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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

األهالي ضد
المطامر

ّ
لو كان الهدف الحقيقي من خطة النفايات تحقيق األصلح للناس،
لكانت المرحلة االنتقالية قد جاءت متوافقة مع المرحلة التي
تليها .هذا هو ملخص ردود الفعل التي ّ
عبرت عنها االحتجاجات
األهلية في المناطق المقترحة إلقامة المطامر فيها ،وكذلك
مواقف وآراء الخبراء البيئيين ومجموعات الحراك الشعبي .ال ثقة،
قالها كل من اتصلت بهم «األخـبــار» ،وهــؤالء يجمعون على أن
المرحلة االنتقالية ال تتبنى الخيارات السليمة المطروحة ،وبالتالي
سـتـكـ ّـرس وضـعــا غير سليم بـعــدهـا ،ولــذلــك «الـمـطـلــوب ازدي ــاد
الضغط» ال الرضوخ مجددًا

ال ثقة بسلطة تحترف تحويل المؤقت الى دائم
صيدا تواجه
تحويلها إلى
مكب أيضًا
آمال خليل
دعــا الـحــراك الشعبي فــي صـيــدا إلى
اإلعتصام قبل ظهر اليوم أمام بقايا
جبل النفايات احتجاجًا على خطة
وزير الزراعة أكرم شهيب التي فتحت
أبواب املدينة ،من دون علمها ،لنفايات
ب ـيــروت .رئـيــس بـلــديــة صـيــدا محمد
الـسـعــودي بــدد الـشـكــوك حــول تبدل
املــوقــف الـســابــق الــرافــض الستقبال
النفايات ،الذي أجمعت عليه فاعليات
املدينة .كرر رفض البلدية الستقبال
ن ـف ــاي ــات إض ــاف ـي ــة م ــن خ ـ ــارج نـطــاق
ات ـ ـحـ ــاد صـ ـي ــدا – الـ ــزهـ ــرانـ ــي وع ــن
الحلوة ،ما لم يتوافر مطمر للعوادم
الـ ـت ــي س ـت ـن ـتــج مـ ــن م ـعــال ـج ـت ـهــا فــي
معمل صـيــدا .مـجــددًا ملــح السعودي
إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـط ـ ـمـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي وضـ ـ ـ ــع ن ـصــب
األعــن فــي بلدة زغــدرايــا القريبة من
ص ـي ــدا ،لـتـخـصـيــص أح ــد عـقــاراتـهــا
واستخدامه كمطمر .إال أن فاعليات
املنطقة ال تــزال ترفض ذلــك .علمًا أن
ال ـس ـعــودي أع ــرب صــراحــة فــي وقــت
سابق عن أن األمر يحتاج إلى دفع من
الرئيس نبيه بري الذي «يمون» على
فعاليات املنطقة ،لكن األزمة ال تعني
عوادم النفايات املوعودة ،إذ إن عوادم
النفايات الصادرة عن معمل صيدا،
تــرمــى فــي ال ـحــوض الـبـحــري بـجــوار
بقايا الـجـبــل .تـحــدث الـنــائــب السابق
أســامــة سعد عــن ال ـعــوادم والـحــوض،
اج ــرى تقييما لخطة شهيب وعمل
املـعـمــل ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــده
امــس ،ولفت إلــى «عــدم وجــود مطمر
صحي في صيدا ولجوء القيمني على
املـعـمــل إل ــى طـمــر كـمـيــات كـبـيــرة من
النفايات في الحوض البحري ،يؤدي
إلى تلويث التربة ومياه البحر واملياه
الـجــوفـيــة ال ـتــي ي ـشــرب مـنـهــا سـكــان
املــدي ـنــة» .ووج ــد سـعــد أن «اسـتـقــدام
كميات إضافية من النفايات سيؤدي
إلــى نشوء جبل نفايات جديد يعيد
إح ـيــاء جـبــل الـنـفــايــات ال ــذي احـتــوى
عالجه على كــم هائل مــن املخالفات
ال ـب ـي ـئ ـيــة واالرتـ ـك ــاب ــات امل ــال ـي ــة منها
النقص الكبير فــي تجهيزات املعمل
وال ـغــازات ال ـضــارة والــروائــح الكريهة
الـ ـص ــادرة ع ـنــه بـسـبــب ع ــدم تــركـيــب
ف ـ ــات ـ ــر وال ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص مـ ـ ــن ع ـ ـصـ ــارة
الـنـفــايــات الـســامــة فــي م ـيــاه الـبـحــر».
وكشف سعد عن «طمر قسم كبير
م ــن ال ـن ـفــايــات ف ــي ال ـح ــوض الـبـحــري
على أنها عوادم وتهريب نفايات على
نحو سري من مناطق بعيدة».

