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مجتمع وإقتصاد

متابعة

انجاز االستعدادات لترحيل النفايات:
الكلفة باهظة
«ه ــذا غيض مــن فـيــض ،اذ إن املخفي
داخل هيئة أوجيرو واملديرية العامة
لالستثمار والصيانة أكبر بكثير مما
يمكن التحدث عـنــه» ،بحسب مــا يرد
ف ــي اإلخـ ـب ــار .ول ـ ــذا ،طـلـبــت مفوضية
الـشـبــاب الـتـقــدمــي ومـفــوضـيــة الـعــدل
في الحزب االشتراكي ،تحريك دعوى
الحق العام بحق يوسف ومن يظهره
ّ
التحقيق ،باعتبار أنه استغل موقعه
ال ــوظ ـي ـف ــي ،إذ «أب ـ ـ ــرم ل ـن ـف ـســه ع ـق ــودًا
ً
مالية مستغال سلطته» ،كذلك «صرف
نفوذه والتمس منفعة لنفسه وأهمل
ّ
ً
وأخ ــر أعـمــاال كــان واجـبــا عليه القيام
بـ ـه ــا ،وحـ ـ ــرم الـ ــدولـ ــة م ــن أم ـ ـ ــوال ك ــان
يمكن صيانتها وتحصيلها وزيــادة
إيراداتها منها  ...وحصل على منفعة
شخصية من اإلدارة التي ينتمي إليها
والـ ـت ــي ت ـقــع ض ـمــن األفـ ـع ــال امل ـعــاقــب
ع ـل ـي ـهــا ب ـم ــوج ــب ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات
املنصوص عليها في املــادة  351وما
ّ
يليها لجهة الجرائم املخلة بواجبات
الوظيفة واستثمارها واالختالس».

ّ
تطلب
من المتوقع ان ّ
اللجنة الوزارية المكلفة
متابعة ملف النفايات،
غدا ،عرض موضوع
ترحيل النفايات الى الخارج
على مجلس الوزراء ،وفق
ما ّ
صرح به ،أمس ،وزير
الزراعة أكرم شهيب
هديل فرفور
اع ـلــن وزي ــر ال ــزراع ــة اك ــرم شهيب
ان اإلعــداد لـ»ترحيل النفايات الى
الـخــارج اصـبــح فــي نهايته» .جاء
اعــانــه بعد لقاء ُعقد فــي السرايا
ال ـح ـك ــوم ـي ــة بـ ــن رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء تمام سالم وأعضاء اللجنة
ال ــوزاري ــة ،الـتــي تـضــم ال ــى شهيب
كـ ــا مـ ــن وزي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــال ع ـل ــي حـســن
خليل ووزيــر الداخلية والبلديات
ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ورئـ ـي ــس مجلس
االنـ ـم ــاء واالعـ ـم ــار نـبـيــل الـجـســر.
وقـ ـ ــال ش ـ ّـه ـي ــب ان ـ ــه ج ـ ــرى الـبـحــث
فــي مـصــادر التمويل« ،وسترسل
ال ــوزارات املعنية ردودهــا خالل الـ
 48ســاعــة املقبلة وسـيـكــون هناك
اجـتـمــاع عند الخامسة مــن عصر
االربـ ـع ــاء ل ـع ــرض امل ــوض ــوع على
مجلس الوزراء».
ّ
ي ـعــلــق الـخـبـيــر الـبـيـئــي زيـ ــاد ابــي
ُ
شاكر انــه «مــن املؤسف ان يعتمد
هــذا الـخـيــار املكلف ج ــدا» ،مشيرا
ال ـ ــى ان ـ ــه «وفـ ـ ــق حـ ـس ــاب ــات اول ـي ــة
ّ
أجــريـتـهــا سـيـكــلــف ط ــن الـنـفــايــات
بني  $250الــى  .»$255ويشرح في
هــذا الـصــدد الــى ان الكلفة تتوزع
ع ـلــى أك ـ ــاف اعـ ـ ــادة لـ ـ ّـم ال ـن ـفــايــات
وايصالها الــى معامل التوضيب
ك ــي يـ ـج ــري ت ـج ـه ـيــزهــا ف ــي ب ــات

