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مجتمع وإقتصاد
ً
َّ
َ
ّ
والكوستابرافا الساحليين في أقرب وقت ممكن ،بسبب مخاطرهما الجمة،
تقرير بدال من إقفال مطمري برج حمود
ّ
مصادر في مجلس اإلنماء واإلعمار بأن الدولة قد تلجأ إلى تمديد عمرهما لسنوات إضافية ،ما دامت لم
أفادت ً
تضع حال مستدامًا إلدارة معالجة النفايات .في هذا الوقت ،ال تظهر أي بوادر إلقفال مطمر كوستابرافا ،يوم
السبت المقبل ،في نهاية المهلة التي حددها قاضي العجلة في بعبدا إلقفاله نهائيًا

أزمة مطامر النفايات :الجمر تحت الرماد
هديل فرفور
املقبل املهلة التي
تنتهي يوم السبت ُ
ّ
حددها قاضي األمور املستعجلة في
بعبدا ،القاضي حسن حمدان ،إلقفال
مـطـمــر ال ـكــوس ـتــابــرافــا .وع ـلــى الــرغــم
من أن هــذه املهلة امتدت على أربعة
أشهر منذ صدور القرار القضائي في
شباط املاضي ،إال أن أيًا من الجهات
املعنية فــي الــدولــة لــم تـبــذل الجهود
املطلوبة في خاللها إليجاد البديل،
فـ ــي ت ـج ــاه ــل ت ـ ــام ل ـح ـي ـث ـيــات الـ ـق ــرار
واملـخــاطــر الـتــي اسـتـنــد إلـيـهــا لطلب
إقفال املطمر نهائيًا .بل إن الــوزارات
ّ
ُاملعنية لــم تـبــدأ حـتــى بـنـقــاش الـحــل
امل ـس ـت ــدام ،ال ــذي وع ــدت ب ــه ،ملعالجة
ّ
النفايات ،ما يعني أن األزمة ستبقى
كامنة ،وقد تنفجر في أي وقت.
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر م ـع ـن ـيــة فـ ــي مـجـلــس
اإلن ـمــاء واإلع ـمــار إن إنـتــاج النفايات
الـ ـي ــوم ــي ت ـض ــاع ــف خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
ّ
امل ــاضـ ـي ــة ،م ــا ُي ـح ــت ــم إبـ ـق ــاء مـطـمــري
ب ـ ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود وال ـ ـكـ ــوس ـ ـتـ ــابـ ــرافـ ــا فــي

مشكلة طيور النورس
ال تزال تثير القلق على
سالمة الطيران
ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،ف ــي ظ ــل ع ــدم وج ــود
ّ
بــديــل مـطــروح« ،وإل فــإن أزم ــة إغــراق
الشوارع بالنفايات ستعود ال محال».
تـسـتـبـعــد املـ ـص ــادر نـفـسـهــا إمـكــانـيــة
إق ـفــال مـطـمــر الـكــوسـتــا بــرافــا نهائيًا
ً
ي ــوم الـسـبــتُ ،م ـش ـيــرة إل ــى أن مجلس
ّ
اإلنماء واإلعمار لم يتبلغ بعد أي قرار
ّ
يتعلق بوقف األعمال في املطمر.

وزارة البيئة تنأى بنفسها مجددًا
ليس واضـحــا بعد كيف سيتصرف
ال ـق ــاض ــي حـ ـم ــدان إزاء هـ ــذا ال ــواق ــع.
فمن جهة ،هناك خطر إعــادة ّ
تكدس
النفايات في الشوارع وبني البيوت.
وم ـ ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـيــر
مـ ــن املـ ـخ ــاط ــر ال ـص ـح ـي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة
واملخالفات في مطمر الكوستابرافا،
ّ
كــذلــك فــي مـطـمــر ب ــرج ح ـمــود .ولـعــل
أبلغ تعبير عن الــواقــع غير الصحي
ملـطـمــر الـكــوسـتــابــرافــا ،ج ــواب وزارة
الـبـيـئــة عـلــى طـلــب الـقــاضــي ح ـمــدان،
ّ
إذ أبدت في رأيها الفني أن «الوضع
غ ـي ــر س ـل ـيــم ف ــي املـ ـطـ ـم ــر» ،وأشـ ـ ــارت
إلــى أن نفايات ال يـجــري فــرزهــا قبل
رمـيـهــا فــي الـبـحــر ،وأن خلية الطمر

