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مجتمع وإقتصاد
َّ
تحقيق ّماذا ُيخطط لجبل النفايات في برج حمود المهمل منذ عقدين من الزمن؟ بحسب قرار مجلس الوزراء األخير
الذي يحمل عنوان «تأهيل مكب برج
المتعلق
بالمرحلة االنتقالية ّ
لمعالجة أزمة تراكم النفايات ،وملحقه رقم ّ 2
ّ
َّ
يتأكد أن العقلية المافيوية ما زالت هي المتحكمة ،إذ بحجة مطالبة الناس برفع
حمود ـ ُمسودة المشروع»ُ ،
النفايات أعيد طرح ردم البحر ،بل أعيد أيضًا طرح مشروع «لينور» السيئ الذكر ،الذي يستهدف استحداث عقارات
جديدة على البحر تمهيدًا للسطو عليها كما حصل في ضبية ووسط بيروت ،وسيحصل في صيدا

ّ
تأهيل مكب برج حمود :الشهية مفتوحة لـــ
هديل فرفور
ع ـن ــدم ــا واف ـ ــق م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
ع ـن ــاوي ــن وت ــوج ـه ــات خ ـطــة مـعــالـجــة
وضـ ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،ف ــي ال ـ ـقـ ــرار رقـ ــم 1
تاريخ  ،2015/9/9كان الفتًا أن ُي َد ّس
الـبـنــد الـثــانــي فــي ال ـق ــرار ال ــذي ينص
على «استكمال دراسة استخدام مكب
برج ّ
حمود في املرحلة املقبلة في إطار
خطة تأهيلية بما يخدم إنماء املنطقة
( .»)...وفـيـمــا غــابــت اآلل ـيــة الــواضـحــة
لتنفيذ معظم ما ورد في القرار املذكر،
حضرت «مخططات» تأهيل مكب برج
ّ
حمود بـ»قوة» ،عبر «ملحق  »2يشرح
اآللية املقترحة ،وينص على إمكانية
«االسـتـفــادة مــن هــذا املـشــروع إلطــاق
دينامية للبدء بمشروع لينور» ،وهو
امل ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي س ـق ــط م ـن ــذ س ـن ــوات
طــوي ـلــة ن ـظ ـرًا إل ــى م ـخــاطــره البيئية
والـعـمــرانـيــة وامل ـخ ــاوف مــن أن يــؤدي
اسـتـحــداث ع ـقــارات إلــى زي ــادة شهية
أص ـحــاب الـنـفــوذ للسطو عـلــى املــزيــد
من األمالك العامة واستثمارها ملنافع
خاصة وشخصية.
ّ
مكب
يجري التسويق لعملية تأهيل
ب ــرج ح ـمــود عـلــى أن ـهــا سـتـكــون على
غ ــرار تــأهـيــل مـكــب ص ـيــدا ،إال أن هــذه
املقاربة مرفوضة من قبل بلدية برج
حـ ّـمــود وأهــالــي املنطقة الــذيــن أعلنوا
رف ـض ـهــم اس ـت ـق ـبــال ال ـن ـفــايــات بحجة
إعـ ـ ــادة تــأه ـيــل املـ ـك ــب ،واصـ ـف ــن هــذه
الخطوة بـ»االبتزازية».
يقول نائب رئيس بلدية بــرج ّ
حمود
ج ــورج كــري ـكــوريــان ،إن امل ـقــاربــة بني
تأهيل مكب صيدا ومكب برج ّ
حمود
ال تصلح ،انطالقًا من ّأن األخير ُ
«مقفل
م ـن ــذ  17ع ــام ــا ،وال ـن ـف ــاي ــات امل ـغ ـطــاة
بطبقات مــن األتــربــة السميكة كانت
كفيلة بــالـقـضــاء عـلــى الــرائ ـحــة ،الفتًا
ّ
إلــى أن الــرائـحــة املنبعثة مــن املنطقة
مصدرها الكثير من املوبقات املحيطة
ً
ّ
بــامل ـكــان ،ف ـضــا ع ــن أن األثـ ــر البيئي
املترتب عنه أقل بكثير ّ
عما كان عليه
ّ
مكب صيدا املفتوح في الهواء الطلق».
ُيحيل األمــن العام لحزب الطاشناق
ال ـنــائــب هــاغ ــوب ب ـقــرادون ـيــان مــوقــف
ال ـ ـح ـ ــزب م ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع إل ـ ـ ــى م ــوق ــف
الـبـلــديــة ،وبــالـتــالــي إل ــى كــريـكــوريــان،
الذي ّ
عبر صراحة عن مخاوف البلدية

