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مجتمع وإقتصاد
قضية

في خطوة تعكس ّ
الحركة االحتجاجية
تكتيكات
ر
تطو
ّ
ّ
مكونات هذه الحركة خطتها البديلة
أعلنت
ونضوجها،
ّ
إلدارة النفايات ،ردًا على ُمحاوالت فرض قرار مجلس الوزراء
بوصفه الخيار الوحيد ُ.عــرض مضمون الخطة البديلة
في مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية «المفكرة
القانونية» ،وشارك فيه الوزير السابق شربل نحاس ،أسعد

ً
ذبيان ممثال حملة «طلعت ريحتكم» ،رئيس الحركة البيئية
حنا
اللبنانية بول أبي راشد ،رئيس التيار النقابي المستقل ً
فضال
إقفال مطمر الناعمة،
غريب ،وأجودعياش من ّحملة
ً
ّ
عن ممثلي بقية المكونات .تقدم الخطة البديلة حلوال
بيئية لمعالجة أزمة النفايات الداهمة ،تقوم على تقليص
الحاجة الى طمر النفايات الى حدود دنيا ،وتقترح إدارة

ّ
الخطة البديلة للنفايات هنــ
تحويل النفايات من عبء إلى مورد

في الخلفية السياسية

ُ
أغـلــق مطمر الـنــاعـمــة فــي  17تموز
 2015إغــاقــا نهائيًا ال ع ــودة عنه،
وه ـ ــو مـ ــا واف ـ ـقـ ــت ع ـل ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ب ـعــد أن مـنـحـهــا أهــالــي
امل ـن ـط ـق ــة ت ـم ــدي ــدي ــن ت ـق ـن ـيــن لـحــن
وضع خطة مثلى ملعالجة النفايات
امل ـن ــزل ـ ّـي ــة ال ـص ـل ـب ــة .ب ـع ــده ــا ب ــأي ــام،
ّ
شعبية مــن ِقبل
بــدأت احـتـجــاجــات
امل ــواطـ ـن ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــراف ـض ــن
ت ـق ــاع ــس وزارة ال ـب ـي ـئ ــة وال ـس ـل ـطــة
ٍّ
السياسية عن إيجاد حل للنفايات
املـ ـت ــراكـ ـم ــة فـ ــي ش ـ ـ ــوارع ال ـعــاص ـمــة
بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروت ك ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــة ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وم ـ ـ ـ ــدن
م ـحــاف ـظــات ل ـب ـنــان .ج ــرت مــواج ـهــة
ّ
ه ــذه االع ـت ــراض ــات بـقـمــع أم ـنــي قــل
نظيره في السنوات العشر األخيرة
م ــا ّأدى إلـ ــى انـ ـت ــاج ح ـ ــراك شـعـبــي
دف ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــي عــن
اقتراحها بإجراء مناقصات فاحت
ّ
واملحسوبية،
منها رائحة الفساد،
وامل ـحــاص ـصــة ال ـطــائ ـفـ ّـيــة .كـمــا ّأدت
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــزل وزيـ ـ ــر
البيئة محمد املـشـنــوق لنفسه عن
م ـتــاب ـعــة م ـلــف ال ـن ـف ــاي ــات ،وتـسـلـيــم
ّ
شهيب
وزيــر الــزراعــة الـحــالــي أكــرم
(ع ـ ّـراب صفقات مطمر الناعمة في
ال ـس ــاب ــق وذل ـ ــك خ ــاف ــا ل ـل ـم ــادة 66
ّ
م ــن ال ــدسـ ـت ــور) املـ ـل ــف ح ـي ــث شــكــل
لـجـنــة فـنـ ّـيــة لـخـبــراء بـيـئـيــن ( 6من
أصـ ـ ــل  9سـ ـب ــق لـ ــه أن عـ ـم ــل م ـع ـهــم
ع ـل ــى م ـش ــاري ــع ت ـنــاس ـبــه وت ـنــاســب
السلطة السياسية) لتقوم بتقديم
م ـخ ــرج ص ـح ــي وب ـي ـئ ــي .ت ــم ّ تـقــديــم
حــل الـلـجـنــة وت ـ ّـم تـســويــق أن ــه تمت
امل ــواف ـق ــة ع ـل ـيــه ف ــي ج ـل ـســة مـجـلــس
الوزراء في  9أيلول .2015
ّ
ت ـب ـ ّـن ل ـل ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي آنـ ـ ــذاك أن
ً
الـخـطــة املـفـتـقــدة أص ــا لـلـعــديــد من
يجر تضمينها
مطالب اإلصالح لم
ِ
كـمـلـحــق فــي ق ــرار مـجـلــس الـ ــوزراء،
ّ
ك ـمــا ت ـب ـ ّـن أن الـ ـق ــرار ت ـحــايــل عـلــى

