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تقرير

قضية

ّ
المتين من أن يقضي مشروع المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها في بلدتهم على
أهالي
بعض
ف
يتخو
ُ ّ
المصنف محمية طبيعية .مبعث الخشية الحماسة التي يبديها للمشروع رئيس البلدية
كامل «حرش الضيعة»
ُ
المدعى عليه بجناية تزوير خرائط األمالك العامة في البلدة

المشروع سيقضي على ما يراوح بين  10و 70في المئة من محمية البلدة

بعد المنطقة الصناعية...
المتين بال غابة وال ينابيع!

مياه الضيعة ملوثة!
ُ ّ
في ّ ،2016/12/15
أعد الخبير الدكتور جهاد عبود املكلف من قاضي
استند
العجلة في املنت القاضي انطوان طعمة تقريرا حول مياه املتنيُ ،
فريق من الجامعة األميركية في بيروت ،وخلص
الى فحوصات أجراها ُ ّ
غذي البلدة بمياه الشفة ّ
ملوث بمياه الصرف
إلى أن نبع بقليع الذي ي
الصحي لعدد من الفلل املوجودة على عقارات تقع ضمن حرم االمالك
العامة لينابيع البلدة .ويبلغ عدد هذه العقارات املمنوع التشييد عليها
نحو  18عقارا.
رئيس البلدية نفى ذلك مؤكدًا أن «تراخيص البناء قبل صدورها يتم
ّ
التأكد من قانونيتها وال تعطى اال بعد كشف فني للتنظيم املدني».
ُ
فيما يلفت املحامي بو نادر الى أن «التراخيص تمنح من رئيس البلدية،
أما التنظيم املدني فيعطي موافقات فنية» ،الفتًا الى أن املعنيني بهذا
امللف في التنظيم املدني «موضع مالحقة حاليًا بعدما ّ
تبي أنهم أعطوا
ّ ُ
إفادة تخطيط مضللة تفيد بعدم وجود اشارات على العقارات وعدم
إصابتها بأي تخطيط على خالف اإلفادات العقارية».

زرع محرقة داخل الغابة؟
ّ
ّ
تتضمن املدينة الصناعية املزمع
يتخوف ناشطون في البلدة من أن
«زرعها» في الغابة إنشاء محرقة للنفايات .يستند هــؤالء الى ان
كـتــاب املــديــر الـعــام ل ــوزارة الصناعة أش ــار الــى «معالجة النفايات
الـصـنــاعـيــة» .أحــد الناشطني قــال ل ـ «األخ ـب ــار» إن حـضــور الــوزيــر
السابق ف ــادي عـبــود غالبية االجـتـمــاعــات والـلـقــاءات الـتــي يعقدها
رئيس البلدية مع املعنيني توحي بذلك ،كون عبود سبق ان حاول
وضع محرقة في بلدة ضهور الشوير املجاورة من دون أن ينجح.
فيما ّ
شدد رئيس البلدية زهير بو نادر على أن «تصنيف املنطقة
يمنع إنشاء محارق ،وهذا أمر نرفضه رفضًا قاطعًا».

رئيس البلدية:
حرش المتين ال
يخضع ألحكام
قانون حماية
الغابات (األخبار)

هديل فرفور
أكـثــر مــن  70فــي املـئــة مــن غــابــة املتني
(قضاء املنت) ُم ّ
هددة بالتدمير بسبب
مشروع إلنشاء مدينة صناعية .هذا
ما يؤكده ناشطون من أبناء البلدة،
ومــا ينفيه رئيس بلديتها زهير بو
نـ ـ ــادر ،م ــؤكـ ـدًا أن «امل ـ ـشـ ــروع ال ـح ـلــم»
سـيـطــال  80أل ــف مـتــر مــربــع فـقــط من
ال ـغـّـابــة ( %10م ــن مـســاحـتـهــا) الـتــي
ُصنفت محمية العام املاضي.
املـشــروع يأتي ضمن خطة ل ـ «إنشاء
م ـنــاطــق ص ـنــاع ـيــة حــدي ـثــة ( )...عبر
شبكة من الطرق والخدمات امللحقة
م ــن م ـي ــاه وك ـه ــرب ــاء وص ـ ــرف صحي
وم ـعــال ـجــة ن ـفــايــات ص ـنــاع ـيــة» ،وفــق
كـ ـت ــاب ّ
وجـ ـه ــه امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــوزارة
الـصـنــاعــة دانـ ــي ج ــدع ــون ال ــى بـلــديــة
امل ـتــن ( 3423ت ــاري ــخ ،)2017/11/6
ّ
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن املـ ـ ـش ـ ــروع «سـ ـل ــك طــريــق

الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ بـ ـتـ ـم ــوي ــل مـ ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
الهولندية».
نــاش ـطــون م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـلــدة أرس ـل ــوا
كتابًا الى وزارة البيئة العام املاضي
قانونية ّ
ّ
تبي أن إنشاء
مرفقًا بدراسة
املـنـطـقــة الـصـنــاعـ ّـيــة مـخــالــف لـقــانــون
امل ـح ـم ـ ّـي ــات .وق ــد حـ ـ ّـول وزيـ ــر الـبـيـئــة
الـســابــق  ط ــارق الخطيب الـكـتــاب الــى
ه ـي ـئــة ال ـت ـشــريــع واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات فــي
ّ
وزارة العدل ،التي أكدت ()2018/2/13
أنــه «ال يمكن إنشاء منطقة صناعية
في مشاع بلدة املتني» ،وأن العقارين
 3954و 3955يــ ض ـمــان «غــابــة كثيفة
م ــن األشـ ـج ــار امل ـتــاص ـقــة واملـتـنــوعــة
( )...وأنــواعــا مــن األشـجــار الغريبة».
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا ال ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر
الـ ــزراعـ ــة ال ـس ــاب ــق غ ـ ــازي زع ـي ـت ــر فــي
« 2018/06/08حرش الضيعة» القائم
على العقارين غابة محمية تخضع
ألحكام قانون حماية الغابات.

حـتــى اآلن ،لــم تـسـ َـع بـلــديــة املـتــن الــى
إجــراء دراســة األثــر البيئي للمشروع
ّ
وفق ما تقتضيه القوانني ،فيما يؤكد
امل ـحــامــي ج ـهــاد ب ــو نـ ــادر ،امل ــوك ــل من
مخاتير الضيعة ،أن أعضاء املجلس
ال ـب ـلــدي «ل ــم ي ـكــونــوا عـلــى عـلــم بـقــرار
اسـتـثـمــار أكـثــر مــن  %70مــن مساحة
الغابة املحمية» ،وأن رئيس البلدية
«أخ ـ ـفـ ــى كـ ـت ــاب جـ ــدعـ ــون ع ـن ـه ــم ول ــم
يطرح توسعة املنطقة الصناعية في
امل ـج ـل ــس .وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أش ــاع
بـ ــأن املـ ـش ــروع س ـي ـطــال  80ألـ ــف متر
ُ
مربع فقط من الحرج فيما تشير كل
املعطيات الــى أن املنطقة الصناعية
ستستثمر نحو  600ألــف متر مربع
من الغابة التي تبلغ مساحتها نحو
 800ال ــف مـتــر م ــرب ــع» .وم ــا يــؤكــد أن
املــديـنــة سـتـقــام عـلــى غالبية مساحة
الغابة هــو اشـتــراط الهبة الهولندية
ان ت ـكــون ال ـع ـقــارات مـلـكــا لـلـبـلــديــة او

لـلــوقــف ،و«م ـعــارضــة رئ ـيــس البلدية
الشرسة العالن الحرج محمية ألن من
شأن ذلك أن يعرقل املشروع».
رئـيــس الـبـلــديــة ،مــن جـهـتــه ،ال يخفي
اعـتــراضــه .فــي اتـصــال مــع «األخ ـبــار»،
وصــف ُاع ــان حــرش املـتــن محمية بـ
«غـيــر امل ـب ـ ّـرر» و«غ ـيــر الـقــانــونــي» ألن
«الـ ـح ــرش ال يـخـضــع ألح ـك ــام قــانــون
ح ـم ــاي ــة الـ ـغ ــاب ــات ب ـع ـك ــس ادعـ ـ ـ ــاءات
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر» .وقـ ـ ـ ــال إن مـ ـخـ ـت ــاري ــن مــن
أصـ ــل ث ــاث ــة م ــن ال ـب ـل ــدة امل ـت ــن قـ ّـدمــا
«إفـ ـ ــادة ك ــاذب ــة لـ ـ ــوزارة ال ــزراع ــة تفيد
ب ــأن ال ـع ـقــاريــن ي ـض ـمــان غــابــة كثيفة
مــن األش ـجــار ( )...ق ــرار وزي ــر الــزراعــة
ُبني على إفــادة كاذبة وهــو ،بالتالي،
مبني على باطل»« .الريس» بو نادر
لفت الــى أن إقــامــة املنطقة الصناعية
«حلم قديم كان عليه إجماع وطولبت
ال ـب ـل ــدي ــات امل ـت ـعــاق ـبــة ب ـت ـن ـف ـيــذه .لكن
ه ـن ــاك م ــن ي ـ ّـدع ــي الـ ـي ــوم أن املـنـطـقــة

