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متابعة

«هولسيم» تعيد «الكلنكر» إلى شاطئ البحر؟
مرة جديدة ترزح شكا تحت مشاكل التلوث التي ال
تنتهي .األهالي يعترضون ،والشركات تبرر ما تفعله
وتتعاطى مع املوضوع من منطلق ربحي ،أما أجهزة الدولة
فهي كالعادة :غائبة!

عودة «الكلنكر» تخالف اتفاقًا مسبقًا مع الشركة (أرشيف ــ بالل جاويش)

عبد الكافي الصمد
ال تنام شكا على ّ
هم بيئي حتى تستفيق
ّ
ع �ل��ى آخ � ��ر .ف �ب �ع��د ال �ت �س ��رب ال �ن �ف �ط��ي من
خزانات شركة الترابة الوطنية (هولسيم
ــــ السبع) عند شاطئ البحر مطلع تموز
امل ��اض ��ي ،واع� �ت ��راض أه��ال��ي ال �ب �ل��دة على
إعطاء البلدية ترخيصًا للشركة إلنشاء
كسارة جديدة ،استفاقت شكا على وضع
الشركة كميات م��ن م��ادة «الكلنكر» قرب
شاطئ البحر ،في خطوة تخالف اتفاقًا
مسبقًا يقضي بتعهدها بعدم وضع هذه
املادة على الشاطئ.
وك � ��ان ب �ع��ض أه ��ال ��ي ش �ك��ا ق ��د ف��وج �ئ��وا
ب��أك��وام «ال�ك�ل�ن�ك��ر» ت��رت�ف��ع شيئًا فشيئًا،
ّ
مسببة تطاير الغبار األسود في املناطق
املحاذية للموقع ،ووصولها إل��ى املنازل
واألحياء القريبة من املكان .وقد دفع ذلك
بعض املتضررين والناشطني البيئيني،
وال س �ي �م��ا ال �ن��اش��ط ب �ي��ار أب� ��ي ش��اه�ي�ن،
إلى االتصال باملدير العام ل��وزارة البيئة
ب ��رج ه�ت�ج�ي��ان وإي� �ص ��ال ال �ش �ك��وى إل �ي��ه،
لتقصي
فوعد األخير بإرسال لجنة فنية
ّ
الحقائق ال�ي��وم السبت ،كما أوض��ح أبي
ش ��اه�ي�ن ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» .وروى أن� ��ه «م �ن��ذ
جبال من مادة
نحو أسبوعني بدأنا نرى
ً
الكلنكر يرتفع عند شاطىء البحر ،خالفًا
لقرار محافظ الشمال وض��ع امل��ادة داخل
ه �ن �غ��ارات خ ��اص ��ة ،ن �ظ �رًا إل ��ى أض ��راره ��ا
البيئية ،وتأثيرها السلبي على ال�ث��روة
السمكية في شكا التي باتت في طريقها
ن �ح��و االن� � �ق � ��راض» .وأش� � ��ار أب� ��ي ش��اه�ين
�اء ع�ل��ى توصية
إل ��ى أن «ال� �ق ��رار ج ��اء ب �ن� ً
ات �خ��ذت �ه��ا ل �ج �ن��ة س��داس �ي��ة ّأل �ف �ه��ا وزي ��ر
ال�ب�ي�ئ��ة األس �ب��ق ج ��اك ج ��وخ ��ادري ��ان ع��ام
 ،1991وهي تضم إلى املحافظ ممثلني عن
وزارة البيئة ،ومثلهم عن الشركة ،إضافة
يمثل األه��ال��ي ،وكنت
إل��ى عضو س��ادس ّ

أن��ا شخصيًا ،وق��د راج �ع��ت وزي ��ر البيئة
السابق محمد رحال ،فأكد لي أن القرار ال
يزال نافذًا ،ولم ُيلغه أحد».
وأوض��ح الرجل أن الشركة «ماطلت منذ
ذلك الحني في تطبيق القرار ،بحجة أنه
مهال
ال ه�ن�غ��ارات لديها ،وبقيت تطلب
ً
إدارية حتى نفاد الستوك املوجود لديها،
إلى أن شرعت ،أخيرًا ،في إضافة كميات
من هذه املادة إلى املكان ،ما دفعني إلى
االت �ص��ال بالشركة إلب�لاغ�ه��ا رفضنا ما
�ردت ع �ل� ّ�ي إح ��دى امل��وظ�ف��ات
ت �ق��وم ب ��ه ،ف� � ّ
بأنه ال علم لها باألمر ،وستبلغ اإلدارة
به!».

