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مجتمع

مجتمع
ّ
ّ
قضية
المصب في القاسمية ليس حصرًا
تلوث الحوض األدنى لنهر الليطاني الممتد من جنوب بحيرة القرعون الى
الوطنية لنهر الليطاني أظهر
نتيجة تلوث حوضه األعلى الواقع بين منبعه البعلبكي والبحيرة .مسح للمصلحة ً
أن الحوض األدنى «مكتف ذاتيًا» من التلوث لوجود مصانع ومكبات ومرامل ،فضال عن أكثر من مليون متر
مكعب من المياه المبتذلة التي تصرف في النهر مباشرة

على الحافة

ّ
ّ
الحوض األدنى لليطاني «مكتف ذاتيًا» من التلــوث
آمال خليل
عندما فاضت مياه بحيرة القرعون،
الشهر املــاضــي ،مــع بلوغ منسوبها
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه ،ض ـ ّـج ــت م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل بــاالح ـت ـجــاج ع ـلــى «ن ـقــل»
الـتـلــوث مــن ال ـحــوض األع ـلــى للنهر
ّ
الـ ـ ــى ح ــوض ــه األدنـ ـ ـ ـ ــى .لـ ـك ــن مـسـحــا
أن ـج ــزت ــه امل ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة لـنـهــر
الليطاني للواقع البيئي والسكاني
والـتـنـمــوي ملنطقة ال ـحــوض األدن ــى
أظهر أنها ليست أقل تلوثًا.
مصانع ومكبات ومرامل
ّ
ورغـ ــم ت ــرك ــز امل ـص ــان ــع ف ــي ال ـحــوض
األعلى ،ال سيما في البقاع األوســط
وبـعـلـبــك – ال ـه ــرم ــل ،أح ـص ــى املـســح
وجـ ــود  239مــؤس ـســة صـنــاعـيــة في
الـحــوض األدن ــى ال تلتزم بالشروط
الـبـيـئـيــة ،أس ــوأه ــا مـعــاصــر الــزيـتــون
( 88معصرة) ومناشر الصخر (28
مـنـشـرًا) ومـعــامــل الـبــاطــون وأحـجــار
ً
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ( 22م ـ ـج ـ ـبـ ــا و 26م ـع ـمــل
حجارة) .والالفت أن هذه املؤسسات
متصلة بـشـبـكــات مـحـطــات التكرير
امل ـن ـجــزة أو تـلــك ال ـتــي قـيــد اإلن ـش ــاء،
رغ ــم أن ه ــذه امل ـح ـطــات غ ـيــر مـهـ ّـيــأة

وأرزي وصير الغربية (الجنوب).
وأح ـص ــى امل ـســح وج ــود  13مـحـفــارًا
ومـقـلـعــا وكـ ـس ــارة تـمـتــد م ــن جـنــوب
بحيرة الـقــرعــون فــي الـبـقــاع الغربي
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ــريـ ـح ــان وال ـع ـي ـش ـيــة
مـ ــرورًا بـ ــوادي ال ـخــردلــي .وه ــي تعدّ
مـ ــن أب ـ ـ ــرز م ـ ـصـ ــادر ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث ،ألن ـه ــا
ت ـح ـم ــل ن ـح ــو مـ ـج ــرى ال ـن ـه ــر امل ـي ــاه
الـ ـح ــامـ ـل ــة لـ ـل ــرم ــول واألوس ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ ،إذ

يـسـتـهـلــك ع ـمــل امل ـق ــال ــع وال ـك ـس ــارات
واملرامل كميات كبيرة من املياه التي
تـخـتـلــط بـكـمـيــات كـبـيــرة م ــن ب ــودرة
الحجر ومواد كيميائية مختلفة ،ما
ي ــؤدي إل ــى تـلــويــث امل ـيــاه السطحية
والـ ـج ــوفـ ـي ــة .وق ـ ــد ت ــوق ـف ــت مـحـطــات
ضــخ امل ـيــاه فــي ال ـج ـنــوب م ــرات عــدة
بسبب ترسبات الرمول في محطات
ً
املـعــالـجــة وشـبـكــات ال ـتــوزيــع ،فضال

