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مجتمع وإقتصاد
ّ
المفترض ان ُيقفل مطمر الناعمة في منتصف الليل ،التزاما بقرار مجلس الوزراء المتخذ منذ شهرين .ومن
تقرير من
ُ
ّ
المتوقع أن تفض العروض المالية لمناقصة مطمر الكوستابرافا اليوم ،فيما لم ُيعلن بعد إطالق مناقصة
حمود ،ولم ُي َّ
مطمر برج ّ
حدد مركز المعالجة والطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه .في هذا الوقت ،يبرز
ّ
النفايات في «المواقف» المؤقتة في برج حمود والكوستابرافا .األخير بدأ يشهد ظاهرة
تراكم
من
جدي
ف
تخو
ّ
ً
الطيور التي تمثل خطورة على سالمة المطار

إقفال الناعمة الليلة «الكوستابرافا» مطمرًا وحيدًا
هديل فرفور
اذا كانت النية صادقة ،فاليوم هو آخر
يوم يفتح فيه مطمر الناعمة بابه أمام
ّ
املحملة بالنفايات .تقول
الشاحنات
"سوكلني" إن شاحناتها لن تطأ عتبة
املـطـمــر غ ــدا ،وأن ـهــا "أن ـجــزت مهمتها
بنقل النفايات التي تراكمت على مدى
تسعة أشهر الى املطمر ،وفقا ملا نص
عليه قــرار مجلس الـ ــوزراء" ،على حد
تعبير املسؤولة اإلعالمية في الشركة
باسكال ّ
نصار.
تشير مـصــادر رئيس الحكومة تمام
سالم الى أن "األمور تجري وفق املسار
ّ
ال ــذي رس ـمــه ق ــرار الـحـكــومــة املـتـعــلــق
بمعالجة النفايات الصلبة في املرحلة
املــؤق ـتــة"ُ ،مـسـتـمـ ّـدة "تطميناتها" من
تـصــريــح وزي ــر ال ــزراع ــة أك ــرم شهيب،
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ال ـ ــذي ُي ــوح ــي أن
ال ـخ ـط ــة "س ــالـ ـك ــة" ،إال أن امل ـع ـط ـيــات
الحالية ال تــزال تطرح شكوكا ّ
جدية
ح ـ ـ ــول ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ت ـس ـت ـغــرقــه
امل ـبــاشــرة بــإنـشــاء املـطــامــر الصحية،
وبالتالي شكوكا حول امكانية تفادي
تداعيات تراكم النفايات في املوقفني
املــؤق ـتــن لـ ـ "ركـ ــن" ال ـن ـفــايــات ف ــي بــرج
ّ
حمود والكوستابرافا.
فــي اتـصــال مــع "األخ ـبــار" ،يقول وزيــر
الزراعة أكرم شهيب إن املطمر ُ
سيقفل
اليوم عند الساعة الثانية عشرة ليال،
ُ َ
ُمشيرا الى أنه سوف تعلن العروض
املالية ملناقصة مطمر الكوستابرافا،
الف ـتــا ال ــى أن إع ــان مـنــاقـصــة املطمر
الصحي في برج ّ
حمود سيجري في
ُ
األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،وعـ ــزا س ـبــب الـتــأخـيــر
ال ــى وج ــود أنــابـيــب الـنـفــط املــوجــودة
ف ــي امل ـط ـمــر ال ـت ــي اس ـت ـل ــزم وج ــوده ــا
تعديل خرائط تركيب كاسر األمــواج
والوحدة التابعة له.
حتى اليوم ،لم تعلن مناقصة املطمر
الـ ـصـ ـح ــي املـ ــؤقـ ــت فـ ــي بـ ـ ــرج ح ـ ّـم ــود،
كذلك لــم ُيـحـ ّـدد موقع مركز املعالجة
ـاءي ال ـشــوف
وال ـط ـمــر ال ـص ـحــي ل ـق ـضـ ّ
وعاليه ،فيما املقرر أن يفض مجلس
اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار الـ ـع ــروض املــال ـيــة
ملناقصة إنشاء مركز الطمر الصحي
املؤقت قرب مصب نهر الغدير (مطمر
الكوستابرافا) ،وفــق ما نقل عــدد من
الشركات ُامل ّ
قدمة لـ "األخبار".
ُ
هـنــاك ســت شــركــات مـشــاركــة فــي هذه
امل ـن ــاق ـص ــة وهـ ـ ــي :ائـ ـت ــاف مـجـمــوعــة
 ،hydromarش ــرك ــة
م ـ ـعـ ـ ّـوض ّإدة -
ّ
حورية للمقاوالت ،شركة حنا خوري

