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مجتمع وإقتصاد
قررت الحكومة أمس توسعة مطمر الـ«كوستابرافا» ،وأعلنت إطالق مناقصات معامل
على الغالف كما كان ُم ّ
توقعًاّ ،
المقبلة .القرار يأتي بعد نحو سنتين على إطالق «الخطة الوطنية لإلدارة المتكاملة
التفكك الحراري خالل األشهر ّ
الستة ُ
كحل بيئي ُمستدام .فيما يؤكد الخبراء أن فتح «بازار المحارق» سيقطع
للنفايات» التي ّنصت على تفعيل فرز النفايات ّ
شغلي المحارق زيادة نسبة النفايات ،ال تقليصها عبر الفرز»
الطريق على ذلك ،إذ «سيكون من مصلحة ُم ّ

الحكومة توعز بتلزيم معامل التفكك الحراري

فتح بازار المحارق
هديل فرفور
أق ـ ّـر مجلس ال ـ ــوزراء ،أم ــس ،توسعة
م ـط ـمــر الـ ــ«ك ــوسـ ـت ــاب ــراف ــا» وإنـ ـش ــاء
معمل لتسبيخ الـنـفــايــات فـيــه ،على
أن تـنـضــم ن ـفــايــات ال ـش ــوف وعــالـيــه
إلـ ــى ت ـل ــك ال ـت ــي يـسـتـقـبـلـهــا امل ـط ـمــر.
وقـ ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـحـ ـك ــوم ــة أيـ ـض ــا اع ـت ـم ــاد
م ـعــامــل لـلـتـفـكــك ال ـ ـحـ ـ ُـراري ملـعــالـجــة
النفايات في ُاملرحلة املقبلة ،ووافقت
إطالق املناقصات خالل األشهر
على
ُ
الـ ـسـ ـت ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .ويـ ــأتـ ــي ال ـ ـق ـ ــراران
ُم ـن ـس ـج ـمــن م ــع االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـتــي
ّ
قدمها مجلس اإلنماء واإلعمار حول
ّ
آل ـي ــة ت ـف ــادي ُت ـج ــدد أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات
في األشهر املقبلة ،مع اقتراب بلوغ
املطامر قدرتها االستيعابية بسبب
عــدم ال ـتــزام نـســب الـفــرز الـتــي ّ
نصت

كلفة إنشاء المحرقة الواحدة
وتشغيلها ،بأسعار  ،2011تبلغ
أكثر من  260مليون دوالر
عـلـيـهــا ال ـخ ـطــة ال ـح ـكــوم ـيــة .ووافـ ــق
مجلس الوزراء أيضًا على استحداث
مطمر في طرابلس إلى جانب موقع
املكب الحالي.
وبحسب االقتراح ُامل ّ
قدم من «اإلنماء
ُ
واإلعـمــار» ،ستردم مساحة إضافية
فـ ــي م ــوق ــع «ك ــوسـ ـت ــاب ــراف ــا» ت ـ ــراوح
ب ــن  150و 200أل ــف م ـتــر مــربــع من
األمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ،بـكـلـفــة
إض ــاف ـي ــة تـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  100مـلـيــون
دوالر ،ستتقاضاها شركة «الجهاد
للتجارة واملقاوالت» امللتزمة أعمال
إنـ ـش ــاء امل ـط ـمــر ال ـ ــذي اس ـت ــدع ــى ردم
 160ألف متر في تموز  2016لقاء 60
مليون دوالر.
ماذا عن توسعة مطمري برج حمود
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـج ــدي ــدة؟ ل ــم ت ـح ـســم ال ـح ـكــومــة
خيارها بعدّ ،
وقررت كسب مزيد من

ستغطي كامل بيروت والضواحي أيًا يكن موقع تركيبها (هيثم الموسوي)
انبعاثات المحارق
ّ

الوقت عبر طلب اقتراحات لتوسعة
املـطـمــريــن .عـلـمــا أن مـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلع ـ ـمـ ــار تـ ـق ـ ّـدم ب ــاق ـت ــراح ــن :األول
اس ـت ـخــدام امل ـســاحــة املـسـتـحــدثــة في

