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مجتمع
بيئة

مجتمع

ّ
يستهلك االنسان ،يوميًا ،مواد كثيرة تختلف في تكوينها وأنواعها وأشكالها وطريقة تعليبها ومنافعها ،ويستغني عما تبقى بنسب متفاوتة.
هكذا ،تتحول المواد ،في لحظات ،من حاجة ضرورية وأساسية ،الى نفاية ال يمكن تخزينها او إعادة استخدامها ...فما هي المبادئ العامة التي تحكم
التخطيط السليم الدارة البقايا او الفضالت الناتجة من االستخدامات المختلفة؟

ّ
أزمة النفايات :أي عالج ال يعتمد الفرز من المصدر ال يعول عليه
راشد سركيس
أظ ـهــرت ال ـت ـحــوالت البيئية العاملية
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ق ـ ـ ـصـ ـ ــوى ل ـ ـل ـ ـتـ ــوجـ ــه ال ـ ــى
اس ـت ـك ـمــال ال ـح ـيــاة ال ــدائ ــري ــة لـلـمــواد
التي نستخدمها في يومياتنا ،وهو
مــا يــوجــب اع ــادة الـنـظــر ،بــاسـتـمــرار،
فــي تركيبة النفايات (مــن األصـنــاف
واملـ ـ ـ ـ ـ ــواد) ،ل ـت ــاف ــي األن ـ ـ ـ ــواع امل ـك ـل ـفــة
فــي املـعــالـجــة وامل ــؤذي ــة للبيئة .وفــي
الحالة اللبنانية ،املراجعة املستمرة
مطلوبة البتداع حلول تتماشى مع
نوعية نفاياتنا .فيما العالج الجدي،
في كل الحاالت ،يبدأ باعتماد الفرز
ً
مــن امل ـصــدر ،أوال ،وفـصــل كــل مــا هو
قابل للتدوير عن كل ما هو عضوي
مواد عضوية.
او ناتج عن ُاستهالك ّ
وه ـ ـ ـ ـ ــذا ،إن طـ ـ ـ ّـبـ ـ ــق ،يـ ـخ ــف ــض ح ـجــم

تطبيق الفرز من المصدر
ّ
النفايات الى اقل
حجم
ض
يخف
ّ
ويسهل عملية
من النصف
المعالجة بشكل جذري
ّ
ويسهل
النفايات الى اقل من النصف،
عملية املعالجة بشكل جذري.
ي ـبــدأ «م ـس ـيــر» ال ـن ـفــايــات بالتشعب
ب ـس ـبــب تـ ـف ــاوت ان ــواعـ ـه ــا ،وهـ ــي فــي
لبنان تكتنز نسبة رطــوبــة عالية ال
تسمح بالتفكير كثيرا في تجفيفها
ب ـس ـب ــب ك ـل ـف ـت ـهــا امل ــالـ ـي ــة وال ـب ـي ـئ ـيــة
والـطــاقــويــة الـبــاهـظــة .فيما يفترض
التعاطي الحكيم وضــع سلم هرمي
واقعي يتطابق مع تركيبة النفايات
اللبنانية ،وف ــرض سلسلة متكاملة
مــن االجـ ــراءات العملية الـتــي تسمح
بمعالجة نهائية.

الخطة المركزية
الترجمة العملية تتلخص باتخاذ
تدابير مركزية ،تشريعية وتنفيذية،
وأخرى المركزية.
م ـ ــرك ـ ــزي ـ ــا ،ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ وضـ ــع
ج ـ ـ ــدول بـ ــاملـ ــراحـ ــل الـ ـت ــي ت ـع ـب ــر بـهــا
امل ـ ــواد ب ـعــد ان ـت ـه ــاء اس ـت ـخــدام ـهــا او
استهالكها (اق ـفــال الـحـيــاة الــدائــريــة

يفترض التعاطي الحكيم وضع سلم هرمي واقعي يتطابق مع تركيبة النفايات اللبنانية (هيثم الموسوي)

