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على الحافة

الوقاية خير من العالج
حبيب معلوف
ُيفترض بأزمة النفايات التي وقعنا فيها والتي لم ولن
ً
تـنـتـهــي ف ـص ــوال ،أن تــدفـعـنــا إل ــى إعـ ــادة الـنـظــر بالكثير
مــن املسلمات والفرضيات واملـقــدســات .فــي طليعة هذه
املقدسات الحديثة" ،التنمية" التي تعتبر املسؤول األكبر
عــن تنامي الكثير مــن الظواهر الـضــارة ،كظاهرة زيــادة
حجم النفايات (على أنواعها) في العالم .وبالتالي يعتبر
تطبيق "مبدأ التخفيف" أو "مبدأ التجنب" ،أسبق وأولــى
من تطبيق "مبدأ امللوث يدفع" ،أو تطبيق املبدأ الــوارد في
أمثالنا الشعبية "دره ــم وقــايــة خير مــن قنطار ع ــاج"...
إذا أردن ــا أن نتجنب الكثير مــن ال ـكــوارث الــواقـعــة أو تلك
ـام وغير
الـتــي مــن املتوقع وقــوعـهــا .لــذلــك يفتر فــي بلد ن ـ ٍ
منتج وغير مصنع مثل لبنان ،أن يتم التركيز على مبدأ
الوقاية ،أي تجنب أنتاج املشاكل ،بدل القول ال بأس من
االستعانة بالتقنيات الحديثة ولــو تحولت إلــى نفايات،
طاملا هناك تقنيات أخرى ملعالجة التقنيات عندما تتلف.
وإذ اكتشفت الـبـلــدان املصنعة أن ه ــذه املـعــادلــة لــم تعد
صالحة في البلدان املصنفة متقدمة وصناعية ،فكيف
يـفـتــرض أن يـكــون ال ـحــال فــي ال ـب ـلــدان املستهلكة وغير
املنتجة؟ حتى ال أقول البلدان النامية .ففكرة التنمية التي
تم استيرادها من البلدان املتقدمة ،هي املسؤولة الرئيسية
عن أزمــة النفايات التي نشهدها .وعلى مبادئ القوانني
الـتــي ُيـفـتــرض االستعجال فــي بحثها مــن أجــل معالجة
قضية النفايات ،أن تنطلق من هذه القضية املركزية.
فلو عرفنا أن وتيرة النمو التي أسست لها اقتصاديات
ال ـب ـل ــدان امل ـت ـقــدمــة تـقـنـيــا م ـنــذ ق ــراب ــة الـ ـ ــ 90ع ــام ــا ،كــانــت
تـقـتـضــي الس ـت ـم ــراره ــا ،زي ـ ــادة ك ـب ـيــرة ف ــي االس ـت ـهــاك،
لعرفنا أننا يجب أن نتجنب سلوك الطريق نفسها .فهذه
البلدان (املتقدمة) ،قد اعتمدت لتحقيق هذا الهدف على
استراتيجيات أساسية كسلم من ثالثة أرجــل متكافلة
متضامنة فيما بينها وه ــي :إيـجــاد احـتـيــاجــات جديدة
