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زيادة تصريف القرعون لـ«حماية ّ
السد»

ّ
«تجارة» نشأت وتوسعت في غياب القانون

لبنان «جمهورية اإلكسبرسات»
من الصعب أن ترسي ،في فترة قياسية ،النظام في أمكنة اعتاد أبناؤها عدم سؤالهم عن المخالفات التي يرتكبونها .صحيح أن وزيرة الداخلية والبلديات ريا
الحسن «ساندت» السلطات المحلية ،أخيرًا ،بإصدارها تعميمًا ملزمًا بنزع «المخالفات من الطرقات العامة والشوارع» ،لكن ،من الجهة المقابلة ،ثمة أمر واقع نشأ
على غفلة من القانون ،ويفيض ـ ـ ّ
بكم المخالفات الحاصلة ـ ـ عن قدرة القامعين

كلما نزعت مخالفة قامت مكانها أخرى ،وهذا ما صار يعرفه المخالفون وقامعو المخالفات جيدًا (هيثم الموسوي)

راجانا حمية
األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،فـ ـ ــي حـ ـمـ ـل ــة نـ ــزع
امل ـخــال ـفــات ع ـلــى ال ـط ــرق ــات ال ـت ــي قــامــت
بها بلديتا بـيــروت والغبيري ،اكتشف
س ـك ــان أحـ ــد األح ـ ـ ّيـ ــاء أن ه ـن ــاك طــريـقــا
«بـ ّ
ـأمــه وأب ـيــه» يجنبهم الـلــف وال ــدوران
ً
لـلــوصــول إلــى حيهم ،كــان مقفال بحكم
«األمر الواقع» لـ«كيوسك» لبيع القهوة
اختار صاحبه إقامته وسط الطريق!
ه ـ ــذا ن ـ ـمـ ــوذج لـ ـط ــرق ــات ك ـث ـي ــرة أقـفـلـهــا
«األمــر الــواقــع» تدريجًا ،مذ صــار لبنان
«ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة إك ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ـ ّ
ـرسـ ـ ــات» ،وصـ ـ ــار
الـ ــ«إكـ ـسـ ـب ــرس» ظ ــاه ــرة ال ي ـك ــاد يخلو
شـ ــارع أو ط ــري ــق ،سـ ــواء ك ــان فــرع ـيــا أو
رئيسيًا ،مــن واحــد أو أكثر منها .حتى
ب ــات يـصـعــب إح ـص ــاء أع ــداده ــا بـعــدمــا
استحالت وسيلة عيش الـفـقــراء الذين
نـ ـم ــوا ع ـل ــى غ ـف ـلــة مـ ــن الـ ـق ــان ــون وم ـمــن
«يسهرون» على تنفيذه.
ال ع ــدد تـقــريـبـيــا ل ــ«اإلك ـس ـب ــرس ــات» في
بيروت الكبرى وضواحيها ،ناهيك عن
بقية املــدن والبلدات والقرى والدساكر.
فمنذ تسعينيات الـقــرن املــاضــي ،بــدأت
هذه األخيرة تجد مكانًا لها في الشوارع.

