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مقال

مدينة الغبار
الكورة لم تعد خضراء
«فرحة» أهالي الكورة بقرار وزارة الداخلية وقف العمل في مقالع اإلسمنت في منطقتهم قبل أكثر من شهر« ،ما
ّ
بـ«مهلة الـ 90يومًا» التي منحها مجلس الوزراء للمقالع والكسارات لالستمرار
واصطدموا
عادوا
فاألهالي
ت».
تم
ّ
بعملها« .المهل اإلدارية» التي يستخدمها كل مجلس جديد ليست قانونية كما تعترف وزارة البيئة بدورها ،والسكان
يطالبون «بوقف العمل بالمهل واإليقاف الفوري للمقالع»

ّ
ينتج كل طن من اإلسمنت طنًا من الغبار المجهري القادر على اختراق الدم والرئتين (بالل جاويش)

إيلده الغصين
«الـ ـتـ ـق ـ ّـي ــد ب ـم ـض ـم ــون اس ـ ـت ـ ـشـ ــارة هـيـئــة
التشريع واالسـتـشــارات عــدد 2005/334
الـ ـت ــي وصـ ـف ــت املـ ـه ــل اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ب ـم ـثــابــة
الـ ـق ــرارات اإلداري ـ ـ ــة امل ـع ــدوم ــة ال ــوج ــود»،
هو ما نصت عليه مسودة وزارة البيئة
لسياسة إلدارة املتكاملة لقطاع محافر
ال ــرم ــل واألتـ ــربـ ــة واملـ ـق ــال ــع والـ ـكـ ـس ــارات
التي وافـ ُـق عليها مجلس الــوزراء أخيرًا.
امل ــواف ـق ــة ق ــرن ــت بــإع ـطــاء مـهـلــة  90يــومــا
سـ ـم ــح خ ــالـ ـه ــا ل ـل ـم ـق ــال ــع وال ـ ـك ـ ـسـ ــارات
حصرًا بالعمل ،باستثناء محافر الرمل
واألتـ ـ ــربـ ـ ــة ،مـ ــع «ب ـ ـعـ ــض» ال ـ ـشـ ــروط إل ــى
ح ــن ان ـت ـه ــاء امل ـه ـل ــة وت ـع ــدي ــل امل ــرس ــوم
 ،2002/8803وم ـن ـه ــا «ع ـ ــدم اس ـت ـخ ــدام
امل ـت ـف ـج ــرات» خـ ــال امل ـه ـل ــة ،و«االم ـت ـث ــال
لـلـشــروط الـبـيـئـيــة امل ـح ــددة فــي املــرســوم
وق ـ ــرارات ـ ــه ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة» .هـ ــذه ال ـش ــروط
ال ـتــي تـنـتـهـكـهــا امل ـقــا ّلــع وال ـك ـس ــارات في
املـ ـن ــاط ــق كـ ــافـ ــة ،ت ـت ــض ــح ن ـتــائ ـج ـه ــا فــي
الكورة ،وتحديدًا في كفرحزير وبدبهون،
ّ
يستمر األهــالــي واملجتمع املدني
حيث
ّ
والناشطون البيئيون في رفــض توسع
مقالع شركتي الترابة «إسمنت السبع»
(شــركــة الـتــرابــة الــوطـنـيــة) و«هــولـسـيــم»،
ويــرف ـعــون ال ـص ــوت مـطــالـبــن ب ــ«تــراجــع
املجلس عن املهل».
رئـيــس ات ـحــاد بـلــديــات ال ـكــورة املهندس
ك ــري ــم ب ــو ك ــري ــم ي ـت ـمـ ّـســك ب ــ«امل ـع ــارض ــة
ّ
ّ
القانونية» .ولكن،
السلمية للمهل غير
مــاذا عــن دور البلديات فــي مراقبة عمل