وتنشيط الرغبة في تلبيتها (باستخدام الدعاية) ،وفتح
أسـ ـ ــواق ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـصــديــر ،وخ ـف ــض مـ ــدة ب ـق ــاء الـسـلــع
(لزيادة اإلنتاج والتسويق) .فإذا كانت هذه هي املقومات
االسـتــراتـيـجـيــة لــإن ـتــاج ،وال سـيـمــا دور ال ـه ــدف الـثــالــث
املتقصد خفض عمر السلع ،فعلى استراتيجية التخفيف
ّ
بالحد من هذا املوضوع والسير في
من النفايات ،أن تقوم
االتجاه املعاكس.
كيف يمكن ترجمة ذلك عمليًا وقانونيًا؟ أي كيف يمكن
الـتـخـفـيــف م ــن إن ـت ــاج ال ـن ـفــايــات ّوتـجـنــب وج ــوده ــا بـهــذا
الحجم الضخم الذي بات يحتل كل شيء ،البحار واألنهر
ّ
ويتسبب بهدر املــوارد وتلويث التربة واملياه
والــوديــان...
والهواء؟
لـيــس هـنــاك مــن سبيل لتغيير اتـجــاهــات ووت ـيــرة النمو
املدمرة ،إال استخدام نظام ضرائبي مختلف .واآلن يصبح
السؤال :أين وكيف سيتم وضع هذه الضريبة؟ وعلى ماذا
يجب التركيز؟
على املواد الضارة أو السامة أو الخطرة املوجودة؟ أم على
امل ــواد غير قابلة إلع ــادة التصنيع أو التي تستخدم ملرة
واحدة؟ هل نركز على نوعية املواد أم على عمرها؟
وهو باملناسبة ليس بالفرق البسيط ،إذ يمكن أن نقارن
أيـضــا ،بــن أن نـشــرع ملصلحة نوعية حـيــاة الـنــاس وبني
املحافظة على طول حياتهم .وهل باإلمكان التوفيق بني
الهدفني؟
هل يجب وضع الضريبة بعد احتساب قيمة املواد النادرة
التي تصنع منها الصناعات؟ أو على أثرها على البيئة
بعد أن أصبحت نفايات؟ أو على دورة حياتها منذ أن
كانت مواد أولية في الطبيعة وطريقة استخراجها وتأثير
هــذه العملية على الطبيعة؟ أو لناحية طريقة التصنيع
وم ــدى استهالك الطاقة واملـيــاه أثـنــاء اإلنـتــاج والتصنيع
والـتــي تنتج ملوثات وانبعاثات؟ أو بعد احتساب حجم
النفايات التي تنتج أثناء عملية التصنيع؟ أو على أثر املادة
أثناء االستهالك على البيئة والصحة العامة؟ أو على أثرها
ُ
البيئي والصحي واالقتصادي بعد أن تستهلك وتتحول
إلــى نـفــايــات؟ وكـيــف ّ
نسعر وكـيــف نـقـ ّـيــم؟ ومــن يتحمل
الضريبة؟ الصناعي أم املستهلك؟ أم التاجر (البائع)؟ وما
هو الشكل األعدل لهذه الضريبة؟

