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مجتمع وإقتصاد

على الغالف

أخبار

األهالي يعلنون مطمر الناعمة «منطقة عسكرية»
حسين مهدي
املجرب كان عقله ّ
ّ
«مني ّ
مخرب».
جرب
ه ــذا امل ـثــل الـشـعـبــي ،الـ ــذي رف ـ ّـع أمــس
شـعــارًا فــي االعـتـصــام ال ــذي نــفــذ أمــام
مـطـمــر ال ـنــاع ـمــة ،ك ــان األب ـل ــغ تـعـبـيـرًا
ع ــن م ــواق ــف أه ــال ــي الـنــاع ـمــة وال ـقــرى
املجاورة.
املطمر لن ُيفتح «ولــو ساعة واحــدة»
وال ـقــرار الــذي اتخذته بلدية الناعمة
هــو إق ـفــال املـطـمــر «ال ــى غـيــر رج ـعــة»،
وف ــق مــا ق ــال رئـيــس بـلــديــة الـنــاعـمــة ـ
حــارة الناعمة أمــن فخر الدين خالل
االعتصام الذي جمع عشرات الشبان
مــن أهــالــي املنطقة والـقــرى املـجــاورة،
إض ــاف ــة إل ــى ع ــدد م ــن ال ـنــاش ـطــن في
حملة «بدنا نحاسب».
األيــام السبعة التي أشــار إليها وزير
الزراعة أكرم شهيب «ال تحل املشكلة»،
يـقــول فخر الــديــن «فـقــد تـعــودنــا على
وعود املسؤولني وخططهم التي تبدأ
على أس ــاس لـفـتــرة ،وتبقى لسنوات،
ك ـمــا م ــدد ملـطـمــر ال ـنــاع ـمــة ك ــل الـفـتــرة
الـ ـس ــابـ ـق ــة» ،مـ ـع ــرب ــا عـ ــن اسـ ـتـ ـع ــداده
وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة ل ـت ـح ـم ــل كــل
الضغوط السياسية «التي ستمارس
علينا وسنبقى على قرارنا».
ي ــؤك ــد ف ـخــر ال ــدي ــن أن «ال ـط ــري ــق الــى
املطمر مراقب وسيبقى تحت الرقابة
ل ـع ــدم ال ـس ـمــاح ألي شــاح ـنــة نـفــايــات
بالدخول اليه».
يقول شبان قابلتهم «األخبار» خالل
االعـتـصــام إن لــديـهــم خـطــة للتصدي
ألي مـ ـح ــاول ــة إلعـ ـ ـ ــادة ف ـت ــح امل ـط ـم ــر.
الطريق مراقبة من قبل شرطة البلدية
ّ
من جهة ،ومن قبل اللجنة التي شكلت
م ــن ع ــدد م ــن أه ــال ــي ال ـق ــرى امل ـج ــاورة

تحملنا  18سنة ولسنا مستعدين ألن نتحمل بعد اآلن (مروان بوحيدر)

مختار بلدة بعورتة:
هذا المطمر لن يفتح
إال على جثثنا
للمطمر مــن جـهــة ثــانـيــة .ال ـهــدف هو
رص ـ ــد ج ـم ـي ــع اآلل ـ ـيـ ــات ال ـك ـب ـي ــرة مــن
الـشــاحـنــات وغـيــرهــا الـتــي تــدخــل الــى
املـنـطـقــة .فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،سيتناوب
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـشـ ـب ــان عـ ـل ــى املـ ـبـ ـي ــت فــي
امل ـكــان نـفـســه حـيــث ج ــرى االعـتـصــام،
كما سيتم نصب عوائق من الباطون
على جانبي الطريق ،ليقتصر املرور
بالقرب من الطريق املؤدية الى املطمر
على املــركـبــات الصغيرة واملتوسطة
الحجم.
يعرف رؤساء البلديات ،كما األهالي،

