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مجتمع وإقتصاد

ّ
ّ
ّ
ّ
الالمركزية لالنتهاء من
جديدة إلدارة أزمة النفايات ،وهي تتجه نحو إقرار
البحث في خطة
على الغالف أطلقت وزارة ُالبيئة ورشة ّ
ُ
ورطة المطامر التي فرضت كخيار مؤقت ،وذلك بعد صدور قرار قاضي األمور المستعجلة بإقفال ُمطمر الـ»كوستابرافا».
«بالمفرق» ،وهذا ما تثبته ّ
ّ
توجهات ّ
ّ
ّ
بلديات
للبلديات العتماد خيار المحارق ولكن
العملي لذلك ،فهو إعطاء إذن
ّأما ّالمعنى
تتحضر إلعداد مشاريع وخطط ّ
تصب في هذا اإلطار في مناطق مختلفة (صور والنبطية والمتن والشوف وعاليه)

ّ
ّ
ّ
الحل «الالمركزي» :محارق بـ«الجملة» و«المفرق»
فيفيان عقيقي ،هديل فرفور
ّ
«ل ـي ــس لـ ــدى وزارة ال ـب ـي ـئــة أي خــطــة
ّ
وط ـنـ ّـيــة جــاهــزة ل ـحــل أزم ــة الـنـفــايــات
ب ـ ـعـ ــد» ،كـ ـم ــا ي ــؤك ــد م ـس ـت ـش ــار وزيـ ــر
البيئة ورئيس لجنة البيئة في التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ال ــدكـ ـت ــور ل ـط ــف ال ـلــه
الـحــاج ،مــؤكـدًا أن هناك ّ
توجهًا عامًا
ّ
بــاعـتـمــاد الــامــركـ ّ
ـزيــة بـمــا ُيـفــعــل دور
ّ
ـديــات ُ
الـبـلـ ّ
ويـعـيــد لـهــا مسؤولياتها.
ّ
ُ
وأن الخطة التي يعمل عليها «ترتكز
إلـ ــى امل ــرس ــوم  2009/2366ال ـخ ـ ّ
ـاص
ب ـتــرت ـيــب األراضـ ـ ــي ،وق ــان ــون حـمــايــة
ال ـب ـي ـئ ــة رقـ ـ ــم  ،2002/444وت ـق ـضــي
ّ
الالمركزية وإعطاء توجيهات
بتعزيز
ّ
لـ ـلـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــات ح ـ ـ ــول كـ ـيـ ـف ــي ــة م ـعــال ـجــة
نفاياتها وامل ــواق ــع املـخـ ّـصـصــة لــذلــك،
عـلــى أن ُيـخـضــع أي م ـشــروع ملــوافـقــة
الوزارة املسبقة وإشرافها الالحق»ّ .أما
ّ
ّ
التصور أو الخطة التي عرضت على
الـ ــوزارة ،بحسب ال ـحــاج ،فهي تتركز
حول «إنتاج الطاقة من النفايات ،من
خ ــال ح ــرق حــوالــى  2000طــن يوميًا
إلن ـتــاج نـحــو  80-70م ـي ـغــاواط ،وذلــك
ع ـبــر إن ـش ــاء مـعـمــل ح ـ ـ ـ ّ
ـراري ملـعــالـجــة
النفايات فــي بـيــروت الكبرى (والـتــي
ت ـش ـم ــل ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ـ ّ
ـدي ــات ال ـض ــاح ـ ّـي ــة
ُ
والضواحي املباشرة لبيروت) ،على
ّ
البلديات أو ّ
تجمع
أن يعمل اتحادات
ال ـب ـلــديــات ف ــي امل ـنــاطــق األخـ ــرى وفــق
ّ
امل ـخــطــط ال ـتــوج ـي ـهــي ال ـش ــام ــل ،ال ــذي
نـعـمــل عـلـيــه ملـعــالـجــة نـفــايــاتـهــا ،بــدءًا
مــن اع ـت ـمــاد ال ـفــزر وال ـتــدويــر وإع ــادة
ً
التصنيع والتسبيخ وصوال إلى طمر

سيخضع أي مشروع لمعالجة
النفايات لموافقة الوزارة ُ
المسبقة
وإشرافها الالحق
أو ح ــرق م ــا يـتـبـقــى م ــن ن ـفــايــات غير
قابلة للفرز».

