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مجتمع وإقتصاد

تقرير
هل سيبدأ تنفيذ خطة النفايات؟ السؤال يــؤرق الجميع .بقبول نفايات المركز .في الوقت الذي بقيت فيه مجموعات
القوى السياسية المنقسمة مــررت الخطة في مجلس الحراك الشعبي ترفض خيار الطمر ّ
معبرة عن وقوفها الى
الوزراء ،لكنها عاجزة حتى اللحظة عن اقناع سكان االطراف جانب السكان المعترضين ،وفيما عمل تيار المستقبل على

خطة شهيب :المواقع تخضع للتــ
بسام القنطار
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ق ــراب ــة ش ـه ــر ع ـل ــى اق ـ ــرار
مجلس الوزراء للخطة التي اقترحتها
ل ـج ـن ــة مـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ــر
الزراعة اكرم شهيب ،يتوقع ان تسلك
هذه الخطة طريقها الى التنفيذ ،لكن
بعد ادخ ــال تـعــديــات على مرحلتها
االنتقالية .مخطئ مــن يظن ان قبول
ن ـ ــواب وب ـل ــدي ــات واه ــال ــي ع ـك ــار نقل
النفايات الى مكب سرار بعد تحويله
الى مطمر نابع من اقتناعهم بجدوى
هذا الخيار من الناحية البيئية .قسم
راجـ ــح م ــن ال ـع ـكــاريــن اع ـل ــن صــراحــة
انـ ـ ــه م ـس ـت ـع ــد ل ـت ـح ـم ــل نـ ـق ــل ن ـف ــاي ــات
العاصمة بيروت حصرًا ،وعندما وقع
الـخـيــار عـلــى نقطة املـصـنــع الـجــرديــة
والقريبة من الحدود السورية ،اختلط
االعـ ـ ـت ـ ــراض ال ـش ـع ـبــي م ــع حـســاسـيــة
الهيدروجولوجية،
املوقع من الناحية
ُ
لكن االشــارات السياسية التي أعلنت
في أزهر البقاع اول من امس ،وصلت
ال ـ ــى م ــن ي ـع ـن ـي ـهــم االمـ ـ ـ ــر .ل ــم ي ـتــرجــم
تـيــار املستقبل مــوافـقـتــه عـلــى «خطة
شهيب» داخل مجلس الوزراء وضمن
كتلته الـنـيــابـيــة ال ــى مــوافـقــة شعبية
وب ـلــديــة ف ــي ق ـض ــاءي زح ـلــة والـبـقــاع
ال ـغــربــي ،وت ـحــدي ـدًا فــي مـجــدل عنجر
خــزانــه االنـتـخــابــي .رمـيــت الـكــرة على

ن ـح ــو واضـ ـ ــح ف ــي م ـل ـعــب ح ـ ــزب ال ـلــه
ّ
وحركة أمل ،اللذين سيتحتم عليهما
املساهمة في الحل من خــال املوافقة
على اقـتــراح انـشــاء مطمر فــي منطقة
يمكنهما ان يـمــررا حــا فيها .قائمة
املواقع املدروسة من الناحية البيئية
التي تقع ضمن هذا التصنيف ،ثالثة،
وم ـت ـن ــوع ــة بـ ــن الـ ـبـ ـق ــاع والـ ـجـ ـن ــوب،
فيما يبقى العامل االمني -العسكري
م ــا يـجـعــل م ــن ه ــذه امل ــواق ــع مــوضــوع
تساؤل ودرس.
وبالعودة الى املقترحات التي ادرجت
ف ــي ال ـخ ـطــة يـتـبــن ان ـه ــا تـنـقـســم الــى
مــرحـلـتــن ،االول ــى انـتـقــالـيــة للخروج
مــن األزم ــة ،ومرحلة مستدامة ،اجمع
األفــرقــاء على جــدواهــا ،وجــرى تقدير
ال ـف ـت ــرة ال ـق ـص ــوى الن ـت ـظــام ـهــا ب ـ ـ ١٨
ش ـ ـه ـ ـرًا .خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة اوصـ ــت
الـلـجـنــة بـطـمــر ال ـن ـفــايــات ف ــي سـ ــرار -
عكار ،املصنع  -البقاع ،وبــرج حمود
– امل ـ ــن ،وب ـن ـقــل ال ـن ـف ــاي ــات امل ـتــراك ـمــة
ف ــي الـ ـش ــوارع بــال ـتــزامــن م ــع ب ــدء نقل
الـنـفــايــات املنتجة يــومـيــا ،ال ــى مطمر
الـنــاعـمــة -عــن دراف ـي ــل ،لـفـتــرة سبعة
ايــام ،ليغلق بعدها هذا املطمر وتبدأ
اعمال التاهيل والتتريب والتخضير.
انجزت جميع الترتيبات لبدء تنفيذ
بـ ـن ــد «االيـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـبـ ـع ــة» ف ـ ــي م ـط ـمــر
ال ـنــاع ـمــة – ع ــن دراف ـ ـيـ ــل ،بــاسـتـثـنــاء

