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لبنان

لبنان
قضية

رفضت األمانة العامة لمجلس الوزراء طلبًا تقدمت به جمعيتان
للحصول على معلومات حول ملف الكهرباء ،استنادًا الى قانون
حق الــوصــول الــى المعلومات ،بحجة عــدم صــدور المراسيم

«حق الوصول إلى المعلومات»

مكافحة الفساد على الورق
هديل فرفور
أفتت
األمانة العامة ملجلس الوزراء
ّ
بـ ـع ــدم ج ـ ـ ــواز ت ـط ـب ـيــق قـ ــانـ ــون ح ــق
ال ــوص ــول إلـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات .هـ ــذا مــا
ُي ـم ـكــن اس ـت ـن ـتــاجــه ،ب ـش ـكــل واضـ ــح،
من رفضها ،في  28حزيران الفائت
(الـقــرار رقــم /869ص) ،طلبًا ّ
قدمته
ّ
«املفكرة القانونية» و«كلنا إرادة»،
للحصول على معلومات حول ملف
إنتاج الطاقة الكهربائية.
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار كـ ـ ـ ــان أشـ ـ ـب ـ ــه بـ ـ ـ ـ «مـ ـط ــالـ ـع ــة
قانونية» ُمقتضبة ،استعرض فيه
املدير العام لرئاسة مجلس الوزراء

 %70من ّ اإلدارات العامة
ال تطبق القانون
على رأسها مجلس النواب!
قبل نحو عامّ ،
تقدمت «مبادرة غربال»
ب ـط ـل ـبــات تــرت ـبــط ب ـحــق ال ــوص ــول الــى
املعلومات الى  133إدارة عامة لتبيان
تـطـبـيــق أح ـكــام قــانــون حــق الــوصــول
الــى املعلومات .من بني هــذه الطلبات،
ح ـص ـلــت ال ـج ـم ـع ـيــة ع ـل ــى  34ج ــواب ــا
خـطـيــا ف ـق ــط .م ــا يـعـنــي أن  99إدارة
تجاهلت الطلبات ،أي نحو  %74من
االدارات العامة لم تجد نفسها معنية
(https://al-akhbar.
بتطبيق القانون
ُ
 .)258295/com/Politicsواملـفــارقــة
ّ
ّأن مجلس النواب لم ُينفذ حتى اليوم
الجزء املهم بالقانون املتمثل بتكليف
موظف ّ
يسهل عملية طلب املعلومات!

القاضي محمود مكية ُ
«مالحظات»
(مــرت ـب ـطــة بــامل ـهــل وق ـب ــول الـطـلـبــات
وال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة لــاسـتـحـصــال
على نسخ من املستندات املوجودة
ُ
لـ ـ ــدى اإلدارة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا) ،وخ ــل ــص
إل ــى ع ــدم إمـكــانـيــة تطبيق الـقــانــون
ّ
«فـ ـ ــي ظـ ـ ــل غـ ـي ــاب ص ـ ـ ــدور امل ــرس ــوم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي ل ــه ( )...وقـ ـب ــل تـشـكـيــل
الهيئة الــوطـنـيــة ملكافحة الـفـســاد».
علمًا أن صدور املراسيم التطبيقية
م ـن ــوط بــال ـح ـكــومــة ن ـف ـس ـهــا .وب ـ ّهــذا
املـ ـعـ ـن ــى ،تـ ـب ــدو ال ـح ـك ــوم ــة وك ــأن ـه ــا
تـتـ ّ
ـذرع بتقاعسها عــن أداء واجبها
لعدم تطبيق القانون!
ُ
إل ــى ذلـ ــكُ ،ي ـث ـيــر الـ ـق ــرار  -امل ـطــال ـعــة،
بـشـكــل واض ـ ــح ،مـســألـتــي «ال ـص ـفــة»
ّ
تتقدم إلى
و«املصلحة» للجهة التي
اإلدارات الـعـ ّ
ـامــة بطلبات للوصول
إلـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات (تـ ــم رفـ ــض الـطـلــب
ب ـس ـبــب ان ـت ـف ــاء ال ـص ـف ــة وامل ـص ـل ـحــة
ل ـل ـج ـهــة امل ـت ـق ــدم ــة وفـ ــق م ــا يـ ــرد فــي
خاتمة القرار) ،وهو «أمر غير دقيق
وال ينطبق في حالة هذا القانون»،
ب ـح ـس ــب ت ــأكـ ـي ــد ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـس ــاب ــق
حــامــي غسان
و«ع ـ ـ ّـر
اب» ال ـقــانــون املـ ُ
ّ
ُ
مخيبر ،مشيرًا إلى أن املتقدم بطلب
الحصول على املعلومات ال يحتاج
ّ
إل ــى تـبــريــر صـفـتــه أو منفعته «ألن
الـقــانــون مــرتـبــط بشفافية اإلدارات
ً
أوال».
ُ
ك ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـخـ ـيـ ـب ــر ج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي دع ـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـيـ ـ ــه «املـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة
ال ـقــانــون ـيــة» و«ك ـل ـنــا إرادة» ،أم ــس،
تحت عنوان «تعطيل حق الوصول
ٌ
إلـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات هـ ـ ـ ــو تـ ـحـ ـص ــن
للفساد» .وكانت الجمعيتان ّ
تقدمتا
ف ــي  2019/4/12ب ـط ـلــب ال ـح ـصــول
على نسخة عن قرار مجلس الوزراء
امل ـت ـع ـلــق ب ـ ـّ «امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى تـحــويــل
الـعـقــد املــوقــع مــع الـشــركــة املـتـعـ ّـهــدة
م ـع ـم ــل دي ـ ــر عـ ـم ــار  2مـ ــن طـبـيـعـتــه
الحالية إلى عقد شــراء طاقة طويل
األمد».

