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بيئة

وامل �ش��روب��ات .ورف��ع ب� ّ�ت ه��ذا البند إلى
ج�ل�س��ة ال �ي��وم ل �ي��أت��ي ال �ن ��واب ب�م��واق��ف
أحزابهم السياسية.
ُ
وعلم أن نطاق اقتراحات التمويل تناول
رف��ع ال��دع��م ع��ن ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء ووق��ف
ال� �ه ��در وال �ت �ه��ري��ب وض �ب ��ط ال �ج �م��ارك،
ب��ال�ت��زام��ن م��ع ط��رح ف�ك��رة خفض نسبة
الزيادة البالغة  121في املئة على قاعدة
تنحيف السلسلة وت��رش�ي��د ال� ��واردات.
ّ
وأقر البند الخاص بزيادة الرسوم على
رخص البناء.
ت�ت�ق��اط��ع أج� ��واء ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة مع
ح �م �ل��ة م ��واق ��ف ألص� �ح ��اب ال��رس��ام �ي��ل.
ف�ق��د ح �ض��رت «ال�ه�ي�ئ��ات االق�ت�ص��ادي��ة»
بشخصي نقوال شماس ومكرم صادر
ل �ل �ق��اء م �ك ��اري ،م�س�ت�ب�ق��ة ب ��دء ال�ج�ل�س��ة.
فدعا الشماس إلى ض��رورة التريث في
بت موضوع كلفة السلسلة حتى تكون

ثابتة وال تتغير كل يوم ،وطلب مقاربة
ل �ل �ت �م��وي��ل وف� ��ق ث�ل�اث��ة ب� �ن ��ود :تقليص
النفقات الجارية في امل��وازن��ة ،ال سيما
النظر في عجز مؤسسة كهرباء لبنان
ل �ج �ه��ة ال �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
والخاص على املدى املتوسط ،تحسني
ج �ب��اي��ة ال �ض ��رائ ��ب وال� ��رس� ��وم ال�ق��ائ �م��ة
ح ��ال �ي ��ًا ،ال س �ي �م��ا ف ��ي امل� ��راف� ��ق ال �ع��ام��ة
والضريبة على القيمة املضافة وغيرها،
والنظر في سلة جديدة من الضرائب ال
ترهق الخزينة وال االق�ت�ص��اد الوطني
وال تضرب القطاعات االنتاجية.
وش ��دد ش�م��اس ع�ل��ى إش ��راك «ال�ه�ي�ئ��ات
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة» ف � ��ي أع � � �م � ��ال ال �ل �ج �ن��ة
«ن � �ظ � �رًا ل� �ح ��رص وج� ��دي� ��ة وم �ص��داق �ي��ة
وم �ع��رف��ة ال �ه �ي �ئ��ات ب ��امل ��وض ��وع امل��ال��ي
واالقتصادي».
ل��م ي�ت��ردد ف��ي طلب إع��ادة االعتبار إلى
م� ��وض� ��وع ال �ت �ق �س �ي��ط ال � � ��ذي اق �ت��رح �ت��ه
الحكومة السابقة وتبنته كل الجهات
امل��ال �ي��ة وال �ن �ق��دي��ة ،أك � ��ان ف ��ي ل �ب �ن��ان أم
خ � ��ارج � ��ه .وت � �ح� ��دث ع� ��ن «إرف� � � � ��اق آث� ��ار
ال �س �ل �س �ل��ة م� ��ع اإلص �ل��اح � ��ات اإلداري� � � ��ة
الضرورية التي أتى ذكرها في بيانات
اللجنة الفرعية».
ل� � � ��م ي� � �ك � ��ن م � � ��وق � � ��ف رئ � � �ي � � ��س ج �م �ع �ي ��ة
ال �ص �ن��اع �ي�ين ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ن �ع �م��ة اف� ��رام
بعيدًا ،إذ ّنبه إلى أن «إقرار الزيادات في
ظل مجمل الواقع السائد ستتم ترجمته
ف ��ي غ �ل�اء ل�ل�م�ع�ي�ش��ة م ��ع ارت� �ف ��اع سعر
س �ل��ة االس �ت �ه�ل�اك ب �ش �ك��ل غ �ي��ر طبيعي
يترافق مع تراجع دراماتيكي في القوة
ال �ش��رائ �ي��ة ل ��دى امل��واط �ن�ي�ن وزي � ��ادة في
قيمة الضريبة امل�ض��اف��ة ،بحيث يكون
ال �ت �م��وي��ل م ��ن ج �ي��ب امل �س �ت �ه �ل��ك وع �ل��ى
حسابه ،وبمعنى آخر من كل من حصل
على الزيادة ،وبالتالي هذه الزيادة لن
تكون مجدية».
ه � � ��ذا ال � �ج � ��و اس� �ت� �ن� �ف ��ر أي � �ض � ��ًا ات � �ح� ��اد
املؤسسات التربوية الخاصة في لبنان
(أصحاب املدارس الخاصة) الذي سارع
إل��ى ال��دع��وة لعقد اج�ت�م��اع استثنائي
ي ��وم غ��د األرب � �ع ��اء ،ل �ل��وق��وف ع �ل��ى آخ��ر
م�ن��اق�ش��ات امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي للسلسلة
وإلعالن التحركات إذا لم يأخذ النواب
ب ��االق� �ت ��راح ��ات ال� �ت ��ي س �ب��ق أن ق��دم�ه��ا
االت �ح��اد إل ��ى ج�م�ي��ع امل��راج��ع الرسمية
ب �ه��دف ت�ح�ق�ي��ق ت �ش��ري��ع ع � ��ادل يحفظ
حقوق جميع أفراد األسرة التربوية.

