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مجتمع وإقتصاد
تقرير

أخبار

السان سيمون بعد الليطاني

معمل عين بعال مقفل:
كل بلدية تتدبر نفاياتها

ّ
معامل غسل الرمول تلوث البحر

أحرق ّ
صيادو األسماك في
شباكهم
«سان سيمون»
ّ
احتجاجًا على رمي مخلفات
معامل غسل الرمول في
البحرّ ،
وهددوا بإحراق
مراكبهم وأنفسهم
ّ
استمرت الجهات
في حال
المعنية في إهمال
واجباتها وحماية البحر
والثروة السمكية مصدر
رزقهم الوحيد ،علمًا بأن
للمشكلة ّ
تشعبات أكبر ،ذات
طابع صحي وبيئي ،قد
ّ
ّ
تبشر بسيناريو مشابه لـ{تلوث
الليطاني»
فيفيان عقيقي
كأنه ال يكفيهم ما ّ
تعرضوا له من فقر
وحــرمــان وتهميش .هــؤالء املقيمون
ق ـس ـرًا ع ـلــى ش ــاط ــئ الـ ـس ــان سـيـمــون
واالوزاعــي ،الذين ّ
تعرضوا للتهجير
ّ
إبـ ـ ــان الـ ـح ــرب ال ـل ـب ـن ــان ــي ــة ،وســاق ـهــم
مـ ــن ب ـي ــوت ـه ــم ل ـل ـع ـي ــش فـ ــي م ـس ـكــان
عـشــوائـ ّـيــة .مــع الـسـنــن ،أضـيـفــت الــى
م ــأس ــات ـه ــم م ـخ ــاط ــر م ـت ـن ـ ّـوع ــة ،ت ـبــدأ
من قــرب مساكنهم من مــدرج املطار،
م ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــاألوب ـ ـئـ ــة املـ ـنـ ـتـ ـش ــرة جـ ـ ـ ّـراء
ّ
الصحي على
تسليط مياه الـصــرف
ّ
التنكية املحاذية للشاطئ،
املساكن
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى رمـ ـ ــي بـ ـق ــاي ــا ن ـف ــاي ــات
املـعــامــل الـصـنــاعـ ّـيــة فــي الـبـحــر الــذي
ّ
السمكية.
يعيشون من ثروته
أم ـ ــس ،ق ـطــع ص ـ ّـي ــادو األسـ ـم ــاك (مــن
ّ
س ــك ــان ال ـس ــان س ـي ـمــون واألوزاع ـ ـ ــي)
ّ
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــاح،
ّ
احتجاجًا على رمــي مخلفات غسل
الــرمــول فــي الـبـحــر .أحــرقــوا شبكات
ال ـص ـيــد ،وه ـ ـ ـ ّـددوا ب ــإح ــراق أنـفـسـهــم
فــي ح ــال اسـتـمـ ّـر رم ــي بـقــايــا املعامل
ال ـص ـن ــاع ـ ّـي ــة فـ ــي ال ـب ـح ــر ال ـ ـ ــذي ي ـعـ ُّـد
مصدر رزقهم الوحيد.
ت ـع ــود امل ـش ـك ـلــة إلـ ــى أك ـث ــر م ــن سـنــة،
وت ـحــدي ـدًا مـنــذ ب ــدء أزمـ ــة الـنـفــايــات،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ن ـ ـق ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــن ف ــي
امل ـن ـط ـق ــة ،إدري ـ ـ ــس ع ـت ــري ــس ،عـنــدمــا
"واظ ـب ــت مـعــامــل غـســل ال ــرم ــول على
ّ
رم ــي مـخــلـفــاتـهــا فــي شـبـكــة الـصــرف
ال ـص ـح ـ ّـي ال ـت ــي ت ـص ـ ّـب ع ـلــى شــاطــئ
ال ـس ــان س ـي ـمــون ،م ــا جـعـلــه مقسومًا
بني لونني ،أوله أحمر حيث الوحول
وبـقــايــا املـعــامــل وال ـص ــرف الـصـحــي،

