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تحقيق
يمارس هواية الغناء في مكان
عمله داخل السوق (األخبار)

«سوق السوريين»:
الوجه اآلخر لالجئين
بني أزقة برج حمود ،ينتشر
الباعة السوريون في سوقهم
التجاري الجديد .هنا يجد
الالجئون مالذهم بعيدًا
من العيش على بعض
املساعدات التي يقدمها
يرفعون شعارًا
فاعلو الخير.
ً
«بع كثيرًا واربح قليال» ،لسد
رمق أفراد أسرتهم واملحافظة
على ما تبقى من كرامتهم
بعد رحلة الشقاء الطويلة

أنس زرزر
اختار عدد من السوريني إثبات وجودهم
ض�م��ن دي �م��وغ��راف �ي��ا امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي،
ب �م �ع��زل ع ��ن ال� � �ق � ��راءات امل �خ �ت �ل �ف��ة ل��واق��ع
اللجوء ال�س��وري في لبنان .رف��ض هؤالء
ال � �ص� ��ورة ال �س �ل �ب �ي��ة ال �ت ��ي أل �ص �ق��ت ب �ه��م،
ف�ب�ح�ث��وا ع��ن م �ش��اري��ع ت �ج��اري��ة بسيطة،
س ��رع ��ان م ��ا ت �ح��ول��ت إل ��ى س ��وق ت �ج��اري
ش�ع�ب��ي ،ب��ات ُي �ع��رف ال �ي��وم ب��اس��م «س��وق
السوريني».
ي�ق��ودن��ا دل�ي�ل�ن��ا ال �س ��وري ،ب�ين أزق ��ة ب��رج
ح �م��ود وح ��ارات� �ه ��ا .ن�ع�ب��ر م �ع��ه م ��ن أم ��ام
م�ت�ج��ر «م��ان��و م �ل��ك ال �ب �س �ت��رم��ا» الشهير
ً
وصوال إلى مدخل سوق مرعش الشعبي.
تصادفنا زواريب ضيقة ،ومساكن وأبنية
ب�س�ي�ط��ة ،ت��ذك��رن��ا ب�م�ن��اط��ق ال�ع�ش��وائ�ي��ات
امل �ح �ي �ط��ة ب��ال �ع��اص �م��ة ال �س��وري��ة دم �ش��ق.
تعلن ن� ��داءات ال�ب��ائ�ع�ين ع�ل��ى بضائعهم
امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�ل�ه�ج�ت�ه��م ال �س��وري��ة امل �م �ي��زة،
وص��ول �ن��ا إل ��ى ال� �س ��وق .ي �خ �ب��رن��ا ال��دل�ي��ل
ال�لاج��ئ إل��ى ب�ي��روت هربًا م��ن ال�ح��رب في
ّ
ري ��ف دم �ش��ق ق�ب��ل ع ��ام واح ��د ت�ق��ري�ب��ًا ،أن
«أسعار البضائع املنافسة والبخسة في
ه��ذا ال�س��وق ،أكسبته شهرة كبيرة خالل
مدة زمنية بسيطة».
ح�ك��اي��ة ال �س��وق ب ��دأت ق�ب��ل ن�ح��و  6أشهر
ب �م �ح �ل�ين ت� �ج ��اري�ي�ن ف� �ق ��ط ،ل� ��م ي �ل �ب �ث��ا أن

قرى بعلبك ـ الهرمل تنتظر معمل فرز النفايات
رامح حمية
ال ت ��زال ق��رى بعلبك ـ ال�ه��رم��ل وب�ل��دات�ه��ا،
تتنشق صبح مساء الروائح الناجمة عن
إح��راق النفايات ف��ي املكبات العشوائية
ع �ن ��د ك� ��ل س �ف ��ح أو واد ،وع� �ل ��ى أط � ��راف
ال �ط��رق��ات ال �ف��رع �ي��ة وال � �ح ��دود ال �ع �ق��اري��ة
ب�ين ال�ب�ل��دات .تتسلل ال��روائ��ح ب�ه��دوء مع
ك��ل نسمة ه ��واء ،لتغطي سحبها األزق��ة
وال � ��دروب وت��دخ��ل ك��ل م �ن��زل ف��ي املنطقة
ً
امل �ح �ي �ط��ة ب ��امل� �ك ��ب ،وص � � ��وال إل � ��ى ال �ق��رى
امل �ج��اورة ف��ي م��ا ل��و ك��ان��ت س��رع��ة ال��ري��اح
أكبر.
ي� ��درك رؤس � ��اء ب �ل��دي��ات ب�ع�ل�ب��ك ـ ال�ه��رم��ل
أن إح � ��راق امل �ك �ب��ات «ش ��ر ال ب��د م �ن��ه» ،إذ
ي �ف �ت �ق��رون ل �ل �خ �ي��ارات ال �ب��دي �ل��ة ،ف�ي�ق�ف��ون
مكتوفي األي ��دي أم��ام املشكلة املتفاقمة.
وبحسب رئيس بلدية شمسطار سهيل

