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مجتمع وإقتصاد
تقرير تبحث بلدية كفرنبرخ ،قضاء الشوف ،في مشروع إقامة «موقف» لركن عوادم النفايات الناجمة عن معمل
السويجانيُ .
«تمويه» إلقامة مطمر لنفايات عدد من
أنه
ويرون
المشروع
طبيعة
في
البيئيين
من
عدد
شكك
ي
ً
ّ
البلدات ُ
المجاورةُ .يثير هؤالء مخاوف تلويث المطمر للمياه الجوفية ،فضال عن إمكان تعرضه لالنهيار نتيجة
عدم ثبات الصخور الرملية نظرًا إلى طبيعة األرض القائم عليها

ّ
ٌ
ُ
«موقف» كفرنبرخ للنفايات :مطمر معرض لالنهيار
هديل فرفور
تقوم بلدية كفرنبرخ (قضاء الشوف)،
حاليًا ،بدراسة اقتراح مشروع يقضي
بإقامة "موقف" لركن عــوادم النفايات
املتأتية من معمل فرز النفايات التابع
التـحــاد بلديات الـشــوف السويجاني
(مـعـمــل الـســويـجــانــي) ،وامل ــوج ــود في
ب ـلــدة بـعـقـلــن .بـحـســب رئـيـســة بلدية
كـفــرنـبــرخ ،وس ــام الـشــامــي نـصــر ،فــإن
االق ـتــراح يقضي بــإشـغــال نحو 4000
متر مربع من األمالك التابعة للبلدية
إلقامة "كــاراج" (موقف) لركن العوادم
املـتــأتـيــة مــن مـعـمــل الـســويـجــانــي ملــدة
 6أش ـه ــر ،عـلــى أن يـتــم تــوسـيــع طــاقــة
املـ ـعـ ـم ــل االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة ل ـي ـش ـم ــل ف ــرز
نـ ـف ــاي ــات ق ـ ـضـ ــاءي ال ـ ـشـ ــوف وع ــال ـي ــه،
وتأهيله عبر إنشاء مطمر مجاور له
لطمر العوادم املتأتية منه.
ت ـقــول نـصــر ل ــ"األخ ـب ــار" إن ـهــا لــم ّ
تبت
موضوع ّ"املوقف" بعدُ ،مشيرة الى أن
البلدية تلقت عرضًا من املقاول جهاد
بمنح البلدية مبلغ مئة
العرب يقضي ُ
أل ــف دوالر لـقــاء امل ـضــي فــي امل ـشــروع.
تعاني كفرنبرخ ،كسائر بلدات الشوف
وعــالـيــه ،مــن أزم ــة تـصــريــف نفاياتها
بـعــد اسـتـثـنــاء ب ـل ــدات ال ـق ـضــاء يــن من
تميل
خطة النفايات الحكومية .لذلك ّ
نصر خالل حديثها الى مسألة "تبني
امل ـش ــروع الـ ــذي سـيـكــون حـتـمــا بيئيًا
أكثر من الواقع الراهن الصعب".
من جهة أخرىُ ،يثير عدد من البيئيني
واملخاطر املترتبة
الكثير من املخاوف
ً
عن إنشاء "املوقف" .بداية ،يرى هؤالء
أن ُمصطلح "موقف" هو تمويه ملا هو
ّ
ُمخطط في املشروع وهو إنشاء مطمر
لنفايات البلدات املجاورة.
يـ ـتـ ـس ــاءل رئـ ـي ــس االئـ ـ ـت ـ ــاف امل ــدن ــي
الــرافــض لخطة الـنـفــايــات الحكومية،
رجـ ــا ن ـج ـي ــم ،ف ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد" :ملـ ــاذا
يقضي املشروع إذًا بإقامة عــزل طاملا
أن امل ــوق ــف ه ــو لــركــن الـ ـع ــوادم مؤقتًا
فقط ،وبالتالي لن يكون هناك نفايات
ُ
ع ـضــويــة تـن ـتــج عـ ـص ــارة؟" ،الف ـتــا إلــى
ُ
إع ــداد التجهيزات التي تنبئ بإقامة
مطمر لنفايات املنطقة.
ُ
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـب ــرز "ال ـحــركــة البيئية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة" تـ ـق ــريـ ـرًا أع ـ ـ ّـدت ـ ــه إحـ ــدى