أن ضـغــوطــا سـيــاسـيــة سـيـتـعـ ّـرضــون
لـ ـه ــا ،وال س ـي ـمــا م ــن رئـ ـي ــس ال ـح ــزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ولـيــد جنبالط،
ولكن «طاملا الضغوط هذه ال يرافقها
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ل ـ ـل ـ ـقـ ــوة ،م ـ ــا ف ـ ــي ش ـ ــي ح
يــزحــزحـنــا» ،ولـكــن فــي حــال ق ــرروا أن
يستعينوا ب ــأدوات السلطة القمعية،
«ح ن ــرد بــال ـقــوة ض ــدن ،املـطـمــر صــار
منطقة عسكرية ،أي كميون ح يجرب
يمرق نحنا باملرصاد ،ما تجربونا»،
يقول فريد يحيى أحد أبناء املنطقة.
عضو حملة إقفال مطمر الناعمة عماد
ال ـقــاضــي ،اعـتـبــر أن ق ــرار اإلق ـف ــال هو
قرار األهالي« ،الذين قدموا تضحيات
ع ـلــى م ــدى  18ع ــام ــا» ح ـيــث تـحـمـلــوا
نفايات نصف اللبنانيني ،مع ما رافق
ذلـ ــك م ــن ضـ ــرر ص ـحــي وب ـي ـئــي لحق
بأهالي املنطقة والقرى املجاورة لها.
ُالـقــاضــي رأى أن الـسـلـطــة السياسية
أع ـط ـي ــت ف ــرص ــة س ـن ــة ونـ ـص ــف سـنــة
إليجاد الحلول املناسبة ،لكنها فشلت
فــي ذل ــك« ،نــرفــض مهلة السبعة أيــام

التي قد تمتد لسبع سنني» .ويضيف
القاضي في حديث مع «األخبار» إنه
كــان متوقعًا من هــذه اللجنة أن تنال
رضى األهالي وموافقتهم قبل موافقة
مجلس الوزراء على هذه الخطة.
يـسـخــر أح ــد األه ــال ــي مــن ال ـض ــرورات
الوطنية التي تتحدث عنها السلطة،
ل ـ ـف ـ ـتـ ــح م ـ ـط ـ ـمـ ــر ال ـ ـن ـ ــاع ـ ـم ـ ــة ،وي ـ ــذك ـ ــر
ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورات ن ـف ـس ـه ــا الـ ـت ــي مـ ــددت
للمجلس النيابي مرتني.
األهالي ّ
عبروا أمس عن غضب شديد
م ــن مـ ـح ــاوالت الـسـلـطــة االسـتـخـفــاف
بـعـقــولـهــم .ع ـ ّـب ــروا بـشـكــل صــريــح عن
ان ـعــدام ثقتهم بــالــوزيــر أك ــرم شهيب،
وخــاصــة بعد تناقض مــواقـفــه ،حيث
اعـتـبــر شـهـيــب فــي مــواقــف ســابـقــة أن
مطمر الـنــاعـمــة ال يحمل طـنــا واح ـدًا
بعد ،فكيف به اليوم أن يحمل نفايات
ل ــم يـتــم جـمـعـهــا م ـنــذ ش ـهــريــن م ــع ما
تحمله من أوبئة وأمراض نتيجة عدم
فرزها؟ يسأل أحد املعتصمني.
األهالي أمس طالبوا الحمالت املدنية
بــاملـطــالـبــة بــاسـتـقــالــة وزيـ ــر ال ــزراع ــة،
ال وزيـ ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــة ،ي ـق ــول ــون إن وزي ــر
البيئة «زملــة معتر»« ،روح ــوا طالبوا
باستقالة املـســؤولــن الحقيقيني عن
امللف» ،يرى األهالي أن وزيــر الزراعة
وفريقه السياسي يتحمالن املسؤولية
الحقيقية مع غيره من السياسيني ملا
وصلت إليه أزمــة النفايات في لبنان
منذ  18عامًا حتى اليوم.
وأشار مختار بلدة بعورتة طارق غرز
الدين الى أنه «ال يعنينا إذا قبلت أو
رفضت املناطق األخرى إقامة املطامر
عندها .نحن تحملنا  18سنة ولسنا
مستعدين ألن نتحمل بعد اآلن .هذا
املطمر لن يفتح إال على جثثنا».

