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تقرير

تقرير الهجرة الدولية 683 :ألف مهاجر من لبنان
إيفا الشوفي
ّ
ُيتوقع تأجيل ُفض العروض
إلى أجل يسمى الحقًا
(مروان طحطح)

ت ـش ـهــد امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ــرب ـي ــة م ـن ــذ زم ــن
مــوجــات ه ـجــرة ،مـنـهــا وإل ـي ـهــا ،تؤثر
في الواقع االقتصادي والديموغرافي
لـ ـ ـل ـ ــدول .فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ازداد
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن م ـ ـ ــوج ـ ـ ــات ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة،
وتـحــديـدًا غـيــر الـشــرعـيــة ،بـعــدمــا بلغ
عدد الواصلني إلى أوروبا عبر البحر
مليون مهاجر عام  2015معظمهم من
ســوريــا وأفــريـقـيــا وجـنــوب آسـيــا ،في
أكبر موجة هجرة منذ الحرب العاملية
الثانية .الحصيلة النهائية لعام 2015
كانت موت  3692مهاجرًا في البحر.
ال تقتصر هذه الهجرة القسرية على
أوروبـ ــا إنـمــا ت ـطــاول ال ــدول العربية،
فقد تجاوز عدد الالجئني السوريني
 3.9ماليني الجئ في ايار  ،2015منهم
م ـل ـيــون و 100ال ــف الج ــئ ف ــي لـبـنــان،
ال ـ ــذي بـ ــات ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة بــن
البلدان املضيفة لالجئني في العالم،
إذ يضم أعلى نسبة من الالجئني تبلغ
 257الجـئــا لكل  1000مــواطــن .هكذا،
ب ــات ــت ن ـس ـبــة امل ـه ــاج ــري ــن ف ــي لـبـنــان
 %26م ــن عـ ــدد ال ـس ـك ــان ،إذا أضـفـنــا
ع ــدد الــاج ـئــن ال ـســوريــن املسجلني
فــي مـفــوضـيــة األم ــم املـتـحــدة لـشــؤون
ال ــاج ـئ ــنّ ،أمـ ــا م ــن دون احـتـســابـهــم
فتبلغ النسبة  %17.6من عدد السكان.
ف ـ ـقـ ــد أط ـ ـل ـ ـقـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة «اإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوا»
واملـنـظـمــة الــدول ـيــة لـلـهـجــرة بــاألمــس
تـقــريــر «ال ـه ـجــرة وال ـن ــزوح والتنمية
ف ــي مـنـطـقــة عــرب ـيــة م ـت ـغ ـي ــرة» ،ال ــذي
ّ
أوضح أن املنطقة العربية تضم كتلة
سكانية هي من أكبر الكتل املهاجرة
واسرعها نموا في العالم ،إذ تجاوز
عــدد املهاجرين الــى البلدان العربية،
عــام  30 ،2013مليون مهاجر دولــي،

أي  %8.24م ــن م ـج ـمــوع ع ــدد سـكــان
املنطقة الـعــربـيــة .يــأتــي القسم األكبر
م ــن امل ـهــاجــريــن م ــن ال ـ ــدول اآلسـيــويــة
ب ـح ـي ــث ي ـش ـك ــل املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــرون اآلتـ ـ ــون
م ــن ب ـن ـغ ــادش ،ال ـه ـنــد ،إنــدون ـي ـس ـيــا،
بــاكـسـتــان والفيليبني أكـثــر مــن %51
من أعداد املهاجرين.
ّأمـ ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـهـ ـج ــرة مــن
البلدان العربية ،فقد ّ
قدر التقرير عدد
املـهــاجــريــن مــن ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة عــام
 2013بــأكـثــر مــن  21مـلـيــون مـهــاجــر،
أي  %5.9مــن مجموع سـكــان املنطقة
العربية %57.3 .مــن ه ــؤالء هــم ذكــور
مـقــابــل  %42.7م ــن اإلنـ ــاث ال ـتــي تعد
نسبة أدنى بكثير من متوسط النسبة
العاملية لهجرة اإلن ــاث البالغة %48
من مجموع املهاجرين.
ي ـق ـســم ال ـت ـق ــري ــر ال ـه ـج ــرة إل ـ ــى ثــاثــة
أنـمــاط هــي :هجرة العمالة النظامية
وغ ـي ــر ال ـن ـظــام ـيــة ،ال ـه ـج ــرة الـقـســريــة
وال ـ ـه ـ ـجـ ــرة املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـط ــة ،كـ ـم ــا ي ـق ـ ّـس ــم
املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ال ــى  4مـجـمــوعــات:
دول مجلس التعاون الخليجي ،دول
املـغــرب الـعــربــي ،دول املـشــرق العربي
(لبنان ،مصر ،سوريا ،االردن ،العراق،
فلسطني) ،والدول العربية االقل نموا.

