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إعداد حبيب معلوف

على الحافة

من فضيحة
إلى تراجيديا
حبيب معلوف
ال تــزال الفضيحة ّ
تجر فضيحة أخــرى فــي ملفات البيئة.
فمن فضيحة إنتاج سياسات في إدارة النفايات متناقضة
وغـيــر شــامـلــة تسبق االسـتــراتـيـجـيــة ،إل ــى فضيحة شطب
فقرات من هذه السياسات في مجلس الــوزراء ،التي تسبب
َ
أيضًا نسف قسم من إجراءاتها الضرورية ،إلــى فضيحة
قرار مجلس الــوزراء بمعالجة مكبات جبل لبنان ،من دون
أن يكون هناك خطة مستدامة ،التي أنتجت فضيحة أخرى،
هي طلب تمويل هذه العملية من كفاالت املقالع والكسارات
في وزارة البيئة ...إلخ!
خالل هذا األسبوع ،انشغلت بعض الدوائر في وزارة البيئة،
بالعمل عـلــى دراس ــة كيفية تطبيق ق ــرار مجلس ال ــوزراء
املـفــاجــئ وغـيــر امل ــدروس (رق ــم  70فــي  .)2018/2/15وقد
تساءل البعض :من استشار وزيــر البيئة لكي يسير بهذا
القرار ـ الخيار؟!
اثـنــاء التمحيص فــي ملفات املقالع ،تبني أن الـكـفــاالت ،كما
ذك ــرن ــا ف ــي مـ ـق ــاالت س ــاب ـق ــة ،ه ــي مـخـصـصــة لـتــراخـيــص
املقالع والـكـســارات ولحسن سير عملها (حسب املرسوم
 ،)2002/8803وإمكانية مـصــادرة هــذه الكفالة إذا خالف
املستثمر الشروط التي ّ
ينص عليها الترخيص ،خصوصًا
م ــوض ــوع امل ــدرج ــات ف ــي اس ّـتـثـمــار امل ـقــالــع ،لـكــي ال يتكرر
ال ـت ـشــويــه ال ـض ـخــم الـ ــذي ح ــل ف ــي ج ـب ــال ل ـب ـنــان تــاريـخـيــا،
وإمـكــانـيــة م ـص ــادرة ه ــذه الـكـفــالــة وإص ــاح الـتـشــويــه على
حساب ِّ
املشوه .وقد تبني أمس من خالل دراسة أولية لحجم
هذه الكفاالت املوجودة في املصارف ،التي ال يمكن إخراجها
إال بــإجــراءات قانونية تتعلق بجهة االسـتـخــدام ،أي قطاع
املقالع ،ال أي قطاع آخر .وتبني أيضًا أن حجم هذه الكفاالت
يـقـ َّـدر بمليوني دوالر أمـيــركــي فـقــط ،فــي حــن أن املطلوب
من وزيــر البيئة ملشروعه «اإلصــاحــي» 20 ،مليون دوالر
كبداية! وقسم من هذه الكفاالت ،يقارب النصف ،هو ملقالع
ُ
ست َ
صادر هذه الكفاالت قبل أن تنتهي
ال تزال تعمل .فكيف
األعمال ،مع العلم أن ليس على األرض اللبنانية مقلع واحد
أو كسارة يعمل بطريقة نظامية وقانونية ،وأن الكفاالت ال
تشمل القسم األكـبــر مــن هــذا القطاع الــذي يعمل مــن دون
تــراخـيــص ،وبمهل إداري ــة تتمدد باستمرار ،وكــان آخرها
طلب وزير البيئة الحالي طارق الخطيب في كتاب رفعه إلى
مجلس الوزراء في  ،2017 /7/25التمديد سنتني إضافيتني!
ف ــوزارة البيئة الـتــي أهـمـلــت ،وال ت ــزال ،وض ــع استراتيجية
للنفايات ،أهملت أيضًا وضع استراتيجية شاملة ،وقانون
جــديــد للمقالع وال ـك ـســارات يـضــع ح ـدًا لـهــذا الـفـلـتــان وهــذه
الفوضى.
ال شيء استراتيجيًا في هذه الوزارة .االرتجال سيد املوقف،
فــي أقــل تقدير ،لكي ال نقول إن هناك «قـصــديــة» مــا لترك
األم ــور على هــذا الشكل ،فيستطيع أن يستفيد مــن يريد
أن يستفيد من قــوى سياسية ممسكة بمفاصل السلطة
وال ـقــرارات ،على حساب الفائدة املتوخاة لخزينة الــدولــة أو
للبيئة اللبنانية التي ال تدخل في حساب أحد.
وبـغـيــاب التفكير االسـتــراتـيـجــي املــزمــن فــي وزارة البيئة،
سيطرت الـطــروحــات الـطــارئــة والعشوائية دائـمــا ،حتى في
أثناء فترات االستقرار النسبي .من هذه العشوائيات ،اقتراح
مواقع املقالع والكسارات املشوهة ملعالجة النفايات! واليوم
استخدام أمــوال (كفاالت) املقالع ملعالجة مكبات النفايات!
فكما أن معظم مواقع املقالع املــوجــودة فــوق مصادر املياه
الجوفية ال تصلح حتى كمجرد مواقع لفرز النفايات (وليس
لطمرها حتمًا) ،كذلك إن أموالها ال تصلح ملعالجة مكبات
النفايات ،إذ يمكن أن ال تكفي أيضًا ملعالجة تشوهات املقالع.
فحسب الدراسة السابقة للمواقع املشوهة ،هناك مواقع لم
تعد قابلة لإلصالح وإعــادة التاهيل ،ألن املستثمرين فيها
أكلوا الجبال ولم يتدرجوا من البداية باالستثمار ،وكل أموال
كفاالت املقالع (كلها) ال تكفي ملعالجة موقع واحــد َّ
مشوه
بطريقة عمودية ،هذا إذا سمحت طبيعة األرض ومساحتها
بذلك .فمتى تخرج إدارة ملفات وزارة البيئة في لبنان من
أيــدي الهواة والسماسرة املحترفني؟ أمــا آن لهذا املسلسل
التراجي ـ كوميدي أن ينتهي؟!