املواطنني والــرأي العام في تمريره
ص ـف ـق ــات م ـش ـب ــوه ــة م ـث ــل م ـش ــروع
لـيـنــور وتـمــديــد عـقــود وصــاحـيــات
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات وم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات مـ ـتـ ـهـ ـم ــة
ب ــال ـت ــورط ف ــي ال ـف ـســاد (م ـســؤولــون
ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار،
ش ــرك ــة س ــوكـ ـل ــن )...وقـ ـ ـ ّـدم ال ـح ــراك
ّ ً
الشعبي آنذاك رفضه للخطة معلال
األسـ ـب ــاب .م ـ ّـر ع ـلــى ت ـمــريــر الـخـطــة
ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ،وان ـت ــدب ــت الـحــركــة
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة وح ـ ـم ـ ـلـ ــة إق ـ ـ ـفـ ـ ــال م ـط ـم ــر
الـنــاعـمــة مــن ِقـبــل ال ـحــراك الشعبي،
لـ ـلـ ـجـ ـل ــوس مـ ـ ــع ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ول ـج ـن ـت ــه
ّ
الفنية من أجل إيصال املالحظات،
ّ
وأعـلــن كــا الفريقني أن املالحظات
ل ــم ت ــؤخ ــذ ف ــي ع ــن االعـ ـتـ ـب ــار .ه ــذا
وق ــام ــت م ـنــاطــق ل ـب ـنــان ـيــة مـخـتـلـفــة
(املـصـنــع ،عـكــار ،الـنــاعـمــة )..برفض
م ـ ـقـ ــررات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وخـ ــرج
امل ــواط ـن ــون راف ـض ــن إق ــام ــة مـطــامــر
في أقضيتهم.
تالفيًا لـهــذا الــواقــع ،سعت السلطة
ّ
وحــاولــت تـســويــق فـكــرة أن الـحــراك
الشعبي هــو الــذي يقف عـثــرة أمــام
إيـجــاد حــل للنفايات ا ّملـتــراكـمــة في
الـ ـش ــوارع ،مـتـنــاســن أن ـه ــم كسلطة

مواد عضوية قابلة للتسبيخ
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زجاجيات
عوادم تستخدم إلعادة تأهيل
األماكن المشوهة كالكسارات

