الثالثاء  17كانون الثاني  2017العدد 3081

مجتمع وإقتصاد

7

إعادة فتح مطمر الكوستا برافا ...لـ  7أيام فقط

ّ
من المقرر أن يتم
رفع نحو  6آالف طن من
النفايات المتراكمة من
شوارع منطقة بعبدا
إلى مطمر
تدريجًا ،ونقلها ُ
كوستا برافا الذي أعيد
فتحه مؤقتًا لمدة  7أيام،
ُ
بعد
على أن يعاود إقفاله ّ
هذه المهلة إلى حين بت
الدعوى ُ
المقامة أمام
قاضي األمور ُ
المستعجلة
في بعبدا ،القاضي حسن
حمدان .هذا القرار جاء
بعدما ّ
تقدم اتحاد بلديات
الضاحية بطلب لدى
القاضي حمدان يشكو
فيه ّ
تكدس النفايات في
الشوارع

هديل فرفور
ُ
أصـ ــدر قــاضــي األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة في
بـعـبــدا ،الـقــاضــي حـســن ح ـم ــدان ،أمــس،
ق ـ ـ ــرارًا ي ـق ـضــي بـ ــإعـ ــادة ن ـق ــل ال ـن ـفــايــات
الــى املركز املؤقت للطمر الصحي عند
م ـصـ ّـب ن ـهــر ال ـغــديــر (م ـط ـمــر الـكــوسـتــا
ب ــراف ــا) مــؤق ـتــا ل ـغــايــة ال ـســاعــة الـ ُثــانـيــة
ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن ي ــوم ال ـثــاثــاء املـقـبــل،
الواقع فيه الرابع والعشرون من الشهر
الـ ـح ــال ــي ،ع ـل ــى أن ي ـت ــم إقـ ـف ــال امل ـط ـمــر
بـ ــ"مـ ـج ـ ّـرد ان ـق ـض ــاء املـ ـ ــدة ( )..ب ـص ــورة
كلية بجميع أعـمــالــه ال ــى حــن الفصل
النهائي في الدعوى الحاضرة" .وبذلك
ي ـكــون ال ـقــاضــي ح ـمــدان قــد ق ـ ّـرر إع ــادة
فـتــح املـطـمــر مل ــدة أس ـب ــوع ،بـعــدمــا كــان
قــد ق ـ ّـرر م ـســاء األرب ـع ــاء املــاضــي إقـفــال
املطمر ووقف أعمال نقل النفايات إليه
مؤقتًا بانتظار أجوبة وزارتــي الصحة
والـ ــزراعـ ــة وامل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
املدني .وذلك في سياق الدعوى املقامة
أمـ ـ ــام ال ـق ــاض ــي حـ ـم ــدان م ــن ق ـب ــل ع ــدد
مــن املـحــامــن والـنــاشـطــن ضــد الــدولــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وش ــرك ــة ال ـج ـه ــاد لـلـتـجــارة
وامل ـقــاوالت وات ـحــاد بـلــديــات الضاحية
الجنوبية ،إلقفال مطمر الكوستا برافا،
ّ
يتسبب بها.
نظرًا إلى املخاطر التي
ّ
ه ــذا الـ ـق ــرار ،ج ــاء ب ـعــدمــا ت ـق ــدم ات ـحــاد
بلديات الضاحية الجنوبية ،أمس ،لدى
الـقــاضــي حـمــدان بطلب ُيشير فيه الى

ّ
تكدس النفايات في الشوارع "بعد فشل
ال ـس ـل ـطــات املـعـنـيــة ف ــي إي ـج ــاد الـبــديــل
من املطمر املطلوب إقفاله ،والــذي ُمنع
النقل إليه مؤقتًا" .لذلك ُيبرر القاضي
ح ـمــدان ق ــراره بــأنــه نــاجــم عــن "مــوازنــة
املحكمة بني الحماية العامة واملصلحة
العامة" ،كذلك "إفساحًا في املجال أمام
السلطات العامة على قــاعــدة التعاون
بينها وبني السلطة القضائية".
ع ـقــب إصـ ـ ــدار ق ـ ــرار إعـ ـ ــادة أعـ ـم ــال نقل
النفايات ،أوعز مجلس اإلنماء واإلعمار
الـ ـ ــى "سـ ــوك ـ ـلـ ــن" اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف أع ـم ــال ـه ــا
وم ـ ـعـ ــاودة ج ـم ــع ول ـ ـ ّـم ال ـن ـف ــاي ــات ال ـتــي
تراكمت في الشوارع ،في األيام املاضية.
يـقــول املكتب اإلعــامــي لــ"ســوكـلــن" ،إن
"األم ــور ستعود تــدريـجــا الــى مــا كانت
عليه ،حيث سيتم جمع وكنس جميع