اعتراض مبدئي من حملة اقفال مطمر
الـنــاعـمــة ،الـتــي اعلنت انـهــا لــن توافق
ع ـلــى ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،لـكـنـهــا ل ــم تثبت
ميدانيًا انها قادرة على اعادة تظهير
هـ ــذا االع ـ ـتـ ــراض ش ـع ـب ـيــا ب ـع ــد اع ــان
الـقــوى السياسية (جنبالط ،ارســان،
وهاب) والبلديات واملخاتير وعدد من
الـجـمـعـيــات االهـلـيــة الـقـبــول املـشــروط
بقرار نقل النفايات الى املطمر.
ويبدو واضحا ان قبول أهالي عكار
لخيار تحويل مكب ســرار الــى مطمر
ص ـح ــي ون ـق ــل  ١٥٠٠ط ــن ي ــوم ـي ــا مــن

لم يترجم تيار المستقبل
موافقته على «خطة شهيب»
في موقع المصنع
ن ـف ــاي ــات ب ـي ــروت وج ـب ــل ل ـب ـنــان ال ـيــه،
ي ـتــرنــح ب ــن م ــواف ــق ،ومـ ـف ــاوض قبل
املوافقة ومعارض مبدئي.
وكان الفتًا أمس مشاركة النائب خالد
الظاهر في اعتصام في ساحة حلبا،
مـهـ ّـددًا بأنه «لــن تمر شاحنة نفايات
وداعيًا
إلــى عكار إال على أجسادنا»،
ّ
وزير الداخلية نهاد املشنوق إلى «كف
يده عن عكار ألنها ترفض اإلهانة».
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» أن الـ ـض ــاه ــر
س ـي ـل ـت ـقــي الـ ـي ــوم ب ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة

تقرير

 18شهرًا مطامر االسترداد من خالل التدوير والتسبيخ لن يتجاوز  ٢٠في المئة
رك ـ ـ ــزت ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـب ـي ـئ ـي ــة خ ــال
نـ ـق ــده ــا ل ـل ـخ ـط ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ع ـلــى
مجموعة من البنود التقنية ،ابرزها
م ـس ــأل ــة ت ـك ــري ــس الـ ـف ــرز م ــن امل ـص ــدر
خ ــال املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ،مــا يعني
امـ ـك ــانـ ـي ــة اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد  ٩٠ب ــاملـ ـئ ــة مــن
ال ـن ـف ــاي ــات ،وخ ــرج ــت بــاسـتـنـتــاجــات
م ـف ــرط ــة فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاؤل ب ـ ــان امل ــرح ـل ــة
االن ـت ـقــال ـيــة ال ت ـح ـتــاج الـ ــى م ـطــامــر.
ان ت ـكــريــس م ـبــدا ال ـف ــرز م ــن امل ـصــدر
ضمن املرحلة االنتقالية هــو حاجة
وط ـن ـي ــة وضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـق ـن ـيــة ل ـض ـمــان
اسـ ـت ــرداد اك ـب ــر نـسـبــة م ــن الـنـفــايــات
بـ ــدل ط ـم ــره ــا .ول ــذل ــك اوص ـ ــت لجنة
ال ـخ ـب ــراء بــالـتـعـمـيــم ع ـلــى الـبـلــديــات

لن تحقق المرحلة االنتقالية
نسبة فرز من المصدر اعلى
من  ١٠في المئة
ضـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـبـ ــدء ب ــاعـ ـم ــال ال ـ ـفـ ــرز مــن
املصدر بالتزامن مع انطالق املرحلة
االنتقالية ،وتثبيت اعمال الفرز من
املـ ـص ــدر وت ـص ــوي ـب ــه وت ــرشـ ـي ــده فــي
نطاق البلديات التي اتخذت مبادرات
طــوعـيــة واح ـيــانــا ارتـجــالـيــة فــي هــذا
الشأن ،لكن النقاشات التقنية افضت
الـ ـ ــى ان اق ـ ـصـ ــى درج ـ ـ ـ ــات االنـ ـتـ ـظ ــام
باعمال الفرز من املصدر لن تؤدي في
املرحلة االنتقالية الى تحقيق نسبة
فــرز مــن املـصــدر اعـلــى مــن  ١٠باملئة،
وب ـن ــاء عـلـيــه ف ــان ارت ـك ــاز مـقـتــرحــات
الجمعيات البيئية على معادلة تقول
ان اعـمــال الـفــرز مــن املـصــدر ستحقق
نسب تتجاوز  ٩٠باملئة فــي املرحلة

