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صناعة

حين تتحول اإلطارات إلى مالعب أطفال
قبل انتهاء العام  ،2013أحصي في لبنان
وجود مليون و 720ألف سيارة مسجلة في
مصلحة السير ،ال تشمله آليات اليونيفيل والجيش
واألجهزة األمنية واآلليات الزراعية الثقيلة .في حين
أحصي دخول  900ألف سيارة سورية إلى لبنان إثر
األزمة السورية خرج منها  710آالف .تلك السيارات
المحصية ال تشمل جميع المركبات المتحركة التي
تزيد عامًا بعد عام بسبب ميل اللبنانيين إلى اقتناء
سيارة لكل فرد .تخمة المركبات تنتج تخمة في
اإلطارات والتلوث .إذا كان هناك مئات األلوف من
السيارات ،فمن يستطيع إحصاء إطاراتها الجديدة
والمستعملة والمنتهية الصالحية؟
آمال خليل
ل ــم يــدخــل أح ـمــد شـمــس ال ــدي ــن (34
عــامــا) فــي هــذا الـتـحــديّ املستحيل،
لكن الـنــاشــط البيئي فــضــل خوض
تـحـ ٍـد يفيده مــاديــا بـقــدر مــا يساعد
عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـي ــف الـ ـتـ ـل ــوث وت ـح ــوي ــل
مشكلة اإلطـ ــارات إلــى أثــر إيجابي.
بحث التخرج الذي قدمه عند انتهاء
دراس ـ ــة إدارة األعـ ـم ــال ،اسـتـعــرض
كيفية إن ـشــاء مصنع للكاوتشوك،
ً
متنقال بــن اسـتـيــراد امل ــادة األولـيــة
لتشغيله إلى األثر البيئي للغازات
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن إح ـ ـ ـ ـ ّـراق اإلط ـ ـ ـ ـ ــارات،
وال سـيـمــا بـعــدمــا وق ــع لـبـنــان على
اتفاقية التغير املناخي.
ق ـبــل إدارة األعـ ـم ــال ،درس شمس
ال ــدي ــن الـهـنــدســة ال ــزراع ـي ــة لشغفه

بالطبيعة من دون أن يعمل في هذا
املجال .بني هذا وذاك ،كانت تجربة
يملك
قريبه ًعبد الله عيسى الــذي ّ
م ـع ـمــا لـتـصـنـيــع املـ ـط ــاط ،ت ـحــفــزه
عـلــى ابـتـكــار ش ــيء جــديــد .تجربته
مع شركة استشارات أجنبية تمنح
ق ــروض ــا ل ـل ـم ــؤس ـس ــات ال ـص ـغ ـي ــرة،
وخ ـ ـب ـ ــرت ـ ــه ف ـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـج ــدوى ،رسـمــت فــي ذهـنــه طريقًا
تقوده إلى امتالك مؤسسة ناجحة
ومربحة.
ّ
"إذا أح ــرقـ ـن ــا الـ ـك ــاوتـ ـش ــوك ن ــول ــد
طــاقــة ،أم ــا إذا أخـضـعـنــاه للتدوير
ف ـنـ ّـولــد أش ـيــاء أك ـث ــر" ،ي ـقــول شمس
الـ ــديـ ــن الـ ـ ـ ــذي سـ ــافـ ــر إلـ ـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا
وك ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ــاط ـ ــاع
ع ـلــى ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة ل ـتــدويــر
اإلط ــارات من التدوير بالحرق إلى