ُي ّ
قدر حجم النفايات
التي تراكمت منذ
يوم الخميس الماضي
بنحو  6000طن

ال ـن ـف ــاي ــات ال ـت ــي ت ــراك ـم ــت ف ــي شـ ــوارع
منطقة بـعـبــدا"ُ .
وي ـقـ ّـدر حجم النفايات
اليومية التي تنتجها املنطقة املشمولة
بعقد نقل النفايات الى مطمر الكوستا
برافا بـ  1500طــن ،ما يعني أن الحجم
التقديري للنفايات التي تراكمت منذ
يــوم الخميس املــاضــي يصل الــى نحو
 6000طن.
يـلـفــت الـ ـق ــرار ال ـق ـضــائــي ال ــى أن وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة وحـ ــدهـ ــا الـ ـت ــي تـ ـج ــاوب ــت مــع
املحكمة وأع ـ ّـدت "تـقــريـرًا يـنـطــوي على
جــديــة تـقـنـيــة ،يـبـقــى تـبـنــي مــوقـفــه من
عدمه موقوفًا على الحكم النهائي" ،في
حني "جاء جواب مديرية الطيران املدني
غير معزز بأي دراسة علمية أو معاينة
فعلية على األرض".
وكــانــت وزارة الـبـيـئــة قــد رف ـعــت رأيـهــا
ال ـف ـنــي ال ــى املـحـكـمــة وخ ـل ـصــت ال ــى أن
وضع املطمر "غير سليم" ،الفتة الى أنه
ّ
مجهز بنظام تصريف العصارة
غير
وأن النفايات التي يجري طمرها غير
مفروزة (راجع عدد أمس).
ُ
وم ــن املـ ـق ـ ّـرر أن ي ـبــت ال ـقــاضــي ح ـمــدان
م ـســألــة امل ـط ـمــر ف ــي الـجـلـســة الـنـهــائـيــة
الـتــي ح ـ ّـددت فــي الــرابــع والعشرين من
الشهر الحالي .الجدير ذكــره أن هناك
دعـ ــوى أخـ ــرى مـقــامــة ض ــد مـطـمــر بــرج
ح ـ ـمـ ــود ،وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ي ـب ــت قــاضــي
األمـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة ف ـ ُـي امل ـ ــن م ـســألــة
املطمر أيضًا ،األسبوع املقبل.

نفايات بيروت إلى صيدا:
شركة «أي بي سي ـ زنتوت» الرابح األكبر
آمال خليل

«كـ ــاربـ ــامـ ــاتـ ــي» ي ـس ـت ـخ ّــدم ملـ ـط ــاردة
(وق ـ ـتـ ــل) الـ ـطـ ـي ــور ،ت ـصــن ـع ـهــا شــركــة
واحـ ـ ــدة ف ــي ال ـع ــال ــم اس ـم ـهــا «Bayer
 ،»Cropscienceوه ــي تـسـتـخــدم في
أوروب ــا لقتل وم ـطــاردة الـبــزاقــات من
األراضـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة ،ولـكـنـهــا اب ـتــداء
من عام  2014باتت ممنوعة أوروبيًا
نـظـرًا إلــى كــون أثــرهــا «كــارثـيــا» على
طيور املــزارع آكلة الحبوبhttp://( .
www.fwi.co.uk/arable/eu-will-ban-19-methiocarb-slug-pellets-after
sept.htm، http://www.pan-uk.org/
)pestnews/Actives/Metaldeh.htm
وفي لبنان كانت هذه املادة تستعمل
ّ
لـ ــرش ال ـع ـنــب وم ـن ــع الـعـصــافـيــر من
أكـلــه ،إال أنـهــا منعت أي ــام كــان وزيــر
ّ
وشجع
الزراعة حسني الحاج حسن،
ً
ب ــدال مـنـهــا «ان ـتــران ـيــايــت» .يــومـهــا،
ّ
تبي للجنة املعنية باستيراد األدوية
الــزراع ـيــة أن م ــادة  Methiocarbهي
ّ ّ
سم مركز يترك ترسبات مرتفعة من
ّ
السموم ويتسرب إلى جوف األرض
ويــؤدي إلــى تسميم املياه الجوفية،
ً
فضال عن كونه مؤذيًا للبشر أيضًا
بدرجات عالية.
ال أحــد يعلم كيف ع ــادت هــذه املــادة
إلــى لبنان ،إال أن األكيد أنها ظهرت
ف ــي ال ـك ـتــب الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ّ
وجـهـهــا
ّ
شهيب إلى مجلس اإلنماء واإلعمار
من أجل شرائها واستعمالها إلبادة
الطيور في املطمر ،وعندما رفضها
املجلس ،شــن جنبالط هجومًا على
ال ـخ ـب ـيــر ال ـفــرن ـســي وع ـل ــى «ع ـل ـمــاء»
مجلس اإلنماء.

