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ملف النفايات اللبناني في معترك الصفقات المخفیة بإنتظار
عقوبات دولیة 2

الثالثاء ٥ نیسان ٢٠١٦   12:09 ھال الترك -  الموجز الیومي

 

.قامت الـ"اإلقتصاد" بفتح ملف النفایات بكافة جوانبھ حیث تناولتھ من الناحیة البیئیة، السیاسیة والقانونیة

..نقدم لكم الیوم الجزء الثاني المتعلّق بالشّقین السیاسي والقانوني

توافق مشترك وفرید من نوعھ بین القوى السیاسیة حول خطة النفایات المعتمدة*

.. محمد قباني : ال مشكلة في وضع المحارق قرب البحر *

لم تبصر ھذه الخطة النور من دون توافق سیاسي من "اصحاب القرار" .. وال یخفى على احد اإلنقسام الواضح
.بین القوى السیاسیة والمناكفات العلنیة في كافة الملفات.. لذا اتجھت "اإلقتصاد" لكال الطرفین
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وفي حدیث خاص مع عضو كتلة المستقبل النیابیة النائب محمد قباني  عّبر عن موقفھ الداعم الي حّل لھذه
االزمة. ورأى ان الخطة المعتمدة ھي الحّل الوحید لھذه المرحلة لكي ُتنفذ على المدى القریب والسریع. واوضح

.ان العمل على المدى الطویل والمستدام یبدأ بعد إزالة النفایات من الطرقات

https://www.eliktisad.com/news/show/224368/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7
https://www.eliktisad.com/author/434/%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://www.eliktisad.com/category/show/news/33/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
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".فقط، علّق قباني "ھذه مأساة لبنان.. على المسؤولین العمل على بناء جسر الثقة بین المواطن والدولة من جدید

رغم ان كتلة المستقبل النیابیة لھا وقعا ال ُیستھان بھ في البرلمان اللبناني فھي واقفت كالفریق المعادي لسیاستھا
على خطة بعیدة كل البعد عن الحلول البیئیة، لكن قباني وصف ھذا الحل بالخطة التدریجیة وشدد على ضرورة 

وضع خطة للتنفیذ على المدى البعید، موضحا انھ في المستقبل سیتم إعتماد معامل للتسبیخ باإلضافة الى محارق،
"!واسترسل "ولكن فلنبدأ اآلن بالمطامر الصحیة

وبرأیھ "ال یوجد أي مشكلة في وضع المحارق قرب البحر، ألن المحارق الیوم تطورت بالتقنیات الحدیثة." وعن
اتفاقیة برشلونة أِسف النائب إلّدعاء الجمیع بالمعرفة وبأخذ دور الخبیر البیئي موضحا انھ حتى اآلن لم یتبین اي

  ".مخاطر تھدد البحر

یاسین جابر  عن تناقض الخطة مع اتفاقیة برشلونة: النفایات كانت ترمى بكمیات كبیرة في كال المنطقتین منذ *
!زمن

ومن الفریق اآلخر كان لـ"اإلقتصاد" حدیث خاص مع النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة یاسین جابر الذي اعتبر ان
.الخیارات البدیلة كانت صعبة ومحدودة... وھذا الحل ھو االنسب من ناحیة التنفیذ السریع

ورأى ان إعادة فتح مطمر الناعمة على المدى القصیر ھو امر ضروري مستندا الى حدیث وزیر الزراعة اكرم
.شھیب في خطتھ االولى الذي اوضح ان المطمر یتضمن خلیة كبیرة َتسع حوالي ملیون ونصف طن من النفایات

وعن منطقة برج حمود قال جابر ان المكب قائم في المنطقة من االساس. واضاف "لیس الھدف في برج حمود
القیام بمطمر صحي بل ایضا معالجة ما في الموقع."  وتابع "النفایات كانت تجّمع في منطقة الكوستا برافا حتى

".من قبل ھذه الخطة

https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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وفیما یخّص تناقض الخطة
المعتمدة مع إتفاقیة برشلونة
رأى جابر ان الخطة لم تغیر

شیئا فكیال المنطقتین یتم رمي
كمیات كبیرة من النفایات فیھما

.منذ زمن

مستشار النائب سامي الجمیل:*
نتائج المناقصة معروفة اما

سیتم تلزیم "سوكلین"
و"سوكومي" أو "سوكلین"

وسوكومي" ولكن باسماء بدیلة

وكان في البرلمان اللبناني فریق وحید قد رفض ھذه الخطة وھو فریق النائب سامي الجمیل الذي اتجھنا الى
.مكتبھ لنتعرف اكثر عن موقفھ ودوافع ھذا القرار