مـقــالــع الـشــركــات وإلــزام ـهــا بــدفــع املبالغ
ّ
املتوجبة عليها لها بدل اإلكتفاء باملبالغ
ّ
املقطوعة؟ يرد بو كريم بأن «الدولة هي
من تملك سلطة املحاسبة ،وعليها إلزام
ال ـشــركــات بــدفــع مـتــوجـبــاتـهــا لـهــا وهــي
 1500ل ـي ــرة ع ــن ك ــل م ـتــر مـكـعــب إلع ــادة
تــأهـيــل املـنــاطــق امل ـت ـضـ ّـررة» .وع ــن رقــابــة
االتحاد والبلديات على أعمال الشركات
وال ـت ـهــم املـ ّ
ـوج ـهــة إلـيـهــا بــدفــن الـنـفــايــات
السامة فــي أراض ــي بدبهون وكفرحزير
وتخزين كميات الكلينكر على الشاطئ،
ّ
يتحدث عن
يؤكد بــو كريم أن «االت ـحــاد
ّ
ضـ ــرر ال ـش ــرك ــات م ـنــذ  80س ـنــة ون ـش ــدد
على مبدأ ال مقالع في الكورة وفق خطة
تنظيم األراض ـ ــي ،أم ــا تـخــزيــن الكلينكر
وسواه فهو من جملة املشاكل التي يجب
ّ
ّ
جذري».
حلها بشكل
من جهته ،يطالب رئيس لجنة كفرحزير
ال ـب ـي ـئ ـيــة ج ـ ـ ــورج ال ـع ـي ـن ــات ــي بـ ــ«إيـ ـق ــاف
شركتي اإلسمنت،
العمل فورًا في مقالع
ّ
ألن أراضـ ـ ــي ك ـفــرحــزيــر م ـصــن ـفــة لـلـبـنــاء
وبلديتها اتخذت قــرارًا بمنع الشركتني
م ــن الـحـفــر ف ــي أراض ـي ـه ــا» .وي ـص ـ ّـر على
ضـ ـ ــرورة «إل ـ ـ ــزام أص ـح ــاب امل ـق ــال ــع بــدفــع
املبالغ املتراكمة وهــي ألــف لـيــرة عــن كل
متر مكعب ل ــوزارة املالية و 18ألــف ليرة
رســوم بلدية عــن كــل متر حفر تتصاعد
مــع كــل  8أم ـتــار إضــاف ـيــة» ،ه ــذه املـبــالــغ،
وفق عيناتي« ،لم تدفع منذ عام  1933إذ
تعمد الشركات إلى دفع مبالغ مقطوعة
للبلديات ما يعني أنها ّ
تهربت من دفع
ماليني الـ ــدوالرات» .ويـشـ ّـدد على أهمية

«إل ــزام الشركتني بــإزالــة جـبــال الكلينكر
ّ
املـ ـخ ــزن ق ــرب ال ـش ــاط ــئ ورفـ ــع ال ـن ـفــايــات
باستيراد
السامة املدفونة ،كما إلزامها
ّ
الكلينكر ،واستبدال البتروكوك املصنف
ك ــأرخ ــص وأردأ أنـ ــواع ال ــوق ــود النفطي
الـثـقـيــل ال ـقــاتــل لـلـحـيــاة والـبـيـئــة بــالـغــاز
الطبيعي ،وإبعاد أعمالها عن األراضــي
ً
الــواق ـعــة ف ــوق امل ـيــاه ال ـجــوفـ ّـيــة» ،وص ــوال
إلى «منعها من تصدير تراب الوطن ،بل
إلــزام ـهــا ب ــإن ــزال سـعــر طــن اإلسـمـنــت في
الداخل من نحو مئة دوالر إلى  40دوالرًا،
أس ـ ــوة بــال ـس ـعــر ال ـ ــذي تـبـيـعــه ب ــه خ ــارج
لبنان».
ال ـ ـح ـ ــل ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر امل ـ ـسـ ــاحـ ــات
الـ ـت ــي ق ـض ــت ع ـل ـي ـهــا املـ ـق ــال ــع يـ ـك ــون مــن
خ ــال مــديــريــة الـ ـش ــؤون ال ـج ـغــراف ـيــة في

ترتفع نسب اإلصابة
بالسرطان وأمراض
األجهزة العصبية
ّ
والتنفسية بين جيران
شركتي االسمنت