ال ـبــدايــة كــانــت خ ـجــولــة ،لـكـنـهــا ـ ـ ـ ـ وكـمــا
كــل املـهــن الـتــي يبتكرها الـهــامـشـيــون ـ ـ
أصـبـحــت ظــاهــرة للباحثني مثلهم عن
ـش صـ ــار تـحـصـيـلـهــا صـعـبــا.
ل ـق ـمــة ع ـي ـ ٍ
وهــي ،بحسب من يمتهنونها« ،تجارة
مــربـحــة» ألن «شــريــك املــي مــا بيخسر».
ّ
ففي آخر اليوم ،ثمة غلة تتراوح بني «75
و 100ألــف لـيــرة» تـعــادل ثالثة أضعاف
الحد األدنى لألجور.
ه ـ ـ ــذه «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة» ن ـ ـشـ ــأت وت ـ ّ
ـوسـ ـع ــت
وك ـبــرت فــي ظــل غـيــاب ال ـقــانــون .أخـيـرًا،
ص ــار اسـمـهــا «م ـخــال ـفــة» .ال ـي ــوم ،صــدر
الـ ـق ــرار بـضـبــط ال ـظ ــاه ــرة ،م ــع التعميم
ال ــذي أص ــدرت ــه أخ ـي ـرًا وزيـ ــرة الــداخـلـيــة
وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ري ـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـسـ ــن ،لـ ــ«ضـ ـب ــط
ظ ــاه ــرة ان ـت ـش ــار األكـ ـش ــاك وال ـب ـس ـطــات
والكيوسكات والخيم (…) نظرًا إلى ما
ّ
تسببه هــذه الـظــاهــرة مــن إعــاقــة لحركة
سير
مرور السيارات والتسبب بحوادث
ٍ
على األوتوسترادات والطرقات العامة».
انـتـهــى الـبـيــان الــرس ـمــي ،ول ـكــن مــن أيــن
يبدأ «الضبط»؟
ســابـقــا ،قــامــت حـمــات كـثـيــرة ـ ـ ال يــزال
ب ـع ـض ـه ــا ق ــائـ ـم ــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ـل ــى «ن ـ ـ ّـي ـ ــة» قـمــع
امل ـخ ــال ـف ــات ،ل ـك ـن ـهــا ل ــم تـ ــؤت «أك ـل ـه ــا».

فـكـلـمــا نــزعــت م ـخــال ـفــة ،قــامــت مـكــانـهــا
أخ ــرى .هــذا مــا صــار يـعــرفــه املخالفون
وقـ ــام ـ ـعـ ــو امل ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات جـ ـ ـيـ ـ ـدًا .ول ــذل ــك
أسـبــاب كـثـيــرة ،على رأسـهــا «الفوضى
القانونية» ،على ما يقول محافظ جبل
لبنان القاضي محمد مكاوي .ففي وقت
ي ـف ــرض ف ـيــه ال ـق ــان ــون ضـ ـ ــرورة ح ـيــازة
ت ــرخ ـي ــص إلقـ ــامـ ــة أي م ـن ـش ــأة ل ـغــرض
ت ـ ـجـ ــاري ،م ـه ـم ــا ك ـ ــان ح ـج ـم ـه ــا ،قــامــت
الـ ـ «ك ـي ــوس ـك ــات» ب ــأذون ــات «مـفــرطـعــة»
ممن «يمونون» على الجهات املسؤولة
عـ ـ ــن إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــراخ ـ ـيـ ــص (الـ ـبـ ـل ــدي ــة
داخليًا ووزارة األشغال العامة للطرق
الرئيسية) ،أو بـ «البلطجة» .في الشق
ّ
األول ،ي ـت ـح ـ ّـدث مـ ـك ــاوي ع ــن أذونـ ـ ــات
ص ـ ـ ــدرت عـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات ،وأخ ـ ـ ـ ــرى عــن
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدي ــات وثــال ـثــة
عــن املحافظني ،ورابـعــة ـ ـ شفهية ـ ـ من
قوى أمنية أو رئيس بلدية أو محافظ
أو… وهــذه أزمــة شائكة .أمــا فــي الشق
الثاني ،فالبلطجة ّ
«ثبتت وجود» ،على
مــا ي ـقــول رئ ـيــس بـلــديــة ب ــرج الـبــراجـنــة
ع ــاط ــف م ـن ـصــور .ت ـحــت ذل ــك ال ـع ـنــوان،
يمكن الحديث عن «مدعومني من أحزاب
وع ـش ــائ ــر وم ـس ــؤول ــن أم ـن ـي ــن» ،وه ــذا
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يفيض عن قدرة املتضررين والقامعني.
ناهيك عن أن بعض املساحات العامة
بــاتــت إقـطــاعـيــات ألبـنــاء بعض رؤســاء
الـبـلــديــات أو الـفــاعـلــن فـيـهــا .إذ يحوز
ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء «تـ ـ ــراخ ـ ـ ـيـ ـ ــص ال ـ ـك ـ ـيـ ــوس ـ ـكـ ــات»
ويؤجرونها مقابل دفعات شهرية.
ف ــي امل ـس ــار الـسـلـيــم ،يـفـتــرض أن تسير
اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة وفـ ـ ـ ــق اآلتـ ـ ـ ـ ـ ــي« :ي ـ ـت ـ ـقـ ــدم ط ــال ــب
الترخيص بطلب لــدى البلدية إن كان
يـنــوي اإلن ـشــاء فــي نـطــاق صالحياتها،
ويـتـضـمــن م ــن جـمـلــة أمـ ــور املــواص ـفــات
ال ـف ـن ـي ــة ل ـل ـك ـي ــوس ــك مـ ــن طـ ـ ــول وعـ ــرض
ومسافة التراجع وغيرها من الشروط،
على أن تأخذ البلدية القرار بتأجيره أو
ال ،مع اإلشارة إلى أن الترخيص ال يكون
أب ــدي ــا وي ـع ــاد ت ـجــديــده ك ــل عـ ــام» ،يـقــول
نائب رئيس بلدية الـبــرج زهير جلول.
أما في حال كان على الطريق الرئيسية،
ف ـت ـل ــك تـ ـق ــع ضـ ـم ــن ص ــاحـ ـي ــات وزارة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة وال ـن ـق ــل .ومـ ــن املـفـيــد
ال ـتــذك ـيــر ه ـنــا بـ ـق ــرارات ك ـث ـيــرة ص ــدرت
فــي مــا يـخــص آلـيــة الـتــرخـيــص ،أحــدهــا
ص ــادر عــن وزارة الــداخـلـيــة والـبـلــديــات
فــي تسعينيات ال ـقــرن امل ــاض ــي .كـمــا أن
ّ
يصح الركون إليه هنا ،هو
ثمة قانونًا

