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على الحافة

«أوالد الدولة» يعتدون على أمالكها

ّ
ُ
حرش بيروت ...يقضم ويتبدد!
ً
َْ
في المشكالت الطارئة وحاالت التعدي على الملك العام ،مثال ،يتم اللجوء الى القوى األمنية .إذ أن «أوالد الدولة» هم األولى بالدفاع عن أمالكها التي
تتآكل حتى تكاد تختفي« .أوالد الدولة» هم األمل األخير بفرض النظام لحماية مساحاتنا العامة ،على قلتها ،في مدينة تختنق بعشوائياتها ...لكن ،في
ّ
ويقضمون مساحات اضافية منه! وتبلغ العبثية أقصاها عندما تصبح القوى األمنية
ينضم هؤالء الى الجهة التي تتعدى على الملك العام
مشهد سوريالي،
ّ
ّ
المكلفة حماية الملك العام مطالبة بكف يدها وجرافاتها وآلياتها عن هذه األمالك!
رلى إبراهيم
ّ
نهاية األسبوع املاضي ،استفاق سكان
امل ـبــانــي املـحـيـطــة ب ـحــرش ب ـي ــروت على
ص ــوت ج ــرف أش ـج ــار ص ـنــوبــر ومـعـهــا
مساحة اضافية من العقار الرقم ،1925
ُاي الـ ـح ــرش ،م ــن ج ـهــة ال ـط ـيــونــة ،حيث
شـ ّـيــد قبل سـنــوات مبنى لسرية السير
التابعة لقوى األمن الداخلي على العقار
ن ـف ـســه! ل ــم يـقـتـصــر األم ـ ــر ع ـلــى أش ـجــار
الـصـنــوبــر .بـســرعــة هــائـلــة ب ــدأت أعـمــال
الحفر مــن دون أن يـعــرف أحــد مــا الــذي
يــدور .بلدية بيروت عقدت ،في السابع
من الشهر الجاري ،جلسة تطرقت فيها
الــى أعـمــال الحفر الـتــي تـجــري فــي جزء
م ــن ال ـع ـق ــار  1925م ــن م ـن ـط ـقــة امل ــزرع ــة
الـعـقــاريــة امل ـحــاذي ملـسـتــديــرة الطيونة.
و«شـجـبــت القطع الـعـشــوائــي لألشجار
وأثـنــت على ق ــرار املـحــافــظ زي ــاد شبيب
بــوقــف األع ـمــال ف ــورًا طالبة منه إتخاذ
ّ
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات صـ ـ ــارمـ ـ ــة» .وكـ ــلـ ــف امل ـج ـلــس
«اللجنة القانونية دراس ــة كــل الـقــرارات
الصادرة عن املجالس السابقة والتأكد
منها لتحديد املسؤوليات».
رغم مرور ثالثة أيام على قرار املحافظ،
كـمــا ذكـ ــرت الـبـلــديــة ف ــي بـيــانـهــا ،كــانــت
األعـ ـ ـم ـ ــال ال ت ـ ـ ــزال م ـس ـت ـم ــرة ع ـل ــى ق ــدم
وسـ ـ ــاق ص ـب ــاح أمـ ـ ــس ،وب ــات ــت ال ـح ـفــرة
بعمق نحو  4أمتار« .األخبار» تواصلت
مــع شبيب ال ــذي ق ــال إن ــه خ ــارج لبنان،
وأوض ـ ـ ــح أن «امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لــأمــن