مخاطر القرار

ُ
«ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام أي إدارة عـ ـل ــى
مـخــالـفــة ق ــان ــون ح ــق ال ــوص ــول إلــى
املعلومات ،إذا كانت األمانة العامة

ملـجـلــس ال ـ ــوزراء أف ـتــت ب ـعــدم جــواز
ت ـط ـب ـي ـقــه؟» .ت ـس ــاؤل طــرحــه الـبـيــان
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ـت ــن ال ـل ـتــن
وصـفـتــا ال ـقــرار ب ـ «الـخـطـيــر» ،كونه
يـصــدر عــن مــرجــع رفـيــع فــي اإلدارة

ُ ّ
ال ـع ــام ــة ُي ـف ـت ــرض أن ي ـك ــون امل ـحــفــز
األس ــاس ل ــإدارات الـعــامــة لتطبيق
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وه ـ ـ ــو ي ـ ـبـ ــدو «ب ـم ـث ــاب ــة
تعميم أو كلمة سر يراد منها ثني
كل اإلدارات العامة عن االستجابة

التطبيقية للقانونّ .
تذرعت الحكومة بتقصيرها في أداء واجبها
ُ
كي «تفتي» بعدم جــواز تطبيق القانون ،في ما يعد بمثابة
««تعميم» على بقية اإلدارات لالمتناع عن تطبيقه

ّ
تتذرع األمانة
العامة لمجلس
الوزراء بتقصيرها
في أداء واجباتها
لعدم تطبيق
القانون!

يبدو إقرار قوانين مكافحة الفساد وكأنه محاولة من السلطة «لإلستثمار» في المحافل الدولية (مروان طحطح)