ستعالج مشكلة املطمر خالل الشهرين املقبلني

الحاج حسن فإنه «من غير املمكن تقليص
كميات النفايات الكبيرة إال باإلحراق ،مع
إدراك �ن��ا للمخاطر على األه��ال��ي والبيئة
واملياه الجوفية» ،موضحًا أن التأخير في
إنجاز معمل الفرز والتسبيخ في بعلبك،
يزيد من إرب��اك البلديات التي تنتظر أن
يبدأ العمل به خالل الشهرين املقبلني.
ّ
يذكر أن املشروع أنشئ من أجل استيعاب
ن �ف��اي��ات ب �ل��دات وق� ��رى ب�ع�ل�ب��ك ـ ال �ه��رم��ل،
وب �ق��درة استيعابية ت ��راوح ب�ين  60طنًا
ي��وم�ي��ًا ل�ل�ف��رز ،إل��ى  120ط�ن��ًا ،إض��اف��ة إل��ى
 45طنًا في اليوم للتسبيخ .لكن بدا الفتًا
التأخير الذي لحق باملشروع وعدم القدرة
ح�ت��ى ال �ي��وم ع�ل��ى ف�ت��ح أب��واب��ه الستقبال
النفايات م��ن ك��ل املنطقة ،وخصوصًا أن
رئ �ي��س ب�ل��دي��ة بعلبك ه��اش��م ع�ث�م��ان أك��د
بداية العام املاضي في أثناء إطالق خطة
عمل البلدية للعام« ،2012أن األعمال في

املعمل شارفت على نهايتها وأنه سيبدأ
ال�ع�م��ل ف�ي��ه ب��داي��ة ال�ص�ي��ف» ال�ف��ائ��ت .لكن
وح �ت��ى ال �ي��وم ،وم��ع ق��رب ان �ط�لاق صيف
العام  ،2013ال ي��زال معمل ف��رز وتسبيخ
بعلبك «غير ق��ادر على استقبال نفايات
املنطقة» ،بحسب عثمان .وأش��ار الرجل
إلى أن «األعمال في منشآت املعمل انتهت،
لكن املشكلة تكمن ف��ي املطمر ،وف��ي عدم
وجود تمويل له» ،كاشفًا عن قيمة إنشاء
امل�ط�م��ر ال �ت��ي «ال ت�ق��ل ع��ن ع �ش��رة م�لاي�ين
دوالر» ،وعن «عدم وجود أي جهة مانحة
حاليًا سواء محلية أو دولية ،في ظل عدم
توفر قدرة لدى البلدية على تنفيذ ذلك».
وأشار عثمان ،خالل جولة إعالمية أمس
ع�ل��ى م��وق��ع معمل ال �ف��رز ،إل��ى أن مشكلة
املطمر ستعالج خالل فترة شهرين ،على
أن تبدأ مرحلة توليد الطاقة الكهربائية
في مرحلة الحقة.

الخضر والفاكهة تحقن بمبيدات قاتلة
 7ع� ّ�ي�ن��ات م��ن أص��ل  15عينة م��ن الخضر
وال �ف��اك �ه��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م� �ل � ّ�وث ��ة .وم� ��ن ت�ل��ك
ال �ع �ي �ن��ات ال �س �ب��ع ،ه �ن ��اك أرب � ��ع م�ح�ق��ون��ة
ب ��درج ��ة ع��ال �ي��ة وخ� �ط ��رة م ��ن ال �ت��رس �ب��ات.
وع� � �ي� � �ن� � �ت � ��ان ت� � �ح� � �ت � ��وي � ��ان ع� � �ل � ��ى م � ��ادت � ��ي
«كاربندازيم» و«كادوسافوس» ،املحظور
استخدامهما في لبنان.
ال �ن �ت �ي �ج ��ة أع � �ل ��اه خ� ��رج� ��ت ب� �ه ��ا ج �م �ع �ي��ة
املستهلك بعد إج��رائ�ه��ا تحاليل لعينات
م � ��ن ال � �ف� ��ري� ��ز وال � �ه � �ن� ��دب� ��اء وال� �ب� �ق ��دون ��س
والسلق والروكا من مناطق رمل الظريف
وال ��زي ��دان� �ي ��ة وامل ��ري� �ج ��ة وال � �ح� ��دث وب ��رج
البراجنة وكفرشيما والشويفات.
ق �ب��ل ث �ل��اث س � �ن� ��وات ،ك � ��ان ح � ��ال ال �خ �ض��ر
وال� �ف ��اك� �ه ��ة ب �خ �ي ��ر ،إذ أظ � �ه� ��رت ت �ح��ال �ي��ل

ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت ��ي أج��رت �ه��ا ع �ل��ى  53ع�ي�ن��ة
ت�ل� ّ�وث عينة واح ��دة ف�ق��ط .ت��ده��ور الوضع
إذًا .ول �ه ��ذا أس� �ب ��اب ،أول �ه ��ا «ال �ف �ل �ت��ان في
ق�ط��اع رش امل�ب�ي��دات ،وال�ت�ج��ار ال�ف��اس��دون
وامل�ه��رب��ون» ،يقول رئيس الجمعية زهير
برو .وما زاد األمور سوءًا ،هو عدم القدرة
على كشف «البضائع املهربة من املبيدات،
إذ يعملون على إخفائها ضمن بضائع
أخ � ��رى» .وب��ال �ع��ودة إل ��ى ال�ن�ت�ي�ج��ة ،يتبني
أن ال �ف��ري��ز ه��و م��ن أك �ث��ر ال �ع �ي �ن��ات «ال �ت��ي
اح� �ت ��وت ع �ل��ى ال� �ت� �ل ��وث ،ف �ه��و ك��اإلس �ف �ن��ج
سريع االمتصاص ،وقد أظهرت التحاليل
أن ع �ي �ن �ت�ين م ��ن أص� ��ل  9ت �ح �ت��وي��ان ع�ل��ى
املادتني املحظورتني وواحدة ظهرت فيها
نسب تلوث عالية ،كذلك ال�ح��ال بالنسبة

إل��ى ال �ب �ق��دون��س» .أم��ا ع��ن م�خ��اط��ر هاتني
املادتني ،فيشير برو إلى أنهما «ال تذوبان
بسرعة ،وتبقيان في التربة خمس سنوات
قبل التحلل ،وسمومهما تتعدى األكل إلى
ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى اإلن �ج��اب وال ��دم ��اغ وتشكل
س��رط��ان��ات ال �ق��ول��ون» .م��ع ذل ��ك ،ال ت ��زاالن
تستخدمان في لبنان بسبب فاعليتهما
في القتل «إذ تكفي جولة واحدة من الرش
ً
لتقتل الحشرات ،بدال من خمس دورات من
مبيد آخر».
ه��ذه نتيجة ك��اف�ي��ة ليتوجه امل� ��زارع نحو
اخ�ت�ي��ار ت�ل��ك امل �ب �ي��دات .وق��د تلعب ناحية
أخ ��رى دورًا ف��ي ه ��ذا األم� ��ر ،وه ��و «غ�ي��اب
اإلرش��اد ال��زراع��ي ،فلو استشار امل��زارع��ون
م� �ه� �ن ��دس�ي�ن زراع � � �ي �ي ��ن ل � �ك � ��ان ب ��اإلم � �ك ��ان

الفريز والبقدونس
العينات التي
من أكثر ّ
ملوثة
احتوت مواد ّ

ارش��اده��م إل��ى األن� ��واع ال�ت��ي ي��رش��ون بها
م��زروع��ات�ه��م» .وه��ذه مسؤولية تقع على
ع��ات��ق امل � ��زارع وأخ�ل�اق �ي��ات��ه ،وع �ل��ى ع��ات��ق
«وزارت � � � ��ي ال � ��زراع � ��ة وال �ب �ي �ئ��ة ع �ب��ر وض��ع
استراتيجية متكاملة ومنظمة تكسر هذه
ال�ح�ل�ق��ة ،وت�ت�ج��ه ن�ح��و ت�ك�ث�ي��ف اس�ت�خ��دام

تقنية ال�ه��رم��ون��ات ال�ت��ي ب��دأت�ه��ا ال��زراع��ة،
ح� �ي ��ث ج� � ��رى ت ��وزي� �ع� �ه ��ا ع� �ل ��ى امل� ��زارع�ي��ن
وكذلك ض��رورة اعتماد الحشرات النافعة
كواحدة من أه��م الوسائل ملحاربة اآلف��ات
الزراعية» .ثمة مسؤولية أخ��رى تقع على
عاتق املزارعني أنفسهم ،وهي أن املبيدات
«قبل أن تؤذي املواطنني ،تؤذيهم هم ،فهم
الذين يتنشقونها» .وقد أثبتت الدراسات
العلمية أن املزارعني وعائالتهم هم األكثر
عرضة لخطر املبيدات وأن تراكمها يومًا
بعد يوم «عبر التنفس وعبر األكل يؤدي
إل��ى أم ��راض كثيرة منها س��رط��ان��ات ال��دم
وال ��دم ��اغ وال �ت �ش��وه��ات ال�خ�ل�ق�ي��ة وازدي� ��اد
نسبة العقم».
(األخبار)