العام تقوم بهذه األشغال إلنشاء مركز
ّ
لها» ،وأكــد أن «األشغال توقفت اليجاد
م ـق ـ ّـر ب ــدي ــل» .ل ـك ــن ،الـ ـج ــراف ــات ك ــان ــت ال
تــزال تعمل صباح اليوم (أمــس)؟ أجاب
شبيب« :اليوم أبلغت الجهة التي تقوم
بالتنفيذ بــالـتــوقــف عــن الـعـمــل» .ولــدى
سـ ـ ــؤال امل ـح ــاف ــظ ع ــن ط ـب ـي ـعــة األشـ ـغ ــال
وعما اذا كان القائمون باألعمال حازوا
رخصة منه بذلك ،أجاب أن «األمن العام
ه ــو ال ـج ـهــة ال ـت ــي يـمـكـنـهــا االج ــاب ــة عن
هذه األسئلة» ،الفتًا إلى أنه لم يعط أي
رخصة في هذا الشأن.
ّ
في املقابل ،أكدت مصادر وزارة الداخلية
واالمن العام لـ«األخبار» أن اي كتاب لم
يصل مــن املحافظ الــى الداخلية أو الى
املديرية العامة لألمن العام تطلب وقف
األشـ ـغ ــال .ول ـف ـتــت ال ــى أن ب ـن ــاء امل ــراك ــز
ّ
األمنية والعسكرية ال يتطلب الحصول
«الضجة» حول
على رخصة .واستغربت
ُ
األمر ،إذ أن مبنى سرية السير ش ّيد على
العقار نفسه منذ أكثر من عقد ،كما أن
هناك طريقًا واسعًا يفصل بني الحرش
وم ــوق ــع األش ـ ـغـ ــال .وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
ال ـع ـقــار ك ــان مــوضــوعــا ب ـت ـصـ ّـرف االم ــن
الــداخ ـلــي ،فأنشئت لجنة مشتركة بني
املديريتني االمنيتني لتمكني االمن العام
من إنجاز مبنى فوق هذا العقار .وكانت
وزارة الداخلية مطلعة على مــا يجري
ّ
ومسهلة له .وقالت املصادر إن الحاجة
امل ــاس ــة إلق ــام ــة مـبـنــى ام ـنــي ع ـلــى أرض
ّ
تملكه الدولة حتم اللجوء إلى قطع عدد

من األشجار ُ
سيعاد زرع عدد مماثل لها
في محيط املبنى بعد إنجازه.
إال أن خـ ـب ــراء ف ــي ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـع ـقــاري
ّ
أكـ ــدوا أن األش ـغــال يـجــب أن تـحــوز على
إذن من الجهة املالكة ،أي بلدية بيروت،
وأن تـشـيـيــد م ـب ـنــى س ــري ــة ال ـس ـيــر على
العقار نفسه ال يعطي القوى األمنية حقًا

مصادر الداخلية ّ
واألمن العام :لم نتبلغ
أي كتاب من المحافظ
بوقف األشغال

مكتسبًا في تشييد مزيد من األبنية من
دون مثل هذا اإلذن.
هــل كانت بلدية بـيــروت تضرب بالرمل
ع ـنــدمــا أث ـن ــت ع ـلــى ق ـ ــرار امل ـح ــاف ــظ قبل
ثالثة أيام من صدوره ،في عملية تبادل
ً
لـ ـ ـ ــأدوار ش ـه ــدن ــا فـ ـص ــوال م ـمــاث ـلــة لـهــا
فــي كــل قضايا التعدي على املـلــك العام
لـ«تضييع الطاسة» ،أم أنها أرادت رفع
ال ـصــوت ألن املـبـنــى ،بـحـســب معلومات
«األخ ـبــار» ،سيخصص لــدائــرة أمــن عام

ّ
التعديات «الرسمية» و«الدينية» على الحرش قلصت مساحته من مليون و 200ألف متر مربع الى  300ألف (مروان طحطح)

الـضــاحـيــة ،فيما صمتت لـسـنــوات على
إق ــام ــة مـبـنــى سـيــر ب ـي ــروت عـلــى الـعـقــار
نفسه؟
والعقار  ،1925أي حرش بيروت ،ال يشمل
ّ
واملسيج
فقط ذلك املثلث الحالي املزروع
بسور من حديد .إذ أن مساحة هذا العقار
امل ـص ـنــف مــوق ـعــا طـبـيـعـيــا كــانــت مـلـيــون
و 200ألف متر مربع ،قبل أن ّ
تكر سبحة
التعديات «الرسمية» و«الدينية» عليه:
سباق الخيل ،جامع الخاشقجي ،مجمع
اإلم ــام شمس الــديــن ،املجلس االســامــي
ال ـش ـي ـع ــي األعـ ـ ـل ـ ــى ،مـ ــدافـ ــن «الـ ـشـ ـه ــداء»
و«الشهيدين» ،سرية الـسـيــر ...لتتقلص
مساحته الـيــوم الــى  300ألــف متر مربع
فـقــط .وه ــو مـهــدد بـمــزيــد مــن الـقـضــم مع
سماح البلدية واملحافظ ووزير الداخلية
نهاد املشنوق ببناء مستشفى ميداني
مصري داخــل الـحــرش ،رغــم رفــض ثالثة
وزراء صـحــة مـتـعــاقـبــن ووزارة الــدفــاع
ووزارة ال ـب ـي ـئ ــة .وقـ ــد رفـ ــض امل ــان ـح ــون
املـ ـص ــري ــون ط ـل ــب وزارة الـ ــدفـ ــاع وض ــع
ّ
مصرين
املستشفى فــي عـهــدة الـجـيــش،
على أن تبقى ادارته في عهدتهم!
جمعية «نحن» دعت الى مؤتمر صحافي
ص ـب ــاح الـ ـي ــوم قـ ــرب م ــوق ــع األعـ ـم ــال في
الـطـيــونــة .وق ــال رئـيــس الجمعية محمد
أي ــوب ل ــ«األخ ـب ــار» إن الـعـقــار رق ــم 1925
«مـصـنــف ضـمــن املـنـطـقــة الـتــاسـعــة التي
يمنع الـبـنــاء فيها بحسب الـقــانــون رقــم
 1939وقـ ــد اع ـت ـب ــرت ــه وزارة االق ـت ـص ــاد
الوطني موقعا طبيعيا فبات كمحمية.