عــن ال ـضــرر ال ــي تلحقه باملتنزهات
واألراض ـ ــي ال ـتــي ت ــروى مــن مـشــروع
ري الـقــاسـمـيــة .وسـجـلــت املـصـلـحــة،
ف ــي ش ـبــاط امل ــاض ــي ،ب ـلــوغ مستوى
ال ـت ــرس ـب ــات ف ــي ال ـن ـهــر ب ـس ـبــب عمل
امل ــرام ــل ،حــوالــى  60سنتيمترًا عند
جـســر الـت ـحــريــر ف ــي الـ ــزراريـ ــة ،علمًا
بأن مجلس الوزراء أصدر عام 2011
مراسيم عدة تنظم شروط الترخيص

واالس ـت ـث ـم ــار ،مـنـهــا ال ـح ـصــول على
إفــادة من وزارة الطاقة واملياه بعدم
التسبب بأي تأثير محتمل ومباشر
ع ـل ــى املـ ـي ــاه ال ـس ـط ـح ـيــة وال ـجــوف ـيــة
وخ ـط ــوط ج ــر ال ـط ــاق ــة الـكـهــربــائـيــة،
وإضافة خريطة تظهر تأهيل املوقع
بعد كــل سنة ،طــوال مــدة االستثمار
ووضعه النهائي وضمان عدم قطع
األشجار.

أكثر من مليون متر مكعب من المياه المبتذلة تصرف في النهر مباشرة (هيثم الموسوي)

مليون متر مكعب من
المياه المبتذلة تصرف سنويًا
الى نهر الليطاني مباشرة
مل ـعــال ـجــة م ـي ــاه ال ـص ــرف ال ـص ـنــاعــي.
وبـ ّـن املسح أن  130مؤسسة ،تنتج
ح ــوال ــى  65ال ــف م ـتــر مـكـعــب يــومـيــا
مــن ال ـصــرف الـصـنــاعــي ،معظمه من
ع ـصــر ال ــزي ـت ــون وم ـن ــاش ــر ال ـص ـخــر.
وف ـي ـم ــا ي ـع ـت ـبــر الـ ـص ــرف ال ـص ـنــاعــي
ف ــي الـ ـح ــوض األدن ـ ـ ــى أق ـ ــل خ ـط ــورة
مـ ــن م ـص ــان ــع ال ـ ـحـ ــوض األع ـ ـلـ ــى ،إال
أن املـكـبــات الـعـشــوائـيــة تتكفل ببث
املـخــاطــر على أنــواعـهــا .فقد أحصى
امل ـســح ح ــوال ــى  111مـكـبــا عـشــوائـيــا
للنفايات الصلبة ( 34أقفلت أخيرًا
وبـ ـق ــي  ،)77ت ـس ـت ـق ـبــل ح ــوال ــى 255
طـنــا يــومـيــا مــن الـنـفــايــات ال ـتــي يتم
الـتـخـلــص مـنـهــا بــالـطـمــر أو ال ـحــرق.
وب ـع ــض هـ ــذه امل ـك ـب ــات أق ـي ــم ب ـجــوار
مـ ـج ــرى الـ ـنـ ـه ــر ،ك ـم ــا فـ ــي ك ـفــرص ـيــر