وقلقها من القرار الوزاري ،ملمحًا إلى
عــدم وج ــود ثقة مــع السلطة استنادًا
إل ــى الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـجــارب املـشــابـهــة،
ّ
الفتًا إلى أن ما ُيثار حول السعي إلى
تنفيذ مشروع «لينور» ليس مطمئنًا.
ينطلق كريكوريان من هذه الخالصة
ليشير إلى أن عملية الفرز التي ينص
عليها الـقــرار ال ــوزاري لهذه النفايات
ً
«املـتـحـلـلــة أص ـ ــا» ال ت ـبــدو منطقية.
وبحسب قرار مجلس الــوزراء ،يجري
خالل األشهر الستة األولى من املرحلة
االنـتـقــالـيــة الـعـمــل عـلــى إن ـشــاء حاجز
بـ ـح ــري ل ـح ـم ــاي ــة امل ـن ـط ـق ــة امل ـ ـجـ ــاورة
ل ـل ـع ـمــل ،ويـ ـب ــدأ فـ ــرز ج ـب ــل ال ـن ـفــايــات
واس ـ ـت ـ ـح ـ ــداث خـ ـلـ ـي ــة لـ ـطـ ـم ــر امل ـ ـ ــواد
املـ ـف ــروزة م ــن ال ـج ـبــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
البدء بردم املساحة املائية املستحدثة
بـ ــاملـ ــواد امل ـن ــاس ـب ــة امل ـس ـت ـخ ــرج ــة مــن
ال ـج ـب ــل .ب ـعــد األشـ ـه ــر ال ـس ـتــة األولـ ــى
ت ـب ــدأ ال ـخ ـل ـيــة ال ـص ـح ـيــة املـسـتـحــدثــة
باستيعاب قسم من النفايات املنتجة
م ــن م ـن ـط ـقــة بـ ــرج ح ـم ــود وجـ ــوارهـ ــا،
وذلــك كمساهمة في الحل خــال هذه
املرحلة ( )..وإن استقبال النفايات من
خــارج جبل النفايات محصور بمدة
زمنية ال تتعدى  12شهرًا وبكمية ال
تتعدى  350ألف طن.
ّ
يرى كريكوريان أن النفايات الجديدة
التي سنستقبلها هي التي ستؤثر في
الصحة العامة ،ال النفايات املتحللة
منذ زمــن .وتطالب بلدية بــرج ّ
حمود
بـ»توحيد املعايير مع مطمر الناعمة»،
ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر ك ــري ـك ــوري ــان ،ال ــذي
يقول« :قبل نقل النفايات إلــى مطمر
الناعمة ،كانت تمر هذه النفايات إلى
مـعــامــل ال ـفــرز فــي الـكــرنـتـيـنــا ،إضــافــة
ً
إلى مستودع النفايات الكبيرة ،فضال
عــن تخميرها فــي معمل بــرج حمود،
ومــا يــرافــق هــذه العمليات مــن ّ
تلوث
وانبعاث غازات ّ
سامة» ،ليخلص إلى
ّ
ّ
أن أه ــال ــي ب ــرج ح ـ ّـم ــود أدوا قسطهم
و»عانوا بقدر ما عانى أهالي الناعمة
مـ ــن ال ـ ـت ـ ـلـ ـ ّـوث وال ـ ـ ـ ــروائ ـ ـ ـ ــح» .ويـ ـش ــرح
أن ــه ق ـبــل  18ع ــام ــا( ،ق ـبــل ف ـتــح مطمر
ال ـنــاع ـمــة) «عــان ـي ـنــا ب ــدورن ــا ملـ ــدة 20
سنة من هذا املكب الذي كان يستقبل
نفايات بيروت وجزء كبير من نفايات
جبل لبنان» ّ .وبالتالي يغدو توحيد
املعايير يتمثل ،وفق «معادلة» أهالي