هديل فرفور
مــن الـنــاعـمــة ،ال ــى ع ـكــار ،ال ــى مجدل
عنجر ،الــى صـيــدا ،الــى بــرج حمود،
ّ
جاء الرد األهلي على خطة النفايات
أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا :ل ـ ـ ــن ت ـ ـم ـ ــر .وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك أعـ ـلـ ـن ــت
م ـج ـم ــوع ــات ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي فــي
بيروت رفضها «املرحلة االنتقالية»
ّ
ال ـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـخـ ــطـ ــة وق ـ ـ ــررت
«االلـ ـتـ ـف ــاف حـ ــول األهـ ــالـ ــي» ،حسب
مـ ــا ص ـ ـ ّـرح بـ ــه ع ـ ــدد مـ ــن ال ـنــاش ـطــن
لـ»األخبار».
ي ـت ـس ــاءل امل ـن ـ ّـس ــق الـ ـع ــام لــائ ـتــاف
املــدنــي ال ــراف ــض لـلـخـطــة الحكومية
رجا نجيم «كيف لخطة تحمل هذه
ال ـع ـنــاويــن الـبـيـئـيــة أن تـتـجــه خــال
مرحلتها االنتقالية نحو الطمر؟»،
الفـتــا الــى أن الـحــل البيئي املستدام
الــذي لم يلحظ على املستوى الفني
اإلشارة الى خيار الطمر ال يمكن ان
يــدفــع بــاتـجــاه أســالـيــب غـيــر بيئية.
ويـضـيــف« :مل ــاذا الطمر فــي الناعمة
ً
وليس الفرز مثال؟ وملاذا نتعامل مع
متعهدي طمر ال مــع متعهدي فــرز؟
كـشـفـنــا ع ـلــى ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي املـطـمــر
وقـمـنــا ب ـفــرزهــا وت ـبــن أن  %5فقط
ق ــاب ــل ل ـل ـط ـمــر ،ف ـل ـم ــاذا ال ي ـحــولــون
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـنـ ــاع ـ ـمـ ــة /عـ ـ ــن درافـ ـ ـي ـ ــل
الـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة فـ ـ ــرز عـ ـ ــوض امل ـك ـب ــات
العشوائية؟».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ال ـح ــرك ــة
البيئية ب ــول أب ــي راش ــد إن ــه «خــال
شـهــر ،معظم الـبـلــديــات تبنت خيار
الـ ـف ــرز ،ف ـل ـم ــاذا ي ـع ـي ــدون ال ـب ـلــديــات
ّ
يصر أبي راشد
الى خيار الطمر؟».
على أن الحركة البيئية والجمعيات
ّ
الـبـيـئـيــة األخ ـ ــرى ل ــم تــط ـلــع إال على
ّ
ال ـق ـســم األخ ـي ــر م ــن ال ـخ ـطــة املـتـعــلــق
ب ــالـ ـبـ ـل ــدي ــات ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن ال ـق ـســم

األول املـتـمـثــل بــاملــرحـلــة االنـتـقــالـيــة
ً
لــم يتم إطــاعـنــا عليه ،قــائــا« :أشــك
بــأن الـخـبــراء الــذيــن وضـعــوا الخطة
ال ـب ـي ـئ ـي ــة عـ ـل ــى امل ـ ـ ــدى الـ ـط ــوي ــل هــم
أن ـف ـس ـه ــم م ــن وض ـ ــع خ ـط ــة املــرح ـلــة
االنتقالية».
الــافــت فــي مــا يشير إلـيــه نجيم أنه
ال ي ــوج ــد أي ض ـ ـ ــرورة الس ـت ـح ــداث
مطمر فــي السلسلة الـشــرقـيــة ،هــذه
املنطقة تـجـ ّـمــع الـثـلــج وه ــي املـصــدر
الرئيسي للمياه الجوفية« ،ذلك أنه
من الناحية التقنية ليس هناك داع
الس ـت ـح ــداث م ـط ـمــر ف ــي ال ـب ـق ــاع وال
إع ـ ــادة تـشـغـيــل م ـكــب ب ــرج ح ـم ــود».
ي ـع ــدد ن ـج ـيــم م ــآخ ــذه ع ـلــى اع ـت ـمــاد
مكب بــرج حـ ّـمــود بعد تأهيله ،على
اع ـت ـبــار أن «ت ـجــربــة م ـكــب ص ـي ــدا ال
تزال في األذهان وأن هناك استحالة
ب ـت ـج ـه ـيــز م ـك ــب بـ ــرج حـ ـم ــود بـسـتــة
ّ
أشهر فقط ،أقله يحتاج الى سنتني
ونصف سـنــة» .ويخلص نجيم الى
أن هذه الخطة ،التي تحمل العناوين
البيئية ،تعتمد الوسائل الالبيئية
في املرحلة االنتقالية.
إال أن الـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــر لـ ـ ـي ـ ــس وحـ ـ ـ ـ ـ ــده م ــا
ي ـث ـي ــر اسـ ـتـ ـي ــاء مـ ـع ــارض ــي ال ـخ ـطــة
ومنتقديها ،إذ ترى بعض املصادر
املـتــابـعــة أن «امل ــأخ ــذ» ال ـجــدي يكمن
في تكليف مجلس اإلنماء واإلعمار،
«الـجـهــة ال ـتــي فـشـلــت فــي إدارة هــذا
امللف طوال سنني» تشغيل املطمرين
امل ــزم ــع إن ـشــاؤه ـمــا (تـقـضــي الـخـطــة
بـتـكـلـيــف مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار
ت ـش ـغ ـي ــل املـ ـطـ ـم ــري ــن امل ـس ـت ـح ــدث ــن
ف ــي ع ـك ــار والـ ـبـ ـ ّق ــاع) ،م ـث ـيــرة شبهة
الـصـفـقــات امل ـحــضــرة مــن «الـجـمــاعــة
نفسها» العتماد حلول «ترقيعية»
غير بيئية ،املستفيد األول منها هم
نفس األشخاص.