س ـت ـن ـش ــأ عـ ـل ــى ك ـ ــل حـ ـ ــرش ال ـض ـي ـعــة
إلخــافــة املــواط ـنــن وتـحــريـضـهــم ضد
ّ
ال ـب ـلــديــة» .وأوضـ ــح أن املـنـطـقــة الـتــي
سـ ـيـ ـق ــام ف ــوقـ ـه ــا امل ـ ـش ـ ـ ّـروع مــاص ـقــة
ل ـحــرش الـضـيـعــة ُ
وصــن ـفــت صناعية
بموجب قرار املجلس األعلى للتنظيم
املدني رقــم  11في  .2010/3/24وعزا
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـضـ ـج ــة ال ـ ـ ــى «مـ ـع ــارض ــة
سياسية محلية وانتخابية للبلدية».

ّ
وتعد على األمالك العامة
تزوير

وال ـ ــواق ـ ــع أن الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن رئ ـيــس
الـبـلــديــة ومـعــارضـيــه ال تقتصر على
امل ـن ـط ـق ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة .ف ـف ــي أيـ ـ ــار مــن
الـعــام املــاضــيّ ،ادع ــت النائبة العامة
اإلستئنافية في جبل لبنان القاضية
غ ـ ــادة ع ـ ــون ع ـل ــى بـ ــو ن ـ ــادر ب ـج ـنــايــة
ال ـت ــزوي ــر وال ـت ـع ــدي ع ـلــى امل ـل ــك ال ـعــام
والشهادة الكاذبة ،ورفع محافظ جبل
لبنان محمد مـكــاوي الحصانة عنه.

كـمــا ّادعـ ــت ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ،ممثلة
بهيئة القضايا في وزارة العدل ،على
ب ــو ن ـ ــادر ام ـ ــام ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق في
جبل لبنان ساندرا املهتار التي قررت
ضم الدعوى الى ادعاء النيابة العامة
االستئنافية.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،فـقــد ت ـق ـ ّـدم مـخـتــارا
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدة ولـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـق ـ ـن ـ ـطـ ــار ومـ ـ ـ ـ ــارون
الناكوزي ،في أيلول  ،2017بطلب أمام
القاضي العقاري في جبل لبنان لبيب
سلهب إلعادة تكوين خريطة األمالك
العامة لينابيع البلدة ،بعدما ّ
تبي في
ّ
تقرير أعـ ّـده خبير مكلف من القضاء
أن الخريطة التي تستند اليها البلدية
ملنح تراخيص البناء وشق الطرقات
مـ ـ ـ ّ
ـزورة وت ــم ال ـتــاعــب ف ـي ـهــا ،م ــا ّأدى
إل ــى تــدمـيــر ج ــزء كـبـيــر م ــن الـيـنــابـيــع
واالمالك العامة املحيطة بها.
ال ـق ــاض ــي س ـل ـهــب اع ـت ـبــر أن الـتـقــريــر
يتضمن جــرائــم ويـسـتــدعــي اعـتـبــاره
ب ـم ـثــابــة إخـ ـب ــار الـ ــى ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
اإلسـ ـتـ ـئـ ـن ــافـ ـي ــة .فـ ـق ــد أظـ ـه ــر تـ ـع ـ ّـرض
خريطة املرسوم الجمهوري 2782/k
ّ
املتعلقة بتحديد االمالك العامة حيث
ينابيع الـبـلــدة وال ـحــرم املحيطة بها
للتحوير ،ما ّأدى الى تقليص مساحة
ه ــذه االم ــاك وخـلــق ع ـقــارات وهمية.