بــرج حـ ّـمــود ،برفض إعــادة فتح املكب
بحجة تأهيله أسوة بمطمر الناعمة،
«فقد سبق أن دفعنا الثمن».
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
املـ ـكـ ـلـ ـف ــة وض ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة ،إن طـ ــول
السنسول املنوية إقامته هو مضاعف
ل ـل ـس ـن ـســول املـ ـق ــام ف ــي ص ـي ــدا ويـبـلــغ
نحو  2100متر ،ويبلغ متوسط عمق
املـيــاه  10أم ـتــار« ،وبــالـتــالــي املساحة
ُ
امل ـس ـت ـحــدثــة م ــن ال ـ ــردم تـ ـق ـ ّـدر بـنـحــو
م ـل ـي ــون و 50ألـ ــف م ـت ــر مـ ــربـ ــع» .ه ــذا
األم ــر يـشـيــر إل ــى أن امل ــدة املخصصة
( 6أشهر) إلنشاء السنسول البحري
وفرز جبل النفايات واستحداث خلية
ص ـح ـيــة الس ـت ـي ـعــاب املـ ـ ــواد املـ ـف ــروزة
من الجبل ،باإلضافة إلــى البدء بردم
املساحة املائية املستحدثة« ،ستكون
م ـضــاع ـفــة ،ك ــذل ــك ال ـك ـل ـف ــة» ،ع ـلــى حـ ّـد
ت ـع ـب ـي ــر امل ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـي ــر إل ــى
«اس ـت ـحــالــة إن ـج ــاز امل ـش ــروع ف ــي هــذه
الفترة».

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول كـ ــري ـ ـكـ ــوريـ ــان إن
املعطيات تشير إلى أن كمية النفايات
التي سيستقبلها املكب تفوق ال ــ350
ّ
أل ــف ط ــن« ،ان ـط ــاق ــا م ــن أن املـســاحــة
الـ ـت ــي س ـ ـيـ ــردم ب ـه ــا ال ـب ـح ــر ت ـس ـت ـلــزم
كميات أكبر مــن النفايات» .والــواقــع،
هــذا األمــر سيتطلب استحداث املزيد
م ــن ال ـك ـس ــارات ،وبــال ـتــالــي امل ــزي ــد من

يستهدف مشروع
«لينور» استحداث
 2.280مليون متر مربع
من ردم البحر

الـتـشــوهــات الـبـيـئـيــة لـلـجـبــال لتأمني
حجارة الردم.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ال ـش ـف ـه ــي الـ ــذي
جرى خالل اللجنة ،ستقسم املساحة
امل ـس ـت ـحــدثــة (امل ـل ـي ــون و 50أل ــف متر
م ــرب ــع) وف ـ ــق اآلتـ ـ ـ ــي 210 :آالف مـتــر
إلنـشــاء حديقة و 80ألــف متر إلنشاء
الـ ـخـ ـلـ ـي ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،فـ ـيـ ـم ــا الـ ـب ــاق ــي
يـ ـخـ ـص ــص لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ،وه ـ ـ ـ ــو م ــا
ي ــرد ف ــي قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء تحت
عـ ـن ــوان« :ت ـح ـســن م ـقــاربــة اس ـت ـخــدام
األراضي في الواجهة البحرية ملنطقة
ب ــرج ح ـ ّـم ــود ،م ــا ُي ـس ـهــم ف ــي التنمية
االقتصادية واالجتماعية».
يقول أحد املطلعني على امللف إن من
بــن أس ـبــاب تــوقــف م ـشــروع «لـيـنــور»
ســاب ـقــا ال ـ ــذي ي ـم ـتــد م ــن بـ ــرج ح ـمــود
إلـ ــى ض ـب ـيــة ،كـ ــان «تـ ـ ــردد ال ـك ـث ـيــر من
املـسـتـثـمــريــن نـتـيـجــة الـكـلـفــة الـعــالـيــة
للردم ،نظرًا إلى مستوى املياه املرتفع،
فيما ّ
يقدم قرار مجلس الوزراء ،حاليًا،

تقرير

نقابة المهندسين :ملف أرض الدامور أمام النيابة الـ ـ

ال تزال صفقة شراء نقابة
المهندسين أرضًا في منطقة الدامور
تتفاعل على أكثر من مستوى .النقاش
بين المهندسين انتقل من السجال
داخل هيئات النقابة إلى الشكوى امام
القضاء بهدف إرغام نقيب المهندسين
ومجلس النقابة على نشر وتوزيع محاضر
جلسات هيئة المندوبين التي انعقدت
في آذار  2014وأيلول  ،2014إضافة
إلى عقود البيع