وفي حدیث مع مستشاره الذي لم ُیصّنف ما یتم تطبیقھ الیوم في ملف النفایات بـ"الخطة" بل اكتفى بالقول انھا
"قرار مبني على نیة إنشاء محرقة كبیرة لبیروت الكبرى التي تضم بلدیة بیروت واتحاد بلدیات الضاحیة

باإلضافة الى ساحل المتن الشمالي وكسروان وكاشف ان سعتھا سُتشكل 2000 طن بالیوم الواحد وكلفتھا االولیة
ستتخطى الـ500 ملیون دوالر." واكد ان ھذه المحرقة بحاجة الى 4 اعوام لیتم تركیبھا، و دفتر شروطھا بات

.جاھزا في مجلس االنماء واإلعمار

وبحسب المستشار اسباب رفض ھذه الخطة تتجلى بنقاط اساسیة، اولھا ان الخطة المعتمدة حالیا مبنیة على على
.المدى البعید خاصة انھا تقترن بفكرة المحارق التي تعتبر اسوء حّل بیئي یمكن طرحھ

اما السبب الثاني فیتمثل بالكلفة المالیة المرتفعة جداً، فتكالیف صیانة المحرقة وحدھا تساوي 50 ملیون دوالر
سنویاً مما یعني 75 ملیون دوالر ستدفعھا الدولة اللبنانیة لمدة 15 عام بحسب المدة المتفق علیھا. وثالثا یؤكد

.المستشار ان كلفة الرقابة على نوعیة الھواء باھظة جداً وصعبة التطبیق

باإلضافة الى الشقیین البیئي والمالي بني قرار الرفض من الفریق عینھ انطالقا من مبدأ الالمركزیة  الذي رأى
المستشار انھ ینطلق من ملف النفایات الھمیتھ الكبرى، واوضح ان الخطة المعتمدة حالیا تخالف المرسوم

االشتراعي الصادر في العام 1977 والذي ینص على تلزیم البلدیات بإدارة نفایاتھا، وارجح سبب تھمیش ھذا
.المرسوم الى وجود تستر على صفقات فساد قد ُیمدد لھا
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واعتبر ان خطة شھیب االولى
كانت الحل األنسب لكل

المكونات البیئیة
والدیموغرافیة، واستنكر

تعارض الخطة المعتمدة حالیا
.مع إتفاقیة برشلونة

وعن مطمر الناعمة رأى
األخیر انھ في فترة معینة كان

ال بّد من إعادة فتحھ لمدة
محددة النھ الوحید المؤّھل لھذه العملیة ولكن اإلعتراض االساسي  یكمن في  الحّل الذین یدعون انھ مستدام!

واضاف "بإمكانھم تبریر مطمرّي الناعمة والكوستا البرافا نظرا لكمیة ولكن من یبرر وجود مطمر في منطقة
"الجدیدة على البحر كمنطقة ضمن مشروع اإلینور یتواجد فیھا تجمعات سكنیة وترفیھیة؟

وفي موضوع المناقصات قال "نحن على بینة انھ لن تقدم اي شركة على مناقصة مثل ھذه لسببین االول تكلیف
مجلس االنماء واالعمار بوضع دفتر الشروط وإطالق المناقصة دون العودة الى مجلس الوزراء، علما ان

التجارب السابقة مع ھذا المجلس غیر مشجعة!" اما الثاني فھو عدم قدرة الشركات على اإللتزام بمناقصة مدتھا
4 اعوام فقط وتكالیف التركیب فیھا عالیة جداً. واضاف " نتائج ھذه المناقصة معروفة سلفاً إما سیشغلھا شركتي

!"سوكلین" و"سوكومي" او "سوكلین" و"سوكومي" ولكن بأسماء بدیلة

واوضح المستشار ان الموقف الرافض لیس مبنیا فقط على فعل الرفض فالحل البدیل والمستدام یعتمد على
البلدیات، وال یتم عبر صرف اموال من الصندوق البلدي على المحارق اما الخطوة الثانیة فھي عبر تشكیل لجنة

.اشراف معنیة والتي كان من المفترض تشكیلھا من 9 ایلول 2015

وشدد "لم نعرقل ھذه الخطة رغم اعتراضنا علیھا ألن بالعودة الى القرار رقم 1 الصادر في 12 كانون الثاني
"..2015 یتطلب تعطیل اي قرار مكونین سیاسیین وبالتالي كل األفرقاء السیاسین وافقوا على الخطة

وتساءل  مستشار النائب سامي الجمیل عن ثمن العقارات التي ستنجم عن الردم .. فعلى سبیل المثال في الواجھة
البحریة بالمتن  سعر متر االرض یتخطى الـ10000 دوالر فاذا نتج 200 الى 300 الف متر مربع كمساحة