مادة الكلنكر بعيدة
عن شاطئ البحر بين 7
و 8أمتار

تعاطي الشركة أثار حفيظة األهالي الذين
ُي �ع� ّ�دون عريضة سترفع إل��ى املسؤولني،
م ��ن أج � ��ل م �ع��ال �ج��ة امل �ش �ك �ل��ة ،وت �ح��دي �دًا
بعدما انتشرت معلومات تفيد بأن مادة
«الكلنكر» ّ
تسبب أمراضًا سرطانية.
غير أن التطورات لم تقف عند هذا الحد،
إذ ع �م��دت ال �ش��رك��ة إل ��ى إط��ال��ة «داخ� ��ون»
ال �ف��رن ال�ق��دي��م ال ��ذي ينتج األس�م�ن��ت ،في
خ�ط��وة ت�ه��دف إل��ى إع ��ادة تشغيل ال�ف��رن

�وق��ف ن�ت�ي�ج��ة ت��زاي��د اإلق �ب ��ال على
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ّ
بحسب أبي شاهني ،إغالق الفرن ،بسبب
ع��دم وض��ع ال�ش��رك��ة «ف�لات��ر» ف��ي داخ��ون��ه
لتخفيف االنبعاثات السامة منه.
وب �ي �ن �م��ا أك � ��د أب � ��ي ش ��اه�ي�ن أن ك �ث �ي��ري��ن
ن �ص �ح��وه ب��ال �ت��وق��ف ألن ال� �ش ��رك ��ات ف��ي
شكا أق��وى من الدولة ،أص� ّ�ر على متابعة
نشاطه ،ألنه «ال يمكن أن نقبل أن يمتطي
ه � ��ذا األخ� �ط� �ب ��وط ال �ص �ن ��اع ��ي ظ �ه ��ورن ��ا،
وي� � �ل � � ّ�وث أرض � �ن� ��ا وس � �م� ��اء ن� ��ا وم �ي��اه �ن��ا
وهواءنا ونصمت».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ن�ف��ى امل��دي��ر اإلداري لشركة
الترابة الوطنية روجيه حداد ،في اتصال
م��ع «األخ� �ب ��ار» ،ه ��ذه االت �ه��ام��ات ،م�ش��ددًا
على أن الشركة «تحاول منذ فترة طويلة
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص م ��ن ال�ت�ن�ظ�ي��م
امل� ��دن� ��ي إلق� ��ام� ��ة ه� �ن� �غ ��ارات ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
لتغليف الكلنكر وغ�ي��ره م��ن الستوكات،
لكن الروتني اإلداري وتصنيف األراضي
ّ
يؤخراننا ،مع أن األرض التي نضع فيها
ّ
ال�س�ت��وك ت��اب�ع��ة ل �ن��ا» .وأوض ��ح أن «م��ادة
الكلنكر بعيدة عن شاطئ البحر بني  7و8
أمتار .وهذه بضاعة ثمنها أموال ،فكيف
نرميها ف��ي ال�ب�ح��ر؟» .وفيما ش��دد ح��داد
على «جديتنا في التعاطي مع البيئة»،
نفى وج��ود ف��رن ق��دي��م ف��ي ال�ش��رك��ة ينتج
األسمنت ،ألن «كل األفران حديثة ،ويوجد
أكثر من فيلتر يعمل وليس فيلترًا واحدًا،
ويمكن القول إن الوضع البيئي اليوم في
ّ
مما كان عليه قبل  5سنوات».
شكا أفضل ّ
وع��ن وض��ع كميات إض��اف�ي��ة م��ن «ستوك
الكلنكر» ف��ي امل �ك��ان ،ب� ّ�رر ح��داد ذل��ك ب��أن
«الستوك القديم ساعدنا في رفع إنتاجنا
وال �ح��ؤول دون ارت �ف��اع أس�ع��ار األسمنت
ف ��ي ال �س ��وق امل �ح �ل �ي��ة ب �ع��د ت ��زاي ��د ال�ط�ل��ب
عليه ،لكن هذا الستوك قارب على النفاد،
فعملنا على زيادته».

