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مجتمع وإقتصاد
تحقيق نقلت بلدية عرسال مشكلة الصرف الصحي من منطقة بعيدة في أعالي جرودها الشرقية إلى غرب البلدة،
ما يشكل تهديدًا ّ
جديًا بتلوث بيئي وصحي لعرسال والقرى المجاورة لها في البقاع الشمالي 21 .صهريجًا تفرغ
بشكل شبه يومي آالف الليترات المكعبة من المياه اآلسنة من دون التنبه لمصادر المياه الجوفية ،سواء لعرسال
أو اللبوة ومقراق وحتى نهر العاصي

ّ
عرسال مهددة بمياه الصرف الصحي
رامح حمية
كــأنــه ال يكفي بـلــدة عــرســال الــوضــع
األمـنــي املـتــردي ،حتى بــرزت مشكلة
ال ت ـ ـقـ ــل خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة تـ ـشـ ـك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا
طارئًا .فعرسال التي تعيش وضعًا
أم ـن ـيــا ح ـس ــاس ــا ،الـ ــى ج ــان ــب ضغط
م ـع ـي ـش ــي واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي مـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرده إل ــى
ك ـث ــاف ــة ع ـ ــدد ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن،
وحرمان األهالي من مصادر رزقهم
فــي ال ـج ــرود بـعــد احـتــالـهــا مــن قبل
املسلحني ،تواجه منذ أسابيع قليلة
مشكلة بيئية وصـحـيــة عـنــد تخوم
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــة مـ ــن مـ ـص ــادر
م ـيــاه ـهــا ومـ ـي ــاه ج ـيــران ـهــا ف ــي قــرى
البقاع الشمالي ،إذ ال وجود لشبكة
صرف صحي أو حتى ملحطة تكرير
للمياه املبتذلة ،حيث يتم االعتماد
كليًا على الحفر الصحية.
اسـتـضــافــة عــرســال ألك ـثــر مــن ثالثة
أضـعــاف عــدد سكانها مــن الالجئني
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن ل ـ ـ ــم ت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر ف ـ ـ ــي واق ـ ـ ــع
"ال ـح ــرم ــان" شـيـئــا" ،ب ــل زادت األم ــور

يتم تفريغ آالف الليترات
المكعبة من الصرف الصحي
يوميًا في تربة سريعة االمتصاص
تعقيدًا وحاجة" ،كما يقول أحد أبناء
الـبـلــدة ل ــ"األخ ـب ــار" .فـعـلــى الــرغــم من
ّ
توزع أكثر من  120ألف الجئ سوري
على منازل البلدة وعلى أكثر من 40
مـخـيـمــا ،وب ــرغ ــم ت ـقــاطــر املــؤس ـســات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة
لــأمــم امل ـت ـحــدة" ،وال ــدع ــم السياسي
واملالي تحت عناوين دعم املعارضة
الـ ـس ــوري ــة" ،بـقـيــت ع ــرس ــال م ــن دون
خــدمــات إنمائية وبنى تحتية وفق
أهاليها.
ّ
ي ـق ــول هـ ــؤالء ان "إح ـ ــدى مــؤسـســات
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ب ـ ــادرت ال ــى معالجة
مـشـكـلــة ال ـص ــرف ال ـص ـحــي لــاجـئــن
ع ـ ـشـ ــوائ ـ ـيـ ــا ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل غـ ـ ـي ـ ــاب الفـ ــت
َ
لــوزارتــي البيئة والـصـحــة" .تعاقدت
املؤسسة األممية مع  11من أصحاب
الصهاريج من أبناء عرسال لـ"شفط"
م ـيــاه ال ـص ــرف الـصـحــي ونـقـلـهــا من
 35مخيمًا لالجئني يوميًا ،في حني

َ
المعالجة العشوائية لمشكلة الصرف الصحي تتم في غياب الفت لوزارتي البيئة والصحة

أن  4( 10من أبناء البلدة و 6شركاء
ســوريــن وعــراسـلــة) يعملون يوميًا
على "شـفــط" مـيــاه الـصــرف الصحي
م ــن أحـ ـي ــاء ال ـب ـل ــدة .ه ـك ــذا ي ـن ـقــل 21
ص ـه ــري ـج ــا ي ــوم ـي ــا آالف ال ـل ـي ـت ــرات
امل ـك ـع ـبــة م ــن ال ـص ــرف ال ـص ـحــي عبر
وادي ح ـم ـي ــد إلـ ـ ــى ج ـ ـ ــرود ع ــرس ــال
الشمالية الشرقية ،في منطقة بعيدة
عــن الـبـلــدة تسمى "خــانــوق القيقب"