للمقاوالت ،إئـتــاف دنــش للمقاوالت
 شــركــة خ ــوري ل ـل ـم ـقــاوالت ،إئـتــافشركة  - Hiconشركة نقوال بورجيلي،
وشــركــة ج ـهــاد لـلـتـجــارة وامل ـق ــاوالت،
ف ـي ـم ــا ت ـغ ـي ــب ش ــرك ــة "س ــوكـ ـل ــن" عــن
املناقصة.
ّ
ـق املـتـحــدثــة بـ ُـاســم ســوكـلــن على
تـعــلـ ُ
عدم املشاركة في املناقصة بالقول" :لم
ّ
نتقدم الى مناقصة إنشاء مركز الطمر
الـ ـصـ ـح ــي املـ ــؤقـ ــت قـ ـ ــرب مـ ـص ــب نـهــر
ّ
ّ
الغدير ،ألن املناقصة تتطلب أن يكون
لـ ــدى ال ـش ــرك ــة خ ـب ــرة ف ــي اإلنـ ـش ــاءات
الـبـحــريــة" ،علما أن الشركة تستطيع
ُ
أن ت ـش ــارك ضـمــن ائ ـت ــاف ُمتعهدين
آخـ ــريـ ــن ي ـم ـل ـك ــون خـ ـب ــرة فـ ــي تـنـفـيــذ
م ـش ــاري ــع ح ـم ــاي ــة ب ـح ــري ــة .فـبـحـســب
الشروط التي أعلنها مجلس اإلنماء
واإلعمار فإنه في حال اإلئتالف يكفي
أن يستوفي أحد األطراف شرط "خبرة
املشاريع البحرية".
وبـحـســب مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار،
فإن التلزيم يجري بواسطة مناقصة
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة م ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــورة بـ ــامل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــديـ ــن
اللبنانيني ،ســواء كــانــوا منفردين أو
ضمن ائتالف ،وذلك باعتماد الشروط
التالية:
 أن ي ـكــون ال ـع ــارض مــؤهــا لتنفيذمشاريع في فئة األعمال املدنية بقيمة
تتجاوز عشرين مليون دوالر أميركي
على أن يكون لدى هذا العارض حجم
ّ
بمعدل  15مليون دوالر
أعمال سنوي
خالل السنوات الخمسة األخيرة.
 في حال اإلئتالف ،يكفي أن يستوفيأحد أطرافه الشرط ()1
ـراف
ـ
ط
أ
ـد
ـ
ح
أ
أو
 أن ي ـكــون ال ـع ــارضّ
اإلئـ ـت ــاف ف ــي ح ــال وجـ ـ ــوده ،ق ــد نــفــذ
خالل العشر سنوات األخيرة مشاريع
حـ ـم ــاي ــة بـ ـح ــري ــة ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ق ـي ـم ـت ـهــا
اإلجمالية العشرين مليون دوالر ،من
بينها مشروع واحد ال تقل قيمته عن
عشرة ماليني دوالر أميركي.
 أن ال يتجاوز عــدد أطــراف اإلئتالفالثالثة.
 فــي حــال اإلئـتــاف ،فــإن على أطــرافاإلئتالف مجتمعني إستيفاء الشروط
األخرى املطلوبة في ُملف التلزيم.
م ـص ــادر ال ـشــركــات امل ـش ــارك ــة قــالــت لـ
ّ
"األخبار" إن مجلس اإلنماء واإلعمار
أبـلـغـهــا أن ــه سـيـجــري فــض ال ـعــروض
املالية ،اليوم.
ُ
ت ـ ـ ـبـ ـ ــرر ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا فــي
امل ـن ــاق ـص ــة وامـ ـك ــانـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــوز بــأن ـهــا
ّ
تتمتع بالخبرة في مجال اإلنشاءات

ماليين األطنان من النفايات يجري تجميعها بطريقة غير آمنة (مروان طحطح)

