
امل�شرتكة  الأعمال  عن  ن�شاأ  مفهوم  املوت«،  »مناطق 

در�س  اإطار  يف  عامة«  و«اأ�شغال  »املفكرة«  بني 

و�شوائبه.  لبنان  يف  املدين  التنظيم  ممار�شات 

يف  متثلت  املفهوم  هذا  منها  ا�شتنبطنا  التي  الواقعة 

مدار  يف  عالية  ا�شتثمار  مبعدلت  �شكنية  اأبنية  قيام 

اأن  يتوقع  جغرافية  منطقة  يف  اأي  الذوق،  معمل 

وجود  بفعل  و�شحتهم،  �شكانها  حياة  فيها  تكون 

مبوجب  ذلك؟  مت  كيف  للخطر.  عر�شة  املعمل، 

ل  بالطبع،  البلدية؟  اأو  الدولة  م�شوؤولية  وما  ماذا؟ 

على  النا�س  اإطالع  هو  املهم  لالإ�شتغراب:  حمّل 

واآثارها.  ن�شبيا  القدمية  املرا�شيم  هذه  تفا�شيل 

غالبا  والذي  وت�شنيفها  للمناطق  املدين  فالتنظيم 

ت�شاء  ما  فيه  )تفعل  لالإدارة  تركوه  اأو  عنه  �شهوا  ما 

بريئا.  تنظيما  لي�س  ذاك(  اأو  امل�شتثمر  لهذا  اإر�شاء 

اأن  املواطنني  وعلى  يقتل:  اأن  �شاأنه  من  تنظيم  اإنه 

اإىل  الالمبالة  من حال  ينتقلون  علهم  ذلك،  يعرفوا 

وحيواتهم.  وقراهم  مدنهم  عن  دفاعا  املواجهة 

املوت  فمناطق  الت�شاوؤل:  هذا  تطور  ما  و�شرعان 

�شوء  بفعل  كذلك  ت�شبح  مل  لبنان  يف  املتواجدة 

كذلك  اأ�شبح  بع�شها  اإمنا  وح�شب،  املدين  التنظيم 

العابرة  الأنهار  تلويث  اأو  النفايات  مكبات  بفعل 

فيها واأبرزها الليطاين الذي كان اإعالن موته اإحدى 

نن�شى خملفات  اأن  دون  2016. هذا من  ماآ�شي  اأبرز 

واألغام  �شامة  براميل  من  والأعداء  الأ�شقاء  حروب 

اأي�شا  اأو  الوطن  من  كبرية  م�شاحات  على  تنت�شر 

املخيمات  اأزقة  يف  تقتل  التي  الكهرباء  اأ�شالك 

 . ل�شيقة ا

خلية  اإىل  »املفكرة«  حتولت  الأمر،  بهذا  فكرنا  ُمْذ 

لنقل  لو�شفها،  املوت،  مناطق  ل�شتك�شاف  عمل 

الق�شرية  الفرتة  وهواج�شهم. وخالل  �شكانها  اأوجاع 

ير�شد  اأن  فريقنا  ي�شتطع  مل  البحث،  ا�شتغرقها  التي 

العدد  هذا  يف  نن�شر  واإذ  منها.  ب�شيطة  عينة  اإل 

على  ذلك  موازاة  نعمل يف  فاإننا  النتائج،  هذه  بع�س 

حقوقية  ق�شايا  اإىل  احلالت  هذه  من  العديد  حتويل 

ال�شحايا  حقوق  يف  اأ�شا�شا  تتمثل  ق�شائية،  ورمبا 

مناطق  فهذه  وبالبيئة.  باحلياة  القادمة  والأجيال 

امل�شوؤولون  هم  وهوؤلء  وكذا.  كذا  لالأ�شباب  موت 

الطرق  هي  فما  �شحاياها.  هم  هوؤلء  والأهم  عنها، 

اإحيائها؟  اإعادة  اأو  �شكانها  حلماية  والأجدى  املتاحة 

توثيق  جمرد  لي�س  العدد  هذا  الزاوية،  هذه  من 

يف  طويل  م�شروع  بداية  هو  بل  خطرية،  لأو�شاع 

والدقة.    ال�شعوبة  بالغة  ق�شية 

مناطق الموت في لبنان
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مت اإنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من موؤ�ش�شة هيرن�س بل - مكتب ال�شرق 

الأو�شط. الآراء الواردة هنا تعرب عن اآراء املوؤلفني وبالتايل ل تعك�س بال�شرورة 

وجهة نظر املوؤ�ش�شة.
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املدير امل�شوؤول: نزار �شاغية

 �شارك/ت يف التحرير: نزار �شاغية و�شعدى علوه  وجويل بطر�س
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لمــاذا عدد خاص عــن »مناطق الموت«؟ 

نزار صاغية
امل�شرتكة  الأعمال  عن  ن�شاأ  مفهوم  املوت"،  "مناطق 

بني "املفكرة" و"اأ�شغال عامة" يف اإطار در�س ممار�شات 

التنظيم املدين يف لبنان و�شوائبه. 

قيام  متثلت يف  املفهوم  منها هذا  ا�شتنبطنا  التي  الواقعة 

معمل  مدار  يف  عالية  ا�شتثمار  مبعدلت  �شكنية  اأبنية 

الذوق، اأي يف منطقة جغرافية يتوقع اأن تكون فيها حياة 

�شكانها و�شحتهم، بفعل وجود املعمل، عر�شة للخطر. 

اأو  الدولة  م�شوؤولية  وما  ماذا؟  مبوجب  ذلك؟  مت  كيف 

البلدية؟ بالطبع، ل حمّل لالإ�شتغراب: املهم هو اإطالع 

النا�س على تفا�شيل هذه املرا�شيم القدمية ن�شبيا واآثارها. 

فالتنظيم املدين للمناطق وت�شنيفها والذي غالبا ما �شهوا 

لهذا  اإر�شاء  ت�شاء  ما  فيه  )تفعل  لالإدارة  تركوه  اأو  عنه 

امل�شتثمر اأو ذاك( لي�س تنظيما بريئا. اإنه تنظيم من �شاأنه 

اأن يقتل: وعلى املواطنني اأن يعرفوا ذلك، علهم ينتقلون 

من حال الالمبالة اإىل املواجهة دفاعا عن مدنهم وقراهم 

وحيواتهم. 

و�شرعان ما تطور هذا الت�شاوؤل: فمناطق املوت املتواجدة 

املدين  التنظيم  �شوء  بفعل  ت�شبح كذلك  لبنان مل  يف 

وح�شب، اإمنا بع�شها اأ�شبح كذلك بفعل مكبات النفايات 

اأو تلويث الأنهار العابرة فيها واأبرزها الليطاين الذي كان 

اإعالن موته اإحدى اأبرز ماآ�شي 2016. هذا من دون اأن 

براميل  من  والأعداء  الأ�شقاء  حروب  خملفات  نن�شى 

الوطن  من  كبرية  م�شاحات  على  تنت�شر  واألغام  �شامة 

اأزقة املخيمات  اأ�شالك الكهرباء التي تقتل يف  اأي�شا  اأو 

ال�شيقة. 

ُمْذ فكرنا بهذا الأمر، حتولت "املفكرة" اإىل خلية عمل 

اأوجاع  لنقل  لو�شفها،  املوت،  مناطق  ل�شتك�شاف 

التي  الق�شرية  الفرتة  وخالل  وهواج�شهم.  �شكانها 

ا�شتغرقها البحث، مل ي�شتطع فريقنا اأن ير�شد اإل عينة 

ب�شيطة منها. واإذ نن�شر يف هذا العدد بع�س هذه النتائج، 

فاإننا نعمل يف موازاة ذلك على حتويل العديد من هذه 

احلالت اإىل ق�شايا حقوقية ورمبا ق�شائية، تتمثل اأ�شا�شا يف 

حقوق ال�شحايا والأجيال القادمة باحلياة وبالبيئة. فهذه 

مناطق موت لالأ�شباب كذا وكذا. وهوؤلء هم امل�شوؤولون 

عنها، والأهم هوؤلء هم �شحاياها. فما هي الطرق املتاحة 

هذه  من  اإحيائها؟  اإعادة  اأو  �شكانها  حلماية  والأجدى 

الزاوية، هذا العدد لي�س جمرد توثيق لأو�شاع خطرية، بل 

هو بداية م�شروع طويل يف ق�شية بالغة ال�شعوبة والدقة.   

وعليه، ما حدانا لتحرير هذا العدد، هدفان:  

خطورة  اإىل  العام  الراأي  نظر  نلفت  اأن  الأول،  الهدف 

اإليه الأو�شاع يف عدد من املناطق، ا�شتنفارا  ما و�شلت 

لوعيهم وجهدهم جلبهها. فحني ندرك خماطر املوت يف 

التنظيم  ح�شن  اأو  البيئة  حماية  اأن  نعي  املناطق،  هذه 

املدين فيها مل يعودا من الكماليات التي حتجبها امل�شائل 

اأكرث  املناطق، من  اأقله يف بع�س  باتا،  املعي�شية، بل هما 

امل�شائل احليوية اإحلاحا. 

وبالطبع، ما يزيد من احلاجة اإىل ا�شتنفار املواطنني يف هذا 

اخل�شو�س، هو اأن مناطق املوت لي�شت قدرا حمتوما، بل 

اإراداتهم  توّحدت  حال  اإليها يف  احلياة  اإعادة  بالإمكان 

جائزين  والالمبالة  ال�شمت  كان  فاإذا  حمايتها.  على 

ا�شتمرارهما يف ظل هذه  يعقل  فهل  معينة،  يف ظروف 

الظروف القاتلة؟  

الهدف الثاين، اأن وجود هذه املناطق وتو�شعها ي�شكل 

من دون ريب املوؤ�شر الأكرث بالغة على ف�شاد موؤ�ش�شات 

احلكم يف لبنان. فاأن تن�شاأ مناطق موت عدة يف لبنان، 

يعني اأن اأخطاء احلكم مل تعد حم�شورة بالرجتال اأو �شوء 

التقدير يف ملف معني، ول حتى مبمار�شات  اأو  الإدارة 

بل  الدولة،  موارد  اليد على جزء من  اإىل و�شع  تهدف 

و�شلت حّد م�شتوى القتل اجلماعي. 

وما يزيد من خطورة هذا القتل، هو اأن التدقيق يف كيفية 

حتول هذه املناطق اإىل مناطق موت، يظهر اأنها لي�شت نتاج 

حدث ميكن جتاوزه اأو اإهمال ميكن التح�شب له م�شتقبال، 

اأو اأنها ن�شاأت بفعل عوامل معزولة، بل اأنها ن�شاأت بفعل 

هذه  بامتداد  ا�شتمراره،  حال  يف  يعد  متما�شك  نظام 

املناطق اإىل ما ل نهاية.  فاألي�س طبيعيا اأن يتلّوث الرتاب 

واعتبارات  احل�شانات  فيه  تهيمن  بلد  يف  واملاء  والهواء 

املح�شوبية والزبونية واملجاملة، وت�شعف فيه يوما بعد يوم 

موؤ�ش�شات املراقبة واملحا�شبة ويف مقدمتها الق�شاء الذي 

يفرت�س اأن يكون م�شتقال وفاعال؟ بل األي�س طبيعيا اأن 

تزيد احل�شانة هيمنة واملحا�شبة �شعفا، كلما �شعف الوعي 

اأو  "البيئة"،  هي  التي  امل�شتباحة  القيمة  باأهمية  العام 

بالآثار املدمرة التي تنتج عن هذه ال�شتباحة، وبالأخ�س 

كلما خ�شع الوعي العام لأفيونات ال�شعبوية والع�شبية 

اأو هواج�س مت�شلة  اإىل ذلك من موؤثرات  والتجزئة وما 

بالهوية. فمناطق املوت ت�شبح من زاوية النظام احلاكم، 

جذب  اإىل  يهدف  اقت�شادي  منّو  عوار�س  فقط  لي�س 

الإ�شتثمارات وخلق فر�س عمل جديدة على ح�شاب 

والأتباع  الأزلم  متكني  موؤداه  �شيا�شيا  عمال  اإمنا  البيئة، 

والزبائن بالقيام بكل ما يرغبون به، مهما كان �شارا، من 

دون عقاب اأو مالحقة، حفاظا على ولئهم )واأ�شواتهم(. 

ا�شتفهام  املوت عالمة  مناطق  ت�شبح  املنطلق،  هذا  من 

الفو�شى  ونظام  احلاكمة،  الأحزاب  مواجهة  كربى يف 

ال�شوؤال  فاإىل  العقاب.  من  والإفالت  والف�شاد 

ال�شوؤال  وهو  هذا؟  لك  اأين  من  الأبرز:  العتيادي 

الذي يطرح يف مواجهة ممار�شات الف�شاد والتطهري، يخرج 

عن مناطق املوت �شوؤال اإ�شايف: "با�شم اأي نظام، با�شم اأي 

�شلطة، ت�شتبيحون حيوات الأبرياء؟" 

الحرب: مخلفات 
سامة وبراميل  ألغام 

5-4
األلغام تقتل أهالي عرسال المحررة 

"يا فرحة ما تمت"

علوه سعدى 
�شحافية، املفكرة

8-7-6
بدايات قضية النفايات السامة

 في لبنان

بطرس جويل 
باحثة، املفكرة

كلم  7 لكل  مكب  الموت،  مكبات 

15-14-10-9
-برج حمود:" إنهيارات مقصودة في المياه 

-الكوستا برافا يبتلع البحر
-مكب سرار يهجر الناس ويلوث مزروعات سهل عكار

-أهالي طرابلس يتحركون ضد مكب بلغ ارتفاعه 37 متراً

حمزة رانيا 
�شحافية، املفكرة

11
مطمر الناعمة: وفاة من دون شهادة

فخرالدين لينا 
�شحافية

13-12
المزابل المشتعلة تحتل تالل وأودية النبطية 

علوه سعدى 

ــم المدني يقتل التنظي

25-24
رحلة في الفضاء العام بحثاً عن أمنيته:

مسؤولية الدولة في الحفاظ على سالمة 
الفضاء العام المشترك

نمور يم  كر
حمام وباحث، املفكرة

26
مجّرد رائحة:

غبار التنظيم المدني القاتل

29-28-27
تنظيم زوق مكايل يغّيب معمل الموت  

31-30
إشكاليات وتداعيات التخطيط الجزئي 

للمناطق الصناعية:
شكا و"اإلرهاب البيئي"  

عامة: اشغال  يق  فر
مونيكا ب�شبو�س، عبري �شق�شوق، نادين بكدا�س، 

تال عالءالدين، مي�شون ق�شري

فهرس
باء الكهر بأسالك  الموت 

23-22
الموت بالكهرباء في مخيمي برج البراجنة وشاتيال 

مستمر: أكثر من خمسين قتيالً

أيوب لور 
�شحافية، املفكرة

األنهار،  تموت  حين 
للقتل أدوات  وتتحول 

18-17-16
العاصي على درب الليطاني 

في  المجتمعية  الصحافة  طالب 
المعارف جامعة 

21-20-19
ألف ومئة مليار ليرة لليطاني وناس 

النهر لم يروا شيئاً
من أوقف دراسة توثيق جريمة إصابة 

أهل البقاع بالسرطان؟

علوه سعدى 
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بطاقــة تعريــف لمناطق الموت

سعدى علوه
مبنا�شبة  »املفكرة«  تن�سر  اأن  �شعيدة  مهمة  لي�شت 

من  حزيران   5 يف  يحًل  الذي  للبيئة  العاملي  اليوم 

كل عام، عددا حول »مناطق املوت يف لبنان«، اأي 

و�شحتهم  ال�شكان  حياة  فيها  تكون  التي  املناطق 

هذا  ي�شملها  التي  املناطق  اأن  والواقع  مهددة. 

يف  له  م�شاحة  يجد  ل  وما  عينة،  جمرد  هي  العدد 

اأعظم.  هو  العدد  هذا 

مل  املق�شودة  وغري  املق�شودة  امل�شوؤولني  اأخطاء 

و�شلنا  الأخطاء،  هذه  بفعل  وحدها.  البيئة  تدّمر 

اإىل  احلياة  عنا�شر  اأ�شخى  حتويل  بعد  الهاوية  اإىل 

احلياة  م�شدر  كانت  التي  الأنهار  قتل:  اأدوات 

مبعث  باتت  �شفافها  على  للقاطنني  والزدهار 

»الفيحاء«  ب  تو�شف  كانت  التي  املدن  ماآ�شيهم، 

الع�شل  بلد  وها  كريهة،  بروائح  اليوم  م�شابة 

يعانون  باتوا  وقرى  مدن  �شكان  يهّجر  والبخور 

ملوثا  بات  �شيء  كل  وهكذا،  تنف�س.  �شيق  من 

كل  على  م�شاحلها  تغلب  �شيا�شية  قوى  باأطماع 

اأردت  واإذا  ومياهه.  وهواوؤه  الوطن  تراب  �شيء: 

اإىل  ت�شعد  اأن  اإل  لك  فلي�س  بالبيئة،  تنعم  اأن 

خميفة:  والنتيجة  اجلبال.  اأقا�شي  يف  حمميات 

 100 من  ال�شرطان  باأمرا�س  الإ�شابة  ن�شبة  ارتفاع 

عامي  بني  مواطن  األف  مائة  لكل  حالة   300 اإىل 

ثالث  ت�شاعف  العدد  اأن  اأي  و2016.   2006

وزير  وفق  ذلك  كل  �شنوات،  ع�شر  خالل  مرات 

حا�شباين.  غ�شان  العامة  ال�شحة 

احلروب  اإىل خمالفات  تعود  القتل  م�شببات  بع�س 

يف  احلرب  خملفات  اآخرها  لبنان،  �شهدها  التي 

امللوثة  امل�شاحات  بلغت  ففيما  عر�شال.  جرود 

-1975 احلرب  نتيجة  العنقودية  والقنابل  بالألغام 

يزيد  ما  املتكررة  الإ�شرائيلية  والإعتداءات   1990

 120 موؤخرا  اإليها  اأ�شيف  مربعا،  كيلومرتا   52 عن 

و«وجبهة  »داع�س«  عنا�شر  تركها  مربعاً  كيلومرتاً 

وقد  عر�شال.  جرود  يف  بالألغام  مزروعة  الن�شرة« 

ولغاية   2017 ايلول  منذ  �شحية   13 بنتيجتها  �شقط 

والتي  احلرب  خملفات  ومن   .)5-4 )�س.  اليوم. 

ال�شامة  النفايات  ا�شترياد  ملف  قط،  تعالج  مل 

)�س.  جماعي  قتل  مبحاولة  اآنذاك  و�شف  والذي 

 .)8-7-6

النفايات  ملف  اإدارة  �شوء  عن  ناجت  الآخر  وبع�شها 

امل�شالح  من  هائل  بكم  وارتباطه  لبنان،  يف 

عاينوا  جميعا  اللبنانيون  الف�شاد.  و�شبكات 

منهم  وكثريون   ،2015 �شيف  يف  النفايات  كارثة 

الكريهة  الروائح  مدار  يف  دائم  ب�شكل  يعي�شون 

 1400 اليوم  بلغ  املكبات  عدد  عنها.  املنبعثة 

كيلومرتات.  �شبعة  لكل  مكب  مبعدل  اأي  مكبا 

من  تبلغه  قد  ما  جلهة  اليوم  منها  عدد  وتتناف�س 

الذين  امل�شتثمرين  اأطماع  نن�شى  ول  ارتفاع. 

عنوانها  عقارية  م�شاريع  يف  ل�شتخدامها  يتهياأون 

 .)15 9 حتى  العري�س: ردم البحر بالنفايات )�س 

جديد  مفهوم  ن�شوء  وراء  تراها  نف�شها  الأ�شباب 

موت  العام:  والنقا�س  الإعالم  يف  نردده  بتنا 

بحرية  وذلك  مات،  الليطاين  والبحريات.  الأنهار 

القرعون. والعا�شي ما يزال يجاهد يف مواجهة كّم 

ح�شيب  اأي  دون  من  ال�شتباحة  اأفعال  من  هائل 

احلياة،  اأعطت  طاملا  التي  الأنهار  وهذه  رقيب.  اأو 

لأن  بل  الطبيعة،  بفعل  جفت  لأنها  لي�س  متوت 

بغياب  يوم  كل  الإن�شان  بفعل  تغت�شب  اأ�شرتها 

الدولة اأو بتواطوؤ مع القيمني عليها )�س. 21-16(.  

يف  جندها  التي  تلك  هي  اأخرى،  موت  منطقة 

يقطن  ومن  الفل�شطينيني  الالجئني  خميمات 

هنالك  يقتل  وما  رخي�س.  اإيجار  عن  بحثا  فيها 

طول  على  املعلقة  الكهربائية  الأ�شالك  غابات  هو 

 22- )�س.  رقابة  كل  غياب  يف  ال�شيقة،  الأزقة 

 .)23

التي  هي  خمتلف  نوع  من  اأخرى  موت  مناطق 

جندها يف الزوق و�شكا، بفعل �شوء التنظيم املدين، 

واملعامل  ال�شناعية  املناطق  حابل  يختلط   حيث 

اأن  جيدا  النا�س  يتبني  هنالك،  ال�شكنية.  بنابل 

ترتيب  م�شاألة  فقط  لي�شت  املدين  التنظيم  م�شاألة 

فكيف  تقتل.  اأن  اأي�شا  �شاأنها  من  اإمنا  لالأرا�شي 

يف  خطرية  انبعاثات  ذات  معمل  ي�شيد  اأن  يعقل 

يعقل  كيف  والأخطر،  بال�شكان،  مكتظة  مناطق 

على  �شكنية  مباين  لبناء  ال�شتثمار  عامل  يرفع  اأن 

 .)31-24 املعامل؟ )�س.  مقربة من هذه 

هو  والتلوث،  بالإهمال  القتل  يف  واملحزن 

�شاأن  فمن  والجتماعية.  القت�شادية  انعكا�شاته 

واملياه  والرتبة  الهواء  وتلوث  الأمرا�س  انت�شار 

تدين  اإىل  يوؤدي  اأن  املهملة  املناطق  يف  والبيئة 

يف  الأ�شعار  ترتفع  فيما  فيها،  العقارات  اأ�شعار 

ت�شبح  درجة  اإىل  تلوثاً،  الأقل  اأو  املحمية  املناطق 

مي�شورا.  اأو  مقتدرا  لي�س  من  اأمام  ع�شية 

ورمبا  و�شحيا  بيئيا  املعدمة  املناطق  توؤول  وعليه، 

اأي�شا  بل  �شكانها،  اإفقار  اإىل  فقط  لي�س  اقت�شادياً 

حمدودي  من  �شواهم  مبعية  فيها  لحتجازهم 

املوت  مناطق  ت�شبح  الزاوية،  هذه  ومن  الدخل. 

بني  فرز  من  ي�شتتبعه  مبا  الطبقي،  للفرز  اآخر  عنوانا 

واملوت.   احلياة 

5-4 رقم  صفحة 
1: مشهد عام لبلدة عرسال. 

2: بستان في عرسال يحتوي على أشجار يابسة، لعدم تمكن الفالحين 
من الوصول إليها لما يقارب ست سنوات. 

4/3: كرسي مدولب وصورة عائلية إلحدى ضحايا األلغام في عرسال

7-6 صفحة  صور 

2/1: نفايات مشتعلة في مكبي رأس بعلبك والفاكهة في حوض 
العاصي.

3: نفايات طبية في مكبي رأس بعلبك والفاكهة.
4: نفايات مشتعلة في مكبي رأس بعلبك والفاكهة.

رقم 11-10 صفحة 
1: دراجة هوائية في مكب صيدا

2: كلب يجلس على مقعد في مكب صيدا
3: نفايات مطمورة في مكب صيدا

4: شاحنة تسير في مكب صيدا 

رقم 13-12 صفحة 

1:المكبات التي ال توفر واديا أو قمة جبل
2: مجارير تعبر في منطقة النبطية باتجاه األودية الخضراء

3:المكب في منطقة النبطية 
4: حيوان ميت في مكب في منطقة النبطية 

رقم 15-14 صفحة 
1: نفايات مشتعلة في مكب في منطقة النبطية

2: انعكاس صورة نفايات على مياه ملوثة بنفايات مكب ومعمل فرز 
الكفور في منطقة النبطية 

3: جامعو نفايات في مكب صيدا
4: جامعو نفايات في مكب رأس بعلبك

رقم 17-16  صفحة 
1: امرأة تلتقط صورة في منتزه على نهر العاصي في الهرمل

2: نفايات في نهر العاصي 
3: أعشاب في مياه نهر العاصي 

4: جامعو نفايات في مكب الهرمل
5: بؤر نفايات خطرة على حوض العاصي في مكبي رأس بعلبك 

والفاكهة

رقم 19-18 صفحة 
1: رجل يقف على ضفة نهر الليطاني الملوث في البقاع

2: رجل يصطاد في بحيرة القرعون
3: منظر عام لبحيرة القرعون 
4:مراكب في بحيرة القرعون 

رقم 21-20 صفحة 
1: رجل يصطاد في بحيرة القرعون

2: بوابة مقفلة في سّد القرعون  
3:نفايات ومياه ملوثة في نهر الليطاني البقاع

4: قطيع أغنام يرعى على ضفاف بحيرة القرعون 

رقم 23-22  صفحة 
1: أسالك كهربائية معلمة بأسماء في مخيم برج البراجنة 

2: رجل يمشي تحت أسالك كهربائية في مخيم برج البراجنة 
3: رجل يمشي تحت أسالك كهربائية بجانب صورة على الحائط في 

مخيم برج البراجنة 
4: طفل يقف تحت أسالك كهربائية في أحد ازقة مخيم برج البراجنة 

أخرى صور 
فرنسيس( )وسام  و9   8 صفحة 

شاحنة نفايات وردميات في طريقها إلى مكب برج حمود 
صياد في مرفأ صيدي برج حمود ينظف البحر من نفايات المكب

عصارة النفايات تطفح رغوة ملوثة على سطح البحر قبالة مكب برج 
حمود 

نفايات عالقة في شباك صيدي منطقة برج حمود

عبدالله( فراس  )تصوير   14 صفحة 
عصارة نفايات مكب سرار تلوث مياه الري في سهل عكار

حاجو عليا  تصوير  العدد،  أللبوم  فهرس 
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اآب  نهاية  عر�شال،  جرود  حترير  عن  الإعالن  مت  اأن  ما 

اأرا�شي  نحو  احلجريي  �شهيل  اأ�شرع  حتى   ،2017

عائلته التي كانت ممنوعة عليهم طوال خم�س �شنوات 

الن�شرة وداع�س. على  من احتاللها من قبل تنظيمي 

اأن يكحل عينيه بروؤية ولو �شجرة  الطريق العام، وقبل 

واأخوته،  ميلكها  كرز  كعب  األفي  نحو  من  واحدة  كرز 

انفجر لغم اأر�شي به، ليقلب حياته راأ�شاً على عقب.

من  عاماً   25 يبلغ  الذي  �شهيل  بيت  مدخل  تت�شدر 

 الطلة جعلتها والدته 
ّ

العمر، �شورة �شم�شية ل�شاب بهي

ممدداً  تراه  اأن  ملجرد  �شتعرف،  ب�شيط.  كادر خ�شبي  يف 

اأن ال�شورة  �شورته،  على �شرير طبي وبقربه عكازات، 

برغم الإ�شابة الوا�شحة التي طالت وجهه اجلميل. يف 

الغرفة املجاورة، ركنت العائلة كر�شياً مدولباً ل يرغب 

�شهيل بروؤيته. كيف له اأن يحب الكر�شي املتحرك؟ هو 

مف�شاًل  الأطباء،  ن�شيحة  برغم  قدمه  برت  رف�س  الذي 

اخل�شوع لنحو 15 عملية بني ك�شور وترميم، ليمنح نف�شه 

فر�شة ال�شري على قدميه من جديد. 

قبل �شنوات تويف والد �شهيل تاركاً له عائلة موؤلفة من 

خم�شة اأفراد يعيلهم. كان يعمل �شتاء يف منا�شر احلجر 

كعامل مياوم ببدل يومي قد يقت�شر على 15 األف لرية 

بب�شتان عائلته يف اجلرود. بني  لبنانية، فيما يهتم �شيفاً 

اأجره اليومي ومردود الكرز اجلردي، حتمل �شهيل كامل 

ر جتاه اأمه واأخوته" كما يحكي عنه  واجباته "ومل يق�شّ

اأهل عر�شال. 

عندما فتح عينيه بعد اإ�شابته ليجد نف�شه يف امل�شت�شفى، 

مل يفكر �شهيل بنف�شه "قلت مني بده يعي�س هالعيلة"، 

عنه،  عينيها  ترد  ل  التي  والدته  نحو  ينظر  وهو  يقول 

الذين  غالبية  ا�شت�شهد  فيما  جناته،  ت�شدق  ل  وكاأنها 

عنا�شر  من  عر�شال  جرود  يف  الألغام  فيهم  انفجرت 

جي�س ومزارعني و�شوريني. 

مع الأزمة ال�شورية، واختناق عر�شال بكل ذيولها اأمنيا 

واقت�شاديا واجتماعيا، كونها ا�شت�شافت ثالثة اأ�شعاف 

معظم  �ُشلت  �شوري(،  لجئ  األف   120( اأهلها  عديد 

اإىل  يوماً  يعمل  �شهيل  و�شار  احلجر،  ومقالع  املنا�شر 

يومني يف الأ�شبوع فقط، فيما ُمنع، كغريه من العرا�شلة، 

عن اجلرود، وفيها امل�شدر املعي�شي الأهم املوازي للحجر 

العر�شايل ومقالعه  ومنا�شره. 

بالفعل، مل ت�شل فرحة العرا�شلة اإىل خواتيمها مع حترير 

طال  هدوءا  �شهدت  التي  بلدتهم  وانفراج  جرودهم 

تاركني وراءهم  انتظاره. ذهب عنا�شر داع�س والن�شرة 

120 كليومرتاً مربعاً ملوثا بالألغام، وفق العقيد الإداري 

من  والتوعية  الإعالم  ق�شم  رئي�شة  امل�شيح،  عبد  ماري 

املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  يف  الألغام  خماطر 

هي  كيلومرت   120 الإن�شانية(،.  )العمليات  بالألغام 

 450 البالغة نحو  %30 من م�شاحة جرد عر�شال  نحو 

كيلومرت مربع، وت�شكل 22/1 من م�شاحة لبنان. 

ومنذ اأوائل اأيلول بداأت الألغام بت�شّيد قا�شدي اجلرود. 

ما  �شهيدا   13 بينهم  �شحية   17 نحو  ال�شحايا  عدد  بلغ 

بني عنا�شر للجي�س اللبناين )اأربعة �شهداء( ومزارعني 

واأربعة  وابنه(  اأب  بينهم  �شهداء  )خم�شة  عر�شال  من 

�شوريني، فيما برتت اأع�شاء من معظم اجلرحى، والباقي 

مهدد باإعاقات دائمة.  يف املقابل، تتحدث اأرقام اجلي�س 

اللبناين عن 12 اإ�شابة من بينها خم�شة �شهداء.

الأحدث  اجلرمية  ،وهو  بالألغام  عر�شال  تلوث  يحتل 

بعد عدوان متوز 2006، �شدارة الإعتداءات على لبنان 

يف  بالألغام  تلوثاً  البالد  �شهدت  اأن  ي�شبق  مل  واأهله. 

منطقة واحدة بهذا احلجم على �شعيد امل�شاحة امل�شنفة 

جرد  يف  كما  املت�شرر(،  املجتمع  عديد  )ولي�س  خطرة 

عر�شال. 

القانوينة"  ل"املفكرة  امل�شيح  عبد  ماري  العقيد  تقول 

اأنه كان هناك حوايل  162،083،015  مرتاً مربعاً ملوثاً 

املنفجرة يف  والذخائر غري  العنقودية  والقنابل  بالألغام 

110 كيلومرت مربع  لبنان. قام املركز بتنظيف ما يقارب 

األوية  يف  الهند�شة  و�شرايا  الهند�شة  فوج  خالل  من 

املنظمات  ومب�شاركة  اللبناين  للجي�س  التابعة  امل�شاة 

العاملة  والوطنية  الأجنبية  احلكومية  غري  واجلمعيات 

حتت اإ�شراف املركز، وبقي 52 كيلومرتاً مربعاً ملوثاً)غري 

جرد عر�شال(. قتل التلوث بالألغام والقنابل العنقودية 

احلرب  منذ  النا�شفة  املنفجرة والعبوات  والذخائر غري 

الأهلية ولغاية اليوم )379 �شحية بينهم األفني و873 

اإعاقات وحالت برت، وهناك  جريحاً، معظمهم لديهم 

وبقي  امللوثة  امل�شاحة  ثلثي  تنظيف  مت  �شهيداً.   918

تلويث  قبل  وذلك  التنظيف  قيد  كيلومرتا   52 نحو 

امل�شيح  عبد  وفق  عر�شال،  جرد  من  كيلومرتا   120

 . نف�شها

العدو  بها  قذف  التي  العنقودية  القنايل  وحدها 

ب�شقوط  ت�شببت   2006 يف  لبنان  الإ�شرائيلي 

اأ�شيبوا  )معظمهم  جريحا   450 بينهم  �شحية   518

باإعاقات( و68 �شهيدا بينهم اأطفال ومزارعني، وطبعا 

كلهم من اأهايل البلدات اجلنوبية. 

نحو  وجود  ُيقدر  تنفجر،  مل  التي  الذخائر  بني  من    

مليون و200 األف قنبلة عنقودية مل تنفجر يف جنوب 

ماليني  اأربعة  من  اأكرث  اأ�شل  من  اليوم  حتى  لبنان 

 ،2006 يف  لبنان  اإ�شرائيل  بها  ق�شفت  عنقودية  قنبلة 

العمليات  م�شاحة  اللبناين.  اجلي�س  اأرقام  تقول  كما 

ب  اللبناين  اجلي�س  حددها  وحده  عر�شال  جرد  يف 

ملدة"   2018 متوز  اأوائل  امل�شح  "�شنبداأ  كيلومرتاً   120

بعدها  الألغام،  اأماكن  حتديد  يتم  حيث  اأ�شهر  ثالثة 

ت�شعة  نحو  ت�شتمر  التي  التنظيف  عمليات  نبداأ 

اأ�شهر"، توؤكد عبد امل�شيح. 

عرسال الضحية أبدا
قائمة  تت�شدر  عر�شال  اأن  والداين  القا�شي  يعرف 

ال�شورية.  الأزمة  ثمن  دفعت  التي  اللبنانية  املناطق 

كانت   ،2011 العام  يف  الأحداث  اندلع  اإثر  يف 

فتحت  التي  اللبنانية  البلدات  اأوائل  من  عر�شال 

نف�شها  �شوريا  ال�شورية.  اجلارة  من  للهاربني  بيوتها 

التاريخ  عرب  لبنان  تركها  التي  عر�شال  متنف�س  كانت 

من�شية ومهملة يف حلف �شل�شلة جبال لبنان ال�شرقية، 

اأهلها  وعا�س  ال�شوري  الداخل  نحو  وجهها  فاأدارت 

على مثلث اقت�شادي متيزوا به عن بقية بلدات البقاع 

حتويل  تهريباً(،  )امل�شنفة  احلدودية  التجارة  ال�شمايل: 

اجلرد الوا�شع اإىل واحات برثوة �شجرية مثمرة تقارب 

ومقالع  وتفاح،  وم�شم�س  كرز  كعب  ماليني  الأربعة 

تقطع  التي  املنا�شر  ومعه  لبنان  يف  الأجمل  احلجر 

مائتي  عن  يقل  يكن  مل  نقل  وقطاع  احلجر،  �شخور 

كل  اإىل  العر�شايل  احلجر  يحملون  اآب  وبيك  كميون 

العمل.  واحد عن  عاطل  عر�شال  يكن يف  لبنان. مل 

كانت رئة البقاع ال�شمايل القت�شادية وحمركه. 

ومع توظيفها يف اأحداث �شوريا انطالقا لي�س فقط من 

موقفها الأويل املنا�شر للحراك ال�شوري فقط، واإمنا اأي�شاً 

اجليو�شيا�شة،  يف  ا�شتخدامه  اأجيد  الذي  موقعها  من 

على  مهمني  مف�شلني  على  جغرافياً  عر�شال  تقع  

اخلارطة ال�شورية: فمن خا�شرتها ال�شمالية، وفد اإليها 

املدنيون  وطبعا  وريفها  الق�شري  من  الفارون  امل�شلحون 

�شكلت  ال�شرقي،  مداها  ومن  احلرب.  من  الهاربون 

مد وجزر املعارك الدائرة لقا�شدي ريف دم�شق الذي 

ميزة  حتولت  ال�شام.  وبادية  القلمون  من  عليه  تفتح 

عر�شال التي ميتد خراجها بطول نحو اأربعني كيلومرتا 

مع  اللبنانية  احلدود  ت�شكل  كيلومرت  �شبعني  نحو  من 

اأهلها ثمنها  اإىل نقمة دفع  �شوريا يف ال�شل�شة ال�شرقية، 

غالياً.

لبثت  ما  موقوتة  قنبلة  اإىل  عر�شال  يف  الو�شع  وحتول 

اأن انفجرت يف حرب اآب 2014، املحطة التي ا�شتوىل 

ب�شكل  جرودها  على  والن�شرة  داع�س  عنا�شر  بعدها 

نهائي مانعني مزارعيها من الو�شول اإىل اأرا�شيهم. هنا 

الزراعة  الأ�شا�شيني:  رزقهم  م�شدرّي  العرا�شلة  فقد 

مبداخيلها كاإنتاج وفر�س عمل، وقطاع احلجر من منا�شر 

قطاع  مع  ومردود  عمل  فر�س  من  يرافقه  وما  ومقالع، 

النقل. 

واإذا كانت اخل�شائر املادية كبرية وميكن تعوي�شها، اإّل اأن 

خ�شائر البلدة الب�شرية تركت غ�شة كبرية يف عدد كبري 

�شبابها،  اأربعني من  نحو  ُقتل  بعدما  عر�شال  بيوت  من 

عنا�شر  و�شعها  التي  الإغتيالت  لئحة  هّجرت  بينما 

يف  �شكانها  من  العديد  اأهلها  لبع�س  والن�شرة  داع�س 

خطوة جديدة على عر�شال التي مل تكن تعرف النزوح 

األلغام تقتل أهل عرسال المحررة "يا فرحة ما تمت"
172 مليون متر مربع ملوثة باأللغام والقنابل العنقودية في لبنان:
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بالوترية نف�شها املنت�شرة يف جاراتها يف البقاع ال�شمايل. 

جذع  يف  نخر  الذي  ال�شو�س  عن  بعد  نتحدث  ومل 

عالقة عر�شال بجريانها يف البقاع ال�شمايل، ومنها بلدة 

الدولية  الطريق  وبوابتها من  لبنان،  اإىل  اللبوة مدخلها 

بني بعلبك وحم�س، وتاأثري كل ما حدث على حركة 

اأهلها وا�شتقرارهم بعدما اعتلى عنا�شر داع�س والن�شرة 

تاللها موجهني اأحيانا نريانهم اإىل قرى البقاع ال�شمايل 

والقاع  بعلبك  فراأ�س  عثمان  النبي  اإىل  اللبوة  من 

والهرمل. 

لكن مع اإخراج هوؤلء من عر�شال، اكت�شف العرا�شلة 

اأن اأرا�شيهم بقيت ملوثة بالألغام.

ود  في الجر
يف منطقة �شبيب التي تقع يف جرد عر�شال املنخف�س، 

ما  على  �شاهداً  الربيدي،  حممد  ربيع،  اأبو  �شمد 

طوال  اجلرد  يف  الوحيد  العر�شايل  بقي  بعدما  حدث 

فرتة الأحداث و�شيطرة عنا�شر داع�س والن�شرة عليه. 

موؤونة  تنقل  باآلية  لغم  انفجار  عن  ربيع  اأبو  يروي 

على  منزله  من  الأمتار  ع�شرات  بعد  على  لداع�س 

الن�شرة  اأياهن  "زرعولهن  الهوا  طاحون  نحو  الطريق 

جمرد  اأنها  العرا�شلة  اعتقد  يومها  ليحا�شروهم". 

�شد  نفذوها  التي  بالت�شفيات  تتعلق  عر�شية  حادثة 

فيما  ين�شبونها  كانوا  التي  وبالكمائن  البع�س  بع�شهم 

دون  من  اأرا�شيهم  �شيغادرون  اأنهم  يعرفوا  مل  بينهم. 

منح الدولة اللبنانية خرائط لالألغام حتمي النا�س من 

وت�شّهل  حظرها،  وبالتايل  اأمكنتها  حتديد  عرب  جهة 

مهمة اجلي�س اللبناين يف عمليات التنظيف من جهة 

ثانية.

اأبو ربيع الدولة  وبعدما يعدد  �شحايا الألغام، يطالب 

وتنظيفه،  عر�شال  جلرد  وفعلي  كامل  "مب�شح  اللبنانية 

لوقف قتل النا�س وتاأمني عودة املزارعني اإىل حقولهم 

�شيطرته  فر�س  الذي  اللبناين  اجلي�س  اأن  معترباً   ،"

كما  بالألغام،  اأي�شاً  "مهدد  عر�شال  جرد  كامل  على 

بعيداً  لي�س  �شهداء"،  اأربعة  له  �شقط  وقد  العرا�شلة، 

عن منزل اأبو ربيع اأي�شاً. 

يد من الدولة أن تعترف بنا  نر
النقطة  الرا�س"،  "تنية  فوق  الهوا،  طاحون  يف   

الفا�شلة ما بني جردي عر�شال وراأ�س بعلبك، يجل�س 

�شغرية  �شخرة  على  عاماً(  الفليطي)62  اإ�شماعيل 

يف  �شيئا  امل�شلحون  له  يرتك  مل  بعدما  غرفته،  اأمام 

مزرعته.   

من  ُمنعت  عندما  �شنة   12 اأ�شجاري  عمر  "كان   

قبل حرب  زرعت  قد  اجلرد. كنت  اإليها يف  الو�شول 

يومها  والفاكهة.  اخل�شار  من  دومن  مائة   2014 اآب 

ُطردنا من جردنا وبلغت خ�شائري 23 مليون لرية على 

الأقل". 

ولغاية   2014 من  العمل  عن  عاطاًل  ا�شماعيل  بقي 

الآن "�شار اأولدي يطعمونني". حني حتررت اجلرود، 

الكهرباء  مولد  �شرقوا  اأنهم  ليجد  مزرعته  اإىل  اأ�شرع 

وثمنه ع�شرة اآلف دولر. مل يجد كعب �شجرة مثمرة 

اأ�شجاري، فيما  "يب�شت كل موا�شمي وماتت  واحدة 

لنا  طلعت  واأخرياً  البال�شتيكية،  البيوت  تخلعت 

الألغام".  

حتولت اأ�شجار اإ�شماعيل التي كانت تعيله وعائلته اإىل 

قبل  يقول  تاركتنا"  "دولتنا  احلطب  ياب�شة من  اأكوام 

من�شيني  نحن  اإما  يا  نعرف  "بدنا  وي�شاأل  ينفعل  اأن 

وم�س متذكرتنا دولتنا، يا اإما م�س فارق معها حالنا".

مزرعته:  اإنعا�س  ليعيد  الفليطي  اإ�شماعيل  ا�شتدان 

من  ن�شتفيد  لرنجع  �شنوات  ثماين  اأو  �شبع  "بدنا 

يجول  وهو  يقول  تعبنا"  علينا  ويعو�س  ويثمر  ال�شجر 

تعبي  "غري  حوله  من  الياب�س  ال�شجر  على  بنظره 

مازوت  للري مع  مياه  وتعب عائلتي، كانت مكلفتني 

للكب".  كله  وراح  ومبيدات  واأ�شمدة  وعمال  ومواد 

ال�شجر نف�شه اأطعم اإ�شماعيل مو�شمني فقط قبل "اأن 

اأرا�شينا".  ياأتي الدواع�س ومينعوننا عن 

مزرعته،  لإحياء  دولر  األف  ع�شرين  نحو  دفع  بعدما 

املزارعني  على  التعوي�س  �شوى  الفليطي  يريد  ل 

خ�شائرهم يف اجلرود، وتنظيفها من الألغام: "اإذا نحن 

اأولدنا،  بياكلوا  اجلديدة  الأ�شجار  من  ناكل  حلقنا  ما 

ب�س اإذا ما نظفوا اجلرد رح منوت نحن واأولدنا". 

لمصابي  الصحية  التغطية 
األلغام

وافقت على  ال�شحة  وزارة  اأن  �شهيل احلجريي  يقول 

الذي  امل�شت�شفى  لكن   .100% بن�شبة  عالجه  تغطية 

يعالج فيه ياأخذ منه مليون و200 األف لرية لبنانية عن 

كل عملية اإ�شافة اإىل تغطية الوزارة التي من املفرت�س 

عائلته  راجعت  عندما  الفاتورة.  كامل  تتحمل  اأنها 

الوزارة قالوا اأن هناك مندوبا لها يف امل�شت�شفى وهو من 

تقا�شي  للم�شت�شفى  م�شموحا  ولي�س  باملو�شوع  يهتم 

"لي�س  ل�شهيل  قال  نف�شه  املندوب  اإ�شايف.  مبلغ  اأي 

�شهيل  حاول  �شي".  لهم  تدفع  تقبل  ما  دفعت؟ 

املوافقة على  امل�شت�شفى  توقع  فلم  الدفع  الإمتناع عن 

زال  وما  عمليات  لثماين  الآن  حتى  خ�شع  عمليته. 

عنده اأربع اأو خم�س عمليات يف العظم وخ�شو�شا يف 

12 ك�شر يف القدمني  اإ�شابته بنحو  الي�شرى بعد  قدمه 

عدا عن احلروق التي توزعت على خمتلف ج�شده.

نحو  �شهيل  ينظر  �شهيل؟  يا  باملال  تاأتي  اأين  من 

اأن  "املهم  لي�شيف  بيدبر"،  "اهلل  ويقول:  الأر�س 

واأهل  اأهلي  م�شري  يكون  ل  لكي  اجلرد  تنظيف  يتم 

اللغم بي على الطريق  انفجر  عر�شال كم�شريي. لقد 

العام للجرد، فكيف باحلقول؟ نريد حياة طبيعية بعد 

كل ما عانيناه، ل نريد مزيدا من املوت والإعاقات".

تقول املعطيات ال�شادرة عن املركز اللبناين لالأعمال 

"الإ�شرتاتيجية  كتيب  يف  ون�شرت  بالألغام،  املتعلقة 

اللبنانية لالأعمال املتعلقة بالألغام" اأن م�شكلة تلوث 

احلرب  اندلع  قبل  ما  "اإىل  تعود  بالألغام  لبنان 

العام  يف  اجلي�س  "بداأ  مبا�شرة  احلرب  بعد  الأهلية". 

اخلطرة  واملناطق  التما�س  خطوط  بتنظيف   1990

وحقول الألغام" ت�شهياًل ل�شتئناف املواطنني حياتهم 

والبالد حركتها. 

 206  ،2003 العام  يف  الأويل  امل�شح  درا�شة  حددت 

جمتمعات مت�شررة من الألغام التي توؤثر ب�شكل مبا�شر 

على معي�شة و�شالمة اأكرث من مليون �شخ�س. 

اأكرث من  اأن  اإىل  اأ�شارت تقديرات كانون الأول 2005 

%70 من الأرا�شي امللوثة ل تزال بحاجة اإىل تنظيف 

ويومها اعتربت الإ�شرتاتيجية اأنه "ميكن حتقيق ذلك يف 

العام 2012"، وذلك قبل عدوان 2006.

خالل عدوان متوز 2006، ق�شفت اإ�شرائيل جنوب لبنان 

باأكرث من اأربعة ماليني قنبلة عنقودية موزعة على 1277 

موقع اأدت اإىل تلوث ما يقارب 54 كيلومرت و900 الف 

اأكرث من  مرت مربع من الأرا�شي موؤثرة على حياة نحو 

مليون �شخ�س. 

التابع  والنهو�س  الأزمات  مكتب  نفذها  درا�شة  قدرت 

لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي اأن ما بني 33 اإىل 122 مليون 

دولر اأمريكي هي اخل�شائر القت�شادية يف جنوب لبنان 

كنتيجة مبا�شرة للقنابل العنقودية. هناك خ�شائر ب�شرية يف 

اأرواح الذين �شقطوا �شهداء واإ�شابات واإعاقات واأخرى 

زراعية و�شاهمت الأزمة بتعزيز الفقر واخلوف من احلركة 

يف جمتمعات م�شنفة فقرية يف الأ�شا�س. 

على  الأزرق  اخلط  على  املزروعة  الألغام  وحدها 

فريقا   80 تاأمني  تتطلب  املحتلة  فل�شطني  مع  احلدود 

رمبا  �شنوات،  ع�شر  عن  تقل  ل  مهلة  �شمن  لإزالتها 

مليون   288 "اإىل  الأزرق  اخلط  تنظيف  كلفة  ت�شل 

تقع  هذه  الألغام  حقول  اأن  يذكر  اأمريكي".  دولر 

على احلدود )اخلط الأزرق( و�شمن الطريق املوازية 

اإ�شراف قوات  للخط الأزرق )Echo Road( حتت 

األأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( و�شيجري 

األألغام  نزع  اأ�شا�شي من خطة  بتنظيفها كجزء  النظر 

اإدارتها.    اللبنانية  احلكومة  تتوىل  الوطنية حني 

األلغام عبر الزمن
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طارق  الأعمال  ت�شريف  حكومة  يف  البيئة  وزير  فاأجاأ 

اخلطيب اللبنانيني باإعالنه يف 22 اأيار 2018 توجيه كتاب 

الذرية  للطاقة  الوطنية  الهيئة  العام  املدير  من  كل  اإىل 

واملدعي العام البيئي يف جبل لبنان للتحقق من اإمكانية 

يف  مطمورة  اخلطرة  ال�شامة  النفايات  من  براميل  وجود 

موؤخراً  اكت�شف  اخلطيب  وكاأن  بدا   .
1
ك�شروان جرود 

ق�شة الرباميل ال�شامة التي دخلت لبنان عرب اإيطاليا عام 

1987. مل يكتِف اخلطيب بهذا الجراء بل قرر يف 31 

و�شائل  معه  م�شطحباً  ال�شيمان  عيون  منطقة  زيارة  اأيار 

العالم. جال يف املنطقة وا�شتمع اإىل الأهايل واإىل راعي 

قطيع، قال له اأنه يتجنب نقل غنمه اإىل منطقة معّينة يف 

اجلرود خوفاً من نفقه. تبنّي له اأن هوؤلء �شمعوا بوجود 

من  الطلب  فقرر  يوماً،  يروها  مل  لكنهم  الرباميل  هذه 

قيادة اجلي�س الك�شف على هذه املواقع للتاأكد اإن كانت 

. وعندما �شاألته مرا�شلة 
2
الرباميل ما زالت مطمورة هناك

األ.بي.�شي. عن توقيت فتح امللف، قلل من اأهمية هذه 

امل�شاألة واعترب اأن الأولوية هي للت�شدي لق�شية "ت�شكل 

 ."3
خطرا على حياة النا�س

اإل اأن توقيت فتح امللف مبا�شرة بعد النتخابات النيابية 

بدا مريباً. اإذ ما الذي دفع بوزارة البيئة للتحرك فجاأة بعد 

اأكرث من 30 �شنة على اكت�شاف هذه الرباميل، خا�شة اأن 

اآخر حماولة لإيجادها كانت عام 1995؟ هل هي حماولة 

الآخر يف  فريق �شد  ال�شيا�شية من  الأهداف  لت�شجيل 

ظّل ال�شراع ال�شيا�شي املتاأجج بني "التيار الوطني احلر" 

املتهم  اللبنانية"،  و"القوات  عليه(  حم�شوب  )اخلطيب 

الرئي�شي باإدخال هذه النفايات خالل احلرب؟  

يوحي م�شار هذه الق�شية بذلك، خا�شة اأن الدولة اللبنانية 

مل ت�شَع يوماً اإىل اإنهاء هذا امللف ب�شكل جدي. وبذلك، 

تبدو ق�شية الرباميل ال�شامة واحدة من ق�شايا عدة من 

خملفات احلرب، تتواىل الأطراف ال�شيا�شية على اإعادة 

اإثارتها من باب ال�شتغالل ال�شيا�شي، غالبا من دون اأي 

نية يف معاجلتها نهائيا.  

فحكومة الرئي�س �شليم احل�س كانت لديها الفر�شة عندما 

وفق  جميعها  برتحيلها   1988 عام  الرباميل  اكت�شفت 

الإيطالية.  احلكومة  وبني  بينها  حينها  مّت  الذي  التفاق 

لكنها تقاع�شت عن اأداء مهمتها ب�شكل كامل فاكتفت 

باإعادة ما مّت نقله من براميل اإىل مرفاأ بريوت حينها. الأمر 

 1995 الرئي�س رفيق احلريري عام  الذي كررته حكومة 

عند فتح امللف جمدداً. فبعد الوعود مبتابعة امللف وختمه 

اأن الهدف منه كان ت�شجيل النقاط لفريق  نهائياً، تبنّي 

�شيا�شي بوجه اآخر. هذا كله بالطبع على ح�شاب �شالمة 

اأولويات  يوماً  يحتال  مل  اللذين  املواطن،  و�شحة  البيئة 

ال�شلطة احلاكمة يف لبنان.

رواية  نتناول  املقال.  هذا  يف  تبيانه  �شنحاول  ما  وهو   

4" يف جزئها 
النفايات ال�شامة اأو ما عرف بـ"�شفقة املوت

الأول، اأّي منذ دخولها اإىل لبنان خالل احلرب الأهلية 

يف اأيلول 1987 اإىل حلظة اكت�شافها عام 1988 وترحيل 

جزء منها عام 1989. جتدر الإ�شارة اإىل اأن غمو�شا كبريا 

اأو  املتورطة  الأ�شماء  ناحية  من  اإن  الق�شية  هذه  ي�شوب 

املعلومات حول مكان تواجد الرباميل املتبقية يف لبنان. 

وهو ما اأكده لنا خرباء بيئيون قابلناهم اأثناء اإعدادنا لهذا 

كان ع�شو يف جلنة  الذي  رزق  ول�شن  د.  وهم  البحث، 

ود.  اآنذاك،  امللف  متابعة  احلكومة  كلفتها  التي  اخلرباء 

1996 خالل  بعد عام  امللف  ا�شتلم  الذي  ناجي قديح 

عهد الوزير اأكرم �شهيب ود. علي دروي�س الذي خا�س 

جانب  اإىل  الرباميل  هذه  حقيقة  عن  الك�شف  معركة 

منظمة "غرين بي�س" عام 1995. وقد ا�شتندنا يف بحثنا 

اأي�شاً اإىل اأر�شيف �شحيفتي "النهار" و"ال�شفري" وكتاب 

الأرز،  بالد  يف  ال�شامة  "النفايات  عطاهلل  بيار  ال�شحايف 

الق�شة الكاملة". 

