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مجتمع وإقتصاد

سليمة مستدامة ،تلعب فيها البلديات دورها المحوري،
وتفرض االتجاه نحو الفرز من المصدر واالستفادة من
النفايات من أجل تشجيع صناعات إعادة التدوير والتسبيخ
واستعمال العوادم في عملية إعــادة تأهيل مواقع
الكسارات والمقالع .ترفض الخطة رفضًا قاطعًا إعادة فتح
مطمر الناعمة وفتح مطمر جديد في السلسلة الشرقية

7

ّ
يهددسالمة المياه الجوفية .كذلك ترفض التمديدلعقود
شركة «سوكلين وأخواتها» ،وتكرر المطالبة باستكمال
التحقيقات القضائية في فساد إدارة النفايات طيلة
المرحلة الماضية ،واستقالة وزير البيئة محمد المشنوق،
وتحرير أموال البلديات ،وإلغاء قرار مجلس الــوزراء رقم 1
بتاريخ  2015/1/12وجميع القرارات المتعلقة به.

ـاك دائمًا خيارات أخرى

اعتماد تقنيات التخمير لمعالجة النفايات المتراكمة
ت ـف ــوق ل ـف ـت ــرة ب ـض ـعــة أش ـه ــر طــاقــة
املـصــانــع الـشـغــالــة ،يـتــم نـقـلـهــا إلــى
أق ـ ــرب م ـك ــان ح ـي ــث ي ـج ــرى تـخـمـيــر
املخزون السابق من النفايات.
 %10م ــواد مـتـفــرقــة تعتبر
§
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوادم (أحـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــة ،أقـ ـمـ ـش ــة،
جلديات .)...وهي نفايات من املمكن
أن تستخدم إلعــادة تأهيل األماكن
امل ـش ــوه ــة ك ــالـ ـكـ ـس ــارات .وفـ ــي ه ــذه
ال ـح ــال ــة ،وبـ ــدل أن تـسـبــب مـعــالـجــة
ه ــذه ال ـن ـفــايــات كـلـفــة ع ـلــى ال ــدول ــة،
فمن املمكن نقل كلفة طمرها على
أصحاب الكسارات امللزمني بترميم
األماكن املشوهة.
إن م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز ال ـق ــائ ـم ــة حــال ـيــا
تضم الى جانب معملي الكرنتينا
وال ـع ـم ــروس ـي ــة (وط ــاق ـت ـه ـم ــا 3000
طـ ـ ــن يـ ــوم ـ ـيـ ــا) ع ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن املـ ـع ــام ــل
األصغر حجمًا في مختلف املناطق
(وطاقتها تقارب  1500طن يوميًا)،
وال ـعــديــد م ــن ه ــذه امل ـعــامــل معطلة
لنزاعات تتعلق بنهج املحاصصة،
وهــي ق ــادرة على فــرز كــل النفايات
ا ُمل ـن ـت ـج ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ال س ـي ـمــا إذا
ّ
شغلت بكامل طاقتها .هذه املعامل
من شأنها ضمان معالجة النفايات
بما يسمح بفرزها تمهيدًا إلعــادة
تدويرها وتسبيخها بنسب كبيرة.
والـخــاصــة أن املـســألــة جـ ّـد بسيطة
وبإمكان لبنان معالجتها بسهولة
ومــا كــان تحولها إلــى أزمــة وطنية
إال نـتـيـجــة اب ـت ــزاز أطـ ــراف الـسـلـطــة
ل ـب ـع ـض ـه ــم الـ ـبـ ـع ــض ول ـل ـم ــواط ـن ــن
لتعظيم حـصــة كــل منهم مــن سلب
املال العام.
جـ ـئـ ـن ــا ن ـ ـفـ ـ ّـصـ ــل رؤيـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا ل ـك ـي ـف ـي ــة
معالجة أزمة النفايات على النحو
اآلتي:

في ما خص اإلنتاج اليومي من
النفايات
 -1الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــس م ـب ــدأ
الـفــرز مــن املـصــدر واتـخــاذ التدابير
القانونية الالزمة بهذا الخصوص
م ــع ف ــرض روزن ــام ــة ل ـل ـ ّـم ال ـن ـفــايــات
وف ــق نــوعـهــا .فـمــن ش ــأن ال ـفــرز عند
املـصــدر تسهيل عمل معامل الفرز
ورف ــع نـسـبــة نـجــاحـهــا فــي معالجة
الـنـفــايــات بـشـكــل مـنــاســب .ويـتـعـ ّـن
علينا أن نستفيد كدولة من املناخ
املـ ــواط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـ ــذي أرس ـ ـ ـ ــاه ال ـ ـحـ ــراك
لـتـحـمـيــل املــواط ـنــن م ـســؤول ـيــة في
املساهمة في حل مشكلة النفايات،
وتحويلها من عبء يقتضي طمره،
الــى مــورد يمكن االنتفاع منه وفق
ما ّ
نبينه أدناه.
 -2عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة أن ت ـت ـح ـم ــل
مسؤولياتها في توجيه البلديات
واالت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادات وفـ ـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــع اطـ ـ ــار
توجيهي مراع للبيئة تضعه وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة وت ـع ـم ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات عـ ـل ــى مـ ــراق ـ ـبـ ــة ح ـســن
تنفيذه.
 -3اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرار ب ـم ـنــع اس ـت ـخــدام
شــاح ـنــات كــابـســة لـلـنـفــايــات ومـنــع
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع أي م ـش ـغــل يـسـتـخــدم
هذه الشاحنات لنقل النفايات غير
املفروزة.

في ما خص المخزون المتراكم من
النفايات
إن املـ ـخ ــزون امل ـت ــراك ــم ،سـ ــواء ق ـبــل ق ــرار
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أو ب ـ ـع ـ ــده ،م ـ ــا ك ــان
ليتراكم لــوال ّ
تعمد السلطة السياسية
ابتزاز املواطنني وايجاد حالة ضاغطة
لـتـبــريــر اس ـت ـم ــرار ع ـقــد ســوك ـلــن وق ــول
ال ــوزي ــر شـهـيــب إن مـعـمـلــي الـكــرنـتـيـنــا
والعمروسية شغاالن يثبت التهمة.
امل ـ ـخـ ــزون املـ ـت ــراك ــم م ــن ال ـن ـف ــاي ــات ب ــات
بأوضاع من التخمر يصعب معه الفرز
الـيــدوي املـبــاشــر ،إضــافــة إلــى كــون قسم
من هذه النفايات قد ضغط في شاحنات
الجمع .لكن هذا الوضع ال يحتم الطمر
األعـ ـم ــى ،إذ أن عـمـلـيــة الـت ـخ ـم ـيــر الـتــي
ً
بــدأت هي قابلة لالستمرار وصــوال الى
وضـعـيــة تـسـمــح بــالـفــرز عـنــد انتهائها
وذلك وفق احدى طريقتني:

 .1التخمر الهوائي:
وتتبع بشأنه اآللية التالية:
تجمع النفايات ويتم فلشها على
§
أرض صلصالية منبسطة بعد تمزيق
األكياس ،على ارتفاع متر تقريبًا ويتم
قلبها دوريًا لتعريضها ألشعة الشمس
وت ـه ــوئ ـت ـه ــا وخـ ـف ــض ك ـم ـي ــة ال ـس ــوائ ــل
الناتجة عنها.
ّ
تصون املواقع ملنع تناثر النفايات
§
نتيجة الرياح.
ترش النفايات بانزيمات معينة
§
ل ـل ـق ـض ــاء عـ ـل ــى الـ ـ ــروائـ ـ ــح والـ ـحـ ـش ــرات
والقوارض،
ت ـتــرك ال ـن ـفــايــات لـفـتــرة شهرين
§
أو ثالثة (بحسب كمية هطول األمطار)
ل ـت ـخ ـف ـي ــف وزنـ ـ ـه ـ ــا والك ـ ـت ـ ـمـ ــال مــرح ـلــة
ال ـت ـخ ـم ـي ــر ال ـ ـهـ ــوائـ ــي وت ـ ــراج ـ ــع ك ـثــافــة
ال ـب ـك ـت ـيــريــا ف ـي ـهــا ح ـتــى ان ـع ــدام ـه ــا ،مع
االستمرار بتقليبها ،ومع تأكيد تعامل
اآللـيــات فقط مــع النفايات ،ومــع تفادي
تعرض العمال ألي تماس مباشر معها،
فتتحول مكوناتها العضوية إلى مادة
عضوية خامدة،
ّ
§ تركب البسط اآللية في هذه األثناء
وتــوضــع الـحــاويــات الــازمــة لرفع املــواد
القابلة للتدوير.
بعد انتهاء عملية التخمر ،يتم
§
فــرز النفايات يــدويــا وآلـيــا على البسط
بعد تجهيز العمال بالحمايات الالزمة.
تـتــم غــربـلــة الـسـبــاخ واسـتـخــراج
§
العوادم والتخلص منها ثم يجرى طحن
السباخ لتفتيت قطع الزجاج الصغيرة،
وتـن ـقــل امل ـ ــواد الـعـضــويــة ال ـخــامــدة إلــى

جبل النفايات في البوشرية (مروان طحطح)

املواقع املشوهة واألراضــي الحرجية أو
تباع.
أم ــا الـ ـع ــوادم املـتـبـقـيــة فـتــوضــع
§
لـتــرمـيــم األم ــاك ــن امل ـشــوهــة كــالـكـســارات
عـلــى أن ُيـحـ َّـمــل أصـحــابـهــا كلفة ترميم
مواقعها.