ق ــان ــون ال ـب ـن ــاء ال ـ ــذي ي ـف ــرض ع ـلــى «كــل
لغرض تجاري
منشأ يستخدمه أحدهم
ٍ
أو منفعة ،وســواء كان مترًا أو ألف متر
أن يـخـضــع لـقــانــون ال ـب ـنــاء ،أي يخضع
لـلـتــراخـيــص ال ـع ــادي ــة ،وال اسـتـثـنــاءات
هنا» ،بحسب أحد املهندسني في دائرة
التنظيم املدني .هــذا ما يقوله القانون،
أما ما يقوله الواقع ،فهو أن «ما من أحد
يستوفي الشروط ،والجميع مخالف».
يـ ـق ــال ال ـك ـث ـي ــر عـ ــن «رفـ ـ ــع الـ ـغـ ـط ــاء» عــن
املـخــالـفــن ،ولـكــن عـنــد ال ـجـ ّـد «سـنــواجــه
بــال ـقــول بــأن ـهــم ل ـي ـســوا م ـســؤولــن عما
ي ـ ـحـ ــدث مـ ـعـ ـن ــا عـ ـل ــى األرض» ،ي ـق ــول
م ـ ـك ـ ــاوي .ي ـ ـعـ ــرف األخـ ـ ـي ـ ــر أن ال ـط ــري ــق
ط ــوي ــل وش ــائ ــك ،وإن كـ ــان ل ـيــس وح ــده
مــن يـعــرف ذل ــك .الـكــل ي ــدرك صـعــوبــة أن
ُ
تــرس ــي ،فــي فـتــرة قـيــاسـيــة ،قـيــم النظام
فــي أمكنة اعـتــاد أبـنــاؤهــا عــدم سؤالهم
عن املخالفة التي يرتكبونها .هنا ،في
ً
حالة «الكيوسكات» مثال ،وبدل السؤال
ع ــن أع ـ ــداد امل ـخــالــف م ـن ـهــا ،يـصـبــح من
الـ ـض ــروري عـكــس ال ـس ــؤال لـيـصـبــح عن
أعداد من يستوفون الشروط .بالوجهة
القانونية «ما حدا مستوفي الشروط»،
يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ش ــرط ــة ات ـ ـحـ ــاد ب ـل ــدي ــات
الضاحية الجنوبية ،النقيب علي فران.
يتحدث عن «خروقات» ألبسط الشروط،
وه ــو «أال تــؤثــر عـلــى ال ـعــابــريــن ،س ــواء
سيرًا على األقدام أو في السيارة».
ل ـكــن ،ال م ـكــان ل ـل ـقــانــون ع ـنــدمــا يصبح
ّ
الـحــديــث عــن أمــر واق ــع عليك أن تنظمه
ب ــالـ ـت ــي ه ـ ــي أح ـ ـس ـ ــن .ثـ ـم ــة وجـ ـهـ ـت ــان،
القانونية التي تقول «إن املخالف يجب
أن يحاسب وأن تزال مخالفته» .والوجهة
الثانية هي الواقع .وهنا ،الطامة الكبرى،
إذ «كيف يمكن أن تتعاطى مع من بنى
ح ـيــاتــه ع ـلــى ه ــام ــش غ ـي ــاب الـ ــدولـ ــة؟»،
ّ
يـســأل جــلــول .يـحــاول توصيف الــواقــع،
ّ
وإن كان ال يحمل أحدًا بعينه املسؤولية،
ال الدولة وسلطاتها املحلية وال املواطن.
فـ«هناك دولة ال تؤمن ملواطنيها أبسط
ما يحتاجون إليه .تضعهم في العراء،
وفــي املقابل مواطنون وج ــدوا أنفسهم
م ـتــروكــن ،فـلـجــأوا إل ــى ح ـلــول يـعــرفــون
أنـهــا على عكس الـقــانــون» .فــي ظــل هذا
الــواقــع ،يـحــدث أن تــذهــب الـحـلــول نحو
«ال ــروتـ ـش ــة» ب ــال ـت ــي ه ــي أحـ ـس ــن .فـيـمــا
ي ــذه ــب آخـ ـ ــرون إل ــى تـحـمـيــل ال ـب ـلــديــات
البحث عن بدائل عبر استغالل أمالكها
ال ـخــاصــة لــاسـتـثـمــار ف ــي ه ــذا الـقـطــاع.
ولـ ـك ــن هـ ـ ــذا «دون ـ ـ ـ ــه مـ ـش ــاك ــلّ .فـ ـم ــا هــي
ال ـضــوابــط والـ ـش ــروط ،ومل ــن أرخ ـ ــص؟»،
ي ـس ــأل جـ ـل ــول .وهـ ــي أس ـئ ـل ــة ت ـب ـقــى بــا
ُ ّ
قائم على حمالت تنظم
بلد
إجابات
في ٍ
ٍ
ُ
وتعاميم تصدر ،ولكن من دون مفاعيل
تذكر.