تقرير

ّ
جبالة فريد الخازن في ذوق مصبح رغم أنف أهلها
في بيتنا ّ
جبالة .هذه
هي حال أهالي ّمنطقة ذوق
مصبح ،بعدما حل معمل
الباطون الجاهز «الجبالة»،
فريد هيكل
للنائب السابق ً
الخازن ضيفًا ثقيال في
مخالف
وبنحو
ديارهم،
ٍ
ٍ
للقانون
نانسي رزوق
«أه��ال��ي ذوق م�ص�ب��ح ي�ن�ت�ظ��رون ب�ف��ارغ
الصبر انتخابات عام « .»2013سنعارض
وج� � ��ود ج �ب��ال��ة ف ��ي ق �ل��ب ب �ل��دت �ن��ا ب �ق��وة
الحق وبحق ال �ق��وة»« .الجبالة ف��ي قلب
ذوق م�ص�ب��ح :س��رط��ان ب�ي�ئ��ي وع�م��ران��ي
ّ
واقتصادي»« .ذوق مصبح شكا ثانية؟
لن نقبل وسنقاوم».
م �ن��ذ ف �ت��رة ،ت �غ �ي��رت الف �ت��ات االس�ت�ق�ب��ال
ع�ن��د م��دخ��ل ب�ل��دة ذوق م�ص�ب��ح ،وداخ��ل
شوارعها .انقلبت من الفتات ّ
مرحبة إلى
ّ
وتتوعد.
أخرى تعلن العصيان
ت� ّ
�وع ��د ب��إس �ق��اط ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ف��ري��د
هيكل ال �خ��ازن ...م�ج��ددًا ف��ي االنتخابات
امل �ق �ب �ل��ة ،اع �ت��راض��ًا ع �ل��ى م �ش��روع معمل
ال � �ب� ��اط� ��ون ال� �ج ��اه ��ز «ال � �ج � �ب� ��ال� ��ة» ،ع�ل��ى
إح��دى األراض��ي التابعة للبلدة عقاريًا.
ل��م ي �ك��ن األه ��ال ��ي ل�ي�ص�ل��وا إل ��ى ه �ن��ا ،لو
ل ��م ي �س �ت �ش �ع��روا األخ � �ط� ��ار امل �ت��أت �ي��ة م��ن
ق ��رار ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ال �ق��اض��ي ب��إن�ش��اء
م�ع�م��ل ف��ي منطقة مصنفة للصناعات
«غير املزعجة وغير امل�ض� ّ�رة» .ليس هذا

ف �ح �س��ب ،ف��ال��رج��ل خ ��ال ��ف ال� �ق ��ان ��ون ف��ي
ك�ي�ف�ي��ة االس �ت �ح �ص��ال ع�ل��ى ال�ت��راخ�ي��ص.
وب� �ح� �س ��ب األه � ��ال � ��ي وال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن ف��ي
البلدية ،استحصل على رخصة إنشاء
من وزارة الصناعة للشروع في تشييد
امل� �ع� �م ��ل« ،ع �ل �م ��ًا ب � ��أن امل� �ط� �ل ��وب م� ��ن أي
مؤسسة صناعية الحصول على رخصة
إنشاء ومن ثم رخصة بناء ليكتمل ملف
ال �ت��رخ �ي��ص ل� �ه ��ا» .وي �ف �ت��رض ب ��ه ك��ذل��ك
الحصول على رخصة بناء من البلدية،
وهو ما لم يحدث ،ألنه يبني على أرض
تابعة لها .فالبلدية معترضة على امللف
ألسباب منها «تصنيف املنطقة التي ال
ي��رد فيها أي ذك��ر إلم�ك��ان إن�ش��اء معامل
ب ��اط ��ون ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ت �ع ��رض ال �ط��ري��ق
امل��ؤدي��ة إل��ى ال�ج�ب��ال��ة للتحفير املستمر
نتيجة ثقل اآلليات املستعملة في أعمال
الجبل».
اع �ت��رض رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة ش��رب��ل م��رع��ب،
على املشروع شبه املكتمل ،وكذلك فعل
مالكو وشاغلو األبنية امل�ج��اورة لعقار
ال�ج�ب��ال��ة ،ف��دع�م��وا ق��رار ال��رف��ض .غير أن
االع � �ت� ��راض ل ��م ي �ل��غ امل � �ش� ��روع؛ إذ أك�م��ل
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ال� �ب� �ن ��اء ،م ��ا اس �ت��دع��ى
ت�ص�ع�ي�دًا مل��وق��ف األه��ال��ي ال��ذي��ن ه ��ددوا
ب��ال �ل �ج��وء إل� ��ى اع �ت �ص ��ام م �ف �ت��وح ح�ت��ى
ت �ح �ق �ي��ق م �ط��ال �ب �ه��م .ورغ� � ��م أن م�ج�ل��س
ش� ��ورى ال ��دول ��ة أص� ��در ق � ��رارًا م �ن��ذ نحو
شهر ـــــ شارف على نهايته ـــــ يفرض منع
ّ ً
العمل في بناء املجبل ملدة شهر ،معلال
ال�س�ب��ب ب �ض ��رورة اس�ت�ك�م��ال امل �ل��ف عبر
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات وامل�س�ت�ن��دات
ال�خ��اص��ة ب��ه م��ن غ��رف��ة ال�ص�ن��اع��ة ،إال أن
ال�ق��رار ل��م يشف غليل األه��ال��ي .فبحسب
ال��دك�ت��ور ي��وس��ف ك�م��ال ال�ح��اج ،املتحدث
باسم الحركة الشعبية املناهضة إلنشاء

