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شروح لخطة النفايات:
فرصة لكسر االحتكار
ال يملك اي طرف سياسي
خيار اضاعة المزيد من الوقت
في ظل مشهد تكدس
النفايات في الطرقات .الخطة
الجديدة المطروحة للتنفيذ
ليست االمثل ،لكنها افضل
الممكن ،والفرصة متاحة امام
البلديات المساك زمام المبادرة
على المدى الطويل ،ومؤشرات
نجاح او فشل خطة لجنة الخبراء
التي يرأسها وزير الزراعة اكرم
شهيب ستتضح مطلع االسبوع
المقبل
بسام القنطار*

المأخذ الجدي يكمن في تكليف مجلس اإلنماء واإلعمار تشغيل المطمرين (هيثم الموسوي)

الخطة ،فيما أبـقــوا مهمة مراقبتها
للجنة الــوزاريــة» .ويضيف مــروة إن
ه ــذه ال ـخ ـطــة «ه ــي بـمـثــابــة سـيــاســة
خـ ـ ــداع تـ ـه ــدف ال ـ ــى االلـ ـتـ ـف ــاف ح ــول
األزم ـ ـ ــة ،وه ـ ــذا م ــا ن ـف ـه ـمــه م ــن طــرح
إع ــادة فتح مطمر الناعمة للضغط
علينا ودفعنا باتجاه القبول بهذا
الحل تداركًا لخطر تساقط األمطار،
مــراهـنــن عـلــى ال ـخــاف بــن الـحــراك
وأهــالــي الناعمة ،لكنهم ال يــدركــون
أن ما يقوله أهالي الناعمة سيلتزم
به الحراك وليس العكس».
مروة يؤكده الناشط في حملة
كالم
ّ
ّ
«حــلــوا عــنــا» ابــراهـيــم دســوقــي الــذي

يقول إن الحملة ،وسائر املجموعات
ال ـش ـب ــاب ـي ــة س ـت ــدع ــم خـ ـي ــار حـمـلـتــي
ّ
«إقفال مطمر الناعمة» و»عكار منا
م ــزب ـل ــة» وس ــائ ــر ال ـح ـم ــات ،مـشـيـرًا
ّ
الى أن الحل املؤقت من املفترض أن
يكون متناسبًا والخطة الشاملة.
ويشير دســوقــي الــى «اللغة املبهمة
الـ ـت ــي ص ـي ــغ ب ـه ــا دور ال ـب ـل ــدي ــات»،
م ـع ـت ـب ـرًا أن هـ ــذا األم ـ ــر ه ــو مـتـعـ ّـمــد
إليهام الناس أنهم يتقدمون بحلول،
ً
مشيرًا الــى أن هــذا األم ــر يـعـ ّـد دليال
على ما يقوم به الحراك الشعبي من
ض ـغــط« ،إال أن ه ــذا حـتـمــا ال يكفي
ويتطلب استكمال املسار».

وسوريا
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى قـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
تــداعــت بلديات مـجــدل عنجر وعنجر
فــي الـبـقــاع االوس ــط وبـلــدة الصويري
ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ،وع ـق ــدت مــؤتـمـرًا
صحافيًا في مقر بلدية املجدل ،محذرة
م ــن أن املـطـمــر ي ـهــدد امل ـي ــاه الـجــوفـيــة،
وتحديدًا مياه نبع شمسني .وبحسب
رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة مـ ـج ــدل ع ـن ـجــر ســامــي
الـعـجـمــي ،ف ــإن املنطقة الـعـقــاريــة التي
«ي ـن ــوي أح ــد ال ـت ـجــار ب ـ ــأرواح ال ـنــاس
مع أحد السماسرة إقامة مطمر فيها،
هــي منطقة متنازع عليها بــن لبنان
وســوريــا ،كما أنـهــا مــن أم ــاك البلدية
وي ــوج ــد ف ـي ـهــا أم ـ ــاك خ ــاص ــة» .وق ــال
العجمي «لــن نــدع هــذا االم ــر يحصل،
ح ـت ــى إنـ ـن ــا ن ــرف ــض الـ ـح ــدي ــث رف ـضــا
قــاطـعــا بـمـكــب أو بـمـطـمــر ن ـفــايــات في

