجــة أي تـ ـل ـ ّـوث يـتـسـ ّـبــب
فيه .لكن ،في لبنان القيام بالواجب ال
يستلزم احتفالية رسمية فحسب ،بل

ك ـت ـم ــت ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أمـ ـ ــس ،خ ـ ـطـ ــوات ال ـت ـص ــدي
«ل ـ ـل ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــة» ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ــواص ـ ــل ات ـ ـحـ ــاد
املؤسسات التربوية الخاصة شنها على
حقوق املعلمني في قانون سلسلة الرتب
والــرواتــب (القانون  ،)2017/46على أن
تعلن في مؤتمر صحافي غدا «سلسلة
ت ـح ــرك ــات ول ـ ـقـ ــاءات ل ـل ـض ـغــط بــات ـجــاه
ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ب ـك ــام ــل م ـن ــدرج ــات ــه،
وتسمية من يقف وراء العرقلة إن كان
في مجلس إدارة صندوق التعويضات
أو على صعيد املؤسسات التربوية».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـس ـعــى االت ـ ـحـ ــاد ب ـق ـيــادة
األمــانــة الـعــامــة لـلـمــدارس الكاثوليكية
إلــى تمرير اقـتــراح قــانــون معجل مكرر
لتعديل بعض أحكام قانون السلسلة،
ب ـغ ـيــاب امل ـع ـل ـمــن .ال ـع ـن ــوان األس ــاس ــي
لـ ـلـ ـتـ ـع ــدي ــل إلـ ـ ـغ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدرج ـ ـ ـ ــات الـ ـس ــت
االستثنائية ملعلمي املرحلة األساسية
االبـتــدائـيــة واملـتــوسـطــة الــذيــن يمثلون
غالبية الجسم التعليمي الخاص ،إذ ال
يتجاوز عدد األساتذة الثانويني 1500
أستاذ من أصل  50ألف معلم.
التعديل الجديد نوقش في اجتماع ،عقد
الخميس املاضي ،في مقر البطريركية
املارونية في بكركي ،بحضور ممثلني
عـ ــن املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــرب ــوي ــة ال ـخ ــاص ــة
وب ـع ــض الـ ـن ــواب امل ـن ـت ـمــن إلـ ــى ال ـت ـيــار
الوطني الحر وحــزب الـقــوات اللبنانية

وتيار املردة وتيار املستقبل .وينتظر أن
يعقد اجتماع مماثل ،الخميس املقبل،
مل ـتــاب ـعــة ال ـن ـقــاشــات ووض ـ ــع الـلـمـســات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون .املـ ـف ــارق ــة أن
ّ
مصادر في النقابة ركنت إلى أن النواب،
ال سيما املشاركني في اجتماع بكركي،
لن يوقعوا على التعديل القانوني ،قبل
أن يراجعوا في األمر األساتذة النقابيني
املنضوين فــي األح ــزاب نفسها ،أو هذا

هدف التعديل إلغاء
الدرجات الست لمعلمي
المرحلة األساسية

مــا نـقـلــه عـنـهــم بـعــض أع ـضــاء املجلس
التنفيذي في اجتماع النقابة أمس.
مصادر االتحاد تؤكد عدم قدرة املدارس
ّ
محملة
عـلــى تطبيق قــانــون السلسلة،
ّ
للمشرع الذي وضع أصحاب
املسؤولية
املدارس في وجه املعلمني .وأوضحت أن
عدد املدارس التي دفعت الدرجات الست
ملعلميها ال يـتـجــاوز الـ ــ ،8مـشــددة على
أن االت ـح ــاد سـيـضـغــط إلقـ ــرار الـتـعــديــل
الجديد في اللجان املشتركة ومن ثم في

