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بريوت ..برنامج ّ
مكثف لتطوير البنى التحتية والتح�سني البيئي واالقت�صادي واالجتماعي
هيام طوق



بعد اخل���راب ال���ذي �سبّبته احل���رب الأه��ل��ي��ة يف لبنان ع��ام��ة وب�ي�روت ب�شكل خ��ا���ص ،جاء
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري الذي كان حري�ص ًا على بناء لي�س فقط احلجر و�إمنا الب�شر،
لينف�ض غبار احلرب عن الوطن و�أهله ،فكان القوة املحركة للم�شروع الوطني لإعادة بناء
الدولة ،على امل�ستويات كافة .ولأن بريوت قلب الوطن ،ولأن �صحة الوطن تبد�أ ب�شفاء القلب،
خ�ص الرئي�س ال�شهيد ،بريوت بهذا العدد ال�ضخم من امل�شاريع الإعمارية والإمنائية الذي
مل ت�شهد له مثي ًال يف تاريخها ،وعمل على مدى �أكرث من عِ قدٍ ،على �إخراج العا�صمة من حتت
عهدْ لهُ مثيل يف ظلِّ ظ��روف مماثلة وف�ترة زمنية حم��دودة ،مت�شبث ًا
الأنقا�ض ،يف عملٌ مل يُ َ
بعزمه وحلمه يف �إعادة بريوت ل�ؤل�ؤة املدن وجوهرة ال�شرق الأو�سط .اليوم ،وبعد مرور 12
�سنة على ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احل��ري��ري ،احللم مل ول��ن مي��وت ،وم�سرية بناء الدولة

