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تقرير

تظاهرة غدًا ضد ترحيل النفايات:

من؟

إعادة التدوير هي الحل
أكثر من  %50من الــورق والكرتون ونحو  %30من الزجاج الشفاف قابل
إلعــادة التدوير في لبنان ،بحسب تقرير  20014/sweep netالــذي يشير
إلــى إمكانية تصدير كميات المعادن كاملة ُ
المستخرجة من النفايات
البلدية .استنادًا إلى هذه المعطيات ،أعلنت «الحركة البيئية» ومجموعات
الحراك وعدد من الجمعيات البيئية ،أمس ،رفضها خطة الترحيل ،ودعت
إلى المشاركة في التظاهرة ،غدًا ،في ساحة رياض الصلح ،للمطالبة بخطة
تعتمد على الفرز والتدوير
هديل فرفور

امل ـع ـن ـي ــن فـ ــي م ــؤس ـس ــة ال ـك ـه ــرب ــاء،
ب ــل حـتــى م ــن جــانــب أك ـثــر املــدافـعــن
ع ــن امل ـ ـشـ ــروع وع ــرابـ ـي ــه ،وال سـيـمــا
االسـتـشــاري .وه ــؤالء يعتقدون بأن
عـ ـق ــود مـ ـق ــدم ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات أل ـح ـقــت
أض ــرارًا كبيرة بالقطاع من الناحية
املالية والفنية ،وال سيما على صعيد
هدر املال العام وزيادة العجز ،يقول
أح ــد اإلداري ـ ــن «م ــا ك ــان يحصل في
ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة ه ــو أن ال ـش ــرك ــات
م ــارس ــت ضـغــوطــا لتعطيل الــرقــابــة
ع ـل ــى أع ـم ــال ـه ــا» .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
بـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار نـ ـق ــاب ــة ع ـم ــال
ومستخدمي املؤسسة ضد املشروع
عبر بيانات متتالية تتحدث فيها عن
تقصير الشركات امللتزمة والشركة
االس ـت ـشــاريــة ،بـخــاف مــوقـفـهــا عند
انـ ـط ــاق ــة املـ ـ ـش ـ ــروع ،إذ ك ـ ــان ص ــوت
النقابة خافتًا .نسأل رئيس النقابة
شــربــل صــالــح ع ــن ال ـس ـبــب ،فيجيب
أننا «لم نكن قادرين على الحكم على
املشروع في بدايته ،وخصوصًا أننا
وعدنا باملن والسلوى وبتحسينات
كبيرة ففوجئنا ّ بالسلبية املطلقة،
ونعتقد الـيــوم أن ــه لــو بقيت أسعار
الـنـفــط مــرتـفـعــة عـلــى مــا كــانــت عليه
سابقًا ألقفلت مؤسسة كهرباء لبنان
ب ـس ـبــب مـ ـم ــارس ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــات» .لــم
يكشف صالح عن البديل من املشروع
ّ
الذي ملح إليه البيان األخير للنقابة،
مكتفيًا بــالـقــول «ع ـلــى األق ــل خلينا
ن ــرج ــع م ـت ــل م ــا ك ـن ــا ق ـب ــل ال ـش ــرك ــات
يعني مع متعهدي غب الطلب».
وك ـ ــان وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خليل
قـ ــد رفـ ـ ــض أخ ـ ـي ـ ـرًا فـ ـت ــح اعـ ـتـ ـم ــاد فــي
م ــوازن ــة املــؤس ـســة ل ـعــام  2015بقيمة
مليارين و 167مليونًا و 500ألف ليرة
للتجديد للشركة االستشارية ،ملراقبة
أعمال الشركات في ضــوء املالحظات
املــرفــوعــة حــول أداء الشركة املــذكــورة.
وعـ ـ ّـدت ه ــذه ال ـخ ـطــوة بـمـثــابــة مــوقــف
ضد استمرار العقود.