ّ
ّ
ل ـي ـخــف ت ــدري ـج ــا كــل ـمــا اب ـت ـعــدنــا عن
الشاطئ مستعيدًا لونه األزرق".
يـ ــوجـ ــد ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ح ـ ــوال ـ ــى 150
مركبًا ،تعتاش عائلتان أو ثالث من
ّ
ك ــل مــركــب مـنـهــا .لــم يـعــد لـهــم مكان
يصطادون ّفيه .فتسليط فتحة بقطر
مـتــريــن تـتــدفــق مـنـهــا بـقــايــا املـعــامــل
ف ــي ال ـب ـحــر ع ـلــى ب ـعــد خـمـســة أم ـتــار
ف ـقــط م ــن ال ـشــاطــئ ال ــرم ـل ــي ،هـ ّـجــرت
ال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـ ّـي ــة .ي ـق ــول ع ـتــريــس:
"ال ـب ـحــر ه ــو م ـصــدر رزق ـن ــا الــوحـيــد.
األس ـمــاك تـمــوت عـلــى الـشــاطــئ وفــي
قعر املياه ،وما تبقى منها هاجر إلى
مسافة أبعد ،ما اضطرنا إلى الذهاب
م ـســافــة م ـئــات األمـ ـت ــار ف ــي مــراكـبـنــا
غـيــر امل ـجـ ّـهــزة لـنـصـطــاد الـسـمــك من
مياه نظيفة ،فيما تكلفة محروقات
املــراكــب ت ــوازي سـعــر مــا نجنيه من
صيد السمك".
ال ت ـب ــدو الـ ـث ــروة ال ـس ـم ـكـ ّـيــة وحــدهــا
املـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــرة ،يـ ـت ــاب ــع عـ ـت ــري ــس ،إذ إن
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـطـ ــال ص ـ ّـح ـت ـن ــا أيـ ـض ــا،
"األ ّ
فتبخر مياه البحر يحمل معه غبارًا
ّ
(مخلفات املعامل) ّ
يسبب
أحمر اللون
ّ
ّ
تنفسية لسكان املنطقة".
أمراضًا
مـ ـص ــدر هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـق ــاي ــا هـ ــو م ـعــامــل
مـنـتـشــرة ف ــي ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـ ّـيــة
ل ـب ـي ــروت ،أح ــده ــا ي ـق ــع ع ـلــى طــريــق
املطار بالقرب من ملعب نادي العهد،
وآخ ــر فــي منطقة الــرمــل الـعــالــي في
برج البراجنة ،وثالث في الشويفات.
ي ـت ـحـ ّـجــج أصـ ـح ــاب امل ـع ــام ــل بــأنـهــم
ي ـع ـم ـل ــون ب ــرخ ــص اسـ ـت ــوف ــوه ــا مــن
ّ
املعنية سبقت بــأدلــة على
الـ ــوزارات
عملهم وفــق املعايير البيئية ،وهو
ً
ّ
ما يشكك فيه إدريــس قــائــا" :أخــذوا
ً
ّ
الرخص بناء على وجود عمال على
ّ
بيئية،
مكنات غسل الرمول بطريقة
ل ـك ــن ت ـك ـل ـفــة ال ـع ـم ــل ال ـي ــوم ـ ّـي ــة ال ـتــي
ّ
تتخطى آالف الــدوالرات ،حالت دون
تطبيقهم لهذه الشروط".
ق ــان ــون ــا ،ال ــرخ ــص امل ــوج ــودة تسمح
بإنشاء هذه املعامل حصرًا بما يراعي
البيئية والـســامــة الـعـ ّ
ّ
ـامــة،
ال ـشــروط
ولكنها ال تسمح باستعمال شبكة
ّ
الصناعية
الصرف لتسليط البقايا
ّ
ّ
املسؤولية املترتبة
مصباتها .إذًا
في
ّ
عــن األزم ــة ت ـتــوزع بــن مجموعة من
ّ
املعنية ،أي واحدة
الوزارات واإلدارات
منها قــادرة منفردة على إيقاف هذه
املعامل ،على أن تكون معالجة اآلثار
ال ـن ــات ـج ــة م ـن ـهــا ج ـم ــاع ـ ّـي ــة .ف ـقــانــون
الـ ـبـ ـل ــدي ــات ي ـت ـي ــح لـ ــأخ ـ ـيـ ــرة ،حـيــث
م ــوق ــع امل ـعــامــل وح ـي ــث ت ـب ــرز نـتــائــج
ّ
مخلفاتها ،إج ــراء مسوح ألضــرارهــا
وإيـ ـق ــافـ ـه ــا ،ف ـي ـمــا ت ـك ـمــن م ـســؤولـ ّـيــة
وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة وال ـن ـقــل في
ّ
العمومية
حماية الشواطئ واألمالك
ال ـب ـحـ ّ
ـريــة ،ووزارة الـبـيـئــة والـصـحــة