لـطـلـبــات الـحـصــول عـلــى مـعـلــومــات
ل ــرف ــع ال ـ ـحـ ــرج الـ ـق ــان ــون ــي ع ـن ـه ــا».
واسـ ّتـعــرض الـبـيــان مـخــاطــر أخــرى
ت ـت ـم ــث ــل ب ـ ـ «امـ ـتـ ـن ــاع ال ـح ـك ــوم ــة عــن
تسليم مـعـلــومــات مــرتـبـطــة بإنفاق
أمـ ـ ـ ــوال مـ ــن الـ ـخ ــزيـ ـن ــة فـ ــي ت ـجــاهــل
واضح ملبدأ الشفافية التي يرسيها
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون» ،فـ ـض ــا ع ـ ــن «تـ ـح ــوي ــر
السلطة للقوانني وتفسيرها على
ن ـح ــو ي ـ ــؤدي إلـ ــى إعـ ـف ــاء ال ـح ـكــومــة
واإلدارات ال ـع ــام ــة م ــن ال ـض ــواب ــط
وااللـتــزامــات القانونية والــدولـيــة».
ّ
ّ
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـي ـت ــان أن م ـطــال ـعــة
مـ ـكـ ـي ــة ال تـ ـخـ ـل ــو مـ ـ ــن «الـ ـتـ ـشـ ــويـ ــه
ال ــواض ــح مل ـض ـمــون ال ـقــانــون خــدمــة
ل ـهــذه ال ـغــايــة (إع ـف ــاء الـحـكــومــة من
ال ـضــوابــط واإللـ ـت ــزام ــات)» ،ولفتتا
ّ
إل ـ ــى أن الـ ـق ــان ــون خـ ـ ـ ّـول ال ـح ـكــومــة
إمـكــانـيــة إص ــدار مــراسـيــم تطبيقية
«عند االقتضاء» ،أي عند الحاجة،
«م ـ ـ ــن دون أن ي ـ ـكـ ــون ص ـ ـ ـ ــدور أي
مــرســوم ب ـحــال مــن األحـ ــوال شــرطــا
لـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاذه .وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا أكـ ـ ــدتـ ـ ــه ه ـي ـئ ــة
الـتـشــريــع واالس ـت ـش ــارات فــي رأيــن
سابقني ( 2017/441و.)2018/951
فــاملــراس ـيــم الـتـطـبـيـقـيــة ( )...تـهــدف
إل ــى تـسـهـيــل تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون مــن
دون أن يشكل عدم صدورها بحال
من األحوال عائقًا أمام نفاذه».
ّ
ب ـيــان الـجـمـعـيـتــن اعـتـبــر أن ال ـقــرار
ي ـع ـك ــس إتـ ـج ــاه ــا «إلع ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـم ــل
بـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد اإلدارة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـلــى
ســريــة األع ـم ــال اإلداريـ ـ ــة ،ولـحــرمــان
املواطنني واملنظمات غير الحكومية
م ــن إم ـك ــان ـي ــة املـ ـش ــارك ــة ف ــي ج ـهــود
مكافحة الـفـســاد ،خــافــا لـلـمــادة 13
م ــن اتـفــاقـيــة مـكــافـحــة ال ـف ـســاد الـتــي
التزمت بها الــدولــة ( )...وأخـطــر ما
فــي ه ــذا ال ـتــراجــع أن ــه يــأتــي فــي ظل
أزمــة مالية اقتصادية ،أي في وقت
يفترض أن تـبــذل الحكومة جهودا
ك ـب ـي ــرة إلق ـ ـنـ ــاع الـ ـجـ ـه ــات امل ـق ــرض ــة
واملانحة بمصداقيتها في مكافحة
الفساد والحد منه».

استثمار في المحافل الدولية
في  14كانون األول  ،2018أصدرت
الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ت ـقــريــرًا بـشــأن
اإلت ـف ــاق ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـق ـضــاء عـلــى
جميع أشـكــال التمييز ُالـعـنـصــري.
وفـ ـ ـ ــق الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـيـ ـت ــن« ،ذك ـ ـ ـ ـ ــر نـ ـف ــاذ
الـ ـق ــان ــون ف ــي هـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر خـمــس
مـ ـ ـ ـ ـ ــرات» ،وت ـ ـضـ ـ ّـمـ ــن إع ـ ــان ـ ــا ُي ـف ـي ــد