الجيش ،وهو ما لحظته سياسة اإلدارة
املتكاملة لقطاع محافر الــرمــل واألتــربــة
واملـقــالــع وال ـك ـســارات .ووف ــق الناشط في
كفرحزير الياس شلهوب فإنه «ال يمكن
إحـصــاء األراض ــي واملـســاحــات املـتـضـ ّـررة
م ــن املـ ـع ــام ــل .الـ ــدمـ ــار ه ــائ ــل .اإلص ــاب ــات
ّ
بالسرطان تطاول كل األعمار ،خصوصًا
سرطان الرئة واملبولة وسواهما ،وكذلك
ّ
إصـ ــابـ ــات الـ ــربـ ــو .ك ـ ــل ب ـي ــت ف ـي ــه إص ــاب ــة
بالسرطان .األمــراض لدى األطفال تفوق
ثــاث م ــرات ونـصــف مــرة اإلصــابــات لدى
الكبار .كأنه آتون نار نرمي به أطفالنا».
التبعات األخرى واضحة للعيان «الغبار
فوق البيوت وداخلها ،واألســوأ أن لدينا
مدرسة رسمية داخل كفرحزير .انبعاثات
الزئبق الــذي يسافر إلــى مسافات بعيدة
هي األكثر تأثيرًا» .وفــق شلهوب «يمكن
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـك ـل ـي ـن ـكــر ،كـمــا
ً
ك ــان يحصل ســابـقــا ،ب ــدال مــن تصنيعه.
ـوســع وت ـ ّ
ال ـشــركــات ت ـتـ ّ
ـوس ــع أفــران ـهــا وال
ي ـب ــدو أن ف ــي نـيـتـهــا تـحـجـيــم عـمـلـهــا أو
إيقافه».
ال ـ ـبـ ــروف ـ ـي ـ ـسـ ــور فـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــوم املـ ـ ـ ـ ـ ــواد فـ ّـي
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة رف ـي ــق ق ـط ــان يـفــنــد
م ــا ت ـن ـت ـجــه امل ـع ــام ــل لـلـمـنـطـقــة «ال ـغ ـب ــار
املـجـهــري (ي ـت ــراوح حـجـمــه بــن  2.5و10
ميكروميتر) ال ــذي يـعــادل  1على  50من
ح ـج ــم ح ـب ــة الـ ــرمـ ــل ،وي ـت ـم ـتــع ب ـخــاصـ ّـيــة
تثبيت املـعــدن الثقيل عليه ،وهــو يدخل
ّ
إل ــى عـمــق الــرئــة والـ ــدم ،وال يـتـعــلــق فقط
باملعامل بل بعوادم السيارات وشاحنات
ه ــذه ال ـشــركــات» .االنـبـعــاثــات مــن املقالع

