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مجتمع وإقتصاد
تحقيق
من أن «الفورة» السابقة أنجبت بدل الحملة حملتين:
الرغم
على
الليطاني،
نهر
حماية
عن
الحديث
خفت
واحدة شعبية ،وأخرى رسمية .المتابعون يبدون مخاوف ّ
استهالك االعتمادات المالية المرصودة
أن
من
ية
جد
التلوث في مزاريب الهدر والفساد ،وال سيما أن النائب علي فياض ّ
ّ
للحد من ّ
يتحدث عن إنفاق نحو  150مليار ليرة
على الدراسات من أصل  1100مليار ليرة مرصودة لمعالجة المشكلة

خطة إنقاذ نهر الليطاني :مكانك راوح
آمال خليل
ّ
تـ ـس ــل ــم املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام ال ـب ـي ـئ ــي فــي
م ـحــاف ـظــة ال ـن ـب ـط ـيــة ،ال ـق ــاض ــي نــديــم
الناشف ،الدراسة التي كان قد طلب
إع ــداده ــا مــن الخبير البيئي ناجي
ق ــدي ــح ،حـ ــول خ ـطــة م ـعــال ـجــة تـلــوث
الـلـيـطــانــي واس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـح ـلــول.
س ـي ـس ـت ـن ــد ال ـ ـنـ ــاشـ ــف إل ـ ـ ــى م ـ ــا ورد
فيها لتعقب التعديات واملخالفات
املرتكبة على ضفاف النهر.
بــانـتـظــار ذلـ ــك ،ت ـتــواصــل الـتـعــديــات
واملخالفات .آخرها ُسجل قرب جسر
ل ـحــد ف ــي الـعـيـشـيــة (ق ـض ــاء جــزيــن).
م ـصــادر بـلــديــة ُأك ــدت ل ــ"األخ ـب ــار" أن
مــرمـلــة ج ــدي ــدة أق ـي ـمــت قـبــل أق ــل من
شهر "ال تبعد أكثر من  300متر عن
مجرى النهر ،ويملكها رئيس بلدية
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة م ــرجـ ـعـ ـي ــون وص ــاح ــب
م ــرم ـل ــة أخـ ـ ـ ــرى" .هـ ــذه امل ــرم ـل ــة نــالــت
ترخيصًا مــن وزي ــر البيئة السابق،
محمد املشنوق ،ومدت شبكة أنابيب
لتصريف مياهها نحو النهر.
امل ـ ـ ـعـ ـ ــروف أن املـ ـ ــرامـ ـ ــل ه ـ ــي م ـص ــدر
رئيسي لتلويث نهر الليطاني ،وهي
ت ـع ـمــل ع ـب ــر ت ــراخ ـي ــص "اس ـت ـص ــاح
أراض" ،ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـنـ ــاقـ ــض امل ـخ ـط ــط
ٍ
التوجيهي للمنطقة.
تعيد املــرمـلــة الـجــديــدة إلــى األذه ــان
ق ـ ّـص ــة مــرم ـلــة أخ ـ ــرى م ـ ـجـ ــاورة .كــان
امل ــدع ــي ال ـع ــام الـبـيـئــي ف ــي الـجـنــوب
ال ـق ــاض ــي رهـ ـي ــف رم ـ ـضـ ــان ،ق ــد ق ــرر
إق ـفــال ـهــا بــالـشـمــع األح ـم ــر ف ــي شهر
ن ـي ـس ــان الـ ـف ــائ ــت ،ب ـع ــدم ــا ّأدت إل ــى
تحويل النهر املـجــاور إلــى مستنقع
من الرمول والوحول ،لكنه عاد وقرر
إزالة الشمع األحمر بعد أشهر قليلة.
غـ ــال ـ ـبـ ــا مـ ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع عــن
قـ ـ ــرارات إق ـف ــال امل ــرام ــل ع ـلــى ضـفــاف
الـنـهــر .أحـيــانــا يـجــري ذل ــك بواسطة
ن ـفــوذ أص ـحــاب ـهــا ،أو ع ـبــر الـتـحــايــل
عـلــى األنـظـمــة .فـفــي نـطــاق النبطية،
استحصل صاحب مغسل رمل على
تــرخـيــص إلعـ ــادة فـتـحــه بـعــد إقـفــالــه
بالشمع ،استنادًا إلى تقرير الخبير
ال ـب ـي ـئــي .ح ـ ّـج ــة إعـ ـ ــادة ف ـتــح املـغـســل
أن ص ــاح ـب ــه اسـ ـتـ ـح ــدث ثـ ـ ــاث ب ــرك
لـتـصـفـيــة ال ــرم ــل! ي ـب ــدو أن الـقـ ّـيـمــن
عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ي ـت ـب ـع ــون
اجتهاداتهم أو مصالحهم الخاصة،
أو ي ـص ـط ــدم ــون ب ـن ـف ــوذ امل ـخــال ـفــن،
ّ
يحول الخطة الوطنية إلى
وهــو ما
محكمة انتقائية.