بالتجاذبات  البحث  لهذا  عالقة  ل  باأن  التاأكيد  يبقى 

ال�شيا�شية احلالية. فقد تقرر مراجعة هذه الق�شية بالتزامن 

تل�شيط  منه  الوحيد  والهدف  امللف.  لهذا  الإعداد  مع 

حول  النقا�س  وفتح  الغام�شة  الرواية  هذه  على  ال�شوء 

الذي  اخلطر  وحول  حتديداً  الرباميل  هذه  وجود  مكان 

ت�شكله مطامر املوت املنت�شرة هنا وهنالك يف لبنان. 

النفايات  دخول 
من  م�شتوعباً  و20  برميل   15800 اأن  موؤكد  هو  ما 

احلو�س  دخلت  اإيطاليا  من  الآتية  ال�شامة  النفايات 

الت�شيكية  الباخرة  منت  على  بريوت  ملرفاأ  اخلام�س 

"ردهو�شت" يف 21 اأيلول 1987. كانت احلرب الأهلية 

)1975-1990( قد اأ�شعفت الدولة وموؤ�ش�شاتها، ما اأّدى 

اإىل �شيطرة امليلي�شيات على املرافق العامة واإىل تق�شيم 

اللبنانية"  "القوات  وكانت  بينها.  فيما  النفوذ  مناطق 

حينها ت�شيطر على ما عرف بـ"املناطق ال�شرقية" وعلى 

احلو�س اخلام�س من املرفاأ. فكانت امل�شوؤولة عن مراقبة 

كانت  املقابل،  يف  املرفاأ.  وتغادر  تدخل  التي  الب�شاعة 

من  كبرية  لكمية  انتاجها  من  تعاين  الأوروبية  البالد 

النفايات ال�شناعية، فقررت التخل�س منها عرب بيعها ملا 

يعرف بـ "مافيا النفايات". ت�شتغل هذه املافيات البالد 

التي تعاين من ا�شطرابات اأمنية اأو من ف�شاد يف الدولة 

لعقد اتفاقات ت�شمل بيع النفايات والتخل�س منها مقابل 

بدل مادي مرتفع. وهو ما جرى حينها اذ اتفقت �شركة 

النفايات  من  التخل�س  على  الإيطالية  "اإيكوليف" 

واك�س"  "جيلي  �شركة  اإىل  فعهدتها  واخلطرة  ال�شامة 

املتخ�ش�شة يف التخل�س من املواد ال�شامة. حاولت هذه 

الأخرية يف بادئ الأمر �شحن هذه النفايات اإىل فنزويال 

ن�شار  "�شركة  على  حينها  الختيار  وقع  فف�شلت. 

لل�شحن" ل�شاحبها اأرمان ن�شار وذلك بحجة بيع مواد 

ومديرها  للهند�شة"  "اأدوني�س  ل�شركة  لل�شناعة  اأولية 

روجيه حداد )اإبن خالة ن�شار(. وعليه، و�شلت ال�شحنة 

"ال�شندوق  �شيطرة  حتت  الواقع  اخلام�س  احلو�س  اإىل 

الكاملة،  ومبوافقتها  "القوات"  ميلي�شيا  يف  الوطني" 

ك�شفت  وقد  اإليها.  عدنا  التي  امل�شادر  جميع  ح�شب 

"القوات" تقا�شت مبلغا تراوح  اأن  التحقيقات لحقاً 

بدايات قضية النفايات السامة في لبنان )1987 – 1989(

و ترابنا،  بحرنا وهواءنا... مكب لــكل 7 كيلومتر  مربع النفايــات تغز
ا�شكالية املكبات بداأت خالل حرب 1990-1975 

مع بروز ق�شية الرباميل ال�شامة ومكب النورماندي، 

بفعل �شلطات الأمر الواقع. وتتالت يف زمن ال�شلم 

للمحا�ش�شة  ملف  اإىل  النفايات  ملف  حتويل  مع 

وتقا�شم الغنائم. وعليه، انت�شر بقرار ر�شمي مركزي 

 1400 عن  يزيد  ما  قرار  اأي  دون  من  اأو  حملي  اأو 

مكب يف لبنان، اأي ما يقارب املكب الواحد لكل 7 

كيلومرتات مربعة. ويقدر بع�س اخلرباء البيئيني )د. 

باأنها  ال�شاطئ   النفايات على  ناجي قديح( كميات 

باتت ت�شل اإىل "مئات ماليني الأطنان".

من  ال�شاطئ  على  تنت�شر  واأخطرها  املكبات  اأكرب 

ال�شمال اإىل اجلنوب، م�شتكملة "عجيبة" الأ�شطورة 

ارتفاع  ي�شل  فاأمل  واجلبل.  البحر  عناق  املتمثلة يف 

مكب �شيدا اإىل 55 مرتاً؟ وبرج حمود 45 مرتاً ثم 

املكبات-اجلبال  هذه  لت�شبح  مرتاً؟،   37 طرابل�س 

حتتل  التي  املدن  يف  الأبرز  املعامل  "اجلديدة"، 

�شطاآنها. تلوث املكبات البحرية ال�شاطئ، فيما تلوث 

مكبات الداخل من بعلبك اإىل زحلة و�شرار وبيت 

وتت�شبب  وال�شطحية.  اجلوفية  املياه  وغريها،  �شباب 

كلها بانت�شار الروائح، علما اأن معاجلة بع�شها تتم من 

خالل احلرائق، مما ي�شاعف من خماطرها ال�شرطانية. 

عن  مناذج  ق�شة  التحقيق  هذا  يف  املفكرة  ت�شتعيد 

الداخل  ويف  البحر  على  لبنان  يف  رئي�شية  مكبات 

والبحر  والبيئة  النا�س  حياة  على  ال�شحي  واأثرها 

وانتهاء  احلرب  مبخلفات  بدءا  حتتلها،  التي  واملناطق 

باملكبات الأكرث ا�شتيعابا وتلويثا يف الزمن احلايل. 
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بني 22 و25 مليون دولر مقابل هذه ال�شفقة. وقد نقل 

ال�شحايف بيار عطاهلل هذه املعلومات عن القا�شي جورج 

غنطو�س )الذي كان توىل التحقيق يف هذا امللف( يف 

ت�شريح اإىل جملة "امل�شتقبل" يف متوز 1988 واإىل جملة 

.
"الو�شط" يف 13 �شباط 51995

اأ�شهر،   9 حوايل  ال�شحنة  هذه  و�شول  ك�شف  تاأخر 

يف  رميها  فتّم  الرباميل،  من  للتخل�س  الكايف  الوقت 

ك�شفها  تفا�شيل  اإىل  لحقاً  نعود  املناطق.  من  العديد 

بني  والبحر  والوديان  اجلبال  يف  حرقها  وحتى  ودفنها 

ت�شرين الأول 1987 وربيع 1988. 

حمامي  تقّدم  حني  بالتك�شف  ال�شفقة  معامل  وبداأت 

�شركة "اإيكوليف" بطلب لدى قن�شل لبنان يف ميالنو 

تثبت  التي  الوثائق  على  للم�شادقة  الدين  علم  اأديب 

و�شول ال�شحنة واإفراغ حمولتها وت�شليمها اإىل املعنيني. 

تبنّي للقن�شل اأن هذه الوثائق مزّورة. 

يالتحقيق  اجلي�س  خمابرات  كلفت  الفور،  وعلى 

و�شرعان ما تبنّي لها اأن ال�شحنة التي و�شلت اإىل مرفاأ 

على  احلكومة  اأطلعت  �شامة.  نفايات  حملت  بريوت 

ك وزير ال�شحة وال�شوؤون 
ّ
املعلومات التي بحوزتها، فتحر

اآنذاك جوزيف الها�شم وقرر ت�شكيل جلنة  الجتماعية 

طمرها.  واأماكن  الرباميل  على  للك�شف  اخلرباء  من 

و�شل اخلرب عندها اإىل العالم وانفجرت الق�شية. 

السامة؟ النفايات  هي  ما 
هذه  طبيعة  اإىل  �شنتطرق  التفا�شيل،  الدخول يف  قبل 

النفايات التي دخلت لبنان واخلطورة التي قد ت�شكلها 

على البيئة والن�شان. 

الكيميائية  ال�شموم  علم  يف  وال�شت�شاري  اخلبري  يرى 

"املفكرة  مع  مقابلة  يف  قديح  ناجي  د.  ال�شناعية 

القانونية" اأن هناك "احتمال)ا( كبري)ا( اأن تكون هذه 

ما  وعادة  كيميائية.  مل�شانع  كيميائية  نفايات  النفايات 

تكون هذه النفايات خليطا من املواد واملركبات. ميكن 

اأن حتتوي هذه النفايات على مواد �شامة ع�شوية ومعادن 

ثقيلة. 

وي�شري قديح اإىل اأن "اإتفاقية بازل" التي منعت ا�شترياد 

 )وقع لبنان على املعاهدة عام 
6
وت�شدير النفايات ال�شامة

1989 واأبرمها عام 1994( و�شعت لئحة من موؤ�شرات 

اخلطورة )hazardous characteristics(  لتعريف 

خ�شائ�س هذه النفايات.

اللبنانية"  "القوات 
والنفايات

وبالعودة اإىل جمريات الق�شية، فقد حتركت "القوات" 

بعدما اأثار ف�شح امللف الهلع بني املواطنني الذين بداأوا 

الأحراج  يف  مرمية  وجدوها  التي  الرباميل  بحرق 

اإليها  التي عدنا  امل�شادر  وفيما جتمع  البلدات.  وداخل 

على اأن "القوات" هي امل�شوؤولة عن اإدخال النفايات، 

اإل اأنها تختلف حول مدى تّورط قائدها �شمري جعجع 

يف الق�شية، خا�شة اأن الأخري اأوحى باأنه مل يكن على 

التخل�س  من  للتاأكد  امللف  �شيتابع  وباأنه  بامل�شاألة،  علم 

من النفايات. 

احل�س  �شليم  احلكومة  رئي�س  �شّن  ذلك،  من  انطالقا 

ي�شّميها حمماًل  اأن  "القوات" دون  على  عنيفاً  هجوماً 

اإ�شبع  نّوجه  اأن  حقنا  "من  الكارثة.  م�شوؤولية  اإياها 

الإتهام نحو املتحكمني يف الأر�س ب�شالحهم، اأي نحو 

الذين ينتحلون �شفة الفاعليات. اأولئك الذين عربت 

ال�شموم مرافئهم وطرقاتهم لت�شتقر يف مناطق نفوذهم، 

مبا  علم  على  كانوا  اإذا  عما  ن�شاألهم  اأن  البديهي  فمن 

ح�شل، فاإذا كانوا ل يدرون فامل�شيبة عظيمة، واإذا كانوا 

7". فيما حّمل وزير العدل اآنذاك 
يدرون فامل�شيبة اأعظم

"القوات"  بري  نبيه  اأمل"  "حركة  ميلي�شيا  ورئي�س 

 .
8
ومعها "الكتائب" م�شوؤولية اإمتام ال�شفقة

رئي�س  فك�شف  املوقف  ا�شتدراك  "القوات"  حاولت 

اأوقفت  اأنها  ن�شر  قي�شر  اخلارجية  العالقات  جهاز 

بداأت  واأنها  حداد  روجيه  الباخرة  حملة  �شاحب 

و�شلمت  م�شدرها.  اإىل  ال�شحنة  لإعادة  ات�شالتها 

التمييزية.  العامة  النيابة  اإىل  حداد  لحقاً  "القوات" 

 12 يف  اخلام�س  احلو�س  اإىل  النفايات  نقل  قررت  ثّم 

حزيران 1988. وقد �شابت عملية النقل عدة م�شاكل. 

فقد ك�شفت "النهار" حينها اأن املدعي العام التمييزي 

ات�شل  امللف  على  امل�شرف  فريحة  جوزيف  القا�شي 

بهذه  مليئاً  "م�شتوعباً  باأن  لإبالغه  احل�س  بالرئي�س 

النفايات كانت تنقله عنا�شر م�شلحة �شقط على مفرق 

ن�شر  اأكد  حني  يف   ."9
حمتوياته وتبعرثت  غزير  بلدة 

من  كان  التي  تلك  حتى  الرباميل  كل  جمع  مّت  اأنه 

قرار  احل�س  وهاجم   .
10

ترحيلها بغية  ا�شتبقاوؤها  املمكن 

"القوات" بنقل النفايات "بحجة الغرية على امل�شلحة 

العامة" واعترب اأنهم "ارتكبوا خطيئة فوق اجلرمية، لأنهم 

بعملهم هذا ت�شببوا يف تعقيد عملية التخل�س من هذه 

املواد وتعري�س البيئة لأخطار جديدة، هذا ف�شاًل عن اأنهم 

 ."11
بذلك خرقوا اأمراً ق�شائياً باحلجز على املواد يف مكانها

المواطنون  الخبراء،  لجنة 
النفايات وبراميل 

وزير  األفها  التي  اخلرباء  جلنة  كانت  الأثناء،  هذه  يف 

الفيزياء  يف  الإخت�شا�شي  �شّمت  والتي  ال�شحة 

ول�شن  د.  يو�شف  القدي�س  جامعة  يف  والهيدرولوجيا 

يف  الأ�شتاذ  والبيئة  الطاقة  اأكادميية  ورئي�س  رزق، 

جرجوعي،  ميالد  د.  اللبنانية  اجلامعة  يف  العلوم  كلية 

املناطق بحثاً عن  بيار مالي�شيف جتول على  وال�شيديل 

الثالثي  هذا  �شّكل  عليها.  وللك�شف  الرباميل  هذه 

التي �شمحت بك�شف بع�س  الأ�شا�شية  نقطة الرتكاز 

مواجهة  قرروا  بعدما  خا�شة  امللف،  هذا  مالب�شات 

الدولة  واملت�شرتين خلفهم يف  امللف  هذا  املتورطني يف 

اللبنانية والإيطالية. 

15800 برميل 

و20 مستوعبًا من 
النفايات السامة 

اآلتية من إيطاليا 
دخلت مرفأ بيروت 

في أيلول 1987
مل جتهز الوزارة اخلرباء باملعدات الالزمة للك�شف عن 

هذه الرباميل. فلم يتمكنوا من اإيجاد تلك التي طمرت 

مّت  باأنه  "املفكرة"  مع  مقابلته  يف  رزق  د.  يرجح  والتي 

. ا�شطروا يف بادئ الأمر اإىل فح�شها 
12
ت�شييد مباين فوقها

اإىل  ا�شتندوا  اأجهزة.  وحتى  وقائي  لبا�س  اأي  دون  من 

البدائية  الو�شائل  بع�س  واإىل  املجال  هذا  يف  خربتهم 

التي كانت بحوزتهم. يقول رزق اأنهم طالبوا وزارة البيئة 

لحقاً بتاأمني اأقنعة الغاز لأنهم وجدوا �شعوبة كبرية يف 

هوؤلء  وجد   .
13
الرباميل على  الك�شف  اأثناء  التنف�س 

و�شاحل  �شننعري  ك�شارات  يف  علناً  مكّد�شة  براميل 

علما، اإنطليا�س، مرفاأ بريوت، غزيز، زوق م�شبح، عيون 

ال�شرفند، طرابل�س  ال�شيمان، كفرذبيان، جعيتا، �شور، 

الزراعية  العلوم  يف  اخلبري  ويجزم  املناطق.  من  وغريها 

د. علي دروي�س يف مقابلته مع "املفكرة" اأن "الرباميل 

موجودة يف كّل لبنان ولي�شت حم�شورة فقط يف ما كان 

."14
ي�شّمى بـ"املناطق ال�شرقية

قام  قد  حينها  كميد  �شومط  اجلمركي  العميل  وكان 

باإجناز "مانيف�شت" )بيان حمولة( مزّور، اإّدعى فيه اأنها 

ودخلت   ."15
والزراعة لل�شناعة  كيميائية  اأولية  "مواد 

الب�شاعة بهذه الطريقة اإىل الأ�شواق اللبنانية. فيما اأعلن 

 La Revue du Liban ملجلة  حديث  يف  مالي�شيف 

يف 30 متوز 1988 اأن "عدداً كبرياً من الرباميل بيعت 

اإىل بع�س امل�شانع التي مل تكن على دراية  ب�شعر مغٍر 

"قيام  عن  مالي�شيف  وك�شف  داخلها".  املواد  بنوعية 

من  عدد  على  منها  كمية  بعر�س  النفايات  م�شتوردي 

اأنها  م�شانع العطور وم�شاحيق التجميل يف لبنان على 

 ."16
مواد اأولية تدخل يف �شلب �شناعتهم

وفيما تابع اخلرباء عملهم، وجدوا اأن اأهايل هذه املناطق 

الرباميل  هذه  حمتويات  ا�شتعمال  اإىل  اأي�شاً  عمدوا 

�شننعري  يف  عليها.  املوجودة  اخلطر  عالمات  متجاهلني 

مثاًل، التقوا بعائلة احلاج واأطلعهم رب العائلة عبدو على 

للحالقة.  الرباميل كمعجون  اأحد  ا�شتعان مبحتوى  اأنه 

تويف احلاج لحقاً من ال�شرطان. ويقول رزق اأن "بع�س 

وغ�شلتها  حمتواها  من  الرباميل  هذه  اأفرغت  النا�س 

املخلالت  لو�شع  ا�شتخدمتها  التي  للمطاعم  وباعتها 

كالكبي�س والزيتون والعرق، وللمنازل التي ا�شتعملتها 

ماذا  على  تعلم  تكن  مل  اأخرى.  ومواد  املياه  لتخزين 

حتتوي هذه الرباميل وهو ما اأّدى اإىل اإ�شابة عدد منهم 

 ."17
باأمرا�س خمتلفة، منها �شرطانية

قّدم اخلرباء تقريرهم يف 15 متوز 1988 واأكدوا وجود نحو 

"12 مادة تراوح بني امللّوثة واملتفجرة وال�شامة وال�شامة 

 ." 
18

جدا

قدمته  الذي  التقرير  ح�شب  النفايات  نوعية  اأن  وتبنّي 

مواد  واأكرثها  فا�شدة  فرن�شية  "نفايات  هي:  اللجنة 

الرتكيبات  ناجتة عن  بال�شتيكية  ملواد  ونفايات  متفجرة 

للتلف؛  معدة  و�شامة  فا�شدة  �شمغية  نفايات  ال�شامة؛ 

تـتمة
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نفايات مذيبات فا�شدة ناجتة عن غ�شل الآلت الو�شخة؛ 

ملواد  الكيميائية  والتحاليل  الأبحاث  خمتربات  نفايات 

ومذيبات ملوثة و�شامة ومعدة للتلف؛ نفايات ملواد زفتية 

و�شحوم برتولية ناجتة عن ف�شالت وبقايا دهانات الأر�شفة 

عن  ناجتة  كيميائية  ملواد  نفايات  البرتولية؛  واخلزانات 

املنزلية  واملطهرات  واملعقمات  الأدوية  �شناعة  ف�شالت 

الفا�شدة؛ نفايات ناجتة عن ال�شتعمال الكهرو كيميائي 

حتتوي على اأمالح �شامة جداً جداً؛ النفايات الناجتة عن 

 ."19
�شناعة املبيدات

إيطاليا  اللبنانية،  "الدولة" 
والنفايات

اأّدى �شدور تقرير اخلرباء اإىل خلق موجة ذعر كبرية بني 

اللبنانيني. وفيما عمد هوؤلء اإىل التخل�س من الرباميل 

اإما عرب رميها يف البحر اأو حرقها، كانت ال�شحافة اللبنانية 

لهذه  اللبنانية لإيجاد حّل  ال�شلطات  ت�شّن حملة على 

الق�شية. 

وعلى اإثره، قرر احل�س تاأليف جلنة �شّمت املدعي العام 

التمييزي، املدير العام لوزارة ال�شحة، املدير العام لإدارة 

املناق�شات، مدير ال�شوؤون الإقت�شادية يف وزارة اخلارجية 

للتفاو�س مع احلكومة الإيطالية من اأجل اإعادة النفايات 

اإىل اإيطاليا. 

اإقرار  كانت  امللف  هذا  يف  الوحيدة  الإيجابية  ولعّل 

املجل�س النيابي لقرتاح القانون الرامي اإىل املحافظة على 

البيئة �شد التلوث والنفايات ال�شارة واملواد اخلطرة يف 11 

 
20

متوز 1988.

ب من 
ّ
يف املقابل، حاولت احلكومة الإيطالية بداية التهر

م�شوؤولياتها بعد انك�شاف ال�شفقة. 

بوا�شطة  الإيطالية  احلكومة  اأبلغت  حزيران،   29 ويف 

اللبنانية  احلكومة  مان�شيني  اأنطونيو  بريوت  يف  �شفريها 

ر�شدها مبلغ 3 مليون دولر للم�شاهمة يف عملية التخل�س 

ت بعدها على 
ّ
من النفايات. لكن احلكومة اللبنانية اأ�شر

الكاملة للتخل�س من  حتميل احلكومة اليطالية الكلفة 

النفايات. وهو ما وافقت عليه اإيطاليا يف 13 متوز. ويف 15 

متوز تبلغ لبنان اأن احلكومة اليطالية كلفت ر�شمياً �شركة 

النفايات  لنقل  الالزمة  الإجراءات  اإتخاذ  "مونتاغو" 

الكيميائية من لبنان متهيداً لإتالفها يف اخلارج.

وبعد  متوز.   28 يف  لبنان  اإىل  اإيطاليان  خبريان  و�شل 

ال�شروري  من  اأنه  اأعلنوا  الرباميل،  على  الك�شف 

بوا�شطة  للنقل  الرباميل مبوجب معايري دولية  "تاأهيل 

الأر�س  "تطهري  وتعهدوا  خا�شة"  وبو�شائل  بواخر 

الرباميل  حتمل  التي  ال�شفن  وتطهري  نعمل  حيث 

 ."21
وتطهري الأر�س حيث اأنزلت الرباميل اأ�شاًل

إلى  السامة  النفايات  إعادة 
مصدرها

الباخرة  و�شول  حني  اإىل  جمدداً  اللبنانيون  اإنتظر 

"كن�شكي" يف 23 اآب 1988، اأوىل البواخر التي كان من 

املفرت�س اأن ت�شحن هذه النفايات. حلقتها الباخرة الثانية 

و"اإيفون".  رو�شو"  "جويل  ثّم  �شبورايد�س"  "فوراي�س 

هذه  بنقل  بواخر  اأربع  تقوم  اأن  اإذاً  املفرت�س  من  كان 

الرباميل اإىل اإيطاليا، التي اأر�شلت اأي�شاً فريقاً من 6 خرباء 

لالإ�شراف على العملية. 

واأعلن اأبي �شالح اأن الفريق الإيطايل جمع 9000 برميل 

يف احلو�س اخلام�س متهيداً ل�شحنها. واأو�شح لـ"النهار" 

اأن الإيطاليني "حفروا الأر�س يف مناطق وجود الرباميل 

وكذلك حفروا الر�شيف الذي جمعت فيه و�شي�شحنون 

 ."22
الرتاب امللوث لإتالفه مع الرباميل

"بطريقة  الرباميل  نقل  مّت  اأنه  لـ"املفكرة"  رزق  يروي 

ب 
ّ
ع�شوائية عرب �شاحنات غري جمهزة، ما اأّدى اإىل ت�شر

على  امل�شرفني  واأن  الطرقات.  على  الرباميل  من  مواد 

برميل   6000 "نقلوا  املرفاأ  يف  النفايات  ترحيل  عملية 

بن�شارة  وخلطهم  بفل�شهم  وقاموا  اخلام�س  احلو�س  يف 

 10 حوايل  يف  وو�شعوهم  والرمل  والكل�س  الأخ�شاب 

اآلف برميل جديد. ما يوؤكد اأنهم مل ينقلوا 6000 حتى 

مبا اأن الرباميل اجلدد كانت ت�شع اأكرث من الرباميل القدمية 

23". فيما ينقل عطاهلل عن 
فيما قاموا برمي الباقي يف البحر

مالي�شيف باأن الأر�شفة يف املرفاأ كانت "مليئة باأ�شناف 

املواد  وكانت  وامل�شحوقة  املمزقة  الرباميل  من  عدة 

باملكان.  املحيطة  الرتبة  كل  تلّوث  امل�شرّتبة  الكيميائية 

وراأينا العّمال يفرغون الكثري من الرباميل يف مياه البحر 

 ."24
ثم اأخذوا ينظفون اأر�شفة املرفاأ بوا�شطة �شهاريج املياه

نقل  عملية  على  بالإ�شراف  اللبنانيون  اخلرباء  طالب 

النفايات يف املرفاأ. لكن عنا�شر من "القوات" منعتهم 

املراكب  اأحد  على  بالك�شف  نقوم  "كنا  ذلك.  من 

القوات بتهديدنا واأخذوا الكامريا من  وقام عنا�شر من 

25"، ح�شبما قال رزق لـ"املفكرة". 
مالي�شيف

اأبحرت  ثم،  من  اأ�شهر.   3 نحو  النقل  عملية  تاأخرت 

"جويل رو�شو" اإىل اإيطاليا يف 11 كانون الثاين 1989 فيما 

مل يعرف م�شري البواخر الثالث الأخرى. نقلت "وكالة 

رويرتز لالأنباء" اأن 1416 برمياًل كان على منت "رو�شو" 

. يعّلق رزق قائاًل: "حاولنا متابعة امللف واحل�شول 
26

فقط

يف  البواخر  فيه  ر�شت  الذي  املرفاأ  عن  معلومات  على 

اإيطاليا، لكن مل نح�شل على جواب. ما يرجح رمي هذه 

الرباميل يف البحر. يف املخت�شر، قاموا برتحيل حوايل 30 

اأو %40 من النفايات لكن ل ميكن اأن اأوؤكد اإن و�شلوا 

."27
اإىل اإيطاليا وماذا فعلوا بهم

لكن ن�شر طماأن اللبنانيني ف�شكر اأوًل "احلكومة الإيطالية 

لأنها تكلفت بكل نفقات النقل ونفذت ما وعدت به". 

واأكد اأن وجود النفايات مو�شبة يف لبنان مل يكن ي�شكل 

28".فيما اأكّد 
اأي خطر على ال�شالمة العامة وعلى البيئة

احل�س بعد اإخراج النفايات اأن هذا الأمر "ل يعني اأبداً 

."29
اإقفال ملف هذه اجلرمية والق�شية برمتها يف يد الق�شاء

القضاء أمام  الملف 
بتاريخ 26 حزيران 1988، اأحال القا�شي جوزف فريحة 

بريوت  الإ�شتئنايف يف  العام  النائب  على  الق�شية  ملف 

القا�شي جورج غامن مع املوقوفني ال�شتة املتهمني باإدخال 

كميد،  �شوميط  عبداهلل،  هرني  لبنان:  اإىل  النفايات 

اأنطوان العم، روجيه حداد و�شامي ن�شار  اأنطوان كميد، 

العام  النائب  فاأحال  ن�شار.  اأرمان  الفار  عليه  واملدعى 

بدوره هذا امللف على قا�شي التحقيق الأول يف بريوت 

القا�شي جورج غنطو�س الذي ا�شتجوب املتهمني واأ�شدر 

القا�شي  اأ�شدر  وكذلك  بتوقيفهم.  وجاهية  مذكرات 

غنطو�س مذكرة غيابية بتوقيف اأرمان ن�شار. 

مبنيف حمدان  ممثلة  بريوت  العامة يف  النيابة  عادت  ثم 

بتاريخ 28 حزيران واّدعت على ال�شركتني الإيطاليتني 

قتل  حماولة  بجرم  واك�س"  و"جيلي  "ايكوليف" 

املواطنني اللبنانيني جماعياً وعن �شابق ت�شور وت�شميم. 

اجلنائي  التزوير  بجرائم  ال�شركتني  على  اإّدعى  كذلك 

الهيئة  �شادقت  متوز،   12 دويف  الدولة.  خامت  وتقليد 

قرار  على  حمدان  ح�شني  القا�شي  برئا�شة  الإتهامية 

القا�شي غنطو�س تخلية اأربعة من املوقوفني يف الق�شية: 

و�شوميط  كميد،  اأنطوان  ن�شار،  �شامي  عبداهلل،  هرني 

كميد بكفالة مالية مقدارها 100 األف لرية لكل منهم. 

وقائع  من  "تبنّي  اأنه  اإىل  موافقتها  يف  الهيئة  وا�شتندت 

هم  لي�شوا  تخليتهم  املقرر  عليهم  املدعى  اأن  التحقيق 

الذين ا�شتوردوا النفايات مو�شوع هذه الدعوى، ولي�شوا 

مر�شلة حل�شاب  هي  ول  البالد  اإىل  اأدخلوها  الذين  هم 

30". كما اأخلى قا�شي التحقيق بتاريخ 4 اآب 
اأحد منهم

املوقوفني الآخرين بكفالة مالية مقدارها 100 األف لرية 

لكل منهما اأي�شاً.  توقفت الق�شية عند هذا احلد و�شدر 

القرار الظني فيها يف 20 �شباط 1992. 

�شنتطرق لتفا�شيل القرار الظني وتبعات هذا امللف يف 

اأن  املعنيون  ظّن  فبعدما  البحث.  هذا  من  الثاين  اجلزء 

 1994 عام  فتحها  اأعيد  رجعة،  لغري  اأقفلت  قد  الق�شية 

بعد اإيقاف حمولة جديدة من النفايات ال�شامة. حينها، 

كانت احلرب قد انتهت وكان اللبنانيون ينتظرون تنفيذ 

الوعود باإعادة الإعمار وببناء "دولة املوؤ�ش�شات". تبنّي اأن 

هذه الوعود بقيت يف اإطار الكالم، ومنها ما يتعلق مبلف 

النفايات ال�شامة. اإذ عمد وزيرا البيئة خالل تلك الفرتة 

�شمري مقبل  ثّم بيار فرعون اإىل لفلفة الق�شية على الرغم 

بي�س"  "غرين  منظمة  قّدمتها  التي  الدامغة  الأدلة  من 

حينها  الف�شائح  توالت  الثالثة.  اخلرباء  اإىل  بالإ�شافة 

وظهر حجم الكذب الذي مور�س عام 1988. وقد تعزز 

ذلك باإ�شدار تقارير ر�شمية من جمل�س الإمناء والإعمار 

اللبناين توؤكد بقاء اجلزء الأكرب من  وخمابرات اجلي�س 

الرباميل يف لبنان. امللفت اأي�شاً اأن م�شت�شار الوزير مقبل 

ال�شابق  )امل�شوؤول  ن�شر  قي�شر  د.  �شوى  يكن  اآنذاك مل 

يف "القوات" الذي اأ�شرنا اإليه يف البحث. وتبعا لذلك 

جلاأت ال�شلطة اإىل و�شائلها املعتادة فحاولت اإلبا�س اخلبري 

مالي�شيف تهمة فربكة امللف. لكنها �شرعان ما تراجعت 

اأمام انتفاء الأدلة وال�شغط الإعالمي وال�شيا�شي. ويبقى 

ال�شوؤال الأ�شا�شي: ملاذا اأعيد فتح امللف عام 1994 اإن 

كانت ال�شلطة ل تنوي حّله اأ�شاًل؟ ثمة اإجابتان اأثارهم 

املتحدثون معنا: الأول، تبعا لل�شغط الذي مار�شته منظمة 

غرين بي�س؛ والثاين، يف اإطار املناكفات ال�شيا�شية، ل�شيما 

بعد توقيف قائد "القوات" �شمري جعجع بتهمة تفجري 

كني�شة �شيدة النجاة يف ني�شان 1994. الأهم اأنه يف كلتا 

الفر�شيتني، بدت الإرادة ال�شيا�شية يف ح�شم هذا امللف 

اأو على الأقل يف متكني الق�شاء من القيام بالتحقيقات 

الالزمة، مو�شع جدل ونقا�س. الدليل الأكرب اأن امللف 

ما زال منذ تلك اللحظة يراوح مكانه. 

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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حرب  قبيل  النفايات  با�شتقبال  حمود  برج  مكب  بداأ 

1975-1990، حيث كانت النفايات تتجمع يف منطقة 

املنت وك�شروان ومل يكن ثمة جمال لإر�شالها اإىل مناطق 

اأخرى. وكانت هذه املنطقة حينها فارغة ول يوجد فيها 

�شوى مركز للقوات اللبنانية عند الكرنتينا.

المكب تلوث  عوامل 
مربع  مرت  األف   48 نحو  القدمي  املكّب  م�شاحة  تبلغ 

م�شاحة  مربع  مرت  األف   30 نحو  موؤخرا  اإليها  اأ�شيف 

برج  لبلدية  ملكاً  �شتكون  كلها  و"هذه  جديد،  املطمر 

يقول  ما  وفق  باملاليني"،  ثروات  لها  و�شتحقق  حمود 

و�شام  املنطقة  �شيادي  با�شم  والناطق  البيئي  النا�شط 

الأر�س  "ملكية  اأن  اإىل  فرن�شي�س  واأ�شار  فرن�شي�س. 

وبالتايل  حمود  برج  لبلدية  �شتكون  الطمر  عن  الناجتة 

اأن  وقال  ذلك".  وراء  من  ثروات  وحتقق  �شت�شتثمرها 

مليون   110 نحو  قب�شتا  واجلديدة  حمود  برج  بلديتي 

دولر للقيام بعملية الردم".

ويلفت النا�شط البيئي رجا جنيم اأنه "منذ انتهاء احلرب 

وحتى العام 1997 تكّون هذا اجلبل من النفايات، بعد 

اإقفال مكب النورماندي وتفريغه لال�شتفادة من الأر�س 

 45 يقارب  علو  اإىل  اجلبل  ارتفاع  و�شل  وقد  هناك، 

فر�س  يف  الطا�شناق  حزب  جنح   1997 العام  مرتاً".يف 

منطقة  اإىل  حمرقة  واأح�شرت  واإغالقه،  املطمر  اإيقاف 

الكرنتينا، حني كان فوؤاد ال�شنيورة وزيراً للمالية، حلرق 

ال�شامة التي ا�شتقدمت  النفايات ف�شاًل عن كل املواد 

جمرد  كانت  املحرقة  لكن  لبنان.  اإىل  الثمانينات  يف 

املوجودة  املحرقة  كانت  الوقت،  هذا  يف  "تفني�شة". 

فقاموا  النا�س،  بخنق  بداأت  قد  العمرو�شية  منطقة  يف 

وح�شب  الناعمة.  منطقة  نحو  التوجه  ومت  بتك�شريها، 

املطمر  جعل  على  اخلوري  داين  �شركة  "تعمل  جنيم، 

مرت،   14 ارتفاع  اىل  ي�شل  البحر حتى  يهبط يف  القدمي 

ومن اأجل حتقيق ذلك يقومون برمي النفايات يف البحر 

معاجلة  ذلك  بعد  تتم  اأن  على  فرز،  دون  من  مبا�شرة 

الأمور يف  اإليه  �شت�شل  وبعيدا عما  املنطقة".   املياه يف 

امل�شتقبل، يوؤكد الأخ�شائيون باأن منطقة برج حمود هي 

الأكرث تلوثاً يف كل لبنان، بن�شبة %200 بح�شب �شهيلة 

اإدري�س م�شوؤولة العالقات العامة يف حملة الأزرق الكبري.

هناك م�شادر عدة حالياً ت�شهم يف زيادة التلوث يف برج 

البحر  اإىل  يرمي  الذي  بريوت  نهر  م�شب  اأوًل  حمود: 

النفايات  من  كيميائية  ومواد  جمارير  من  الأو�شاخ  كل 

ال�شائلة وال�شلبة للم�شانع الواقعة على جمرى النهر، وثانيا 

هناك املكب والع�شارة وثالثاً امل�شلخ الذي بقي يف املنطقة 

ل�شنوات طويلة قبل اإقفاله منذ نحو ثالث �شنوات.

وعليه وبح�شب ادري�س، فاإن"احلياة البحرية هناك منعدمة 

كلياً ، وهناك اأنواع عديدة من الأ�شماك قد باتت بحكم 

التوتياء  ال�شخري". كما اختفت  "اللقز  املنقر�شة مثل 

التي ت�شكل رئة البحر كليا على امتداد ال�شاطئ اللبناين، 

وذلك لي�س نتيجة ال�شيد الع�شوائي واإمنا ب�شبب التلوث".

وال�شياد  البيئي  للنا�شط  بالن�شبة  اإيالما  الأكرث  امل�شهد 

بتاريخ  البوري  �شمك  انتحار  روؤية  هو  فرن�شي�س  و�شام 

والرتطام  املاء  من  القفز  خالل  من   2017/5/19

بال�شخور". يوؤكد اأنه"منذ ا�شتئناف الأعمال يف املطمر 

وال�شيد  ال�شمكية  الرثوة  تراجعت  �شنوات،  منذ ثالث 

تقريباً بحدود %70، وقبل الدخول م�شافة 2 كيلومرت ل 

اإمكانية لوجود اأ�شماك".

حيث  بوؤ�س  حياة  املطمر  من  بالقرب  ال�شكان  يعي�س 

يعانون من الروائح القذرة التي متالأ املكان ل �شيما يف فرتة 

ال�شيف، ناهيك عن الأمرا�س ال�شدرية من ربو وغريها 

ف�شال عن انت�شار ال�شرطان.  اأبرز ما يلفت النظر بال�شكان 

هناك، هو وجود اأنواع من الطفر اجللدي )حبوب( املنت�شر 

اأج�شاد  تغزو  قيح  اأكيا�س  روؤو�شها  ويف  اأج�شادهم  على 

الأطفال بدرجات كبرية.

قضائية ودعاوى  شكاوى 
تتزايد عدد ال�شكاوى والدعاوى الق�شائية املقدمة ب�شاأن 

منطقة برج حمود.  

والنا�شطني  املحامني  من  عدٌد  قدمها  الأوىل  الدعوى 

املت�شررين من مكب برج حمود، بتاريخ  2016/9/22، 

كركبي،  رالف  املنت  يف  امل�شتعجلة  الأمور  قا�شي  اأمام 

 "جهاد العرب للتجارة واملقاولت"، 
ّ

وذلك �شد �شركتي

وذلك  اللبنانية،  والدولة  للمقاولت"،  "خوري  و�شركة 

حزب  لحقاً  اإليهم  ان�شم  وقد  املكب.  اإغالق  لغاية 

الكتائب اللبنانية. 

املعني من  الكيميائي  اخلبري  تقدم   ،2016/11/1 وبتاريخ 

القا�شي، جهاد عبود تقريره اإىل املحكمة مفيداً "اأن هناك 

وجود خلل يف العمل وعدم مراعاة ملعايري البيئية وال�شحية 

يف مطمر برج حمود". وي�شرح عبود لـ"املفكرة" اأنه: "يف 

بداية العمل مل يكن يتم فرز النفايات وكان يتم طمرها 

كما هي. كما اأنه مل يكن هناك breakwater اأي حاجز 

اأو �شد  وكان يتم رمي جبل النفايات يف البحر. حاليا اأنهوا 

الأعمال يف املنطقة والبحر بات ملوثاً مبا يكفي وباإمكان 

من ي�شاء اأن يغط�س هناك ويرى النفايات". وب�شوؤاله عن 

الرباميل ال�شامة املوجودة هناك وحقيقة اأنها حتوي نفايات 

م�شعة، قال:"مل نتمكن من معرفة اأين اأ�شبحت الرباميل 

الهيئة  من  طلبنا  وقد  عليها.  يعمل  مل  واأحداً  ال�شامة 

اللبنانية للطاقة الذرية اأن تقوم بالك�شف، فجاءت جمموعة 

من قبلها وقامت بزيارة للمكان وقالت اأنه ل يوجد مواد 

م�شعة، علماً  اأنهم كانوا قد اأر�شلوا لنا تقريراً يفيد اأنه يجب 

العمل على كل �شنتيمرت للتاأكد اأنه ل يوجد مواد م�شعة، 

لكن عندما جاوؤوا قاموا بجولة �شريعة ومل يتم العمل على 

من  جمموعة  هناك  كان  به.  ن�شحوا  كانوا  الذي  النحو 

ال�شيادين الذين عملوا يف احلرب مع "القوات اللبنانية" 

ويعرفون اأين مت طمر الرباميل وكانوا ي�شاعدوننا ملعرفة اأين 

اأ�شبحت اليوم. ولكن طلب مني التوقف عند هذا احلد 

وال�شكوت"، وفق ما يوؤكد ل"املفكرة". 

وعلى �شوء املعاينة الفنية، اأ�شدر  القا�شي رالف كركبي 

بتاريخ 2016/11/15  قراراً بوقف الأعمال يف مطمر برج 

حمود ولكنه "ما لبث اأن تراجع عنه، وذلك اإثر اعرتا�س 

وقف  من  يومني  بعد  انعقدت  التي  اجلل�شة  ال�شركة يف 

كركبي  القا�شي  بنى   وقد   .)2016/11/17( الأعمال" 

ال�شركة خالل هذه اجلل�شة،  اأقوال  تراجعه ح�شراً على 

املمزوجة  الأتربة  برمي  ال�شركة  قيام  "عدم  اأكد  حيث 

بالنفايات يف البحر". كما اأكد اأن "كا�شر املوج الذي يتم 

النفايات". وهذا  بناوؤه ي�شكل حماية كافية من ت�شرب 

القرار هو حاليا مو�شوع ا�شتئناف. 

ف�شال عن ذلك، مت تقدمي دعوى ثانية من قبل النا�شطني 

وحزب الكتائب �شد كل من "جمل�س المناء والعمار"، 

و"�شركة خوري للمقاولت " ب�شاأن تو�شع هذا املطمر يف 

يف  امل�شتعجلة  الأمور  قا�شي  اأمام  وذلك  اجلديدة،  اجتاه 

بريوت، ويلحظ اأنه ل يف�شل بني مكب اجلديدة ومكب 

برج حمود �شوى �شن�شول �شغري. وما تزال الدعوى عالقة 

حاليا اأمام القا�شية رانيا رحمة. وعن هذه الدعوى، يقول 

حمامي حزب الكتائب  �شمري خلف اأنه من "الثابت اىل 

الآن غياب درا�شة الأثر البيئي يف هذا امل�شروع وقد قلنا 

للقا�شية اأن هذا �شبب كاٍف لإيقاف الأعمال". 

ف�شال عن هاتني الدعويني، تقدم �شيادو الأ�شماك �شد 

الإمناء  وجمل�س  املكّب،  اأعمال  امللتزمة  خوري  �شركة 

حمود  وبرج  اجلديدة  وبلديتي  البيئة  ووزارة  والإعمار 

ب�شكوى جزائية اإىل النيابة العامة يف جبل لبنان بعدما اأبرز 

املت�شررون التقارير التي تظهر واقعة التلوث. وقام رجال 

اإىل  امللف  اأحيل  حيث  بالتحقيقات،  الق�شائية  املفرزة 

النيابة العامة التي قررت تكليف خبري بالبيئة، ول تزال 

الق�شية عالقة منذ اأكرث من اأربعة اأ�شهر "مكانك راوح".    

يف   2018/5/24 بتاريخ  نفذوا  الأ�شماك  �شيادو  وكان 

منطقة برج حمود اعت�شاماًعند منعطف املينا –الدورة-

فاإن�شاء  ال�شيارات.  البحرية وقطعوا الطريق على  الطريق 

مطمر برج حمود على نحو ع�شوائي ق�شى على احلياة 

البحرية يف املنطقة التي تعتا�س منها اكرث من 150 عائلة، 

وبات ال�شيد يف غالبه نفايات. 

برج حمود: انهيارات مقصودة في المياه

ــركة  تجعل الش
المتعهــدة مكب 

برج حمود يهبط 
في البحر من دون 

أي معالجة
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الكو�شتا  مطمر  اعتماد  تقرر   ،2016 العام  من  اآذار  يف 

برافا كاأحد حلول اأزمة النفايات. يقول الدكتور ناجي 

خمطط  لدرا�شة  تخ�شع  مل  املنطقة  اأن"هذه  قديح 

البداية  يف  م�شاعات.  عن  عبارة  كانت  فهي  توجيهي 

 parking بداأت الفكرة بتحويل املطمر اإىل موقف اأو

بطريقة  وتغطيتها  هناك  جتميعها  يتم  حيث  للنفايات 

اإن�شاء مطمر لطمرها". بدائية على اأمل 

املكب  هذا  ي�شتقبلها  التي  النفايات  اأنواع  اأبرز  ومن 

للطيور،  جاذبة  وليمة  تعد  التي  الع�شوية  النفايات 

وبالتايل  املطار،  من  واحد  كيلومرت  ُبعد  على  يقع  فيما 

لذلك،  تبعا  الطريان.  �شالمة  على  خطراً  ي�شكل 

وجهت نقابة الطيارين اللبنانيني بتاريخ 26 اآب 2016  

عليه  "اتفق  مبا  مذكرة  املو�شوع،  حول  حتذيرياً  بياناً 

لبنان مع املنظمة الدولية للطريان املدين ICAO بتاأمني 

مناخ اآمن للمالحة، وو�شع حد للمخاطر الناجمة عن 

تواجد احليوانات الربية".

اأمام  املطمر  وُفتح  هباًء،  ذهبت  التحذيرات  اأن  اإل 

وبعد  متوقع،  ب�شكل  الطيور  وتزايدت  املدن،  نفايات 

حوادث عدة  انفجرت اأزمة جديدة يف وجه احلكومة. 

ولأن الدولة اعتادت على احللول ال�شريعة، واإن كانت 

اأجهزة �شوتية لطرد  ارتاأت اعتماد تركيب  ناجزة،  غري 

مت  فيما  اأي�شاً.  بها  العرب  جهاد  �شركة  موكلة  الطيور 

المناء  جمل�س  من  وباقرتاح   ،2016/1/14 بتاريخ 

والعمار، تنفيذ جمزرة بحق الطيور راح �شحيتها نحو 

11 األف طائر من اأنواع خمتلفة.

تخ�شر  ل  حتى  الدولة  بنظر  الوحيد  اخليار  هذا  كان 

املوقع. ولأن مطمر الكو�شتا برافا كان مهيئاً ل�شتقبال 

املدرو�شة  غري  الإدارة  فاإن  النفايات،  من  معينة  كمية 

فكرة  اإىل  التوجه  فكان  �شريعاً  ميتلئ  جعلته  واملنظمة 

م�شاحات  وا�شتحداث  البحر  ردم  طريق  عن  تو�شعته 

من الواجهة البحرية. وبتاريخ 11 كانون الثاين  2018، 

للتو�شعة.   2 برافا  الكو�شتا  م�شروع  احلكومة  اأقرت 

جمل�س  ع�شو  ويقول  الأعمال  بداأت  ذلك  وفور 

ه�شام  الطمر  اأعمال  على  واملراقب  ال�شويفات  بلدية 

 180 نحو  تبلغ  اجلديد  املطمر  م�شاحة  "اأن  ري�شاين: 

القدمي،  املطمر  بالقرب من  يقع  اإ�شايف،  األف مرت مربع 

واإغالق  �شن�شول  اإقامة  خالل  من  ا�شتحداثه  مت  وقد 

الأر�شية،  جتهيز  وبعد  املياه  �شفط  يتم  ثم  من  البحر 

وهكذا  الرتاب  وفوقها  النفايات  من  طبقة  و�شع  يتم 

دواليك". 

واقع أمر 
اإىل  برافا  الكو�شتا  منطقة  حتولت  ذلك،  غ�شون  يف 

منطقة منكوبة بيئيا توؤثر على �شحة النا�س، ويتحدث 

عن  الزيات  حممد  القانوين  الإر�شاد  جمعية  رئي�س 

الهواء  يهب  املنطقة  تلك  "يف  هناك:  النا�س  معاناة 

ابتداًء  برافا"،  "كو�شتا  حميط  ك�شكان  ونحن  غربياً، 

الناعمة،  اإىل  و�شول  ال�شاحية  حتى  ال�شويفات  من 

النبعاثات.  عن  الناجمة  الكريهة  الروائح  تاأتينا 

بالنا�س  ويلحق  يتكون،  بداأ  الذي  امليثان  غاز  ويكفينا 

العديد من الأمرا�س، عدا عن الع�شارة التي تن�شاب 

املد  خالل  من  اجلوفية  املياه  اإىل  تعود  ثم  البحر،  اإىل 

اليومية". وتوؤثر على حياتنا  واجلزر 

منطقة  يف  اأزمة  خلية  ت�شكلت  املطمر،  اإقرار  اإبان 

يف  انق�شامات  بفعل  انطفاأت  ما  �شرعان  ال�شويفات 

�شفوفها. ولكن وقبل انفراط عقدها، قامت بتحركات 

�شالم،  متام  اآنذاك  احلكومة  رئي�س  زيارة  منها  عدة 

بطريقة  يتم  العمل  اأن  كيف  تربز  �شوراً  وعر�شت 

دون  من  النفايات  و�شع  يتم  كان  وكيف  خاطئة، 

عازل وفرز، وقدمت  �شوراً تربز الآثارات املوجودة يف 

املنطقة. وبناء على ذلك، قام جمل�س الإمناء والإعمار 

انتهى  ولكن  فا�شل،  �شور  و�شع  على  املتعهد  باإجبار 

واقع  اأمر  هو  برافا  الكو�شتا  باأن  الت�شليم  اإىل  التحرك 

اأن يقبلوا به. يجب 

وبخالف اأي حديث عن اأن الع�شارة ت�شري اإىل البحر، 

لمت�شا�س  بقنوات  جمهز  "املطمر  اأن  ري�شاين،  اأكد 

الع�شارة، تقوم ب�شحبها اإىل  storage room  ومنها 

منطقة  يف  املوجودة  التكرير  حمطة  اإىل  �شحبها  يتم 

للغازات وبني كل طبقة  تنفي�شة  برافا وهناك  الكو�شتا 

"الآلت  اأن  اإىل  ولفت  تراب".  و�شع  يتم  وطبقة 

حمطة  هناك  اأ�شال".،واأن  املطمر  جتهيز  قبل  و�شعت 

كالم  خمالف  كله  حديث  اأي  واأن  للع�شارة.  تكرير 

ول  املكان  يزوروا  مل  الذين  املدين  املجتمع  فال�شفة 

ينفي  ري�شاين. ولكن مع ذلك ل  قال  ما  مرة"، وفق 

على  املطمر  ي�شكله  الذي  اخلطر  م�شاألتي  ري�شاين 

بزيادة  وت�شببه  الهواء  وتلويثه  الطريان،  وحركة  املطار 

بال�شرطان. الإ�شابات  وارتفاع  ال�شدرية  الأمرا�س 

على  العمل  حالياً  يجري  فاإنه  ري�شاين،  وبح�شب 

الهواء.  يف  انت�شاره  ملنع  للغاز  حمرقة  تركيب  م�شروع 

1 فاإنه مت و�شع  كما يلفت اإىل اأنه وبعك�س كو�شتا برافا 

اجلديد. للمطمر  توجيهي  خمطط 

 

إلى  اللجوء  يعني  ماذا  ولكن 
ق؟ المحار

الذي  التلوث  قديح  اأ�شكال  ناجي  الدكتور  ي�شرح 

عالية  انبعاثات  بينها  "ومن  املحارق  به  تت�شبب 

�شام،  متطاير  رماد  اإىل  اجلوي،  الهواء  يف  ال�شمية 

للتعامل  خا�شة  عناية  يتطلب  الذي  القاع،  ورماد 

"النفايات  حتويل  هو  املحارق  اأن  دور  معترباً  معه"، 

"حتتوي  وي�شيف  خطرة".  نفايات  اإىل  اخلطرة  غري 

كيميائية خملقة  ومواد  ثقيلة،   معادن  على:  النفايات 

كما   Cracking والتفاعل  التك�شري  عمليات  نتيجة 

مركبات  من  هامة  كميات  الإحرتاق  اأثناء  تت�شكل 

�شمية". اأكرث 

 

اأما الآثار ال�شحية  الناجمة عنها فهي: خلل يف جهاز 

تاأثريات   ،EDC ال�شماء  الغدد  جلهاز  تخريب  املناعة، 

م�شرطنة،  تاأثريات  )الطفرات(.  اجلينات  على 

القدرة  وعلى  الع�شبي  اجلهاز  على  �شامة  تاأثريات 

م�شخية. واأخرى  الإجنابي، 

يطالب  الحراك  الدعوى: 
المكب بإغالق 

من  جمموعة  رفعها  التي  الدعوى  خ�س  فيما  اأما 

قا�شي  اأ�شدر  فقد  برافا،  الكو�شتا  لإغالق  النا�شطني 

بتاريخ   حمدان  ح�شن  بعبدا  يف  امل�شتعجلة  الأمور 

اإليه  2017/1/31 قرارا بالوقف الكلي لنقل النفايات 

"على اأن يبقى العمل خالل فرتة الأربعة اأ�شهر هذه 

البيئة  وزيري  معايل  من  كل  ينتدبه  من  رقابة  حتت 

تدابري  من  ي�شتن�شبانه  وما  والنقل  العامة  والأ�شغال 

تقت�شيها �شالمة البيئة املحيطة واأمن املالحة اجلوية".

حمكمة  عادت  نافذا،  احلكم  هذا  ي�شبح  اأن  قبل 

الهام  القا�شية  برئا�شة  لبنان  جبل  يف  ال�شتئناف 

تنفيذ  وقف   ،2017 اأيلول   18 بتاريخ  وقررت  عبداهلل 

قرار اإقفال مطمر كو�شتابرافا اإىل حني البت بالدعوى 

بزي  ح�شن  املحامي  وبح�شب  اأمامها.  العالقة 

وقف  قرار  نق�س  بطلب  الدعاء  جهة  تقدمت  فقد 

يزال  وامللف ل  الرئي�شة عبداهلل  التنفيذ  ال�شادر عن 

التمييز.  حمكمة  لدى 

 

البحر يبتلع  برافا  الكوستا 

يعترف القيمون 
على الكوستا برافا 
بتتأثيره على حركة 

المطار وزيادة 
األمراض الصدرية 

وارتفاع نسب 
السرطان
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منذ اأن مت اإن�شاء مطمر الناعمة ل�شتقبال نفايات حمافظتي 

اأهايل  ومنا�شدات   ،1998 العام  لبنان يف  بريوت وجبل 

ل  وبعورته(،  درافيل  وعني  )الناعمة  له  املجاورة  القرى 

تتوّقف. حركات احتجاجّية وت�شعيد �شيا�شي اأو�شال اإىل 

اإقفاله نهائياً يف اأّيار 2016. 

وعبيه  بعورته  منطقتي  من  ترد  كانت  ال�شكاوى  غالبّية 

– عني درافيل. فال�شيت للناعمة والفعل لعني درافيل، 

هذه  داخل  تقع  املطمر  م�شاحة  معظم  اأّن  اعتبار  على 

القرية التي تتقا�شم بلدّيتها مع قرية عبيه – ق�شاء عاليه، 

ومب�شاحة ل تتعّدى %9 يف بعورته. يف حني كان املدخل 

من  مير  لبة  ال�شّ بالنفايات  املحّملة  لل�شاحنات  الوحيد 

منطقة الناعمة، ولذلك اأخذت ت�شميته على ا�شمها. 