«األشغال» مسؤولة
عن مخالفات الطرق
الرئيسية والبلديات
تعطي أذونات عشوائية

علوية :لردع الملوثين ال حصر التلوث في البقاع
هادي أحمد
ف ــي ال ـف ـيــديــو ال ـ ــذي ن ـشــرتــه املـصـلـحــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـنـ ـه ــر ال ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــانـ ــي ،ع ـلــى
صـ ـفـ ـحـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي «ف ـ ــاي ـ ـس ـ ـب ـ ــوك» ق ـبــل
يــومــن ،يـتـنــاقــض ن ـقــاء ص ــوت فـيــروز
وهــي تغني «احكيلي عــن ب ـلــدي» ،مع
املياه التي كانت «تخدق» خارجة من
الفتحات املــوجــودة فــي أسـفــل بحيرة
القرعون.
عندما أعلنت املصلحة ،قبل أسبوع،
أن بلوغ منسوب مياه البحيرة اعلى
ّ
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا يـ ـح ــت ــم خ ـ ـ ــروج املـ ـي ــاه
ال ـف ــائ ـض ــة م ــن م ـف ـيــض ال ـب ـح ـي ــرة ال ــى
مـجــرى الـنـهــر ،طـمــأنــت املنتقدين بــأن
ّ
امل ـيــاه الـسـطـحـيــة أق ــل تـلــوثــا مــن مياه
ال ـق ـعــر امل ـل ـ ّـوث ــة بـنـســب عــال ـيــة ،مــؤكــدة
فــي الــوقــت نفسه أن «مــا مــن حــل آخــر.
ف ــال ـب ـح ـي ــرة م ـث ــل «الـ ـك ـ ّـب ــاي ــة» ،ع ـنــدمــا
ت ـص ــب ف ـي ـه ــا امل ـ ـيـ ــاه ف ـ ــوق س ـع ـت ـهــا ال
ب ــد أن ت ـف ـيــض» ،بـحـســب امل ــدي ــر الـعــام
للمصلحة سامي علوية.
الجديد الذي أعاد القرعون الى دائرة
الجدل هو القرار الجديد للمصلحة
بـفـتــح «ال ـس ـك ــورة» امل ــوج ــودة أسـفــل
البحيرة ملدة  48ساعة إليجاد توازن
بني كمية املياه الخارجة من البحيرة
وت ـلــك ال ــداخ ـل ــة بـسـبــب املـتـســاقـطــات

