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مجتمع وإقتصاد

دعت
المجموعات
الى تظاهرة
نهار الخميس
المقبل في
ساحة الشهداء
(هيثم
الموسوي)

على خلفية اجتماع الحركة البيئية
م ــع شـهـيــب ول ـج ـن ـتــه ومـ ــا ن ـتــج مـنــه،
وخاصة بعدما حصل لغط عن مهمة
ّ
وفد الحركة البيئية الذي يؤكد الحراك
ان ــه ج ــرى تفويضه مناقشة الجانب
ّ
ال ـت ـق ـنــي فـ ـق ــط ،وه ـ ــو م ــا ع ـ ــاد وأكـ ـ ــده
أمــس ل ـ «األخ ـبــار» الناشط فــي حملة
«طلعت ريحتكم» وديع األسمر قائال
إن «الـحــركــة جــرى تفويضها بعرض
ال ـخ ـطــة واالس ـت ـم ــاع ال ــى املــاح ـظــات
عليها وإعطاء مالحظاتها على خطة
ش ـه ـيــب ،ون ـق ــل هـ ــذه امل ـن ــاق ـش ــات الــى
الحراك التخاذ القرار».
خــاصــة هــذه النقاشات عـ ّـبــرت عنها
مـجـمــوعــات ال ـحــراك أم ــس فــي مؤتمر
ّ
صحافي ،أكــدت فيه ان الحراك «ليس
من يقف عقبة بوجه إزالة النفايات»،
وأن ال ـف ـش ــل الـ ــذريـ ــع ل ـل ــدول ــة ه ــو مــا
أوص ـل ـنــا إل ــى ه ــذا الــوضــع وبــالـتــالــي
ال ث ـقــة ب ــوع ــود ش ـه ـيــب ،إن ـم ــا الـعـمــل
ّ
الجدي يتطلب إقرار مراسيم واضحة.
وعليه أعلنت مجموعة مطالب هي:
ت ـحــويــل ام ـ ــوال ال ـب ـلــديــات املـسـتـحـقــة
فـ ــورا وم ــن دون اي اق ـت ـط ــاع ،ووق ــف
ج ـم ـيــع عـ ـق ــود س ــوك ـل ــن واسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـق ــدرات التقنية والـبـشــريــة للشركة
لضمانة استمرارية املرفق العام حتى
ايـجــاد البديل مــن خــال اع ــان فــوري
مل ـن ــاق ـص ــات شـ ـف ــاف ــة .ك ــذل ــك الـ ـش ــروع
فــورا بتنفيذ الخطة املستدامة وعدم
انتظار انتهاء فترة الخطة املرحلية،
اعـتـمــاد سـيــاســات ال ـفــرز مــن املـصــدر،
التخفيف واالسترداد من اليوم االول
وان كان التطبيق تدريجيا وتشغيل
م ـع ــام ــل ال ـ ـفـ ــرز ف ـ ـ ـ ــورا ،وضـ ـ ــع جـ ــدول
زمني مفصل وشفاف الليات التنفيذ
واملراقبة وارفاقه باملرسوم كي يصبح
م ـل ــزم ــا ل ـل ـح ـكــومــة ك ـك ــل .إض ــاف ــة ال ــى
محاسبة جميع املـتــورطــن بالفساد
خ ـ ــال ال ـع ـش ــري ــن س ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة ،اذ
ال ي ـع ـق ــل االع ـ ـت ـ ــراف ب ـع ـش ــري ــن سـنــة
ف ـس ــاد م ــن دون أي مـ ـب ــادرة ،تـحــديــد
اط ــار ومـعــايـيــر واض ـحــة الدارة ملف
النفايات مــن قبل الـبـلــديــات ،التخلي
عــن سـيــاســات الـطـمــر واع ـت ـمــاد خطة

متكاملة تلحظ بوضوح ان الطمر هو
اخــر الـحـلــول ،كــف يــد مجلس االنـمــاء
واالعـمــار عن تنفيذ ومراقبة الخطة،
واعادة هذا الدور الى مكانه الطبيعي
فــي وزارة الـبـيـئــة ،بـعــد اقــالــة الــوزيــر.
والتعهد باحالة جميع مــن استخدم
ال ـع ـنــف ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن ال ـع ــزل الــى
القضاء وتوقيف املسؤولني عن العمل
حتى استكمال التحقيقات.
نـ ـق ــاط بـ ـ ـ ــارزة أع ـل ـن ـت ـه ــا م ـج ـمــوعــات
الـحــراك فــي إطــار إيـضــاح موقفها من
امل ـ ـشـ ــاورات ال ـت ــي جـ ــرت ب ــن ال ـحــركــة
ّ
البيئية وشهيب اذ أكدت على موقفها
«املبدئي الداعم الي حل يضمن احترام
ال ـب ـي ـئــة وصـ ـح ــة االهـ ــالـ ــي وال ـص ــال ــح
الـعــام» ،وأعلنت «وقوفها وراء لجنة
اقفال مطمر الناعمة واهالي املناطق