أمن غذائي

للمشاركة في صفحة «بيئة» التواصل عبر البريد اإللكترونيhmaalouf@al-akhbar.com :

ِّ
شركات تهدد أمننا الغذائي
ّرد أحد االقتصاديين على مقالنا السابق «األمن يأكل الزراعة» ،الذي
استنتجنا فيه أنه ّ
يهدد «األمن الغذائي» ،بأن الزراعة ليست أساسية في
لبنان ،ويمكن استيراد الغذاء .إال أن المعلق االقتصادي لم يذكر عن ّ
أي
َّ
نوع من الغذاء يتحدث؟! أي عن القيمة الحقيقية لهذا الغذاء المصنع
َ
والمستورد ومشاكله وأضراره ،ومن يضع يده عليه ويتحكم به
ق ـبــل ب ـضــع سـ ـن ــوات ،أع ـل ـنــت مــؤسـســة
«أوكـسـفــام» الــدولـيــة فــي تقرير خاص
ب ـع ـن ــوان «مـ ــن ي ـق ــف خ ـل ــف ال ـع ــام ــات
الـتـجــاريــة» ،أكـبــر عشر شــركــات أغذية
ومشروبات ومواد التجميل («املغذية»
للجلد) ،وأكثرها تأثيرًا في العالم .هذه
الشركات الضخمة تمتلك قــوة هائلة
لدرجة تحكمها بالعالمات التجارية
التي يشتريها الناس ،وبالتالي تمتلك
تأثيرًا كبيرًا بغذائهم وظروف عملهم،
في مختلف أنحاء العالم .أسماء بعض
ه ــذه الـشــركــات مــألــوفــة لـنــا ،وبعضها
اآلخ ــر غـيــر م ــأل ــوف ،وأق ــل شـيــوعــا في
منطقتنا.

