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مجتمع وإقتصاد

متابعة

إضاءة

أهالي عكار يعتصمون اليوم:
ّ
لن تمر الشاحنات إلى سرار
ال يزال أهالي عكار
مصرين على رفض دخول
النفايات إلى منطقتهم،
على الرغم من استكمال
أعمال الحفر لمطمر سرار
ومشارفة أعمال التجهيز
على نهايتها ،تمهيدًا
لبدء نقل النفايات األسبوع
ُ
المقبل
محمد خالد ملص
مــن املـفـتــرض أن تـبــدأ الشاحنات
بنقل النفايات إلى عكار ،األسبوع
املقبل ،بحسب خطة وزير الزراعة
أك ــرم شـهـ ّـيــب ،إال أن االعـتــراضــات
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ،وال يـ ـ ـ ـ ــزال األه ـ ــال ـ ــي
يرفضون املوافقة على استخدام
ّ
مكب ســرار لرمي نفايات بيروت
وجبل لبنان.
أمــس ،أقــدم عــدد مــن الشبان على
منع أحد سائقي الجرافات العاملة
من استكمال عمله في مكب سرار،
وعـ ـم ــدوا إلـ ــى مـ ـص ــادرة مـفــاتـيــح
الـجــرافــة ،األمــر الــذي دفــع الشركة
امل ـت ـع ـه ــدة إل ـ ــى وق ـ ــف ال ـع ـم ــل فــي
املوقع لحني توافر مواكبة أمنية
لحماية العاملني واملعدات .ومنذ
مــدة ،عمد عــدد من املتطوعني في
حملة #حــراس_ع ـكــار إل ــى إيـقــاف
ك ـ ــل ش ــاحـ ـن ــة وت ـف ـت ـي ـش ـه ــا ،ع ـلــى
طــول الـطــريــق املـمـتــدة مــن العبدة
حتى العبودية ،وذلك ملنع إدخال
بالرمال
النفايات بطريقة مموهة
ّ
إلــى مكب س ــرار فــي عـكــار .وتلقى
هؤالء املتطوعون دعمًا من تجمع
شبان وفاعليات العبودية ،الذين
ن ـص ـبــوا خ ـي ـمــة ع ـنــد م ـف ــرق بـلــدة
ســرار فــي العبودية ،وهــم طالبوا
ب ـض ــرورة وقـ ــوف ك ــل أب ـن ــاء عـكــار
عليها أحد عناصر قوى األمن ،يقول
ل ـهــا" :إن ـت ــو ل ــو م ــش ب ـنــات شـ ــارع ما
بتكونو مكبوبني ه ــون" ،طلبت منه
ال ـخ ــروج م ــن ال ـغــرفــة ،ف ـبــدأ بشتمها
ُوباقي املعتقالت داخل الزنزانة.
أفـ ــرج عــن املـعـتـقــات األربـ ــع صباحًا
بـعــدمــا تـبــن ع ــدم وج ــود إشـ ــارة من
القضاء باعتقالهن ،وتجدر اإلشــارة
إلــى وجــود عــدد آخــر من املتظاهرين
مــا زال ــوا موقوفني فــي مخافر أخــرى
م ـ ــن دون وج ـ ـ ـ ـ ــود أي إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ــن
الـقـضــاء ،مــا يــؤكــد الـطــابــع التعسفي
لالعتقاالت.

أح ــداث الـعـنــف الـتــي حصلت ي ــوم 22
آب ،وكيف أكــد حينها وزيــر الداخلية
نهاد ُاملشنوق أن «ال عالقة له باألوامر
الـتــي أطـلـقــت وق ــال إنــه لــن يــرضــى به،
وأعـ ـل ــن ن ـي ـتــه م ـحــاس ـبــة امل ـت ــورط ــن»،
ُيقول ضاهر« :اال أن نتائج التحقيقات
املـعـلـنــة وم ــا لحقها مــن قـمــع آخ ــر ،لم
ت ـك ــن س ـ ــوى إث ـ ـبـ ــات إلصـ ـ ـ ــرار ال ــوزي ــر
امل ـش ـنــوق نـفـســه عـلــى ان ـت ـهــاج العنف
ً
سبيال ،وبالتالي محاسبة املتورطني،
تكمن ،في املطالبة باستقالة املشنوق
نفسه».