عكار َم ّنا مزبلة :قمامتكم لن تمرّ
محمد ملص
«ال ل ـل ـع ــار ال ل ـل ـع ــار م ــا ب ــدن ــا مـطـمــر
ب ـع ـكــار» و»ال م ـل ـيــون وال م ـل ـيــار منا
مــزبـلــة ع ـك ــار» .ب ـهــذه ال ـه ـتــافــات ،عـ ّـبــر
عدد من املحتجني في دوار العبدة عن
رفضهم لخطة النفايات الـتــي أقـ ّـرهــا
مجلس ال ــوزراء فــي جلسته األخـيــرة.
ه ــذه ال ـخ ـطــة تـتـضـمــن اع ـت ـمــاد س ــرار
ـ ـ ع ـكــار مـطـمـرًا صـحـيــا م ــن  3مطامر
م ـخ ـتــارة الس ـت ـق ـبــال ن ـفــايــات ب ـيــروت
وج ـبــل ل ـب ـنــان .اح ـت ـجــاجــات أم ــس لن
تـ ـك ــون فـ ــريـ ــدة ،إذ م ــن املـ ـق ــرر ال ـق ـيــام
بسلسلة من االحتجاجات ،من بينها
اع ـت ـص ــام ُيـ ـق ــام ال ـس ـب ــت امل ـق ـب ــل عـنــد
الـســاعــة الـخــامـســة عـصـرًا عـنــد مفرق
تلعباس الغربي لجهة السهل.
ش ــارك فــي االح ـت ـجــاج أم ــس أك ـثــر من
مئتي شابة وشــاب ،بدعوة من حملة
#ع ـك ــار_م ـن ــا_م ــزب ـل ــة .وق ـ ــال امل ـس ــؤول
اإلعــامــي فــي الحملة عاهد شخيدم،
إن الدعوة هي للوقوف في وجه قرار
الـحـكــومــة الـجــائــر الـقــاضــي باعتماد
مطمر فــي منطقة س ــرار ،دون األخــذ
ّ
ّ
البيئية املترتبة
بــاالعـتـبــار األخ ـطــار
ع ـل ــى ذلـ ـ ــك .وأشـ ـ ـ ــار ش ـخ ـي ــدم ال ـ ــى أن
الحملة ستدعو إلــى حــراك يشمل كل
األراضـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة رف ـض ــا لــدخــول
النفايات الى عكار.
ع ـنــد ال ـســاعــة الــراب ـعــة ع ـص ـرًا ،حضر
املنظمون الى ساحة العبدة .اختلفت
ال ـت ـس ـم ـيــات ب ــن امل ـش ــارك ــن #ع ـك ــار_
منا_مزبلة ،و#حــراس_عـكــار ،وتجمع
ش ـ ـبـ ــاب عـ ـ ـك ـ ــار ،وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأوا ال ـت ـح ـض ـيــر
لالعتصام .تبحث نيللي الناشطة في
حملة #عكار_منا_مزبلة عن شعارات
ّ
تخطها عـلــى الــاف ـتــات« ،م ــاذا نكتب
ومــاذا نعبر؟» ،تسأل كل فــرد ،تأتيها
اق ـت ــراح ــات م ــن أك ـثــر م ــن م ـش ــارك بــأن

ّ
تركز على مسؤولية رؤساء البلديات
املتواطئني مع الحكومة.
غــابــت الـقــوى األمـنـيــة عــن االعـتـصــام،
كـ ــذلـ ــك فـ ـع ــل ن ـ ـ ـ ــواب ع ـ ـكـ ــار ورؤس ـ ـ ـ ــاء
البلدياتّ .
تحدث املختار زاهر الكسار
ّ
بــاســم «ك ــل ع ــك ــار» ،وق ــال «ل ــن نسمح
بدخول نفايات بيروت الى أي منطقة،
وال يمكن أن نرضخ ألي رشوة مالية
تـحــت أي مـسـمــى» .وت ـســاءل الناشط
املـ ـح ــام ــي عـ ــاصـ ــم الـ ـبـ ـع ــريـ ـن ــي« :م ــن
يحمي بيئة عـكــار وطبيعتها؟ وهــل
ستفي الدولة بتعهداتها ومشاريعها

