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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

الحكومة تسقط
في امتحان الزبالة

ً
فشلت مناقصات النفايات فشال ذريعًا .النتيجة التي أعلنها وزير البيئة
محمد المشنوق ،في مقر مجلس اإلنماء واإلعمار ،أمس ،لم تكن
سوى محصلة حتمية لدفتر شروط غير مطابق للمعايير الدولية،
وفي وقت أحجمت فيه شركات محلية ودولية عن الدخول في
المناقصات منذ البداية ،لعلمها باستحالة نجاحها ،راهنت شركات
أخرى على «حل سحري» لم يظهر ،فتراجعت في الساعات األخيرة
بسام القنطار
منذ ســاعــات الـصـبــاح أغلقت الطريق
املـ ـ ــؤديـ ـ ــة إل ـ ـ ــى مـ ـق ــر م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـمــار فــي وســط بـيــروت بسيارات
امل ـت ـع ـه ــدي ــن الـ ـط ــامـ ـح ــن إلـ ـ ــى ت ـقــديــم
عروضهم قبل إغــاق مناقصات إدارة
الـنـفــايــات املـنــزلـيــة الصلبة فــي جميع
املناطق اللبنانية عند الساعة الثانية
عشرة من ظهر يوم أمس .سارع هؤالء
إلى حمل «كراتني» ملفاتهم وإيداعها
لجنة املناقصات في املجلس ،ليتبني
مـ ــن ن ـت ــائ ــج فـ ــض ال ـ ـعـ ــروض أن سـتــة
متعهدين تقدموا للمناقصات :ثالثة
ف ــي املـنـطـقــة ال ـخــدمــات ـيــة ( 2ك ـس ــروان
وامل ــن وجـبـيــل) ،وثــاثــة تــوزعــوا على
املناطق الخدماتية ( 4الشمال وعكار)
و( 5ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع وب ـع ـل ـب ــك ال ـ ـهـ ــرمـ ــل) و6
(الجنوب والنبطية) ،فيما لم يتقدم أي
مــن املتعهدين إلــى املنطقة ( 1بيروت
وضاحيتيها) ،واملنطقة الخدماتية 3
(الشوف وعاليه وبعبدا).
ويشير هــذا الزهد املفاجئ في التقدم
للمناقصات ،رغم أن عشرات الشركات
ب ــادرت إل ــى ش ــراء دفـتــر ال ـش ــروط ،إلــى
أن اآللـ ـي ــة والـ ـ ـش ـ ــروط الـ ـت ــي وض ـع ـهــا
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات غـيــر
واق ـع ـيــة ،وأن أي ــا مــن ه ــذه االئـتــافــات

لالمتثال لدفاتر
ليس على اسـتـعــداد
ُ
الـشــروط وفــق الصيغة التي أقــرت في
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـت ــي ت ـن ــص عـلــى
أن «ي ـحــدد املـتـعـهــدون امل ـشــاركــون في
املناقصة املــواقــع والتقنيات املقترحة
للمعالجة والـطـمــر الـصـحــي ،عـلــى أن
يلتزم املتعهدون الذين ترسو عليهم
املناقصة تأمني هذه املواقع طوال فترة
الـعـقــود» ،الـتــي ح ــددت بسبع سنوات
قابلة للتمديد ثــاث سـنــوات .والحقًا
أدخ ــل مجلس الـ ــوزراء تـعــديــات على
الـخـطــة ،وص ــدر ال ـق ــرار رق ــم  ١بـتــاريــخ
 ١٢ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،٢٠١٥ومـ ــن أب ــرز
ه ــذه الـتـعــديــات إلــزامـيــة اس ـت ــرداد ما
نـسـبـتــه  ٪٦٠م ــن ال ـن ـفــايــات م ــن خــال
الفرز والتدوير والتسبيخ واسـتــرداد
الطاقة في السنوات الثالث األولى من
االلـتــزام ،و ٪٧٥في السنوات الالحقة،
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـت ـف ـكــك الـ ـ ـح ـ ــراري ،بـمــا
فيه إنـتــاج الــوقــود الـبــديــل املشتق من
املــرفــوضــات الـ ـ ــ RDFأو ال ـح ــرق .كذلك
ن ــص الـ ـق ــرار ع ـلــى الـتـخـلــص الـنـهــائــي
م ــن ال ـ ـعـ ــوادم (م ــرف ــوض ــات الـتـسـبـيــخ
والنفايات غير القابلة للمعالجة) أو
(ال ــرم ــاد الـثـقـيــل وال ـط ــائ ــر ال ـنــاتــج من
ال ـحــرق) مــن خــال طمرها فــي مطامر
تـنـشــأ ف ــي م ــواق ــع امل ـقــالــع وال ـك ـســارات
وامل ـك ـب ــات ال ـع ـشــوائ ـيــة ،أو أي مــواقــع

