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مجتمع وإقتصاد

تقرير
تمضي مناقصات إدارة النفايات ببطء شديد ،على إيقاع المفاوضات الجارية "تحت الطاولة" من أجل توزيع العقود وريوعها
ّ
بين الالعبين الرئيسيين .مجلس االنماء واالعمار ،المتفرد بإعداد دفاتر الشروط وإجراءات التلزيم ،يدير "اللعبة" كعادته ،وهو تجاوز
كل المهل المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء ،في حين تغيب وزارة البيئة ،ليس عن مسؤوليتها في هذا المجال ،بل عن
ّ
المكبات على الشاطئ وردم البحر.
فرض تطبيق القانون لجهة إنجاز دراسات التقييم البيئي قبل المباشرة في إنشاء

مناقصات النفايات :إدارة توزيع الريوع
هديل فرفور
مــؤخـرًا ،بــوشــر العمل الفعلي إلنشاء
امل ـط ـم ــر امل ــؤق ــت ف ــي ال ـك ــوس ـت ــاب ــراف ــا،
بـعــدمــا ف ــازت شـ ُـركــة "ج ـهــاد للتجارة
والـ ـتـ ـع ـ ّـه ــدات" ب ــامل ـن ــاق ـص ــة .وبـحـســب
رئيس الشركة جهاد ُالعرب ،فإنه "عند
مـنـتـصــف األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،ن ـكــون قد
دخلنا مرحلة اإلعــداد الفعلي إلنشاء
املـ ـطـ ـم ــر" ،ع ـل ــى أن ي ـس ـت ـغ ــرق إن ـش ــاء
ال ـخ ــاي ــا األولـ ـ ــى لـلـط ُـمــر ن ـحــو أرب ـعــة
أشـ ـه ــر .خ ـ ــال ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــدة ،سـيـسـتـمــر
ت ـك ـ ّـدس ال ـن ـفــايــات ف ــي امل ــوق ــف املــؤقــت
مطار
(الباركينغ) الذي يقع ضمن حرم ّ
دون أن تتضح
ب ـي ــروت ال ــدول ــي ،م ــن ُ
آلية مواجهة التداعيات املرتقبة على
سالمة الطيران املدني جراء استقطاب
ُ
النفايات للطيور ،ومن دون أن تحدد
إلدارة عصارة النفايات املتراكمة
آلية
ُ
أو الغاز املتصاعد منها.
بدأ إنشاء املطمر قبل انتهاء دراسات
ُ
تقييم األثر البيئي التي لم تنجز بعد،
وقبل االنـتـهــاء مــن ُمناقصة اإلشــراف
عـلــى مـهـمــات إن ـش ــاء ه ــذا امل ـط ـمــر .في

تصدير النفايات
أيضًا وأيضًا
كشفت حملة «طلعت ريحتكم» ،أمس ،عن
معلومات متداولة في شأن مشروع اتفاق
بــن لبنان ومدينة « »Umdoniفــي جنوب
أفــريـقـيــا الس ـت ـيــراد ال ـن ـفــايــات الـصـلـبــة من
لبنان .واستندت الحملة إلى تقرير صحافي
ص ــدر فــي صحيفة  sunday Timesفي
األول مــن الشهر املــا ُضــي .وطلبت الحملة
مــن وســائـ ًـل اإلع ــام املـســانــدة لتتحقق من
باالتفاق
الخبر ،الفتة الى أن الشركة املعنية
ً
تدعى « ،»Veriworkz Tradingمتسائلة:
«هـ ــل ن ـح ــن أمـ ـ ــام ش ـي ـن ــوك جـ ــديـ ــدة؟ وه ــل
لهذه الفضيحة عالقة بطلب بلدية بيروت
االنسحاب من املناقصة؟».
يــأتــي ه ــذا الـخـبــر بـعــدمــا أث ـ ــارت الـصـحــف
الروسية الشهر املاضي خبر طلب شركة
الغاز الروسية «ستروي غاز» ترخيصًا في
روسيا لنقل النفايات من لبنان الى منطقة
«كراسنو دار» من أجل إعادة تدويرها.