الشركات العشر
مــن هــذه الـشــركــات العشر االحتكارية
األكـثــر تحكمًا فــي «األغــذيــة» املصنعة
عــامل ـيــا وم ـح ـل ـيــا« :ن ـس ـت ـلــه»« ،بـيـبـســي
ك ـ ـ ــوال»« ،ك ــوك ــا ك ـ ـ ــوال»« ،يــون ـي ـل ـي ـفــر»،
«دانون»« ،جنيرال ميلز»« ،كيلوغس»،
«مارس»« ،أسوسيتيد بريتش فودس»
و«مونديليز» .يعمل في كل واحدة من
ُ
ه ــذه ال ـشــركــات آالف ال ـع ـمــال ،وتــراك ــم
عــائــدات سنوية بمليارات ال ــدوالرات،
وتتحكم فعليًا بغذاء العالم.
اختيار هذه الشركات العشر باعتبارها
األضـ ـخ ــم ارتـ ـك ــز ع ـل ــى ك ــون ـه ــا األك ـب ــر
عامليًا مــن حيث إيــراداتـهــا اإلجمالية،
ومن حيث كونها احتكار قلة معدودة
من املنتجني ،إضافة إلــى موقعها في
التصنيف الـسـنــوي لـشــركــة «فــوربــس
 »2000الذي يصنف الشركات استنادًا
إلـ ـ ــى م ـب ـي ـع ــات ـه ــا امل ــركـ ـب ــة وأص ــولـ ـه ــا
وأربــاح ـهــا وقيمتها فــي ال ـســوق ،كما
يـقــول الـبــاحــث ج ــورج ك ــرزم .كــذلــك إن
عشرات املليارات من الدوالرات سنويًا
قيمة إيــرادات كل واحــدة من الشركات
العشر ،علمًا أن بحوزة خمس من بني
هــذه الشركات أصــول بقيمة  50مليار
دوالر على األقــل؛ كذلك إن أربــاح أربع
شركات بلغت العام املاضي أكثر من 6
مليارات دوالر لكل واحدة منها.

الدعايات التجارية

ً
أسماء
يحمل العديد من هذه الشركات
عائلية ،وهــي تنفق مبالغ هائلة على
الدعايات التجارية للترويج لعالماتها
التجارية .تسع من بني الشركات العشر
ك ــان ــت خـ ــال عـ ــام  2012م ــن ب ــن أكـبــر
مشتر لإلعالنات التجارية« .كوكا
مئة
ٍ

ُ
كوال» ،على سبيل املثال ،التي ت َع ّد أكبر
سـ ــادس مـعـلــن ت ـج ــاري عــامل ـيــا ،أنفقت
خ ــال ع ــام  2012أك ـثــر م ــن  3مـلـيــارات
دوالر ع ـلــى اإلع ــان ــات ال ـت ـجــاريــة .في
ّ
املقابل ،حلت شركة «يونيليفر» ثانية
في حجمها الدعائي عامليًا.
مبدئيًا ،يعمل الترويج الدعائي لهذه
الشركات على خلق شعور باأللفة من
خالل اإلعالنات التجارية ،في محاولة
لـلـحـفــاظ عـلــى نــزعــة ال ـن ــاس الـشــرائـيــة
ملنتجاتهم «شبه الغذائية» ،علمًا بأن
معظم األغذية املصنعة التي نشتريها
ُ
ت َع ّد مكونات «شبه غذائية» .فمكونات
السلع «الغذائية» التي تصنعها هذه
ال ـشــركــات ،ال صـلــة لـهــا غــالـبــا بــالـغــذاء
الطبيعي والحقيقي ،بــل إن مصدرها
هو املختبرات الكيميائية ،ال الطبيعة،
وهـ ـ ـ ــي ب ــالـ ـطـ ـب ــع مـ ـ ــؤذيـ ـ ــة ألج ـس ــام ـن ــا
وصحتنا والبيئة.