وهــو منشأة السـتـخــدام العموم بحسب
االتفاقية املعقودة بني بلدية بيروت وايل
دو فــرانــس .لــذلــك ممنوع ضــرب مسمار
فـيــه وي ـجــب أن يـبـقــى مـفـتــوحــا للعموم.
واألنـكــى أن وزارة البيئة ،الوصية على
ال ـ ـحـ ــرش ،ال ع ـل ــم ل ـه ــا ب ـم ــا يـ ـج ــري ول ــم
يـسـتـشــرهــا أحـ ــد» .وحـ ّـمــل مـســؤولـيــة ما
ي ـج ــري الـ ــى م ـحــافــظ بـ ـي ــروت وال ـب ـلــديــة
وال ـقــوى األمـنـيــة ،وق ــال إن الجمعية في
صدد رفع دعوى قضائية.
أس ـتــاذة التخطيط املــدنــي فــي الجامعة
األميركية عضو «بيروت مدينتي» منى
فياض لفتت الى أنه «سبق أن اجتمعنا
مــع املـحــافــظ ب ـشــأن ح ــرش ب ـيــروت وهــو
جزء من املخطط األخضر الــذي يفترض
أن يحمي املـســاحــات الـخـضــراء .طالبنا
يومها بحماية رئــة بـيــروت أي الحرش
وع ـ ـ ــدم ت ـج ــزئ ـت ــه ووض ـ ـعـ ــه ض ـم ــن خـطــة
مـتـكــامـلــة ،ورأي ـن ــا ت ـجــاوبــا م ــن املـحــافــظ
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـصـ ــدف أن ـ ـ ــه ي ـع ـل ــق ن ـس ـخ ــة عــن
املـخـطــط األخ ـض ــر ف ــوق مـكـتـبــه .اال أنـنــا
ل ــم ن ــر أم ـ ـرًا مـلـمــوســا س ــوى ابـتـســامـتــه،
فيما الواقع أن من وضع املخطط ينسفه
ونفاجأ بكل طرف يرمي املسؤولية على
اآلخ ــر» .وأك ــدت فـيــاض أن املـحــافــظ «هو
امل ـســؤول الـعــام وال يمكنه تبرئة نفسه،
بل يفترض به أن يقوم بأكثر من اصدار
بيان وطلب وقــف األع ـمــال» ،سائلة عما
«يمنعه مــن عقد مؤتمر صحافي وقــول
رأيه على العلن ،هو وبلدية بيروت ،بدل
التلطي وراء البيانات؟».