و"قـ ـل ــد ال ـث ـع ـل ــب" ل ـت ـف ــرغ ح ـمــوالت ـهــا
هناك.
إفـ ـ ـ ــراغ ك ـم ـي ــات ض ـخ ـم ــة ي ــوم ـي ــا مــن
الـصــرف الصحي فــي منطقة تعتبر
أعلى من بلدة عرسال وقريبة نسبيًا
ً
منها ،وتنحدر شماال باتجاه عرسال،
َ
وغربًا باتجاه بلدتي مقراق واللبوة،
مــع تــربــة سريعة االمـتـصــاص ،تزيد
من مخاطر تلوث مياه اآلبار الجوفية

للبلدة ،ومياه نبع عني الشعب التي
ّ
تزود عرسال باملياه ،وخزانات املياه
ال ـج ــوف ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـي ـنــاب ـيــع ب ـلــدة
اللبوة الثالثني ،وروافد نهر العاصي
في الهرمل ،أي تلويث بيئة املنطقة
بالكامل.
يـشــرح رئـيــس بـلــديــة عــرســال باسل
ال ـح ـج ـيــري لـ ــ"األخـ ـب ــار" أن "أس ـبــابــا
أم ـن ـيــة دف ـع ــت امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي إلــى

ن ـقــل م ـكــان إف ـ ــراغ ال ـص ــرف الـصـحــي
م ــن الـ ـج ــرود ال ـشــرق ـيــة ال ــى ال ـج ــرود
ال ـغــرب ـيــة ل ـل ـب ـلــدة ،واس ـت ــأج ــرن ــا منذ
شهرين عقارًا في محلة "سرج القدام"
و"وادي ص ـ ــورة" ،حـفــرنــا فـيــه حفرة
ضخمة بكلفة  15ألف دوالر ،وبدأت
الـصـهــاريــج تـنـقــل ال ـصــرف الصحي
إليها".
يدرك الحجيري جيدًا "خطورة" املكان

متابعة

قضاء العجلة يوقف نقل النفايات الى الكوستابرافا
هديل فرفور
أصــدر قاضي األمــور املستعجلة في
بعبدا ،القاضي حسن حمدان ،قرارًا
قضى بــوقــف نقل النفايات "مؤقتًا"
إلـ ــى مـطـمــر ال ـكــوس ـتــا ب ــراف ــا ،وذل ــك
ب ــان ـت ـظ ــار أج ــوب ــة وزارتـ ـ ـ ــي الـصـحــة
والــزراعــة واملــديــريــة العامة للطيران
امل ــدن ــي ،ف ــي س ـيــاق ال ــدع ــوى املـقــامــة
أمــامــه مــن جــانــب ع ــدد مــن املحامني
وال ـنــاش ـطــن ض ــد ال ــدول ــة اللبنانية
وشركة الجهاد للتجارة واملقاوالت
واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية،
إلق ـفــال مـطـمــر الـكــوسـتــابــرافــا ،نظرًا
ّ
يتسبب فيها.
إلى املخاطر التي
وقـ ـ ــرر ال ـق ــاض ــي حـ ـم ــدان ال ـن ـظ ــر فــي
تمديد قرار الوقف في ضوء األجوبة
امل ـن ـت ـظ ــرة ،ك ــذل ــك ق ـ ــرر إبـ ـق ــاء ســائــر

