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أجرتها :رلى ابراهيم
ّأكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أن ال خيار إال المحرقة لمعالجة أزمة النفايات في العاصمةّ .
وكرر في حديث إلى «األخبار» الحديث عن «مزايا»
معامل التفكك الحراري ،وهي «التكنولوجيا» األفضل لمعالجة النفايات ،وعن ضمانات لحسن سير انشائها وتشغيلها ومراقبة عملها .وإذ رفض
تحديد الموقع المقترح إلقامة المعمل ،اشار الى انه سيكون في «منطقة قريبة من المرفأ» .عيتاني الذي رمى مسؤولية متابعة تطبيق عقد
كما رمى عليه مسألة الترخيص إلقامة مشروع «ايدن باي» على الملك العام
شركة «رامكو» على محافظ بيروتّ ،
الكنس والجمع والنقل مع ّ
في منطقة الرملة البيضاء ،تمنى على أفراد المجتمع المدني «أال يتكلموا بالبيئة إال إذا كانوا خبراء فيها» .أما هو فقد «راكمت خبرة في العامين
الماضيين ،وبات بامكاني محاججة ّ
أي كان في هذه المواضيع»! وفي ما يأتي نص الحوار:

جمال عيتاني
● ملاذا ال تفرز بيروت نفاياتها؟
بدأنا عملية الفرز منذ مدة بالتنسيق مع الجمعيات
وأهـمـهــا «أرك ـن ـس ـي ـيــل» ،كـمــا تمكنا بــالـتـعــاون مع
الجامعة األمـيــركـيــة مــن فــرز نـفــايــات رأس بيروت
على أن نتوسع الحقًا الى بقية األحياء.
● لكن ملاذا التأخير في ما كان يفترض أن يبدأ منذ عامني؟
ل ــم نـسـتـلــم م ـســألــة م ـعــال ـجــة ال ـن ـف ــاي ــات اال م ـنــذ 6
أشهر .قبل ذلك كان امللف في عهدة مجلس االنماء
واالعمار.
● ملاذا ال تلتزم شركة «رامكو» املكلفة بدفتر الشروط في
ما خص مستوعبات النفايات؟
عـلــى الـعـكــس «رامـ ـك ــو» تـلـتــزم ب ــال ـش ــروط ،وهـنــاك
مستوعبات للنفايات امل ـفــروزة وأخ ــرى للنفايات
غير املفروزة ،لكن يتم رمي النفايات عشوائيًا.
● ل ـكــن ذلـ ــك ي ـخــالــف ال ـع ـقــد ال ـ ــذي ي ـش ـتــرط وضـ ــع ثــاثــة
مستوعبات (واحــد للمواد العضوية وآخــر للمواد القابلة
للتدوير وثــالــث للنفايات الـعــامــة) ،كما أنــه يشترط وضع
مستوعبات مختلفة في بيروت عن الضواحي؟
ال ،العقد يحدد مستوعبني.
● ل ــدي ـن ــا ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ــؤك ــد عـلــى
املستوعبات الثالثة.
نحن مع تطبيق العقد الذي تم التوافق عليه .رفعنا
طلبًا الى املحافظ بهذا الشأن .أظن أنه جرى تغيير
مستوعبات بيروت منذ مدة.
● ألـيــس باستطاعتكم ال ــزام الـشــركــة الـتــي تتقاضى 14
مليون دوالر في السنة التقيد بالشروط؟
املـســؤولـيــة ه ــذه تـقــع عـلــى عــاتــق امل ـحــافــظ ،ونحن
طلبنا منه التشدد في تطبيق البنود.
● دفتر الشروط أيضا يحتم على الشركة امللتزمة تنظيف
الشواطىء والحدائق العامة لكن الواقع أن الشاطىء ليس
نظيفًا.
«رامكو» تقوم بواجبها في هذا الصدد ،اال أن سبب
عدم النظافة هو الناس .هناك من يرمي النفايات
باستمرار رغم كل حمالت التنظيف التي تحصل.
لذلك أطلب من سكان بيروت احـتــرام النظام ،كما
نعمل على ايجاد آلية باالتفاق مع املحافظ تقوم
على فرض غرامات على من يرمي النفايات.
● بما أن الحديث عن النفايات ،ملاذا خيار املحرقة؟
بـيــروت منطقة مـحــدودة وال اراض ــي واسـعــة فيها
الجراء عملية الطمر .اليوم نرسل نفاياتنا الى برج
حمود والكوستا برافا وصيدا .اذا كان لدى الدولة
خطة ما وتستطيع تأمني أراضي لنا خارج بيروت
لـنـطـمــر فـيـهــا نـفــايــاتـنــا ب ـعــد ف ــرزه ــا ومـعــالـجـتـهــا
سنوافق مباشرة .اما خطتنا الحالية فمبنية على
الـفــرز مــن املـصــدر ثــم الـفــرز مـجــددا فــي املصنع ثم
معالجة النفايات قبل ارسالها الــى معمل التفكك
الحراري الذي يتيح لنا انتاج الطاقة.
● هناك مــن يقول إن هــذه التكنولوجيا قــد تالئم البلدان