املرعبي

وق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش���ؤون ال��ن��ازح�ين معني
امل��رع��ب��ي« :اخ���ت���ار ال��رئ��ي�����س ���س��ع��د احل��ري��ري
ل��ل��ح��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة» ���ش��ع��ار «�إع������ادة ال��ث��ق��ة».
و«ان�����س��ج��ام�� ًا م���ع ال�����ش��ع��ار امل���ذك���ور و����ض���رورة
تفعيل مبد�أ الإمن��اء امل��ت��وازن� ،أعلن احلريري
عن خطوة تاريخية حت�صل لأول مرة يف تاريخ
لبنان منذ اال���س��ت��ق�لال وتتمثل يف �إق����رار خطة
دوري���ة لعقد اج��ت��م��اع��ات ملجل�س ال����وزراء يف
املحافظات وذل��ك بهدف �إعطاء كل حمافظة
حقها يف امل�شاريع والتمويل ال�ل�ازم بح�سب
ضال عن �أن ه��ذه اخلطوة
حاجاتها وواقعها ف� ً
ت��ه��دف �إىل ح��ث ك��اف��ة ال������وزارات ع��ل��ى تقدمي
اق�ت�راح���ات امل�����ش��اري��ع امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ه��ا يف كل
حمافظة �إىل جمل�س ال����وزراء لإق���راره���ا ،وذل��ك
م��ن خ�لال جلنة فنية لتن�سيق اخل��دم��ات بني
ال����وزارات والإدارات وال��ب��ل��دي��ات ب�شكل ي���ؤدي
�إىل توفري الوقت واجلهد واملال».
ولفت �إىل �أن «وزارة الدولة ل�ش�ؤون النازحني
لي�ست لديها هيكلية �أو جهاز تنفيذي ،لكن
رغ���م م��ا ت��ق��دم وب���ال���ت���وازي م��ع �إع�����داد م�����ش��روع
ال�سيا�سة ال��ع��ام��ة للحكومة جت��اه النازحني
وم����ن خ��ل�ال االط���ل��اع ع��ل��ى �أو�����ض����اع ال��ن��ازح�ين
وامل��ج��ت��م��ع��ات امل�ضيفة خ�����ص��و���ص�� ًا يف عكار
وال�شمال والبقاع واجل��ن��وب ،حاولت ت�صويب
امل�����ش��اري��ع و�إع���ط���اء الأول����وي����ة ل��ه��ذه امل��ن��اط��ق
تبي �أنها ب�أ�شد احلاجة �إىل
املحرومة والتي نّ
�إن�شاء بنية حتتية خا�صة جلهة ت�أمني املياه
ل��ل��ب��ي��وت و���ش��ق ال���ط���رق وت���أه��ي��ل��ه��ا وم�����ش��اري��ع
ال�صرف ال�صحي وايجاد حمطات تكرير .ويتم
التن�سيق ب�ش�أن ه��ذه امل�شاريع مع ال���وزارات
املعنية وال���دول املانحة واملنظمات الدولية
ب��ه��دف و�ضعها ع��ل��ى �سكة التنفيذ �إن�����ص��اف�� ًا
لهذه املناطق املهم�شة و���ص��و ًال �إىل تخفيف
ال��ت��وت��رات وامل�����ش��اح��ن��ات ب�ين �أب���ن���اء امل��ن��اط��ق
امل�ضيفة وال��ن��ازح�ين ع��ل��ى لقمة ال��ع��ي�����ش� .إن
�أي م�شروع �ضمن الإط��ار املذكور هو بالن�سبة
لنا �أولوية» ،م�شري ًا �إىل �أن «عملنا ينح�صر يف
التن�سيق وحماولة ت�أمني التمويل ال�لازم لتلك