الدولة اتخذت
قرارها بفتح المطمر ولو
باستخدام العنف
املـعـنـيــة م ـبــاشــرة بـقـضــايــا امل ـطــامــر».
ّ
كــذلــك أعـلـنــت أن مــن ضـمــن مطالبها
«ال ـ ـش ـ ــروع ف ـ ـ ــورًا فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـطــة
املستدامة وعــدم انتظار انتهاء فترة
الخطة املرحلية».
هـ ــذا ي ـع ـنــي ان امل ـج ـم ــوع ــات واف ـق ــت
ضـمـنـيــا ع ـلــى خ ـطــة ش ـه ـيــب بـشــرط
إقـ ــرار مــراسـيــم واض ـحــة فــي مجلس
ال ـ ــوزراء .يـقــول ودي ــع األس ـمــر «ليس
ل ــديـ ـن ــا م ــاحـ ـظ ــات ج ــوه ــري ــة عـلــى
املــرحـلــة املستدامة فــي خطة شهيب
ّ
إن ـمــا مــاحـظـتـنــا االســاس ـيــة ه ــي أن
شـهـيــب وض ــع خـطــة عـلــى مرحلتني
ومـ ــرر ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء املــرحـلــة
امل ـ ــؤقـ ـ ـت ـ ــة ف ـ ـقـ ــط مـ ـ ــن دون اي ذكـ ــر
للمرحلة املـسـتــدامــة» ،لـكــن م ــاذا عن
م ــوق ــف ال ـ ـحـ ــراك م ــن ف ـت ــح امل ـط ــام ــر؟
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ّ
ي ـ ـقـ ــول األسـ ـ ـم ـ ــر إن «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراك ضــد
سـيــاســة املـطــامــر إنـمــا املــوافـقــة على
فـتــح املـطـمــر لسبعة اي ــام تـعــود إلــى
أهالي الناعمة وكذلك األمر بالنسبة
إل ــى مـطـمــر سـ ــرار لـكـنـنــا ل ــن نسمح
للحكومة بأن تبتز األهالي» .وهو ما
يــؤكــده الناشط فــي مجموعة «بدنا
نـحــاســب» أي ـمــن م ــروة ال ــذي أضــاف
أنــه «إذا واف ــق األهــالــي على املطامر
تصبح مهمة ال ـح ــراك دع ــم األهــالــي
عبر اشتراط وجود مراسيم واضحة
تـحــدد سقفا زمـنـيــا صــارمــا وآلـيــات
واضـحــة مــع مراقبة شــديــدة مــن قبل
الحراك للتنفيذ».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـشـ ــرح رئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـي ــار
الـنـقــابــي املـسـتـقــل حـنــا غــريــب موقف
مجموعات الـحــراك مــن النقاش الــذي
جرى خالل األيام املاضية ،إذ إن خطة
الحراك البديلة تقوم على ثالثة أسس:
ً
أوال ت ـش ـغ ـيــل م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز ب ـكــامــل
ط ــاق ـت ـه ــا مـ ــا ي ـع ـن ــي رفـ ـ ــض س ـيــاســة
املطامر واقتصار الطمر على العوادم
وه ــو أم ــر يمكن أن يـبــدأ ف ــورًا .ثانيًا،
تـحــويــل أمـ ــوال ال ـب ـلــديــات املستحقة،
وأخيرًا الفرز من املصدر .يقول غريب
ّ
إن «امل ـس ــأل ــة لـيـســت ف ــي ف ـتــح املـطـمــر
لسبعة اي ــام أو ع ــدم فتحه إنـمــا هــذه
النقاط الثالث تمثل اساس الخطة من
أج ــل ال ــوص ــول ال ــى ال ـهــدف األســاســي
وهــو مكافحة الـفـســاد فــي هــذا امللف.
إذا وافقت الحكومة على هذه النقاط
ي ـكــون ال ـح ــراك ق ــد ح ـقــق ان ـج ــازًا عبر
ضرب حلقة الفساد التي تحصل في
سوكلني عبر ايقاف عقودها وبالتالي
كـســر مـنـظــومــة الـفـســاد الـقــائـمــة على
ســوكـلــن ومـجـلــس االن ـم ــاء واالع ـمــار
وحيتان املال».
هـ ـك ــذا ،اع ـل ـن ــت امل ـج ـم ــوع ــات ان ال ــرد
على السلطة سيكون نهار الخميس
املقبل في  8تشرين األول عند الساعة
الـســادســة م ـسـ ً
ـاء فــي ســاحــة الـشـهــداء
بــالـتــزامــن مــع انـعـقــاد طــاولــة ال ـحــوار
عبر تظاهرة مركزية حاشدة على أن
تشهد األيام املقبلة تحركات مفاجئة
للمجموعات.

