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مجتمع وإقتصاد
تقرير
لم تخرج لجنة المال والموازنة النيابية أمس ،بخالصة تتصل بأي حل ُمرتقب ألزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع .من
ُ
المقرر أن تجتمع اللجنة غدا مع اتحادات البلديات المعنية ،في محاولة للتوصل الى حلول «تراعي الحلول الالمركزية» ،بحسب
رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ،الذي أشار الى ضغط باتجاه اقرار مناقصات التفكك الحراري العالقة في مجلس الوزراء

ُ
جلسة لجنة المال والموازنة :النفايات لن ترفع قريبًا
هديل فرفور
النفايات فــي ال ـشــوارع لليوم السابع
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي .أس ـ ـبـ ـ ٌ
ـوع م ـض ــى عـلــى
ق ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـ ـ ــرج ح ـ ـم ـ ــود وح ـ ــزب
الطاشناق إقـفــال الطريق نحو املركز
امل ــؤق ــت ل ـت ـخــزيــن ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي بــرج
حـمــود «لـحــن اسـتـكـمــال تنفيذ خطة
النفايات الحكومية» .في هذا الوقت،
يستمر التصعيد «الكتائبي» الرافض
الستكمال مشروع مطمر برج ّ
حمود،
الـ ـ ــذي بـ ــدأ م ـن ــذ أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن،
وف ـي ـمــا ك ــان ــت األنـ ـظ ــار ت ـتــوجــه نـحــو
لجنة امل ــال وامل ــوازن ــة الـنـيــابـيــة أمــس،
ّ
ل ـل ـخــروج ب ـحــل يـ ــدرأ خ ـطــر الـنـفــايــات
امل ـت ـك ـ ّـدس ــة وس ـم ــوم ـه ــا ،أع ـل ــن رئـيــس
اللجنة النائب ابــراهـيــم كنعان ،عقب
انـ ـتـ ـه ــاء ال ـج ـل ـس ــة ع ــن ب ــداي ــة ال ـب ـحــث
ع ـ ُـن رؤى تــواف ـق ـيــة ،م ــا يـعـنــي تـمــديــد
ُ
«امل ـبــاح ـثــات» أيــامــا ت ـضــاف ال ــى ُعمر
األزمة ،فما الذي ّبحثته اللجنة أمس؟
بحسب كنعان ،فندت ُاللجنة النيابية
ّ
قــرار مجلس ال ــوزراء املــتـخــذ فــي آذار
ّ
امل ــاض ــي ،امل ـت ـعــلــق ب ـخ ـطــة الـحـكــومــة
إلدارة ال ـن ـف ــاي ــات امل ـن ــزل ـي ــة الـصـلـبــة
ورصـ ـ ــدت الـ ـتـ ـج ــاوزات وامل ـم ــارس ــات
ال ـخــاط ـئــة ف ــي تـطـبـيـقــهُ .يـ ـب ـ ّـرر حــزب

لم تلتزم الحكومة ما
وعدت به من ناحية الفرز
قبل الطمر
الـطــاشـنــاق ق ــراره بــإقـفــال الـطــريــق أن
ال ـح ـكــومــة ل ــم ت ـل ـتــزم ب ـمــا وع ـ ــدت بــه.
تنقل مصادر اللجنة عن الحزب قوله:
«ق ـي ــل ل ـنــا إن امل ـط ـمــر سـيـسـتـقـبــل ما
ينتج مــن ف ــرز  1200طــن مــن نفايات
املـ ــن وك ـ ـسـ ــروان وج ـ ــزء م ــن ب ـي ــروت،
ُ
وب ــال ـت ــال ــي ت ـط ـمــر الـ ـ ـع ـ ــوادم ،ل ـكــن مــا
ي ـجــري ه ــو ط ـمــر ال ـن ـفــايــات م ــن دون
ف ــرزه ــا ،وهـ ــو م ــا ح ـ ـ ّـول امل ــوق ــف إلــى
مـكــب» .يقول كنعان فــي هــذا الصدد:
«علينا ان نضع ضوابط وضمانات
لتطبيق القرار ال ــوزاري» ،مشيرا الى
ً
أن الـ ـق ــرار ال ـ ـ ــوزاري «ل ــم ي ـعــد ُم ـن ــزال،
ويمكننا تعديل خطة ُالنفايات».
ف ــي م ـعــرض ال ـن ـقــاش امل ـس ـت ـعــر بـشــأن
اإلع ـت ــراض عـلــى طــريـقــة الـطـمــر وآلـيــة
الـ ـ ــردم ال ـحــاص ـلــة ،ال ـ ــذي ق ـ ــاده رئـيــس
حــزب الكتائب النائب سامي الجميل
ومـمـثـلــو ح ــزب ال ـطــاش ـنــاقّ ،
رد وزي ــر
ال ــزراع ــة أك ــرم شـهـ ّـيــب عـلــى ه ــذا األمــر
بــال ـتــذك ـيــر ب ـم ـش ــروع «لـ ـيـ ـن ــور» (ردم
البحر فــي املــن الشمالي) ،وبالتالي،