أميركا وجهة اللبنانيين ...ال الخليج
ان وج ـه ــة ال ـه ـج ــرة تـخـتـلــف بحسب
م ـج ـم ــوع ــات الـ ـبـ ـل ــدان ب ـح ـي ــث يـتـجــه
املـهــاجــرون مــن دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ال ــى ال ـس ـعــوديــة وأم ـيــركــا،
ويتجه املـهــاجــرون مــن بـلــدان املغرب
العربي الى أوروبا ،ويتجه املهاجرون
مــن ب ـلــدان املـشــرق الـعــربــي الــى بـلــدان
عربية أخرى وأميركا.
يخفف التقرير من املبالغات الحاصلة
في مسألة تركز الهجرة اللبنانية في

دول الـخـلـيــج وي ـق ـ ّـدم أرق ــام ــا واضـحــة
ّ
عــن ت ــوزع املـهــاجــريــن اللبنانيني منذ
عام  1990حتى عام  .2013فقد تطورت
أعداد املهاجرين من لبنان ،إذ سجلت
عام  1990نحو  500الف مهاجر يعيش
العدد األكبر منهم في أميركا (99401
مهاجر) والسعودية ( 99241مهاجرا)
ومـ ــن ث ــم أس ـت ــرال ـي ــا وكـ ـن ــدا وأمل ــان ـي ــا،
ليرتفع العدد الى  683الف مهاجر عام
 ،2013منهم  124الف مهاجر ينتمون
الى فئة الشباب (من عمر  15الى .)24
ع ــام  2013ش ـه ــدت اع ـ ــداد املـهــاجــريــن

بلغت قيمة
التحويالت المالية
الخارجة من البلدان
العربية  74.1مليار دوالر
ت ـ ـبـ ــدالت م ـل ـح ــوظ ــة ،ب ـح ـي ــث حــاف ـظــت
أمـيــركــا على املــرتـبــة االول ــى فــي بلدان
املقصد وارتـفــع عــدد املهاجرين اليها
من لبنان الــى  126الف مهاجر يليها
 96الــف مهاجر فــي استراليا 87 ،الف
مـهــاجــر فــي ك ـنــدا 67 ،ال ــف مـهــاجــر في
املــان ـيــاّ ،أم ــا الـسـعــوديــة فـقــد تــراجـعــت
أع ــداد املهاجرين اليها مــن لبنان الى
 57ألـ ــف م ـه ــاج ــر .بــامل ـق ــاب ــل ب ـل ــغ ع ــدد
امل ـهــاجــريــن م ــن ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة إلــى
لبنان  826الف مهاجر عام  .2013بذلك
حل لبنان في املرتبة الثامنة بني بلدان
املـقـصــد ال ـع ـشــرة األولـ ــى لـلـمـهــاجــريــن

مــن الـبـلــدان الـعــربـيــة ،بعدما تصدرت
فــرنـســا الــائـحــة بمليونني و 870الــف
مهاجر يليها األردن ومن ثم السعودية
بمليونني و 672ألف مهاجر.