لـلـمــواد) ،وفــرض ضــرائــب تصاعدية
عـلــى املـنـتـجــات ال ـتــي تـنـتــج نـفــايــات
تحتاج كلفة عالية للمعالجة ،وبناء
عليه اتـخــاذ قــرار «ممنوع استخدام
كيس النايلون» .كما يفترض وضع
ضــوابــط على امل ــواد املستخرجة من
الطبيعة ،ومعايير حازمة للتوضيب
واس ـت ـخ ــدام الـبــاسـتـيــك وال ـك ــرت ــون،
وت ــأسـ ـي ــس م ـع ـهــد ت ـع ـل ـيــم وتــوج ـيــه
بيئي يعاونه مركز ابحاث ومرصد

ملتابعة العمليات واجراء االختبارات
واصـ ـ ـ ـ ــدار ارق ـ ـ ـ ــام ح ـق ـي ـق ـي ــة ،ووضـ ــع
معايير ملزمة لكل مهمة تعامل مع
النفايات من االنتاج الى االستخدام
فـ ــال ـ ـج ـ ـمـ ــع وال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــل وال ـ ـتـ ــوض ـ ـيـ ــب
واملعالجة.
الخطة املركزية تقتضي أيضًا فرض
معايير بيئية تـلــزم ع ــدم نـقــل امل ــواد
الـ ـعـ ـض ــوي ــة ملـ ـس ــاف ــات بـ ـعـ ـي ــدة (ي ـت ــم
تحديد سقف 12كـلــم مـثــا) .واطــاق

حمالت توعية لتوفير اكبر قــدر من
البيئة الحاضنة للحلول السليمة،
ووضع تشريع مالي ّ
يحول النفايات
ال ــى سـلـعــة خــاضـعــة للبيع وال ـشــراء
بحسب نوعيتها ،وتـشــريــع اداري ـ ـ
مالي ـ ـ تجاري لتوفير كل الخدمات
مـ ــن جـ ـم ــع وكـ ـن ــس ونـ ـق ــل وت ـخ ــزي ــن
وم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة وتـ ـ ـص ـ ــري ـ ــف وتـ ـح ــوي ــر
وتـ ـح ــوي ــل وانـ ـ ـت ـ ــاج طـ ــاقـ ــات نـظـيـفــة
مختلفة.

ب ـعــد ال ـت ـجــربــة ،ك ــل خ ـطــة مــركــزيــة ال
تـسـتـنــد ال ــى خــري ـطــة وط ـن ـيــة كــامـلــة
ت ـب ـقــى م ــوض ــع شـ ــك ألن الـتـخـطـيــط
السليم يجب ان يترافق مــع خريطة
تظهر عليها كل املحطات واملختبرات
واملـعــامــل وربـطـهــا بنظام معلومات
مـتـكــامــل .كـمــا يـتــوجــب عـلــى السلطة
املـ ــركـ ــزيـ ــة ان تـ ـع ــي اهـ ـمـ ـي ــة ت ــوزي ــع
مـ ــواقـ ــع امل ـع ــال ـج ــات ض ـم ــن س ـيــاســة
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة اي

استهداف للبنية التحتية اللبنانية
كما لتأمني البدائل في حال الضرورة.

االستخدامات اليومية .وكل من هذه
ّ
االصناف يتطلب مقاربة خاصة.

التدابير الالمركزية

القطاع الخاص

بعد الخطة املركزية ،ال بد من اطالق
عمل شــركــات متخصصة فــي مجال
امل ـع ــال ـج ــات امل ـع ـت ــرف ب ـه ــا ،واطـ ــاق
يــد البلديات فــي املــراقـبــة والتحفيز،
ووضــع اطــر تنفيذية ملراقبة تطبيق
املعايير في كل مراحل املعالجة ،وال
سيما السهر على تنفيذ فــرز ّ
مكمل
ل ـل ـن ـفــايــات ب ـعــد ف ــرزه ــا م ــن امل ـص ــدر،
ووضع برامج تربوية على املستوى
املحلي تــازم العمل اليومي ،واعــادة
رســم اط ــار علمي لـلـتــداول فــي املــواد
قـ ـب ــل وب ـ ـعـ ــد اس ـت ـه ــاك ـه ــا وت ـح ــدي ــد
ط ـ ـ ــرق ج ــريـ ـئ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــادارة ال ـس ـل ـي ـم ــة.
وخـلــق مــؤسـســة وطـنـيــة متخصصة
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال تـغـطــي ك ــل املـنــاطــق
وتـســاعــد عـلــى تــوفـيــر كــل الـحــاجــات
ومـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــاتـ ـه ــا ،وتـ ـطـ ـل ــق ب ــرام ــج
تــربــويــة ه ــادف ــة ،وخ ـل ــق ف ــرص عمل
مميزة عبر اطــاق ان ــواع جــديــدة من
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات وت ــوج ـي ــه ال ـش ـبــاب
اليها.