أخ ــرى يحددها مجلس الـ ــوزراءً ،
بناء
على اقـتــراح وزارة البيئة ،وذل ــك على
أسـ ــاس مـطـمــر لـكــل مـنـطـقــة خــدمــاتـيــة
باستثناء منطقة بيروت وضواحيها.
ولـ ـع ــل ال ـع ـق ـب ــة األبـ ـ ـ ــرز الـ ـت ــي واج ـه ــت
املتعهدين الطامحني إلــى الدخول في
مناقصة بـيــروت وضواحيها ،ترتبط
بـقــرار مجلس ال ــوزراء باختيار موقع
ل ـط ـم ــر الـ ـنـ ـف ــاي ــات ال ـن ــات ـج ــة مـ ــن ه ــذه
املـنـطـقــة ال ـخــدمــات ـيــة ال ـت ــي ت ـصــل إلــى
حدود  ٨٠٠طن يوميًا في منطقة خارج
بـيــروت ،إضافة إلــى اشتراطه تحسني
مــركــز امل ـعــال ـجــة ف ــي ب ــرج ح ـمــود دون
التوسع جغرافيًاُ ،
وي َع ّد هذا الشرطان
تعجيزيني أمام ٍّ
أي من املتعهدين ،بمن
فيهم املتعهد «األوفر حظوة سياسيًا»
ج ـهــاد ال ـع ــرب ،ال ــذي ق ــرر ع ــدم الـتـقــدم
ل ـب ـيــروت ،واك ـت ـفــى بـمـنــافـســة شــركــات
أخ ـ ــرى ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـخــدمــات ـيــة (،)٢
لكون موقع الطمر املرشح فيها متفقًا
عليه بني األطراف السياسية ،أي ّ
مكب
حبالني فــي قضاء جبيل .أمــا املتعهد
ري ـ ــاض األسـ ـع ــد ،ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد أعـلــن
أنــه سيتقدم للمنطقة الخدماتية (،)٣
فتراجع أيضًا في اللحظة األخيرة في
خطوة تكتيكية بعد أن أيقن أن أحـدًا
لن يتقدم ملناقصة بيروت .فيما أصر
ميسرة سكر ،صاحب مجموعة إيفيردا

 3مجموعات تقدمت
بعروض لمعالجة نفايات المتن
وكسروان وجبيل

(س ــوك ـل ــن وس ــوك ــوم ــي) ع ـلــى مــوقـفــه
برفض شــراء دفتر شــروط املناقصات
الذي اعتبره غير قابل للتطبيق.
الـنـتـيـجــة ال ـت ــي أع ـل ـن ـهــا وزي ـ ــر الـبـيـئــة
محمد املـشـنــوق ،ج ــاءت بـعــد اجتماع
عقد ظهر أمس في مقر مجلس اإلنماء
واإلعـمــار ،شــارك فيه إلــى وزيــر البيئة
وزيــر الداخلية نهاد املشنوق ورئيس
مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر
وممثلون عــن رئــاســة مجلس ال ــوزراء

مؤتمر

العرب تائهون على «طريق الحرير»
محمد وهبة

يكاد المؤتمر
يخلو من أي
إجابة بسبب
«الوفرة» في
تسطيح القضايا
االقتصادية

افتتحت أمس الدورة السادسة ملؤتمر
رجـ ــال األعـ ـم ــال ال ـع ــرب والـصـيـنـيــن.
طغت على املـشــاركــن دع ــوات «زيــادة
التعاون» بني البلدان العربية والصني
وضــرورة االستفادة من استراتيجية
ال ـ ـصـ ــن الـ ــرام ـ ـيـ ــة إل ـ ــى «بـ ـ ـن ـ ــاء ح ـ ــزام
ّ
صــادي عـلــى طــريــق ال ـحــريــر» .قلة
اقـتـ ّ
تحدثت عن مصالح البلدان العربية،
وما تريده من هذه «الطريق».
«املـ ـ ــارد ال ـص ـي ـنــي» ف ــي ل ـب ـنــان .فـنــدق
فينيسيا غ ـ ّـص بــاملــدعــويــن؛ أكـثــر من
 290رجل أعمال وشخصيات رسمية
صينية أتوا لتسويق استراتيجيتهم
في الشرق األوسط تحت شعار «بناء
ح ـ ــزام اقـ ـتـ ـص ــادي ل ـط ــري ــق ال ـح ــري ــر»
«وط ـ ــري ـ ــق الـ ـح ــري ــر الـ ـبـ ـح ــري ل ـل ـقــرن
ال ـ ـحـ ــادي والـ ـعـ ـش ــري ــن» ،ال ـت ــي ُع ــرف ــت
الحـ ـق ــا ب ــاس ــم «ال ـ ـح ـ ــزام والـ ـط ــري ــق».
الـ ـ ــدورة ال ـس ــادس ــة م ــن مــؤت ـمــر رج ــال
األعـ ـم ــال ال ـع ــرب وال ـص ـي ـن ـيــن فــرصــة
مناسبة لتسويق هذه االستراتيجية
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاع إل ـ ــى ال ـ ـصـ ــوت ال ـع ــرب ــي.
رجــال األعمال اللبنانيون ،كعادتهم،

