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مجتمع وإقتصاد

تقرير

المحافظ للطرابلسيينّ :
احملوا السالح وامنعوا النفايات!
محافظ الشمال رمزي
نهرا وجد الحل :سأل ما
العمل لوقف تهريب
النفايات الى الشمال،
فأجاب« :أنا ال أستطيع
أن أفعل شيئًا ،إنزلوا أنتم
واحملوا السالح وامنعوا
شاحنات النفايات من
الدخول!»
عبد الكافي الصمد
تــركــت قـضـيــة ال ـن ـفــايــات ال ـتــي ُعـثــر
عليها مــرمـيــة قـبــل أي ــام فــي مدينة
املـيـنــاء ،فــي منطقة بــور خلف فرع
جامعة بيروت العربية في الشمال،
ت ــداع ـي ــات واس ـع ــة خـلـفـهــا ،بـعــدمــا
ّ
تبي أن كــل اإلعـتــراض الــذي أعلنه
نواب املدينة وفاعلياتها وناشطون
بيئيون عــن رفضهم جعل املدينة
م ـك ـ ّـب ــا ل ـن ـف ــاي ــات ب ـ ـيـ ــروت لـ ــم يـجــد
نفعًا ،ألن جهات معينة ومستفيدة
تجاهلت رفــض أهــل طــرابـلــس هذا
األم ـ ــر ،وض ــرب ــت ب ـع ــرض ال ـحــائــط
مواقفهم اإلعتراضية.
فقد كشف شهود عيان لـ»األخبار»
أن الـ ـش ــاحـ ـن ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي إل ــى
طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس وم ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق شـ ـم ــالـ ـي ــة
أخ ـ ــرى ُم ـح ـ ّـم ـل ــة ب ـن ـف ــاي ــات ب ـي ــروت
وضــواح ـي ـهــا ،فــي ســاعــات مــا بعد
مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ال ـ ـل ـ ـيـ ــل تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ،فـ ــإن
سـ ّـيــارات ذات زجــاج داكــن تواكبها
من املصدر حتى املكان الــذي تفرغ
ف ـيــه ح ـمــول ـت ـهــا م ــن ال ـن ـف ــاي ــات ،ثــم
ت ـغ ــادر م ــن غ ـيــر أن يـسـتـطـيــع أحــد
منعها ،بـعــدمــا تـبـ ّـن أن الـسـيــارات

غـيــر لـبـنــانـيــة مـثــل الـبـطــاطــا والـبـصــل
تستفيد مــن بــرامــج دعــم التصدير ،إذ
يشتري املـصــدرون اللبنانيون كميات
م ــن املـنـتـجــات م ــن س ــوري ــا ال ـتــي تــأتــي
مـهـ ّـربــة بــأسـعــار بـخـســة ،ثــم يدسونها
بني املنتجات املحلية لزيادة الكميات
املصدرة ولزيادة ّ
حصتهم من برنامج
دعم الصادرات الزراعية.
ّ
ويــأتــي هــذا كــلــه ،فيما ال ت ــزال «إي ــدال»
مـ ـت ــرددة ف ــي ت ـقــديــم أي وعـ ــود تتعلق
بــدفــع مـبــالــغ الــدعــم ألنــه حـتــى الساعة
لم ّ
تحول أي مبالغ إلى حساباتها من
وزارة املـ ــال ،عـلـمــا ب ــأن ل ــدى املــؤسـســة
مبالغ مستحقة عن سنوات سابقة ولم
ّ
تحول إلى حساباتها بعد.

االحــدب موجود خارج البالد ،وهو
ّ
ّ ّ
ل ــم يـكــلــف أحـ ـدًا لـيـنــوب ع ـنــه ،إال أن
ّ
مــوظـفــا اخ ــر يـشــرح ل ـ «األخ ـب ــار» أن
ال ــرس ــم الـ ــذي ي ـتــرتــب ع ـلــى ال ـطــالــب
لــدى تسجيله فــي أي مــادة هــو 100
دوالر أمـيــركــي ،فيما الـ ـ  250دوالرًا
هـ ــو خ ـط ــأ ت ـق ـن ــي ،ي ــرت ـك ـب ــه امل ــوق ــع،
ويعاد ويصحح لــدى ّ
تقدم الطالب
باستفسار عن املبلغ.
ويلفت إلــى أن الجامعة تنظم عند
ب ــداي ــة ك ــل عـ ــام ج ــام ـع ــي م ـحــاضــرة
للطالب عن قانون الجامعة تبلغهم
فيها أنها تستوفي مبلغ  100دوالر
عن كل مادة.

املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ــواك ـ ـ ــب ه ـ ــذه
الشاحنات بداخلها مسلحني.
وأش ــار ه ــؤالء الـشـهــود الـعـيــان إلى
أن ـه ــم الح ـظ ــوا أث ـن ــاء ع ــودت ـه ــم من
بيروت إلى طرابلس خالل الليلتني
املــاض ـي ـتــن أن ش ــاح ـن ــات ن ـفــايــات
تـقــوم بتفريغ حمولتها فــي أماكن
م ـت ـف ــرق ــة ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـط ــري ــق بــن
البترون وطرابلس ،وأن بعض هذه
ً
النفايات يتم حرقها ليال في الهواء
على مسافة غير بعيدة عن البيوت،
وأن س ـي ــارات وأش ـخ ــاص مــرافـقــن
لهذه الشاحنات يقومون بحماية
من يقوم بهذا العمل.
ودف ـ ــع ن ـقــل ن ـف ــاي ــات بـ ـي ــروت بـهــذا
ال ـش ـك ــل إل ـ ــى ط ــرابـ ـل ــس ،وت ـح ــدي ـدًا
مدينة امليناء ،بمواطنني وفاعليات
ع ـ ـ ـ ــدة فـ ـيـ ـه ــا ع ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــؤال وزي ـ ـ ـ ــري
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وه ـم ــا
أشـ ـ ـ ــرف ري ـ ـفـ ــي ورشـ ـ ـي ـ ــد دربـ ـ ـ ــاس،
عــن سكوتهما عـلــى مــا يـجــري من
اإلستخفاف بطرابلس وخصوصًا
أن ـه ـم ــا ي ـق ـي ـم ــان فـ ــي املـ ـيـ ـن ــاء عـلــى
مسافة غير بعيدة عــن موقع رمي
ال ـن ـف ــاي ــات؛ وسـ ـ ــؤال ن ـ ــواب املــدي ـنــة
الــذيــن سـبــق لـهــم أن ه ـ ـ ّـددوا بقطع
الـطــريــق وال ـن ــزول لـلـشــارع ملـنــع أي
شاحنة مــن الــدخــول لطرابلسَ ،
لم
ب ـقــوا صــامـتــن عـلــى مــا ي ـجــري من
ّ
إنتهاكات بحق املدينة ويحط من
كرامتها؟
ه ـ ــذا ال ـص ـم ــت ج ـع ــل ن ــاش ـط ــن فــي
«ه ـي ـئــة الـ ـح ــراك األه ـل ــي املـسـتـقــل»
ينفذون إعتصامًا رمزيًا أمام سرايا
ط ــراب ـل ــس «رفـ ـض ــا ل ــرم ــي ن ـفــايــات
املناطق األخرى بشكل عشوائي في
شوارع مدينتي طرابلس وامليناء»،
كما قــال الناشط فــي الهيئة فــوزي
ال ـفــري ،وســط الفـتــات جــرى رفعها
فــي اإلع ـت ـصــام تـعـلــن أن «الـفـيـحــاء