متابعة

المستأجرون القدامى
«رد القانون يا رئيس»!
ّ
سهى شمص
«ردوا ّ
ّ
ردوا ي� ��ا رئ � �ي� ��س»« ،ال �ش �ع��ب
ي��ري��د إس� �ق ��اط ال� �ق ��ان ��ون» .ه �ت��ف ع��دد
م��ن امل�س�ت��أج��ري��ن ال �ق��دام��ى ،مطالبني
ّ
الجمهورية بعدم توقيع قانون
رئيس
ّ
اإلي�ج��ارات الجديد ورده إلى املجلس
النيابي إلعادة درسه.
ت�ج� ّ�م��ع ب�ع��ض امل�س�ت��أج��ري��ن ف��ي وط��ى
امل�ص�ي�ط�ب��ة أم� ��س ،وس� � ��اروا ب�م�س�ي��رة
ص �غ �ي��رة ب��ات �ج��اه ال� �ك ��وال ،وذل� ��ك بعد
اج �ت �م ��اع دع� ��ت إل� �ي ��ه ل �ج �ن��ة امل �ت��اب �ع��ة
ل �ل �م��ؤت �م��ر ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �م �س �ت��أج��ري��ن،
أعلنت على إث��ره تنظيم تظاهرة يوم
األح � ��د امل �ق �ب��ل ،ت �ن �ط �ل��ق م ��ن امل �ت �ح��ف،
على أن ّ
تحدد وجهتها الحقًا .وقالت
اللجنة ف��ي ب�ي��ان�ه��ا« :ن��ري��ده��ا ف��ي 13
ن �ي �س��ان ذك � ��رى ال� �ح ��رب األه� �ل � ّ�ي ��ة؛ ألن
القانون سيفتح الباب لحرب جديدة
طابعها اجتماعي» .ودعت أيضًا إلى
امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي االع �ت �ص ��ام امل� �ق ��رر غ �دًا
األرب � �ع ��اء ف ��ي س��اح��ة ري� ��اض ال�ص�ل��ح
أمام مجلس ّ
النواب واليوم في شارع
الحمرا.
ووج � �ه� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ن � � � ً
ّ
�داء إل � ��ى ج�م�ي��ع
املستأجرين من كل لبنان ،قالت فيه:
«أس �ق �ط��وا ال �ق��ان��ون األس ��ود ال ��ذي أق��ر
ب��رش��ى ال �ص �ن��دوق األس � ��ود»« ،ان��زل��وا

إلى الشارع كي ال ترمى عائالتكم في
ال �ش��وارع»« ،اعتصموا ف��ي الساحات
ك ��ي ال ت� �ج � َ�ب ��روا ع �ل��ى ن �ص��ب ال �خ �ي��م
فيها سكنًا لكم» .وطالبتهم بمناشدة
«رئ � �ي� ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ع� � ��دم ت��وق �ي��ع
القانون األسود ّ
ورده ملن أقره».
ُ
وفي االجتماع ق ِّسم املستأجرون إلى
ل �ج ��ان ل �ل �ع �م��ل ف ��ي األح � �ي� ��اء ،وط�ل�ب��ت
ال �ل �ج �ن��ة م ��ن امل �س �ت��أج��ري��ن ال �ت��واص��ل
م �ع �ه��ا ل�ت�ن�ظ�ي��م أن �ف �س �ه��م ض �م��ن ه��ذه
ال �ل �ج��ان .ك��ذل��ك ق� ّ�س�م��ت ل �ج��ان أخ ��رى،
أب� ��رزه� ��ا ل �ج �ن��ة امل� �ح ��ام�ي�ن ل �ت��وض �ي��ح
ال �خ �ل��ل ال �ق��ان��ون��ي ف��ي ق��ان��ون ت�ح��ري��ر
اإليجارات الجديد وشرحه للجمهور.
س �ل��وى ،م�س�ت��أج��رة ق��دي�م��ة ف��ي طريق
ال �ج��دي��دة ،ش��ارك��ت ف��ي ت �ح� ّ�رك أم��س،
وش ��رح ��ت« :ع� ��رض ع �ل��ي امل��ال��ك مبلغ
 30أل��ف دوالر من شهر لقاء أن أخلي
امل� �ن ��زل ول� ��م أق� �ب ��ل .اآلن ،ب �ع��د ص ��دور
القانون تراجع عن عرضه .لدي ستة
أوالد وزوجي مريض وأنا وحدي من
يعيل العائلة .أدف��ع  50أل��ف ل�ي��رة في
الشهر ،وليس لدي القدرة ألدفع أكثر».
وت � � ��روي م ��ري ��م ،م �س �ت��أج��رة ف ��ي ب��رج
أب��ي ح�ي��در ،ق��ائ�ل��ة« :اإلي �ج��ار الشهري
يبلغ  106آالف ل�ي��رة ،أوالدي ه��م من
يعيلونا أنا وزوجي ،وليس بقدرتهم
ّ
ّ
إضافية».
يتحملوا أي تكاليف
أن

