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مجتمع وإقتصاد

تحقيق بالتزامن مع عيد الفطر ،ستغرق قرى وبلدات جبل لبنان والعاصمة بيروت والضواحي بالنفايات المنزلية الصلبة.
الطريق الى مطمر عين درافيل مقفلة باألتربة ،والناشطون ّ
أعدوا العدة ّ
وجهزوا الخيم ،فيما تقول البلديات إنها
ستعتصم لثالثة أيام فقط .ومن المتوقع أن يصدر موقف اليوم عن النائب وليد جنبالط حول الموضوع

النفايات على الطرقات في عيد الفطر
بسام القنطار
ق ـبــل ي ــوم م ــن ال ــدع ــوة ال ـتــي وجهتها
حملة إقفال مطمر الناعمة وحملة كفى
نفايات ،للتوجه صباح يــوم الجمعة
 2015/7/17إلى مدخل «مطمر املوت»
إلق ـف ــال ــه بـشـكــل ن ـهــائــي ودائ ـ ــم ،ب ــدأت
القوى السياسية في قرى غرب عاليه
ت ــدرس سـقــف ه ــذا ال ـت ـحــرك ،ال ــذي من
املتوقع أن ّ
يحول حاويات النفايات في
بيروت وجبل لبنان الى مرتع ألكوام
ضـخـمــة م ــن ال ـن ـفــايــات بــال ـتــزامــن مع
حلول عيد الفطر .وفي وقت سعى فيه
وزي ــر الــزراعــة أك ــرم شهيب الــى إقناع
املعتصمني بتأجيل تحركهم الى يوم
االثنني املقبل تفاديًا لتنغيص فرحة
العيد على اللبنانيني ،أصـ ّـر املجتمع
امل ـح ـلــي ع ـلــى مــوق ـفــه ب ــإق ـف ــال املـطـمــر
ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ،وذلـ ــك ل ـت ـعــذر حـصــول
إجماع على تأجيل موعد االعتصام،
وال ــرف ــض ال ـقــاطــع م ــن ق ـبــل الـبـلــديــات
وال ـج ـم ـع ـي ــات االه ـل ـي ــة ل ـل ـخ ـطــة ال ـتــي
طرحها وزيــر البيئة محمد املشنوق،
وتقضي بتمديد العمل باملطمر لفترة
ان ـت ـقــال ـيــة تـمـتــد ح ـتــى أواخـ ـ ــر كــانــون
الثاني  ،٢٠١٦على أن يستقبل املطمر
ً
 ٦٠٠طن من النفايات يوميًا بــدال من
استقباله  ٣٠٠٠طن.
«ال داعي لتحفيز الناس على املشاركة
فــي االع ـت ـصــام» ،يـقــول رئـيــس رابـطــة
أبناء الحكمة وليد الشعار« .الروائح
الـكــريـهــة الـتــي انـتـشــرت بشكل واســع
هذا االسبوع وصلت أمس إلى عرمون
وال ـ ـشـ ــوي ـ ـفـ ــات وع ـ ـ ــن عـ ـ ـن ـ ــوب ،وه ــي
أكـبــر محفز لحسم الـنــاس خياراتهم
بــامل ـشــاركــة ف ــي ه ــذا االع ـت ـصــام ال ــذي
يجمع الــداعــن الـيــه على رفضهم أي
ت ـف ــاوض ع ـلــى م ـســألــة ف ـتــح ال ـطــريــق،
قبل إعالن الحكومة أن مطمر الناعمة
ـ ـ عــن دراف ـيــل قــد أقـفــل بشكل نهائي،
ولن يستقبل أي شاحنة نفايات بعد
اليوم.
أج ـ ــود ال ـع ـي ــاش ،ال ـن ــاش ــط ف ــي حملة
إق ـف ــال مـطـمــر الـنــاعـمــة ـ ـ ع ــن دراف ـيــل
أك ـ ــد فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مـ ــع «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
م ــواك ــب امل ـع ـت ـص ـمــن س ـت ـن ـط ـلــق غ ـدًا
الجمعة مــن الـقــرى املحيطة باملطمر
عـنــد الـســاعــة الـتــاسـعــة صـبــاحــا ،على
أن ي ـتــم الـتـجـمــع أمـ ــام مــدخــل املـطـمــر
عند الساعة العاشرة صباحًا ،حيث
سيتم إغ ــاق الـطــريــق ونـصــب الخيم
واالعـ ـ ـ ــان أن م ـط ـمــر ال ـن ــاع ـم ــة ـ ـ ـ عــن