بسبب التزوير
والتالعب فإن نحو 22
نبعًا من بين  36نبعًا
في البلدة باتت تقع
ضمن أمالك خاصة

ك ـم ــا تـ ـب ـ ّـن أن هـ ـن ــاك تـ ـع ــدي ــات عـلــى
نـحــو  30أل ــف مـتــر مــربــع مــن األم ــاك
الـعــامــة ،وعـلــى  75ألــف متر مــربــع من
أمالك الحرم املحيطة باالمالك العامة
ُ ّ
واملمنوع البناء عليها .وتشكل هذه
املساحة نحو  56عـقــارًا .كــذلــك ّ
سجل
الـتـقــريــر ت ـعــديــات عـلــى م ـجــرى املـيــاه
ومنح تراخيص على األمــاك العامة.
وخ ـ ـلـ ــص ال ـ ــى ان ـ ــه ب ـس ـب ــب الـ ـت ــزوي ــر
والتالعب ،فــإن نحو  22نبعًا من بني
 36نبعًا فــي الـبـلــدة بــاتــت تقع ضمن
أم ـ ــاك خـ ــاصـ ــة .وم ـ ــن بـ ــن  19خـ ــزان
بـ ــاطـ ــون ع ـم ــوم ــي ل ـل ـم ـي ــاه ،تـ ـب ـ ّـن أن
 12مـنـهــا أي ـضــا بــاتــت ضـمــن «أم ــاك
خ ــاص ــة»! وفـ ــي  16ن ـي ـســان امل ــاض ــي،
اتخذ القاضي العقاري في جبل لبنان
يوسف الحكيم ق ــرارا بــإعــادة تشكيل
خريطة االم ــاك العامة للينابيع في
الـ ـبـ ـل ــدة« ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ُي ـث ـب ــت مـســألــة
تزوير الخريطة ويفتح بابًا ملساءلة
الجهات املعنية ،وأولها البلدية ،حول
حجم ّ
تورطها في هذه املسألة» ،وفق
املحامي بو نادر.
هذه كلها يضعها ُرئيس البلدية في
إطـ ــار «ال ـش ــائ ـع ــات امل ـغ ــرض ــة ال ـت ــي ال
مبرر لها» .واتهم املختارين القنطار
وال ـ ـ ـنـ ـ ــاكـ ـ ــوزي «ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ش ـخ ـص ـيــة
وسياسية» بـ «تسويق شائعات بعد
أك ـثــر مــن عـشــر س ـنــوات عـلــى اخـتـتــام
اعـمــال املـســاحــة ،بــأن أعـمــال التحديد
وال ـت ـحــريــر ل ــم تـتـقـيــد ب ــامل ــرس ــوم رقــم
 2782مــا تـسـبــب فــي تـقـلــص مساحة
االمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة» .ووصـ ـ ــف «ك ـ ــل مــا
يشاع» عن خريطة الينابيع واألمالك
الـعــامــة بــأنــه ُ
«مـفـتـعــل مــن املـخـتــاريــن.
ّ
وإذا سلمنا جــدال بــأن تقرير الخبير
ص ـح ـيــح ،ف ــإن ذل ــك ح ـصــل ف ــي عـهــود
سابقة ،ناهيك عن ان القانون واضح
ّ
ف ـ ــي نـ ـص ــه عـ ـل ــى أن املـ ـ ـ ّـسـ ـ ــاح ي ـن ــظ ــم
محاضر التحديد والخرائط بحضور
املـخـتــار واملــالـكــن ،وال عــاقــة لرئيس
البلدية باألمر».

