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معمل نفايات
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ــتمدد
التنفيذ وتخليص البلد من النفايات
املوجودة فيه».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أك ـ ــدت مـ ـص ــادر واس ـع ــة
االطالع لـ»األخبار» أن جميع مبادرات
وزارة الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وم ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلنـ ـ ـم ـ ــاء
واإلعمار لنقل النفايات املتكدسة في
مـعـمـلــي الـعـمــروسـيــة والـكــرنـتـيـنــا لم
تـتــرجــم ب ـق ــرارات عملية تــم تبليغها
إل ــى ش ــرك ــة ســوك ـلــن ،ال ـت ــي ل ــم تتلق
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة أي إخـ ـط ــار أو ك ـتــاب
خ ـط ــي ي ــوض ــح امل ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــي يـجــب
أن ت ـن ـقــل ال ـن ـف ــاي ــات إل ـي ـه ــا .ودخ ـل ــت
على خــط املــزايــدة عــدد مــن الشركات
واملـتـعـهــديــن الــذيــن عــرضــوا بــدورهــم
خ ــدم ــات ن ـقــل ال ـن ـف ــاي ــات إلـ ــى مـكـبــات
عشوائية لإليحاء أن املشكلة تتعلق
بـعـمـلـيــة ال ـن ـقــل ،فـيـمــا تـكـمــن املشكلة
فــي أن الـحـكــومــة اللبنانية لــم تحدد
حتى اللحظة أي نقطة أو موقع لنقل
النفايات إليها.
وزي ــر الصحة وائ ــل أبــو فــاعــور ،أعلن
بدوره «أن واحدًا من االقتراحات التي
يجب أن تــدرس بجدية هو استعمال
ال ـ ـك ـ ـس ـ ــارات الـ ـق ــائـ ـم ــة ف ـ ــي املـ ـن ــاط ــق
اللبنانية كمطامر للنفايات ،فمن غير
املـنـطـقــي أن تـسـمــح ال ــدول ــة لصاحب
مصلحة بأن يشوه البيئة ،وأن يقوم
بما يقوم بــه ،خاصة تلك التي تعمل
في األمــاك العامة بترخيص أو دون
ترخيص ،وال يكون للدولة وللبلديات
الحق في أن تطمر نفاياتها فيها».
وفيما سربت معلومات أن االجتماع
ال ـ ــذي س ـبــق ال ـج ـل ـســة وضـ ــم الـنــائـبــة
بهية الحريري والرئيس تمام سالم
ووزي ـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،قـ ــد ن ــاق ــش م ـســألــة
ن ـق ــل ج ـ ــزء م ــن نـ ـف ــاي ــات بـ ـي ــروت إل ــى
ص ـيــدا ،تــوالــت املــواقــف امل ـنــددة بهذه
ً
ال ـخ ـطــوة ،أوال لـتـعــذر اسـتـقـبــال هــذه
النفايات فــي معمل املعالجة الــذي ال
يـسـتــوعــب ،وثــان ـيــا السـتـحــالــة إع ــادة
فـتــح مـكــب ص ـيــدا الـعـشــوائــي بـعــد أن
جرى التسويق في الفترة السابقة أن
َ
نائبي املدينة فــؤاد السنيورة وبهية
الـ ـح ــري ــري قـ ــد ن ـج ـح ــا فـ ــي تـخـلـيــص
املدينة من ضرره.
وم ـ ــع ت ــوال ــي تـ ـه ــدي ــدات نـ ـ ــواب ع ـكــار
برفض دخول نفايات بيروت إلى مكب
سرار في عكار ،وجهت دائرة األوقاف
فــي عـكــار بيانًا إلــى خطباء املساجد
دع ــت ف ـيــه إل ــى ت ـن ــاول م ــوض ــوع نقل
النفايات من بيروت وغيرها إلى عكار
خــال خطب صــاة الجمعة ،وإظـهــار
أهمية الــوقــوف جميعًا ملــواجـهــة هذا
امل ـشــروع ال ــذي فـيــه امـتـهــان واحـتـقــار
لـكــرامـتـنــا ،وإال فــإنـنــا سـنــدفــع الثمن
غــالـيــا» .وجــدد النائب خالد زهرمان
«رف ـ ــض أب ـ ـنـ ــاء عـ ـك ــار الـ ـق ــاط ــع لـطـمــر
نفايات العاصمة في أرضهم» .وهدد
الـنــائــب مـعــن املــرعـبــي ب ــأن الشاحنة
التي ستدخل عكار محملة بنفايات
بيروت لن تخرج منها.