تقرير

لو تتواضع وزارة الطاقة
ً
 ،1970مـتـجــاهــا ع ـشــرات ال ــدراس ــات
ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي أدت ال ـ ــى الـنـتـيـجــة
نـفـسـهــاّ .
رد ن ـظ ــاري ــان ع ـلــى الـتـقــريــر
ال ـع ـل ـمــي ب ــات ـه ــام ــات س ـيــاس ـيــة ع ــزز
ّ
زميلتها
موقف «البيئة» التي ذكــرت
ّ
«الطاقة» بــأن األخـيــرة هي من تبنت
التقرير االستشاري حني أرسلته إلى
«البيئة» إلب ــداء ال ــرأي فـيــه ،وهــي من
وضـعــت دفـتــر ال ـشــروط لالستشاري
ّ
ولزمته العمل.
ميدانيًا ،تبحث عــدة جمعيات بيئية
وزراعـ ـ ـي ـ ــة كـ ـس ــروانـ ـي ــة مـ ــع امل ـج ــال ــس
ال ـب ـل ــدي ــة ون ــاشـ ـط ــن إم ـ ـكـ ــان تـنـظـيــم
ت ـ ـحـ ــركـ ــات مـ ـي ــدانـ ـي ــة ل ـل ـض ـغ ــط ع ـلــى
الــوزارات املعنية لوقف املشروع ،أقله
ريـثـمــا تـقــدم دراسـ ــات علمية مــوثــوق
ب ـه ــا ت ـس ـم ــح ب ــإتـ ـم ــام ــه ،ف ـي ـم ــا بـ ــدأت
تــرت ـفــع أص ـ ــوات م ـعــارضــة لـلـمـشــروع
داخـ ــل الــره ـبــان ـيــة ال ـب ـلــديــة املــارون ـيــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـت ــي ي ـت ـبــع ل ـهــا ديـ ــر مــار
سركيس وبــاخــوس فــي قرطبا ،الــذي
ي ـم ـل ــك الـ ـ ـج ـ ــزء األكـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــن امل ـس ــاح ــة
املـخـصـصــة لـلـســد وشـبـكــاتــه .وكــانــت
الرهبنة قد سهلت ،مع وقف الكرسي
البطريركي ،استمالك حوالى  600ألف
متر مربع (بحسب لوائح االستمالك)
مــن أراضـيـهــا ،وإنـشــاء الـســد مــن دون
االط ـ ــاع ع ـلــى دراسـ ـ ــات املـ ـش ــروع أو
االستماع الى رأي الناشطني البيئيني
ورؤسـ ــاء املـجــالــس الـبـلــديــة امل ـجــاورة
(نـ ـه ــر إب ــراهـ ـي ــم ويـ ـحـ ـش ــوش) ال ــذي ــن
ي ــرف ـض ــون امل ـ ـشـ ــروع إلل ـح ــاق ــه ض ــررًا
كبيرًا بنحو  100مليون متر مربع من
األراضي الزراعية واألحراج ،وتهديده
نهر أدونيس بالجفاف.