دراف ـيــل مغلق بشكل نهائي ال عــودة
عـنــه .ولـفــت الـعـيــاش الــى أن املشاركة
هــذه املــرة ستكون كثيفة ج ـدًا ،مؤكدًا
أن اكثر من  ٦٠شابًا وشابة من بلدة
ب ـعــورتــه س ـي ـشــاركــون ف ــي االعـتـصــام
املفتوح .ولفت العياش الــى أن حملة
إقفال مطمر الناعمة ـ عني درافـيــل ال
تــأخــذ أوامــرهــا مــن أحــد ،وهــي ليست
على تنسيق مع حملة «كفى نفايات»
الـتــي تـشــارك فيها البلديات والـقــوى
السياسية ،وبــالـتــالــي سيكون هناك
ت ـج ـم ـع ــان م ـن ـف ـص ــان فـ ــي ال ـن ــاع ـم ــة،
االول ثــابــت ال يـتــزحــزح تقيمه حملة
إقـفــال مطمر الـنــاعـمــة ،أمــا االعتصام
الثاني فال نعرف كيف سيبدأ ومتى
سينتهي وبأوامر من؟
بالعودة الــى املرحلة االنتقالية التي
تـطــرحـهــا وزارة الـبـيـئــة تـحــت عـنــوان
«الـخـطــة الــوطـنـيــة للنفايات الصلبة
املرحلة االنتقالية :من  18تموز 2015
ـ ـ  31كــانــون الـثــانــي  ،»2016يتبني أن
الــوزارة تراهن على نجاح املناقصات
خـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـت ـ ــة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ف ـ ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
الخدماتية ،وبالتالي انطالق عملها،
خـصــوصــا فــي جـبــل لـبـنــان الجنوبي
والشمالي ،لكن هذه الخطة ال تلحظ
أن م ـنــاق ـصــة بـ ـي ــروت وال ـضــاح ـي ـتــن
ال تـ ــزال ت ـ ــراوح عـنــد الـنـقـطــة الـصـفــر.
وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن ال ـط ـل ــب مـ ــن مـجـلــس
االنماء واالعمار إطالق مناقصة ثالثة
ملنطقة ب ـيــروت وضــوا ّحـيـهــا ونـجــاح
ه ـ ـ ــذه املـ ـن ــاقـ ـص ــة وف ـ ـ ـ ــض ع ــروضـ ـه ــا
والتلزيم والتجهيز وانطالق االعمال،
ت ـح ـت ــاج ال ـ ــى م ـه ـلــة ت ـم ـتــد ألكـ ـث ــر مــن
ستة أشـهــر ،وإن أي مرحلة انتقالية
س ـ ــواء ارتـ ـك ــزت ع ـلــى ط ـمــر ال ـن ـفــايــات
فــي مـطـمــر الـنــاعـمــة ـ ـ عــن دراف ـي ــل أو
أي منطقة اخ ــرى ،يجب أن تــراعــي أن
 ١٨٠٠طن يوميًا من النفايات ناتجة
من بيروت والضواحي سوف تحتاج
الى ما ال يقل عن تسعة اشهر كمرحلة
انتقالية قبل انطالق العمل في املواقع
الجديدة.
رئيس بلدية عبيه ـ عني درافيل غسان
حمزة أكد لـ»األخبار» أن قرار بلديات
املنطقة يقضي باالعتصام ملدة ثالثة
اي ــام تـبــدأ ي ــوم الجمعة وتنتهي يــوم
االحـ ـ ــد ،وأن ـ ــه ع ـلــى ضـ ــوء ن ـتــائــج هــذا
االعـ ـتـ ـص ــام وال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ــذي سـتـتـخــذه
الحكومة بداية االسبوع سوف يتقرر
مصير االعتصام .ولفت حمزة الى أن
البلديات ترفض رفضًا قاطعًا اقتراح

يتوقع صدور
موقف عن النائب
وليد جنبالط
اليوم بعد لقائه
وزير البيئة (مروان
بو حيدر)