ب ــإن ـش ــاء م ــوق ــع إل ـك ـتــرونــي ملــواك ـبــة
تـطـبـيـقــه «ت ـب ـ ّـن ف ــي م ــا ب ـعــد أن ــه ال
يـعـمــل» ،مــا يـشـيــر إل ــى «إسـتـثـمــار»
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـق ــان ــون
ف ـ ــي امل ـ ـحـ ــافـ ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ــروي ــج
بأنها ماضية فــي مـســار «مكافحة
الفساد».
وبـحـســب رئ ـيــس جـمـعـيــة «غــربــال»
أس ـعــد ذب ـي ــان ،ت ـحــاول ال ــدول ــة منذ
ع ــام « 2017ال ـظ ـه ــور بـمـظـهــر الئــق
فــي املـحــافــل الــدول ـيــة وإظ ـهــار أنـهــا
تـ ـح ــاول م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد ،ول ـه ــذا
أخ ــرج امل ـشـ ّـرع الـلـبـنــانــي فــي شباط
 2017قـ ــانـ ــون حـ ــق ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
املعلومات من األدراج بعد  9سنوات
مـ ـ ــن تـ ـق ــديـ ـم ــه ك ـ ـم ـ ـشـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون،
واس ـت ـخ ــدم إقـ ـ ـ ُـراره ف ــي ال ـص ـف ـحــات
األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي قـ ــدمـ ــت ال ـ ــى مــؤت ـمــر
سيدر لحث املانحني الدوليني على
ت ـق ــدي ــم رزمـ ـ ــة ج ــدي ــدة م ــن ال ــدي ــون
وامل ـنــح» .ولـفــت ذبـيــان إلــى أنــه تلى
قانون حق الوصول الى املعلومات
قــانــونــا «ح ـمــايــة كــاش ـفــي ال ـفـســاد»
و«ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ق ـطــاع ال ـب ـتــرول»،
ّ
لكنهما ُربـطــا أيـضــا بــإقــرار الهيئة
الــوطـنـيــة ملـكــافـحــة ال ـف ـســادُ ،مـشـيــرا
ال ــى أن امل ــراس ـي ــم الـتـطـبـيـقـيــة الـتــي
ً
من شأنها أن تكون ُمفسرًا وعامال
م ـســاعــدًا ل ـل ـقــوانــن «ه ــي الـشـمــاعــة
ّ
الحكومية
التي تستعملها اإلدارات
اليوم لالستمرار في نهج التعتيم
ّ
الشفافية».
وغياب
ُ
«امل ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة» و«كـ ـلـ ـن ــا
إرادة» دع ـت ــا ال ـح ـكــومــة إلـ ــى «ع ــدم
ال ـ ـتـ ـ ّ
ـذرع ب ـت ـق ـص ـيــرهــا ل ـل ـت ـنـ ّـصــل مــن
مسؤولياتها» ،وبـ «تأكيد التزامها
األخـ ـ ــاقـ ـ ــي وال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ب ـت ـن ـف ـيــذ
قانون حق الوصول الى املعلومات
والتعميم على كل اإلدارات بوجوب
ت ـن ـف ـيــذه .وطــال ـب ـتــا م ـج ـلــس ش ــورى
الدولة بــأداء دوره في تحقيق دولة
الـقــانــون وض ـمــان حـقــوق املــواطـنــن
وح ــري ــاتـ ـه ــم« ،وأن ي ـف ـتــح ال ـب ــرمل ــان
تحقيقا في تمنع اإلدارة العامة عن
تنفيذ قــوانـيـنــه املـتـصـلــة بمكافحة
الفساد ،وأن يبادر إلى إقرار قانون
ب ــإن ـ ّش ــاء ه ـي ـئــة م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد»،
وح ـ ــضـ ـ ـت ـ ــا األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
وامل ـن ـظ ـم ــات امل ــدنـ ـي ــة ع ـل ــى تـشـكـيــل
«أوس ـ ـ ـ ـ ــع إئ ـ ـ ـتـ ـ ــاف وطـ ـ ـن ـ ــي لـ ـص ــون
املـ ـكـ ـس ــب الـ ـحـ ـق ــوق ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي
املـتـمـثــل بـقــانــون حــق ال ــوص ــول إلــى
املعلومات».

تقرير

مصانع الحوض األعلى لليطاني :صفر تلوث نهاية الصيف؟
آمال خليل
أنـ ـج ــزت وزارة ال ـص ـنــاعــة واملـصـلـحــة
الوطنية لنهر الليطاني ،نهاية الشهر
امل ـ ــاض ـ ــي ،امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن مـســح
امل ــؤس ـس ــات ال ـص ـنــاع ـيــة ف ــي ال ـحــوض
األعـ ـل ــى لـنـهــر ال ـل ـي ـطــانــي .م ـنــذ شـبــاط
الـ ـف ــائ ــت ،ك ـش ـفــت ل ـج ـنــة م ـش ـتــركــة بني
الـ ــوزارة واملصلحة على  201مؤسسة
مـ ــن أصـ ـ ــل  633مـ ــدرجـ ــة فـ ــي ب ـي ــان ــات
الـ ـ ـ ـ ــوزارة .وت ـب ــن بـ ــأن ُ 122م ـن ـهــا غير
ملوث فــي مقابل  79ملوثة أقـفــل منها
 28م ــؤس ـس ــة فـ ـق ــط .الـ ــافـ ــت أن أبـ ــرز
املؤسسات امللوثة كانت املسالخ .إذ أن
جميعها (عددها  )21التي كشف عليها
( 12في البقاع األوسط والغربي و 9في
بـعـلـبــك) ،ال تـلـتــزم بــال ـشــروط البيئية.
وتــأتــي فــي الــدرجــة الثانية مؤسسات
الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة والـعـضــويــة (45
مؤسسة ملوثة مــن بــن  .)52إزاء هذه
ال ـن ـت ــائ ــج ،وعـ ــد وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة وائ ــل
أبــو فاعور في حفل إطــاق «خطة رفع