ّ
ك ـ ـ ــذب ـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
نفسها بنفسها .مـلــف النفايات
ُ
«املـسـتـعــر» منذ نحو  7أشـهــر لم
ّ
وتخبطها
يكشف حجم عجزها
وفـ ـ ـس ـ ــاده ـ ــا فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل أث ـب ــت
قــدرتـهــا عـلــى امل ــراوغ ــة والـتــاعــب
بمصالح املواطنني خدمة ملنافع
امل ـس ــؤول ــن فّـي ـهــا .م ـنــذ «ان ـ ــدالع»
األزم ـ ـ ــة ،ت ـجــن ـبــت ال ـس ـل ـطــة خـيــار
الفرز بحجة عدم توافر اإلمكانات،
ل ـي ـت ـب ـ ّـن بـ ـع ــد أشـ ـه ــر مـ ــن ت ــراك ــم
الـنـفــايــات فــي ال ـش ــوارع واألن ـهــار
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرق امل ـ ـم ـ ـن ـ ـهـ ــج والـ ـعـ ـبـ ـث ــي
لـ ـلـ ـنـ ـف ــاي ــات ،أن خـ ـط ــة ال ـت ــرح ـي ــل
تنص على إعادة تشغيل معملي
الفرز في الكرنتينا والعمروسية.
وف ـي ـمــا ك ــان ي ـجــري ال ـحــديــث عن
«اسـ ـتـ ـح ــال ــة» ف ـ ــرز ال ـن ـف ــاي ــات فــي
الـ ـ ـش ـ ــوارع« ،أق ـ ـ ـ ّـر» وزي ـ ــر ال ــزراع ــة
املـكـلــف معالجة املـلــف «املـ ــأزوم»،
ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي خ ـ ــال ب ــرن ــام ــج
«كـ ــام الـ ـن ــاس» ،ب ــأن  %70منها
قابل للفرز.
مـنــذ زمـ ــن ،ت ـقــول الـحـكــومــة أن ال
تـ ـم ــوي ــل ي ـك ـف ــي إلنـ ـ ـش ـ ــاء م ـعــامــل
ف ــرز وت ــدوي ــر« ،ف ـجــأة ب ــات علينا
أن ن ــدف ــع أك ـث ــر م ــن ن ـصــف مـلـيــار
دوالر لترحيل النفايات ملدة سنة
ونـ ـص ــف ف ـ ـقـ ــط!» ،وف ـ ــق مـ ــا قــالــت
«ال ـحــركــة الـبـيـئـيــة» ومـجـمــوعــات
الـ ـ ـح ـ ــراك وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــات
الـبـيـئـيــة واأله ـل ـي ــة ،أم ـ ــس ،خــال
امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـقـ ــد ف ـ ـ ــي م ـق ــر
«الحركة».
امل ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر امل ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــص لـ ـ ـط ـ ــرح
ت ــوصـ ـي ــات عـ ــامـ ــة تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«ال ـتــدويــر» ،ك ــان مناسبة لفضح
كــذب السلطة وتبيان «إمعانها»
فـ ــي ت ـج ـن ـب ـهــا الـ ـحـ ـل ــول ال ـب ـي ـئ ـيــة
الصحية .يقول املستشار البيئي
في «الحركة البيئية» أنطوان بو
موسى إن «الوزراء قالوا للبيئيني
ّ
إن م ــن غ ـيــر الـ ـ ــوارد ال ـحــديــث عن
إن ـش ــاء املـ ـح ــارق ف ــي ل ـب ـن ــان ،قبل
أن يـتـبـ ّـن لـنــا أن خـطــة الـتــرحـيــل
ّ
تمهد لفرض املحارق كحل طويل
األمد».
إال أن «تـكــذيــب» السلطة لـ ُـم يكن
فقط عبر مــراجـعــة وع ــود «نـكــث»

بـ ـه ــا ،بـ ــل كـ ـ ــان مـ ــن خـ ـ ــال ع ــرض
معطيات خلص إليها املؤتمرون
بعد عدة جوالت قاموا بها لزيارة
ع ــدد مــن مـعــامــل ال ـفــرز والـتــدويــر
والـتـسـبـيــخ ،ال ـخــاصــة واملـمـلــوكــة
مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا م ـعــامــل
م ـم ــول ــة م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،
ومعظمها قابل للتشغيل «لكنه
م ـتــوقــف بـسـبــب ف ـســاد إداري أو
س ـيــاســي» ،وذل ــك لـتــأكـيــد جــدوى
ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي ق ـ ّـدم ـت ـه ــا ال ـح ــرك ــة
البيئية ُومجموعات الحراك.
وبـ ـ ـ ّـن امل ـ ـشـ ــاركـ ــون أن ب ــاإلم ـك ــان
ت ـ ـ ــدوي ـ ـ ــر  500ط ـ ـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــورق
والـ ـ ـك ـ ــرت ـ ــون م ـ ــن أص ـ ــل  900طــن
يـ ــوم ـ ـيـ ــا (أي أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ،)%50
مـشـيــريــن إل ــى إمـكــانـيــة رف ــع هــذه
النسبة .كذلك من املمكن تصدير
الكمية الكاملة من نسبة املعادن
ف ــي ال ـن ـفــايــات ال ـب ـلــديــة ،وامل ـق ـ ّـدرة
ب ـ  300طــن يوميًا ،إضــافــة إلــى أن
م ــن أص ـ ــل  200ط ــن م ــن ال ــزج ــاج
الـشـفــاف يـمـكــن إعـ ــادة تــدويــر 60