نفايات

هل باتت الضريبة حتمية
على أكياس البالستيك؟
ليست الضريبة البيئية
بشكل عام والضريبة
المقترحة (التي يتم
التحضير لها) على
أكياس البالستيك من
أجل تمويل معالجة
النفايات ،وال من أجل
زيادة إيرادات الخزينة
أو تمويل سلسلة
الرتب والرواتب...
بل من أجل تغيير
السلوك (استسهال
االستخدام والرمي)،
وهو أمر بات ّ
ملحًا
في لبنان ،بعد أن بينت
اإلحصاءات أن معدل
إنتاج الفرد اللبناني
من النفايات تفوق
المعدالت العالمية
(متوسط  200كيس
للفرد األوروبي و300
كيس في بلدان مثل
أندونيسيا والفيليبين)

فــي دراسـ ــة إحـصــائـيــة بسيطة قامت
بها "الهيئة اللبنانية للبيئة واإلنماء"،
م ـ ـنـ ــذ س ـ ـن ـ ـتـ ــن ،ت ـ ـبـ ــن أن اسـ ـتـ ـه ــاك
ال ـفــرد الـلـبـنــانــي فــي امل ــدن مــن أكـيــاس
ال ـبــاس ـت ـيــك يـ ـت ــراوح ب ــن  330و360
كيسًا فــي السنة للفرد الــواحــد .وهو
معدل مرتفع جـدًا ويتجاوز املعدالت
ف ــي ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة وامل ـت ـقــدمــة على
ال ـســواء .مــع العلم أنــه يتم االسـتـفــادة
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه األكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ل ـ ــوق ـ ــت ق ـص ـيــر
جـ ـدًا (ن ـق ــل األغ ـ ــراض م ــن امل ـت ـجــر إلــى
البيت بمعدل عــاملــي يبلغ  25دقيقة)
وال ـت ـخ ـل ــص م ـن ـه ــا ب ـس ــرع ــة بــرم ـي ـهــا
م ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات… إال أن أث ــره ــا عـلــى
ً
الطبيعة ي ــدوم طــويــا ،وتـحـتــاج إلــى
س ـنــوات طــويـلــة لـكــي ت ـعــود وتتحلل.
مــع م ــا تـسـبـبــه أث ـنــاء ذل ــك مــن تلويث
للحياة البرية واألنهار والبحار .كما
تتسبب بإقفال املجاري والفيضانات
ونفوق الكثير من الكائنات ،ال سيما
الـبـحــريــة منها كــالـســاحــف .وبـمــا أن
أكـ ـي ــاس ال ـبــاس ـت ـيــك ت ـم ـثــل الــواج ـهــة
ملشكلة املجتمع االستهالكي ،لذلك بدأ
التفكير فــي وض ــع ضــريـبــة لـلـحـ ّـد من
تكاثر أكياس البالستيك في الطبيعة
وفي أي مكان.
إال أن ال ـت ـف ـك ـيــر اآلن ي ـت ـم ـحــور ح ــول
كيفية وضــع هــذه الضريبة .فهل يتم
الحظر كليًا على اسـتـخــدام األكـيــاس
الـبــاسـتـيـكـيــة أو ي ـتــم وض ــع ضــريـبــة
عليها حتى ال تعود مجانية ويسهل
اسـتـخــدامـهــا بكميات كـبـيــرة ورميها
بسرعة؟

وه ــل يمكن ات ـخــاذ ق ــرار بــاملـنــع الكلي
الس ـت ـخــدام أك ـي ــاس الـبــاسـتـيــك؟ ومــا
سـ ـتـ ـك ــون انـ ـعـ ـك ــاس ــات ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار؟
وكيفية تطبيقه؟ أم يتم وضع ضريبة
على األكياس البالستيكية؟
ب ـع ــض الـ ـبـ ـل ــدان كـ ــرونـ ــدا ن ـف ــذت ق ــرار
املـنــع الكلي إال أنـهــا واجـهــت صعوبة
فــي التفتيش عــن األك ـي ــاس واملــراقـبــة
واملــاحـقــة .بــاإلضــافــة إلــى دول نامية
تـ ـع ـ ُّـد فـ ـقـ ـي ــرة ك ــال ـه ـن ــد وب ـن ـغ ــادي ــش
وال ـ ـسـ ــودان وال ـك ــون ـغ ــو ال ـت ــي ت ـحــاول
حظر استخدام أكياس البالستيك.
وف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة م ـ ـك ـ ـس ـ ـي ـ ـكـ ــو س ـي ـت ــي
هـ ـن ــاك قـ ــانـ ــون ح ـظ ــر ع ـل ــى األكـ ـي ــاس
الـبــاسـتـيـكـيــة .ووفـ ــق ق ــان ــون الـحـظــر
ي ـلــزم أص ـح ــاب امل ـح ــات بــدفــع غــرامــة
م ــال ـي ــة ع ـن ــد م ـن ــح أكـ ـي ــاس بــاسـتـيــك

 22سنتًا على أكياس ّ
البالستيك في إيرلندا خفض
استهالكها بنسبة %90

تجارب المنع والحظر

كـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـح ـ ـ ّـد م ـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام
البالستيك؟ هو السؤال املركزي الذي
ب ــات يـســألــه ك ــل مـتــأمــل ف ــي الـنـفــايــات
ال ـص ـل ـبــة وفـ ــي م ـكــونــات ـهــا ال ـظ ــاه ــرة؟

