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مجتمع وإقتصاد
بيئة

ردود

نفايات مرفأ سلعاتا
تقتل السالحف
تم اعالن يوم  5أيار
من كل عام يومًا
وطنيًا للسالحف
في لبنان ،إال أن
موت السالحف جراء
تلويث البحر بالنفايات
الصناعية يستدعي
جعل هذا اليوم
يوم عزاء
عبد الكافي الصمد

سـيــرهــم الــذات ـيــة إل ــى إدارات بعض
املدارس التابعة للرهبنة أو الصديقة
لها من أجل توفير فرص عمل بديلة
ل ـهــم ،وك ــذل ــك سـنـفـعــل بــالـنـسـبــة إلــى
الـ ـت ــام ــذة ال ـ ـ ــذي ن ـ ـحـ ــاول أن نــؤمــن
مقاعد لهم في فروعنا األخــرى ،وإن
كـنــا نـعـتــرف أنـهــا قــد ال تستوعبهم
جميعًا» .ملــاذا لم يتم تبليغ األهالي
الـ ـق ــرار ف ــي ب ــداي ــة الـ ـع ــام ال ــدراس ــي؟
يــؤكــد أن «ال ـق ــرار متخذ ســابـقــا لكن
لم نكن نريد الشوشرة والتشويش
على الـتــامــذة ،فــي مـحــاولــة لتوفير
أج ــواء مناسبة ل ـلــدرس ،واألســاتــذة
وافـ ـق ــوا ع ـلــى االس ـت ـم ــرار مـعـنــا رغــم
أملهم».

عـلـيـنــا ب ـصــل وب ـي ــض .ع ــأس ــاس بــدن
يزبطولنا الـخــربــة ويعملوها ملعب
فــوتـبــول .ص ــاروا يـكـ ّـبــوا فيها زبــالــة".
ّ
بـعــده ك ـ ّـرت الـسـبـحــة؛ ول ــد آخ ــر تسلم
ال ـحــديــث ،ف ـبــات األم ــر أش ـبــه ب ــ"خــذوا
أس ــراره ــم م ــن ص ـغ ــاره ــم"" :صـ ــار في
ح ـش ــرات بــال ـحــدي ـقــة إلنـ ــو ع ــم يـكـ ّـبــوا
ّ
زبــالــة عــاملــدخــل .وف ــي أه ــل مــا بخلوا
والدن ي ـج ــوا ل ـه ــون ،إلنـ ــو ب ـك ــون في
ش ـ ـبـ ــاب ع ـ ــم يـ ـض ــرب ــوا أبـ ـ ـ ــر .ب ـ ــدل مــا
ي ـم ـن ـعــوهــم ص ـ ـ ــاروا ي ـم ـن ـعــونــا نـحـنــا
نـجــي!" .إذًاّ ،
عبر األوالد عن مطالبهم
وح ـق ـهــم ف ــي ال ـل ـعــب ف ــي أم ــاك ــن آمـنــة
ومـجـ ّـهــزة ،وتـحـ ّـدثــوا عــن غـيــاب األمــن
والـســامــة الـعــامــة ،ووص ـفــوا بعفوية
تامة سياسة البلدية التي تقوم على
عدم تجهيز األماكن العامة وإهمالها
بهدف تحويلها الى أماكن مهجورة.
ّ
ح ــف ــزت م ـش ــارك ــة ال ـص ـغ ــار ان ـض ـمــام
ال ـ ـك ـ ـبـ ــار ال ـ ـ ــى حـ ــديـ ــث ل ـ ــم ي ـ ـع ـ ـتـ ــادوه،
فأعلن بعض املشاركني أن هاجسهم
األول ي ـت ـم ـثــل ف ــي "ك ـ ــاب ـ ــوس" ق ــان ــون
اإلي ـجــارات الجديد .مشكلة النفايات

ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ع ـ ـ ـصـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس
امل ــاض ــي ،وب ـي ـن ـمــا كـ ــان ص ـي ــادو
أسـ ـم ــاك م ــن ط ــراب ـل ــس يـبـحـثــون
عـ ــن رزق ـ ـهـ ــم فـ ــي ع ـ ــرض ال ـب ـح ــر،
ق ـ ــرب م ــرف ــأ س ـل ـع ــات ــا ف ــي ق ـضــاء
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرون ،الح ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــوا وجـ ـ ـ ــود
سلحفتني نافقتني تـعــومــان في
م ـي ــاه ال ـب ـح ــر ،ف ــاق ـت ــرب ــوا مـنـهـمــا
وحـ ــاولـ ــوا رف ـع ـه ـمــا إلـ ــى امل ــرك ــب
لـنـقـلـهـمــا إلـ ــى ال ـي ــاب ـس ــة ،لـكـنـهــم
عـجــزوا بسبب ثقلهما ،فاكتفوا
بالتقاط صور لهما .هذه الصور
وصـ ـل ــت ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي إل ــى
رئ ـي ــس لـجـنــة ال ـب ـي ـئــة ف ــي بـلــديــة
طــراب ـلــس ج ــال ح ـلــوانــي ،ممثل
الـبـلــديــة فــي لجنة إدارة محمية
جــزر الـنـخــل الـبـحــريــة الطبيعية
وفـ ـ ـ ــي وزارة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ،ومـ ــديـ ــر
مختبر عـلــوم البيئة واملـيــاه في
الجامعة اللبنانية ،الذي أوضح
ل ـ ــ"األخ ـ ـبـ ــار" أن "هـ ـ ــذه ه ــي امل ــرة
األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ـع ـث ــر ف ـي ـه ــا عـلــى
س ــاح ــف ن ــاف ـق ــة ق ـ ــرب ال ـش ــاط ــئ
الشمالي منذ نحو ثالث سنوات،
م ــع ف ــارق أن ــه ف ــي امل ــرة الـســابـقــة
كـ ـ ـ ــان س ـ ـبـ ــب نـ ـ ـف ـ ــوق الـ ـس ــاح ــف
ابـ ـت ــاعـ ـه ــا أك ـ ـيـ ــاس ن ــايـ ـل ــون مــا
أدى إلى وفاتها اختناقًا ،بينما
يـ ّ
ـرج ــح ف ــي هـ ــذه امل ـ ــرة أن ي ـكــون

ُ
أي ـضــا ط ــرح ــت بــإل ـحــاح ،لـيـســأل أحــد
ّ
مـنــظـمــي الـحـمـلــة كـيــف يــرمــي الـنــاس
ُ
هنا نفاياتهم؟ هل يفرزون؟ أين ترمى
الـنـفــايــات؟ فــوجــئ أحــد الـشـبــان بهذه
األسئلة ،ليجيب بانفعال "مــن يسكن
كل حياته مع عائلته في غرفة واحدة،
ّ
كيف تريدون منه أن يفرز؟ هل يتسع
ً
ال ـب ـي ــت أص ـ ـ ــا ألكـ ـث ــر مـ ــن م ـس ـتــوعــب
ن ـف ــاي ــات واحـ ـ ــد؟ ن ـضــع ك ــل شـ ــيء في
كيس ونرميه ،الفرز ليس واجبنا".
الهموم التي طرحها األهالي عكست
سكان املنطقة بحقوقهم،
وعيًا لــدى ّ
وتـحــديـدًا حقهم فــي املــديـنــة .يريدون
م ــواق ــف ل ـل ـس ـي ــارات ،ح ـم ــام ــات عــامــة
ن ـظ ـي ـف ــة ،س ـك ـن ــا الئ ـ ـقـ ــا ،فـ ـ ــرص ع ـمــل،
جسورًا للمشاة ،أرصفة يمكن السير
ً
عليها ،نقال عامًا ،تعديل نظام الـ park
 meterمن ناحية الوقت والتسعيرة،
إع ـطــاء حــق االن ـت ـخــاب للمقيمني في
املنطقة ،تفعيل عمل شرطة البلدية،
إلقاء القبض على مـ ّ
ـروجــي املخدرات
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ب ـن ــاء م ــاع ــب وتـنـظـيــم
نشاطات مسرحية لألطفال.
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سبب نفوق السلحفتني التلوث
الكيميائي مقابل مرفأ سلعاتا،
الـ ـن ــات ــج عـ ــن امل ـ ـيـ ــاه ال ـص ـنــاع ـيــة
املبتذلة التي تلقى عشوائيًا من
مـصـنــع ك ـي ـمــاويــات س ـل ـعــاتــا ،أو
جراء نفايات البواخر التي تفرغ
ح ـم ــول ـت ـه ــا ل ـل ـم ـص ـن ــع املـ ــذكـ ــور،
وخــاصــة مــادة الكبريت أو مــادة
الفوسفات".
وســأل حلواني عــن "مــدى الـتــزام
املـ ـص ــان ــع امل ـص ـن ـف ــة ب ــالـ ـش ــروط
والـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط ال ـب ـي ـئ ـي ــة امل ــرع ـي ــة
اإلج ـ ـ ــراء ،وع ــن ج ـ ّـدي ــة الـتـفـتـيــش
الـ ـ ـ ــدوري إن وج ـ ــد والـ ـت ــأك ــد مــن
ســامــة الــواقــع الـبـيـئــي" ،مطالبًا
بــإيـجــاد الــوســائــل العلمية التي
ت ـم ـك ــن امل ـف ـت ـش ــن ال ـب ـي ـئ ـي ــن مــن
الـ ـفـ ـح ــص الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ل ـل ـم ـل ــوث ــات
الكيميائية السائلة واالنبعاثات
ال ـ ـغـ ــازيـ ــة ،وعـ ـ ـ ــدم ال ـ ـت ـ ـهـ ــاون فــي
ات ـخ ــاذ أق ـص ــى ال ـع ـقــوبــات بـحــق
ملوثي البيئة.