ال تمويل يكفي إلنشاء
معامل فرز ،ولكن
هناك نصف مليار دوالر
لترحيل النفايات

طــن يــوم ـيــا ،مـسـتـنــدة إل ــى تقرير
.2014/sweep
net
ُ
ولفت البيان املشترك الصادر عن
املؤتمرين إلى أنه في  16تشرين
ال ـث ــان ــي  ،2015صـ ــدر ع ــن وزارة
البيئة تعميم يشير إلــى أن %50
م ــن ن ـف ــاي ــات ل ـب ـنــان ه ــي ن ـفــايــات
عـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ،وأن  %35نـ ـف ــاي ــات
ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ــدوي ــر« ،م ـ ــا ي ـع ـ ُنــي أن
جــزءًا كبيرًا من النفايات املنتجة
يمكن معالجتها عـلــى األراض ــي
اللبنانية بطرق صحية وبيئية،
إال أنه ال إرادة سياسية وجدية».
ف ـ ــي  25ك ـ ــان ـ ــون األول ،2016
وضعت «الحركة البيئية» وعدد

دﻋﻮة اﱃ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻮ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻦ اﻟﺒﴫﻳﺔ ﻻﻋﻀﺎء ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ
ﻳﻮم اﻻﺣﺪ ﰲ  ٢٠١٦/٢/٢٢اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﰲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻜﺎﺋﻦ
ﺳﻨﱰ ﺳﻮدﻳﻜﻮ ﺳﻜﻮﻳﺮ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪول اﻻﻋامل اﻟﺘﺎﱄ:
 -١اﻻﺳﺘامع اﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ
 -٢اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم  ٢٠١٥واﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺠﻠﺲ
 -٣اﻣﻮر اﺧﺮى
ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻛﺘامل اﻟﻨﺼﺎب ﺗﺮﺟﺄ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم وﺗﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ مبﻦ ﺣﴬ.
أﻣني اﻟﴪ :ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ
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ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﻬﻦ اﻟﺒﴫﻳﺔ