المحرقة الكالسيكية
التفكك الحراري
ومحارق
ّ

ُ
بـحـســب امل ـه ـنــدس الـبـيـئــي امل ـت ـخـ ّـصــص في
تقنيات معالجة النفايات الصلبة زي ــاد أبي
شاكر ،في حالة املحرقة الكالسيكيةُ ،ت َ
حرق
ً
ال ـن ـفــايــات ُم ـب ــاش ــرة ف ــي غــرفــة نـ ــار .أم ــا في
ّ
املـحــارق التي تعتمد تقنية التفكك الحراري
ُ
«ف ـت ـك ــون غ ــرف ــة الـ ـ ُن ــار عـ ـب ــارة ع ــن غــرف ـتــن،
إحــداه ـمــا ضـمــن األخ ـ ــرى .تــوضــع الـنـفــايــات
ُ
في الغرفة الداخلية وتشعل النار في الغرفة
الـخــارجـيــة ،فتعلو ال ـح ــرارة ج ـ ّـدًا فــي الغرفة
الداخلية ،ما يؤدي إلى تفكك املــواد املوجودة
وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى غ ــاز ُي ـم ـكــن االس ـت ـف ــادة منه
ُ
إلشعال النار في الغرفة الخارجية .قسم من
هذا الغاز سيتطاير ُحكمًا من خالل داخون
يجب أن يكون ُمتطورًا لضبط أكبر كمية من
ّ
الضارة».
االنبعاثات الغازية

الجديدة ّ
جراء ردم البحر (التي كانت
مـخـصـصــة ه ـبــة ل ـب ـلــديــة ال ـج ــدي ــدة)
ُ
كمطمر .وتـقـ َّـدر هــذه املساحة بنحو
ّ
 120أل ـ ــف م ـت ــر م ــرب ــع .ف ـي ـمــا ي ـنــص
االق ـت ــراح الـثــانــي عـلــى ردم املـســاحــة
الـبـحــريــة الـفــاصـلــة ب ــن ب ــرج حـمــود
وال ـج ــدي ــدة ،ح ـيــث ي ـقـ َـع حــال ـيــا مــرفــأ
الصيادين ،على أن ُينقل األخير إلى
منطقة أخرى.

قرار تشغيل المحارق
إعـ ــان الـحـكــومــة إطـ ــاق مـنــاقـصــات
معامل ُالتفكك الـحــراري فــي االشهر
ال ـس ـتــة امل ـق ـب ـلــة ل ـ ًـم ي ـكــن ُم ـفــاج ـئــا ،إذ
يـ ــأتـ ــي اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ملـ ــا نـ ـ ّـصـ ــت عـلـيــه
الثانية من الخطة الوطنية
املرحلة ُ
ل ــإدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
في لبنان (الـقــرار رقــم  1الـصــادر في
 )2015/12/1لـجـهــة «إعـ ـ ــداد دفــاتــر
التلزيم ملناقصات التفكك الـحــراري
ف ــي امل ــدن الــرئـيـسـيــة ،تطبيقًا لـقــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ــرقـ ــم  55ت ــاري ــخ
 ،2010/9/1وال ـق ــراري ــن املـكـمـلــن له
(الرقم  46تاريخ  2014/10/30املعدل
بالقرار الرقم  1تاريخ ،)2015/1/12
وإطـ ـ ــاق امل ـنــاق ـصــات ذات ال ـص ـلــة».
ّ
وتنقسم املناقصات املتعلقة بتحويل
النفايات إلــى طاقة حــراريــة ،بحسب
املعنيني في «اإلنماء واإلعمار» ،إلى
ّ
ّ
شــقــن ،األول يتعلق بــدراســة أهلية
ال ـش ــرك ــات ،وق ــد ب ــدأ املـجـلــس السير

ّ
بها منذ تموز  ،2016والثاني يتعلق
بتلزيم األشـغــال ،وهــو ما كــان عالقًا
لدى مجلس الوزراء الذي أوعز أمس
بالسير فيها.