محمد وهبة
عـلــى م ــدى الـسـنــوات ال ـثــاث املاضية
نسج الـعــديــد مــن املهندسني رواي ــات
ب ـ ـشـ ــأن ص ـف ـق ــة أرض ال ـ ـ ــدام ـ ـ ــور .مــن
أب ــرزه ــا أن ه ـنــاك ثــاثــة أع ـض ــاء ادوا
دور ال ـس ـمــاســرة ب ــن مــال ـكــي األرض
والنقابة مقابل عموالت تزيد قيمتها
ع ـلــى  4م ــاي ــن دوالر .الح ـق ــا ت ــداول
املـهـنــدســون بــرمــز « »3Mلـلــداللــة الــى
ّ
املتورطة ،أي أسماء األعضاء
األسماء
الثالثة الــذيــن تـبــدأ اسـمــاء هــم بحرف
الـ ـ ـ ــ«م» .إال أن ــه ف ــي كــوال ـيــس الـنـقــابــة
ك ــان ــت ه ـن ــاك ت ـج ــاذب ــات ك ـب ـيــرة حــول
هذا املوضوع ،وخصوصًا بني ممثلي
الكتائب والنقيب خالد شهاب
حــزب ّ
الــذي يمثل تيار املستقبل .في البدء،
أي ف ــي  31آذار  ،2014ط ـلــب ممثلو

الكتائب من النقيب شهاب إدراج بند
في جلسة املندوبني يتعلق بالصفقة
وهو :طلب تخمني العقارات املشتراة
في الدامور وذلك من الدائرة العقارية
املالية في مصرف لبنان والتحقق من
جدوى عملية الشراء.
يـقــول املـطـلـعــون ،إن شـهــاب عـ ّـد امللف
منتهيًا وال داع ــي إلع ــادة فتحه ،فـ ّ
ـرد
سـلـبــا عـلــى م ـنــدوبــي الـكـتــائــب الــذيــن
عــادوا وكــرروا طلبهم بصورة أوضح
في  23أيلول  2014طالبني من شهاب
«اإليعاز ملن يلزم لتزويدنا نسخة عن
محضر جلسة املندوبني التي انعقدت
في آذار  2014بواسطة رئاسة الديوان
وذلـ ــك ق ـبــل جـلـســة امل ـن ــدوب ــن املـقـبـلــة
متضمنة كافة النقاشات واملقترحات
والتوصيات».
وفيما ك ـ ّـرر شـهــاب رفـضــه تسليم أي

الفارق بين التسجيل
وبيان التخمين يبلغ
 4ماليين دوالر

مستند بتعلق بصفقة الدامور ،كانت
شركة التدقيق الداخلي في النقابة قد
أوردت في تقريرها املتعلق بحسابات
صـنــدوق التقاعد اآلت ــي« :طلبنا ولم
يتم تــزويــدنــا بعقود ش ــراء الـعـقــارات
(عقود البيع املمسوحة) التي اشتريت
سنة  2013في منطقة الدامور بمبلغ

 16.5مليون دوالر وال بتخمني خبراء
عـقــاريــن محلفني (عـلــى األق ــل ثالثة)
لتبيان السعر السوقي لهذه العقارات
بـتــاريــخ شــرائـهــا» .وأضــافــت« :طلبنا
ول ــم نـسـتـلــم إفـ ـ ــادات ع ـقــاريــة حــديـثــة
لجميع العقارات».
حتى هــذا الــوقــت ،كــان شـهــاب يتفاعل
مع مطالب الكتائب على أنها من زاوية
«امل ــاعـ ـب ــة» ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـهــا األح ـ ــزاب
فــي النقابات املهنية والـتــي تستهدف
إبـقــاء الضغط على الخصم .وبما أنه
لم يكن معنيًا مباشرة بهذه الصفقة،
بل كان ّقيمًا على «حفظ» امللف بحكم
كونه نقيبًا للمهندسني ،فقد تعامل مع
األمر على أنه ورقة ضغط على املشتبه
بأخذهم سمسرات ورشى ،ومن بينهم
اثـ ـن ــان ف ــي م ـج ـلــس ال ـن ـق ــاب ــة ،ف ــأرس ــى
مـعــادلــة تـقــوم عـلــى إب ـقــاء املـلــف بعيدًا