على مر 18 عاماً، رفع هوؤلء ال�شوت عالياً رف�شاً للروائح 

بينهم  من  كرثاً  اأّن  حّتى  املطمر،  من  املنبعثة  والغازات 

التي  وال�شرطانّية  والأمرا�س اجللدّية  الربو  عزوا حالت 

كانت ُت�شّجل يف حميط املطمر اإىل املطمر نف�شه. 

وحارة  الّناعمة  اأهايل  يعاينون  الذين  الأطباء  من  عدٌد 

الّناعمة لحظوا اأّن %80 من حالت الوفاة يف القريتني 

خالل ـ10 �شنوات املا�شية اأتت نتيجة الإ�شابة باأمرا�س 

طبيب  املفكرة"  ل"  يقول   ما  وفق  خمتلفة،  �شرطانّية 

الدكتور  املنطقة،  يف  عيادة  ميلك  الذي  العاّمة،  ال�شّحة 

ب�ّشام حمزة.

بط بني هذه احلالت واملطمر اأتى 
ّ
ي�شّدد حمزة على اأّن الر

نتيجة مالحظات غري مثبتة علمياً بل بحاجة اإىل درا�شة. 

الكثري  املا�شية  الفرتة  خالل  يعاين  كان  اأّنه  اإىل  وي�شري 

من حالت ح�شا�شّية اجللد والربو و�شيق التنّف�س لدى 

بعد  انخف�س  احلالت  اأّن عدد هذه  اإىل  الأطفال، لفتاً 

اإقفال املطمر. 

الدين  غرز  طارق  بعورته  خمتار  يوؤّكده  ما  اأي�شاً  هذا 

الذي يقول اأّن القرية كانت تقريباً خالية من الإ�شابات 

بالأمرا�س ال�شرطانّية التي �شرعان ما ارتفعت بعد العام 

اإ�شابتهم  اإثر  ماتوا  �شخ�شاً   15 اليوم  لت�شّجل   ،2000

من  للعالج،  يخ�شعون  زالوا  ما  اأ�شخا�س  و5  بال�شرطان 

غرز  يتحّدث  الرئة.  ب�شرطان  اأ�شيبت  حالت   5 بينهم 

اأي�شاً عن ت�شجيل الكثري من حالت الإختناق  الدين 

لدى الأطفال وارتفاع احلرارة، بالإ�شافة اإىل حالت طفح 

جلدي، موؤّكداً اأّنها انخف�شت بعد اإقفال املطمر.

اتهامات مؤكدة؟
درا�شة  اإجراء  مت  املطمر،  اإقفال  على  عامني  انق�شاء  بعد 

ال�شحية  الآثار  حول  بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف 

قبل  من  اأبلغنا  ال�شوؤال،  ولدى  ولكننا  الناعمة.  ملطمر 

اأحد امل�شوؤولني عنها "اأنه لن يتم الإعالن عن نتائجها". 

وبعد اإحلاحنا حول اأهمية ذلك بالن�شبة للمواطنني قيل 

نف�شها، ل متلك  "�شنفكر يف الأمر".  وزارة ال�شحة  لنا 

خريطة حتّدد املناطق التي تنت�شر فيها الأمرا�س ال�شرطانية 

امل�شابني  الوزارة هو عدد  ما لدى  اأنواعها. كّل  بح�شب 

بكل نوع من اأنواع ال�شرطان، ل غري. 

 

المطمر هّجر األهالي
حمزة  غ�شان  درافيل  عبيه-عني  بلدية  رئي�س  يتحدث 

عن قرية كاملة حتمل ا�شم عني درافيل من دون اأن يكون 

فيها �شّكان. فبعد اأن هّجرت احلرب اأهلها، خاف هوؤلء 

اأن يعودوا اإىل املوت بعد اإن�شاء املطمر على ُبعد 100 مرت 

من منازلهم. هذه البيوت التي يتعّدى عددها ـ50 بيتاً 

اأعمال  زائرها  يالحظ  واإمّنا  اليوم،  مهجورة  كّلها  تعد  مل 

البناء احلا�شلة فيها وعودة عدد من الأهايل اإليها. يروي 

العائدون اليوم اأّنه كان من امل�شتحيل الرجوع اإىل منازلهم 

اإ�شابتهم  واإمكانّية  املطمر  من  املنبعثة  الروائح  ظّل  يف 

بالأمرا�س. ل يبدو واقع عني درافيل بعيداً عن بعورته. اإذ 

اأّن العديد من اأهايل املنطقة اأي�شاً هجروا بيوتهم، فيما باع 

البع�س الآخر اأمالكه مف�شال العي�س بعيداً عن املطمر. 

اإىل  النتقال  اأّن  راأى  هوؤلء.  اأحد  هو  العّيا�س  فّيا�س 

اأمناً  اأكرث  �شيكون  ال�شورّية،  الأزمة  وبرغم  ال�شويداء 

تّلة  يقع على  ال�ّشكن يف منزل  الأربعة من  اأطفاله  على 

قريتي  "هربُت من  م�شيفاً:  للمطمر،  بعورته جماورة  يف 

خلم�س �شنوات كي اأحمي اأطفايل". 

كانت  التي  والتقيوؤ  الإ�شهال  حالت  جل 
ّ
الر يتذّكر 

تعرتي بناته، بالإ�شافة اإىل حالة ن�شفان يف العيون اأ�شابت 

والدته، مّما اأّدى اإىل خ�شارتها ن�شبة كبرية من ب�شرها. 

يتحّدث  بل  وامل�شنني،  الأطفال  عند  الأمر  يتوّقف  ل 

ه والعديد من جريانه، اإىل اآلم دورّية  العّيا�س عن تعر�شّ

يكن  املطمر. مل  من  املنبعث  الدخان  نتيجة  الراأ�س  يف 

بيد الرجل �شوى اإحكام اإقفال نوافذ وباب منزله بال�شق 

كي يخّفف الروائح، بالإ�شافة اإىل قيامه يومياً بخلط كوب 

من املياه مع كمّية من الأوك�شجني بهدف امل�شم�شمة. 

كّل ذلك كوقاية حتى ل يح�شل معه ما ح�شل مع عدد 

من اأهايل بعورته الذين اأ�شيبوا باأمرا�س �شرطانّية يف الرئة 

ر العودة 
ّ
والزلعوم واملعدة، وفق ما يروي العيا�س الذي قر

اإىل بلدته بعد اإقفال املطمر.   وي�شري العيا�س اإىل اأّن الأمر 

مل ينتِه، بل ما زال وعائلته يتن�شّقون روائح �شادرة عن 

املطمر، ولكن ل حّل اأمامه �شوى الوقاية.  

هل كان  مطمر الناعمة 
"صحيًا"؟

اخلبري البيئي الدكتور ناجي قديح هو اأحد املتابعني لهذا 

امللف، والذي ت�شّنى له زيارة املطمر قبل فرتة من اإقفاله. 

يرف�س قديح اإطالق "مطمر �شحي" على اأي مطمٍر دون 

التدقيق يف مدى مطابقته للموا�شفات املو�شوعة علمياً. 

من  بالكثري  مرهون  ال�شحي  املطمر  فاإّن  قديح،  بح�شب 

ال�شروط البيئّية والهند�شّية. فهو بنية هند�شّية على �شكل 

اأرجوحة )trapeze(، و يفرت�س اأن يراعي التخطيط اأن 

تكون �شالحية املطمر بني 15 و30 عاماً. 

ال�شروط،  هذه  من  بع�شاً  يراعي  الناعمة  مطمر  كان 

الأماكن  من  لقربه  املطمر  اختيار  "مكان  لي�شتثني 

ال�شكنّية وتدمريه للغطاء الأخ�شر، بالإ�شافة اإىل ثغرتني :

تكمن الأوىل يف عدم اإدارة الغازات التي كانت ت�شدر 

عن املطمر بحرقها اأو تركها يف الهواء من دون ال�شتفادة 

منها عرب اإنتاج الطاقة. 

جدّية  عدم  يف  الأخطر،  وهي  الثانية،  الثغرة  وتتمثل 

هذه  اأّن  قديح  ي�شرح  املطمر.  نفايات  ع�شارة  معاجلة 

 عادًة بثالث مراحل وي�شبقها مرحلة ما قبل 
ّ
املعاجلة متر

�شخمة  ب�شبكات  املياه  غربلة  عن  عبارة  وهي  املعاجلة 

لإزالة املواد ذات الأحجام الكبرية كاخل�شب واحلديد.. 

وبعد املرور مبراحل املعاجلة الثالث ميكن �شخ هذه املياه 

باأنبوب داخل البحر. 

هي  الغدير  فمحطة  ذلك:  عك�س  يجري  كان  ولكن 

اإّل مبرحلة ما قبل  ا�شم على غري م�شمى. فهي ل تقوم 

من  الآتية  ال�شهاريج  اأّن  قديح  ي�شرح  كيف؟  املعاجلة! 

تقف  كانت  النفايات  بع�شارة  واملحّملة  الّناعمة  مطمر 

خارج حدود املحّطة، اأي على الطريق العام، لتفرغها يف 

ما ي�شبه البئر.

على  حتتوي  التي  املياه  هذه  اأّن  قديح،  وفق  الكارثة، 

طوله  باأنبوب  ت�شخ  ثم  ُتغربل  واإمّنا  تعالج  ل  �شاّمة  مواد 

1500 مرت، داخل البحر. وهذا يعني اأّن ما هو اأقذر من 

"املجارير" يرمى يف البحر، اإذ اأّن الع�شارة تعّد اأكرث خطراً 

من املياه املبتذلة! 

عاتق  على  تقعان  الثغرتني  هاتني  م�شوؤولية  اأّن  وبرغم 

املطمر،  عن  امل�شوؤولني  ُيعفي  ل  قديح  اأّن  اإّل  الدّولة، 

"�شوكلني"  �شركتي  ت�شم  التي  "اأفريدا"  جمموعة  اأي 

و"�شوكومي"، من امل�شوؤولّية، على اعتبار اأّن القيمني على 

هاتني ال�شركتني كانوا يرون اخلطاأ من دون العرتا�س. 

ويذهب قديح اأبعد من ذلك بالتذكري باأّن قّلة قليلة من 

املعنيني مّطلعون على ماهّية امل�شوؤولّيات املرمّية على عاتق 

"اأفريدا" حّتى يتم حما�شبتها عليها، لعدم قدرة املتابعني 

و�شع من  الذي  العقد  �شروط  دفرت  الإطالع على  على 

"اأفريدا"  ليتّم حما�شبة  "جمل�س الإمناء والإعمار"  قبل 

على اأ�شا�شه، لفتاً اإىل اأّن الكثري من الوزراء مل ي�شتطيعوا 

اأي�شاً الإطالع عليه حتى اليوم. يتحّدث قديح اأي�شاً عن 

غياب الرقابة على املطمر من قبل م�شوؤويل ال�ّشلطة، اأي 

وزارة ال�شحة وجمل�س الإمناء والإعمار. ل يفقد الدكتور 

�س بالبيئة الأمل يف حما�شبة املق�شرين، م�شّدداً  املتخ�شّ

كّل  عن  يك�شف  اأن  ممكن  الق�شائي  "البحث  اأن  على 

هذه التفا�شيل التي ل نعلمها". واإذا كانت عملّية التاأّكد 

من العالقة ال�شببّية املبا�شرة بني املطمر والآثار ال�شحّية 

على القاطنني بجواره �شعبة ب�شبب عدم توفر درا�شات 

معّمقة وطويلة املدى، فاإّن ذلك ل يلغي وجود عالقة غري 

مبا�شرة. ي�شرح قديح اأّن رمي ع�شارة النفايات يف البحر 

من دون معاجلتها، مثل ما كان يح�شل، ي�شّبب الأمرا�س 

اجللدّية، بالإ�شافة اإىل اأ�شراره على التنّوع البيولوجي يف 

البحر والتاأثري على الرثوة البحرّية. 

مبادة  غنّية  هي  املطمر  عن  ال�شادرة  النبعاثات  اأّن  كما 

اأوك�شيد  ثاين  ماّدة  من  ة 
ّ
مر  24 )الأقوى  "امليثان" 

والذي  احلراري  الحتبا�س  ت�شبّب  التي  الكاربون( 

ي�شّبب بدوره تغرّي املناخ.

يوؤّكد قديح اأّن مراعاة ال�شروط البيئّية وال�شحّية لت�شغيل 

انبعاث  اإمكانّية  تلغي  ح�شولها،ل  فر�س  على  املطمر، 

الروائح من النفايات اأثناء نقلها وتفريغها وقبل طمرها، مّما 

كان يوؤّثر على اأهايل املنطقة. 

مطمر الّناعمة: وفاة من دون شهادة
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عرب  قديح  ناجي  الدكتور  البيئي  اخلبري  �شوت  ياأتي 

لدى  ي�شحك  وحركة.  ب�شجيج  م�شحوبا  الهاتف 

�شوؤاله عن مكبات النفايات ال 33 يف منطقة النبطية، 

اأ�شبوعياً،  الأقل  على  مرة  معظمها  حرق  يتم  والتي 

لأنني  ناجت  ال�شجيج  هذا  مب�شيبتي،  "خليني  ليقول 

ال�شرقية  زوطر  �شيعتي  اإىل  الآن  عائلتي  نقل  ب�شدد 

اأعرف  اأنني  مع  ال�شيف،  لق�شاء  النبطية(  ق�شاء  )يف 

النظيف  الهواء  جند  نعد  مل  املنطقة،  ومواطني  اأين، 

الذي كنا نق�شد �شيعنا يف الأرياف من اأجله".  

منطقة  يف  للنفايات  ع�شوائي  مكب   33 هناك  نعم 

منها،  عدد  على  القانونية  املفكرة  جالت  النبطية، 

بعدما  الرقم  اأطلق  من  "اأنا  وجودها  قديح  يوؤكد  فيما 

تاأكدت منه على الأر�س، ولي�س جمرد تقدير".

الرئي�شي  املكب  اإقفال  مع  الع�شوائية  املكبات  خت 
ّ
فر

املنطقة  نفايات  ي�شتقبل  كان  والذي  كفور  بلدة  يف 

من  الأطنان  اآلف  وفيه  نف�شه،  كفور  مكب  كلها. 

النفايات على اأنواعها، م�شتعل ب�شكل م�شتمر منذ ما 

على  ليوؤثر  املحيط  �شمومه يف  نا�شراً  ال�شنتني،  يقارب 

�شحة النا�س ونوعية الهواء الذي يتن�شقون. 

الأخرى  واملكبات  لكفور،  العائد  القدمي  املكب  ين�شر 

وبلدات  قرى  على  نريانها  دخان  دورياً،  ت�شتعل  التي 

الق�شاء مت�شببة بالأمرا�س التي يتفق روؤ�شاء البلديات 

"ال�شرطان  الأخرية  ال�شنوات  يف  ن�شبها  ارتفاع  على 

و�شن  الأطفال  ي�شيب  وهو  م�شتمر،  ازدياد  يف  عنا 

رئي�س  يقول  اأحدا"،  ي�شتثني  ول  وامل�شنني  ال�شباب 

بلدية الكفور �شعد خ�شر ل"املفكرة". 

تبنّي اجلولة يف ق�شاء النبطية انطباق القول على الفعل 

والأر�س. بينما يلفتك جمال املنطقة التي يعربها نهر 

الليطاين يف حو�شه اجلنوبي متدفقا ليزرع الإخ�شرار 

ت�شتقبلك  وتاللها،  حقولها  يف  واحلياة  اأوديتها  يف 

الليطاين  اأودية  فم  على  الع�شوائية  النفايات  مكبات 

اأ�شفلها، بالقرب من جمراه، طوراً. ولتكتمل  تارة ويف 

الناجت  املنطقة �شحب من الدخان  تنت�شر فوق  املاأ�شاة، 

"بع�شها  قديح  يوؤكد  ما  وفق  املكبات  هذه  عن حرق 

والناجتة  املرتاكمة  الغازات  بفعل  النريان  فيه  ت�شتعل 

وهناك  املتكد�شة،  للنفايات  الطبيعي  التخمري  عن 

للتخل�س من  الأخر  بع�شها  النار عمداً يف  ي�شرم  من 

النفايات". كميات 

النا�س  يقوله  ما  مع  قديح  معلومات  وتتطابق 

الع�شوائية  املكبات  "معظم  املنطقة،  يف  ل"املفكرة" 

فم  على  فرون  مكب  وهناك  داميا.  والعة  املوجودة 

فيه  هبت  كلما  وقاتاًل  م�شما  دخانا  ين�شر  الليطاين 

وانت�شار  احلرارة  درجة  انخفا�س  مع  لياًل".  النريان 

من  اأثقل  النفايات  دخان  "ي�شبح  الليلي  الندى 

الهواء" يف�شر قديح علمياً، وبالتايل ل يتبدد الدخان 

ال�شيع  منازل  وبني  الأودية  يف  ينت�شر  بل  الهواء  مع 

ال�شكان على  اأي من  املجاورة لفرون. هناك ل يقوى 

�شيفية  بجل�شة  "التمتع  حتى  ول  منزله  نوافذ  فتح 

على م�شاطب الدور كما يفعل �شكان ال�شيع"، وفق 

ما تقول مرمي اإ�شماعيل، التي مل تعد تهتم بالعودة اإىل 

"هواء ملوث يف  ال�شابق  اأ�شبوع كما  نهاية كل  قريتها 

بريوت وهواء ملوث بال�شيعة". 

نوعية  يف  املكبات  لإ�شعال  الأكرب  اخلطورة  وتكمن 

وجدنا  الع�شوائية،  املزابل  على  املرمية.  النفايات 

حيوانات  وجيف  اأدوية  وبقايا  الطبية  النفايات 

املنازل  نفايات  وكذلك  اأنواعها  على  م�شالخ  ونفايات 

اجلور  غ 
ّ
تفر القرى  بع�س  اأن  حتى  �شلبة،  واأخرى 

قريبة  م�شتنقعات  اأو  برك  يف  ملراحي�شها  ال�شحية 

غريب  خليط  "يرمى  �شمنها:  اأو  املكبات  بع�س  من 

" وفق ما يوؤكد اإبن املنطقة واخلبري  عجيب وخطر طبعاً

البيئي الدكتور ناجي قديح.

اأروقة  مل تبق خطورة املكبات الع�شوائية واإ�شعالها يف 

هو  ها  فقط.  ال�شيع  النا�س يف  األ�شنة  وعلى  البلديات 

يف  اخلطر  ناقو�س  يدق  حا�شباين  غ�شان  ال�شحة  وزير 

2018/2/5 منبهاً مما يح�شل يف طول لبنان وعر�شه. 

وبعدما ا�شت�شهد مبنظمات �شحية دولية وخرباء عدة، 

الطلق  الهواء  يف  النفايات  "حرق  اأن  حا�شباين  اأكد 

 ،200% بن�شبة  الرئة  باأمرا�س  الإ�شابة  احتمال  يزيد 

عن  الناجتة  اجل�شيمات  من    1٪ زيادة  "كل  مع  واأنه 

ب�شرطان  الإ�شابة  احتمال  يزيد  الهواء  وتلوث  احلرق 

"الذين  املواطنني  اأن  اإىل  لفتاً   ،" 14% بن�شبة  الرئة 

ن�شبة  يف  لزيادة  يتعر�شون  امللوثة  املناطق  يف  يعي�شون 

الوفاة ب�شرطان الرئة بحدود ٪20، واأن اإنبعاثات ثاين 

اأوك�شيد الكاربون يف اجلو )ينتج عن احلرق( تت�شبب 

يف  وال�شرطان  القلب  مر�شى  وفيات  من   40% ب 

لبنان". 

به  تت�شبب  ما  على  املكبات  هذه  تاأثري  يقت�شر  ول 

اإىل  تتعداها  بل  وملوث،  قاتل  دخان  من  حرائقها 

والينابيع  اجلوفية  املياه  اإىل  النفايات  ع�شارة  ت�شرب 

وجماري املياه ال�شطحية، ومعها مياه ال�شرف ال�شحي 

لبنان. وقال  ال�شفة يف كل  والتي ت�شكل م�شدر مياه 

�شرطانات  زيادة  ن�شبة  هي     110% اأن  ال�شحة  وزير 

اجلهاز اله�شمي ب�شبب �شرب املياه امللوثة. 

وربط حا�شباين بني التلوث يف لبنان عامة، وبني تاأثري 

باأمرا�س  الإ�شابة  احتمال  وارتفاع  وحرقها  النفايات 

عام  مواطن  األف   100 لكل  حالة   100 من  ال�شرطان 

مواطن  األف   100 لكل  م�شاب   300 اإىل   2006

جديدة  اإ�شابة  األف   13 ت�شجيل  موؤكداً   ،.2016 عام 

بال�شرطان يف العام 2013.

اأن التلوث الذي يقتل املواطنني،  وقال وزير ال�شحة  

نفقة  على  لعالجهم  الإقت�شادية  الكلفة  اأي�شاً  يرفع 

العام  يف  دولر  مليون   53 بلغت  التي  ال�شحة  وزارة 

2017 بارتفاع %12 عن العام 2016. طبعا من املعلوم 

اللبناين ي�شتفيد من تغطية �شحية  اأن ن�شف ال�شعب 

)�شمان  ال�شحة  وزارة  غري  ال�شامنة  اجلهات  من 

الع�شكرية  الطبية  والألوية  الدولة  موظفي  وتعاونية 

التاأمني اخلا�شة، وهذا  التعا�شد( و�شركات  و�شناديق 

يعني اأكرث من خم�شني مليون دولر اأخرى تدفع بدل 

وزارة  م�شاهمات  غري  عام  كل  لل�شرطان  عالجات 

ال�شحة، فتتخطى الكلفة املئة مليون دولر �شنوياً. 

توؤثر  اأن  الطبيعي  من  اأن  قديح  ناجي  الدكتور  يقول 

املكبات الع�شوائية وحرقها و�شوء اإدارة النفايات على 

اعرتفت يف  البيئة  وزارة  اأن  اإىل  م�شرياً  النا�س،  �شحة 

ع�شوائي  نفايات  مكب   941 بوجود  منا�شبة  من  اأكرث 

يتجاوز  اإذ  ذلك  من  اأكرب  الرقم  اأن  ويوؤكد  لبنان.  يف 

اأن غالبية هذه املكبات  1350 مكباً ع�شوائياً.  ويقول 

النبطية: وأودية  تالل  تحتل  المشتعلة  المزابل 
المواطنين يسمم  دخان 

33 مكبًا عشوائيا 

تحتل رؤوس التالل 
وأسفلها في حوض 

الليطاني

عندما تشتعل 
المزابل صدفة 

أم عمدا يقفل 
الجنوبيون بيوتهم 

ويحجب الدخان 
الرؤية



13

  حزيران 2018

حترق يف الهواء الطلق مبعدل مرة واحدة يف الأ�شبوع 

على الأقل.

التي  املحارق  حجم  على  ودللة  ثانية،  جهة  من 

هيومن  منظمة  نقلت  النفايات  مكبات  يف  ت�شتعل 

رايت�س ووت�س عن الدفاع املدين اأن عنا�شره ا�شتجابوا 

الهواء  يف  نفايات  حرق  بالغ   3612 لـ  ا�شتجابوا  ل 

الطلق منذ بداية الأزمة وحتى 30 حزيران 2017 يف 

بريوت وجبل لبنان و814 يف باقي املناطق.

الشقيف بلديات  اتحاد 
ي�شم احتاد بلديات ال�شقيف العديد من البلدات التي 

ترمي نفاياتها يف مكيات ع�شوائية وت�شتعل النريان يف 

معظمها اأ�شبوعياً. يعترب رئي�س الحتاد حممد جابر اأن 

"كل بلدية م�شوؤولة عن مكبها"، م�شرياً اإىل اأنه "كان 

هناك معمل لفرز وت�شبيخ النفايات يف منطقة الحتاد، 

ومت اإن�شاوؤه يف بلدة الكفور". املفكرة زارت املعمل يف 

وادي منطقة الكفور حيث توقفت جميع اآلياته، ومن 

رائحة  تنت�شر  فيما  مطلقاً،  ا�شتعماله  يتم  مل  ما  بينها 

بع�شارة  املعمل  اأر�س  وتعج  املكان.  يف  جداً  كريهة 

النفايات املرتوكة وبتجمعات لنفايات يبدو اأنها نقلت 

بحاجز  باإحكام  مدخله  اإقفال  رغم  املكان  اإىل  حديثاً 

حديدي مينع دخول الآليات املحملة بالنفايات. 

واأ�شواأ ما يبينه معمل الكفور وجود قناة ل تقل �شعتها 

عن نحو ع�شرين اإن�شاً من مياه ال�شرف ال�شحي التي 

والتلوث  الروائح  نا�شرة  الأخرى  الأودية  نحو  جتري 

من حولها. 

ت�شغيل  اإيقاف  ل"املفكرة"  حديث  يف  جابر  يرد 

املعمل اإىل "عدم وجود مطمر للمتبقيات الناجتة عن 

جمع  يف  ي�شتمر  الحتاد  "اأن  ليوؤكد  النفايات"،  فرز 

خا�س  مطمر  تاأمني  بلدة  كل  من  ويطلب  النفايات، 

تنت�شر  املكبات  اأن  ويرى  اأر�شها".  و�شمن  فيها 

نرتك  "فهل  بديل:  وجود  عدم  ب�شبب  ع�شوائياً 

النفايات بني املنازل ولتغرق ال�شوارع؟"

اأن  ميكنه  الذي  املواطن  من  تبداأ  امل�شوؤولية  اأن  ويرى 

يفرز نفاياته البيتية بوقت جد ق�شري، ثم البلديات، " 

لكن امل�شوؤولية الأ�شا�شية تقع على الدولة التي يجب 

م�شكلة  حلل  متكاملة  وطنية  ا�شرتاتيجية  ت�شع  اأن 

النفايات وتاأمني اآلياتها يف كل لبنان".   

بلدة  يف  الأوروبي  الحتاد  موله  الذي  املعمل  يقع 

معظم  وت�شبيخ  فرز  ا�شتيعاب  ميكنه  وكان  الكفور 

نفايات املنطقة. يعيد رئي�س بلدية الكفور خ�شر �شعد 

"مل  لأنه  ت�شغيله  اإيقاف  "املفكرة"  ل  حديثه  يف 

ي�شتغل من الأ�شا�س بطريقة �شحيحة، ومل يكن الفرز 

ب�شكل  مهامه  اأداء  من  املعمل  متكن  بطريقة  يجري 

عن  املتوقف  املعمل  �شعد  وي�شف  وفّعال".  �شليم 

وبيطلع  النفايات،  فرز  اأف�شل معامل  باأنه من"  العمل 

وهو  املتبقيات،  من  قليلة  ون�شبة  وكرتون  حديد  منه 

اأي�شاً وقد كلف مبالغ كبرية". يعالج الت�شبيخ 

حرق  اإىل  تعمد  البلديات  تكون  اأن  �شعد  ينفي 

بال�شوارع  النفايات  نرتك  فينا  "ما  الع�شوائية  املكبات 

الكامل هو م�شوؤولية  املكبات، واحلل  نردمها يف  ولذا 

الدولة". م�شيفاً "ل ما يف حرق كل �شيعة عم تدمله 

...كحل موؤقت لأنه ما فينا نرتك النفايات بال�شوارع".  

يف  النريان  ت�شعل  ل  البلديات  كل  كانت  اإذا  ولكن 

ينفون حرق  البلديات  روؤ�شاء  اأن كل  مكباتها، حيث 

غالباً  الذي  الدخان  ذلك  ياأتي  اأين  فمن  مكباتهم، 

اأن  دون  من  اأ�شبوع  مير  فال  النبطية؟  منطقة  يغطي  ما 

الذي  احلرائق  دخان  من  حميطها  مع  �شكانها  ي�شكو 

بيوتهم. يقتحم �شدورهم قبل 

ورداً على �شوؤال عن مكب كفور القدمي امل�شتعل منذ 

البيئي  "كلفت اخلبري  البلدية  اأن  يوؤكد �شعد  �شنتني، 

حل  كيفية  عن  درا�شة  اإعداد  قديح  ناجي  الدكتور 

هذه امل�شكلة وحتويل املكب اإىل حديقة اأو على الأقل 

ولتنفيذ  املواطنني".  عن  �شمومه  واإيقاف  ت�شجريه 

املدعي  اإىل  كتاباً  الكفور  بلدية  رفعت  قديح،  خطة 

املكب  فتح  باإعادة  لل�شماح  النبطية  يف  البيئي  العام 

منا  طلبت  التي  الأوراق  كل  جهزنا  "وقد  ملعاجلته 

للح�شول على الإذن"، يوؤكد �شعد.

الحل وفق الواقع
اإىل  دائمة  ب�شورة  الكفور  مكب  ا�شتعال  قديح  يرجع 

النفايات  من  الكم  هذا  تخمر  عن  الناجتة  الغازات 

)ع�شرات اآلف الأطنان(، م�شرياً اإىل اأن دخان نريانه 

يخرج من نوافذ التهوئة التي تنفتح تلقائياً من داخل 

املكب مع الوقت وبتاأثري ال�شتعال".     

الذي  الكفور  معمل  من  متابعته  من  قديح  وينطلق 

"مل  ليقول  واأقفل،  املنطقة  كل  نفايات  ي�شتقبل  كان 

وال�شركة  �شحيحة  بطريقة  املعمل  ت�شغيل  يتم  يكن 

باإدارة  لها  عالقة  ل  بت�شغيله،  ملتزمة  كانت  يلي 

الت�شغيل  �شوء  على  مثاًل  قديح  ويعطي  النفايات". 

ينتج  كانت  "اأنه  ب  املعمل  اإقفال  اإىل  اأدى  الذي 

)اأو  التدوير  من  نوع  لأي  قابلة  غري  متبقيات   80%

على  يدل  وهذا  عودام(  �شائع  خطاأ  نتيجة  ي�شمى  ما 

عدم ال�شتفادة من قدرات املعمل كونه جمهزا بكل 

ولكي  الت�شبيخ،  وكذلك  جيداً  فرزاً  ليوؤمن  يلزم  ما 

للطمر  اإل  قابلة  متبقيات غري   25% من  اأكرث  ينتج  ل 

�شحية".  وبطريقة 

املعمل  تلزمي  اإعادة  يف  يكمن  احلل  اأن  قديح  ويرى 

يف  خربة  لديها  جلهة  وعلمية  ومهنية  �شفافة  بطريقة 

موؤهلني  غري  عمال  مع  التعاقد  ميكننا  "اإذ ل  ت�شغيلها 

العاملة  اليد  اأمنا  اأننا  والقول  العمل  من  نوع  لهكذا 

وفق  يكون،  املتكامل  واحلل  للت�شغيل".  الالزمة 

قديح، بقيام كل بلدية بفرز نفاياتها، وبت�شغيل العمل 

للمتبقيات  �شحية  مطامر  وباإن�شاء  فعالة،  بطريقة 

واإعادة تدوير كل ما ميكن من نفايات ع�شوية ومعادن 

لبنان  هو  هذا  لكن   ." طبعاً وورقيات  وبال�شتيك 

املحارق  يف  وترى  قلم  ب�شخطة  حاًل  تريد  "العامل 

اإهمال  كل  واأثر  م�شارها  عن  متغا�شني  احلل  هذا 

النا�س والذي بداأ يتمظهر  النفايات على �شحة  ملف 

باأق�شى حالته يف ال�شنوات الأخرية". 
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�شهيب  اأكرم  ال�شابق  الوزير  اقرتح   ،2015 �شنة  يف  

اأن يتم نقل نفايات بريوت اإىل مكب �شرار يف عكار، 

منذ  موجود  املكب  الناعمة.  مكب  عن  كبديل 

ل  التي  والأمرا�س  لل�شموم  بوؤرة  وهو  عاماً   18 نحو 

ت�شيب اأهايل عكار وح�شب واإمنا لبنان باأ�شره، وذلك 

اإىل  واملزروعات  اخل�شار  يورد  الذي  عكار  �شهل  عرب 

من  تروى  املزروعات  فيما  اللبنانية.  الأ�شواق  غالبية 

املكب. ال�شائلة من  بالع�شارة  املختلطة  املياه 

 .2000 العام  يف  يا�شني  خلدون  �شرار  مكب  اأ�ش�س 

دون  من  ميلكها  اأر�س  يف  ع�شوائياً   منه  مكباً  جعل 

بيئي.  اأثر  تقييم  حتى  ول  درا�شة  اأو  تخطيط  اأي 

ا�شرتاك  مقابل  بلديات  �شت  نفايات  املكّب  ا�شتقبل 

من  النفايات  جمع  اإىل  لحقاً  حتول  اأن  اإىل  معني، 

بلدة،   120 نفايات  �شرار  ي�شتقبل  عكار.  �شهل  كل 

من  وق�شم  الهري،  اأنفه،  �شكا،  نفايات  اإىل  اإ�شافة 

من  ت�شيكن"  "الهوا  م�شالخ  نفايات  ومعها  جبيل، 

م�شاحة  على   وميتد  الدواجن  وبقايا  والري�س  الدم 

ترتاوح بني اأربعة وخم�شة ماليني مرت مربع. والأ�شواأ 

وليد  ال�شابق  بيكات  عمار  بلدية  رئي�س  اأكده  ما  هو 

الأربع يف  امل�شت�شفيات  اأن  "مفكرة" من  القا�شم لل 

وحلبا  واليو�شف  ورحال  )ال�شالم-القبيات  عكار 

ميكن  فهل  اأي�شاً.  �شرار  يف  نفاياتها  ترمي  احلكومية( 

مياه  نحو  املكب  من  ت�شيل  ع�شارة  اأي  نتخيل  اأن 

ومزروعاتها؟ عكار 

حتى  النحو  هذا  على  املكب  يف  العمل  وا�شتمر 

و�شل  هائل  حريق  فيه  اندلع  حني   2004 العام 

ذلك  ومنذ  طرابل�س.  يف  امليناء  منطقة  اإىل  دخانه 

عن  لال�شتعال  القابلة  املواد  ف�شل  يتم  بات  الوقت، 

طن   500 نحو  املكب  وي�شتقبل  الأخرى.  النفايات 

�شهل  اأ�شفله   ينب�شط  يف  فيما  يومياً،  النفايات  من 

ال�شهري. عكار 

عملياً الدولة مل تكن تدري بوجوده بل كان ع�شوائياً 

وروؤ�شاء  �شاحبه  بني  اتفاق  خالل  من  ي�شتخدم 

وليد  البيكات  عمار  بلدية  رئي�س  يقول  البلديات. 

فقط  اأ�شهر  �شتة  نحو  منذ  بداأت  "الدولة  اأن  القا�شم 

الإ�شراف على املّكب".  وكان القا�شم تقدم بدعوى 

البلديات  مع  الإتفاقية  خالف  بعدما  املكب  �شد 

املناطق  معظم  من  النفايات  يجمع  وبات  ال�شت، 

العكارية؛ اإل اأنه عاد ورجع عنها ب�شبب �شغوط قال 

اأنه تعر�س لها. 

ية محكومة بالسرطان 15 قر
بوؤر  اإىل  منه  القريبة  املناطق  حتولت  "�شرار"،  بفعل 

اأ�شلق  البيكات،  عمار  ومنها  والأمرا�س  لالأوبئة 

وال�شيخ  والمرب  والعبودية  احلمريين  و�شري  النورا 

ب�شكل  مت�شررة  �شيع  كلها  حمرية،  وتل  عيا�س 

�شرقياً.  الهواء  يكون  �شيما عندما  املكب،  مبا�شر من 

واعتاد الأهايل مرغمني على التكيف معه. 

اأغلب  فاإن  قا�شم،  اأحمد  العبودية  خمتار  وبح�شب 

لكن  �شكنية،  اأرا�س  هي  باملكب  املحيطة  الأرا�شي 

اأحداً ل يقبل ال�شكن فيها، وهي تاأثرت ب�شكل كبري 

ولي�س   اإرث،  فنتيجة  اأر�شاً   باملكب. ومن ميلك  جداً 

مبقدوره الإفادة منها ل يف البيع ول يف الزراعة، لأن 

اأحداً ل يقبل ال�شكن فيها "واإن ببال�س".

عكار،  اإىل  بريوت  نفايات  بنقل  القرار  جاء  عندما 

يف  عكار  اأبناء  من  النا�شطني  من  جمموعة  حتركت 

هذا  اأ�شحابها  اختار  مزبلة".  بـ"مّنا  عرفت  حملة 

ووحدت  اخلطة،  برف�س  مطلبهم  ليخت�شر  ال�شم 

التيارات  خمتلف  من  عكار  يف  الأهايل  احلملة 

معظمهم  فلبى  وال�شيا�شية.  الطائفية  والنتماءات 

الدعوة اإىل التحرك والعت�شام مراراً. ويوؤكد النا�شط 

 15 اأن مكب �شرار يحكم على �شكان  فرا�س عبداهلل 

بال�شرطان. باملوت  قرية عكارية 

احلملة  �شبان  من  عدد  جنح  املرات،  اإحدى  ويف 

�شاهده  ما  رجب  اأمني  ويروي  املكب.  اإىل  بالت�شلل 

لل�شرب  فرا�س  و�شديقه  يتعر�س  اأن  قبل  العني  باأم 

مرعب،  "امل�شهد  ليقول  املكب  حرا�س  قبل  من 

الطبيعية  املياه  الع�شارة وتختلط مبجرى  ت�شيل  حيث 

ول ميكن مالحظة هذا اخلطر �شيفاً. اإّل اأنه يف ال�شتاء 

فيما  الوادي،  اإىل  وت�شرح  بغزارة  الع�شارة  تتدفق 

تتجمع طيور وح�شرات باأ�شكال غريبة فوق املّكب".

الهند�شة  يف  والدكتور  البيئي،  النا�شط  وقام 

اإبان  عكار  منطقة  اإىل  بزيارة  قديح  ناجي  الكيميائية، 

الأزمة. اأثناء جولته، زار عدداً من املدار�س والبيوت، 

لدغات  من  يعانون  لأ�شخا�س  حالت  وعاين 

التهابات  ببوؤرة  واأ�شبه  غريبة  وبرغ�س  البعو�س 

موزعة على خمتلف اأنحاء ج�شم من التقاهم مما يدل 

وم�شببات  جراثيم،  معها  حتمل  احل�شرات  اأن  على 

والأمرا�س. لاللتهاب 

فكرة  عن  العدول  فور  مزبلة"  "مّنا  حتركات  توقفت 

املختار  وبح�شب  �شرار.  مكب  اإىل  النفايات  نقل 

الدولة  اأن  املّكب  �شاحب  اأخربهم  فقد  قا�شم، 

حتتاج  وهي  النفايات  لفرز  معمل  اإعداد  على  تعمل 

اأحد  يذكر  مل  لكن  منه.  لالنتهاء  اأ�شهر  اأربعة  اإىل 

منذ  املكب  يختزنها  التي  بالغازات  �شيح�شل  ماذا 

بالت�شرب نحو  �شنوات؟ واإىل متى �شت�شتمر الع�شارة 

ال�شهل لرتوي ما ياأكله اللبنانيون من خ�شار؟

السهل مزروعات  ويلوث  الناس  يهجر  سرار  مكب 

تتسرب عصارة 
نفايات سرار، وهي 

أخطر من المجارير، 
إلى المياه التي تروي 
مزروعات سهل عكار 

التي يستهلكها 
معظم اللبنانيتين
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يف  التحقيق  قا�شي  تقدم   ،2018 ني�شان   19 بتاريخ 

ال�شمال جناح عبيد ب�شفته مواطناً طرابل�شياً، باإخبار لدى 

النيابة العامة الإ�شتئنافية يف لبنان ال�شمايل، طالباً اإجراء 

التحقيقات الالزمة يف مو�شوع كارثة النفايات املتفاقمة 

يف مدينة طرابل�س واملتمثلة مبكب النفايات وكل الآثار 

املرتتبة عليه منذ العام 2010 ولغاية اليوم.

الفيحاء  مدينة  فيه  تعي�س  وقت  يف  عبيد  اإخبار  جاء 

ماأ�شاة بيئية كارثية: فمكب النفايات مهدد بالإنفجار يف 

اأي حلظة وهذا الأمر ل يهدد بانت�شار املزيد من ال�شموم 

وح�شب واإمنا بوقوع العديد من ال�شحايا من جراء ذلك. 

المكب نشوء 
فيه  ترمى  1998 كان مكب طرابل�س م�شاعاً  العام  قبل 

النفايات على نحو ع�شوائي اإىل اأن اندلعت احلرائق فيه 

ذات نهار، وانت�شرت الرائحة لتمالأ مدينة طرابل�س ومتحي 

من الوجود اأّي اأثر لرائحة الليمون التي متتاز بها. عندها 

قررت احلكومة و�شع خطة طوارئ على خم�س �شنوات 

وتن�شاأ  النفايات  �شور حماية جلبل  ان�شاء  يتم  اأن  قوامها 

حمطة �شفط الغاز وحرقه كما تن�شاأ حمطة �شغرية لتكرير 

على  مبعاجلتها  وتقوم  النفايات  عن  تنتج  التي  الع�شارة 

اأن يتم البحث عن حّل بديل خالل ال�شنوات اخلم�س 

العام  ويف  الأ�شغال.  انتهت   ،2000 العام  يف  القادمة. 

2005 ويف ظل تروؤ�س ر�شيد جمايل لبلدية طرابل�س، تقرر 

التجديد للمكب خم�س �شنوات اإ�شافية، على خلفية اأن 

املكب ما زال يحتمل املزيد من النفايات. 

 بداأ عهد رئي�س البلدية نادر غزال يف العام 2010 ومل 

العام 2013 ظهرت  يكن قد ُعرث على حل بديل. ويف 

اأوىل بوادر الأزمة والتي متثلت بت�شققات يف حائط الدعم. 

تعطلت،  "الليت�شية"  الع�شارة  تكرير  اأن  حمطة  كما 

حتلل  عن  الناجت  الغاز  حترق  كانت  التي  الغاز  وحمرقة 

النفايات الع�شوية تعطلت اأي�شاً وح�شلت م�شاكل تهدد 

ت�شتلم  كانت  التي  "باتكو"  �شركة  اأن  كما  بانهيارات. 

اأر�شلت كتابا حينها رفعت فيه م�شوؤوليتها  اإدارة املكب 

"اإذا ح�شلت اأي م�شكلة".

يف ذلك الوقت، قدم الدكتور جالل حلواين رئي�س ق�شم 

ال�شحة والبيئة يف اجلامعة اللبنانية، وكان ع�شو جمل�س 

بلدية طرابل�س ورئي�س جلنة البيئة، اقرتاحاً لثالثة م�شاريع 

داخل  موجودة  خمتلفة  مناطق  يف  مواقع  ثالثة  ب�شاأن 

طرابل�س وخارجها. وراأى حلواين اأن من �شاأن ذلك �شمان 

"النتقال اإىل منظومة جديدة يف معاجلة اإدارة النفايات". 

والق�شد هو اأن يتم النتقال من منظومة املكّب الع�شوائي، 

اإىل اإر�شاء "منظومة اإدارة متكاملة للنفايات ال�شلبة ت�شمل 

التخمري الالهوائي،  وتوليد طاقة عن طريق  فرزاً حديثاً 

اإ�شافة اإىل مطمر �شحي للعوادم". يتطلب تنفيذ اقرتاح 

على  مربع،  مرت  األف   80 عن  تقل  ل  م�شاحة  حلواين 

اأن ي�شتغرق التنفيذ نحو عامني.  لكن متت عرقلة هذه 

احللول لأ�شباب �شيا�شية، وفق حلواين.

تبلغ م�شاحة املكّب اليوم نحو 60  األف مرت مربع. وقد 

 37 اإىل  مرتاً  من 15.9  و2018   2000 العام  بني  ارتفع 

مرتا. وي�شتقبل مكب طرابل�س  ف�شاًل عن نفايات املدينة 

نفايات من منطقة البداوي والقلمون ف�شال عن املجمعات 

ال�شياحية يف ال�شيف وامل�شلخ وخميم البداوي.

التي  اليومي  النفايات  معدل  كان   ،2000 العام  يف 

ي�شتقبلها املكب هي نحو 256 طن. اأما حالياً فهو ي�شتقبل 

462 طن، ويقول رئي�س جلنة ال�شحة يف البلدية الدكتور 

انت�شرت  اأ�شهر عندما  �شتة  "منذ  اأنه  عبد احلميد كرمية 

اأن  اكت�شفنا  طرابل�س  مدينة  ومالأت  النفايات  رائحة 

ال�شركة مل تعد ت�شع رمال وذلك لأنها تخ�شى اأن يتف�شخ 

اجلدار من الأ�شفل وي�شب يف البحر".

ثالث  كّلف  الفيحاء"  بلديات  اأن"احتاد  ذكر  كرمية 

حددت  املكب.  واقع  حول  بدرا�شة  بالقيام  �شركات 

ال�شركات خطر ارتفاع املكب وعدم معاجلة الغازات التي 

تتكد�س داخله من الناحية ال�شحية، واأ�شار خرباوؤها اإىل 

اأنه "اإذا انفجر املكب �شيطال م�شاحات �شا�شعة، ويخلف 

وقد  اجلو.  يف  ال�شم  وين�شر  ال�شحايا  من  العديد  وراءه 

ذكر اخلرباء اأن املناطق ال�شكنية القريبة من املكب باتت 

متاأزمة �شحياً فمعظم النا�س يعانون م�شاكل يف التنف�س 

والربو  وغريها".

ويلفت رئي�س خمترب مايكرو بيولوجيا ال�شحة والبيئة التابع 

للمعهد العايل للدكتوراه يف العلوم والتكنولوجيا وكلية 

ال�شحة العامة يف اجلامعة اللبنانية، الدكتور منذر حمزة 

اإىل اأن"جبل النفايات احلايل ينتج الع�شارة التي ت�شيل 

تدريجيا نحو البحر ول ميكن لأهم املختربات يف العامل 

اأن حتدد جميع امللوثات وال�شموم التي حتتويها. وهي تتجه 

فورا نحو الأ�شماك والكائنات البحرية وترت�شب يف حلمها 

الزئبق، وبالتايل كل ذلك  الثقيلة مثل  املعادن  وخا�شة 

يرتكز يف داخل الأ�شماك التي نقوم با�شطيادها لأكلها، 

ف�شاًل عن تلويث املياه اجلوفية ومياه البحر".

ويرى "اأننا بداأنا تدريجيا نح�شد ما زرعناه خالل الثالثني 

اأج�شادنا  داخل  ترتاكم  بداأت  �شحية  كوارث  من  �شنة 

واأج�شاد اأولدنا".

نتيجة  املدينة  الهواء يف  تلوث  يخلفها  التي  الأ�شرار  اأما 

عند  الدماغ  منو  "تاأخري  تت�شمن  فهي  الغازات  انبعاث 

الأطفال ما دون اخلم�س �شنوات، انخفا�س كفاءة الرئتني 

معدلت  ارتفاع  ال�شدرية،  الأمرا�س  بانت�شار  ي�شمح  مما 

مزمنة  تنف�شية  اأمرا�س  الهواء،  تن�شق  نتيجة  ال�شرطان 

وجلطات  والقلب  الدموية  بالأوعية  تتعلق  واأمرا�س 

دماغية".

 35 يتجاوز  لن  األعمار  معدل 
سنة

يتحدث ع�شو جمل�س بلدية طرابل�س با�شم بخا�س عن 

�شعي اجلامعة اللبنانية الفرن�شية ulf لإيجاد حل ملعاجلة 

جبل النفايات وتوليد طاقة كهربائية..يقول اإن"اجلامعة 

توا�شلت مع �شركة وي�شكن�شون وجاء مندوب من اأمريكا 

وقاموا بدرا�شة و�شع جبل النفايات احلايل واأ�شدروا تقريراً 

بيئيا يقول اأن ثمة اإ�شعاعات على مدار 1 كيلومرت ل�شّم 

م�شرطن يف كل هذه املنطقة يف حالة الطق�س الطبيعي. 

اأما يف ال�شتاء فاإن الغازات امل�شرطنة باإمكانها اأن ت�شل اإىل 

نحو 1500 مرت او األفي مرت. وعليه، ويف حال ا�شتمرار هذا 

الو�شع، فاإننا نتجه اإىل معدل عمري ل يتجاوز 35 �شنة 

".وبعد نحو �شهر على اإخبار القا�شي عبيد وبالتن�شيق 

معه ومع نا�شطني من اأبناء املدينة، و�شع الدكتور يحيي 

احل�شن، وهو اأحد اأبناء طرابل�س اأي�شاً، تقريراً علمياً �شحياً 

وبيئيا بني يدي املدعي العام البيئي يف ال�شمال القا�شي 

غ�شان با�شيل.ويذكر احل�شن يف تقريره الأخطار اجل�شيمة 

للمكّب �شواء يف املرحلة احلالية اأو يف امل�شتقبل  يف حال 

عدم اإطالق خطة طوارئ لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه. 

بركان  عن  عبارة  هو  احلايل  "املطمر  اأن  احل�شن  ويرى 

�شموم مهدد بالإنفجار يف اأي حلظة والت�شبب بكارثة بيئية 

، قّل نظريها يف العامل، على مدينة طرابل�س وجوارها".

وي�شدد على اخلطر املتمثل بانهيار املكب الذي �شينتج 

عنه �شقوط ماليني الأطنان من النفايات غري املعاجلة يف 

البحر والأرا�شي املحاذية يف طرابل�س، مع ما ت�شكله من 

تلوث للبيئة وحمل الأمرا�س والروائح وانت�شار احل�شرات 

اإىل  �شيوؤدي  النهيار"  هذا  اأن  يعترب  كما  والقوار�س". 

انفالت الغاز امل�شغوط حتت اأكوام النفايات مما يت�شبب 

بحرائق ودخان وروائح �شتغطي مدينة طرابل�س و�شواحيها 

مع ما حتمله من �شموم واأمرا�س لن يزول اأثرها لع�شرات 

ال�شنوات القادمة مما يجعل املدينة فعليا وعمليا غري قابلة 

الحتبا�س  ظاهرة  فتت�شمن  البيئية  الآثار  لل�شكن".اأما 

احلراري، القابلية لال�شتعال، الإختناق، انت�شار ال�شموم. 

واملياه  الرتبة  نوعية  �شوء  الزراعية،  املحا�شيل  وانخفا�س 

والهواء، زيادة نفوق احليوانات والأ�شماك.

وي�شري احل�شن ختاما اإىل اأن "البيئة وال�سحة متالزمتان 

ل جمال لفك الواحدة عن الأخرى،  فت�شميم البيئة: 

هواء، مياه، تربة، غذاء، كائنات حية �شينعك�س حتما 

اأعمارهم  اختالف  على  لالأفراد  العامة  ال�شحة  على 

مدخل  البيئة  حماية  فاإن  هنا  ومن  لل�شغار.  وخا�شة 

النا�س". حلماية �شحة 

مترا  37 ارتفاعه  بلغ  مكب  ضد  يتحركون  طرابلس  أهالي 

طرابلس  مكب 
معــرض لإلنفجار في 
أي لحظــة مما يهدد 

بانتشــار مزيد من 
وإيقاع  السموم 

العديد مــن الضحايا
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"يل  من  تتمكن  التي  والدول  ال�سعوب  هي  قلة 

يح�شل  كما  الطبيعة،  على  ع�شى  غزير  نهر  ذراع" 

البقاع  يف  الهرمل  منطقة  يف  اليوم  العا�شي  نهر  مع 

ال�شمايل.

ميكن مل�شتقل الطائرة اأن يرى، وهو يحلق فوق البقاع 

ال�شمايل، �شريان حياة يفر�س الإخ�شرار على �شفتيه 

يف منطقة جرداء �شفراء. هذا نهر العا�شي ي�شق وادياً 

تاأخذ  التي  لبنان  الأنهر يف  معانداً جريان  اخلري،  من 

الطبيعة  يع�شى  العا�شي  وحده  لها.  وجهة  اجلنوب 

ال�شمال،  نحو  للبنان متجهاً من اجلنوب  ويدير ظهره 

يف  املتو�شط  البحر  يف  وي�شب  �شوريا  كامل  ليخرتق 

الإ�شكندرون.  منطقة 

اأتراه كان يعلم بالإهمال الذي ينتظره؟ فقرر اأن يدير 

الظهر ملن اأداروا له ظهورهم عرب التاريخ ولغاية اليوم، 

اللحاق  �شكة  على  لي�شعوه  والتلوث  للفلتان  وتركوه 

البحوث  جمل�س  واأعلن  �شبق  الذي  الليطاين  بنهر 

العلمية موته مع بحرية القرعون يف العام 2016.

من  كيلومرت  �شتني  فعرب  اجلو:  يف  كما  الأر�س  على 

تربط  التي  الدولية  الطريق  على  ال�شم�س  مدينة 

بلدات  ترافقك  ال�شورية،  حم�س  مبدينة  بعلبك 

حرم  يف  اإل  للخ�شرة  املفتقرة  ال�شمايل  البقاع  وقرى 

على  العا�شي  نهر  ي�شتقبلك  فردية،  ومببادرات  دورها 

بهدير  املناخ م�شحوبا  الهرمل. هناك يختلف  مدخل 

املاء اجلاري بقوة نحو ال�شمال، وهناك تلفحك ن�شائم 

تتفجر  وهنا  ال�شفتني.  على  النابتة  املائية  الأ�شجار 

الينابيع الأوىل للعا�شي �شاقاً طريقه يف واد يبداأ غائراً 

راأ�س  منطقة  وطبيعة  النهر  لغزارة  نظراً  بداياته  يف 

ال�شخرية. العا�شي 

إنتهاك حرمة العاصي
تبداأ التعديات على نهر العا�شي من منبعه يف املنطقة 

للنهر  تف  مل  التي  العا�شي"  "راأ�س  با�شم  املعروفة 

الزرقا،  عني  نبع  عند  منه.  ا�شمها  اكت�شبت  الذي 

الدهرية،  �شخورها  �شقوق  من  مياهه  تتفجر  التي 

 من بعده 
ّ
يجد زوار النهر املقهى واملطعم الأول. وتكر

تاأكل  التي  الإ�شمنت  وم�شاطب  التعديات  �شبحة 

الرواد. تعديات  النهر جلعلها مكاناً ملوائد  من جمرى 

�شوريا  نحو  هروبه  مع  اإل  تنتهي  ول  النبع  من  تبداأ 

يبلغ عديدها نحو �شبعني منتزهاً غري مرخ�س،  بعدما 

ومعظمها متعد على العا�شي �شواء باإن�شاءاته اأو برتك 

القريب،  املجرى  اإىل  م�شلطة  ال�شحي  ال�شرف  مياه 

مع  عديدهم  ي�شل  الذين  الزوار  بنفايات  وكذلك 

زائر.  اآلف  ثالثة  نحو  اإىل  �شيفي  اأ�شبوع  كل  نهاية 

والتنك  الزجاج  وقوارير  والف�شالت  الأو�شاخ  وما 

والبال�شتيك التي تطفو على وجه املاء اإل اأكرب دليل 

على ذلك.