«معالجة» الليطاني
ّ
هدر الوقت والمال لمزيد من التلوث!
حبيب معلوف
اجتماع لجنة األشـغــال العامة والنقل والـطــاقــة واملـيــاه
النيابية ،أخ ـي ـرًا ،لبحث مــوضــوع تـلــوث الليطاني كان
بمثابة تـظــاهــرة أكـثــر مـنــه اجـتـمــاعــا ،نـظـرًا إل ــى حشد
امل ـســؤولــن ال ــذي ح ـضــره .وك ــان الف ـتــا أي ـضــا انـطــاق
أعـمــال لجنة اإلدارة وال ـعــدل النيابية ببحث املــوضــوع
نفسه ،وتـشـ ّـدد رئيسها مع ال ــوزراء الذين ّ
تغيبوا عن
االجـتـمــاع ...رغــم ذلــك ،يمكن الـجــزم ،مــرة جــديــدة ،بأن
مشكلة تلوث الليطاني وبحيرة القرعون لــن تحل ،ال
بل ستتفاقم الى ما ال يمكن العودة عنه .وكل الجهود
واالجتماعات واألموال التي صرفت ـ ـ وستصرف ـ ـ من
أجل «املعالجة» ستذهب هدرًا.
هذا الكالم ـ ـ االستنتاج قيل منذ أكثر من عشر سنوات،
ً
وقد ثبتت صحته .فما الذي تغير لنبني آمــاال جديدة،
غير الحملة الكبيرة التي أطلقها املدير الجديد ملصلحة
الليطاني ،والتي يتوقع أن تصطدم بالعوائق السياسية
ال ـفــاســدة نفسها ال ـتــي ت ـحــول فــي الـنـهــايــة دون وقــف
التعديات على مجرى النهر؟
ال شيء تغير .ال بل إن التوصيات واملناقشات ال تزال
تــدور في الحلقة املفرغة نفسها .إذ ال استراتيجيات
وال رؤيـ ــة شــام ـلــة وال أولـ ــويـ ــات ،وال ح ـكــومــة جــامـعــة
وم ـس ــؤول ــة ،وال رئ ـي ــس ح ـكــومــة ي ـق ــوم بـ ــدور املـنـســق
ال ــذي يـعــرف إلــى أيــن يــريــد أن يصل ومــا املـطـلــوب من
كل وزارة .كما أن معالجة تلوث نهر دون غيره ،مهما
كانت أهميته االستراتيجية ،لن تؤتي ثمارها من دون
ربطها بسياسات واستراتيجيات التنمية املستدامة
التي يفترض أن تضعها وزارة البيئة ،ويتبناها رئيس
الـ ـ ــوزراء نـفـســه ،وي ــدع ــو عـلــى أســاس ـهــا ك ــل الـ ـ ــوزارات
والوزراء املعنيني إلى مناقشتها وتبنيها.
هذه االستراتيجية والرؤية الشاملة ضرورية لتحديد
املعطيات واالتجاهات ،لربط القضايا والقطاعات التي
تتقاطع وت ـتــداخــل ...ولـتـحــديــد املـســؤولـيــات واملـهـمــات
واألول ـ ــوي ـ ــات .ف ـح ـيــاة ه ــذا ال ـن ـهــر ،وغ ـي ــره م ــن األن ـه ــر،
مرتبطة بالنظام اإليكولوجي العام في لبنان ،وبالنظم
اإليكولوجية الخاصة فــي كــل منطقة .وقضايا املياه
مرتبطة باستخداماتها فــي كــل القطاعات .ومصادر
التلوث تبدأ باملنزلية والصناعية ،وال تنتهي بالزراعية
والسياحية .واملالحقات ووقف التعديات ال تتوقف عند