ال يوجد محطة
لمعالجة المخلفات
الصناعية بل يتم
إلقاؤها في البحر

واسـتـنــد حـلــوانــي فــي ربـطــه بني
ن ـف ــاي ــات م ــرف ــأ س ـل ـعــاتــا ون ـف ــوق
ال ـس ـل ـح ـف ـت ــن إلـ ـ ــى "وجـ ـ ـ ــود بـقــع
ذات لــون بني على السلحفتني،
م ــا رج ــح ه ــذه الـفــرضـيــة بنسبة
ك ـب ـي ــرة" ،ل ـك ـنــه أبـ ــدى أس ـف ــه ألنــه
"ال ت ــوج ــد ع ـن ــدن ــا أي إج ـ ــراء ات
ل ـح ـمــايــة ال ـس ــاح ــف ،بــاسـتـثـنــاء
إع ـ ــداد ت ـق ــاري ــر ،إذ ل ـيــس عـنــدنــا
م ـخ ـت ـبــرات لـلـفـحــص والـتـشــريــح
ً
وامل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ن ـقــص
التمويل".

توضيح من «شركة نيدز»

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
مـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ـ ـ ــا "ي ـ ـن ـ ـت ـ ــج
ع ـ ـ ـ ــددًا م ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــة،
مـ ـنـ ـه ــا ح ـ ـمـ ــض ال ـ ـفـ ــوس ـ ـفـ ــوريـ ــك
وح ـم ــض ال ـســول ـف ـيــريــك ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدة الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة
الـ ـف ــوسـ ـف ــوري ــة ،وأن امل ـخ ـل ـف ــات
الصناعية تتمثل خاصة بمادة
الـ ـف ــوسـ ـف ــوجـ ـيـ ـب ــس املـ ـ ــوجـ ـ ــودة
ب ـك ـم ـيــات هــائ ـلــة ف ــي ال ـتــرس ـبــات
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أظ ـ ـهـ ــرت ـ ـهـ ــا
الدراسات العلمية التي قام بها
باحثون مــن الجامعة اللبنانية
خالل السنوات املاضية ومنظمة
غــري ـن ـب ـيــس م ـن ــذ  20سـ ـن ــة ،وأن
املـ ـصـ ـن ــع ع ـ ـمـ ــره يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى 60
سنة وحتى اآلن ال يوجد محطة
ملعالجة املخلفات الصناعية فيه
بل يتم إلقاؤها في البحر".
وأب ـ ـ ـ ـ ــدى ح ـ ـلـ ــوانـ ــي أسـ ـ ـف ـ ــه كـ ــون
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة "ت ـك ـت ـفــي
بالتوقيع على اتفاقيات دولية
تـ ـ ـح ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول فـ ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـت ـ ـن ـ ــوع ال ـ ـب ـ ـيـ ــولـ ــوجـ ــي،
وح ـ ـمـ ــايـ ــة الـ ـك ــائـ ـن ــات ال ـب ـح ــري ــة
امل ـعــرضــة لــانـتـهــاك واالن ـق ــراض
كــال ـســاحــف ال ـب ـحــريــة" ،مـعـتـبـرًا
أن "مــوافـقــة الـحـكــومــة اللبنانية
عـلــى اعـتـبــار ي ــوم  5أي ــار مــن كل
عــام يــومــا وطنيًا للسالحف هو
إن ـج ــاز ج ـي ــد ،لـكـنــه ي ـح ـتــاج إلــى
ترجمة عملية على األرض".
وشرح حلواني أهمية السالحف
البحرية وضــرورة حمايتها من
ال ـن ــاح ـي ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
أنـهــا "ت ـقــوم بتنظيف الـشــواطــئ
من القناديل البحرية ،ومن شأن
انخفاض عددها أو انقراضها أن
ً
يسبب خلال في التوازن البيئي،
ولــذلــك قمنا منذ إنـشــاء محمية
جـ ــزر ال ـن ـخ ــل ب ـم ـنــع أي كـ ــان مــن
االقتراب أو الدخول إلى املحمية
خالل فترة التبييض والتفقيس،
خـصــوصــا أن بـعــض األشـخــاص
وعلى رأسهم الصيادون ،كانوا
يقومون بسرقة بيض السالحف
وبـ ّيـعـهــا لـلــراغـبــن ،بـحـ ّـجــة أنـهــا
منشط جنسي".

(مروان طحطح)