غير جاهزة وغيرها من األمور ،علمًا
ّ
أن القاضي حمدان استند في قــراره
إلــى معطيات أخــرى تتصل بتهديد
امل ــاح ــة ال ـج ــوي ــة ب ـس ـبــب اسـتـقـطــاب
املـطـمــر لـطـيــور ال ـن ــورس .الــافــت في
ّ
هــذا الـسـيــاق ،أن وزي ــر البيئة طــارق
ال ـخ ـط ـي ــب ،ع ــاك ــس ال ـت ـق ــري ــر ال ـف ـنــي
لوزارة البيئة ،واعتبر خالل معاينته
للمطمر في كانون الثاني أنه مطابق
للمعايير!
أمس أيضًا ،جال الوزير الخطيب في
موقع مطمري برج حمود والجديدة،
بـ ـع ــد تـ ـف ــاع ــل مـ ـس ــأل ــة الـ ـطـ ـم ــر غ ـيــر
الصحي وورود الكثير من الشكاوى
املنطقة،
حول الواقع غير الصحي في ُ
وازدي ــاد شكوى الصيادين .املفارقة
ّأن الوزير ّ
أقر بوجود املخالفات ،لكنه
اكتفى بالقول إنه أرســل إلى مجلس
اإلنـ ـ ـم ـ ــاء ك ـت ـب ــا فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع.
وع ــن طـمــر مـخـلـفــات جـبــل الـنـفــايــات
فــي الـبـحــر ،ق ــال ال ــوزي ــر« :الـعـقــد بني
املـتـعـهــد ومـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـمــار
يـ ـن ــص عـ ـل ــى طـ ـم ــر هـ ـ ــذا الـ ـجـ ـب ــل فــي
الـبـحــر ،فــالـجـبــل مـلـحــوظ أســاســا أن
يطمر فــي الـبـحــر ،إنـمــا كــان يفترض
ّ
إقامة حاجز بحري» .الجدير ذكره أن
الوزير الخطيب ال ّيزال ينأى بنفسه
ـاع ال ــرأي
ع ــن اإلع ـ ــام وي ـت ـجــنــب إطـ ـ ُ
العام على الخطة البيئية املستدامة
املوعودة.

المطمران باقيان
ف ــي ظ ــل ت ـفــاقــم ت ــداع ـي ــات امل ـط ـمــريــن،
وع ـ ــوض ـ ــا ع ـ ــن الـ ـسـ ـ ُع ــي الـ ـ ـج ـ ــدي إل ــى
مـ ــواج ـ ـهـ ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة وت ـج ـن ــب
الـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـخـ ـط ــرة ل ــإبـ ـق ــاء عـلــى
ُ
ّ
املطمرين ،تفيد املعطيات بــأن هناك
لتمديد عمر املطمرين
توجهًا جــديــا
أكثر من العمر ُامل ّ
حدد ُلهما حتى في
الخطة الحكومية التي أقــرت في آذار
عام !2016
في أيلول املاضي ،أعلن وزير الزراعة
َّ
الـســابــق أك ــرم شهيب ،بصفته ُمكلفًا
مـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـت ــاب ـع ــة مـلــف
النفايات ،تقليص ُعمر املطمرين إلى
س ـنــة ون ـص ــف ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت الـخـطــة
تقضي بتشغيل املطمرين ملــدة أربــع
ّ
شهيب
س ـن ــوات .حـيـنـهــا ،أت ــى إع ــان
ّ
عـقــب «ات ـف ــاق» قـضــى بتعليق تـحــرك
حزب الكتائب وإعادة فتح مطمر برج
حمود بعد إقفاله ألكثر من  20يومًا.
مضى نحو تسعة أشـهــر على إعــان
ُ
ّ
شهيب ،ما يعني ،إذا ما ط ِّبق ما قاله
شهيب ،وإذا لم ينفذ القرار القضائي
ّ
الـ ـسـ ـب ــت املـ ـقـ ـب ــل ،أن ال ـ ُـعـ ـم ــر ال ـب ــاق ــي