مياه الصرف
ب ـح ـســب املـ ـس ــح ،ي ـق ــدر عـ ــدد ال ـس ـكــان
املـ ـقـ ـيـ ـم ــن فـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــوض األدن ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ
 302,648نسمة ،فــي مقابل 171,942
نسمة يقيمون موسميًا خالل العطل.
ويـ ـبـ ـل ــغ عـ ـ ــدد ال ـ ـنـ ــازحـ ــن الـ ـس ــوري ــن
املحصني  ،52,311إضافة الى 10,903
من املقيمني غير اللبنانيني (معظمهم
مــن الــاجـئــن الفلسطينيني) .وتقدر
نسبة استهالك الفرد للمياه (املرتبط
بـكـمـيــات ال ـصــرف الـصـحــي الـنــاتـجــة)
ب ـحــوالــى  150لـيـتـرًا يــومـيــا فــي املــدن
و 130ليترًا فــي الــريــف و 80ليترًا في
مـخـيـمــات ال ـن ــزوح .وكنتيجة لنسبة
االسـتـهــاك ،يسجل الـصــرف الصحي
فـ ــي الـ ـشـ ـت ــاء  40,144مـ ـتـ ـرًا م ـك ـع ـبــا،
ويرتفع في الصيف إلى  70,193مترًا
مـكـعـبــا يــوم ـيــا .وع ـل ـيــه ،تـبـلــغ كميات
الصرف السنوية حوالى  17,4مليون
متر مكعب من املياه املبتذلة .يوضح
ً
املـ ـ ـس ـ ــح ،ن ـ ـقـ ــا ع ـ ــن م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـم ــار ،أن بـلــدات الـحــوض األدنــى
«تستفيد جزئيًا من  8محطات تكرير
ف ـقــط (ص ـ ــور ،ت ـب ـنــن ،حــاص ـب ـيــا ،ديــر
ميماس) تتصل بها شبكات  32بلدة
فقط تقع ضمن الحوض ،إضافة إلى
 3م ـح ـطــات ف ــي يـحـمــر وزوط ـ ــر وكـفــر
صير تستفيد منها  4بـلــدات ،لكنها
ال تعمل ،إمــا بسبب اإلنـجــاز الجزئي
للمحطات أو عدم استكمال الشبكات.
وف ــي ح ــال شـغـلــت امل ـح ـطــات الـسـبــع،
فإن قدرتها اإلستيعابية (حوالى 20
ال ــف م ـتــر مـكـعــب يــوم ـيــا) أق ــل بكثير
مــن إنـتــاج الـبـلــدات ال ــذي يـقــدر يوميًا
بحوالى  70الفًا .ووفق تقارير املجلس
عن املحطات التي يشرف على إدارتها
«هناك حوالى  12.7مليون متر مكعب
سنويًا تصرف إلى النهر أو البحر أو
الـحـفــر الصحية ومـنـهــا تـتـســرب إلــى
املياه الجوفية .ومن بني هذه الكميات،
هناك نحو مليون متر مكعب تصرف
ً
الى نهر الليطاني مباشرة ،فضال عن
 130الف متر مكعب سنويًا تصرفها
تـجـمـعــات ال ـنــازحــن ال ـســوريــن نحو
قناة ري القاسمية التي يقيمون في
حرمها.
* اح ـ ـصـ ــاءات ع ــن مـ ـص ــادر ال ـت ـل ــوث فــي
ال ـ ـحـ ــوض االدنـ ـ ـ ــى ل ـل ـي ـطــان ـي ع ـل ــى امل ــوق ــع
االلكتروني.

تقرير

أطباء الشمال يتوقفون عن العمل :ال «رواتب» منذ  16شهرًا
راجانا حمية
قبل أسبوعّ ،لوح نقيب أطباء الشمال،
عمر عـ ّـيــاش ،بإمكانية «اللجوء إلى
التصعيد الـتــدريـجــي» ،إذا لــم تدفع
وزارة الصحة «قريبًا» أتعاب األطباء
الذين يعالجون «مرضى الوزارة» .لم
يضع النقيب تاريخًا ّ
محددًا للتوجه
نـحــو ه ــذا ال ـخ ـيــار ،حـتــى ي ــوم أمــس،
ع ـنــدمــا «سـمـعـنــا أن ــه س ـي ـجــري دفــع
ه ــذه املـسـتـحـقــات جــزئـيــا ،وللبعض
فقط».
املعلومات التي وصلت «بالتواتر»،
دف ـ ـعـ ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــة إلـ ـ ــى ال ـ ــدع ـ ــوة إل ــى
مؤتمر صحافي عصر اليوم لإلعالن
ع ــن أولـ ـ ــى خ ـط ــوات ـه ــا ال ـت ـص ـع ـيــديــة