ال�شفتني  على  امل�شامك  تتزاحم  املنتزهات،  مع 

باأحوا�شها  واملطاعم  املقاهي  عديد  �شعف  لت�شكل 

كيلومرت،   46 م�شاحة  على  الأ�شماك  لرتبية   144 ال 

اأ�شل  من  لبنان  يف  بتعرجاته  العا�شي  طول  هي 

اإىل  النبع  من  ان�شيابه  كامل  ت�شكل  كيلومرتاً   527

امل�شامك  تتعدى  الإ�شكندرون.  يف  املتو�شط  البحر 

اأح�شاء  عرب  بل  فقط  كمن�شاآت  لي�س  العا�شي  على 

لالأ�شماك  علفا  للقانون  خالفا  تقدم  التي  الدواجن 

النهر.  اأخطر ملوثات  باأحد  مت�شببة 

إنفالت التعديات على 
العاصي 

العا�شي  نهر  حافظ   ،1990-1975 حرب  خالل 

على عذرية حو�شه مع بع�س املنتزهات البدائية التي 

�شحية،  غري  بحفر  مراحي�س  حتى  تن�شئ  تكن  مل 

الهرمل  من  النهر  رواد  كان  اليوم.  حا�شل  هو  كما 

واملناطق املجاورة وحتى من النادرين الآتني من البعيد 

يتوجهون اإىل ما بني ال�شخور القريبة لق�شاء حاجاتهم 

منازلهم،  من  باأطعمتهم  ياأتون  كانوا  الرباري.  يف 

الأمكنة  يف  النفايات  من  الكثري  يرتكون  ل  وبالتايل 

التي يرتادون، والأهم اأنهم كانوا ميلوؤون راحات اأياديهم 

يومها  واأنظفها.  املياه  اأعذب  وي�شربون  اجلارية  باملياه 

تلك  بنى حتتية حتى  اأي  ال�شياحي  القطاع  مل ميتلك 

املخالفة املوجودة، وبالتايل مل يكن ي�شهد اإقباًل كثيفا 

كما اليوم. 

احلرب  خالل  العا�شي  لنهر  اجلوية  ال�شور  يقارن  من 

وحتى قبل ع�شر �شنوات من اليوم، يكاد ل يعرف اأنه 

ينظر اإىل الوادي النهري نف�شه. ففي غياب اأي �شلطة 

املعنية  الدولة  لإدارات  تابعة  ر�شمية  اأو  حملية  �شواء 

�شعار  املخالفات على غاربه حتت  اإنفلت حبل  بالنهر، 

حرمان املنطقة واإنعدام فر�س العمل وم�شادر الدخل. 

�شفاف  على  وم�شتثمروها  الأرا�شي  مالك  هجم 

يراعي  ل  الذي  الع�شوائي  الإ�شتثمار  نحو  العا�شي 

واإن  الأرباح  لتحقيق  �شعيا  النهر  معايري حماية  اأب�شط 

على ح�شاب الرثوة املائية التي تعترب الأغزر املتبقية يف 

لبنان بعد قتل الليطاين بالتلوث. فوزارات الطاقة واملياه 

وال�شحة والبيئة والزراعة وال�شياحة طبعا، �شاأنها �شاأن 

ال�شلطة ال�شيا�شية وقواها مل تدرج املنطقة على اخلارطة 

اللبنانية يف ظل غياب الإمناء غري املتوازن حتى اليوم. 

منطقة  �شهدتها  التي  احلامية  الإنتخابية  املعركة  وما 

واإهمالها  املنطقة  حرمان  خلفية  على  الهرمل  بعلبك 

اإل بع�س متظهر اإدارة الظهر الر�شمية للمنطقة عامة ويف 

اأي�شا  واإمنا  الدولة،  قبل  فقط من  لي�س  العا�شي،  قلبها 

منذ  متثيلها  احتكرت  التي  ال�شيا�شية  القوى  قبل  من 

النتخابات الأوىل يف جمهورية ما بعد الطائف. 

ب�شفاء  تن�شكب  كانت  التي  العا�شي  مياه  تعد  مل 

املنطقة  اأهايل  بها  يتغزل  كان  كما  العني"  "دموع 

�شاحلة ل لل�شرب ول للو�شوء، حيث يعتربها املوؤمنون 

ملوثة وجن�شة ب�شبب مياه ال�شرف ال�شحي، ول يجب 

التي  واللحوم  والفواكه  اخل�شار  لغ�شل  ا�شتخدامها  

تقدم يف املطاعم على �شفتيه. 

نفايات  �شيء:  لكل  جمرى  اإىل  العا�شي  حتول 

اأ�شحاب  يرميها  التي  الدواجن  اأح�شاء  املنتزهات، 

ال�شرف  للقانون،  خالفاً  الأ�شماك  لتغذية  امل�شامك 

زوارهم،  مع  ومطعم  مقهى  �شبعني  لنحو  ال�شحي 

بينما يعيث املعتدون ف�شادا بتعدياتهم على املجرى. 

و�شط  يف  جزيرة  ليو�شع  النهر  اأحدهم  يحول  اأمل 

جمراه طمعاً يف احل�شول على منتزه جذاب للرواد؟ 

رئي�س  نائب  ل�شان  وعلى  الهرمل،  وبلدية  هذا  كل 

بلديتي  )وفيه  اجلوهري  عبا�س  الهرمل  بلديات  اإحتاد 

العا�شي(،  نهر  عن  امل�شوؤولتني  وال�شواغري  الهرمل 

يف  ما  نفعل  "نحن  م�شوؤولية  اأي  من  يديها  تنف�س 

كما  ال�شالحيات"  كل  منتلك  ل  لكننا  و�شعنا، 

بعلبك  حمافظ  اأن  اإىل  م�شرياً  ل"املفكرة"،  قال 

الليطاني  درب  على  العاصي 
النهر: لقتل  تتكاتف  وسلطات  ومنتزهات  مسامك 

من المسؤول عن 
إدخال عشرة أطنان 
من أحشاء الدواجن 

يوميا إلى مسامك 
نهر العاصي، وأين 

الجهات األمنية 
والرسمية؟
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بعد  اأهمية  العا�شي  باإيالء  وعد  خ�شر  ب�شري  الهرمل 

الإنتخابات.

وامل�شوؤولة  املنطقة  الزراعة يف  وزارة  رئي�س مكتب  اأما 

فيقول   دند�س  هزاع  اأخرى  وزارات  مع  النهر  عن 

ل"املفكرة" "نحرر املخالفات فيذهب املخالفون اإىل 

اأنه  اإىل  م�شرياً  املعاقبة"،  قبل  اإلغاوؤها  ويتم  النافذين 

بني  ما  تراوح  التي  املخالفة  دفع  للمعتدي  "اأ�شهل 

الإلتزام  من  لبنانية  لرية  األف   500 اإىل  األف  مئة 

باملعايري ال�شليمة، هذا اإذا دفع، ولكن غالباً ما تدخل 

وتعفيه".  الوا�شطة 

نف�شه  اجلوهري  اأن  املو�شوع  يف  املبكي  وامل�شحك 

العا�شي  نهر  اإهمال  تراكم  �شبب  عن  �شوؤاله  ولدى 

عالقة  ل  اجلديدة  "البلدية  باأن  يربر  اليوم،  لغاية 

والرئي�س  الأع�شاء  وبقية  اأنه  متنا�شياً  م�شى"،  مبا  لها 

ينتمون للفريق ال�شيا�شي نف�شه الذي مي�شك بالبلدية 

البلدية  الإنتخابات  اإجراء  مع   ،1998 العام  منذ 

الأوىل بعد احلرب.

جمرى  على  تعتدي  هنا.  العا�شي  وجع  ينتهي  ول 

النهر بلديتا راأ�س بعلبك والفاكهة عرب ثالثة مكبات 

ثالثة  اإىل  في�شانني  ي�شهد  الذي  ال�شيل  جمرى  عند 

في�شانات �شنوياً نحو جمرى العا�شي، وح�شل اأخرها 

ليل الأحد يف 27 اأيار 2018. 

بنهر  اأ�شبه  ياأتي  الذي  ال�شيل،  يجرف  هناك  من 

وطبية  منزلية  خملفات  من  ال�شلبة  النفايات  هادر، 

يف  ترمى  التي  الآ�شنة  املياه  وكذلك  وحيوانية، 

م�شتنقع خم�ش�س لتفريغ مياه جور ال�شرف ال�شحي 

ل�شكان املنطقة الو�شطى الراب�شة فوق راأ�س العا�شي 

قرى  وكامل  والفاكهة  اجلديدة  اإىل  بعلبك  راأ�س  من 

والنفايات  الأو�شاخ  هذه  كل  ال�شمايل.  البقاع 

العا�شي  قلب  يف  ويرميها  ال�شيل  يحملها  واجلراثيم 

رئي�س  يرف�س  ذلك،  ومع  الأول.  نبعه  عند  وحتديدا 

رحال  دريد  املتقاعد  العميد  بعلبك  راأ�س  بلدية 

ولدى  للعا�شي،  و�شكانها  بلديته  بتلويث  الإعرتاف 

النهر،  بحق  يرتكبونه  ما  تفا�شيل  يف  معه  الدخول 

بعلبك،  راأ�س  فيها  مبا  كلها،  املنطقة  متنف�س  وهو 

ولي�س الهرمل فقط، وبحق �شحة النا�س والبيئة، قال 

ل"املفكرة" بلهجة ع�شكرية "ما بدي رد ع الإعالم 

ول اإحكي باملو�شوع".  

)بلدية  خليل  ح�شن  الفاكهة  بلدة  خمتار  وحده 

بعلبك  راأ�س  مكبي  باأن  اإعرتف  حملولة(  الفاكهة 

البقاع  بلدات  معظم  نفايات  "ومعهما  والفاكهة 

وال�شائلة  ال�شلبة  نفاياتها  معنا  ترمي  التي  ال�شمايل 

ننتظر  ونحن  نعم،  العا�شي  تلويث  يف  ت�شاهم  هناك، 

�شحي  مطمر  اأو  مكب  عرب  الر�شمية  اجلهات  حل 

وكذلك حمطة لتكرير ال�شرف ال�شحي لالإنتهاء من 

امل�شكلة".  

راأ�س  بلديتي  على  تعرت�س  التي  الهرمل  بلدية 

تخ�شي�س  عرب  اجلرمية  يف  ت�شارك  والفاكهة  بعلبك 

امل�شافة  يف  وحتديداً  العا�شي  وادي  يف  اأر�س  قطعة 

الهرمل  نفايات  لرمي  والقاع  الهرمل  بني  الفا�شلة 

ال�شرف  �شهاريج  تفريغ  وكذلك  ع�شوائي  مكب  يف 

باأن  العا�شي  نحو  انحدارها  يقول  منطقة  ال�شحي. 

جميع هذه النفايات من �شلبة و�شائلة �شتجد طريقها 

اإىل النهر. يرد اجلوهري على هذا الكالم باأنه "لي�س 

املحيطة  الأرا�شي  فكل  اآخرا.  خيارا  البلدية  لدى 

هناك  اأن  متنا�شيا  النهر"،  نحو  م�شلطة  هي  بالعا�شي 

البلدية عن العمل عليها منذ  اأخرى تغا�شت  حلوًل 

1998 ولغاية اليوم طاملا احلكم اإ�شتمرارية. 

ووزراء  نواب  بع�س  الهرمل  اأهايل  ويرى  هذا،  كل 

النهر  على  املعتدين  ولئم  يت�شدرون  منطقتهم 

حلماية  وزارية  جلنة  فيه  �ُشكلت  وقت  يف  ودعواتهم، 

اأبناء  اأحد  يقول  ناخد"  رح  "وحماية  العا�شي. 

للمنطقة  اإمنائية  التفاتة  اأي  من  يئ�شوا  الذين  الهرمل 

فحمل عائلته وغادرها اإىل غري رجعة. 

ولوجية  الهيدر في  العاصي 
والجغرافية

يعترب نهر العا�شي من اأهم الأنهار يف الوطن العربي. 

كيلومرتاً   525 تقريباً،  كيلومرتاً   571 نحو  طوله  يبلغ 

منها يف كل من �شوريا وال�شكندرون، والباقي ح�شة 

لبنان)46 كلم(. 

عني  اأبرزها  عدة  نبعية  جمموعات  من  العا�شي  ينبع 

تاأتيه  ينابيع  واأم �شرف، وهي  الدفا�س  ثم  الزرقا ومن 

عرب جمار مائية جوفية من �شل�شلة جبال لبنان الغربية 

وجبل  ال�شوداء  القرنة  جوف  من  املتفرعة  وخزاناتها 

من  اأي�شاً  العا�شي  ويتغذى  الهرمل.  وجرود  املكمل 

�شل�شلة جبال  فلكية يف  واللبوة، وعني  بعلبك،  راأ�س 

نهاية  يف  النبعّية  املجموعة  وترفده  ال�شرقّية،  اللبنانية 

البقاع ال�شمايل وحتديداً قرب جو�شيه، حيث يدخل 

العمريي  اآل  طاحونة  عند  ال�شورّية  الأرا�شي  اإىل 

العمل  عن  متوقفة  طاحونة  وهي  بالعمريية،  املعروفة 

ملك  �شمن  وتقع  النهر،  على  الآثارات  اأجمل  ومن 

خا�س. 

العا�شي  من  الإفادة  ال�شورية  الدولة  اأجادت  وبينما 

وعر�شها  اأرا�شيها  طول  يف  �شدود  خم�شة  من�شئة 

الهرمل  ينع�س  واحداً  �شداً  لبنان  ين�شئ  مل  عليه، 

ال�شتقالل  اأيام  منذ  العط�شى  والقاع  اجلوار  ومعها 

�شد  م�شروع  تقزمي  مت  الوقت،  مع  اليوم.  وحتى 

ويعتقد  رغم ذلك.  اإىل خواتيمه  ي�شل  العا�شي ومل 

يف  املندلعة  الأحداث  لول  اأنه  الهرمل  اأهايل  بع�س 

ال�شورية  الدولة  لكانت  �شنوات،  �شبع  منذ  �شوريا 

من  ومنعته  الدولية  املحافل  اأمام  لبنان  قا�شت  قد 

ترك العا�شي للموت كونها متتلك احل�شة الأكرب منه 

وت�شتخدم %58 من مياهه لأهداف زراعية ومعي�شية 

واأرا�شيها. ملواطنيها 

يغّير المعتدون على 
العاصي مجرى النهر 

وبعضهم يختلق 
جزرا ومسامك في 

داخله
العاصي وتلوث  المسامك 

على  والأرا�شي  واملطاعم  املقاهي  اأ�شحاب  اكت�شف 

نوع  )وهو  الرتويت  مب�شامك  الإ�شتثمار  العا�شي  نهر 

العذبة(  احللوة  املياه  يف  تعي�س  التي  الأ�شماك  من 

اللبنانية  املناطق  يف  اأقرانهم  اإىل  ن�شبة  متاأخرين 

متوا�شع  نحو  على  الأ�شماك  تربية  بداأت  الأخرى. 

قبل ع�شرين عاماً من اليوم. مع مرور الوقت وخا�شة 

التجارة  هذه  انتع�شت  الأخرية،  الع�شر  ال�شنوات  يف 

نهر  على  الأ�شا�شية  واملداخيل  الرزق  م�شادر  كاأحد 

العا�شي خا�شة مع امتناع عدد كبري من ال�شياح عن 

اخلطف  حوادث  �شمعة  خلفية  على  املنطقة  ارتياد 

ببعلبك  تلت�شق  التي  الطرق  وقطع  واملخدرات 

ي�شاف  ككل.  البقاع  يف  �شواها  من  اأكرث  الهرمل 

وجود  مع  ترافقت  التي  الأمنية  الأحداث  ذلك  اإىل 

جرود  يف  و"الن�شرة"  "داع�س"  تنظيمي  م�شلحي 

كانت  التي  واملعارك  والقاع  بعلبك  وراأ�س  عر�شال 

البقاع  يف  مناطق  على  ب�شواريخ  م�شحوبة  تندلع 

ال�شمايل، ومنها الهرمل والطريق الدولية.

ثباتاً  اأكرث  دخل  م�شدر  الأ�شماك  بيع  �شكل  وعليه، 

املحلية  ال�شوق  باإجتاه  الأول  املورد  العا�شي  لي�شبح 

يف لبنان.

على هام�س هذا القطاع، وب�شبب غياب اأي عني ر�شمية 

رقابية وحري�شة على نهر العا�شي، عاث بع�س اأ�شحاب 

ال�شريع  الربح  نظرية  من  اإنطالقاً  اإنتهاكات  امل�شامك 

يف  خمالفة  من�شاآت  يف  الدولرات  اآلف  م�شتثمرين 

غالبيتها العظمى. اعتدى بع�س هوؤلء على جمرى النهر، 

مقتطعني منه روافد هنا، وجاعلني من جزء من جمراه 

حو�شاً لرتبية الأ�شماك هناك. واأن�شاأ غالبيتهم اأحوا�س 

ال�شمك، كما املقاهي من دون اإحرتام الرتاجعات التي 

ين�س عليها القانون يف ما يخ�س الأمالك النهرية والبالغة 

�شتة اأمتار. كل هذا وبلديتي الهرمل وال�شواغري ومعهما 

باملحافظ،  املمثلة  الهرمل  بعلبك  التنفيذية يف  ال�شلطة 

تنف�س يدها من اأي م�شوؤولية. "بنيت هذه املن�شاآت على 

اأيام البلديات ال�شابقة" يقول نائب رئي�س اإحتاد بلديات 

ل  اجلوهري  عبا�س  العا�شي  ملف  واملوكل  الهرمل 

"املفكرة". ول جتد عند اجلوهري اأي اإجابة على حقيقة 

للخط  تنتمي  الهرمل كلها  املتعاقبة على  البلديات  اأن 

ال�شيا�شي نف�شه الذي تنتمي اإليه البلدية احلالية. هنا يرفع 

اجلوهري ذراعيه يف دللة على العجز "ماذا نفعل؟ هل 

نهدم من�شاآت النا�س وقد كلفتهم اآلف الدولرات؟" 

ل تريد البلدية قمع املخالفات ولي�س لديها اأي جواب 

�شاٍف عن ال�شبب الذي منعها من ردعها يف بداياتها، 

اأو على الأقل و�شع معايري للرتخي�س واإلزام امل�شتثمرين 

بها. 

هزاع  املنطقة  يف  الزراعة  وزارة  مكتب  رئي�س  يح�شر 

دند�س �شالحية املكتب برتبية الأ�شماك لناحية الغذاء. 

يقوم معظم كبار جتار  التعديات.  توازي  الف�شيحة  هنا 

الدواجن  اأح�شاء  من  اأ�شماكهم  بتغذية  الأ�شماك 
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مائتي  الأح�شاء  طن  �شعر  يبلغ  دجاج(.  )م�شارين 

دولر.   1700 ال�شليم  العلف  �شعر  يبلغ  بينما  دولر 

يقول دند�س اأن التاجر يف�شل دفع غرامة على خمالفته 

والتي تراوح ما بني  مئة اإىل خم�شمائة األف لرية من اأن 

يطعم اأ�شماكه علفا �شحياً "بي�شل ربحان حتى لو دفع 

مكتب  اأن  دند�س،  يقول  ما  وفق  والأ�شواأ،  الغرامة". 

اأحد  بحق  خمالفة  �شبط  ثالثني  "نحو  حرر  الزراعة 

مربي الأ�شماك، ولكن اأياً منها مل ُينًفذ ب�شبب عالقاته 

مع نافذين يتدخلون ل�شاحله".

يتلقاها  التي  الر�شاوى  عن  بعد  نتحدث  ومل  هذا 

يف  امل�شاعدة  لعدم  الأمنية  القوى  عنا�شر  بع�س 

اأح�شاء  تنقل  التي  الآليات  وتوقيف  املخالفات  �شبط 

اجلي�س  اأن �شبط  "ح�شل  النهار.  الدواجن يف و�شح 

للدرك  بت�شليمها  وقام  اأح�شاء دواجن  اللبناين �شحنة 

بعد ذلك"،  النهر  تفريغها يف  اأنه مت  ومع ذلك وجدنا 

اأن نحو ع�شرة اأطنان من  وفق ما يقول دند�س، موؤكداً 

العا�شي  نهر  م�شامك  اإىل  تدخل  الدواجن  اأح�شاء 

يوميا. فمن امل�شوؤول؟ وملاذا ل يتم منعها على احلواجز 

الأمنية املوجودة على الطرقات؟

اأبناء الهرمل  ياأ�شف دند�س ومعه اجلوهري، وهما من 

عنجد  بخجل،  اأنا  "اأوقات  وحاله:  العا�شي  لتلوث 

بخجل من التلوث يل بالنهر، ل اأحد يجروؤ على ترك 

حال  على  كدللة  دند�س  يقول  منه"  لي�شرب  اإبنه 

دند�س  ويتطرق  اأهله.  �شحة  على  وخطورته  العا�شي 

اإىل دور الق�شاء اللبناين  يف حما�شبة التعديات ومنها 

معظم  ت�شل  ل  "اأوًل  بالأطنان  الدواجن  اأح�شاء 

تدخالت  بف�شل  الق�شاء  اإىل  نحررها  التي  املخالفات 

القوى ال�شيا�شية امل�شيطرة"، م�شرياً اإىل اأن اأحدهم قال 

له "اإذا حررت �شبطا بحق املخالفني، �شيتم اإيقافه يف 

بريوت اإذا قطع البقاع، وهذا ما يحدث على الأر�س".

وعند �شوؤاله ملاذا ل يطلبون تدخل النيابة العامة؟ يقول 

"وفق القانون نحّول املخالفات اإىل حمكمة اجلزاء يف 

موؤكداً  دند�س،  وفق  يداوم"،  ل  والقا�شي  الهرمل، 

"هون ما حدا بداوم، اإل نحنا تبع الب�شمة".

المنتزهات: صرف صحي 
صلبة ونفايات 

مع  العا�شي  نهر  على  الأ�شماك  تربية  تطور  ترافق 

تراخي�س  ل  اأن  ومبا  ال�شياحية.  املن�شاآت  يف  طفرة 

اأن  كما  ال�شمك،  اأحوا�س  كما  للمنتزهات  قانونية 

بنحو  اجلوهري  يقدرها  حتى،  حت�شها  مل  البلدية 

تقل  ل  اأنها  الأهايل  يقول  فيما  منتزها،  خم�شني 

مائية. ريا�شات  ونادي  ومطعم  مقهى  �شبعني  عن 

�شياحية  مرافق  اإىل  حتولت  املنتزهات  هذه  بع�س 

مرت  األف  نحو  على  بع�شها  من�شاآت  متتد  �شخمة، 

حماية  معايري  من  معيار  لأي  مراعاة  دون  من  مربع 

على  النفايات  ملعاجلة  اآلية  ول  عليه،  واحلفاظ  النهر 

النفايات  مو�شوع  يف  البلدية  دور  يقت�شر  اأنواعها. 

جلمع  �شيارات  "ت�شيري  على  الأطعمة  وبقايا  ال�شلبة 

تاأتي  اأين  ولكن من  الأ�شبوع".  مرتني يف  النفايات 

العا�شي؟،  مياه  وجه  على  تطفو  التي  النفايات 

يقع  والباقي  بواجبنا  نقوم  "نحن  اجلوهري  يقول 

طبعاً  وم�شوؤوليتهم".  املقاهي  اأ�شحاب  عاتق  على 

�شوؤالهم  لدى  قدي�شني  املقاهي  اأ�شحاب  كل  ي�شبح 

النهر. على  وتعدياتهم  الإنتهاكات  عن 

بها  معترف  غير  سياحة 
"�شري  �شاحبة  وهي  ال�شاحلي،  فداء  تقول 

الرافتينغ  ريا�شة  ونوادي  منتزهات  اأحد  العا�شي"، 

باأي  العا�شي  على  ال�شياحية  املن�شاآت  تتمتع  "ل 

تو�شيف  فيحمل  منها  املقونن  القليل  اأما  ترخي�س، 

الهائلة  ال�شياحية  الإمكانات  وبرغم   عامة".  جتارة 

الالئحة  "مل يجر و�شعه على  العا�شي  التي ميتلكها 

اأن  مماثل  اأمر  �شاأن  من  اأن  رغم  بعد،  ال�شياحية 

املتوقع،  املردود  م�شتوى  على  نوعية  قفزة  يحقق 

يف  الآثار  من  العديد  وجود  اإىل  الإ�شارة  �شاأن  ومن 

مار  مغارة  ومنها  التق�شري  فداحة  تربز  اأن  حو�شه 

العمريية  ج�شر  زنوبيا،  قناة  الهرمل،  قاموع  مارون، 

و�شواها". القدمي، 

من  تتهرب  الر�شمية  اجلهات  اأن  ال�شاحلي  ترى 

ال�شياحية  اخلارطة  على  وحميطه  العا�شي  اإدراج 

لفتة  مالئمة،  حتتية  بنى  لتاأمني  ت�شطر  ل  لكي 

العا�شي  وادي  اإىل  توؤدي  التي  الطرقات  �شوء  اإىل 

قبل  نفذت  درا�شة  اأن  اإىل  وتلفت  اأي�شاً.  واآثاره 

خم�شة  بنحو  العا�شي  مردود  قدرت  �شنوات  ثماين 

خم�شني  نحو  مع  �شنوياً  دولر  ماليني  ثمانية  اإىل 

األف زائر كانوا يق�شدون املنطقة كل عام". �شربت 

اأي�شاً  واإمنا  ال�شياحة  فقط  لي�س  ال�شورية  الأحداث 

امل�شتهلك  على  يعتمد  كان  الذي  الأ�شماك  �شوق 

الأوىل.   بالدرجة  ال�شوري 

إذا لم تتم 
لجة  معا

وفعلية  جدية 
العاصي  لتلوث 
النهر  سيموت 

السنوات  في 
لقليلة  ا

لمقبلة  ا
والرافتينغ العاصي 

�شكواد  نادي  �شاحب  املقهور،  الدين  نور  يقدر 

نهر  ق�شدوا  الذين  الأ�شخا�س  عدد  للرافتيغ، 

ملمار�شة  الأخرية  الع�شر  ال�شنوات  يف  العا�شي 

اإذا دفع كل �شخ�س  األف �شخ�س.  الرافتينغ ب�شتني 

ثالثني دولراً كحد اأدنى، فاإن هذه الريا�شة وحدها 

دولر  الف  و800  مليون  نحو  الهرمل  اإىل  اأدخلت 

والكانوي  الكاياك  ريا�شة  عن  عدا  الفرتة،  هذه  يف 

وجديرة  متقدمة  مرتبة  العا�شي  يحتل  "حيث 

نهر  على  العثور  ال�شعب  ومن  حميطه  يف  بالإهتمام 

واملائية  البيئية  الريا�شات  لهذه  �شالح  مبوا�شفاته 

والنادرة".  املهمة 

توؤمن  وامل�شامك  الرافتينغ  ونوادي  املنتزهات 

اأفراد  بني  ما  عمل  فر�شة   500 عن  يقل  ل  ما 

موظفني  من  ي�شتخدمون  ومن  اأ�شحابها  عائالت 

الأ�شماك  قطاعات  تنتجه  ما  ومع  مو�شميني.  واإن 

الأهايل،  على  مردود  من  واملنتزهات  والزراعة 

بالوزارات  ممثلة  ور�شمية  ال�شلطات من حملية  تكون 

م�شدر  على  تق�شي  والق�شاء،  الأمنية  والأجهزة 

البقاع  منطقة  يف  الوحيد  و�شبه  الأ�شا�شي  الرزق 

اإهمال  على  والفا�شح  الوا�شح  بتواطئها  ال�شمايل، 

عينه  املوت  طريق  على  يذهب  وتركه  العا�شي  نهر 

الليطاين.  اإليه  اإنتهى  الذي 

الهرمل  بلدية  تفتخر  التي  ال�شحية  احلفر  تلك  اأما 

الأول  املجرى  منتزهات يف  لنحو ع�شرة  تن�شئها  اأنها 

باأنها  جدًل  �شلمنا  اإذا  وحتى  منبعه،  بعد  للنهر 

الآ�شنة  املياه  ت�شرب  دون  حتول  مبوا�شفات  تبنى 

اأر�س  قطعة  يف  �شيكون  تفريغها  فاإن  العا�شي،  اإىل 

حمطة  اإن�شاء  بانتظار  العا�شي  وادي  نهاية  يف  تقع 

متى  يعرف  اأحد  ل  ال�شحي  ال�شرف  مياه  لتكرير 

اأن  والأهم  موا�شفات.  اأي  ووفق  منها  الإنتهاء  يتم 

الآ�شنة  املياه  بركة  ت�شرب  من  جدية  خماوف  هناك 

اأي�شاً  جدًل  �شلمنا  اإذا  هذا  النهاية،  يف  النهر  اإىل 

والقاع  الهرمل  بني  ما  امل�شاحة  يف  غ 
ّ
تفر لن  اأنها 

حالياً،  هناك  النفايات  اأنواع  جميع  رمي  يتم  حيث 

اإىل  بها  تعود  وال�شيول  ال�شتاء  مياه  اأن  يرجح  والتي 

واأي�شاً.  اأي�شاً  العا�شي 

عن  خارجة  مبنطقة  الهرمل  َي�شمي  من  وياأتيك 

الدولة  األي�شت  بالطفار.  اأهلها  وي�شف  القانون 

هي  الأمنية  واأجهزتها  وموؤ�ش�شاتها  ال�شيا�شية  بقواها 

اإىل  دفعاً  تدفعهم  بل  ل  واأهله؟  النهر  من  الطافرة 

وخمالفتها؟ القوانني  عن  اخلروج 

ال�صحافة  طالب  التحقيق  هذا  يف  �صارك 

املجتمعية يف كلية الإعالم يف جامعة املعارف:

لزّيق،  اأمين  حوماين،  علي  حركة،  اأحمد 

بتول عمر، فاطمة نورالدين، فاطمة الطق�ش، 

ح�صن،  ح�صن  نا�صر،  غدير  علّي،  فريال 

كرمي رم�صان، لبنى حيدر، نادين مقبل، نور 

�صجى  �صالمة،  �صحر  حيدر،  ريان  عا�صي، 

حطاب، زينة �صيت، زينب �صماحة
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البقاع الأو�شط  الرافقة يف  ي�شع رئي�س بلدية حو�س 

يف  املتوا�شع  مكتبه  فوق  �شغرية  ورقة  يزبك  عادل 

ما  وفيها  للبلدة،  العام  الطريق  على  ال�شغري  دكانه 

على  الدكان  يقع  اإجتماعية".  "واجبات  ي�شميه 

ال�شوداء  ومياهه  الليطاين  نهر  جمرى  من  اأمتار  بعد 

منازلهم  من  املواطنني  ُتهجر  التي  بروائحها  اجلارية 

على حتملها.  قدرتهم  لعدم 

الإثنني  الأ�شبوع:  بربنامج  جدوًل  الورقة  تت�شمن 

فالن.  دفن  يف  امل�شاركة  الثالثاء  بفالنة.  للتعزية 

اأ�شبوع على وفاة جارتنا فالنية.  الأربعاء ذكرى مرور 

�شقيقته.  باأربعني  املختار  ملوا�شاة  الذهاب  اخلمي�س 

واجبات  نلحق  "م�س عم  م�شتنكراً  يديه  يزبك  يفتح 

كتبتهم  بال�شيعة،  ال�شرطان  �شهداء  عائالت  جتاه 

نف�شه  الرافقة  حو�س  بلدية  رئي�س  اإن�شى".  ما  حتى 

داره  عقر  يف  الليطاين  نهر  بتلوث  القتل  �شربه 

والأربعني  الثالثة  يكمل  مل  وهو  اإبني  يل  "خطف 

اأربعة  من  عائلة  يل  تاركاً  الرئة،  ب�شرطان  اإ�شابته  بعد 

بلدتي  اأهايل  يح�شد  الذي  نف�شه  ال�شرطان  اأفراد. 

ل  اأنه  يزبك  يقول  حولنا".  من  املجاورة  والبلدات 

الأطباء  املعالج، كما  اإبني  "طبيب  التهم جزافا  يلقي 

اأ�شيب  اأنه  يل  قالوا  املنطقة،  اأهل  يعاجلون  الذين 

حولنا". من  الكارثي  التلوث  نتيجة  بال�شرطان 

الدكتور  ل�شان  على  جاء  الكارثي  التلوث  اإثبات 

عرب   ،2016 العام  يف  وثق  الذي  �شكرية  اإ�شماعيل 

الأمريكية  اجلامعة  ل�شالح  عليها  ي�شرف  درا�شة 

حو�س  منطقة  يف  ال�شرطان  ن�شب  اأن  بريوت،  يف 

التحتا  ومتنني  الرافقة  حو�س  يف  وحتديدا  الليطاين 

خم�شة  اإىل  ثالثة  بني  ما  تراوح  والقرعون،  وبراليا�س 

لبنان. بال�شرطان يف  لالإ�شابة  العام  املعدل  اأ�شعاف 

ما  ل�شتكمال  اليوم  �شكرية  ق�شدت  "املفكرة" 

وقيد  اأولية  كمعطيات   2016 عام  يف  اأعلنه  كان 

لكن  توقفت.  قد  الدرا�شة  باأن  لنتفاجاأ  الإ�شتكمال 

للمنطقة؟  الأهمية  بهذه  درا�شة  اإيقاف  يتم  ملاذا 

يتوقف �شكرية عن الكالم قليال ثم يقول: "�شاأكتفي 

بهذه اجلملة الآن: توقفت الدرا�شة لعوائق حملية مل 

متوقعة".  تكن 

اإ�شماعيل �شكرية مل يدل بالأ�شباب  اأن الدكتور  ومبا 

اأخرجت  درا�شة  اأوقفت  التي  املحلية  اجلهات  اأو 

وامل�شوؤولني  الليطاين  جرمية  تثبت  علمية  معطيات 

نا�س  قتل  عن  كافة  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  عنها 

تطرح  املفكرة  فاإن  بالإعدام،  عليهم  واحلكم  احلو�س 

طالبة  وامل�شوؤولني،  العام  الراأي  على  الأ�شئلة  هذه 

ح�شل  وكيف  ح�شل  ومبا  املو�شوع،  بهذا  التحقيق 

وملاذا؟ 

الجماعي القتل 
الرافقة  بلدية حو�س  رئي�س  راأ�س  املثبتة فوق  الالئحة 

نا�س  معظم  عند  نف�شها(  بالطريقة  لي�س  )واإن  جتدها 

يف  بعلبك  غربي  من  ميتد  الذي  الليطاين  حو�س 

والغربي  الأو�شط  البقاعني  كامل  فا�شال  العالق، 

نحو  جمراه  ي�شتاأنف  ثم  القرعون،  بحرية  يف  ليتجمع 

املرتبة  على  البلدات  اأهايل  يت�شابق  هناك  اجلنوب. 

"نحن نحتل املرتبة  الأوىل يف ن�شب انت�شار ال�شرطان 

يتحدث  من  كل  يقولها  ال�شرطان"  ن�شب  يف  الأوىل 

الرافقة  حو�س  بلدات  يف  وخ�شو�شا  املو�شوع،  عن 

اليا�س والقرعون وهي بلدات يلفها  ومتنني التحتا وبر 

اأرا�شيها  �شاقا  بها  يعرب  اأو  خراجها  من  اإما  الليطاين 

�شفتني. اإىل 

والريحان  العي�شية  اأودية  اجلنوب  يف  الليطاين  يقطع 

عرب  يتابع  ثم  واخلرديل  والعي�شية  اجلرمق  و�شهلي 

بلدات  من  اأي  يف  حتل  عندما  �شور.  نحو  القا�شمية 

عن  لت�شاأل  البقاع  يف  وحتديدا  الليطاين  حو�س 

عن  يدافعون  نا�شطني  اأو  البلدية  رئي�س  اأو  املختار 

احتمال  ثمة  ال�شليمة  بالبيئة  وحقهم  النا�س  �شحة 

دفن  يف  خارجني  الطريق  يف  النا�س  جتد  اأن  مرتفع 

بيت  اأو  البلدة  كني�شة  اأو  ح�شينية  يف  متجمعني  اأو 

ال�شرطان. قتلها  �شحية  ذكرى  لإحياء  ال�شيعة 

القتل بالتلوث ي�شرب بقوة يف منطقة البقاع بالدرجة 

ال�شك  اإليها  يرقى  التي ل  الإثباتات  الأوىل. جاءت 

يف  العلمية  للبحوث  الوطني  املجل�س  اإعالن  عرب 

بحرية  ومعه  بقاعا  الليطاين  نهر  موت   2016 العام 

تقرير  امل�شبب لالأمرا�س، عرب  التلوث  نتيجة  القرعون 

اللبنانية.  احلكومة  اإىل  املجل�س  �شلمه  علمي 

مياه  �شالحية  عدم  التقرير  نتائج  اأكدت  ويومها، 

الإ�شتخدام  من  نوع  لأي  القرعون  وبحرية  الليطاين 

يبق  نهر مل  املزارعون من  يروي  الري. كيف  فيها  مبا 

 640 نفايات  خال�شة  هي  "معجونة"  �شوى  منه 

الرابعة  حتى  الأوىل  الفئات  من  �شناعية  موؤ�ش�شة 

جمرى  نحو  معاجلة  اأي  دون  من  جماريرها  ترمي 

على  جدا  خطرية  �شناعية  نفايات  بينها  ومن  النهر، 

الإن�شان.  و�شحة  البيئة 

الليطاين  بحق  الدولة جرميتها  ارتكبت  ال�شناعة،  مع 

وبالتعاون  البقاع،  مياه  مب�شلحة  ممثلة  حولت،  عندما 

ال�شحي  ال�شرف  املنطقة، كامل �شبكات  بلديات  مع 

لنحو مئة بلدة وقرية يف البقاع واجلنوب اإىل الليطاين 

اإىل بحرية القرعون. ومنه 

مع  ف�شول  توالت  التي  الليطاين  ق�شية  اإثارة 

ون�شب  النا�س  لق�ش�س  وا�شعة  م�شاحات  تخ�شي�س 

جمل�س  اإقرار  اإىل  اأدت  واأ�شبابه  ومكامنه  التلوث 

تخ�ش�س  قوانني  ثالثة   2016 خريف  يف  النواب 

الليطاين  لتنظيف  لبنانية  لرية  مليار  ومئة  األف 

�شرف  تكرير  حمطات  واإن�شاء  القرعون  وبحرية 

وم�شاعدة  املعطلة،  املوجودة  وت�شغيل  جديدة  �شحي 

ملوثاتها. معاجلة  على  ال�شناعية  املوؤ�ش�شات 

النا�س؟.  القوانني على حياة  انعك�شت هذه   فكيف 

ومعه  يزبك  عادل  الرافقة  حو�س  بلدية  رئي�س  يقول 

بلدية  ورئي�س  يا�شني  معروف  التحتا  متنني  خمتار 

بلدية  جمل�س  وع�شوة  عراجي،  موا�س  اليا�س  بر 

على  عمل  اأي  نر  "مل  حمية  زينب  د.  القرعون 

الأر�س حتى الآن، مل يتغري �شيء". ويروي يزبك ما 

ح�شل مع وفد روؤ�شاء البلديات الذي كان يف عداده 

اأطلق  الذي  )وهو  فيا�س  علي  النائب  مبعية  وزار 

على  لإطالعه  اجلمهورية  رئي�س  الليطاين(،  حملة 

مي�شال  العماد  الرئي�س  لهم  قال  يومها  النا�س.  واقع 

هذه  و�شنعالج  اأولوياتي  من  الليطاين  "�شيكون  عون 

يزيك. يقول  ننتظر"،  زلنا  "وما  امل�شكلة". 

اأن البلدة �شميت بحو�س الرافقة لأنها  ي�شيف يزبك 

"رافقني   اأهلها  كان  طائلة.  زراعية  برثوة  تتمتع  كانت 

يقلبون  املالية"،  اأو�شاعهم  على  مرتاحني(  )اأي 

"نح�شد  العام:  يف  زراعية  موا�شم  بثالثة  اأرا�شيهم 

وفق  باللفت"  نختم  ثم  الفا�شوليا  فنبذر  القمح 

كانوا  الثالثة  الرئي�شية  املوا�شم  هام�س  وعلى  يزبك. 

والب�شل  الورقيات  اأنواع  وخمتلف  البطاطا  يزرعون 

التي  البلدة  تكن  مل  خ�شار.  من  اأهلها  يكفي  وما 

يف  تغرق  ن�شمة  اآلف  ع�شرة  نحو  �شكانها  عدد  يبلغ 

"الفقر اأو البطالة". كان الليطاين الذي ي�شق اأر�شها 

كان  فيما  اجلانبني،  على  دومن  األف  نحو  راوياً  ن�شفني 

لناحية  ال�شفري  اأ�شفل  من  الهادر  الغ�شيل  نبع 

الليطاين  قا�شداً  بخرياته  ي�شلها  ال�شرقية  ال�شل�شلة 

فريوي نحو ثالثة اآلف دومن دون اأن يتاأثر تدفقه.

الرافقة  حو�س  وبداأت  الت�شعينيات  اأواخر  حّلت 

املوت  اإىل  رحلتهم  واأهلهما  التحتا  متنني  وجارتها 

ال�شلطات  حّولت  والأمرا�س.  والبطالة  والفقر 

احلو�س  قبل  ما  البلدات  جماري  الدولة  يف  املعنية 

وطليا  واحلمودية  وبريتال  حزين  من  الليطاين  اإىل 

و�شوًل  بعلبك  غربي  يف  ال�شريط  كامل  اإىل  وطاريا 

النبي  وحو�س  والعقيدية  �شاما  وبيت  �شم�شطار  اإىل 

الرافقة  حو�س  جمارير  بعد  بدنايل  ثم  �شنيد  وحو�س 

هناك  الرافقة  حو�س  ويف  التحتا.  متنني  ومعها  نف�شها 

النهر  يف  ال�شناعية  نفاياتها  ت�شّب  معامل  اأربعة 

 15 نفايات نحو  الفوقا  وحمطتا وقود، فيما ترمي متنني 

الليطاين. اإىل  معمل كبي�س وغريه 

جلاأ النا�س اإىل الآبار الإرتوازية فخرجت مياها �شوداء 

وفق  الأمتار،  ومئات  ع�شرات  عمق  على  واإن  ملوثة 

اأقفلت بئرين منهما  اأبار،  ما يوؤكد يزبك "لدي ثالثة 

جرياين  اأما  �شوداء،  والثاين  �شفراء  الأول  مياه  لأن 

ألف ومئة مليار ليرة لليطاني وناس النهر لم يروا شيئًا
يمة إصابة أهل البقاع بالسرطان؟  من أوقف دراسة توثيق جر
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اأنهم حفروا ثالث".  رغم  نظيفة  بئر  على  يعرثوا  فلم 

�شليم  كمال  الدكتور  يوؤكدها  الأبار  تلوث  ق�شة 

الرافقة  حو�س  اآبار  مياه  تخرج  "نعم  ل"املفكرة"، 

�شوداء ملوثة". ل بل اأن العديد من الآبار الرتوازية 

على  بركاته  بكل  الغ�شيل  نبع  وكذلك جف  جفت. 

اإىل  احلو�س ومن بعده متنني، وحتّول جمراه هو الآخر 

والتلوث. للنفايات  ومرتع  اآ�شن  مكان 

كامل  على  النهر  �شفة  على  املائية  الأ�شجار  ماتت 

الق�شب  ومعها  البقاع،  قرى  يف  الليطاين  �شفاف 

الرافقة  حو�س  يف  املائية  والأع�شاب  و"احللفا" 

متنف�شاً  ت�شكل  كانت  التي  ريا�شهم  الأهايل  وفقد 

عن  البحث  يف  رحلتهم  الأهايل   بداأ  يومياتهم.  يف 

اإ�شافياً  �شبباً  �شتكون  اأنها  يعرفوا  مل  مياه  م�شادر 

الليطاين  مبياه  ت�شّبعت  التي  فالأر�س  لأمرا�شهم. 

اأطراف  وعلى  الرافقة  حو�س  منت�شف  يف   
ّ
مير الذي 

ملوثة  مياهاً  لهم  اأخرجت  اليا�س،  وبر  التحتا  متنني 

العميقة.  الآبار  حتى من 

مل  كريهة.  وبروائح  اأ�شود  خرج  املاء  اإن  يزبك  يقول 

�شوؤماً  �شار  بل  والربكة  اخلري  نهر  الليطاين  نهر  يُعد 

وقف  حتى  اأو  منه  اخلال�س  واأهلها  البلدات  تتمّنى 

نا�س  كان  التي  النعمة  تلك  خراجها.  يف  عبوره 

ما  بكل  نقمة،  �شارت  عليها  حم�شودين  الليطاين 

معنى. الكلمة من  حتمل 

 

ذوي  ظلم  التحتا:  تمنين 
بى القر

ما زالت ذاكرة خمتار متنني التحتا معروف يا�شني )72 

ومزروعات  الليطاين  عن  اخلري  بخربيات  تعج  عاماً( 

اأر�س  الليطاين  يعرب  نا�شها على �شفافه.  بلدته وحياة 

كانت  كيلومرتات.  �شتة  اإىل  خم�شة  بني  ما  متنني 

"غيا�س احلور وال�شف�شاف وب�شاتني التفاح واخل�شار 

م�شهورة  البلدة  وكانت  �شفتيه،  على  منت�شرة 

من  باجلاذبية،)اأي  نروي  وكنا  الليطانية،  بخ�شارها 

دون اللجوء اإىل م�شخات( ولي�س عرب حفر الآبار بل 

اإىل  املاء،  م�شخات  حتى  ن�شتعمل  ول  ال�شدود  عرب 

بلدات  ع�شر  لنحو  ال�شحي  ال�شرف  مياه  جاءتنا  اأن 

الت�شعينات".  اأوائل  امل�شانع يف  نفايات  ومعها 

"تلوثت  ال�شحي.  لل�شرف  جمرى  الليطاين  �شار 

ومعها  النهر  على  حياتنا  وكل  الأ�شجار  وقتلت  املياه 

غري  اإىل  الليطاين  وانتهى  اأولدنا،  و�شحة  �شحتنا 

وفق  للري"،  نظيفة  مياه  اأي  لدينا  يعد  ومل  رجعة، 

اأر�شه  من  نبعه  باأن  م�شهوراً  الليطاين  كان  يا�شني. 

نحفر  كنا  بل  الأ�شا�شي،  منبعه  من  ياأتينا  و"ل 

اإن�شات  ثالثة  اإىل  اإن�شا  ون�شتخرج  مرت  اإىل  مرت  ن�شف 

املياه  مع  وانتهت  وتلوثت  الينابيع  غارت  املاء".  من 

رواده  يقل  "ل  التحتا كمنتتزه  متنني  انتهت  الآ�شنة. 

�شتة  بطول  اأفرادها  ينت�شر  عائلة  األف  عن  اأحد  كل 

ل  حيث  كلفة  دون  ومن  الريا�س  بني  كيلومرتات 

ا�شتثمار".   منتزهات 

يقول  ال�شحي.  ال�شرف  على  التلوث  يقت�شر  ل 

الفوقا  متنني  يف  للكبي�س  معمال   15 هناك  اأن  يا�شني 

املعامل  نفايات  "كانت  التحتا  �شقيقتها  تعلو  التي 

ال�شاروط  جمرى  عرب  الفوقا  متنني  من  تاأتينا  ال�شائلة 

وي�شق  �شتاء  يتفجر  احلب�س  نبع  كان  املك�شوف حيث 

نفايات  ومع  ال�شيل".  مع  الليطاين  نحو  البلدة 

"جيف  من  يون�س،  وفق  الليطاين،  ي�شلم  امل�شانع مل 

النفايات  بع�س  وكذلك  امل�شالخ  ونفايات  احليوانات 

من  تلفه  يتم  وما  للم�شت�شفيات،  العائدة  الطبية 

كل  مزبلة  �شرنا  يعني  الأدوية،  و�شركات  م�شانع 

 ."
ّ
م�شر �شيء 

التحتا  متنني  يف  الأمرا�س  من  عالية  ن�شبة  هناك 

قتيال  اأ�شبوع  كل  ون�شيع  �شرطان،  ن�شبة  اأعلى  "عنا 

موتانا"  من  املئة  يف  �شبعني  يقتل  الذي  بال�شرطان 

"منوت  مت�شعب  املختار  اأ�شف  املختار.  يقول 

تلوث  معاجلة  يف  الدولة  اإهمال  منعنا  بال�شرطان، 

دومنات  �شبعة  نحو  وزراعة  ا�شتثمار  عن  الليطاين 

ماليني  �شبعة  )حوايل  النهر  على  منلكها  ون�شف 

و500 األف مرت مربع من الأرا�شي الزراعية( وانتهت 

اأنه  لو  نتمنى  �شرنا  رجعة،  اإىل غري  النهر  على  حياتنا 

ل مير بنا". 

الموت  يطة  خر على  الياس  بّر 
لمية لعا ا

م�شهورة  �شارت  بلدتهم  اأن  اليا�س  بر  اأهايل  يقول 

البيئية  املواقع  بع�س  اأدرجت  اأبنائها.  ماأ�شاة  ب�شبب 

القتل  مناطق  كاأحد  لبنان"  من  اليا�س  "بر  العاملية 

على  حمرا  نقطة  "�شرنا  التلوث  ب�شبب  العامل  يف 

بيته  ترك  الذي  �شاهر  حممد  يقول  عاملية"  خريطة 

عن  بعيدا  غرفتني  وا�شتاأجر  الليطاين،  من  بالقرب 

اأماًل بحماية اأولده.  جمراه، 

يف  عراجي  موا�س  اليا�س  بر  بلدية  رئي�س  ي�شمي 

ب  بلدته  يف  ال�شرطان  انت�شار  ل"املفكرة"  حديثه 

اإذا  النا�س  نخيف  ول  نزايد  ل  "نحن  "الوباء": 

منها  هناك ثالث  وفيات  اأنه من بني كل خم�س  قلنا 

اليا�س".  بر  بال�شرطان يف 

بالقرب من منزله الذي يقع على نهر الليطاين مبا�شرة 

وابنتهما  وزوجة  زوج  من  موؤلفة  عائلة  "اأ�شيبت 

ل  "الفقراء،  ب  عراجي  ي�شفهم  ال�شرطان".  مبر�س 

اأن  اأمرا�شهم ومعاناتهم كبرية". يقول  ميكنهم معاجلة 

الهندي  اآل  من  اإبنهما  مع  كذلك  ماتا  وامراأة  رجال 

على  املنكوبة  العائلة  منزل  يقع  ال�شرطان.  مر�س  من 

اأي�شاً.  الليطاين  نهر 

اجلميع  على  مزحة،  ول  "ا�شتجداء  املو�شوع  يعد  مل 

بال�شرطان"،  وميوتون  مر�شى  النا�س  اأن  يعرف  اأن 

اأنهم  قالوا  امل�شوؤولني  اأن  اإىل  م�شرياً  عراجي،  يوؤكد 

القرى   جمارير  لتكرير  زحلة  حمطة  ت�شغيل  بداأوا 

�شبكات  و�شل  ومت  زحلة  ق�شاء  نطاق  يف  الواقعة 

اأحد  ل  "ولكن  املحطة.  اإىل  فيها  ال�شحي  ال�شرف 

حمطة  اإىل  و�شله  يتم  ومل  فالت  جمرور  كم  يعرف 

ومن  مبا�شرة  الليطاين  يف  ي�شب  زال  ما  التكرير 

اأن  اليا�س  بر  بلدية  رئي�س  يوؤكد  معاجلة".  اأي  دون 

ترمي  ثالثة جمارير جديدة  "بوجود  اأبلغوه  املزارعني 

التكرير".  وحمطة  اليا�س  بر  بني  ال�شائلة  نفاياتها 

قبلها  ما  مع  اليا�س  بر  اإىل  تاأتي  �شائلة  نفايات  وهذه 

مما مل يتم حتويله اإىل حمطة التكرير يف زحلة، اأي من 

دون معاجلة. 

يعرف عراجي الليطاين منذ كان �شغرياً "كان يروي 

ع�شرة اآلف دومن من الأرا�شي الزراعية يف البلدة". 

"بع�س املزارعني ما زالوا يروون من املياه امللوثة لأنها 

با�شتعمال  احلق  يعطيهم  ل  وهذا  الوحيد،  رزقهم 

يف  ارتوازية  اآبار  يوجد  ل  ولكن  الليطاين،  مياه 

املنطقة برغم اأن املزارعني حاولوا ا�شتخراج املياه من 

الري  الليطاين".  مياه  ا�شتعمال  عن  للكف  الآبار 

�شنفني:  اإىل  اليا�س  بر  يف  اخل�شار  يفرز  القاتلة  باملياه 

ب  تباع  النهر  عن  بعيدة  نظيفة  مبياه  املروية  "اخل�شة 

امللوثة  باملياه  املروية  تباع  فيما  لبنانية،  لرية   2500

باألف لرية"، وفق ما يوؤكد رئي�س بلدية بر اليا�س.  

مري�شا  �شخ�شا   18 حاليا  اليا�س  بر  يف  يوجد 

يقول  املواطنني.  ع�شرات  مات  بعدما  بال�شرطان 

"عمر  من  ال�شباب  جيل  ي�شرب  املر�س  اأن  عراجي 

25 وثالثني عاماً وما فوق، وهو ي�شيب ال�شيدات يف 

والزواج،  الإجناب  من  �شبايا  ويحرم  والرحم  الثدي 

ابنتها  فيما  بال�شرطان  حديثا  ماتت  �شيدة  مثاًل  هناك 

نف�شه". باملر�س  ما زالت حية ترزق لكن م�شابة 

احلديث  من  اليا�س  بر  بلدية  رئي�س  بتعب  ت�شعر 

امل�شتمر عن ماأ�شاة بلدته مع ال�شرطان: "بدي اأعطي 

اأكرث من  يتحمل  الذي ل  البقدون�س  مثال عن عرق 

0.001 من املعادن الثقيلة من زئبق وكروم ور�شا�س، 

بينما اأثبتت درا�شة مل�شلحة الأبحاث الزراعية يف تل 

42 من هذه املعادن يف بقدون�س  عمارة- رياق وجود 

املنطقة، فكيف ل نقتل بال�شرطان؟"، ي�شاأل عراجي. 