ومــن ثــم نقلها الــى املــرفــأ تجهيزا
لشحنها اضافة الى كلفة الطمر او
التصنيع في البلد ّ
املرحل اليها».
ي ـ ـ ـبـ ـ ــرر ش ـ ـه ـ ـيـ ــب اع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد خـ ـي ــار
الترحيل بأنه يأتي بعد «تعطيل
خطة مطامر النفايات ،فكان ال بد
من الذهاب الى موضوع الترحيل
عـلــى نـحــو ج ــدي وعـمـلــي وعلمي
وبما يتالءم مع مصلحة الخزينة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وقـ ـ ـ ـ ــدرات ال ـ ــدول ـ ــة مــن
خالل البنى التحتية التي تسمح
بعملية الترحيل» ،مضيفا ان هذا
العمل اخذ وقتا طويال سواء كان
مــع االدارات املعنية او فــي مراكز
الفرز والتوضيب في لبنان او «من
خالل الشروط الدولية املوضوعة
على عملية الترحيل ،لكون لبنان
مرتبطا باتفاقية بـ ــازل» .لــم تكن

يقدر ابي شاكر
تكلفة الطن بما
يراوح بين  250الى
 255دوالرا
هــذه املــرة االولــى التي ُي ّلمح فيها
ّ
شهيب الى ان اعتماد الترحيل هو
آخر الحلول املتاحة محاوال القاء
ّ
اللوم على من عطل خطة املطامر
وتحميله مسؤولية كلفة الترحيل
الباهظة.
ُ
يـ ـق ــول الـ ـن ــاش ــط واملـ ـن ـ ّـس ــق ال ـع ــام
ل ــإئ ـت ــاف امل ــدن ــي رجـ ــا ن ـج ـيــم ان
م ـق ــارن ــة ال ـس ـي ــىء ب ـم ــا ه ــو أس ــوأ
لـ ـتـ ـب ــري ــر خ ـ ـيـ ــار يـ ـتـ ـج ــاه ــل ال ـح ــل
ال ـص ـح ـي ــح ،اي ال ـ ـفـ ــرز ،ه ــو «ق ـمــة
املــراه ـقــة» ،الفـتــا الــى «ع ــدم وجــود

ب ـن ــى ت ـح ـت ـيــة ل ـل ـتــرح ـيــل بــاملـعـنــى
ال ــدق ـي ــق ل ـل ـك ـل ـم ــة» .يـ ـش ـ ّـدد نـجـيــم
عـلــى اسـتـحــالــة تــرحـيــل الـنـفــايــات
املـ ـت ــراكـ ـم ــة فـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ،وذلـ ــك
لصعوبة فرزها وفق ما تقتضيه
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـتــرح ـيــل
الـنـفــايــات ،وهــو امــر كــان قــد أثــاره
ع ــدد مــن البيئيني ،الــذيــن رأوا ان
ّ
تــرحـيــل الـنـفــايــات يـتــطـلــب فــرزهــا
وتـصـنـيـفـهــا بـمــا ي ـت ــاءم واح ـكــام
اتفاقية «ب ــازل» ،التي وقــع عليها
لبنان عــام  ،1994وهــي االتفاقية
ّ
املتعلقة بـ «مراقبة حركة النفايات
ّ
الخطرة عبر الـحــدود ،والتخلص
مـ ـنـ ـه ــا» ،وتـ ـعـ ـن ــى ب ــانـ ـتـ ـق ــال «ك ــل
النفايات الخطرة وغير الخطرة»،
وفق الخبير البيئي ناجي قديح.
ّ
يرجح ابــي شاكر ان تكون الدولة
ال ـتــي سـيـجــري تــرحـيــل الـنـفــايــات
الـ ـيـ ـه ــا غـ ـي ــر م ــوقـ ـع ــة االتـ ـف ــاقـ ـي ــة،
وبالتالي سيجري االتفاق معها،
«ل ــذل ــك يـ ـج ــري ال ـح ــدي ــث ع ــن بـلــد
افـ ــري ـ ـقـ ــي» ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى ان ه ــذه
ُ
االكالف ستدفع «من جيوبنا».
ي ـت ـســاءل نـجـيــم ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد:
«أمــن العدل ان ندفع هذه االكالف
الباهظة؟ هذه االموال ستدفع من
جـيــوب كــل الـلـبـنــانـيــن»ُ ،مضيفا:
«هـ ــذه االمـ ـ ــوال س ـتــؤخــذ م ــن درب
الكثير من االولويات ابرزها اموال
الـ ـبـ ـل ــدي ــات الـ ـت ــي لـ ــم ن ـع ــد نـسـمــع
شيئا» .ويختم بالقول« :لو
عنها ّ
ّ
شهيب في حينه
سمع منا الوزير
ول ـج ــأن ــا الـ ــى م ـب ــدأ الـ ـف ــرز امل ـكـ ّـمــل
ضـمــن الـبـلــديــات وال ـفــرز الـثــانــوي
املـ ــؤقـ ــت وخـ ــاصـ ــة ض ـم ــن مـنـطـقــة
الناعمة ملا وصلنا اليوم الى هذا
ّ
تتحمل
ال ــواق ــع املـ ــأسـ ــاوي ،الـ ــذي
الحكومة ولجنة شهيب وحدها
كـ ــامـ ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـ ــن ن ـتــائ ـجــه
الـسـلـبـيــة» ،فــي اش ــارة مـنــه ال ــى ان
مقاربة هــذا امللف كانت سياسية
طائفية ومنفعية بحت ،ولــم تكن
يوما علمية بيئية.