ال ـش ـتــاء وم ـج ــاري ال ـص ــرف الصحي
ّ
تصب في البحيرة.
والصناعي التي
صــار الضغط ،بحسب علوية ،كبيرًا
على السد .فقد «زاد منسوب املياه 60
سنتمترًا عــن الـحــد األقـصــى فيما ال
ينبغي أن يزيد على  13سنتيمترًا».
وأكــد لــ«األخـبــار»« :نحن أمــر واقــع ال
يمكن ال ـهــروب مـنــه .ه ــذا لـيــس ق ــرارًا
شخصيًا أو إداريــا ،بل قرار هندسي
 مائي تفرضه املقتضيات الهندسيةللسد بعدما وصلت كمية املياه الى
مـسـتــويــات قـيــاسـيــة ،وبـ ــدأت تفيض
مــن السطح ،وتضغط على جــوانــات
السد» .وأوضح أن «مخزون البحيرة
ال ـ ـيـ ــوم اكـ ـث ــر مـ ــن  ٢٢٥مـ ـلـ ـي ــون مـتــر
مكعب ،وهي كانت تصرف امس من
املفيض حوالي  ٣٠متر مكعب /ثانية
وهي نسبة موازية لتصريف النهر،
اال ان م ـن ـســوب امل ـي ــاه ف ــوق املـفـيــض
اس ـت ـمــر مــرت ـف ـعــا .وهـ ــذه املـسـتــويــات
تستوجب عادة فتح سكورة التفريغ،
لتخفيف منسوب البحيرة للحفاظ
على املعدالت الطبيعية خلف السد،
خــاصــة مــع تــوقــع اسـتـمــرار مستوى
تصريف النهر .هذا االمر يحدث منذ
الخمسينات وسيستمر ويتكرر كلما
زادت املتساقطات».
الباحث في البيئة املائية كمال سليم

لـفــت ال ــى أن «ال ــروائ ــح الـكــريـهــة الـتــي
انتشرت لدى فتح السكورة تشير الى
أن املياه ملوثة وال تصلح ال للشرب او
للري وال حتى للسباحة» ،مشيرًا الى
أنه «كان يجب التأكد من نوعية املياه
في القعر ُليبنى على الشيء مقتضاه»،
فـيـمــا اعـتـبــر ال ـبــاحــث ف ــي ع ـلــوم املـيــاه
الـجــوفـيــة سـمـيــر زعــاطـيـطــي أن «ق ــرار

ال خطوط تماس مائية بين
الحوضين وال يمكن التعامل
مع القرعون كمحطة تكرير

إخ ـ ـ ــراج املـ ـي ــاه ص ـح ـيــح ألن ال ـب ـح ـيــرة
ودخلت املياه
بلغت منسوبها األقصى
ّ
الى بعض القرى املجاورة» ،محذرًا في
الــوقــت نفسه مــن أن «الـخـطــورة تكمن
فــي دخ ــول املـيــاه املـلــوثــة الــى املـخــزون
املائي الجوفي في الجنوب».
علوية ،في املقابل ،طمأن الى أنه «في
ظــل تـحــويــل ج ــزء مــن امل ـيــاه الـخــارجــة
من البحيرة مع مياه عني الزرقا نحو
معمل أنان لتوليد الطاقة الكهرومائية
لـكــي تـعـمــل بـطــاقـتـهــا ال ـق ـصــوى ،وفــي
ظل تحويل املياه من مأخذ عبد العال
نحو معمل عبد الـعــال الــذي عــاد الى
ال ـع ـمــل ب ـعــد ت ــوق ــف  40ي ــوم ــا بسبب