منطقة املصنع التي هي بوابة لبنان
ال ــى ال ــدول الـعــربـيــة» ،وح ــذر العجمي
الحكومة« :ننصحكم بعدم تجربتنا».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال رئ ـي ــس ب ـلــديــة عنجر
حــوش موسى غــارابــات بنبكيان «كنا
ن ـن ـت ـظــر م ـن ــذ  12س ـن ــة االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
األوتــوس ـتــراد الـعــربــي لـيـقـ ّـرب املسافة
بني البقاع وبيروت ،ال لنقل للنفايات».
وقـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـحـ ــامـ ــي والـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــط م ـح ـمــد
العجمي إن البقاعيني لن يقبلوا بهذا
املطمر ،ولن يقبلوا أن يرهنوا صحتهم
وصحة أبنائهم ومستقبل منطقتهم
ل ــزم ــرة م ــن ال ـف ــاس ــدي ــن وال ـس ـم ــاس ــرة.
ولفت إلــى أن التحرك لن يقتصر على
ه ــذا املــؤتـمــر الـصـحــافــي ،مــا لــم ترجع
الحكومة عن قرارها ،مضطرين للنزول
الى الشارع في البقاع.

أكثر مــن سبع ســاعــات امضاها وزراء
حكومة الرئيس تمام ســام في تفنيد
ورق ــة عـمــل اعــدتـهــا لجنة مــن الـخـبــراء
ب ـت ـك ـل ـيــف مـ ــن س ـ ــام وب ــرئ ــاس ــة وزيـ ــر
ال ــزراع ــة اك ــرم شـهـيــب .خـلـصــت جلسة
مجلس الـ ــوزراء الـتــي انـعـقــدت اول من
امــس ،الــى صــدور قــرار حمل الــرقــم ()1
ت ـب ـنــى ف ـيــه ورق ـ ــة ال ـع ـمــل ال ـت ــي حملت
عـنــوان «اقـتــراحــات حلول لإلنتقال من
األزمة إلى إدارة مستدامة للنفايات» مع
ادخــال بعض التعديالت عليها ابرزها
تاهيل مكب راس العني في صور.
الــردود االولية على الخطة تنقسم الى
جزءين ،رد فعل سلبي ومتوقع على ما
يعرف باملرحلة االنتقالية التي يفترض
ان تـسـتـمــر ل ـغــايــة  ١٨ش ـه ـرًا وتـقـتــرح
الـتـخـلــص م ــن ن ـفــايــات ب ـي ــروت وجـبــل
لبنان املقدرة بحوالي  ٣٠٠٠طن يوميًا
على الشكل التالي:
 اسـتـحــداث مطمر صـ ّـحــي فــي منطقةاملصنع الـحــدوديــة فــي الـبـقــاع ،والـبــدء
ب ــإنـ ـش ــاء الـ ـخـ ـل ـ ّـي ــة الـ ـصـ ـح ـ ّـي ــة األول ـ ــى
ّ
إلس ـت ـي ـع ــاب  1,600طـ ـ ــن ي ــوم ـي ــا مل ــدة
ّ
أقـصــاهــا  6أش ـهــر ،و 1,100ط ــن يوميًا
في الفترة الالحقة لحني انتهاء املرحلة
اإلنتقالية.
 تـحــويــل امل ـك ـ ّـب ال ـع ـشــوائــي ف ــي س ــرارّ
– عــكــار إل ــى مطمر صـ ّـحــي إلستيعاب
ّ
ّ
 1,600طن يوميًا ملدة أقصاها  6أشهر،
و 1,100طــن يوميًا فــي الفترة الالحقة
لحني انتهاء املرحلة اإلنتقالية.
 إع ــادة تــأهـيــل مـكـ ّـب ب ــرج حـ ّـمــود عبرإنشاء حاجز بحري وتحويل ّ
املكب إلى
ّ
رقـعــة خـضــراء واإلسـتـفــادة مــن الخلية
ال ـص ـحـ ّـيــة ال ـت ــي سـتـنـتــج ع ـلــى الـجـهــة
ّ
الـجـنــوبـ ّـيــة مـنــه إلسـتـيـعــاب  1,000طــن
يوميًا ّ
ملدة سنة.
 املوافقة على استخدام معمل املعالجةّ
فــي صـيــدا السـتـيـعــاب  250ط ــن يوميًا
طيلة الفترة االنتقالية.
 نقل النفايات املتراكمة فــي الطرقاتواملقدرة بحوالي  80الف طن إلى مطمر
ال ـنــاع ـمــة – ع ــن دراف ـ ـيـ ــل ،خـ ــال فـتــرة
سـبـعــة اي ـ ــام ،واغ ـ ــاق الـخـلـيــة االخ ـيــرة
والبدء فورًا بأعمال التغليف والتتريب
والتخضير.
ف ــي امل ـقــابــل ،رح ـبــت مـخـتـلــف االطـ ــراف
التي جرى التشاور معها بما تضمنته
ورقة العمل من اقتراحات لالنتقال من
املرحلة املستدامة الدارة النفايات من
خالل تبني مبدأ استراتيجي يقول بان
ادارة النفايات املنزلية هــي مسؤولية
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة اي الـ ـبـ ـل ــدي ــات
واتـحــادات البلديات باشراف الــوزارات
امل ـع ـن ـيــة .وبـ ـن ــاء عـل ـيــه فـ ــان مـســؤولـيــة
ال ـك ـنــس وال ـج ـم ــع وال ـن ـق ــل والـ ـف ــرز من
املصدر هي للبلديات سواء مستقلة او
عبر ات ـحــادات البلديات ،وان املعالجة
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ه ـ ــي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة امل ـن ــاط ــق
الخدماتية التي تحدد باالستناد الى
كمية النفايات الناتجة عن هذه املنطقة
الخدماتية والـتــي يفترض اال تقل عن
 200طن يوميًا.
واالهـ ـ ـ ـ ــم ان املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـفـ ـن ــي الدارة