الـ ــواقـ ــع ،بــاس ـت ـث ـنــاء ُم ـنــاق ـصــة مطمر
الـ ـك ــوسـ ـت ــاب ــراف ــا ،لـ ــم ُي ـ ـعـ ــرف مـصـيــر
ّ
امل ـنــاق ـصــات األخ ـ ــرى املـتـعــلـقــة بخطة
الـحـكــومــة لــ"مـعــالـجــة وض ــع النفايات
امل ـنــزل ـيــة ال ـص ـل ـبــة" ال ـت ــي أق ـ ّـرت ـه ــا فــي
.2016/3/12
أكثر من ُ شهر مضى على انتهاء ُمهلة
إعــداد املناقصات التي ّ
حددها القرار
ال ـ ــوزاري ،ومـجـ ُلــس اإلن ـمــاء واإلع ـمــار
لــم ُي ـنــهِ إج ــراء املـنــاقـصــات بـعــد .ومــن
ّ
املتوقع أن يعلن املجلس ،اليوم ،نتائج
مـنــاقـصــة أش ـغ ــال ال ـح ـمــايــة الـبـحــريــة
وم ـع ــال ـج ــة ج ـب ــل ال ـن ـف ــاي ــات وإنـ ـش ــاء
املــركــز املــؤقــت للطمر فــي منطقة برج
ُ
ّ
حمود .ترافق إعــان نتائج املناقصة
أجواء "مشبوهة" تشي بمحاصصات
ت ــم ال ـتـ ّـوصــل الـيـهــا ف ــي االجـتـمــاعــات
األخ ـ ـيـ ــرة .وب ـح ـســب مـ ـص ــادر مطلعة
ع ـل ــى املـ ـل ــف ،فـ ـ ـ ــ"إن املـ ـف ــاوض ــات عـلــى
امل ـنــافــع بـقـيــت ح ـتــى ال ـن ـفــس األخ ـيــر،
ل ـع ــب ف ـي ـه ــا ح ـ ــزب الـ ـط ــاشـ ـن ــاق دورًا
ً
بارزًا"ُ ،مشيرة الى أن الشركات املتوقع
ف ــوزه ــا ف ــي املـنــاقـ ُصــة "م ـع ــروف ــة" ،في
إشارة الى تلزيم املقاول جهاد العرب
مـنــاقـصــة مـطـمــر ب ــرج ح ـ ّـم ــود أي ـضــا.
ينفي العرب في حديثه إلى "األخبار"
ُمشاركته في املناقصة ،إال أن املصادر
نـفـسـهــا تـشـيــر ال ــى "ت ـمــويــه مـشــاركــة
ال ـعــرب عـبــر شــركــة أخـ ــرى" ،علمًا بــأن
م ـصــادر أخ ــرى تـتـحــدث عــن "حـظــوظ
شركة خوري للمقاوالت في الفوز في
املناقصة".
في ما خص مناقصة الكنس والجمع
وال ـن ـقــل ال ـتــي ك ــان م ـق ــررًا االعـ ــان عن
ـس ،فـقــد ج ــرى تأجيلها
نـتــائـجـهــا أم ـ ُ
ال ــى األس ـب ــوع املـقـبــل ال ــى حــن اتـخــاذ
ّ
بلدية بيروت الـقــرار النهائي املتعلق
ّ
بتسلمها إدارة نفاياتها فــي املــوعــد
ُ
امل ـق ـبــل لـجـلـســة املـجـلــس ال ـب ـلــدي .هــذا
األمر تؤكده مصادر بلدية بيروت ،إذ
النفايات
تقول إن البند املتعلق بإدارة ُ
م ـطــروح عـلــى جـُلـســة املـجـلــس املقبلة
مطلع االسبوع املقبل.
في هذا الوقت ،ال تزال شركة "سوكلني"
ّ
ُمتكتمة على موقفها مــن ُمشاركتها
ف ــي امل ـن ــاق ـص ــة ،ب ـع ــدم ــا ام ـت ـن ـعــت عــن
امل ـشــاركــة فــي املـنــاقـصـتــن املتعلقتني
بإنشاء املطامر بحجة "عــدم خبرتها
فـ ــي اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات الـ ـبـ ـح ــري ــة" .تـكـتـفــي
املـســؤولــة اإلعــامـيــة للشركة باسكال
ن ـ ّـص ــار ب ــال ـق ــول إن "الـ ـش ــرك ــة ال ت ــزال
تدرس خيارها في املشاركة".
ّ
أمــا فــي مــا يتعلق ببقية املناقصات،

ّ
تتكتم سوكلين عن موقفها في مشاركتها في مناقصة الكنس والجمع (مروان طحطح)

