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قضية اليوم

ال حل جذريًا يلوح في االفق .عجزت الطبقة السياسية
بجميع مكوناتها عن نقل النفايات المتكدسة في
الطرقات الى مواقع بديلة ،في وقت بات فيه خيار
التعجيل بإطالق مناقصة إلنشاء محرقة لنفايات

بيروت الكبرى موضع درس من قبل اللجنة الوزارية
النفايات .الى أين؟ وحده النائب وليد
المكلفة بملف ً
جنبالط يمتلك فعال هذه المرة الجواب ــ الحل لهذا
السؤال المعضلة!

نفايات الضاحية والشويفات
على جدار المطار وتحذير
من هيئة سالمة الطيران
(هيثم الموسوي)

أزمة بيروت في
يومها الحادي عشر:

محرقة بيروت
على نار حامية
بسام القنطار
ل ــم يـعــد ه ـنــاك م ــن مـعـنــى أو طـعــم أو
رائ ـحــة لجميع املـ ـب ــادرات الحكومية
ملعالجة أزمة النفايات التي استفحلت
بشكل خطير ،إال إذا صــدقــت اللجنة
ً
ال ــوزاري ــة وتـمـكـنــت ف ـعــا مــن تطبيق
قرارها الــذي أصدرته ليل أمــس ببدء
رفــع الـنـفــايــات مــن ش ــوارع العاصمة.
وحــدهــا رائ ـحــة أكـثــر مــن  ٤٥أل ــف طن
م ــن ال ـن ـفــايــات امل ـكــدســة ف ــي الـطــرقــات
وف ـ ــي م ـك ـب ــات ع ـش ــوائ ـي ــة ق ــري ـب ــة مــن
االحياء تطغى على ما عداها .أهالي
ب ــرج ــا وم ـع ـه ــم غ ــال ـب ـي ــة سـ ـك ــان ق ــرى
إقـلـيــم ال ـخــروب حـسـمــوا املــوقــف ،ولــم
يوافقوا على فتح الطريق الدولية إال
بعد رضوخ وزير الداخلية والبلديات
ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ملـطـلـبـهــم ب ـع ــدم نـقــل
النفايات الى كسارة  CCCفي سبلني.
بـلــديــة ص ـيــدا ك ــررت لـلـمــرة الـعــاشــرة
موقفها الــرافــض الستقبال النفايات
من بيروت في نطاقها .واكتفت النائبة
بهية الحريري بالبكاء على األطــال
وتــوج ـيــه االعـ ـت ــذار ل ـب ـيــروت وأهـلـهــا
وطلب السماح .وقالت« :أشعر بحزن
ّ
وخـجــل كبيرين مــن تنكر اللبنانيني
ل ـل ـعــاص ـمــة ال ـح ـب ـي ـبــة ب ـ ـي ـ ــروت» .أم ــا
م ـب ــادرة ســامــي الـجـمـ ّـيــل مــع ع ــدد من
بلديات كسروان واملنت لنقل نفاياتها
الـ ــى عـ ـق ــارات مــؤق ـتــة بــالـتـنـسـيــق مع
وزارة البيئة ،فلم تبصر النور أيضًا.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن الــوزيــر محمد
املـشـنــوق ال ــذي سلم الـبـلــديــات الئحة
باثني عشر موقعًا لكسارات ومقالع
قديمة في املنطقة ليتم استخدامها،
ال تزال حبرًا على ورق ،ولم يجرؤ ّ
أي
مــن املعنيني عـلــى ال ـقــول «انـقـلــوا الــى
هــذه الكسارة أو تـلــك» ،وأع ــادوا رمي
ال ـكــرة ال ــى مـلـعــب وزارة الـبـيـئــة الــذي
ي ــزداد ضيقًا مـنــذ  ١٧تـمــوز ال ـجــاري،
ال بــل إن أف ــق الـحـلــول الـتــي طرحتها
وزارة الـبـيـئــة ب ــات أض ـيــق مــن مكتب
ال ــوزي ــر امل ـش ـنــوق ف ــي الـ ـع ــازاري ــة .أمــا
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـن ــواب
بـ ـي ــروت ال ـت ــي تـ ـج ــددت أم ـ ــس ،فـبــدت
كأنها «لــزوم ما ال يلزم» وصــراخ في
واد.
ال ــى أي ــن؟ الـعـبــارة الـشـهـيــرة للنائب
ولـيــد جنبالط بــاتــت الـيــوم على كل
شفة ولسان ،وبات مختلف الالعبني
الــرئـيـســن عـلــى الـســاحــة السياسية
عـلــى اق ـت ـنــاع ب ــأن ال ـحــل امل ــؤق ــت بيد
جنبالط دون غيره ،ومــا نقل همسًا

