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سياسة
قضية اليوم

أزمة النفايات تنتظر مناقصة بيروت

ّ
أزمة النفايات مستمرة والحكومة ّ
المكبات العشوائية تقترب من عدم القدرة على استقبال مزيد
تتخبط بين الحلول فيما
من نفايات العاصمة .وفيما تراجع خيار الطمر في الكسارات ،وتنتظر المناقصات ّ
تقدم أحد ما بعرض ما ،عاد البعض الى
الرهان على تنازل النائب وليد جنبالط بإعادة فتح مطمر الناعمة ،ولو موقتًا
بسام القنطار
الـ ـس ــاع ــة  ،١٢ظ ـه ــر ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
امل ـق ـبــل ،تــرتـســم مـعــالــم مـنــاقـصــات
إدارة ال ـن ـفــايــات امل ـنــزل ـيــة الـصـلـبــة
الـتــي أطـلـقــت فــي آذار املــاضــي ،وال
ً
يــزال االعــان عنها يتوالى فصوال
ب ـع ــد امـ ـتـ ـن ــاع أي مـ ــن ال ـع ــارض ــن
املـحـلـيــن أو الــدول ـيــن ع ــن الـتـقــدم
ال ــى مـنــاقـصــة املـنـطـقــة الـخــدمــاتـيــة
االولــى التي تضم بيروت االداريــة
والضاحيتني الشمالية والجنوبية
وتـنـتــج يــومـيــا نـحــو  ١٨٠٠طــن من
النفايات.
وحــده ريــاض االسعد ،مالك شركة
«الـ ـجـ ـن ــوب لـ ــإع ـ ـمـ ــار» ،أعـ ـل ــن قـبــل
يومني عبر موقع «فايسبوك» أنه
اشـ ـت ــرى دف ـت ــر الـ ـش ــروط ملـنــاقـصــة
ب ـ ـيـ ــروت ،ف ــي م ـح ــاول ــة السـ ـت ــدراج
منافسيه الــى االع ــان عــن نياتهم
تـجــاه ال ـت ــزام املـنـطـقــة الـتــي تعاني
من عجز عن طمر عــوادم النفايات

المناقصات ستنجح
في البقاع والشمال وتفشل
في الجنوب وجبل لبنان وبيروت
الرهان مستمر على
قبول جنبالط بإعادة فتح
مطمر الناعمة
الناتجة منها في نطاقها العقاري
بـسـبــب ف ـق ــدان أي م ـســاحــة خــالـيــة
فيها.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا
ألزم فيه بنقل عوادم نفايات بيروت
الـبــالـغــة نـحــو  ٧٥٠طـنــا يــومـيــا في
السنوات الـثــاث االول ــى مــن العقد
املــزمــع تــوقـيـعــه ،ال ــى املـطــامــر التي
سيتم إنشاؤها في منطقتي جبل
لـبـنــان الـجـنــوبــي وال ـش ـمــالــي .لكن
االحتجاجات الشعبية التي رافقت
إغالق مطمر الناعمة ـ عني درافيل،
وما تالها من تكدس النفايات في
ال ـط ــرق ــات ،شـكـلــت «مـ ـن ــاورة حـيــة»

فشل مناقصة بيروت سيعيد الملف إلى نقطة الصفر (هيثم الموسوي)

الحاج حسن :لرفع المنع السياسي عن مناقصة بيروت
برز أمس مؤتمر صحافي لوزير الصناعة حسني الحاج حسن ،الذي أمل أن يتقدم العارضون
الى منطقة بيروت والضواحي إذا ما تم رفع املنع السياسي .واقترح الحاج حسن مبادرة من ستة
بنود لحل االزمة ،أولها التفاهم السياسي على إيجاد مطامر صحية في كل املناطق ،وضرورة
تحمل املسؤولية الوطنية عن طمر نفايات بيروت والضواحي حيث ال يوجد في هذه املنطقة أي
مدى جغرافي الحتواء أو إقامة مطمر صحي فيها ،وذلك بالبحث عن الحلول املناسبة ،وإرساء
املناقصات الخاصة بكل املناطق عبر اإلسراع في درس هذه امللفات لناحية الجودة واملواصفات
الفضلى واالسعار األدنى ،ثم إعادة إطالق املناقصات في أي منطقة ال يتم فيها إرساء املناقصة
ألي سبب كان ،سواء لعدم تقدم أي من العارضني أو عدم استيفاء املتقدمني منهم للشروط املطلوبة
بالسرعة القصوى .كذلك اقترح إطالق املناقصة الخاصة بتلزيم معامل التفكك الحراري في
منتصف آب الحالي (علمًا بأن ذلك متعذر من الناحية التقنية لغياب دفتر الشروط) .وطالب بإيجاد
أماكن تجميع موقتة لكل منطقة بغية رفع الضرر عن الناس وأرزاقهم وصحتهم ،تمهيدًا لنقل
النفايات الى حيث تكون املعالجة النهائية املرتقبة.
وحول تصدير النفايات الى الخارج ،أشار الحاج حسن إلى أنه «على رغم ارتفاع كلفة هذا الخيار،
ً
فإننا ال نمانع من اعتماده تحت وطأة الظروف الحالية ،آملني أن يكون خيارًا جديًا قابال للتحول الى
واقع ،ال أن يبقى مجرد عروض تلقتها الحكومة».