النفايات كرس مجموعة من االجراءات
البيئية ،ابرزها التخفيف من النفايات
من خالل اقرار مراسيم على السلع التي
تزيد من انتاجات النفايات وترفع نسبة
ّ
سميتها ،واعتماد الفرز من املصدر ،ال
كخيار ثانوي وشكلي بل كخيار مركزي
م ـكــرس ف ــي دف ـتــر الـ ـش ــروط ويستتبع
مجموعة مــن االج ـ ــراءات ب ــدءًا باعمال
ً
الجمع وص ــوال الــى الـفــرز االستكمالي
في مراكز املعالجة واعتمادات خيارات
معالجة بيئية وعلمية ترفع من نسبة
اس ـت ــرداد الـنـفــايــات بـمــا ال يـقــل عــن 75
بــامل ـئــة ،م ــا يـعـنــي االن ـت ـق ــال ع ـلــى نحو
تدريجي من سياسة طمر النفايات الى
سياسة معالجة النفايات قائمة على
التدوير واع ــادة االستعمال واسـتــرداد
الـ ـط ــاق ــة .وهـ ــي مـ ـب ــادئ ي ـج ـمــع عليها
جميع البيئيني الــذيــن قــدمــوا عشرات
االق ـت ــراح ــات وال ـخ ـطــط وال ـح ـلــول على
امتداد االسابيع واالشهر املاضية.
البند االصالحي االكثر جدية في املرحلة
امل ـس ـت ــدام ــة امل ـق ـت ــرح ــة ،ن ـق ــل صــاحـيــة
اعتماد املنطقة الخدماتية من السلطة
املركزية الى البلديات نفسها .وهو بند
احـتــاج اقـ ــراره الــى ســاعــات مــن النقاش
داخ ــل اجـتـمــاعــات لجنة ال ـخ ـبــراء ،وفي
جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء قـبــل ان يقتنع
الجميع بجدواه ،واعتباره معبرًا الزاميًا
لـنـجــاح ال ـب ـلــديــات بـتــولــي ادارة املـلــف.
والـســؤال ملــاذا؟ يبدو واضحًا ان مؤشر
« »NIMBYاي Not In My Back Yard