إلـ ـ ــى ج ــان ـب ـه ــم فـ ــي اع ـت ـص ــام ـه ــم،
ومــا زالــوا على موقفهم« :لــن تمر
شاحنة إلى املكب إال على جثثنا».
في هذا السياق ،دعت املجموعات
ال ـع ـك ــاري ــة امل ـح ـت ـجــة ع ـل ــى إق ــام ــة
م ـط ـم ــر فـ ــي عـ ـك ــار إلـ ـ ــى اع ـت ـص ــام
ح ـ ـ ــاش ـ ـ ــد ،ت ـ ـحـ ــت ش ـ ـ ـعـ ـ ــار «ع ـ ـكـ ــار
لعيونك توحدنا» ،اليوم السبت،
عند الساعة الخامسة عصرًا ،على
شاطئ العبدة  -مفرق حمص.
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ف ـ ــي م ـ ـكـ ـ ّـب س ـ ــرار
تجري على قــدم وســاق لتحويله
إلـ ـ ـ ــى مـ ـطـ ـم ــر ج ـ ــاه ـ ــز السـ ـتـ ـقـ ـب ــال
نفايات بيروت وجبل لبنان ،حيث
انتهى العمل بشق الطريق التي
تـصــل امل ـكــب بــأوتــوس ـتــراد منجز
 العبودية ،ومــن املتوقع فرشهابمادة الزفت اليوم أو غدًا ،بحسب
امل ـش ــرف ــن ع ـلــى ال ـع ـم ــل .وأوضـ ــح
أحـ ــد امل ـت ـع ـهــديــن ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أن
«األع ـمــال اللوجستية فــي املطمر
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت جـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــزة ،ونـ ـسـ ـتـ ـع ــد
الستقبال النفايات ما بني االثنني
أو األرب ـع ــاء املـقـبـلــن ،إذ اكتملت
االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات الف ـت ـت ــاح الـخـلـيــة
األولى».
االسـتـعــدادات داخ ــل املـكــب تجري
إلنشاء أربعة أقسام أو ما يعرف
ب ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوع ـ ـبـ ــات ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة ،وه ـ ــي
ق ــابـ ـل ــة ل ـ ـلـ ــزيـ ــادة ،كـ ــل م ـس ـتــوعــب
ضـ ـم ــن مـ ـس ــاح ــة  600ألـ ـ ــف م ـت ــر،

من المفترض أن
تبدأ الشاحنات بنقل
النفايات إلى عكار
األسبوع المقبل

ُ
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ َـرش األرض بـ ـث ــاث
ط ـب ـق ــات مـ ــن ال ـب ــاس ـت ـي ــك ت ـعــرف
ب ـ ــ» ،»geo membreaneوه ــي نــوع
م ـ ــن الـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــك يـ ـمـ ـن ــع ت ـس ــرب
ع ـ ـصـ ــارات الـ ـنـ ـف ــاي ــات إل ـ ــى داخـ ــل
األرض الجوفية ،وبعد تجميعها،
َ
ُ
تـ ـس ـ َـح ــب إلـ ـ ــى خ ـ ــزان ـ ــات ُجـ ـ ِّـهـ ــزت
إل ــى جــانــب امل ـك ــب ،وم ــع االنـتـهــاء
ُ
مــن املـكــب األول ســتـجـ َّـهــز الثالثة
األخــرى على التوالي ،فيما يكون
املستوعب األول جاهزًا الستقبال
 100ألف متر مكعب من النفايات.
إال أن أع ـ ـمـ ــال ال ـت ـح ـض ـي ــر ال ـت ــي
تجري بسرار ،هي مجرد محاولة
إلقناع العكاريني ب ــ»أن ما يجري
هـ ـ ـ ــو إن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء م ـ ـط ـ ـمـ ــر صـ ـ ـح ـ ــي»،
بحسب الـنــاشــط البيئي أنـطــوان
ض ــاه ــر ،الـ ـ ــذي ي ــؤك ــد «أن ك ــل مــا
يجري في ســرار هو مخالف لكل
أن ــواع املـطــامــر حسب املــواصـفــات
العاملية» .يقول ضاهر« :إن إنشاء
م ـس ـت ــوع ـب ــات كـ ـبـ ـي ــرة ل ـل ـن ـفــايــات
ال يـ ـح ــل أيـ ـ ــة م ـش ـك ـل ــة ،سـ ـ ــوى أن
النفايات َّ
تحول إلى مواد عضوية
ل ـ ـلـ ــزراعـ ــة ،فـ ــي حـ ــن أن امل ـش ـك ـلــة
األســاس تكمن في العصارة التي
سـ ـتـ ـخ ــرج م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،حـيــث
تحتاج لعمليات صعبة ومعقدة
إلع ـ ـ ــادة ت ـكــري ــره ــا ض ـم ــن مـعــامــل
ضخمة تساعد فــي التخلص من
ً
م ــواده ــا ال ـس ــام ــة» ،م ـت ـســائــا عن
وج ـ ـ ــود م ـع ـم ــل كـ ـه ــذا فـ ــي س ـ ــرار؟
وي ـض ـي ــف« :فـ ــي حـ ــال االفـ ـت ــراض
أن ط ـب ـقــة ال ـبــاس ـت ـيــك تـسـتـطـيــع
منع تسرب العصارات إلــى املياه
الجوفية ،مــاذا عــن غــازات امليتان
وأول وث ــان ــي أوك ـس ـي ــد ال ـكــربــون
وغ ــاز الكبريت ،الـتــي ستتصاعد
مـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات
داخ ـ ــل املـ ـك ــب ،وهـ ــي س ـت ـب ـقــى بــا
عـ ـ ــازل ل ـت ـن ـت ـشــر ف ــي ال ـ ـهـ ــواء دون
أي اس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا ،ح ـيــث يمكن
اسـتـخــراج الـغــاز املنزلي فــي حال
استغاللها؟».