االن ـت ـق ــال ـي ــة ،ي ـف ــوق ت ــوق ـع ــات جميع
ّ
املحليني والدوليني ،وابرزهم
الخبراء
االسـتـشــاري االملــانــي «فتشنر» الــذي
ت ـح ـف ــظ اثـ ـ ـن ـ ــاء دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه ل ـل ـع ــروض
املقدمة خالل املناقصات التي الغيت
قبل شهر ،على قدرة املتعهدين على
ال ــوص ــول ال ــى نسبة اس ـت ــرداد تصل
الى  ٧٥باملئة خالل السنوات املقبلة،
وال ـت ــي ت ـضــاهــي م ــا جـ ــرى الـتــوصــل
اليه في اقتصادات صناعية متقدمة
باالستناد الــى التقرير الـصــادر عن
الوكالة البيئية االوروبية عام .٢٠١٣
احـتـســاب كمية امل ــواد القابلة العــادة
التدوير التي يمكن اسـتــردادهــا يبدأ
مع الشركات التي تجمع النفايات من

مصدرها (م ــدارس ،مكاتب ،شركات،
م ـصــانــع ،م ـن ــازل) ،اض ــاف ــة ال ــى ال ــدور
الـ ـ ــذي ي ــؤدي ــه ال ـج ـم ــاع ــون م ــن خ ــال
جمع وانـتـشــال امل ــواد القابلة العــادة
التدوير من الحاويات .وتقدر النسبة
االج ـم ــال ـي ــة ل ـل ـم ــواد ال ـق ــاب ـل ــة الع ـ ــادة
التدوير التي ينتشلها الجماعون قبل
وصول الشركات املكلفة اعمال الجمع
بحوالي  ٥باملئة في املرحلة الحالية،
واذا اضفنا هــذه النسبة الــى النسبة
املتأتية عن اعمال الفرز املركزي يمكن
الوصول الى ما نسبته  ١٥باملئة من
استرداد املواد القابلة العادة التدوير
في املرحلة االنتقالية.
مـ ــاذا ع ــن تـسـبـيــخ امل ـ ــواد الـعـضــويــة؟

ان نـ ـج ــاح اع ـ ـمـ ــال ال ـت ـس ـب ـي ــخ يـحـتــم
اقـتـصــار املـ ــواد االول ـي ــة عـلــى نـفــايــات
عـضــويــة خ ـضــراء م ـفــرزة مــن املـصــدر
وذل ـ ــك ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى درج ـ ــة سـبــاخ
(أ) ص ــال ـح ــة ل ــاس ـت ـخ ــدام الـ ــزراعـ ــي،
وه ــو م ــا ج ــرت الـتــوصـيــة بـشــانــه في
املرحلة االنتقالية ،وامكانية تطبيقه
واردة م ــن خ ــال ال ـج ـمــع م ــن امل ـصــدر
للكميات الناتجة عن اسواق الخضر،
التي يمكن نقلها الى معمل التخمير
ال ــاه ــوائ ــي ف ــي ص ـي ــدا ،وه ــي خـطــوة
ال تــزال تربط بقبول الشركة املشغلة
تنفيذ هذه العملية مجانًا مقابل طمر
امل ــرف ــوضــات الـنــاتـجــة م ــن املـعـمــل في
مطامر صحية ،كما قدم احد اصحاب