«املشكلة ال تكمن في مجلس اإلنماء
واإلع ـم ــار .هــو م ـجـ ّـرد وسـيـلــة فنية،
امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـم ــن فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـس ـل ـطــة
السياسية الـتــي أفقدتنا الثقة بأي
طرح تتبناه» ،هذا ما يقوله الوزير
الـســابــق شــربــل نـ ّـحــاس الـنــاشــط في
ال ـحــراك الشعبي ل ــ»األخ ـب ــار» ،الفتًا
الــى أن الـصــورة املثالية التي تـ ّ
ـروج
ل ـه ــا ال ـس ـل ـط ــة غ ـي ــر م ـق ـن ـعــة نـتـيـجــة
انـ ـع ــدام ال ـث ـق ــة .وي ـل ـفــت ن ـ ّـح ــاس الــى
أن ه ـن ــاك م ـه ـلــة ب ــن  7أي ـ ــام وشـهــر
ونصف شهر لتجهيز مطمري سرار
وال ـس ـل ـس ـلــة ال ـشــرق ـيــة ال نـعـلــم م ــاذا

لماذا علينا التعامل
مع متعهدي طمر ،ال مع
متعهدي فرز؟
سيجري خاللها« ،وبــالـتــالــي املهلة
االنتقالية عليها أن تدفع نحو هدف
ًّ
يشبهها .وإذا كان َّ
املقدم حل بيئيًا
سليمًا ،فــإن هــذه املــرحـلــة عليها أن
ت ـك ــون م ـشــاب ـهــة ل ـل ـه ــدف» .ويـعـتـبــر
نـ ّـحــاس أن ه ــذه الـخـطــة «دل ـيــل على
أن الـضـغــط مفيد واملـطـلــوب ازدي ــاد
الضغط».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـق ــول امل ـه ـن ــدس املــدنــي
راشـ ـ ـ ــد س ــركـ ـي ــس إن ه ـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــة
تستطيع أن تكون فاعلة ومفيدة إذا
ما جــرى تعديل بعض النقاط التي
تـطــرحـهــا ،الفـتــا الــى أن هــذه الخطة
ك ـ ــان ي ـج ــب أن تـ ـك ــون م ـج ـ ّـه ــزة مـنــذ
شهرين من قبل لجنة إدارة أزمــة ال
يتضمنها مسؤولون وتكون مؤلفة
من خبراء مدنيني.
ف ــي خ ـتــام الـخـطــة ال ـتــي ت ــم نـشــرهــا،
تــرد «مــاحـظــة ال بــد منها» مفادها
أن ال ـ ـح ـ ـلـ ــول املـ ـقـ ـت ــرح ــة ل ـل ـم ــرح ـل ــة

االنتقالية يجب أن تكون تحت رقابة
الجهات املركزية املعنية ،وبالتالي
اللجنة الوزارية التي «أثبتت فشلها
س ــابـ ـق ــا» ،وف ـ ــق مـ ــا تـ ـق ــول املـ ـص ــادر
امل ـت ــاب ـع ــة ،م ـت ـســاء لــة «ك ـي ــف ل ـهــم أن
ي ـض ـعــوا ال ـخ ـطــط ت ـحــت إش ــراف ـه ــا؟»
هـ ــذا األم ـ ــر أث ـ ــار غ ـضــب مـجـمــوعــات
الـ ـح ــراك الـشـعـبــي ال ـت ــي اع ـت ـبــرت أن
ه ــذه الـخـطــة ال ـتــي تـسـتـلــزم مــوافـقــة
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،هـ ــي «ره ـ ــن
السلطة الـسـيــاسـيــة» وف ــق مــا يقول
الـنــاشــط فــي ال ـحــراك الـشـعـبــي أيمن
مـ ــروة لـ ــ»األخـ ـب ــار» ،الف ـت ــا ال ــى أنـهــم
ّ
«روجــوا إلشــراك املجتمع املدني في