ّ
الحد من أضرارها على السالمة
في
ّ
العامة والبيئة عمومًا ،ووزارة العمل
في حماية مصالح صيادي األسماك
املـ ـتـ ـض ـ ّـرري ــن ،ووزارة ال ـ ــزراع ـ ــة فــي
ّ
السمكية.
الحفاظ على الثروة
ي ـقــول عـتــريــس "قـ ّـدم ـنــا ش ـكــوى لــدى
ّ
يتغير
وزير البيئة منذ أشهر ،لكن لم
شيء .اجتمعنا بوزير الزراعة وكانت
النتيجة مماثلة .تواصلنا مع رئيس
ّ
الجنوبية
اتـحــاد بلديات الضاحية
وال ـغ ـب ـيــري فـتـحـ ّـجــج بـمـحـســوبـيــات
س ـيــاس ـ ّـيــة ت ـح ــول دون إيـ ـق ــاف ه ــذه

يوجد في المنطقة
 150مركبًا تعتاش
منها عشرات األسر
امل ـ ـعـ ــامـ ــل ،رامـ ـ ـي ـ ــا امل ـ ـسـ ــؤولـ ـ ّـيـ ــة ع ـلــى
املحافظ".
اليوم يجتمع رئيس اتحاد بلديات
الضاحية محمد درغــام مع محافظ
جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان فـ ـ ـ ــؤاد ف ـل ـي ـف ــل ل ـب ـحــث
املـشـكـلــة ،وي ـقــول ل ــ"األخ ـب ــار"" :هـنــاك

امال خليل
ّ
البلدية،
معمل في نطاق صالحياتي
ّ
رخـ ـ ــص ل ــه ف ــي ع ـه ــد م ـح ــاف ــظ جـبــل
لـبـنــان الـســابــق (أن ـط ــوان سـلـيـمــان)،
ول ـك ـن ـن ــا ال ن ـع ـل ــم إن ك ــان ــت عـمـلـيــة
غسل الــرمــول فيه ّ
تتم وفــق املعايير
املــوضــوعــة .اجـتـمــاعـنــا مــع املـحــافــظ
فـلـيـفــل غـ ـدًا ه ــو لـبـحــث سـبــل إيـقــاف
الرخصة"ّ .أما رئيس بلدية الغبيري
معن الخليل (تتبع منطقة الجناح،
والـ ـ ـس ـ ــان س ـي ـم ــون ض ـم ـن ــا ،ل ـب ـلــديــة
ال ـغ ـب ـيــري) ف ـيــرمــي امل ـســؤول ـيــة على
بلديتي الـشــويـفــات وب ــرج البراجنة
حيث مواقع املعامل ،مشيرًا إلى أنه
س ـي ـش ــارك ال ـص ـي ــادي ــن ف ــي وقـفـتـهــم
ويجتمع مع املحافظ ملتابعة امللف،
"وأكتر من هيك ما فيني أعمل شي".
ّ
املسؤولية،
عمليًا تتقاذف البلديات
عـلـمــا ب ــأن مـعــايـنــة األضـ ــرار وإج ــراء
ال ـف ـح ــوص ع ـل ــى املـ ـي ــاه ف ــي امل ـص ــدر
وعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـب يـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــان ض ـم ــن
صالحياتها ،فيما ال ــوزارات املعنية
غــائ ـبــة ع ــن ال ـس ـم ــع .اس ـت ـم ــرار عمل
املـ ـع ــام ــل وف ـ ــق ال ـن ـه ــج ن ـف ـس ــه يــرفــع
م ـن ـس ــوب الـ ـتـ ـخ ـ ّـوف مـ ــن س ـي ـنــاريــو
م ـشــابــه ل ـت ـلـ ّـوث الـلـيـطــانــي ف ــي حــال
ّ
صناعية مـضـ ّـرة،
ثبت وج ــود بقايا
بحسب الخبير البيئي رجــا نجيم،
ف ـي ـم ــا املـ ـطـ ـل ــوب إج ـ ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص
الـبـيـئـيــة عـلــى امل ـيــاه تـمـهـيـدًا لوضع
الحلول.