اﻟﻨﻘﻴﺐ ﺟﻮرج اﻟﺤﻮاط

ّ
توجهات
من الجمعيات البيئية
عامة التخاذ ّتدابير ملواجهة أزمة
النفايات ،موقعة من  220جمعية
ّ
وأهلية.
بيئية
ّ
ّ
تتضمن ه ــذه الـتــوجــهــات إنـشــاء
خلية أزم ــة فــي كــل قـضــاء تختار
مواقع لتخزين النفايات املتراكمة
بــال ـشــوارع مـنــذ  7أشـهــر بطريقة
صحية تضمن عــدم تسربها إلى
املياه الجوفية ،على أن ُت َ
فرز بعد
فترة.
وعلى هذه الخاليا أن تجد مواقع
كـ ـس ــارات وم ــرام ــل م ــن امل ـف ـتــرض
إع ــادة تأهيلها ،وذل ــك الستقبال
الـ ـع ــوادم ،وتـسـتـطـيــع االسـتـ ُعــانــة
فــي هــذا الـصــدد بالالئحة املـعـ ّـدة
من قبل مجلس اإلنماء واإلعمار
عام .2002
إضافة إلى تشكيل الخاليا ،تنص
الـتــوجـهــات عـلــى تشغيل معامل
ال ـ ـفـ ــرز واملـ ـع ــالـ ـج ــة وت ـط ــوي ــره ــا،
«خصوصًا املمولة واملتوقفة عن
الـعـمــل ،ويـبـلــغ عــددهــا  19معمل
ف ـ ــرز وت ـس ـب ـي ــخ ،ب ـح ـســب دراس ـ ــة
ً
 ،»2014 sweepفـضــا عــن إنـشــاء
معامل جديدة «كلفتها أقل كثيرًا
من كلفة الترحيل» ،على أن ُيبدأ
بعمليات الـفــرز والتسبيخ وبيع
ُ
املـ ـ ــواد امل ـ ـفـ ــرزة ال ـقــاب ـلــة لـلُـتــدويــر
َ
ُ
وتوزيع املواد العضوية املعالجة
ّ
كمحسن للتربة.
ّ
وبـحـســب املـنــظـمــن الــذيــن تبنوا
ه ـ ـ ــذه الـ ـت ــوجـ ـه ــات واعـ ـتـ ـب ــروه ــا
ّ
«امل ــدخ ــل الـصـحـيــح ل ـل ـح ــل» ،فــإن
ه ــذه ال ـتــوج ـهــات تـعـتـبــر مقبولة
بيئيًا «ألنها ال تعتمد على الطمر
الكلي ،وال الحرق الكلي ،وال على
الترحيل الكلي للنفايات» ،كذلك
ه ــي م ـق ـبــولــة اق ـت ـص ــادي ــا «ألن ـه ــا
مـبـنـيــة ع ـلــى م ـب ــدأ إدارة امل ـ ــوارد
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـه ــا» ،وبــال ـتــالــي
األمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ت ـ ــواف ـ ــرت «ي ـم ـكــن
اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا ل ـت ـم ــوي ــل م ـطــالــب
محقة كسلسلة الــرتــب والــرواتــب
وتثبيت متطوعي الدفاع املدني».
إال أن املعضلة األساسية لم تكن
السلطة للحلول
يومًا عدم حيازة ُ
البيئية ّ والصحية ،املشكلة كانت
فــي تجنب هــذه الحلول ،مــن هنا
كــانــت ال ــدع ــوة إل ــى امل ـش ــارك ــة في
التظاهرة املـقــررة غـدًا ،في ساحة
ري ــاض الـصـلــح للمطالبة بخطة
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــرز والـ ـت ــدوي ــر.
موسى« :نريد أن نقول
يقول أبو ُ
للناس إن املتظاهرين الذين تمت
ش ـي ـط ـن ـت ـهــم ي ـع ـم ـل ــون عـ ـل ــى حــل
بـيـئــي ،وبــالـتــالــي إقـنــاعـهــم بدعم
م ـس ــار االحـ ـتـ ـج ــاج» ،ف ـي ـمــا يـقــول
رئ ـيــس ال ـحــركــة الـبـيـئــة ب ــول أبــي
راشد إنه «وجب علينا أن نوضح
أنـنــا اإليـجــابـيــون فــي ه ــذا املـلــف،
وأنـهــم مــن قــام بعرقلة الـحـلــول»،
الفتًا إلى أن «خطوة محاسبة من
يقوم بالحرق العشوائي جيدة ،إال
أن األجدى هو محاسبة من ّ
سبب
انتشار هذه الحلول العبثية عبر
عرقلة الخطط البيئية».