ّ
في الشق العملي ،من جمع النفايات
ال ــى معالجتها ،يقتضي التخطيط
ال ـس ـل ـيــم ف ـت ــح الـ ـب ــاب امـ ـ ــام تــأسـيــس
شــركــات وتـصـنـيـفـهــا ،فـيـكــون منها:
ّ
مكاتب استشارية تتولى الدراسات
الالزمة في كل ما له عالقة بالنفايات
وامل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة واالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،وأخـ ـ ـ ــرى
م ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي مـ ــراق ـ ـبـ ــة ت ـط ـب ـيــق
املـعــايـيــر وال ـتــدق ـيــق الـفـنــي وتــدريــب
الفرق العاملة في القطاع ،وشركات
تقدم خدماتها الى البلديات وتعنى
ف ـق ــط بــال ـك ـنــس وت ـن ـظ ـيــف الـ ـش ــوارع
بحسب معايير توضع لها ،وأخــرى
تـعـنــى بـجـمــع امل ـ ــواد غـيــر الـعـضــويــة
بـ ـشـ ـك ــل م ـن ـف ـص ــل لـ ـ ــزيـ ـ ــادة ق ـي ـم ـت ـهــا
املـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة ،وثـ ــال ـ ـثـ ــة تـ ـهـ ـت ــم حـ ـص ــرا
بجمع امل ــواد الـعـضــويــة ونقلها الــى
املعامل املختصة باملعالجة ،ورابعة
متخصصة في مجال الفرز والتدقيق
والفصل الكامل بني املــواد العضوية
وغيرها.

مبدأ االنفصال الكامل

دور وزارة البيئة

ال تحتاج اية مواد تنتج في اساسها
مــن االرض (م ـع ــادن ،زجـ ــاج ،خشب،
كـ ــرتـ ــون ،ورق )...ال ـ ــى اي م ـعــال ـجــة.
فـمـنـهــا م ــا ي ـت ـحــول ال ــى مـ ــواد اول ـيــة
جديدة عبر عمليات تدوير محدودة،
ومنها ما يتم خلطه مع مــواد اخرى
النتاج نوع جديد ،ومنها ما ال يمكن
اع ــادة تــدويــره مـمــا يحتم معالجته
بطرق خاصة.
ام ـ ــا املـ ـ ـ ــواد الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن رواس ـ ــب
كـيـمـيــائـيــة فينبغي حـصــرهــا وع ــدم
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــاخـ ـت ــاطـ ـه ــا ب ـ ـ ــأي م ـ ــواد
اخـ ــرى م ـمــا يـحـتــم فـصـلـهــا كـلـيــا من
امل ـ ـصـ ــدر .ف ـي ـمــا تـ ـتـ ـف ــاوت االصـ ـن ــاف
الـ ـت ــي ت ـن ـت ــج مـ ــن امل ـ ـ ـ ــواد ال ـع ـض ـ ّ
ـوي ــة
ف ــي ام ـكــان ـيــة تـحــولـهــا ومـعــالـجـتـهــا.
فهناك النفايات العضوية الزراعية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــورده ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـخـ ـض ــار
الكبيرة (جملة وم ـفــرق) ،وتلك التي
تنتجها املــرافــق السياحية (مطاعم
وفنادق )...بكميات كبيرة ،والنفايات
الـعـضــويــة الـتــي تنتجها امل ـنــازل في