هيئة التنسيق النقابية تعتمد «الوداعة»:
متى يؤخذ قرار التصعيد؟
فاتن الحاج
قــرار قـيــادة هيئة التنسيق النقابية
بالتريث فــي انـتـظــار ســاعــة الحسم،
أو رؤيـ ـ ــة ال ـت ــواق ـي ــع ال ــرس ـم ـي ــة عـلــى
«ت ـخ ـف ـي ـض ــات» ال ـ ــروات ـ ــب لـلـعــامـلــن
وامل ـت ـقــاعــديــن ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ،ال
يعكس «الغليان» الذي يسود قواعد
األساتذة واملعلمني واملوظفني الذين
ال ت ـن ـط ـل ــي ع ـل ـي ـه ــم ذري ـ ـعـ ــة بـ ـ ــأن مــا
يـســرب فــي الصحف بـشــأن مضمون
امل ـ ـسـ ــاومـ ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فـ ــي مـجـلــس
الوزراء مجرد شائعات.
م ـع ـظــم هـ ـ ــؤالء ال ي ـق ـب ـلــون ب ــأق ــل مــن
اإلضـ ــراب املـفـتــوح ف ــورا وص ــوال إلــى
مقاطعة االمتحانات الرسمية ،فيما
العام الدراسي يشارف على االنتهاء.
هذا في الواقع ما ّ
صوتوا عليه اخيرا
ف ــي الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة بأغلبية
س ــاح ـق ــة ،وه ـ ــذا م ــا ي ـطــال ـبــون هيئة
التنسيق بــاعــانــه ،بعيد االجـتـمــاع
الذي تعقده ،الرابعة بعد ظهر اليوم.
ب ـعــض االس ــات ــذة ال ـثــانــويــن ســألــوا
م ـ ـ ــا اذا ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ـ ــط ت ـن ـت ـظ ــر
«الــوحــي الـحــزبــي لـتـتـحــرك» ،و«مل ــاذا
التمييز بــن الــرواتــب والتقديمات»،
مستغربني «ال ــوداع ــة» الـتــي تبديها
الهيئة.
لقاء النقابيني الثانوييني ذهب ابعد
م ــن ذل ــك لـلـقــول ان اس ــات ــذة التعليم
ال ـ ـثـ ــانـ ــوي ال ــرسـ ـم ــي أصـ ـبـ ـح ــوا بــا
غـطــاء نقابي ق ــادر على الـعـبــور بهم
إلى بر األمــان على مستوى الحقوق
واملكتسبات والـحـصــانــة الوظيفية،
ً
ف ـض ــا ع ــن ق ـيــادت ـهــم بـفــاعـلـيــة نحو
اسـتـعــادة موقعهم الوظيفي .ووجــه
الـلـقــاء ن ــداء إلــى  6800اسـتــاذ «ألخــذ
مصيرهم بأيديهم والـبــدء بتشكيل
هيئاتهم في الثانويات واملحافظات
ل ـل ـت ـصــدي ل ــأخ ـط ــار ال ـت ــي ت ـهــددهــم
ك ـق ـط ــاع وك ـف ـئ ــة وظ ـي ـف ـيــة وك ــروات ــب
وتـ ـق ــديـ ـم ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة وح ـص ــان ــة
وثبات وظيفي».
ه ــذا الـضـغــط مــن الـقــواعــد ق ــاد بعض

مـكــونــات هيئة التنسيق إلــى تنظيم
ت ـحــركــات ف ـئــويــة ب ــا اي تـنـسـيــق مع
بــاقــي امل ـكــونــات داخ ــل الـهـيـئــة .وه ــذا
مــا حصل مــع رابـطــة اســاتــذة التعليم
الثانوي التي أعلنت االضراب ليومني
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ورابـ ـط ــة
مــوظ ـفــي اإلدارة ال ـع ــام ــة ال ـت ــي تنفذ
اليوم إضرابا خاصا بها في اإلدارات
العامة والـ ــوزارات .فيما بــدا الفتا أن
ت ـخ ــرج أص ـ ــوات م ــن ق ــواع ــد املـعـلـمــن
ت ـقــول ان ال مــانــع لــديـهــا م ــن اقـتـطــاع
ع ـش ــرات اآلالف ال ـل ـيــرات عـلــى قــاعــدة
امل ـ ـسـ ــاواة ف ــي ال ـح ـس ــم ب ــن م ـكــونــات
القطاع العام!
ع ـلــى خ ــط م ـ ــواز ،ل ــم ت ـس ـت ـجــب هـيـئــة
الـتـنـسـيــق ملـ ـح ــاوالت راب ـط ــة اس ــات ــذة