وردًا على اقتراح وزيــر الــزراعــة أكرم
شهيب ب ــردم شــاطــئ الكوستابرافا
واستخدامه مطمرًا لنفايات بيروت
وجـبــل لبنان ،أعـلــن املجلس البلدي
مل ــديـ ـن ــة ال ـ ـشـ ــوي ـ ـفـ ــات أن ـ ـ ــه يـ ـع ــارض
ويرفض رفضًا قاطعًا هذا االقتراح،
وكذلك فعاليات املدينة وأهاليها».
واستنكر املجلس أيضًا «قرار بلدية
مدينة بيروت بنقل املسلخ من بيروت
إلى الشويفات» ،مؤكدًا «رفض بلدية
الـشــويـفــات هــذا ال ـقــرار والـعـمــل على
منعه بالطرق والــوســائــل املشروعة
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وال ـق ــان ــون ـي ــة» .وحـ ـ ــذرت مــؤس ـســات
املجتمع املدني في مدينة الشويفات
(رابـ ـط ــة س ـي ــدات ال ـش ــوي ـف ــات ،ن ــادي
الشويفات الرياضي ،منتدى إنسان،
تجمع الشويفات مدينتنا ،جمعية
تـجــار مــديـنــة الـشــويـفــات وجــوارهــا،
جمعية لونها أخضر ،برملان الشباب
ملدينة الـشــويـفــات وضــواحـيـهــا) في
بيان «مــن استعمال شاطئ املدينة،
ً
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ــد مـ ــن األوزاع ـ ـ ـ ـ ــي ش ـم ــاال
وحـتــى الناعمة جنوبًا بقصد طمر
أي نوع من أنواع النفايات».

وم ـ ــن الـ ـبـ ـق ــاع ،ح ـ ــذر الـ ـن ــائ ــب عــاصــم
عــراجــي مــن نقل النفايات إلــى بعض
املناطق في البقاع األوسط ،وتحديدًا
مـكــب بــر ال ـيــاس ال ــذي يـعــانــي بسببه
ً
أص ـ ـ ـ ــا أهـ ـ ــالـ ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة
وي ـط ــال ـب ــون ب ــإق ـف ــال ــه مل ــا ي ـس ـب ـبــه مــن
أمراض وتلوث ،وإلى مكب زحلة الذي
ال يـكـفــي إال ملــديـنــة زح ـل ــة» .وأض ــاف:
«ف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،إنـ ـن ــا فـ ــي ال ـب ـق ــاع
نــرفــض رف ـضــا قــاط ـعــا م ــا ي ـت ــردد عن
إرســال نفايات إلــى مناطقنا ،ونحذر
من اإلقدام على قرار كهذا.

ووزع «ل ـ ـقـ ــاء األنـ ــديـ ــة وال ـج ـم ـع ـيــات
فـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة» بـ ـع ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مــع
م ـحــافــظ الـنـبـطـيــة ال ـق ــاض ــي مـحـمــود
املولى ،بيانًا أعلن فيه رفضه لـ»خطة
إدارة ال ـن ـفــايــات امل ـق ـتــرحــة م ــن وزي ــر
ال ـب ـي ـئ ــة» ،م ـع ـل ـنــا أنـ ــه «ضـ ــد تــوسـيــع
امل ـك ــب ال ـع ـش ــوائ ــي ف ــي ال ـك ـف ــور وشــق
طــرقــات وتحويله إلــى مطمر ،ووقــف
استقدام النفايات إلى املكب من خارج
ق ـضــاء الـنـبـطـيــة ،واإلس ـ ــراع بتشغيل
معمل فرز النفايات الخاص بمنطقة
النبطية والجاهز وإجراء املناقصة.

أعلن املدير العام لشركة  ،IBCمالكة ومشغلة معمل
معالجة النفايات املنزلية الصلبة في صيدا ،نبيل
جار بني الجهات املعنية والبلدية
زنتوت ،أن «البحث ٍ
الستقبال ما بني  250و 300طن إضافية وتشغيل
املعمل بكامل طاقته لتخفيف عــبء الـنـفــايــات عن
باقي املناطق» ،موضحًا أن «رئيس البلدية يشترط
إلتمام هذه العملية إخراج العوادم من صيدا».