ثـبــت خــالـهــا أن ال ــرف ــض الشعبي
وال ـب ـلــدي ف ــي جـمـيــع أقـضـيــة جبل
لـبـنــان السـتـقـبــال ن ـفــايــات بـيــروت
وال ـض ــاح ـي ـت ــن أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر مـمــا
ك ــان ال ـب ـعــض يـعـتـقــد ،وأن أي ــا من
الـعــارضــن الــذيــن سيتقدمون الى
مـنــاقـصــات جـبــل لـبـنــان سيجدون
أنـفـسـهــم أم ــام م ــأزق إي ـجــاد مطمر
ل ـن ـف ــاي ــات ه ـ ــذه االقـ ـضـ ـي ــة ،فـكـيــف
ال ـحــال بــاسـتـقـبــال نـفــايــات بـيــروت
والضواحي؟
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــدر مـ ـت ــاب ــع مل ـس ــار
االجتماعات التي تعقدها اللجنة
امل ـك ـل ـفــة ب ـ ــدرس امل ـن ــاق ـص ــات ورف ــع
تـ ـق ــري ــر ب ـن ـت ــائ ـج ـه ــا ال ـ ـ ــى م ـج ـلــس
الـ ــوزراء ،فــإن اللجنة لــم تفتح بعد
املغلف الذي يضم االسعار املقدمة
م ــن ال ـع ــارض ــن ف ــي ان ـت ـظــار إت ـمــام
مناقصة بيروت التي تجري للمرة
الثالثة .وأكد مصدر وزاري رفيع أن
النتائج االولـيــة للمناقصات تبني
أن نجاحها سيقتصر على البقاع

وال ـش ـمــال ،وسـتـفـشــل فــي الـجـنــوب
وجبل لبنان وبـيــروت ،االمــر الــذي
سيعيد املـلــف ال ــى الـنـقـطــة الصفر
مجددًا.
ويــؤكــد املـصــدر أن اللجنة تحتاج
الــى عشرة أيــام أو أسبوعني ،بدءًا
مـ ــن يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة املـ ـقـ ـب ــل ،ل ــرف ــع
الـ ـتـ ـق ــري ــر ال ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء.
ويستند هذا التقدير الى سيناريو
يقول إن مناقصة بيروت ستنجح.
أم ـ ــا فـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم تـ ـق ــدم أي مــن
ال ـعــارضــن ال ــى مـنــاقـصــة ب ـيــروت،
ف ــإن الـلـجـنــة سـتــرفــع نـتــائــج بقية
املـنــاطــق ،مترافقة مــع توصية من
وزارة ال ـب ـي ـئــة ب ــإط ــاق مـنــاقـصــة
ج ــدي ــدة ل ـب ـي ــروت بــاالس ـت ـنــاد الــى
دف ـت ــر شـ ــروط ج ــدي ــد ع ـلــى أس ــاس
بـ ـن ــاء م ـع ـمــل ل ـتــول ـيــد ال ـط ــاق ــة مــن
النفايات ،وهذا الدفتر يفترض أنه
قـيــد اإلعـ ــداد مــن قـبــل االسـتـشــاري
الدنماركي «رامبول».
وبحسب املعلومات ،فإن املناقصة

ال ـج ــدي ــدة ت ـح ـتــاج الـ ــى م ــا ال يـقــل
عــن  ٦أشهر إلتمامها .أمــا مرحلة
توقيع العقد والتلزيم والتصميم
ً
وال ـت ـج ـه ـيــز وص ـ ــوال الـ ــى الـتـسـلــم
وال ـت ـش ـغ ـيــل ف ـت ـح ـتــاج الـ ــى خـمــس
سـ ـن ــوات ع ـلــى أقـ ــل ت ـق ــدي ــر ،إذا مــا
تــم االل ـت ــزام بــاملـعــايـيــر املـتـبـعــة في
ه ــذا ال ـنــوع مــن امل ـنــاق ـصــات ،علمًا
ب ــأن طـبـيـعــة دف ـت ــر الـ ـش ــروط ،ومــا
إذا كانت الدولة ستتولى االنشاء
والـتـجـهـيــز وم ــن ثــم تـسـلــم املعمل
الـ ـ ــى ش ــرك ــة ل ـل ـت ـش ـغ ـي ــل ،تـخـتـلــف
ت ـم ــام ــا ع ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ــذي
ي ــدع ــو ال ـش ــرك ــات الـ ــى االس ـت ـث ـمــار
ف ــي الـ ـبـ ـن ــاء وال ـت ـج ـه ـي ــز ،ألن ه ــذا
النوع من املناقصات من الصعب
أن يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـط ــب شـ ـ ــركـ ـ ــات دول ـ ـيـ ــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ب ـم ــاي ــن الـ ـ ـ ــدوالرات
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــد ي ـ ـعـ ــانـ ــي مـ ـ ــن اضـ ـ ـط ـ ــراب
سياسي حاد ،وجار لدولة تعيش
حــربــا أهـلـيــة مـنــذ س ـنــوات امـتــدت
مفاعيلها اليه.