وزارات األمن والعدل .كما أن املعالجات ال تتوقف فقط
عند مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار والـ ــوزارات املعنية التي
تعمل مــن دون استراتيجيات وال تخطيط .وقضايا
دم ــج تــأمــن امل ـي ــاه ال ـعــذبــة ومـعــالـجــة امل ـي ــاه امل ـب ـتــذلــة ،ال
تحصل إال شكليًا على فواتير املياه ،من دون أن تكون
فــي عـقــل الـجـهــات املـخـطـطــة فــي وزارة ال ـطــاقــة ،أو في
الشركات امللتزمة التخطيط لها وعنها ،على القطعة!
وه ــي ،باملناسبة ،غير الـشــركــات الـتــي تخطط إلنشاء
س ــدود سطحية جــديــدة وإضــافـيــة ،مــن دون أن تأخذ
أي دروس مــن تـلــوث بـحـيــرة الـقــرعــون ال ــذي ال يمكن
معالجته بـعــد ال ـيــوم ،مهما اجتمعت لـجــان ُ
وصــرفــت
ّ
أموال وتحقق نجاح في وقف تلوث النهر من مصادره
(وهذا مستحيل) ...إال بإزالة سد القرعون لتعود املياه
الــى مجاريها .وهــذا مــا لــم ولــن يجرؤ أحــد على البوح
به .فكيف لم تالحظ وزارة الطاقة واملياه ،املعنية األولى
بحماية األنهار وأحواضها ووضع السياسات ،أن كلفة
معالجة سد القرعون هي نفسها تقريبًا كلفة إنشاء
سد جديد غير ضــروري كسد جنة؟! وأن مصير أي
سد جديد لن يكون أفضل من مصير سد القرعون،
وقــد أصبحت مـيــاه بحيرته غير قابلة للمس ،وليس
للري فحسب؟! رغــم كل ذلــك ،لم تقل لنا هــذه الــوزارة
م ــا ه ــو ع ــدد اآلبـ ــار االرتـ ــوازيـ ــة املــرخ ـصــة ،وت ـلــك غير
املــرخ ـصــة ،وح ـجــم الـسـحــب مـنـهــا واالس ـت ـخ ــدام ــات...
وملاذا يستطيع أصحاب الصهاريج تأمني املياه الى كل
املناطق اللبنانية ،وال سيما في فصل الشحائح فيما
ّ
تصر ال ــوزارة في كل دراساتها وتقاريرها وخططها
ّ
(ال ـتــي تسميها اسـتــراتـيـجـيــات) عـلــى ال ـت ــذرع بنقص
املياه وزيادة الطلب وتغير املناخ… لتبرير إنشاء مزيد
من السدود السطحية ،ملزيد من االستثمارات املربحة
للشركات االستثمارية وسماسرتها ،وليس من أجل
تــأمــن املـيــاه املــوجــودة ،والـتــي تشكو مــن ســوء اإلدارة
والتوزيع والتلوث وليس من القلة أو الندرة؟!
هذه األسئلة والحقائق (وغيرها وال سيما تلك املتعلقة
بحجم ونوعية وملكية وتـجــارة املـيــاه املـعـبــأة) هــو ما
يفترض أن تناقشه اللجان النيابية بشكل أعمق ،قبل
فوات األوان ،أو في الوقت الضائع قبل تشكيل الحكومة،
اس ـت ـعــدادًا ملـحــاسـبـتـهــا ،أو تــوجـيــه األس ـئ ـلــة ل ـل ــوزارات
املعنية ،وال سيما الطاقة واملـيــاه على استراتيجيتها
الغائبة ،ووزارة البيئة على وزيرها الغائب.
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مفكرة
المتقاعدون يسابقون
تعديل قانون السلسلة
يستبق األساتذة والعسكريون املتقاعدون أي مشروع أو توجه قد ينال من
معاشاتهم التقاعدية بعيد تشكيل الحكومة ،ال سيما لجهة إعــداد اقتراح
قانون ّ
يعدل املادة  18من قانون سلسلة الرتب والرواتب في املجلس النيابي.
أمــس ،نفذوا اعتصامًا مشتركًا في ساحة ريــاض الصلح ،اعتراضًا على
بيان وزير املال علي حسن خليل الذي أعطاهم بني  32و %36زيــادة على
ً
رواتبهم بــدال مــن  %85مقسطة على ثــاث سـنــوات كما نصت امل ــادة .18
ويستعد املتقاعدون ألخذ مواعيد من الرؤساء الثالثة والكتل النيابية لشرح
موقفهم الرافض لهذا السلوك ضد املتقاعد باعتبار املعاش التقاعدي حقًا
ّ
مواز يعملون ملتابعة قضيتهم على املستوى
وليس منة أو هبة .وعلى خط ٍ
القانوني والدستوري.

اختتام «شوف لبنان بالسينما الجوالة»
اختتمت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون فعاليات مهرجان
ّ
وتضمن عروضًا
«شــوف لبنان بالسينما الجوالة» الــذي استمر  3أشهر
جــوالــة على الـقــرى والـبـلــدات الجنوبية مــن خــال «كــرافــان الفن والـســام».
عرضت في املهرجان أفالم روائية ووثائقية وأفالم تحريك من  23دولة .كما
عرضت وزارة السياحة أفالمًا من إنتاجها لتعريف الشباب بالتراث الطبيعي
والثقافي ،ووزارة الثقافة ومديرية اآلثار أفالمًا حول املعالم الطبيعية واألثرية
وأخرى وثائقية عن يعقوب الشدراوي وبرج فازليان ومحمد شامل وزكي
ناصيف .وتضمنت فعاليات املهرجان نشاطًا موسيقيًا ومسرحيًا لفرقة
تيرو الفنية .وأقيمت نشاطات رسم بتوجيه من مدربني ساعدوا الشباب
واألطفال في القرى على رسم املواقع األثرية والطبيعية ،وسيقام معرض
لهذه اللوحات التي ستستخدم في روزنامة سياحية تعدها وزارة السياحة
للتعريف بالقرى وجذب السياح لزيارتها.

