7

األربعاء  18كانون الثاني  2017العدد 3082

مجتمع وإقتصاد
تقرير

نفايات إقليم الخروب :اتفاق على إقامة معمل فرز في بلدة جون

ُ
فيما تثار مسألة إقامة
مطمر في سبلين كبديل
من مطمر الكوستا برافا،
تمكنت بلديات إقليم
الخروب ،أخيرًا ،من التوصل
إلى اتفاق يقضي بإقامة
معمل فرز ومعالجة
لنفايات اتحاد بلديات إقليم
الخروب الشمالي والجنوبي
في منطقة جون .هذا
االتفاق يأتي بعد خالف
دام نحو سنة ونصف سنة
وساهم في استمرار أزمة
النفايات في المنطقة ،التي
ُ
استثنيت من خطة النفايات
الحكومية
ّ
محمد الجنون

بعد ُم ّ
ضي أكثر من سنة ونصف سنة
على أزمة تصريف نفاياتها ،توصلت
ب ـ ـلـ ــديـ ــات إقـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ّـروب ،أخ ـ ـي ـ ـرًا،
ال ــى االتـ ـف ــاق ع ـلــى إن ـش ــاء مـعـمــل فــرز
ومعالجة ،على صعيد اتحاد بلديات
إق ـل ـيــم ال ـخ ــروب ال ـش ـمــالــي بــالـتـعــاون

مـ ــع إق ـل ـي ــم ال ـ ـخـ ــروب ال ـج ـن ــوب ــي ،فــي
م ـن ـط ـق ــة ج ـ ـ ـ ــون .وبـ ـحـ ـس ــب ع ـ ـ ــدد مــن
رؤساء بلديات املنطقةُ ،
سيقام املعمل
ضمن نطاق منطقة صناعية يجري
ُ
صبح املعمل
التحضير لها ،على أن ي ُ
جاهزًا خالل األشهر الستة املقبلة.
ي ـق ــول رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات إقـلـيــم
الـ ـ ـخ ـ ــروب ال ـش ـم ــال ــي زي ـ ـ ــاد ال ـح ـ ّـج ــار
ُ
َّ
لـ ـ ـ ــ"األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار" إن "امل ـ ـع ـ ـمـ ــل سـ ـيـ ـك ــون
َ
تصدر
بمواصفات حديثةٍ ج ـدًا ،ولــن
ُ ٍ
َّ
ـات ،وسيخضع العمل
عنه أي ــة مـلــوثـ ٍ
البلديات".
فيه لرقابة اتحاد
ُ
خـ ـط ــوات هـ ــذا ال ـح ــل امل ــر ُت ـق ــب ج ــاءت
ع ـقــب اتـ ـص ــاالت ُم ـك ـث ـفــة أج ــري ــت بني

البلديات خــال األيــام املاضية ،وذلك
بعدما طرحت األسبوع املاضي ،خالل
اج ـت ـمــاع ُع ـقــد ب ــن رؤس ـ ــاء الـبـلــديــات
ووزيـ ــر الـبـيـئــة ط ــارق الـخـطـيــب .ومــن
ُ
س ـت ـك ـمــل االج ـت ـم ــاع ــات
امل ـت ــوق ــع أن ت ـ ُ
خالل اليومني املقبلني إلقرار املشروع
وإعالنه.
أه ـم ـيــة هـ ــذا ال ـت ــواف ــق أنـ ــه ي ــأت ــي بعد
مـ ـع ــان ــاة اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـرت ألكـ ـث ــر مـ ــن سـنــة
ون ـ ـصـ ــف سـ ـن ــة م ـ ــع أزم ـ ـ ـ ــة ت ـص ــري ــف
ُ
ال ـن ـف ــاي ــات ،وذل ـ ــك ب ـعــدمــا اســتـثـنـيــت
بلدات وقرى قضاءي الشوف وعاليه
م ــن خـطــة ال ـن ـفــايــات الـحـكــومـيــة الـتــي
ن ـ ـ ّـص ـ ــت ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء مـ ـطـ ـم ــر ث ــال ــث
للمنطقة ُ"ي ّ
حدد موقعه الحقًا" .طوال
ّ
هــذه الـفـتــرة ،لــم يتمكن وزي ــر الــزراعــة
ّ
شهيب ،من إقناع أهالي
السابق ،أكرم
ّ
امل ـن ـط ـقــة بــال ـتــوصــل الـ ــى حـ ــل مــوحــد