امل�شاريع و�صو ًال �إىل تلزميها من قبل الإدارات
املعنية ،وبالتايل تقع على هذه الإدارات مهمة
الرقابة من �أجل االلتزام بالروزنامة املعدّ ة مع
االلتزام بح�سن تنفيذ تلك امل�شاريع».
ور�أى �أن «ال��رئ��ي�����س �سعد احل���ري���ري ،وعلى
خطى والده الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري،
ال ي��دّ خ��ر ج��ه��د ًا يف �سبيل الو�صول �إىل الإمن��اء
ال�شامل املتكامل يف املناطق اللبنانية من
دون مت��ي��ي��ز وع��ل��ى �أ����س���ا����س احل���اج���ات الأك��ث�ر
�إحل��اح��اً ،ب��ه��دف �إع���ادة ثقة النا�س بال�سلطة
و�إمي�����ان�����ه�����م ب����ال����دول����ة ك���م���رج���ع وح����ي����د ل��ك��ل
املواطنني .وعلى هذا الأ�سا�س �أطلق احلريري
خم��ط��ط��ه ال��ت��ن��م��وي ال�����ش��ام��ل لإمن�����اء امل��ن��اط��ق
وال������ذي ن��وق�����ش يف اج���ت���م���اع ب��روك�����س��ي��ل ويف
ل��ق��اءات��ه م��ع ر�ؤ���س��اء ال���دول املانحة يف �سبيل
ت�أمني التمويل الالزم لهذه امل�شاريع» ،معترب ًا
�أن «ما حدث يف املرحلة ال�سابقة يف العديد
م��ن امللفات كالنفايات والكهرباء وال�صحة
وال���ط���رق وغ�يره��ا �أدى �إىل ال�����ش��ع��ور ب�����ض��رورة
اال�ستجابة �إىل وج��ع ال��ن��ا���س وم��ع��اجل��ت��ه ،من
هنا كانت حكومة �إعادة الثقة ،وكان التوافق
على م�شاريع الإمناء املناطقية .و�إن كان هذا
ال يعني ع��دم وج��ود جت��اذب��ات �سيا�سية حول
�أول���وي���ة امل�����ش��اري��ع ب�ين امل��ح��اف��ظ��ات وكيفية
ت�أمني التمويل ال�لازم لها .من هنا �أ�شدد على
�ضرورة �إعطاء الأولوية للمناطق الأكرث حرمان ًا
وامل��ع�� ّر���ض��ة �أك�ث�ر م��ن غ�يره��ا لتداعيات الأزم���ة
ال�����س��وري��ة� .أم���ا بالن�سبة للعناوين الأ�سا�سيه
ل��ك��ل م��ن��ط��ق��ة ،ف��ق��د مت حت��دي��ده��ا ع�ب�ر اق��ت�راح
م�شاريع قدمتها ك��ل حمافظة ب��ال��ت��ع��اون مع
احتاد البلديات ومع البلديات ومتت مناق�شتها
خ��ل�ال اج���ت���م���اع���ات ال��ل��ج��ن��ه ال��ف��ن��ي��ة لتن�سيق
اخلدمات مع الوزارات والإدارات املعنية».
و�أك�����د �أن «دور ال��ل��ج��ن��ة ال ي��ن��ت��ه��ي ب��ان��ع��ق��اد
اجل��ل�����س��ات و�إق������رار امل�����ش��اري��ع� ،إمن����ا ي��ج��ب �أن
يُ�ستكمل العمل مبراقبة ح�سن �سري امل�شاريع
وم��ت��اب��ع��ة ت���أم�ين االع���ت���م���ادات ال�ل�ازم���ة ل��ه��ا من
م����وازن����ة ال����دول����ة وا����س���ت���م���رار ال��ت��م��وي��ل امل��ت��ف��ق
عليه مع ال��دول املانحة ،كما يجب �أن يكون

