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مجتمع وإقتصاد
ٌ
تقرير
أسبوع واحد يفصل عن موعد إقفال مطمر الناعمة ،بحسب قرار مجلس الوزراء .تقول «سوكلين» إنها
ابتداء من األربعاء ُ
ً
المقبل تكون قد
جمعت حتى اليوم أكثر من  %85من النفايات المتراكمةُ ،مشيرة الى أنه
أنهت مهمتها ،وبالتالي« :لن تدخل أي شاحنة إلى المطمر بعد هذا الموعد» .في هذا الوقت ،يعود «استحقاق»
ملف النفايات ليطرح تساؤالت عن «مصير» الحلول التي ّ
نصت عليها خطة الحكومة لمعالجة وضع النفايات
المنزلية الصلبة ،في شهر آذار الماضي

ُ
إقفال مطمر الناعمة األسبوع المقبل
هديل فرفور
تنتهي اليوم مهلة تقديم مناقصات
إن ـشــاء مــركــز الـطـمــر الـصـحــي املــؤقــت
قــرب مصب نهر الـغــديــر ،فــي حــن لم
ُيـعـلــن مجلس اإلن ـمــاء واإلع ـم ــار بعد
ّ
عن إطالق املناقصات املتعلقة بمركز
ّ
الـطـمــر الـصـحــي فــي ب ــرج ح ــم ــود .في
هــذا الــوقــت ،تستمر شركة "سوكلني"
فــي إزال ــة الـنـفــايــات املـتــراكـمــة ونقلها
الى مطمر الناعمة .األخير ،على ُموعد
مــع اإلقـفــال منتصف األسـبــوع املقبل
بحسب قــرار مجلس ال ــوزراء الــرقــم 1
املتخذ في  2016/3/17الذي ّ
نص على
ُ
إعادة فتحه مدة شهرين فقط "ليصار
بعدها الى إقفاله بصورة نهائية".
ت ـ ـ ـقـ ـ ــول امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة اإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
"سوكلني" باسكال ّ
نصار لـ "األخبار"
ُ
إن ــه "ب ـع ــد األربـ ـع ــاء امل ـق ـبــل ل ــن تــدخــل
ُ
شــاحـنــة ال ــى امل ـط ـمــر" ،مـشـيــرة ال ــى أن
ال ـش ــرك ــة أن ـه ــت إزالـ ـ ــة أك ـث ــر م ــن %85
مــن الـنـفــايــات املـتــراكـمــة "وحـتــى نهار
االربعاء نكون قد أزلنا كامل النفايات
القديمة".
ماذا عن النفايات "الجديدة"؟ توضح
ن ـ ّـص ــار "أن م ــا ك ــان ي ـج ــري نـقـلــه الــى
مطمر الناعمة هو النفايات املتراكمة
طيلة تسعة أشهر فقط ،وكل النفايات
املنتجة الجديدة من  19آذار املاضي
ح ـ ـتـ ــى الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ت ـ ـج ـ ــري م ـع ــال ـج ـت ـه ــا
وتــوضـيـبـهــا ووض ـع ـهــا ف ــي املــوقـفــن
املؤقتني (الباركينغ) املوجودين عند
شــاطــئ الكوستابرافا وبــرج حـ ّـمــود".
ت ـن ـط ـل ــق ن ـ ـ ّـص ـ ــار م ـ ــن ه ـ ـ ــذا "الـ ـ ـش ـ ــرح"
لـتـشـيــر ال ــى اس ـت ـك ـمــال ه ــذا "املـ ـس ــار"،
وب ــالـ ـت ــال ــي ف ـ ــإن "مـ ـصـ ـي ــر" ال ـن ـف ــاي ــات
الجديدة سيبقى ّ
موزعا بني املوقفني
املذكورين.
هذا الكالم يتوافق وما تقوله مصادر
فــي وزارة الـبـيـئــة عــن "ال ـتـ ّ ُـوجــه" الــى
"ركــن" النفايات في األيــام املقبلة في
املوقفني حتى االنتهاء من املناقصات
وت ـل ــزي ــم الـ ـش ــرك ــات امل ــؤه ـل ــة لـلـقـيــام
ب ــأع ـم ــال امل ـع ــال ـج ــة امل ـط ـل ــوب ــة .وه ــو
م ــا يـنـسـجــم أي ـض ــا وت ـصــريــح وزي ــر
الزراعة أكرم شهيب لـ "الجمهورية"،
أمس ،عن نقل النفايات الجديدة الى
مــركــز ال ـكــوس ـتــابــرافــا وبـ ــرج ح ـمـ ّـود
وعن إقفال مطمر الناعمة في  19من
الشهر الحالي وبــدء إقفاله بالتراب
وال ـغ ـشــاء الـنـبــاتــي "لـتـنـطـلــق عملية
الـتـعـشـيــب ال ـت ــي ت ـس ـت ـغــرق ع ــام ــن".
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ب ـح ـســب ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ـ ـ ــوزاري ،فـ ــإن عـلــى
م ـج ـل ــس اإلنـ ـ ـم ـ ــاء واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـق ـي ــام
بـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـش ــرك ــات
امل ــؤه ـل ــة ل ـل ـق ـيــام ب ــاألعـ ـم ــال ال ـتــال ـيــة:
الـ ـكـ ـن ــس وال ـ ـج ـ ـمـ ــع والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل ،الـ ـف ــرز
وامل ـعــال ـجــة ،ال ـط ـمــر ال ـص ـحــي ،إن ـشــاء
وتـ ـط ــوي ــر مـ ـع ــام ــل ال ـ ـفـ ــرز واملـ ـط ــام ــر
الصحية واألعمال الهندسية الالزمة
لـ ــإن ـ ـشـ ــاءات ب ـم ــا ف ـي ـه ــا اإلن ـ ـشـ ــاءات
البحرية ،والدراسات واإلشــراف على
األعـمــال ،وذلــك "خــال مهلة شهرين".
حتى اآلن ،لــم ُيطلق مجلس اإلنـمــاء
واإلعمار سوى مناقصة إنشاء مركز
مؤقت للطمر الصحي قرب مصب نهر