منبر

الحكومة تلعب بنار الشارع
محمد قاسم *

ومصانع اإلسمنت «تساهم في تصاعد
هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـغ ـب ــار ح ـيــث ي ـن ـتــج كل
ّ
طــن واح ــد مــن اإلسمنت طنًا مــن الغبار،
وال ـك ـم ـي ــات امل ـن ـت ـجــة يــوم ـيــا ب ــاألط ـن ــان».
استدراك أهالي الكورة ّ لسكوتهم املزمن
ّ
عن الجرائم املرتكبة بحقهم ،يعزوه قطان
إلى «تراكم وعي الناس ،بات اليوم لديهم
ف ـك ــرة أف ـض ــل ع ــن مـ ـس ــاوئ هـ ــذه املـعــامــل
ال ـتــي تـظـهــر نـتــائـجـهــا بـشـكــل خ ــاص في
الصيف .كما أن أهالي الكورة لم يعودوا
مقتنعني بـحـجــج ال ـج ــدوى االقـتـصــاديــة
لهذه الصناعات ِّ
امللوثة والقاتلة لإلنسان
والبيئة».
ه ــرب ــا م ــن ج ـح ـيــم م ـعــامــل اإلس ـم ـن ــت في
الكورة« ،فـ ّـرت» نبيلة ّ
حدادين قبل أشهر
َ
إل ــى ك ـنــدا مصطحبة مـ ّعـهــا ابـنـتـهــا هيا
( 5س ـن ــوات) بـعــدمــا شــخـصــت إصابتها
بالربو قبل عامني« .لم نكن نعلم ما الذي
يحدث مع ابنتي ،غافلتها ّأول نوبة ربو
وه ــي بعمر األش ـهــر وكــانــت سـ ّـيـئــة ج ـدًا،
اس ـت ـمـ ّـرت نــوبــات اخـتـنــاقـهــا حـتــى جــرى
تشخيص إصابتها بــالــربــو وهـ ًـي بعمر
الـ 3سنوات» تقول الوالدة ،مضيفة «كانت
َ
ّ
بالتحسن
إصابة هيا ّبالغة ،بدأ وضعها
في كندا ،لكنها مجبرة على تناول أدوية
الــوقــايــة والـكــورتـيــزون ألنـهــم ال يعرفون
م ــدى س ــوء ال ــوض ــع ف ــي ل ـب ـنــان ،تـحــديـدًا
ف ــي ب ـتــرومــن ح ـيــث تـنـتـشــر أنـ ــدر أن ــواع
السرطانات وأمــراض الرئة والتشوهات
ال ـخ ـلـق ـيــة وأم ـ ـ ــراض ال ـخ ـص ــوب ــة» .تنهي
نبيلة اتصالها بـ«األخبار» قائلة «أتمنى
أن أرى ابنتي كبيرة ومتعافية ووجودنا
ّ
في الكورة يقلل احتمال نجاتها» .العودة
«إلــى الـكــورة الخضراء كما نعرفها» هو
ّ
حلم نبيلة ،لكن «إمعان معامل اإلسمنت
ّ
عــن ســابــق إص ــرار وتــرصــد بقتل الـنــاس
يمنعنا من ذلك» .وبالنسبة للطبيب وليد
عـ ــازار ف ــإن «ال ـشــركــة ال ـتــي تــأسـســت أيــام
االنتداب الفرنسي (هولسيم) برأس مال
ّ
أجنبي مشبوه استغلت العمال وكانت
فوق القانون» ،ويضيف «الضرر الالحق
بالسكان أكبر مــن فــوائــد وجــودهــا ،ومن
الـنــاحـيــة الــوقــائـيــة يـفـتــرض بــاملـعــامــل أن
تقوم على الجهة الغربية وليس في ّ
ممر
الهواء ،وبالقرب من املنازل .ترتفع نسب
اإلص ــاب ــة بــالـســرطــان واألم ـ ــراض املــزمـنــة
وأم ــراض األجـهــزة العصبية والهضمية
ّ
ّ
الحساسية والصداع
والتنفسية ،وكذلك
الشائعة ج ـدًا ...ناهيك عن تأثيرها على
الشجر املثمر».
ع ـضــو ب ـلــديــة ك ـفــرحــزيــر ي ـع ـقــوب وهـبــة
يـ ـش ــرح فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مـ ــع «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن
«البلدية أوقفت أعمال الحفر للشركتني
ودخ ـل ــت ال ــوس ــاط ــات إلعــادت ـهــا ث ــم أعـيــد
توقيفها ،لكن ال يبدو أن رئاسة البلدية
ّ
مستعدة لــرفــع شـكــوى بحق الـشــركــات».
ط ـلــب ال ـتــرخ ـيــص ف ــي امل ـج ـلــس الــوط ـنــي
لـلـمـقــالــع ي ـبــدأ م ــن الـبـلــديــة وعـلـيــه يـقــول
ّ
وهـبــة «لــن نــوافــق إال إذا جــرى املــوضــوع
ب ـغ ـيــاب عـ ــدد م ــن األع ـ ـضـ ــاء» .وي ــؤك ــد أن
ال ـش ــرك ـت ــن «ع ــام ـل ــن س ــوات ــر وب ــواب ــات
تمنع الناس من الدخول وكأنهم يخفون
ج ــريـ ـم ــة .ط ـل ـب ـنــا مـ ـ ـ ـ ــؤازرة مـ ــن امل ـح ــاف ــظ
ل ـل ـك ـشــف ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة ولـ ــم ي ــرس ــل ل ـنــا.
لديهم مسلحون ،كيف ندخل؟» .ويعترف
ب ـ ــأن أهـ ــالـ ــي امل ـن ـط ـق ــة فـ ــي بـ ــدايـ ــة إن ـش ــاء
الـشــركـتــن «فـكــروهــا نـعـمــة ،الحـقــا تطور
وعــي الناس لحاالت املــوت الكثيرة التي
تحدث وعرفوا من هو ّ
مسببها».