ال ـطــري ـقــة ال ـ ـبـ ــاردة .ف ــي ع ــام ،2011
أسس شركة "العال" لتدوير وإعــادة
تـصـنـيــع امل ـط ــاط "م ــن خ ــال عملية
تـصـنـيــع م ـب ـت ـكــرة صــدي ـقــة لـلـبـيـئــة"
يـشــرح ،مـحــددًا اختصاصه بإنتاج
"بــودرة املطاط املستخدم لكثير من
امل ـن ـت ـجــات وال ـص ـن ــاع ــات املـطــاطـيــة
وحبيبات املطاط الضرورية للعشب
االصطناعي املستخدم ملالعب كرة
ال ـق ــدم وبـ ــاط األرضـ ـي ــات املصممة
لالستعمال الداخلي والخارجي".
كـيــف ي ـحـ ّـول "ال ـ ــدوالب" إل ــى سـجــاد
مــزركــش وأرض ـيــات؟ فــي معمله في
املنطقة الصناعية في تول بمنطقة
النبطية ،يشرف شمس الدين على
فــريــق مــن الـعـمــال ،منهم مــن يجمع
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـ ــن مـ ـكـ ـب ــات ال ـن ـف ــاي ــات
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع واملـ ـ ـح ـ ــال ال ـص ـن ــاع ـي ــة،
ومنهم مــن يتولى تمزيق ال ــدوالب
ليدخل إلى ماكينة تنزع منه أسالك
ال ـن ـح ــاس والـ ـكـ ـت ــان ث ــم ي ــدخ ــل إل ــى
امل ـطــاحــن األس ـط ــوان ـي ــة وال ـف ـ ّـرام ــات
املقسمة إلى مراحل ،فتفرمه منتجة
ب ــودرة أو حبيبات صغيرة خشنة
أو ناعمة بأحجام مختلفة بحسب
وجهة استخدامها.
الـحـبــوب عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،تنشر
ف ـ ــوق املـ ــاعـ ــب ل ـ ــرد الـ ـص ــدم ــات عــن
الــاع ـبــن ك ـمــا تــدخــل ض ـمــن الــزفــت
لـتـجـعـلــه م ـت ـمــاس ـكــا وت ـم ـن ــع ت ـك ـ ّـون
الحفر وال سيما في املناطق الجبلية
ح ـي ــث ي ـ ــرش املـ ـل ــح ع ـل ــى ال ـط ــرق ــات
بـ ـشـ ـك ــل دائـ ـ ـ ـ ــم لـ ـ ـت ـ ــذوي ـ ــب ال ـ ـث ـ ـلـ ــوج،
ك ـم ــا ي ـص ـن ــع م ـن ـه ــا ب ـ ــاط م ـطــاطــي
وأرض ـ ـ ـيـ ـ ــات اسـ ـفـ ـن ــج ل ـل ـح ـض ــان ــات
ومالعب األطفال واملدارس والنوادي
والحدائق واملسابح...
أبحاث شمس الدين البيئية جعلته
ي ـ ـخ ـ ـصـ ــص أرضـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات لـ ـلـ ـم ــاشـ ـي ــة
واملـ ـ ـ ـ ــزارع واإلس ـ ـط ـ ـبـ ــات واملـ ــراعـ ــي

شمس الدين في معمله

تكون ثابتة ميكانيكيًا وكيميائيًا
ال تتفاعل مــع الـفـضــات ،علمًا بأن
بحث تخرجه من الهندسة الزراعية
ارتـكــز على تصميم م ــزارع األبـقــار،
فوجد أن أرضـيــات الباطون تسبب

إذا أحرقنا الكاوتشوك
ّ
نولد طاقة ،أما إذا أخضعناه
للتدوير ّ
فنولد أشياء أكثر
الرطوبة للبقرة وتــؤثــر على إنتاج
الحليب ،فيما من الضروري العناية
بأقدام املاشية ومحافرها.
لكن كيف يجمع دوالـيـبــه ويساهم
فــي تعميم الـتـجــربــة؟ يشير شمس
الدين إلى مروحة اتصاالت يجريها

مــع الجمعيات البيئية والـبـلــديــات
وأص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
وال ـكــاراجــات للتعاون فــي "تنظيف
ال ـش ــوارع مــن ال ــدوال ـي ــب" ،مـنـهــم من
أغوته الفكرة وبات يفرض دفع ثمن
الدوالب "ألن القصة ّ
بتربح".
ب ـح ـس ــاب ــات ش ـم ــس الـ ــديـ ــن ،ال ت ــدرّ
صـنــاعـتــه ال ــرب ــح الــوف ـيــر ك ـمــا يظن
الـ ـ ـب ـ ـع ـ ــض ،ألن "ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــن فــي
ل ـب ـن ــان م ـس ـت ـه ــدف ــون" ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
كلفة اليد العاملة العالية والوقود
وإي ـج ــار امل ـع ـمــل .األسـ ــوأ أن حـبــوب
الـكــاوتـشــوك الـتــي يصنعها "تدخل
إل ــى لـبـنــان مــن دون رس ــم جـمــركــي"
كما يؤكد ،ما يخلق منافسة حادة
ال يقدر الصناعي على تحملها .من
هنا ،يجد أن لــوزارة االقتصاد دورًا
كبيرًا في دعم هذا القطاع.