شيفرة للتضليل
م ــن ق ـ ــوة ح ـي ـلــة دع ــاي ـت ـه ــا ،ق ــد تـمـنــح
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات س ـل ـع ـت ـه ــا اسـ ـ ـم ـ ــا ب ـي ـت ـيــا
حميميًا ،مثل «من خيرات بالدنا» ،أو
«بـيــت املــونــة» ،مــع صــور على الغالف
تثير الشهية.
ك ــذل ــك ،ال ي ـع ــرف ْ م ـع ـظــم املـسـتـهـلـكــن
كيفية فـ ّـك «الشيفرات» املطبوعة على

ال قيمة غذائية وقاتلة
ت ـ ـ ـ ــزداد أذيـ ـ ـ ــة هـ ـ ــذه املـ ـنـ ـتـ ـج ــات «ش ـب ــه
الغذائية» الكاذبة ،كلما زاد استهالكها
بنحو متكرر ودائم .فهي تحوي غالبًا
ده ـن ـي ــات مـشـبـعــة ت ـع ـمــل ع ـلــى زيـ ــادة
الــوزن والكولسترول ،وبالتالي تؤدي
إلى انسداد في الشرايني .كذلك تحوي
هــذه املنتجات مستويات مرتفعة من
ال ـصــوديــوم ،وزيــوتــا مـهــدرجــة وسكرًا
مكررًا يزيد وزن الجسم ويرفع ضغط
الـ ــدم وال ـكــول ـس ـتــرول ،وي ــزي ــد احـتـمــال
اإلصابة بمرض السكري .يضاف إلى
ذلك احتواؤها على النشويات املعدلة،
وع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن مـ ـض ــاف ــات األغ ــذي ــة
الكيميائية (م ـضــادات أكـســدة ومــواد
ُ ِّ
ِّ
ومحليات
حافظة وأصباغ ومنكهات
ص ـن ــاع ـي ــة) .الـ ـه ــدف ال ــوح ـي ــد إلضــافــة
ج ـم ـي ــع ه ـ ــذه املـ ـك ــون ــات الـ ـت ــي تـسـبــب
أم ــراض ــا مــزمـنــة وخ ـط ـيــرة ،ه ــو زي ــادة
ولو على جثث املستهلكني.
األرباح،
ُ ِّ
ت ـ ـ ـضـ ـ ــاف امل ـ ـ ـنـ ـ ــك ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة
ومـ ــواد الــرائ ـحــة إل ــى الـسـلــع الـغــذائـيــة
امل ـص ـن ـع ــة إلخـ ـف ــاء ال ـط ـع ــم وال ــرائـ ـح ــة
األص ـل ـيــن ال ـكــري ـهــن ل ـهــذه املـنـتـجــات
ُ
ً
املتدنية ال ـجــودة أص ــا ،فيما تضاف
األصـبــاغ الكيميائية لتحسني املظهر
ال ـخــارجــي لـلـسـلــع ال ـغــذائ ـيــة املصنعة
الفقيرة بمحتواها الـغــذائــي ،ولكنها
مـشـ ِّـهـيــة بـمـظـهــرهــا .مـعـظــم املـنـتـجــات
«الغذائية» املصنعة كيميائيًا ليست
طـعــامــا حـقـيـقـيــا .فـمـشــروبــات الـفــواكــه

ـ ـ على سبيل املـثــال ـ ـ ال تـحــوي الثمار
الطبيعية ،وال عالقة لها بتلك الثمار،
ِّ
ب ــل تـ ـ َح ــوي مـ ـ ــواد م ـنــك ـهــة كـيـمـيــائـيــة
ُ
تـ ـص ــن ــع ف ــي املـ ـخـ ـ ُتـ ـب ــرات ،ب ـط ـعــم تـلــك
ِّ
الـثـمــار .تعبير «املـنــكـهــات الطبيعية»
الذي نقرأه على ملصقات بيان السلع
ال ـغ ــذائ ـي ــة امل ـص ـن ـعــة ال ع ــاق ــة ل ــه بــأي
شيء طبيعي ،ألن املختبرات ُقد تكون،
ِّ
غالبًا ،هي التي صنعت تلك «املنكهات»
التي تهدف إلى إخفاء الطعم األصلي
للمنتجات ذات الجودة املتدنية.
وبـ ـ ــامل ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــذاء ال ـ ـكـ ــامـ ــل
ُ
وال ـط ـ َّب ـي ـعــي ،ت ـ َـع ـ ّـد م ـع ـظــم «األغ ــذي ــة»
امل ـصــنـعــة ف ـق ـيــرة جـ ـدًا بــالـفـيـتــامـيـنــات
واملـعــادن الطبيعية وغنية بالسعرات
ال ـص ـن ــاع ـي ــة .ب ــل ك ــي ت ـش ـجــع ش ــرك ــات
األغذية املستهلكني على شراء سلعها،
تـضـيــف إل ــى منتجاتها «فيتامينات
ومعادن»؛ علمًا أنه لو كانت تلك السلع
ً
تشكل طعامًا حقيقيًا ،ملا وجــب أصال
إضافة «الفيتامينات واملعادن».