بعدما تقاطعت مواقف أكثرية القوى من مشروع املوازنة ،وبعد
قــراءة متأنية للمقترحات التي تطرح وســرعــان مــا تسحب من
الـتــداول ،في مـحــاوالت مــدروســة لتمرير مهدئات لتدجني الــرأي
العام توطئة لتسريب املوازنة .وبما ّأن كل الدالئل تشير إلى ّأن
الحكومة ،بما تمثل ،اتخذت قــرار إفقار الشعب وتحميله أوزار
الـسـيــاســات الـتــدمـيــريــة لــاقـتـصــاد وه ــدر امل ــال ال ـع ــام ...وبعدما
باتت جلية مفاعيل امالءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
والتزام اكثرية من هم في السلطة بهذه االمــاءات التي تشترط
خصخصة القطاع العام وفرض الضرائب ورفع أسعار الخدمات
العامة وصوال للقمة عيش املواطنني واالنقضاض على الرواتب
واملدخرات ...يبدو واضحًا أن معظم املسؤولني يسعون لتحميل
سلسلة الرتب والرواتب املسؤولية عن عجز املوازنة ،ويضللون
الــرأي العام تبريرًا لسياساتهم ،وتهربًا من مواجهة تقصيرهم
وتورطهم في نهب املال العام ،تمهيدًا لالنقضاض عليها وحرمان
املوظفني واألساتذة واملعلمني والعسكريني واملتقاعدين منها بعد
تجميد رواتبهم ألكثر من عشرين سنة متتالية.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،ال بــد مــن الـتــأكـيــد ّأن قــانــون السلسلة صــدر
مترافقًا مــع الـقــانــون رقــم  45ال ــذي اقــر بـنــود الـ ــواردات املـحــددة
لتغطية أكالف السلسلة ،ومن بني بنوده رفع نسبة الضريبة على
القيمة املضافة من  %10إلى  ،%11ونسبة الضريبة على الودائع
من  %5إلــى  ،%7اضافة إلــى مجموعة من اإلج ــراءات والرسوم
والضرائب قدرت مداخيلها بأكثر من  1720مليار ليرة .فلماذا
تجهيل مفاعيل هــذا الـقــانــون والتركيز على املفاعيل السلبية
للسلسلة؟
ما سبق يؤكد ّأن إقرار املوازنة ،بأي صيغة من الصيغ املتداولة،
سـيــدخــل الـلـبـنــانـيــن فــي أش ــد امل ــراح ــل خ ـطــورة عـلــى حقوقهم
ومكتسباتهم وعلى واقعهم املعيشي واالقتصادي واالجتماعي.
فـكــل ه ــذه الـصـيــغ «تـبـشــر» اللبنانيني بسلسلة مــن اإلجـ ــراءات
التدميرية ،منها زيادة سعر صفيحة البنزين  5000ليرة ،وزيادة
الـضــريـبــة عـلــى الـقـيـمــة املـضــافــة مــن  %11ال ــى  ،%15وخفض
الرواتب واألجور والتعويضات واملعاشات التقاعدية والتقديمات
الصحية واالجتماعية وصناديق التعاضد وفرض الضرائب على
املعاشات التقاعدية وغيرها ،وخصخصة املؤسسات املنتجة

