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مجتمع

مجتمع
ّ
تقرير النقاش المفتوح بين بلدية بيروت والقوات اللبنانية حول مشروع إنشاء محرقة لنفايات العاصمة أخرت انجاز
دفتر الشروط الذي تنوي البلدية إصداره تحضيرًا للمناقصة .القوات تؤكد ان النقاش التفصيلي يهدف الى
تحسين شروط المشروع ،فيما تصفها مصادر بلدية بأنها «شروط تعجيزية»

على الحافة

أي وزارة للبيئة بعد ربع قرن؟

محرقة بيروت

حبيب معلوف

القوات توافق بشروط ...تعجيزية!
ميسم رزق
ل ــم تـنـجــز بـلــديــة ب ـي ــروت بـعــد دفـتــر
ال ـ ـشـ ــروط مل ـع ـمــل ال ـت ـف ـكــك الـ ـح ــراري
(امل ـحــرقــة) ال ــذي ت ـنــوي إن ـش ــاء ه في
العاصمة ،رغــم مــرور أكثر من سنة
البلدي
عـلــى إع ــان رئـيــس املـجـلــس
ّ
جمال عيتاني أن البلدية تتحضر
إلطـ ـ ــاق ُم ـن ــاق ـص ــة ف ــي ه ـ ــذا ال ـش ــأن
«خ ــال ثــاثــة أش ـهــر» ،قـبــل أن يعلن
فــي ت ـمــوز املــاضــي إرجـ ــاء امل ـشــروع،
ورغ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــرور سـ ـبـ ـع ــة أش ـ ـهـ ــر ع ـلــى
إقـ ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب قــانــون إدارة
النفايات الــذي يسمح باللجوء الى
هذه التقنية.
التأخير تعزوه مصادر مطلعة الى
«ن ـق ــاش ــات م ـف ـتــوحــة» ب ــن عـيـتــانــي
ً
وحـ ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ـم ـثــا
ب ـن ــائ ـب ــه عـ ــن ب ـ ـيـ ــروت عـ ـم ــاد واك ـي ــم
واألعـ ـض ــاء ال ـقــوات ـيــن ف ــي املـجـلــس
البلدي .اللقاء ات التي توقفت نحو
ش ـهــريــن ب ــن ال ـجــان ـبــن اسـتــؤنـفــت
أخيرًا ،لدرس مالحظات قواتية على
م ـش ــروع امل ـحــرقــة .امل ـص ــادر نفسها
ت ــؤك ــد ان الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدرك أن
ّ
سيقر على طاولة املجلس
املشروع
الـ ـبـ ـل ــدي ول ـ ــو مـ ــن دون مــواف ـق ـت ـهــا
بسبب تأييد تيار املستقبل والتيار
الوطني الحر له ،تسعى الى إظهار
نفسها كالطرف الوحيد الذي يجهد
لـتـحـســن ش ــروط امل ـش ــروع ألسـبــاب
ش ـ ـع ـ ـبـ ــويـ ــة ،ع ـ ـبـ ــر وضـ ـ ـ ــع «شـ ـ ـ ــروط
تعجيزية ال ُيمكن تطبيقها في بلد
م ـثــل ل ـب ـن ــان» ،وإن ك ــان ــت  -بحسب
خبراء بيئيني « -تتناسب ومعايير
السالمة العامة».
آخ ـ ـ ــر ل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــن واكـ ـ ـي ـ ــم وع ـي ـت ــان ــي
ُع ـق ــد األسـ ـب ــوع امل ــاض ــيُ ،
ووض ـع ــت
خالله اللمسات األخـيــرة على دفتر
الشروط الخاص بالصفقة« ،على أن
يأخذ عيتاني باملالحظات ،ويعاود
إطــاعـنــا على النسخة املـعــدلــة قبل
عرضها على املجلس البلدي» ،وفق
تأكيد مصادر قواتية لـ «األخبار».
م ـصــادر بـلــديــة تــأخــذ عـلــى عيتاني
«ان ـص ـيــاعــه لـضـغــوط ح ــزب ال ـقــوات
ال ـ ـ ــذي رفـ ـ ــض دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط مـنــذ

البداية» ،علمًا أن «رئيس البلدية كان
ً
مستعجال لطرحه على األع ـضــاء».
إال أن ـ ــه «فـ ـت ــح ب ـ ــاب الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
القوات خشية ان تعمد الى تحريك
الـشــارع ضــد امل ـشــروع» .فيما بـ ّـررت
املـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـق ــواتـ ـي ــة ال ـت ــأخ ـي ــر ب ــأن
«املـلــف كــان ُي ــدرس بشكل تفصيلي
وعـلـمــي وتـقـنــي لتحسني ال ـشــروط.
وقــد عقدت لذلك ست نــدوات حضر
رئـيــس الـبـلــديــة بـعـضـهــا ،واسـتـقــدم

خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــون ف ـ ـ ــي ه ـ ــذا
امل ـجــال قـبــل أن ن ـبــدأ مـنــاقـشــة بنود
دفـتــر ال ـشــروط بشكل تفصيلي مع

ال تزال القوات اللبنانية ترفض
الكرنتينا موقعًا إلنشاء المحرقة
عـ ـيـ ـت ــان ــي» .وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن رئ ـي ــس
الـبـلــديــة «ك ــان فــي الـبــدايــة ح ــذرًا في

ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع م ــاح ـظ ــات ـن ــا ،لـكـنــه
سرعان ما أخــذ بعدد منها» .إال أن
ال ــاف ــت أن املـ ـص ــادر ال تـ ــزال ت ـشـ ّـدد
على «الــرفــض املطلق القامة املعمل
فــي الكرنتينا» ،وهــو املــوقــع األكثر
ترجيحًا إلنشائها ،ما يشير الى أن
األمور لم تنضج تمامًا.
املـ ــاح ـ ـظـ ــات الـ ـق ــواتـ ـي ــة رأى ف ـي ـهــا
خبراء بيئيون أنها «تراعي شروط
ال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة ،إال أن ـه ــا صـعـبــة

التطبيق على أرض الواقع ،وترفع
ك ـل ـف ــة املـ ـ ـش ـ ــروع ب ـش ّـك ــل ك ـب ـي ــر ب ـمــا
يجعله صعب الـتـحــقــق» .فــالـقــوات،
ً
م ـ ـ ـثـ ـ ــا ،ت ـ ـش ـ ـتـ ــرط لـ ـلـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى
املـ ـش ــروع ت ـط ـب ـيــق خ ـط ــة الـ ـف ــرز مــن
ّ
امل ـصــدر« .فـهــذه الـخــطــة إذا نجحت
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا ال ت ـع ــود
ً
ه ـ ـنـ ــاك حـ ــاجـ ــة أص ـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـح ــارق».
وم ــن املــاح ـظــات ال ـقــوات ـيــة اخـتـيــار
شــركــة لـتـقـيـيــم األث ــر الـبـيـئــي تـكــون

ّ
المالحظات القواتية صعبة التطبيق وترفع كلفة المشروع بشكل كبير بما يجعله صعب التحقق (هيثم الموسوي)

لــدي ـهــا خ ـبــرة ف ــي اسـ ـت ــرداد الـطــاقــة
من النفايات وتــوافــق عليها وزارة
البيئة ،واختيار استشاري ملراقبة
العمل ،والطلب مــن الـشــركــات التي
تتقدم الى املناقصة ّأن تدرج ضمن
م ـل ـف ــات ـه ــا عـ ـق ــدًا م ــوقـ ـع ــا مـ ــع دولـ ــة
توافق على استقبال ما يتبقى من
رماد النفايات ،وتجهيز مختبرات
في جامعات معينة في لبنان على
حساب البلدية تتولى فحص هذا
الــرمــاد قـبــل اسـتـخــدامــه للتأكد من
عــدم وج ــود مـعــادن ثقيلة فـيــه .أمــا
ال ـن ـق ـطــة ال ـت ــي أخ ـ ــذت ح ـي ــزًا ك ـب ـيــرًا
م ــن ال ـن ـق ــاش ف ـهــي «إلـ ـ ــزام األف ــرق ــاء
ال ــدول ـي ــن امل ـش ـغ ـلــن وامل ــوردي ــن أن
ي ـك ــون ــوا ش ــرك ــاء ل ـل ـشــركــة املــوق ـعــة
لـلـعـقــد ،ألن ذل ــك سـيـشـجـعـهــم على
تفعيل الرقابة» .كما طلبت القوات
«ت ــأم ــن امل ـع ـمــل ب ـق ـي ـمــة  50مـلـيــون
دوالر ،عـلــى أن ي ـطــال ه ــذا الـتــأمــن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات املـ ـشـ ـغـ ـل ــة» ،ب ـم ـع ـن ــى أن
«املسؤولية فــي حــال حــدوث كارثة
ستقع على كاهلها» .ويضاف إلى
ذل ــك «طـلــب تـضـمــن دفـتــر الـشــروط
جــدوى إقـتـصــاديــة ،واإلص ــرار على
ت ـع ــدي ــل ال ـ ـشـ ــروط ال ـف ـن ـي ــة ل ــدراس ــة
تـقـيـيــم األث ــر ال ـب ـي ـئــي ،ح ـيــث يـصــار
ال ــى املـقــارنــة بــن انـبـعــاثــات املعمل
وم ـس ـت ــوي ــات ال ـت ـل ــوث ف ــي املـنـطـقــة
املقترحة .فــإذا كانت نسبة التلوث
ع ــال ـي ــة يـ ـج ــري ال ـب ـح ــث عـ ــن ب ــدائ ــل
ج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» .هـ ـ ـ ــذا الـ ـبـ ـن ــد
وضعته مصادر بلدية ضمن إطار
الشروط التعجيزية «إذ إن بيروت
كـلـهــا ت ـعــانــي م ــن نـسـبــة عــال ـيــة مــن
التلوث ،وبـهــذا الـشــرط فــإن القوات
ت ـ ـقـ ــول بـ ـشـ ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر إن ـه ــا
ترفض إقامة محرقة في بيروت».
الى ذلك ،علمت «األخبار» أن واكيم
ي ـ ّـع ــد إقـ ـت ــراح ق ــان ــون ل ـت ـعــديــل إط ــار
قـ ــانـ ــون ادارة ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،ي ـطــالــب
فـيــه بــأن «ت ـضـ ّـم لجنة الــرقــابــة على
املـحــارق التي يشكلها وزيــر البيئة
م ـم ـث ـل ــن عـ ــن وزارات أخ ـ ـ ــرى وع ــن
امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي واملـ ـخـ ـتـ ـب ــرات فــي
الجامعات ،وبإعطائها صالحيات
التخاذ قرارات وتنفيذها».