ّ
الجنوبية لبيروت (مروان طحطح)
مصدر هذه البقايا هو معامل منتشرة في الضاحية

مــايــن األم ـت ــار ال ــواق ـع ــة ف ــي الـنـطــاق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري لـ ـبـ ـل ــدات ش ـ ـقـ ــرا وع ـي ـن ــات ــا
وعيترون ،وبالتالي تكون من ضمنها
أماكن الكسارات.
ُيظهر كتاب موجه مــن إدارة املحمية
الــى وزارة البيئة خريطة موقعة من
وزارة البيئة تفيد بــأن الـكـســارة تقع
ض ـم ــن ال ـن ـط ــاق الـ ـعـ ـق ــاري لـلـمـحـمـيــة.
يـقــول النائب علي فـيــاض إن املوافقة
على اسـتـصــاح األرض وتشجيرها،
لم يترافق مع ارســال مراقبني من قبل
وزارة البيئة للتأكد من أن األعمال التي
تجري هي مجرد استصالح لألرض،

أقـفــل أهــالــي عيتيت (ق ـضــاء ص ــور) معمل عني
بعال ملعالجة النفايات الواقع في واد بني البلدتني،
بـسـبــب تـصــاعــد ال ــروائ ــح الـكــريـهــة م ـنــه .عــوامــل
عدة أدت إلى تعثر عمل املعمل .تضاعفت كمية
الـنـفــايــات الـتــي يستقبلها يــومـيــا ،مــا ف ــاق قــدرة
طــاقــم الـعـمــال عـلــى فــرزهــا بشكل ســريــع .فيما
املعمل يفتقر إلــى عــدد كــاف مــن "الـفــاتــر" التي
تنقي الهواء املنبعث من تخمير املــواد العضوية.
ف ــي ح ــرم امل ـع ـمــل ،تــراك ـمــت ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـيــرة
النفايات التي تنتظر الـفــرز .فــي املقابل ،توضع
كميات النفايات العضوية التي خضعت للتخمير،
مكشوفة فــي ال ـهــواء الطلق لكي تجف وتحتاج
ألكثر من أربعني يومًا .ارتـفــاع درجــات الحرارة
ســاهــم ف ــي تـخـمـيــر ال ـن ـفــايــات وان ـب ـعــاث ال ــروائ ــح
الكريهة منها .حتى ضاق األهالي ذرعًا وأقفلوا
الطريق املؤدية نحو املعمل احتجاجًا فجر السبت
املاضي .إقفال معمل عني بعال أنتج أزمة نفايات
ف ــي ق ـض ــاء صـ ــور .ال ـب ـلــديــات ال ـت ــي ك ــان ــت تنقل
نفاياتها إلــى املعمل ،بــات عليها إيـجــاد مكبات
بديلة .املعضلة األكبر تكمن في البلديات الكبرى
كمدينة صور والبرج الشمالي والبازورية .أهالي
طيردبا أقفلوا أمــس مكبًا جــديـدًا استحدث في
نطاق بلدتهم كمطمر للعوادم الناتجة من املعمل.
األه ــال ــي يـتـقــدمـهــم رئ ـيــس الـبـلــديــة حـســن سعد
وعــدد من أصحاب البساتني التي تجاور املكب،
نفذوا وقفة احتجاجية .مصادر في اتحاد بلديات
قضاء صور أشارت إلى مخطط وضعه اإلتحاد
والبنك الدولي يقضي بتوسيع املعمل وتطويره
الستيعاب النفايات املـتــزايــدة .حتى ذلــك الحني،
مــن املــؤســف أن مكبات عشوائية عــدة ستظهر.
والالفت أن مدينة صور كانت تعمد في األزمات
إلى طمر نفاياتها في جزء من حديقتها العامة.