7

واملــربـحــة فــي القطاع الـعــام ،والـتـهــرب مــن فــرض الـضــرائــب على
الذين اثروا من املال العام وفي مقدمهم املصارف واملستشفيات
واملـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ومـغـتـصـبــو االم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة واص ـح ــاب
املشاريع العقارية وتبرئة املتهربني من دفع الضرائب والرسوم.
لذلك ،ومن موقع املسؤولية الوطنية والنقابية ،نحذر الحكومة من
إقرار موازنة كهذه ألنها بذلك تلعب بنار الشارع التي ستحرق
الكثير من االصابع وااليدي .فليس من العقالنية أن يعتقد أركان
السلطة ّأن اللبنانيني بيادق بني أيديهم يستطيعون تحريكهم كما
يشاؤون .وليعلموا أيضًا ّأن هذه السياسات ومشاريع املوازنة
بهذه الصيغ لن تمر بسالم.
وك ـمــا للسلطة س ــاح الـتـهــويــل وال ـه ــروب إل ــى االمـ ــام والتعمية
على السارقني والناهبني والسماسرة ،فــإن للبنانيني وللحركة
النقابية وهيئات املجتمع االهلي سالح املوقف واملواجهة السلمية
والديموقراطية وسالح الشارع واإلضراب والتظاهر واالعتصام
وشل اإلدارات العامة واملصالح املستقلة واملرافق كافة ومقاطعة
أع ـمــال التصحيح فــي االمـتـحــانــات الــرسـمـيــة وص ــوال ال ــى ثــورة
اجتماعية.
لم يعد بامكان السلطة إعادة عقارب الساعة إلى الــوراء ،وعليها
ان تتذكر جـيــدا تـظــاهــرة الــربــع مليون لبناني عــام  2006التي
اسقطت مشروع التعاقد الوظيفي ومشروع الخصخصة انذاك.
ولتتذكر أيضًا التحركات في الـشــارع طيلة خمس سنوات بني
 2012و 2017القرار سلسلة الرتب والرواتب .وعلى السلطة أن
تدرك اليوم ّأن الدوافع للتحرك واإلضراب وغيرها أقوى وافعل من
السابق .فاملواجهة اليوم ليست للحفاظ على السلسلة وحسب،
بل ملنع االنقضاض عليها وعلى الرواتب والحقوق واملكتسبات
والخدمات واملعاشات التقاعدية ،اضافة الى رفع االسعار وفرض
الضرائب وصوال الى افقار األكثرية الساحقة من اللبنانيني.
الـلـبـنــانـيــون ال ـيــوم يـعـتـبــرون مــواجـهــة ب ـنــود امل ــوازن ــة الـتــدمـيــريــة
مـعــركــة مـصـيــر .وال ـق ـيــادات النقابية واالجـتـمــاعـيــة والسياسية
والشعبية ،وفي مقدمها األساتذة واملعلمون واملوظفون واالجراء
وامل ـس ـت ـخــدمــون ف ــي امل ــؤس ـس ــات ال ـعــامــة وال ـخ ــاص ــة وامل ـصــالــح
املستقلة واملتقاعدون في االسالك املدنية والعسكرية ،هم جميعا
أم ــام الـتـحــدي الكبير ال ــذي يـفـتــرض التعبئة الـعــامــة ودق نفير
املعركة للمواجهة.
* نقابي

 104أعوام على االبادة
أن تقوم السلطات العثمانية ،في مثل هذه االيام قبل  104سنوات ،بإعتقال أكثر من 250
مــن املفكرين والـقــادة األرم ــن فــي عاصمة القسطنطينية وتـبــادر الــى إبعادهم والقضاء
عليهم؛ وأن تهجم الجيوش العثمانية (التركية) على البيوت وتخرج سكانها وتجبرهم
على السير مئات األميال ورميهم في الصحراء السورية؛ وأن تبعد األطفال عن أسرهم
قسرًا وتعمل على تتريكهم وأسلمتهم باإلكراه وتغيير أسمائهم وتجريدهم من األوصاف
البيولوجية والعرقية الخاصة بهم وتحويلهم تدريجيًا الــى هوية مختلفة؛ وأن تخضع
ّ
والعجز للبطش والتعذيب واالغتصاب؛ وأن تقرر مصير أمة ألن مشروعها يرمي
النساء
الى جعل التركيبة اإلثنية متجانسة في آسيا الصغرى...
أوليست كل هــذه األفعال إجرامية من الدرجة األولــى؟ ألــم تهدف السلطات العثمانية الى
تذويب الشعب األرمني من خالل التعذيب وتسميم االطفال وخنقهم بمبيدات الحشرات
والغاز السام بعد تحضير جدول بالضحايا (هذا ما حصل بالفعل في مدرسة درابزون
على يد العامالت التركيات في املدارس)؟ أال ُيسمى ما تعرض له الشعب األرمني «تصفية
جسدية»؟
فقد الشعب األرمني جراء هذه االبادة مليونًا ونصف مليون من األبرياء ّ
العزل ،وعاش حالة
ضياع وتشرد وتفكك معظم الروابط األسرية.
كيف ننسى ما أدلــى به األطباء األتــراك أمــام املحكمة العسكرية من قصص متنوعة عن
زمالئهم الذين قاموا بتسميم األرمن ،وإغراقهم في البحر ،وتقطيعهم إربا ،وإجراء التجارب
عليهم .وماذا نقول عن الطبيب محمد رشيد الذي بطش باألرمن ّ
وهجر أكثر من  120ألفًا
منهم حني عني حاكمًا ملدينة دياربكر عام  ،1915وهو الذي لقب بالجالد ،بسبب بشاعة
عمليات التعذيب التي قام بها ،وعرف ب ّ
ـ«النعال» ألنه كان يأمر بدق حدوات األحصنة على
أرجــل ضحاياه ،ثــم يجبرهم على املشي بها فــي الـشــوارع فــي موكب إستعراضي ،كما
اشتهر بتحطيم الجماجم وصلب الضحايا.
كل هذا ما هو إال نقطة في بحر الدماء...
إن الدولة التركية وريثة السلطنة العثمانية تنكر هذه الوقائع وتحاول أن تتملص من عبء
هذه الجرائم ،لكنها تعود لتغرق بأفعالها الداعشية كل يوم في بالدها ضد مواطنيها وفي
أوروبا...
ّ
يصم آذان األت ــراك طاملا لم
إن أنــن مليون ونصف مليون مــن الشهداء األرم ــن سيبقى
يعترفوا ولم يعيدوا الحق ألصحابه.
بعد  104أعوامّ ،
تحول املاضي األليم للشعب األرمني الى بخور وشمعة مضيئة ترفع الى
هؤالء القديسني الذين يباركون هذا الشعب في نضاله من أجل القضية األرمنية.
لقد أخطأت الدول التي تغاضت عن الحقائق التاريخية ،وراهنت مع تركيا الحالية على أن
كل الوقائع السابقة قد تزول ،ألن الشعب األرمني قرر العيش واملحافظة على اللغة والتراث
والثقافة.
صوصي سركيسيان