تـعـلـيـقــا عـلــى الـتـحـقـيــق امل ـن ـشــور ف ــي "األخ ـب ــار"
(العدد  2863تاريخ http://www. -2016/4/15
 ،)256137/al-akhbar.com/nodeتحت عنوان
"عـقــود  NEEDSلــم ت ـمـ ّـدد :نهاية اسـتـشــاري أم
نهاية مشروع مقدمي الخدمات" ،اصدرت شركة
نيدز للهندسة والتنمية التوضيح التالي:
 -1إن عـقــود "شــركــة ن ـيــدز" مــع الـقـطــاع الـعــام
كافة خضعت لدراسة وموافقة ديوان املحاسبة،
وهذه العقود انطلقت من موافقة مجلس الوزراء
مجتمعًا عليها بتاريخ  ،2010/5/12والحقًا وفق
ورقــة سياسة قطاع الكهرباء املقرة في مجلس
الوزراء بقرار رقم  1تاريخ .2010/6/21
 -2تــؤكــد "شــركــة ن ـيــدز" أن م ـشــروع مقدمي
الخدمات هدف الى وقف النزيف املالي في القطاع
الكهربائي والــذي يشكل ما يزيد عن  ٪40من
مجمل الدين العام مع انعكاسات ذلك على الوضع
االقـتـصــادي واملــالــي بـ ّ
ـرمـتــه .وقــد عملت "شركة
نيدز" مع شركة أميركية عام  2005على مشروع
وقف النزيف املالي لقطاع الكهرباء والذي أقر في
مجلس الوزراء قرار رقم  51تاريخ ،2005/10/17
حـيــث لــم يـتــم اسـتـكـمــالــه ألس ـبــاب سـيــاسـيــة في
حينها ،وتم تكليف "شركة نيدز" بقرار مجلس
الوزراء رقم  24تاريخ " 2010/5/12إلعداد دفاتر
ال ـش ــروط ال ــازم ــة السـتـكـمــال م ـش ــروع معالجة
النزيف املــادي ملؤسسة كهرباء لبنان" .كل ذلك
يتناقض مع ما ذكرتم "بعدما كانت قد هبطت
باملظلة على املؤسسة ووزارة الطاقة".
 -3اقـتـصــر دور "شــركــة ن ـيــدز" فــي مـســانــدة
مؤسسة كهرباء لبنان في إدارة املشروع ،وهي
التزمت هذا الدور حيث لم تقم بمخاطبة شركات
ً
مـقــدمــي ال ـخــدمــات م ـبــاشــرة عـلــى م ــدى سـنــوات
املشروع األربع ،بل كانت تبلغ رأيها واقتراحاتها
الــى املــؤسـســة والـتــي كــانــت تــأخــذ بــه أحـيــانــا ولم
تأخذ به أحيانًا أخرى.
 -4إن قرار التمديد لشركات مقدمي الخدمات
حتى نهاية شهر آب  2016جاء نتيجة إضراب
املـيــاومــن األول فــي ع ــام  ،2012حـيــث لــم تطلب
"شــركــة نـيــدز" التمديد لها فــي حينها ،وبالتالي
استكملت الـشــركــة نـشــاطــاتـهــا وأعـمــالـهــا حتى