ب ـ ــدأت ال ـش ــاح ـنــات امل ـح ـم ـلــة ب ـج ــزء من
نـفــايــات ب ـيــروت بــالــوصــول إل ــى معمل
مـعــالـجــة الـنـفــايــات فــي ص ـيــدا (أي بي
ـذه الـعـمـلـيــة ت ـج ــرى بـمــوجــب
س ـ ــي) .ه ـ ّ
اتـفــاقـيــة ُوق ـع ــت األس ـب ــوع املــاضــي بني
بلدية بيروت (ممثلة بمحافظ بيروت
زي ـ ــاد ش ـب ـيــب) ورئـ ـي ــس ب ـلــديــة صـيــدا
م ـح ـمــد الـ ـسـ ـع ــودي ،وت ـق ـض ــي بــوضــع
العقد املبرم مع الشركة املشغلة للمعمل
"أي بي سي ـ زنتوت" موضع التنفيذ.
يـمـتــد ه ــذا الـعـقــد عـلــى ث ــاث س ـنــوات،
ويقضي باستقبال املعمل نحو 250
طنًا يوميًا .يقول السعودي إن املعمل
"ق ــادر على استيعاب  500طــن يوميًا،
مـنـهــا  200ط ــن تـنـقــل إل ـي ــه م ــن صـيــدا
و 16بـلــديــة فــي ات ـحــاد بـلــديــات صيدا
وال ـ ــزه ـ ــران ـ ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى مـخـيــم
عــن الـحـلــوة" .فــي املقابل ،تدفع بلدية
بـيــروت  6ماليني دوالر لبلدية صيدا
وتــدفــع للمعمل  95دوالرًا عـلــى الطن
الواحد.
تعود قصة هذه االتفاقية الى منتصف
آذار من العام املاضي ،عندما أقر مجلس
ال ـ ــوزراء خـطــة مـعــالـجــة الـنـفــايــات ،التي
ن ـص ــت ع ـل ــى ت ــوري ــد ج ـ ــزء م ــن ن ـفــايــات
العاصمة الــى معمل صـيــدا ،فــي مقابل
ح ــواف ــز مــال ـيــة ل ـب ـلــديــة صـ ـي ــدا .يــوم ـهــا،
ص ـ ّـرح ال ـس ـعــودي ب ــأن "مــواف ـقــة البلدية
ّ
معلقة حتى تصدق الحكومة بوعدها
وت ـ ــدف ـ ــع  8مـ ــايـ ــن دوالر ل ـل ـب ـل ــدي ــات
املشاركة في الحل ،كما جاء في الخطة".
ّ
بـقـيــت املــواف ـقــة مـعــلـقــة إل ــى أن تـبـلــورت
صيغة االتفاقية الحالية ،التي نوقشت
فــي لجنة البيئة النيابية مطلع الـعــام
الـ ـج ــاري ،وبــارك ـهــا وزي ــر الـبـيـئــة ط ــارق
ال ـخ ـط ـي ــب ،ف ـي ـمــا أع ـل ــن رئ ـي ــس مـجـلــس
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار نبيل الـجـســر موافقة
دي ــوان املحاسبة على العقد بــن بلدية
بيروت والشركة.
يــوضــح ال ـس ـعــودي أن "مـبـلــغ  8مــايــن
دوالر خفض إلــى  5ماليني ،ثم رفــع الى
 6مــايــن بـعــد إص ــراري عـلــى الحصول
على مبلغ مقبول" .هــذا املبلغ سيسدد
مــن م ــوازن ــة بـلــديــة ب ـيــروت عـلــى الشكل
اآلتــي %25 :تدفع خــال أيــام من تاريخ