بيروت وضواحيها
فــي بـيــروت ،أنهت البلدية دراساتها
في هذا الصدد وأعـ ّـدت دفتر الشروط
ال ـخ ـ ّ
ـاص ب ـم ـشــروع الـتـفـ ّـكــك ال ـح ـ ّ
ـراري
مل ـع ــال ـج ــة ن ـف ــاي ــات ـه ــا ،ب ـع ــدم ــا طـلـبــت
االنـ ـفـ ـص ــال عـ ــن م ـن ــاق ـص ــة امل ـعــال ـجــة
املــركـ ّ
ـزيــة ،وتنتظر إطــاق مناقصتها
ّ
قريبًا ،وفــق مــا صــرح رئيسها جمال
ع ـي ـتــانــي م ـن ــذ فـ ـت ــرة .تـ ـق ــول م ـص ــادر
متابعة للملف إن «نفايات العاصمة
ّ
ال ت ـك ـف ــي ُل ـت ـش ـغ ـي ــل م ـع ـم ــل ال ـت ـف ــك ــك
ّ
الحراري املزمع إنشاؤه والتي تطمح
ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة أن يـ ـك ــون مـ ـش ــروع ــا يـبـغــي
ً
ُ
ال ــرب ــح» ،م ـش ـي ــرة إل ــى ح ــاج ــة املـعـمــل
إلى ّ
كميات كبيرة من النفايات ،وهو
ّ
ّ
ّ
ما ّ
يبرر توجه الخطة الــوزاريــة نحو
ّ
معمل مركزي لبيروت الكبرى يشمل
ّ
القريبة منها ،مثل اتحاد
الضواحي
بلديات الضاحية الـتــي تنتج يوميًا
ن ُـحــو  800ط ــن ،وال ـع ــاج ــز راه ـن ــا عن
ّ
ٍّ
امل ـب ــاش ــرة بـتـنـفـيــذ ح ــل ُم ـسـتـقــل كــون
اإلمـكــانـ ّـيــات املـ ّ
ـاديــة ال تسمح بــإعــداد
ّ
ّ
م ـش ــاري ــع م ـس ـت ـقــلــة ،وهـ ــو م ــا ت ــؤك ــده
مـ ـ ـص ـ ــادر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد بـ ــإشـ ــارت ـ ـهـ ــا إل ــى
«اعتماد املـحــارق كخيار أمثل للمدن
الكبرى ،والسعي لاللتحاق بمشروع
بيروت».
ُ
بالنسبة إلــى الشويفات ،التي تنتج
نحو  100طــن يوميًا ،تبحث البلدية
ّ
خاصة
أيضًا بخيار محرقة صغيرة
بـ ـه ــا ،وفـ ـ ــق مـ ــا يـ ـق ــول رئـ ـي ــس لـجـنــة

األشغال في البلدية هشام الريشاني،
ّ
الذي يلفت إلى «حاجة البلدة إلى حل
ســريــع» .ويـقـصــد هـنــا ،أن االجـ ــراءات
ّ
البلدية تبحث فيها غير
التي كانت
ق ـبــالــة لـلـتـطـبـيــق ق ـبــل س ـن ـتــن ،فـتــرة
فتح مطمر الـكــوسـتــابــرافــا ،مــا يعني
أن خـيــار املـحــرقــة بالنسبة إليها هو

ّ
«الحل األمثل» ،لكن البلدية ال تزال في
مرحلة دراسة العروض.