ُ
ح ـ ــول امل ــوق ــع املـ ــزمـ ــع إنـ ـش ــاء املـطـمــر
ّ
عليه .هــذا األمــر ،أدى الــى أزمــة فعلية
ساهمت فــي انتشار عـشــرات املكبات
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة وإل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــرق ال ـ ـ ــدوري
وغ ـي ــره م ــن امل ـم ــارس ــات ال ـع ـشــوائ ـيــة.
وقـ ــد س ــاه ــم الـ ـخ ــاف ب ـ ُـن ال ـب ـلــديــات
حول موقع معمل الفرز املزمع إنشاؤه
للمنطقة فــي اسـتـمــرار األزم ــة أيـضــا،
بـعــدمــا ك ــان ي ـجــري الــربــط بــن إقــامــة
املعمل وإنـشــاء مطمر مالصق لــه من
أجل طمر العوادم املتأتية عنه.

االهالي ُي ّ
جددون
رفضهم إقامة
مطمر في سبلين

ماذا عن مطمر سبلني؟ في خالل أحد
االجـتـمــاعــات الـســابـقــة مــع فاعليات
املنطقة ،اقترح النائب عالء الدين ترو
(كتلة الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي)
إقـ ـ ــامـ ـ ــة مـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــرز فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
س ـب ـلــن ع ـل ــى عـ ـق ــار ي ـم ـل ـكــه ال ـنــائــب
ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط (األرض م ـع ــروف ــة
ّ
ِّ
وتحولت بعد
بمكب اإلدارة املدنية،
األزمـ ــة ال ــى مـكــب عـشــوائــي لنفايات

س ـب ـل ــن) .ح ـي ـن ـهــا ،رف ـض ــت ب ـلــديــات
ب ــرج ــا وج ـ ـ ــدرا وب ـع ــاص ـي ــر وال ـج ـ ّـي ــة
ه ــذا االقـ ـت ــراح ،نـتـيـجــة تـخــوفـهــا من
إقامة مطمر مالصق للمعمل .يعود
الحديث حاليًا ،على لسان عــدد من
ال ـنــاش ـطــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ع ــن إن ـشــاء
ً
مـطـمــر ف ــي سـبـلــن ي ـكــون ب ــدي ــا من
مطمر الكوستا برافا في حال إقفاله.
وذلـ ــك ب ـعــدمــا أثـ ــار ال ــوزي ــر الـســابــق
وئام وهاب مسألة "استغالل" رئيس
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي النائب
ول ـيــد جـنـبــاط مـســألــة إق ـفــال مطمر
ال ـك ــوس ـت ــا بـ ــرافـ ــا لـ ـط ــرح م ـط ـمــر فــي
ُ
سبلني ،عبر مشروع متكامل تديره
شركة ّ
تدر لجنبالط أرباحًا كبيرة.
وبهذا الخصوص ،لبلديات اإلقليم
م ـ ــوق ـ ــف واحـ ـ ـ ـ ــد وواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح" :ال ألي
مطمر فــي منطقتنا" .يـجـ ِّـدد رؤســاء
ٍ
ٍّ
البلديات موقفهم الــرافــض ألي حل
ألزمة النفايات "على حسابهم" .يقول
رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ب ــرج ــا ن ـش ــأت حـمـيــة
َّ
ل ـ ــ"األخ ـ ـبـ ــار" إن "الـ ــرفـ ــض ق ــائ ــم ول ــن
َ
ِّ
نسمح ِّ
مشروع
ألي أحـ ٍـد بتمرير أي
ٍ
خبيث ،فــي منطقتنا" .مــوقــف برجا
ٍ
ّ
يدعمه موقف الجية ،إذ أكــد رئيس
َّ
بلديتها جورج القزي أن "كل مشروع
ُّ
يضر بمنطقتنا ّلن نقبل به،
خبيث
ولـيـبـعــدوا سـمــومـهــم عــنــا ،ويكفينا
سموم معامل الكهرباء والكسارات
ومعمل سبلني وغيرها من مصادر
الـ ـتـ ـل ــوث" .م ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول وك ـيــل
داخلية اإلقليم فــي الـحــزب التقدمي