تتولى الدولة تغطية تطبيق القانون
من املال العام!
الخميس الفائت ،كان مصنع «كانديا»
أح ــد «ن ـج ــوم» ال ـجــولــة ال ـتــي ق ــام بها
املدعي العام املالي علي إبراهيم واملدير
العام ملصلحة الليطاني سامي علوية
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــات واملـ ـص ــان ــع امل ـلــوثــة
ملـ ـج ــرى ال ـل ـي ـط ــان ــي ف ــي الـ ـبـ ـق ــاع .وق ــد
عاين ابراهيم «املـجــرور» الــذي يحمل
النفايات الصناعية السائلة للمعمل،
منذ إنـشــائــه عــام  ،2005مـبــاشــرة إلى
الـنـهــر م ــن دون ت ـكــريــر .امل ــدع ــي الـعــام
املالي اتصل ،يومها ،بالنائب والوزير
الـســابــق عــن تـيــار املستقبل نبيل دو
فريج ،أحــد أصحاب املعمل وصاحب
املــزرعــة التي يقوم عليها ،طالبًا منه
الـحـضــور السـتـجــوابــه حــول التلويث
الذي يتسبب به مصنعه .استمهل دو

فريج إبراهيم الحضور إلى يوم أمس.
لكنه ،بدل أن يحضر إلى النيابة العامة
املــال ـيــة مشتبهًا ب ــه ،ح ــل ف ــي ال ـســراي
ضيف شــرف مع رئيس مجلس إدارة
امل ـع ـمــل مـحـمــد زي ـ ــدان لـيـحـصــا على
م ـل ـيــونــي دوالر ه ـبــة إلنـ ـش ــاء محطة
التكرير .الهبة تـنــدرج ضمن مشروع
مكافحة التلوث البيئي في لبنان الذي
أقره مجلس الوزراء قبل أربع سنوات،
ويـشـمــل «تــوف ـيــر امل ـســاعــدات التقنية
الـ ـ ــازمـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة
ودراسـ ـ ـ ــات بـيـئـيــة وت ـق ـن ـيــة م ــن خــال
هبات من الحكومة االيطالية والبنك
الدولي ،بهدف معاينة وضعها البيئي
وتـحــديــد الـتــدابـيــر الــازمــة للتخفيف
من التلوث» .املشروع يقضي بتقديم
ق ــروض ميسرة مــدعــومــة مــن مصرف
ل ـب ـن ــان ال ـ ــى امل ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـنــاع ـيــة

بـفــائــدة تـصــل نسبتها ال ــى صـفــر في
امل ـئ ــة م ــن خـ ــال املـ ـص ــارف ال ـت ـجــاريــة
بهدف خفض التلوث الصناعي.
 18م ـل ـيــون دوالر قـيـمــة ال ـه ـبــة الـتــي
ق ــدم ـه ــا ك ــل م ــن ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي (15
مليون دوالر) والـحـكــومــة اإليطالية
(مـلـيــونــان و 300ال ــف يـ ــورو) ،للقيام
بدراسات تستفيد منها ستة معامل
تحت إش ــراف بــرنــامــج األم ــم املتحدة
اإلن ـم ــائ ــي ووزارة الـبـيـئــة وال ـشــريــك
األسـ ــاسـ ــي م ـص ــرف ل ـب ـن ــان .امل ـعــامــل
الستة التي ستتوزع عليها املاليني
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــر ،هـ ـ ـ ــي« :كـ ــانـ ــديـ ــا»
و«م ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوزا» و«شـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـسـ ـ ــارة»
و«سيكومو» و«قساطلي» و«ماستر
ت ـش ـي ـب ــس» .لـ ـك ــن ،مـ ـ ــاذا ع ــن امل ـعــامــل
وامل ــؤسـ ـس ــات الـ ـ ـ  251ال ــواقـ ـع ــة عـلــى
مجرى الليطاني في البقاع ،والـ 723

رشف
يت ّ
الكاتب أحمد حسني مر ّوة
بدعوتكم للحضور واملشاركة يف حفل توقيع كتاب
ولدتُ رجالً ..وأموت طفالً
سرية حياة املفكّر واألديب الشهيد
الدكتور حسني مر ّوة

وذلك عرص يوم األربعاء  2018/10/24ــ بني الخامسة والسابعة مسا ًء
يف دار النمر ـ شارع أمريكا ـ قرب مستشفى طراد ــ كليمنصو