عرضت الحكومة
سابقًا  20دوالرًا عن كل
طن ُيلقى في سرار
(هيثم الموسوي)

التي وعدتنا بها؟ عكار التي ال تزال
املحافظة األشد فقرًا».
بالقرب من االعتصام ،حــرص شباب
#ح ـ ــراس_عـ ـ ـك ـ ــار ع ـل ــى ن ـص ــب خـيـمــة
عند دوار الـعـبــدة ملــراقـبــة الشاحنات
امل ـح ـم ـلــة بــال ـن ـفــايــات ،وال ـت ــي تتسلل
ً
ليال الى مناطقهم ،يؤكد أحدهم أنهم
سيبيتون هنا ملنع أي شاحنة نفايات
من الدخول الى عكار.
ع ـنــد ال ـس ــادس ــة ،تـجـمــع املـعـتـصـمــون
خ ـل ــف الفـ ـت ــة ح ـم ـلــت شـ ـع ــار #عـ ـك ــار_
مـنــا_مــزبـلــة ،وأل ـقــت الـنــاشـطــة نيللي
األش ـقــر بـيــان الـحـمـلــة ،فـقــالــت «ط ــوال
خمسة وتسعني عــامــا ونـحــن ننتمي
الــى دول ــة االسـتـهـتــار والـفـســاد ،وهي
ت ـع ـت ـبــر امل ـ ــواط ـ ــن الـ ـعـ ـك ــاري م ــواط ـن ــا
مــن الــدرجــة الـثــانـيــة» .وأعـلـنــت باسم
ّأمهات العسكريني الشهداء وأبنائهم
وصرخات الفالحني واملزارعني ...باسم
هؤالء «قمامتكم لن تمر ،تاجروا بها
وحدكم وارموها في مكبات منازلكم.
تنشقوا روائحها وحدكم ( )...القمامة
ال تليق إال بالقمامة أمثالكم».
غ ـ ـض ـ ــب املـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــن انـ ـ ـ ـص ـ ـ ــب ع ـل ــى
الــوزيــر أكــرم شهيب «صــاحــب الخطة
الخنفشارية للتخلص من النفايات».
ت ـق ـضــي ال ـخ ـط ــة امل ـ ـقـ ــررة ب ـت ـحــويــل 4
مـ ــايـ ــن مـ ـت ــر مـ ــربـ ــع مـ ــن املـ ـس ــاح ــات
ال ـخ ـض ــراء ال ـشــاس ـعــة ف ــي س ـ ــرار الــى
م ـط ــام ــر ص ـح ـي ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن امل ــوق ــع
امل ـخ ـت ــار ت ـح ــول م ـنــذ عـ ــام  1995الــى
مكب عشوائي ،وتم تلزيمه الى شركة
األم ــان ــة الـعــربـيــة (صــاحـبـهــا خـلــدون
ي ــاس ــن امل ــرعـ ـب ــي) س ـن ــة  ،1997بـعــد
مناقصة لجمع نفايات ما يقارب 100
بـلــديــة مــن أص ــل  133بـلــديــة عـكــاريــة،
ويستقبل هذا املكب حاليًا نحو 450
طنًا من النفايات يوميًا.
تـفــع قــريــة س ــرار فــي منطقة الــدريــب،