قبل أيام ،يتوقع أن يعلن في القريب
ال ـع ــاج ــل ،وه ــو ال ـط ـلــب م ــن جـنـبــاط
وبالتنسيق مع النائب طالل أرسالن
إطالق مبادرة وطنية إنقاذية تتمثل
فــي إع ــادة فتح مطمر الناعمة ـ ـ عني
درافيل لفترة قصيرة ومؤقتة والى
ح ــن االنـ ـتـ ـق ــال م ــن الـ ــواقـ ــع ال ـحــالــي
إلدارة النفايات الى إدارة جديدة.
وعلمت «األخـبــار» أن الرئيس سعد
ال ـحــريــري أب ـلــغ مــن راج ـعــه أن الحل
عـلــى املـ ــدى امل ـتــوســط وال ـطــويــل هو
فــي إنـشــاء معمل لتوليد الطاقة من
ّ
ال ـن ـفــايــات ،م ــذك ـرًا بــال ـقــرار  ٥٥ال ــذي
اتخذته حكومته عام  ،٢٠١٠ومطالبًا
بــإيـضــاحــات عــن أسـبــاب الـتــأخــر في
ّ
بت دفتر الشروط املتعلق بمناقصة
«تحويل النفايات الــى طاقة» لفترة
تقارب خمس سنوات!
تـ ــرج ـ ـمـ ــة ال ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ـ ــة ف ــي
الـتـعـجـيــل بـمـنــاقـصــة مـعــامــل إنـتــاج
الطاقة مــن النفايات ،انعكست على
أجــواء االجتماع الــذي ترأسه رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ت ـمــام س ــام للجنة
إدارة ال ـن ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـبــة أمـ ــس في
ال ـس ــراي الـكـبـيــر ،ف ــي ح ـضــور وزراء
الطاقة واملياه آرتور نظريان ،الزراعة
أكرم شهيب ،املال علي حسن خليل،
ال ـت ـن ـم ـيــة االداريـ ـ ـ ـ ــة ن ـب ـيــل دوف ــري ــج،
الـ ـصـ ـن ــاع ــة حـ ـس ــن الـ ـ ـح ـ ــاج ح ـس ــن،
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق،
ال ـب ـي ـئ ــة م ـح ـمــد املـ ـشـ ـن ــوق ،ال ـتــرب ـيــة

7

والتعليم الـعــالــي الـيــاس بــو صعب.
كذلك حضر االجتماع رئيس مجلس
اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ن ـب ـي ــل ال ـج ـس ــر
(مروان طحطح)

الرئيس سعد الحريري أبلغ من
راجعه أن الحل هو في التعجيل
بإنشاء محرقة لبيروت
ورئيس املجلس األعلى للخصخصة
زيــاد حايك .مصادر متابعة ألجــواء
االجتماع أكدت أن البحث تركز على
الحل املؤقت املطلوب لرفع النفايات
مــن الـطــرقــات ،وعـلــى ض ــرورة إطــاق
م ـن ــاق ـص ــة فـ ــي أس ـ ـ ــرع وق ـ ــت إلن ـش ــاء
محرقة لبيروت تعتمد مبدأ تحويل
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـ ــى طـ ــاقـ ــة .ل ـك ــن أس ـئ ـلــة
عـ ــديـ ــدة تـ ـط ــرح ح ـ ــول ه ـ ــذا ال ـخ ـي ــار.
أيــن ستوضع املـحــرقــة؟ وهــل مــا زال
م ــوق ــع الـكــرنـتـيـنــا مـقـتــرحــا وف ــق ما
تنص عليه الخطة القديمة؟ وما هي
املــدة الزمنية املطلوبة إلتمام دفاتر
الـ ـش ــروط وإط ـ ــاق امل ـنــاق ـصــة وب ـنــاء
امل ـحــرقــة وتـشـغـيـلـهــا؟ وم ــن سـيـمـ ّـول
الكلفة؟ واألهم كيف سيتم التخلص
مــن الــرمــاد الثقيل واملتطاير الناتج