محرقة بيروت

ّ
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ت ـت ـحــضــر ب ـلــديــة
ب ـي ــروت إلط ـ ــاق ُم ـنــاق ـصــة مـعــالـجــة
ّ
التفكك الحراري
نفاياتها عبر تقنية ُ
خالل األشهر الثالثة املقبلة ،وفق ما
ّ
صرح رئيسها جمال عيتاني الشهر
املاضي .وفي حال صدق «التوقيت»،
يأتي إطــاق املناقصة بالتزامن مع
ّ
تسلم ائتالف شركة «رامكو للتجارة
ُ
واملقاوالت» وشركة «التاس» التركية
مهمات كنس النفايات وجمعها في
بيروت من «سوكلني» .وبذلك تكون
ّ
األخيرة قد سلمت آخر مهماتها في
قـطــاع إدارة الـنـفــايــات ال ــذي شغلته
لنحو عقدين من الزمن ،وبعد نحو
سنة ونـصــف سنة على ق ــرار بلدية
بـ ـي ــروت االنـ ـفـ ـص ــال ع ــن م ـنــاق ـصــات
النفايات املركزية.
ّ
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـبـ ـل ــدي ــة ق ـ ــد ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت فــي
 2916/6/15ال ـقــرار الــرقــم  375الــذي
ّ
يتعلق بتعديل قــرار مجلس الــوزراء
الرقم  46تاريخ  2014/10/30لجهة
اإلجـ ـ ـ ـ ــازة ل ـل ـب ـل ــدي ــة ب ـت ـل ــزي ــم أعـ ـم ــال
تـحــويــل الـنـفــايــات املـنــزلـيــة الصلبة
ّ
طاقة عبر تقنية التفكك الحراري.
إلى
ُ
وتفيد املعطيات بأن أربعة ائتالفات

ّ
من بني ثمانية ،تأهلت إلى املناقصة،
هي:
ـ ـ ـ ـ ائـ ـت ــاف ش ــرك ــة  vinciاإلس ـبــان ـيــة
وش ــرك ــة  manال ـل ـب ـنــان ـيــة (يـمـلـكـهــا
ميشال أبي نادر).
ـ ـ ائ ـتــاف  doosanالـكــوريــة وramco
اللبنانية (يملكها محمد عماش).
ـ ـ ائتالف  sueze and cenemالفرنسية
م ــع «ال ـج ـهــاد لـلـتـجــارة واملـ ـق ــاوالت»
(يملكها جهاد العرب).
ـ ـ ائتالف  hitachiاليابانية مع butec
الـلـبـنــانـيــة (يـمـلـكـهــا ن ــزار يــونــس) و
 batcoال ـل ـب ـنــان ـيــة (ي ـم ـل ـك ـهــا طــونــي
أزعور).

كلفة باهظة

ُ
ُيـ ـجـ ـم ــع ال ـ ــخـ ـ ـب ـ ــراء عـ ـل ّــى ال ـت ـك ــال ـي ــف
ال ـبــاه ـظــة لـتـقـنـيــة ال ـتــف ـكــك ال ـح ــراري
ل ـج ـه ــة ك ـل ـف ــة املـ ـصـ ـن ــع وال ـت ـش ـغ ـي ــل.
ُويـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدس ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي
امل ـت ـخ ـ ّـص ــص ف ــي ت ـق ـن ـيــات مـعــالـجــة
الـنـفــايــات الـصـلـبــة زي ــاد أب ــي شــاكــر،
أن كلفة حرق طن النفايات وفق هذه
التقنية «لن تكون أقل من مئة دوالر
أميركي ،إضافة إلى كلفة إدارة الرماد
وال ـف ــات ــر ال ـت ــي ي ـجــب تـغـيـيــرهــا كل
ثالثة إلى ستة أشهر ،حسب نوعية
النفايات التي يجري تفكيكها».
وك ــان مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار قد
تعاقد عام  2011مع شركة «رامبول»
ال ــدان ـم ــارك ـي ــة إلج ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــة ح ــول