ف ــإن مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ح ـ ّ
ـدد
ُ
 4تـمــوز املـقـبــل مــوعـدًا نهائيًا لتقديم
ّ
ال ـعــروض املتعلقة بمناقصات الفرز
وامل ـع ــال ـج ــة ،ف ـي ـمــا ل ــم ُي ـع ـلــن ب ـعــد عن
نتائج مناقصات اإلشراف على كل من
مطمري برج حمود والكوستابرافا.
ه ـك ــذا ي ـب ــدو امل ـش ـه ــد ،ت ـ ـجـ ــاوزات ملهل
املناقصات التي تم تحديدها بشهرين
فقط بعد إصدار القرار (صدر القرار في
آذار وتنتهي املهلة في أيار) ،تساؤالت
مطروحة حــول الـشــركــات التي يجري
تـلــزيـمـهــا ،غ ـيــاب آل ـي ــات املــراق ـبــة على
ه ــذه األعـ ـم ــال ،ذل ــك أن ال ـفــريــق الـفـنــي
ّ
املكلف بمراقبة تنفيذ الخطة برئاسة
ُ
وزير الداخلية نهاد املشنوق لم يباشر
األهم ،فهو أن اإلجراءات
عمله بعدّ .أما
ُ
ّ
امل ـت ـعــل ـقــة بــال ـحــل املـ ـسـ ـت ــدام ،وأب ــرزه ــا

ُ
ً
الـ ـف ــرز م ــن املـ ـص ــدر ،ل ــم ت ـن ـج ــز اصـ ــا،
ً
ف ـضــا عــن اسـتـثـنــاء ق ـضــاءي الـشــوف
ّ
ُ
وعاليه من الخطة ،إذ إنه لم يحدد بعد
ّ
موقع إلنشاء املطمر املتعلق بنفايات
هذين القضاءين ،وال سيما في منطقة
اقليم الخروب ،حيث تتزايد أزمة تراكم

ّ
بلدية بيروت ستبت قرار
إدارة نفاياتها االسبوع
ُ
المقبل

النفايات والعجز عن إيجاد حل.
يرى الخبير البيئي ناجي قديح أن ما
يحصل في "الكوستابرافا" حاليًا هو
أشبه ب ّ
ـ"مكب عشوائي ولكن بصورة
م ـحـ ّـس ـنــة" ويـ ـش ــرح" :م ــا دام ال يــوجــد
إدارة لـ ـعـ ـص ــارة ه ـ ــذه ال ـن ـف ــاي ــات وال
للغازات املتصاعدة منها ،يبقى هذا
املوقف ُيشبه مزبلة ُمقامة داخل حرم
مطار بيروت"ُ .
ويضيف قديح في هذا
الصدد" :بحسب املواصفات األميركية،
فإن أي ُمعالجة إلدارة النفايات يجب
ان تبعد عن املطار املدني  5كلم على
األقــل" .مـ ّـاذا عن اإلجــراءات االحترازية
الـتــي اتخذتها رئــاســة املـطــار فــي هذا
ّ
ُّ
الصدد؟ يعلق قديح" :تتخذ اإلجراءات
االحـ ـت ــرازي ــة ل ـت ـف ــادي ال ـخ ـط ــر ،لـكـنـنــا
نقوم نحن بالتسبب بالخطر وبإجراء

تقرير

مجارير الكورة والقلمون :إلى «بحر الميناء» درُ
ناريمان الشمعة
ما الــذي يجري عند ّ
دوار السالم على
ـوبــي ملــدي ـنــة طــراب ـلــس؟
امل ــدخ ــل ال ـج ـنـ ُ
حـ ـف ــر ج ـ ــدي ـ ــدة أضـ ـيـ ـف ــت إل ـ ــى ال ـح ـف ــر
املزمنة التي خلفتها مشاريع سابقة
ال تعرف النهايات .بحسب املعلومات
يجري حاليًا تمديد شبكتني للصرف
الصحي من الكورة والقلمون لتتصال
بشبكة الصرف الصحي ملنطقة الضم
والفرز الجنوبي ،ومنها إلى البحر في
امليناء ،فيما محطة التكرير هناك لم
ُت َ
نجز بعد
ت ـبــدأ الـحـكــايــة م ــن ال ـك ــورة والـقـلـمــون
ل ـ ــ«ت ـ ـصـ ــل» إل ـ ـ ــى طـ ــراب ـ ـلـ ــس .فــال ـح ـفــر
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ظ ـه ــرت ع ـلــى الـطــريــق
منذ أسابيع ،تهدف ـ بحسب مصادر
مطلعة في البلدية ـ إلــى إنشاء شبكة

