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لبنان

لبنان
قضية
دفعت وزارة التربية مليوني يورو للجامعة اليسوعية مقابل تنظيم دورة تدريبية لـ  200مرشد تربوي في
ً
المبلغ يندرج ضمن قرض وهبتين بقيمة  204ماليين دوالر من البنك الدولي لمشروع
 12يومًا بدال من الماستر! ُ
نفق هذا المبلغ على رغم الجدل حول قانونية جهاز اإلرشاد والتوجيه ،ومن دون
دعم القطاع التربوي  .S2R2أ ِ
ّ
ُ
أن تفاوض الوزارة المؤسسات المانحة ًوالمقرضة في شأن محددات الصرف التي تراعي الحاجات األكثر إلحاحًا
لمدرسة رسمية شهدت وستشهد إقباال شديدًا بسبب األوضاع االقتصادية

هدر األموال في «التربية»

مليونا يورو لدورة تدريبية استغرقت  12يومًا!
فاتن الحاج
ال أولويات لإلنفاق على التعليم في
لبنان .ثمة هبات وقــروض تأتي من
منظمات دول ـيــة إل ــى وزارة التربية
وال ت ـخ ـضــع ل ــرق ــاب ــة أي م ــن ديـ ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة أو ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي،
ُ
وت ـ ـص ـ ــرف ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت ال مـنـفـعــة
منها ،فيما تواجه املدرسة الرسمية
مصيرها بـصـنــاديــق فــارغــة وأبنية
وتجهيزات مهترئة ومقاعد دراسية
عمرها  30عامًا .باستثناء صناديق
املدارس التي تتقاضى بدالت مقابل
تـ ــدريـ ــس ال ـ ـتـ ــامـ ــذة ال ـ ـسـ ــوريـ ــن فــي
دوام بعد الظهر ،تعاني الصناديق
األخرى من أزمة مالية ّ
حادة سببها
تــأخــر الـ ـ ــوزارة فــي دف ــع املستحقات
املتوجبة عليها مثل رسوم التسجيل
ورسوم مجالس األهل .ومقابل إقرار
م ـج ــان ـي ــة ال ـت ـع ـل ـيــم ومـ ـن ــع امل ـ ـ ــدارس
م ــن اسـتـي ـفــاء ال ــرس ــوم م ــن األه ــال ــي،
تتحمل الصناديق مصارفات كثيرة،
ّ
متسولني
فيما تحول املــديــرون إلــى
يقصدون أبواب البلديات واملتمولني
وي ـ ـ ـ ـ ــراض ـ ـ ـ ـ ــون خـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــر ال ـ ــدائ ـ ـن ـ ــن
وي ـ ـس ـ ـتـ ــرضـ ــون أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـح ـق ــوق
م ــن ع ـم ــال وغـ ـي ــره ــم ،وال س ـي ـمــا أن
الصناديق باتت تغطي أيضًا أجور
املـعـلـمــن امل ـت ـعــاقــديــن بـسـبــب إق ـفــال
باب التعاقد.
ع ـنــدمــا ُرصـ ــد مـبـلــغ مـلـيــونــي ي ــورو
ملديرية اإلرشاد والتوجيه في وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة م ــن مـ ـش ــروع دعـ ــم ال ـق ـطــاع
ال ـت ــرب ــوي  S2R2املـ ـم ـ ّـول م ــن الـبـنــك
الــدولــي ،كــان الـهــدف منح املرشدين

اختيار الجامعة اليسوعية أتى بعد رفض الجامعة اللبنانية فتح ماستر لجهاز غير مقونن (هيثم الموسوي)