«فإن الردم الحاصل كان سيكون على
كــل األح ـ ــوال» .سـ ّـجــل الـجـمـ ّـيـ ُـل بعدها
اع ـت ــراض ــا ع ـلــى أن ال ـشــركــة املـتـعـهــدة
(شركة داني خوري) ،ال تملك أي خبرة
ف ــي م ـج ــال مـعــالـجــة ال ـن ـف ــاي ــات ،فـكــان
ج ـ ــواب «م ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار»
ب ــأن الـتــركـيــز «ك ــان مـنــذ ال ـبــدايــة على
اإلش ـ ـغـ ــاالت ال ـب ـح ــري ــة» ،بـمـعـنــى آخــر
«االعتراض الفني على الشركة ال قيمة
ل ــه» ،طــاملــا أن «ال ـه ـ ّـم» هــو ردم البحر
(وفـ ـ ــق ت ــأوي ــل امل ـ ـصـ ــادر ل ـل ـم ــداخ ــات
الحاصلة) .
هـ ــذا األم ـ ــر ُي ـع ـيــد ال ـن ـق ــاش الـ ــى الـنـيــة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي دف ـ ـعـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
نحو خيار املطامر على البحر :ردمه
ب ـغ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ع ـ ـق ـ ــارات ج ــدي ــدة
واستثمارها.
وللتذكير،عندما أصدرت الحكومة في
 2015/9/9قرارها املتعلق بـ «املوافقة
خطة معالجة
على عناوين وتوجهات ُ
وضع النفايات» (املرحلة املستدامة)،
أرفـقــت الـقــرار بملحق الــرقــم ( )2الــذي
ي ـش ــرح آل ـي ــة الـ ـب ــدء بـتـنـفـيــذ م ـش ــروع
«لـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــور» .شـ ـه ـ ّـي ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ك ــان ــت
مفتوحة مذ ذاك الوقت على ردم البحر
وال ـس ـطــو عـلــى ال ـع ـق ــارات املستحدثة
ال ـت ــي ت ـق ــدر قـيـمـتـهــا ب ـم ـئ ــات مــايــن
ال ــدوالرات على حساب حقوق الناس
وامالكهم العامة.
قـ ــال ك ـن ـعــان ف ــي م ــؤت ـم ــره الـصـحــافــي
ال ـ ــذي ع ـق ــده ع ـقــب ال ـج ـل ـســة« :ال أحــد
يعتقد ان حل مجلس ال ــوزراء مثالي،
ألن ـن ــا أج ـم ـع ـنــا أن ال ـح ــل امل ـث ــال ــي هو
خطة طويلة األم ــد ضمن الالمركزية
االدارية» ،ماذا عن النفايات املتراكمة؟
هــل ستزيلها الخطة الطويلة األمــد؟
ُسئل كنعان ،فأجاب أن السعي الحالي
يقضي بــن عــدم الــوقــوع بــن خياري
ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع وال ـن ـف ــاي ــات
العشوائية في مكب برج ّ
حمود ،الفتا
الى أنه دعا اتحادات البلديات املعنية
غدا لطرح بعض الحلول واإلقتراحات.
وأض ـ ــاف ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد :سـنـحــاول
تقسيم ال ــرؤي ــة ،وف ــي املــرحـلــة االول ــى
سنسأل مــاذا بعد الخطة االنتقالية»،
ُم ـش ـيــرا ال ــى أن ـنــا «ب ـحــاجــة إل ــى فـتــرة
ان ـت ـقــال ـيــة الـ ــى ح ــن ب ــت ال ــام ــرك ــزي ــة
االدارية».
م ــاذا عــن مطمر الـكــوسـتــابــرافــا؟ ومــا
آلـ ـي ــات ال ــرق ــاب ــة ال ـف ـعــالــة هـ ـن ــاك؟ هــل
ُس ـئــل مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار عن
س ـبــب تــأج ـيــل امل ـن ــاق ـص ــات وت ـج ــاوز
املهل بأكثر من ثالثة أشهر؟ ماذا عن
تــأجـيــل مـنــاقـصـتــي الـجـمــع والـكـنــس
والـ ـف ــرز وامل ـع ــال ـج ــة؟ أس ـئ ـلــة ّوج ـ ّـه ــت