زعاطيطي :الموقع خطر
جدًا على المنطقة وعلى
المحيط المباشر القريب
ُ
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة املـ ـكـ ـلـ ـف ــة مــن
قـ ـب ــل "مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار"
عـ ــن إجـ ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ـ ــات األث ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــي
والـ ـفـ ـن ــي لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ،ل ـ ــإشُ ـ ــارة ال ــى
ج ـ ّـدي ــة امل ـ ـشـ ــروع وإم ـ ـكـ ــان امل ـب ــاش ــرة
ف ـيــه ب ــأس ــرع وقـ ــتُ .يـخـلــص الـتـقــريــر
املذكور الــى إمكان املضي باملشروع،
وي ـع ـت ـبــر أن ط ـب ـي ـعــة األرض تـسـمــح
ب ـع ــزل عـ ـص ــارة ال ـن ـف ــاي ــات ،ب ـش ـكــل ال
ّ
يتسلل ُ الى املياه الجوفية الباطنية،
وهــي خالصة تتناقض واملالحظات
األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا م ـس ـت ـشــار
"الـحــركــة البيئية اللبنانية" ،الخبير
الـهـيــدروجـيــولــوجــي الــدك ـتــور سمير
زع ــاط ـي ـط ــي الـ ـ ــذي يـ ـق ــول إن طـبـيـعــة
األرض ت ـس ـم ــح بـ ـتـ ـس ـ ّـرب املـ ـل ــوث ــات
السطحية نحو املخزون الجوفي.

موقع ِّ
ملوث وعرضة لالنهيار

ي ـق ــول زعــاط ـي ـطــي إنـ ــه م ــن الـنــاحـيــة
الهيدروجيولوجيةُ ،يعتبر الصخر
الرملي والجرفيات الحديثة خليطًا
ذا نـفــاذيــة مـتــوسـطــة (ال ـن ـفــاذيــة هي
القدرة على تسريب املياه السطحية

لماذا يقضي المشروع بإقامة عزل طالما أن الموقف هو لركن العوادم؟ (أرشيف)

ال ـ ــى ع ـم ــق الـ ـصـ ـخ ــر) ،ح ـي ــث ي ـجــري
ً
امل ـ ـ ــاء حـ ــامـ ــا امل ـ ـلـ ـ ّـوثـ ــات ال ـس ـط ـح ـيــة
ب ــن ح ـب ـي ـبــات ال ــرم ــل ع ـم ــودي ــا عـبــر
الـ ـكـ ـس ــور األرضـ ـ ـي ـ ــة ن ـح ــو املـ ـخ ــزون

الـجــوفــي الكربوناتي ( .)..ويخلص
زعاطيطي الى القول إن املوقع "خطر
جـ ـ ـدًا ع ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة وعـ ـل ــى امل ـح ـيــط
املباشر القريب ،وخطر على املخازن

الجوفية الكربوناتية للجوارسيك
والطبشوري وهــو مــن أســوأ املواقع
املمكن اختيارها لوضع مطمر لعدم
ث ـب ــات ال ـص ـخ ــور الــرم ـل ـيــة امل ـعـ ّـرضــة
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ﻧﺎﺳﻜﻮ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ "اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ"
ﻳﴪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻟﻠﺘﺄﻣني أن ﺗﻌﻠﻦ أﻧﻬﺎ متﻠﻜﺖ ﺣﺼﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ رأﺳامل اﻟﴩﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣني ﻟﻠﴩق اﻷدىن – اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ش.م.ل) .اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ( .وﻗﺪ اﻧﺠﺰت
اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨني اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ  ١٢ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .٢٠١٦
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﴍﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻨﺔ  ١٩٤٧وﻛﺎﻧﺖ ﴍﻛﺔ ﺗﺄﻣني راﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب.
وﻫﻲ ﺗﻨﺸﻂ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻟﺒﻨﺎن وﰲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة .ﺿﻤﻬﺎ اﱃ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻳﻌﺰز
ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ ودﻋﻢ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﻛﺘﺘﺎيب ﰲ اﻻﻣﺎرات.
ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﴍﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﴍﻛﺔ ﺑﻨﻜﺮز أﺷﻮرﻧﺲ ش.م.ل،.
ﴍﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻟﻠﺘﺄﻣني .وﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﴩﻛﺘﺎن
اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﺎن ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻬام ﻛﻼ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ اﻟﺨﺎص وﺑﻬﻴﻜﻠﻴﺔ إدارﻳﺔ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
ﻳﱰأس ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻴﺪ أوﺟني ﺳﺎﺑﺎ ﻧﺎدر .وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮزف
ﻋﻀﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻟﻔﺮع ﻟﺒﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮرج ﺷﺪﻳﺎق ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﲆ اﻷﻋامل ﰲ ديب وأﺑﻮ ﻇﺒﻲ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻟﻠﺘﺄﻣني ﺳﻨﺔ  ١٩٦١ورأت اﻟﻨﻮر ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺄﻣني .واﻟﻴﻮم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻀﻮر ﰲ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛام ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﰲ اﻟﺪول
اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى .وﺗﻨﺸﻂ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣني ،ﻣﻦ
اﻻﻛﺘﺘﺎب ووﺳﺎﻃﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣني ووﺳﺎﻃﺔ اﻟﺘﺄﻣني إﱃ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻐري.
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﺳﻜﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل  ٢١ﴍﻛﺔ ﰲ  ١٣دوﻟﺔ ،وﺗﺘﺪاول أﻗﺴﺎط ﺗﺄﻣني ﺗﺘﺠﺎوز ١٫٥
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣرييك.