االنعكاسات االقتصادية:
تحويالت مالية ضخمة
لـهــذه الـهـجــرة انـعـكــاســات إقتصادية
ك ـب ـي ــرة إذ ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ال ـت ـحــويــات
املالية املسجلة الخارجة مــن البلدان
الـ ـع ــربـ ـي ــة  74.1مـ ـلـ ـي ــار دوالر ع ــام
 ،2012الـقـســم األك ـبــر منها مــن بـلــدان
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي (%15.7
م ــن م ـج ـمــوع ال ـت ـحــويــات املــال ـيــة في
الـعــالــم) ،فيما تلقت املنطقة العربية
عــام  2014تـحــويــات مالية تـجــاوزت
 50.5مليار دوالر .كذلك كانت البلدان
ال ـعــرب ـيــة ع ــام  2012وج ـهــة  %29من
التحويالت الخارجة من دول عربية،
أي  24.1مليار دوالر.
عـلــى صـعـيــد ب ـل ــدان امل ـش ــرق الـعــربــي،
ّ
يوضح التقرير أن املهاجرين أرسلوا
عــام  2012من هــذه البلدان تحويالت
مالية بقيمة  5.6مليارات دوالر (%10
من تحويالت املنطقة العربية) .كانت
م ـســاه ـمــة امل ـه ــاج ــري ــن ف ــي ل ـب ـنــان في
التحويالت الخارجة من بلدان املشرق
العربي األكبر ،وقد بلغت  4.2مليارات
دوالرّ .أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـت ـحــويــات
الواردة ،فتتلقى هذه الدول أعلى قيمة
ت ـحــويــات م ـقــارنــة ب ــال ــدول الـعــربـيــة
االخـ ــرى ،إذ بـلـغــت قـيـمــة الـتـحــويــات
ال ــواردة  34.8مليار دوالر عــام .2014
وح ـ ـ ــل لـ ـبـ ـن ــان ف ـ ــي املـ ــرت ـ ـبـ ــة ال ـث ــام ـن ــة
بـ ــن ب ـ ـلـ ــدان الـ ـع ــال ــم مـ ــن ح ـي ــث حـجــم
التحويالت الواردة ًاليه ،التي بلغت 7
ّ
مليارات دوالر مشكلة  %17من الناتج
االجمالي املحلي عام .2013

متابعة

ّ
محرقة ضهور الشوير :عبود يطعن بقرار وزارة البيئة
أن ـهــا أتـبـعـتــه بـكـتــابــن :يـتـعـلــق األول
باقتراحاتها ملحطات املعاينة املنوي
اس ـت ـحــداث ـهــا ف ــي امل ـن ــاط ــق ،وال ـثــانــي
يشير إلى «حقها في إجراء املناقصات
العمومية العائدة لها وإعــادة النظر
بقرار مجلس الــوزراء رقم  20بتاريخ
 ،2014/10/9املتعلق بتكليف إدارة
املناقصات إطالق املناقصة».
كــذلــك ج ــاء قـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء من
ش ـقــن :امل ــواف ـق ــة ع ـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
بـعــد إدخـ ــال الـتـعــديــات ال ـتــي طلبها
الوزراء .والثاني كان أقرب إلى إيجاد
«تـســويــة» تــرضــي هيئة إدارة السير
ح ـ ـ ــول ص ــاحـ ـي ــة ت ـن ـف ـي ــذ امل ـن ــاق ـص ــة
وإدارتـهــا ،إذ كـ ّـرر قــراره لجهة تكليف
إدارة امل ـن ــاق ـص ــات إج ـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة
«وفـقــا لدفتر ال ـشــروط» ،لكنه أضــاف:
«ل ـج ـنــة إج ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة ال ـت ــي تضم
أعضاء تسميهم هيئة إدارة السير».
م ــا ح ـص ــل الحـ ـق ــا ال ي ـن ـح ـصــر ب ـهــذه
امل ـن ــاق ـصــة ف ـح ـس ــب ،ب ــل بـمـنــاقـصــات
ّ
أخ ــرى كلفت إيــاهــا إدارة املناقصات
مثل مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي،
إذ خــرجــت أص ــوات بعض املسؤولني
ت ـقــول إن دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي وضــع
بني يدي الشركات العارضة ،يتضمن
تعديالت أو إضــافــات أو حــذف بنود
غير التي أقرها مجلس ال ــوزراء .لكن
ً
إثبات حصول «تزوير» لم يكن سهال،
إذ ك ــان عـلــى املــدعــي أن يـحـصــل على
محضر مــن مجلس ال ــوزراء يتضمن
دفـ ـت ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ،ومـ ـق ــارنـ ـت ــه بــدف ـتــر
الشروط ّ
املعدل.
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـت ــداول ــة بــن
املـعـنـيــن ،اسـتــأنـفــت وزارة الــداخـلـيــة
ممثلة بهيئة إدارة السير قرار صادر،
لـكــن لـيــس ه ـنــاك ب ـ ــوادر صـ ــدور ق ــرار
يلغي قرار صادر.