المتنزهات الصغيرة الحلقة
األضعف
الئـحــة املخالفني طــويـلــة ،لــم يضبط
م ـن ـه ــم حـ ـت ــى اآلن سـ ـ ــوى أصـ ـح ــاب
امل ـت ـنــزهــات الـصـغـيــرة م ــن الـخــردلــي
إلى القاسمية.
فـ ـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاوري األخـ ـ ـي ـ ــر،
ال ـ ــذي دعـ ــت إل ـي ــه ال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة
لـحـمــايــة ح ــوض نـهــر الـلـيـطــانــي مع
رؤس ــاء بـلــديــات جنوبية وأصـحــاب
م ـت ـنــزهــات ت ـقــع ع ـلــى ص ـفــافــه ،تبلغ
أص ـح ــاب امل ـت ـنــزهــات أن ـهــم م ـهــددون
بــاملــاحـقــة الـقـضــائـيــة إن ل ــم يقفلوا
أنابيب الصرف الصحي املوجهة من
متنزهاتهم إلــى النهر .يقول عضو
الحملة النائب علي فياض ،إن "162
م ـج ــرورًا مــوجـهــا إل ــى ال ـن ـهــر .ال ـقــرار
صــارم بإقفال مـصــادر التلويث ()...
أولـهــا مـجــاريــر املـصــانــع والــدبــاغــات
واملـ ـ ـس ـ ــال ـ ــخ ف ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاع ،وآخـ ــرهـ ــا
مـ ـج ــاري ــر املـ ـتـ ـن ــزه ــات وامل ــؤسـ ـس ــات
السياحية في الجنوب".
يرى أصحاب املتنزهات أنهم الحلقة
األضـ ـ ـع ـ ــفُ .عـ ــرضـ ــت ع ـل ـي ـهــم ح ـلــول

ستفيض نحو النهر وتـتـســرب إلى
املياه الجوفية".

بدل الحملة حملتان
بعد ثالثة أشهر على إطــاق الخطة،
أصبحت الحملة حملتني ،ال تعترفان
ببعضهما .يــرى عــز الــديــن أن "حملة
إنـقــاذ النهر هــي األس ــاس التي تحلق
ح ــولـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــون وال ـج ـم ـع ـي ــات
منذ أقــل مــن ع ــام ،قبل أن تــأتــي حملة
السلطة وتستأثر بها ،وال سيما بعد
إق ـ ــرار األلـ ــف وم ـئ ــة م ـل ـيــار ل ـي ــرة الـتــي
تغري بالهدر والصفقات".
يرى النائب فياض أن الحملة الوطنية
هــي الحملة الشرعية ،داعـيــا الجميع
إلى االنضواء في كنفها .لعضو كتلة
الوفاء للمقاومة رؤية مختلفة إلنقاذ
النهر .يجد أن إطار التعاون الرسمي
واأله ـل ــي ه ــو األف ـض ــل" :إذا ح ــدا بــدو
يحل األزم ــة بمعزل عــن السلطة ،فهو
م ـخ ـطــئ" .ل ـكــن س ـي ـطــرة الـسـلـطــة على
خطة املعالجة بعد أن أسهمت باألزمة
يدفع إلى التشكيك.
أق ـ ّـر مجلس ال ـنــواب اعـتـمــادات بقيمة
 1100مـلـيــار ل ـيــرة (ن ـحــو  733مليون
دوالر) ل ـت ـن ـف ـيــذ مـ ـش ــاري ــع م ـعــال ـجــة
التلوث من املنبع حتى املصب ،ووافق
املجلس على اتفاقية قرض من البنك
الدولي َّبقيمة  55مليون دوالر ضمن
ُ
خطة تنفذ على سبع سنوات.