ليست ّ
مكبًا للنفايات».
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة اإلع ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــام غ ـيــر
املتوقعة كانت بما سمعه وفــد من
املعتصمني ،كــان قد التقى محافظ
ال ـش ـم ــال رمـ ـ ــزي نـ ـه ــرا ف ــي مـكـتـبــه،
ن ــاق ـل ــن م ـطــال ـب ـهــم إلـ ـي ــه ،إذ نـقـلــت
ال ـن ــاش ـط ــة اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة ورئ ـي ـســة
«جمعية دنيا للتنمية املستدامة»
ن ــاريـ ـم ــان ال ـش ـم ـعــة ق ـ ــول امل ـحــافــظ
للوفد بعد إعرابهم له عن رفضهم
رمي النفايات في طرابلس وامليناء،
أن «شاحنات النفايات قد غافلتنا
ولــم نستطع منعها ،وقــد أصــدرت
تـعــامـيــم ب ـهــذا ال ـص ــدد ،ول ـكــن قــوى
األمــن الداخلي لم تقم بدورها كما
يجب ،كما أن هذه النفايات ال يمكن
أن نـتــركـهــا فــي مـكــانـهــا ،فنقلناها
إلى مكب نفايات طرابلس».
وملا سأل الوفد املحافظ ،باعتباره
أيـ ـ ـض ـ ــا رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا لـ ـبـ ـل ــدي ــة املـ ـيـ ـن ــاء
ّ
بالتكليف بسبب حــل البلدية« :ما
نفعل؟»ّ ،
رد عليهم« :أنا ال أستطيع
أن أفعل شيئًا ،إنزلوا أنتم واحملوا
السالح وامنعوا شاحنات النفايات
من الدخول!».
كــام املـحــافــظ ال ــذي عـ ّـدتــه الشمعة
«تخليا عــن املـســؤولـيــة» ،أوضحت
أن ــه «ن ـفــى ل ـلــوفــد ال ـشــائ ـعــات الـتــي
سرت في طرابلس أمس عن اقتراب
ب ــاخ ــرة م ـحـ ّـم ـلــة ب ــال ـن ـف ــاي ــات ق ــرب
جــزيــرة النخيل وهــي تـحــاول رمي
نفاياتها في مكب نفايات طرابلس
الواقع قرب البحر ،ونشرت صورها
على مــواقــع الـتــواصــل اإلجتماعي،
وأن ّ
صيادين شـ ّـمــوا روائ ــح كريهة
تنبعث مـنـهــا ،بـعــدمــا أف ــاد شهود
ع ـي ــان ب ــأن ـه ــم رأوا ب ــاخ ــرة تـحـ ّـمــل
بالنفايات من بيروت لنقلها بعيدًا،
ون ـخ ـش ــى أن يـ ـك ــون امل ـ ـكـ ــان الـ ــذي
تقصده هو طرابلس».

تقرير

«ال تــراجــع قـبــل االس ـت ـقــالــة» .بهذه
الـ ـعـ ـب ــارة خ ـت ـمــت ح ـم ـلــة #ط ـل ـعــت_
ريحتكم بيانها «العاجل» أول من
أم ــس بـعــد نقلها ع ــددا مــن أكـيــاس
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات «ال ـ ـ ـ ــى حـ ـي ــث ت ـن ـت ـم ــي،
ال ــى م ـنــزل ال ــوزي ــر امل ـش ـن ــوق» .هــذا
ال ـت ـح ــرك امل ـب ــاش ــر األول لـلـحـمـلــة،
ُيظهر للرأي العام وكأن الحل ألزمة
النفايات والوصول الى مناقصات
شـفــافــة وح ـل ــول بـيـئـيــة بـعـيــدة عن
«ال ـس ـم ـس ــرات الــدن ـي ـئــة وال ـف ـس ــاد»
يبدأ باستقالة وزيــر البيئة محمد
ّ
وتعول الحملة ،املتمسكة
املشنوق،
حتى اليوم بـ «سقف منخفض» ال
يتعدى مرحليا استقالة املشنوق،
وذلك بهدف تحقيق «انتصار ما».
ول ـ ـكـ ــن م ـ ـ ـ ــاذا يـ ـحـ ـق ــق ف ـع ـل ـي ــا ه ــذا
االن ـت ـص ــار «املـ ـعـ ـن ــوي» ع ـلــى أبـعــد
ت ـق ــدي ــر؟ وهـ ــل ف ـع ــا امل ـش ـن ــوق هــو
«املسؤول األول واالخير» عن أزمة
النفايات بحسب مــا يقول أعضاء
في الحملة ؟
سبعة عشر عاما من ادارة مجلس
االنـ ـم ــاء واالعـ ـم ــار مل ـلــف ال ـن ـفــايــات
الـصـلـبــة ف ــي ب ـي ــروت وج ـبــل لبنان
لم تلتفت اليها «طلعت ريحتكم».
ّ
ركـ ـ ـ ـ ـ ــزت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى «الـ ـحـ ـلـ ـق ــة
األضعف» في مافيا النفايات محمد
املشنوق الذي ّ
عي وزيرا للبيئة في
حكومة تمام سالم ،متجاهلة الدور
املباشر واألساسي ملجلس االنماء

أخبار
الياس عون نقيبًا للمرة الثانية

فــاز الـيــاس عــون بالتزكية بمنصب نقيب
م ـح ــرري ال ـص ـحــافــة الـلـبـنــانـيــة مل ــدة ثــاث
ُ
سـ ـن ــوات ،وان ــت ـخ ــب س ـع ـيــد ن ــاص ــر الــديــن
ملنصب نائب النقيب .وعقب تشكيل هيئة
املكتب فاز كل من جوزف القصيفي (أمينا
لـلـســر) ،عـلــي يــوســف (امـيـنــا لـلـصـنــدوق)،
ن ــاف ــذ ق ـ ــواص (م ــدي ــرا ل ـل ـعــاقــات ال ـعــامــة)
واألعضاء :سكارليت حداد ،مي عبود ابي
عقل ،مي سرباه شهاب ،واصف عواضه،
جورج شاهني ،جورج بكاسيني ويوسف
دياب.
حكيم يتفقد المرفأ :النفايات
تلتف حول اهراء القمح