يتالزم نجاح المرحلة
المستدامة مع نجاح
المرحلة االنتقالية

ارتفع في لبنان الى درجة غير مسبوقة
بـنـسـبــة  ، ٪ ١٠٠وهـ ــو م ــؤش ــر يعتمد
لقياس القدرة على نجاح ادارة النفايات
في اي منطقة خدماتية .الجميع يرفض
ان يكون هناك مطمر او مركز معالجة
فــي منطقته ،حتى لــو كــان هــذا االج ــراء
ً
مدخال لتاهيل مكبات عشوائية تلحق
اضــرارًا فادحة في البيئة .هذه الظاهرة
املوجودة عامليًا ارتفعت في لبنان بسبب
اسـتـمــرار مطمر الناعمة – عــن درافيل
فــي خــدمــة  ٢٩٦قــريــة ومــديـنــة لبنانية
طيلة  ١٨عامًا ،وبذلك بات من املفهوم رد
الفعل الذي يقول لن نقبل مطمرا او مركز
معالجة فــي منطقتنا .لــذلــك رأت ورقــة
العمل التي قدمها الخبراء ان التشاور
حول املنطقة الخدماتية داخل املجالس
الـبـلــديــة نفسها سـيــدفـعـهــا حـكـمــا الــى
التوصل لحل يضمن ادارتها للنفايات
املنزلية الصلبة الناتجة عنها بطريقة
تسمح بتراجع مــؤشــر « »NIMBYالى
مستويات ادنى من تلك املسجلة حاليًا
)مروان بوحيدر(

