بسم اهلل الرحمن الرحيم

مطامر الموت في طرابلس!!!
ما زالت الدولة اللبنانية ،دمثلةً بوزير البيئة فادي جريصايت ،بل وبنواهبا ،كل نواهبا ،يُظهرون عمق استهتارىم بالناس
ومطالبهم! فها ىي الدولة تستخدم أكثر األساليب ختلفاً يف التعامل مع النفايات ،ادلطامر ،دون مراعاةٍ للمناطق وأىلها ،وال أي
ٍ
حرص على صحة الناس ،حماولةً فرضها على مدينة طرابلس وضواحيها ،بدءاً مبنطقة الفوار ،وليس انتهاءً مبنطقة تُربل  -على ما
يظهر من سلوك الدولة  -الذي يأيت بنفايات ادلناطق ،ليلقيها على كاىل أىل طرابلس ،فـيُـفسد ىواءىا وماءىا وخضرهتا ،يف
ستنسابية و ٍ
ٍ
اضحة بني ادلناطق ،وصلت إىل صحة الناس ،وأمنهم االجتماعي!
ا
إن ىذه ادلطامر ،وخاصةً مطمر تُربل سيكون من أخطر مطامر لبنان ألنو أعالىا ،وبالتايل فإن ىذا دلطمر سينشر عصارتو
ادللوثة يف ادلياه اجلوفية يف ادلنية والبداوي ومرياطة ومركبتا وحيالن ودير عمار ،لتصل إىل طرابلس ،مروراً بكل البلدات والقرى
ات ىو ٍ
ادلوجودة يف ىذه البقعة اجلغرافية ،ىذا ِعالوةً على تلوث اذلواء الذي سيعم ادلنطقة ،بسبب ارتفاع ادلطمر وتعرضو لتيار ٍ
ائية
عابرةٍ للقرى والبلدات ،وخصـوصاً أن ادلطمر سيـكون األكرب يف لبنان ،ألنو سيـجمع نفايات مخسـة أقضـيـ ٍة ذات كثاف ـ ٍة سكانـيـ ٍة
عاليـةٍ.
وإننا في ىذا الصدد ،في حزب التحرير /والية لبنان ،نوجو كلماتنا ىذه إلى:
الدولة اللبنانية ،الممثلة بوزاراتها ،وكل وزرائها دون استثناء ،بدءاً بوزير البيئة ،بأننا لن نتوقف عن صد ىذه اذلجمـ ِة على
مناطقنا ،وسنقف حائط ٍ
صد لكل حماوالت قتلنا ،وقتل أبنائنا ،عرب ىذه ادلطامر ،اليت ال تراعي إال ادلناطقية ،والصفقات من
حتت الطاولة ...مث وزير الدفاع ،ووزيرة الداخلية ،اللذين وضعا خدمات اجليش والدرك يف مواجهة مطالب الناس واعًتاضاهتم،
يف اختزال لدور اجليش والدرك! وتوجيههما يف غري وجهتهما! حىت وصل األمر لالعتداء على النساء بالضرب من قبل عناصر
ضربت ،أهنا رفعت الصوت عالياً يف وجو خطوة ادلوت اليت تتخذىا السلطة ،واليت لن تقف عند
الدرك ،وكل ذنب ادلرأة اليت ُ
حد الذين يعيشون يف ادلنطقة اآلن ،بل ستصل إىل األبناء وأبناء األبناء!!
وإلى النواب ،وبمن فيهم نواب طرابلس ،الذين انتخبهم الناس ليمثلوا مصاحلهم ،فلم نسمع منهم إال مهساً بعد أن
خرجت األخبار بأن كل النواب موافقون ،ويعلمون مسبقاً بأمر ىذه ادلطامر!! نقول ذلؤالء النواب بكل مشارهبم :ال عذر لكم،
ٍ
مساومات
ووجودكم الدائم بني الناس الذين أوصلوكم للسلطة ىو ادلطلوب ،والوقوف يف الصفوف األوىل ىو الواجب ،دون
ٍ
ودماطالت ...أما ذريعة أن ىذا ادلناطق اليت ستوضع فيها ادلطامر غري تابعـ ٍة إداريّاً وال انتخابيّاً دلدينة طرابلس ،فهي ذريعة واىيةٌ
ساقطةٌ ،فهل تعرف الرياح اليت ستحمل السموم لطرابلس ،وادلياه اجلوفية اليت ستُلوث بعصارات ادلطامر ،ىل تعرف حدودكم
اإلدارية واالنتخابية؟!
إلى القوى األمنية بكل تشكيالتها ،لقد أرادت السلطة وضعكم يف مواجهة الناس ادلتضررين يف صحتهم وصحة أبنائهم،
فكيف تقبلون بذلك؟! وأنتم أبناء ىذه ادلناطق وأىلها ،أليس ما جيري على أىل ىذه ادلناطق جيري عليكم وعلى أىلكم؟!
ألستم من ىؤالء الناس ،الذين يقفون ليحافظوا على أنفسهم وأبنائهم ،وأنتم من ىؤالء األبناء؟! فكيف تصل بكم ىذه السلطة
إىل ىذا احلضيض من التعامل ،لتكونوا حراساً على أكوام النفايات؟! وما ذلذا عملتم وانتسبتم ذلذه األجهزة! بل حلماية الناس
وأرواحهم وأعراضهم ودفع كل ضرٍر يقع عليهم ...فكونوا مع الناس يف مطالبهم احملقة.