الـتـلــوث الـصـنــاعــي عــن نـهــر الليطاني
 الـخـطــوات واإلجـ ــراءات املـتـخــذة» ،فيال ـس ــراي الـكـبـيــر أم ــس ،بــالــوصــول إلــى
«صفر تلوث نهاية الصيف».
ل ـكــن ،كـيــف ال ــوص ــول إل ــى ذل ــك ف ــي ظل
وج ــود حــوالــي  600مؤسسة صناعية
غ ـيــر مــرخ ـصــة ف ــي ال ـب ـقــاعــن األوسـ ــط
وال ـغــربــي و 123ف ــي بـعـلـبــك – الـهــرمــل
وغ ـي ــر م ــدرج ــة ف ــي ب ـي ــان ــات الـ ـ ـ ــوزارة؟.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن أك ـث ــر م ــن  1200مــؤسـســة
تضخ تلوثها فــي حــوالــي  20فــي املئة
من مساحة لبنان .مع ذلك ،يتعذر على
القوى األمنية ،بقصد أو من غير قصد،
تنفيذ الـقــرارات القضائية بإقفال عدد
مــن املؤسسات امللوثة املــدعــى عليها؟.
علمًا بأن املصلحة أتمت عامها األول في
حملة التصويب على أصحاب املصانع
امل ـل ــوث ــة ل ـل ـن ـهــر .ورغـ ـ ــم أن مــاحـقـتـهــم
ً
ات ـ ـخـ ــذت أش ـ ـك ـ ــاال إداري ـ ـ ـ ـ ــة وق ـض ــائ ـي ــة
وإع ــامـ ـي ــة ،إال أن ال ـح ـم ـلــة ك ـش ـفــت أن
امل ـلــوثــن يـحـظــون بـغـطــاء رس ـم ــي ،في
مقابل ماليني الدوالرات التي تقترضها

يحظى الملوثون
بغطاء رسمي فيما
تقترض الدولة
ماليين الدوالرات
لتنظيف الليطاني

تستغرق محاكمة الملوثين شهورًا طويلة ال ُيلزمون حاللها بوقف التلوث (هيثم الموسوي)

الدولة لتنظيف الليطاني.
امللوثون ال ـ  79الذين «قبضت عليهم»
اللجنة املشتركة ،يتمادون في جرمهم
برغم تلقيهم اإلنذارات واإلدعاء عليهم
أمام القضاء الجزائي .إذ أن  4مؤسسات
منها تلقت إنذارًا أول باإللتزام البيئي.
«وع ـنــد إعـ ــادة الـكـشــف عليها مــن قبل

وزارة ال ـب ـي ـئ ــة تـ ـب ــن عـ ـ ــدم ال ـت ــزام ـه ــا
بالشروط البيئية املطلوبة ضمن املهلة
املحددة لها ،فتم ارسال كتاب ثان يطلب
فيه من جديد اإللتزام بالشروط البيئية
وأع ـط ـي ــت م ـه ـلــة ج ــدي ــدة لـتـطـبـيـقـهــا»
علمًا أن هـنــاك سـبــع دعـ ــاوى قضائية
أمـ ـ ــام ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد الـ ـج ــزائ ــي فــي
بعلبك تبلغ و 68دعــوى أمــام القاضي
املنفرد الـجــزائــي فــي زحـلــة .وتستغرق
املحاكمات شـهــورًا طويلة مــن دون أن
تـقـتــرن بــوقــف ج ــرم الـتـلــويــث املستمر.
األحـ ـك ــام الـقـضــائـيــة ال ـتــي صـ ــدرت عن
ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد ال ـج ــزائ ــي ف ــي زحـلــة
محمد شرف في بعض دعاوى التلويث،
ش ـك ـل ــت س ــاب ـق ــة فـ ــي ت ـك ــري ــس م ـف ـهــوم
الجريمة البيئية .إذ لم يفرض غرامات
مالية فقط ،بــل ألــزم امللوثني بتنظيف
املـ ـس ــاح ــات ال ـت ــي ت ـس ـب ـبــوا بـتـلــويـثـهــا
وتـشـجـيــرهــا .ورغ ــم إيـجــابـيــة األح ـكــام
القضائية ،إال أنـهــا قابلة لإلستئناف
الــذي من شأنه أن يوقف التنفيذ ،ومن
ش ــأن املحاكمة أن تـطــول أم ــام محكمة