قرار بلديات المنطقة يقضي
باالعتصام لمدة ثالثة أيام فقط
الوزير محمد املشنوق بطمر  ٦٠٠طن
من النفايات يوميًا في مطمر الناعمة
ـ ـ عــن دراف ـي ــل ،ل ـعــدة أس ـب ــاب ،أبــرزهــا
أن ه ــذا االق ـت ــراح يمكن أن يستمر ملا
ب ـعــد املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،وأن يتخذ
قـ ـ ــرار ب ـت ـحــويــل م ـط ـمــر ال ـن ــاع ـم ــة ال ــى
موقع دائــم للمنطقة الخدماتية التي
تضم الـشــوف وعاليه وبعبدا مــا عدا
الضواحي ،ضمن املناقصات الجديدة،
وم ــا يستتبع ذل ــك مــن تسليم املطمر
للمتعهد الجديد وتمديد عمله لفترة
إضافية تمتد لعشر سنوات أو أكثر،
وه ــو أم ــر مــرفــوض مــن قبلنا .وشكك
حمزة في قبول البلديات التي توجد

فيها مكبات عشوائية مثل برج حمود
وحـبــالــن وس ــرار وزح ـلــة وغـيــرهــا أن
تستقبل النفايات الـتــي تطمر حاليًا
فــي الـنــاعـمــة ،مشيرًا الــى أن أخـطــر ما
فــي املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ان ـهــا لــم تذكر
أي بند يتعلق باملعالجة ،ما يعني ان
معمل املعالجة في منطقة برج حمود
ستبقى قدرته االستيعابية  ٣٠٠طن،
وان الـنـفــايــات ستبقى تـغـلــف وتنقل
وتدفن كما هي الى أجل غير مسمى.
واصدر اللقاء الديمقراطي بيانا أعلن
فيه أمــا ان موعد  ١٧تموز هو املوعد
النهائي إلقفال املطمر وأي تمديد لن
ُيقبل ومــا سينتج عن ذلــك ال تتحمله
املنطقة وأهلها بل سياسة التسويف
وعدم الحسم التي إعتمدت في األشهر
املاضية .من هذا املنطلق ،فإننا نعلن
أن منطقة الشوف واإلقليم وعاليه قد

تحملت قسطها من العبء واملسؤولية
مـنــذ ال ـعــام  ١٩٩٨وه ــي لــن تـكــون بعد
ال ـ ـيـ ــوم م ـك ـب ــا ل ـل ـن ـف ــاي ــات وال س ــاح ــة
للحسابات املالية والسمسرات التي
تقوم بها الشركات وخاصة تلك التي
تقدمت بعروضها في اللحظة األخيرة
والتي ال نقبل أن تكون املنطقة ساحة
لحساباتها الخاصة.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ان وزي ـ ــر الـبـيـئــة
محمد املشنوق سوف يلتقي بالنائب
وليد جنبالط الـيــوم ،وليس معلومًا
بـعــد املــوقــف ال ــذي سيتخذه جنبالط
بناءًا على هذا اللقاء.
تجدر االشــارة الى أنه في حال تمرير
الـتـمــديــد املـقـتــرح لطمر الـنـفــايــات في
مطمر الناعمة ـ عني درافيل فسيكون
هذا التمديد هو السابع ملطمر دفن فيه
ما يقارب  ١٨مليون طن من النفايات.

تقرير

أهالي تمنين الفوقا ينتفضون على آليات المقالع

قطع أهالي بلدة تمنين الفوقا،
أمس ،الطريق المؤدي الى مقالع الصخر،
لمدة ساعتين ،احتجاجا على األذى
والضرر اللذين تسببهما آليات المقالع
للبلدة والهلها ،مهددين بخطوات
تصعيدية بعد عيد الفطر ما لم تظهر
بوادر معالجة سريعة لهذه «األزمة»

رامح حمية
«رضـيـنــا ان يستفيدوا مــن املقالع،
ولــو بطريقة مخالفة لـلـقــانــون ،لكن
مــش عـلــى حـســاب أوالدنـ ــا وبيوتنا
وبـســاتـيـنــا وم ـص ــادر رزق ـن ــا» .بهذه
العبارة يحاول محمد الزيز ابن بلدة
تمنني الفوقا ـ غرب بعلبك ،التعبير
ع ــن اس ـت ـيــائــه وس ـخ ـطــه م ــن مشكلة
آل ـيــات امل ـقــالــع ال ـتــي تـنـقــل الـصـخــور
داخــل أحياء البلدة ،والتي «لــم يجد
ً
ل ـهــا امل ـس ــؤول ــون ح ــا م ـنــذ أك ـثــر من
ع ــام» .عـشــرات الـشــاحـنــات الضخمة
املحملة بــالـصـخــور مــن مـقــالــع جــرد
ب ـلــدة تـمـنــن ال ـفــوقــا ،تـعـبــر األح ـيــاء
ّ ً
ـدم ـ ــرة» الـبـنــى
الــداخ ـل ـيــة ل ـل ـب ـلــدة «م ـ ـ
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـل ـب ـلــدة ،م ــن جـ ـ ــدران دعــم