] زيادة امل�ساحات اخل�ضراء يف حرج بريوت

والعلم والبناء والإمن���اء م�ستمرة من خ�لال قيادة حكيمة تتمثل بالرئي�س �سعد احلريري
الذي يحمل ال�شعلة ويكمل امل�سرية ،بخطى ثابتة ،مرتفّ ع ًا عن امل�صالح ال�ضيقة واملواقف
ال�شعبوية من �أجل �سالمة الوطن وبناء الدولة التي حلم بها الرئي�س ال�شهيد .ولعل اخلطوة
التي اتخذها احلريري ،يف ت�شكيل جلنة فنية لتن�سيق اخلدمات ال�ضرورية يف املحافظات،
حت�ضري ًا لأكرب خطة عمل للخدمات الأ�سا�سية ،والتي اعتربت �سابقة يف تاريخ لبنان ،خري
دليل على اهتمامه بالإمناء املناطقي الذي هو �أ�سا�س العمل يف املرحلة املقبلة ،وت�أكيد ًا
منه �أن «كل اللبنانيني جزء ال يتجز�أ من الدولة ،و�أن الدولة موجودة يف كل لبنان وملتزمة
���ش���ؤون ك��ل املناطق يف ك��ل زاوي���ة م��ن��ه» ،معترب ًا �أن «ه��ن��اك �أم���ور ًا يجب �أن تتم معاجلتها
ب�سرعة مثل الكهرباء واملياه واالت�صاالت لأنها �أمور ملحة ومن �أولويات احلكومة».
مدينة بريوت ،العا�صمة و�أكرب مدن لبنان والتي تُ عترب من �أكرث املدن الغنية بالتنوع
الديني واملذهبي بني �سكانها الذين مبعظمهم نزحوا �إليها من الأري���اف ،تلعب دور ًا

حم��وري�� ًا يف االق��ت�����ص��اد ،وفيها معظم امل��راف��ق احليوية وامل�ؤ�س�سات ال��ع��ام��ة ،وبالتايل
ف�إن كثافتها ال�سكانية تتطلب جهود ًا �أكرب من قبل امل�س�ؤولني لناحية العمل لتنفيذ
امل�شاريع الإمنائية واخلدماتية وتطويرها ب�شكل دائم .وبحثت اللجنة خالل االجتماعات
يف ال�سراي احلكومي ،مب�شاريع العا�صمة من �صيانة و�إ�صالح جماري ال�صرف ال�صحي
و�أقنية ت�صريف مياه الأم��ط��ار ،الطرق والأر���ص��ف��ة وال��ن��ت��وءات� ،صيانة الأن��ف��اق واجل�سور،
الإنارة يف �شوارع العا�صمة ،الت�شحيل والت�شجري و�صيانة الو�سطيات واحلدائق العامة،
مو�ضوع التعديات على الأمالك العامة ،م�سلخ بريوت ،ت�أهيل مرافئ ال�صيادين ،م�شاريع
املياه والكهرباء ،مراكز البلدية ال�صحية وامل�ست�شفيات احلكومية ،مو�ضوع النفايات
امل��ن��زل��ي��ة ،امل��خ��ط��ط التوجيهي ال��ع��ام للنقل وح��رك��ة ال�����س�ير و�إي���ج���اد احل��ل��ول مل��داخ��ل
العا�صمة ،معاجلة التمدد العمراين ،امل��واق��ف العامة وا�ستكمال خطة بناء املدار�س
الر�سمية وغريها من املوا�ضيع التي تهم العا�صمة.