تقرير

طالب الدراسات العليا في الخارج :الدكتوراه لـ«العرض» بسبب ندرة الطلب
رحيل دندش
ال إحصاءات رسمية لعدد املتخرجني
اللبنانيني سنويًا مــن حملة شهادة
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــوراه ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج .امل ـج ـلــس
الــوط ـنــي لـلـبـحــوث الـعـلـمـيــة ،وح ــده،
ّ
ي ــوزع سنويًا  60منحة دك ـتــوراه في
جامعات محلية وفــي ال ـخــارج ،فيما
ال أرق ــام م ـتــوافــرة ملــن ال ي ـم ـ ّـرون عبر
ّ
امل ـج ـل ــس .غ ـيــر أن ال ـت ـق ــدي ــرات تــؤكــد
«تضخم» عــدد «الــدكــاتــرة» عامًا بعد
آخ ــر ،فيما ف ــرص الـعـمــل املحلية في
م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـجــام ـع ـيــة
تـكــاد تـكــون مـعــدومــة ،إال فــي ّ القطاع
األكــاديـمــي ال ــذي يشهد تضخمًا هو
اآلخ ـ ــر ،م ــا ي ـطــرح ع ــام ــات اسـتـفـهــام
ح ــول مـصـيــر «ال ــدك ــات ــرة» ف ــي بـلــد ال

ّ
ً
يوفر عمال لهم في مجاالتهم.
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون مـ ـ ــن م ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـرجـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم
األســاس ـيــة كالبيولوجيا والـفـيــزيــاء
وال ـ ـك ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــاء وب ـ ـ ـعـ ـ ــض مـ ـتـ ـخ ـ ّـرج ــي
الرياضيات والهندسة يصطدمون،
بـ ـع ــد م ــرحـ ـل ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ــازة ال ـج ــام ـع ـي ــة،
ب ـ ـسـ ــوق عـ ـم ــل غـ ـي ــر مـ ـفـ ـت ــوح ،إذ «ال
مـصــانــع وال مـخـتـبــرات تــوظـفـهــم ،ما
ّ
يضيق الـخـيــارات أمــامـهــم ،فيقررون
متابعة تحصيلهم العلمي العالي».
بهذا املعنى« ،تغدو الــدكـتــوراه هربًا
مــن البطالة بعد اإلج ــازة الجامعية،
ً
أو ت ــأجـ ـي ــا لـ ـه ــا إلـ ـ ــى مـ ــا بـ ـع ــد نـيــل
ال ــدك ـت ــوراه» ،بحسب مــديــرة برنامج
منح الــدكـتــوراه فــي املجلس الوطني
لـ ـلـ ـبـ ـح ــوث ال ـع ـل ـم ـي ــة تـ ـ ـم ـ ــارا الـ ــز ّيـ ــن.
وه ــي ح ــال ع ـلــي ف ـحــص الـ ــذي فــضــل