هديل فرفور
م ـنــذ ث ــاثــة أي ـ ــام ،ت ــم تـشـغـيــل مـحــرقــة
ضـ ـه ــور الـ ـش ــوي ــر ـ ـ ـ الـ ـسـ ـن ــدي ــان ــة ،فــي
مخالفة واض ـحــة ل ـقــرار وزارة البيئة
املـتـخــذ فــي  ،2015/11/13والـقــاضــي
بإقفالها بسبب افتقارها إلى املعايير
الـبـيـئـيــة امل ـط ـلــوبــة وب ـس ـبــب مـخــالـفــة
أصحابها األصــول والقوانني املرعية
اإلجراء.
ع ـل ــم وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــة م ـح ـمــد امل ـش ـنــوق
بتشغيل املحرقة ،وفــي الـيــوم التالي،
أي أول مــن أمــس ،أصــدر ق ــرارًا يقضي
بختم املحرقة بالشمع األحمر كونها
تعمل مــن دون تـقــديــم دراس ــة لتقييم
األثر البيئي.
قـ ــرار امل ـش ـنــوق أثـ ــار «ح ـف ـي ـظــة» وزي ــر
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ال ـي ــاس
ب ــوصـ ـع ــب الـ ـ ـ ــذي ّ
رد عـ ـل ــى امل ـش ـن ــوق
ب ــ»ت ـغ ــري ــدة» س ــاخ ــرة ع ـلــى «تــوي ـتــر»
ي ـقــول ف ـي ـهــا« :يــؤس ـف ـنــي إع ــام ــك بــأن
الـ ـشـ ـم ــع األحـ ـ ـم ـ ــر فـ ـق ــد م ـ ــن األسـ ـ ـ ــواق
بـعــد مــوســم األع ـيــاد املـجـيــدة ،الــرجــاء
املـحــاولــة الـعــام املـقـبــل» ،موحيًا بنوع
م ــن االس ـت ـه ـتــار ب ــال ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
وزارة البيئة.
ّ
رد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ـ ـ ــادي ع ـ ّـب ــود
ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار اإلقـ ـ ـف ـ ــال لـ ــم ي ـخ ـت ـلــف عــن
ّ
رد «ش ــريـ ـك ــه» ب ــوصـ ـع ــب ،إذ صـ ـ ّـرح
َ ّ
لـ»النهار»« :فليتسل املشنوق بالشمع
األحمر ،والبلد ال يحكمه وزيــر وإنما
ُيحكم بالقوانني» ،ولكن أليس تشغيل
امل ـح ــرق ــة بـ ـ ــدون دراس ـ ـ ــة ت ـق ـي ـيــم األث ــر
البيئي مخالفًا للقوانني؟ «نحن تحت
ّ
سقف القانون ،وال يزايدن علينا أحد
في هذا املجال» ،يقول ّ
عبود في حديثه
إل ــى «األخ ـب ــار» ،مــوضـحــا أن ــه لــم يجر
تشغيل املـحــرقــة «إن ـمــا كــانــت تجربة
ً
دام ــت أرب ــع ســاعــات ف ـقــط» ،متسائال:

ّ
«ك ـي ــف ُي ـع ـقــل أن ن ـشــغــل امل ـح ــرق ــة في
الـ ـه ــواء ال ـط ـل ــق؟ ل ــم نـنـتــه م ــن تــركـيــب
ال ـف ـل ـتــر وب ـق ـيــة امل ـ ـعـ ـ ّـدات ب ـع ــد .يعتبر
ّ
عبود أنه ال يمكن إعداد دراسة لتقييم
األثـ ــر الـبـيـئــي ق ـبــل ال ـق ـيــام بــالـتـجــربــة
«فـلـيـ َـدعــونــا ن ـجـ ّـرب» ،علمًا بــأنــه وفقًا
ملرسوم أصول تقييم األثر البيئي رقم
 2012/8633فإنه يجب إج ــراء دراســة
التقييم قبل املباشرة بالعمل.
من جهتهّ ،
رد املشنوق على بوصعب
قـ ــائـ ــا« :ي ـ ـ ـ ــدرك ال ــزمـ ـي ــل أن م ـخــاطــر
ً
املحرقة أوال على بلدته ضهور الشوير
وأهـلـهــا ،وإذا كنا حــرصــاء على وقف
الـعـمــل بـهــا فـمــن املـسـتـغــرب أن يـكــون
رد وزيــر التربية خارجًا عن القانون،
بينما وزارته هي املسؤولة عن تعزيز
ثقافة احترام القانون».
عندما أص ــدرت وزارة البيئة قــرارهــا
األول امل ـت ـع ـلــق ب ــوق ــف ع ـم ــل امل ـحــرقــة
(امل ـت ـخ ــذ ف ــي  )2015/11/13أرف ـق ــت
قــرارهــا بتقرير الـخـبــراء فــي مصلحة
ال ـب ـي ـئــة ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي وزارة الـبـيـئــة
ُ
الـ ــذي لـفــت ال ــى أن امل ـحــرقــة ل ــم تـجـ ّـهــز
بــأي نـظــام ملعالجة املـلــوثــات الناتجة
ً
مــن تشغيلها ،فضال عــن اإلش ــارة الى
أن الـتــوجـيـهــات الـعــامــة ب ـشــأن أفضل
األساليب املتاحة وأفضل املمارسات
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة تـ ـ ـف ـ ــرض أن يـ ـعـ ـم ــل نـ ـظ ــام
االحـتــراق عندما تصل درجــة الحرارة
الى  850درجة مئوية ّ
كحد أدنى« ،في
حــن أن الــدرجــة الـقـصــوى الـتــي تصل
إليها الحرارة ضمن املحرقة املذكورة
هي  850درجة مئوية».
ينفي ّ
عبود أن يكون قد حصل كشف
م ــن ق ـب ــل خ ـ ـبـ ــراء .يـ ـق ــول «ثـ ـم ــة شــابــة
ع ـشــري ـن ـيــة ج ــال ــت ب ـط ــري ـق ــة عــرض ـيــة
مل ــدة ال ت ـت ـعــدى ال ـ ـ  10دق ــائ ــق ،فكيف
ّ
متحديًا
لـهــا أن تـعــد تـقــريـرًا عـلـمـيــا»،
وزيــر البيئة إذا كــان لديه تقرير فني

ُ
فلينشره (علمًا بــأن التقرير نشر في
الـ ــوزارة ،لــاطــاع عليه اضـغــط هنا)،
ُمضيفًا« :نحن طلبنا من وزارة البيئة
مـ ــواص ـ ـفـ ــات االن ـ ـب ـ ـعـ ــاثـ ــات واملـ ـح ــرق ــة
املـطـلــوبــة ،إال أن ـنــا لــم نـلــق جــوابــا من
ال ـ ــوزارة» .ويـتـســاءل عـ ّـبــود «ال يوجد
فــي لبنان مختبر لرصد االنبعاثات،
فـعـ َ
ـام يستند تقرير وزارة البيئة؟».
ولكن أليست هذه النقطة تمثل مأخذًا
عـ ـل ــى أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـحـ ــرقـ ــة ،وطـ ــاملـ ــا ال
يوجد مختبر لرصد االنبعاثات كيف
سيتم تشغيل املحرقة من دون التأكد
ّ
مــن أنـهــا ال تـشــكــل خـطـرًا عـلــى البيئة