استئناف الجنح ،وتتفاقم األمور فيما
لــو لــم يلتزم املــدعــى عليهم بــإجــراءات
اإللتزام البيئي خالل املحاكمة ويستمر
في التلويث طيلة امد املحاكمة .مع ذلك،
لــم تشهد الـتــدابـيــر القضائية اللجوء
تدابير مؤقتة تصل الى إقفال املؤسسة
امللوثة خالل املحاكمة.
فــي خطته املــوعــودة ،يقلب أبــو فاعور
صفحات أسالفه ويركز على تصحيح
«خطيئة الترخيص» مــن دون تطبيق
شرط اإللتزام البيئي .فيما يلفت رئيس
املصلحة سامي علوية إلى ان الوصول
إل ـ ـ ــى صـ ـف ــر ت ـ ـلـ ــوث ي ـق ـت ـض ــي «ت ــأم ــن
استدامة اإلجــراءات والرقابة واملالحقة
القضائية واالعالمية ،بعد أن تم تعيني
خـ ـب ــراء مل ـتــاب ـعــة ال ـ ـتـ ــزام  74مــؤس ـســة،
ال سـيـمــا م ـصــانــع ال ـف ـئــة األولـ ـ ــى الـتــي
تحظى بتمديد مهل مستمر» .وشـ ّـدد
على إل ــزام أصـحــاب املصانع بتشغيل
مـ ـحـ ـط ــات الـ ـتـ ـك ــري ــر خ ـ ـ ــال امل ـح ــاك ـم ــة
لتالفي استئناف األحكام والتهرب من
تنفيذها.
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أزمة نفايات  ...2015عائدة قريبًا
حبيب معلوف
تزامن انعقاد اجتماع لجنة البيئة النيابية ووزير البيئة فادي جريصاتي،
أمس ،مع اعتصام نظمته التحالفات البيئية وائتالف ادارة النفايات أمام
وزارة البيئة اعتراضًا على ما ّ
تضمنته خارطة طريق الوزارة التي صادق
على معظمها مجلس الوزراء ...في وقت تتوالى حاالت الرفض في املناطق
لخطط املطامر واملحارق املقترحة.
اجتماع أمس سيطرت عليه أربع قضايا أساسية .االولى أثارتها النائبة
بوال يعقوبيان حول مدى تطبيق عقود خطة الطوارئ في مطمري برج
حـمــود والـكــوسـتــابــرافــا ،وق ــد وع ــد رئـيــس اللجنة م ــروان حـمــادة بــدعــوة
مجلس االنماء واالعمار لحضور الجلسة املقبلة ملساءلته حول املوضوع،
فيما طلب جريصاتي تشكيل لجنة تحقيق برملانية في األمــر .القضية
الثانية هي مواقع املطامر ،وقــد اجمع املشاركون على ضــرورة اختيار
املواقع الـ  25التي تقترحها خطة وزارة البيئة وفق معايير علمية واضحة
يسهل اق ـنــاع ال ـنــاس بـهــا ،مــع تـشــديــد عـلــى أن نـجــاح التخفيف والـفــرز
واعتماد الطمر الصحي بدل املكبات العشوائية ،يفترض ان يغنينا عن
املحارق املقترحة في خارطة طريق الوزارة والحكومة .اما القضية الثالثة
فتناولت تطبيق مرسوم الفرز وتأمني تمويل املعالجة وتوضيحات حول
مسألة التخفيف وكيفية اعــداد قانون يشمل هذا املوضوع مع موضوع
ال ـفــرز .وكـشــف وزي ــر البيئة انــه أع ـ ّـد دفــاتــر ش ــروط نموذجية للبلديات
لتلزيم الكنس والجمع والـفــرز ،وكـ ّـرر التأكيد على ضــرورة التمييز بني
الرسوم املباشرة وغير املباشرة على النفايات التي تطال املنتجات ،وتلك
املتعلقة بمسؤولية املنتج تطبيقًا ملبدأ ِّ
«امللوث يدفع» .أما القضية الرابعة
فهي طرح استيضاحات حول العقود االخيرة ،ال سيما مع «رامكو» ،التي