● ملاذا ال يتم اشراك أعضاء املجتمع املدني في هذه الهيئة؟
ـ ـ سيحصل ذلك ونطمح للتعاون معهم .باملناسبة
أتـمـنــى عليهم أال يـتـكـلـمــوا بــالـبـيـئــة اال اذا كــانــوا
خبراء فيها.
● وهل أنت خبير بيئي؟
أنا مهندس.
● هذا ال يجعلك خبيرًا بيئيًا!
لـقــد راك ـم ــت خ ـبــرة ف ــي ال ـعــامــن املــاض ـيــن نتيجة
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي أج ــريـ ـن ــاه ــا واطـ ـلـ ـعـ ـن ــا عـلـيـهــا
واالجتماعات مع الجهات املعنية ،وبات بامكاني
محاججة ّ
أي كان في هذه املواضيع.
● لكن هذا يضعك في املرتبة نفسها مع من ليسوا خبراء
بيئيني وراكموا خبرة مماثلة؟

● ولكن البعض اآلخر كبير نسبيا لخلق فسحة صغيرة؟
صحيح ينبغي أن نعمل على هذا األمر.

● ملاذا أعطيتم اذنًا لألمن العام باستعمال قطعة أرض من
حرج بيروت فيما يفترض أن الحرج موقع طبيعي محمي
علمًا أنكم عارضتم األعـمــال التي باشرتها املديرية قبل
نحو ثالثة أسابيع؟
أعطيناهم قطعة من األرض على شكل مثلث وهي
مزفتة وخالية من األشجار وتقع لجهة الطيونة.
● هل يبرر ذلك االمعان في ّ
التعدي على العقار  1925الذي
يشكل الحرج جزءًا منه وملاذا ال يتم زرع هذه القطعة بدل
البناء فيها؟
منحنا األمن العام هذا املوقع خوفا من التعديات
(!) فاملوقع خال وهناك أبنية بجواره.

األوروبـ ـ ـي ـ ــة ول ـك ـن ـهــا ال تـ ـت ــاءم م ــع بـيـئـتـنــا وام ـكــان ـيــات ـنــا
خصوصا أنه ليس بامكاننا تغيير برغي في املحرقة اذا
ما تعطلت؟ وملــاذا ال يتم معالجة النفايات وتحويلها الى
سماد؟
لـ ــن ات ـ ـحـ ــدث عـ ــن اع ـ ـتـ ــراضـ ــات ع ـل ــى ت ـك ـنــولــوج ـيــا
أث ـب ـتــت نـفـسـهــا مل ــدة  50ع ــام ــا .ال ـص ــراح ــة أن ـن ــا لم
ّ
نجد حــا أفضل مــن هــذا الحل فــي ظــل استقاللية
بـيــروت .ومعمل التفكك الـحــراري مبني على قــرار
مجلس الــوزراء باقتراح من لجنة البيئة وموافقة
وزارة الــداخـلـيــة .وق ــد أق ــرت ه ــذه الـخـطــة ولحظت
الالمركزية ،فيما ذهبنا الى اعتماد التكنولوجيا
األف ـض ــل .أم ــا ف ــي م ــا خ ــص تـحــويــل ال ـن ـفــايــات الــى
سماد ،فهذا حل يحمل خطر معمل التفكك نفسه
اذا لم تكن هناك دقة في معالجة النفايات وفرزها.
ال بل يشكل خطرا أكبرا ألن السماد يتم استعماله
في األراضي ويهدد آالف العائالت بالتسمم.
● كـيــف سنثق بطريقة ال ـحــرق وبــاملــراقـبــة الـتــي يـجــب أن
تؤمن لضمان عدم نشر السرطان في املدينة خصوصا أن
ال مختبرات مؤهلة لدينا لفحص االنبعاثات؟
ل ـل ـم ـس ــأل ــة شـ ـق ــان هـ ـن ــا ،ف ـل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى صــاحــب
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج .وف ــي
ال ـشــروط امل ـع ـ ّـدة ،يـفـتــرض باملستثمر األجـنـبــي أن
يمتلك حصة في الشركة ملدة  25عاما مع منعه من
تجييرها الــى أي جهة أخ ــرى .لــذلــك أسـمــاء هــؤالء
ع ـلــى املـ ـح ــك .أضـ ــف ع ـلــى ذلـ ــك أن ه ـن ــاك مـهـنــدســا
ً
مستقال ملراقبة االن ـشــاءات ومكتب مراقبة يجري
ف ـح ــوص ــات دوريـ ـ ــة فـيـمــا االسـ ـتـ ـش ــاري ي ــراق ــب كل
العملية .من جهة أخــرى ،ستتكفل البلدية بانشاء
مختبر على نفقتها خ ــارج نـطــاق املصنع الجــراء
فحوصات عشوائية .وقد يتم تركيب شاشات على
الطرقات تظهر النتائج املخبرية وتعطي معلومات
دقيقة عما يجري في معمل التفكك الــذي سينتج
انبعاثات أخــف مــن أي مولد كهرباء مــوجــود بني
املنازل .وقد تقدمت باقتراح لتأليف هيئة مراقبة
عـلــى املـخـتـبــر تـتــألــف مــن وزارة الـبـيـئــة واملـجـلــس
األعـلــى للبحوث العلمية وأســاتــذة جامعيني من
األميركية والقديس يوسف واللبنانية األميركية
واللبنانية والعربية.