تفقد وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم
(الصورة) اهراء الحبوب في مرفأ بيروت،
ّ
حيث تفقد الباحة  ABالتي يجري الحديث
عن استعمالها لتجميع النفايات ،معتبرًا
أن «النفايات املجمعة ال سبيل ملعالجتها،
ّ
وكلنا يعلم ان املؤقت يــدوم لذلك يجب ال
يكون هناك اي تفكير
ب ــاس ـت ـع ـم ــال امل ـن ـط ـقــة
 .»ABوق ـ ـ ـ ــال ح ـك ـيــم
«فــي زيارتنا التفقدية
الهم مطحنة في لبنان
(بقاليان) ،التي تؤمن
 40في املئة من حاجة
لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـ ــى ال ـط ـح ــن،
رأي ـن ــا ان ه ـن ــاك زن ــارا
مــن النفايات يلتف حــول هــذا املصنع من
الشمال والشرق والجنوب ،وقد يكون املرفأ
مركزا اضافيا مما قد يــؤدي الــى انتشار
ال ــروائ ــح واالم ـ ـ ــراض واالوب ـ ـئـ ــة» .وأض ــاف
«كنا نالحق االهــراء واملطاحن على شباك
مكسور او دواليب وجدت في محيطها او
بسبب غبار على حيطانها ،فبتنا اليوم في
واقــع النفايات على ابــواب هــذه املؤسسات
الغذائية الحيوية».
موظفو الهيئة الناظمة لالتصاالت

ماذا لو استقال محمد المشنوق؟
حسين مهدي
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واالعـمــار صاحب سلطة الوصاية
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـق ـ ــود م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة اف ـ ـي ـ ــردا
(ســوكـلــن وســوكــومــي) وامل ـســؤول
امل ـب ــاش ــر ع ــن االش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ه ــذه
ال ـع ـقــود وض ـم ــان حـســن تنفيذها،
وم ــاذا عــن وزارة التنمية االداري ــة؟
التي ال يقل اداؤها سوءًا عن وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي فـضــائــح
مراكز معالجة النفايات في الكفور
وبـعـلـبــك وامل ـن ـيــة وغ ـيــرهــا املـمــولــة
عبر االتحاد الوروبي ،التي تنفذها
ه ــذه الـ ـ ـ ــوزارة .وم ـ ــاذا ع ــن بــرنــامــج
االم ــم املـتـحــدة االنـمــائــي وفضيحة
تأهيل مكب صيدا؟ وماذا عن شركة
س ــولـ ـي ــدي ــر وف ـض ـي ـح ــة ال ـن ـف ــاي ــات
السامة في النورماندي؟
اذا ،م ـج ـل ــس االن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واالعـ ـ ـم ـ ــار
وجهات اخــرى مسؤولة ،قبل وزير
البيئة ،عن طمر البالد بالنفايات.
هــذا ما تشير اليه الوقائع املثبتة،
َ
فلم ال يسعى الحراك للضغط على
ال ـق ـض ــاء ل ـك ــي ي ـت ـح ــرك وي ـحــاســب
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن فـ ــي م ـج ـل ــس االن ـ ـمـ ــاء
واالعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،وع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـهـ ــم نـبـيــل
الجسر رئيس املجلس؟
وفي حكومة تضم مختلف األحزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وفـ ــي ب ـلــد ُي ـش ـتــم فيه
الوزراء يوميًا من املواطنني دون أن
يرف ألي منهم جفن ،تبدو استقالة
امل ـش ـن ــوق ب ـع ـيــدة ج ـ ــدا ،ولـ ـك ــن ،إذا
حـصـلــت ،ف ــا قـيـمــة فـعـلـيــة لـهــا في
عمل الـحـكــومــة ،اذ يقع على عاتق
املـ ـشـ ـن ــوق االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ب ـت ـصــريــف