 .2التخمر غير الهوائي:
ت ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاي ـ ــات ض ـ ـم ـ ــن ظ ـ ـ ـ ــروف
بالستيكية مقفلة (wrapped membrane
 ،)methodيتسع كــل ظــرف منها لكمية
تـصــل إل ــى حــوالــى  500مـتــر مـكـعــب من
ال ـن ـف ــاي ــات وتـ ـت ــرك ل ـف ـت ــرة س ـت ــة أش ـه ــر،
معزولة عــن امل ــاء وال ـهــواء .وعـنــد نهاية
الفترة ،تكون املواد العضوية قد تحولت
الى سباخ تشوبه مختلف املواد القابلة
للتدوير (زج ــاج ،بالستيك ،م ـع ــادن.)...
وعندها ،يعاد فرز هذه املواد التي تكون
ق ــد خ ـلــت م ــن ال ـب ـك ـت ـيــريــا وال ـف ـط ــري ــات،
وتطبق آليات الفرز ذاتها املذكورة أعاله
في معرض التخمر الهوائي.
لتأكيد هذه الطريقة ،إن شركة سوليدير
بــدأت باستخدام الفرز امليكانيكي ملكب
النورماندي بشكل جيد ولكنها توقفت
وذهبت إلى الطريقة األرخص ثمنًا عبر
رميها في مكب سبلني لقاء بدل مالي!
هذا الحل يجب أن يشمل النفايات التي
ُ
طـ ـم ــرت ت ـح ــت ال ـج ـس ــور وقـ ـ ــرب امل ـط ــار

وغـيــرهــا ،ومــن غير املـقـبــول الـقــول إنها
انتهت إلى غير رجعة.
تـ ـت ــوق ــف املـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ـ ــن ال ـط ــري ـق ـت ــن
املذكورتني على حالة النفايات وأماكن
وجودها .وفي هذا املجال ،تبرز حاالت
ثالث:
 -1النفايات املجمعة بكميات كبيرة في
مناطق مسطحة ،تطبق عليها طريقة
الـتـخـمـيــر ال ـهــوائــي إم ــا فــي أمــاكـنـهــا أو
فــي أمــاكــن قريبة اختصارًا لكلفة النقل
ومخاطره وتوفيرًا للوقت.
 -2ال ـن ـفــايــات املـجـ ّـمـعــة بـشـكــل طــولــي،
بمحازاة بعض الـجــدران والطرقات وال
سيما مطار بيروت ونهر بيروت ،تعالج
في مواقعها عبر تغليفها وتخميرها ال
هوائيًا.
 -3النفايات املبعثرة بكميات قليلة في
أماكن متفرقة ،يتم نقلها وفق مستوى
ت ـخ ـم ــره ــا ل ـت ـض ــم ال ـ ــى اح ـ ـ ــدى ال ـف ـئ ـتــن
السابقتني.

في اإلجراءات التنفيذية
عليه ،تقتصر الحاجة الى ايجاد مواقع
م ــائـ ـم ــة ل ـل ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـخ ـم ـيــر
ال ـهــوائ ـيــة وال ــاه ــوائ ـي ــة وم ــن ث ــم ال ـفــرز،
وبناء على تقدير كميتها بما يقارب 60
ألف طن (نظرًا إلى ما تم حرقه وللتبخر
ال ــذي حـصــل) ،أي حــوالــى  120ألــف متر

الثوابت
• استقالة وزير البيئة محمد المشنوق لتقاعسه عن أداء مهامه
•تحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل
• إلغاء ّالقرار الوزاري السابق رقم  1تاريخ  2015/1/12مع جميع القرارات
المتعلقة به
• استكمال تحقيق المدعي العام المالي حتى صدور النتائج في الفساد
في ملف النفايات