البحرية ،يقول مدير احدى الشركات:
بأشغال بحرية منذ عام
"نحن نقوم ُ
 ،1987ك ــذل ــك نـ ـج ــري ص ـيــانــة ملعظم
امل ــراف ــئ امل ــوج ــودة فــي ل ـب ـنــان" ،فيما
ُيفاخر آخــر بعدد السناسل البحرية

ُ ّ
اليوم ستفض العروض
المالية لمناقصة
مطمر الكوستابرافا

ال ـت ــي أن ـشــأت ـهــا ش ــرك ـت ــه ،ول ـك ــن م ــاذا
ع ــن خ ـبــرة ه ــذه ال ـشــركــات ف ــي الطمر
الصحي والبيئي؟ جولة على املواقع
اإللـكـتــرونـيــة لغالبية ه ــذه الـشــركــات
ُ
ّ
ت ـن ـب ــئ ب ــأن ـه ــا ال ت ـت ـمــتــع ب ـخ ـب ــرة فــي
ّ
ُ
ه ــذا امل ـج ــال ،وه ــو مــا ي ـعــد "طبيعيا"
وبديهيا طاملا أن دفتر الشروط اكتفى
ب ـشــرط "خ ـبــرة اإلنـ ـش ــاءات الـبـحــريــة".
ّ
"األس ـ ــاس ه ــوي ال ـب ـحــر" ،ه ـكـ ُـذا يعلق
مــديــر فــي إح ــدى ال ـشــركــات امل ـشــاركــة
م ـخ ـتــزال "ه ـ ـ ّـم" الـسـلـطــة األوحـ ـ ــد :ردم
البحر.
وال ـ ـ ــى حـ ــن ُمـ ـب ــاش ــرة إن ـ ـشـ ــاء مـطـمــر
الكوستابرافا وإعالن مناقصة مطمر
بــرج حـ ّـمــود ،سيستمر نقل النفايات
"ال ـ ـجـ ــديـ ــدة" ال ـ ــى امل ــوق ـف ــن امل ــؤق ـت ــن.

ُيشير الخبير البيئي الدكتور ناجي
ق ــدي ــح ف ــي م ـقــالــه االخ ـي ــر حـ ــول أزم ــة
النفايات الى "ظاهرة" ّ
تجمع ّالطيور
فوق موقع الكوستابرافا ،محذرا من
"تـفــاقــم خـطــر ه ــذه الـظــاهــرة مــع تـقـ ّـدم
ُاألع ـ ـمـ ــال ف ــي هـ ــذا املـ ـك ـ ّـب ال ـع ـشــوائــي
امل ـ ّـم ــوه ف ــي ال ـكــوس ـتــابــرافــا ع ـلــى أمــن
وســامــة امل ـطــار"http://greenarea.( .
.)139677=me/?p
ي ـقــول رئ ـيــس م ـطــار رف ـيــق ال ـحــريــري
ال ــدول ــي امل ـه ـنــدس فـ ــادي ال ـح ـســن في
ات ـ ـصـ ــال مـ ــع "األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار" أن ـ ــه ال خـطــر
ّ
جديا جـ ّـراء تراكم النفايات في موقع
الـكــوسـتــابــرافــا" ،ذل ــك أن املــوقــع يبقى
أب ـعــد نـسـبـيــا م ــن امل ــوق ـ ُـع الـ ــذي كــانــت
ُ
ترمى النفايات فيه واملالصق لجدار

تقرير

أسئلة عن مصير هبات تعليم السوريين
فاتن الحاج
عندما سألنا وزير التربية الياس بو
صعب عن أسباب حصر صرف أموال
الـجـهــات املــانـحــة الـتــي تــدفــع لتعليم
الــاج ـئــن ال ـســوريــن بـحـلـقــة ضيقة،
ّ
اج ــاب إن «إدارة األم ـ ــوال مـحـصــورة
بوحدة خاصة في وزارة التربية كي
ال يسرقوها ،ومــن يــزر موقع الــوزارة
على اإلنترنت يستطع أن يعثر على
األرقــام واألسـمــاء بشأن نفقات العام
الدراسي  2014ـ  ،2015وكل قرش أين
صرفناه».
عـمــا بنصيحة ال ــوزي ــر ،زرن ــا املــوقــع