باالمتناع عن متابعة أحوال املرضى
في املستشفيات ،باستثناء الطارئ
م ـن ـه ــا ،إل ـ ــى حـ ــن ّال ـ ـبـ ـ ّـت ب ـم ــوض ــوع
األتـ ـع ــاب املـسـتـحــقــة ع ــن ع ــام .2018
وه ــي املـسـتـحـقــات ال ـتــي يتقاضاها
األطباء املتعاقدون مع املستشفيات
بدل معاينة املرضى الذين يدخلون
إليها على حساب وزارة الصحة.
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،أف ــرج ــت وزارة
امل ـ ــال ع ــن مـسـتـحـقــات املـسـتـشـفـيــات
الـحـكــومـيــة ل ـعــام  ،2018إال أن ـهــا لم
تـ ـف ــرج عـ ــن أت ـ ـعـ ــاب األطـ ـ ـب ـ ــاء «الـ ـت ــي
ت ـس ــاوي ث ـلــث ال ـس ـقــف امل ــال ــي» .قبل
ـام وأربـعــة أشـهــر ،تقاضى األطباء
عـ ٍ
ب ــدل أتـعــابـهــم ع ــن ع ــام  ،2017وك ــان
مفترضًا أن يتقاضوا بدل عام 2018

مطلع شباط املــاضــي ،إال أنــه «جرى
ال ـت ــأج ـي ــل مـ ــع االل ـ ـت ـ ــزام ب ــدف ــع ه ــذه
املستحقات مطلع الشهر الـجــاري»،
ّ
بحسب عياش .لكن «خبرًا غير سار
ج ــاء ن ــا وي ـف ـي ــد بـ ــأن ال ــوض ــع امل ــال ــي
ال يـسـمــح ح ــال ـي ــا» ،ف ـصــار الـتــأجـيــل
مفتوحًا ،إذ لم ّ
تحدد الوزارات املعنية
(الصحة واملال) موعدًا للدفع.
وتبلغ قيمة مستحقات األطباء في
ّ
ذم ــة الــدولــة  60مليار لـيــرة ،ألطباء
الـ ـشـ ـم ــال م ـن ـه ــا (ن ـ ـحـ ــو 15 )2000
مليارًا ،وهــي تكاد تكون «لقمتهم»
ّ
الوحيدة .إذ يؤكد عياش أن «%80
مـ ــن األطـ ـ ـب ـ ــاء فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال يـعـتـمــد
دخلهم على عملهم في املستشفيات
الحكومية والـخــاصــة» .ويوضح أن

 %80من أطباء الشمال
يعتمد دخلهم على
مرضى الوزارة

ّ
مرضى الوزارة يشكلون « %90ممن
يــدخ ـلــون املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة،
و 35إل ــى  %40م ـمــن ي ــدخ ـل ــون إلــى
املستشفيات الخاصة» .وهذا يجعل