بيئة

إقفال كسارة في محمية وادي الحجير
داني األمين
تبلغت إدارة محمية وادي الحجير
ّ
م ـ ــن امل ـ ــدع ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي فــي
الـنـبـطـيــة ال ـقــاضــي نــديــم الـنــاشــف
ق ـ ــرار إق ـف ــال ك ـس ــارة ُأق ـي ـم ــت فيها
بالشمع األحـمــر .يأتي هــذا القرار
عـلــى إث ــر إخ ـب ــار ت ـق ـ ّـدم ب ــه الـنــائــب
ع ـلــي ف ـيــاض إل ــى ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
املالية ،وجاء فيه أن «كسارات تنال
امل ــواف ـق ــات ال ـقــانــون ـيــة ف ــي منطقة
ه ــي مـحـمـيــة طـبـيـعـيــة بــال ـقــانــون،
وفــي منطقة ال تخضع لتصنيف
املقالع والكسارات في لبنان» ،وأن
«املحمية تتعرض لتهديد مزمن
ـاد يتعلق بالتعدي
وقــديــم وم ـت ـمـ ٍ
ع ـلــى امل ـش ــاع ــات واألمـ ـ ــاك الـعــامــة
بــالـتـمـ ّـدد أو الـتـسـلــل أو االسـتـنــاد
إل ـ ــى س ـ ـنـ ــدات ع ـل ـي ـهــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
ع ـ ــام ـ ــات االسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــام» .وك ــان ــت
«األخـبــار» قد نشرت تقريرًا تحت
عنوان «محمية وادي الحجير في
خـطــر :وزارة البيئة ضــد البيئة»،
بينت فيه أن «وزارة البيئة منحت
خـ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري تــرخـيـصــن
ل ـك ـســاراتــن تـعـمــان ضـمــن نـطــاق
املحمية».
ق ــرار الـنــاشــف اقـتـصــر عـلــى إقـفــال
كسارة واحدة ،أما الكسارة الثانية
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فلم يصدر قــرار قضائي بشأنها،
ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ـه ــا «ل ـي ـســت داخ ــل
ح ـ ـ ـ ــدود املـ ـحـ ـمـ ـي ــة ،ب ـ ــل تـ ـق ــع ع ـلــى
م ـحــاذاة املـحـمـيــة» ،علمًا بــأن هذه
الـ ـكـ ـس ــارة ال ت ـب ـعــد أك ـث ــر م ــن 250
مترًا عن حــدود املحمية .وبحسب
مصدر مطلع ،فإن «القانون يقضي
بأن تبعد الكسارات  300متر على
األقل عن حدود املحمية».
وكـ ــان وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ق ــد أص ــدر،
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ق ـ ـ ــرارًا يـقـضــي
بــإق ـفــال إحـ ــدى هــاتــن الـكـســارتــن
وأبلغ هذا القرار بشكل رسمي إلى
النائب علي فياض ،مبينًا أنه طلب
من القوى األمنية تنفيذه« ،على أن
تـصــدر وزارة البيئة ق ــرارًا نهائيًا
خــال األي ــام القليلة املقبلة بوقف
الكسارتني ريثما تنتهي اإلجراءات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـخ ـص ــوص امل ـخ ـطــط
التوجيهي املتعلق باملحمية الذي
أنجزته إدارة املحمية ،والحصول
عـ ـل ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــة ال ـت ـن ـظ ـي ــم امل ــدن ــي
وإرساله إلى وزارة البيئة».
ب ـح ـس ــب رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة امل ـح ـم ـيــة
ورئ ـ ـي ـ ــس ات ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات ج ـبــل
ع ــام ــل ع ـل ــي الـ ــزيـ ــن ،إن «امل ـخ ـطــط
ال ـتــوج ـي ـهــي سـ ُـي ـعـ َـمــل بـمـضـمــونــه
خ ــال األش ـه ــر ال ـس ـتــة امل ـق ـب ـلــة ،إذا
لــم يـخـضــع لـتـعــديــات جــديــدة قد