وص ــول أول كـمـيــة نـفــايــات إل ــى املـعـمــل،
و %25ستدفع على أربع دفعات فصلية
مـ ـتـ ـس ــاوي ــة خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
االتـفــاقـيــة .و %25خ ــال الـسـنــة الثانية
ومثلها خالل السنة الثالثة.
كذلك ستدفع بلدية بيروت الى الشركة
نحو  23ألفًا و 750دوالرًا يوميًا ،أو ما
ال ي ـقــل ع ــن  8.7م ــاي ــن دوالر سـنــويــا.
ُيفترض أن يساهم هذا العقد بالحد من
تــراكــم الـنـفــايــات فــي ش ــوارع العاصمة،
ولكنه ينقل املشكلة الــى صيدا ،في ظل
ّ
التشكيك
الجدي باملعالجة الجارية في
املعمل.
يؤكد متابعون أن كميات من النفايات

يتم ردم البحر
بكميات من النفايات
غير المفروزة
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غير املفرزة ترمى كما هي في البحيرة
ال ـت ــي نـتـجــت م ــن ردم ال ـب ـحــر ب ـم ـحــاذاة
املـعـمــل .يصر الـسـعــودي على أن العمل
في املعمل "يسير على أحسن ما يــرام"،
ويذكر أنــه توصل منذ أشهر إلــى صفر
نـفــايــات بـعــدمــا ب ــدأ بــإرســال ج ــزء منها
إلــى معمل فــي قــب الـيــاس الستخدامها
وقودًا صناعيًا ،فيما ُيستخدم جزء آخر
مــن ال ـعــوادم فــي صناعة أحـجــار للبناء
ورصــف الطرقات وتعبيدها ،استفادت
منه أخيرًا بلدية بقسطا .لكن السعودي
يستدرك بالقول" :النفايات التي تدخل
إلــى املعمل تصبح مسؤوليته وليست
م ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا ( )...والـ ـبـ ـل ــدي ــة ت ـش ــارك
باإلشراف عبر شركة استشارية تدعى
بيرو فاريتاس".
إال أن رئيس بلدية صيدا السابق عبد
الــرحـمــن ال ـبــزري ،ال ــذي شـ ّـيــد املعمل في
ع ـه ــده ،رف ــع ش ـكــوى ض ــد إدارة املـعـمــل،
وطــالــب بـلــديــة ص ـيــدا الـحــالـيــة بــإظـهــار
األث ــر الـبـيـئــي لطمر جـبــل الـنـفــايــات في
البحرّ ،
منبهًا من إدخال نفايات إضافية
وطمرها بشكل عشوائي في البحر.
تـ ـب ــدو ش ــرك ــة "أي ب ــي س ــي – زنـ ـت ــوت"
الرابح األكبر .يقول مديرها العام نبيل
زنتوت إن «املعمل تملكه شركة خاصة
ردم ــت األرض واستصلحتها وشـيــدت
املعمل لتصبح طاقته اليومية  500طن،
بينما هو يعمل اآلن بطاقة تــراوح بني
 250و 300طــن ،ويستخدم  200موظف
وعامل بني مهندسني وإداريني وعاملني
ف ــي الـ ـف ــرز واملـ ـع ــالـ ـج ــة» .ال ـت ـصــري ـحــات
الـتــي أعقبت الـلـقــاء بــن وزي ــر الداخلية
وال ـب ـل ــدي ــات ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق م ــن ج ـهــة،
والـ ـسـ ـع ــودي واملـ ـهـ ـن ــدس امل ـ ـسـ ــؤول فــي
املعمل سامي بيضاوي من جهة أخرى،
توحي بأن الثمن الذي ستقبضه الشركة
أك ـث ــر بـكـثـيــر م ــن  95دوالرًا ع ـلــى الـطــن
الــواحــد يوميًا .فقد طلب بيضاوي من
املشنوق املساعدة في إتمام تخصيص
األرض التي ّ
شيد فوقها املعمل للشركة.
هـ ــذه األرض ال ـت ــي تـشـكـلــت م ــن ال ـ ــردم،
ستؤول إلى أصحاب الشركة بعد وقت
من تشغيل املعمل بحسب العقد املوقع
ب ــن ال ـش ــرك ــة ووزي ـ ـ ــر األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة
والنقل األسبق نجيب ميقاتي ،لكنها لم
تخصص حتى اآلن.