االشـتــراكــي سليم السيد لــ"األخـبــار"
ّ
إن "ما ُيقال هو بروباغندا سياسية،
والـكــام عــن إقــامــة مطمر فــي سبلني
لـ ـي ــس واردًا نـ ـه ــائـ ـي ــا ،وه ـ ـ ــذا األمـ ــر
ّ
مـحـســوم" ،مــؤكـدًا أن "الـحــل لنفايات
اإلق ـل ـي ــم ب ــدأ ي ــأخ ــذ م ـس ــاره ال ـج ــدي،
ونأمل بالوصول إليه".

(مروان
طحطح)

تقرير

ّ
 610ماليين دوالر تكلفة التغير المناخي في لبنان
نحو 610ماليين دوالر أميركي هي القيمة التقديرية للتكلفة
االقتصادية الناجمة عن ّ
تغير المناخ بحلول عام  ،2020بحسب
ُ ّ
تقرير لبنان عن غازات الدفيئة الوطنية ،المعد من قبل فريق  %90من انبعاثات
إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة ،وبدعم من برنامج األمم غاز الميثان
المتحدة اإلنمائي،
وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ( .)GEFمصدرها النفايات
ّ
وفق التقرير ،ستتحمل األسر اللبنانية ،بعد ثالثة أعوام ،تكلفة
سنوية قدرها  1500دوالر أميركي لكل أسرة
هديل فرفور
ي ـ ـعـ ــرض تـ ـق ــري ــر لـ ـبـ ـن ــان ع ـ ــن غ ـ ـ ــازات
الدفيئة جملة مــن التداعيات واآلثــار
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة والـ ـبـ ـنـ ـي ــوي ــة
واالقتصادية التي ُ
سيخلفها التغير
ّ
املناخي في لبنان؛ ولعل األثر األبرز،
الذي ُيشير اليه هذا التقرير ،هو زيادة
عدد الوفيات بني عامي  2010و2030
بـمــا ي ـت ــراوح بــن  2483و 5254حالة
وفاة .سبب الوفيات ،وفق التقرير ،هو
الزيادات في درجات الحرارة!
خـ ــال  18ع ــام ــا ،زادت ن ـس ـبــة زيـ ــادة
ان ـب ـعــاثــات الـ ـغ ــازات الــدف ـي ـئــة ُبنسبة
 .%89قطاع إنتاج الطاقة هو املساهم
االول ف ــي ان ـب ـع ــاث ــات ه ـ ــذه الـ ـغ ــازات
الدفيئة ،إذ يستأثر بنسبة  %53منها،
مــا يعكس اعتماد لبنان الكبير على
املنتجات النفطية املـسـتــوردة لتلبية
م ـت ـط ـل ـبــات ال ـط ــاق ــة والـ ـنـ ـق ــل .بـحـســب
التقرير ،يستهلك قطاع النقل أكثر من
 %40من النفط املستورد ،ويتسبب في
 %23مــن انبعاثات ال ـغــازات الدفيئة،
ك ــذل ــك ف ــإن ــه امل ـص ــدر الــرئ ـيــس لـتـلــوث
وي ّ
الـهــواء في املناطق الحضريةُ .
بي
التقرير أن استبدال املركبات القديمة
وغ ـيــر ال ـف ـعــالــة ،تــدري ـج ـيــا ،بـمــركـبــات
كفوءة لناحية استهالك الوقود يمكن
ّ
أن ُيقلل من االنبعاثات بنسبة تصل
الى  %19بحلول عام  .2040لذلك يأتي
قطاع النقل كثاني قطاع يسبب زيادة
نسبة االنبعاثات ( ،)%23ليحل بعده
قطاع النفايات ( )%10.7والعمليات