جدیدة ناتجة عن ھذین المطمرین ستساوي االسعار 3 ملیار دوالر وراى ان ھذا االمر یوضح سبب شّدة اصرار
!المعنیین على ھذه الخطة

المحامي باالستئناف د.  شربل عون عون : لجوء الحكومة اللبنانیة الى ردم النفایات في البحر ھو خرق التفاقیة*
برشلونة وللقوانین البیئیة

https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84+%D8%B9%D9%88%D9%86+%D8%B9%D9%88%D9%86
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وبعیدا عن اراء اصحاب القرار و البیئیین كان ال بد لنا من الخوض في تفاصیل ھذا الملف اكثر واكتشاف الحكم
القانوني الذي قد یصدر بحق الدولة اللبنانیة لتوقیعھا على إتفاقیة برشلونة وتناقض خطة النفایات معھا. فكان

لـ"اإلقتصاد" حدیث خاص مع المستشار القانوني المعتمد لدى ھیئات دولیة عدة والمحامي باالستئناف د. شربل
عون عون، الذي شرح لنا اكثر عن اتفاقیة "برشلونھ" اي اتفاقیة حمایة "البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر

المتوسط" الذي صادق علیھا لبنان. اعتمدت ھذه االتفاقیة في 16 شباط 1976 وبدء العمل بھا في 12 شباط
.1978 وتم تعدیلھا الحقا في حزیران 1995 مع بدء نفاذھا في تموز 2004

وبّین عون بعض االھداف
الرئیسیة لإلتفاقیة نذكر منھا:

تقدیر التلوث البحري
ومكافحتھ، ضمان اإلدارة

المستدامة للموارد الطبیعیة
البحریة والساحلیة،إدماج
عنصر البیئة في التنمیة

االجتماعیة واالقتصادیة،حمایة
البیئة البحریة والمناطق

الساحلیة عبر منع التلوث،
والحد منھ، واستئصالھ قدر

المستطاع، سواء أكان ناجماً
عن مصادر بریة أم بحریة،
تعزیز التضامن بین الدول

.الساحلیة المتوسطیة، وغیرھا الكثیر

فاذا بحسب تلك االتفاقیة تقوم البلدان المتعاقدة باتخاذ كافة االجراءات الالزمة لحمایة وتحسین نوعیة الوسط
.البحري وتقلیص وتجنب كل اسباب التلوث في منطقة المتوسط

من حیث المبدأ ان لجوء الحكومة اللبنانیة الى ردم النفایات في البحر ھو خرق التفاقیة برشلونة وللقوانین البیئیة
في لبنان الن ذلك من شأنھ ان یؤدي الى احداث تلوث في المدى القریب والبعید، اال اذا كان للحكومة خطة بیئیة

 .للردم لم تطلعنا علیھا بكافة تفاصیلھا االمر الذي استبعده عون

وفیما یتعلق بشّق العقوبات واالحكام كشف عون انھ خالل العام 2008 اسست االطراف المتعاقدة على االتفاقیة
"لجنة امتثال" یكون ھدفھا اعداد تقاریر عن الدول المخالفة لبنود االتفاقیة مع ذكر جدیة المخالفات واھمیتھا. ال

یحق للجنة االمتثال اصدار اي عقوبات بحق الدول المخالفة وان كافة التقاریر المعدة من قبلھا ترفع الى االطراف
.المتعاقدة
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في حال تبین لالطراف المتعاقدة ان المخالفات تتكرر وھي ذات جدیة، یحق لھا عندئذ اتخاذ كافة التدابیر الالزمة
.بحق الطرف المتعاقد والمخالف

وبعد إطالعنا على كافة مكونات ھذا الملف وجمیع األطراف المعنیة بھ یتضح للمواطن اللبناني یوما بعد یوم انھ
غارق بھمومھ الحیاتیة وانھ بعیدا كل البعد عن الصفقات المخفیة ومصالحھ الصحیة واإلقتصادیة.. فإذا تكبدت
الدولة اللبنانیة غرامات دولیة من سیدفعھا لنا في خضم العجز اإلقتصادي المتراكم الذي نعایشھ .. واألھم من

سیضمن لنا صحة الھواء والماء بعد الیوم .. وھل یثق المواطن اللبناني بعد اآلن بالكالم عن الحلول المستقبلیة
المستدامة ونحن في بلد الخطة المؤقتة فیھ ُتعّمر 10 اعوام فھل سیكون مصیر ھذه المطامر كمصیر مسلخ

بیروت المؤقت منذ 10 اعوام؟؟؟