الطبيب رهينة انتظار املستحقات
ُ
ال ـت ــي ت ــدف ــع س ـن ــوي ــا ،خ ـصــوصــا أن
«األطـ ـب ــاء ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـش ـم ــال ال
يتقاضون كغيرهم رواتــب شهرية،
عـ ـل ــى أن يـ ـح ـ ّـص ــل امل ـس ـت ـش ـف ــى فــي
نهاية العام أتعابه وأتعابهم» .وما
ّ
يزيد الطني بلة أن «الطب العيادي
مـحـصــور فـقــط ف ــي امل ــراك ــز الـكـبـيــرة
وفي املدن ،وهو ما ليس متوافرًا في
املناطق الطرفية».
ويخشى األطـبــاء مــن «تــدويــر السنة
املــالـيــة» ،مــا يفتح الـبــاب أم ــام تأخر
إضافي إلــى حــدود تموز وربما آب.
وهــذا يعني عامًا وأربـعــة أشهر بال
رواتــب ،ستضاف إليها أشهر أخرى
«لــن نكون معها قــادريــن على ســداد
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حتى أقـســاط أوالدن ــا فــي امل ــدارس».
األم ــور «طــالــت الـلـقـمــة الـلــي بــالـتــم»،
يقول عياش .أما املواقف التصعيدية
ال ـت ــي ق ــد «تـ ـج ــرح» م ــواط ـن ــن ف ـقــراء
ي ـع ـت ـم ــدون فـ ــي اس ـت ـش ـف ــائ ـه ــم عـلــى
وزارة الصحة وغيرها مــن الجهات
الـ ـض ــامـ ـن ــة ،فـ ــا تـ ـن ـ ّـم إال عـ ــن وجـ ـ ٍـع
يعيشه األط ـب ــاء ويـمـ ّـسـهــم فــي لقمة
ع ـي ـش ـهــم .م ــا يـفـعـلــه األطـ ـب ــاء ال ـيــوم
ه ــو إع ـ ــاء الـ ـص ــوت ق ـبــل أن «تـلـعــب
االس ـت ـن ـس ــاب ـي ــة دورهـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ــوزي ــع
امل ـس ـت ـح ـق ــات املـ ـفـ ـت ــرض ــة» ،م ـعـ ّـولــن
ع ـلــى ال ــدع ــم وال ـت ـض ــام ــن م ــن نـقــابــة
أطباء بيروت ،إذ يفترض أن يشارك
النقيب ريـمــون الصايغ فــي املؤتمر
الصحافي اليوم.

المعترضون على السياسات البيئية مسؤولون أيضًا
حبيب معلوف
كما تتحمل السلطة واألحزاب والتيارات السياسية
املمثلة في الحكومات مسؤولية سوء إدارة املوارد
(الطبيعية والوطنية) وتلويث البيئة وتهديد أسس
الحياة ...كذلك تتحمل منظمات وخبراء وناشطو
املجتمع املــدنــي مـســؤولـيــة س ــوء املـعــارضــة وقلة
التنظيم وان ـع ــدام الـتـفــاهــم عـلــى امل ـبــادئ والـبــدائــل
وامل ــراقـ ـب ــة وامل ـح ــاس ـب ــة وحـ ـس ــن ال ـت ـم ـث ـيــل اث ـن ــاء
االعتراض او التفاوض.
ّ
ل ـيــس أدل ع ـلــى ذل ــك م ــن ض ـعــف االع ـت ــراض ــات،
مؤخرًا ،على أخطر املشاريع غير املستدامة التي
يدخلها لـبـنــان ،مثل االكـتـفــاء باملطالبة الشكلية
بالشفافية في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز
بـ ــدل ال ـب ـحــث ف ــي امل ـ ـبـ ــررات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـهــذا
الخيار ،والتركيز  -في االعـتــراض على مشاريع
ســدود املياه السطحية  -على احتماالت ّ
تسببها
بالزالزل بدل التأكيد بأنها تخالف قوانني الطبيعة،
وطــرح استخدام املياه الجوفية بدل التركيز على
عــدالــة ال ـتــوزيــع وتــرشـيــد االس ـت ـخــدامــات وضبط
الهدر والسرقة ،ناهيك عن أن خلفية االعتراضات
على بعض املواقع املحددة للسدود هي على قيمة
االستمالكات وليس على مبدأ سد مجرى مياه
يجب أن يستمر بالجريان!
كــذلــك االم ــر بالنسبة ال ــى االع ـت ــراض عـلــى خيار
املـحــارق للنفايات بــدل التركيز على مبدأ تجنب
املـخــاطــر والـتـخـفـيــف كــأولــويــة حـتــى عـلــى ال ـفــرز،
واملطالبة بالكهرباء  24/24بــدل االعـتــراض على
الهدر وطرق إنتاج الطاقة غير النظيفة ،واالعتراض
االس ـت ـن ـس ــاب ــي ع ـل ــى ق ـط ــاع امل ـق ــال ــع وال ـك ـس ــارات
واملرامل وشركات الترابة… وغيرها الكثير مما
لــم يـعــد يــدخــل فــي اج ـن ــدات مــا يـسـمــى «املجتمع
املــدنــي» .وآخ ــر مـثــل مــؤســف عـلــى ذلــك هــو ســوء
التنظيم وانـعــدام التفاهم عشية نــدوة ُعـقــدت في
مكتبة مجلس النواب ،مؤخرًا ،حول سد بسري.