متابعة

فاتورة منع التدخين ...خسائر ال يمكن تجاوزها
عاد الحديث مجددًا عن تطبيق قانون الحد
من التدخين في االماكن العامة الذي صدر عام
 ،2011مع كالم وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور
عن نيته إعادة تنفيذ هذا البند بشكل أكثر صرامة،
االمر الذي أثار حفيظة عدد من أصحاب المطاعم
والمقاهي بسبب الخسائر الكبيرة التي يتوقع أن
يتكبدها القطاع السياحي جراء هذا القرار
كريستي قهوجي
بحسب مصادر متابعة ،فإن القطاع
الـسـيــاحــي ،ال سـيـمــا ق ـطــاع املـقــاهــي
وامل ـطــاعــم ،سيخسر نـحــو  %60من
عــوائــده بسبب تطبيق ه ــذا ال ـقــرار،
األم ــر ال ــذي سـيــؤدي إلــى إقـفــال عدد
غ ـي ــر ق ـل ـي ــل مـ ــن املـ ـط ــاع ــم وت ـس ــري ــح
املــوظ ـفــن .ويـجـمــع مـعـظــم أصـحــاب
املطاعم على أنهم غير قادرين على
تجاوز هذه الخسائر ،خاصة في ظل
االوضــاع االقتصادية الصعبة التي
يـمــر بـهــا لـبـنــان ،ويـ ــرون أن تطبيق
ه ــذه ال ـقــانــون سـيـكــون كــارث ـيــا على
أعمالهم.
فـ ــي رأي ن ـق ـي ــب أص ـ ـحـ ــاب امل ـط ــاع ــم
طوني الرامي ،فإن القانون  174صدر
بشكل سريع ،وإن النقابة مع تطبيقه
بشكل عــاقــل وتــدري ـجــي ،يحفظ من
خــالــه مـقــومــات لـبـنــان ال ــذي يتمتع
باملازة اللبنانية مع النرجيلة أسوة

بالكثير مــن الـبـلــدان األخ ــرى كدبي
وق ـط ــر وغ ـيــره ـمــا .وط ــال ــب ب ــإدخ ــال
تعديالت عليه ،كاشفًا أن بني  80و90
مطعمًا مهددة باإلقفال التام مع بدء
تطبيق هذا القانون.

أصحاب المقاهي
امل ـت ـض ــرر األكـ ـب ــر م ــن تـنـفـيــذ قــانــون
م ـن ــع ال ـت ــدخ ــن ه ــو قـ ـط ــاع امل ـقــاهــي
ال ـ ــذي يـعـتـمــد ب ـش ـكــل أس ــاس ــي على
ب ـيــع ال ـنــراج ـيــل ل ـلــزبــائــن ،وف ــي هــذا
االطــار يقول مدير مقهى "كيف" في
ان ـط ـل ـي ــاس ،ع ـلــي س ـع ـيــد ،إن نسبة
الـ ـخـ ـس ــائ ــر س ـت ـص ــل الـ ـ ــى  %90فــي
حـ ــال تـطـبـيــق هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،نــافـيــا
إمكان تجاوز املقهى هذا املوضوع،
وخــاصــة أن نـسـبــة الـخـســائــر عالية
جدًا في ظل االزمة االقتصادية التي
يمر بها لبنان.
ويـ ـت ــاب ــع" :إذا أراد ص ــاح ــب مـقـهــى
أن ي ـس ـت ـمــر ف ــي م ـص ـل ـح ـتــه ف ــي ظــل

