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مجتمع وإقتصاد
تحقيق ما قبل نفق
ّ
شكا ليس كما بعده،
فالعابر منه سينتقل
تلقائيًا إلى عالم
مختلف .صحيح أنه
ّ
لن يتمكن من زيارة
جبل القرن المعروف
تاريخيًا بطبيعته
لعالج
المناسبة ّ
مرضى السل ،ألن
معالمه اختفت ّ بحكم
ّ
إمبراطورية
ع
توس
ّ
والكسارات،
المقالع
سيلتقي هناك
وألنه ُ
صيبوا
بمرضى أ
ّ
بأمراض ّتنفسية
وسرطانية بسبب
معامل اإلسمنت،
التي بدأت نهش الجبل
منذ ثالثينيات القرن
الماضي

المنطقة ّ
ّ
األسيدية التي تنهمر عليها (األخبار)
تحولت أرضًا محروقة نتيجة األمطار

ّ
أعمال «هولسيم» معلقة
في انتظار ظهور التراخيص
فيفيان عقيقي
بني أهالي الكورة ومصانع اإلسمنت
ّ
فــي شــكــا ص ــراع قــديــم يـعــود إل ــى عــام
 ،1934تــاريــخ إنـشــاء شركة "هولسيم
شقيقاتها
ل ـب ـنــان" ،ال ـتــي أمـعـنــت مــع
ً
في تجويف الجبل وتشويهه ،قاضية
ّ
مسببة
على طبيعته ،وتلويث البيئة
أم ــراض ــا أله ــال ــي امل ـن ـط ـقــة ،ف ــي خــال
م ــراح ــل ت ـح ـ ّـول ـه ــا إلـ ــى إم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة
ُ
تحكم سيطرتها على املساحة املمتدة
ً
ّ
من ساحل الهري وشكا ،وصــوال إلى
هضاب كفريا وكفرحزير.
على مدار أعوام فشل رؤساء البلديات
واأله ــال ــي فــي مـعــاركـهــم ضـ ّـدهــا ،لكن
مـطـلــع ال ـش ـهــر امل ــاض ــي أرسـ ــل رئـيــس

بلدية كفرحزير فوزي معلوف ،إنذارًا
إلى الشركة إليقاف أعمال الحفر ونقل
األتربة من العقار  461إلى املعمل عبر
ّ
املتعهد ســايــد فنيانوس (وه ــو أحد
املساهمني في الشركة) ،الذي استخرج
نحو  80ألف طن من األتربة في خالل
أيــام .يقول معلوف إن "األعـمــال بدأت
في العقار /461كفرحزير (جبل قصبا
ح ـي ــث م ـج ــرى ن ـه ــر ال ـع ـص ـف ــور) مـنــذ
ّ
يمتد على مساحة
نحو شهرين ،وهو
 65أل ـ ــف م ـت ــر مـ ـ ّ
ـربـ ــع .ب ـع ــد م ــراج ـع ــة
ّ
سـ ـج ــات ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ل ــم ي ـت ـب ــن وج ــود
ّ
ّ
قانونية بــذلــك ،لــذلــك وجهنا
رخـصــة
ك ـتــابــا ن ـط ـلــب ف ـيــه إبـ ـ ــراز امل ـس ـت ـنــدات
ّ
ّ
القانونية ضمن مهلة زمـنـ ّـيــة ،إل أن
ّ
املتعهد لم يستجب لطلبنا ،فأرسلنا

إنـ ــذارًا إل ــى الـشــركــة إلي ـقــاف األع ـمــال،
ّ
القانونية
وطلبنا تقديم املستندات
ّ
وتـ ــراخ ـ ـيـ ــص أع ـ ـمـ ــال ال ـح ـف ــر فـ ــي ك ــل
ال ـع ـقــارات املـسـتـثـمــرة وامل ــوج ــودة في
نطاقنا البلدي" .إذًا الشركة تعمل على
أساس "األمر الواقع".

ّ
أعمال غير مرخصة!

تـ ـع ـ ّـد "ه ــول ـس ـي ــم" ال ـش ــرك ــة ال ــوح ـي ــدة
ال ـت ــي ت ـم ـلــك إجـ ـ ــازة ح ـص ـ ّ
ـري ــة لـلـقـيــام
ب ـت ـف ـج ـيــرات ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــي تعمل
ّ
إداريـ ــة مــؤقـتــة ص ــادرة عن
وف ــق مـهــل
ّ
امل ـحــافــظ ،وت ـت ــذرع ب ـقــرار ص ــادر عــام
 1936يجيز لها حصرًا إنـشــاء مقالع
ّ
ّ
اللبنانية ،علمًا بأنه
فــي كــل املناطق
ق ـ ــرار ب ــاط ــل لـ ـص ــدور امل ــرس ــوم 8803