املرعبي :الأولوية للمناطق الأكرث حرمان ًا واملع ّر�ضة لتداعيات الأزمة ال�سورية

] بريوت نحو ا�ستعادة �ألقها

جبارة :املبادرة �ست�ساهم يف ردم اله ّوة جراء عدم التن�سيق
عيتاين :احلل النهائي للنفايات �سينطلق يف الـ  2018وكهرباء  24/24خالل �سنة
ل��ر�ؤ���س��اء البلديات كما ل��ن��واب املحافظة دور
كبري يف ه��ذه ال��رق��اب��ة» ،الف��ت�� ًا �إىل �أن «اللجنة
ناق�شت �أغ��ل��ب امل�شاريع القدمية واملتوقفة،
وا�ستطلعت �آراء املعنيني ،وعليه جرى االتفاق
على اال�ستمرار ببع�ض امل�شاريع �أو تعديلها �أو
حتى ا�ستبدالها مب�شاريع ذات ف��ائ��دة �أك�بر.
ون���ح���ن ك��������وزارة ،ن���ق���وم ب����إر����س���ال اق�تراح��ات��ن��ا
مل�شاريع مل تطرحها اللجنة و�سوف ت�ضم �إىل
جدول �أعمال كل جل�سة وتُناق�ش خاللها».

جبارة

اع��ت�بر م�ست�شار وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات
خ��ل��ي��ل ج����ب����ارة �أن «ال���ت���ج���رب���ة ال���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا
الرئي�س �سعد احل��ري��ري ،ف��ري��دة م��ن نوعها،
وحت�صل للمرة الأوىل يف لبنان ،وهي اال�ستماع
كمجل�س وزراء ج��دي��اً� ،إىل مطالب ال�سلطات
امل��ح��ل��ي��ة وال���داخ���ل���ي���ة خ�����ص��و���ص�� ًا ال�����س��ل��ط��ات
البلدية».
وق��������ال« :لأول م�����رة ج������دول �أع�����م�����ال جم��ل�����س
ال��وزراء� ،سيت�ضمن بنود ًا و�أم��ور ًا تعبرّ بطريقة
ج��دّ ي��ة ع��ن م�شاكل وه��م��وم ال��ب��ل��دي��ات واحت��اد
ال��ب��ل��دي��ات وامل��ح��اف��ظ�ين وال��ق��ائ��م��ق��ام�ين ،وه��ذا
ان���ب���ث���ق ب���ع���د ن���ق���ا����ش م���ت���وا����ص���ل ا���س��ت��م��ر مل���دة
� 6أ���ش��ه��ر ب�ي�ن مم��ث��ل�ين ل����ل����وزارات وال��ب��ل��دي��ات
وجم��ال�����س��ه��ا واحت���ادات���ه���ا وامل��ح��اف��ظ�ين �ضمن
مت ت�أ�سي�سها بقرار
�إط��ار اللجنة الفنية التي ّ
من الرئي�س �سعد احلريري ،وكانت برئا�سة
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي����ر ال�صحة
غ�سان حا�صباين» ،م�شري ًا �إىل «�أن ما ات�ضح
م��ن ه���ذه ال��ن��ق��ا���ش��ات خ�����ص��و���ص�� ًا يف م��ا يتعلق
بوزارة الداخلية� ،أن �أكرث الأمور �إحلاح ًا تتعلق
مبو�ضوع تعزيز ف�صائل قوى الأمن الداخلي يف
املناطق كافة وتعزيز القائمقامني وم�أموري
ال��ن��ف��و���س وامل���ك���ات���ب الإداري��������ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل م���و����ض���وع ال�������ش���رط���ة ال��ب��ل��دي��ة
والدفاع املدين».
واعترب �أن «الالفت يف الأمور املتعلقة بوزارة