ما مسؤولية
المهندسين في زحل
حي البيسارية؟
آمال خليل
فــي الـحــي ال ــذي تـعــرض لـلــزحــل فــي البيسارية،
هناك ستة مبان سكنية ،اثنان منها قيد اإلنشاء.
املباني شيدت على نحو تدريجي خالل الخمسة
ع ـشــر ع ــام ــا امل ــاض ـي ــة ب ـتــرخ ـيــص م ــن الـتـنـظـيــم
املدني بحسب رئيس البلدية فؤاد مشورب .قبل
إنشاء املباني وخــال الورشة ،كان الحي القائم
فــوق سفح تربته كلسية ويجري من تحته نبع
ماء ،يتعرض لإلنزالق عامًا بعد عام .في فصل
الشتاء املاضي ،انهار حائط دعم بارتفاع أكثر
من عشرة أمتار ،كان قد استحدثه صاحب أحد
املباني ليضع حاجزًا بني املبنى وانزالقات التربة
التي تتكرر .ما فعله ملواجهة اإلنــزالقــات ،إعــادة
تشييد حائط دعــم جديد ُ
بسمك اسمنت أكبر.
هو وجيرانه كانوا يالحظون اتساع التفسخات
فــي األرض وحيطان الــدعــم املحيطة بمنازلهم.
أما جارهم صاحب املشروع السكني ،فقد شيد
املبنيني فوق تلة من الردم .وبرغم أن أحد املبنيني
ً
ك ــان يميل نـ ــزوال ،إال أن ــه تــابــع اإلن ـشــاء واضـعــا
كميات من الــردم في أسفل املبنى ،ظنًا منه أنه
يوقف امليل.
مع بداية فصل الشتاء ،منذ شهر تشرين األول
الـفـمــاضــي ،زادت التفسخات بسرعة قياسية.
استنجد الـسـكــان بالبلدية الـتــي طلبت بــدورهــا
من الوحدة الهندسية في اتحاد بلديات ساحل
الــزهــرانــي الـكـشــف عـلــى ال ـحــي .إل ــى أن استفاق
األهـ ــالـ ــي صـ ـب ــاح ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ع ـل ــى فــالــق
يحاصر بيوتهم ويقطع الطريق من حولهم .كل
هذا ولم يغادر السكان منازلهم .فمن املسؤول
عن مصيرهم؟
خالل جولته على الحي ،رفض نقيب املهندسني
خالد شهاب تحديد السبب النهائي لإلنزالقات،
لكنه رجــح وجـ ّـود مشكلة فــي التربة .وعــن دور
املهندس الذي وقع رخصة البناء ،ما دامت التربة
لزجة ،قال شهاب إن «تراخيص التنظيم املدني
كلها صحيح ،لكن املشكلة بالتنفيذ» .أشار إلى
أن حـيـطــان الــدعــم الـتــي ان ـه ــارت ،لــم تشيد فــوق
أســاســات متينة .مع ذلــك ،فإنه تعهد أن تتحمل
النقابة املسؤولية اذا بينت الدراسة خطأ من أحد
املهندسني.
ً
بحسب الـقــانــون ،فــإن املسؤولية يتحملها أوال
املهندس .الرخصة التي تقدم إلى التنظيم املدني
لـلـمــوافـقــة عـلــى إن ـش ــاء م ــا ،تـسـتـنــد إل ــى دراس ــة
هندسية موقعة من املهندس املختص .وتشترط
القوانني أن يشرف املهندس على ورشة البناء من
الحجر األول إلى التشطيب النهائي ،ألنه يتحمل
مسؤولية البناء ملدة عشر سنوات بدءًا من تاريخ
تشييده .فهل أشــرف املهندسون املعنيون على
ورش البيسارية؟ وماذا عن دور البلدية؟
في بلدية البيسارية ما من جهاز فني تابع لها
أو فــريــق مختص بــاإلشــراف على ورش البناء
الجارية في نطاقها؟ لكن ملــاذا لم تستبق وقوع
ال ـك ــارث ــة وت ـت ـخــذ إجـ ـ ـ ــراءات ح ــازم ــة ق ـبــل تـطــور
األمور؟
ب ــرغ ــم م ـ ــرور خـمـســة أي ـ ــام ع ـلــى ق ـ ــرار مـحــافــظ
الجنوب منصور ضو بإخالء املباني املتضررة
فــورًا حفاظًا على السالمة العامة ،فإن سكانها
ال يــزالــون يبيتون ليلتهم فيها« .القصة ليست
س ـه ـل ــة» ي ـ ـق ــول ــون« .الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن مـ ـن ــزل بــديــل
واسـتـئـجــاره وتــأمــن التكاليف ونـقــل األغ ــراض
إليه تستلزم أسابيع» يقول أحــد السكان ،علمًا
بأن بلدية البيسارية لم تسلم بعد إلى املحافظة،
الئحة بأصحاب املباني املتضررة لتحويلها إلى
الهيئة العليا لإلغاثة لصرف بدل إيواء لكل عائلة.
شهاب جزم بأن املباني آيلة للهدم ألن تدعيمها
غير مضمون ومكلف أكثر من الهدم.
حـتــى انـتـهــاء ال ــدراس ــة الـتــي تـسـتـلــزم أسبوعني
لتحديد سبب اإلنزالق ،يبقى مصير التعويضات
م ـع ـل ـقــا .ي ــرج ــح أن اإلنـ ـ ـ ــزالق ل ـي ــس ن ــاج ـم ــا عــن
كـ ــارثـ ــة ط ـب ـي ـع ـي ــة ،وع ـل ـي ــه فـ ـ ــإن ال ـه ـي ـئ ــة لـيـســت
معنية بــالـتـعــويــض عـلــى األه ــال ــي .فـمــن يتحمل
خسائرهم؟ الخسارة األكبر لألشخاص األربعة
الذين اشتروا شققًا في املبنى السكني املائل.