مـكـعــب ،فـهــي تـسـتــدعــي اي ـج ــاد مساحة
اجمالية تضم منطقة التخمير ثم منطقة
الفرز على البسط امليكانيكية.
وهـكــذا تكون املساحة االجمالية الــازم
تأمينها للتخمير وملجموعة بسط الفرز
وللغربلة النهائية بحدود  200ألف متر
مربع .وهي تتطلب ،على أساس أن الفرز
الـ ـي ــدوي مـمـكــن ب ـم ـع ـيــار ط ـنــن لـلـعــامــل
الواحد  300عامل وفني على فترة أربعة
أش ـهــر .علمًا أن ــه مــن املـفـتــرض أن تكون
الحاجة الفعلية أقل بالنظر الى تناقص
الحجم والوزن بفعل التبخر والتخمير.
وهــذه املساحات متوافرة خــارج بيروت
وضواحيها فــي األراض ــي الــزراعـيــة ذات
الـتــربــة الصلصالية بـمــوجــب اتفاقيات
رضــائـيــة أو بــاإللــزام فــي حــال الـضــرورة
فـ ـق ــط .ك ـم ــا أنـ ـه ــا مـ ـت ــواف ــرة ف ــي ب ـي ــروت
وضــواحـيـهــا فــي أمــاكــن بــاتــت غالبيتها
ممتلئة بالنفايات مثل الشريط املحيط
بـ ــامل ـ ـطـ ــار ،املـ ـس ــاح ــة شـ ـ ــرق مـ ـص ــب نـهــر
بـ ـي ــروت ع ـن ــد م ـص ـنــع الـ ـ ـك ـ ــورال ،ردم ـي ــة
بيروت العائدة بقسم كبير منها لبلدية
بيروت (نورماندي) الشاغرة والبعيدة
عن السكان ،وتبلغ مساحة هذه األماكن
أضـ ـع ــاف املـ ـس ــاح ــات امل ـط ـل ــوب ــة إلجـ ــراء
معالجة النفايات .نورد في هذا املجال أن
قيام الحكومة بالتهويل على املواطنني
بــأن األوض ــاع الصحية والبيئية باتت
بــأق ـصــى درجـ ـ ــات الـ ـخـ ـط ــورة ،وإن كــان
قصدها من ذلك تحميل الحراك الشعبي
امل ـســؤول ـيــة ال ـت ــي ت ـقــاع ـســت ع ــن الـقـيــام
ّ
تحسسًا لواجباتنا الوطنية
بها ،فإننا
ولكون الخطر واقعيًا ،نحيل هؤالء الى
مـســؤولـيــاتـهــم مــن خ ــال تــذكـيــرهــم بــأن
القوانني النافذة تخول الحكومة فرض
التدابير القانونية اآليلة إلى استمرارية
املــرفــق الـعــام وتــوفـيــر الـخــدمــات العامة
األساسية.
وأما إذا تبادر إلى ذهن البعض أن هذه
الصالحيات يمكن أن تستخدم ملعاودة
الردم في الناعمة وعبر شركة سوكلني،
فنقول لهم إن التعامل مع شركة باتت
عنوانًا للفساد بحسب أقوالهم مرفوض
ولو ليوم واحد ،وإن الطمر في الناعمة
امل ـخــالــف لـخـطـتـهــم امل ــزع ــوم ــة مــرفــوض
ولو ليوم واحد أيضًا.
وبالطبع ،تتحول هــذه املـهــام كلها إلى
الـبـلــديــات تـبــاعــا تـحــت إشـ ــراف الـفــريــق
ال ـف ـن ــي املـ ــركـ ــزي ،وت ـح ــت رق ــاب ــة وزارة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات وض ـمــن معايير
تضعها وزارة البيئة.

التحرك سياسي
لم ينتفض اللبنانيون ألن النفايات لم
ّ
يكن يجرى ملها ،بل ألن استشراء الفساد
وفـشــل أط ــراف السلطة السياسية أديــا
م ــن ج ـهــة إل ــى ط ـمــر ال ـن ــاس بــالـنـفــايــات
وإل ـ ــى ج ـع ــل الـ ـن ــاس يـ ـج ــاه ــرون ب ـعــدم
شرعية سلطة األمر الواقع.
التحرك سياسي ،واملسألة البيئية كانت
منطلقه .لن نتراجع عن املنطلق وال عن
الغاية.
في جميع األحــوالّ ،
نكرر أن الضغط قد
نفع وأن املــزيــد مــن الضغط ينفع وهو
مطلوب،
ليس فقط لوقف فضيحة النفايات ،بل
الستعادة شرعية الــدولــة ،دولــة مدنية،
ديمقراطية ،عادلة.