مطمر البقاع :منطقة متنازع عليها بين لبنان
أسامة القادري

«ننصحكم بعدم تجربتنا» (مروان بوحيدر)

مــا إن أعلنت الحكومة موافقتها على
خ ـطــة ال ـن ـف ــاي ــات ،وف ـي ـهــا إق ــام ــة مطمر
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة املـ ـصـ ـن ــع ف ـ ــي ال ـس ـل ـس ـلــة
الشرقية على الحدود مع سوريا ،حتى
انطلقت حمالت على شبكات التواصل
االجـتـمــاعــي تــدعــو املقيمني هـنــاك إلــى
االس ـت ـعــداد ملــوجــة احـتـجــاجــات .القلق
مــن ّاألضـ ــرار الصحية والبيئية ليس
امل ـح ــف ــز ال ــوح ـي ــد ،ب ــل ي ـض ــاف ال ـي ــه ما
ي ـت ــردد ب ــن ال ـن ــاس ع ــن وجـ ــود صفقة
مع شركة فتوش إخــوان إلقامة املطمر
املــذكــور على عـقــارات تملكها ،بشراكة
أحد أبناء بلدة مجدل عنجر ،في منطقة
تقع بني املصنع وعنجر ومجدل عنجر
والحدود السورية من الجهة الشرقية.

تــريــد الـحـكــومــة تـمــريــر ه ــذه الصفقة،
بـ ــرأي االه ــال ــي ،م ـقــابــل رشـ ــوة بقيمة
 150مليار لـيــرة ،كالتي ُعــرضــت على
أهــل عكار ،علمًا بــأن هاتني املنطقتني
هما األكثر حرمانًا من مشاريع الدولة
وخدماتها ،وهما تستحقان أكثر من
ه ــذه املـبــالــغ مــن دون أي مـقــابــل ،على
غرار املطامر.
ان ـط ـل ـقــت ح ـم ـلــة «مـ ـج ــدل ع ـن ـجــر مــش
مـ ــزب ـ ـلـ ــة» ،وظـ ـ ـه ـ ــرت عـ ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك
ص ـف ـح ــة «م ـ ـ ــش زابـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع مــش
م ــزبـ ـل ــة» ،وأي ـ ـضـ ــا « #ال ــري ـح ــة_ك ـت ـي ــر
ّ
فــاحــة» ،ورك ــزت التعليقات على اتهام
ال ـب ـل ــدي ــات بــال ـض ـلــوع ف ــي «املـ ــؤامـ ــرة»
م ــع ال ـح ـكــومــة ع ـلــى امل ــواط ـن ــن .يـقــول
الـ ـن ــاش ــط خ ــال ــد غ ـن ـي ــم إن ال ـب ـل ــدي ــات
جــزء مــن املشكلة ،مــا لــم تعلن رفضها

امل ـط ـمــر امل ـق ـت ــرح ،بــاع ـت ـبــار أن ش ــروط
وزيـ ـ ــر ال ـ ــزراع ـ ــة أكـ ـ ــرم ش ـه ـيــب تـقـضــي
بموافقة البلديات على أي مطمر مزمع
إنشاؤه ،وبحال عدم موافقتها يصبح
االقـتــراح غير نــافــذ .ب ــدوره قــال رئيس
جمعية مبادرات شبابية نضال خالد
إن التحرك مستمر« ،نرفض كمجتمع
مـ ــدنـ ــي األسـ ــال ـ ـيـ ــب ال ــرخـ ـيـ ـص ــة ال ـت ــي
ي ـج ــري اع ـت ـمــاده ــا .مـشـكـلــة الـنـفــايــات
مشكلة كـبـيــرة ،وإن ـش ــاء مـطـمــر لـهــا ال
يكون بهذا االسـلــوب امللتوي ،مــا يدل
على أن العملية هي أكثر من تجارية
ولـيـســت صـحـيــة وبـيـئـيــة ،ت ـهــدف إلــى
ح ــل امل ـش ـك ـلــة» ،وأضـ ـ ــاف «م ــن املـعـيــب
عـلــى الـحـكــومــة أن تستمر فــي عملية
امل ـح ــاص ـص ــة ف ـي ـم ــا هـ ـن ــاك ش ـع ــب فــي
الشارع يطالب بمحاسبة املفسدين».