ّ
ذكر ّ
شهيب بمشروع لينور وقال إن الردم الحاصل كان سيكون في كل األحوال (مروان طحطح)

ال ـ ــى كـ ـنـ ـع ــان ،فـ ـك ــان ال ـ ـجـ ــواب يـصــب
ضمن اإلجابة نفسها :بحثنا في هذا
املــوضــوع وسنكمل البحث االربـعــاء
(غدا).
وعـ ـ ــن املـ ـن ــاقـ ـص ــات ،قـ ـ ــال كـ ـنـ ـع ــان إن
م ـنــاق ـصــة ال ـت ـف ـكــك ال ـ ـحـ ــراري ال ت ــزال
عالقة في مجلس ال ــوزراء وسيجري
الخميس
ُالضغط على اقــرارهــا يــوم
ُ
املـقـبــل ،الفـتــا الــى أن الخميس املقبل
أي ـضــا هــو مــوعــد ان ـت ـهــاء مناقصتي
املـعــالـجــة وال ـف ــرز م ــن جـهــة والـكـنــس
والجمع من جهة ثانية.
بحسب املعنيني فــي املـنــاقـصــات في
مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ،ال تــوجــد

حتى اآلن مهلة محددة إلعالن نتائج
امل ـنــاق ـص ـتــن امل ــذك ــورت ــن .ه ــذا األم ــر
يـ ـط ــرح تـ ـس ــاؤال ع ــن س ـب ــب ال ـتــأخ ـيــر
ُ
وي ـع ـيــد ن ـقــاش «امل ـح ــاص ـص ــات» الــى
الواجهة.
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،ومـ ــع تـصــاعــد
ح ـم ـل ــة ال ـ ــرف ـ ــض السـ ـتـ ـكـ ـم ــال م ـط ـمــر
بــرج حـ ّـمــود ،استأنفت «خلية األزمــة
ملعالجة مشكلة النفايات فــي مدينة
ال ـشــوي ـفــات» ت ـحـ ّـركــات ـهــا .أولـ ــى هــذه
ّ
ال ـت ـحـ ّـركــات تـجــلــت أم ــس ،عـبــر دعــوة
أطـلـقـتـهــا بـعــض الـجـمـعـيــات األهـلـيــة
وفعاليات املنطقة الــى «حفل توقيع
شـعـبــي» عـلــى عــريـضــة رف ــض إنـشــاء

ّ
«مكب الغدير» (مطمر الكوستابرافا).
سـبــق ه ــذه ال ــدع ــوة ،بـ ــروز ك ـتــاب من
«نقابة الطيارين اللبنانيني» موجه
ال ـ ــى م ـص ـل ـحــة س ــام ــة الـ ـطـ ـي ــران فــي
امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـط ـي ــران امل ــدن ــي
ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـع ــام ــة
والـ ـنـ ـق ــل ،تـ ــداولـ ــه ب ـع ــض ال ـنــاش ـطــن
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـمــاعــي.
ي ـعــود ت ــاري ــخ ال ـك ـتــاب ال ــى  7نـيـســان
امل ــاض ــي ،ويـتـضـمــن طـلــب الـطـيــاريــن
«إتـ ـ ـخ ـ ــاذ ك ــاف ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
للحؤول دون إيـجــاد مكب للنفايات
فــي املنطقة امل ـجــاورة للكوستابرافا
قرب مطار رفيق الحريري الدولي ()...