كسروان والمتن

ّ
الحل املطروح في املنت ّ
عما
ال يتمايز
ـروت ،ب ـح ـســب امل ـص ــادر
ـ
ي
ـ
ـ
ب
ي ـع ـ ُّـد ف ــي
ّ
ّ
امل ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـلــف ،ه ـن ــاك ت ــوج ــه لــدى

ُ
اتحاد ّ
بلديات املنت التي تنتج يوميًا
نـحــو  900طــن مــن ال ـن ـفــايــات ،للعمل
ّ
ـطــة مـعــالـجــة مــركـ ّ
ـزيــة تقضي
وف ــق خـ
ّ
ب ــإن ـشــاء مـعـمــل وف ــق ت ـق ـنـ ّـيــة الـتـفــكــك
ال ـ ـحـ ــراري ،وال يـعـتـمــد الـ ـف ــرز ،بكلفة
ال ت ـت ـج ــاوز ال ـع ـش ــرة دوالرات للطن
ّ
االستيعابية
ال ــواح ــد ،وتـبـلــغ قــدرتــه

ّ
ّ
حراري في بيروت الكبرى يحرق  2000طن يوميًا (مروان طحطح)
تتجه وزارة البيئة القتراح إنشاء معمل

«التفكك الحراري» في صور والنبطية أيضًا
آمال خليل
أق ـ ّـر ات ـح ــاد ب ـلــديــات ص ــور أخ ـي ـرًا ،اع ـت ـمــاد تقنية
ّ
التفكك الحراري للعوادم الناتجة من فرز النفايات
ُ
فــي مـعـمــل عــن ب ـعــال .تـفـيــد املـعـطـيــات ب ــأن الـبــدء
بتشغيلها مرهون بعدة خـطــوات ،أبــرزهــا انتظار
نـتـيـجــة األثـ ــر الـبـيـئــي الـ ــذي ت ـجــريــه وزارة الـبـيـئــة
لتحديد نوعية املحرقة املناسبة العـتـمــادهــا .في
هذا الوقتُ ،يجري مجلس اإلنماء واإلعمار دراسة
استشارية بتمويل من البنك الدولي لتطوير معمل
ف ــرز الـنـفــايــات وزيـ ــادة قــدرتــه االسـتـيـعــابـيــة حتى
ال ــوص ــول إل ــى املـكـنـنــة فــي ف ــرز الـنـفــايــات وتــوفـيــر
الهنغارات املقفلة للتسبيخ ،تجنبًا النبعاث الروائح
الكريهة منها إلــى محيط املعمل كما حصل في
األشهر املاضية.
أمــا بلدية النبطية ،فهي ال تــزال تستكمل تجهيز
مـعـمــل ف ــرز الـنـفــايــات ال ـخــاص ب ـهــا .ي ـقــول رئيس
البلدية أحمد كحيل لـ»األخبار» إن تشغيل املعمل
ب ــات قــري ـبــاُ ،مـلـ ّـمـحــا إل ــى إمـكــانـيــة اع ـت ـمــاد تقنية
التفكك الـحــراريُ .يضيف كحيل في هــذا الصدد:
«يــدرس أعضاء املجلس البلدي الـعــروض املقدمة
مــن شــركــات وخـبــراء فــي معالجة النفايات ،منها
التخمير الـهــوائــي والــاهــوائــي والتفكك الـحــراري،
مــع الـتــركـيــز عـلــى تـصــريــف مــا ينتج مــن تخمير
الـنـفــايــات» .إال أن اإلشـكــالـيــة تـكـمــن ،وف ــق كحيل،
بـ»التشغيل الــذي تلزمه تكنولوجيا معقدة» .في
ُ
املبدأ ،ستشرف بلدية النبطية على تشغيل املعمل.
هل تحظى البلدية بكفاءات متخصصة لتشغيله؟
».طـبـعــا» ،يجيب كحيل الفـتــا إلــى أن األه ــم توافر

