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بيئة
امتألت شوارع
برجا بالجموع
تحد واضح
في ٍ
للمشروع
(خضر لمع)

أدهم السيد
ما قبل  14كانون األول  2014ليس
كما بعده في مسار عملية املواجهة
بني أهالي إقليم الخروب والحكومة
الـلـبـنــانـيــة ،احـتـجــاجــا عـلــى إنـشــاء
مـطـمــر لـلـنـفــايــات أو مــركــز إلنـتــاج
الــوقــود البديل فــي منطقة سبلني.
ال ــرد الـشـعـبــي أت ــى ،أم ــس ،حاسمًا
من برجا ،الواقعة على تخوم املكان
املنوي تحويله إلى مطمر ومحرقة.
فقد تقاطر اآلالف ،كبارا وصغارا،
وم ــن كــل األط ـي ــاف الـسـيــاسـيــة إلــى
ســاحــة الـبـلــدة فــي مشهد لــم تألفه
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـن ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة.
خ ــرج ــوا ي ـه ـت ـف ــون« :ل ـ ــن ي ـم ــر ول ــو
على جثثنا» .املعتصمون وصفوا
ا ّمل ـ ـشـ ــروع بــال ـت ـه ـج ـيــري ،مــؤكــديــن
أنهم لن يكونوا مكسر عصا ألحد
«وما االعتصام سوى رسالة أولى

األهالي طالبوا النائب جنبالط
بموقف حاسم ضد المطمر
ستتبعها خطوات مشروعة كثيرة،
يجر العدول عن ملحق القرار
إذا لم ِ
 46الصادر عن مجلس الــوزراء في
 30تشرين األول املاضي ،وما حدا
ّ
يجربنا».
«إم ــا أن نـكــون أو ال ن ـكــون» ،بهذه
العبارة امـتــأت ش ــوارع بــرجــا ،في
تحد واضح للمشروع «الذي يجلب
ٍ
املوت لبلدة حاربت من أجل الحياة
وهكذا ستفعل» ،كما يجمع أهلها.
فــي ال ــواق ــع ،ت ـ ّـوج ال ـحــراك الشعبي
عشرة أيام من اللقاءات والزيارات
إل ــى امل ـ ــدارس واملـ ـن ــازل .ج ــرى ذلــك
بالتنسيق بــن البلدية واملخاتير
واألح ـ ــزاب والـجـمـعـيــات واألن ــدي ــة،
ل ـشــرح م ـخــاطــر م ـش ــروع ك ـهــذا في
م ـن ـط ـقــة «ال ي ـن ـق ـص ـهــا املـ ــزيـ ــد مــن
األمــراض والسموم ،وال سيما تلك
املـنـبـعـثــة م ــن مـعـمــل ت ــراب ــة سبلني
وشــركــة الكهرباء فــي الـجـيــة» ،كما
ي ـق ــول ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» رئ ـي ــس بـلــديــة
برجا نشأت ّ
حمية.
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرح أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة لـ ـك ــون
امل ـش ــارك ــن ك ــان ــوا م ــن ب ــرج ــا فـقــط،
وس ـت ـن ـس ـحــب ال ـ ـعـ ــدوى إلـ ــى بــاقــي

أهالي برجا ضد مطمر النفايات

نكون أو ال نكون
اهالي برجا قالوا كلمتهم« :لن يمر المطمر ولو
على جثثنا» .هم يستعدون لخطوات تصعيدية
مقبلة تبعد عنهم هذا السم ،يراهنون على
مشاركة أهالي القرى المحيطة ،حيث من
المنوي إقامة محرقة للنفايات ،ومطمر في
الوادي بين برجا وسبلين