تراهن هيئة التنسيق
على أن ما يسرب
هو مجرد شائعات
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وامل ـت ـق ــاع ــدي ــن
الـعـسـكــريــن ال ـت ــواص ــل مـعـهــا بـهــدف
توسيع كتلة املواجهة ،بذريعة أن لكل
قطاع خصوصيته التي يدافع عنها.
رغم ذلــك« ،ال بديل عن توحيد القوى
املـ ـتـ ـض ــررة» ،ك ـمــا ق ــال رئ ـي ــس راب ـطــة
االس ـ ــات ـ ــذة امل ـت ـف ــرغ ــن فـ ــي ال ـجــام ـعــة
الـلـبـنــانـيــة يــوســف ض ــاه ــر .وه ــو عــزا
ص ـعــوبــة الـتـنـسـيــق ال ــى «ال ـشــائ ـعــات
الرسمية املـقـصــودة بأنه ليس هناك
تـخـفـيــض ه ـن ــا ،ب ــل تـخـفـيــض ه ـنــاك،
اض ــاف ــة ال ـ ــى ال ـت ـح ــزب وعـ ـ ــدم وج ــود
عـمــل نـقــابــي صـ ــرف» .وأعـ ــرب ضاهر
عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــاده ب ـ ـ ــأن األم ـ ـ ــر ي ـم ـك ــن ان
يـتـبـلــور أك ـثــر عـنــدمــا يـشـعــر الجميع
بالوجع الحقيقي« ،لكن أخشى وقتها

أن يـ ـك ــون قـ ــد ف ـ ــات الـ ـقـ ـط ــار ،ك ـم ــا أن
السلطة تستطيع دائما إيجاد الطرق
لبعثرة القوى الحية .كما فعلت منذ
ال ـت ـس ـع ـي ـنــات بـ ـض ــرب ك ــل ال ـن ـقــابــات
وتدجينها».
اإلضراب املستقل لإلدارة العامة اليوم
ه ــو ملــواك ـبــة جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ولـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى ص ـح ــة ال ـش ــائ ـع ــات،
بـحـســب رئـيـســة الــراب ـطــة ن ــوال نصر.
وعـ ــن ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ب ــاق ــي امل ـكــونــات
ق ــال ــت« :امل ـه ــم نـعـمــل حــركــة بــالـشــارع
وسننسق مــع بــاقــي ال ــرواب ــط ،ابـتــداء
من االثنني املقبل».
رئـ ـي ــس رابـ ـط ــة امل ـع ـل ـمــن الــرس ـم ـيــن
فــي التعليم األســاســي الرسمي بهاء
تـ ــدمـ ــري ق ـ ــال «ان ـ ـنـ ــا ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن
نـ ــرفـ ــع دعـ ـ ـ ــوى ضـ ــد مـ ـجـ ـه ــول ودون
اسناد حقيقي ونأخذ الناس رهينة،
فـلـنـنـتـظــر امل ـ ـقـ ــررات واذا كـ ــان هـنــاك
مـ ـ ـس ـ ــاس م ـ ـبـ ــاشـ ــر أو غ ـ ـيـ ــر م ـب ــاش ــر
بحقوقنا ستنفذ توصيات باالضراب
املفتوح».
من جهته ،نفى رئيس رابطة اساتذة
الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي ن ــزي ــه جـ ـب ــاوي أن
تـ ـك ــون راب ـ ـطـ ــة اإلدارة الـ ـع ــام ــة «ق ــد
شــاورتـنــا فــي اضــرابـهــا» ،مشيرا إلى
ان ال ـت ـن ـس ـيــق ي ـق ــوم ب ـش ـكــل أس ــاس ــي
بني قطاعات التعليم الثالث الثانوي
واألس ــاس ــي وامل ـه ـن ــي« .وال م ــان ــع ان
يـ ـتـ ـح ــرك ك ـ ــل ق ـ ـطـ ــاع عـ ـل ــى ح ـ ـ ــدة كــي
يتلمس املـســؤولــون غضب كــل منا».
ولكن ،هل خيار مقاطعة االمتحانات
الرسمية واردا؟ يجيب« :كل الخيارات
واردة ،وكان هناك إجماع من القواعد
ع ـلــى اإلض ـ ــراب امل ـف ـت ــوح ،ودع ــون ــا ال
نحرق كل االوراق».
رئ ـيــس راب ـط ــة االس ــات ــذة املـتـقــاعــديــن
غطاس مدور ،من جهته ،ال يوافق على
نظرية أن لكل قطاع خصوصيته ،إذ
«يمكن وضع خطة مشتركة لكل هذه
املكونات لتصليب املوقف ومواجهة
قـ ـض ــم الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق» ،ك ــاشـ ـف ــا أن ق ـ ــرار
الـتـصـعـيــد ل ــن يـتـخــذ ب ـعــد ف ــي هيئة
التنسيق.