متابعة دراســاتــه العليا فــي هندسة
االت ـ ـص ـ ــاالت فـ ــي ج ــام ـع ــة غــري ـنــوبــل
ً
ّ
«تحسبًا للمستقبل» ،وأمال
الفرنسية
فــي أن تتحسن فــرصــه فــي لبنان في
حال عاد إليه« ،خصوصًا أن جامعات
خــاصــة كثيرة فــي لبنان ت ـ ّ
ـدرس هذا
االختصاص وتضاعف عدد طالبه».
قـ ـب ــل أربـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،أن ـ ـهـ ــى فـحــص
ال ــدك ـت ــوراه وب ـقــي مـقـيـمــا ف ــي فرنسا
بـسـبــب ض ـيــق ال ـخ ـي ــارات ف ــي لـبـنــان،
ف ـي ـمــا ال ـع ـمــل ف ــي املـ ـج ــال األك ــادي ـم ــي
مسألة «حظ ووسايط».
تلفت الزين الى أن بني األسباب التي
ت ـح ــول دون أن ي ـجــد ك ـثــر م ــن حملة
الدكتوراه وظائف في السوق املحلية،
أن «أطـ ـ ــروحـ ـ ــات غــال ـب ـي ـت ـهــم تــرت ـبــط
ب ــرؤي ــة ال ـج ــام ـع ــات األج ـن ـب ـي ــة ال ـتــي

ي ــدرس ــون فـيـهــا ،وال ـتــي تبتعد نوعًا
مــا عــن حــاجــات لـبـنــان ،وال صلة لها
مع جامعات ومراكز أبحاث محلية».
ل ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـ ـح ـ ــاول امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ت ـح ــدي ــد
أولويات املحاور البحثية والتوجيه
ال ـ ــى م ــواض ـي ــع أط ـ ــروح ـ ــات مــرتـبـطــة
بالحاجات الوطنية« :كل سنة لدينا
الئحة باألولويات ،ونحاول أن ندفع
الـ ـط ــاب ص ــوب ـه ــا ،وأي أطـ ــروحـ ــة ال
تندرج ضمن هذه األولويات ال نقدم
لها التمويل».
بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــن ،ف ـ ـ ـ ــإن م ـ ـحـ ــدوديـ ــة
ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف ف ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات غ ـي ــر
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة (مـ ـص ــان ــع ،ش ــرك ــات…)
سـبـبـهــا طــابـعـهــا «الـ ـب ــدائ ــي» ،إذ «ال
ت ـ ــزال ب ـع ـيــدة ع ــن س ـي ــاس ــات الـبـحــث
وال ـت ـطــويــر ،وه ــو م ــا يـحـصــر مصير

حملة الدكتوراه بالجامعات ومراكز
األب ـح ــاث ال ـتــي ال تستطيع بطبيعة
الـحــال استيعاب األع ــداد الهائلة من
حملة الشهادات العليا» .كما في حالة
أماني درويــش التي أنهت الدكتوراه
فـ ــي «الـ ـن ــان ــو ت ـك ـن ــول ــوج ــي وال ـن ــان ــو
إل ـك ـت ــرون ـي ــك» ،وهـ ــذا «اخ ـت ـص ــاص ال
يــوجــد لــه عـمــل فــي لـبـنــان ،إذ يعتمد
ت ـك ـنــولــوج ـيــا حــدي ـثــة ج ـ ـدًا ويـتـطـلــب
شركات
موارد مادية ضخمة في إطار ّ
وم ـخ ـت ـبــرات ع ـل ـم ـيــة» .ل ــذل ــك ،فــضـلــت
االستقرار في الخارج ،ألن العودة إلى
لبنان تعني العمل في مجال التعليم،
و«الحصول على وظيفة في الجامعة
اللبنانية أمر خاضع للمحسوبيات».
وال ــى ف ـكــرة الــرح ـيــل امل ـغــريــة عــن بلد
مضطرب اقتصاديًا واجتماعيًا ،يربط
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ك ـث ـي ــرون «ال ـه ـج ـم ــة» ع ـل ــى تـحـصـيــل
شـهــادة الــدكـتــوراه بــزيــادة املعاشات
التي لحقت باألساتذة املتفرغني في
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،وال ـتــي تـســاوي
 5أضـعــاف الـحــد األدن ــى لــأجــور ،ما
يجعل منها وظيفة نخبوية مريحة
ع ـلــى امل ـس ـت ــوي ــن امل ـ ــادي وامل ـع ـن ــوي.
بـحـســب إبــراه ـيــم بـيـطــار ال ــذي أنهى
الدكتوراه في الهندسة املدنية« ،خيار
ً
العودة إلى لبنان ليس سهال لضآلة
فرص العمل في االختصاص ...وحده
العمل األكاديمي يبقي مجال العودة
إل ـ ــى الـ ــوطـ ــن م ـف ـت ــوح ــا .ل ـك ــن األم ـ ــور
تصعب مع الوقت ،ألن عدد الدكاترة
اللبنانيني في تكاثر هائل» ،ما يجعل
شهادة «الــدكـتــوراه» لـ«العرض» ،في
ظل ندرة الطلب!