واد
االئتالف المدني ضد المحارق :صراخ في ٍ
بسام القنطار
ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع ان� �ع� �ق ��اد اول اج �ت �م��اع
للجنة الوزارية املكلفة مناقشة الخطة
ال��وط �ن �ي��ة الدارة ال �ن �ف ��اي ��ات امل �ن��زل �ي��ة
ال�ص�ل�ب��ة ،اع �ل��ن ام ��س اط �ل�اق االئ �ت�لاف
املدني ضد محارق النفايات.
واع �ل �ن��ت ف�ي�ف��ي ك �ل�اب رف ��ض امل�ج�ت�م��ع
امل��دن��ي للخطة ال�ح�ك��وم�ي��ة ،ال�ت��ي اق��رت
ع��ام  ٢٠١٠ول��م تنجح حكومة الرئيس
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ف��ي ال �ب��دء بتنفيذها.
وت�ق��وم ه��ذه الخطة على اع�ت�م��اد مبدأ
التفكيك ال �ح��راري للنفايات ف��ي امل��دن
ال �ك �ب��رى ،وإب �ق��اء م�ط��ام��ر ال�ن�ف��اي��ات في
االط� � � ��راف .وي �ع �ي��ب ه� ��ذه ال �خ �ط��ة ال�ت��ي
استندت الى دراسة استشارية اعدتها
شركة رامبول الدنماركية ،انها تحتاج
ً
الى اقرار العديد من القوانني ،فضال عن
كلفتها العالية.
وي � �ض� ��م االئ � � �ت �ل ��اف امل � ��دن � ��ي ال� ��راف� ��ض
ل � �ل � �م � �ح� ��ارق ث �ل��اث � ��ة م � �ك� ��ون� ��ات ب �ي �ئ �ي��ة
اس��اس�ي��ة ،ه��ي التحالف م��ن اج��ل صفر
ن�ف��اي��ات ،وال�ح��رك��ة البيئية اللبنانية،
وح �م �ل��ة اق� �ف ��ال م �ط �م��ر ال �ن ��اع �م ��ة ،ل�ك��ن
الخطابات التي تليت في حفل االطالق
دل ��ت ع �ل��ى ان امل �ك��ون��ات ال �ث�ل�اث��ة ليس
لديها رؤية مشتركة.
وأعد التحالف نحو صفر نفايات ،الذي
يضم إضافة الى «الجامعة اليسوعية»،
عددا من الخبراء واألكاديميني ،دراسة
ع �ل �م �ي��ة ل �ت �ب �ي ��ان امل � �خ ��اط ��ر ال �ص �ح �ي��ة
والبيئية ج��راء اعتماد تقنية املحارق،
ال�ت��ي سينتج عنها رم��اد متطاير Fly
 Ashوهي بحسب الشركة االستشارية
املعتمدة ،مواد سامة ينبغي معالجتها
وفق طرق خاصة قبل طمرها.
وت ��ؤك ��د ك �ل��اب ان ال �خ �ط��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
يشوبها ال�ع��دي��د م��ن ال�ع�ي��وب «اض��اف��ة