«هرعوا» باملئات إلى املؤتمر للبحث
ع ــن شــريــك صـيـنــي ي ـ ـ ّ
ـورد لـهــم سلعة
ّ
«أرخ ـ ـ ـ ــص» ت ــزي ــد ت ـنــاف ـس ـي ـت ـهــم .قــلــة
فقط كانت تبحث في عمق العالقات
الصينية ـ العربية.
هـكــذا ج ــاءت كلمات االفـتـتــاح .تركيز
على حجم التبادل التجاري بني الصني
وال ـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة وع ـل ــى االس ـت ـف ــادة
من استراتيجية «الـحــزام والطريق».
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ت ـمــام س ــام،
ت ــوق ــع ت ــوس ـي ــع الـ ـش ــراك ــة م ــع ال ـصــن
«بفعل اآلفــاق الجديدة للتعاون التي
يفتحها امل ـســار االق ـت ـصــادي ملـشــروع
ط ــري ــق الـ ـح ــري ــر» .أم ـ ــا ن ــائ ــب رئ ـيــس
املــؤتـمــر الشعبي الصيني زيـنـغــواي
وان ــغ ،فـقــد دع ــا ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة إلــى
شـ ــراكـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة فـ ــي م ـش ــروع
«الحزام االقتصادي لطريق الحرير»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «الـ ـص ــن ت ـع ـمــل على
فتح األسواق أمام املنتجات العربية».
أم ــا ال ــوزي ــر الـســابــق عــدنــان الـقـصــار،
الـ ــذي ي ـعـ ّـد رائـ ــد ال ـعــاقــات الصينية
اللبنانية ،فقد أشار إلى أهمية «بناء
ح ـ ــزام اقـ ـتـ ـص ــادي ل ـط ــري ــق ال ـح ــري ــر»
بـعــد م ــرور  60عــامــا عـلــى تــوقـيــع أول

اتفاق تجاري بني لبنان والصني في
ع ــام  .1955وق ــال رئـيــس ات ـحــاد غــرف
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة وال ـ ــزراع ـ ــة فــي
لبنان ،محمد شقير ،إن حجم التبادل
الـتـجــاري الـعــربــي الصيني بلغ نحو
 240مليار دوالر في عــام « 2013لكن
ال ب ــد م ــن ت ـنــويــع ال ـش ــراك ــة ال ـقــائ ـمــة،
بحيث ال تبقى بمعظمها محصورة
في التبادل التجاري ،ويجب معالجة
الخلل في امليزان التجاري بني الدول
ال ـعــرب ـيــة والـ ـص ــن ،ع ـبــر ال ـع ـمــل على
تنويع الـ ــواردات الصينية مــن الــدول
الـعــربـيــة مــع الـتــركـيــز عـلــى املنتجات
غير النفطية لخفض هذا العجز».
في الواقع ،إن «طريق الحرير» املشار
إلـيـهــا ،هــي املـســالــك والـ ــدروب الـبـ ّـريــة
التي توصل شواطئ البحر املتوسط
ً
بالصني عبر سوريا والعراق ،وصوال
ّ
إلى إيران والهند ،وهي الخط البحري
الــذي كان ينقل تجارة جنوب وشرق
آسـ ـي ــا إلـ ــى أوروب ـ ـ ـ ــا .وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ــإن
ّ
موجهة لكل
االستراتيجية الصينية
ال ـب ـل ــدان ال ــواق ـع ــة ع ـلــى جــان ـبــي هــذه
الطريق وتطوير عالقاتها معها من
خــال خمسة مـبــادئ وردت فــي ورقــة