الجلسة التشريعية.
ب ـعــض امل ـع ـل ـمــن حـ ـ ــذروا م ــن أن ي ــؤدي
ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــدي ــل ف ـ ــي ح ـ ـ ــال إقـ ـ ـ ـ ـ ــراره فــي
املجلس النيابي إلى بداية نهاية وحدة
ال ـت ـشــريــع ب ــن ال ـق ـطــاعــن الـتـعـلـيـمـيــن
ّ
ّ
الــرسـمــي وال ـخ ــاص .ويــذكــر ه ــؤالء بــأن
ً
عدة أبدت استعدادها لفكّ
كتال نيابية ّ
االرت ـب ــاط بــن الـقـطــاعــن فــي االجـتـمــاع
ال ــذي عقد فــي ال ـســراي الحكومي قبيل
تــوقـيــع قــانــون السلسلة .يــومـهــا ،وافــق
ّ
النواب الحاضرون على أن زيادة رواتب
املعلمني ستحدث إرباكًا وتعقيدات في
املــدارس الخاصة ،وهــذا سيؤدي حتمًا
إلى زيادة على األقساط قدرت بني 750
أل ـفــا وم ـل ـيــون و 500أل ــف ل ـيــرة ،وأق ــروا
آن ـ ــذاك ب ــأن األرقـ ـ ــام م ـصــدرهــا املـ ــدارس
الخاصة ،ال اإلدارات الحكومية املعنية.
ويـسـتـهــدف الـتـعــديــل امل ـق ـتــرح ،بحسب
م ــا جـ ــاء ف ــي اق ـ ـتـ ــراح الـ ـق ــان ــون املـعـجــل
املـ ـك ــرر« ،إق ــام ــة امل ـ ـسـ ــاواة ب ــن أس ــات ــذة
الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي وال ـخ ــاص بالنسبة
إلـ ــى الـ ــدرجـ ــات ال ـس ــت اإلض ــاف ـي ــة الـتــي
مـ ـنـ ـح ــت خـ ـط ــأ إلـ ـ ــى م ـع ـل ـم ــي الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص في مستوى التعليم األساسي
(دون الـ ـث ــان ــوي الـ ـ ــذي ي ـب ـقــى م ــن دون
ت ـع ــدي ــل ف ــي اس ـت ـف ــادت ــه م ــن ال ــدرج ــات
الـســت االسـتـثـنــائـيــة) ،وإل ــى إي ـجــاد حل
منطقي وعادل للمتعاقدين في املدارس
الخاصة لجهة توضيح آلية احتساب
ال ــزي ــادات الـتــي يـسـتـفـيــدون مـنـهــا وفــق
معايير موضوعية حددها االقتراح».

تحقيق

سوبرماركت للمكفوفين :مسموح اللمس!

ُيدرج المكفوفون مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين تقدر وزارة الشؤون نسبتهم بـ  %3من السكان (هيثم الموسوي)