● كيف ذلك وأنتم تبيعون فضالت عقارية باستمرار بدال
مــن االس ـت ـفــادة منها لتشجيرها ووض ــع مقعد خشبي
فيها؟
ال تـصـلــح كــل الـفـضــات ل ـهــذا امل ــوض ــوع فبعضها
صغير جدا.

● ماذا عن الحدائق العامة غير املؤهلة والسلف التي تعطى
باستمرار للتشجير وما شابه؟
ـرون وم ـت ــأخ ــرون ف ــي م ــا خـ ّـص
اع ـت ــرف أن ـنــا م ـق ـصـ ّ
ال ـحــدائــق .لكننا لــزمــنــا م ـشــروع صـيــانــة الـحــدائــق
لشركة ولم نعد نعتمد مبدأ السلفة املالية.

ال خيار إال المحرقة!

● البلدية غير قادرة على حماية عقارها؟
ال أعـنــي ذل ــك .هـنــاك أصــا تعديات تـعــود الــى مدة
بعيدة وهناك عدة انشاءات موجودة على العقار
وبعيدة عن الحرج ،إذ تفصل بينهما طريق طويلة
مزفتة.
● ملاذا وافقتم على منح مبنى «ايدن باي» رخصة؟
لم نفعل .الرخصة معطاة من محافظ بيروت زياد
شبيب وينبغي سؤاله عن هذا األمر.

«االنجازات»

أتمنى على أعضاء المجتمع المدني أال يتكلموا بالبيئة اال اذا كانوا خبراء فيها! (مروان بوحيدر)

عنيت أن يكونوا خـبــراء بالبيئة أو مطلعني على
امللف البيئي باتقان .فالتقنيات ال تواجه بمشاعر
انسانية.
● هل يمكنك اطالعنا على املكان الذي سيستقبل املحرقة؟
لم نحدد مكانا معينا بعد.
● لكن ما هي الخيارات املتاحة؟
سنضع معمل التفكك في منطقة قريبة من املرفأ
وال يمكنني اضــافــة اي معلومة قـبــل ات ـمــام دفتر
الشروط.
● ماذا عن رماد القعر والرماد املتطاير؟

موقع معمل التفكك
الحراري سيكون في منطقة
قريبة من المرفأ
منحنا األمن العام جزءًا
من عقار الحرج خوفا من
التعديات عليه
لم نعط رخصة لـ«ايدن باي»
ويجب سؤال المحافظ
زياد شبيب عن األمر