حديقة عين الدلب العامة:
«انغالقي فرحي»

الحجير
األمــر يعني أن وزارة البيئة سمحت
لنفسها بتعديل قانون املحمية.
وكان صاحب الكسارة قد ّ
تقدم بطلب
ال ــى وزارة الـبـيـئــة يـقـضــي بــالـسـمــاح
ل ـك ـســارتــه ب ــإع ــادة ال ـع ـم ــلُ ،م ـف ـي ـدًا أن
ك ـســارتــه تـبـعــد ع ــن املـحـمـيــة وال تقع
ضمن نطاقها .حينها ،أرسلت وزارة
الـبـيـئــة فــريـقــا لـلـكـشــف عـلــى الـكـســارة
وخلص التقرير الــى أن الكسارة تقع
خارج املحمية .وكان بعض األهالي قد
أثــاروا وقتها مسألة سعي "النافذين"
الــى تعديل قــانــون املحمية وتقليص
نطاقها العقاري ،بحيث تحذف منها
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ُ
تفيد خريطة
موقعة من وزارة
البيئة بأن الكسارة تقع
ضمن النطاق العقاري
للمحمية

الفـتــا الــى أن "الـخـطــأ األكـبــر ارتكبته
وزارة البيئة عندما أرسلت كتابًا الى
املــدعــي الـعــام يبني أن الـكـســارة خــارج
املحمية ،برغم أنها داخلها".
ّ
يتعلق بإذن التفجيراتّ ،
تبي
في ما
أن القائمقام هــو مــن أذن بها .يقول
املــدعــي الـعــام البيئي القاضي نديم
ال ـن ــاش ــف إن وزارة ال ـب ـي ـئــة أل ــزم ــت
ص ــاح ــب الـ ـكـ ـس ــارة بـ ــاعـ ــادة تــأه ـيــل
املكانُ ،مشيرا الى أن القضاء سيتخذ
إج ــراءات بحق صاحب الكسارة إذا
تبني انه ال يقوم فعليا بعملية اعادة
تأهيل.

لــم يعد غريبًا أن نجد فــي بلديات شــرق صيدا
ومحيطها ،الف ـتــات تــوعــز لـلـنــازحــن الـســوريــن
املقيمني في نطاقها كيف وأين ومتى يتحركون،
لكن الـجــدران التمييزية التي رفعتها بلدية عني
الــدلــب ،هي آخــر موضة .مساء الخميس ،رفض
شرطي البلدية السماح لعائلة من مدينة صيدا
بالدخول إلى حديقة البلدة العامة بغرض التنزه.
والسبب أنهم «غرباء وليسوا من أبناء البلدة».
الـتــاســن ال ــذي وقــع بــن الـشــرطــي والعائلة التي
أك ـ ــدت ل ــه أن ـه ــا «اع ـ ـتـ ــادت س ـنــويــا ف ــي إجــازت ـهــا
الصيفية أن تتنزه في الحديقة» ،لم ينفع .غادرت
الـعــائـلــة الـصـيــداويــة م ـطــرودة مــن ش ــرق صـيــدا.
أبلغت العائلة ما حدث معها ملرجعيات صيداوية.
اإلتصاالت التي حصلت مع رئيس البلدية داني
ج ـبــور دفـعـتــه إل ــى إصـ ــدار ب ـيــان ال لينفي إنما
ليؤكد الـقــانــون الـجــديــد .بطلب مــن جـبــور ،وزع
املكتب اإلعالمي التحاد بلديات صيدا-الزهراني،
بيانه حــول إشكال الحديقة العامة« .يهم بلدية
عــن الــدلــب أن تــوضــح أن الـحــديـقــة الـعــامــة أعيد
فتحها لجميع الراغبني من أبناء البلدة والقاطنني
فيها عمومًا من دون تمييز» ،مستنكرًا وضع
اإلش ـك ــال «ف ــي غـيــر إطـ ــاره الـصـحـيــح تشويهًا
للحقيقة .فنحن كبلدية وأهــالــي وقــاطـنــن كنا
وال نزال على أحسن وأمنت العالقات مع الجميع
ول ــن يثنينا ح ــادث عــابــر عــن الـتــزامـنــا بقيمنا
األخــاقـيــة .ون ــود أن نــذكــر أن البلدية ورئيسها
حريصان على أمن وسالمة البلدة ،وهي تضع
إمكاناتها بشخص رئيسها بتصرف الجميع
لـتــرسـيــخ ثـقــافــة الـعـيــش املـشـتــرك واملـحـبــة التي
نشأنا عليها» .جبور نفسه كان مختارًا للبلدة
قبل أن يحظى بتأييد شعبي لترشحه لرئاسة
ال ـب ـلــديــة ،مــدعــومــا م ــن ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وتـفــوز
الئحته «بلدتي فرحي».
آمال..