تتضمن بندًا يتعلق بالفرز من املصدر وضــرورة تأمني الشركات ثالثة
مستوعبات ،وهو ما لم تطبقه الشركة امللتزمة بتغطية من مجلس االنماء
ّ
واالعمار الذي أشرف على العقود وتنفيذها .واذ أكد وزير البيئة انه وجه
كتبًا في هذا الخصوص ،وأن الجواب كان أن هناك غموضًا في العقد ،وان
الشركات تعتبر أن الـ 27دوالرًا التي تتقاضاها على الطن ال تكفي للفرز
من املصدر ،كان الرأي الغالب بأن هذا املبلغ أكثر من كاف ويجب التشدد
في محاسبة الشركات ومراقبتها.
ّ
اما في ما يتعلق باالعتصام أمام وزارة البيئة امس ،فقد حذر املعتصمون
بأن نهاية خارطة الطريق املقترحة من قبل الحكومة ستكون وخيمة اذا
اعتمد خيار املحارق.
انطالقا من كل ذلــك ،وبعد تأكيد بلديات اقليم الـخــروب ،امــس ،رفضها
انـشــاء اي مطمر او مـحــرقــة فــي منطقة الـجـيــة ،ومــع التعثر فــي منطقة
الشمال ،ووصــول مطمر الجديدة الــى ال ــذروة ،وقــرب انتهاء مهلة اتحاد
بلديات الضاحية لعدم طمر أكثر من  1000طن في مطمر الكوستابرافا
(حسب قــرار مجلس ال ــوزراء) مما يعني التوقف عن استقبال نفايات
الشوف وعاليه قريبا… ومــع تعثرات اخــرى في معظم املناطق وظهور
بوادر كبيرة لعودة النفايات الى الشوارع في أكثر من نصف مناطق لبنان
قريبا ،من دون افق لحلول معقولة ،يبدو اننا سنكون ،قريبًا ،أمام مأزق
أكبر من ذلك الذي شهدناه عام  ،2015ألن الثقة املفقودة بخطط الحكومة
اصبحت اكبر بسبب التخبط في الوزارات املختصة والتأخر في إنضاج
االستراتيجيات والحلول ،وبسبب ضعف الطبقة السياسية عامة وعدم
اهتمامها اال باالستثمارات املربحة واهمالها القضايا الحقيقية كالنفايات
ومعالجتهاّ .
اما اآلمال املعلقة على توافق سياسي بني احزاب السلطة لفرض الخيارات
املقترحة فــي خــارطــة الطريق بالقوة ،فــان هــذا يمكن ان يصح ،فيما لو
كــان هـنــاك تــوافــق حقيقي بالحد االدن ــى ،ولــو كــانــت هـنــاك حـلــول عادلة
واستراتيجية مدروسة فعال .واذ يستبعد العارفون التوافق على مواقع
للمعالجة في ظل الرفض الشعبي املنتظر وعدم رغبة هذه القوى في اتخاذ
قرارات غير شعبوية ،باالضافة الى صعوبة ايجاد تمويل ملعالجة النفايات،
السيما للخيارات املكلفة جدا كالحرق ،وهو املوضوع الحساس الذي تم
تاجيل البحث به في جلسة مجلس الوزراء االخيرة التي خصصت لهذا
امللف ...ليس مستبعدا في ظل هذه االزمة ان تتأزم االمور اكثر ،ويصبح
جزء من قوى السلطة وأحزابها ،قريبًا ،في صفوف املتظاهرين املطالبني
برفع النفايات من الشوارع.

عائالت لبنان تساند عائالت فلسطني
األصدقاء األعزاء
ملناسبة الذكرى الثانية عىل رحيل الصديق العزيز املخرج جان شمعون ،أحد
مؤسيس هذه اللجنة والداعم الدائم لها مع العزيزة مي مرصي ،ندعوكم
ملشاركتنا الغداء الشهري يف مطعم فوزي برج الحامم غولدن توليب ،يوم
األربعاء  ٤أيلول ،من الواحدة ظهرا حتى الثالثة عرصا .هذا الغداء وكل
النشاطات حتى نهاية السنة ستكون لدعم األرس يف القدس ،أي تكافل
أرسي كام بدأنا سنة .2003