الصناعية (.)%9.7
ُي ـعـ ّـد ثــانــي أوكـسـيــد ال ـكــاربــون الـغــاز
ّ
املنبعث الــرئـيــس ،إذ شــكــل  %85من
االنبعاثات عام  ،2012وكان مصدره
األساسي إنتاج الطاقة والنقل ،فيما
ّ
ُيشكل قطاع النفايات املصدر الرئيس
الن ـب ـع ــاث ــات امل ـي ـث ــان ( ،)%90بينما
قـطــاع الــزراعــة هــو املـصــدر الرئيسي

ألوكسيد النيتروس (.)%66
إذا استمرت االتجاهات الحالية في
انبعاث الغازات الدفيئة على حالها،
ف ـس ـت ـفــرض ال ـت ـغ ـي ــرات امل ـتــوق ـعــة في
املناخ على األرجح تكاليف اقتصادية
على لبنان ،سواء بشكل مباشر عبر
ارت ـفــاع درج ــات ال ـحــرارة والـتـغـيــرات
في هطل االمطار واألحــداث املناخية

ّ
ستتحمل الدولة التكلفة االجمالية المقدرة من األضرار المباشرة (مروان طحطح)

ّ
تحد
املتطرفة ،مثل العواصف التي
من اإلنتاجية الزراعية ،وتؤثر سلبًا
عـلــى صـحــة االنـ ـس ــان ،وتـتـسـ ّـبــب في
ال ـف ـيــاضــانــات وت ـت ـسـ ّـبــب ف ــي أض ــرار
م ـمــاث ـلــة ف ــي ق ـط ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
االقتصاد واملجتمع في لبنان ،حيث
ُيـ ـق ـ ّـدر ال ـت ـقــريــر ك ـل ـفــة هـ ــذه األض ـ ــرار
املباشرة بحوالى  320مليون دوالر
أم ـيــركــي ف ــي ع ــام  2020و 23مليون
و 200أل ــف دوالر ف ــي ع ــام  ،2080أو
بشكل غير مباشر مــن خــال أضــرار
ُي ّ
سببها ّ
تغير املناخ في لبنان ،عبر
إبـطــاء النمو االقـتـصــادي فــي البالد.
ّ
سيقل ّ
نمو الناتج املحلي االجمالي
ال ـل ـب ـنــانــي بـنـسـبــة  %3ب ـح ـلــول عــام
 2020و %14ف ــي ع ــام  2040و%32
ف ــي ع ــام  .2080ه ــذا ال ـنــاتــج املـحـلــي
اإلج ـم ــال ــي ال ـض ــائ ــع ُي ـش ـكــل الـتـكـلـفــة
الـحـقـيـقـيــة ُ
وي ـخ ـف ــض م ــن الــرفــاه ـيــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ــأسـ ــر وال ـ ـشـ ــركـ ــات
والحكومة في لبنان.
ّ
ستتحمل
ُيشير التقرير الى أن الدولة
التكلفة االجمالية املقدرة من األضرار
املـبــاشــرة والـنــاتــج املحلي االجمالي
الـضــائــع ،بتكلفة  610مــايــن دوالر
ّ
ستتحمل األسر
في عام  ،2020كذلك
ب ــذل ــك ت ـك ـل ـفــة س ـن ــوي ــة ق ــدره ــا 1500
ُ
دوالر فـ ــي ع ـ ــام  ،2020وس ــت ـع ــان ــي
األس ـ ــر الــري ـف ـيــة ع ـمــومــا م ــن الـنـسـبــة
األكبر مقارنة مع األســر في املناطق
الحضرية.
ضمن تأثيرات ّ
تغير املناخ في لبنان،
يــذكــر الـتـقــريــر أن مــن املـتــوقــع فـقــدان
موسم التزلج مع انخفاض  %40من
الغطاء الثلجي في لبنان مع ارتفاع
قـــ ُ
ـدره درجـ ـت ــن م ـئــوي ـتــن ف ــي درج ــة
ً
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة ،وصـ ـ ـ ــوال ح ـت ــى ان ـخ ـف ــاض
بنسبة  %70فــي الـغـطــاء الثلجي مع
زيــادة  4درجــات مئوية .وسينخفض
عــدد أي ــام وج ــود الـغـطــاء الثلجي من
 110أي ـ ــام الـ ــى  45ي ــوم ــا .ك ــذل ــك ،فــإن
ال ـث ـل ــوج ال ـت ــي ت ـت ـســاقــط حــال ـيــا على
ارتـفــاع  1500متر ستنتقل الــى 1700
متر بحلول عام  2050و 1900بحلول
عام .2090