تفرضها وزارة البيئة» .وسبق أن
زار النائب علي فياض وزير البيئة
م ـح ـم ــد املـ ـشـ ـن ــوق ،ب ــرف ـق ــة رئ ـيــس
لجنة املحمية علي الزين ،للنقاش
فــي مــوضــوع املحمية واملخالفات
ال ـق ــان ــون ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت ل ـهــا،
وبـ ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء أش ـ ـ ــار فـ ـي ــاض إل ــى
«أن االج ـت ـم ــاع خ ـصــص ملـعــالـجــة
م ــوض ــوع ك ـس ــارت ــن أق ـي ـم ـتــا على
ملكيات خاصة إحداها داخل حرم
محمية الحجير فــي املنطقة غير
الحرجية والثانية خارج املحمية،
ول ـكــن بـمـحــاذاتـهــا م ـبــاشــرة ،وأن ــا
اقول إن املحمية خط أحمر وهناك
شــركــة مـتـخـصـصــة ت ــدرس ح ــدود
امل ـح ـم ـيــة واس ـت ـع ـم ــاالت األراض ـ ــي
ف ـي ـه ــا ،وعـ ـل ــى ه ـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس ك ــان
االتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ــع كـ ــل الـ ـبـ ـل ــدي ــات عـلــى
ت ـج ـم ـي ــد مـ ـن ــح أي ت ــرخـ ـي ــص فــي
انتظار انتهاء هذه الدراسة».
يـ ـق ــول مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع إن «ل ـج ـنــة
املحمية أبدت استغرابها من منح
الترخيصني مــن املجلس الوطني
لـلـمـقــالــع والـ ـكـ ـس ــارات امل ــؤل ــف من
م ـم ـث ـلــي  9وزارات ،وإن املـجـلــس
اس ـت ـنــد إلـ ــى عـ ــدم وج ـ ــود خــريـطــة
م ـحــددة ل ـحــدود املـحـمـيــة ،رغ ــم أن
املخالفة واضـحــة لـقــانــون محمية
الحجير الطبيعية».