ّ
ّ
ّ
شـمــال عــكــار ،عـلــى تــلــة صـغـيــرة تطل
ّ
عـ ـل ــى بـ ـل ــدة الـ ـع ــب ــودي ــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة،
واد وهضبة
ويـفـصـلـهــا ع ــن س ــوري ــا ٍ
بــال ـقــرب مــن ق ــرى عــديــدة فــي أراض ــي
ال ـس ـهــل ال ـع ـك ــاري ،تــرت ـفــع ع ــن سطح
البحر ( ٢٠٠متر) .مملوكة من عائلة
يــاســن املــرع ـبــي ،ويـسـكـنـهــا ع ــدد من
أقرباء العائلة ،باإلضافة الى العاملني
في املكب .يقول مالك األرض خلدون
ي ــاس ــن «إن أحـ ـ ـدًا م ــن امل ـس ــؤول ــن لم
ي ـتــواصــل م ـع ــه» .ويـضـيــف «ال أع ــرف
ك ـيــف اتـ ـخ ــذت ال ـح ـكــومــة هـ ــذا ال ـق ــرار
مــن دون التواصل معنا» ،معتبرًا أن
الحكومة سببت لــه «وجــع راس» ،إال
أن ي ــاس ــن يـلـفــت ال ــى أن م ـفــاوضــات
س ــاب ـقــة جـ ــرت م ـع ــه ،إذ ُع ـ ــرض عـلـيــه
مبلغ  20دوالرًا عــن كــل طــن يلقى في
س ـ ـ ــرار ،وهـ ــو ط ـل ــب م ـب ـلــغ  30دوالرًا
لينقطع التواصل بعدها .وال يخفي
ي ـ ــاس ـ ــن حـ ـم ــاسـ ـت ــه بـ ـ ــإشـ ـ ــارتـ ـ ــه الـ ــى
«دراس ــات بيئية ع ـ ّـدة اعتبرت مطمر
ســرار صالحًا ليكون من أهــم املطامر
امل ــوج ــودة فــي شـمــال لـبـنــان لسببني:
األول مساحته التي تصل إلــى أربعة
م ــاي ــن م ـت ــر م ــرب ــع ،والـ ـث ــان ــي ي ـعــود
إل ــى نــوع ـيــة وجـ ـ ــودة الـ ـت ــراب املـهـيــأة
ّ
والصالحة للطمر والــذي قلما تتوفر
في مناطق لبنانية أخرى».
ّ
ويـ ـشـ ـي ــر يـ ــاسـ ــن ال ـ ـ ــى أن «الـ ـش ــرك ــة
استهلكت  10آالف متر مربع فقط من
أراضي سرار» ،ومن املتوقع «أن ترتفع
هــذه املـســاحــة الــى  500ألــف متر بعد
اق ـت ــراح ت ـحــويــل شــاح ـنــات الـنـفــايــات
مــن بـيــروت الــى عـكــار ،لكن موافقتنا
أو عــدمـهــا ستتخذهما الـشــركــة بعد
ال ــرج ــوع الـ ــى رؤس ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات فــي
عكار ،وأهالي عكار بالدرجة األولــى،
وال يمكن أن نتخذ أي ق ــرار مــن دون
موافقة أهالي عكار».

مصلحة االرصاد الجوية:
العاصفة تنحسر اليوم
تــوقـعــت مصلحة االرص ـ ــاد ال ـجــويــة فــي املــديــريــة
العامة للطيران املدني ان يكون الطقس اليوم غائما
جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة (فوق
معدالتها املــوسـمـيــة) ،على ان تـبــدأ مــوجــة الغبار
باالنحسار التدريجي اعتبارا من بعد الظهر مع
بـقــاء نسبة الــرطــوبــة مرتفعة عـلــى الـســاحــل كما
يتكون الضباب على املرتفعات أحـيــانــا .أمــا يوم
السبت فيكون غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ
بدرجات الحرارة وضباب على املرتفعات.
وأشــارت وزارة الصحة الــى أنــه «جــرت معاينة ما
يزيد عن  2660حالة في املراكز الصحيةُ ،
وح ّولت
حــوالــى  120منها إلــى املستشفيات الحكومية،
فيما لــم تـسـ َّـجــل وف ـيــات جــدي ُــدة ال ـيــوم باستثناء
الوفيات الثالث التي سبق أن أعلنت ،واما السيدة
آ.ع التي أشيع انها توفيت نتيجة العاصفة الرملية،
فتبني للوزارة انها توفيت في مستشفى الخير في
عكار جراء عارض صحي في القلب».
وكـ ــررت «أه ـم ـيــة إت ـبــاع اإلجـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة التي
س ـبــق أن عـمـمـتـهــا ع ـلــى امل ــواط ـن ــن الـ ـك ــرام لحني
إن ـح ـســار الـعــاصـفــة الــرمـلـيــة وذلـ ــك حـفــاظــا على
سالمتهم ،علما أن أجهزة الرعاية الصحية األولية
واإلستشفاء مستنفرة لهذه الغاية».
واس ـت ـمــرت الـعــاصـفــة ب ــاألم ــس لـلـيــوم ال ـثــالــث في
البقاع ،وبدا التحسن نسبيا إال ان العاصفة خلفت
وراءه ــا اض ــرارا بــاملــزروعــات والخضار والفاكهة
واألشجار الحرجية واملثمرة جــراء تكدس الغبار
املـتـســاقــط وخـنـقـهــا .واسـتــأنـفــت بـعــض امل ــدارس
الخاصة الدراسة ،فيما ارجأ بعضها االستئناف
إل ــى ي ــوم االث ـنــن املـقـبــل ،وعـ ــاودت االدارة الـعــامــة
والـبـلــديــات متابعة عملها كاملعتاد بعد يــوم من
العطلة فرضته العاصفة.