تقرير

نهر الغدير« :على العهد» في كل شتوة!
رحيل دندش
كـمــا فــي كــل ع ــام ،نـهــر الـغــديــر «على
الـ ـعـ ـه ــد» فـ ــي الـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى م ـجــرى
مـفـتــوح مل ـيــاه ال ـص ــرف ال ـصـ ّـحــي ،أو
إلــى نهر مــن الـنـفــايــات ،كما أظهرت
الـ ـفـ ـي ــدي ــوات امل ـح ـ ّـم ـل ــة ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي أول من أمس.
بعد شتوة أولى ،أطنان من النفايات
«زحلت» في مجرى النهر الذي بات
أشبه بـ«مجرور كبير» ،وانتهت في
البحر.
ي ـع ـيــش م ـح ـمــد ن ـح ـلــة ف ــي مـ ـح ــاذاة
الـنـهــر مـنــذ  30س ـنــة ،ويـمـلــك ملعبًا
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ن ـف ـس ـهــا.
يـقــول لـ ـ «األخـ ـب ــار»« :لـلـمــرة األول ــى،
ال ـت ـق ـص ـيــر هـ ــذه امل ـ ــرة م ــن الـ ـن ــاس ال
من بلدية الشويفات» التي «نظفت
الـنـهــر أخ ـي ـرًا ،وال ت ــزال ،لـكــن الـنــاس
ه ـن ــا ي ــرم ــون ن ـفــايــات ـهــم ف ــي ال ـن ـهــر.
والـنـتـيـجــة الطبيعية لــوضــع كـهــذا:
طــوفــان ن ـفــايــات»! ال يــريــد نـحـلــة أن
ي ـبــدو كـمــن يـقــف فــي صــف الـبـلــديــة:
«ال أع ـ ــرف أح ـ ـدًا م ـن ـه ــم .ل ـك ــن ال ـحــق
ي ـ ـ ـقـ ـ ــال ،ف ـ ـقـ ــد قـ ـ ــامـ ـ ــوا بـ ـحـ ـف ــر ال ـن ـه ــر
ووسـ ـع ــوا م ـج ــراه لـيـسـتــوعــب كمية
أمطار أكبر ورفـعــوا الـجــدران .ومنذ
ب ــداي ــة ال ـص ـيــف ح ـف ــروا ف ــي امل ـجــرى
مل ـ ّـد أنــابـيــب ال أع ـلــم ألي هـ ــدف» .في
الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،يـ ـق ــول ع ـل ــي الـ ــذي
يملك «إكسبرس» قرب النهر« :كنت
في الجنوب نهاية األسـبــوع عندما

أرسلوا لي الفيديو .سألت من حولي
إن ك ــان الـفـيــديــو م ــن ال ـع ــام املــاضــي
ألن املشهد  !»deja vuيؤكد علي أنه
«لــوال أن البلدية نظفت النهر لكان
املشهد أســوأ بكثير .فقد اعتدنا أن
يخرج النهر عن مجراه إلى البيوت.
وربما لو أنها أمطرت بغزارة لعامت
النفايات وأغرقت الشوارع والبيوت
بسكانها».

في منطقة
الغدير تغيب حاويات
النفايات تمامًا من
الشوارع الضيقة

عضو املجلس البلدي رئيس لجنة
األش ـ ـ ـغـ ـ ــال ف ـ ــي بـ ـل ــدي ــة الـ ـش ــويـ ـف ــات
ّ
ه ـشــام الــري ـشــانــي أكـ ــد ل ــ«األخ ـب ــار»
أن «م ــا ح ـصــل يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـيـتــه
املــواط ـنــون بــالــدرجــة األول ــى» ولفت
ال ـ ــى أن «ع ـم ـل ـيــة ت ـن ـظ ـيــف ال ـن ـه ــر ال
ت ــزال مـسـتـمــرة ووص ـلــت إل ــى حــدود
مـ ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ــدول ـ ــي .ل ـك ــن رم ــي