بـعــد  26عــامــا عـلــى تــأسـيــس الـ ـ ــوزارة ،أص ــدر وزيــر
البيئة فادي جريصاتي ،الجمعة املاضي ،بيانًا يمكن
اعتباره بمثابة برنامج او خطة عمل للوزارة للفترة
ّ
املـقـبـلــة .مـلــخــص ه ــذا الـبــرنــامــج :وض ــع استراتيجية
قانون اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة وتطبيقها،
وضع املخطط التوجيهي الجديد للمقالع والكسارات
وت ـن ـظ ـي ــم الـ ـت ــراخـ ـي ــص ،إصـ ـ ــدار ق ــان ــون امل ـح ـم ـيــات
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،تـنـظـيــم ال ـص ـيــد الـ ـب ــري امل ـس ـت ــدام ومـنــع
قتل الـطـيــور املـهــاجــرة ومــاحـقــة املـخــالـفــن ،تقليص
التداعيات البيئية السلبية ألزمة النازحني ،استكمال
تنفيذ خــارطــة الـطــريــق ملكافحة الـتـلــوث فــي حــوض
نهر الليطاني وبحيرة القرعون وأنهر عكار وسائر
امل ـجــاري املــائـيــة ،مــراقـبــة نــوعـيــة ال ـه ــواء ،حـمــايــة قمم
الجبال واملناطق الطبيعية ،تنظيم استثمار الشواطىء
وامل ـس ــاح ــات ال ـخ ـضــراء واألراضـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة ،إل ــزام
ّ
الصحية بــإدارة النفايات
املستشفيات واملؤسسات
الطبية ومعالجتها ،استكمال التعاون مع املؤسسات
الصناعية ضمن مـشــروع مكافحة الـتـلـ ّـوث البيئي،
واحـ ـت ــرام دور وزارة الـبـيـئــة وصــاحـيــاتـهــا وهـيـبــة
القوانني الصادرة عنها لتنظيم شؤون قطاع البيئة.
قــد تـكــون لنا ق ــراءات ومــداخــل مختلفة لكل مــن هذه
َ َ
املـلـفــات .اال أن مــا ب ــدا الفـتــا ،فــي الـبـيــان ،هــو «الــنــفــس
التأسيسي» ال ــذي يتحدث عــن وضــع استراتيجيات
وتطبيق قوانني واحترام أدوار وصالحيات… لعناوين
وقضايا مطروحة منذ إنشاء ال ــوزارة ،قبل نحو ربع
ـرن! وإذ تبدو هــذه العناوين صائبة ،خصوصًا إذا
قـ ُ
مــا أضيفت اليها استراتيجية عامة لـلــوزارة نفسها
(وأخ ـ ــرى لـلـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة ع ـمــومــا) ي ـف ـتــرض أن
تحضرها ال ـ ــوزارة وتـعــرضـهــا عـلــى مجلس ال ــوزراء
لتبنيها ،وتنبثق عنها اسـتــراتـيـجـيــات خــاصــة بكل
ملف ...إال أن السؤال البديهي هو :ملاذا لم تقم الــوزارة
بهذه املهمة طوال الفترة املاضية ،وما الذي حال دون
وضــع هــذه االستراتيجيات والـقــوانــن ،ال سيما بعد