ال ي ـك ـمــن ال ـح ــل ال ـب ـي ـئــي ال ـس ـل ـيــم في
الطمر كما ليس في الحرق ،وانما في
االستفادة الكلية من الناتج العضوي
واستثمار كل ما فيه من انواع الطاقة
التي يزخر بها ،واستعمالها في اطار
اسـتــدامــة امل ــوارد الطبيعية مــن دون
ّ
عـنــاء او كلفة اضــافـيــة .ويـتــركــز دور
وزارة البيئة في وضع االسس ورسم
االطر الضابطة .فوزارة البيئة ليست
معنية بــاملـنــاقـصــات ،بــل باملساعدة
فـ ــي وض ـ ــع امل ـع ــاي ـي ــر والـ ـسـ ـه ــر عـلــى
تطبيقها .فيما تتابع البلديات ادارة
املشروع الذي يقع في صلب مهامها.
وم ــن املـسـتـحـســن ،ف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
دمج وزارة البيئة مع البلديات .ومن
اجل ذلك يجب:
ـ ـ استحداث مرجعية وطنية تساعد
عـ ـل ــى وض ـ ـ ــع م ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ل ـب ـن ــان ـيــة
للنفايات بكل انــواعـهــا ()typologie
وط ــرق املعالجة السليمة والـشــروط
الفنية واملعايير الضابطة لكل منها
والسهر على حسن تطبيقها.

ـ ـ وضــع مواصفات ملزمة فــي كــل ما
يتعلق بالنفايات من املواد واالنتاج
الــى الجمع واملعالجة وحتى الناتج
الـنـهــائــي مــن املـعــالـجــة (غ ــاز ،اسـمــدة
صلبة او سائلة) ومراقبة تطبيقها.
ـ ـ ـ ـ ـ اص ـ ـ ــدار ب ــرام ــج تـثـقـيـفـيــة تـســاعــد
املواطن على فرز نفاياته من املصدر
واعـطــائــه مـحـفــزات قــانــونـيــة ومالية
عملية.
ـ ـ اعـطــاء البلديات صالحيات كاملة
فــي إدارة مـعــالـجــة الـنـفــايــات محليًا
وفق معايير توضع مركزيًا.
ـ ـ ـ ـ وض ــع ت ـشــري ـعــات ج ــدي ــدة تضبط
االسـتـخــدامــات الــاحـقــة لـلـمــواد بعد
امل ـعــال ـجــة ل ـل ـن ـفــايــات ال ـع ـضــويــة فــي
ك ــل م ــا ي ـع ــود الـ ــى الـ ـغ ــاز واالسـ ـم ــدة
ومجاالت التطبيق العملي لها.
أما في البعد الوطني العام فينبغي:
ـ ـ ـ ـ ـ وض ـ ــع م ـع ــاي ـي ــر ع ـل ـم ـيــة م ـت ـجــردة
لـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ــدوى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والبيئية ليستطيع املهتمون اتخاذ
قراراتهم وفقا لدراسات علمية بعيدا
من كل ضغط سياسي او تجاري.
ـ ـ ـ ـ تـحـقـيــق ال مــركــزيــة حـقـيـقـيــة على
م ـس ـت ــوى ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات الـ ـت ــي ت ـقــررهــا
السلطة املحلية ومجتمعها واحترام
خيار كل منها ،مع الزامها بتطبيق
املعايير املركزية.
ـ ـ ـ ـ عـلــى الـحـكــومــة املــركــزيــة ان تـعــدل
ب ــن امل ــواطـ ـن ــن ع ـب ــر ت ــداب ـي ــر مــالـيــة
دقيقة تعالج الخلل السابق في ادارة
م ـل ــف ال ـن ـف ــاي ــات وت ـع ـت ـمــد املـ ـس ــاواة
ب ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات حـ ـس ــب اح ـج ــام ـه ــا
ون ـط ــاق ــات ـه ــا .ف ــا ي ـج ــوز ان ت ـتــراكــم
دي ـ ـ ــون ع ـل ــى بـ ـل ــدي ــات م ـع ـي ـنــة فـيـمــا
تستفيد أخــرى من تقديمات وهبات
وقروض ملعالجة النفايات.
ـ ـ تطبيق ال مــركــزيــة حقيقية خــارج
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات وف ـ ـ ـتـ ـ ــح اطـ ـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ــاص
لتشجيع الـبـلــديــات امل ـت ـجــاورة على
التعاون ومساعدتها على املشاركة
في ادارة نفاياتها .ويكون ذلــك عبر
إقــرار دعــم لكل بلدية تؤمن معالجة
النفايات الناتجة من نطاقها البلدي
ً
( 10دوالرات لـلـطــن ال ــواح ــد م ـث ــا)،
ودع ـ ــم م ـضــاعــف ل ـكــل ب ـلــديــة تـعــالــج
نفايات غيرها من البلديات املجاورة
( 20دوالرًا مثال).
* مهندس مدني ـ باحث