البلدات املجاورة.
وفـ ـ ـ ــي االع ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــام ،قـ ـ ـ ــال حـ ـم ـ ّـي ــة:
«وعدنا بمشاريع للحياة فإذا بهم
ي ـش ـه ــرون ف ــي وج ــوه ـن ــا م ـشــروعــا
ّ
لـ ـلـ ـم ــوت» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ــدول ــة
«سلمتنا إلى غربان الشؤم وعباد
املال» .وتوجه إلى رئيس الحكومة
تمام سالم والــوزراء مطالبًا إياهم
بــالــوقــوف إلــى جــانــب أهــالــي برجا
واإلقـ ـلـ ـي ــم ،ل ـي ـم ـن ـعــوا ع ـن ـهــم خـطــر
ّ
امل ــوت .واك ــد أن وتـيــرة التحركات
ّ
ستكون تصاعدية ولن تتوقف إال
بعد إلـغــاء ال ـقــرار .وطــالــب األهــالــي
بـ ــأن ي ـك ــون ــوا م ـس ـت ـعــديــن مل ـقــاومــة
األخطار بكل الوسائل ،وخصوصًا
أننا «في حالة الدفاع عن النفس».
أم ــا ال ـنــائــب ع ــاء ال ــدي ــن تـ ــرو ،فقد
وعـ ــد امل ـع ـت ـص ـمــن بـ ــأن «ال مـطـمــر
وال م ـحــرقــة ف ــي االق ـل ـي ــم» .أض ــاف:
«وقفنا هــذه الوقفة ضــد استمرار
مطمر الـنــاعـمــة ،وقـلـنــا يــومـهــا في
مجلس النواب لقد تحمل الشوف
نفايات لبنان ،فليتحمل غيرنا هذا
العبء .وقلناها في يوم التضامن
مع أهالي الجية وبعاصير وضهر
املغارة عندما طــرح نقل املكب إلى
ه ــذه املـنـطـقــة ،ال ـي ــوم ي ـقــول رئـيــس
الحزب التقدمي االشتراكي النائب
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط إنـ ــه ال م ـطــامــر في
سبلني او برجا او غيرها من القرى
والـبـلــدات فــي اقليم ال ـخــروب ،وقد
أب ـل ــغ ه ــذا ال ـك ــام الت ـح ــاد بـلــديــات
اقليم الخروب».
حــاملــا س ـمــع األه ــال ــي اس ــم الـنــائــب
جنبالط انتفضوا معترضني ،لكون
على املشروع
وزراء الحزب وافقوا
ّ
في الحكومة ،ما يعني أنــه يحظى
بـمـبــاركـتــه  ،ل ــذا راحـ ــوا يطالبونه
بـمــوقــف حــاســم ف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ال
ً
ّيترك مـجــاال للشك ،مشددين على
أنـ ـه ــم ل ــن ي ــرض ــوا بــالـتـصــريـحــات
وال ــوع ــود ال ـتــي ال تـتــرجــم بسحب
القرار من مجلس الوزراء.
بعد االعتصام ،عقد لقاء في بلدية
بــرجــا ت ــرأس ــه حـمـيــة ،وش ـ ــارك فيه
م ـم ـث ـل ــون عـ ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
ورؤس ـ ـ ــاء ب ـل ــدي ــات وف ــاع ـل ـي ــات في
بــرجــا واالق ـل ـيــم .وك ــان تــأكـيــد على
صد املشروع مهما كانت التحديات
والثمن.

جامعات

غموض يلف إخالء مبنى كلية السياحة
حسين مهدي
ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك م ـب ـنــى ل ـي ـتــابــع فـيــه
طــاب كلية السياحة وادارة الفنادق
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة دراس ـت ـه ــم
ال ـجــام ـع ـيــة .او ع ـلــى االق ـ ــل ،ل ــن يـكــون
ذلــك متاحا لفترة ،ما لم تنجح ادارة
الـجــامـعــة اللبنانية فــي تــأمــن مبنى
بديل للطالب قبل انتهاء الشهر األول
من العام الجديد.
املـبـنــى الـحــالــي ُمـسـتــأجــر ،وق ــد صــدر
ق ــرار قضائي أمــر الجامعة باخالئه،
بـعــد ن ــزاع قـضــائــي بــن املــالــك وادارة
طويال .وأمر االخالء
الجامعة استمر
ّ
كان من املفترض أن ينفذ نهار السبت
املنصرم ،بـمــؤازرة من عناصر مخفر
الرملة البيضاء ،اال أن اتفاقا رضائيا
حـصــل ب ــن عـمـيــدة الـكـلـيــة ومـحــامــي
املالك ،في اليوم نفسه ،سمح بموجبه
امل ــال ــك لـلـكـلـيــة بــال ـب ـقــاء ح ـتــى نـهــايــة
الفصل الــدراســي األول من السنة ،أي
حتى آخر شهر كانون الثاني .2015
الطالب وعدد من األساتذة واملوظفني
فوجئوا عندما علموا باألمر ،فاالدارة

املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـل ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لــم
تطلعهم عـلــى أي ت ُـفــاصـيــل واضـحــة
ع ــن ال ـق ـض ـيــة .وم ــا أط ـل ـع ــوا عـلـيــه في
الـيــومــن األخ ـيــريــن ،هــو أن الجامعة
خـســرت أم ــام الـقـضــاء ،وأن ـهــا مجبرة
على اخــاء املبنى ،وخــاصــة أن املالك
ّ
وجــه فــي السابق ان ــذارات عــديــدة الى
ادارة الجامعة.
االدارة امل ــرك ــزي ــة ل ــم ت ـس ـتــأنــف ق ــرار
املحكمة ،علما أن عقد االيـجــار قديم،
وكــان بإمكان الجامعة أن تصر على
الـبـقــاء ف ـيــه ،عـلــى غ ــرار مــا حـصــل في
س ـ ـنـ ــوات س ــابـ ـق ــة مـ ــع م ـب ـن ــى رابـ ـط ــة
األس ـ ــات ـ ــذة املـ ـتـ ـف ــرغ ــن ،ح ـي ــث ل ـجــأت
ال ـجــام ـعــة الـ ــى اس ـت ـئ ـنــاف ث ــم تمييز
الحكم حتى حصلت من القضاء على
قرار يبقي الرابطة في املبنى نفسه.
تـ ــواص ـ ـلـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» م ـ ــع ع ـم ـي ــدة
الكلية أمال بوفياض ،اال أن تفاصيل
القضية لم تكن لديها ،بل لدى رئاسة
الجامعة .تواصلنا مع مكتب رئيس
الجامعة عدنان السيد حسني ،اال أنه
ُ
ّ
يصرح ،وطلب منا التواصل
لم يشأ أن
مع مكتب االعالم ،اال أن أحدا لم يجب.

ال ـغ ـم ــوض ال ـ ــذي ي ـلــف ال ـق ـض ـيــة أث ــار
العديد من عالمات االستفهام .فلم لم
تخض الجامعة معركة لــدى القضاء
للتمسك باملبنى ،وخصوصا بسبب
مــوقـعــه وال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـتــي يحويها
(وخاصة الختصاص ادارة الفنادق)؟
ما التعويض الذي حصلت عليه ادارة
الـجــامـعــة مـقــابــل اخـ ــاء امل ـب ـنــى؟ ومــا
البدائل املتاحة لهؤالء الطالب؟

رأى هؤالء الطالب أن
المسؤولية تقع على رئاسة
الجامعة اللبنانية
نـ ـ ـه ـ ــار ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،ط ـ ـلـ ــب مـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاب
ال ـح ـضــور لــاع ـت ـصــام رف ـض ــا الخ ــاء
املبنى ،اال أن قلة منهم ّلبت الدعوى
فقط .رأى هؤالء الطالب ،أن املسؤولية
ال ت ـق ــع ع ـل ــى ادارة ك ـل ـي ــة ال ـس ـيــاحــة
وال على عميدتها الـحــالـيــة ،بــل على
رئــاســة الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،الـتــي لم
تنجح ال في الحفاظ على املبنى ،وال

في تأمني بديل للطالب .حتى البدائل
املطروحة حاليا ،ال تتالءم بتاتا مع
احتياجات طالب الكلية.
تـ ـ ــدرس ادارة ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ـص ـ ــادر جـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة ،عـ ــدة
اق ـتــراحــات .منها االنـتـقــال الــى مبنى
مـعـهــد ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة (ع ـلــى أن
يـنـتـقــل األخ ـي ــر ال ــى مـجـمــع ال ـح ــدث)،
ولكن هذا االقتراح رفضته عدة جهات.
اقـتــراح آخــر مفاده بــأن يعود الطالب
مــرة أخــرى الــى مجمع الـحــدث ،مبنى
كلية الحقوق ،وتحديدا الطابق الذي
يدرس فيه طالب املاستر حاليا ،وما
زالت النقاشات جارية حول املوضوع.
وأح ـ ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـلـ ــول املـ ـقـ ـت ــرح ــة أيـ ـض ــا،
االنـ ـتـ ـق ــال ال ـ ــى م ـج ـمــع ال ـش ـي ــخ سـعــد
الـعـبــدالـلــه ال ـســالــم ف ــي زقـ ــاق ال ـبــاط،
وخ ــاص ــة أن أه ــال ــي ال ـح ــي س ـب ــق أن
اق ـتــرحــوا عـلــى وزي ــر الـتــربـيــة الـيــاس
بــو صعب أن تستخدم املبنى إحــدى
كليات الجامعة اللبنانية ،أو املعاهد
الــرسـمـيــة ،ب ــدل تـحــويـلــه ال ــى مــدرســة
رس ـم ـيــة ،وذلـ ــك تـخـفـيـفــا م ــن ازدحـ ــام
السير الذي قد يسببه.