إقــرار قانون البيئة الرقم ( 444عــام  )2002وتحديد
امل ـب ــادئ وامل ـه ــام وال ـصــاح ـيــات؟! واأله ـ ــم :هــل وضــع
الوزير الجديد يده على العلة الكامنة في الوزارة والتي
حالت طوال الفترة املاضية دون تحقيق أبسط األهداف،
أعد ،بالتاليّ ،
وهل ّ
العدة ملعالجتها او تجاوزها؟
ط ـب ـعــا كـ ــان ي ـم ـكــن تـصـح ـيــح ب ـعــض ال ـع ـن ــاوي ــن فــي
ال ـب ــرن ــام ــج ،م ـثــل وضـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مل ـلــف امل ـقــالــع
والـكـ ّـســارات واملــرامــل وشــركــات الترابة وقطاع البناء
عامة ،واعتماد قانون بدل املراسيم التنظيمية ،واعادة
الـنـظــر بـقــانــون الـصـيــد ب ــدل تنظيمه ،واعـ ــادة النظر
بــاسـتــراتـيـجـيــة نــوعـيــة ال ـه ــواء ال ـتــي لــم تـنــاقــش بـعــد،
ناهيك عن اضافة عناوين اخرى ال تقل اهمية ،مثل
الضغط إلعــادة النظر في استراتيجية املياه وإنشاء
الـســدود مــن خــال تقييم بيئي استراتيجي لخطط
املياه االستثمارية والعشوائية وكيفية معالجة مياه
ال ـص ــرف ،ووضـ ــع اسـتــراتـيـجـيــة ملــواج ـهــة الـتـغـيــرات
املناخية لناحية التخفيف مــن االنبعاثات والتكيف
مع الظاهرة ومظاهرها املتطرفة ،واالهتمام بوضع
استراتيجية للطاقة ال سيما املستدامة التي يمكن أن
تغنينا عن البواخر واملولدات الخاصة وإنشاء املزيد
من املعامل الحرارية مع التشديد على ضبط الهدر
واالستهالك واالهتمام بالطاقات املتجددة والنظيفة،
واع ــادة النظر بخيار التنقيب عــن النفط وال ـغــاز اذا
امـكــن ،او التشدد فــي ض ــرورة اش ــراف وزارة البيئة
والدولة على الدراسات االستباقية للتنوع البيولوجي
الـبـحــري واإلش ـ ــراف عـلــى امل ـســوحــات وال ـت ـشــدد في
التشريعات الحمائية من التلوث النفطي في املراحل
كافة وانشاء وحدات خاصة ومجهزة في وزارة البيئة
وهـيـئــات طـ ــوارئ متخصصة مـشـتــركــة مــع إدارات
واج ـه ــزة اخ ـ ــرى ...وااله ـت ـمــام أك ـثــر بــاالمــن الـغــذائــي
وســامـتــه ،واع ــادة الـنـظــر بــالـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
وطــرق االنـتــاج واالسـتـهــاك واالسـتـيــراد والتسويق،
واالهتمام بالتلوث الضوضائي والكهرومغناطيسي،
واعــادة النظر بمعايير تلوث الفضاء بسبب فوضى
هــوائـيــات الهاتف الخليوي والـتــوتــر العالي لشبكات

الـكـهــربــاء واج ـهــزة ال ـبــث ...ال ــخ ،إضــافــة الــى االهتمام
بالسياحة البيئية املستدامة وتنظيمها ،وبــالــزراعــة
العضوية ودعمها بعد قوننتها والتشدد في مراقبة
مواصفاتها ،ومراجعة مواصفات الكثير من السلع،
ومراجعة البرامج التربوية إلدخال البيئة في املناهج
التعليمية واالختصاصات الجامعية ،ودعــم مراكز
االبحاث وانتاج الكتب واملطبوعات العميقة واالهتمام
بالتدريبات الالزمة للقضاة املتخصصني واملحققني
وأجهزة التفتيش والخبراء املحلفني...الخ.
ال يـسـتــوي كــل ذل ــك ،اذا لــم يـتــم وض ــع استراتيجية
شاملة للتنمية املستدامة ،تقترح نموذجًا حضاريًا
ً
جديدًا أكثر عــدال وتصالحًا مع الطبيعة ومعطياتها
ومواردها ،يحفظ ديمومتها وحقوق األجيال القادمة
ف ــي ال ـع ـيــش ف ـي ـهــا ،وت ــرب ــط ب ــن ك ــل هـ ــذه الـقـضــايــا
وال ـق ـطــاعــات وت ـح ــدد املـعـطـيــات واملـ ـب ــادئ واالهـ ــداف
وال ـخ ـط ــط واألولـ ـ ــويـ ـ ــات واملـ ـس ــؤولـ ـي ــات وال ـع ـق ــوب ــات
ّ
واملحفزات...
واذ كــان الفـتــا الـنـشــاط الــزائــد لــوزيــر البيئة الجديد
الــذي جــال بني املناطق وتعرف على معظم املشاكل
والنقاط الساخنة بيئيًا ،وشــارك في ّالجمعية العامة
لألمم املتحدة للبيئة في نيروبي ،وأطــل على بعض
املشاكل العاملية… اال أن الصعوبة األكبر في مهمته
بيته الــداخـلــي فــي وزارة البيئة
سيجدها ،ربـمــا ،فــي ّ
والبنية املؤسساتية املشلعة تاريخيًا بمشاكل مزمنة
وخطيرة ،بني وزراء الصدف العجيبة وحقيبة البقية
الباقية مــن تـســويــات الــزعـمــاء والـكـتــل أثـنــاء تشكيل
الحكومات ،وبــن املــديــر الـعــام (االمـبــراطــور) الــذي لم
يقتنع يوما بضرورة وجود استراتيجيات ملزمة وال
فهم معناها ربما ،وبني هذا األخير وأكثرية العاملني
في الوزارة ...كل هذه املشاكل حالت دون انجاز العمل
املطلوب على املستوى االستراتيجي والتنفيذي…
وقد أصبحت هذه الوزارة جزءًا ال يتجزأ من املشاكل
البيئية فــي لـبـنــان ال ــذي كـنــا نـعـتـقــد ،قـبــل أن يأتينا
العباقرة من السياسيني املستثمرين في كل شيء،
أن رأسماله األساسي هو طبيعته ومناخه!