هــذا الـقــانــون ،فما عليه إال أن يفتح
 3واج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي امل ـ ـح ـ ــل ل ـي ـس ـم ــح
بالتدخني" ،مشيرًا الــى أن هــذا االمر
يمكن تـنـفـيــذه خ ــال فـصــل الصيف
فقط وال يمكن أن ينفذ خــال فصل
الشتاء ،وخاصة أن العمل يكثر في
هــذه الفترة من السنة .ولفت سعيد
الـ ـ ــى أنـ ـ ــه ال ي ـم ـك ـن ــه فـ ـت ــح صــال ـتــن
ل ـل ـمــدخ ـنــن ول ـغ ـي ــر امل ــدخـ ـن ــن ،ألن
مساحة املقهى ال تسمح بذلك.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـ ــؤكـ ـ ــد صـ ـ ــاحـ ـ ــب م ـق ـه ــى
"ستيفانو كافيه" في البترون ،عساف
مهنا ،أن نسبة الخسائر ستصل الى
 %70مــع تطبيق هــذا الـقــانــون ،وأنــه
لــن يستطيع أن يـت ـجــاوز الخسائر

المتضرر األكبر
من تنفيذ
قانون منع
التدخين
هو قطاع
المقاهي
(مروان طحطح)

العالية املترتبة على القرار.
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار مـ ـتـ ـص ــل ،أش ـ ـ ـ ــار م ــدي ــر
مقهى "ع اليمني" فــي جونية ،مــارك
م ـطــر ،ال ــى أن ه ـنــاك دوريـ ـ ــات ب ــدأت
ب ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وهـ ـ ــي تـفـتــش
بصورة يومية املطاعم ،مشيرًا إلى
أن نسبة الخسائر وصلت الى %70
منذ أن أعلن الوزير بدء تطبيق هذا
ال ـق ــان ــون م ـنــذ أيـ ـ ــام .ول ـف ــت إلـ ــى "أن
تطبيق ال ـقــانــون يــؤثــر بشكل كبير
على العمل خالل فصل الشتاء ،حني
يكون الجلوس داخل املقهى عادة.
أمــا صاحب مطعم "جلسة الـعــرزال"
فــي ف ــاري ــا ،مــالــك زغ ـيــب ،فــأشــار الــى
أنه خصص صالتني لــرواد مطعمه،

االولـ ـ ــى لـلـمــدخـنــن وال ـث ــان ـي ــة لغير
املــدخ ـنــن ،كــاشـفــا أن االولـ ــى تشهد
زحمة كبيرة .ورأى أنه إذا تم تطبيق
ه ــذا الـقــانــون ف ــإن عمله سينخفض
بـنـسـبــة  ،%60كــاشـفــا أن ــه ل ــن يلتزم
بـ ـه ــذا الـ ـق ــان ــون كـ ــي ال ي ـض ـطــر ال ــى
اإلقفال حتى لو حرروا ضبطًا بحقه.
من جهة أخرى ،يقول مدير التسويق
وامل ـب ـي ـعــات ف ــي مـطـعــم "ب ــاب ــل" ،جــاد
ق ــازان ،إنــه فــي حــال تطبيق القانون
على نطاق واسع فإن نسبة الخسائر
س ـت ـك ــون ك ـب ـي ــرة ج ـ ـ ـدًا فـ ــي امل ــرح ـل ــة
االول ــى ،وستخف فــي مرحلة ثانية.
وقــال إن بابل ال يمكنه تـجــاوز هذه
الـخـســائــر رغ ــم أن الـنــرجـيـلــة تشكل
ً
دخال ثانويًا للمطعم ،حيث إن هدفه
تقديم الطعام الى الزبائن في شكل
أســاســي ،لكنه شــدد على أن تطبيق
ال ـ ـقـ ــانـ ــون س ـي ـش ـك ــل خـ ـ ـس ـ ــارة ،وم ــن
املنطقي أن تكون خسارة املطعم أقل
من خسارة املقاهي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرف ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـطـ ـع ــم
"الـ ـب ــورج ــوازي" ف ــي جــون ـيــة ،ج ــورج
زيادة ،الى أن نسبة الخسائر ستصل
ال ـ ـ ــى  %80م ـ ــع ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون،
وأضاف أنه ال يمكنه أن يتجاوز هذه
الخسائر فــي ظــل الـظــروف الصعبة
ال ـت ــي ت ـمــر ب ـهــا الـ ـب ــاد ،وأكـ ــد أن ــه ال
يمكن إيجاد بديل لذلك بسبب عدم
القدرة على فصل الصالة الى قسمني
للمدخنني وغـيــر املــدخـنــن ،واقـتــرح
أن تـقــوم الــدولــة بــرفــع أسـعــار التبغ
وبالكشف على آالت شفط الــروائــح
في املطاعم.