وق ـ ــال زنـ ـت ــوت ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي ف ــي «نـ ــادي
الصحافة» أمــس ،إن «املعمل تملكه شركة خاصة
ردمــت األرض واستصلحتها وبنت املعمل بــرأس
مــال يصل إلــى نحو  16مليون ُدوالر» ،الفـتــا إلى
أن «بـنــاء املعمل بــدأ عــام  2004وأنـجــز عــام 2009
وبــاشــر العمل فــي  ،»2012مشيرًا إلــى أن «طاقته
اليومية هي  500طن ،وهو يعمل اآلن بطاقة تراوح
بني  250و 300طن ،ويمكنه استقبال ما بني 250
و 300طن إضافية يوميًا ،ويستخدم  200موظف
وعامل بني مهندسني وإداري ــن وعاملني في الفرز
واملعالجة».
وأوضــح أن «املعمل يفرز كــل النفايات التي تصله
ويـخـمــر ال ـن ـفــايــات الـعـضــويــة بـطــريـقــة ميكانيكية
بيولوجية الهــوائـيــة ،ويمكن مــن خاللها الحصول
على الغاز إلنتاج نحو  2ميغاواط طاقة كهربائية
تستعمل لتشغيله ولتشغيل معمل إعــادة التدوير،
وي ــزود البلدية بنحو  150كيلواط تستعملها في
إنارة الشوارع ،الفتًا إلى أن «املعمل في كانون األول
املقبل لن يكون في حاجة إلى مطمر ،ألنه لن تكون
لــديــه ع ــوادم للطمر ،إذ إنــه سيحولها إلــى «أحـجــار
هوردي» تستخدم في البناء.
وأوضـ ــح ردًا عـلــى س ــؤال أن «كـلـفــة مـعــالـجــة الطن
ال ــواح ــد تـصــل إل ــى  95دوالرًا يــدفـعـهــا الـصـنــدوق
ال ـب ـلــدي امل ـس ـت ـقــل» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «امل ـع ـمــل يـفــرز
النفايات بنسبة مئة في املئة تالفيًا لطمر نفايات
عضوية».
إال أن الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن
البزري ،حذر من إعادة مشكلة النفايات إلى املدينة
التي عانت منها لسنوات طويلة .وقال« :لقد دعمنا
وأيــدنــا جهود البلدية الحالية إلزال ــة مكب النفايات
وتـشـغـيــل مــركــز املـعــالـجــة ،وتـغــاضـيـنــا عــن العديد
من الـتـجــاوزات التي حصلت خــال معالجة الجبل
والتخلص منه عشوائيًا فـ ًـي البحر ،ودعمنا بقاء
مشروع مركز املعالجة قابال لالستمرار رغم تحفظ
العديد من ال ــوزراء في حكومات متعاقبة ،وإدارات
الــدولــة ،واملــراجــع املختصة .ولذلك ال يجوز السماح
بــإعــادة ً صـيــدا إلــى خريطة مشاكل الـنـفــايــات التي
هي أوال وأخيرًا مسؤولية الطبقة الحاكمة ونتيجة
لإلهمال والتغاضي على مــدى عشرين عامًا على
األقل من املحاباة واملصالح املتبادلة».
وأشار البزري إلى أنه «باعتراف إدارة مركز معالجة
النفايات هناك  %25مــن الحد األدن ــى مــن الـعــوادم
الـنــاجـمــة عــن املـعــالـجــة ال ـتــي تـحـتــاج إل ــى طـمــر بعد
املعالجة» ،الفتًا إلى أن «مركز صيدا يعالج اآلن بني
 200و  300طــن مــن النفايات يوميًا ،فــإذا أضفنا
إليهم  300طن أخرى يصبح لدينا كحد أدنى 150
طنًا مــن الـنـفــايــات اليومية الـتــي تحتاج إلــى مطمر
للتخلص منها ،والتي ال نثق بقدرة الحكومة الحالية
على إيجاد مكان صالح للتخلص منها».
كذلك جــددت الجماعة اإلسالمية تمسكها الحازم
بقرار املجلس البلدي الرافض لنقل النفايات ،ودعت
الجماعة الحكومة إلــى «تحمل مسؤولياتها وعدم
رمــي كــرة عجزها وتقصيرها على مدينة صيدا،
التي استطاعت بعد معاناة كبيرة وطويلة التخلص
م ــن ت ـلــك األزمـ ـ ــة الـبـيـئـيــة وأم ــراضـ ـه ــا وروائ ـح ـه ــا،
واستطاع الصيداويون بفضل ذلك اإلنجاز تنشق
الهواء النظيف ،وهم غير مستعدين أبدًا للعودة إلى
الوراء ،بسبب تلكؤ البعض أو سمسرات البعض أو
النكايات السياسية عند البعض اآلخر».