ال��داخ��ل��ي��ة �أن��ه��ا ك��ان��ت يف جميع املحافظات
م��ت�����ش��اب��ه��ة ،م���ا ي����ؤ����ش���ر �إىل �أن االح��ت��ي��اج��ات
يف امل��ن��اط��ق واح����دة خ�����ص��و���ص�� ًا يف الأم����ور غري
املرتبطة مب�شاريع البنى التحتية».
وق����ال« :ال��ن��ق��ا���ش ك��ب�ير وامل��ت��ط��ل��ب��ات كثرية
وه��ي ملحوظة يف خطة عمل وزي���ر الداخلية
والبلديات نهاد امل�شنوق مثل تعزيز الدفاع
امل���دين وت��ث��ب��ي��ت امل��ت��ط��وع�ين ،و�إن�����ش��اء م��راك��ز
ال���دف���اع امل����دين يف ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق ،وك��ذل��ك
م�أ�س�سة وتنظيم عمل ال�شرطة البلدي ،وتعزيز
ف�صائل ق��وى الأم���ن الداخلي وتطويرها �ضمن
�إط��ار اخلطة اال�سرتاتيجية التي تعمل عليها
قوى الأمن الداخلي ،و�أي�ض ًا التعيينات وتثبيت
املوظفني».
ول���ف���ت �إىل �أن «ه�����ذه امل�����ش��اري��ع م�����س��ت��م��رة،
وب��د�أ ال��وزي��ر العمل بها منذ �سنة  2014وكل
�سنة يتم �إجن���از بع�ض منها ح�سب امل��وازن��ة
املخ�ص�صة وح�سب الأو���ض��اع ،هذا �ضمن �إطار
الأمور الإدارية والأمنية املرتبطة بالوزراء».
و�أ����ش���ار �إىل �أن «ال�����دور ال��ث��اين ل���ل���وزارة ك��ان
ب�����ص��ف��ت��ه��ا امل�������ش���رف���ة ع���ل���ى ال���ب���ل���دي���ات ،ح��ي��ث
عبرّ ت احت��ادات البلديات عن م�شاكل كثرية،
خ�����ص��و���ص�� ًا الأم�����ور امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ن��ى التحتية
وال��ط��اق��ة وامل���ي���اه وال��ن��ف��اي��ات» ،الف��ت�� ًا «اىل �أن
�أهمية اللجنة الوزارية هي يف الت�شبيك الذي
ح�صل ،وات�ضح �أن هناك الكثري من امل�شاكل
يتم حلها عرب التن�سيق بني الوزارات من دون
احلاجة �إىل جمل�س وزراء ،كمعامالت متوقفة
وغريها ..وهذا كله ي�صب يف خانة ايجابيات
تلك املبادرة التي �أطلقها الرئي�س احلريري».
و�أو�����ض����ح �أن «وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ب��اع��ت��ب��اره��ا
امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى ال���ب���ل���دي���ات��� ،س��ي��ك��ون دوره����ا
متابعة هذا املو�ضوع والتن�سيق مع البلديات
لتكون �صلة و���ص��ل ب�ين ال��ب��ل��دي��ات وال����وزارات
امل��ع��ن��ي��ة» ،م�����ؤك����د ًا �أن «م�����ش��اري��ع ال��ع��ا���ص��م��ة
مت�شابهة مع م�شاريع املناطق الأخ��رى كون
ال���ه���م���وم واالح���ت���ي���اج���ات ه����ي ذات����ه����ا ك��خ��ط��ط
م�����س��ت��دام��ة لإدارة ال���ن���ف���اي���ات��� ،ص��ع��وب��ة �إدارة

امل���ل���ف���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ن���ازح�ي�ن ال�����س��وري�ين
وغريها ،وبالتايل ما ات�ضح منذ �إن�شاء اللجنة
�أن ال��ع��دي��د م��ن الأم����ور ميكن حلّها ع�بر زي��ادة
التن�سيق».
و�أع����رب ع��ن �أم��ل��ه «يف �أن جن���اح ه���ذا العمل
ي�����س��اه��م يف �إزال�����ة ك��ل ال��ع��ق��ب��ات امل���وج���ودة»،
م�����ش��دد ًا ع��ل��ى � ّأن «ف�����رادة ه���ذه امل���ب���ادرة �أن��ه��ا
���س��ت�����س��اه��م يف ردم ال����ه����وّة امل����وج����ودة ج���راء
ع��دم التن�سيق وت�ساهم يف حتقيق الأه���داف
املرجوة».