ش ـهــادة مــاسـتــر ب ــاإلرش ــاد الـتــربــوي
مـ ــن ال ـج ــام ـع ــة ال ـي ـس ــوع ـي ــة ،ول ـيــس
ت ـم ــوي ــل دورة ت ــدري ـب ـي ــة اس ـت ـغــرقــت
 12يومًا فقط وقيل للمتدربني إنها
ًَ
تــوازي  25رصـيــدا تعليميًا! املفارقة
أن املـبـلــغ لــم يـكــن يـتـيـمــا .فـقــد رصــد
امل ـش ــروع مبلغ  540أل ــف دوالر بــدل
زيـ ـ ـ ـ ــارات ونـ ـق ــل ل ـل ـم ــرش ــدي ــن ال ــذي ــن
يتابعون تعليم النازحني السوريني
ف ــي م ـ ـ ــدارس ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ،وم ـل ـيــون
دوالر تقاضاها الجهاز من منظمة
اليونيسف وحدها .إلى ذلك يتولى
امل ــرك ــز ال ـث ـق ــاف ــي ال ـف ــرن ـس ــي تـنـظـيــم
دورات باللغة الفرنسية للمرشدين
فــي حــن أن األولــويــة كــانــت ،بحسب
مصادر األساتذة الثانويني امللحقني
بجهاز اإلرش ــاد والتوجيه ،لتدريب
األســاتــذة ولـيــس املــرشــديــن ،بالنظر
إل ــى أن الـلـغــة األجـنـبـيــة ه ــي مــؤشــر
واض ـ ـ ـ ــح ل ـ ـتـ ــراجـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى طـ ــاب
امل ـ ــدرس ـ ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ب ــاملـ ـق ــارن ــة مــع
م ـس ـتــوى طـ ــاب امل ــدرس ــة ال ـخــاصــة،
ويتجلى ذلك في نتائج االمتحانات
الرسمية.
وك ــان  200مــرشــد مــن أســاتــذة املــواد
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـث ــان ــوي
الرسمي أنهوا ،أخيرًا ،املرحلة األولى
ل ـل ــدورة عـلــى أن ُيـسـتـكـمــل امل ـشــروع
بـ ـ ــدورة ثــان ـيــة مل ـج ـمــوعــة ثــان ـيــة من
املــرشــديــن خــال  12يــومــا أخ ــرى في
آذار ونيسان وأيار املقبلة.
وقد وقع خيار اللجوء إلى الجامعة
ال ـي ـس ــوع ـي ــة ب ـع ــدم ــا رفـ ـض ــت إدارة
الجامعة اللبنانية استحداث شهادة
ماستر في اإلرشاد في كلية التربية

رصد المشروع 540
ألف دوالر بدل زيارات
ونقل للمرشدين
الذين يتابعون تعليم
النازحين السوريين

ومنحها ألعضاء جهاز غير مقونن.
وبما أن املــادة  10من املرسوم 3252
ت ــاري ــخ  1972/5/17ت ـنـ ّـص عـلــى أن
املرشدين التربويني يخضعون قبل
مـبــاشــرتـهــم ال ـع ـمــل ل ـ ــدورة إع ــدادي ــة
مدتها سنة على األقــل ،فــإن مصادر
األســاتــذة ســألــت كيف سيتم صرف
مـ ــال ل ـت ــدري ــب أس ــات ــذة م ـش ـكــوك في
وض ـع ـه ــم ال ـق ــان ــون ــي ،وقـ ــد ال يـبـقــى
أحد منهم بعد صــدور قانون يحدد
آل ـيــة ال ــدخ ــول إل ــى اإلرشـ ـ ــاد ومــاكــه
الوظيفي وعدد العاملني فيه ،وكيف
يمكن أن يخضعوا ل ــدورة تدريبية
ولـ ـ ــم ي ـص ـب ـح ــوا م ــرش ــدي ــن بـحـســب
القانون؟ فيما ال يوجد نص قانوني
يحدد ماستر للمرشد.
تستغرب املصادر كيف أن دورة من
 12يومًا ّ
تخول املرشد الحصول على
ّ
دب ـلــوم تــدري ـبــي ،علمًا أن أي دبـلــوم