ففي وقت ليس معلومًا كيفية اختيار املشاركني
من الناشطني والخبراء املعترضني في الندوة ،كان
مــن االج ــدى قـبــل الـقـبــول بــاملـشــاركــة والـتـفــاوض
وعرض االفكار (على افتراض حسن نية الداعني)
أن تـجـتـمــع ال ـج ـهــات امل ـع ــارض ــة وتـ ـح ـ ّـدد امل ـبــادئ
والرؤية واملوقف واالولويات واملعطيات والبراهني
واملطالب والتصورات والبدائل… وتقسيم العمل
والتعبير عــن املــوقــف ،كــل بحسب علمه وخبرته
واخـتـصــاصــه ،مــن االسـتــراتـيـجـيــات ال ــى الخطط
والتفاصيل التقنية الى اآلثار االقتصادية والبيئية
واالجتماعية...
فــي كــل امللفات املــذكــورة أع ــاه ،خاضت الجهات
غير الحكومية معاركها باملفرق ،وباستنسابية
ومناطقية وفــرديــة… وبما ال يساعد فــي كسب
ثـقــة املجتمع ال ــذي تــدعــي تمثيله ،وال فــي كسب
اح ـتــرام الخصم فــي السلطة .ال بــل إن البعض -
األنشط ربما  -وبسبب هذا الضعف في التنظيم،
قــام باتفاقات جانبية وعقد تحالفات مع جهات
يفترض أن ال تكون معه في الخندق نفسه ،مما
ساهم في ضياع الهوية والقضايا والثقة .هكذا،
بــات الـبـعــض ،مــن الناشطني فــي املجتمع املــدنــي،
يلعبون أدوارًا عدة ومتناقضة وال توحي بالثقة،
بني ادعاء تمثيل املجتمع والقطاع الخاص معًا ،أو
الترشح على لوائح السلطة واألحزاب التقليدية في
االنتخابات البلدية او النيابية!
وهـنــاك ،الـيــوم ،مــن ينشد تحالفًا استثماريًا مع
شــركــات دولـيــة ودول تـقــرر سياساتها شركات
كـبــرى تستبيح كــل ش ــيء وم ــا بـقــي مــن م ــوارد،
وتتسلح بـقــوانــن يتم تحضيرها مــن قبل كبار
املستثمرين وخبرائهم وتمريرها فــي الحكومة
والـبــرملــان ،مــع استبعاد املعترضني الجديني عن
النقاشات والشاشات اململوكة من اطراف السلطة
نفسها .وال شــك فــي أن ه ــؤالء تسعدهم كثيرًا
مـعــارضــة سطحية وشـكـلـيــة وت ـســوويــة وفــرديــة
ومتفردة.