عيتاين

وق���ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ب�ي�روت ج��م��ال عيتاين:
«ك��ل بلدية لديها م�شاريعها اخلا�صة التي
ت�ستطيع تنفيذها ،و�أخ����رى تتعلق ب����وزارات
خمتلفة� ،إىل ج��ان��ب جمل�س الإمن����اء والإع��م��ار
ال������ذي يُ���ع���ن���ى ب���امل�������ش���اري���ع ال�����ك��ب��رى .ب��ل��دي��ة
ب�يروت لديها ارت��ب��اط كبري مب�شاريع تتعلق
مبجل�س الإمن�����اء والإع���م���ار ،ل��ك��ن ال��ي��وم نعمل
لتلزمي امل�شاريع عن طريق البلدية مبا�شرة،
وه��ن��اك م�����ش��اري��ع تتعلق ب��ع��دة م��ن��اط��ق ،لذلك
جمل�س الإمن���اء والإع��م��ار ينفذ ه��ذه امل�شاريع
الكبرية ،ونحن بحاجة �إىل تعاون مع الوزارات
املعنية وجمل�س الإمن��اء والإع��م��ار» ،م�ؤكد ًا �أن
«امل�����ش��اري��ع يف ب��ي�روت ال ت��ت��وق��ف .ب��ي�روت مر
عليها الكثري من الأزم��ات ،ولكي نحافظ على
العا�صمة ون�ستوعب اجلميع ،علينا دائم ًا �أن
نطوّر ،لذلك و�ضعنا خطة �شاملة وبرنامج عمل
مكثف ًا لتطوير البنى التحتية وحت�سني و�ضع
املدينة بيئي ًا واقت�صادي ًا واجتماعياً».
ور�أى �أن «النفايات م�شكلة الع�صر ،و�أطلعنا
جم��ل�����س ال�������وزراء ع��ل��ى خ��ط��ت��ن��ا ،ون�����أخ����ذ ر�أي����ه
وموافقته على خطتنا امل�ستقبلية» ،الفت ًا �إىل
�أن «جمل�س ال��وزراء كان يحث البلديات على
الالمركزية ،و�أن جتد كل بلدية ح ًال للتخل�ص
من �أزمة النفايات .انطالق ًا من هذا املبد�أ الذي
�شدد عليه الرئي�س �سعد احل��ري��ري و�أعطانا

] م�ستوعبات النفايات التي �ستو�ضع حتت الأر�ض

ال��دع��م ال��ك��ام��ل ،نحن لأول م���رة ،بلدية ب�يروت
ت�أخذ على عاتقها حل �أزمة النفايات» ،م�شري ًا
�إىل «ان���ن���ا ان��ط��ل��ق��ن��ا م���ن م���ب���د�أ ت��ق��ل��ي�����ص حجم
ال��ن��ف��اي��ات ،ع�ب�ر ال���ف���رز يف امل���ن���ازل وت�شجيع
النا�س وحتفيزهم على هذا الأم��ر� ،إذ �إن الفرز
م��ن امل�����ص��در ي��وف��ر علينا الكثري خ�صو�ص ًا �أن
نفايات العا�صمة ت�صل �إىل  650طن ًا يف اليوم.
وطلبنا من جمل�س ال��وزراء �أن نقوم مبناق�صة
للكن�س واجل��م��ع يف مدينة ب�ي�روت لأن لدينا
خ��ط��ة ون��ري��د ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��وج��ودة
يف ال��دول املتطورة .وقمنا مبناق�صة للكن�س
واجل��م��ع حيث �سيتم تخ�صي�ص م�ستوعبات
ت��خ��ت��ل��ف �أل���وان���ه���ا ح�����س��ب ال��ن��ف��اي��ات �إن ك��ان��ت
ع�ضوية �أو بال�ستيكية �أو ورق وكرتون ومواد
خمتلطة من نفايات وع��وادم وغريها ،كما �أن
امل���ق���اول �سيجمع ال����ورق وال��ك��رت��ون مبا�شرة
م��ن امل���دار����س واجل��ام��ع��ات وامل����واد الع�ضوية
م��ب��ا���ش��رة م��ن امل��ط��اع��م وال��ن��ف��اي��ات الطبية من
امل�صانع وامل�ست�شفيات ،ه��ذا امل�شروع لزم.
وكل ذلك له ت�أثري �إيجابي ف��وري على البيئة
يف الطرقات».
وت����اب����ع «ال����ع����امل ي���ت���وج���ه ال����ي����وم �إىل و���ض��ع
م�����س��ت��وع��ب��ات ال��ن��ف��اي��ات حت��ت الأر�������ض ،ونحن
بدرا�ستنا الأول��ي��ة ،وج��دن��ا �إن ب�إمكاننا و�ضع
النفايات يف  250موقع ًا للم�ستوعبات حتت
الأر����ض التي متنع زي��ادة النفايات ف��وق طاقة
امل�ستوعبات» ،مو�ضح ًا �أن «النفايات املفرزة
���س��ت��ذه��ب �إىل م��ع��م��ل ل��ل��ف��رز م���رة ث��ان��ي��ة �إذ �إن
خطة بلدية بريوت �أن تن�شئ م�صنع ًا لتحويل
النفايات �إىل طاقة .واخلطوة الثانية تكون يف
معاجلة ال��ن��ف��اي��ات ،وتتمثل اخل��ط��وة الأخ�ي�رة،
ب��ت��ح��وي��ل ال���ن���ف���اي���ات �إىل ط���اق���ة ع�ب�ر احل�����رارة
املرتفعة �أو ما ي�سمى التفكك احل���راري .هذه
اخلطة ال تختلف عن خطة جمل�س الوزراء».
ول��ف��ت �إىل �أن����ه «ع��ن��دم��ا ت��ن��ت��ه��ي امل��ن��اق�����ص��ة
وال��ت��ل��زمي ،يتطلب االم��ر � 2أو � 3سنوات لإن�شاء
معمل النفايات ،و�إىل حينها ،ف���إن مكب برج
ح��م��ود والكو�ستابرافا ال ميكنهما ا�ستيعاب