النفايات فــي النهر مستمر أيضًا».
وعما يمنع البلدية من ضبط األمر
وتحرير مخالفات ،يلفت الريشاني
الى أن «املشكلة أن هذه البيوت غير
شــرعـيــة وبـنـيــت عـلــى أم ــاك الــدولــة.
وي ـق ـطــن هـ ــذه امل ـس ــاك ــن ال ـع ـشــوائ ـيــة
القائمة على ضفتي النهر نحو 10
آالف شـخــص .وكونها غير شرعية
ال ت ـت ـقــاضــى ال ـب ـلــديــة م ــن قــاطـنـيـهــا
فلسًا واحـ ـدًا» .لــذلــك تنتهي األم ــور،
دائـ ـ ـم ـ ــا ،ال ـ ــى ح ـل ـق ــة مـ ـف ــرغ ــة :ب ـلــديــة
ت ـن ـظ ــف ،وت ـك ـت ـف ــي ب ــوض ــع ل ــوح ــات
«ممنوع رمــي النفايات فــي النهر»،
ومواطنون يرمون النفايات من دون
رادع ...ت ـم ـطــر ،ف ـي ـطــوف ال ـن ـهــر بما
حمل .وهكذا…
لـكــن ،هــل أم ــام سـكــان املنطقة خيار
آخ ـ ــر غ ـي ــر مـ ـج ــرى الـ ـنـ ـه ــر؟ يـصـعــب
ّ
تخيل ذلك .ففي منطقة الغدير تغيب
ح ــاوي ــات ال ـن ـفــايــات تـمــامــا ألسـبــاب
كـ ـثـ ـي ــرة أهـ ـمـ ـه ــا ضـ ـي ــق الـ ـ ــزواريـ ـ ــب
مـ ــا يـ ـح ــول دون دخ ـ ـ ــول ش ــاح ـن ــات
تــوض ـيــب ال ـن ـف ــاي ــات .ي ــؤك ــد حـســن،
أحد سكان املنطقة ،أن أغلب األحياء
ال ح ــاوي ــات فـيـهــا ،ألن ال ـحــاويــة قد
تـقـفــل طــري ـقــا .وألن لـيــس ه ـنــاك من
يـجـمــع ال ـن ـفــايــات« ،ال ـخ ـيــار األسـهــل
رميها في النهر امليت أساسًا والذي
تـل ـقــى ف ـيــه إل ــى ال ـن ـفــايــات امل ـنــزل ـيــة،
ن ـف ــاي ــات م ـئ ــات امل ـص ــان ــع وامل ـع ــام ــل
ً
امل ـم ـتــدة م ــن الـقـمــاطـيــة وصـ ــوال إلــى
البحر».

القانون والنزاعات المسلحة
في «بيت عامل»
للسنة الثامنة ،جمعت املدرسة الصيفية في القانون والنزاعات املسلحة 30
حقوقيًا وباحثًا وناشطًا في حقوق اإلنسان من الدول العربية ،بالتعاون مع
كلية الحقوق في جامعة الحكمة .انطلقت أعمال الدورة في الثالث من الشهر
الجاري (تنتهي في  15منه) في حضور رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل
مهنا ومــديــرة منظمة «ديــاكــونـيــا» فــي لبنان يالينا بالمنتس .ولفت مهنا
في مداخلته الى حاجة العالم لاللتزام باألطر القانونية واإلنسانية في ظل
انتهاكات حقوق اإلنسان حتى في الدول التي تدعي احترامها .وتحدث عن
تجربة عامل في العمل اإلنساني واإلجتماعي والحقوقي.
وانطلقت مبادرة إنشاء بيت عامل لحقوق اإلنسان عام  2011بهدف تزويد
الحقوقيني والباحثني واملــدافـعــن عــن حقوق اإلنـســان ،باملعرفة والخبرات
الالزمة للعمل ضمن األطر القانونية لحماية املدنيني خالل النزاعات املسلحة
وحاالت الطوارئ.

توضيح
سقط سهوا اسم املصورة الفوتوغرافية داليا خميسي عن الصورة
ال ـعــائــدة لـهــا وال ـتــي حملها غ ــاف «األخ ـب ــار» فــي ال ـعــدد ال ـص ــادر في
الـثــاثــن مــن آب امل ــاض ــي .عـلـمــا أن ه ــذه ال ـص ــورة ت ـعــود ال ــى مـشــروع
خميسي الخاص عن املفقودين واملخفيني قسرًا .فاقتضى التوضيح.