لبنان ليس سويسرا
أب ــرز املـســاهـمــن فــي "هــولـسـيــم لـبـنــان" الـتــي تـ ّ
ـأسـســت عــام
ّ
اللبنانية" هــم :شركة "سيمنت
 1934باسم شركة "الترابة
ّ
ّ
اللبنانية ،وشركة "هولسيبيل" البلجيكية ،و"بنك
هولدينغ"
ّ
ّ
مصر لبنان" ،والبطريركية املارونية ،وغيرهم من املساهمني
ّ
ّ
العاملية
املحلية لـ"هولسيم"
األف ــراد .والـشــركــة هــي النسخة
ـأسـســت فــي ســويـســرا وت ـتـ ّ
الـتــي تـ ّ
ـوزع فــي  70بـلـدًا ،قبل أن
ّ
يسهم انــدمــاج شركة "الف ــارج" الفرنسية معها منذ سنتني
ّ
ويتفرع
في تحويلها إلى عمالق عاملي في مجال اإلسمنت.
ُ
منها في لبنان "هولسيم باطون" التي تعنى بتجارة وشراء
ّ
الخاصة بها ،وشركة الترابة
وبيع وصنع مواد البناء والنقل
ش ـكــا ،وك ــان ــت تـمـلــك شــركــة "إتــرن ـيــت لـبـنــان"
الـبـيـضــاء ف ــي ُ
التي باعتها ّثم أعلن إفالسها صوريًا وأغلقت تاركة ألواح
ّ
(املسببة للسرطان) في الهواء الطلق.
اإلترنيت
فــي ســويـســرا ،بــاتــت مـعــامــل الـشــركــة أشـبــه بمتاحف فيما
ّ
تتوسع في دول العالم الثالث وخصوصًا في أفريقيا .وقبل
س ـنــوات ،حــوكــم صــاحــب ورئـيــس مجلس إدارة "هولسيم"
ّ
سميت هيني في سويسرا بـ 16سنة سجن وغرامة تخطت
قيمتها  10ماليني دوالر عبارة عن تعويضات ألهالي نحو
 300مــن ضحايا معمله لإلترنيت فــي إيطاليا ،لكن فــروع

ّ
وتحولت "هولسيم"
الشركة فــي لبنان بقيت دون حـســاب،
ّ
وزميالتها إلى سرطان ينخر بيئة املنطقة ،مسببة أمراضًا
ّ
ّ
وسرطانية .ضررها املباشر يطاول أهالي كفريا
تنفسية
ّ
وكفرحزير والهري وشكا بحكم قربهم من املعامل ،والضرر
غـيــر املـبــاشــر ي ـطــاول قـضــاء ال ـكــورة بــأكـمـلــه ،وتـصــل غبار
املعامل إلى جبال األرز.
ّ
الحرارية عبر استخدام
تنتج "هولسيم"  %12من احتياجاتها
ّ
الــوقــود املـشـتــق مــن الـنـفــايــات وح ــرق الـلـحــوم الـفــاســدة التي
تصادرها وزارة االقتصاد وزيــوت ّ
السيارات غير املسموح
به في ّكل دول العالم .وبحسب الدراسات والبحوث العلميةّ
يرافق ّ
عملية تحميص اإلسمنت حرقًا انبعاث غازات ومعادن
ّ ُ
ّ
مضرة وسامة تسهم في ارتفاع نسبة أمراض الدم واألمراض
ّ
ّ
ّ
السرطانية واملعوية والصدرية .كذلك إن اختالط غازات ومواد
ّ
ّ
االستراتيجية ّ
يحولها
الجوفية
تفجير املقالع ببحيرات املياه
ّ
ّ
مضرة وغير قابلة لالستعمال .فيما
أسيدية ومالحة
مياهًا
الغبار اإلسمنتي الناتج من تفتيت وطحن الصخور الكلسيةّ
وغبار البتروكوك التي تستعمله في توليد الطاقة ،يصعب
الـتـقــاطــه عـبــر الـفــاتــر ُويـسـهــم ان ـت ـشــاره فــي ارت ـف ــاع نسبة
ّ
ّ
ّ
والسرطانية.
والحساسية
الصدرية
األمراض