النفايات التي تدخل اليهما ،م��ا يحتم علينا
�إي���ج���اد ح��ل م����ؤق���ت ،ل��ذل��ك ن��ح��ن نعمل الي��ج��اد
حلول وجمل�س ال���وزراء �أي�ضاً ،و�سيعلن عنها
قريباً» ،م�شري ًا �إىل �أن «احلل النهائي للنفايات
�سينطلق يف ال��ـ 2018وبعد � 3سنوات تت�سلم
ب��ي�روت امل��ع��م��ل وي�����ص��ب��ح ل��دي��ه��ا ح��ل� ًا ن��ه��ائ��ي�� ًا
مل�شكلة النفايات .املعمل �سيكون يف موقع
له ت�أثري ايجابي ولي�س له �أي ت�أثري �سلبي على
�أهل املنطقة التي �سين�ش�أ فيها».
وعن الكهرباء ،لفت �إىل �أن «ب�يروت تعاين
م��ن نق�ص يف ال��ك��ه��رب��اء ،ب��د�أن��ا ب��االت��ف��اق مع
وزي����ر ال��ط��اق��ة ،ب��درا���س��ة ع��ن احل��ل��ول املمكنة
للعا�صمة .الدرا�سة �أ�صبحت جاهزة لنعر�ضها
ع���ل���ى وزي������ر ال���ط���اق���ة ،وب���ع���د م���واف���ق���ت���ه ،ن��رف��ع
امل��و���ض��وع �إىل جمل�س ال����وزراء ،وي��ك��ون لدينا
�إن��ت��اج ط��اق��ة ب��ال�����ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص
ن��ن��ت��ج ط��اق��ة ت��ب��اع مل���ؤ���س�����س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان،
ونحن لن ندخل بعملية بيع النا�س مبا�شرة
ب��ل ���ش��رك��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان لأن ب��ي�روت لي�س
ل��دي��ه��ا ام��ت��ي��از م��ث��ل زح��ل��ة وج��ب��ي��ل ،ول���ن نطلب
ه����ذا االم���ت���ي���از لأن ل��ي�����س ه��دف��ن��ا ت��غ��ي�ير �إجت����اه
م�س�ؤوليات كهرباء لبنان ب��ل على العك�س
خطتنا ���س��ت��ك��ون م��ت��ك��ام��ل��ة م��ع خ��ط��ة ال��دول��ة.
مبجرد �أن تطلق املناق�صة ونوقع العقد ،خالل
�سنة يكون لدينا يف بريوت كهرباء 24/24
ب�شكل دائم وم�ستدام».
و�أ���ش��ار �إىل «�أنني طالبت يف االجتماع الذي
ع��ق��د يف ال�������س���راي ،ك��خ��ط��وة �أوىل ،بتطبيق
نظام ال�سري ب�شدة وتغرمي كل من يخالف يف
مدينة ب�يروت .هناك � 500أل��ف �سيارة تدخل
ي���وم���ي��� ًا �إىل ب��ي��روت ال���ت���ي حت��ت�����ض��ن اجل��م��ي��ع،
�أي �أن مليون م��واط��ن على الأق���ل يدخلون �إىل
العا�صمة يومياً .اخلطوة الثانية ،نعمل لإيجاد
مواقف لل�سيارات ف��وق الأر����ض وحت��ت الأر���ض
يف احل���م���را والأ����ش���رف���ي���ة وك��ورن��ي�����ش امل���زرع���ة
وامللعب البلدي يف الطريق اجل��دي��دة والكوال
وح��دي��ق��ة امل��ف��ت��ي ح�سن خ��ال��د� .سنزيد ال��ق��وة
اال�ستيعابية مل��واق��ف ال�����س��ي��ارات .ويف اخلطة
امل�ستقبلية� ،أن نحوّل ع��دد ًا كبري ًا من الطرق
�إىل طرقات �سلِ�سة ،نخفف فيها زحمة ال�سري
ون�سهل عملية ا�ستخدام
ّ
ون�شجع على امل�شي
ال��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة ،وتو�سيع الأر���ص��ف��ة ،هذا
ب���ال���ت���زام���ن م����ع خ���ط���ة ال���ن���ق���ل امل�������ش�ت�رك ال����ذي
�سي�شجع النا�س على ا�ستخدام البا�صات �إذ
�سيكون هناك خط من جبيل �إىل حمطة �شارل
حلو حيث �سيكون هناك با�صات تنقل النا�س
�إىل داخل املدينة .هذا امل�شروع� ،سيموّل من
البنك ال��دويل الذي يقوم بالدرا�سات و�سينفّ ذ
يف الـ.»2018
وحتدث عن ت�سريع العمل يف حمطة تكرير
املياه الآ�سنة يف ب��رج حمود التي «ت�ستوعب
ن�����ص��ف ك��م��ي��ة ال�������ص���رف ال�����ص��ح��ي ل��ل��ع��ا���ص��م��ة،
وحم���ط���ة غ���دي���ر ت��ت��ط��ل��ب ت���ط���وي���ر ًا ل��ت�����س��ت��وع��ب
ال��ن�����ص��ف ال���ث���اين م���ن امل���ي���اه الآ����س���ن���ة .والأم�����وال
متوافرة».
وع��ن م��ي��اه ال�شفة ،ق��ال ع��ي��ت��اين« :ا�ستعنت
ب�أهم �شركات يف العامل ليقدموا لنا احللول
امل��م��ك��ن��ة يف ب���ي��روت ،ووزارة ال���ط���اق���ة ل��دي��ه��ا
م�����ش��روع��ان ك��ب�يران ل��ت��م��وي��ل ب��ي�روت ب��امل��ي��اه،
�سد جنّة الذي من املفرو�ض �أن ينتهي العمل
به خالل � 3سنوات ،وم�شروع �سد ب�سري وج ّر
م��ي��اه الأوّيل �إىل ب�ي�روت ،و�إذا �أك���د لنا جمل�س
الوزراء �أن هذين امل�شروعني وُ�ضعا على �سكة
التنفيذ ،ف���إن �أه��ل ب�يروت �سينعمون باملياه،
ول��ك��ن �إىل حينها نحن على ات�صال دائ���م مع
م�ؤ�س�سة م��ي��اه ب�ي�روت ل��ت���أم�ين امل��ي��اه يف ه��ذه
املرحلة ونحن موعودون �أن الأمور �ستتح�سن
بعد �أ�سبوعني �أو ثالثة».
و�أ����ش���ار �إىل «�أن���ن���ا ن��ع��م��ل ل���زي���ادة امل�����س��اح��ات
اخل�ضراء ،ولزّمنا م�شروع زراعة � 7000شجرة
يف م��دي��ن��ة ب���ي��روت ،ون����ل����زّم احل����دائ����ق ل���زي���ادة
الت�شجري ،وزراعة الأ�شجار يف حرج بريوت بعد
�أن خ�سرنا ق�سم ًا منها ب�سبب املر�ض .وهناك
م�����ش��اري��ع ال��ل��وح��ات الإر���ش��ادي��ة مل��دي��ن��ة ب�يروت
وت�سمية ال�شوارع وترقيمها والأبنية .بالإ�ضافة
�إىل الإ����ش���ارات ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة .وللمحافظة على
البيئة وال�سالمة العامة ،لزّمنا نفق �سليم �سليم
لتحديثه و�إع��ادة ت�أهيله ،و�إن��ارة �شوارع بريوت
على «الالداليت» لتوفري الطاقة بن�سبة .»%60