نهاية عقدها بتاريخ .2016/3/31
 -5إن مجمل دفعات مشروع مقدمي الخدمات
لم تتجاوز مبلغ ال ـ  300مليون دوالر من أصل
قيمة الـعـقــود الـتــي مجملها  785مليون دوالر،
مـ ــا ع ـك ــس ح ـ ــرص كـ ــل مـ ــن م ــؤس ـس ــة ك ـهــربــاء
لبنان "وشركة نيدز" في الحفاظ على املال العام
وحصر تكاليف املشروع بما تم تنفيذه من قبل
شركات مقدمي الخدمات.
ّ
أخ ـي ـرًا ،تــؤكــد "شــركــة ن ـيــدز" لـجــريــدة "األخ ـب ــار"
اسـتـعــدادهــا تـقــديــم كــافــة األرقـ ــام والــوثــائــق التي
ت ــؤك ــد ب ـع ــض مـ ــا ج ـ ــاء فـ ــي م ـق ــال ـك ــم وت ــدح ــض
املـغــالـطــات الـ ـ ــواردة ف ـيــه ،حـيــث أن الـتــركـيــز على
أن "شــركــة نـيــدز" هــي املشكلة يخفي مــا يخفي
من أهــداف .إن الحقيقة لن تظهر إال عندما يتم
وضع األرقام والحقائق أمام الرأي العام ،وهذا ما
تعمل "شركة نيدز" جاهدة للحصول عليه عبر
الوسائل القانونية.
د .منير يحيى
رئيس مجلس اإلدارة

توضيح من منذر الحموي

تـعـلـيـقــا عـلــى الـتـقــريــر امل ـن ـشــور ف ــي "األخـ ـب ــار"،
أمس ،تحت عنوان "أقساط الـ  :AUBال اعتراض
على الزيادة" ،أبدى رئيس الحكومة الطالبية في
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت مـنــذر الحموي
اعتراضه على العنوان ،وقــال" :نحن نرفض أي
زيادة على األقساط ،في أي شكل من األشكال،
بل إننا نعمل كحكومة طالبية على إيجاد صيغة
مــوحــدة تصب فــي مصلحة الـطــاب والجامعة،
ً
وذلك من خالل إرجاع صيغة الـ  12رصيدًا بدال
من الـ  15رصيدًا التي تطبق اآلن ،وذلك سيخفف
ع ــبء امل ـص ــاري ــف ع ـلــى الـ ـط ــاب .وإذ ن ــؤك ــد أن
ً
وبناء على النتائج سوف
املفاوضات تجري اآلن،
يـتــم ال ـت ـحــرك ،نــؤکــد للجميع أن ـنــا سـنـبـقــی أمــل
الطالب فی تأمني جميع مطالبهم".
تـجــدر اإلش ــارة الــى أن التقرير (http://www.
يتضمن
)256290/al-akhbar.com/node
تصريحًا لرئيس الحكومة الطالبية في الجامعة
ً
يشرح موقفه بشكل أكثر تفصيال مما ورد في
توضيحه ،أمــا الـعـنــوان ،ال ــذي يسجل اعتراضه
عليه ،فهو عنوان للتقرير ال لتصريحه.