من  تاأتي  اأخرى  ملوثات  مع  القاتلة  املعادن  هذه 

ومن  ال�شحي  ال�شرف  ومن  اأنواعها  على  امل�شانع 

تتسابق بلدات 
حوش الرافقة 

وتمنين التحتا وبر 
الياس والقرعون من 

منها تحتل المرتبة 
األولى لإلصابة 

بالسرطان
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يف  بكرثة  امل�شتعملة  والأ�شمدة  الزراعية  املبيدات 

وائل  ال�شحة  وزير  يعلن  اأمل  الزراعي.  البقاع  �شهل 

زراعي  ودواء  مبيد   45 وجود   2016 يف  فاعور  اأبو 

نف�شها  املواد  لبنان؟  يف  ي�شتعمل  ولكن  عامليا  ممنوع 

ما زالت بني اأيدي املزارعني.

 

صاعين الصاع  ترد  القرعون 
حو�س  وبلدات  قرى  لأهايل  الكبري  امل�شاب  برغم 

القرعون،  اأن  اإل  النهر،  تلوث  ب�شبب  الليطاين 

بالدرا�شة  واملدعومة  �شكرية  ا�شماعيل  د.  وب�شهادة 

يف  الأمريكية  اجلامعة  ل�شالح  عليها  اأ�شرف  التي 

البلدات  لئحة  تت�شدر  القرعون  اأن  اأكدت  بريوت، 

الإ�شابة  ن�شبة  تبلغ  لبنان.  بال�شرطان يف كل  املنكوبة 

ون�شف  اأ�شعاف  اأربعة  القرعون  يف  بال�شرطان 

ال�شعف عما هو �شائد يف البالد.

للدولة  ال�شاع  ردوا  اأنف�شهم  القرعون  بلدة  اأهايل   

بق�شرية  لي�شت  فرتة  بعد   2016 اآب   16 يف  �شاعني 

فيها  حظيت  التي  املاأ�شاة"  "املرتبة  ب  علمهم  على 

للتجمع فوق بحرية  املذياع  تنادوا عرب  يومها  بلدتهم. 

القرعون، وحتديدا يف املكان الذي ت�شخ فيه م�شلحة 

ل  بقطر  اإ�شمنتي  بنفق  اأ�شبه  هو  اأنبوبا  الليطاين  مياه 

البحرية  قعر  الراكدة يف  املياه  يقل عن مرتين يحمل 

كمال  الدكتور  يقول  وردموها.   900 القناة  اإىل 

للبحوث  الوطني  املجل�س  تقرير  اأعد  الذي  �شليم، 

قعر  مياه  اأن  ل"املفكرة"  اآخرين،  زمالء  مع  العلمية 

بحرية القرعون هي الأكرث تلوثا يف كل البحرية كون 

الأ�شفل.  ترقد يف  الثقيلة  املعادن 

وت�شق   900 القناة  اإىل  ُت�شخ  التي  املياه  فاإن  ولذا 

بلدات  اأرا�شي  لري  متجهة  بيوتها  بني  القرعون  بلدة 

يزرع  تلوث ممر�س ومتنقل  الغربي هي جمرى  البقاع 

ال�شرطانية  بالأمرا�س  تت�شبب  التي  الكريهة  الروائح 

ت�شتعمل لري اخل�شار  التي  املياه  اأن  والتنف�شية. كما 

منه.  يتناولونه  ما  النا�س عرب  تقتل 

الآليات  حول  جميعهم  وحتلقوا  بجرافة  اأتوا  يومها، 

عر�شوا  بعدما  املياه،  قاطعني  القناة  تردم  وهي 

الإ�شابات  وارتفاع  بال�شرطان  املوت  مع  ق�ش�شهم 

الروائح  نتيجة  �شتى  و�شدرية  جلدية  باأمرا�س 

مياه  حتملها  التي  والقوار�س  واحل�شرات  والتلوث 

�شاكناً  الدولة  حترك  مل  ويومها  بيوتهم.  اإىل  الليطاين 

"�شو  الليطاين:  مياه  م�شلحة  من�شاآت  لتحمي 

ندافع  وحقنا  يقتلونا  عم  امل�شوؤولني  تعمل؟  بدها 

يومها".  القناة  ردم  خالل  قالوا  ما  وفق  اأنف�شنا  عن 

لرتوي  القرعون  بحرية  اأ�شفل  من  متفرعة  والقناة 

ابلقاع الغربي. حقول بلدات عدة يف 

�شاركت دة. زينب حمية، التي تزوجت قبل ع�شرين 

ع�شوة  اليوم  وهي  فيها،  و�شكنت  القرعون  اإىل  عاماً 

عليها  ا�شتغل  التي  الدرا�شة  يف  بلديتها،  جمل�س  يف 

�شكرية  ا�شماعيل  الدكتور  ال�شحية  الهيئة  رئي�س 

كبرية  زيادة  "اكت�شفنا  الأمريكية.  اجلامعة  باإ�شراف 

الأخرية،  اخلم�س  ال�شنوات  يف  بال�شرطان  بالإ�شابة 

البلدة"،  يف  بال�شرطان  م�شابا  �شبعني  نحو  لدينا 

وهي  "الرئة،  على  الإ�شابات  حمية  توزع  توؤكد. 

يليها  والدم،  واملعدة  الإمعاء  ثم  الأكرب،  الن�شبة 

الأ�شباب  اأن  "تبني  حمية  وفق  والراأ�س".  الثدي 

ترمى  اللذين  والبحرية  الليطاين  بتلوث  مرتبطة 

�شنة  ع�شرين  مدى  على  امل�شانع  نفايات  كل  فيهما 

الزراعية". والأ�شمدة  واملبيدات  املجارير  مع 

قانوين،  قانوين وغري  يراقب ما هو  ت�شاأل حمية عمن 

الأمور  هذه  بكل  تعلم  الدولة  موؤ�ش�شات  اأن  معتربة 

الليطاين  تلوث  اإىل  ت�شيف  يتحرك".  اأحد  "ول 

ت�شتعمل  التي  واملقالع  الك�شارات  القرعون  وبحرية 

قبل  النا�س.  �شحة  على  توؤثر  وتفجريات  ذخائر 

من  ي�شربون  القرعون  �شكان  كان  عاما،  ع�شرين 

ل  ولكن  املياه  ن�شرتي  "اليوم  والليطاين  البحرية 

نعرف اإن كانت نظيفة اأم ل". وتتوقف عند ال�شموم 

التي يتناولها اأهل البقاع نتيجة ري بع�س املزروعات 

ال�شرطان  بزيادة  مرتبط  "كله  والبحرية  الليطاين  من 

ون�شبه".

مياه  فيها  تداخلت  فرتة  عن  اأي�شاً  حمية  تتحدث 

البلدة  يف  ال�شفة  مياه  ب�شبكة  ال�شحي  ال�شرف 

بالقول  وتختم  الأمرا�س؟"  نتجنب  بدنا  وين  "من 

"اأمننا الغذائي وال�شحي مفقود ول نريد من الدولة 

�شوى بدء معاجلة جدية وعلمية ت�شع حجر الأ�شا�س 

الكارثة".    للخروج من هذه 

الإف�شاح  �شياد  يرف�س  القرعون،  بحرية  �شفاف  على 

اإجناز  بعد  ال�شمك  الرجل يف �شيد  نف�شه. يعمل  عن 

بت�شّيد خم�شني  "اأوقات  ال�شيارات  عمله يف حدادة 

ويجول  �شيده  الرجل  يحمل  بالنهار".  �شمك  كيلو 

ليبيع  الغربي  البقاع  خارج  وبلدات  قرى  على  به 

"اأنا ما باكل من �شمك البحرية ول بطعمي  منتوجه 

اأولدي". لكن ماذا يقول لزبائنه عن م�شدر �شمكه 

"بقلهم مزارع مي حلوة". 

�شياداً  ثالثني  نحو  هناك  وحده.  الرجل  هذا  لي�س 

تلوث  عن  احلديث  ب�شبب  توقفوا  القرعون  بلدة  من 

ي�شطاد  اأ�شماكها.  تناول  عن  والبحرية  الليطاين 

ويبيعونه  عائالتهم  اإعالة  على  ي�شاعدهم  ما  هوؤلء 

بيتي"،  ع  وحدة  �شمكة  بيفوت  "ما  بلدتهم  خارج 

القرعون  من  القريبة  لل  من  ياأتي  �شاب  يقول 

ع  "بوزعهن  يقول  كما  ال�شمك،  �شيد  يف  ليت�شلى 

اأنا ما ببيع ول باكل منهن".  اأ�شحابي ومعاريف ب�س 

باألرقام الليطاني  تلوث 
ينبع نهر الليطاين، الأطول يف لبنان من نبع العاّلق، 

بطول  وي�شري  بعلبك،  غرب  جنوب  كيلومرتات   10

جمتازاً  الغربي  اجلنوبي  الجتاه  يف  كيلومرتاً   170

يف  ي�شّب  اأن  قبل  القرعون  وبحرية  البقاع  �شهل 

الليطاين  ميتّد حو�س  البحر.  القا�شمية قرب �شور يف 

 99 وي�شم  كيلومرتا   1.468 م�شاحة  على  البقاع  يف 

الغربي.  والبقاع  زحلة،  بعلبك،  هي  اأق�شية  يف  قرية 

البقاعي.  حو�شه  يف  نبعاً  و43  الآبار  ع�شرات  يوجد 

الأهم يف  امل�شاهم  الليطاين  تغّذي  التي  الينابيع  تعّد 

 263 حوايل  اأن  �شابقة  درا�شات  و�شجلت  تّدفقه.  

متو�شط  كمعدل  �شنوياً  تتّدفق  مكعب  مرت  مليون 

تخزين  ويتم  الأعلى.  للحو�س  الرئي�شية  الينابيع  من 

املرتاكم  الثلج  من  وروافده  النهر  مياه  من  ق�شم كبري 

ال�شنوي  الت�شريف  معدل  املحيطة.  اجلبال  على 

ت�شريف  يتم  مكعباً.  مرتاً   770 هو  الليطاين  لنهر 

ثابت  غري  املعدل  هذا  ال�شتاء.  ف�شل  يف  منها   75%

ُت�شجل  حيث  الأمطار،  معدل  باختالف  ويختلف 

ذروته  وتكون  الرطب  الف�شل  يف  املعدلت  اأعلى 

من  النهر  تّدفق  وُي�شتمد  واآذار.  �شباط  �شهري  يف 

ب�شبب  ال�شتاء  يف  الأمطار  ملياه  ال�شطحي  اجلريان 

اإىل  بالإ�شافة  املائي،  للحو�س  الطبيعية  اجلغرافيا 

اجلريان. دائمة  الينابيع 

بحرية  جند  الأمطار،  يف  الكبري  ال�شح  ومع  اليوم، 

جند  ول  انخفا�شاً،  الأكرث  معدلتها  يف  القرعون 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  �شوى  الليطاين  نهر  يف 

هذا  كل  للم�شانع.  ال�شائلة  النفايات  ومعها 

لدقيقة  البقاء  على  قادرين  غري  املواطنني  يجعل 

ميلك  ل  من  اإل  النهر  جمرى  من  بالقرب  واحدة 

بعيد.  منزل  ا�شتئجار  على  القدرة  اأو  اآخر   منزًل 

 نهر الليطاين ملوث يف البقاع مبياه ال�شرف ال�شحي 

ل  ال�شائلة  ال�شناعية  والنفايات  وبلدة  قرية   99 ل 

وترميها  نفاياتها  تعالج  ل  �شناعية  موؤ�ش�شة   640

م�شت�شفيات  جميع  ترمي  كما  النهر.  يف  مبا�شرة 

وعلى  الع�شوائية  املكبات  يف  الطبية  نفاياتها  املنطقة 

واملطاعم  امل�شالخ  نفايات  ومعها  الليطاين  �شفاف 

واملالحم. 

  

المفكرة  تسأل 
من أوقف الدراسة 

العلمية التي 
توثق إصابة ناس 

الليطاني بالسرطان 
بنسبة تصل إلى 

خمسة أضعاف 
المعدل العام في 

لبنان؟
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اأم  افتتحت   ،1983 العام  يف  وحتديدا  عاماً،   35 دقبل 

اأحمد "بازار" م�شل�شل القتل بالكهرباء يف خميم برج 

الرباجنة يف بريوت. كانت املراأة اخلم�شينية قد و�شعت 

لتوها �شلة الغ�شيل على �شرفة منزلها، وارتاأت اأن مت�شح 

بيدها حبل الغ�شيل املعدين قبل ن�شر مالب�س عائلتها 

حر�شاً على نظافتها. يف هذه اللحظة، م�شتها الكهرباء 

منذ  الفور.  على  واأردتها  احلبل  ت�شري يف  كانت  التي 

ذلك التاريخ وم�شل�شل املوت م�شتمر حتى يومنا هذا. 

ت الكهرباء على  فال�شهر الفائت يف 9 اأيار 2018 انق�شّ

اأي�شاً، حيث  الربج  عاماً( يف خميم   11( عدنان  الطفل 

الت�شق بجدار مكهرب، ومل يتمكن ج�شده اليافع من 

املقاومة، ف�شرعان ما تويف حلظة و�شوله اإىل امل�شت�شفى. 

عدد  كرث  يعرف  ل  اليوم،  ولغاية  الثمانينات  منذ 

برج  خميمي  يف  الكهرباء  قتلتهم  الذين  ال�شحايا 

الرباجنة و�شاتيال. يقول نا�شطون مدنيون من املخّيمنْي 

اأن العدد ل يقل عن خم�شني �شحية خالل ال�شنوات 

الع�شر الأخرية.

قبة  يرون  ل  و�شاتيال  الرباجنة  برج  واأهل  ل  كيف 

الفقرية  املنازل  يف  تع�شع�س  التي  الرطوبة  ال�شماء؟ 

ب�شبب  فقط  لي�شت  البع�س  بع�شها  فوق  املرتاكمة 

ب�شبب  اأي�شاً  بل  البناء،  �شالمة  معايري  وانعدام  الن�س 

حيث  املخيمني  �شماء  تعرب  التي  املت�شابكة  الأ�شالك 

التي  والزواريب  الأزقة  معظم  يف  منظمة  متديدات  ل 

اأ�شالك  حابل  يختلط  هناك  و�شوارع.  طرقات  ت�شمى 

الكهرباء بق�شاطل مياه ال�شفة واأنابيب ال�شرف ال�شحي 

الأ�شالك  الالقطة.  وال�شحون  الإنرتنت  ومتديدات 

الكهربائية عارية يف اأكرث من مكان )مزلطة( فيما تن�س 

ق�شاطل املياه ومعها متديدات ال�شرف ال�شحي. وعندما 

تهطل الأمطار يختلط ما يت�شرب من اأنابيب املياه على 

املخيم  قاطن يف  لي�شبح كل  الكهرباء  ب�شاعق  اأنواعها 

بع�شهم  روؤو�شهم،  املارة  يحني  هناك  �شحية.  م�شروع 

يحمل يف ال�شتاء مظلة لي�س وقاية من الأمطار بل من 

املاء امل�شعوق بالكهرباء الذي قد يقتل من يهطل عليه. 

ال�شيارات  من  لي�س  اأطفالهم  الأهايل  يحر�س  وهناك، 

املخيم  ل�شيارات يف  تت�شع  التي قد  الطرقات  فقط )يف 

وهي قليلة( بل اأي�شاً من اجلدران التي ل يعرفون متى 

"ي�شتلبها" التيار الكهربائي وتفتك بهم.

ال�شكان  عديد  ازدياد  عن  نتجت  الع�شوائية  هذه  كل 

و�شاتيال يف  الربج  اإن�شاء خميمي  لدى  عليه  كان  عما 

العام 1949، يف ظل منع تو�شع املخيمني لناحية امل�شاحة 

وتقييد حركة العمران بقرار من الدولة اللبنانية. وعليه، 

وفق  واأفقيا،  عاموديا  م�شاكنها  تو�شع  العائالت  �شارت 

اأو  بناء  رخ�س  اأي  اإىل  ت�شتند  ل  بتمديدات  املتاح، 

اللجان  اأو تخطيط ومراقبة من قبل  بنى حتتية مالئمة، 

ما  وفق  املخيمات،  اإدارة  على  توالت  التي  ال�شعبية 

طارق  الالجئ  اأحالم  الأن�شطة يف جميعة  مدير  يوؤكد 

عثمان ل"املفكرة".  

تيال  شا
بكره  اأثناء حديثه عن  دموعه  علي، حب�س  اأبو  يحاول 

 
ّ

بالكهرباء. كان علي ، الذي تويف منذ عام �شعقاً 
ّ

علي

يف  زواجه  بعد  اإليها  النتقال  ينوي  التي  �شقته  يرمم 

خميم �شاتيال. ما اأن لم�شت قدماه بالط الأر�س حتى 

 يف يوم خمي�س من 
ّ

�شعقته الكهرباء وقتلته. تويف علي

 28 يتجاوز عمره  وملّا   2017 العام  الثاين  ت�شرين  �شهر 

بثالثة  وفاته  تاريخ  بعد  زفافه حمدداً  عاماً. وكان حفل 

اأيام. مل يعرف �شهيد الكهرباء اأن هناك �شلكاً كهربائياً 

عارياً قد م�س البالط، ليقتله على الفور. 

و�شل  وقد  بالكهرباء  ال�شعق  �شحايا  اإحدى  هو  علي 

عددهم اإىل نحو ثمانية خالل العام الفائت، وفقاً لتاأكيد 

الربامج  مدير  يروي  بدوره،  �شاتيال.  خميم  يف  الأهايل 

يف جمعية "اأحالم لجئ" وليد معروف عن حوادث 

املوت يف �شاتيال يف الأعوام املا�شية: تويف �شاب خالل 

مياه  برك  �شكلت  قد  الأمطار  كانت  حيث  ال�شتاء 

من  الأخرى  الناحية  باجتاه  ي�شري  ال�شاب  كان  عميقة. 

ال�شارع، وكانت املياه قد التقطت الكهرباء فوقع قتياًل. 

تويف اأي�شاً �شاب اآخر يدعى اإياد زعرورة خالل تنظيفه 

الإ�شالحات  فاإن  لذا  ل�شرفته.  املقابلة  الزينكو  لألواح 

املبادرات  على  غالباً  تقت�شر  ملعروف  وفقاً  وال�شيانة 

املدنية  اجلمعيات  تندفع  بحيث  ال�شبابية،  الجتماعية 

من جهات  متويلها  وتاأمني  الإمنائية  امل�شاريع  لإ�شتدراج 

خمتلفة. مثال على ذلك، تنفيذ جمعية اأحالم لجئ 

حياً  لتقيم    ،)ARK( اآرك  �شركة  من  مموًل  م�شروعاأ 

منوذجياً يف خميم �شاتيال العام 2015 بتكلفة 20 األف 

دولر اأمريكي. يقع ال�شارع على مدخل خميم �شاتيال 

ناحية �شربا، ويختلف عن غالبية �شوارع املخيم حيث 

�شار ال�شكان يرون قّبة ال�شماء. فالأ�شالك يف ال�شوارع 

اأ�شعة  و�شول  ومتنع  النهار  يف  الروؤية  حتجب  الأخرى 

يدعى  زاروب  تاأهيل  مت  املخيم  عمق  ويف  ال�شم�س. 

باأنه الزاروب  زاروب ال�شمود، الذي لطاملا ذاع  �شيته 

الأخطر يف املخيم.

البراجنة ج  بر
عدة  �شعق  حوادث  على  الربج  خميم  �شهد  بدوره، 

عاماً،   11 الريحان  عدنان  الطفل  وفاة  اآخرها  بالكهرباء، 

اأحمد  ال�شاب  موت  كان  وقد   .2018 اأيار   9 بتاريخ 

ك�شاب عن عمر 18 عاماً، يف اآب 2015 الدافع لبداية 

حراك �شعبي للمطالبة بتوحيد اللجان ال�شعبية لأجل 

املخيم،  يف  احلياتية  الأمور  لتنظيم  فعالة  اإدارة  تكوين 

مبا فيها الكهرباء والأمن واملياه وغريها. وموؤخراً، اختار 

اإحياء  لإعادة  الفل�شطينية  النكبة  ذكرى  النا�شطون 

 2018 اأيار   11 بتاريخ  ال�شعبي، حيث اعت�شموا  احلراك 

اأعمالها  توحيد  على  ال�شعبية  اللجان  حث  بهدف 

وت�شكيل اإدارة متخ�ش�شة لالهتمام ب�شوؤون املخيم. 

حالياً، ينتظر خميم الربج البدء مب�شروع تاأهيل ل�شبكة 

منطقة الوزان الواقعة على مدخل املخيم ناحية طريق 

املطار، والذي يحوي علبة كهرباء تغذي نحو 500 منزل 

يف املخيم. وهو م�شروع مولته ال�شفارة اليابانية مببلغ 90 

مببلغ  الدويل  الأحمر  وال�شليب  اأمريكي  دولر  األف 

جمعية  التفاق  وّقعت  وقد  اأمريكي.  دولر  األف   32

جمعيات  مع  بالتن�شيق  تعمل  التي  الن�شائية  الربامج 

اأخرى يف املخيم. و�شيتوىل اإدارة امل�شروع احتاد الروابط 

واملوؤ�ش�شات. 

يقول ع�شو الحتاد ح�شني �شعادة، اإن "امل�شروع يهدف 

بع�شها  عن  واإبعادها  واملياه  الكهرباء  �شبكات  لتنظيم 

اأن  املتوقع  ومن  كافة.  الأ�شلكة  اأنواع  متديد  وتنظيم 

�شرقة  من  واحلد  املواطنني  عن  اخلطر  اإبعاد  اإىل  يوؤدي 

الكهرباء". ي�شيف �شعادة: "�شبق واأن دعمت ال�شفارة 

لكن  الكهرباء.  لإ�شالح  متو�شطا  م�شروعا  اليابانية 

التقنني القا�شي للتغذية يحول دون جناح اأي م�شروع". 

كان  ال�شوري  اللجوء  بداية  قبل  اأنه  اإىل  �شعادة  يلفت 

ن�شمة،  األف   20 يالم�س  الربج  خميم  �شكان  عدد 

واليوم اأ�شبح نحو 47 األف ن�شمة. هذا الأمر اأدى اإىل 

زاد  الذي  الأمر  والكهرباء،  املياه  على  الطلب  ت�شاعد 

من حدة الأزمة. 

المسؤول؟  من 
املخيمني  اأهايل  قتل  م�شوؤوليات  وتقاذف  هذا  كل 

وتهديد حياتهم باخلطر، قائم على �شن ورمح. 

توؤكد م�شادر موؤ�ش�شة كهرباء لبنان ل "املفكرة" اأن "ل 

وبالتايل  املنخف�س،  التوتر  بتمديدات  للموؤ�ش�شة  عالقة 

لي�شت م�شوؤولة عما يح�شل داخل املخيمات على هذا 

وحت�شر  تقع".  التي  للحوادث  تاأ�شف  وهي  ال�شعيد، 

ال�شركة م�شوؤوليتها ب "تركيب عدادات يف املحطات 

مقابل.  اأي  دون  من  والكابالت  املحّولت  فيها  مبا 

جهة  من  فما  العدادات،  هذه  من  املفوترة  الطاقة  اأما 

ت�شددها لكهرباء لبنان وهي ت�شكل اأحد اأ�شباب العجز 

"ديون  اأن  لبنان  كهرباء  م�شادر  وتوؤكد  املوؤ�ش�شة".  يف 

الموت بالكهرباء في مخيمي برج البراجنة وشاتيال مستمر:
أكثر من خمسين قتياًل

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=4445
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=4450
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=4450
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لغاية  284 مليون دولر  تبلغ  املخيمات  املوؤ�ش�شة على 

نهاية 2017". 

"�شيانة  تتوىل  عملها  فرق  ان  اإىل  املوؤ�ش�شة  وت�شري 

وكابالت،  حمّولت  من  بها  يتعلق  ما  وكل  املحطات 

اأما  بالت�شليحات".  ال�شعبية  اللجان  تقوم   فيما 

"فتقوم بها  التوتر املنخف�س  التمديدات على م�شتوى 

بع�س اجلهات املانحة".

ففي  ال�شعبية.  اللجنة  اإىل  الفل�شطينيني  وتكرثنداءات 

حلث  نظامك"  "طبق  حملة  اإطالق  مت   ،2016 العام 

الإلتزام  على  التحرير  ملنظمة  التابعة  ال�شعبية  اللجنة 

النا�شط  يقول   .2010 يف  املعّدل  الداخلي  بالنظام 

يو�شف �شفوري اأن مهمة اللجنة ال�شعبية ت�شبه البلدية 

يف املخيمات وفقاً للقانون. واحلقيقة فاإن معظم ال�شعب 

اللجان  ينتمي لهذه  اأنه  ي�شعر  لبنان ل  الفل�شطيني يف 

ب�شكلها احلايل. وي�شيف: "اإن الإنق�شام ال�شيا�شي بني 

التنظيمات حال دون حتقيق اأهداف احلملة فتم تعليق 

ن�شاطها، لكن املطالب ما زالت قائمة".

الهابط  بديع  النا�شط  يقول  الرباجنة  برج  خميم  عن 

"باأننا ل نريد كهرباء "ببال�س" لأن ذلك باب لل�شرقة 

لتنظيم  الكهرباء  �شركة  بدخول  هو  فاحلل  والف�شاد. 

وحدة  لكل  كهرباء  �شاعة  وتركيب  الكهرباء  توزيع 

طائلة  فواتري  ندفع  نحن  "حالياً  ي�شيف:  �شكنية". 

انقطاع  ب�شبب  املولدات  من  امل�شتمدة  الكهرباء  لقاء 

اليوم،  يف  �شاعة   20 اإىل  اأحياناً  ي�شل  الذي  الكهرباء 

والناجت عن الأعطال يف غرف الكهرباء يف املخيم". 

ربطًا  المسؤولية 
جعية لمر با

جلنتني  و�شاتيال  الرباجنة  برج  مخميي  من  كل  ي�شم 

الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التابعة  الأوىل  �شعبيتني، 

والتي ت�شكلت بعد اتفاق القاهرة عام 1969، والثانية 

الأوىل  عن  ان�شقت  التي  التحالف  بلجنة  املعروفة 

باأن  ُيذكر  الثمانينات.  اأواخر  املخيمات  حرب  بعد 

باأي من  ب�شكل ر�شمي  اللبنانية ل تعرتف  ال�شلطات 

القاهرة.  اتفاق  من  لبنان  ان�شحاب  ب�شبب  اللجنتني، 

ملنظمة  التابعة  ال�شعبية  اللجنة  املعنيني يف  يوؤكد  لكن 

"لي�شت  اللبنانية   ال�شلطات  مع  العالقة  باأن  التحرير 

متوازنة فهي تعرتف بوجودنا �شاعة يحلو لها". 

الرباجنة  برج  خميمي  يف  الكهرباء  ملف  اأن  واحلال 

للتحالف.  التابعة  ال�شعبية  اللجنة  بيد  هو  و�شاتيال 

اأن  الربج  يف  النا�شطني  اأحد  يوؤكد  ال�شاأن،  هذا  يف 

بجباية  الت�شعينيات  اأواخر  يف  بداأت  التحالف  "جلنة 

ال�شريبة )10 اآلف لرية( من الأهايل لتقوم بت�شديدها 

توقفت  "اللجنة  اأن  اإىل  وي�شري  اللبنانية".  للدولة 

عاماً   12 منذ  تقريباً  الدولة  اإىل  الأموال  ت�شديد  عن 

ال�شيانة  خدمات  تقدمي  عن  اأي�شاً  تراجعت  وبعدها 

بداأ  ذلك  نتيجة  ي�شيف،  باجلباية".  ا�شتمرارها  رغم 

معدل  فو�شل  الدفع،  عن  بالرتاجع  تدريجياً  ال�شكان 

 25% اإىل  اللجنة  تفر�شها  التي  بال�شريبة  اللتزام 

من  املخيمات  يف  القاطنني  اأن  اإىل  ويلفت  فقط". 

التابعية ال�شورية هم الأكرث التزاماً بالدفع. 

اإىل  �شاتيال  خميم  من  عثمان  طارق  النا�شط  ويلفت 

ال�شهرين  نحو  منذ  العمل  عن  الكهرباء  جلنة  توقف 

الفل�شطينية  الف�شائل  �شكلتها  التي  اللجنة  وهي 

جباية  على  ل�شنوات  فعمدت  الكهرباء.  اإدارة  لأجل 

�شكنية،  وحدة  من كل  لرية   5000 اأو   10000 مبلغ 

مقابل خدمات ال�شيانة. اإل اأن عثمان ي�شكك بجدية 

عمل اللجنة، علماً اأن الف�شائل اأعادت ت�شكيل جلنة 

فعال  دور  اأي  املخيم  ي�شهد  مل  لكن  موؤخراً  جديدة 

لها. 

على  املفكرة  التقتهم  الذين  الأهايل  بع�س  وي�شهد 

يف  وال�شيانة  الإ�شالح  اللجنة  تابعت  ما  نادراً  اأنه 

عدد  ازدياد  مع  تاأزماً   الو�شع  وازداد  �شاتيال.  خميم 

ا�شتقبلت  حيث  الفل�شطينية،  املخيمات  يف  ال�شكان 

والفل�شطينيني  ال�شوريني  الالجئني  من  كبرياً  عدداً 

القادمني من �شوريا. ويعترب البع�س اأن ملف الكهرباء 

قائم على الف�شاد وال�شرقة، حيث تقوم جلان التحالف 

بجباية الأموال ال�شهرية من املخيمات ول اأحد يدري 

اأين تذهب تلك الأموال. 

التابعة  ال�شعبية  اللجنة  �شر  اأمني  يرف�س  جهته،  من 

جلنة  حتميل  بدر(  )اأبو  مرعي  يو�شف  للتحالف 

خميم  يف  الكهرباء  و�شع  تدهور  م�شوؤولية  التحالف 

غري  الع�شوائي  "التمديد  اأن  يقول  الرباجنة.  برج 

اأ�شباب  اأهم  اأحد  هو  ال�شكان  قبل  من  امل�شوؤول 

على  دور  اأي  ال�شعبية  للجنة  لي�س  وهنا  الو�شع،  تاأزم 

عن  احلديث  عن  بدر  اأبو  يبتعد  لذا،  الإطالق". 

الكهرباء  ملف  يف  التحالف  جلنة  لعبته  الذي  الدور 

ويخت�شر امل�شاألة مبطالبة "الدولة باإدخال الكهرباء اإىل 

م�شوؤولياتها  الدولة  "لتاأخذ  منظم":  ب�شكل  املخيم 

باملواطن  اأ�شوة  الكهرباء  فاتورة  بدفع  �شنلتزم  ونحن 

اللبناين". ويعترب اأنه "باإمكان الدولة اأن تقوم بتنظيم 

قررت".  اإن  الفل�شطينية  املخيمات  يف  م�شاألة  اأي 

باأنها  الدولة  تتذرع  اأن  امل�شموح  غري  "من  ي�شيف، 

لأ�شباب  املخيمات  اإىل  الدخول  على  قادرة  غري 

من  اأبعد  يذهب  وهو   ." وحو�شاً ل�شنا  فنحن  اأمنية 

الكهرباء  اأزمة  حل  عدم  م�شاألة  ربط  اجتاه  يف  ذلك 

بوجود قرار �شيا�شي باحلوؤول دون اأي اإ�شالح ل�شوؤون 

لبنان.  الفل�شطينيني يف 

ملنظمة  التابعة  ال�شعبية  اللجنة  �شر  اأمني  يوؤكد  بدوره، 

"ملفي  اأن  طاقة  اأبو  ح�شني  الربج  خميم  يف  التحرير 

ل  ونحن  التحالف،  جلنة  عند  املياه  وتوزيع  الكهرباء 

ويلفت  ال�شيا�شي".  ال�شراع  نتجنب  كي  نتدخل 

الكهرباء  �شرائب  دفع  عن  امتنعوا  "ال�شكان  اأن  اإىل 

اأن  اإىل  م�شرياً  اللجنة"،  بعمل  الثقة  تراجع  ب�شبب 

"اللجنة ال�شعبية التابعة ملنظمة التحرير ت�شاند احلراك 

النا�س".  م�شالح  �شمن  يندرج  مطلب  واأي  ال�شعبي 

من  الفل�شطينية  املخيمات  ت�شع  "ل  الدولة  اأن  ويرى 

اأولوياتها وخ�شو�شاً يف ملف الكهرباء"، وذلك  �شمن 

ال�شائك  ال�شيا�شي  الو�شع  "منها  عدة،  لأ�شباب  يعود 

مادي  مردود  على  الدولة  ح�شول  وعدم  املخيم،  يف 

اخلدمات  م�شكلة  اأن  اإىل  بالإ�شافة  اخلدمات،  مقابل 

تنح�شر  ول  اللبنانية  املناطق  تطال جميع  م�شكلة  هي 

باملخيمات الفل�شطينية" وفقاً ل"اأبو طاقة". 

ال�شابق  يف  اأنه  اإىل  طاقة  اأبو  يلفت  ال�شياق،  هذا  يف 

مقطوعاً  مبلغاً  تاأخذ  الدولة  كانت   )1982 العام  )قبل 

مع  اأنه  "اإل  الكهرباء".  خدمة  مقابل  املخيم  من 

القيود  نتيجة  الفل�شطينيني  �شفوف  يف  البطالة  تزايد 

الكثري من  امتنع  اللبناين،  العمل  قانون  يفر�شها  التي 

ال�شكان اآنذاك عن الدفع"، بح�شب تعبريه.

يف  ال�شعبية  اللجان  م�شوؤول  يذهب  نف�شه  الجتاه  يف 

الذي  �شاتيال،  اأبو عماد  التحرير  التابعة ملنظمة  بريوت 

يوؤكد اأن اللجنة ال�شعبية �شتلتزم باأي م�شروع تغيريي. 

لكن ل ميكننا اأن نفر�س تطبيق القانون الداخلي للجنة 

نتوقع  "نحن  وي�شيف:  �شيا�شية.  لأ�شباب  ال�شعبية 

اإثبات  لأجل  ال�شالح  الأخرى  اجلهات  ت�شتخدم  اأن 

امللفات يف  كافة  باأي خطوة ل�شتالم  قمنا  اإن  وجودها 

املخيمات". 

ناجح  اليا�س هو منوذج  مار  اأن خميم  اإىل  �شاتيال  ي�شري 

فهناك  ال�شكان،  ل�شالح  اخلدماتي  العمل  لتوحيد 

يوجد جلنة موحدة تتمثل فيها كافة الف�شائل املوجودة 

والقيادة  التحالف  من  املقربة  منها حما�س  املخيم،  يف 

الإطار،  هذا  ويف  التحالف.  من  جزء  هي  التي  العامة 

ب�شيط  منوذج  هو  اليا�س  مار  خميم  اأن  �شاتيال  يوؤكد 

بالن�شبة ل�شغر حجمه، واأن ال�شعي قائم لأجل تطبيق 

هذا النظام على كافة املخيمات. 

تشكل أسالك 
الكهرباء المختلطة 

مع أنابيب المياه، 
خطرًا يتربص 

العابرين في زواريب 
المخيم

ديون المخيمات 
لمؤسسة كهرباء 
لبنان بلغت 284 

مليون دوالر لغاية 
نهاية عام 2017 
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�شواطئ  نحو  �شماًل  متجها  بريوت  يف  �شيارتي  اأ�شتقّل 

زحمة  لتفادي  البحرية  الطريق  اعتماد  اأختار  البرتون. 

ال�شري اخلانقة على امل�شلك الأ�شا�شي، فاأم�شي على مقربة 

من �شاطئ املنت ال�شمايل. وما اأن اأتخطى نفق نهر الكلب، 

حتى ت�شبح ال�شماء فجاأة داكنة ويتكثف الهواء فتتخلله 

ال�شيارة  نوافذ  فاأقفل  �شبه،  ما  اأو  رماد  اأو  كربيت  رائحة 

تلقائياً. األتفت ي�شاراً، فال ي�شعني تفادي منظر عمودين 

اللون،  اأفقية حمراء وبي�شاء  �شخمني مر�شعني بخطوط 

يحجبان مبوقعهما منظر البحر ويحتالن تالياً امل�شهد، فيما 

واملتجه  املت�شاعد منهما  ال�شواد  ال�شديد  الدخان  يحتل 

م�شبح  )زوق  الزوقني  �شماء  �شماًل  الهواء  �شحب  مع 

وزوق مكايل(. هذا املنظر حتديداً، ا�شتيقظت عليه يومياً 

ملدة   ،
1
الزوق منطقة   �شكان  من  وهي  ب�شتاين،  اإيزابيل 

عقود، بحيث �شكل ال�شحتار على �شرفة منزلها )وهو من 

خملفات الدخان الأ�شود هذا( �شراعاً يومياً لها ولأ�شرتها، 

يت�شارك  مزروعاتها.  ول  "عري�شتها"  ل  منه  ت�شلم  مل 

�شكان الزوق عموماً مع اإيزابيل هذا ال�شراع وهذا املنظر، 

لدرجة اأن هذين العمودين قد حتول مع الوقت اإىل مرادف 

لكلمة "الزوق" )بالفعل، فماذا تتخيلون كل ما قراأمت اأو 

�شمعتم كلمة "الزوق"؟(، ل بل اأ�شبحا من معامل لبنان 

ال�شياحية. وال�شبب ل يعود طبعاً جلمالية ت�شميم هذين 

العمودين بل لل�شرر املتمادي الناجم عنهما والذي يطال 

لول  ليتمادى  ما كان  والبيئة، وهو �شرر  ال�شكان  �شحة 

جدّية  خطوة  باأي  القيام  عن  تقاع�شها  يف  الدولة  متادي 

الذي  الزوق  معمل  عن  املتاأتية  املخاطر  لدرء  وعملية 

يحتويهما.

هناك بع�س املوارد – كاملاء والهواء وال�شجيج )اأو انعدامه( 

– التي ل ي�شع اأي �شخ�س اأن يتملكها اأو اأن يتاجر بها، 

اإذ اأنها بطبيعتها لي�شت ملكاً لأحد ويف اآن واحد هي ملك 

للجميع. قد يخرج هذا الأمر عن املنطق املدين اأو التجاري 

املبني على اأ�شا�س امللكية الفردية واملتاجرة ببع�س املوارد. 

جميع  على  تفر�س  احليوية  املوارد  هذه  طبيعة  اأن  اإل 

الأ�شخا�س م�شاركتها وا�شتهالكها من دون الإ�شرار بها. 

فهالك تلك املوارد املكّونة للف�شاء العام اأو الإ�شرار بها قد 

اأنه يطال اجلميع ولي�س فقط  يكون مرادفاً للموت، علماً 

 عن 
2
من اعتربها ملكاً له. ويف حني بحثت يف عدد �شابق

اء اإفراطه يف ا�شتهالك الف�شاء 
ّ
م�شوؤولية ال�شخ�س من جر

العاّم، اأبحث يف هذا العدد عن م�شوؤولية من اوؤمتن على 

هذه  فطبيعة  له.  املكونة  املوارد  تلك  وعلى  الف�شاء  هذا 

املوارد وحيويتها حتّتمان و�شع الدولة، بكامل اأجهزتها اأمام 

اإىل  توؤدي  قد  التي  املخاطر  ودرء كل  م�شوؤولية حمايتها 

الإ�شرار بها، بحيث يوؤدي تقاع�شها عن قيامها بهذا الدور 

اإىل م�شاءلتها واإلزامها بالتعوي�س عند القت�شاء.

لماذا الدولة مسؤولة عن 
الموارد المشتركة العامة؟ 

اإن م�شادر م�شوؤولية الدولة هذه متعددة وهي تتقاطع مع 

خمتلف احلقوق املكر�شة يف املعاهدات الدولية والقوانني 

الو�شعية ومع خمتلف وظائف الدولة البنيوية، ل �شيما – 

يف ما يخ�شنا هنا – تلك املتعلقة بالتنظيم املدين. 

فمن ناحية اأوىل، تتبلور م�شوؤولية الدولة يف حمايتها للموارد 

الأ�شا�شية  واملبادئ  احلقوق  اإىل  بالعودة  العامة  امل�شرتكة 

من  وامل�شدقة  املوقعة  الدولية  املعاهدات  يف  املكر�شة 

لبنان، ل �شيما العهد الدويل اخلا�س باحلقوق الإقت�شادية 

والإجتماعية الذي ن�س على حق كل �شخ�س يف م�شتوى 

 ومن �شمنه احلق يف التمتع 
3
معي�شي كاف له ولأ�شرته

مب�شكن مالئم يكون �شاحلاً لل�شكن وحممياً من خمتلف 

. كما كر�س العهد حّق كل اإن�شان يف 
4
املخاطر على ال�شحة

التمتع باأعلى م�شتوى من ال�شحة اجل�شمية والعقلية فار�شاً 

لتاأمني  الالزمة  التدابري  كافة  اتخاذ  املوقعة  الدول  على 

التمتع بهذه احلقوق، مبا فيها حت�شني جميع جوانب ال�شحة 

. وقد اأتى امل�شرع اللبناين �شنة 2002 
5
البيئية وال�شناعية

�س فيه حق كل اإن�شان ببيئة 
ّ
فاأ�شدر قانوناً حلماية البيئة، كر

�شليمة وم�شتقرة، مع اإلزام كل �شخ�س طبيعي اأو معنوي، 

عاّم اأو خا�ّس بال�شهر على حماية البيئة والإلتزام باملبادئ 

ع اأوجبه 
ّ
. هذا، ف�شاًل عما كان امل�شر

6
التي ترعى هذا الأمر

على البلديات وعلى روؤ�شاء جمال�شها باملحافظة والإهتمام 

ملنع كّل ما من �شاأنه اأن مي�س بالراحة وال�شالمة وال�شحة 

�شمن  ال�شاأن  بهذا  الالزمة  التدابري  كل  واتخاذ  العامة، 

ال�شالحيات املناطة بهم قانوناً.

– هناك  – وهو ما يهمنا هنا  ولكن عطفاً على ما تقدم 

جانب اآخر مل�شوؤولية الدولة يف هذا املجال. هذا اجلانب 

بالتنظيم  املتعلقة  وظيفتها  اإطار  يف  ملفت  ب�شكل  يظهر 

املدين. 

فمن جهة، و�شعت اخلطة ال�شاملة لرتتيب الأرا�شي يف 

�شنة 2009 على ال�شلطات املركزية واملحلية والإدارات 

واملوؤ�ش�شات العامة مهمة حت�شني نوعية حياة ال�شكان من 

الناحية القت�شادية والجتماعية والثقافية، كما فر�شت 

عليها مهمة حت�شني منط احلياة �شمن اإطار موجه للتنمية 

امل�شتدامة واملتوازنة، وا�شعة لهذا الأجل خمططا مف�شال 

لرتتيب الأرا�شي اللبنانية وتوزيع خم�ش�شاتها )فلي�شت 

كل الأرا�شي قابلة للبناء مثاًل اأو موؤهلة لإحتواء منطقة 

�شناعية اإلخ.(، على نحو يرغم خمتلف املناطق يف لبنان 

.  ومن جهة 
7
و�شكانها على التكافل من خالل التكامل

وتنظيم  ت�شميم  على  بنيوياً  موؤمتنة  الدولة  تعترب  ثانية، 

ت�شاميم  و�شع  يف  دورها  خالل  من  اللبنانية  الأرا�شي 

حتت  لبنان،  يف  لالأرا�شي  وتف�شيلية  توجيهية  واأنظمة 

اإ�شراف املجل�س الأعلى للتنظيم املدين و�شائر الإدارات 

املعنية. وتكمن وظيفة الدولة هذه حتديداً يف ر�شم النطاق 

الأ�شا�شية  والجتاهات  القواعد  وحتديد  لرتتيب  العام 

لتنظيم منطقة ما وعلى الأخ�س اإمتداد املناطق ال�شكانية 

والتوازن الذي يتوجب املحافظة عليه بينها وبني مناطق 

امتداد العمران ال�شناعي والتجاري اإلخ. واملحافظة على 

ذلك  وكل  اإلخ.؛  الزراعية  والن�شاطات  الطبيعية  املواقع 

.
8
على �شوء امل�شلحة العامة

كميل  اآنذاك،  اجلمهورية  رئي�س  افتتح   ،1956 �شنة  يف 

�شمعون، حمطة الزوق على اعتبار اأنها حمطة توليد كهرباء 

على البخار. مل تكن منطقة الزوق على ما هي عليه اليوم 

من كثافة �شكانية وعمرانية، بل كانت تتوزع فيها بع�س 

البيوت احلجرية والأبنية املتوا�شعة املبعرثة بني م�شاحات 

حتتلها جنائن حم�شيات وخ�شار وباقات ق�شب، معظمها 

�ُشّيد على اجلهة ال�شمالية وعلى مرتفعات الزوق وعلى 

ُبعد ن�شبي من موقع حمطة الكهرباء. بعد 30 �شنة، خالل 

الثمانينات، تطّورت وجهة املنطقة من كثافة عمرانية وكثافة 

�شكانية ب�شكل جد ملحوظ ومعها وجهة اإ�شتعمال املحطة 

املتزايدة.  الكهرباء  انتاجية  متطلبات  ظل  يف  وحجمها 

وبالتايل، بداأت املحّطة ببث مواد خطرة وم�شرة. ويف اإطار 

أمنيته: عن  بحثًا  العام  الفضاء  في  رحلة 
مسؤولية الدولة في الحفاظ على سالمة الفضاء العام المشترك

الدولة مؤتمنة 
بنيويًا على تصميم 

وتنظيم األراضي 
اللبنانية من خالل 

دورها في وضع 
تصاميم وأنظمة 

توجيهية وتفصيلية 
لألراضي في لبنان 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3610
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حوارها مع �شحيفة "النهار" �شنة 1994، ا�شتكت اإيزابيل 

ب�شتاين منذ ذلك احلني من معاناة اإبنها وحفيدتها من 

م�شاكل تنف�س و�شعال مزمن. وهو داء �شرعان ما �شوف 

نلحظ مدى تف�شيه بني �شكان الزوق، لكنني �شوف اأعود 

اإىل هذا الأمر لحقاً.

كيف يتّم مساءلة الدولة 
عن إساءة إئتمانها للموارد 

المشتركة العامة؟
يف �شنة 1968، كان ال�شيد اأنطوان �شامل ميلك ويدير معماًل 

لالأتربة الكيماوية واملواد الأولية يف منطقة احلازمية، وهو 

معمل كان ُيدار بوا�شطة مياه ري الدا�شونية الواقعة على 

مرتفعات احلازمية التي تف�شل بينها وبني بلدة املن�شورية. 

اإىل  اأدى  ما  ال�شنة  تلك  تلوثت  هذه  الرّي  مياه  اأن  اإل 

نهائياً.  اإىل وقف العمل فيه  اآلت املعمل وتالياً  تعطيل 

جمل�س  اأمام  الدولة  �شد  بدعوى  �شامل  ال�شيد  فتقدم 

ال�شورى على اأ�شا�س م�شوؤولية الدولة عن �شيانة القناة 

التي ت�شكل جمرى نبع الدا�شونية. وقد اأجاب جمل�س 

ال�شورى �شنة 1983 مطلبه، فاأعلن م�شوؤولية الدولة اإزاء 

تعطل املعمل، معترباً اأن "اأمر �شيانة املياه العامة واملحافظة 

على نظافتها هو من املهمات التي ت�شطلع بها الدولة يف 

تاأميناً  وذلك  قبلها،  من  املن�شاأة  للقناوات  رعايتها  نطاق 

لي�س فقط لل�شحة العامة بل اأي�شاً لالإ�شتعمال املعدة له 

. وعليه، حكم جمل�س �شورى الدولة لل�شيد 
تلك املياه"9

 
10
�شامل بتعوي�س قدره /10.000/ل.ل.

املقارن  القانون  ويف  لبنان  يف  الإداري  الق�شاء  اجتهاد 

لعر�شها  حاجة  ل  مماثلة  بقرارات  جداً   
ّ

غني الفرن�شي 

تف�شيلياً هنا. وتظهر املراجعة ال�شريعة لتلك القرارات اأن 

املجل�س ي�شتند عموماً على مفهوم خطاأ الدولة لو�شعها 

اأمام م�شوؤولياتها، وحتديداً اخلطاأ املرفقي الذي ُين�شب اإىل 

املرفق العام، بحيث ُيعترب هذا املرفق م�شدر ال�شرر؛ اأي 

– وهو الأهم – اأنه مل يوؤد اإىل اخلدمة العامة املطلوبة منه. 

بالعودة اإىل اإيزابيل ب�شتاين، فاإن حقيقة الأمر اأن �شكان 

م�شاكل  جراء  اأ�شرتها  معاناة  عموماً  يت�شاركون  الزوق 

لتقرير  تبعاً   ،1991 �شنة  ظهر  وقد  مماثلة.  ورئوية  تنف�شية 

علمي اأعدته جلنة طبية يف م�شت�شفى �شيدة لبنان، اإرتفاع 

الأمرا�س  يف  �شبقته  التي  ال�شنوات  خالل  ملحوظ 

 1995 تبعه �شنة  الزوق.  التنف�شية والرئوية لدى �شكان 

تقرير اآخر اأعدته اجلامعة الأمريكية يف بريوت يظهر تفاوتاً 

هائاًل يف ن�شبة الأمرا�س التنف�شية والرئوية واحل�شا�شيات 

�شيما  ل  لبنان،  �شكان  من  وغريهم  الزوق  �شكان  بني 

كهرباء  معمل  يوجد  ل  عم�شيت حيث  منطقة  �شكان 

. وبالتايل تتجلى بو�شوح اأهمية 
11
)مو�شوع تقرير اجلامعة(

التنظيم املدين ال�شليم وتداعيات انعدامه. فنظرة �شريعة 

على تطور خرائط الزوق تبني بو�شوح الإنفجار العمراين 

الذي بداأ يف الثمانينات. ل بل الأ�شواأ من ذلك، فقد 

اأ�شدرت احلكومة يف �شنة 1998 مر�شوماً ي�شدق الت�شميم 

العام ملنطقة زوق مكايل  التف�شيلي  التوجيهي والنظام 

�شيما  ل  مغرية،  اإ�شتثمار  معدلت  معتمدة   ،
12
العقارية

يف املناطق امل�شنفة "�شكنية" الأقرب من موقع املعمل 

)%50؛ 1.65( والتي تف�شل بينها وبينه حوايل 160 مرتاً 

فقط، وهي قد تكون من اأعلى معدلت الإ�شتثمار على 

ال�شاحل اللبناين بعد املدن الكربى. 

فما الذي يربر اإ�شدار الدولة ملثل هذا املر�شوم وهي على 

بينة تامة من ال�شرر الذي يت�شبب به املعمل على �شحة 

ال�شكان يف املنطقة، ل �شيما بعد ن�شر تقارير �شحافية عدة 

والطبية  العلمية  التقارير  ن�شر  وبعد  املو�شوع  هذا  حول 

مَبَ  واملميتة؟  ال�شلبية  املحطة  اآثار  تثبت  التي  املذكورة 

�شياغته  مكتبه خالل  وراء  اجلال�س  امل�شمم  يفكر  كان 

قطن  اأو  الزوق  اأزقة  يف  م�شى  هل  املنطقة؟  لت�شميم 

فيها قبل انتهائه اإىل ر�شم املنطقة على نحو ي�شجع اإقامة 

الأبنية الكربى فيها والبيع وال�شراء؟ فمنذ �شدور مر�شوم 

1998 تفاقم التكاثف العمراين يف الزوق، ل �شيما على 

اجلهة ال�شمالية للمعمل، واأ�شبح يقيم فيها اليوم حوايل 

بحق  يتمعتعون  فقط   4.000 منها،  ن�شمة،   35.000

. هذه 35.000 ن�شمة مهددة �شحتها خلطر 
13
النتخاب

و�شيك ب�شبب خملفات املعمل.

الدولة  جمل�س  اأن  جند  الجتهاد،  اأعمال  اإىل  وبالعودة 

الفرن�شي اعترب اأن عدم �شرعية نظام اأو ت�شميم مدين هو 

مبثابة خطاأ من الدولة يحملها م�شوؤولية التعوي�س لل�شحايا 

عن ال�شرر الذين تكبدوه بفعله. 

ويف بع�س احلالت، مت حتميل امل�شوؤولية مبا�شرة للموؤ�ش�شة 

. وعلى 
14
العامة املوجلة ب�شياغة تلك الأنظمة والت�شاميم

�شبيل املثال، فقد راأى جمل�س الدولة اأن اعتبار الإدارة 

الر�شمية ق�شماً من اأر�س غري م�شتقرة على اأنه قابل للبناء 

. كما راأى اأن اعتبار الإدارة الر�شمية 
15
ي�شكل خطاأ منها

�شمن  فيها  بناء  تراخي�س  واإعطاء  للبناء  �شاحلة  منطقة 

قطاع �شناعي، خطاأ ُت�شاأل عنه الدولة، تبعاً لتجلي خطورة 

هذا القطاع وعدم تالوؤمه مع طبيعة الأر�س الذي بني 

املجل�س  اعترب  فقد  ف�شاًل عن ذلك،   .
16
عليها وحميطها

اأن �شماح الدولة بالبناء يف منطقة ما على خالف ما هو 

من�شو�س عنه يف نظام وت�شميم املنطقة اأو خالفاً لقانون 

ال�شواطئ، ي�شكل اأي�شاً خطاأ ت�شاأل عنه الإدارة الر�شمية 

.
17
املعنية

ملّفها  مكايل  زوق  بلدية  ن�شرت  �شنوات،  ب�شعة  منذ 

اخلطوات  معظم  فيه  جمعت  والذي  ال�شهري  الأ�شود 

التي اّتبعتها البلدية اأو �شكان املنطقة بالذات اأمام الدولة 

لدرء خماطر املعمل. منها ما متثل باإعادة ن�شر الدرا�شات 

العلمية املذكورة اأعاله، ومنها اأي�شاً ما متثل يف التذكري 

الدولة  يف  امل�شوؤولني  مبراجعة  وال�شكان  البلدية  بقيام 

مراراً وتكراراً كما وقيام بع�س مزارعي املنطقة يف اأوائل 

الثمانينات برفع دعاوى �شد �شركة الكهرباء اأدت اإىل دفع 

تعوي�شات لهم جراء الأ�شرار على مزروعاتهم وا�شتبدال 

داخوين املعمل الق�شريين بعمودين اأطول من م�شتوى 

البنايات التي �شّيدت يف حميط ال�شركة )دون اأن يعطي 

امللّف الأ�شود املذكور اأي تفا�شيل اإ�شايف بهذا ال�شاأن(. 

اليوم، الوجهة العمرانية يف الزوق اأ�شواأ مما كانت عليه يف 

الثمانينات. واليوم، تداعيات املعمل جتّلت بو�شوح فادح 

على �شحة ال�شكان ولي�شت فقط على املزروعات. وقد 

تفاقم هذا ال�شرر طبعا بعد اإ�شدار الدولة ملر�شوم 1998 

معاجلة  عن  جميعها  تقاع�شت   
18
مرا�شيم من  تبعه  وما 

دائرته.  يف  العمران  على  �شجعت  بل  املعمل  اإ�شكالية 

وعليه، تتبدى م�شوؤولية الدولة املبا�شرة واملميتة يف ظل 

خمالفتها ملوجباتها الدولية والد�شتورية والبنيوية يف هذا 

الإطار.