مقال

الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية :المواطن وسلوك اإلستهزاء
تمارا الزين *
ّ
في كتاب «الحتمية الرقمية» ،يذكر عالم اإلجتماع ،ميشال
فييفيوركا ب ــآراء باحثني يعتبرون أن «وســائــل اإلعــام
الـحــديـثــة تـشـجــع عـلــى تـقـهـقــر الـعـقــل وتـشـكــك ف ــي ق ــدرة
اإلنـســان على التفكير بعمق» ،ليخلصوا إلــى أنها ّ
«تقدم
املهزلة ّ
الحقيقية
واملزيف واملشهدية على حساب التجارب
ُ
امللموسة» .ومن دون تبني هذه األحكام باملطلق ،إال أن أثير
على صفحات التواصل االجتماعي ،أخيرًا ،من استهزاء
بالهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ونعتها بالوهمية والفاسدة
وغيرهما ،ليس ًإال إحــدى تجليات هذه النظريات .ويغدو
الجهل والتجهيل وميل
الواقع أكثر فداحة مع ترسيخ ثقافة ُ
املواطن اليائس الى تعميم األحكام املدينة! بالطبع غياب
الثقافة العلمية ،وهو من ارتدادات هيمنة ثقافة الجهل ،أحد
أسباب هذه «الظواهر» ،خصوصًا عندما تكون كلمة «طاقة
ّ
ذريــة» مالزمة في الذاكرة الجماعية لتخصيب اليورانيوم
وللقنبلة الـنــوويــة ونــاغــازاكــي وهيروشيما وبــ«الـخــارق»،
والدليل أننا ما زلنا في بالدنا نستخدم عبارة «دارس ّذرة»
للتأكيد على نبوغ أحدهم!
لألسف ،لثقافة الجهل السائدة في بالدنا ٌ
أبعاد كارثية،
منها أنها ّ
عودت املواطن على أن يؤمن فقط بـ«اإلنجازات»
الـتــي تترافق مــع الكثير مــن التطبيل والتهليل حتى ولو
كانت ال ترقى الى أدنى مستويات العمل السليم ،وال ّ
تمت
لــأخــاقـيــات ِبـصـلــة .وبــالـتــالــي ،بــاتــت كــل مؤسسة تعمل
بهدف جذب
بصمت وعقالنية ،ومن دون تهويل مفتعل ّ
األضـ ــواء وإغـ ــراق اإلعـ ــام ،عــرضــة لــإتـهــام املـعــلــب بأنها
«وهمية» أو «فاسدة» أو  -في أفضل األحوال « -متآكلة»...
صحيح أن السخرية لطاملا زاد شيوعها مع معاناة الشعوب،
ُ
اعتبرت مؤشرًا صحيًا في املجتمعات ّ
الحية ،وكانت
ولطاملا
مالذ املفكرين للتصويب على الخلل ،لكنها تغدو مؤشرًا
لإلعتالل إذا ما انحرفت عن غايتها اإلصالحية وتحولت
اتهامات اعتباطية .الصدمة املوجعة أن بعض (كي ال نقع

في فخ التعميم) «األساتذة الجامعيني» تبنوا هذا «التنمر»
وساهموا في نشره ،بينما من املفترض أنهم تعلموا حني
«تــدك ـتــروا» بعضًا مــن منهجية الـبـحــث العلمي ووج ــوب
التحقق قبل تبني الفرضيات ،خصوصًا تلك التي تنبع
بغزارة من فضاء مفتوح ال رقيب عليه أو حسيب .لألسف
هــؤالء -كـمــا الكثير مــن املستهزئني  -يحملون شـهــادات
جامعية (!) ،لكن ال يفقهون  -إال مــا نــدر  -فــي مجاالت
نطاق آخر ،ومع هذا ال يتورعون عن
عملهم ،فكيف بهم في ٍ
إطــاق العنان لتأويالتهم الباطلة .املعيب أيضًا أن إحدى
صحافيات محطة تلفزيونية «عاملية» تعيد تغريدة مهينة