مواد البالستيكية

امكانية فرز النفايات فورًا في حال تطبيق الخطة البديلة

سـيــاسـيــة امل ـس ــؤول ــون األول ـ ــون عن
األزمــة ،وعن رفع النفايات ورميها
ف ــي األحـ ـ ـ ــراج ،واألن ـ ـهـ ــار ،وم ــواق ــف
الـ ـ ـب ـ ــاص ـ ــات ،وضـ ـ ـف ـ ــاف الـ ـش ــواط ــئ
وغيرها مبتزين املــواطــن اللبناني
ّ
ب ـص ـح ـت ــه وسـ ــامـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة .وألن
الشعبي ُو ِلد من أجل قضايا
الحراك
ّ
ٌّ
معني بالتوصل إلى
الناس ،وألنه
حلول من دون ّ
املس باملبادئ التي
أعلنها الحراك رفضًا للحلول غير
الـصـحـيــة والـبـيـئـ ّـيــة ،يـعـلــن ال ـحــراك
الشعبي الـيــوم تمسكه بمطالب ال
عـ ــودة عـنـهــا تـثـبــت ص ــدق الـسـلـطــة
السياسية في نيتها لإلصالح:
استقالة وزير البيئة محمد
املشنوق لتقاعسه عن أداء مهامه.
تـحــريــر أم ــوال الـبـلــديــات في
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـب ـل ــدي امل ـس ـت ـق ــل بـعــد
ف ـت ــح الـ ـحـ ـس ــاب الـ ـخ ــاص ب ــه ف ـ ــورًا،
ومــن وزارة االتـصــاالت بعد إصــدار
ّ
م ــرس ــوم تــوزي ـع ـهــا ،ع ـلــى أال تـكــلــف
أي ــة ب ـلــديــة ب ــأي ق ــرش ل ـصــالــح أيــة
ش ــرك ــة إال بـ ـق ــدر ط ـل ـب ـهــا ال ـص ــري ــح
باالستفادة من خدماتها ،ودونما
حاجة ألي قانون مشبوه يرمي إلى
التغطية املؤخرة على السطو على
املال العام.
إلغاء القرار الوزاري السابق
رق ـ ـ ــم  1ت ـ ــاري ـ ــخ  2015/1/12مــع
ّ
ّ
جميع القرارات املتعلقة به وبخطة
الحكومة (بـمــا فيه جميع النتائج
الالحقة لها كالتي لها عالقة بعقد
ً
«رامبول» مثال)...
اس ـت ـك ـمــال ت ـح ـق ـيــق املــدعــي
-

ال ـعــام املــالــي حـتــى ص ــدور النتائج
الفساد في ملف النفايات
في ّ
كـمــا أن ـن ــا نـعـلــن ال ـي ــوم ،عـطـفــا على
بياننا الصادر في  12أيلول 2015
ع ـ ـنـ ــاويـ ــن خ ـ ـطـ ــة بـ ـيـ ـئـ ـي ــة وض ـع ـه ــا
ال ـ ـحـ ــراك ب ـع ــد اسـ ـتـ ـش ــارة ال ـخ ـب ــراء
البيئيني وهي على الشكل التالي:

في الخلفية التقنية
 -1إن ادعـ ــاء ال ــوزي ــر شـهـيــب بــأن
ف ــرز ال ـن ـفــايــات ال ي ـن ـتــج س ــوى %9
من املــواد القابلة للتدوير وأن رفع
هذه النسبة ال يمكن أن يتم إال متى
اع ـت ـمــد ال ـف ــرز م ــن امل ـص ــدر ه ــو غير
ً
صحيح وم ــردود جملة وتفصيال.
ّ
وردن ـ ــا ع ـلــى ذل ــك أن ه ــذا الـحــاصــل
الضئيل ،على فــرض صحته ،ليس
ســوى نتيجة استخدام الشاحنات
الـ ـض ــاغـ ـط ــة الـ ـت ــي ت ـح ـط ــم ال ــزج ــاج
وت ـ ـمـ ــزق املـ ـ ـ ــواد ال ـ ّب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة مــا
يجعل فرزها متعذرًا عبر الغربال
املعتمد فــي املـعــامــل ويــدويــا .وهــذا
بالتحديد ما يستخدم حجة للقول
إن املواد اآليلة إلى التسبيخ سيئة
النوعية ملا تتضمن من زجاجيات
وبالستيك ،وإن الخيار األوحد هو
ُ
الـطـمــر ال ــذي تــدفــع للمتعهد لـقــاء ه
مبالغ مالية بحسب وزنه ،ما يشكل
إحدى أبرز قنوات الفساد في عقود
سوكلني .ويكفي لتالفي هــذا األمر
ع ــدم ضـغــط الـنـفــايــات أث ـنــاء نقلها
فـ ـيـ ـتـ ـس ــاوى وض ـ ـ ــع نـ ـف ــاي ــاتـ ـن ــا مــع
املعايير العاملية املتبعة ،ويصبح
إذ ذاك من املمكن إعادة تدوير ما ال