إي ـجــاب ـيــات ال ـســد وسـلـبـيــاتــه تـحـ ّـولــت
م ـ ــادة ال ـن ـق ــاش األس ــاس ـي ــة لـفـعــالـيــات
كـ ـس ــروان وج ـب ـيــل ونـ ـ ــواب املـنـطـقـتــن
ووزرائ ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن آالف
ّ
ال ـن ــاخ ـب ــن ي ـع ـي ـش ــون ف ــي ظ ـ ــل ال ـس ــد،
وآالف ــا آخــريــن يعتاشون مــن األراضــي
الزراعية واألحراج املحيطة به ،إضافة
إلى نشوء عشرات املشاريع السياحية
عـلــى ط ــول ال ـطــريــق م ــن نـهــر إبــراهـيــم
إلــى «الجنة» ،لكن ال أحــد يملك جوابًا
شافيًا.
ورغـ ـ ـ ــم أن «صـ ـ ــوفـ ـ ــة» وزيـ ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــة
«حمراء» هذه األيــام في عيون معظم
الناشطني البيئيني ،تقتضي األمانة
االش ـ ـ ــارة الـ ــى أن امل ـش ـن ــوق «ي ـقــاتــل»
وحـيـدًا فــي هــذا املـلــف .فرئيس لجنة
األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة والـ ـط ــاق ــة وال ـن ـقــل
الـنـيــابـيــة مـحـمــد قـبــانــي ســايــر شهر
العسل العوني ـ الحريري وماطل في
إرسال توصية لجنته بوقف األعمال
ً
إلى رئاسة مجلس الوزراء ،فضال عن
أن الـسـ ّـد يفيد تـيــار املستقبل بطرق
ً
عــدة ،فهو أوال يؤمن املـيــاه لبيروت،
وضـ ـ ـ ــرره ،ث ــان ـي ــا ،ب ـع ـيــد ع ــن مـنــاطــق
ن ـف ــوذه ،ويـتـيــح ل ــه ،ثــال ـثــا ،الـحـصــول
عـلــى س ــدود مـقــابــل دعـمــه هــذا الـســد،
ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن أن غ ــالـ ـبـ ـي ــة املـ ـق ــاول ــن
واملتعهدين املستفيدين من املشروع
يـ ــدورون فــي فـلــك الـتـيــار األزرق .أمــا
وزي ــر الـثـقــافــة رون ــي عــريـجــي فيقف
ّ
فــي مــوقــع ح ــرج :اطـلــع على التقارير
فــي شــأن تهديد اإلرث الثقافي لنهر
إب ــراهـ ـي ــم (أو أدونـ ـ ـي ـ ــس) ،ل ـك ـن ــه ،فــي
ّ
السد
الوقت نفسه ،يــدرك أهمية هــذا
للتكتل الذي ينتمي اليه.

غسان سعود
ال ـســد أك ـثــر م ــن بـحـيــرة اصـطـنــاعـيــة
ت ـس ـت ـخــدم ف ــي ّ
ري بـضـعــة بـســاتــن،
أو خ ــزان مـيــاه لبضع ق ــرى .زراع ـيــا،
ي ـف ـتــرض بــال ـســد أن ي ـكــون الـخـطــوة
األولى إلعادة هيكلة القطاع الزراعي
فـ ــي كـ ــل امل ـن ـط ـق ــة امل ـح ـي ـط ــة بـ ـ ــه ،مــن
إعــادة تأهيل قنوات الري بما يخدم
ّ
ويسهل عملهم ،إلى تبديل
املزارعني
األشجار كزراعة الـ»ليتشي» واملنغا
والغوافة والحمضيات وال ــورد بدل
ال ـت ـف ــاح وال ـ ـ ـ ــدراق وال ــزيـ ـت ــون ،عـلـمــا
بـ ــأن م ـئ ــات مـ ـ ــزارع األسـ ـم ــاك وال ـبــط
وال ـ ـض ـ ـفـ ــادع ت ـح ـي ــط ب ــالـ ـس ــدود فــي
مـخـتـلــف أص ـق ــاع ال ـعــالــم .خــدمــاتـيــا،
يـ ـمـ ـث ــل ال ـ ـسـ ــد فـ ــرصـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ل ـحــل
أزمـ ــة ان ـق ـطــاع امل ـي ــاه ال ـت ــي تعانيها
بـيــروت ومعظم الـبـلــدات الساحلية.
وإن ـمــائ ـيــا ،ه ــو إحـ ــدى أبـ ــرز وســائــل
ت ــول ـي ــد الـ ـكـ ـه ــرب ــاء .أم ـ ــا األه ـ ـ ــم فـهــو
ف ـت ـحــه آف ــاق ــا اس ـت ـث ـمــاريــة سـيــاحـيــة
لـلـمـنــاطــق ال ـنــائ ـيــة امل ـه ـم ـلــة .ويـمـكــن
اعتبار بحيرتي القرعون وبنشعي
نموذجني صغيرين عما يمكن ضفة
السد أن تكون عليه في حال املوازنة
ب ــن غــايـتـيــه الـخــدمــاتـيــة والــزراع ـيــة
وغـ ــايـ ــات امل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـس ـيــاح ـيــة.
ب ـح ـي ــرة س ـي ـف ــان ،وهـ ــي أش ـب ــه بـســد
ضـخــم ،حـ ّـولــت أرمـيـنـيــا إل ــى واح ــدة
من أبرز النقاط السياحية في العالم
بحكم حــج مـئــات اآلالف فــي األع ــوام
القليلة املاضية لتمضية بضعة أيام
ف ــي مـيــاهـهــا صـيـفــا وفـ ــوق جليدها
شتاء.