لالنهيارات واالنزالقات نتيجة قطع
ُ
األشـجــار التي كانت تمسك التربة".
ُ
وي ـض ـي ــف" :م ـه ـمــا قـمـنــا ب ـم ـحــاوالت
ُ
تــرقـيـعـيــة مـكـلـفــة جـ ـدًا مل ـنــع تـســريــب
امل ـل ــوث ــات ن ـحــو املـ ـخ ــزون ــات املــائ ـيــة
ّ
ال ـج ــوف ـي ــة ،ف ـ ــإن ال ـت ـج ــارب الـســابـقــة
فــي الـســدود والـبــرك الجبلية أثبتت
ّ
أن الطبيعة أق ــوى مــن كــل مـحــاوالت
الوقوف بوجهها".

ّ
معمل السويجاني ُمحتل؟

انتهت األعمال في معمل الفرز القائم
فــي بلدة بعقلني ،واملـعــروف بمعمل
"الـســويـجــانــي" ،نسبة إل ــى أن ــه تابع
التحاد بلديات الشوف السويجاني،
ع ـ ــام  .2008يـ ـق ــول امل ـت ـع ـهــد امل ـل ـتــزم
أعـ ـ ـم ـ ــال املـ ـعـ ـم ــل نـ ــزيـ ــه ب ـ ــري ـ ــدي فــي
ُ
اتـصــال مــع "األخ ـبــار" ،إنــه لــم تباشر
األعمال في املعمل إال عند بداية أزمة
النفايات في عــام  ،2015وتــم تفعيل
العمل الفعلي للفرز فــي عــام ،2016
على أن يستقبل يوميًا نحو  26طنًا
من  7بلديات فقط ،من ضمنها بلدية
كفرنبرخ .في ما بعد ،وبعد اشتداد
أزمة النفايات ،بدأت بعض البلديات
تنضم وتطلب شمول نفاياتها ضمن
الكميات التي يفرزها املعمل ،إلى أن
وص ــل ع ــدد الـبـلــديــات املـشـمــولــة إلــى
 ،20األمــر الــذي ّأدى الى عجز املعمل
ّ
وتحوله الى "مكب للنفايات ،نتيجة
عـ ــدم الـ ـت ــزام االتـ ـح ــاد ب ـتــأمــن أرض
لطمر العوادم ونتيجة اشتداد األزمة
ومضاعفة كميات النفايات" ،وفق ما
يقول بريديُ .
ويضيف األخير إن هذا
الــواقــع (ع ــدم إيـجــاد مطمر للعوادم
ً
ومضاعفة كميات الـنـفــايــات ،فضال
عــن التوقف عــن دفــع الـبــدالت املالية
ّ
للمتهعد)ّ ،أدى الى عجز املعمل عن
تلبية ف ــرز الـكـمـيــات .الــافــت هــو ما
ي ـقــولــه ب ــري ــدي ،وه ــو أن ــه م ــع بــدايــة
إقرار خطة النفايات الحكومية ،ومع
بداية تشغيل املعمل وإعادة تأهيله،
"ه ــاج ـم ــت ب ـع ــض ال ـج ـه ــات امل ـع ـمــل،
وص ــادرت معداته وطــردت املوظفني
ّ
والـعـ ّـمــال وتسلمت إدارت ـ ــه!"ُ ،مشيرًا
الى أنه لم يعد يعرف الواقع الحالي
أقدم على تقديم شكوى
للمعمل وأنه ُ
ّ
ج ــزائ ـي ــة ضـ ـ ّـد "املـ ـحـ ـت ــل ــن" .ل ــم ُي ـسـ ّـم
ّ
بريدي الجهات التي احتلت املعمل،
ّ
لكنه أشار الى أنه بعد "السطو" على
املعمل ،تم تدبير أرض املطمر فورًا،
"وكأن هناك من قرر أن ُيدير نفايات
املنطقة فجأة".