خطة الحملة الوطنية

فياض« :لو كان هناك دولة ،لما وصلنا إلى هنا» (مروان طحطح)

ب ــدي ـل ــة مل ـع ــال ـج ــة ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـحــي
الـنــاتــج منها فــي خــال فـتــرة عملها
ّ
بموسم الصيف .منها حل بتجميع
املياه اآلسنة في حفر صحية تشفط
كل حني ،وتفرغ في محطات التكرير.
وبـ ـ ـ ــرز ح ـ ــل بـ ـ ـش ـ ــراء م ـح ـط ــة ت ـك ــري ــر
صغيرة تــزيــد كلفتها على  10آالف
دوالر .ي ـتــذمــر أص ـح ــاب املـتـنــزهــات
من عدم قدرتهم على شرائها .يشير
فـيــاض إلــى أن حــاكــم مـصــرف لبنان
رياض سالمة ،وافق على تخصيص
ق ـ ـ ــروض لـ ـه ــم لـ ـش ــرائـ ـه ــا مـ ــن ط ــري ــق
"كفاالت" تحت مسمى "قرض ملشروع
بيئي".
م ـ ـي ـ ــزات مـ ـحـ ـط ــات الـ ـتـ ـك ــري ــر ال ـت ــي
ع ــرضـ ـه ــا مـ ـمـ ـث ــل مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـمــار ،دحضها الخبير البيئي
يوسف كــرم ،الــذي لفت إلــى التقنية
والصيانة املعقدة التي يستلزمها
املحطات وتوقفها في
تشغيل ُّتلك
ّ
حـ ــال ت ــوق ــف ضـ ــخ امل ـج ــاري ــر فـيـهــا،
مقترحًا حل حقول القصب املجربة
ف ــي بـ ـش ــري وص ـ ـ ــور .ل ـك ــن أص ـح ــاب
امل ـت ـن ــزه ــات ل ـف ـتــوا إلـ ــى عـ ــدم تــوافــر
مـســاحــة فــي مـتـنــزهــاتـهــم الصغيرة
ً
ل ــزراع ــة ح ـق ــول ال ـق ـصــب ،ف ـض ــا عن
ّ
كـلـفـتـهــا ،وإن كــانــت ت ـقــل عــن تكلفة
م ـح ـط ــة الـ ـتـ ـك ــري ــر .وج ـ ــد أصـ ـح ــاب
املـ ـتـ ـن ــزه ــات صـ ـع ــوب ــة فـ ــي ت ـط ـب ـيــق
الـحـلــول املـقـتــرحــة ،بسبب تقنيتها
أو كلفتها من جهة ،واشتموا رائحة
تنفيعات وصفقات لهذه الشركة أو
ذل ــك امل ـصــرف مــن جـهــة أخـ ــرى .لكن
املحاضر والغرامات بانتظارهم إن

المرامل هي مصدر رئيسي
لتلويث نهر الليطاني
لــم يـلـتــزمــوا ،حسبما يــؤكــد فـيــاض.
النيابة العامة البيئية ّ
ستدعي على
املخالفني ،والقضاء سيحرر بحقهم