تقرير

محطة لتكرير الصرف الصحي على نبع العاصي!
رحيل دندش
على طريقة القصة الشهيرة عن بناء
مستشفى ق ــرب ح ـفــرة ب ــدل ردم ـهــا،
اخـ ـت ــار م ـج ـلــس االن ـ ـمـ ــاء واإلعـ ـم ــار
إق ـ ــام ـ ــة م ـح ـط ــة لـ ـلـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي

موقع المحطة فوق
السيل
واحد من مجاري
ّ
الطبيعية التي تصب في النهر
تـخــدم الـبـقــاع الشمالي قــرب مكبني
عشوائيني للنفايات في خراج بلدة
رأس بعلبك ،بدل إقفال ّ
املكبني اللذين
ّ
يعدان مصدرًا رئيسيًا ـ ـ بني مصادر
ّ
أخرى ـ ـ لتلوث نهر العاصي .املوقع
املختار يقع على واحــد من مجاري
ال ـس ـيــل الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي ت ـص ـ ّـب في
النهر ،ويبعد كيلومترات قليلة عن

نبع «عني الزرقا» ،ما يضع العاصي
عـلــى خـطــى الليطاني ال ــذي رصــدت
الــدولــة ،مـتــأخــرة ج ـدًا ،مـئــات ماليني
الدوالرات لتنظيفه من التلوث.
ال ـع ـقــار ال ــذي اخ ـت ــاره املـجـلــس تابع
لبلدة الفاكهة ويضم مكبني لنفايات
ب ـ ـ ـلـ ـ ــدات ال ـ ـفـ ــاك ـ ـهـ ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــن ورأس
بعلبك ومصبًا للمياه املبتذلة التي
تـسـتـخــرج م ــن ال ـج ــور الـصـحـيــة في
البلدات الثالث ،ما يجعله واحدًا من
أب ــرز م ـصــادر تـلــويــث نـهــر الـعــاصــي
بـسـبــب ت ـس ـ ّـرب عـ ـص ــارات الـنـفــايــات
ُ
واملـيــاه املبتذلة التي تــرمــى فيه الى
املياه الجوفية ،فيما تحمل السيول
امل ــوسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــرب امل ـن ـط ـقــة
النفايات الصلبة الى مجرى النهر.
ال ـقــرار أث ــار غضبًا بــن أهــالــي بلدة
ال ـ ـهـ ــرمـ ــل املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـج ــري
ال ـع ــاص ــي ف ــي أراضـ ـيـ ـه ــا ،وت ـع ـتــاش
م ـ ـئـ ــات م ـ ــن ع ــائ ــاتـ ـه ــا م ـ ــن ت ــرب ـي ــة
األس ـم ــاك وامل ــراف ــق الـسـيــاحـيــة على

ضـفـتـيــه .وك ــان ه ــؤالء رف ـض ــوا قبل
عــامــن إق ــام ــة مـحـطــة لـتـكــريــر مـيــاه
الصرف الصحي في املدينة بعدما
اخـ ـت ــار م ـج ـل ــس االن ـ ـمـ ــاء واالعـ ـم ــار
م ــوقـ ـع ــا عـ ـل ــى «كـ ـ ـت ـ ــف» الـ ـنـ ـه ــر ،فــي
منطقة غـنـيــة بــالـيـنــابـيــع الـجــوفـيــة،
ومن دون إجراء دراسة أثر بيئي!
ال ـق ــرار م ـ ّـر «م ــن دون م ـش ــورة ن ـ ّـواب
املـنـطـقــة وق ــد عـلـمـنــا ب ــامل ـش ــروع عن
طريق الصدفة» ،كما أكد لـ«األخبار»
نــائــب املــديـنــة إي ـهــاب ح ـمــادة .ولفت
الى أن جزءًا كبيرًا من موازنات مثل
هـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ُ
«ي ـن ـف ــق ف ــي ال ـع ــادة
على الدراسات وليس على التنفيذ.
فكيف لم ّ
تبي الدراسات خطر وجود
محطة تكرير في مجرى السيل؟ وما
ً
ه ــي ال ـض ـمــانــة م ــن أن س ـي ــا كــالــذي
ض ــرب رأس بـعـلـبــك وال ـفــاك ـهــة هــذه
الـسـنــة وج ــرف الـجـســور والـصـخــور
لــن يـجــرف املـحـطــة ومخلفاتها إلــى
الـ ـنـ ـه ــر؟» .حـ ـم ــادة ال ـت ـقــى مـهـنــدســي