تقرير

متطوعو الدفاع المدني:
معركة المراسيم التطبيقية
إيفا الشوفي

«جــري ـئــة» ن ـظ ـرًا لـلـخــوف ال ــذي كانت
تـبــديــه ف ــي اإلج ـت ـمــاعــات التنسيقية
مـ ــن «سـ ـيـ ـط ــرة قـ ـ ــوى الـ ـيـ ـس ــار» عـلــى
ال ـحــراك .فقد أك ــدت أنـهــا تــريــد «دولــة
تحترم الدستور ،دولــة تفصل الدين
عــن ال ــدول ــة ،دول ــة عــدالــة تـعـمــل فيها
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق ح ــاج ــات
امل ــواط ــن األســاس ـيــة م ــن بـنــى تحتية
وطـ ـب ــاب ــة وت ـع ـل ـي ــم واس ـت ـش ـف ــاء عـبــر
املؤسسات العامة ال الخاصة ،وأخيرًا
تعديل النظام الضريبي عبر زيــادة
الضريبة على األرباح».
(األخبار)

بعد  18شهرًا على موافقة مجلس
ال ـن ــواب ق ــان ــون «تـثـبـيــت متطوعي
الدفاع املدني» ،الذي يقضي بإقامة
مـ ـب ــاراة م ـح ـص ــورة لـتـثـبـيــت 2400
ّ
متطوع ،لم ُي ّ
ثبت ّ
أي من املتطوعني
ال ــذي ــن عـ ـ ــادوا إلـ ــى الـ ـش ــارع بـعــدمــا
يـئـســوا مــن املـمــاطـلــة الـحــاصـلــة في
هذا امللف .كذبت الدولة مجددًا على
ناسها ومتطوعيها ،أق ـ ّـرت قانونًا
اعترفت فيه بحقوقهم وبدأت تماطل
ّ ّ
بــاملــراسـيــم التطبيقية ،إل أن صبر
املـتـطــوعــن نـفــد .أعـلـنــوا أم ــس انهم
«ذاهبون الى خيار سيكون مفاجئا
غـدًا إذا لــم تحل القضية» .ال إغــاق
للطرقات وال حرق للدواليب ،كذلك
ال توقف عن مزاولة عملهم إطالقًا،
ل ـك ــن مـ ــا ح ـص ــل فـ ــي ال ـب ـح ــر ال ـع ــام
امل ــاض ــي ل ــن ي ـكــون س ــوى «ب ــروف ــة»
ملا ُي ّ
عد ،وفق ما صـ ّـرح به مصطفى
دمــج ،أحــد املتطوعني ،لـ «األخـبــار».
نــاشــد امل ـت ـطــوعــون وزيـ ــر الــداخـلـيــة
نهاد املشنوق «بالتدخل لتثبيتهم»،
رافضني «االتـصــال بــأي مسؤول او
وزيــر بعد الغد ،فامللف موجود في
وزارة الداخلية وسنستمر في حمل
قـضـيــة  2400م ـت ـطــوع ،الن ـنــا نــريــد