هادي أحمد

مـصـنـعــا غ ـيــر امل ــرخ ـص ــة وال ـب ـلــديــات
الـ ـ  107بـلــديــات الـتــي تـحــول صرفها
الصحي على النهر؟
ال ـح ــواف ــز ألصـ ـح ــاب امل ـص ــان ــع الـسـتــة
لــم تـقــف عـنــد تــوفـيــر كـلـفــة ال ــدراس ــات
ع ـل ـي ـهــم ،ب ــل أي ـض ــا م ـســاعــدت ـهــم عـلــى
إنـشــاء املـحـطــات بـقــروض ميسرة من
دون ف ــائ ــدة .عـلــى ه ــذا امل ـن ــوال ،حظي
«كــانــديــا» بــدراســة أعــدتـهــا «مؤسسة
األرض» ،وبمليوني دوالر من مصرف
لـبـنــان وبـنــك الـبـحــر املـتــوســط إلنـشــاء
املحطة التي سيبدأ العمل بها قريبًا
و«تـنـتـهــي فــي غ ـضــون عـ ــام» ،بحسب
زي ـ ــدان .خ ــال ه ــذه ال ـف ـت ــرة (ف ــي حــال
ت ــم اإللـ ـت ــزام بــامل ـه ـلــة) ،تـعـطــي ال ــدول ــة
أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب امل ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ـه ـ ـلـ ــة ض ـم ـن ـي ــة
لإلستمرار بتحويل النفايات السائلة
نحو النهر.
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يدخل أحــد املكفوفني الــى ال ـ «سوبر مــاركــت» ،بعد أن يتصل
مسبقًا لـ«حجز» مرافق .لدى وصوله ،يكون املرافق ـ ـ املوظف
في انتظاره ليجول معه داخــل املتجر ،ويشرح له ما يلمسه.
املوظف ،هنا ،يصبح عني الكفيف.
في مبادرة هي «األولــى من نوعها في لبنان والعالم العربي»،
بحسب رئيسة جمعية « »Red Oakنادين أبــو زكــي ،قـ ّـررت
إدارة مــؤسـســة « »marqetفــي منطقة قــريـطــم (ب ـي ــروت) أن
ّ
تتحول «مؤسسة صديقة للمكفوفني وملن يعانون من ضعف
ّ
النظر» ،عبر مساعدتهم على التسوق ًمن دون حاجة ملساعدة
أحد من اصدقائهم أو أقاربهم ،تسهيال لدمجهم في املجتمع.
بعد املوافقة على املبادرة التي ّ
تقدمت بها الجمعية ،بحثت إدارة
املؤسسة في الطريقة األفضل ملساعدة زبائنها من املكفوفني،
وت ـقــرر فــي املــرحـلــة األولـ ــى االع ـت ـمــاد عـلــى الـعـنـصــر الـبـشــري
على حساب التكنولوجيا .وتــم االتـفــاق مــع جمعية «الشبيبة
للمكفوفني» لتدريب عدد من املوظفني على التعامل مع الزبائن
املـكـفــوفــن .على م ــدى أسـبــوعــن ،عمل رئـيــس الجمعية عامر
مكارم على تدريب  10موظفني على «تقنيات املرافق املبصر»،
ّ
والتدرب على التعامل
أهمها التمييز بني الكفيف وضعيف النظر،
بطريقة اللمس ،فبحسب أحد من خضعوا للتدريب« ،من خالل
مسكة اليد يعرف الكفيف اذا كان هناك درج أمامه أو عائق ما،

وبطريقة أخرى يعرف انه يجب ان يتجه يسارًا أو يمينًا» ،كما
ّ
«تعلمنا كيف نوصل الصور التي أمامنا الى عقل الكفيف».
«أول مــرة أكــون فــي السوبر مــاركــت لحالي مــن دون اخـتــي»،
قال محمد مبتسمًا لدى انتهائه من التسوق ،متمنيًا تعميم
الـتـجــربــة .وه ــذا مــا تــؤكــد عليه ابــو زك ــي ،مشيرة الــى أن هذه
«الخطوة األولى ضمن مشروع ضخم ،ونأمل انتقال التجربة
الى بقية املناطق والتعاون مع مؤسسات تجارية بشكل أوسع
ليستفيد منها كل املكفوفني».
وال توجد في لبنان احصاءات دقيقة حول عدد املكفوفني ،إذ
أنهم غالبًا ما ُيــدرجــون مع ذوي االحتياجات الخاصة الذين
تقدر وزارة الشؤون االجتماعية نسبتهم بـ  %3من السكان،
فيما ّ
تقدرهم احصاءات األمم املتحدة بـ .%10
في السياق نفسه ،تستعد جمعية « ،»Red Oakبالتعاون مع
املتحف الوطني االيـطــالــي ،الطــاق مـشــروع «أب ــواب  ...الرجاء
اللمس» الــذي يهدف الــى تسهيل دخــول املكفوفني وضعيفي
النظر الــى املـتــاحــف .ينطلق املـشــروع فــي  29الشهر الـجــاري
بمعرض في املتحف الوطني يتضمن آثارًا ولوحات ومنحوتات
ومــوزايـيــك يسمح بلمسها مــن أجــل الـتـعــرف عليها .وقــد تم
تــدريــب عــدد مــن املوظفني على مرافقة املكفوفني كمرشدين
ّ
ستطبق الخطوة نفسها في متحفي سرسق
لهم .بالتزامن،
(األشرفية) ومقام (جبيل) ،على أن يجري نقل التجربة الى
متاحف أخرى.