لـلـمـطـمــريــن ُي ـف ـت ــرض أن ال ي ـت ـجــاوز
تسعة أشهر .ولكن ،بحسب املعلومات،
فإن األعمال القائمة في موقعي الطمر
تـ ـج ــري ح ــال ـي ــا ع ـل ــى أسـ ـ ــاس ال ـخ ـطــة
األســاسـيــة الـتــي وضعتها الحكومة،
أي تشغيل املطمرين ملدة أربع سنوات،
فـقــد مـضــت سـنــة عـلــى م ـبــاشــرة طمر
ال ـن ـفــايــات ف ــي مـطـمــر ال ـكــوس ـتــابــرافــا

ـرز
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي إلق ـ ــام ـ ــة م ـ ـعـ ــامـ ــل ف ـ ـ ٍ
ومعالجة أو «مـعــامــل حــرق حديثة»،
رافضًا سياسة املطامر في املنطقة.
ـرز
ال يـ ـ ـ ـ ــزال خـ ـ ـي ـ ــار إقـ ـ ــامـ ـ ــة مـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ـ ٍ
ومـعــالـجــةٍ فــي إقـلـيــم ال ـخ ــروب يــواجــه
ـام كــامــل
عــراق ـيــل ج ـمــة .فـعـلــى م ــدى ع ـ ٍ
فـشـلــت ك ــل م ـح ــاوالت ات ـح ــاد بـلــديــات
إقليم الخروب الشمالي لالتفاق على
مكان إلقامته ،وبعد كل فشل كان خيار
ٍ
اعتماد املحارق يظهر ،على الرغم من
رفضه األهالي .تشير مصادر مطلعة
َّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـب ـ ــار» إلـ ـ ــى أن «ه ـ ـنـ ــاك مـهـلــة
م ـح ــددة أمـ ــام مـنـطـقــة إقـلـيــم ال ـخــروب
إليـجــاد حــل ،وهـنــاك كــام رسمي قيل
في مجلس الوزراء عن اعتماد محرقة
لـلـمـنـطـقــة ف ــي م ــوق ــع كـ ـ َّـسـ ــارة (ت ـع ــود

ملكيتها للمقاول جهاد الـعــرب) تقع
بـ ــن ب ـل ــدت ــي ب ـع ــاص ـي ــر والـ ـجـ ـي ــة ،فــي
ٍّ
حــال عــدم إيجاد حــل لنفايات بيروت
وإقـلـيــم ال ـخ ــروب وج ـبــل لـبـنــان ،علمًا
َّ
أن ه ـن ــاك م ـحــرقــة ل ـل ـن ـفــايــات جــاهــزة
فــي مـعـمــل تــرابــة سـبـلــن ال ــذي يــرأس
مجلس إدارته رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي النائب وليد جنبالط».
ُّ
تستمر املـســاعــي في
فــي ه ــذا الــوقــت،
إقليم الخروب لتجنب طرح الحكومة،
واإلص ــرار على إنـشــاء معمل معالجة
حــديــث ،حتى ولــو تطلب ذلــك الـعــودة
إلى التحرك الشعبي في الشارع.
ّ
املـ ـع ــروف أن مـنـطـقــة إق ـل ـيــم ال ـخ ــروب
مـسـتـثـنــاة م ــن ع ـق ــود ش ــرك ــة «سـيـتــي
ّ
بـ ـل ــو» ،الـ ـت ــي ت ـســل ـمــت ج ـم ـيــع أع ـم ــال