تبعد المحرقة حوالى
 100متر عن المدرسة
والسالمة العامة؟ يقول ّ
عبود في هذا
ال ـص ــدد «إن ـن ــا س ـنــأخــذ ع ـلــى عــاتـقـنــا
االس ـت ـعــانــة ب ـخ ـبــراء أج ــان ــب ف ــي هــذا
املجال» ،علمًا بأن وزارة البيئة كانت
ُ
ّ
قد أكدت أنها لم تزود بأية قــراءات أو
ُ
نـتــائــج عــن الـفـحــوصــات ال ـتــي تـجــرى
حول االنبعاثات الهوائية الناتجة من
املحرقة.
ي ـصــر ع ـ ّـب ــود ع ـلــى ضـ ـ ــرورة الـتـجــربــة
قـبــل «ال ـ ُـح ـك ــم» عـلــى املـ ـح ــارقُ ،متهمًا
وزارة البيئة بأنها تخدم املبدأ السائد
ف ــي ال ـب ـلــد ال ـقــائــم ع ـلــى املـحــاصـصــات
واألرب ـ ـ ـ ـ ــاح «ك ـ ـ ــون املـ ـح ــرق ــة أوف ـ ـ ــر مــن
تــرح ـيــل ال ـن ـف ــاي ــات» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ثمة
محاوالت حثيثة لـ»شيطنة» املحارق.
ال ـ ـجـ ــديـ ــر ذكـ ـ ـ ــره أن امل ـ ــوق ـ ــع ال ـج ــدي ــد

ل ـل ـم ـح ــرق ــة ي ـب ـع ــد حـ ــوالـ ــى  100مـتــر
ف ـق ــط ع ــن م ــدرس ــة الـ ـش ــوي ــر ،وهـ ــو مــا
يطرح تـســاؤالت حــول الخطر املحدق
ب ــال ـط ــاب وت ــأث ــره ــم ب ــامل ـح ــرق ــة .هـنــا،
يستشهد ّ
عبود «بمحارق في طوكيو
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـم ــرك ــز ف ـ ــي وس ـ ـ ــط األح ـ ـيـ ــاء
السكنية»ُ ،مضيفًا« :ليس األمر متعلقًا
بماذا تحرق ،بل بكيف تحرق» ،الفتًا
الـ ـ ــى «أن مـ ـخ ــاط ــر املـ ـح ــرق ــة أقـ ـ ــل مــن
ان ـب ـعــاثــات امل ــول ــدات أو ال ـشــاح ـنــات».
فــي الــواقــع ،يصعب فهم تقدير ّ
عبود
فــي هــذا املـجــال ،طاملا أن عملية رصد
االنبعاثات لم تتم بعد ،ويختم ّ
عبود
بالقول« :إننا بصدد تقديم طعن لدى
مجلس شورى الدولة».
يـ ّ
ـرد املنسق الـعــام لــ»االئـتــاف املدني
ال ـ ــراف ـ ــض مل ـ ـحـ ــارق الـ ـنـ ـف ــاي ــات» ،رج ــا
ن ـج ـيــم ،ع ـلــى ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي يـطــرحـهــا
ّ
عبود في ما خـ ّـص رصــد االنبعاثات،
بالقول« :كــون لبنان ال يملك مختبرًا
لــرصــد االنـبـعــاثــات ال يعني أن وزارة
البيئة ال تستطيع أن تفحص أو ُت ّ
قيم
آلـيــة العمل بــاملـحــرقــة ،وهــو مــا لحظه
املـ ــرسـ ــوم ال ـ ـصـ ــادر ف ــي ،»2001/1/8
ويضيف فــي هــذا الـصــدد أن «تحديد
خ ـطــورة امل ـح ــارق ال يـتــم عـبــر مــراقـبــة
الدخان املتصاعد منها ،ثمة انبعاثات
ال تـ ـك ــون مـ ــرئ ـ ـيـ ــة» .ي ــؤك ــد ن ـج ـي ــم أن
توصيات صدرت عن كل من الجامعة
األمـيــركـيــة وجــامـعــة الـقــديــس يوسف
تـفـيــد بــافـت ـقــار امل ـحــرقــة إل ــى املـعــايـيــر
املـطـلــوبــة ،الفـتــا ال ــى «أن ـنــا لسنا أمــام
مـحــرقــة كـتـلــك امل ــوج ــودة فــي طــوكـيــو.
نـحــن أمـ ــام غ ــرف ح ــرق ال تــرتـقــي الــى
املـحــارق التي تــراعــي شــروط السالمة
البيئية» ،ومشيرًا الــى أن «مــن املعيب
أن يقع ّ
عبود في فخ شــراء هــذا النوع
م ــن املـ ـح ــارق ال ـت ــي ن ـع ـلــم ج ـي ـدًا كيف
تعمل وبأي آلية».