اللعبة باتت مكشوفة والخيارات باتت محدودة،
في ظل ازمــة حكم معطوفة على ازمــة اقتصادية
خطيرة ،وأزمة بيئية وجودية.
لذلك هناك مسؤولية تاريخية على من يستشعر
املخاطر على الحيز العام واملوارد والبيئة وحقوق
اإلنسان واالجيال القادمة ويدعي تمثيل املجتمع،
لتجميع ال ـقــوى واالت ـف ــاق عـلــى ال ـحــد األدنـ ــى من
امل ـبــادئ والـقـضــايــا واخـتـيــار ال ـقــوى املمثلة لهذه
التحالفات وايـجــاد آلية دائـمــة للتشاور والـتــداول
وصناعة الرؤية وال ــرأي .وهــذه املهمة يفترض أن
تتطهر من عقدة ضرورة إيجاد تمويل او البحث
عن ممولني ،مع اعادة االعتبار الى العمل التطوعي
الهادف والتمويل الذاتي.
أهمية تجميع القوى أنه مقدمة لوضع مبادئ عامة
وبــرنــامــج شــامــل (وب ــرام ــج مخصصة مفصلة)،
وفرصة للخروج من الفرديات وضبط إمكانيات
الشرود املادي والفكري ،ولكي ال نصل الى نتائج
مخجلة بانتهاء القضايا مع انتهاء تمويلها ،كما
حصل في حمالت منع التدخني في األماكن العامة
التي توقفت رغم عدم احترام قانون املنع!
كما أنها فرصة للخروج من التخصصية القاتلة،
كأن تعتبر جمعية متخصصة بمكافحة حرائق
ً
الـغــابــات ،مـثــا ،أنـهــا غير معنية بمكافحة تلوث
شركات االسمنت ،أو أن ال يهتم من يكافح تلوث
شــركــات معينة بمتطلبات النظام االقـتـصــادي...
م ـمــا يـسـتــدعــي الـتـشـبـيــك م ــع ق ــوى اخـ ــرى تهتم
بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والحقوقية
والثقافية والتربوية والنقابية...
بالتأكيد ليس الهدف من تجميع القوى املعترضة
ع ـلــى مـعـظــم االس ـت ـث ـم ــارات ال ـك ـبــرى واملـتــوسـطــة
هو تعطيل كل شــيء ،بقدر ما هو محاولة لقلب
األولويات وإعادة النظر في السياسات ،والتركيز
ً
على أهداف أكثر تواضعًا وشموال وعدالة (باملعنى
الحقوقي الــذي يشمل االجـيــال القادمة وباملعنى
البيئي واملناخي واالجتماعي ايضا).

تقرير

باق
سوق اللحم في النبطيةٍ ...
آمال خليل
ُ
ش ِغلت مدينة النبطية ،أخيرًا ،بشائعة إزالة سوق اللحم
واستبداله بمركز تجاري .السوق الــذي يشكل جزءًا
من «فولكلور» املدينة منذ عام  ،1952يقع على عقار
تملكه جمعية املقاصد الخيرية فــي النبطية ،ويضم
م ـح ــال ص ـغ ـيــرة مـتــاصـقــة تـبـيــع ال ـل ـحــوم والـخـضــر
ً
واألعـ ـش ــاب وال ـب ـه ــارات ،ف ـضــا ع ــن أخـ ــرى لتصليح
ُ
ـض إلــى
األح ــذي ــة .ســابـقــا ،أث ــار ال ـســوق نـقــاشــا لــم ي ـفـ ِ
نـتـيـجــة ،بــن بـلــديــة الـنـبـطـيــة والـجـمـعـيــات والـفـعــالـيــات
األهـلـيــة فــي ش ــأن املـحــافـظــة عليه فــي مـكــانــه أو نقله
مــن وســط املدينة إلــى أطــرافـهــا .مــديــر الهيئة اإلداري ــة
في جمعية املقاصد كمال جابر ّأكد أن ما ّ
يتردد عن
نية لهدم السوق «ثرثرة وتنقير ناجمان عن خالفات
شخصية بــن مطلقيها وإدارة الجمعية» .ورغ ــم أن