الـغــديــر فــي  ،2016/4/28وال ـيــوم هو
موعد انتهاء تقديم العروض .إضافة
الــى إطــاقــه فــي  9مــن الشهر الجاري
مناقصتني عامتني ُمستقلتني لتلزيم

لم ُي ّ
حدد بعد
مركز للمعالجة والطمر الصحي
لقضاءي الشوف وعاليه

أع ـمــال جـمــع وكـنــس ونـقــل الـنـفــايــات
املنزلية الصلبة فــي بـيــروت اإلداري ــة
وق ـض ــاءي امل ــن وكـ ـس ــروان وأقـضـيــة

بعبدا والشوف وعاليه ،على أن يكون
امل ــوع ــد ال ـن ـه ــائ ـ ُـي ل ـت ـقــديــم ال ـع ــروض
ف ــي  6ح ــزي ــران امل ـق ـبــل .بـمـعـنــى آخ ــر،
ّ
املناقصات املتعلقة بالحلول البيئية
"املستدامة" (معالجة وتطوير معامل
الفرز) لم ُيعلن عنها بعد.
م ـ ــاذا عـ ــن ُمـ ـن ــاقـ ـص ــات إن ـ ـشـ ــاء مــركــز
الطمر الصحي في برج ّ
حمود؟ حتى
ّ
ّ
ال ـي ــوم ،ل ــم تـتـبــلــغ بـلــديــة ب ــرج حــمــود
ّ
أي ك ـت ــاب رس ـم ــي يـتـعــلــق بـمـبــاشــرة
ال ـق ـي ــام ب ــإن ـش ــاء امل ــرك ــز أو بـمـعــالـجــة
جبل النفايات وفق القانون ،وبحسب
مصادر بلدية برج ّ
حمود فإن "العمل
على معالجة جبل النفايات لــم يبدأ

بعد ،علما ان القرار الوزاري ّ
نص على
البدء بمعالجة الجبل بموازاة إنشاء
ُ
امل ــرك ــز ال ـص ـح ــي ل ـل ـط ـم ــر" .وت ـض ـيــف
امل ـصــادر" :كــل مــا قــامــوا بــه حتى اآلن
هو إنشاء أرضية رملية على األمالك
العامة البحرية لركن النفايات على
غرار ما يحصل في الكوستابرافا".
ّ
يقول
تلزيم العمل
شهيب أن مناقصة
ّ
ّ
في مطمر برج حمود "ستتأخر نحو
 10أيـ ــام ع ــن مـنــاقـصــة ت ـلــزيــم مطمر
الكوستابرافا ،بسبب أنابيب النفط
امل ــوج ــودة ف ــي امل ـط ـمــر ال ـتــي اسـتـلــزم
وجودها تعديل خرائط تركيب كاسر
األمــواج والوحدة التابعة له"ّ .أما في