اهالي البترون يرفضون قرار
فسخ العقد بين الضمان
االجتماعي ومستشفى البترون
إعـتـصــم أم ــس أهــالــي ال ـب ـتــرون بــدعــوة مــن نقابة
عمال وموظفي مستشفى البترون لرفض قرار
فسخ العقد بني إدارة الصندوق الوطني للضمان
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي وامل ـس ـت ـش ـف ــى .وأك ـ ـ ــد املـعـتـصـمــون
مـطـلـبـهــم ب ـب ـقــاء مـسـتـشـفــى ال ـب ـت ــرون ف ــي عـهــدة
الضمان االجتماعي والحفاظ على حقوق العاملني
فيه ،واعلن الدكتور الياس غصن رفض «اإلقفال
أو الـخـصـخـصــة أو اإلن ـت ـقــال ال ــى وزارة الصحة
اال عندما تكتمل كــل االجـ ــراءات القانونية بــأدق
تفاصيلها».
ودعــا اهالي البترون الى االستعداد ليوم الغضب
الشعبي الكبير في االسابيع القليلة املقبلة «التي
ستقفل فيه مدينتكم بأسواقها ومحالها ومرافقها
العامة والخاصة وطرقاتها اذا لم تستجب ادارة
الضمان االجتماعي سريعا ملطالبنا ومطالبكم
املحقة ،واذا لم يضغط املسؤولون في مواقع القرار
في هذا االتجاه».
واوضــح رئيس نقابة عمال وموظفي مستشفى
الـبـتــرون سعد باسيل أن تخلي إدارة الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي عن إدارة املستشفى
وفسخ العقود مع العاملني فيه هو مخالف للقانون،
حيث ال يخضع هذا الفسخ للمادة ( )50من قانون
العمل اللبناني بل للمادة ( )60التي تقضي بانتقال
املستشفى وإدارتها وجميع العاملني فيها وكامل
حـقــوقـهــم إل ــى الـجـهــة ال ـتــي تنتقل إلـيـهــا إدارت ـهــا
وملكيتها وليس صرفهم ،إال إذا كانت النية فعليا
كما هو واضح إقفال هذا الصرح الطبي وتشريد
العاملني فيه وإخــاء املنطقة وحرمانها خدماته.
وط ــال ــب «بـسـحــب االن ـ ـ ــذارات املــوج ـهــة إل ــى جميع
العاملني في املستشفى وبسحب قرارات الضمان
بــالـتـخـلــي ع ــن إدارة املـسـتـشـفــى ل ـحــن جــاهــزيــة
املشغل الجديد ال ــذي هــو وزارة الصحة العامة»،
كما طالب «وزارة الصحة العامة في حــال اتخاذ
ق ــرار بــاس ـتــرداد املستشفى وتشغيلها اعـتـبــار
مستخدميها خاضعني للمادة ( )60مــن قانون
الـعـمــل ال ـتــي تـضـمــن اسـتـمــراريـتـهــم فــي أعمالهم
بالشروط الحالية نفسها».