تقرير

ّ
ّ
التغطية الصحية لمن هم فوق الـ :64المستشفيات ستجرب لمدة
راجانا حمية
في الخامس عشر من الجاري ،يدخل
مـشــروع «التغطية الصحية الشاملة
ملن هم فوق الــ 64عامًا» ّ
حيز التنفيذ.
ه ــذا «ال ـت ــاري ــخ» ،ال ــذي عـ ّـمـمــه أول من
ّ
الصحة العامة ،وائــل أبو
أمــس ،وزيــر
فـ ــاعـ ــور« ،حـ ـي ــث ت ـق ـت ـضــي ال ـح ــاج ــة»،
سيفتح الباب أمام من تخطوا الـ 64من
الـعـمــر ،لتغطية «نـفـقــات االستشفاء»
على حـســاب الـ ــوزارة ،الـتــي طلبت من
«ج ـم ـي ــع امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وامل ــؤس ـس ــات
امل ـت ـع ــاق ــدة م ـع ـهــا ال ـت ـق ـيــد بــاسـتـقـبــال
هؤالء على نفقتها».

أسبوعان يفصالن عن بــدء التطبيق،
ل ـك ــن ،فـعـلـيــا م ــا يـفـصــل ب ــن التعميم
ستقاس
والتطبيق مـســافــات طــويـلــة ّ
ب ـعــدد م ـئــات امل ـل ـيــارات املـسـتـحــقــة في
ذمـ ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات (ال ـت ــي
تـقــدرهــا نقابة أصـحــاب املستشفيات
الخاصة ب ــ 1660مليار ليرة لبنانية)
ّ
واملـ ـلـ ـي ــارات ال ـت ــي سـيـكــلـفـهــا م ـشــروع
التغطية.
فــي الـظــاهــر« ،ال اعـتــراض على السير
بهذا امل ـشــروع» ،يقول نقيب أصحاب
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ال ــدكـ ـت ــور
س ـل ـي ـمــان ه ـ ـ ــارون ،ول ـك ــن ،ع ـلــى أرض
ال ـ ــواق ـ ــع ،يـ ـس ــرد هـ ـ ـ ــارون ال ـك ـث ـي ــر مــن

التفاصيل الـتــي قــد تـحــول دون ذلــك.
وينطلق في حديثه من «الوفر» الذي
ّ
تحدث عنه أبو فاعور لتغطية نفقات
امل ـش ــروع ،وامل ـق ــدرة ب ـحــدود  17مليار
ليرة لتغطية «فروقات» الــ .%15يقول
ّ
هـ ـ ــارون إن «ال ـ ـ ـ ــوزارة ك ـل ـفــت شــركــات
خــاصــة ـ ب ـنــاء ع ـلــى طـلـبـنــا ـ مهمتها
م ــراقـ ـب ــة امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وف ــواتـ ـي ــره ــا
اإلسـتـشـفــائـيــة ،وه ــذه لــديـهــا معايير
ل ــدخ ــول امل ــرض ــى ي ـف ـتــرض أن تخفف
عدد الداخلني للمستشفى» .وعلى هذا
ّ
األساسّ ،
تقدر الوزارة أن «العدد اللي
ّ
ّ
رح يخف ،رح يغطي املبلغ اللي قدرته».
هــذا فــي املـبــدأ ،أمــا على أرض الــواقــع،

المشروع سيزيد الطلب
على الدخول إلى
المستشفى ال العكس

فلم توافق نقابة أصحاب املستشفيات
على هــذا الـطــرح «وق ــد أبلغنا الــوزيــر
عــدم موافقتنا ألسـبــاب تقنية تتعلق

ب ــال ـح ـس ــاب ــات» ،ي ـق ــول ه ـ ـ ــارون ،ال ــذي
ي ـت ــرج ــم «ع ـ ـ ــدم املـ ــواف ـ ـقـ ــة» بــال ـحــديــث
عــن  3أس ـبــاب ّ
«أول ـه ــا أن الـطـلــب على
ّ
ال ــدخ ــول إل ــى املـسـتـشـفــى سـيــزيــد ألن
الخدمة صارت مجانية ،وهنا عرضنا
على الوزير أن يكون هناك طــرح آخر
يـجـبــر امل ــواط ــن ع ـلــى الـتـفـكـيــر مــرتــن
ً
قبل الدخول ،كأن يتحمل مثال مبلغا
رم ــزي ــا أو مـبـلـغــا م ـق ـطــوعــا ،وهـ ــو ما
لــم يــوافــق عـلـيــه ال ــوزي ــر» .أم ــا السبب
اآلخـ ـ ــر ،فـيـتـعـلــق «بـمـشـكـلــة الـسـقــوف
امل ــال ـي ــة ،ف ـ ــإذا زدن ـ ــا ال ـت ـقــدي ـمــات على
الوزارة أيضًا أن تزيد املوازنة الخاصة
باإلستشفاء» .أما السبب الثالث ،الذي