تـنـفـيــذ اش ـغ ــال ف ـيــه ،انـخـفـضــت كمية
املـ ـي ــاه الـ ـت ــي س ـت ـك ـمــل طــري ـق ـهــا نـحــو
مـجــرى الـنـهــر .وه ــي لــن تـتــأثــر بشكل
مـهــم م ــع فـتــح ال ـس ـكــورة ب ـم ـقــدار فقط
 ١٠متر مكعب /ثانية» .ولفت الــى أن
«السكورة على ارتفاع ثالثة أمتار من
قعر البحيرة بما يـحــول دون خــروج
ال ـتـ ّ
ـرس ـبــات امل ـلــوثــة أس ـف ـل ـهــا» ،مــؤكـدًا
أنه «ال يمكن انكار وجــود التلوث وال
الجزم بوجوده وال بنسبه .هذا االمر
يوجب اخــذ العينات دوري ــا مــع تغير
ك ـم ـيــات امل ـي ــاه ال ــواف ــدة ونــوع ـي ـت ـهــا»،
م ـش ـي ـرًا الـ ــى انـ ــه س ـي ـتــم االع ـ ـ ــان عــن
نتائج الفحوصات املخبرية غدًا كحد
أقصى.
وش ـ ــدد ع ـلــى أن امل ـص ـل ـحــة «م ـســؤولــة
ع ــن الـنـهــر م ــن الـنـبــع ال ــى امل ـص ـ ّـب ،وال
يـمـكـنـنــا خ ـلــق خ ـط ــوط ت ـم ــاس مــائـيــة
ب ــن ال ـحــوضــن األع ـل ــى واألدن ـ ـ ــى ،وال
التعامل مــع بحيرة القرعون كمحطة
ً
تكرير» ،آمــا «أن تعي الدولة خطورة
التلوث الــذي يشمل البقاع والجنوب
وبيروت ،لردع امللوثني ووقف الصرف
الصناعي والصحي فــي النهر وإزالــة
مخيمات النازحني عــن ضفافه .هكذا
نـحــل مشكلة ال ـت ـلــوث ،ولـيــس بحبس
املـيــاه خلف الـســد ،واألولــويــة يجب أن
تبدأ من البقاع والحوض األعلى».

تقرير

محطة التكرير في الهرمل :الثالثة غير ثابتة؟
رامح حمية
عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،بـ ــاتـ ــت مـ ـش ــاري ــع
م ـح ـطــات ت ـكــريــر الـ ـص ــرف الـصـحــي
هــاجـســا يـ ــؤرق امل ــزارع ــن واأله ــال ــي
املـحـيـطــن بـمــواقــع إنـشــائـهــا .يفاقم
خ ــوف هـ ــؤالء فـشــل مـعـظــم محطات
ّ
وتحولها
التكرير في أكثر من منطقة
إلــى مصدر للتلوث .مشروع محطة
التكرير فــي الهرمل اصـطــدم ،للمرة
الثالثة ،برفض األهالي إنشاءها على
العقار  ،3007بعدما أدت اعتراضات
شعبية سابقًا إلى منع إقامتها في
ّ
َ
موقعني آخرين .وتمكن املعترضون،
الجمعة الـفــائــت ،مــن الحصول على
قــرار «ذي صفة عاجلة» من محافظ
بعلبك الـهــرمــل بشير خـضــر لوقف
ّ
املمول من االتحاد
العمل باملشروع
األوروبــي ومجلس اإلنماء واإلعمار
ب ـق ـي ـم ــة  30مـ ـلـ ـي ــون دوالر .وأبـ ـل ــغ
خـضــر قائمقامية الـهــرمــل «اإلي ـعــاز
التحاد بلديات الهرمل بوقف العمل