«الداخلية»:
التظاهر في ساحة
النجمة ممنوع
إيفا الشوفي
ّ
ألن وزارة الــداخ ـل ـيــة حــري ـصــة ك ــل ال ـحــرص
عـلــى ســامــة املــواط ـنــن ،خـصــوصــا إذا كــانــوا
م ـت ـظ ــاه ــريــن ،ف ـهــي تـمـنـعـهــم م ــن ح ـق ـهــم فــي
ّ
الــوصــول إلــى ســاحــة النجمة .وألن املواطنني
قاصرون ويحتاجون إلى سلطة أبوية ترعاهم،
وخصوصًا إذا أصـ ّـروا على استعمال حقهم
العامة ،تقوم قوى
في الوصول إلى تلك الساحة ّ
األمــن الداخلي بتأديبهم ،تضربهم بالهراوات
موقعة عددًا كبيرًا من الجرحى،
على رؤوسهم
ً
وتطلق القنابل املسيلة للدموع على أجسادهم
مـبــاشــرة وتخنقهم بــالـغــاز ،وتــرشـهــم بمدافع
املـ ـي ــاه ل ـخ ـمــس س ــاع ــات م ـت ــواص ـل ــة ،وتـعـتـقــل
نـحــو  60مـنـهــم ،بـيـنـهــم ق ــاص ــرون ،م ــن دون
إسـنــاد أي تهمة لـهــم ،وتسحب املـصــابــن من
املـسـتـشـفـيــات ...كــل ه ــذا خــوفــا مــن أن يــؤدي
دخولهم إلى ساحة النجمة إلى ّ
املس بسالمتهم
أو إلى «ما ال ُتحمد عقباه».
تحترم وزارة الداخلية والبلديات حق املواطنني
بالتظاهر فــي ساحة النجمة الـعـ ّـامــة ،وهــي لم
تتخذ أي قرار يمنعهم من ذلك ،وما تسييجها
املداخل إلى الساحة وإقامة الجدران ونصبها
الـحــواجــز والـعــوائــق ونشر آالف العناصر إال
بـهــدف تـحــديــد شـ ــوارع معينة للتظاهر «مــن
أجل حماية املتظاهرين أنفسهم وسالمتهم».
ردت وزارة الداخلية أمــس على مذكرة
هكذا ّ
ربط النزاع ،التي قدمها ثالثة محامني (هاني
مـ ــراد ،مــاهــر ح ـمــود ومــريــانــا بـ ــرو) ،مــن أجــل
إصــدار قــرار بفتح جميع الشوارع املؤدية إلى
ساحة النجمة وإزالة العوائق الحديدية وأحجار
الباطون ،لتمكني الناس من االعتصام داخلها،
واعتبرت املذكرة أن عدم فتح الشوارع يشكل
انتهاكًا وخــرقــا لـلــدسـتــور ،ال ــذي يكفل حرية
التعبير ،وبالتالي حرية التظاهر.
ردت وزارة الداخلية بأنها «تحترم وتصون
ّ
ج ـم ـيــع ال ـح ــري ــات الـ ـع ـ ّـام ــة ،أك ــان ــت ذات قيمة
دس ـت ــوري ــة أم قــانــون ـيــة ( )...وه ــي ع ـلــى هــذا
األســاس لم تصدر أي قــرار يمنع أي تظاهرة
أو اعتصام» ،إال أنه «يقتضي عدم الخلط بني
ممارسة حرية التظاهر وبــن تنظيم األماكن
التي يمكن التظاهر فيها ،والتي يعود للسلطة
اإلدارية املختصة تحديدها بما لها من سلطة
تنظيمية في هذا املجال ،أي ليس هناك أي ٍّ
تعد
أو قمع أو انتهاك ألي حرية تعبير ( )...طاملا أن
اإلدارة لم تصدر أي قــرار بمنع التظاهر ()...
بل على العكس من ذلــك قامت بتنظيم مكان
وقــوعـهــا ،وه ــذا أم ــر ،بــل واج ــب ،عـلــى السلطة
العامة في جميع البلدان الديمقراطية».
فـ ـع ـ ًـا ،ل ــم ت ـم ـنــع وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ـظــاهــرة،
ب ــل سـمـحــت بــإقــامـتـهــا ث ــم قـمـعـتـهــا وسـ ّـربــت
معلومات عن أنها لن تفرج عن املعتقلني إلى
أن يخلي املتظاهرون الساحة.
م ــن جـهـتــه ،أع ـلــن امل ـحــامــي هــانــي مـ ــراد ،أحــد
ّ
املحامني الذين تقدموا بمذكرة ربط النزاع ،أن
«مــوضــوع فتح ساحة النجمة أصبح ،بعد رد
وزارة الداخلية املتخبط قانونيًا ،بيد القضاء
وت ـحــدي ـدًا مـجـلــس ش ــورى ال ــدول ــة ول ـيــس بيد
وزارة الــداخـلـيــة أو رئـيــس مجلس ال ـن ــواب ،إذ
نـتـجــه إل ــى تـقــديــم طـعــن أم ــام مـجـلــس شــورى
الدولة لفسخ قرار وزير الداخلية نهاد املشنوق
بعدم السماح باالعتصام فــي ساحة النجمة
وإبـقــاء الـشــوارع املــؤديــة إلــى الساحة مقفلة».
وأضاف« :القضاء هو الذي يحدد إذا كان يحق
لوزارة الداخلية تحديد مكان االعتصام أو ال».
ّأمــا وزي ــر الداخلية والـبـلــديــات نـهــاد املشنوق،
فـ ـس ــارع ص ـب ــاح أمـ ــس إلـ ــى «ت ـف ـقــد األض ـ ــرار
ال ـ ـفـ ــادحـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـ ّـب ـب ـت ـه ــا امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات بــن
آبه للجرحى
املتظاهرين والقوى األمنية» ،غير ٍ
وامل ـع ـت ـق ـلــن وامل ـع ـت ـقــات وال ـق ــاص ــري ــن الــذيــن
قضوا ليلتهم في املخافر.