فــي هــذا الـسـيــاق ،ال بـ ّـد مــن تــواضــع
ً
وزارة الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ق ـ ـل ـ ـيـ ــا وت ـغ ـي ـي ــر
أسلوبها وأدواتها في شرح أهمية
الـ ـس ــدود .ال ي ـجــوز اس ـت ـمــرارهــا في
ت ــرداد الـعـنــاويــن العريضة نفسها،
والتشكيك فــي الخلفية السياسية
ل ـكــل م ــن يـسـتـفـســر أكـ ـث ــر .ال ب ــد مــن
تقديم دراس ــات علمية مــوثــوق بها
ت ـن ـه ــي ال ـل ـغ ــط الـ ـح ــاص ــل فـ ــي ش ــأن

ثمة مخاوف هائلة
من السد لدى مزارعي
المنطقة والمستثمرين
الكثر لضفاف النهر

خـطــر ســد جـنــة .وال بـ ّـد مــن تقديمه
كمشروع زراعي ـ خدماتي ـ إنمائي
ـ ـ س ـيــاحــي م ـت ـكــامــل .فــال ـهــدف ليس
اقتالع آالف األشجار لتخزين املياه
مــن أجــل جـ ّـرهــا إلــى بـيــروت وبعض
البلدات الكبيرة؛ بل إحياء املنطقة
التي يقام فيها السد سياحيًا ودعم
امل ــزارع ــن وتــوزيــع الـكـهــربــاء بسعر
مخفوض وتوفير فرص عمل ألبناء
ال ـ ـقـ ــرى امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة .أص ـ ـحـ ــاب ف ـك ــرة
س ــد ش ـب ــروح تـعــامـلــوا مـعــه كـخــزان
مـ ـي ــاه ف ـق ــط ال كـ ـمـ ـش ــروع م ـت ـكــامــل،

لــذلــك يـنـتـقــده بـعــض جـيــرانــه الـيــوم
مـقــارنــن بــن كـمـيــات امل ـيــاه الــوافــرة
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـس ـم ــح لـ ـه ــم ب ـش ـطــف
الــدرج والطريق الـعــام أمــام منزلهم
خ ـمــس مـ ــرات ف ــي األسـ ـب ــوع وغـســل
س ـيــارات ـهــم م ــرت ــن يــوم ـيــا والـكـمـيــة
املدروسة التي تصلهم اليوم.
هــؤالء ال يحسبون حساب شقيقهم
أو ابنتهم التي تشتري حيث تسكن
صـهــريــج م ـيــاه أسـبــوعـيــا .املصلحة
الـ ـخ ــاص ــة تـ ـتـ ـق ــدم غ ــالـ ـب ــا امل ـص ـل ـحــة
العامة فــي حسابات لبنانيني كثر،
لذلك يفترض إظهار الفائدة العامة
والخاصة من السدود .تخوين وزارة
الطاقة من يخالفها الرأي وتشكيكها
في نياته ال يفيد بشيء؛ ثمة مخاوف
هائلة من السد لدى مزارعي املنطقة
وامل ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـك ـثــر ل ـض ـفــاف نهر
اب ــراه ـي ــم .ي ـكــاد ال يــوجــد كـســروانــي
واحد ال يسأل عن فائدة منطقته من
ه ــذا امل ـشــروع ال ــذي سـتــذهــب مياهه
إلى قضاء آخر.
بـعـيــد ت ـقــديــم وزارة ال ـطــاقــة دراس ــة
واضحة وموثوق بها بعدم تشكيل
سد جنة أي مخاطر جيولوجية ،ال
بد من أن تقدم كل التطمينات العلمية
وامليدانية الالزمة إلى مصير قنوات
ال ــري وم ـيــاه نـهــر ابــراه ـيــم .يفترض
بهذا امللف أن ُيــربــح التيار الوطني
الـ ـح ــر ،وي ـظ ـه ــره بـمـظـهــر ال ـحــريــص
على توفير حلول مستدامة ألزمتي
املياه والكهرباء ،إضافة إلى إنعاش
ق ـطــاعــات ال ــزراع ــة وتــرب ـيــة األس ـمــاك
والسياحة في املناطق البعيدة ،ال أن
ُي ِّ
خسره.