أيها الناس ،اعلموا أن ما قمتم ألجلو ىو من صميم دينكم ،إنو من الركائز ادلهمة يف نظرة اإلسالم للحياة ،أال وىو
احلفاظ على البيئة والرعاية الصحية ،ومحايتها من التلوث واآلفات ،وىو من واجب الدول اليت تتمثل رعاية شؤون أفرادىا ال
جباية وهنب جيوهبم ،وىذا ما سيكون قريباً بإذن اهلل ،يف دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،حيث ستعمل  -على سبيل
ادلثال  -على:
التقليل من التلويث ،لقول رسول اهلل « :اتَّ ُقوا الم ِ
العن الثَّالث :الب راز فِي ال م وا ِرِد والظِّ ِّل وقا ِرع ِة الطَّ ِر ِيق» ،ففي
احلديث النهي عن كل ما آذى ادلسلمني يف مواردىم العامـ ِة وبيئتهم وطرقهم.
ونظافة مصادر المياه وجودة ماء الشرب ،لقول رسول اهلل « :ال ي بُول َّن أح ُد ُكم فِي ال م ِاء الدَّائِ ِم ثُ َّم ي غت ِس ُل ِمنوُ»،
وروي عن جاب ِر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو( :أمرنا النَّبِي  أن نُوكِي أس ِقيت نا ونُغطِّي آنِيت نا) ،وذلك حفظاً دلا حتويو ىذهِ اآلنية

من ادلاء ،لذا كان من واجب الدولة االىتمام بنظافة مصادر ادلياه ،ومراقبة جودة ماء الشرب وخلوه من ادللوثات.
َ

ىذا عِالوًة على االىتمام بشؤون الصرف الصحي ،وادلعاجلة للتخلص منها وإزالة الضرر الناتج عنها ،واذلندسة الصحية
ٍ
بشكل يسمح بالتهوئة السليمة ،ومينع اكتظاظ السكان،
للبيئة السكنية ،حبيث تكون ىندسة ادلدن والتجمعات السكنية
ويسهل عملية الصرف الصحي ،وتنظيف الشوارع وإزالة النفايات ،وكل أنواع ادللوثات من ضوضاء وضجيج ومسوم ،وقد نقل
ِّ
اب كِري حد ٍاد ِيف ُّ ِ
احلافظ ابن حج ٍر يف الفتح عن عمر بن َشبـةَ يف أخبار ادلدينة قال( :رأَى ُعمر بْن اخلَط ِ
ضَربَوُ بِ ِر ْجـلـِِو
السوق فَ َ
َ َ
ََ
َ َُ ُ
ِ
َحىت َى َد َموُ) ،وال خيفى أَن الكري  -وىو ما ينفخ فيو احلداد  -يُسبِّب األذى ويـُلَ ِّوث اذلواء ب َد َخنو َو ُخبـْثـو وضجيجو ،وذلذا أزالو
حلول عمليـ ٍة حتتاج لسلطـةٍ
أمري ادلؤمنني عمر من السوق ألنو مكا ٌن عام يـ ُؤُّمو الناس ...وغريه كثري دما يزخر بو اإلسالم من ٍ
َ ُ
ٌ
َ
ٍ
تنفيذيـ ٍة خملصـ ٍة صادقـة دتثل دين الناس وتطلعاهتم.
إننا ،يف حزب التحرير /والية لبنان ،مدركون لعمق فساد ىذه السلطة ،بل وفساد الكيان بأصلو ،الذي أقامو الغرب
ب عليو زمرةً من الفاسدين ،خيدمون مصاحل أسيادىم ،مث جيوهبم وحساباهتم ادلصرفية ،ال نستثين من
الكافر ادلستعمر ،ونَ َ
صَ
ىؤالء أحداً ،فال يتماىى مع ىذه السلطة ويتعايش معها إال من كان من جنسها ،وعلى فسادىا! لكننا ما زلنا نرى بارقة األمل
يف الناس ،كأمثال الذين لبوا نداء االعتصامات يف الفوار وتُربل ،فعوقوا تنفيذ مشاريع ادلوت والدمار يف مناطقهم ...فال
خييفنكم ما ُهتدد بو السلطة ،وال تقبلوا بأن ُميرر ىذا األمر يف منطقة دون منطقة ،فيصدق عليكم ادلثل القائل :أُكلت يوم أُكل
الثور األبيض...
ٍ
مكبات ومطامر،
عليكم االستمرار يف االعتصامات ،ومنع شاحنات النفايات من الوصول إىل ادلناطق اليت يراد جعلها
وفضح السياسيني الذين خدعوا الناس ،بفتح الطرقات وزعم إلغاء ادلكب! فإن األمر جد ،وفيو صحتكم وصحة أبنائكم ،بل
و ٍ
أجيال من بعدكم من طرابلس حىت سفوح تُربل الشرقية والغربية ...فاستمروا واصربوا ،فإمنا النصر صرب ساع ٍة ،واهلل معكم ولن
يَـتِـَرُكم أعمالكم.
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