ونـحــو  9أشـهــر عـلــى مـبــاشــرة الطمر
باق على
في برج حمود ،ما يعني أنه ٍ
عمر مطمر الكوستابرافا نحو ثالث
سنوات ،وعلى عمر مطمر برج حمود
نحو ثالث سنوات وثالثة أشهر.
إال أن م ـص ــادر «اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار»
تـتـحــدث عــن إمـكــانـيــة «تـمــديــد» عمر
امل ـط ـم ــري ــن أك ـث ــر م ــن هـ ــذه ال ـف ـت ــرات،

ّ
شبح المحارق يخيم على إقليم الخروب
ُّ
محمد الجنون
َ
ِّ
ّ
بــات مؤكدًا أن خطة الدولة لحل أزمــةِ
ن ـف ــاي ــات إق ـل ـيــم الـ ـخ ــروب تـتـجــه نحو
اعتماد خيار املـحــارق ،مستغلة أزمــة
ِ
ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـ ـت ــي دخ ـلــت
صـيـفـهــا ال ـث ــان ــي ،وان ـت ـش ــار  40مكبًا
ً
عشوائيًا بني القرى والـبـلــدات ،فضال
عن طقوس حــرق النفايات املستمرة،
وآخرها الحريق الكبير الذي نشب في
أحد مكبات بلدة جدرا.
َ
ق ـ ـ ـبـ ـ ــل أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن عـ ـ ـض ـ ــو ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء
الديمقراطي ،النائب عــاء الدين ترو،
ـار أقــامـتــه املــؤسـســة الوطنية
فــي إف ـطـ ٍ
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة  -مـ ـسـ ـت ــوص ــف ب ــرج ــا
ال ـش ـع ـب ــي ،ت ــأي ـي ــد ال ـ ـحـ ــزب ال ـت ـقــدمــي

ال يزال خيار إقامة
ومعالجة
فرز
ٍ
معمل ٍ
الخروب
في إقليم
ّ
يواجه عراقيل جمة

ُ
ف ــي ظ ــل عـ ــدم املـ ـب ــاش ــرة ب ـعــد بخطة
اسـتــراتـيـجـيــة ُم ـس ـتــدامــة .ت ـقــول هــذه
ّ
املصادر« :لنكن واقعيني ،ال أحد ُيفكر
ّ
حــالـيــا ف ــي ح ــل نـهــائــي ل ــأزم ــة» .في
ال ــواق ــع ،ه ــذا األم ــر ألـفـتــه الحكومات
ُ
امل ـت ـعــاق ـبــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـلـجــأ دوري ــا
ّ
ّ
إلــى تمديد الحل املؤقت للتهرب من
مسؤولياتها.

ال ـك ـنــس وال ـج ـم ــع ف ــي أق ـض ـيــة بـعـبــدا
وال ـش ــوف وعــال ـيــه ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن صباح
األحــد فــي  4حــزيــران الـجــاري ،وتشير
َّ
م ـ ـصـ ــادر الـ ـش ــرك ــة الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى أن
«اإلق ـل ـي ــم مـسـتـثـنــى م ــن ه ــذه الـعـقــود
ـان لتجميع النفايات
لعدم وجــود مـكـ ٍ
ٌ
فيه ،علمًا أن الشوف مشمول بأعمال
ال ـش ــركــة ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم وج ــود
مكان محدد لتجميع النفايات فيه».
ـان وزي ــر الـبـيـئــة ،ط ــارق الخطيب،
وك ـ َّ
قد كثف اتصاالته في اآلونــة األخيرة
ل ـل ـض ـغ ــط بـ ــات ـ ـجـ ــاه ش ـ ـمـ ـ َّـول اإلقـ ـلـ ـي ــم
ّ
بأعمال «سيتي بلو» ،إل أنه لم ينجح
ح ـت ــى اآلن ،ك ــذل ــك ُرف ـ ــض ك ــل اق ـت ــراح
يــرمــي إل ــى ن ـقـ ِـل ن ـفــايــات اإلق ـل ـيــم إلــى
مطمر الكوستابرافا .ولفتت مصادر
ِ