األع ـمــال الـجــاريــة فــي املـطـمــر جــاريــة
تحت إشراف من ينتدبه وزير البيئة،
بـغــرض تخفيف وج ــود الـطـيــور في
مـحـيــط م ـطــار ب ـيــروت وداخ ـل ــه (.)...
جاء هذا القرار بعد ورود معلومات
عــن إقـفــال أحــد م ــدارج املـطــار بسبب
حادثة تعرضت لها إحدى الطائرات،
نتيجة تحليق كـثـيــف لـلـطـيــور .من
جهته ,لم يعلن وزير األشغال العامة
يـ ــوسـ ــف ف ـ ـن ـ ـيـ ــانـ ــوس ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـقــب
اجتماعه مع رئيس مجلس الــوزراء
سعد الـحــريــري ،ســوى ق ــرارًا يقضي
ُ
بزيادة عدد األجهزة التي تستخدم
إلبـ ـع ــاد ال ـط ـي ــور ع ــن م ـط ــار ب ـي ــروت
الـ ـ ــدولـ ـ ــي .وذلـ ـ ـ ــك ك ـ ــإج ـ ــراء مل ــواج ـه ــة
أزمــة زيــادة حركة الطيور في نطاق
مدارج املطار ،التي ّ
تسبب بها مطمر
الكوستا برافا القريب من املدارج.

وك ــان خـبـرًا قــد تــم تــداولــه ُيفيد بأن
طــائــرة تابعة لشركة "املـيــدل ايست"
صادفت مجموعة كبيرة من الطيور
لحظة مالمستها املــدرج ( )..وقــد تم
وقف استعمال هذا املدرج مؤقتًا الى
حني معالجة املوضوع .ينفي املكتب
اإلع ــام ــي ل ـل ـشــركــة ،ف ــي ات ـص ــال مع
"األخـبــار" ،أن تكون إحــدى الطائرات
التابعة للشركة قد ّ
تعرضت لحادثة
اصـ ـط ــدام ب ـط ـيــور أو غ ـي ــره ــا ،لكنه
يؤكد "إغالق أحد املدارج التي تشهد
ً
فعال حركة الفتة من الطيور".
وفـ ـيـ ـم ــا ب ـ ـ ــدأ ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـن ــاش ـط ــن
والـخـبــراء السعي الــى الضغط على
امل ـع ـن ـي ــن مـ ــن أج ـ ــل إغ ـ ـ ــاق امل ـط ـم ــر،
املصدر الرئيسي لجذب الطيور ،وفق
مــا يــؤكــدون ،خلص االجـتـمــاع الــذي
ُع ـق ــد ع ـقــب جـلـســة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،

قديح :يجب استئصال
سبب التهديد
وإقفال مطمر
الكوستا برافا فورًا
الى اتخاذ إجراء زيادة عدد األجهزة
الـطــاردة للطيور .وكــان املــديــر العام
ل ـل ـط ـي ــران امل ــدن ــي امل ـه ـن ــدس مـحـمــد
شهاب الــديــن قــد صـ ّـرح أواخ ــر شهر
كانون األول بأن املديرية تعتزم شراء
أربعة أجهزة متخصصة ومتطورة

لـطــرد الـطـيــور .حينها ،وعـلــى الرغم
مــن مـحــاولـتــه إل ـقــاء املـســؤولـيــة على
مصب نهر الغدير املحاذي وتسببه
ُبجذب الطيور ،قــال صــراحــة إن "من
امل ّ
حبذ من حيث املبدأ ،عدم إقامة أي
مطمر للنفايات بالقرب مــن املـطــار،
فهذه مشكلة بحاجة إلى حل جذري
على مستوى الدولة".
م ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول ال ـخ ـب ـيــر الـبـيـئــي
نـ ـ ــاجـ ـ ــي قـ ـ ــديـ ـ ــح فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــال لـ ـ ـ ــه إن
ت ـص ــري ـح ــات مـ ـس ــؤول ــي امل ـ ـطـ ــار عــن
وض ـ ــع آالت ط ـ ــرد ل ـل ـط ـيــور تـحــاكــي
أص ـ ـ ــوات ال ـن ـس ــور ل ـت ـهــري ـب ـهــا" ،ت ـنــم
عـ ــن انـ ـ ـح ـ ــدار م ـخ ـي ــف فـ ــي م ـس ـتــوى
امل ـســؤول ـيــة ع ــن ح ـيــاة ال ـن ــاس ،وهــي
ال تــرقــى إل ــى ال ـحــد األدن ـ ــى املـعـقــول
وامل ـق ـب ــول م ــن االحـ ـت ــراز وال ــوق ــاي ــة"،
الفـتــا ال ــى ض ــرورة اسـتـئـصــال سبب