«جـ ـم ــع وج ـ ـ ـ ّـر ل ـل ـص ــرف ال ـص ـح ــي مــن
ال ـك ــورة وال ـق ـل ـمــون إل ــى مـحـطــة تكرير
امل ـيــاه املـبـتــذلــة فــي طــراب ـلــس ،عـلــى أن
تــدخــل مــن جـهــة الـبـحـصــاص بــاتـجــاه
شارع القدس ،ومن ّ
ثم بولفار الشهيد
م ـح ـم ــد شـ ـط ــح ،ل ــوص ـل ـه ــا مـ ــع شـبـكــة
الصرف الصحي ملنطقة الضم والفرز
ال ـج ـنــوبــي» .تــوضــح امل ـص ــادر نفسها
ّ
أن هــذه الشبكة «ستستقبل شبكتني:
األول ــى ملـشــروع خــط الـصــرف الصحي
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ــواص ـ ــل ب ـ ــن ط ــرابـ ـل ــس
ورأسمسقا ،والثانية مشروع شبكات
املياه املبتذلة ّ
لجر الصرف الصحي من
منطقة القلمون وجــوارهــا إلــى محطة
التكرير في طرابلس».
ّ
هــذا هــو ال ـهــدف .لـكــن مــا يحصل على
أرض الواقع ليس بالضرورة أن يكون
«مطابقًا للمواصفات» .فهذه الشبكة

ّ
يـفـتــرض أن ت ـصـ ّـب فــي امل ـحــطــة .وبـمــا
ّ
أن املحطة لــم يكتمل العمل بها بعد،
حتى هذه اللحظة ،بسبب اعتراضات
األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى ت ـك ـل ـف ـت ـه ــا الـ ـع ــالـ ـي ــة
ومـخــاطــرهــا البيئية لـشـ ّـدة قربها من
األمــاكــن السكنيةّ ،
فثمة س ــؤال ُيطرح
هـ ـن ــا :إل ـ ــى أي ـ ــن س ـت ــذه ــب ت ـل ــك امل ـي ــاه
ُ
ست َّ
صرف؟
اآلسنة؟ وكيف
ّ
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ال ـش ـب ـك ـتــن ،ال ب ـ ــد مــن
ّ
ً
اإلش ـ ــارة ّأوال إل ــى أن الـشـبـكــة األول ــى
اآلتـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــورة ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــارب
ّ
تـكـلـفـتـهــا  12م ـل ـيــون دوالر ،وتـغــطــي
أكثر من  21بلدة كورانية ،كــان يجدر
أن تـصــل إل ــى مـحـطــة امل ـعــال ـجــة .وهــي
ّ
امل ـح ــط ــة الـ ـت ــي ك ـ ــان م ـ ـقـ ـ ّـررًا إن ـش ــاؤه ــا
ف ــي ن ـطــاق بـكـفـتــن ال ـع ـقــاري بـتـمــويـ ٍـل
فرنسي« ،ولكن نتيجة خــوف األهالي
مــن ســوء إدارة املـحـطــة ،ومــا قــد ينتج

المياه المبتذلة تجري
في الهواء الطلق
لسنوات طويلة

م ـن ـهــا م ــن تـ ـل ــوث ،م ـن ـع ــوا إن ـش ــاء ه ــا،
ُ
فتركت املياه املبتذلة تجري في الهواء
ّ
تصب
الطلق لسنوات طويلة ،قبل أن
ف ــي ب ــال ــوع بـكـفـتــن ،وم ـن ــه إل ــى وادي
هابّ ،
لتلوث املياه الجوفية في مناطق
ال ـ ـكـ ــورة وط ــرابـ ـل ــس» .يـ ــومـ ــذاك ،عـلــت
الـصــرخــة ،فــاسـتـجــاب مجلس اإلنـمــاء

واإلعمار للمطالبة بإلغاء قــرار إنشاء
املحطة وتحويل أموالها إلنشاء شبكة
ّ
لجر مجارير قضاء الكورة إلى محطة
تكرير املياه املبتذلة في طرابلس.
أما الشبكة الثانية اآلتية من القلمون،
وتبلغ تكلفتها  16مليون دوالر ،فقد
ثـ ـ ــارت ح ــول ـه ــا ت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة عــن
جدوى ّ
الجر من القلمون إلى طرابلس،
ّ
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــوج ــد ف ـي ــه مـحــطــة
م ـع ــال ـج ــة وتـ ـك ــري ــر بـ ــن ب ـل ــدت ــي أن ـفــه
وشكا ،وهو املكان األقرب للقلمون من
طرابلس.
هــاتــان الشبكتان الـجــاري تنفيذهما،
يفترض وصلهما مع شبكات الصرف
ّ
في «الضم والـفــرز» .غير أن ما يحدث
ّ
الـيــوم ،أن شبكة الضم والـفــرز نفسها
غ ـيــر م ــوص ــول ــة بـمـحـطــة ال ـت ـكــريــر في
ط ــراب ـل ــس ،بـسـبــب ت ـع ــدي ــات منطقتي