وعودًا ملموسة» .يرفض املتطوعون
إلقاء اللوم على املشنوق ،بالرغم من
كــونــه أب ــرز مــن عــرقــل إق ــرار القانون
في مجلس الـنــواب مطالبًا بإدخال
تعديالت عليه وهو ما حصل .بعد
امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي لـلـمـتـطــوعــن
أمـ ــس ،إلـتـقــى وف ــد مـنـهــم مستشار
امل ـش ـن ــوق امل ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـلــف« ،أع ـطــى
ال ــوزي ــر وع ـ ـدًا ب ــأنــه س ـي ـطــرح املـلــف
فــي أول جلسة ملجلس ال ــوزراء ولن
يخرج منها قبل توقيع املراسيم»،
ّ
وفق كالم دمج .كذلك أكــدت مصادر
الــوزيــر «امل ـبــادرة الــى طــرح القانون
في أول جلسة ملجلس الوزراء ،علمًا
ّ
أن وزارة الداخلية أحالت املراسيم
األربـ ـع ــة إل ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء منذ
ش ـب ــاط الـ ـف ــائ ــت ،واملـ ـطـ ـل ــوب ال ـي ــوم
إقرار املرسوم التنظيمي األول على
ُ
أن ت ـق ــر امل ــراس ـي ــم ال ـث ــاث ــة الـبــاقـيــة
ّ ّ
على نحو تلقائي» ،إل أن املصادر
تشير فــي الــوقــت نفسه إلــى أنــه «لم
ُيحسم إلى اليوم ما إذا كانت جلسة
األربعاء مخصصة للجنة الوزارية
ستكون
املتابعة مللف الـنـفــايــات أم ً
جلسة ملجلس ال ـ ــوزراء» ،الفـتــة إلى
ّ
أن «امل ـ ــوض ـ ــوع ل ــم ي ـع ــد اإلعـ ـت ــراف
بالحق ألن القانون املقر أثبت حق
ّ
املتطوعني بالتوظيف إل أن األمــر

م ـت ـع ـل ــق بـ ـ ـج ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال مـجـلــس
الوزراء فقط».
مـ ـع ــرك ــة تـ ـش ــري ــع ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـع ــام
امل ــاض ــي ل ــم ت ـك ــن س ـه ـل ــة ،إذ ب ــادر
املتطوعون إلى االعتراض بطريقة
مـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــرة ،تـ ــوج ـ ـهـ ــوا الـ ـ ــى ال ـب ـح ــر
وأع ـل ـن ــوا أن ـه ــم ل ــن يـ ـ ُع ــودوا ســوى
ع ـنــد اق ـ ــرار ال ـق ــان ــون .أق ـ ـ ّـر ال ـقــانــون
ً
معدال تحت ضغطهم ،فألغي املادة
 9ال ـتــي ت ـنــص ع ـلــى ان ــه «يستفيد
م ــن هـ ــذا ال ـق ــان ــون ل ـج ـهــة ال ـح ـقــوق
ال ـت ـق ــاع ــدي ــة واملـ ـن ــاف ــع وال ـخ ــدم ــات
كـ ــل ال ـع ـن ــاص ــر وامل ــوظـ ـف ــن ال ــذي ــن
سرحوا من الخدمة لبلوغهم السن
ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـع ــد ص ـ ــدور امل ــرس ــوم
ال ــرق ــم  4082ت ــاري ــخ 2000-10-14
حتى ص ــدور هــذا ال ـقــانــون» ،وذلــك
بناء على طلب وزير الداخلية نهاد
املشنوق .خسر املتطوعون املفعول
الرجعي للقانون بإلغاء هذه املادة
ّ
إل أنهم رضــوا باألمر على اعتبار
ّ
أن األولــوي ــة للتثبيت ،وأن الــدولــة
خطت خطوة كبيرة باملوافقة على
األم ــر ،لكن بعد سنة ونصف سنة
ّ
م ــن املـمــاطـلــة أدرك امل ـت ـطــوعــون أن
معركة إقــرار القانون تليها معركة
إلق ــرار املــراسـيــم التطبيقية بهدف
تحصيل أبسط الحقوق.
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متفرقات
يوم تضامني مع الالجئين السودانيين
«رفضًا لجميع املضايقات العنصرية التي يتعرض
ّ
لـهــا الــاج ـئــون ال ـســودان ـيــون فــي ل ـب ـنــان» ،نظمت
حملة مناهضة العنصرية ،أمس ،يومًا تضامنيًا
مــع الــاجـئــن الـســودانـيــن أم ــام مكتب مفوضية
األمــم ّ
املتحدة .الهدف من الوقفة التضامنية هو
«االض ــاءة على معاناتهم ورفــع صوتهم عاليًا»،
وفــق الحملة .تأتي هذ الخطوة ضمن االج ــراءات
التي يسعى اليها الالجئون السودانيون للضغط
ع ـلــى امل ـفــوض ـيــة ألجـ ــل ال ـت ـج ــاوب م ــع مـطــالـبـهــم
املتمثلة في ّ
بت ملفات إعطاء اللجوء .وكان هؤالء
قد بدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام مبنى املفوضية
فــي  ،2015/7/20مــن دون أن تلقى مطالبهم أي
تجاوب من قبل املفوضية.