رم ــاد القعر هــو م ــادة صلبة سيتم وضعها تحت
ال ـط ــرق ــات أي ت ـحــت ال ــزف ــت .أمـ ــا ال ــرم ــاد املـتـطــايــر
فسيعالج وفــق الـقــانــون االوروبـ ــي اضــافــة الــى اي
قــوانــن لبنانية سـتـصــدر أو ت ـعــدل .وه ــذا الــرمــاد
يـشـكــل نـسـبــة  %2م ــن ال ـن ـفــايــات ال ـت ــي ت ــدخ ــل الــى
املحرقة .وسيتم توضيبه في مستودعات خاصة
وترحيله الى الخارج .لدينا تجربة في هذا السياق
وه ــي اح ــدى الـجــامـعــات الـكـســروانـيــة ال ـتــي ترحل
نفاياتها الطبية الى أوروبا.
● من سيتحمل كلفة الترحيل الباهظة؟
ال ـك ـل ـفــة س ـت ـكــون ع ـلــى ع ــات ــق امل ـت ـع ـهــد وم ــن ضمن
الشروط املطلوبة ،ابرازه وثيقة مصدقة من الدولة
التي تستقبل النفايات ولــن نوقع عقدا اذا لم يتم
استيفاء هذه األمور.
● يقال إن كلفة املحرقة ستبلغ  400مليون دوالر؟
ال أظــن ذلــك .الكلفة تـتــراوح بــن  200و 250مليون
دوالر.
● كـيــف نقتنع أن الـبـلــديــة لــن تــذهــب ال ــى ح ــرق الـنـفــايــات
بــالـكــامــل مــن دون معالجتها ال سيما أن املـحــرقــة مـعـ ّـدة
ّ
بالحد االدنــى وهــو ما تنتجه بيروت
الستقبال  650طنًا
من نفايات؟
ك ـم ـي ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـت ــي ن ـج ـم ـع ـهــا ي ــوم ـي ــا ت ـع ــادل
 750أو  800طــن ،علما أن املعمل لــن ُينجز قبل 3
سنوات حيث يتوقع أن تزيد نفاياتنا بنسبة .%3
ولـنـفـتــرض أن ال ـفــرز املـنــزلــي بـلــغ  %5ووص ــل الــى
 %15ف ــي امل ـص ـنــع ،سـيـبـقــى لــديـنــا نـحــو  650طنًا
من النفايات التي نلتزم بحسب دفتر الشروط أن
نوصلها الى املعمل.

المساحات العامة
● ملاذا تفتقد بيروت الى املساحات العامة والى الفسحات
الصغيرة التي تشكل متنفسا للمدينة؟
صراحة نحن نعمل على تأمني مساحات عامة.
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بالعودة الى مشاريع البلدية ،ما هي املشاريع التي
يمكن أن نقول إن البلدية نفذتها خالل عامني؟
ـ ـ هناك العديد من املشاريع التي لزمت ووضعت
قـيــد الـتـنـفـيــذ .مـثــا نعمل عـلــى تــوسـيــع كورنيش
عني املريسة وذلك يحتاج الى الحديث عنه بشكل
خاص.
● ما هو املشروع الذي تحقق فعال؟
(يطلب رئيس البلدية تزويدنا بالتقرير السنوي
لتقدم األعمال  2017حتى نطلع على «االنجازات»).
● ما سبب التأخير في تأهيل نفق سليم سالم وملاذا أهدر
عام بني االستشاري واملتعهد لالتفاق على نوع االضــاءة
التي ينبغي تركيبها؟
أسباب التأخير في النفق تتعلق بنوعية املواد وقد
أصبحت جاهزة اآلن.
● مــا ال ــذي يعيق تنفيذ خـطــة الـنـقــل ال ـعــام ملــديـنــة بـيــروت
الـتــي وعــدتــم بـهــا وان ـشــاء خــط لسير الـبــاصــات ومــواقــف
للسيارات؟
اتخذنا قرارا بتحضير دفتر شروط النشاء مواقف
للباصات .ونبحث شراء باصات صديقة للبيئة من
اسطنبول تعمل على الكهرباء .وفي هذا السياق،
سيقوم وفد تركي قريبا بزيارة بيروت .اال أن هذه
الـخـطــة ج ــزء مــن دراسـ ــة يـجــريـهــا مـجـلــس االن ـمــاء
واالعـمــار مع البنك الــدولــي .ويتم العمل على خط
منفصل للباصات من شمال بيروت نحو بيروت.
لذلك ال يمكننا أن نعمل بشكل فردي ويفترض أن
تكون الخطة متكاملة.
● احــد أسـبــاب زحـمــة السير هــي الـسـيــارات الـتــي تركنها
شركات الفاليه باركينغ أمــام املطاعم الفخمة في بيروت
فتضيق الطريق .ملاذا ال تعمدون الى تنظيم هذا األمر ومنع
هذه املخالفات؟
ال تملك بلدية بـيــروت عناصر شــرطــة يــؤازرونـهــا
وهذه املسؤولية تقع على عاتق شرطة بيروت .رغم
ذلك نعمل على ازالــة العوائق من سيارات متروكة
وغيرها .كثيرون يظنون أننا مسؤولون عن املياه
والكهرباء وغيرها وتتم مراجعتنا بهذا الشأن ،اال
أن ال صالحيات فعلية للمجلس البلدي سوى أنه
سلطة تقريرية.