تهدف الخطة إلى تكريس مبدأ
الفرز من المصدر
رفض التعاون مع شركة باتت
عنوانًا للفساد
التحرك سياسي والمسألة البيئية
كانت منطلقه
يقل عن  %35من النفايات وإعــادة
اس ـت ـع ـمــال ـهــا ل ـح ــاج ــات ال ـص ـنــاعــة.
ك ـم ــا ت ــرت ـف ــع ن ـس ـبــة امل ـ ــواد ال ـقــاب ـلــة
للتسبيخ مــن امل ــواد الـعـضــويــة الــى
ما ال يقل عن  %55من النفايات.
 -2في حال توقف ضغط النفايات
أثـ ـن ــاء ن ـق ـل ـهــا ،وب ــان ـت ـظ ــار مـفــاعـيــل
اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات اآليـ ـل ــة ال ـ ــى ال ـت ـخ ـف ـيــف
م ــن ال ـن ـفــايــات م ــن األص ــل (مـعــايـيــر
األوع ـ ـيـ ــة وال ـت ـغ ـل ـي ــف واإلج ـ ـ ـ ــراء ات
ال ـض ــري ـب ـي ــة وامل ـس ـل ـك ـي ــة امل ـش ـج ـعــة
عـلــى ال ـفــرز مــن امل ـص ــدر) ،واعـتـمــاد
نـظــم عـمــل مـحـكـمــة لـلـفــرز ال ـي ــدوي،
يصبح ممكنًا وفــورًا فــرز النفايات
بما يؤدي الى استخراج ما نسبته
ما يقارب:
 %3من املعادن
§
 %5من الزجاجيات
§

 %12من املواد البالستيكية
§
 %15من الورقيات
§
(وجميع هذه املــواد قابلة للتدوير
وتـلـبــي حــاجــات مـلـحــة للصناعات
ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان ب ـح ـي ــث تــوفــر
عليها اكالف استيراد املواد األولية
ونصف املصنعة).
 %55م ــواد ع ـضــويــة قــابـلــة
§
للتسبيخ (محسنة للتربة)
ومــن املعلوم أن عمليات التسبيخ،
ومتى كانت موادها األولية خالية
من املـعــادن والــزجــاج والبالستيك،
ت ـص ـب ــح أك ـ ـثـ ــر سـ ـه ــول ــة ألن املـ ـ ــواد
ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة تـ ـفـ ـق ــد نـ ـسـ ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة
م ــن ح ـج ـم ـهــا ( )%75ومـ ــن وزن ـه ــا
( )%55وت ـص ـبــح بــال ـتــالــي بـحــاجــة
مل ـ ـس ـ ــاح ـ ــات أق ـ ـ ـ ــل بـ ـكـ ـثـ ـي ــر وتـ ـنـ ـت ــج
س ـ ـبـ ــاخـ ــا أجـ ـ ـ ـ ــود نـ ــوع ـ ـيـ ــة ب ـك ـث ـي ــر.
واعتبار معمل الـكــورال قــادرًا على
م ـع ــال ـج ــة  300ط ــن ي ـن ـت ـفــي بـحـيــث
ت ـ ـص ـ ـبـ ــح ام ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــاتـ ــه مـ ـض ــاعـ ـف ــة،
ك ـم ــا أن ال ـت ـس ـب ـيــخ م ـم ـك ــن ه ــوائ ـي ــا
ب ـم ـجــرد ف ـل ـشــه ف ــي الـ ـه ــواء ال ـط ـلــق.
ك ـم ــا ي ـت ــوج ــب زيـ ـ ــادة ال ـط ــاق ــة عـلــى
الـتـسـبـيــخ مــن ب ـيــروت وضــواحـيـهــا
م ـ ــن خ ـ ـ ــال تـ ـع ــزي ــز قـ ـ ـ ـ ــدرات م ـع ـمــل
كـ ــورال وإق ــام ــة مـعـمــل م ـمــاثــل قــرب
معمل فرز العمروسية ،وتجهيزها
ج ـم ـي ـعــا بــال ـفــاتــر امل ـن ــاس ـب ــة ،وهــو
أم ـ ــر م ـم ـك ــن خ ـ ــال أشـ ـه ــر مـ ـع ــدودة
واإلم ـكــان ـيــات املــاديــة مـتــوفــرة لــدى
ب ـلــديــات ب ـي ــروت وال ـض ــواح ــي .وإن
كانت كمية املــواد املـعــدة للتسبيخ