زيادة الوفيات
ُيشير التقرير الى أن لبنان سيواجه زيادات في معدالت
اإلصابة باألمراض املعدية ،واالعتالل ،والوفيات الناجمة
عن ارتفاع درجات الحرارة ،وزيادة تواتر الظواهر الجوية
املتطرفة ،وزيادة سوء التغذية من الجفاف والفياضانات
التي تؤثر على الزراعة ،وقلة توافر املياه النظيفة.
ّ
وستتسبب الــزيــادات فــي درج ــات الـحــرارة بــزيــادة عدد
الوفيات بني  2483و 5254حالة وفــاة إضافية سنويًا،
بني عامي  2010و.2030
كذلك ،سيؤثر ّ
التغير املناخي على البنية التحتية التي
ستتأثر بسبب تغير أن ـمــاط الـهـطــل وارت ـف ــاع مستوى
س ـط ــح ال ـب ـح ــر وزي ـ ـ ـ ــادة تـ ــواتـ ــر الـ ـع ــواص ــف وش ــدت ـه ــا.
وسيتحقق هذا الضرر من غمر املستوطنات الساحلية
واملباني والفياضانات واالنهيارات الطينية واالنهيارات
الصخرية.

هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي حـ ـكـ ـم ــا ال ــى
ان ـخ ـف ــاض ك ـم ـي ــات امل ـ ـيـ ــاه ،م ــا دام ــت
"ال ـث ـلــوج س ـتــذوب فــي وق ــت أبـكــر من
ً
ف ـص ــل الـ ــرب ـ ـيـ ــع" ،فـ ـض ــا عـ ــن أن ه ــذه
الـتـغـيــرات ستؤثر على شحن معظم
الينابيع ،وبالتالي ّ
تحد من إمــدادات
املـ ـ ـي ـ ــاه امل ـ ـتـ ــاحـ ــة ل ـ ـلـ ــري خ ـ ـ ــال ف ـصــل
ال ـص ـي ــف ،وس ـت ــزي ــد ال ـف ـي ـضــانــات في
الشتاء بنسبة تصل الى .%30
س ـت ـم ـتــد فـ ـت ــرة الـ ـجـ ـف ــاف فـ ــي ال ـب ــاد
لفترة أطــول بتسعة أيــام بحلول عام
 2040و 18يــومــا بـحـلــول ع ــام ،2090
ً
وستشهد املناطق الجافة أصــا مثل
ال ـب ـق ــاع والـ ـه ــرم ــل والـ ـجـ ـن ــوب اآلث ـ ــار
األقوى.
هـ ــذا الـ ــواقـ ــع سـ ـي ــؤدي الـ ــى إن ـتــاج ـيــة
زراعـ ـي ــة أق ـ ــل ،وس ـي ــزي ــد ال ـط ـل ــب عـلــى
الـطــاقــة ،وسيضعف قـطــاع السياحة،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ارت ـ ـفـ ــاع م ـس ـت ــوى ال ـب ـحــر
وارتفاع نسبة الخطر على الغابات.