في «المقاصد»:
موظفًا
40
صرف
ّ
«يلي مش عاجبو يفل»!
إيلده الغصين
ّ
جمعية املقاصد
ليس جــديـدًا أن
ال ـخ ـيـ ّ
ـريــة اإلس ــام ـ ّـي ــة ف ــي بـيــروت
ّ
تـ ـم ـ ّـر ب ــأزم ــة م ــال ــي ــة .ال ـج ــدي ــد أن
مستشفى املقاصد التابع لها في
ال ـطــريــق ال ـج ــدي ــدة أب ـل ــغ ع ـشــرات
ّ
من موظفيه بقرار صرفهم نهاية
أيلول الجاري.
وفي حني أشيع أن عدد املستغنى
عن خدماتهم «يناهز الثمانني»،
ّ
أكـ ـ ـ ـ ّـد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة ف ـي ـصــل
س ــن ــو لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ال ــرق ــم هو
« 40مــوظـفــا فـقــط مــن املتعاقدين
ال ـ ـس ـ ـنـ ـ ّ
ـويـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن لـ ـ ــن ت ـ ـجـ ـ ّ ّـدد
ّ
ع ـق ــوده ــم» .ف ـفــي جـمـعــيــة تـشـ ّـغــل
ّ
ن ـحــو  2400م ــوظ ــف ،يـ ــرى ســنــو
ّ
أن «مـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي» االس ـت ـغ ـنــاء
ّ
ع ــن م ــوظ ـف ــن أو اس ـت ـبــدال ـهــم أو
تبديل ّ
مهماتهم بني مؤسساتها
املختلفة .واملتعاقدون األربـعــون
ّ
«ال يـشــكـلــون أك ـثــر مــن واح ــد في
ّ
امل ـ ـئـ ــة» مـ ــن م ــوظـ ـف ــي م ــؤس ـس ــات
امل ـ ـقـ ــاصـ ــد ،والح ـ ـقـ ــا «قـ ـ ــد نـ ـع ــاود
ال ـت ــواص ــل م ـع ـهــم إذا ك ــان ــت ثمة

ح ــاج ــة إل ـي ـهــم ف ــي املـسـتـشـفــى أو
فــي مؤسسة أخ ــرى» .ويلفت إلى
أن األمر نفسه يحدث في مدارس
ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــة الـ ـت ــي يـ ـض ـ ّـم ك ــادره ــا
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ن ـح ــو  1300أسـ ـت ــاذ،
يجري سنويًا «تبديل نحو 300
منهم».
ّ
ّ
الجمعية
م ــع ذل ــك ،ي ــذك ــر رئ ـيــس
بأن «املقاصد» ّ
تمر بأزمة عمرها
ع ـ ـش ـ ــرون عـ ــامـ ــا ف ـ ــي بـ ـل ــد «يـ ـم ــرّ
أيضًا بــأزمــة تنعكس على وضع
املـ ـق ــاص ــد» .إذ أن ديـ ـ ــون ال ــدول ــة
وامل ــواطـ ـن ــن ل ـل ـج ـم ـعـ ّـيــة ت ـت ــراك ــم،
م ـش ـي ـرًا ال ـ ــى «وزارت ـ ـ ـ ـ ــي ال ـتــرب ـيــة
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي والـ ـصـ ـح ــة
ال ـعــامــة وس ــواه ـم ــا م ــن الـ ـ ــوزارات
ال ـ ـتـ ــي يـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ــدفـ ــع لـ ـن ــا»،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى «دي ـ ـ ـ ــون ال ـب ـل ــدي ــات
وامل ـ ــواط ـ ـن ـ ــن املـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن فــي
مبانينا وال يــدفـعــون بــدورهــم».
ويزيد عليها «ديون أهل التالمذة
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ّـددون األقـ ـ ـس ـ ــاط
بـ ـسـ ـب ــب ّأزم ـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـل ــد ن ـف ـس ـه ــا».
ل ـكــن س ــن ــو ،ف ــي م ـع ــرض ت ـع ــداده
«لـ ـل ــدي ــون غ ـي ــر املـ ـسـ ـت ــوف ــاة» ،لــم