ال �ج �ب��ال��ة« ،ي �ط��ال��ب أه��ال��ي ذوق مصبح
ب ��إب � �ط ��ال رخ � �ص� ��ة اإلن� � �ش � ��اء امل �م �ن��وح��ة
لجبالة «إلكا» ـــــ مؤسسة رشيد الخازن،
مشددين على طلب وقف التنفيذ بسبب
امل �خ��ال �ف��ات ال �ف��ادح��ة» .وق ��د ذك ��ر ال�ح��اج
أن ه �ن��اك ع ��ددًا م��ن ع�ل�ام��ات االس�ت�ف�ه��ام
ُ
تطرح حول الطريقة التي استحصل بها
الخازن على رخصة اإلنشاء.
اح � � �ت� � ��دم� � ��ت امل � � ��واج� � � �ه � � ��ة إذًا .ان � �ق � �س ��م
املتخاصمون إل��ى فريقني :أهالي البلدة
من جهة ،وال�خ��ازن من
ورئيس بلديتها ّ
جهة ثانية .وق��د وق��ع نحو أل��ف شخص
عريضة تدعم ق��رار رفض البلدية إعطاء
الرخصة ،معللني ذلك باألضرار الفادحة
التي ستلحق بمحيطهم في حال إنشاء
ّ
سيتلوث املحيط بالغبائر
الجبالة؛ إذ
واألوس ��اخ ،وستتعرض الطريق املؤدية

الخازن
خالف
القانون
في كيفية
اإلستحصال
على
التراخيص
(أرشيف
ــ مروان
طحطح)

إل � ��ى ال� �ج� �ب ��ال ��ة ل �ل �ت �ح �ف �ي��ر ،إض� ��اف� ��ة إل ��ى
ت�س��رب ال�س��وائ��ل امللوثة م��ن املعمل على
�ت
غ� ��رار ال �س��وائ��ل ال �ت��ي ت �س��رب��ت ف ��ي وق � ٍ
س��اب��ق م ��ن إل �ك��ا ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ج �ع �ي �ت��ا .أض ��ف إل��ى
ذل ��ك ،ستنتج ال�ج�ب��ال��ة ،بحسب الخبير
ال�ب�ي�ئ��ي وال�ج�ي��ول��وج��ي د .ول �س��ون رزق،
«نوعني من االنبعاثات :األول��ى ستتأتى
عن احتراق الفيول ،أما الثانية فستكون
ع � �ب � ��ارة ع � ��ن غ � �ب� ��ار ال� �ب� �ح ��ص وال � ��رم � ��ول
والترابة أثناء عملية َ
الج ْبل التي ستزيد
نسبة الكبريت في الجو» .أضف إلى ذلك،
«أن املنطقة ستأخذ نصيبها من األضرار
االقتصادية كانخفاض أسعار العقارات
وامل �ب��ان��ي امل�ح�ي�ط��ة وت �ل��ك امل ��وج ��ودة في
ذوق م �ص �ب��ح ع �م��وم��ًا ب�ن�س�ب��ة  %30في
تقدير أولي» .ثمة نقطة سيئة أخرى ،هي
نسبة التكاليف الباهظة التي ستترتب

ع �ل ��ى ال �ب �ل ��دي ��ة ج� � ��راء أع � �م� ��ال ال �ص �ي��ان��ة
للطرقات ،حيث ستضطر إلى دفع رسوم
إضافية لتمويل مصالح فرد واحد .لكل
ه��ذه األس�ب��اب ،عقد األه��ال��ي مساء أمس
م ��ؤت �م �رًا ص �ح��اف �ي��ًا ف ��ي م� �س ��رح ك�ن�ي�س��ة
ال��وردي��ة ،تخللته م��داخ�لات م��ن محامي
البلدية جاك عقيقي والخبير البيئي د.
ولسون رزق والدكتور يوسف الحاج.
ي��ذك��ر أن ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ف��ري��د هيكل
الخازن ك��ان قد ص� ّ�رح في لقاء صحافي
عقده في منزله في القليعات يوم األحد
ف��ي  14آب امل ��اض ��ي ،ت �س��اءل خ�لال��ه عن
أس �ب��اب م�ن�ع��ه ف��ي ال��وق��ت «ال � ��ذي تعمل
فيه محافر الرمل في مناطق أخ��رى من
لبنان ،وفي كسروان وحدها يمنع عليها
أن تعمل» ،مستنكرًا «دور القوى األمنية
التي ال تتجرأ إال على كسروان».