بـ ـمـ ـش ــروع م ـح ـط ــة ت ـك ــري ــر ال ـص ــرف
ال ـص ـح ــي» م ـس ـت ـن ـدًا إلـ ــى ت ـقــريــر من
مصلحة الصحة في بعلبك الهرمل
ي ـف ـي ــد ب ــ«ت ـس ـ ّـب ـب ـه ــا بـ ـض ــرر صـحــي
وبيئي للطبيعة واملياه واألهالي».
امل ــوق ــع ال ـث ــال ــث ال ـ ــذي اخ ـت ـيــر لـبـنــاء
امل ـح ـطــة ،ف ــي مـنـطـقــة ح ــوش الـسـيــد
علي ،يــواجــه منذ أشهر اعتراضات
مـ ــن أهـ ــالـ ــي بـ ـل ــدة ال ـ ـحـ ــوش وض ـهــر
ال ـب ـيــت – ح ـيــرا وحـ ــوش اسـمــاعـيــل.
ويـعــزو علي ناصر الــديــن ،ابــن بلدة
حوش السيد علي ،االعتراضات إلى
ق ــرب املـحـطــة مــن امل ـنــازل واألراض ــي
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة وم ـ ـجـ ــرى ن ـه ــر ال ـعــاصــي
وب ـ ـح ـ ـيـ ــرة ح ـ ـي ـ ــرا ،وإل ـ ـ ـ ــى «ت ـ ـجـ ــارب
محطات التكرير مع مجلس اإلنماء
واإلعمار ،إذ تأتي دائمًا ناقصة ،كما
في محطة إيعات التي تخرج منها
املياه املبتذلة غير معالجة باتجاه
بلدات إيعات وشليفا وديــر األحمر
ً
حتى شعث ،وكما
والكنيسة وصوال
ُ ّ
في محطة زحلة التي توزع الوحول

ال ـن ــات ـج ــة ع ـن ـه ــا ع ـل ــى ج ـ ـ ــرود ق ــرى
بعلبك».
«األخ ـب ــار» حصلت عـلــى نسخة من
تـقــريــر املــراقــب الـصـحــي فــي الهرمل
فــاتــن ال ـخ ــوري أشـ ــارت فـيــه إل ــى أنــه

أكد رئيس اتحاد البلديات أن ُ
العمل سيستمر و«الصورة نقلت
مغلوطة إلى المحافظ»
«ب ـع ــد ال ـك ـشــف ع ـلــى م ــوق ــع املـحـطــة
امل ــزم ــع إن ـش ــاؤه ــا ف ــي مـنـطـقــة حـيــرا
 ض ـهــر ال ـب ـيــت ف ــي ال ـه ــرم ــل ،وبـعــداالط ـ ــاع عـلــى خــريـطــة م ــن مـهـنــدس
محلف ّ
تبي أن املحطة ال تبعد عن
نهر العاصي أكثر من  877مترًا ،وأن
املسافة الفاصلة بني املحطة وبحيرة
ً
حيرا ال تزيد عــن  408أمـتــار ،فضال
عــن وج ــود أراض خــاصــة فيها آبــار
ً
مـيــاه قــريـبــة ،كـمــا أن هـنــاك م ـنــزال ال

ّ
«الجنسية انتماء وحق لكل النساء»
تحت شعار «الجنسية انتماء وحــق لكل النساء»،
لـ ّـبــت عـشــرات الـنـســاء دع ــوة حملة «جنسيتي حق
ل ــي وألسـ ــرتـ ــي» ،أم ـ ــس ،الـ ــى اع ـت ـص ــام ف ــي ســاحــة
رياض الصلح للمطالبة بإقرار قانون جنسية عادل
يساوي بني املواطنني واملواطنات.
هؤالء النسوة اعتدن االعتصام ،عشية كل عيد أم،
للتذكير بالغنب الالحق باألم اللبنانية املحرومة من
حقها في منح جنسيتها ألوالدهــا .املتحدثة باسم
الحملة كريمة شبارو قالت لــ«األخـبــار» إن الحملة
قــررت االعتصام هذا العام في وقت مبكر ،ملطالبة
مجلس النواب املشغول حاليا بإقرار القوانني املالية
وغيرها بإقرار قانون يعيد للمرأة اللبنانية اعتبارها
وي ـ ّ
ـرد لها مواطنيتها املـنـقــوصــة» ،مشيرة إلــى أن