ي ـت ـطـ ّـرق إل ــى اخ ـت ــاس ــات سبقت
وص ــول ــه إلـ ــى رئ ــاس ــة الـجـمـعـيــة.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـضـ ـ ــاحـ ـ ــه األم ـ ـ ـ ــر
يـجـيــب «ال ـس ـيــولــة م ـح ــدودة منذ
ّ
يتحسن
اس ـت ــام ــي» و«ن ــأم ــل أن
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع» .االخ ـ ـت ـ ــاس ـ ــات ،وف ــق
م ـصــادر مـطـلـعــة ،ت ــدور شبهتها
«حـ ـ ــول إداريـ ـ ـ ــن س ــابـ ـق ــن» ،وق ــد
وصلت إلــى حـ ّـد «إقفال حسابات
الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــة ف ـ ــي م ـ ـصـ ــرف ش ـه ـيــر
بـعــدمــا ُصــرفــت مجمل أمــوالـهــا».
وفـ ــي رأي امل ـ ـصـ ــادر «ف ـ ــإن غ ـيــاب

ّ
الجمعية
«استدانت»
 25في المئة
رواتب اإلداريين
من
ّ
في مؤسساتها

امل ـح ــاس ـب ــة ي ـح ــرم ال ـج ـم ـعـ ّـيــة مــن
ّ
فعلي من
الـحـصــول على تمويل
ّ
شخصيات».
دول أو
الحلول املتوافرة أمــام املسؤولني
ع ــن الـجـمـعـ ّـيــة ت ـبــدو «م ـح ــدودة»
بـعــدمــا ع ـمــدت إل ــى «اس ـت ــاف 25
فــي املئة مــن روات ــب اإلداري ــن في
مؤسساتها» ،وهي سلف «سيعاد
ّ
تتحسن األمور»
دفعها ّلهم حني
وفق سنو ،أما الرواتب الصغيرة
«ف ــا م ـ ّـس ب ـهــا» .ه ــذه االج ـ ــراءات
ت ـ ــزي ـ ــد مـ ـ ــن هـ ـ ــواجـ ـ ــس امل ــوظـ ـف ــن
الذين يلفتون الى ّمؤشرات «غير
مريحة» ،منها التأخر في تسديد
الرواتب ،اإلبقاء على اقتطاع 240
كل راتب بدل وجبات
ألف ليرة من ّ
طـعــام رغــم تــوقــف املستشفى عن
تقديم هذه الخدمة ،رفع تسعيرة
بدل الوقوف من خمسني إلى مئة
ألــف لـيــرة ،وإل ــزام املـمـ ّـرضــن رغم
النقص في كــادر التمريض ،أخذ
إجازاتهم السنوية .كل هذا يزيد
الخشية من اتجاه الى فصل مزيد
ّ
من املوظفني ،في ظل ترداد اإلدارة
ّ
جملة «يلي مش عاجبو يفل»!

تقرير

ّ
ربع أطفال لبنان معنفون
ريم طراد
ّ
يتعرض للعنف
ولــد من كل أربعة
في لبنان ،وواحد من كل ستة أوالد
ي ـت ـع ـ ّـرض لـلـعـنــف ال ـج ـن ـســي .وفــي
ـوال ــي  %80م ــن الـ ـح ــاالت يـكــون
حـ ّ
العائلة أو على
ـراد
ـ
ف
أ
ـد
ـ
ح
أ
ـف
ـ
ـن
املـعـ
ّ
م ـعــرفــة ك ـب ـيــرة بــامل ـعــنــف .م ــن هــذه
األرق ــام ،ومــن أهمية التوعية حول
العنف ضد األوالد ،أطلقت جمعية
«ح ـم ــاي ــة» ،ف ــي ال ـس ــراي الـحـكــومــي
أمـ ـ ـ ــس ،ح ـم ـل ــة «ضـ ـ ـ ــوي ع ــال ـغ ـل ــط»
ب ــرع ــاي ــة رئ ـي ــس ح ـكــومــة تـصــريــف
األعمال سعد الحريري.
«أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاءات ال ـج ـم ـع ـيــة
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة املــاض ـيــة
دور الـتــوعـيــة ال ـفــاعــل ف ــي تشجيع
املــواطـنــن على التبليغ عــن حــاالت
ال ـع ـن ــف» تـ ـق ــول مل ــى ي ــزب ــك امل ــدي ــرة
الـتـنـفـيــذيــة لـلـجـمـعـيــة .ب ـعــد تبليغ
الجمعية عن أية حالة عنف محتملة
ض ـ ـ ّـد ق ــاص ــر يـ ـت ـ ّـم ت ـق ــوي ــم ال ـح ــال ــة،