ع ــام  2002الـ ـخ ـ ّ
ـاص بـتـنـظـيــم املـقــالــع
وال ـك ـ ّـس ــارات ،ال ــذي ي ـفــرض الـحـصــول
ّ
ع ـ ـلـ ــى رخ ـ ـص ـ ــة م ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــلـ ــة ،م ـ ــا دفـ ــع
"هولسيم" إلــى تقديم ملف "استثمار
وإعــادة تأهيل املقلع" عــام  2003على
مساحة  50ألــف متر ّ
ّ
وضمنته
مربع،
ّ
خــطــة لتحريج املنطقة بــأصـنــاف من
األشجار املحلية حفاظًا على التنوع
ّ
ال ـب ـي ــول ــوج ــي ،إل أن أيـ ــا م ــن ذلـ ــك لم
يحصل.
ّ
والكسارات
املجلس الوطني للمقالع
ه ــو ال ـج ـه ــة املـ ـخ ـ ّـول ــة إص ـ ــدار رخ ــص
الحفر والتنقيب عن األتربة والرمال،
بـعــد حـصــول الـجـهــة املستثمرة على
إج ـ ـ ـ ــازات مـ ــن وزارة ال ـب ـي ـئ ــة ،مــرف ـقــا
ب ـت ـقــريــر ت ـق ــويــم األث ـ ــر ال ـب ـي ـئــي ،وم ــن
ّ
الصحة ،ومن وزارة الطاقة في
وزارة
ّ
حــال وجــود مــوارد مائية في املنطقة
امل ـ ــراد اس ـت ـث ـمــارهــا ،ك ـمــا ح ــال مـقــالــع
ال ـشــركــة ف ــي ك ـفــرحــزيــر ح ـيــث مـجــرى
ن ـهــر ال ـع ـص ـف ــور ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـقــديــم
كـ ـف ــال ــة م ــال ـ ّـي ــة لـ ـضـ ـم ــان اس ـت ـص ــاح
األرض تحت طائلة مصادرتها .لكن
ً
ما يحصل مختلف ،أوال لعدم تناسب
قيمة الكفالة مع االستثمار ،إذ غالبًا
م ــا ت ـكــون الـكـفــالــة رم ـ ّ
ـزي ــة ،ولـتـحـ ّـجــج
امل ـج ـلــس ب ـع ــدم وج ـ ــود آل ـي ــة مـكـتــوبــة
مل ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ه ـ ـ ــذه األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،وه ـ ـ ــو مــا
ّ
يفسر عــدم اسـتـصــاح األراض ــي بعد
استثمارها ،وارتكاب مجازر بالجبال
ّ
التدرج
لعدم التزام التقنيات وقوانني
في الحفر.
واق ـ ـ ــع ع ـ ــدم ام ـ ـتـ ــاك "ه ــولـ ـسـ ـي ــم" ألي
رخصة "يضعف قــدرة البلديات على
تـ ـق ــدي ــم ش ـ ـكـ ــاوى ضـ ــدهـ ــا ،وي ـح ـصــر
املـ ــواج ـ ـهـ ــة بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــة املـ ـتـ ـض ـ ّـررة
واإلدارة ال ـتــي أعـطـتـهــا مـهــل مــزاولــة
أع ـمــال ال ـح ـفــر" ،بحسب رئـيــس هيئة
ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة ف ــي ش ـك ــا بـ ـي ــار أب ــي
ّ
شــاهــن ،إضــافــة إل ــى أن "مـعـظــم هــذه
الـبـلــديــات تـتـقــاضــى ضــريـبــة سنوية
ّ
متدنية".

بلديات مستضعفة أم متواطئة؟

ّ
تتمدد "هولسيم" بني شكا حيث شركة

الترابة البيضاء التابعة لها واملقالع،
وكفريا حيث استحدثت أفرانًا جديدة
ً
ومقالع بدال من الهري حيث مكاتبها
ّ
اإلداريــة واألفــران القديمة ،وكفرحزير
ّ
حـ ـي ــث امل ـ ـقـ ــالـ ــع والـ ـ ـ ـك ـ ـ ــس ـ ـ ــارات ،وه ــي
بحسب أبــي شاهني "املستفيد األكبر
ّ
الشخصية
منها نظرًا إلى التقديمات
ال ـت ــي تـعـطـيـهــا ل ــأوق ــاف والـ ـن ــوادي
والناس في تلك املناطق ،مانعة القيام
بإحصاءات لألضرار واألمراض".
بــالـنـسـبــة إل ــى مـعـلــوف ال ــذي يـتــرأس
بـلــديــة كـفـ ُـرحــزيــر لـلـمــرة األول ـ ــى ،فــإن
"اإلنـ ـ ـ ــذار امل ــرس ــل ه ــو ب ـم ـثــابــة إع ــان
املواجهة املفتوحة مــع هولسيم وأي
شــركــة مخالفة بـهــدف املحافظة على
البيئة املنتهكة منذ عـقــود" .لكن هل

«هولسيم» هي
الشركة الوحيدة التي
ّ
حصرية
تملك إجازة
للقيام بتفجيرات

ت ـح ــذو ك ـف ــري ــا وش ـك ــا ح ــذوه ــا أم أن
امـتــاك رئـيــس بلدية كفريا وشقيقه
وكــاتــب الـبـلــديــة شــركــة  Avenirالتي
تتعامل مع "هولسيم" ،وامتالك رئيس
ّ
بـلــديــة شــكــا سفنًا تعمل مــع "الـتــرابــة
ّ
الوطنية" يحول دون ذلك؟
ل ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة كـ ـ ـف ـ ــري ـ ــا ي ــوس ــف
ال ـ ـس ـ ـمـ ــروط الـ ـ ـ ــذي أع ـ ـيـ ــد ال ـت ـج ــدي ــد
ل ــه لـ ـ ــدورة ثــان ـيــة م ـق ــارب ــة مـخـتـلـفــة،
ّ
اللبنانية ال تريد
يجزم بــأن "الــدولــة
إغ ــاق معامل اإلسـمـنــت ،لــذلــك نحن
مضطرون إلى التعايش معها بأقل
أض ـ ـ ــرار م ـم ـك ـن ــة" .ي ــرف ــض ات ـه ــام ــات
ال ـ ـتـ ــواطـ ــؤ وت ـ ـشـ ــابـ ــك امل ـ ـصـ ــالـ ــح مــع