اأركن �شيارتي على جانب اإحدى الطرقات الواقعة على 

اإ�شمنتية  كتاًل  اأرى  �شاطئه.  على  امل�شرفة  الزوق  تالل 

اأ�شمع  الأفق،  نحو  املنحدر  الف�شاء  يف  ع�شوائياً  مبعرثة 

�شدى هدير حمركات ال�شيارات وزمامريها املنبعثة من 

 على الأ�شفل. يحت�شن كل هذا الف�شاء 
19
الأوتو�شرتاد

املعمل.  عمودا  خلفها  يظهر  اللون،  بنية  غبارية  غيمة 

اأت�شاءل، على اأي اأ�شا�س ومعايري قرر هذا املهند�س اأو تلك 

املوظفة الر�شمية اجلال�شني خلف مكاتبهما، ت�شميم رقعة 

تباحثت  التي  الر�شمية  الهيئة  فكرت  مَب  الأر�س؟  هذه 

م�شروع الت�شميم وتناق�شته؟ مب فكر كل مهند�س ومديرة 

وممثلة لوزارة وموظف ر�شمي عندما وقعوا موافقني على 

هذا الت�شميم؟ اأفكر باإيزابيل ب�شتاين وباأ�شرتها واأت�شاءل 

ماذا حل بهم اليوم؟ واأبعد من الزوق، ماذا عن مناطق 

اأخرى يف لبنان و�شمتها ت�شاميم مدنية �شيئة مثل �شيكا 

يف ال�شمال اأو البلدات املحيطة بنهر الليطاين التي تعاين 

على  املميتة  التداعيات  من  �شنوات  ومنذ   
20

�شاكناتها

اء الأ�شرار على الهواء وعلى املياه؟ ل 
ّ
�شحتهن من جر

نفع ل�شوؤال "اأين الدولة؟" ال�شوؤال الأكرث اإحلاحاً اليوم 

ف�شحايا  م�شوؤولياتها؟"  اأمام  و�شعها  يتم  "كيف  هو: 

اأخطاء الدولة هذه من �شاكنات �شكا اأو الزوق اأو البقاع 

هن �شاحبات حق؛ واأبعد من احلق، فهن ذات حاجات 

حيوية ملّحة. وقد يكون للق�شاء هنا – واأكرث من اأي زمن 

اآخر – دور اأ�شا�شي يقت�شي اأن يلعبه، فتدرك الدولة بفعلها 

اأن ت�شاميم املناطق واأنظمتها ل تو�شع يف مكاتب معزولة، 

مبعزل عن م�شالح النا�س وحقوقهم. 

"تصاميم المناطق 
وأنظمتها ال توضع 

في مكاتب معزولة، 
بمعزل عن مصالح 
الناس وحقوقهم

جتدون املقالة بن�شختها  الكاملة مع املراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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معمل الکهر�اء
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Portemilio Suite Hotel and Resort

Solemar Beach Resort
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Samaya Beach Resort

 ��������� ����� ¡¢£ ¤¥�
Veer Boutique Hotel and Beach Club

���� - ������¦� �§¨�©�� ¡¢£ ¤¥�
Cyan Beach Resort

 ��������� ����� ¡¢£ ¤¥�
Senses Beach Resort

�����  ������ �� ������
Rimal Beach Resort

Bora Beach
Residence
de la mer

�����  ������ �� ������
Siwar Resort

Galateia Resort

الوطى

حّي السنترال

حارة  المیر

مار مخـــــایل

حّي البستان

ق التحتاني
الزو

ق الفوقاني
الزو

حّي السیدة

السوق
العتیق

حّي   الخروبة

أدونیس

ال يمكـــن للمـــار بـــن نهـــر الكلـــب وجونيـــه أن يفوتـــه مشـــهد لعموديـــن، 

مقّلمـــن بالربتقـــايل واألبيـــض، يعلـــوان يف الســـماء عـــى واجهـــة زوق 

مكايـــل البحريـــة. بالرغـــم مـــن حضورهمـــا كمعلـــم ممّيـــز للمنطقـــة، ال 

نجـــد هـــذا املشـــهد منســـوخاً عـــى البطاقـــات الســـياحية. فالعامـــودان، 

رمـــزا املـــوت، همـــا بمثابـــة دواخـــن معمـــل الكهربـــاء الـــذي يشـــّكل خطـــراً 

عـــى ســـّكان الـــزوق منـــذ العـــام ١٩٨٣.   

 ١٩٥٦ عـــام  يف  الغـــاز  عـــى  الكهربـــاء  توليـــد  كمحطـــة  املعمـــل  هـــذا  بـــدأ 

أنـــه فشـــل يف تلبيـــة  ولكنـــه ســـرعان مـــا تحـــّول إىل كارثـــة بيئيـــة١ . كمـــا 

حاجـــات املنطقـــة يف التغذيـــة الكهربائيـــة. بالرغـــم مـــن مخاطـــر العمـــل 

تدّفقـــاً  شـــهدت  بـــه  املحيطـــة  املنطقـــة  أن  إالّ  الســـّكان،  عـــى  الصحّيـــة٢ 

للمشـــاريع العمرانيـــة وكثافـــة ســـكانية متزايـــدة. يوّثـــق الكتـــاب األســـود٣  

مارســـه  ومـــا  الـــزوق  أهـــايل  وتحـــرّكات  معانـــاة  شـــكاوى،  إعرتاضـــات، 

رئيـــس البلديـــة مـــن ضغـــط عـــى الـــوزارات املعنّيـــة لحـــّل املشـــكلة. حتـــى 

اليـــوم، مـــا زال املعمـــل مســـتمراً يف نفـــث ســـمومه، حيـــث ُســـّجل آخـــر 

تحـــّرك ألهـــايل املنطقـــة يف مطلـــع هـــذا العـــام. نبحـــث يف هـــذا املقـــال يف 

دور البلديـــة التنظيمـــي وإمكانـــات تدخلهـــا يف تنظيـــم البلـــدة للحـــد مـــن 

مخاطـــر املعمـــل. كمـــا نـــدرس مســـار التطويـــر العمـــراين يف زوق مكايـــل 

والرؤيـــة املدينيـــة التـــي ربمـــا حالـــت دون معالجـــة حقيقيـــة ملعمـــل املـــوت. 

الضاحیة  المالذ
تبعد زوق مكايل ١٤ كيلومرتاً من بريوت وتمتد بني البحر حتى 

التالل والتي يصل أعالها إلرتفاع ٢٧٥ مرتاً. تاريخياً اشتهرت املنطقة 

بالزراعة، فساحلها الخصب يروى من نهر الكلب، ومرتفعاتها 

املزروعة بأشجار اللوز والزيتون والتوت والكرمة تروى من ينابيع عدة 

كـ »عني الزوق« ونبعة وادي حنتوش الذي يفصلها عن »بكريك«٤. 

اشتهرت الزوق بإنتاج الحرير واملأكوالت وبسوقها الحيوي النشط 

بالحياكة عىل النول، السكافة، الحدادة والصياغة . مستفيداً من 

قربه من مرفأ جونيه لإلسترياد والتصدير، كان من أكرب األسواق 

يف منطقة كسروان٥. وبالرغم من أّن الحركة التجارية القائمة عىل 

الزراعة والصناعة تراجعت بفعل املنافسة العاملية  - خاصة يف إنتاج 

الحرير الصناعي-، والهجرة بسبب الحرب العاملية األوىل، والحقاً 

املنافسة املحلّية التي كان مركزها بريوت، إالّ أّن إقتصاد الزوق لم 

يتحّول فعلياً إالّ مع حرب ١9٧٥-١990، حيث تّم التأسيس لهذا 

التحّول يف حقبة الستينات كما سرنى.   

يف العام ١9٢٣، كان عدد سّكان الزوق ١٦٦٦ نسمة. أكرثية العائالت 

مارونية وكاثوليكية، باإلضافة إىل عائالت سريانية وأرمن كاثوليك٦.

بدأت املنطقة تتوّسع مع املشاريع العقارية التي كانت رائدتها 

مدام غالينا دورافور، زوجة كميل دوارفور، وهو موّظف فرنيس 

أناطت به السلطات الفرنسية تطوير النظام الجديد لتسجيل األرايض 

والسجل العقاري يف لبنان خالل سنوات اإلنتداب7. استلمت مدام 

دورافور املهمة عند وفاة زوجها عام ١9٤١ حتى عام ١9٤٣. أسست 

مدام دورافور يف عام ١9٥٣، بالشراكة مع ميشال زغزغي »الشركة 

اللبنانية للتحسينات العقارية ش.م.ل - سالف« والتي قامت 

بمشاريع سكنية عديدة يف البوشرية، أنطلياس، برمانا ،  وعاليه وزوق 

مصبح. كانت هذه الشركة األوىل يف لبنان التي تقوم بمشاريع الضم 

والفرز، تشّق الطرقات، توصل املياه والكهرباء وخطوط الهاتف 

للعقارات املفروزة، من ثم تقوم ببيعها ٨.  

أحد هذه املشاريع هو »مركز أدونيس« الواقع يف زوق مصبح 

)املنطقة املالصقة لزوق مكايل(، والذي تم تدشينه يف حزيران ١9٦١ 

كـ »مدينة للمستقبل«. وعليه، أقيم املشروع السكني محل أحراش 

الصنوبر، بوصفه املالذ املثايل للعاملني يف املدينة الذين يتوقون إىل 

الفرار من ضجيجها وتلّوثها لينعموا بالهدوء واملناخ الصحّي يف 

ضاحية خالبة تقع بني البحر والجبل، وال تبعد سوى دقائق عن 

العاصمة بريوت، وهي عىل مسافة ٣00 مرت من األتوسرتاد الذي انتهى 

تنفيذه عام ١9٥9. تكّون املشروع من ٤00 عقار وتراوحت األسعار ما بني 

٤ و٦ دوالرات للمرت املربع، باإلضافة لتسهيالت الدفع عرب التقسيط 

ملدة ثالث سنوات يف حال شراء عقار، وثمان سنوات للبناء٩. حينها 

كان الحّد األدىن لألجور 9٥ دوالر١٠.  

تماشياً مع الرؤية التي كانت قد وضعت لزوق مصبح يف أواخر 

الخمسينات كضاحية سكنية نموذجية، اهتّم رئيس بلدية زوق 

مكايل املجاورة املحامي نهاد نوفل منذ إنتخابه يف عام ١9٦٣ بأنظمة 

البناء والفرز والبنى التحتية، لجذب اإلستثمار العقاري. أرادها نوفل 

نموذجية »أوروبية الطابع بنظافتها وحدائقها وإنمائها دون أن تفقد 

منها روح القرية اللبنانية«. فوضع البلدة فوراً تحت الدرس١١ إلعادة 

النظر يف أوضاعها تمهيداً إلصدار التصميم التوجيهي األّول عام 

١9٧٣، والذي شمل بلديت زوق مصبح وزوق مكايل. 

رسم هذا التصميم التوجيهي رؤية لتوسيع البلدة، محدداً، 

مناطق سكنية مطّلة عىل املعمل ذات استثمار مرتفع، وشروط توّزع 

الصناعات واملؤسسات التجارية يف جميع املناطق. كما حّدد 

تنظیــــــــــم 
 زوق مکایـل 
یغّیـــــــــــــب 
معمــــــــــــل 
المـــــــــــوت

يف القرن التاسع عشر، انطلق من أوروبا ودول االستعمار »هوس« بالنظام الصارم 

ورغبًة لدى الطبقة الوسطى يف الحفاظ عى نظافة املدينة وصورتها. تم تخصيص 

وفرز الحّيز املديني بشكل يضمن أن األخطاء و»املشاكل« املدينية ال تهدد النظام 

الجديد املرتب جيداً ١. مع ظهور مرحلة الحداثة، حاول املخططون تجسيد حلم 

الدولة باالنتظام املادي واالستقرار السيايس عرب العمران٢، فأدت قوانن البناء 

وتقسيم املناطق إىل فصل املدينة واستنساخ الطبقات االجتماعية املختلفة فيها. 

يف فرنسا يف ظل اإلمرباطورية الثانية، لم يكن تخطيط »هاوسمان« لباريس )عرب 

هدم األحياء وإعادة هيكلتها( مجرد عمل مباشر للثورة املضادة فحسب، بل كان 

أيضاً عمالً رمزياً لفصل شوارع باريس عن تاريخها الثوري وإعطاء دفع للمضاربة 

العقارية.

يف ظل سياسات مشابهة، كان التخطيط املدين منذ بدايته جزًء ال يتجزأ من »املشروع 

الحدايث«٣. وقد اعترب املخططون والناس عموماً أن التنظيم املدين هو وسيلة لتحقيق 

»الصالح العام« )بمفهومه الشمويل( من خالل استخدام معرفة الخرباء يف تمكن الدولة من تشكيل 

البيئة العمرانية، وبذلك تم تجاوز أشكال أخرى من املعرفة داخل املجتمعات. تم مأسسة »التخطيط«، 

وكان هدفه التحكم يف كيفية تشكيل الفضاء املديني من قبل الُنخب عى حساب باقي املجتمع، وذلك 

يف سياق عملية غري مسبوقة من التّوسع العمراين والرأسمالية التي تبنتها جميع املؤسسات.

يف لبنان، كان التخطيط وتصّور املدينة جزءاً ال يتجزأ من تجربة الحداثة أيضاً ٤. تم إنشاء معالم 

حديثة )ساحة الربج العثمانية يف بريوت عى سبيل املثال( لتشجيع مفهوم جديد للمجتمع عى أنه 

يتحرك إىل األمام، ويتطّور، ويتحدث. لكن االلتزام الليربايل الذي مّيز لبنان يف عام ١٩4٣ وضعه يف 

تناقض مباشر مع السياسات املعتمدة يف دول ما بعد االستعمار، وبخاصة لجهة إنشاء مؤسسات 

للتخطيط والوعود بإنتاج دولة رعائية حديثة. ففي لبنان، لم يكن الحلم مرتبطاً بالدولة الراعية٥، 

بل كان الوعد أن نكون عى األخص بلد إنتاج خدمات؛ كما أعلن املحامي غربيال منىس يف خطاب 

للجمعية اللبنانية لالقتصاد السيايس يف ١٩4٨: »التجارة والسياحة وارتياد األجانب لربوعنا تؤلف 

األعصاب األساسية يف جهازنا االقتصادي.«٦ 

بالرغم من ذلك، وبعد اندالع حرب ١٩٥٨، بدأت تتشكل العديد من املؤسسات العامة اللبنانية 

املعروفة لدينا اليوم. وقد عمدت هذه املؤسسات إىل التدخل املباشر يف تنظيم الحّيز املديني داخل 

الدولة 7،٨. وعليه، شهد العام ١٩٦2 صدور أول قانون للتنظيم املدين وزيادة تطوير تشريعات 

التخطيط وتقسيم املناطق، وأصبحت تراخيص البناء إلزامية يف جميع أنحاء البالد. كما بدأ الحديث 

عن »الخطة الشاملة لإلنماء« منذ إنشاء وزارة التصميم يف منتصف الخمسينيات. 

ولكن تفكك الدولة املركزية وإضعافها خالل السبعينيات أدى إىل انهيار شبه نهايئ للدولة مع 

اندالع الحرب األهلية. منذ العام ١٩٩0، سعى لبنان إىل مشاريع إعادة إعمار واسعة النطاق، وزعم أنه 

يعود إىل التزامه الليربايل املبكر إزاء تدخل الدولة املحدود يف الشؤون االجتماعية واالقتصادية. ويف 

محاولة لجذب النخب املالية الدولية، تركزت معظم التدخالت عى التحسن املذهل للبنية التحتية 

املادية، باإلضافة إىل إعادة اإلعمار عى نطاق واسع ملركز العاصمة. 

اليوم، إىل أي مدى ال تزال الرؤية الحداثية مهيمنة عى ممارسة التخطيط املدين؟ ما الشكل 

الذي تأخذه؟ وما هي الحقوق التي تنتهكها؟ 

حاولنا خالل العام الفائت أن نجيب عى هذه األسئلة، من خالل مشروعنا يف استوديو 

أشغال عامة بالشراكة مع املفكرة القانونية تحت عنوان »العمران يف لبنان: التصاميم التوجيهية 

وتأثريها عىل الحياة اليومية«. خالله، درسنا اإلطار القانوين القائم، ونظرنا بشكل نقدّي يف خرائط 

استخدامات األرايض )أي التصاميم التوجيهية( يف ١٥ مدينة وبلدة يف لبنان، من أقىص شماله إىل 

أقىص جنوبه: زغرتا، املينا، شكا، حصون، كوسبا، الرببارة، زوق مكايل، الضبية، الدامور، الدبّية، 

بعقلن، عدلون، العباسية، النبطية، قانا. 

بعد عام من التفاعل مع أُناس وأماكن - يف بعض األحيان غري مألوفة بالنسبة إلينا - ليس من 

السهل استخالص الِعرب أو النتائج. إن عملية الكتابة عن هذا املوضوع ال تختلف كثرياً عن عملية البحث 

نفسها، ألن التجربة هي مزيج من التناقضات والغضب والتأمل، التي تخدر يف البداية كل أفكارنا.

 من أين نبدأ؟ يف البداية، نجد حياة الناس متناثرة ومشوهة - إما مغطاة برتاب حرب طويلة، 

أو محاطة برائحة التلوث، أو بإحساس الخسارة... فقدان منزل، أو موقع، أو مصدر دخل.

يف بلدة شكا الشمالية، نجد الناس يمسحون الغبار من عى أوعية النباتات، من عى أرضية 

منازلهم وأثاث بيوتهم؛ الغبار الذي تراكم يوماً بعد يوم بفعل مصانع اإلسمنت واملقالع املجاورة. 

يصرخون بصوت عاٍل: الغبار والدخان يقتلنا! بدأوا بالتحرك ضد معامل الرتابة يف أول التسعينيات، 

عندما تكاثرت حاالت الربو واملشاكل التنفسية يف املنطقة. ولكن يبدو أّن مصالح الشركات الضخمة 

أكرث أهمية من صحة الناس. اجتاحت الصناعات شاطئ شكا، والتهمت الكسارات واملقالع أحراجها، 

وجعلتها أكرث مدينة تلوثاً يف قضاء البرتون. يف العام ١٩٧2، التصميم التوجيهي العام للشواطئ 

الشمالية الذي لحظ يف شكا وجود معملن للرتابة تم إنشاؤهما قبل صدور املرسوم، تجاهل تموضع 

هذه املقالع واملصانع عى مقربة بل أحياناً بتالصق تام مع مناطق سكنية.

يف زوق مكايل، يتساءل السكان أيضاً عن سبب قرب منازلهم من محطة توليد الكهرباء. يرتادون 

املستشفيات بانتظام، ألنها الطريقة الوحيدة للحؤول دون توّغل السموم يف صدورهم، وذلك بعد 

أن تحركوا وتظاهروا عرب السنوات. غالبية هؤالء السكان ليسوا ناخبن يف زوق مكايل. لكنهم يجدون 

أنفسهم يكررون سردية البلدية التي تّدعي أنه ليس لها دور يف حل هذه املشكلة، يف حن أن مجالس 

البلدية املتتالية لم تقاوم ولو للحظة التصاميم التوجيهية اآليلة إىل التشجيع عى مزيد من البناء 

يف األحياء السكنية األكرث تضرراً من املعمل. اليوم، بلدية الزوق منشغلة يف ترويج املدينة عى أنها 

مقصد سياحي وسمحت مؤخراً بدخول فندق ضخم عى األمالك العامة البحرية يف ساحل املدينة. 

بعض سكان زوق مكايل املتضررين من محطة توليد الكهرباء، كانوا نزحوا إليها من الدامور 

بسبب مجازر وفظائع حرب ١٩٧٥-١٩٩0. يف أوائل التسعينيات، وجدوا أنفسهم يتساءلون ما إذا كانوا 

سيعودون إىل الدامور أم ال. كانت اآلالم السابقة مؤذية للغاية، لدرجة أنه بدا من األفضل عدم 

العودة. لم يخربهم أحد أن عملية املصالحة ممكنة. 

وبالنسبة للقالئل الذين عادوا، لم تضع أي بلدية عى اإلطالق خطة للتنمية املحلية لتشجيع 

اآلخرين عى العودة. بدالً من ذلك، استغل السياسيون املحليون املايض املؤلم للتعبري عن خطابات 

طائفية تؤدي إىل مزيد من اإلقصاء. تم تطوير التصميم التوجيهي األخري للبلدة عى أسس طبقية 

ذات مصالح اقتصادية. فالسكان غري املرغوب فيهم هم أولئك غري القادرين عى تحّمل تكاليف شراء 

بيت والسكن يف الدامور »الجديدة«. ال سيما عندما تكون غالبية الفئة الراغبة بذلك هي من املسلمن. 

تحت هذا الغطاء الطائفي، تربز املنتجعات الشاطئية الكثرية واملجمعات السكنية الحصرية التي 

يشجع التصميم التوجيهي الجديد عى إنشائها. 

وإىل الجنوب، يف حّي الشربيحا الواقع ضمن نطاق بلدية العباسية، يراقب السكان بينما يتم 

هدم منزل جريانهم من قبل جرافات مجلس اإلنماء واإلعمار، لتمهيد الطريق ألوتوسرتاد سريع آخر. 

أولئك الذين ال يزالون يقاومون اإلخالء يتعهدون بأنهم سوف يدافعون عن بيوتهم بأجسادهم؛ هذه 

البيوت التي يصل عمرها إىل عمر النكبة الفلسطينية. هم ليسوا عى استعداد للتشرد مرة أخرى بعد 

طردهم األول من شمال فلسطن. 

عى بعد بعض الكيلومرتات عن شربيحا، يتساءل سكان قانا: ملاذا لم يسأل أحدهم عنهم قبل 

املجزرة التي تعرضوا لها من جراء العدوان اإلسرائييل يف عام ١٩٩٦. بعد املجزرة، تم تسليط الضوء 

عى هذه البلدة التي كانت بمنأى عن األضواء. ومعها، تم تسليط الضوء عى مغارة السيد املسيح 

وأهمية حماية املوقع يف هذه البلدة غري املنظمة. إذاً، بادرت »املديرية العامة للتنظيم املدين« عى 

العمل عى تصميم توجيهي لقانا ألول مرة يف تاريخها. اقتصر التصميم التوجيهي عى حماية موقع 

مغارة املسيح، وعى تلبية رغبات النافذين يف البلدة. قام بتصنيف أعايل التالل كمناطق »فيالت« 

وبمنع البناء من حول هذه الفيالت يك يستمتع أصحابها بمنظر األشجار وبالهدوء. 

املعاناة الفردية أو الجماعية التي شاهدناها يف بحثنا يف هذه األماكن هي إىل حد كبري نتيجة تخطيط 

سيئ أو رؤية ناقصة، وليست بحكم الواقع. يبقى التخطيط يف ممارسته أداة لألقوياء، سواء أكان 

القوي هو الدولة املركزية أو املتمّول أو النخب االجتماعية. بالنتيجة، يتم انتهاك كامل الحقوق: الحق 

يف الصحة، يف املصالحة الكريمة، يف السكن، ويف التنمية. وقد أسهمت هذه التصاميم التوجيهية 

بالتايل يف إزاحة مخيلة الناس، ونسيج األماكن، وسبل العيش، وأحياناً إزاحة أحياء بأكملها 
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ندعوكم للتفاعل مع البحث 
قراءة حاالت زوق مكايل 

وشكا عى الصفحات التالية، 
واالســــــتماع إىل املزيــــــد 

يف نـــــــــــــدوة عـــامة بعنـــــــــــوان
 »إنتاج الالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواة

 يف تنظيــــــم األراضــــــــــي اللبنانيــــة« 
لتقديم املواضيع وإطالق 
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دار النمر، الحمرا 

 من تنظيــــــــــــــــــــــــــم: 
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوديو أشغال عامة 
بمشاركة املفكرة القانونية 

فريق 
»أشغال 

عامة«:

 مونيكا 
بصبوص

عبري 
سقسوق 

نادين 
بكداش

تاال عالء 
الدين

 ميساء 
قصري

19551969

زوق مکایلزوق مکایل

عنطورةعنطورة
زوق مصبحزوق مصبح

غدیرغدیر

البحرالبحرالبحرالبحر

صر�اصر�ا
1990-19802009

حزيران / يونيو   5٢٠١٨



27
العدد ١0|العدد ٥4 المفكرة القانونية، أّيار / مايو ٢٠١٨العدد ١١ |العدد ٥4 المفكرة القانونية، أّيار / مايو ٢٠١٨

معمل الکهر�اء

����� ������ �� ������  - ���� ��
 - 	��� ��

 ����� ����� ���� ��� �������� ���� � ����� ���� :��� � ��� ����
������� ���� �� ��� - ������� ������ ����� ��� ��
�� �����

Portemilio Suite Hotel and Resort

Solemar Beach Resort
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Samaya Beach Resort
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Veer Boutique Hotel and Beach Club
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Cyan Beach Resort
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Senses Beach Resort
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Rimal Beach Resort

Bora Beach
Residence
de la mer
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Siwar Resort

Galateia Resort

الوطى

حّي السنترال

حارة  المیر

مار مخـــــایل

حّي البستان

ق التحتاني
الزو

ق الفوقاني
الزو

حّي السیدة

السوق
العتیق

حّي   الخروبة

أدونیس

ال يمكـــن للمـــار بـــن نهـــر الكلـــب وجونيـــه أن يفوتـــه مشـــهد لعموديـــن، 

مقّلمـــن بالربتقـــايل واألبيـــض، يعلـــوان يف الســـماء عـــى واجهـــة زوق 

مكايـــل البحريـــة. بالرغـــم مـــن حضورهمـــا كمعلـــم ممّيـــز للمنطقـــة، ال 

نجـــد هـــذا املشـــهد منســـوخاً عـــى البطاقـــات الســـياحية. فالعامـــودان، 

رمـــزا املـــوت، همـــا بمثابـــة دواخـــن معمـــل الكهربـــاء الـــذي يشـــّكل خطـــراً 

عـــى ســـّكان الـــزوق منـــذ العـــام ١٩٨٣.   

 ١٩٥٦ عـــام  يف  الغـــاز  عـــى  الكهربـــاء  توليـــد  كمحطـــة  املعمـــل  هـــذا  بـــدأ 

أنـــه فشـــل يف تلبيـــة  ولكنـــه ســـرعان مـــا تحـــّول إىل كارثـــة بيئيـــة١ . كمـــا 

حاجـــات املنطقـــة يف التغذيـــة الكهربائيـــة. بالرغـــم مـــن مخاطـــر العمـــل 

تدّفقـــاً  شـــهدت  بـــه  املحيطـــة  املنطقـــة  أن  إالّ  الســـّكان،  عـــى  الصحّيـــة٢ 

للمشـــاريع العمرانيـــة وكثافـــة ســـكانية متزايـــدة. يوّثـــق الكتـــاب األســـود٣  

مارســـه  ومـــا  الـــزوق  أهـــايل  وتحـــرّكات  معانـــاة  شـــكاوى،  إعرتاضـــات، 

رئيـــس البلديـــة مـــن ضغـــط عـــى الـــوزارات املعنّيـــة لحـــّل املشـــكلة. حتـــى 

اليـــوم، مـــا زال املعمـــل مســـتمراً يف نفـــث ســـمومه، حيـــث ُســـّجل آخـــر 

تحـــّرك ألهـــايل املنطقـــة يف مطلـــع هـــذا العـــام. نبحـــث يف هـــذا املقـــال يف 

دور البلديـــة التنظيمـــي وإمكانـــات تدخلهـــا يف تنظيـــم البلـــدة للحـــد مـــن 

مخاطـــر املعمـــل. كمـــا نـــدرس مســـار التطويـــر العمـــراين يف زوق مكايـــل 

والرؤيـــة املدينيـــة التـــي ربمـــا حالـــت دون معالجـــة حقيقيـــة ملعمـــل املـــوت. 

الضاحیة  المالذ
تبعد زوق مكايل ١٤ كيلومرتاً من بريوت وتمتد بني البحر حتى 

التالل والتي يصل أعالها إلرتفاع ٢٧٥ مرتاً. تاريخياً اشتهرت املنطقة 

بالزراعة، فساحلها الخصب يروى من نهر الكلب، ومرتفعاتها 

املزروعة بأشجار اللوز والزيتون والتوت والكرمة تروى من ينابيع عدة 

كـ »عني الزوق« ونبعة وادي حنتوش الذي يفصلها عن »بكريك«٤. 

اشتهرت الزوق بإنتاج الحرير واملأكوالت وبسوقها الحيوي النشط 

بالحياكة عىل النول، السكافة، الحدادة والصياغة . مستفيداً من 

قربه من مرفأ جونيه لإلسترياد والتصدير، كان من أكرب األسواق 

يف منطقة كسروان٥. وبالرغم من أّن الحركة التجارية القائمة عىل 

الزراعة والصناعة تراجعت بفعل املنافسة العاملية  - خاصة يف إنتاج 

الحرير الصناعي-، والهجرة بسبب الحرب العاملية األوىل، والحقاً 

املنافسة املحلّية التي كان مركزها بريوت، إالّ أّن إقتصاد الزوق لم 

يتحّول فعلياً إالّ مع حرب ١9٧٥-١990، حيث تّم التأسيس لهذا 

التحّول يف حقبة الستينات كما سرنى.   

يف العام ١9٢٣، كان عدد سّكان الزوق ١٦٦٦ نسمة. أكرثية العائالت 

مارونية وكاثوليكية، باإلضافة إىل عائالت سريانية وأرمن كاثوليك٦.

بدأت املنطقة تتوّسع مع املشاريع العقارية التي كانت رائدتها 

مدام غالينا دورافور، زوجة كميل دوارفور، وهو موّظف فرنيس 

أناطت به السلطات الفرنسية تطوير النظام الجديد لتسجيل األرايض 

والسجل العقاري يف لبنان خالل سنوات اإلنتداب7. استلمت مدام 

دورافور املهمة عند وفاة زوجها عام ١9٤١ حتى عام ١9٤٣. أسست 

مدام دورافور يف عام ١9٥٣، بالشراكة مع ميشال زغزغي »الشركة 

اللبنانية للتحسينات العقارية ش.م.ل - سالف« والتي قامت 

بمشاريع سكنية عديدة يف البوشرية، أنطلياس، برمانا ،  وعاليه وزوق 

مصبح. كانت هذه الشركة األوىل يف لبنان التي تقوم بمشاريع الضم 

والفرز، تشّق الطرقات، توصل املياه والكهرباء وخطوط الهاتف 

للعقارات املفروزة، من ثم تقوم ببيعها ٨.  

أحد هذه املشاريع هو »مركز أدونيس« الواقع يف زوق مصبح 

)املنطقة املالصقة لزوق مكايل(، والذي تم تدشينه يف حزيران ١9٦١ 

كـ »مدينة للمستقبل«. وعليه، أقيم املشروع السكني محل أحراش 

الصنوبر، بوصفه املالذ املثايل للعاملني يف املدينة الذين يتوقون إىل 

الفرار من ضجيجها وتلّوثها لينعموا بالهدوء واملناخ الصحّي يف 

ضاحية خالبة تقع بني البحر والجبل، وال تبعد سوى دقائق عن 

العاصمة بريوت، وهي عىل مسافة ٣00 مرت من األتوسرتاد الذي انتهى 

تنفيذه عام ١9٥9. تكّون املشروع من ٤00 عقار وتراوحت األسعار ما بني 

٤ و٦ دوالرات للمرت املربع، باإلضافة لتسهيالت الدفع عرب التقسيط 

ملدة ثالث سنوات يف حال شراء عقار، وثمان سنوات للبناء٩. حينها 

كان الحّد األدىن لألجور 9٥ دوالر١٠.  

تماشياً مع الرؤية التي كانت قد وضعت لزوق مصبح يف أواخر 

الخمسينات كضاحية سكنية نموذجية، اهتّم رئيس بلدية زوق 

مكايل املجاورة املحامي نهاد نوفل منذ إنتخابه يف عام ١9٦٣ بأنظمة 

البناء والفرز والبنى التحتية، لجذب اإلستثمار العقاري. أرادها نوفل 

نموذجية »أوروبية الطابع بنظافتها وحدائقها وإنمائها دون أن تفقد 

منها روح القرية اللبنانية«. فوضع البلدة فوراً تحت الدرس١١ إلعادة 

النظر يف أوضاعها تمهيداً إلصدار التصميم التوجيهي األّول عام 

١9٧٣، والذي شمل بلديت زوق مصبح وزوق مكايل. 

رسم هذا التصميم التوجيهي رؤية لتوسيع البلدة، محدداً، 

مناطق سكنية مطّلة عىل املعمل ذات استثمار مرتفع، وشروط توّزع 

الصناعات واملؤسسات التجارية يف جميع املناطق. كما حّدد 

تنظیــــــــــم 
 زوق مکایـل 
یغّیـــــــــــــب 
معمــــــــــــل 
المـــــــــــوت

يف القرن التاسع عشر، انطلق من أوروبا ودول االستعمار »هوس« بالنظام الصارم 

ورغبًة لدى الطبقة الوسطى يف الحفاظ عى نظافة املدينة وصورتها. تم تخصيص 

وفرز الحّيز املديني بشكل يضمن أن األخطاء و»املشاكل« املدينية ال تهدد النظام 

الجديد املرتب جيداً ١. مع ظهور مرحلة الحداثة، حاول املخططون تجسيد حلم 

الدولة باالنتظام املادي واالستقرار السيايس عرب العمران٢، فأدت قوانن البناء 

وتقسيم املناطق إىل فصل املدينة واستنساخ الطبقات االجتماعية املختلفة فيها. 

يف فرنسا يف ظل اإلمرباطورية الثانية، لم يكن تخطيط »هاوسمان« لباريس )عرب 

هدم األحياء وإعادة هيكلتها( مجرد عمل مباشر للثورة املضادة فحسب، بل كان 

أيضاً عمالً رمزياً لفصل شوارع باريس عن تاريخها الثوري وإعطاء دفع للمضاربة 

العقارية.

يف ظل سياسات مشابهة، كان التخطيط املدين منذ بدايته جزًء ال يتجزأ من »املشروع 

الحدايث«٣. وقد اعترب املخططون والناس عموماً أن التنظيم املدين هو وسيلة لتحقيق 

»الصالح العام« )بمفهومه الشمويل( من خالل استخدام معرفة الخرباء يف تمكن الدولة من تشكيل 

البيئة العمرانية، وبذلك تم تجاوز أشكال أخرى من املعرفة داخل املجتمعات. تم مأسسة »التخطيط«، 

وكان هدفه التحكم يف كيفية تشكيل الفضاء املديني من قبل الُنخب عى حساب باقي املجتمع، وذلك 

يف سياق عملية غري مسبوقة من التّوسع العمراين والرأسمالية التي تبنتها جميع املؤسسات.

يف لبنان، كان التخطيط وتصّور املدينة جزءاً ال يتجزأ من تجربة الحداثة أيضاً ٤. تم إنشاء معالم 

حديثة )ساحة الربج العثمانية يف بريوت عى سبيل املثال( لتشجيع مفهوم جديد للمجتمع عى أنه 

يتحرك إىل األمام، ويتطّور، ويتحدث. لكن االلتزام الليربايل الذي مّيز لبنان يف عام ١٩4٣ وضعه يف 

تناقض مباشر مع السياسات املعتمدة يف دول ما بعد االستعمار، وبخاصة لجهة إنشاء مؤسسات 

للتخطيط والوعود بإنتاج دولة رعائية حديثة. ففي لبنان، لم يكن الحلم مرتبطاً بالدولة الراعية٥، 

بل كان الوعد أن نكون عى األخص بلد إنتاج خدمات؛ كما أعلن املحامي غربيال منىس يف خطاب 

للجمعية اللبنانية لالقتصاد السيايس يف ١٩4٨: »التجارة والسياحة وارتياد األجانب لربوعنا تؤلف 

األعصاب األساسية يف جهازنا االقتصادي.«٦ 

بالرغم من ذلك، وبعد اندالع حرب ١٩٥٨، بدأت تتشكل العديد من املؤسسات العامة اللبنانية 

املعروفة لدينا اليوم. وقد عمدت هذه املؤسسات إىل التدخل املباشر يف تنظيم الحّيز املديني داخل 

الدولة 7،٨. وعليه، شهد العام ١٩٦2 صدور أول قانون للتنظيم املدين وزيادة تطوير تشريعات 

التخطيط وتقسيم املناطق، وأصبحت تراخيص البناء إلزامية يف جميع أنحاء البالد. كما بدأ الحديث 

عن »الخطة الشاملة لإلنماء« منذ إنشاء وزارة التصميم يف منتصف الخمسينيات. 

ولكن تفكك الدولة املركزية وإضعافها خالل السبعينيات أدى إىل انهيار شبه نهايئ للدولة مع 

اندالع الحرب األهلية. منذ العام ١٩٩0، سعى لبنان إىل مشاريع إعادة إعمار واسعة النطاق، وزعم أنه 

يعود إىل التزامه الليربايل املبكر إزاء تدخل الدولة املحدود يف الشؤون االجتماعية واالقتصادية. ويف 

محاولة لجذب النخب املالية الدولية، تركزت معظم التدخالت عى التحسن املذهل للبنية التحتية 

املادية، باإلضافة إىل إعادة اإلعمار عى نطاق واسع ملركز العاصمة. 

اليوم، إىل أي مدى ال تزال الرؤية الحداثية مهيمنة عى ممارسة التخطيط املدين؟ ما الشكل 

الذي تأخذه؟ وما هي الحقوق التي تنتهكها؟ 

حاولنا خالل العام الفائت أن نجيب عى هذه األسئلة، من خالل مشروعنا يف استوديو 

أشغال عامة بالشراكة مع املفكرة القانونية تحت عنوان »العمران يف لبنان: التصاميم التوجيهية 

وتأثريها عىل الحياة اليومية«. خالله، درسنا اإلطار القانوين القائم، ونظرنا بشكل نقدّي يف خرائط 

استخدامات األرايض )أي التصاميم التوجيهية( يف ١٥ مدينة وبلدة يف لبنان، من أقىص شماله إىل 

أقىص جنوبه: زغرتا، املينا، شكا، حصون، كوسبا، الرببارة، زوق مكايل، الضبية، الدامور، الدبّية، 

بعقلن، عدلون، العباسية، النبطية، قانا. 

بعد عام من التفاعل مع أُناس وأماكن - يف بعض األحيان غري مألوفة بالنسبة إلينا - ليس من 

السهل استخالص الِعرب أو النتائج. إن عملية الكتابة عن هذا املوضوع ال تختلف كثرياً عن عملية البحث 

نفسها، ألن التجربة هي مزيج من التناقضات والغضب والتأمل، التي تخدر يف البداية كل أفكارنا.

 من أين نبدأ؟ يف البداية، نجد حياة الناس متناثرة ومشوهة - إما مغطاة برتاب حرب طويلة، 

أو محاطة برائحة التلوث، أو بإحساس الخسارة... فقدان منزل، أو موقع، أو مصدر دخل.

يف بلدة شكا الشمالية، نجد الناس يمسحون الغبار من عى أوعية النباتات، من عى أرضية 

منازلهم وأثاث بيوتهم؛ الغبار الذي تراكم يوماً بعد يوم بفعل مصانع اإلسمنت واملقالع املجاورة. 

يصرخون بصوت عاٍل: الغبار والدخان يقتلنا! بدأوا بالتحرك ضد معامل الرتابة يف أول التسعينيات، 

عندما تكاثرت حاالت الربو واملشاكل التنفسية يف املنطقة. ولكن يبدو أّن مصالح الشركات الضخمة 

أكرث أهمية من صحة الناس. اجتاحت الصناعات شاطئ شكا، والتهمت الكسارات واملقالع أحراجها، 

وجعلتها أكرث مدينة تلوثاً يف قضاء البرتون. يف العام ١٩٧2، التصميم التوجيهي العام للشواطئ 

الشمالية الذي لحظ يف شكا وجود معملن للرتابة تم إنشاؤهما قبل صدور املرسوم، تجاهل تموضع 

هذه املقالع واملصانع عى مقربة بل أحياناً بتالصق تام مع مناطق سكنية.

يف زوق مكايل، يتساءل السكان أيضاً عن سبب قرب منازلهم من محطة توليد الكهرباء. يرتادون 

املستشفيات بانتظام، ألنها الطريقة الوحيدة للحؤول دون توّغل السموم يف صدورهم، وذلك بعد 

أن تحركوا وتظاهروا عرب السنوات. غالبية هؤالء السكان ليسوا ناخبن يف زوق مكايل. لكنهم يجدون 

أنفسهم يكررون سردية البلدية التي تّدعي أنه ليس لها دور يف حل هذه املشكلة، يف حن أن مجالس 

البلدية املتتالية لم تقاوم ولو للحظة التصاميم التوجيهية اآليلة إىل التشجيع عى مزيد من البناء 

يف األحياء السكنية األكرث تضرراً من املعمل. اليوم، بلدية الزوق منشغلة يف ترويج املدينة عى أنها 

مقصد سياحي وسمحت مؤخراً بدخول فندق ضخم عى األمالك العامة البحرية يف ساحل املدينة. 

بعض سكان زوق مكايل املتضررين من محطة توليد الكهرباء، كانوا نزحوا إليها من الدامور 

بسبب مجازر وفظائع حرب ١٩٧٥-١٩٩0. يف أوائل التسعينيات، وجدوا أنفسهم يتساءلون ما إذا كانوا 

سيعودون إىل الدامور أم ال. كانت اآلالم السابقة مؤذية للغاية، لدرجة أنه بدا من األفضل عدم 

العودة. لم يخربهم أحد أن عملية املصالحة ممكنة. 

وبالنسبة للقالئل الذين عادوا، لم تضع أي بلدية عى اإلطالق خطة للتنمية املحلية لتشجيع 

اآلخرين عى العودة. بدالً من ذلك، استغل السياسيون املحليون املايض املؤلم للتعبري عن خطابات 

طائفية تؤدي إىل مزيد من اإلقصاء. تم تطوير التصميم التوجيهي األخري للبلدة عى أسس طبقية 

ذات مصالح اقتصادية. فالسكان غري املرغوب فيهم هم أولئك غري القادرين عى تحّمل تكاليف شراء 

بيت والسكن يف الدامور »الجديدة«. ال سيما عندما تكون غالبية الفئة الراغبة بذلك هي من املسلمن. 

تحت هذا الغطاء الطائفي، تربز املنتجعات الشاطئية الكثرية واملجمعات السكنية الحصرية التي 

يشجع التصميم التوجيهي الجديد عى إنشائها. 

وإىل الجنوب، يف حّي الشربيحا الواقع ضمن نطاق بلدية العباسية، يراقب السكان بينما يتم 

هدم منزل جريانهم من قبل جرافات مجلس اإلنماء واإلعمار، لتمهيد الطريق ألوتوسرتاد سريع آخر. 

أولئك الذين ال يزالون يقاومون اإلخالء يتعهدون بأنهم سوف يدافعون عن بيوتهم بأجسادهم؛ هذه 

البيوت التي يصل عمرها إىل عمر النكبة الفلسطينية. هم ليسوا عى استعداد للتشرد مرة أخرى بعد 

طردهم األول من شمال فلسطن. 

عى بعد بعض الكيلومرتات عن شربيحا، يتساءل سكان قانا: ملاذا لم يسأل أحدهم عنهم قبل 

املجزرة التي تعرضوا لها من جراء العدوان اإلسرائييل يف عام ١٩٩٦. بعد املجزرة، تم تسليط الضوء 

عى هذه البلدة التي كانت بمنأى عن األضواء. ومعها، تم تسليط الضوء عى مغارة السيد املسيح 

وأهمية حماية املوقع يف هذه البلدة غري املنظمة. إذاً، بادرت »املديرية العامة للتنظيم املدين« عى 

العمل عى تصميم توجيهي لقانا ألول مرة يف تاريخها. اقتصر التصميم التوجيهي عى حماية موقع 

مغارة املسيح، وعى تلبية رغبات النافذين يف البلدة. قام بتصنيف أعايل التالل كمناطق »فيالت« 

وبمنع البناء من حول هذه الفيالت يك يستمتع أصحابها بمنظر األشجار وبالهدوء. 

املعاناة الفردية أو الجماعية التي شاهدناها يف بحثنا يف هذه األماكن هي إىل حد كبري نتيجة تخطيط 

سيئ أو رؤية ناقصة، وليست بحكم الواقع. يبقى التخطيط يف ممارسته أداة لألقوياء، سواء أكان 

القوي هو الدولة املركزية أو املتمّول أو النخب االجتماعية. بالنتيجة، يتم انتهاك كامل الحقوق: الحق 

يف الصحة، يف املصالحة الكريمة، يف السكن، ويف التنمية. وقد أسهمت هذه التصاميم التوجيهية 

بالتايل يف إزاحة مخيلة الناس، ونسيج األماكن، وسبل العيش، وأحياناً إزاحة أحياء بأكملها 
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ندعوكم للتفاعل مع البحث 
قراءة حاالت زوق مكايل 

وشكا عى الصفحات التالية، 
واالســــــتماع إىل املزيــــــد 
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منطقة صناعية من حول معمل الكهرباء، عىل الساحل، 

تحت األتوسرتاد حيث األرايض الزراعية، وأخرى تجارية وخدماتية 

إلنشاء صاالت السينما واملالهي واملطاعم واملقاهي. ومع تغيري وجهة 

استخدام األرايض الزراعية الساحلية، بدأت عملية شراء العقارات 

واستئجارها، والتي تعود ملكية العديد منها لألديرة واألوقاف١٢. 

يف هذه الفرتة، أي قبل الحرب اللبنانية )١9٧٥-١990(، كان 

معظم سّكان الزوق من أعايل كسروان، مثل مريوبا وحراجل 

وفاريا وكفرذبيان، حيث كانت الزوق مقصدهم يف فصل الشتاء 

من أجل العمل والتعليم. كما أن معظم موظفي شركة الكهرباء 

كانوا من الزوقيني١٣. 

مع بدء الحرب وانهيار العاصمة بريوت، كسب الزوق فرصة 

لتنشيط الحركة التجارية املرتبطة باإلستثمار العقاري، الرتفية، 

والخدمات. وما ساهم يف ذلك هو أن التصميم التوجيهي لعام ١9٧٣ 

كان قد أسس لقيام »الس فيغاس«١٤ عىل أرايض الزوق، وخاصة 

عىل ساحلها.

»السفيغاس«
أخذ عدد سّكان الزوق يتزايد بشكل كبري خالل الحرب. فقد شهدت 

منطقة كسروان أوسع نشاط عمراين يف لبنان إلستقطاب النازحني 

من املعارك يف بريوت والشمال، وبخاصة املسيحيني ١٥. ويشري إحصاء 

١99٥ أن عدد سّكان الزوق وصل إىل ٣0 ألف نسمة موزعني عىل ٤٥00 

شّقة سكنية ١٦. وإىل جانب دور التصميم التوجيهي الذي نّظم هذا 

التوّسع العمراين الهائل، لعب تاريخ املنطقة املرتبطة باملسيحيني 

دور يف هذا االستقطاب. فمن وجهة نظر مسيحية محافظة، يمتئل 

تاريخ منطقة كسروان بالدالالت عىل تهديد الوجود املسيحي بالشرق 

األدىن، ومن أبرزها سقوط »املقاومة املسيحية اللبنانية يف جبل لبنان« 

وتحديداً »قوات املردة« أمام املماليك والحكم العربي عام ١٣0٥، 

الذين استوطنوا الساحل اللبناين بغية صد هجمات الصليبني. ومن 

امللفت أن املفردات والتسميات التي استخدمت للداللة عىل األطراف 

املسيحية املشاركة يف الحرب، يعود أصلها إىل ٧00 سنة ١7. 

ما زالت مفاهيم هذه الهوية، املتمّثلة بأقلية تحافظ عىل 

استقاللية كيانها، تؤّثر عىل الرؤية املستقبلية ملنطقة كسروان 

والزوق. فاليوم، يبدو املعمل الكهربايئ الناشر للسموم، كمنشأة 

حيوية وركيزة إقتصادية بما قد يحققه من اإلكتفاء الذايت 

للمنطقة، ذلك تحّسباً ألي مواجهات مستقبلية محتملة. مع 

العلم أن الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية كانت قد أوصت 

بتخفيض عدد مواقع إنتاج الطاقة الكهربائية يف لبنان، وبإقفال 

معمل الزوق الذي لم يعد مالئماً بيئياً ١٨.

تزامناً مع التدّفق السكاين خالل الحرب، وقعت عىل الشاطئ 

املمتد من شمال بريوت حتى جنوب طرابلس أكرب اإلعتداءات 

واملخالفات١٩. يف زوق مكايل منتجعان مخالفان حينها، ومنها سمايا 

وسوليمار، إذ يشّكل األخري أبرز املخالفات من حيث مساحته٢٠. وقد 

أسهم تطوير املناطق الرتفيهية عىل الشاطئ يف موازاة التطور العمراين 

يف إحداث التغيري الديمغرايف وإعادة التموضع السيايس. كما أن 

إمكانية تبييض أموال تّجار الحرب من خالل القطاع العقاري، 

والتضّخم الذي أصاب العملة وما حمله من فرص مربحة لشراء 

العقارات بأسعار منخفضة، هو ما أدى لتفاقم هذه الظاهرة. 

فشّكلت هذه املنتجعات بشالياتها الصغرية، مالذاً ألهايل بريوت 

الهاربني من القصف ٢١.

ويف عام ١998، بغية تحرير الشاطئ من املناطق الصناعية لصالح 

املؤسسات السياحية والخدمات، صدر تصميم توجيهي جديد لزوق 

مكايل، مستقل هذه املرة عن زوق مصبح. يف التصميم الجديد، تّم 

تقليص املنطقة الصناعية التي يقع فيها املعمل، وضّمت األرايض إىل 

املنطقة التجارية الخدماتية حيث تنتشر املنتجعات، وما تبقى من 

األرايض الزراعية. 

أّما من ناحية تنظيم املناطق السكنية، فتّم خفض معّدل 

االستثمار أو تغيري شروط استخدام األرايض يف ٤ مناطق سكنية، 

جميعها يف »الزوق الفوقاين« اي عىل التالل البعيدة عن املعمل 

)التفاصيل يف الجدول(. أّما يف »الزوق التحتاين« فقد أبقى التصميم 

الجديد معدل االستثمار املرتفع، الذي تم تحديده يف التصميم 

التوجيهي السابق )لعام ١9٧٣(. تعترب تلك النسب من األعىل مقارنة 

مع نسب استثمار مناطق ساحلية أخرى، بمواصفات جغرافية 

مماثلة. وإذا كانت أحياء املري والخروبة والسنرتال والبستان وصخر 

وغريها، الواقعة يف الزوق التحتاين، األكرث تضرراً من املعمل، فلماذا 

إذاً شّجع املخطط التصميمي الجديد عىل املزيد من البناء يف هذه 

املناطق التي تشّكل خطراً عىل صّحة ومصالح السّكان؟ 

يف مقابلة أجريناها مع رئيس البلدية الحايل الياس بعينو - وهو 

نائب رئيس البلدية السابق )نهاد نوفل( الذي بقي ٥٣ سنة رئيساً 

لبلدية الزوق - يقول: »اإلستثمار بقي نفسه ولكن بالتأكيد لدينا 

مشكلة صحية لألشخاص الذين يسكنون يف الذوق. أصبحت األرايض 

رخيصة بخاصة األقرب اىٕل املعمل بسبب التلوث ولألسف أصبح 

البناء تجارة، ]مني ما أخد أرض عم يستفيد[. نحن يمكن أن نؤكد أن 

أكرب نسبة تلوث وأمراض صدرية موجودة لدينا يف ذوق مكايل. أتينا 

بتقرير خرباء وأتينا بتقرير من مستشفيات املنطقة. «

يبدو أن الزوق التحتاين مرتوك لالستثمارات وتجارة البناء، 

بما أّن العقارات فقدت كثرياً من قيمتها املالية بسبب التلّوث، كّما 

يوّضح رئيس البلدية. إالّ أن البلدية منكبة عىل تنظيم الزوق الفوقاين 

وتكثيف الشروط التي تجعل من مناطقه السكنية مناطق رفاهية 

وسالمة. فكأنما تّم نقل الحلم بالضاحية املالذ إىل أعايل الزوق، 

حيث يسمح فقط ببناء الشقق الكبرية والفيالت. فإذا كان الحلم 

ببيئة هادئة وصحّية يف الخمسينات والستينات متاحا لنسبة أكرب 

من السّكان )مرجع(، بات هذا الحلم مقتصرا اليوم عىل أقلية من 

األغنياء يتم تحقيقه عرب تصاميم توجيهية تقّلص الكثافة السكانية يف 

املناطق األكرث أمناً وصحة، فيما تشّجع عىل البناء والكثافة يف املناطق 

األكرث خطورة عىل حياة الناس.

»مونتيكارلو«
اليوم يقيم يف زوق مكايل حوايل ٣٥ ألف نسمة، منهم ٤000 ناخب فقط!

تعاين أكرثية السّكان من أمراض صدرية، ولكل منهم روايته 

يف التعايش مع املعمل. تقول زينة: »نقلت عالزوق وقت اتزوجت. 

سّكرنا أبواب البالكني والشبابيك، جبنا نشافة وصرنا ننشر 

الغسيالت جّوا«. يف املقابل، تنحو الرؤية املدينية لجعل من الزوق 

»مونتي كارلو« هذه املّرة. فاملنتجعات التي تسلب امللك العام إىل 

تزايد، وتشييد األبراج عىل الساحل هو من أهم خطط البلدية 

لتطوير الزوق. 

تعرّب املخططات التوجيهية لبلدية زوق مكايل عن توجهني، قد 

يبدوان متناقضني يف الوهلة األوىل: األّول حماية الرتاث واملحافظة 

عىل الصناعات التقليدية، والثاين مبني عىل رؤية إقتصادية أساسها 

الخدمات واإلستثمار العقاري. إالّ أن الرؤيتني عىل إنسجام وتكامل 

يف تهميش اإلقتصاد املحّل املنتج الذي تمّيزت به املنطقة، ويف تحويل 

مواردها الطبيعية وتراثها إىل سلعة، يستهلكها السّواح واملتمّولون 

وال يستفيد منها سّكانها. وإن كان هذا التوّجه شبيها بالتوجه العام 

يف العديد من املدن والبلدات اللبنانية، إال أنه رشح يف زوق مكايل عن 

تهميش مضاعف. فضمن هذه الرؤية املتلّهفة التي ترسمها البلدية 

بعيداً عن السّكان، ال مكان لتنظيم مديني يرى مشاكل الناس 

الحقيقية ويردع عنهم خطر املوت.