ال��ى خ�ط��ر ال��رم��اد ال �س��ام ،ف��إن امل�ح��ارق
اغلى حل للتخلص من النفايات ،وهي
م�ع�ق��دة التشغيل ،وال�ص�ي��ان��ة تستلزم
خ � �ب� ��رات ال ي �م �ت �ل �ك �ه��ا ل �ب �ن ��ان ب�ح�س��ب
ُ
الشركة االستشارية ،وال تعتمد اال اذا
انتفت الخيارات االخرى ،بحسب البنك
ال��دول��ي ،امل��دم��رة ل�ل�م��وارد ،التي تعتمد
على رأس املال ،وال تؤمن اليد العاملة،
وت �ت �ع��ارض م��ع ات�ف��اق�ي��ة اس�ت��وك�ه��ول��م،
التي ّ
أقرها املجلس النيابي عام ،2003
والتي تقر بأن جميع محارق النفايات
ت�م�ث��ل م �ص��ادر اس��اس �ي��ة ل�ل��دي��وك�س�ين،
وه � ��ي م� � ��واد م �س��رط �ن��ة ،وق � ��د ت �ع �ه��دت
ال�ح�ك��وم��ات امل��وق�ع��ة عليها إل �غ��اء ه��ذه

هل اتفق اعضاء
االئتالف على ترحيل
النفايات الى افران
شركات اإلسمنت؟
امل� ��واد ال �خ �ط��رة ،وال �ل �ج��وء ال��ى وس��ائ��ل
بديلة الدارة النفايات التي تحول دون
انتاجها بحلول سنة .»2025
وختمت كالب «إن االئتالف املدني ضد
م�ح��ارق النفايات يناشد املعنيني في
ال�ح�ك��وم��ة ع��دم ت�ح��وي��ل ه��ذا امل��وض��وع
الى صراع اضافي ،ويدعو ال��وزراء الى
ع ��دم اع �ت �م��اد ال �ت �س��رع ح�ل�ا ل�ل�ت�ق��اع��س
املزمن ،وعدم تصحيح الخطأ بخطيئة،
واشراك املجتمع املدني في القرار».
ب��دوره��ا اع ��دت ال�ح��رك��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة خطة

الدارة النفايات ،تقترح اعتماد الحلول
االمركزية عبر انشاء مراكز معالجة في
االقضية ،ومعالجة النفايات العضوية،
وف��رز النفايات غير العضوية ،اضافة
ال � ��ى ت��رح �ي��ل ال �ن �ف ��اي ��ات غ �ي��ر ال �ق��اب �ل��ة
للمعالجة والتدوير الى اف��ران شركات
االسمنت في شكا وسبلني.
وي��ؤك��د رئ �ي��س ال �ح��رك��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ب��ول
اب� ��ي راش� � ��د ،ان ال �خ �ط��ة ال �ب��دي �ل��ة ال�ت��ي
ي �ط��رح �ه��ا ت �ح �ت ��اج ال � ��ى س �ن ��ة واح � ��دة
لتنفيذها ،مقابل ارب��ع س�ن��وات لخطة
ال �ح �ك��وم��ة ،وف ��ي وق ��ت ت�ص��ل ف�ي��ه كلفة
انشاء املحارق الى مليار ومئتي مليون
دوالر ،ال ت�ح�ت��اج ال�خ�ط��ة ال�ب��دي�ل��ة ال��ى
اكثر من  ٤٠مليون دوالر.
ّ
ب ��دوره ذك ��ر ف ��ؤاد ي�ح�ي��ى ،ب��اس��م حملة
اقفال مطمر الناعمه عني درافيل بمهلة
االق �ف��ال ال�ن�ه��ائ��ي للمطمر ب�ع��د تسعة
اش �ه��ر وع �ش��رة اي� ��ام ،وب �ض ��رورة ان ��ذار
الشركات الطامره قبل ستة اشهر من
تاريخ انتهاء العقد املمدد له على نحو
م�خ��ال��ف ل�ل�ن�ظ��ام ،وأك ��د م�ط�ل�ب��ه ب��وق��ف
ردم غير ال �ع��وادم ف��ي امل�ط�م��ر ،ورفضه
امل �ح��رق��ة امل �ن ��وي ان �ش��اؤه��ا ف ��ي ال�ج�ي��ه
على ساحل الشوف امتدادا الي منطقة
الناعمة.
ل �ك��ن ه� ��ل ج � ��رى االت � �ف� ��اق ب �ي�ن اع �ض ��اء
االئ �ت�لاف على البند املتعلق بترحيل
النفايات الى اف��ران شركات االسمنت؟
س ��ؤال ل��م ُي�ج��ب ع�ن��ه ف��ي م��ؤت�م��ر ام��س،
ويظهر التناقض والتضارب في طرح
كل من الحركة البيئية وتحالف صفر
ن�ف��اي��ات ،وح�ت��ى تبت الحكومة مصير
خ �ط��ة ع ��ام  ٢٠١٠ال ي �ب��دو ان املجتمع
االه �ل��ي يمتلك ال�ي��ة حقيقية للضغط،
ف �ي �م��ا ال ي � ��زال م �ط �م��ر ال �ن��اع �م��ة – ع�ين
درافيل يستقبل  ٢٥٠٠طن من النفايات
دون اي معالجة.