خطة عشوائية
وانتقائية
في دراسته ،توصل الخبير البيئي ناجي قديح ،إلى أنه
ك ــان مــن األف ـضــل تـحــديــد تفصيلي لـلـمـشــاريــع املـنـ ّ
ـوي
تـنـفـيــذهــا ملـعــالـجــة ال ـص ــرف الـصـحــي وإدارة الـنـفــايــات
الصلبة املـنــزلـيــة وإزالـ ــة املـكـبــات الـعـشــوائـيــة فــي حــوض
النهر ،قبل أن توضع املوازنة .وتساءل عن عدم شمولية
خطة املعالجة كــل قــرى وبـلــدات ومــدن حــوض الليطاني
على مــدى  170كلم ملسار النهر من دون استثناء ،أي
قرية مثل كفر صير وزوطر الشرقية ويحمر الشقيف.
وتوقف عند نقل املياه املبتذلة في كل مرة ُيفتح جدار ّ
سد
القرعون إلى املجرى الجنوبي من سحمر حتى املصب.
سببت ّ
أما املرامل ،فقد ّ
تشوهًا مورفولوجيًا في ضوء
تقويم الترسبات الطينية والرملية املتراكمة في قعر النهر
الداكن ،والتي تغطيها الطحالب.
األهم الذي لم تلحظه الخطة هو وقف الهدر للثروة املائية
في الليطاني وبحيرة القرعون ،إذ َّ
تقدر كمية مياهه من
منبعه وروافده بنحو  750مليون متر مكعب سنويًا.

غرامات قد تفوق قيمة متنزهاتهم.

مسؤولية المصانع والدباغات
يتهم رئيس الحملة الشعبية إلنقاذ
الـ ـلـ ـيـ ـط ــان ــي ،رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة زوط ـ ــر
ال ـغــرب ـيــة ح ـســن ع ــز ال ــدي ــن ،الـحـمـلــة
الوطنية بــاالسـتـقــواء على أصحاب
املـتـنــزهــات والتغطية عـلــى امللوثني
الحقيقيني .يـتـســاءل عــن مسؤولية
أصـ ـح ــاب امل ـص ــان ــع وال ــدب ــاغ ــات في
ال ـب ـقــاع ،مستعرضًا الـبـلــديــات التي
ت ــوج ــه م ـي ــاه ـه ــا امل ـب ـت ــذل ــة م ـبــاشــرة
ن ـحــو امل ـج ــرى وال ـت ــي ت ـق ــدم بــإخـبــار
ض ــده ــا :س ـح ـمــر وي ـح ـم ــر وم ـش ـغــرة
في البقاع الغربي ،والقليعة ودبني
فــي مــرجـعـيــون .يلفت عــز الــديــن إلى
أن شـبـكــة ال ـص ــرف ال ـص ـحــي وم ـيــاه
األمطار في دبني واحدة.
ي ـل ـفــت رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة دي ـ ــر م ـي ـمــاس
جـ ــورج ن ـك ــدُ ،إل ــى أن ُمـحـطــة تـكــريــر
ِّ َ
املياه املبتذلة أهلت وأعيد تشغيلها
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،م ــا رف ـ ــع الـ ـبـ ـل ــدة م ــن قــائ ـمــة
املخالفني.
يـ ــرى ع ــز ال ــدي ــن أن مـجـلــس اإلن ـم ــاء
واإلعـ ـم ــار ،ال ــذي ي ـشــارك فــي الخطة
ك ــأح ــد أطـ ـ ــراف ال ـح ـل ــول ،ه ــو امل ـلــوث
األول ،إذ إن ش ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـ ـصـ ــرف
ال ـص ـحــي ،ال ـتــي نـفــذهــا بـتـمــويــل من
االتحاد األوروبي في زوطر الشرقية
ويحمر الشقيف وكفر صير ،ربطت
بـ ـ ـب ـ ــرك ت ـ ـصـ ــريـ ــف ب ـ ـع ـ ـيـ ــدة ع ـ ـشـ ــرات
األم ـت ــار عــن م ـجــرى الـنـهــر .امل ـشــروع
ذات ــه ُع ــرض على زوط ــر الغربية ،إال
أن عز الدين رفضه .يقول إن "البرك