امل ـ ـش ـ ــروع ل ـ ـشـ ــرح «خ ـ ـط ـ ــورة إق ــام ــة
املحطة في هذا املوقع ،وقد اقتنعوا
بـ ـ ــوجـ ـ ــود خ ـ ـطـ ــأ ووعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ب ـ ــإع ـ ــادة
الدراسة بناء على اقتراح مكان آخر».
ولفت الــى اقتراح بإقامة املحطة في
سهل القاع «ألن األرض هناك أفضل
عمليًا لناحية انخفاضها بـ  100متر
ع ــن م ــوق ــع امل ـح ـطــة امل ـع ـت ـمــد ،وكـلـمــا
ان ـخ ـف ــض ارت ـ ـفـ ــاع األرض ال ت ـعــود
ً
ه ـنــاك حــاجــة ال ــى ال ـض ــخ ،ف ـضــا أن
سهل القاع أجرد وال سكان فيه ،وهو
بعيد عن النهر».
ل ــن ي ـس ـمــح أه ــال ــي الـ ـه ــرم ــل ب ـم ــرور
املـشــروع «املـخــاطــرة» ،يؤكد حمادة.
«ف ـل ـي ــس ث ـم ــة ع ــاق ــل ي ـق ـبــل أن ت ـقــام
م ـح ـطــة ت ـك ــري ــر ل ـل ـم ـجــاريــر ع ـل ــى ف ـ ّـم
ال ـ ـعـ ــاصـ ــي وت ـ ـه ـ ــدد م ـ ـقـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاة
األســاســي فــي املـنـطـقــة» ،مـشـيـرًا الــى
أن مـثــل ه ــذه امل ـشــاريــع «ت ـم ــرر على
أسـ ـ ــاس أن امل ـح ـط ــة س ـت ـن ـفــذ بـشـكــل
مـتـقــن وم ـثــالــي ،لـكـنـهــا ،ف ــي ال ـع ــادة،

غ ــال ـب ــا م ــا ت ـك ــون مـ ــزاريـ ــب يـسـتـفـيــد
م ـن ـهــا مـنـتـفـعــون وت ـص ــب امل ـصــائــب
عـلــى رؤوس امل ــواط ـن ــن» .فالتنفيذ
واملـ ـت ــابـ ـع ــة واإلش ـ ـ ـ ـ ــراف وال ـص ـي ــان ــة
«لــن تـكــون أفـضــل مــن محطة إيعات
الذائعة الصيت التي ّأدت الى زيادة
م ـن ـس ــوب الـ ـتـ ـل ــوث فـ ــي ق ـ ــرى ق ـضــاء
بعلبك وإلى تفشي الروائح الكريهة
ف ــي إي ـع ــات والـ ـق ــرى امل ـح ـي ـطــة حتى
وصل األمر أخيرًا بسكان البلدة الى
املطالبة بجرفها»!
لكن ماذا عن املكبني؟ يجيب حمادة:
«بعد استنفاد كل الخطوات من رفع
ك ـت ــب ون ـ ـ ـ ــداءات إلـ ــى رؤس ـ ـ ــاء بـلــديــة
رأس ب ـع ـل ـبــك والـ ـبـ ـل ــدي ــات األخ ـ ــرى
وم ـحــافــظ بـعـلـبــك ال ـهــرمــل ووزارتـ ــي
البيئة واألش ـغ ــال ،مــن دون ج ــدوى،
سنعمد كــأهــالــي الـهــرمــل إل ــى إقـفــال
املـكــب بــأنـفـسـنــا» .الفـتــا إل ــى أن هــذه
الخطوة تأخرت «حرصًا على املوسم
السياحي».