متابعة

ّ
اعتصام التيار النقابي المستقل« :التحذير» ال يوجع

فاتن الحاج
االعتصام الخجول للتيار النقابي املستقل
أمــام مركز تعاونية موظفي الدولة ،أمس،
يشي بصعوبة مللمة الحالة االعتراضية
الــواسـعــة لــدى موظفي القطاع الـعــام على
املــس بــالــرواتــب والتقديمات االجتماعية.
ال ـت ـب ــري ــرات ال ـت ــي أع ـط ــاه ــا ن ـقــاب ـيــون بــأن
«التحرك اليوم هو مجرد مظاهرة ّ
طيارة
ّ
وأن ك ــرة ال ـث ـلــج سـتـكـبــر ح ـت ـمــا» ل ــم تقنع
ّ
بعض املعتصمني .أحدهم بدا متيقنًا بأن
ردة فعل املوظفني على «بــالــون االختبار»
الذي رماه املسؤولون لم ترق إلى املستوى
امل ـط ـل ــوب .ال أم ــل ب ــأي ض ـغــط فـعـلــي على

األرض ،بـحـســب ح ـســن ال ـشــامــي (أس ـت ــاذ
م ـت ـقــاعــد) ،م ــا ل ــم يـجــر ال ـتــاقــي ب ــن األط ــر
الـنـقــابـيــة املـتـنــوعــة عـلــى املـطـلــب املعيشي
واالج ـت ـمــاعــي وال ـق ـفــز ف ــوق الـحـســاسـيــات
السياسية واالنقسامات .التحذير وحده ال
ً
يوجع السلطة ،يقول الشامي سائال« :ملاذا
ال ي ـكــون األول م ــن أيـ ــار مـنــاسـبــة جامعة
للموظفني وال تقتصر الدعوات للمشاركة
فيها على الـحــزب الشيوعي بــل تنسحب
على الروابط والنقابات األخرى؟».
القيادية في التيار النقابي املستقل ،إيمان
حنينة ،لفتت إلى أن «دعوات التيار للقوى
ال ـن ـقــاب ـيــة م ـنــذ سـ ـن ــوات إلـ ــى ق ـي ــام جبهة
ك ـب ـيــرة ت ـت ـصــدى لـ ــإجـ ــراءات الــاشـعـبـيــة