مـ ـ ــا هـ ـ ــي خـ ـط ــة الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة؟
ي ــوض ــح ف ـي ــاض أن ال ـس ـن ــوات الـسـبــع
التي حــددت لتنفيذها ستتقلص إلى
خمس .أليست السنوات الخمس مدة
طــويـلــة ال تـعـكــس ال ـجــديــة والـفـعــالـيــة
املطلوبتني؟ يشرح أن االعتمادات التي
َّ
ستؤمن من قــروض ومنح ومن
أقــرت
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ،تـصــرف عـلــى إنـشــاء
محطات تكرير من نبع العليق حتى
القاسمية ،فيما قــرض البنك الــدولــي
( 55مليون دوالر) مخصص لتشغيل
م ـح ـطــة زحـ ـل ــة امل ـن ـج ــزة م ـن ــذ ع ــام ــن.
إن تشغيل ه ــذه املـحـطــة يـحــل  25في
امل ـئ ــة م ــن ن ـس ـبــة ال ـت ـل ــوث ،وقـ ــد بــاشــر
م ـج ـلــس اإلن ـ ـمـ ــاء واإلعـ ـ ـم ـ ــار ب ــدراس ــة
إنـشــاء محطة زالي ــا ملعالجة الـصــرف
الصحي لسحمر ويحمر وعني التينة،
والحقًا محطة القرعون .يقول فياض
إنه ُصرف مبلغ  150مليون دوالر من
أص ــل اع ـت ـمــادات الـ ـ  1100مـلـيــار ليرة
على الدراسات.
كان مجلس اإلنماء واإلعمار قد أعلن
ف ــي ت ـقــريــر س ــاب ــق أن م ـج ـمــوع قيمة
العقود منذ عام  ١٩٩٢حتى  ٢٠١٤بلغت
 ٨٣٧مليون دوالر أميركي ،بينها ٤٦٩
مليون دوالر أميركي بتمويل خارجي،
على مـشــاريــع الـصــرف الصحي التي
تبني أن معظمها ناقصة :إما شبكات
بال محطات ،أو محطات غير مشغلة.
م ــاذا عــن املــرامــل الـتــي ال ت ــزال تعمل؟
يـقــول فـيــاض إن "املــرامــل الـتــي ّ
سببت
تلويث النهر ،أقفلت".
وم ـ ـ ـ ــاذا عـ ــن دور أص ـ ـحـ ــاب امل ـص ــان ــع
ّ
املسببة له؟ يجيب فياض
واملؤسسات
بـ ــأن "الـ ــدولـ ــة أع ـط ـت ـهــم م ـه ـلــة إلق ـف ــال
مـ ـص ــادر ال ـت ـلــويــث وإنـ ـش ــاء مـحـطــات
تكرير أســوة بأصحاب املتنزهات في
ال ـج ـن ــوب ،ق ـبــل أن ت ــرب ــط بــالـشـبـكــات
الـعــامــة" .إن لــم يلتزموا ،فهل تمارس
وزارات الـصـنــاعــة والـبـيـئــة وال ــزراع ــة
دورهـ ــا بـمـعــاقـبــة امل ـصــانــع املـخــالـفــة؟
ي ـ ـج ـ ـيـ ــب" :س ـ ـن ـ ـعـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــا بـ ــال ـ ـتـ ــروي
وال ـح ـس ـنــى .إق ـف ــال مـصـنــع مـســؤولـيــة
كبيرة".
يختم فياض" :لــو كــان هناك دولــة ،ملا
وصلنا إلى هنا".