 ،النه لن يكون امــام صناع القرار داخل
املـنـطـقــة الـخــدمــاتـيــة ،اي ال ـب ـلــديــات ،اال
خيار االتفاق على انشاء مركز معالجة
ل ـل ـن ـفــايــات ف ــي مـ ـك ــان م ـ ــا ،ي ـت ـفــق عليه
فـيـمــا بينهم ويـضـمــن حـجـمــه وقــدرتــه
االستيعابية وكلفته ،اضافة الى السعي
لـضـمــان ال ــوص ــول ال ــى طـمــر اق ــل كمية
ممكنة من النفايات في نهاية املطاف،
ً
اوال لتخفيف الكلفة وثانيًا لضمان قبول
الـسـكــان املـحـلـيــن ،علمًا ان ــه فــي جميع
االح ــوال فــان عــدم اق ــرار حــوافــز للسكان
الذين سيقع عليهم خيار استقبال مراكز
املعالجة او املطامر ،سيدفعهم الى املزيد
من السلبية وبالتالي بقاء «نفاياتهم»
مكدسة في الطرقات.
يـ ـ ـت ـ ــازم ن ـ ـجـ ــاح املـ ــرح ـ ـلـ ــة املـ ـسـ ـت ــدام ــة
املقترحة ،مع نجاح املرحلة االنتقالية
بما تضمنته من مواقع مقترحة .وفيما
انجز ما نسبته  ٤٠باملئة من االجراءات
التشاورية مع بلديات نــواب محافظة
عكار لقبول اقتراح اعتماد موقع سرار،
الذي ترافق مع اقــرار  ١٠٠مليون دوالر
لتنفيذ مـشــاريــع انمائية فــي املنطقة،
فان املشوار التشاوري نفسه يفترض ان
يبدأ مع بلديات ونــواب منطقة البقاع،
وهو ما تعهدت جميع القوى السياسية
في مجلس الوزراء القيام به ،ومؤشرات
ن ـجــاحــه او فـشـلــه سـتـظـهــر ف ــي االيـ ــام
املقبل .اما اقتراح االستفادة من مطمر
ثــالــث فــي مــوقــع بــرج حـمــود ،بالتزامن
م ــع اعـ ـم ــال اعـ ـ ـ ــادة ت ــاه ـي ـل ــه ،ف ــا ت ــزال
امل ـش ــاورات حــولــه ت ــراوح بــن السلبية
وااليجابية ،علمًا ان هذا االقتراح ،الذي
ربط باقرار تمويل اعــادة تاهيل املكب،
واملـقــدرة بحوالي  ٧٠مليون دوالر من
ام ــوال الـخــزيـنــة ،س ــوف يـكــون الفرصة
االخيرة للتخلص من جبل النفايات في
هــذه املنطقة ،وسيكون رفضه بمثابة
«ان ـت ـح ــار س ـي ــاس ــي» ،وخ ـص ــوص ــا من
قبل الـنــواب وال ــوزراء االرم ــن ،الــذيــن لم
يحسموا موقفهم بعد .علمًا ان القوى
السياسية املسيحية داخ ــل الحكومة
وخــارج ـهــا واف ـق ــت عـلــى املـســاهـمــة في
ان ـ ـجـ ــاح ه ـ ــذا االق ـ ـت ـ ــراح بـ ـش ــرط رب ـطــه
بمشروع «لينور» لطمر اجــزاء واسعة
م ــن ال ـس ــاح ــل امل ـت ـن ــي م ــن بـ ــرج ح ـمــود
ال ــى الـضـبـيــة ،وه ــو م ـشــروع ط ــرح قبل
سنوات ،وال يزال الخالف حول تنفيذه
واسـ ـع ــا جـ ـ ـدًا ب ــن ال ـب ـل ــدي ــات نـفـسـهــا،
وب ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة املـتـخــاصـمــة
واملتحالفة على حد سواء.
مــاذا اذا فشلت جميع خـيــارات املرحلة
االن ـت ـقــال ـيــة؟ س ـ ــؤال طـ ــرح ب ـق ــوة داخ ــل
اج ـت ـمــاعــات لـجـنــة ال ـخ ـب ــراء ،وت ـق ــرر ان
يجري ابقاء ثالثة خيارات بديلة تركت
فــي عـهــدة الــوزيــر شهيب لطرحها في
الوقت املناسب ،وهي خيارات اكثر كلفة
وت ــواج ــه ب ــدوره ــا عـقـبــات تـقـنـيــة ،لكن
الحكومة ستكون مرغمة على السير
بـهــا قـبــل بــدايــة تـســاقــط االم ـط ــار ،التي
سـتـفـضــح بـشـكــل غ ـيــر م ـس ـبــوق حجم
الـكــارثــة البيئية التي مني بها لبنان،
منذ  ١٧تموز املاضي الى اليوم.
تبقى االشارة الى ان االجراءات املتعلقة
بادارة املرحلة االنتقالية نجحت للمرة
االولــى بالغاء عقدي املعالجة والطمر
املوقعني مع مجموعة افيردا (سوكلني
وس ــوك ــوم ــي) وه ـ ــو اجـ ـ ـ ــراء إذا ج ــرى
تثبيته فسيكون اول مسمار في نعش
احـتـكــار ملف ادارة الـنـفــايــات مــن قبل
القطاع الخاص .في املقابل ،وفي حال
اصــرار الجمعيات البيئية على رفض
املرحلة االنتقالية ،بذريعة التماهي مع
اعتراضات السكان املحليني والتمسك
بـ ـحـ ـل ــول ب ـي ـئ ـي ــة سـ ـيـ ـك ــون ت ـن ـف ـيــذهــا
ً
م ـس ـت ـح ـيــا ف ــي امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة،
ف ــان ذل ــك سيعيد بـقــوة ط ــرح خـيــارات
اكثر كلفة واكثر ضــررًا على املستوى
الطويل ،وابرزها تمسك جميع القوى
السياسية بخيار انشاء املحارق ،ولقد
نجحت لجنة الخبراء حتى اللحظة في
مواجهته ومنع السير به.
*عضو لجنة الخبراء