الحملة ّ
تعمدت عدم النزول في يوم املرأة أو في عيد
األم كي ال تكرس فكرة إحياء املطالب في املناسبات
فقط ،وكي ال تتحول املطالبات إلى فولكلور.
ولم ُت ّ
سجل أي مشاركة لسياسيني في االعتصام،
خالفًا لالعتصامات التي سبقت االنتخابات النيابية
األخـيــرة «حيث تلقينا وع ــودًا مــن عــدد مــن النواب
الذين زعموا حمل قضيتنا ولم َنر منهم حتى اآلن
أي جهد ملموس» ،على حـ ّـد تعبير شـبــارو ،الفتة
إلــى النائب في كتلة اللقاء الديموقراطي هــادي أبو
الحسن فقط الــذي تبنى مشروع القانون ّ
املعد من
قبل الحملة الذي يساوي بني الرجل اللبناني واملرأة
اللبنانية.
(األخبار)

يبعد عن املوقع أكثر من  400متر».
رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري
الـهــق أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن «املـحــافــظ
خضر وجــه ق ــراره بــوقــف العمل في
امل ـشــروع إلــى الجهة الـخـطــأ .إذ كان
مــن املـفـتــرض تــوجـيـهــه إل ــى مجلس
اإلنماء واإلعـمــار والشركة املتعهدة
(«مـعـلــوف»)» .ولفت إلــى أن االتحاد
«اق ـت ـص ــر دوره ف ــي امل ـ ـشـ ــروع عـلــى
اخـ ـتـ ـي ــار م ــوق ــع املـ ـ ـش ـ ــروع وش ــرائ ــه
وتسليمه ملجلس اإلنماء واإلعمار».
وأشـ ــار إل ــى أن امل ـحــافــظ اسـتـنــد في
قراره إلى «رأي مندوبة وزارة الصحة
الـ ـع ــام ــة فـ ــي الـ ـه ــرم ــل ال ـ ـتـ ــي رف ـع ــت
ت ـق ــري ـرًا لـلـمـحــافــظ ب ـن ــاء ع ـلــى طلب
ب ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص غ ـي ــر املـنـتـفـعــن
م ــن م ـش ــروع امل ـح ـطــة ،ق ــال ــت ف ـيــه إن
امل ـ ـشـ ــروع يـ ـض ـ ّـر ب ــامل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة،
ّ
عـلـمــا أن ـهــا لــم تــطـلــع عـلــى األم ــر من
سائر األطراف ،كما أن وزارة الصحة
غـيــر مـعـنـ ّـيــة بــالـتــرخـيــص والـكـشــف
واملراقبة إال بعد بدء العمل باملحطة،

ول ـي ــس ق ـبــل ذل ـ ــك» .وع ـل ـيــه ،بحسب
ال ـهــق« ،سيستمر الـعـمــل فــي تنفيذ
امل ـشــروع .وسـنـتــواصــل مــع املحافظ
خضر (اليوم) االثنني إلطالعه على
دراسـ ــة األث ــر الـبـيـئــي وم ــدى أهمية
املشروع للمنطقة ،ولتصويب بعض
األمـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي ن ـق ـل ــت إلـ ـي ــه ب ـطــري ـقــة
خاطئة».
وتواجه مدينة الهرمل كارثة بيئية
محدقة بسبب افتقادها لشبكة ملياه
الصرف الصحي .إذ غالبًا ما تفيض
مياه الحفر الصحية املنزلية لتغرق
الـ ـ ـش ـ ــوارع ،ف ـي ـمــا اس ـت ـب ــاح ك ـث ـيــرون
س ــواق ــي املـ ـي ــاه ف ــي امل ــدي ـن ــة الـغـنـيــة
ّ
وحولوها إلــى مجارير
بينابيعها،
مفتوحة ومـصــدر للتلوث ،حتى لم
تعد تصلح لـ ّ
ـري البساتني التي بدأ
الـيـبــاس ي ـ ّ
ـدب فـيـهــا .ومـنــذ سـنــوات،
ّ
تـقــف بـلــديــة املــديـنــة عــاجــزة عــن حــل
هــذه املشكلة التي تــزداد استعصاء
ً
رغــم أن هناك تمويال جــاهـزًا إلقامة
محطة التكرير.

من اعتصام
«جنسيتي
حق لي
وألسرتي»
أمس
(مروان
طحطح)