كـ ــانـ ــت تـ ـصـ ـط ــدم دائـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ـقـ ــوى ال ـس ـل ـطــة
ومناصريها في الــروابــط والنقابات وكنا
نتهم باملزايدة» .وفيما ّ
حمل التيار السلطة
بكل مكوناتها مسؤولية أي اع ـتــداء على
املكتسبات التاريخية للموظفني والتعرض
لـلـقـمــة ع ـي ـش ـهــم ،ح ـ ّـم ــل ،ب ــالـ ـت ــوازي ،هيئة
التنسيق الـنـقــابـيــة ورواب ـط ـهــا مسؤولية
ال ـت ـخــاذل وامل ـمــاط ـلــة ف ــي تـجــاهــل خـطــورة
مقررات سيدر .1 -
ّ
ومع أن ليس في حوزة املدير العام لتعاونية
املوظفني ،يحيى خميس ،أي معطى رسمي
ف ــي ش ــأن م ــا سـيـحــل بــالـتـقــديـمــات خ ــارج
التسريبات اإلعــامـيــة ،أع ــرب ل ـ «األخـبــار»
عـ ــن اعـ ـتـ ـق ــاده ب ـ ــأن ال ـت ـخ ـف ـيــض لـ ــن يـمــس
االس ـت ـش ـفــاء وامل ـس ــاع ــدات امل ــرض ـي ــة ،نـظـرًا
لشفافية هــذا املـلــف ودق ــة األرق ــام املتعلقة
به .وتمنى أن يكون تأثير أي إجراء سيطال
التقديمات االجتماعية (منح زواج ،منح
والدة ،منح تعليم ،الخ) محدودًا ،مشيرًا إلى
أن الكتلة األكبر هي املنح التعليمية التي
جاوزت العام املاضي  113مليار ليرة.
على خــط م ــواز ،ستنتظر هيئة التنسيق
الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــة ردود م ـ ـجـ ــالـ ــس امل ـ ـنـ ــدوبـ ــن
وال ـج ـم ـع ـيــات ال ـع ـمــوم ـيــة املـ ـن ــوي عـقــدهــا
خ ــال عـطـلــة األع ـي ــاد لــوضــع خـطــة تحرك
تصعيدية ضد املساس للحقوق من دون أن
تحدد الهيئة عناوين أو بنود لهذه الخطة
ّ
ليصوت عليها املعلمون واملوظفون.
بـ ـع ــض املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ه ـي ـئــة
الـتـنـسـيــق أم ــس ب ــدوا مطمئنني ملــا سـ ّـرب
إلـيـهــم ب ــأن جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـيــوم
ل ــن تـبـحــث امل ــوازن ــة واإلجـ ـ ـ ــراءات املتعلقة
بــالــرواتــب وال ـت ـقــدي ـمــات .وم ــن املجتمعني
مــن قــال إن التنسيق مــع االتـحــاد العمالي
العام واملجلس االقتصادي االجتماعي «قد
يأخذنا إلى مكان آخر ال يصب في مصلحة
تحصني حقوقنا».

 Moto Ambulanceمن بنك عوده ...دراجات إسعاف طب ّية
أطلق «بنك عوده» وبرنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ ( ،)UNDPباإلشرتاك مع وزارة
واملؤسسة اللبنانيّة لإلرسال ،مرشوع « »Moto Ambulanceالعائد
الداخليّة والبلديّات
ّ
للمديريّة العا ّمة للدفاع املدين اللبناين .يهدف املرشوع إىل تخطي العوائق التي تتسبب
بها حركة املرور الكثيفة يف املدن ،والتي تحول دون تقديم الخدمات الطب ّية الطارئة
بشكلٍ رسيع وف ّعال ،وذلك من خالل استخدام د ّراجات طب ّية مج ّهزة بحقائب إسعاف
أ ّويل يقودها أشخاص مد ّربون ،تصل قبل سيّارات اإلسعاف العاديّة لضامن استقرار حالة
املصابني ،وتقديم املساعدة الرسيعة لهم ،وزيادة فرصهم يف النجاة.
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام التنفيذي ملجموعة «بنك عوده» ،سمري ح ّنا ،أكّد «تأييد
املرصف الفوري للمرشوع» الذي يع ّد شهادة إضاف ّية عىل الدور املدين الذي طاملا لعبه
«بنك عوده» ،فيام كشف املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطّار أ ّن «املرحلة
التالية من املرشوع سرتكّز عىل زيادة عدد الد ّراجات وعدد املد ّربني عىل قيادتها،
واعتامدها عىل كافّة األرايض اللبنانية».
يذكر أن الد ّراجات ستُوزّع تدريج ّياً يف أبرز املدن اللبنان ّية ،ابتدا ًء من بريوت ،حيث يشكّل
ماسة .ويتزامن املرشوع مع حملة توعية وطنيّة تسلّط الضوء عىل دور
هذا ّ
الحل رضورة ّ
املسعفني وت ُرشك املواطنني لصالح الدفاع املدين.