وبـ ـع ـ ّـده ــا تـ ـح ــدي ــد اس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــة
للتدخل :فإذا كان من املمكن التعاون
مع أهله إليقاف العنف ّ
يتم ذلكّ ،أما
إذا كــانــت حياته م ـهـ ّـددة ج ــراء هذا
الـعـنــف فـيـتـ ّـم الـتـنـسـيــق م ــع الـقــوى
األمنية إلبعاده عن عائلته وإحالته
إل ــى جمعية أخ ــرى يمكن أن يبقى
لديها .وفي الحالتني ،تتابع جمعية
ّ
نفسيًا« .نــزع الطفل
«حماية» الولد
م ــن عــائـلـتــه ه ــو آخ ــر ال ـح ـلــول التي
ّ
وتشدد على
نلجأ إليها» تقول يزبك
ً
أهمية التبليغ عــن العنف ،مشيرة
ّ
إلى أنه ال يمكن الحكم على املدرسة
ّ
ّ
التي يتعرض فيها ولــد للعنف إل
مــن خــال طريقة استجابتها لهذا
العنف.
«أص ـب ـح ــت ف ــي الـ ـ ـ  47وال زلـ ــت لــم
أن ـ َـس ذاك الـنـهــار»« ،ال أذك ــر مــا إذا
كــانــت ال ـغــرفــة م ـض ــاءة أو مظلمة،
ألنني لم َأر غير الظالم» «خفت أن
ّ
تعبيرية ّ
تم عرضها
أخبر» ...جمل
أثـ ـن ــاء ال ـح ـم ـلــة ف ــي ش ــري ــط قـصـيــر

ح ــول أش ـخ ــاص ت ـع ـ ّـرض ــوا للعنف
ال ـج ـن ـســي ف ــي طـفــولـتـهــم وال ت ــزال
آثاره تالحقهم بعد سنوات كثيرة.
وزي ـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة فــي
ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال ب ـيــار
أب ـ ـ ــو عـ ــاصـ ــي شـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى أه ـم ـ ّـي ــة
ّ
ض
ح ـ ـمـ ــايـ ــة الـ ـ ــولـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـع ـ ّـر ً
ل ـل ـع ـن ــف ،ال ـج ـن ـس ــي ّم ـن ــه خـ ــاصـ ــة،
ل ـيــس م ــن مـنـطـلــق أن ـ ــه ق ــد يصبح

واحد من كل
ّ
ستة أوالد يتعرض
للعنف الجنسي

«ق ـن ـب ـلــة م ــوق ــوت ــة» أي ق ــد ّي ـت ـحـ ّـول
ً
ً
إلــى ّ مـتـحـ ّـرش مستقبال ،إنـمــا ّأوال
لـحــقــه كــإنـســان فــي الـحـمــايــة .وزيــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون املـ ــرأة ف ــي حكومة
تصريف األعمال جان أوغاسبيان
أش ـ ــار إلـ ــى أن ت ــزوي ــج ال ـق ــاص ــرات
نوع من أنواع العنف أيضًا ،وروى
قصة شابة في ال ـ  19مــوجــودة في
ال ـس ـج ــن مل ـحــاو ّل ـت ـهــا ق ـت ــل زوج ـه ــا
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـشــغ ـل ـهــا ف ــي ال ــدع ــارة
ويجبرها على تعاطي امل ـخـ ّـدرات،
وقــد ّ
زوجـهــا أهلها ّإي ــاه فــي ســن الـ
ّ
 .12وج ــل طموحها عند خروجها
م ــن ال ـس ـج ــن كـ ــان ق ـت ــل زوجـ ـه ــا ثــم
املـ ـ ـ ــوت .أوغ ــاسـ ـبـ ـي ــان ل ــم يـ ـن ـ َـس أن
«يلطش» الدولة من حيث لم يقصد
حني ّ
عبر عن فخره بلبنان ،بقوله
«نحن أعظم بلد في العالم ،والدليل
وج ــود هـكــذا ّجـمـعـيــات» ،متناسيًا
أن وجودها إنما هو ّ
لسد تقصير
«أعظم بلد» ،بسلطاته ومؤسساته،
عن القيام بواجباته تجاه مواطنيه.