وح ــاولـ ـن ــا ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي امل ـع ـلــومــات
املنشورة عليه ،فعثرنا على «ألغام»
تحتاج إلى تفكيك.
العمل بمبدأ الشفافية يتطلب بداية
ذكـ ـ ــر املـ ــداخ ـ ـيـ ــل والـ ـنـ ـفـ ـق ــات وإج ـ ـ ــراء
قطع حساب وهــذا لــم يحصل .ثــم إن
املبالغ املــدفــوعــة لــارشــاد والتوجيه
واإلش ــراف الصحي مجهولة املصدر
ول ـ ـيـ ــس مـ ـع ــروف ــا م ـ ــا إذا كـ ــانـ ــت قــد
ُدفـعــت مــن ضمن  900ألــف ليرة التي
ت ـت ـقــاضــاهــا وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ع ــن كــل
تلميذ او من خارجها ،بما أن الوزارة
أدرج ـت ـهــا ضـمــن الـنـفـقــات املــدفــوعــة،
ّ
علما أن القرار / 1104م 2014/املتعلق

بــإجــراءات تنفيذ دوام ما بعد الظهر
واضـ ــح ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ف ـهــو يلحظ
أتـعــاب هــؤالء بـمــادة خاصة بهم هي
املادة  13من دون أن يحدد كلفة هذه
األتـ ـ ـع ـ ــاب ،وه ـ ــي ت ـن ــص ع ـل ــى اآلت ـ ــي:
«ي ـك ـل ــف ج ـه ــاز اإلرشـ ـ ـ ــاد وال ـتــوج ـيــه
فــي املديرية العامة للتربية الدخول
إلــى امل ــدارس املعتمدة ل ــدوام مــا بعد
الظهر بهدف متابعة أعمال التدريس
وأصوله وتقرير املسابقات املدرسية
وغيرها من األمور التربوية ،على أن
يـخـصــص ل ـهــم م ــن ال ـج ـهــات املــانـحــة
امل ـب ـلــغ الـ ــذي يـغـطــي بـ ــدالت أتـعــابـهــم
عن هذه األعباء ،وتتولى وحدة إدارة

وم ـت ــاب ـع ــة ت ـن ـف ـيــذ ب ــرن ــام ــج الـتـعـلـيــم
ال ـش ــام ــل تـنـسـيــق هـ ــذا األم ـ ــر م ــع من
يلزم» .يعني ذلك أنها تدفع من خارج
ال ـ ــ 900أل ــف ،لـكــن مــن أي ــن دفـعــت وقــد
بلغت قيمتها  844مليونا و 848ألف
ليرة لبنانية؟
ّ
ك ــذل ــك ف ـ ـ ــإن ال ـت ــدق ـي ــق فـ ــي ال ـ ـجـ ــداول
املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـم ـس ـت ـح ـق ــات صـ ـن ــادي ــق
املـ ـ ــدارس وص ـنــادي ــق م ـجــالــس األه ــل
قبل الظهر يقود إلى تساؤالت كثيرة:
مل ـ ــاذا عـ ــدد ص ـن ــادي ــق امل ـ ـ ــدارس يبلغ
 207في محافظة النبطية ،فيما عدد
صناديق األهــل في املحافظة نفسها
يـطــاول  115مــدرســة؟ م ــاذا عــن ورود

أسماء صناديق مدارس في محافظة
الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة مل ـ ـ ـ ـ ــدارس غـ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة
ف ــي ه ــذه امل ـحــاف ـظــة ،ب ــل ج ــرى أيـضــا
ت ـك ــراره ــا ف ــي امل ـح ــاف ـظــات ال ـت ــي تقع
فيها هذه املــدارس؟ هل يعني ذلك ّأن
كلفتها حسبت مرتني وال سيما أنه
لم يذكر مجموع املبالغ املدفوعة في
ه ــذا امل ـج ــال؟ مـ ــاذا ع ــن ت ـك ــرار أسـمــاء
ص ـنــاديــق م ـجــالــس أه ــل ث ــاث م ــرات
فــي محافظة النبطية نفسها؟ وهــل
حسبت أيضًا ثــاث مــرات؟ وبالتالي
فـ ـ ـ ــإن حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـت ـ ـك ـ ــرار فـ ـ ــي ه ــذي ــن
الجدولني فقط يظهر أن هناك مليارا
و 58مليونا و 880ألــف ليرة لبنانية