ما يثير الريبة أن «هجمات
المسخرة واإلدانة» ال تستهدف
إال المؤسسات العامة
على حسابها ،وتغفل أن من بديهيات مهنتها اإلستقصاء
قبل تعميم أي معلومة بلهاء! املضحك املبكي ،أيضًا ،أن
الكثير ممن يمعنون في ّ
التعسف يبررون فعلتهم بعدم
درايتهم ،مع العلم بأنهم يجيدون استخدام التكنولوجيا
الحديثة للتشهير ،لكنهم لم يكلفوا أنفسهم اللجوء إليها
للبحث عن املعرفة! كل هؤالء يشكلون الخطر األكبر ألنهم
املـســاهـمــون الـفـ ّـعــالــون فــي نـشــر ثـقــافــة الـجـهــل ،فيتلطون
خلف ألقابهم الـبـ ّـراقــة إلضـفــاء املصداقية على ّترهاتهم
وتسويقها على أنها الحقيقة املطلقة .وفــي كل األحــوال،
ُ
هذه الفئات التي تصنف «متعلمة» وتتعاطى الشأن العام
بهذه الذهنية هي البرهان األوضــح على هشاشة الوعي

وتدهور الحس النقدي وتراجع الثقافة بشكل عام .وفي هذا
اإلطارٌ ،
واهم من ال يرى رابطًا ،ضمن ما أورده فييفيوركا،
بني هذا «الترند» واإلنترنت وإقتصاد اإلنتباه وأثر الرقمنة
على طريقة تفكيرنا وسلوكنا (يساهم ضعف األبحاث
في حقل اإلنسانيات الرقمية في تكريس هذا الوهم).
تدفعنا هذه «الطفرات» لطرح العديد من التساؤالت .على
سبيل املثال ،كيف ملواطن أن يبتغي العدالة من دولته وهو
ال يتوانى عن إدانة مسبقة ملؤسسة أو ملوظف ،فقط ألنهما
ينتميان الــى القطاع الـعــام ،أو فقط  -وبكل بساطة  -ألنه
عــاجـ ٌـز عــن استيعاب اســم املــؤسـســة أو طبيعة مهامها؟
كيف ملــواطــن أن يطالب بالحقيقة فــي قضاياه املصيرية
وف ــي الــوقــت نفسه ال يكبح جـمــوحــه عــن التضليل وبــث
اإلش ــاع ــة؟ علينا الـتــذكـيــر ب ــأن مـقــولــة «ال ـس ـيــادة يـجــب أن
تكون للحقيقة والعدالة ألنهما وحدهما يضمنان عظمة
األمــة» (إميل زوال) ال تخص حصرًا املنظومة السياسية
والقضائية ،بــل أيـضــا سـلــوك املــواطــن ال ـفــردي ومقاربته
ألبـســط القضايا املحيطة بــه كــي تـكــون الحقيقة ومعها
ُ
الـعــدالــة ،الـعــامــة وال ـفــرديــة ،الـقــاعــدة الـتــي تبنى عليها قيم
املواطنة ومقومات ّ
األمة «العظيمة».
ما يثير الريبة في ما نشهده ،وبوتيرة متصاعدة ،هو أن
«هجمات املسخرة واإلدانة» هذه ال تستهدف إال املؤسسات
العامة وتساهم (عن قصد أو غيره) في ضرب القطاع العام
بأكمله بحجة فساده ،من دون أي تمييز بني الغث والسمني،
وبني من ُيفسد ومن يتمسك بالعمل والنزاهة لإلبقاء على
بعض ما تبقى لنا من مؤسسات فعالة ومنتجة ومحصنة
ضــد اإلف ـس ــاد ...املـطـلــوب منا جميعًا بعض مــن التواضع
ّ
وقليل من الجهد لتصويب استهزائنا «البناء» حيث يجب،
فــالـيــوم ال ــذي ُي ـعـ َـدم فـيــه الـقـطــاع ال ـعــام بأكمله نـكــون نحن
املواطنني ،بسبب جهلنا وركوننا لإلتهامات الجاهزة وشمل
الكل بها ،املسؤولني بالدرجة األولى!
*باحثة ،مديرة برنامج منح الدكتوراه
املجلس الوطني للبحوث العلمية