م ـ ـجـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـ ـل ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن ب ـ ـ ـغـ ـ ــرض ن ـق ــل
البضائع .لكن بحسب دراسة توماس
فيشر مدير قسم اقتصاد التسوق في
الجمعية األملانية للحفاظ على البيئة،
التي ينتقد فيها التقصير في تطبيق
قــانــون الـحـظــر ،يـقــول" :يــوجــد بالفعل
ق ــان ــون حـظــر أك ـي ــاس الـبــاسـتـيــك في
مدينة مكسيكو سيتي ،ولـكــن ال يتم
تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
فــاملــديـنــة تفتقر بــوضــوح إل ــى أعـمــال
الضبط والتفتيش".
لذلك يعتبر البعض أن فرض ضرائب
على أكياس البالستيك ،كما هو الحال
في الدانمرك وفنلندا ،أكثر فعالية.

التجربة الضريبية اإليرلندية

التغليف كمشكلة أكبر

تقول دراسات األمم املتحدة للبيئة إن انتاج البالستيك اليوم بات أكثر بعشرين
ّ
مــرة مــن إنـتــاج البالستيك فــي عــام  .1960وإن ثلث حجم البالستيك املصنع
ُيستخدم في عمليات التغليف .وبحلول عــام  2050سنضطر ملضاعفة إنتاج
البالستيك إلى ثالثة أضعاف لتلبية طلباتنا من البالستيك .والذي سينتهي جزء
كبير منه في نهاية املطاف في املحيطات حيث سيبقى هناك لقرون .وهذا يعني
أن استخدامات قسم ال باس به من البالستيك ،في التغليف ،ليس أساسيًا ،ال بل
يتعلق بالشكل .فكيف نسمح بشكلياتنا أن تقتلنا؟ هو السؤال األساسي الذي
يجب أن يأخذه باالعتبار أي مشترع عندما سيبدأ النقاش باستراتيجية النفايات
وبالقانون املتعلق بها.

م ــن ت ـج ــارب ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة الـتــي
تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرض ضـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى أكـ ـ ـي ـ ــاس
ال ـبــاس ـت ـيــك ،إي ــرل ـن ــدا .ف ـهــي تـفــرض
ضــري ـبــة ق ــدره ــا  22س ـن ـتــا ع ـلــى كل
كيس من البالستيك" .ولم يتم فرض
هـ ــذه ال ـض ــرائ ــب م ــن أجـ ــل ال ـح ـصــول
على املزيد من اإليــرادات الضريبية،
ولكن لتوجيه سلوك املواطنني" ،كما
يوضح بنيامني بونغارت .ويضيف:
"مـ ـن ــذ ف ـ ــرض ض ــري ـب ــة ع ـل ــى أك ـي ــاس
ال ـب ــاس ـت ـي ــك فـ ــي إي ــرلـ ـن ــدا ان ـخ ـفــض
مستوى إنتاج األكياس بشكل كبير".
وأدى ذل ــك إل ــى ان ـخ ـفــاض اسـتـهــاك
أكياس البالستيك للفرد الواحد من
 328كيسًا فــي الـسـنــة إل ــى  20كيسًا
ف ـق ــط .وع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـق ــارن ــة :يبلغ
متوسط استهالك الفرد في االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي198كـ ـي ــسب ــاس ـت ـي ــك
س ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ،وف ـ ـ ـ ــق دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أجـ ــرت ـ ـهـ ــا
املفوضية األوروبية عام .2013
أم ــا ال ـب ـلــدان ال ـتــي جــربــت الـضــريـبــة
فـقــد نجحت أكـثــر فــي التخفيف من
املشكلة.

حملة عالمية والتزامات
بداية هذا العام (فبراير ،)2017أطلقت
األم ــم املـتـحــدة للبيئة حـمـلــة عاملية
غير مسبوقة للقضاء على املصادر
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة لـ ـلـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـبـ ـح ــري ــة:
الـحـبـيـبــات الــدقـيـقــة املـسـتـخــدمــة في
مستحضرات التجميل ،واالستخدام
امل ـف ــرط وامل ـس ــرف لـلـبــاسـتـيــك ال ــذي