خريطةالتصميمالتوجيهيلزوقمكايل1998
التغّيات ما بني التصميم 

التوجيهي لزوق مكايل 
الصادر عام ١٩٧٣ وعام ١٩٩٨:   

الشروط الجديدة ألربع 
مناطق مخصصة للسكن 

يف الزوق الفوقاين:
يف هذه املناطق تم منع إنشاء 

أو استثمار أي مؤسسة صناعية 
من أي فئة كانت وعدم السماح 

بإنشاء واستثمار محطات البنزين 
واملحروقات، فيما سمح التصميم 

التوجيهي األّول باملؤسسات 
»املصّنفة من الفئة الثالثة غري 
املزعجة أو املضّرة، ومحطات 

توزيع املحروقات السائلة، وغسيل 
وتشحيم السيارات فئة أوىل، 

ومحالت الكوي والتنظيف عىل البخار.«  
وحدد التصميم الجديد شروطا أخرى يف كيفية استخدام األرايض بني منطقة وأخرى عىل الشكل اآليت:

B4 - 1 / B4 - 2
منطقة السوق القديم:

بمراقبة من البلدية يسمح فيها بإنشاء املطاعم واملالهي واملقاهي واملحالت التجارية والحرف اليدوية 
لصناعة النول والحياكة اليدوية والحرف العائدة للرتاث اللبناين التي تحددها البلدية.

عىل البناء أن يكون ذا طابع ترايث وأثري.
تّم خفض عامل االستثمار عىل الشكل التايل:

١٩7٣١٩٩٨

B4

منطقة سكنية

B4-1

السوق القديم

%40استثمار سطحي%50استثمار سطحي

0.8استثمار عام1.5استثمار عام

B4-2

منطقة سكنية

%40استثمار سطحي

1.2استثمار عام

C3-1
أعىل منطقة يف الزوق، قريبة من بكريك:

مخصصة للسكن فقط ولبعض املحالت التجارية التي توافق عليها البلدية.
الحد األدىن ملساحة الوحدة السكنية املسموح بة ٢٠٠م٢.

سقف الطابق األخري يجب أن يكون مغطى بالقرميد األحمر.
يجب أن تبنى أو تلبس الواجهات بالحجر الطبيعي.. وتزين الواجهات بأحواض زرع..

١٩7٣١٩٩٨

C3

منطقة إمتداد أوىل

C3-1

منطقة خاصة

%50استثمار سطحي%50استثمار سطحي

1.5استثمار عام1.5استثمار عام

E2-1
أعايل الزوق - حرج الصنوبر:

مخصصة للسكن فقط دون سواها.
وهو سكن إفرادي، اي فيالت ويجب أن يحتوي املبنى املستقل فيها عىل مسكن واحد فقط ويمنع 

قطع أشجار الصنوبر.

E2

منطقة إمتداد ثالثة

E2-1

منطقة حماية

%5استثمار سطحي%30استثمار سطحي

0.1استثمار عام0.6استثمار عام

املناطق السكنية القريبة من املعمل:

B3
بقي عامل االستثمار املرتفع عىل ما هو عليه يف التصميم الجديد.   

املناطق الصناعية والتجارية/السياحية :   

B3-1
باإلضافة إىل منع الصناعات واملحالّت يف املناطق السكنية األربع كما أشرنا أعاله، تّم تقليص 
املنطقة الصناعية التي يقع فيها املعمل وضّمها إىل املنطقة التي تنتشر فيها املنتجعات، وما 
تبقى من األرايض الزراعية، بغية تحرير الشط من شروط املناطق الصناعية لصالح السياحة 

والخدمات.

B3

منطقة إمتداد ثالثة

B3-1

منطقة حماية

%50استثمار سطحي%50استثمار سطحي

2استثمار عام1.65استثمار عام
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F3
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C4

C4

F3
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E2

C3

C3

E1

E2

E2-1
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B4-1

B4-2

B3-1
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اإلقتصاد اللبناين«، بوابة الشرق 

اإلكرتونية، ٢٠١١

١١  زوق مكايل أزمنة الحضور يف تاريخ لبنان 
- الجزء الثاين

١٢ مقابالت مع السّكان ومراجعة بعض 
الصحف العقارية 

١٣  مقابالت مع السّكان

١٤ زوق مكايل أزمنة الحضور يف تاريخ لبنان 
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 ١٦ زوق مكايل أزمنة الحضور يف تاريخ لبنان
- الجزء األول

١7  أندريه كحاله، مرحلة انهيار املقاومة 
املسيحية – حملة املماليك عىل كسروان 

)١٣٠5(، منشورات هيئة الثقافة السريانية 

١٨ صدرت بمرسوم ٢٣٦٦ عام ٢٠٠٩، وصدر 
التقرير النهايئ يف تشرين الثاين ٢٠٠5 عن 

مجلس اإلنماء واإلعمار بالتعاون مع 
املديرية العامة للتنظيم املدين 

١٩ Eric Verdeil, "Entre Guerre Et 
Reconstruction..

٢٠ لوكاليبان مركز املعلوماتية للتنمية املحلية 

٢١ Eric Verdeil, "Entre Guerre Et 
Reconstruction..

١٩ كانون الثاين ١٩٥٦
دّشن رئيس الجمهورية كميل شمعون محطة 

الزوق كـــ »محطة توليد الكهرباء عىل البخار« 
* ُمنحت إدارة مصلحة املكهرباء وساماً وطنياً 

إلنجازها املحطة الغازية بسرعة 

١٩٨٣
بث دّخان كربيتي كثري وسميك من موّلدات الفيول 

سبب أضرارا للمزروعات حول املعمل يف وطى نهر 
الكلب.

يف عهد الرئيس أمني جمّيل: دعاوى ضد الشركة 
لرفع الضرر عن املزروعات، أّدت إىل دفع التعويضات 

للمزارعني املتضررين واستبدال داخونني قصريين 
بعامودين أطول من مستوى البنايات التي شّيدت يف 

محيط الشركة * تكبري املحطة من 5٠ إىل ١٠٠٠ ميغاوات 
وتوسيع مداخنها وخّزاناتها * معارضة إتحاد بلديات 
كسروان كل تكبري أو توسيع يف محطة الذوق واعتبار 

ذلك مخالفا لقانون البلديات اذ يتم دون الحصول 
عىل رخص أو موافقة من البلدية ومخالفا للقواعد 

املفروضة يف إنشاء املحالت املصّنفة.
ردود فعل املسؤولني:

وزير السياحة: وعد بمالحقة تنفيذ مطالب اإلتحاد 
»تجاوباً مع رغبة األهايل يف املحافظة عىل البيئة 

وجمال املواقع الطبيعية السياحية يف منطقة 
الفتوح كسروان«

وزير الصّحة: »..بما أن تشغيل املحطة أو توسيعها 
للحصول عىل التيار الكهربايئ الالزم إلنارة املنطقة 

واملناطق املجاورة سيؤدي إىل استمرار تصاعد الدخان 
يف الوقت الحاضر وربما لزيادته عند التوسيع، 

نرى أن ذلك شر ال بد منه يمكن تالفيه يف املستقبل 
عندما تعود البالد اىل حالتها الطبيعية..«

١٩٨٤
اعرتاض أهايل حارة املري وحّي الخروبة يف زوق 

مكايل عىل انقطاع التيار الكهربايئ بفعل األعطال 
واإلهمال والضغط االستهاليك عىل الخط يف 

منطقة حصل فيها ازدياد سكني كثيف ولم تجدد 
كابالتها منذ أكرث من ٤٠ سنة، فيما يتم تغذية 
»أبنية غري مسكونة يف بكريك وحريصا ال ليشء 

إال إلنارة واجهاتها وشرفاتها وبلكوناتها وحدائقها 
»بالربجكتورات، كما ضخ املياه يف وادي حنتوش 

البعيد« وطالبوا بإصالح األعطال وتقوية الخطوط 
وحصر التغذية بالجوار املسموح به فنّياً.

١٩٨٨
توقيع عريضة / شكوى من قبل أهايل الذوق 

موّجهة إىل رئيس البلدية تطالبها بالعمل يف سبيل 
تركيب واق للدواخني وذلك إثر إنتشار الرذاذ 

األسود يف الهواء بعد تطويل الدواخني، وتوزّعها 
يف جميع أنحاء البلدة بحكم موقعها الطبيعي 

عىل تلة، والذي يسبب أضرارا مادية يف أثاث املنازل 
املواجهة للشركة وأضرارا بالصّحة العامة مثل الربو 

واألورام الخبيثة.
رفعت البلدية العريضة إىل وزارة الصّحة، مطالبة 

إّياها بـ:
 -  تكليف لجنة من الخرباء للكشف عىل األضرار،  

 -  السعي إللزام مصلحة الكهرباء بإتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بإيقاف الضرر يف املنطقة و»إزالة الغيوم 

من جّونا«  
قرار مدير عام وزارة الصحة رقم ٢٥٤/٢ تاريخ 

١٩٨٨/١١/٥
تأليف لجنة مشرتكة لوضع الدراسات العلمية 

والشروط الكفيلة بدرء تلويث الهواء واملحيط من 
جراء انتشار الهباب املثقل بغاز النرتيك والسوفر 

وغريه من املواد الكيميائية السامة املتحررة من 
محطة كهرباء شمعون

٢٠ آذار ١٩٨٩
توجيه رسالة من وزير الصحة إىل وزارة املوارد 

املائية والكهربائية يطالبها بتكليف املسؤولني يف 
مؤسسة كهرباء لبنان ليعمدوا مع ممثلني من 

وزارة الصحة إىل وضع دفرت شروط تلزيم املصايف 
االلكرتوستاتيكية الالقطة منع الغبار ومصاف 

تحفيزية كيميائية لنزع الكربيت واملواد الضارة..

١٩٩١/٩/١٨
اجتماع يف القصر البلدي يف زوق مكايل بني البلدية، 

نقيب األطباء وعدد من أطباء األمراض الصدرية 
وأمراض األطفال يف كسروان الفتوح: تبنوا خالله 
مضمون التقرير الذي أعدته مجموعة من أطباء 
مستشفى سيدة لبنان جونية والذي يبني ازدياد 

األمراض يف املنطقة. 

٢٠٠٣
رئيس البلدية نهاد نوفل يعلن يأسه من الوعود 

الكاذبة وينشر مقالته يف النهار بعنوان »أيضاً 
وأيضاً من الرب نطلب: من يعالج اضرار معمل 

الزوق؟« وقد ذكر فيها عن الوعود أن يف آب 
١٩٩5، يوم تدشني السوق العتيق يف ذوق مكايل، 
وقف الرئيس إلياس الهراوي خطيباً وقال كلمته 

الشهرية التي انحفرت يف الذاكرة: »يجب أن ينتهي 
هذا املوضوع )أي موضوع املعمل( يف نهاية تشرين 

الثاين، وسوف أحاسب«، ولم يتغري يشء.

٢٠٠٥
اإلنقسام السيايس يف البالد يفرمل إتجاه البلدية إىل 

التحرك الشعبي مخافة تسييس تحركها. ورئاسة 
البلدية تطرح مبادرة قانونية إلنشاء معمل توليد 

كهرباء عىل الغاز يف منطقة حامات.

٢٠٠7
مجلس اإلنماء واإلعمار يطلب من هيئة التشريع 

واإلستشارات يف وزارة العدل إبداء الرأي يف قانونية 
إقرتاح البلدية بيع أمالك معمل الزوق الحراري 

إلنشاء معمل بديل.

٢٠١٤
مؤسسة كهرباء لبنان تباشر بتوسيع معمل الزوق 
بدون موافقة البلدية التي طالبت بإحرتام القانون.

٢٠١٥
املواطنون وقعوا عريضة ورفعوها إىل املجلس 
البلدي مطالبني بنقل معمل الكهرباء بعدما 

اكتشفوا هراء وعود رسمية واهية. 

يتواجـــد عـــدد كبـــر مـــن املناطـــق الصناعيـــة عـــى الشـــاطىء اللبنـــاين، وذلـــك 

إمـــا بمحاذاتـــه مباشـــرة أو عـــى مقربـــة منـــه. ويف كلتـــا الحالتـــن، يؤثـــر هـــذا 

الوجـــود بشـــكل مباشـــر عـــى طـــول الخـــط الســـاحيل. وهـــي تتواجـــد بشـــكل 

مكثـــف خاصـــة عـــى طـــول الســـاحل الشـــمايل.

تحليلالوضعالقائم
المناطقالصناعيةعلىالشاطئاللبناني

تنقسم املناطق الصناعية املوجودة حاليا عىل الشاطئ اللبناين إىل نوعني: 

والهـــري  وشـــكا  واملينـــا  وطرابلـــس  البـــداوي  للشـــاطئ:  املتاخمـــة  املناطـــق 

وســـلعاتا وعمشـــيت والـــزوق وعمـــارة شـــلهوب والـــدورة وبـــرج حمـــود وصيـــدا. 

املتواجـــدة  البحريـــة  الواجهـــة  كامـــل  باســـتثمار  أحيانـــا  املعامـــل  هـــذه  قامـــت 

وروائـــح  وغبـــار  دخـــان  مـــن  الصناعيـــة  مـــن معداتهـــا  التلـــوث  ونشـــر  أمامهـــا، 

وغـــازات. نعطـــي مثـــاأل عـــىل ذلـــك مناطـــق ســـلعاتا، عمشـــيت، الـــذوق، وشـــكا 

حيـــث تعتـــرب الشـــواطئ ملوثـــة. يف حـــني أنـــه يف بعـــض املناطـــق األخـــرى، مثـــل 

أمـــام  عائقـــاً  املعامـــل  تشـــغلها  التـــي  املبـــاين  تشـــكل  حمـــود،  وبـــرج  األوزاعـــي 

الوصـــول إىل شـــاطىء البحـــر كمـــا أنهـــا تشـــوه صـــورة الواجهـــة البحريـــة. مـــن 

جهـــة أخـــرى، لـــم تعـــرف بعـــض املناطـــق كمنطقـــة البـــداوي يف شـــمال طرابلـــس 

حيـــث املســـاحة املخصصـــة للصناعـــات تتعـــدى ٢00 هكتـــار، أي تطـــور صناعـــي 

ملحـــوظ بســـبب األحـــداث األمنيـــة طيلـــة فـــرتة الحـــرب. ومـــا زالـــت هـــذه املناطـــق 

تســـتعمل للزراعـــة حيـــث تنتشـــر فيهـــا زراعـــة الحمضيـــات بشـــكل مكثـــف. مـــن 

هنـــا نـــرى أن تصنيـــف هـــذه املنطقـــة كمنطقـــة صناعيـــة منـــع وصـــول املـــد الســـكني 

إليهـــا.

بحصـــاص  الشـــاطئء:  مـــن  مشـــاهدتها  يمكـــن  والتـــي  القريبـــة  املناطـــق 

هـــده  وصيـــدا.  وســـبلني  والضبيـــة  وغزيـــر  والـــزوق  ابراهيـــم  ونهـــر  والقلمـــون 

املناطـــق مرتاجعـــة نســـبيا عـــن شـــاطىء البحـــر ولكـــن يبقـــى تأثريهـــا قويـــا: بصريـــاً 

ألنهـــا مطلـــة مباشـــرة عـــىل الشـــاطيء وبيئيـــأ ألنهـــا تلـــوث الشـــاطىء بالروائـــح 

والغـــازات والدخـــان والغبـــار املنبعثـــة منهـــا. ويف بعـــض األحيـــان، قـــد تفصـــل 

أو  الحـــال يف صيـــدا  هـــي  الشـــاطئ كمـــا  عـــن  املناطـــق  هـــذه  الســـاحلية  الطـــرق 

يـــؤدي تكاثـــر املنتجعـــات الســـياحية إىل إبعـــاد هـــذه الصناعـــات عـــن الشـــاطئ 

قـــد يتواجـــد عـــىل  كمـــا يف طرابلـــس والبحصـــاص. كمـــا ان بعـــض الصناعـــات 

املجـــاورة للشـــاطئ كمـــا يف غزيـــر والـــزوق وســـبلني. التـــالل  بعـــض 

الوضعالقانوني

هنا يمكننا تقسيم املناطق إىل ثالثة أقسام:

املناطـــق الرســـمية املحـــددة مـــع أنظمـــة معينـــة مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء عـــرب 

أيـــة منطقـــة صناعيـــة  يتـــم تصنيـــف  لـــم  أنـــه  إىل  الذكـــر هنـــا  مراســـيم. ويجـــدر 

بعـــد العـــام ١9٧٥ ممـــا أدى إىل ارتفـــاع أســـعار العقـــارات داخـــل بعـــض املناطـــق 

املوجـــودة.

مناطـــق األمـــر الواقـــع حيـــث تحتـــل املعامـــل أرايض غـــري مصنفـــة صناعيـــة ولكـــن 

تتواجـــد بشـــكل مكثـــف يف مناطـــق معينـــة ممـــا يجعـــل مـــن مجمـــوع هـــذه املعامـــل 

منطقـــة صناعيـــة قائمـــة بحـــد ذاتهـــا. 

املعامل املشتتة إما يف مناطق سياحية أويف مناطق معدة للسكن.

التطورالتدريجيللمناطقالموجودة

يف معظـــم األحـــوال القائمـــة، نـــرى أن انتشـــار املناطـــق الصناعيـــة لـــم يخضـــع 

األرايض  تصنيـــف  يســـبق  املعامـــل  انتشـــار  كان  مـــا  فغالبـــا  مســـبق.  ملخطـــط 

الحرفيـــة  الحـــاالت  بعـــض  أن  نجـــد  مـــن هنـــا،  أراٍض صناعيـــة.  املســـتثمرة إىل 

عـــىل  انتشـــرت بشـــكل عشـــوايئ  قـــد  الكبـــرية منهـــا  الصغـــرية وحتـــى  واملعامـــل 

بـــريوت  الشـــمايل ملدينـــة  املدخـــل  ذلـــك  عـــىل  الشـــواطىء، نعطـــي مثـــاال  طـــول 

الغازيـــة. ويف  صيـــدا  ملدينـــة  الجنوبـــي  واملدخـــل  شـــلهوب  وعمـــارة  كالـــدورة 

يف بعـــض األحـــوال األخـــرى، نالحـــظ ان بعـــض املناطـــق الســـاحلية قـــد صنفـــت 

تحـــرك  لكـــن  مثـــال.  ســـلعاتا  كمنطقـــه  فيهـــا،  املصانـــع  إنتشـــار  قبـــل  صناعيـــة 

الدولـــة جـــاء محـــدوداً إذ قامـــت هـــذه االخـــرية برســـم حـــدود هـــذه املناطـــق دون 

اســـتيعاب  عـــىل  القـــادرة  الطـــرق  األساســـية كشـــبكات  بالتجهيـــزات  االهتمـــام 

تطورهـــا. وقـــد أدت حالـــة الفلتـــان هـــذه إىل نتائـــج خطـــرية كاســـتمالك شـــاطىء 

عـــىل  الصناعيـــة  النفايـــات  رمـــي  أو  شـــخصية  ألغـــراض  واســـتعماله  البحـــر 

الشـــاطئ  مـــن دون أيـــة معالجـــة.

المعالجاتالممكنةوخطةالتحرك
حلـــول  واقـــرتاح  لبنـــان  الصناعيـــة يف  املناطـــق  دراســـة  إلينـــا  الحكومـــة  أوكلـــت 

للمشـــاكل التـــي تواجههـــا. وبعـــد التعمـــق بهـــذا املوضـــوع وجدنـــا أن الحلـــول 

وضـــع  ضـــرورة  نـــرى  لذلـــك  جذريـــا،  املشـــكلة  تحـــل  ال  املوضعيـــة  او  الجزئيـــة 

مخطـــط توجيهـــي عـــام يكـــون عـــىل مســـتوى وطنـــي ينظـــم أوضـــاع كل املناطـــق 

الصناعـــة  لتطـــور  االقتصاديـــة  األهـــداف  االعتبـــار  بعـــني  ويأخـــذ  الصناعيـــة، 

ويحمـــي البيئـــة، كمـــا يشـــكل منطلقـــاً إلتخـــاذ القـــرارات املهمـــة كإلغـــاء املناطـــق 

اخـــرى  مناطـــق  يف  أراٍض  إيجـــاد  عـــرب  وذلـــك  بجوارهـــا  تضـــر  التـــي  الصناعيـــة 

بهـــا.  املســـاس  مـــن دون  الصناعـــات  هـــذه  اســـتيعاب  بإمكانهـــا 

واملناطـــق الصناعيـــة اإلثنتـــان  واألربعـــون املوجـــودة يف لبنـــان، كانـــت موضـــوع 

دراســـة أدت إىل تعديـــالت يف حـــدود هـــذه املناطـــق ونظامهـــا الداخـــل بطريقـــة 

املؤثـــرة  العوامـــل  بعـــني االعتبـــار  الصناعيـــني وتأخـــذ  تلبـــي حاجـــات  مدروســـة 

عىل البيئة والعوامل االجتماعية واالقتصادية. وقد أخذت الخطة العامة 

املعتمـــدة توجهـــني مختلفـــني:

األول تمثـــل يف زيـــادة العـــرض يف بعـــض املناطـــق املالئمـــة وتوســـيعها بطريقـــة ال 

تؤثـــر عـــىل محيطهـــا وخاصـــة عـــىل البيئـــة والســـكن. مثـــال: الشـــويفات وشـــكا. 

الثـــاين، تمثـــل يف تحجيـــم بعـــض املناطـــق عـــىل نحـــو يصـــل إىل إلغائهـــا أحيانـــا، 

إمـــا ملـــا تشـــكله مـــن مخاطـــر عـــىل البيئـــة أو بفعـــل تواجدهـــا يف مناطـــق مكتظـــة 

أو تداخلهـــا مـــع األحيـــاء الســـكنية.

وقـــد يتـــم إلغـــاء بعـــض املناطـــق املصنفـــة التـــي لـــم يتـــم اســـتثمارها بعـــد ألســـباب 

املناطـــق الســـكنية، أو داخـــل  املناطـــق عـــىل مقربـــة مـــن  مختلفـــة. وتقـــع هـــذه 

منطقـــة  ذلـــك  عـــىل  مثـــال  ونعطـــي  البحـــر،  شـــاطىء  عـــىل  أو  وارفـــة  غابـــات 

الدامـــور. 

إجـــراء تعســـفياً،  بشـــكل كامـــل  إلغـــاء منطقـــة  يعتـــرب  الحـــاالت،  بعـــض  ويف 

خاصـــة إذا كانـــت تضـــم معامـــل منتجـــة. لذلـــك يتـــم حصـــر هـــذه املناطـــق بعـــزل 

األرايض غـــري املســـتثمرة وعـــزل املناطـــق املشـــغولة باملجمعـــات الســـكنية عـــن أي 

ضـــرر قـــد ينتـــج عـــن املعامـــل، ويتـــم حصـــر املنطقـــة الصناعيـــة يف أصغـــر مســـاحة 

ممكنـــة دون اإلضـــرار باملعامـــل املوجـــودة وفقـــأ لشـــروط 

يف منتصـــف التســـعينات، وبطلـــب مـــن مجلـــس الـــوزاء ووزارة الصناعـــة، أعـــدت دراســـة رصـــدت 
املناطق الصناعية يف لبنان وتقدمت باقرتاحات خاصة بكل واحدة منها. ويوضح حبيب دبس، 
املهنـــدس واملخطـــط املســـؤول عـــن التصاميـــم والتوجهـــات التنظيميـــة، الســـياق االقتصـــادي لهـــذه 
الدراســـة: »بعـــد الحـــرب االهليـــة، كان ســـعر األرايض املصنفـــة صناعيـــة أغـــى مـــن ســـعر األرايض 
غـــر الصناعيـــة. كان يرتفـــع ســـعرها ل1000$ املـــرت يف منطقـــة الـــدورة، و800$ املـــرت يف املكلـــس، و٥00$ 
املـــرت يف الشـــويفات. فصـــار هنـــاك طلـــب عـــى أن تصبـــح األرايض صناعيـــة بحيـــث تضاعـــف عـــدد 

األرايض الصناعيـــة يف بعـــض املناطـــق.« 

التـــايل هـــو ملخـــص عـــن مقـــال لحبيـــب دبـــس بعنـــوان »نحـــو مخطـــط توجيهـــي لتنظيـــم  النـــص 
املناطـــق الصناعيـــة الســـاحلية«. نشـــر يف كتـــاب »الشـــاطئ اللبنـــاين مـــا هـــو مصـــيه؟ وثائـــق نـــدوة 

اللقـــاء الوطنـــي لحمايـــة الشـــاطئ« نقابـــة املهندســـني يف تاريـــخ ١6 آذار ١٩٩6.

جدولزمني:تحّركاتالسّكانوالبلدّيةفيمواجهةسموممعملالزوقالحراري)منالكتاباألسود(

نحومخططتوجيهيلتنظيـم
المناطقالصناعيةالساحلية
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منطقة صناعية من حول معمل الكهرباء، عىل الساحل، 

تحت األتوسرتاد حيث األرايض الزراعية، وأخرى تجارية وخدماتية 

إلنشاء صاالت السينما واملالهي واملطاعم واملقاهي. ومع تغيري وجهة 

استخدام األرايض الزراعية الساحلية، بدأت عملية شراء العقارات 

واستئجارها، والتي تعود ملكية العديد منها لألديرة واألوقاف١٢. 

يف هذه الفرتة، أي قبل الحرب اللبنانية )١9٧٥-١990(، كان 

معظم سّكان الزوق من أعايل كسروان، مثل مريوبا وحراجل 

وفاريا وكفرذبيان، حيث كانت الزوق مقصدهم يف فصل الشتاء 

من أجل العمل والتعليم. كما أن معظم موظفي شركة الكهرباء 

كانوا من الزوقيني١٣. 

مع بدء الحرب وانهيار العاصمة بريوت، كسب الزوق فرصة 

لتنشيط الحركة التجارية املرتبطة باإلستثمار العقاري، الرتفية، 

والخدمات. وما ساهم يف ذلك هو أن التصميم التوجيهي لعام ١9٧٣ 

كان قد أسس لقيام »الس فيغاس«١٤ عىل أرايض الزوق، وخاصة 

عىل ساحلها.

»السفيغاس«
أخذ عدد سّكان الزوق يتزايد بشكل كبري خالل الحرب. فقد شهدت 

منطقة كسروان أوسع نشاط عمراين يف لبنان إلستقطاب النازحني 

من املعارك يف بريوت والشمال، وبخاصة املسيحيني ١٥. ويشري إحصاء 

١99٥ أن عدد سّكان الزوق وصل إىل ٣0 ألف نسمة موزعني عىل ٤٥00 

شّقة سكنية ١٦. وإىل جانب دور التصميم التوجيهي الذي نّظم هذا 

التوّسع العمراين الهائل، لعب تاريخ املنطقة املرتبطة باملسيحيني 

دور يف هذا االستقطاب. فمن وجهة نظر مسيحية محافظة، يمتئل 

تاريخ منطقة كسروان بالدالالت عىل تهديد الوجود املسيحي بالشرق 

األدىن، ومن أبرزها سقوط »املقاومة املسيحية اللبنانية يف جبل لبنان« 

وتحديداً »قوات املردة« أمام املماليك والحكم العربي عام ١٣0٥، 

الذين استوطنوا الساحل اللبناين بغية صد هجمات الصليبني. ومن 

امللفت أن املفردات والتسميات التي استخدمت للداللة عىل األطراف 

املسيحية املشاركة يف الحرب، يعود أصلها إىل ٧00 سنة ١7. 

ما زالت مفاهيم هذه الهوية، املتمّثلة بأقلية تحافظ عىل 

استقاللية كيانها، تؤّثر عىل الرؤية املستقبلية ملنطقة كسروان 

والزوق. فاليوم، يبدو املعمل الكهربايئ الناشر للسموم، كمنشأة 

حيوية وركيزة إقتصادية بما قد يحققه من اإلكتفاء الذايت 

للمنطقة، ذلك تحّسباً ألي مواجهات مستقبلية محتملة. مع 

العلم أن الخطة الشاملة لرتتيب األرايض اللبنانية كانت قد أوصت 

بتخفيض عدد مواقع إنتاج الطاقة الكهربائية يف لبنان، وبإقفال 

معمل الزوق الذي لم يعد مالئماً بيئياً ١٨.

تزامناً مع التدّفق السكاين خالل الحرب، وقعت عىل الشاطئ 

املمتد من شمال بريوت حتى جنوب طرابلس أكرب اإلعتداءات 

واملخالفات١٩. يف زوق مكايل منتجعان مخالفان حينها، ومنها سمايا 

وسوليمار، إذ يشّكل األخري أبرز املخالفات من حيث مساحته٢٠. وقد 

أسهم تطوير املناطق الرتفيهية عىل الشاطئ يف موازاة التطور العمراين 

يف إحداث التغيري الديمغرايف وإعادة التموضع السيايس. كما أن 

إمكانية تبييض أموال تّجار الحرب من خالل القطاع العقاري، 

والتضّخم الذي أصاب العملة وما حمله من فرص مربحة لشراء 

العقارات بأسعار منخفضة، هو ما أدى لتفاقم هذه الظاهرة. 

فشّكلت هذه املنتجعات بشالياتها الصغرية، مالذاً ألهايل بريوت 

الهاربني من القصف ٢١.

ويف عام ١998، بغية تحرير الشاطئ من املناطق الصناعية لصالح 

املؤسسات السياحية والخدمات، صدر تصميم توجيهي جديد لزوق 

مكايل، مستقل هذه املرة عن زوق مصبح. يف التصميم الجديد، تّم 

تقليص املنطقة الصناعية التي يقع فيها املعمل، وضّمت األرايض إىل 

املنطقة التجارية الخدماتية حيث تنتشر املنتجعات، وما تبقى من 

األرايض الزراعية. 

أّما من ناحية تنظيم املناطق السكنية، فتّم خفض معّدل 

االستثمار أو تغيري شروط استخدام األرايض يف ٤ مناطق سكنية، 

جميعها يف »الزوق الفوقاين« اي عىل التالل البعيدة عن املعمل 

)التفاصيل يف الجدول(. أّما يف »الزوق التحتاين« فقد أبقى التصميم 

الجديد معدل االستثمار املرتفع، الذي تم تحديده يف التصميم 

التوجيهي السابق )لعام ١9٧٣(. تعترب تلك النسب من األعىل مقارنة 

مع نسب استثمار مناطق ساحلية أخرى، بمواصفات جغرافية 

مماثلة. وإذا كانت أحياء املري والخروبة والسنرتال والبستان وصخر 

وغريها، الواقعة يف الزوق التحتاين، األكرث تضرراً من املعمل، فلماذا 

إذاً شّجع املخطط التصميمي الجديد عىل املزيد من البناء يف هذه 

املناطق التي تشّكل خطراً عىل صّحة ومصالح السّكان؟ 

يف مقابلة أجريناها مع رئيس البلدية الحايل الياس بعينو - وهو 

نائب رئيس البلدية السابق )نهاد نوفل( الذي بقي ٥٣ سنة رئيساً 

لبلدية الزوق - يقول: »اإلستثمار بقي نفسه ولكن بالتأكيد لدينا 

مشكلة صحية لألشخاص الذين يسكنون يف الذوق. أصبحت األرايض 

رخيصة بخاصة األقرب اىٕل املعمل بسبب التلوث ولألسف أصبح 

البناء تجارة، ]مني ما أخد أرض عم يستفيد[. نحن يمكن أن نؤكد أن 

أكرب نسبة تلوث وأمراض صدرية موجودة لدينا يف ذوق مكايل. أتينا 

بتقرير خرباء وأتينا بتقرير من مستشفيات املنطقة. «

يبدو أن الزوق التحتاين مرتوك لالستثمارات وتجارة البناء، 

بما أّن العقارات فقدت كثرياً من قيمتها املالية بسبب التلّوث، كّما 

يوّضح رئيس البلدية. إالّ أن البلدية منكبة عىل تنظيم الزوق الفوقاين 

وتكثيف الشروط التي تجعل من مناطقه السكنية مناطق رفاهية 

وسالمة. فكأنما تّم نقل الحلم بالضاحية املالذ إىل أعايل الزوق، 

حيث يسمح فقط ببناء الشقق الكبرية والفيالت. فإذا كان الحلم 

ببيئة هادئة وصحّية يف الخمسينات والستينات متاحا لنسبة أكرب 

من السّكان )مرجع(، بات هذا الحلم مقتصرا اليوم عىل أقلية من 

األغنياء يتم تحقيقه عرب تصاميم توجيهية تقّلص الكثافة السكانية يف 

املناطق األكرث أمناً وصحة، فيما تشّجع عىل البناء والكثافة يف املناطق 

األكرث خطورة عىل حياة الناس.

»مونتيكارلو«
اليوم يقيم يف زوق مكايل حوايل ٣٥ ألف نسمة، منهم ٤000 ناخب فقط!

تعاين أكرثية السّكان من أمراض صدرية، ولكل منهم روايته 

يف التعايش مع املعمل. تقول زينة: »نقلت عالزوق وقت اتزوجت. 

سّكرنا أبواب البالكني والشبابيك، جبنا نشافة وصرنا ننشر 

الغسيالت جّوا«. يف املقابل، تنحو الرؤية املدينية لجعل من الزوق 

»مونتي كارلو« هذه املّرة. فاملنتجعات التي تسلب امللك العام إىل 

تزايد، وتشييد األبراج عىل الساحل هو من أهم خطط البلدية 

لتطوير الزوق. 

تعرّب املخططات التوجيهية لبلدية زوق مكايل عن توجهني، قد 

يبدوان متناقضني يف الوهلة األوىل: األّول حماية الرتاث واملحافظة 

عىل الصناعات التقليدية، والثاين مبني عىل رؤية إقتصادية أساسها 

الخدمات واإلستثمار العقاري. إالّ أن الرؤيتني عىل إنسجام وتكامل 

يف تهميش اإلقتصاد املحّل املنتج الذي تمّيزت به املنطقة، ويف تحويل 

مواردها الطبيعية وتراثها إىل سلعة، يستهلكها السّواح واملتمّولون 

وال يستفيد منها سّكانها. وإن كان هذا التوّجه شبيها بالتوجه العام 

يف العديد من املدن والبلدات اللبنانية، إال أنه رشح يف زوق مكايل عن 

تهميش مضاعف. فضمن هذه الرؤية املتلّهفة التي ترسمها البلدية 

بعيداً عن السّكان، ال مكان لتنظيم مديني يرى مشاكل الناس 

الحقيقية ويردع عنهم خطر املوت.

خريطةالتصميمالتوجيهيلزوقمكايل1998
التغّيات ما بني التصميم 

التوجيهي لزوق مكايل 
الصادر عام ١٩٧٣ وعام ١٩٩٨:   

الشروط الجديدة ألربع 
مناطق مخصصة للسكن 

يف الزوق الفوقاين:
يف هذه املناطق تم منع إنشاء 

أو استثمار أي مؤسسة صناعية 
من أي فئة كانت وعدم السماح 

بإنشاء واستثمار محطات البنزين 
واملحروقات، فيما سمح التصميم 

التوجيهي األّول باملؤسسات 
»املصّنفة من الفئة الثالثة غري 
املزعجة أو املضّرة، ومحطات 

توزيع املحروقات السائلة، وغسيل 
وتشحيم السيارات فئة أوىل، 

ومحالت الكوي والتنظيف عىل البخار.«  
وحدد التصميم الجديد شروطا أخرى يف كيفية استخدام األرايض بني منطقة وأخرى عىل الشكل اآليت:

B4 - 1 / B4 - 2
منطقة السوق القديم:

بمراقبة من البلدية يسمح فيها بإنشاء املطاعم واملالهي واملقاهي واملحالت التجارية والحرف اليدوية 
لصناعة النول والحياكة اليدوية والحرف العائدة للرتاث اللبناين التي تحددها البلدية.

عىل البناء أن يكون ذا طابع ترايث وأثري.
تّم خفض عامل االستثمار عىل الشكل التايل:

١٩7٣١٩٩٨

B4

منطقة سكنية

B4-1

السوق القديم

%40استثمار سطحي%50استثمار سطحي

0.8استثمار عام1.5استثمار عام

B4-2

منطقة سكنية

%40استثمار سطحي

1.2استثمار عام

C3-1
أعىل منطقة يف الزوق، قريبة من بكريك:

مخصصة للسكن فقط ولبعض املحالت التجارية التي توافق عليها البلدية.
الحد األدىن ملساحة الوحدة السكنية املسموح بة ٢٠٠م٢.

سقف الطابق األخري يجب أن يكون مغطى بالقرميد األحمر.
يجب أن تبنى أو تلبس الواجهات بالحجر الطبيعي.. وتزين الواجهات بأحواض زرع..

١٩7٣١٩٩٨

C3

منطقة إمتداد أوىل

C3-1

منطقة خاصة

%50استثمار سطحي%50استثمار سطحي

1.5استثمار عام1.5استثمار عام

E2-1
أعايل الزوق - حرج الصنوبر:

مخصصة للسكن فقط دون سواها.
وهو سكن إفرادي، اي فيالت ويجب أن يحتوي املبنى املستقل فيها عىل مسكن واحد فقط ويمنع 

قطع أشجار الصنوبر.

E2

منطقة إمتداد ثالثة

E2-1

منطقة حماية

%5استثمار سطحي%30استثمار سطحي

0.1استثمار عام0.6استثمار عام

املناطق السكنية القريبة من املعمل:

B3
بقي عامل االستثمار املرتفع عىل ما هو عليه يف التصميم الجديد.   

املناطق الصناعية والتجارية/السياحية :   

B3-1
باإلضافة إىل منع الصناعات واملحالّت يف املناطق السكنية األربع كما أشرنا أعاله، تّم تقليص 
املنطقة الصناعية التي يقع فيها املعمل وضّمها إىل املنطقة التي تنتشر فيها املنتجعات، وما 
تبقى من األرايض الزراعية، بغية تحرير الشط من شروط املناطق الصناعية لصالح السياحة 

والخدمات.

B3

منطقة إمتداد ثالثة

B3-1

منطقة حماية

%50استثمار سطحي%50استثمار سطحي

2استثمار عام1.65استثمار عام
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١٩ كانون الثاين ١٩٥٦
دّشن رئيس الجمهورية كميل شمعون محطة 

الزوق كـــ »محطة توليد الكهرباء عىل البخار« 
* ُمنحت إدارة مصلحة املكهرباء وساماً وطنياً 

إلنجازها املحطة الغازية بسرعة 

١٩٨٣
بث دّخان كربيتي كثري وسميك من موّلدات الفيول 

سبب أضرارا للمزروعات حول املعمل يف وطى نهر 
الكلب.

يف عهد الرئيس أمني جمّيل: دعاوى ضد الشركة 
لرفع الضرر عن املزروعات، أّدت إىل دفع التعويضات 

للمزارعني املتضررين واستبدال داخونني قصريين 
بعامودين أطول من مستوى البنايات التي شّيدت يف 

محيط الشركة * تكبري املحطة من 5٠ إىل ١٠٠٠ ميغاوات 
وتوسيع مداخنها وخّزاناتها * معارضة إتحاد بلديات 
كسروان كل تكبري أو توسيع يف محطة الذوق واعتبار 

ذلك مخالفا لقانون البلديات اذ يتم دون الحصول 
عىل رخص أو موافقة من البلدية ومخالفا للقواعد 

املفروضة يف إنشاء املحالت املصّنفة.
ردود فعل املسؤولني:

وزير السياحة: وعد بمالحقة تنفيذ مطالب اإلتحاد 
»تجاوباً مع رغبة األهايل يف املحافظة عىل البيئة 

وجمال املواقع الطبيعية السياحية يف منطقة 
الفتوح كسروان«

وزير الصّحة: »..بما أن تشغيل املحطة أو توسيعها 
للحصول عىل التيار الكهربايئ الالزم إلنارة املنطقة 

واملناطق املجاورة سيؤدي إىل استمرار تصاعد الدخان 
يف الوقت الحاضر وربما لزيادته عند التوسيع، 

نرى أن ذلك شر ال بد منه يمكن تالفيه يف املستقبل 
عندما تعود البالد اىل حالتها الطبيعية..«

١٩٨٤
اعرتاض أهايل حارة املري وحّي الخروبة يف زوق 

مكايل عىل انقطاع التيار الكهربايئ بفعل األعطال 
واإلهمال والضغط االستهاليك عىل الخط يف 

منطقة حصل فيها ازدياد سكني كثيف ولم تجدد 
كابالتها منذ أكرث من ٤٠ سنة، فيما يتم تغذية 
»أبنية غري مسكونة يف بكريك وحريصا ال ليشء 

إال إلنارة واجهاتها وشرفاتها وبلكوناتها وحدائقها 
»بالربجكتورات، كما ضخ املياه يف وادي حنتوش 

البعيد« وطالبوا بإصالح األعطال وتقوية الخطوط 
وحصر التغذية بالجوار املسموح به فنّياً.

١٩٨٨
توقيع عريضة / شكوى من قبل أهايل الذوق 

موّجهة إىل رئيس البلدية تطالبها بالعمل يف سبيل 
تركيب واق للدواخني وذلك إثر إنتشار الرذاذ 

األسود يف الهواء بعد تطويل الدواخني، وتوزّعها 
يف جميع أنحاء البلدة بحكم موقعها الطبيعي 

عىل تلة، والذي يسبب أضرارا مادية يف أثاث املنازل 
املواجهة للشركة وأضرارا بالصّحة العامة مثل الربو 

واألورام الخبيثة.
رفعت البلدية العريضة إىل وزارة الصّحة، مطالبة 

إّياها بـ:
 -  تكليف لجنة من الخرباء للكشف عىل األضرار،  

 -  السعي إللزام مصلحة الكهرباء بإتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بإيقاف الضرر يف املنطقة و»إزالة الغيوم 

من جّونا«  
قرار مدير عام وزارة الصحة رقم ٢٥٤/٢ تاريخ 

١٩٨٨/١١/٥
تأليف لجنة مشرتكة لوضع الدراسات العلمية 

والشروط الكفيلة بدرء تلويث الهواء واملحيط من 
جراء انتشار الهباب املثقل بغاز النرتيك والسوفر 

وغريه من املواد الكيميائية السامة املتحررة من 
محطة كهرباء شمعون

٢٠ آذار ١٩٨٩
توجيه رسالة من وزير الصحة إىل وزارة املوارد 

املائية والكهربائية يطالبها بتكليف املسؤولني يف 
مؤسسة كهرباء لبنان ليعمدوا مع ممثلني من 

وزارة الصحة إىل وضع دفرت شروط تلزيم املصايف 
االلكرتوستاتيكية الالقطة منع الغبار ومصاف 

تحفيزية كيميائية لنزع الكربيت واملواد الضارة..

١٩٩١/٩/١٨
اجتماع يف القصر البلدي يف زوق مكايل بني البلدية، 

نقيب األطباء وعدد من أطباء األمراض الصدرية 
وأمراض األطفال يف كسروان الفتوح: تبنوا خالله 
مضمون التقرير الذي أعدته مجموعة من أطباء 
مستشفى سيدة لبنان جونية والذي يبني ازدياد 

األمراض يف املنطقة. 

٢٠٠٣
رئيس البلدية نهاد نوفل يعلن يأسه من الوعود 

الكاذبة وينشر مقالته يف النهار بعنوان »أيضاً 
وأيضاً من الرب نطلب: من يعالج اضرار معمل 

الزوق؟« وقد ذكر فيها عن الوعود أن يف آب 
١٩٩5، يوم تدشني السوق العتيق يف ذوق مكايل، 
وقف الرئيس إلياس الهراوي خطيباً وقال كلمته 

الشهرية التي انحفرت يف الذاكرة: »يجب أن ينتهي 
هذا املوضوع )أي موضوع املعمل( يف نهاية تشرين 

الثاين، وسوف أحاسب«، ولم يتغري يشء.

٢٠٠٥
اإلنقسام السيايس يف البالد يفرمل إتجاه البلدية إىل 

التحرك الشعبي مخافة تسييس تحركها. ورئاسة 
البلدية تطرح مبادرة قانونية إلنشاء معمل توليد 

كهرباء عىل الغاز يف منطقة حامات.

٢٠٠7
مجلس اإلنماء واإلعمار يطلب من هيئة التشريع 

واإلستشارات يف وزارة العدل إبداء الرأي يف قانونية 
إقرتاح البلدية بيع أمالك معمل الزوق الحراري 

إلنشاء معمل بديل.

٢٠١٤
مؤسسة كهرباء لبنان تباشر بتوسيع معمل الزوق 
بدون موافقة البلدية التي طالبت بإحرتام القانون.

٢٠١٥
املواطنون وقعوا عريضة ورفعوها إىل املجلس 
البلدي مطالبني بنقل معمل الكهرباء بعدما 

اكتشفوا هراء وعود رسمية واهية. 

يتواجـــد عـــدد كبـــر مـــن املناطـــق الصناعيـــة عـــى الشـــاطىء اللبنـــاين، وذلـــك 

إمـــا بمحاذاتـــه مباشـــرة أو عـــى مقربـــة منـــه. ويف كلتـــا الحالتـــن، يؤثـــر هـــذا 

الوجـــود بشـــكل مباشـــر عـــى طـــول الخـــط الســـاحيل. وهـــي تتواجـــد بشـــكل 

مكثـــف خاصـــة عـــى طـــول الســـاحل الشـــمايل.

تحليلالوضعالقائم
المناطقالصناعيةعلىالشاطئاللبناني

تنقسم املناطق الصناعية املوجودة حاليا عىل الشاطئ اللبناين إىل نوعني: 

والهـــري  وشـــكا  واملينـــا  وطرابلـــس  البـــداوي  للشـــاطئ:  املتاخمـــة  املناطـــق 

وســـلعاتا وعمشـــيت والـــزوق وعمـــارة شـــلهوب والـــدورة وبـــرج حمـــود وصيـــدا. 

املتواجـــدة  البحريـــة  الواجهـــة  كامـــل  باســـتثمار  أحيانـــا  املعامـــل  هـــذه  قامـــت 

وروائـــح  وغبـــار  دخـــان  مـــن  الصناعيـــة  مـــن معداتهـــا  التلـــوث  ونشـــر  أمامهـــا، 

وغـــازات. نعطـــي مثـــاأل عـــىل ذلـــك مناطـــق ســـلعاتا، عمشـــيت، الـــذوق، وشـــكا 

حيـــث تعتـــرب الشـــواطئ ملوثـــة. يف حـــني أنـــه يف بعـــض املناطـــق األخـــرى، مثـــل 

أمـــام  عائقـــاً  املعامـــل  تشـــغلها  التـــي  املبـــاين  تشـــكل  حمـــود،  وبـــرج  األوزاعـــي 

الوصـــول إىل شـــاطىء البحـــر كمـــا أنهـــا تشـــوه صـــورة الواجهـــة البحريـــة. مـــن 

جهـــة أخـــرى، لـــم تعـــرف بعـــض املناطـــق كمنطقـــة البـــداوي يف شـــمال طرابلـــس 

حيـــث املســـاحة املخصصـــة للصناعـــات تتعـــدى ٢00 هكتـــار، أي تطـــور صناعـــي 

ملحـــوظ بســـبب األحـــداث األمنيـــة طيلـــة فـــرتة الحـــرب. ومـــا زالـــت هـــذه املناطـــق 

تســـتعمل للزراعـــة حيـــث تنتشـــر فيهـــا زراعـــة الحمضيـــات بشـــكل مكثـــف. مـــن 

هنـــا نـــرى أن تصنيـــف هـــذه املنطقـــة كمنطقـــة صناعيـــة منـــع وصـــول املـــد الســـكني 

إليهـــا.

بحصـــاص  الشـــاطئء:  مـــن  مشـــاهدتها  يمكـــن  والتـــي  القريبـــة  املناطـــق 

هـــده  وصيـــدا.  وســـبلني  والضبيـــة  وغزيـــر  والـــزوق  ابراهيـــم  ونهـــر  والقلمـــون 

املناطـــق مرتاجعـــة نســـبيا عـــن شـــاطىء البحـــر ولكـــن يبقـــى تأثريهـــا قويـــا: بصريـــاً 

ألنهـــا مطلـــة مباشـــرة عـــىل الشـــاطيء وبيئيـــأ ألنهـــا تلـــوث الشـــاطىء بالروائـــح 

والغـــازات والدخـــان والغبـــار املنبعثـــة منهـــا. ويف بعـــض األحيـــان، قـــد تفصـــل 

أو  الحـــال يف صيـــدا  هـــي  الشـــاطئ كمـــا  عـــن  املناطـــق  هـــذه  الســـاحلية  الطـــرق 

يـــؤدي تكاثـــر املنتجعـــات الســـياحية إىل إبعـــاد هـــذه الصناعـــات عـــن الشـــاطئ 

قـــد يتواجـــد عـــىل  كمـــا يف طرابلـــس والبحصـــاص. كمـــا ان بعـــض الصناعـــات 

املجـــاورة للشـــاطئ كمـــا يف غزيـــر والـــزوق وســـبلني. التـــالل  بعـــض 

الوضعالقانوني

هنا يمكننا تقسيم املناطق إىل ثالثة أقسام:

املناطـــق الرســـمية املحـــددة مـــع أنظمـــة معينـــة مـــن قبـــل مجلـــس الـــوزراء عـــرب 

أيـــة منطقـــة صناعيـــة  يتـــم تصنيـــف  لـــم  أنـــه  إىل  الذكـــر هنـــا  مراســـيم. ويجـــدر 

بعـــد العـــام ١9٧٥ ممـــا أدى إىل ارتفـــاع أســـعار العقـــارات داخـــل بعـــض املناطـــق 

املوجـــودة.

مناطـــق األمـــر الواقـــع حيـــث تحتـــل املعامـــل أرايض غـــري مصنفـــة صناعيـــة ولكـــن 

تتواجـــد بشـــكل مكثـــف يف مناطـــق معينـــة ممـــا يجعـــل مـــن مجمـــوع هـــذه املعامـــل 

منطقـــة صناعيـــة قائمـــة بحـــد ذاتهـــا. 

املعامل املشتتة إما يف مناطق سياحية أويف مناطق معدة للسكن.

التطورالتدريجيللمناطقالموجودة

يف معظـــم األحـــوال القائمـــة، نـــرى أن انتشـــار املناطـــق الصناعيـــة لـــم يخضـــع 

األرايض  تصنيـــف  يســـبق  املعامـــل  انتشـــار  كان  مـــا  فغالبـــا  مســـبق.  ملخطـــط 

الحرفيـــة  الحـــاالت  بعـــض  أن  نجـــد  مـــن هنـــا،  أراٍض صناعيـــة.  املســـتثمرة إىل 

عـــىل  انتشـــرت بشـــكل عشـــوايئ  قـــد  الكبـــرية منهـــا  الصغـــرية وحتـــى  واملعامـــل 

بـــريوت  الشـــمايل ملدينـــة  املدخـــل  ذلـــك  عـــىل  الشـــواطىء، نعطـــي مثـــاال  طـــول 

الغازيـــة. ويف  صيـــدا  ملدينـــة  الجنوبـــي  واملدخـــل  شـــلهوب  وعمـــارة  كالـــدورة 

يف بعـــض األحـــوال األخـــرى، نالحـــظ ان بعـــض املناطـــق الســـاحلية قـــد صنفـــت 

تحـــرك  لكـــن  مثـــال.  ســـلعاتا  كمنطقـــه  فيهـــا،  املصانـــع  إنتشـــار  قبـــل  صناعيـــة 

الدولـــة جـــاء محـــدوداً إذ قامـــت هـــذه االخـــرية برســـم حـــدود هـــذه املناطـــق دون 

اســـتيعاب  عـــىل  القـــادرة  الطـــرق  األساســـية كشـــبكات  بالتجهيـــزات  االهتمـــام 

تطورهـــا. وقـــد أدت حالـــة الفلتـــان هـــذه إىل نتائـــج خطـــرية كاســـتمالك شـــاطىء 

عـــىل  الصناعيـــة  النفايـــات  رمـــي  أو  شـــخصية  ألغـــراض  واســـتعماله  البحـــر 

الشـــاطئ  مـــن دون أيـــة معالجـــة.

المعالجاتالممكنةوخطةالتحرك
حلـــول  واقـــرتاح  لبنـــان  الصناعيـــة يف  املناطـــق  دراســـة  إلينـــا  الحكومـــة  أوكلـــت 

للمشـــاكل التـــي تواجههـــا. وبعـــد التعمـــق بهـــذا املوضـــوع وجدنـــا أن الحلـــول 

وضـــع  ضـــرورة  نـــرى  لذلـــك  جذريـــا،  املشـــكلة  تحـــل  ال  املوضعيـــة  او  الجزئيـــة 

مخطـــط توجيهـــي عـــام يكـــون عـــىل مســـتوى وطنـــي ينظـــم أوضـــاع كل املناطـــق 

الصناعـــة  لتطـــور  االقتصاديـــة  األهـــداف  االعتبـــار  بعـــني  ويأخـــذ  الصناعيـــة، 

ويحمـــي البيئـــة، كمـــا يشـــكل منطلقـــاً إلتخـــاذ القـــرارات املهمـــة كإلغـــاء املناطـــق 

اخـــرى  مناطـــق  يف  أراٍض  إيجـــاد  عـــرب  وذلـــك  بجوارهـــا  تضـــر  التـــي  الصناعيـــة 

بهـــا.  املســـاس  مـــن دون  الصناعـــات  هـــذه  اســـتيعاب  بإمكانهـــا 

واملناطـــق الصناعيـــة اإلثنتـــان  واألربعـــون املوجـــودة يف لبنـــان، كانـــت موضـــوع 

دراســـة أدت إىل تعديـــالت يف حـــدود هـــذه املناطـــق ونظامهـــا الداخـــل بطريقـــة 

املؤثـــرة  العوامـــل  بعـــني االعتبـــار  الصناعيـــني وتأخـــذ  تلبـــي حاجـــات  مدروســـة 

عىل البيئة والعوامل االجتماعية واالقتصادية. وقد أخذت الخطة العامة 

املعتمـــدة توجهـــني مختلفـــني:

األول تمثـــل يف زيـــادة العـــرض يف بعـــض املناطـــق املالئمـــة وتوســـيعها بطريقـــة ال 

تؤثـــر عـــىل محيطهـــا وخاصـــة عـــىل البيئـــة والســـكن. مثـــال: الشـــويفات وشـــكا. 

الثـــاين، تمثـــل يف تحجيـــم بعـــض املناطـــق عـــىل نحـــو يصـــل إىل إلغائهـــا أحيانـــا، 

إمـــا ملـــا تشـــكله مـــن مخاطـــر عـــىل البيئـــة أو بفعـــل تواجدهـــا يف مناطـــق مكتظـــة 

أو تداخلهـــا مـــع األحيـــاء الســـكنية.

وقـــد يتـــم إلغـــاء بعـــض املناطـــق املصنفـــة التـــي لـــم يتـــم اســـتثمارها بعـــد ألســـباب 

املناطـــق الســـكنية، أو داخـــل  املناطـــق عـــىل مقربـــة مـــن  مختلفـــة. وتقـــع هـــذه 

منطقـــة  ذلـــك  عـــىل  مثـــال  ونعطـــي  البحـــر،  شـــاطىء  عـــىل  أو  وارفـــة  غابـــات 

الدامـــور. 