ّ
الـســوق «لـيــس تــراثـيــا بــل مجموعة تناكيات ويشكل
مـ ـص ــدرًا ل ـل ـت ـلــوث ال ـب ـي ـئــي وال ـب ـص ــري وسـ ــط ال ـســوق
«باق من دون إزالة أو
التجاري» ،بحسب جابر ،إال أنه ٍ
تغيير في الوقت الحاضر» .وفيما يربط البعض قرار
عدم املساس بالسوق بـ«عدم قدرة الجمعية على دفع
بدالت إخالء لشاغلي املحال» ،يحصر جابر األمر بأن
«ال مصلحة لنا ّ
باملس بعادات أهل املنطقة ،خصوصًا
املقيمني خارجها الذين يجدون في ترويقة اللحم في
ال ـســوق بـجــانــب مــوقــدة الـفـحــم طقسًا م ـتــوارثــا» .من
جهته ،يشير محاسب الجمعية حسن بيطار الى أن ما
قامت به «املقاصد» أخيرًا هو «تنظيم عقود اإليجار
مع شاغلي املحال لتحديد املستأجرين الحاليني بعد
وفــاة املستأجرين األصليني» .ولفت إلــى أن الجمعية
ال تزال تستوفي بدالت إيجار رمزية من الشاغلني ال
يزيد مجموعها على مليوني ليرة سنويًا.

مطلع الخمسينيات ،اشترت جمعية المقاصد العقار ّ
وحولته سوقًا لبيع اللحوم والخضر

خضع السوق لتغييرات عــدة .في أصل إنشائه ،كان
خــانــا مــركــزيــا لبيع املــواشــي والحمير والـجـمــال ،يفد
إليه الناس من حواضر جبل عامل وجزين ،معتمدين
على مبدأ املقايضة فــي البيع وال ـشــراء :اللحم مقابل
الخضر والزيتون والقمح ( .)...تدريجًا ،تحول الخان
إل ــى تـجـمــع لـبـسـطــات ب ـيــع ال ـخ ـضــر بـشـكــل رئـيـســي
والـلـحــوم .وك ــان يتمدد إلــى الساحة العامة على بعد
أمتار ،بشكل عشوائي ،قبل أن تحصره الشرطة في
مــوقـعــه الـحــالــي فــي الــوســط الـتـجــاري للمدينة .مطلع
الخمسينيات ،اشـتــرت جمعية املقاصد العقار الــذي
يقوم عليه التجمع وقامت بتنظيمه وإعالنه سوقًا لبيع
اللحوم والخضر .في اجتياح عام  ،1982قصف العدو
اإلسرائيلي السوق وسقط شهيدان من أهله هما علي
بــدر الدين وسليمان منصور .خــال ورشــة ترميمه،
استبدلت البسطات الخشبية بألواح من األلومينيوم.
وبعد سنوات ،حاولت بلدية النبطية إزالة البسطات ،من
دون جــدوى .بعد عــدوان تموز  ،2006شملت ورشة
الـتــرمـيــم ،تــوحـيــد واج ـهــات امل ـحــال وتلبيس ال ـجــدران
بأحجار رملية ورصف األرضية بالبالط واستحداث
مجار لتصريف املياه العادمة وتركيب أبــواب إلقفال
ُ
ـضــع الـبـلــديــة
مــداخ ـلــه بـعــد ان ـت ـهــاء دوام ال ـع ـمــل .وت ـخـ ِ
الـحــالـيــة امل ـحــال لـنـظــام رقــابــي صـحــي ص ــارم يشمل
إجبار القصابني على ذبح املواشي في املسلخ املركزي
للمدينة ،واالستحصال على شهادات صحية .لكنه،
في السنوات األخيرة ،لم يعد يحتكر جميع ّ
متذوقي
ُاللحم من أبناء املنطقة والزوار .التغييرات الشكلية التي
خضع لها السوق التجاري في محيطه ،من تحويل
أ ِ
الطرق وتضييق الشوارعّ ،
هرب الكثير من الزبائن من
زحمة وسط املدينة الى املحال املنتشرة في األطراف.