مـنـهــا والـ ـ ــذي ي ـح ـتــاج الـ ــى مـعــالـجــة
خــاصــة قـبــل ط ـم ــره؟ وه ــل سيكتفى
بــإن ـشــاء مـحــرقــة واحـ ــدة ل ـب ـيــروت أم
سيعاد طــرح الخيار القديم بإنشاء
أربـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـحـ ـ ــارق ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـ ــول الـ ـخ ــط
الـ ـس ــاحـ ـل ــي م ـ ــن دي ـ ـ ــر ع ـ ـمـ ــار م ـ ـ ــرورًا
ً
بــال ـكــرن ـت ـي ـنــا وال ـج ـي ــة وص ـ ـ ــوال ال ــى
الزهراني؟
وبانتظار االجــابــة عن هــذه االسئلة
يبدو أن منطقة الضاحية الجنوبية
والـ ـش ــويـ ـف ــات هـ ــي الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـت ــي
ً
أوجدت حال مؤقتًا بتخزين النفايات
فــي ع ـقــار بــال ـقــرب مــن حــائــط املـطــار
ل ـج ـه ــة امل ــريـ ـج ــة .ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ـخ ـي ــار
ً
ال ــذي يـمـكــن أن يـنـشــئ ج ـبــا جــديـدًا
لـلـنـفــايــات فــي غـضــون أشـهــر قليلة،
يثير حفيظة هيئة ســامــة الطيران
امل ــدن ــي .وقـ ــد ت ــرج ــم اع ـتــراض ـهــا من
خــال جــولــة لــوزيــر األش ـغــال العامة
وال ـن ـقــل غ ــازي زعـيـتــر تـفـقــد خاللها
ح ــرم مـطــار رفـيــق الـحــريــري الــدولــي
ومدارجه ،إثر االخبار التي تناولها
بـ ـع ــض وس ـ ــائ ـ ــل االعـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ــن رم ــي
ال ـن ـفــايــات ف ــي مـحـيــط امل ـط ــار وعـلــى
أراض تابعة له.
وأكد زعيتر بعد الجولة أن «هذا االمر
يدفعنا الى توجيه تحذير ملا يجري
فـ ــي م ـح ـي ــط امل ـ ـطـ ــار .ه ـ ــذه االشـ ـغ ــال
ممنوعة إطــاقــا ،وه ــي ستستجلب
ال ـط ـي ــور وأم ـ ـ ــورًا أخـ ــرى يـمـكـنـهــا أن
ت ــؤث ــر ف ــي س ــام ــة الـ ـطـ ـي ــران» .وق ــال:
«ســامــة ال ـط ـيــران مــؤمـنــة وال خــوف
على حركة املالحة الجوية في املطار،
ل ـك ــن نـ ـح ــذر مـ ــن ه ـ ــذه االمـ ـ ـ ــور ال ـتــي
تخلق أجـ ً
ـواء خطيرة صحيًا وتؤثر
فــي سالمة الـنــاس ،وخصوصًا على
ســامــة ال ـط ـي ــران» .وأع ـل ــن أن ــه ّ
وج ــه
كتابًا الى كل من وزير الداخلية نهاد
امل ـش ـنــوق وال ـب ـي ـئــة مـحـمــد املـشـنــوق
أطـلـعـهـمــا فـيــه عـلــى ال ــوض ــع ،وطلب
منهما الـتـعــاون لحل هــذه املعضلة
من تراكم النفايات في محيط املطار.
وب ــالـ ـت ــزام ــن ،ع ـق ــد ال ـن ــائ ــب أرس ـ ــان
مؤتمرًا صحافيًا ّ
وجه خالله رسالة
شــديــدة الــوضــوح بــأن إنـشــاء مطمر
أو م ـع ـمــل مل ـعــال ـجــة ال ـن ـف ــاي ــات عـنــد
شاطئ خلدة بالقرب من املطار «خط
أحمر» ،مشيدًا «بدور رئيس مجلس
النواب نبيه بري في تعطيل مشروع
ردم الـ ـبـ ـح ــر عـ ـل ــى ط ـ ــاول ـ ــة مـجـلــس
ال ــوزراء» ،ومــؤكـدًا «اننا سنقف بكل
مـ ــا أوتـ ـيـ ـن ــا مـ ــن ق ـ ــوة مل ـج ــاب ـه ــة ه ــذا
ً
ّ
املـ ـ ـش ـ ــروع» ،وم ـت ـس ــائ ــا« :مـ ــن عــطــل
م ـنــاق ـصــة بـ ـي ــروت والـ ـض ــواح ــي فــي
امل ـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة؟ ومـ ـ ــا هــي
ال ـض ـمــانــة بــأنــه سـيـتـقــدم عــارضــون
للمرحلة الثالثة؟ وما هي التقنيات
التي ستستخدمها الشركة الجديدة
ومتى ستبدأ أعمالها؟».
في املقابل ،أعلن وزيــر الصحة وائل
أبـ ـ ــو فـ ــاعـ ــور أن «الـ ـبـ ـح ــث س ـي ـكــون
متجهًا نحو البحر إليجاد اقتراحات
للمعالجة املؤقتة ألزمــة النفايات».
ل ـكــن أبـ ــو ف ــاع ــور ل ــم ي ــوض ــح م ــا إذا
كان قصد بالتوجه الى البحر موقع
خلدة أو مكب برج حمود! ودعا وزير
ال ـص ـحــة امل ــواط ـن ــن إلـ ــى عـ ــدم حــرق
الـنـفــايــات عـلــى ال ـطــرق ،ألن ال ـغــازات
املنبعثة تسبب مخاطر كبيرة ،منها
م ــرض ال ـســرطــان ،كــذلــك دعــاهــم إلــى
عدم بعثرة النفايات في الطرق ،ألن
ذلك يفاقم األخطار الصحية» ،الفتًا
إلــى أن «رش املبيدات عشوائيًا غير
مفيد ويجب أن يتم بطريقة عملية
صحيحة» .وختم أبو فاعور« :واحد
م ــن ال ـخ ـي ــارات ال ـتــي نــدعــو الــرئـيــس
س ـ ــام إل ـ ــى م ـنــاق ـش ـت ـهــا هـ ــو إع ـط ــاء
فــرصــة لــات ـصــاالت وتــأجـيــل جلسة
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ي ــوم غــد (ال ـي ــوم) ...
منعًا للدخول في نقاش تختلط فيه
األمور بني النفايات والصالحيات».