نواب المنطقة علموا
بالمشروع عن طريق
الصدفة (حيدر قانصوه)
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مفكرة
صيدا :جبل النفايات يحترق
والكهرباء والمياه مقطوعتان

فــي صـيــدا ولـلـمــرة األول ــى منذ أشـهــر ،شــب حــريــق ضخم فــي مكب النفايات
املحاذي لبحيرة املياه اآلسنة قرب معمل معالجة النفايات .وارتفعت سحب
الدخان األسود لساعات وغطت الواجهة الجنوبية للمدينة وضاعفت الروائح
الكريهة التي تصدر من محيط املعمل والبحيرة .أزمــة النفايات تزامنت مع
أزمــة انقطاع الكهرباء واملـيــاه التي تشهدها املدينة منذ منتصف األسبوع
الفائت .األزمة استدعت اعتصامًا شعبيًا نظم ليل اإلثنني امام مؤسسة مياه
لبنان الجنوبي عند محلة البوابة الفوقا فــي املدينة .التجمع الــذي تقدمه
النائب اسامة سعد ،شهد قطعًا للطرقات باإلطارات املشتعلة .وقبل ظهر أمس،
تكرر التجمع امام مقر املؤسسة للمطالبة بتعديل برنامج التقنني القاسي في
التيار الكهربائي الذي تعاني منه املدينة ويؤدي إلى انقطاع في املياه .هيئة
متابعة أزمــات املياه والكهرباء في صيدا استنكرت «سياسة التقنني الحاد
للمياه في ظل توافر املــوارد املائية واآلبــار األرتــوازيــة واملــولــدات الكهربائية
الخاصة باملؤسسة الستخدامها في حال انقطاع التيار الكهربائي».

القاضي العقاري يحكم
بمسح جوي لهونين المحتلة
بعد أن أصــدر ق ــرارًا بمسح جــوي ألراض ــي العديسة املحتلة ،أرســل القاضي
العقاري في النبطية أحمد مزهر كتابًا الى املدير العام للشؤون العقارية طلب
فيه اطالق أعمال املسح في قرية هونني الحدودية .وجاء في القرار« :ملا كانت
هونني في ظل وضعها الراهن وخضوعها جزئيا الحتالل العدو االسرائيلي
تجعل من اعمال املسح فيها متصلة باملصلحة الوطنية العليا ( )...نطلب
اليكم بالبدء باالجراءات الالزمة الطالق اعمال املسح في قرية هونني .وفيما
تنص املــادة  2من الدستور اللبناني على عدم جــواز التخلي عن أحد اقسام
األراضي اللبنانية أو التنازل عنه ،بإمكان فرق املساحة ،مسح األراضي عبر
الصور الجوية».
وكانت العصابات الصهيونية احتلت عام  1948وبنت فوق أنقاض بيوتها
مستعمرة «موشاف مرغيلوت» .وبعد تحرير الجنوب عام  ،2000أعاد ترسيم
الخط االزرق مئات الدونمات من أراضي البلدة .لكن األهالي طالبوا باستعادة
ترسيم جرى عام  1920عند قيام دولة لبنان الكبير،
االراضي التي قضمت في ُ
فضال عن عمق هونني الذي أقيمت فوقه مستعمرة في سهل الخالصة.

OPEN TENDER
CARE International in Lebanon and Action Against Hunger
are seeking proposals to hire
a consultant for assessing, designing and supervising
rehabilitation and upgrade of a water supply systems
in Tyre district, South Lebanon.
Interested vendors are invited to obtain the bid
documentation ref: 201808/CILBAHH0001 by picking
it up from CARE office in Beirut, Lebanon at the
following address: Sami El Solh Ave, Serhal Building,
4th floor, Badaro, Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 381 775 ext: 0
The bid documentation is available only in English, but
vendors can submit offers in English or Arabic.
Site visit will be conducted on September 5th, 2018.
Offers in response to this bid shall be submitted no
later than September 14th, 2018 5:00pm Beirut Time
to the above-mentioned address.