النية الجدية للتعاطي مع امللف وعدم إهماله.
ُ
تفيد املعطيات بأن بعض رجال األعمال ونافذين
ّقدموا عروضًا عــدة إلــى االتحاد لفرض املحارق.
قبل أشـهــر ،استنفر بعض النشطاء فــي املنطقة
رفضًا لسياسة املحارق بعد تقديم رجل األعمال
أيـمــن جمعة (صـهــر الــرئـيــس نبيه ب ــري) محرقة
التـحــاد بلديات صــور .إال أن رئـيــس بلدية صور
حسن دب ــوق ،ركنها فــي الحديقة العامة ،رافضًا
تشغيلها بــانـتـظــار نـيــل الـتــراخـيــص ال ــازم ــة من
وزارة البيئة ،بعدما تبني أن نوعها مماثل ملحرقة
ضهور الشوير .بالنسبة إلى بلدات قضاء النبطية،
فقد استؤنفت محاوالت البحث عن حلول لألزمة
منذ تولي الــوزيــرة عناية عز الدين وزارة التنمية
اإلداري ــة .وتمكنت عــز الــديــن ،بالتعاون مــع اتحاد
بلديات الشقيف (املشرف على املعمل) ،من إقناع
بلدية الشرقية باستقبال مطمر للعوادم الناتجة
ً
وبناء عليه ،وبـ»رعاية» املسؤول املالي
من املعمل.
فــي االت ـح ــاد عـبــد الــرضــا شـعـيــب ،وق ـعــت البلدية
واالتـحــاد عقد إيـجــار لعقار يقع عند الـحــدود مع
واد ال يبتعد أكثر من
النطاق العقاري للكفور ،في ٍ
كيلومترين عــن معمل ومـكــب الـكـفــور القائمني،
الستخدامه كمكب للعوادم لقاء بدل سنوي يبلغ
 600مـلـيــون ل ـيــرة لـبـنــانـيــة .عـقــد الـشــرقـيــة يعيد
التذكير بالعقد املوقع بني االتحاد وبلدية الكفور
قبل سنوات للغاية نفسها .لكن العقار الذي وافقت
الكفور على تأجيره قبل سنوات ،تحول من مطمر
ص ـح ــي ،ك ـمــا ي ـنــص ال ـع ـق ــد ،إل ــى م ـكــب عـشــوائــي
أدخلت إليه نفايات املنطقة ،وأحيانًا نفايات إقليم
التفاح وجزين والزهراني.

ن ـحــو  1000ط ــن يــوم ـيــا .وه ــو نفسه
امل ـش ــروع ال ــذي ت ـق ـ ّـدم ب ــه مـيـشــال امل ـ ّـر
م ـن ــذ فـ ـت ــرة وبـ ـق ــي ع ــال ـق ــا فـ ــي وزارة
الــداخـلـ ّـيــة دون إحــالـتــه عـلــى مجلس
ّ
دراس ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ
ـوزراء ،ح ـي ــث يـ ـت ــم راه ـ ـنـ ــا ّ
ُ
املــواقــع املقترحة لبنائه ،ويـتــوقــع أن
ي ـس ـت ـقـ ّـر ف ــي بـ ــرج ح ـم ــود ع ـلــى أرض
يشغلها اتحاد البلديات على األمالك
العمومية الـبـحـ ّ
ّ
ـريــة تبلغ مساحتها
ّ
نحو  100ألف متر مربع.
ّأمـ ــا ف ــي ق ـضــاء كـ ـس ــروان الـ ــذي تنتج
بـلــداتــه نـحــو  300طــن يــومـيــا ،فتكثر
امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي ب ــوش ــر اإلع ـ ـ ــداد لـهــا.
ّ
البلديات،
املشروع األول أطلقه اتحاد
ويقضي بإنشاء معمل فرز ومعالجة،
مـسـتـبـعـدًا ال ـح ــرق لـصــالــح التسبيخ
والتدوير وإعادة التصنيع .وذلك في
أرض يملكها رئـيــس االت ـح ــاد جــوان
ّ
استيعابية
حبيش ،في جونية ،بقدرة
ّ
ّ
تقدر بـ 500طن يوميًا ،حيث من املتوقع
إنهاء العقود في غضون أسابيع لبدء
تنفيذ امل ـش ــروع ال ــذي يـقــوم بموجب
ّ
ّ
والخاص.
العام
شراكة بني القطاعني
ـان،
ـ
ث
ـة
ـ
ج
ـ
ل
ـا
ـ
ع
ـ
م
و
ـرز
وي ـقــاب ـلــه مـعـمــل ف ـ
ٍ
ي ـع ـت ـمــد ال ـط ـم ــر الـ ـصـ ـح ـ ّـي لـ ـلـ ـع ــوادم،
ومـمـ ّـول مــن االتـحــاد األوروب ــي بكلفة