التقرير النهائي لملف الطفلة ايال طنوس
أن ـهــت الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة املـكـلـفــة م ــن ق ـبــل قــاضــي
الـتـحـقـيــق فــي ب ـيــروت ج ــورج رزق دراسـ ــة ملف
الطفلة ايــا طـنــوس ،وفــق مــا أعلن رئيس اللجنة
ونقيب االطـبــاء السابق شــرف أبــو شــرف ،أمــس.
وقـ ـ ــال إن ال ـل ـج ـنــة أنـ ـه ــت دراس ـ ـ ــة املـ ـل ــف بـجــديــة
وبموضوعية «وبعد جهد كبير» ،الفتًا الــى أنها
ارتأت عرض امللف على مراجع عاملية أخرى وأخذ
رأيها العلمي «نظرًا إلى خطورة الحالة وتشعباتها
وتعقيداتها» ،ومشيرًا الــى أن التقرير «سيكون
جــاهـزًا ومترجمًا الــى العربية خــال األسبوعني
القادمني».

ً
البنك الدولي ّ
يمول معمال
لفرز النفايات في راشيا
أعـلــن رئـيــس اتـحــاد بلديات قلعة االسـتـقــال في
مـنـطـقــة راش ـي ــا ع ـصــام الـ ـه ــادي ،أم ــس ،أن البنك
ال ــدول ــي وافـ ــق عـلــى تـمــويــل م ـش ــروع مـعـمــل فــرز
النفايات «بـعــد دراس ــة معمقة وطويلة قدمها له
مـجـلــس االن ـم ــاء واالع ـ ـمـ ــار» ،الف ـتــا ال ــى أن البنك
الدولي سوف يبدأ قريبًا بإجراء عمليات املناقصة
والتلزيم للبدء بالعمل.
وأشــار الـهــادي الــى أن مشاركة البنك الــدولــي في
هذا املشروع بحوالى مليوني دوالر ،الفتًا الى أن
املشروع من شأنه أن «يخلص املنطقة من املكبات
العشوائية التي تقع على جوانب القرى والبلدات،
والتي ّ
تلوث الهواء والتربة واملياه».

التراخيص الصناعية حتى حزيران
بلغ عدد القرارات املتعلقة بالتراخيص الصناعية
لـلـمـصــانــع خ ــال ال ـن ـصــف االول م ــن ه ــذا ال ـعــام
 357قـ ـ ــرارًا ،ف ــي م ـقــابــل  258ق ـ ــرارًا خ ــال عــام
 2014و 210قــرارات خالل عام  .2013وبحسب
االحـ ـص ــاءات ال ـص ــادرة عــن مصلحة املـعـلــومــات
الصناعية ،فإن  % 55،5من القرارات سجلت في
محافظة جبل لبنان ،العدد االكبر منها في قضاء
املنت ( 59قــرارًا) .ومن املناطق التي سجلت عددًا
ملحوظًا من القرارات ،برزت الشياح ( 9قــرارات)
والشويفات ( 7قرارات) واملتني ( 6قرارات).
أما بالنسبة الى توزيع القرارات بحسب النشاط
الصناعي ،فقد كــان نصيب الصناعات الغذائية
هو االكبر ب ــ 104ق ــرارات % 52,9 ،منها هي من
الفئة الــرابـعــة ،مــن بينها  34ق ــرار إن ـشــاء ،تليها
م ـبــاشــرة صـنــاعــة م ــواد ال ـب ـنــاء بـنـسـبــة ،%17,4
ومعظم قراراتها تنتمي الى الفئة الثالثة ،ومن ثم
الصناعات الكيميائية بنسبة .%10،6

ّرد من «سوليدير»
تـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـت ـقــريــر امل ـن ـشــور ف ــي «األخـ ـب ــار»،
االثنني  14كانون األول  ،2015تحت عنوان «بقايا
الحراك :قمع أمني في سوليدير وانتفاضة شابني
فــي خ ـي ـمــة»ّ ،
ردت إدارة شــركــة ســولـيــديــر ب ــ»أن
القضية (نقل الناشط سامر مازح من مكان عمله
في أسواق بيروت الى فرع آخر للشركة التي يعمل
لديها) لم تكن مرتبطة بإجراءاتها الخاصة (أي
إجراءات شركة «سوليدير») ،بل بإجراءات متخذة
مــن قـبــل جـهــاز أمـنــي رسـمــي (ف ــرع املـعـلــومــات)،
وتــالـيــا يـجــدر الـتــوجــه الـيــه مـبــاشــرة فــي ح ــال أي
استفسار أو طلب توضيح».