حق الرد
شركة ألبان لبنان:
نكافح التلوث
تعليقًا على مــا نشرته «األخ ـبــار» ( ،)2019/5/13حول
حفر الترسيب التي استحدثتها شركة ألبان لبنان حول
معملها في قضاء بعلبك لتحويل الصرف الصناعي اليها
مؤقتًا ،نؤكد اآلتي:
من أولويات شركة ألبان لبنان صحة املواطن واملحافظة
عـلــى الـبـيـئــة ومـكــافـحــة ت ـلــوث نـهــر الـلـيـطــانــي .لــذلــك فقد
اخذت املبادرة ،رغم الوضع العام والوضع املالي للشركة
حــالـيــا ،بتحمل كلفة انـشــاء مـشــروع بيئي لتكرير املياه
الناتجة عن املعمل واملزرعة ،بما يزيد على مليوني دوالر
مــن خــال قــرض مــدعــوم مــن مـصــرف لـبـنــان ،الــى جانب
الكلفة التشغيلية السنوية التي تزيد على  500ألف دوالر
وتتحملها الـبــان لبنان كــامـلــة ،وذل ــك حفاظًا على البيئة
وصحة اهل املنطقة.
وقد اعددنا كل الدراسات الالزمة بالتعاون مع وزارة البيئة
لتحديد املـشــاكــل كــافــة واخـتـيــار التقنية األك ـثــر مــاءمــة
للنفايات الناتجة عن نشاطاتنا .ووقعنا في  22تشرين
االول  2018في السراي الحكومي ،عقدًا مع شركة LWR
الكندية ،وال تــزال وزارة البيئة تتابع امللف وتشرف على
سير االعمال بشكل دوري من خالل مشروع .LEPAP
ونظرًا الى أهمية األمر ولتسريع التنفيذ ،بادرنا مباشرة
بالتمويل حتى قبل االستحصال على موافقة مصرف
لبنان لــدعــم الـفــائــدة .وقــد أنهينا حتى اآلن اعـمــال البنى
التحتية واعمال البناء التابعة للمشروع ،ونحن في انتظار

وصول املعدات كافة من الشركة الكندية خالل اشهر ليتم
التركيب والتشغيل ضمن املهلة التي أعطتها وزارة البيئة
وتنتهي آخر العام .2019
ومــن جهة اخــرى ،فقد بــادرنــا بالتعاون الكامل مــع طلب
املدعي العام املالي في تشرين الثاني  ،2018الى حفر برك
تجميع االسـمــدة السائلة الناتجة عــن املــزرعــة مــع زراعــة
القصب على االطــراف وضمنها .والتزمنا بانشاء بركة
خــامـســة لتجميع امل ـيــاه ضـمــن مهلة اسـبــوعــن ب ـ ً
ـدءا من
 2019/04/30بناء لطلب القاضية الجزائية املنفردة في
بعلبك ،حرصًا منا على تطبيق القانون واثبات املصداقية
بـمـتــابـعــة امل ـش ــروع حـتــى الـنـهــايــة .عـلـمــا أن اح ــد مـجــاري
ال ـصــرف الـصـحــي الـتــابـعــة الت ـحــاد ب ـلــديــات غ ــرب بعلبك
مالصق الرض معمل البان لبنان ويصب في مجرى املياه
الذي يصل الى الليطاني ،ورغم ذلك لم يبادروا باتخاذ اي
خطوة النشاء معمل تكرير.
أخيرًا ،تجدد شركة البان لبنان التزامها بالقوانني البيئية
واستعدادها للتعاون الكامل مع كافة الــوزارات واالدارات
املعنية لتطبيق كل االجراءات املطلوبة للوصول الى االلتزام
الـبـيـئــي وتـتـمـنــى عـلــى املـعـنـيــن فــي ق ـضــاء بعلبك اتـخــاذ
التدابير الــازمــة للتأكد مــن عــدم تصريف املـيــاه املبتذلة
املنزلية الــى مـجــرى نهر الليطاني مـبــاشــرة مــن دون اي
معالجة.
شركة ألبان لبنان