األعمال الى أن يتم تعيني خلفا له.
«طـ ـلـ ـع ــت ريـ ـحـ ـتـ ـك ــم» ت ـ ـعـ ــرف ه ــذا
التفصيل جيدا ،ولكن يوضح أمير
فقيه الناشط في الحملة أن «العمل
الذي نقوم به تصاعدي ،واستقالة
املـشـنــوق اذا تـحـقـقــت ،تـعــد سابقة
يمكن لنا توظيفها فــي استقطاب
عدد اكبر من الناس» ،وعن تحميل
امل ـس ــؤول ـي ــات ف ــي أزم ـ ــة ال ـن ـفــايــات،
يـقــول فقيه أن املـشـنــوق «هــو وزيــر
الوصاية واملعني االول في قضية
البيئة ،وهذا ال يمنع بأننا سنقوم
بتحركات الحقة تستهدف االنماء
واالعمار».
ات ـ ـن ـ ـقـ ــد عـ ـ ـ ــدة نـ ــاش ـ ـطـ ــن وأحـ ـ ـ ـ ــزاب
ومنظمات سياسية وشبابية هذه
االستراتيجية فــي تعبئة الـشــارع،
وق ـ ـ ــد سـ ـب ــق أن طـ ــال ـ ـبـ ــوا ال ـح ـم ـل ــة
بــرفــع سقف خطابها ،والتصويب
عـلــى امل ـســؤولــن امل ـبــاشــريــن ألزم ــة
ال ـن ـفــايــات م ــن م ـســؤولــن رسـمـيــن
او م ــن ش ــرك ــات خ ــاص ــة (ســوك ـلــن
وأخــوات ـهــا) ،وع ــدم حـصــر الهجوم
ب ــامل ـش ـن ــوق ،اض ــاف ــة الـ ــى مـكــافـحــة
الفساد في قطاعات حيوية ترتبط
بـ ـحـ ـي ــاة امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن مـ ـث ــل ق ـض ـيــة
ال ـك ـهــربــاء أو امل ـي ــاه .وامل ــاح ــظ من
خ ـ ــال ت ـع ـل ـي ـق ــات امل ــواطـ ـن ــن عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي تأييد
ال ـنــاس لـتـحــركــات الـحـمـلــة عـلــى أن
تترافق مع تصعيد في التحركات
وتصعيد اخر في املوقف السياسي
ليتالءم مع ما يريده الشارع فعليا.

عــرض موظفو الهيئة الناظمة لالتصاالت
خالل لقائهم مع وزير اإلتصاالت بطرس
حرب وضع الهيئة املتردي ماليا ،ما جعلها
فــي حــالــة عـجــز وعــاطـلــة مــن الـعـمــل إداري ــا
وتقنيا.
وتـمـنــى املــوظ ـفــون عـلــى ال ــوزي ــر «الـتـحــرك
ل ـت ــأم ــن األج ـ ـ ــور وال ـ ــروات ـ ــب وال ـت ـقــدي ـمــات
واألمــور التشغيلية في حدها األدنــى على
األق ــل ،وكــذلــك الـتـعــاون فــي امل ـجــال التقني
من خالل إنشاء لجان مختصة بني الهيئة
والوزارة لالستفادة من الطاقات املهدورة».
وأفـ ـ ـ ــادوا أنـ ــه ب ـح ـســب ق ــان ــون االتـ ـص ــاالت
الــرقــم  431ال ـص ــادر سـنــة  2002وتعيني
مـجـلــس اإلدارة للهيئة سـنــة  ،2007فــإن
الدولة اللبنانية تسلف في السنتني االوليني
( )2008 - 2007الهيئة مــن خــال وزارة
اإلت ـصــاالت لالنطالق فــي عملها ،على أن
تصبح الهيئة متمكنة بعد سنتني من ذلك
من تمويل ذاتها من املشغلني ،أي شركتي
« »Alfaو « »Touchوكذلك مقدمي خدمات
ال ـ ـ « »Dataواإلن ـت ــرن ــت « »ISPو «»DSP
وعـلــى ه ــذا األس ــاس يـكــون مفترضا بــدء
ســريــان ن ـفــاذ ال ـقــانــون  ،431لـكــن إنـتـقــال
املهمات والصالحيات مــن ال ــوزارة لــم يتم
فــي حينه ألسـبــاب مـتـعــددة ،ولـهــذا السبب
إسـتـمــر تـمــويــل الـهـيـئــة بـسـلـفــات عـلــى مر
السنني منذ سنة  2007حتى ال ـيــوم ،ولم
يجر تسديده وفق االصول لغاية اآلن.