وقـ ـن ــوات ص ــرف ص ـح ــي ،ومـتـسـ ّـبـبــة
ب ـت ـش ـق ـقــات وت ـص ــدع ــات ف ــي جـ ــدران
امل ـن ــازل الـقــريـبــة م ــن ال ـطــرقــات الـتــي
ت ـس ـل ـك ـه ــا ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات .ال تـقـتـصــر
أض ـ ــرار شــاح ـنــات امل ـقــالــع ع ـلــى هــذا
ال ـح ــد ،وإن ـم ــا تـمـتــد ل ـت ـط ــاول مـئــات
الـ ــدون ـ ـمـ ــات مـ ــن ب ـس ــات ــن األشـ ـج ــار
املـثـمــرة عـلــى اخـتــافـهــا مــن مشمش
وك ــرز ول ــوز وج ــوز وت ـف ــاح« ،تـمــوت
االش ـج ــار نـتـيـجــة ال ـغ ـبــار املـتـصــاعــد
وبـسـبــب تــدمـيــر ال ـطــرقــات الــزراع ـيــة
الـتــي استصلحها أهلنا منذ عقود
الستعمالها من قبل أبناء البلدة في
الوصول إلى أرزاقهم» كما يقول علي
محمد ناصر لـ»األخبار».
أكـثــر مــن  18مقلعًا للصخر تنتشر
ف ــي جـ ـ ــرود ت ـم ـنــن الـ ـف ــوق ــا ،وتـعـمــل

آل ـي ــات ضـخـمــة عـلــى تـفـجـيــر ونـبــش
الصخور في جــرود البلدة ،ويجري
ن ـق ـل ـهــا ب ــال ـش ــاح ـن ــات ع ـب ــر ط ــرق ــات
ال ـب ـلــدة الــزراع ـيــة (ف ــي أعــالــي تمنني
الفوقا) ،ومنها إلى طرقاتها الفرعية
ً
الداخلية وصوال حتى الطريق العام.
يـشـكــك الـكـثـيــر م ــن اب ـن ــاء تـمـنــن في
أن جـمـيــع امل ـقــالــع ت ـقــع ف ــي مـلـكـيــات
خــاصــة ،الفـتــن الــى ان هـنــاك الكثير
من املقالع «تلتهم» مشاعات البلدة.
طـ ـ ـ ــوال الـ ـفـ ـت ــرة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،مـ ــا ان ـف ــك
االه ـ ــال ـ ــي ي ــرسـ ـل ــون شـ ـك ــاواه ــم ال ــى
الجهات املعنية ،سواء لبلدية تمنني
الفوقا أو األجهزة األمنية أو محافظ
بعلبك ـ الهرمل ،وبقيت األمــور على
حالها دون ان تلقى هــذه الشكاوى
ردا ،ب ــال ــرغ ــم م ــن امل ـع ــان ــاة الـيــومـيــة

لــأهــالــي وال ـخ ــاف ــات ال ـيــوم ـيــة بني
أبناء البلدة الواحدة.
ل ــم ي ـت ــوان يــوســف قــاســم أح ــد أب ـنــاء
بـلــدة تمنني الـفــوقــا ،وامل ـجــاور منزله
لـ ـلـ ـط ــري ــق ال ـ ـ ـ ــذي ت ـس ـل ـك ــه ش ــاحـ ـن ــات
امل ـقــالــع ،عــن الـتـقــدم بـشـكــوى ملحافظ
ب ـع ـل ـبــك ـ الـ ـه ــرم ــل م ـن ــذ س ـن ــة بـسـبــب
التشققات والتصدعات التي أصابت
مـنــزلــه وم ـنــازل جـيــرانــه ،أتبعها منذ
ايـ ـ ــام ب ـش ـك ــوى ج ــدي ــدة وف ـ ــق م ــا ق ــال
لـ»األخبار» ،وأرفقها بعريضة موقعة
م ــن غــال ـب ـيــة أبـ ـن ــاء ال ـب ـل ــدة يـطــالـبــون
فيها «بــرفــع األذى والـضــرر عــن أبناء
تمنني الفوقا ،واإليـعــاز إلــى األجهزة
املختصة العمل على معالجة مشكلة
آلـ ـي ــات امل ـق ــال ــع مل ــا ف ــي ذلـ ــك م ــن ضــرر
كبير على السالمة الخاصة والعامة»،