إجـــراء تعســـفياً،  بشـــكل كامـــل  إلغـــاء منطقـــة  يعتـــرب  الحـــاالت،  بعـــض  ويف 

خاصـــة إذا كانـــت تضـــم معامـــل منتجـــة. لذلـــك يتـــم حصـــر هـــذه املناطـــق بعـــزل 

األرايض غـــري املســـتثمرة وعـــزل املناطـــق املشـــغولة باملجمعـــات الســـكنية عـــن أي 

ضـــرر قـــد ينتـــج عـــن املعامـــل، ويتـــم حصـــر املنطقـــة الصناعيـــة يف أصغـــر مســـاحة 

ممكنـــة دون اإلضـــرار باملعامـــل املوجـــودة وفقـــأ لشـــروط 

يف منتصـــف التســـعينات، وبطلـــب مـــن مجلـــس الـــوزاء ووزارة الصناعـــة، أعـــدت دراســـة رصـــدت 
املناطق الصناعية يف لبنان وتقدمت باقرتاحات خاصة بكل واحدة منها. ويوضح حبيب دبس، 
املهنـــدس واملخطـــط املســـؤول عـــن التصاميـــم والتوجهـــات التنظيميـــة، الســـياق االقتصـــادي لهـــذه 
الدراســـة: »بعـــد الحـــرب االهليـــة، كان ســـعر األرايض املصنفـــة صناعيـــة أغـــى مـــن ســـعر األرايض 
غـــر الصناعيـــة. كان يرتفـــع ســـعرها ل1000$ املـــرت يف منطقـــة الـــدورة، و800$ املـــرت يف املكلـــس، و٥00$ 
املـــرت يف الشـــويفات. فصـــار هنـــاك طلـــب عـــى أن تصبـــح األرايض صناعيـــة بحيـــث تضاعـــف عـــدد 

األرايض الصناعيـــة يف بعـــض املناطـــق.« 

التـــايل هـــو ملخـــص عـــن مقـــال لحبيـــب دبـــس بعنـــوان »نحـــو مخطـــط توجيهـــي لتنظيـــم  النـــص 
املناطـــق الصناعيـــة الســـاحلية«. نشـــر يف كتـــاب »الشـــاطئ اللبنـــاين مـــا هـــو مصـــيه؟ وثائـــق نـــدوة 

اللقـــاء الوطنـــي لحمايـــة الشـــاطئ« نقابـــة املهندســـني يف تاريـــخ ١6 آذار ١٩٩6.

جدولزمني:تحّركاتالسّكانوالبلدّيةفيمواجهةسموممعملالزوقالحراري)منالكتاباألسود(

نحومخططتوجيهيلتنظيـم
المناطقالصناعيةالساحلية
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تقع بلدة شكا عى شاطئ لبنان الشمايل، وتحدها بلدة أنفه 

شماال، والهري جنوبا. تميزت بيئة شكا تاريخيا باألنهر وينابيع 

املياه الحلوة التحت-بحرية، وبمورفولوجية منحدراتها الصخرية 

وشاطئها الرميل، فكانت تعرف باسم »وجه الحجر« منذ العصر 

البيزنطي ٢. أما اليوم، فقد اجتاحت املنتجعات والصناعات 

شاطئها، والتهمت الكسارات واملقالع أجرافها وأحراجها. وال 

زال لهذه النشاطات الصناعية تأثر مباشر عى البيئة يف شكا 

عى مختلف أشكالها، منها الهواء واملياه والرتبة والسكان. كيف 

أصبحت شكا »أكرث مدينة تلوثا يف قضاء البرتون«٣؟ 

 يف ١9٧٢، صدر التصميم التوجيهي العام للشواطئ الشمالية 

باملرسوم ٣٣٦٢. لحظ املخطط وجود معملني للرتابة٤، تم إنشاؤهما 

قبل صدور املرسوم: الرتابة الوطنية )السبع(٥، وهي تقع عقاريا 

يف شكا، والرتابة اللبنانية\هولسيم ٦، وهي تقع عقاريا يف الهري. 

كما حدد مناطق صناعية يف شكا )٢( ويف بلدات الهري )٣( وأنفه 

)١( املجاورة. نالحظ عددا من اإلشكاليات يف هذا التصميم، أهمها 

تموضع معمل السبع واملقالع عىل مقربة بل أحيانا بتالصق تام مع 

مناطق سكنية، ال سّيما يف الهري. كما أن تم تطوير هذا التصميم 

عىل مقياس مناطقي أو إقليمي )الشواطئ الشمالية(، أي أنه نظم 

املقاطع الساحلية ضمن بلدات عدة )ومنها غري املنظمة(، من دون 

أن ينظم باقي أنحاء البلدة أو أن يوجه العمران بعالقته مع املناطق 

االرتفاقية التي يستحدثها. هذه املالحظات تدل عىل خلل يف هذا 

التصميم التوجيهي األول والجزيئ، ما سمح لصناعات مضرة أن 

تتمركز بالقرب من موارد طبيعية ومن مناطق سكنية دون الحد من 

السكن والعمران ومعالجة عالقته بالصناعة. )خريطة ٢(

بحسب بيار أبي شاهني7، بدأ التحرك ضد معامل الرتابة يف 

أول التسعينات. يف تلك الفرتة، تكاثرت حاالت الربو واملشاكل 

التنفسية يف املناطق السكنية املجاورة للمعامل واملقالع، وبدأت 

جودة الهواء، واملياه، والرتبة، وصحة السكان بشكل عام تتدهور٨. 

ويروي أبي شاهني كيف كانت شركات املعامل تمنع االعرتاض 

عليها، كما أنها هددت عددا من الناشطني املعرتضني عىل طريقة 

عملها يف تلك الفرتة. نظرا لهذا الوضع، حاول أبي شاهني إنشاء 

لجنة لحماية البيئة يف شكا، لكنه، وبعد أكرث من ٣ محاوالت، لم 

يتمكن من تسجيلها. بالرغم عن ذلك، بدأ يتنظم بعض السكان 

بشكل غري رسمي ضد التعديات البيئية العديدة. يف ١99٤، بدأ 

التفاوض ما بني اللجنة لحماية البيئة والشركات الصناعية من 

خالل بروتوكول تم تطويره عىل شكل جدول عمل يتجدد كل ٣ 

سنوات. لكن ليس هناك أي إثبات عىل ما إذا كانت هذه التدابري 

ساهمت بتخفيض  التلوث. وبعد عدد من املحاوالت لتغيري الواقع 

البيئي يف بلدتهم، يغادر عدد من سكان شكا منازلهم املتواجدة يف 

محيط مصنع شركة السبع ٩. ولم يقتصر تأثري املصانع ومقالعها 

عىل سكان شكا ١٠، بل امتد إىل الكورة وكفرحزير حيث نظم السكان 

عددا من الوقفات االحتجاجية ضد املصانع ومقالعها ١١.

يف الواقع، صناعة االسمنت تعتمد عىل املقالع التي لها أثر 

سلبي عىل املياه الجوفية وتنتج نسبة غبار مرتفعة. كما تساهم 

الشاحنات الناقلة للمواد األولية ١٢ برفع نسبة تلوث الجو. ويوضح 

جورج عينايت، وهو رئيس جمعية »بالدي خضرا« ١٣، أن هذه 

املقالع تقع بالقرب من مناطق سكنية يف كفرحزير، وأنها حلت 

مكان شالالت وينابيع واقتلعت عددا هائال من شجر الزيتون 

والتني وكروم العنب، ودمرت تاليا التوازن البيئي. ويضيف أن 

إنشاء املقالع يشرتط أن يعاد تأهيل الجبل بالزراعة، وهو أمر ال 

يحدث إال شكليا. لذا االسمنت يف لبنان هو األقل كلفة ألنه مخالف 

بيئيا، واألغىل ثمنا من جراء احتكار ٣ شركات لسوق االسمنت يف 

لبنان، ٢ منها يف شكا ١٤. هذا الوضع االقتصادي حول انتاج وتجارة 

االسمنت يجعل الشركات الصناعية يف موقع سلطة يوليها دورا 

كبريا يف تحديد مسار شكا البيئي والصحي حتى اليوم.

يف منتصف التسعينات، وبطلب من مجلس الوزاء ووزارة 

الصناعة، أعدت دراسة رصدت املناطق الصناعية يف لبنان وتقدمت 

باقرتاحات خاصة بكل واحدة منها. يف حال شكا وأنفه، حاول اقرتاح 

املعماري واملخطط حبيب دبس أن يوّحد النشاطات الصناعية املبعرثة 

)الرسمية وغري الرسمية منها(، فوسع املنطقة الصناعية لتضمها. 

كما أنه أدرج معايري تنظيمية تفرق ما بني النشاطات الصناعية 

املختلفة ١٥ )ونسب تأثريها البيئي( وعالقتها مع موضعها، وكيفية 

التعامل مع كل واحدة منها من منطلق التنظيم املدين.  )خريطة ٣(

ويف ١99٧، يف ظل إدارة القائم مقام، وبمبادرة من املديرية 

العامة للتنظيم املدين، صدر املرسوم 80١0 بناء عىل اقرتاح دبس 

للمنطقة الصناعية يف شكا وأنفه. وعىل الرغم من أن هذا التصميم 

جزيئ مثل التصميم السابق، لكنه يستبق عملية االمتداد العمراين 

بحيث أنه يتضمن مناطق انتقالية ١٦ تضمن تجانسا ما بني الصناعة 

وسائر االستخدامات الحالية واملتوقعة يف البلدة.

بعد عامني من صدور املخطط التوجيهي، أقيمت انتخابات 

بلدية يف ١998 ألول مرة منذ ٣0 عاما ١7 وأعيد انتخاب رئيس البلدية 

فرجالله كفوري ٤ مرات متتالية، بحيث ال يزال يرتأس املجلس 

البلدي حتى اليوم. يف كتيب عن سريته الذاتية ١٨، يتوضح مدى 

نفوذه وعالقته بالشركات الصناعية ١٩ وانخراطه الخاص عرب 

السنوات يف مجال الصناعة ٢٠. هذه املعلومات تثري بعض التساؤالت 

حول تضارب املصالح لديه وقدرته عىل املوضوعية والتجرد حيال 

قضية املعامل يف شكا، وقدرته عىل تمثيل املصلحة العامة )بما 

فيها حماية البيئة وسالمة السكان( يف وجه الشركات الصناعية 

الكبرية.

بالرغم من تكاثر حاالت الربو وسرطان الرئة وغريها من 

األمراض التنفسية عرب السنوات، لم يتمكن سكان شكا من 

إثبات دور املعامل يف ازدياد هذه الحاالت بشكل نهايئ. وبالفعل، 

إضافة إىل ضرر املعامل واملقالع، التلوث يف شكا ينتج عن مصادر 

متعددة، منها الشاحنات والصناعات املعتمدة عىل املحروقات 

والكسارات واملقالع والصناعات يف البلدات املجاورة.  يف بداية القرن 

الحايل، بدأت الدراسات عن الصناعة يف شكا ومحيطها تتكاثر 

وتشكل دعما لقضية تدهور البيئة والسالمة العامة يف شكا ٢١. لكن 

بحسب املستشارة البيئية فيفي كالب، فإن وزارة البيئة لم تكن قد 

قامت بأي تقييم لنسبة التلوث البيئي يف شكا يف ٢00٣ ٢٢.

بني ٢00٢ و٢00٧، بدأت مفاوضات ما بني املجلس األعىل للتنظيم 

املدين، شركة السبع وبلدية شكا، وكان موضوعها إجراء تعديالت 

عىل التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية يف شكا ومحيطها. 

وقد تركزت  املفاوضات عىل تعديل تصنيف عقار تمتلكه الشركة، 

عىل نحو يسمح بالرتخيص لبناء مستودع حيث يتم تخزين مادة 

فحمية مضرة )برتوكوك( يف الهواء الطلق، مما كان يسبب 

تطايرها. بعد عقد عدد من الجلسات عربت خاللها بلدية شكا 

عن رفضها للمشروع ٢٣ رغم وعود ممثل الشركة باتباع معايري 

ومنهجيات تتبع يف بريطانيا يف حال إقراره، صدر يف ٢00٧ تصميم 

التوجيهي جديد للمنطقة الصناعية يف شكا ومحيطها بموجب 

املرسوم ٧١٦\٢00٧. وبالرغم من إشراك املهندس املمثل للبلدية ٢٤، 

نلحظ أن هناك خلال يف أنواع املناطق االرتفاقية بحيث أنها ال تتبع 

معايري واضحة لكيفية دمجها للسكن مع الصناعة. إضافة إىل 

ذلك، وّسع املرسوم املنطقة الصناعية، ومّد التصنيف الصناعي 

»O« ٢٥ من األتوسرتاد إىل الشاطئ. فتحول املشهد الذي كان قد 

رسم أسسه التصميم السابق من مشهد مقّيد، متنوع التكوين 

واالستثمار واالشغاالت والفئات الصناعية، يتفاعل مع معطيات 

محيطه، إىل مشهد منفلش ومتماثل ال عالقة له بالظروف عىل 

األرض.  )خريطة ٤(

بحسب أنطوان أبي شاهني، وهو نائب رئيس بلدية شكا 

الحايل، تم قبول طلب البلدية املقدم يف ٢0١٣ بتعديل التصميم 

التوجيهي للمنطقة الصناعية، وذلك بموجب مرسوم صدر يف 

٢0١٦.  يروي بيار أبي شاهني عالقة السكان بهذا التعديل: »أخذت 

البلدية قرارا بزيادة عامل اإلستثمار بطلب من الشركات، دون 

إعالم السكان، لكن تسرب خرب اجتماع املجلس األعىل للتوقيع 

عىل هذا املرسوم. ذهبنا إىل املجلس واعرتضنا عىل املرسوم. حينها 

قرر املجلس إعادة املرسوم إىل البلدية ملوافقتها، فوافقت بالرغم 

عن اعرتاضات السكان.)…( لكن استفاد من هذا املرسوم كل من 

كان يملك أرضا مصنفة صناعية، بحيث ارتفعت أثمانها. فليست 

الشركات وحدها التي استفادت من زيادة عامل اإلستثمار، وعليه، 

بقيت املعارضة للمرسوم يف بادئ األمر محدودة« ٢٦. وتوضح 

الصحافية فاديا دعبول يف جريدة السفري تعقيدات املسألة: »وقال 

)رئيس اتحاد بلديات الكورة املهندس كريم بو كريم( أن االجتماع 

تركز عىل أن »شركة الرتابة قديمة، وتنبعث منها ملوثات، وال 

إمكانية لتحسني وضعها إال برتكيب أفران عصرية تحد من التلوث، 

وهو ما يحتاج لزيادة نسبة االستثمار يف أمالك الشركة«. مشريا 

إىل أن رئيس بلدية شكا اعرتض عىل حصر رفع االستثمار بالشركة 

مطالبا بتعميمه عىل األهايل«. أما بالنسبة لجورج عينايت، كان 

طلب رفع االستثمار للشركات بهدف إنشاء أفران جديدة لتصدير 

االسمنت إىل سوريا تمهيدا إلعادة إعمارها. 

عالوة عىل دور البلدية يف تنظيم املناطق الصناعية، يوضح نائب 

رئيس البلدية الحايل أنه »ليس هناك من محاربات للشركات من 

قبل بلدية شكا، بل هناك مراقبة جيدة جداً. ونحن عىل تواصل، 

طلبنا من جميع املشاريع الجديدة والقديمة إعداد األثر البيئي وهي 

ترسله إلينا )…( لدينا حالياً ٣٦ شركة تدرس األثر البيئي وعليها 

تسليمه للبلدية« وإذ أسف أنطوان أبي شاهني من بعض الشركات 

التي تتمكن من الحصول عىل تراخيص مباشرة من وزارة الصناعة، 

دون أن تلتزم بشروط البلدية، اعترب أن صورة شكا تتضرر من 

الصناعات املوجودة يف املنطقة األوسع، إذ يقال يف شكا وخارجها 

أنها »موبوءة«.

بامكاننا استنتاج ٣ إشكاليات رئيسية من مسار شكا:

أوال، أنه تم إضعاف التصميم التوجيهي الوحيد الذي تفاعل 

مع معطيات وخصوصيات شكا ومحيطها من خالل عدد من 

التعديالت التي تفيد بشكل رئييس ماليك العقارات املصنفة 

صناعية، منهم األفراد والشركات الكربى. اإلضعاف األول كان 

عرب تحويل مشهد شكا إىل مشهد منفلش من الصناعات. أما 

الثاين، فهو تحول النقاش عرب السنوات ليقتصر عىل توزيع عوامل 

االستثمار دون معالجة الوضع البيئي املتدهور يف البلدة ومحيطها. 

ثانيا، هناك تضارب مصالح يف البلدية، بحيث من يرتأسها 

منذ أكرث من عشرين عاما أقام يف مرحلة ما عالقة تجارية مع أحد 

املصانع الكبرية، ما يثري الشكوك حول موقفه الفعل منها اليوم.

أخريا، تأمني الشركات فرص عمل  لسكان املنطقة يؤدي 

إىل إرضاء األهايل رغم الضرر الذي تتسبب به 

الشركات، وتاليا إىل إضعاف االعرتاض املحل. 

إضافة إىل ذلك، هناك إشكالية خاصة بالشركات 

الكربى املستثمرة يف املنطقة، إذ أن ضخامتها 

ومساهمتها يف االقتصاد املحل والوطني بدرجة 

عالية جدا توّلد خلال يف التوازن ما بني منفعة 

سكان شكا، منفعة االقتصاد املحل والوطني، 

املنفعة البيئية يف شمال لبنان، ومنفعة الشركات 

واملستثمرين املستفيدين ماديا من املصانع ٢7. 

اشكالياتوتداعيات
التخطيطالجزئي

للمناطقالصناعية:

شـــــــــــــــكا
و»اإلرهـــاب
البيئـــــــــي«١
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٤.التصميمالتوجيهيللمنطقة
الصناعيةفيمناطقشكا،
أنفه،كفرياوالهريالعقارية:
انفالشالمشهدالصناعي

وتقّلصالمناطقاالنتقالية/
جزءشكاوأنفه

2.التصميمالتوجيهيالعامللشواطئالشمالية
)19٧2(

٣.تحديدالمنطقةالصناعيةفيمنطقتيشكاوأنفهالعقاريتين
)1996(

1.خريطةالتشكلالمكاني:شّكاومحيطها

١   الوضع البيئي يف شكا ومحيطها كما يصفه عدد من 
السكان والناشطني يف شكا، الكورة وكفرحزير. العبارة 

وردت أيضا يف الكتاب املقدم لوزير البيئة محمد املشنوق 
يف كانون الثاين ٢٠١٦ من قبل ممثلني عن لجنة كفرحزير 

البيئية وعن تجمع الهيئات الزراعية يف الكورة

٢ Salame-Sarkis Hassan. “Le dieu de Râs ach-
Chaq‘a-Théouprosopon”. In: Syria. Tome ,82 
2005. pp. 188-173 (goo.gl/FdBrWd) 

٣ Sassine Michella, "Chekka polluted by factories, 
neglected by officials”, National News Agency, 18 
2015/05/  (goo.gl/fDvRbx)

   ٤ يشرح جواد عدرا يف مقاله »صناعات االسمنت 
واالسبتست والكيماويات يف شمال لبنان« ضمن منشور 
نقابة املهندسني »الشاطئ اللبناين ما هو مصريه؟ وثائق 
ندوة اللقاء الوطني لحماية الشاطئ« )١٦ /٣/ ١٩٩٦( أن 

الدوافع الرئيسية لإلستثمار يف هذه املنطقة تكمن يف قربها 
من البحر وطبيعة تربتها، والبحر كمرفأ للتصدير شّكل 
وضعاً نموذجياً لتأسيس هاتني الشركتني ولتّوسعهما.

 ٥  يف ١٩5٣ أسستها عائالت صحناوي وعسييل وضومط
 )جواد عدرا(، وبدأت الشركة عملها بفرن واحد

 لتصنيع االسمنت. عرب عشرات السنوات، تم زيادة
 عدد األفران وبالتايل زيادة املنتوج وفعالية االنتاج

(www.cimnat.com.lb)  

 ٦ أول شركة لتصنيع االسمنت يف لبنان، تأسست  يف
 ١٩٢٩، وتم إنشاء املصنع يف ١٩٣١ من قبل املطران انطوان

 عريضة )البطريرك عريضة فيما بعد( بالشراكة مع
societe d’entreprises et de reseaux electriques-

paris وبعد ذلك قامت شركة holderbank )سويسرا( 
 وهي من كربيات مصنعي اإلسمنت يف العالم بشراء
 حصص الشركة الفرنسية. )جواد عدرا( تم استبدال

 اسم شركة الرتابة اللبنانية باسم هولسيم لبنان
ش.م.ل. قرار رقم 555 تاريخ ٢٠٠٣/٠٧/١٠

7 رئيس اللجنة لحماية البيئة يف شكا

٨ »تسببت حفريات الشكرات الغري ملتزمة بإجراءات 
التنظيم املدين بانزالقات« كما يشري إىل تقرير منظمة 

السالم االخضر العاملية: »لقد اظهرت تحاليل عينتني من 
مياه اآلبار يف شكا تلوثاً بمواد كيماوية تتسبب باإلسهال 

والتقيؤ عند االنسان كما تسبب التقلحعات واالضطرابات 
يف الدورة الدموية واالمراض السرطانية.« )جواد عدرا(

٩ Barrage Bachir, "LAU report confirms Chekka 
residents’ worst pollution fears”, Daily Star, 
2004/02/04 (goo.gl/rFS8wm)

  Sassine Michella, "Chekka polluted by factories, 
neglected by officials”, National News Agency, 
2015/05/ 18  (goo.gl/fDvRbx)

١٠  يف ٢٠٠٨، كان يبلغ عدد سكان شكا  ١5 ألف نسمة )نقوال 
طعمه، »بلدة شكا اللبنانية وقصة السعادة والشقاوة 

مع مصانع اإلسمنت«، ٩\٩\٢٠٠٨ الجزيرة نت(

١١ »أهايل الكورا يرفعون الصوت«، LBCI تقرير ١٩\٠٨\٢٠١٧ 
(goo.gl/c7gjPP)

١٢ يتنقل جزء من هذه الشاحنات ما بني املقالع واملصانع، 
أما الجزء الثاين فهو مرتبط بالتصدير، ال سيما إىل العراق 

منذ إعادة اإلعمار )نقوال طعمه،»بلدة شكا اللبنانية 
وقصة السعادة والشقاوة مع مصانع اإلسمنت«، 

٩\٩\٢٠٠٨ الجزيرة نت(

١٣ جورج عينايت، رئيس جمعية »بالدي خضرا« وهو 
منخرط بالعمل والتنظيم حول قضايا بيئية وزراعية يف 

الكورة ولبنان.

١٤  مقابلة مع جورج عينايت

١٥  كانت مؤسسة FUGRO الهوالندية ضمن فريق عمل 
الدراسة، وعملت عىل موازين جديدة للنشاطات 

واألرايض الصناعية. فتحولت فئات خطورة الصناعات من 
٣ فئات إىل 5. )من مقابلة مع حبيب دبس(

١٦  مناطق تسمح بإنشاء صناعات من الفئة الثالة ومن 
الفئة الثانية الغري مزعجة أو املضرة وفق شروط يحددها 
املرسوم. تعريف الفئتني الثانية  والثالثة بحسب املرسوم 

٨٠١٨\٢٠٠٢: الفئة الثانية: ينتج عنها خطر للبيئة واملحيط 
والصحة العامة، وال تحتم الضرورة أبعادها عن املساكن 
غري انه ال يمكن الرتخيص باستثمارها اال اذا فرضت عليها 

بعض التدابري لتاليف الضرر الناتج عنها. الفئة الثالثة: 
ينتج عنها خطر محدود للبيئة واملحيط وللصحة العامة، 

ويجب إخضاعها الحكام خاصة تؤمن تاليف الضرر 
املحدود الناتج عنها.

١7  تعود بلدية شكا إىل أكرث من ١٠٠ عام. يف ١٩٦٤، تويف 
رئيس البلدية, واستلم نائب الرئيس البلدية خالل فرتة 

الحرب األهلية، ثم تبعه قائم مقام لغاية عام ١٩٩٨.

١٨  »فرج الله كفوري: ميزات يف رجولة«، كتيب أعده 
دكتور جورج ميشال الحصري يف ٢٠١٧

١٩ خالل الحرب األهلية، تعاون مع شركة الرتابة 
اللبنانية وعمالها لتأمني معدات لألفران والكسارات من 

خالل بواخره، كما أنه تمكن من خرق الحظر وتأمني 
محروقات إلنتاج الكهرباء يف ١٩٨٦ )فرج الله كفوري(

٢٠ كان يمتلك معمل حديد أقفل السباب اقتصادية، 
ومصنع للتونة والسردين تم إقفاله مع بدء استرياد 

السمك من عمان وروسيا.

٢١ Kobrossi Rana, "Respiratory health effects of 
industrial air pollution on children in North 
Lebanon" - Study Journal, 2002 (goo.gl/vaMNbZ)

  Barrage Bachir

٢٢،٢٣ Raad Nada, “Environment debate rages 
in Chekka”, Daily Star, 2003/10/10 (https://goo.
gl/5nhBkg)

٢٤  مقابلة مع نائب رئيس البلدية الحايل

٢٥  يسمح بكافة أنواع الصناعات بشرط امللكية الفردية 
عىل العقار الواحد

٢٦   مقابلة مع بيار أبي شاهني

اإلشكاليات يف هذا التصميم األول:
يف حالة شكا، املناطق االرتفاقية املحددة تضع معمل السبع 

عىل حدود ما بني منطقة امتداد سكني ومنطقة صناعية. 
أما يف حال الهري، نلحظ تالصقا تاما ما بني املنطقة 

الصناعية املحددة حول معمل الرتابة اللبنانية، واملناطق 
السكنية. 

باإلضافة إىل هذه التوجهات املتضاربة يف التصميم نفسه، يف 
تلك الفرتة، لم يكن هناك من تفريق ما بني أنواع الصناعات 

املختلفة، فتحددت جميع املناطق الصناعية وفق نفس النهج 
بالرغم عن مواصفاتها وتأثرياتها املتعددة.

 كما أن تم تطوير هذا التصميم التوجيهي عىل مقياس 
مناطقي أو إقليمي )الشواطئ الشمالية(، أي أنه نظم 

املقاطع الساحلية ضمن بلدات عدة )ومنها غري املنظمة(، 
دون أن ينظم باقي البلدة أو أن يتناول العمران بعالقته مع 

املناطق االرتفاقية التي يستحدثها. 

كما يشمل املخطط عددا من املقالع: كفريا )١(، حامات )١( 
وأنفه )٢(. أكربهم مقلع كفريا، الذي يبدو أنه تم تحديده 
ضمن هذا التصميم، عىل عكس املقالع األخرى التي يرجح 

أنها كانت موجودة، إذ شملها املخطط ضمن منطقة امتداد 
سكني D2 يف حال أنفه مثال. بشكل عام، املقالع موجودة 

بالقرب من مناطق سكنية أو مناطق امتداد سكني دون 
مناطق فاصلة بينهم.

تم استحداث ٣ أنواع من املناطق االرتفاقية 
الصناعية يف شكا وأنفه:

منطقة O تمتد حول أتوسرتاد طرابلس - بريوت وهي 
 منطقة ممكن البناء فيها بشرط عدم عدم إنشاء أكرث 

من مؤسسة واحدة يف كل العقار.

املناطق T هي مناطق إنتقالية، صالحة ملكاتب ومستودعات 
أو زراعة. وهي مناطق تفصل ما بني مناطق سكنية ومناطق 

صناعية. 

منطقة OT صالحة للصناعات الخفيفة أو صاالت عرض.

بحسب دبس، اعرتض مالكو العقارات والصناعيون عىل 
التصنيف الجديد إذ خفض من قيمة العقارات الواردة 

ضمن التصنيف T مقارنة بالتصنيف الصناعي.

املناطق T’ و T2 تسمح بإشغاالت 
سكنية ضمن مناطق تسمح 

بإنشاء مصانع من الفئة الثالثة 
وما فوق )T’( أو حتى ثانية وما 

فوق )T2(. كما أنه ليس واضحا 
التفريق ما بني املنطقة T’ التي 

تسمح بالسكن مع مصانع من 
 T الفئة الثالثة، بينما املنطقة

)ااملستخَدمة يف املنطقة املحددة 
يف كفريا( تسمح بنفس نوع 

الصناعة دون السماح بالسكن. 
هذا التناقض ال بد من أن يولد 

خلال يف التوازن من ناحية 
التنظيم كما من الناحية البيئية 
واملجتمعية ويف الحياة اليومية.

حزيران / يونيو   5٢٠١٨
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تقع بلدة شكا عى شاطئ لبنان الشمايل، وتحدها بلدة أنفه 

شماال، والهري جنوبا. تميزت بيئة شكا تاريخيا باألنهر وينابيع 

املياه الحلوة التحت-بحرية، وبمورفولوجية منحدراتها الصخرية 

وشاطئها الرميل، فكانت تعرف باسم »وجه الحجر« منذ العصر 

البيزنطي ٢. أما اليوم، فقد اجتاحت املنتجعات والصناعات 

شاطئها، والتهمت الكسارات واملقالع أجرافها وأحراجها. وال 

زال لهذه النشاطات الصناعية تأثر مباشر عى البيئة يف شكا 

عى مختلف أشكالها، منها الهواء واملياه والرتبة والسكان. كيف 

أصبحت شكا »أكرث مدينة تلوثا يف قضاء البرتون«٣؟ 

 يف ١9٧٢، صدر التصميم التوجيهي العام للشواطئ الشمالية 

باملرسوم ٣٣٦٢. لحظ املخطط وجود معملني للرتابة٤، تم إنشاؤهما 

قبل صدور املرسوم: الرتابة الوطنية )السبع(٥، وهي تقع عقاريا 

يف شكا، والرتابة اللبنانية\هولسيم ٦، وهي تقع عقاريا يف الهري. 

كما حدد مناطق صناعية يف شكا )٢( ويف بلدات الهري )٣( وأنفه 

)١( املجاورة. نالحظ عددا من اإلشكاليات يف هذا التصميم، أهمها 

تموضع معمل السبع واملقالع عىل مقربة بل أحيانا بتالصق تام مع 

مناطق سكنية، ال سّيما يف الهري. كما أن تم تطوير هذا التصميم 

عىل مقياس مناطقي أو إقليمي )الشواطئ الشمالية(، أي أنه نظم 

املقاطع الساحلية ضمن بلدات عدة )ومنها غري املنظمة(، من دون 

أن ينظم باقي أنحاء البلدة أو أن يوجه العمران بعالقته مع املناطق 

االرتفاقية التي يستحدثها. هذه املالحظات تدل عىل خلل يف هذا 

التصميم التوجيهي األول والجزيئ، ما سمح لصناعات مضرة أن 

تتمركز بالقرب من موارد طبيعية ومن مناطق سكنية دون الحد من 

السكن والعمران ومعالجة عالقته بالصناعة. )خريطة ٢(

بحسب بيار أبي شاهني7، بدأ التحرك ضد معامل الرتابة يف 

أول التسعينات. يف تلك الفرتة، تكاثرت حاالت الربو واملشاكل 

التنفسية يف املناطق السكنية املجاورة للمعامل واملقالع، وبدأت 

جودة الهواء، واملياه، والرتبة، وصحة السكان بشكل عام تتدهور٨. 

ويروي أبي شاهني كيف كانت شركات املعامل تمنع االعرتاض 

عليها، كما أنها هددت عددا من الناشطني املعرتضني عىل طريقة 

عملها يف تلك الفرتة. نظرا لهذا الوضع، حاول أبي شاهني إنشاء 

لجنة لحماية البيئة يف شكا، لكنه، وبعد أكرث من ٣ محاوالت، لم 

يتمكن من تسجيلها. بالرغم عن ذلك، بدأ يتنظم بعض السكان 

بشكل غري رسمي ضد التعديات البيئية العديدة. يف ١99٤، بدأ 

التفاوض ما بني اللجنة لحماية البيئة والشركات الصناعية من 

خالل بروتوكول تم تطويره عىل شكل جدول عمل يتجدد كل ٣ 

سنوات. لكن ليس هناك أي إثبات عىل ما إذا كانت هذه التدابري 

ساهمت بتخفيض  التلوث. وبعد عدد من املحاوالت لتغيري الواقع 

البيئي يف بلدتهم، يغادر عدد من سكان شكا منازلهم املتواجدة يف 

محيط مصنع شركة السبع ٩. ولم يقتصر تأثري املصانع ومقالعها 

عىل سكان شكا ١٠، بل امتد إىل الكورة وكفرحزير حيث نظم السكان 

عددا من الوقفات االحتجاجية ضد املصانع ومقالعها ١١.

يف الواقع، صناعة االسمنت تعتمد عىل املقالع التي لها أثر 

سلبي عىل املياه الجوفية وتنتج نسبة غبار مرتفعة. كما تساهم 

الشاحنات الناقلة للمواد األولية ١٢ برفع نسبة تلوث الجو. ويوضح 

جورج عينايت، وهو رئيس جمعية »بالدي خضرا« ١٣، أن هذه 

املقالع تقع بالقرب من مناطق سكنية يف كفرحزير، وأنها حلت 

مكان شالالت وينابيع واقتلعت عددا هائال من شجر الزيتون 

والتني وكروم العنب، ودمرت تاليا التوازن البيئي. ويضيف أن 

إنشاء املقالع يشرتط أن يعاد تأهيل الجبل بالزراعة، وهو أمر ال 

يحدث إال شكليا. لذا االسمنت يف لبنان هو األقل كلفة ألنه مخالف 

بيئيا، واألغىل ثمنا من جراء احتكار ٣ شركات لسوق االسمنت يف 

لبنان، ٢ منها يف شكا ١٤. هذا الوضع االقتصادي حول انتاج وتجارة 

االسمنت يجعل الشركات الصناعية يف موقع سلطة يوليها دورا 

كبريا يف تحديد مسار شكا البيئي والصحي حتى اليوم.

يف منتصف التسعينات، وبطلب من مجلس الوزاء ووزارة 

الصناعة، أعدت دراسة رصدت املناطق الصناعية يف لبنان وتقدمت 

باقرتاحات خاصة بكل واحدة منها. يف حال شكا وأنفه، حاول اقرتاح 

املعماري واملخطط حبيب دبس أن يوّحد النشاطات الصناعية املبعرثة 

)الرسمية وغري الرسمية منها(، فوسع املنطقة الصناعية لتضمها. 

كما أنه أدرج معايري تنظيمية تفرق ما بني النشاطات الصناعية 

املختلفة ١٥ )ونسب تأثريها البيئي( وعالقتها مع موضعها، وكيفية 

التعامل مع كل واحدة منها من منطلق التنظيم املدين.  )خريطة ٣(

ويف ١99٧، يف ظل إدارة القائم مقام، وبمبادرة من املديرية 

العامة للتنظيم املدين، صدر املرسوم 80١0 بناء عىل اقرتاح دبس 

للمنطقة الصناعية يف شكا وأنفه. وعىل الرغم من أن هذا التصميم 

جزيئ مثل التصميم السابق، لكنه يستبق عملية االمتداد العمراين 

بحيث أنه يتضمن مناطق انتقالية ١٦ تضمن تجانسا ما بني الصناعة 

وسائر االستخدامات الحالية واملتوقعة يف البلدة.

بعد عامني من صدور املخطط التوجيهي، أقيمت انتخابات 

بلدية يف ١998 ألول مرة منذ ٣0 عاما ١7 وأعيد انتخاب رئيس البلدية 

فرجالله كفوري ٤ مرات متتالية، بحيث ال يزال يرتأس املجلس 

البلدي حتى اليوم. يف كتيب عن سريته الذاتية ١٨، يتوضح مدى 

نفوذه وعالقته بالشركات الصناعية ١٩ وانخراطه الخاص عرب 

السنوات يف مجال الصناعة ٢٠. هذه املعلومات تثري بعض التساؤالت 

حول تضارب املصالح لديه وقدرته عىل املوضوعية والتجرد حيال 

قضية املعامل يف شكا، وقدرته عىل تمثيل املصلحة العامة )بما 

فيها حماية البيئة وسالمة السكان( يف وجه الشركات الصناعية 

الكبرية.

بالرغم من تكاثر حاالت الربو وسرطان الرئة وغريها من 

األمراض التنفسية عرب السنوات، لم يتمكن سكان شكا من 

إثبات دور املعامل يف ازدياد هذه الحاالت بشكل نهايئ. وبالفعل، 

إضافة إىل ضرر املعامل واملقالع، التلوث يف شكا ينتج عن مصادر 

متعددة، منها الشاحنات والصناعات املعتمدة عىل املحروقات 

والكسارات واملقالع والصناعات يف البلدات املجاورة.  يف بداية القرن 

الحايل، بدأت الدراسات عن الصناعة يف شكا ومحيطها تتكاثر 

وتشكل دعما لقضية تدهور البيئة والسالمة العامة يف شكا ٢١. لكن 

بحسب املستشارة البيئية فيفي كالب، فإن وزارة البيئة لم تكن قد 

قامت بأي تقييم لنسبة التلوث البيئي يف شكا يف ٢00٣ ٢٢.

بني ٢00٢ و٢00٧، بدأت مفاوضات ما بني املجلس األعىل للتنظيم 

املدين، شركة السبع وبلدية شكا، وكان موضوعها إجراء تعديالت 

عىل التصميم التوجيهي للمنطقة الصناعية يف شكا ومحيطها. 

وقد تركزت  املفاوضات عىل تعديل تصنيف عقار تمتلكه الشركة، 

عىل نحو يسمح بالرتخيص لبناء مستودع حيث يتم تخزين مادة 

فحمية مضرة )برتوكوك( يف الهواء الطلق، مما كان يسبب 

تطايرها. بعد عقد عدد من الجلسات عربت خاللها بلدية شكا 

عن رفضها للمشروع ٢٣ رغم وعود ممثل الشركة باتباع معايري 

ومنهجيات تتبع يف بريطانيا يف حال إقراره، صدر يف ٢00٧ تصميم 

التوجيهي جديد للمنطقة الصناعية يف شكا ومحيطها بموجب 

املرسوم ٧١٦\٢00٧. وبالرغم من إشراك املهندس املمثل للبلدية ٢٤، 

نلحظ أن هناك خلال يف أنواع املناطق االرتفاقية بحيث أنها ال تتبع 

معايري واضحة لكيفية دمجها للسكن مع الصناعة. إضافة إىل 

ذلك، وّسع املرسوم املنطقة الصناعية، ومّد التصنيف الصناعي 

»O« ٢٥ من األتوسرتاد إىل الشاطئ. فتحول املشهد الذي كان قد 

رسم أسسه التصميم السابق من مشهد مقّيد، متنوع التكوين 

واالستثمار واالشغاالت والفئات الصناعية، يتفاعل مع معطيات 

محيطه، إىل مشهد منفلش ومتماثل ال عالقة له بالظروف عىل 

األرض.  )خريطة ٤(

بحسب أنطوان أبي شاهني، وهو نائب رئيس بلدية شكا 

الحايل، تم قبول طلب البلدية املقدم يف ٢0١٣ بتعديل التصميم 

التوجيهي للمنطقة الصناعية، وذلك بموجب مرسوم صدر يف 

٢0١٦.  يروي بيار أبي شاهني عالقة السكان بهذا التعديل: »أخذت 

البلدية قرارا بزيادة عامل اإلستثمار بطلب من الشركات، دون 

إعالم السكان، لكن تسرب خرب اجتماع املجلس األعىل للتوقيع 

عىل هذا املرسوم. ذهبنا إىل املجلس واعرتضنا عىل املرسوم. حينها 

قرر املجلس إعادة املرسوم إىل البلدية ملوافقتها، فوافقت بالرغم 

عن اعرتاضات السكان.)…( لكن استفاد من هذا املرسوم كل من 

كان يملك أرضا مصنفة صناعية، بحيث ارتفعت أثمانها. فليست 

الشركات وحدها التي استفادت من زيادة عامل اإلستثمار، وعليه، 

بقيت املعارضة للمرسوم يف بادئ األمر محدودة« ٢٦. وتوضح 

الصحافية فاديا دعبول يف جريدة السفري تعقيدات املسألة: »وقال 

)رئيس اتحاد بلديات الكورة املهندس كريم بو كريم( أن االجتماع 

تركز عىل أن »شركة الرتابة قديمة، وتنبعث منها ملوثات، وال 

إمكانية لتحسني وضعها إال برتكيب أفران عصرية تحد من التلوث، 

وهو ما يحتاج لزيادة نسبة االستثمار يف أمالك الشركة«. مشريا 

إىل أن رئيس بلدية شكا اعرتض عىل حصر رفع االستثمار بالشركة 

مطالبا بتعميمه عىل األهايل«. أما بالنسبة لجورج عينايت، كان 

طلب رفع االستثمار للشركات بهدف إنشاء أفران جديدة لتصدير 

االسمنت إىل سوريا تمهيدا إلعادة إعمارها. 

عالوة عىل دور البلدية يف تنظيم املناطق الصناعية، يوضح نائب 

رئيس البلدية الحايل أنه »ليس هناك من محاربات للشركات من 

قبل بلدية شكا، بل هناك مراقبة جيدة جداً. ونحن عىل تواصل، 

طلبنا من جميع املشاريع الجديدة والقديمة إعداد األثر البيئي وهي 

ترسله إلينا )…( لدينا حالياً ٣٦ شركة تدرس األثر البيئي وعليها 

تسليمه للبلدية« وإذ أسف أنطوان أبي شاهني من بعض الشركات 

التي تتمكن من الحصول عىل تراخيص مباشرة من وزارة الصناعة، 

دون أن تلتزم بشروط البلدية، اعترب أن صورة شكا تتضرر من 

الصناعات املوجودة يف املنطقة األوسع، إذ يقال يف شكا وخارجها 

أنها »موبوءة«.

بامكاننا استنتاج ٣ إشكاليات رئيسية من مسار شكا:

أوال، أنه تم إضعاف التصميم التوجيهي الوحيد الذي تفاعل 

مع معطيات وخصوصيات شكا ومحيطها من خالل عدد من 

التعديالت التي تفيد بشكل رئييس ماليك العقارات املصنفة 

صناعية، منهم األفراد والشركات الكربى. اإلضعاف األول كان 

عرب تحويل مشهد شكا إىل مشهد منفلش من الصناعات. أما 

الثاين، فهو تحول النقاش عرب السنوات ليقتصر عىل توزيع عوامل 

االستثمار دون معالجة الوضع البيئي املتدهور يف البلدة ومحيطها. 

ثانيا، هناك تضارب مصالح يف البلدية، بحيث من يرتأسها 

منذ أكرث من عشرين عاما أقام يف مرحلة ما عالقة تجارية مع أحد 

املصانع الكبرية، ما يثري الشكوك حول موقفه الفعل منها اليوم.

أخريا، تأمني الشركات فرص عمل  لسكان املنطقة يؤدي 

إىل إرضاء األهايل رغم الضرر الذي تتسبب به 

الشركات، وتاليا إىل إضعاف االعرتاض املحل. 

إضافة إىل ذلك، هناك إشكالية خاصة بالشركات 

الكربى املستثمرة يف املنطقة، إذ أن ضخامتها 

ومساهمتها يف االقتصاد املحل والوطني بدرجة 

عالية جدا توّلد خلال يف التوازن ما بني منفعة 

سكان شكا، منفعة االقتصاد املحل والوطني، 

املنفعة البيئية يف شمال لبنان، ومنفعة الشركات 

واملستثمرين املستفيدين ماديا من املصانع ٢7. 

اشكالياتوتداعيات
التخطيطالجزئي

للمناطقالصناعية:

شـــــــــــــــكا
و»اإلرهـــاب
البيئـــــــــي«١
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٤.التصميمالتوجيهيللمنطقة
الصناعيةفيمناطقشكا،
أنفه،كفرياوالهريالعقارية:
انفالشالمشهدالصناعي

وتقّلصالمناطقاالنتقالية/
جزءشكاوأنفه

2.التصميمالتوجيهيالعامللشواطئالشمالية
)19٧2(

٣.تحديدالمنطقةالصناعيةفيمنطقتيشكاوأنفهالعقاريتين
)1996(

1.خريطةالتشكلالمكاني:شّكاومحيطها

١   الوضع البيئي يف شكا ومحيطها كما يصفه عدد من 
السكان والناشطني يف شكا، الكورة وكفرحزير. العبارة 

وردت أيضا يف الكتاب املقدم لوزير البيئة محمد املشنوق 
يف كانون الثاين ٢٠١٦ من قبل ممثلني عن لجنة كفرحزير 

البيئية وعن تجمع الهيئات الزراعية يف الكورة

٢ Salame-Sarkis Hassan. “Le dieu de Râs ach-
Chaq‘a-Théouprosopon”. In: Syria. Tome ,82 
2005. pp. 188-173 (goo.gl/FdBrWd) 

٣ Sassine Michella, "Chekka polluted by factories, 
neglected by officials”, National News Agency, 18 
2015/05/  (goo.gl/fDvRbx)

   ٤ يشرح جواد عدرا يف مقاله »صناعات االسمنت 
واالسبتست والكيماويات يف شمال لبنان« ضمن منشور 
نقابة املهندسني »الشاطئ اللبناين ما هو مصريه؟ وثائق 
ندوة اللقاء الوطني لحماية الشاطئ« )١٦ /٣/ ١٩٩٦( أن 

الدوافع الرئيسية لإلستثمار يف هذه املنطقة تكمن يف قربها 
من البحر وطبيعة تربتها، والبحر كمرفأ للتصدير شّكل 
وضعاً نموذجياً لتأسيس هاتني الشركتني ولتّوسعهما.

 ٥  يف ١٩5٣ أسستها عائالت صحناوي وعسييل وضومط
 )جواد عدرا(، وبدأت الشركة عملها بفرن واحد

 لتصنيع االسمنت. عرب عشرات السنوات، تم زيادة
 عدد األفران وبالتايل زيادة املنتوج وفعالية االنتاج

(www.cimnat.com.lb)  

 ٦ أول شركة لتصنيع االسمنت يف لبنان، تأسست  يف
 ١٩٢٩، وتم إنشاء املصنع يف ١٩٣١ من قبل املطران انطوان

 عريضة )البطريرك عريضة فيما بعد( بالشراكة مع
societe d’entreprises et de reseaux electriques-

paris وبعد ذلك قامت شركة holderbank )سويسرا( 
 وهي من كربيات مصنعي اإلسمنت يف العالم بشراء
 حصص الشركة الفرنسية. )جواد عدرا( تم استبدال

 اسم شركة الرتابة اللبنانية باسم هولسيم لبنان
ش.م.ل. قرار رقم 555 تاريخ ٢٠٠٣/٠٧/١٠

7 رئيس اللجنة لحماية البيئة يف شكا

٨ »تسببت حفريات الشكرات الغري ملتزمة بإجراءات 
التنظيم املدين بانزالقات« كما يشري إىل تقرير منظمة 

السالم االخضر العاملية: »لقد اظهرت تحاليل عينتني من 
مياه اآلبار يف شكا تلوثاً بمواد كيماوية تتسبب باإلسهال 

والتقيؤ عند االنسان كما تسبب التقلحعات واالضطرابات 
يف الدورة الدموية واالمراض السرطانية.« )جواد عدرا(

٩ Barrage Bachir, "LAU report confirms Chekka 
residents’ worst pollution fears”, Daily Star, 
2004/02/04 (goo.gl/rFS8wm)

  Sassine Michella, "Chekka polluted by factories, 
neglected by officials”, National News Agency, 
2015/05/ 18  (goo.gl/fDvRbx)

١٠  يف ٢٠٠٨، كان يبلغ عدد سكان شكا  ١5 ألف نسمة )نقوال 
طعمه، »بلدة شكا اللبنانية وقصة السعادة والشقاوة 

مع مصانع اإلسمنت«، ٩\٩\٢٠٠٨ الجزيرة نت(

١١ »أهايل الكورا يرفعون الصوت«، LBCI تقرير ١٩\٠٨\٢٠١٧ 
(goo.gl/c7gjPP)

١٢ يتنقل جزء من هذه الشاحنات ما بني املقالع واملصانع، 
أما الجزء الثاين فهو مرتبط بالتصدير، ال سيما إىل العراق 

منذ إعادة اإلعمار )نقوال طعمه،»بلدة شكا اللبنانية 
وقصة السعادة والشقاوة مع مصانع اإلسمنت«، 

٩\٩\٢٠٠٨ الجزيرة نت(

١٣ جورج عينايت، رئيس جمعية »بالدي خضرا« وهو 
منخرط بالعمل والتنظيم حول قضايا بيئية وزراعية يف 

الكورة ولبنان.

١٤  مقابلة مع جورج عينايت

١٥  كانت مؤسسة FUGRO الهوالندية ضمن فريق عمل 
الدراسة، وعملت عىل موازين جديدة للنشاطات 

واألرايض الصناعية. فتحولت فئات خطورة الصناعات من 
٣ فئات إىل 5. )من مقابلة مع حبيب دبس(

١٦  مناطق تسمح بإنشاء صناعات من الفئة الثالة ومن 
الفئة الثانية الغري مزعجة أو املضرة وفق شروط يحددها 
املرسوم. تعريف الفئتني الثانية  والثالثة بحسب املرسوم 

٨٠١٨\٢٠٠٢: الفئة الثانية: ينتج عنها خطر للبيئة واملحيط 
والصحة العامة، وال تحتم الضرورة أبعادها عن املساكن 
غري انه ال يمكن الرتخيص باستثمارها اال اذا فرضت عليها 

بعض التدابري لتاليف الضرر الناتج عنها. الفئة الثالثة: 
ينتج عنها خطر محدود للبيئة واملحيط وللصحة العامة، 

ويجب إخضاعها الحكام خاصة تؤمن تاليف الضرر 
املحدود الناتج عنها.

١7  تعود بلدية شكا إىل أكرث من ١٠٠ عام. يف ١٩٦٤، تويف 
رئيس البلدية, واستلم نائب الرئيس البلدية خالل فرتة 

الحرب األهلية، ثم تبعه قائم مقام لغاية عام ١٩٩٨.

١٨  »فرج الله كفوري: ميزات يف رجولة«، كتيب أعده 
دكتور جورج ميشال الحصري يف ٢٠١٧

١٩ خالل الحرب األهلية، تعاون مع شركة الرتابة 
اللبنانية وعمالها لتأمني معدات لألفران والكسارات من 

خالل بواخره، كما أنه تمكن من خرق الحظر وتأمني 
محروقات إلنتاج الكهرباء يف ١٩٨٦ )فرج الله كفوري(

٢٠ كان يمتلك معمل حديد أقفل السباب اقتصادية، 
ومصنع للتونة والسردين تم إقفاله مع بدء استرياد 

السمك من عمان وروسيا.

٢١ Kobrossi Rana, "Respiratory health effects of 
industrial air pollution on children in North 
Lebanon" - Study Journal, 2002 (goo.gl/vaMNbZ)

  Barrage Bachir

٢٢،٢٣ Raad Nada, “Environment debate rages 
in Chekka”, Daily Star, 2003/10/10 (https://goo.
gl/5nhBkg)

٢٤  مقابلة مع نائب رئيس البلدية الحايل

٢٥  يسمح بكافة أنواع الصناعات بشرط امللكية الفردية 
عىل العقار الواحد

٢٦   مقابلة مع بيار أبي شاهني

اإلشكاليات يف هذا التصميم األول:
يف حالة شكا، املناطق االرتفاقية املحددة تضع معمل السبع 

عىل حدود ما بني منطقة امتداد سكني ومنطقة صناعية. 
أما يف حال الهري، نلحظ تالصقا تاما ما بني املنطقة 

الصناعية املحددة حول معمل الرتابة اللبنانية، واملناطق 
السكنية. 

باإلضافة إىل هذه التوجهات املتضاربة يف التصميم نفسه، يف 
تلك الفرتة، لم يكن هناك من تفريق ما بني أنواع الصناعات 

املختلفة، فتحددت جميع املناطق الصناعية وفق نفس النهج 
بالرغم عن مواصفاتها وتأثرياتها املتعددة.

 كما أن تم تطوير هذا التصميم التوجيهي عىل مقياس 
مناطقي أو إقليمي )الشواطئ الشمالية(، أي أنه نظم 

املقاطع الساحلية ضمن بلدات عدة )ومنها غري املنظمة(، 
دون أن ينظم باقي البلدة أو أن يتناول العمران بعالقته مع 

املناطق االرتفاقية التي يستحدثها. 

كما يشمل املخطط عددا من املقالع: كفريا )١(، حامات )١( 
وأنفه )٢(. أكربهم مقلع كفريا، الذي يبدو أنه تم تحديده 
ضمن هذا التصميم، عىل عكس املقالع األخرى التي يرجح 

أنها كانت موجودة، إذ شملها املخطط ضمن منطقة امتداد 
سكني D2 يف حال أنفه مثال. بشكل عام، املقالع موجودة 

بالقرب من مناطق سكنية أو مناطق امتداد سكني دون 
مناطق فاصلة بينهم.

تم استحداث ٣ أنواع من املناطق االرتفاقية 
الصناعية يف شكا وأنفه:

منطقة O تمتد حول أتوسرتاد طرابلس - بريوت وهي 
 منطقة ممكن البناء فيها بشرط عدم عدم إنشاء أكرث 

من مؤسسة واحدة يف كل العقار.

املناطق T هي مناطق إنتقالية، صالحة ملكاتب ومستودعات 
أو زراعة. وهي مناطق تفصل ما بني مناطق سكنية ومناطق 

صناعية. 

منطقة OT صالحة للصناعات الخفيفة أو صاالت عرض.

بحسب دبس، اعرتض مالكو العقارات والصناعيون عىل 
التصنيف الجديد إذ خفض من قيمة العقارات الواردة 

ضمن التصنيف T مقارنة بالتصنيف الصناعي.

املناطق T’ و T2 تسمح بإشغاالت 
سكنية ضمن مناطق تسمح 

بإنشاء مصانع من الفئة الثالثة 
وما فوق )T’( أو حتى ثانية وما 

فوق )T2(. كما أنه ليس واضحا 
التفريق ما بني املنطقة T’ التي 

تسمح بالسكن مع مصانع من 
 T الفئة الثالثة، بينما املنطقة

)ااملستخَدمة يف املنطقة املحددة 
يف كفريا( تسمح بنفس نوع 

الصناعة دون السماح بالسكن. 
هذا التناقض ال بد من أن يولد 

خلال يف التوازن من ناحية 
التنظيم كما من الناحية البيئية 
واملجتمعية ويف الحياة اليومية.

حزيران / يونيو   5٢٠١٨
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