تجري اليوم مناقصة تلزيم تركيب كاسر األمواج والوحدة التابعة له في مطمر الكوستابرافا (مروان طحطح)
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هل تقاطع هيئة التنسيق االمتحانات الرسمية؟
فاتن الحاج
لهيئة
مــن حضر املــؤتـمــر الصحافي
ّ
التنسيق الـنـقــابـيــة ،ام ــس ،ال بــد أنــه
س ــأل ع ــن أس ـب ــاب ان ـع ـق ــاده .ال يــوجــد
فــي البيان ،الــذي أذي ــع ،مــا يشير إلى
أن ال ـه ـي ـئــة س ـت ـف ـعــل ش ـي ـئ ــا ،أو ان ـهــا
ب ــالـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى تـ ـه ــدد ب ـف ـع ــل ش ــيء
م ــا ح ـتــى «ت ـق ـب ـض ـهــا» ق ــواع ــده ــا ،ما
ع ــدا م ــا قــالــه رئ ـيــس راب ـط ــة التعليم
األسـ ــاسـ ــي ال ــرس ـم ــي م ـح ـم ــود أي ــوب
ل ـل ـن ــواب ورؤسـ ـ ـ ــاء ال ـك ـت ــل ال ـن ـيــاب ـيــة:
«سوف نحاسبكم عند أول استحقاق

دي ـمــوقــراطــي ...لــن نسكت ول ــن نترك
وسيلة ديموقراطية إال ســوف نلجأ
إل ـي ـهــا وال ـخــات ـمــة ال ـس ـع ـيــدة سـتـكــون
حـلـيـفـتـنــا ألن ـن ــا أصـ ـح ــاب ح ـ ــق» .إذا
ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـه ــدي ــد جـ ــديـ ــا ف ـل ـم ــاذا
مـ ــررت الـهـيـئــة االن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة
واالختيارية وخصوصًا أن قواعدها
من معلمني وموظفني هم من ّ
يسيرون
أعمال هذا االستحقاق؟
ي ـش ـي ــر رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن فــي
امل ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ن ـع ـمــه مـحـفــوض
إلـ ـ ــى أن ت ـن ـف ـي ــذ أي ت ـ ـحـ ــرك مــرت ـبــط
ب ـ ـصـ ــورة أس ــاسـ ـي ــة ب ـت ـح ــدي ــد مــوعــد

لـجـلـســة تـشــريـعـيــة ،وف ــي ح ــال ُح ــدد
املوعد ولم يتم إدراج مشروع سلسلة
الرتب والرواتب على جدول أعمالها
ف ـســوف ت ـكــون ك ــل ال ـخ ـي ــارات متاحة
أمامنا بما في ذلك مقاطعة تصحيح
االمتحانات الرسمية ومــا تبقى من
ج ــوالت لالنتخابات البلدية .نسأل:
«ملــاذا ال تضغط الهيئة باتجاه عقد
جلسة تشريعية»؟ يجيب« :املوضوع
بالسياسة وما بدنا ينقال انو نحنا
مع طرف ضد آخر ،لذلك فإن حركتنا
س ـت ـك ــون م ـ ـحـ ــدودة ف ــي انـ ـتـ ـظ ــار بــت
ال ـت ـش ــري ــع» .ل ـك ــن م ـح ـف ــوض يــوضــح

لـ ـ «األخـ ـب ــار» أن ال ـه ــدف م ــن املــؤتـمــر
الصحافي هو اإلضاءة على نقطتني:
ـ اللجوء إلى القضاء ملواجهة إدارات
املـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ت ـط ـلــب مــن
املعلمني استرداد سلفة غالء املعيشة
التي حصلوا عليه منذ شباط 2012
وم ــا بـعــد ه ــذا ال ـت ــاري ــخ ،بـسـبــب عــدم
إق ــرار قــانــون غــاء املعيشة ،مــا جعل
راتـ ـ ــب امل ـع ـل ــم اق ـ ــل م ــن الـ ـح ــد األدن ـ ــى
لألجور.
ـ ال ـ ـ ــرد عـ ـل ــى رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة ت ـج ــار
ب ـيــروت نـقــوال الـشـمــاس ال ــذي اقـتــرح
تـ ــوزيـ ــع م ـل ـي ــار دوالر مـ ــن امل ـص ــرف

املركزي على العائالت اللبنانية .وقد
ّ
علقت الهيئة على هذا الطرح بالقول:
«هذا دليل إفالس للنهج االقتصادي
الـ ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـم ــدت ــه ال ـط ـب ـق ــة ال ـح ــاك ـم ــة
بـشـقـيـهــا ال ـس ـي ــاس ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي،
وهو اقتراح مرفوض ألننا مواطنون
ل ـب ـن ــان ـي ــون ن ـط ــال ــب ب ـح ـق ـنــا ب ــزي ــادة
الرواتب بالنسب عينها التي اعطيت
لـلـقـضــاة واس ــات ــذة الـجــامـعــة ولسنا
رعايا يقبلون املكرمات والهبات من
الحاكم».
ّ
في سياق آخر ،ذكرت الهيئة برفضها
لسوء التحضير للعملية االنتخابية