مـلـيــونــي دوالر ،ب ــدأ اإلع ـ ــداد ل ــه منذ
أيـلــول  2015مــن الـنــائــب فــريــد الياس
ّ
للبطريركية
الخازن ،في أرض تابعة
املــارونـ ّـيــة فــي وادي عجلتون ،ويضمّ
ّ
نـحــو  15ب ـلـ ّ
ـديــة م ـتــوزعــة ب ــن الـجــرد
ّ
وال ــوس ــط .تبلغ قــدرتــه االستيعابية
توقيع عقود
نحو  150طنًا ،وينتظر
ّ
إيجار األرض في بكركي وشق طريق
للوصول إلى املوقع لبدء تنفيذهّ .أما
املشروع الثالث ّ
فموله نعمة أفرام في
أعمال إنشائه منذ
غوسطا ،وانطلقت
ّ
أكثر من سنة ،ومن املتوقع بدء العمل
ف ـي ــه خـ ــال ش ـه ــري ــن .ي ـض ـ ّـم ن ـح ــو 12
استيعابية ّ
ّ
ّ
تقدر
بلدية مجاورة بقدرة
ّ
بـ 150طنًا ،ويعمل وفق تقنية التفكك
ّ
وتقدر تكلفة معالجة الطن
الحراري،
الواحد بـ 60دوالرًا.

الشوف وعاليه
الـحــال بالنسبة إلــى الـشــوف وعاليه
ُ
ُمختلفة .املنطقتان اللتان استثنيتا
ّ
ّ
الحكومية الطارئة األخيرة
من الخطة
ت ـقــومــان م ـنــذ أك ـث ــر م ــن س ـنــة بــالـفــرز
وت ـض ـع ــان ال ـ ـعـ ــوادم وال ـن ـف ــاي ــات غير
القابلة للفرز على مــواقــع تابعة لها.
وه ـم ــا ال ت ـ ــزاالن ت ـن ـت ـظــران إرش ـ ــادات
الحكومة كي تستكمال خططهما التي
ّ
تتضمن إنشاء محارق أيضًا.
ّ
يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـب ـي ـئ ــي ــة فــي
ّ
شهيب إن «البلدية تفرز
عاليه فــادي
ّ
ن ـفــايــات ـهــا بـنـسـبــة ت ـت ـخــطــى ال ـ ـ ــ،%40
وتـمـلــك رؤي ــة واضـحــة حــول املـشــروع
الــذي تحتاج إلـيــه لتصريف الـعــوادم
ويقصد
وامل ــواد غير القابلة لـلـفــرز»،
ّ
ّ
ّ
الحراري« ،لكنها
هنا مشروع التفكك
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ـت ـم ــوي ــل وت ـن ـت ـظــر مــا
ُ
ست ّ
قرره الحكومة في هذا املجال».
ّ
ُ
هذا الواقع ،يشبه واقع اتحاد بلديات
ال ـشــوف األع ـلــى ال ــذي ي ـضـ ّـم نـحــو 15
بلدة ،والــذي يقوم منذ أكثر من سنة
بحلول فـ ّ
ـرديــة .يـقــول رئـيــس االتـحــاد
روجيه العشي إن «معمل الفرز التابع
ّ
لالتحاد ّ
فعال بنسبة تتخطى الـ،%60
وإنـ ـ ــه ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ــوافـ ـق ــة مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ل ـي ـس ـتــورد م ـحــرقــة صـغـيــرة
ُ
تعالج أطـنــان النفايات املتبقية بعد
الفرز والـتــدويــر» ،الفتًا إلــى استعداد
ّ
يتحمل مسألة التمويل،
االتـحــاد ألن
«ولكن لتسمح لنا الحكومة».