تقرير

 59مصنعًا ملوثًا في زحلة و«انتفاضة» في بر الياس
آمال خليل
ي ـن ـف ــذ أهـ ــالـ ــي بـ ــر ال ـ ـيـ ــاس (ق ـض ــاء
زحـ ـ ـل ـ ــة) وق ـ ـفـ ــة احـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة ظ ـهــر
ال ـي ــوم ع ـلــى ت ــأخ ــر م ـعــال ـجــة تـلــوث
نـهــر الليطاني ال ــذي يقطع البلدة
واس ـت ـف ـحــال م ــرض ال ـس ــرط ــان بني
أبـ ـن ــائـ ـه ــا .وق ـ ــال ع ـض ــو م ـج ـمــوعــة
مـتــابـعــة الـل ـي ـطــانــي ف ــي ب ــر ال ـيــاس
قاسم حايك لـ«األخبار» إن األهالي
سيتوجهون إلى نهر الغزيل ،أحد
روافــد الليطاني الــذي ّ
يحد البلدة،
لـ ــردمـ ــه ب ــاألت ــرب ــة وقـ ـط ــع ال ـط ــري ــق
على املـيــاه املبتذلة الـتــي تــأتــي من
بلدتي عنجر ومجدل عنجر .ولفت
حايك إلــى أن البلدة سجلت خالل
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس املــاض ـيــة نحو

 500حالة سرطان.
الى ذلــك ،أنجزت املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني املـســح ال ــذي أجرته
ع ـل ــى امل ــؤسـ ـس ــات ال ـص ـن ــاع ـي ــة فــي
ق ـض ــاء زحـ ـل ــة ،ع ـلــى أن يـلـيــه مسح
للمؤسسات في بعلبك ،وذلــك بناء
على اإلخبار الــذي قدمته ضد عدد
من املسالخ واملصانع واملؤسسات
أمـ ـ ــام ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة الـتـمـيـيــزيــة
ب ــارتـ ـك ــاب جـ ــرائـ ــم ت ـل ــوي ــث الـب ـي ـئــة
ُوالتعدي على األم ــاك العامة .وقد
نفذت الكشوفات امليدانية على 118
ّ
وتبي وجود 59
مؤسسة صناعية،
مصنعًا مـلــوثــا فــي مـقــابــل  41غير
م ـل ــوث ــة .وت ـب ــن أن ع ـش ــرة مـصــانــع
أقفلت أبوابها وثمانية غير معروف
وضـ ـعـ ـه ــا .وأوض ـ ـ ـ ــح املـ ــديـ ــر الـ ـع ــام

للمصلحة سامي علوية لـ«األخبار»
أن نتائج املسح ال تناقض الالئحة
الـتــي وردت فــي اإلخ ـب ــار ال ــذي قــدم
فــي وق ــت ســابــق ضــد  219مصنعًا
ف ــي ح ــوض الـلـيـطــانــي ،ب ــل تتحقق
من وضع كل مؤسسة .ولفت إلى أن
املصانع التي صنفت «غير ملوثة»
ل ـيــس ض ــروري ــا أن ـه ــا ال ت ـل ــوث عن
طــريــق تـســرب نفاياتها عـبــر املـيــاه
الـجــوفـيــة .أمــا املـصــانــع الـتــي لديها
مـحـطــة ت ـكــريــر ل ـن ـفــايــات ـهــا ،فيجب
أن تخضع لكشف دائــم من وزارتــي
الصناعة والبيئة .وطالب بتوقيف
من يصطادون األسماك من بحيرة
القرعون إذ أنها تحتوي على مواد
مـعــدنـيــة وكـيـمـيــائـيــة مـنـهــا الــزئـبــق
والزرنيخ.