موقع المصنع :مناظرة هيدرولوجية لم تستكمل
لــم يـكــن اهــالــي مـجــدل عنجر يـنـتـظــرون عــرضــا تقنيًا
حول مصادر املياه الجوفية التي تغذي ينابيع املنطقة،
واالثــر املحتمل لخيار انشاء مطمر للنفايات على هذه
امل ـص ــادر .رئـيــس بـلــديــة ســامــي الـعـجـمــي ،نـعــى املطمر
الحدودي سلفًا «ملطمر الصحي ذهب خالص ،لكن نحن
عندنا املاس تحت االرض» .استمع نواب املنطقة الى هذا
التصريح وسط صمت مطبق ،اما مفتي البقاع الشيخ
خليل امليس فعمل جاهدًا على احتواء مداخالت نارية
رافضة للتحاور مع اللجنة الفنية التي كلفت االنتقال الى
مجدل عنجر لعرض املشروع ،لذلك لم يكن ازهر البقاع
املكان االفضل لفتح جلسة نقاش علمية ،وعرض نتائج
املسح الــذي اجــراه مكتب رفيق الخوري وشركاه ،الذي
بــن أن املــوقــع املقترح النـشــاء املطمر يقع على الطبقة

الوسطى ،وهــي الطبقة التي يسمونها  c4bوهــي طبقة
مــارلـيــة كتيمة ،ال عــاقــة لها بــاالنـتـقــال الـجــوفــي بينها
وبــن الطبقات الكلسية الـتــي تـغــذي شمسني وعنجر،
وهذا واضح بالخرائط واملقطع الجيولوجي» .في املقابل
قــدم الخبير الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي الذي
كلفه االهــالــي املـعـتــرضــون مــداخـلــة ش ــرح فيها وجهة
نـظــره الــرافـضــة القــامــة اي ســد او مطمر فــي السلسلة
الـشــرقـيــة ،ليخلص ال ــى ان املنطقة بمجملها «مـخــازن
جــوفـيــة كــارسـتـيــة غـيــر مــانـعــة لـلـنـفــاذ» .كــانــت مداخلة
الزعاطيطي اشارة كافية للمعترضني لتعطيل اي نقاش،
كما رفضت توصية بعقد جلسة يشارك فيها عدد أكبر
من الخبراء املختصني في قضايا املياه لحسم الجدل
بشأن املوقع املقترح.

االراضي في ّ
عميق اقتراحًا الستخدام
هذه املواد العضوية الغراض زراعية،
وال ي ــزال ه ــذا ال ـعــرض مــوضــع درس.
اما في ما يتعلق بمعمل الكورال ،فان
التقييم الحالي لواقع املعمل واكالفه
الباهظة وغير املجدية حتم التوصية
بوقفه عن العمل الى حني تاهيله.
وفــي مطلق االح ــوال تجاهل منتقدو
ال ـخ ـطــة ال ـح ـكــوم ـيــة االشـ ـ ـ ــارة الـ ــى ان
السبب الرئيسي النتاج سباخ سيئ
ال ـن ــوع ـي ــة ي ـن ـتــج م ــن اخـ ـت ــاط امل ـ ــواد
العضوية الخضراء مع مواد عضوية
اخـ ــرى ت ـح ـتــاج ال ــى ان ـ ــواع اخـ ــرى من
املعالجة (تحويلها الــى وقــود بديل)
وه ــو مــا يحتم بـنــاء مـصــانــع جــديــدة
ي ـف ـتــرض ان ي ـج ــري اس ـت ـث ـمــارهــا من
ق ـبــل ال ـب ـل ــدي ــات ،وم ــن ض ـمــن املـنـطـقــة
ال ـخــدمــات ـيــة ال ـت ــي س ـي ـجــري االت ـف ــاق
عليها ،وهو ما سيتضح في غضون
اربعة اشهر من بدء تنفيذ الخطة.
وف ــي املـحـ ّـصـلــة ف ــإن ال ـق ــول إن اعـمــال
ال ـف ــرز االولـ ــي م ــن امل ـص ــدر وال ـثــانــوي
ف ــي م ـع ــام ــل الـ ـف ــرز ال ـق ــائ ـم ــة ومـ ــن ثــم
اعمال التسبيخ يمكن ان تؤدي ضمن
امل ــرحـ ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة ال ـ ــى ال ـت ـخ ـلــص
النهائي من النفايات خــارج املطامر،
هـ ــو ك ـ ــام غ ـي ــر م ـث ـب ــت مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ال ـت ـق ـن ـي ــة ،الن ن ـس ـبــة االس ـ ـت ـ ــرداد لــن
تـتـجــاوز فــي مطلق االح ــوال فــي هــذه
املرحلة  ٢٠باملئة ،وبقدر التعجيل في
بناء معامل معالجة جــديــدة ومراكز
تسبيخ للنفايات العضوية الخضراء
ضمن املـنــاطــق الخدماتية الـجــديــدة،
بقدر انتفاء الحاجة الى طمر كميات
كبيرة.
ب .ق.