شركات تسيطر على األراضي
الرخيصة إلنتاج سلع قاتلة
ملصقات األغذية املصنعة ،التي تكون
غالبًا غير مفهومة وغير واضحة .وإذا
تمكن أحدنا من قراءة تلك «الشيفرات»
(أرق ـ ـ ــام أل  ،)Eف ـس ــرع ــان م ــا يكتشف
َّ
أنـهــا ليست ســوى مــركـبــات كيميائية
ص ـنــاع ـيــة خـ ـط ــرة وم ـس ـب ـبــة ألمـ ــراض
َّ
كـثـيــرة؛ وكــأنـنــا نتعاطى مــع مــركـبــات
ومحاليل كيميائية في مختبر ال عالقة
له بالغذاء .الشركات تعلم بــأن معظم
املستهلكني يجهلون املـعـنــى العلمي
ّ
ل ـهــذه «ال ـش ـي ـفــرات وكـيـفـيــة فــكـهــا .لــذا،
إن ذكــرهــا بهذه الطريقة املبهمة على
أغلفة سلعهم (أي تجنب ذكر األسماء
الـكــامـلــة للمركبات الكيميائية) ُيـ َـعـ ّـد
ً
شكال من أشكال التضليل التجاري.

وضع اليد على الموارد

«شيفرة»
ملصقات
السلع...
للتعريف أم
للتضليل؟

ّ
يشغل قطاع الزراعة واإلنتاج الغذائي
أكثر من مليار فــرد ،أي ما يعادل ثلث
ق ــوة الـعـمــل الـعــاملـيــة .وفـيـمــا ُيـ َـعـ ّـد هــذا
القطاع أساسيًا ،تمارس ثلة صغيرة
ً
جـ ـ ـ ـدًا م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات نـ ـ ـف ـ ــوذًا هـ ــائـ ــا،
وتـتـحـكــم بــال ـن ـظــام ال ـغ ــذائ ــي ال ـعــاملــي،
وت ـس ـت ـنــزف امل ـ ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة ل ــدول
الجنوب الفقيرة بأبخس األسعار ،على
ح ـســاب امل ــواط ـن ــن ال ـب ـس ـطــاء ،وتـمـلــي
الـخـيــارات الـغــذائـيــة وش ــروط التوريد
ون ــوع ـي ــة امل ـس ـت ـه ـل ـكــن .ف ـع ـلــى سـبـيــل
املثال ،تستنزف شركة «نستله» املياه
الجوفية في املناطق الريفية بباكستان
حيث تـقــوم بتعبئتها وبيعها ،وذلــك
بـمـحــاذاة الـقــرى الـتــي تعاني مــن ّ
شح
امل ـي ــاه ال ـع ــذب ــة ال ـن ـظ ـي ـفــة ...ك ـمــا فعلت
فــي لـبـنــان حــن اش ـتــرت م ـيــاه ينابيع
«صحة» في فالوغا ،واستثمرت اآلبار
الـجــوفـيــة ف ــي ع ــن زحـلـتــا وسحبتها
ّ
وعبأتها وباعتها إلى لبنان والعالم،
ُف ـي ـمــا ت ـع ـطــش الـ ـق ــرى امل ـ ـجـ ــاورة ،وقــد
أن ـش ــئ س ـ ّـد (م ـك ـلــف وف ــاش ــل وم ـخــرب
وغير ض ــروري )...فوق شاغور حمانا
ّ
لري القرى من مياه السدود املكشوفة
واملـلــوثــة! كذلك سيطرت «كــوكــا كــوال»
و«بيبسي» على الكثير مــن الينابيع
وامل ـيــاه الجوفية لتصنيع منتجاتها
ال ـت ــي ب ــات ــت م ـت ــواف ــرة أك ـث ــر م ــن امل ـيــاه
العذبة حول العالم!