قــانــونــي يتطلب أرص ــدة ورســالــة أو
مشروعًا يحضر في نهايته.
ال تجد مصادر األساتذة في املشروع
سوى مزيد من هدر الوقت والطاقات
والتنفيع ألساتذة الجامعة الخاصة
وم ــن دون أي تـغــذيــة راج ـع ــة بـشــأن
ال ـ ـجـ ــدوى ال ـت ــرب ــوي ــة م ــن ال ـت ــدري ــب،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن ـ ـ ــه ل ـ ــم تـ ـج ــر دراس ـ ـ ــة
ح ـ ـ ــول م ـ ــاء م ـ ــة مـ ـن ــاه ــج ال ـج ــام ـع ــة
ل ـ ـلـ ــواقـ ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ل ـل ـم ــدرس ــة
ّ
الرسمية .وتوضح أن للمرشد ثالث
وظــائــف ،األول ــى مطابقة املسابقات
واالخ ـت ـب ــارات م ــع الـتــوصـيــف وه ــذا
أمــر تقني معلوم للجميع ،والثانية
مطابقة محتوى املادة التي يعطيها
األستاذ مع املنهج وهذا أمر له عالقة
بالبنية املعرفية للمرشد أي بمادة
االختصاص وال عالقة له باإلرشاد،
وتــوج ـيــه ن ـصــائــح إل ــى امل ـع ـلــم حــول
طــرق الـتــدريــس ،سائلة مــا إذا كانت
هـ ــذه ال ــوظ ــائ ــف تـتـطـلــب دورة لكي
يكتسب املرشد املهارات املطلوبة مع
الخبرة العملية؟
امل ـصــادر تــدعــو إلــى تشريع وقوننة
اإلرش ـ ـ ـ ــاد ق ـب ــل ص ـ ــرف أي م ـب ـلــغ قــد
ي ـص ـب ــح هـ ـ ـ ــدرًا ال م ـن ـف ـع ــة م ـ ـنـ ــه ،أي
وض ــع ال ـح ـصــان ف ــي مـقــدمــة الـعــربــة
وليس العكس ،ومن ثم إعادة تأهيل
امل ــرش ــدي ــن وت ــدريـ ـبـ ـه ــم وفـ ـق ــا آلل ـيــة
ّ
ق ــان ــون ـي ــة ت ـح ـف ــظ ح ـق ــوق ـه ــم ،و«إال
ّ
ف ـ ـ ــإن أغـ ـل ــب املـ ــرشـ ــديـ ــن س ـي ـع ــودون
إلــى االلـتـحــاق بــالـثــانــويــات ،وتكملة
ن ـص ــاب ـه ــم الـ ـق ــان ــون ــي فـ ــي ظـ ــل ع ــدم
االستفادة املادية أو املعنوية من بدل
زي ــارة أو نقل أو تـفـ ّـرغ فــي اإلرش ــاد،
إضافة إلى ردة الفعل من الثانويات
واملـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــوي والـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش
واعتبارهم غير قانونيني».
ُ
تـ ـب ــدي امل ـ ـصـ ــادر ت ـخــوف ـهــا م ــن ع ــدم
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرار وط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،مـ ـنـ ـع ــا ألي
ن ــوع م ــن أنـ ــواع الـهـيـمـنــة والتطبيع
الـتــربــوي على مـبــدأ مــن يــدفــع يأمر،
ً
فـ ـيـ ـك ــون ظـ ــاهـ ــريـ ــا ت ـ ـمـ ــويـ ــا داعـ ـم ــا
ً
للقطاع الـتــربــوي ،وضمنيًا تمويال
ً
مشروطا يتعارض حينًا مع األنظمة
والقوانني اللبنانية وحينًا آخــر مع
األهـ ـ ـ ــداف واألولـ ـ ــويـ ـ ــات وال ـح ــاج ــات
الوطنية.
م ـ ــا ي ـط ـل ـب ــه األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ه ـ ــو إع ـ ـ ــادة
النظر في إنفاق األمــوال في مكانها
الصحيح فــي الـثــانــويــات وامل ــدارس،
وأن ال تكون األخـيــرة مصدرًا للهدر
أو الـتـنـفـيــع مل ـشــاريــع تــدريـبـيــة غير
ذات جــدوى ،إال بعد أخذ رأي ديوان
املحاسبة واملــراقــب املــالــي فــي وزارة
املال والتفتيش املالي والتربوي.

تقرير

مرج بسري إلى «التدويل»
احتجاج ألماني على مشروع السدّ
آمال خليل
ال تزال األشغال متوقفة في سد بسري
منذ انـطــاق االنـتـفــاضــة الشعبية في
 17تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،حــن دخــل
نــاشـطــون مـعـتــرضــون أرض امل ـشــروع
وأج ـبــروا املتعهد على إخ ــراج آلياته.
إال أن امل ـع ـن ـيــن ف ــي ّم ـج ـلــس اإلن ـم ــاء
واإلع ـمــار (الجهة املـنــفــذة) وفــي البنك
الــدولــي (الـجـهــة امل ـمـ ّـولــة) لــم يسحبوا
املشروع من التداول .وينشغل الطرفان
بـ ـت ــأم ــن تـ ـم ــوي ــل إض ـ ــاف ـ ــي ل ـل ـم ــراح ــل
الــاح ـقــة مــن األش ـغ ــال ال ـتــي اقـتـصــرت
ح ـتــى اآلن ع ـلــى ج ــرف م ـئ ــات األم ـت ــار
واقتالع آالف األشجار.
ال ـجــديــد أن االعـ ـت ــراض عـلــى امل ـشــروع
ّ
امـ ـت ـ ّـد إل ـ ـ ــى ...أمل ــانـ ـي ــا .إذ يـ ـش ــن ن ــواب
أملــان حملة ضــد حكومة بــادهــم التي
تـعــد مــن أب ــرز مـمـ ّـولــي مـشــاريــع البنك
الدولي في العالم .ففي تشرين الثاني
امل ــاض ــيّ ،
وجـ ــه ك ــل م ــن رئـيـســة الكتلة
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ل ـت ـح ــال ــف ح ـ ــزب ال ـخ ـضــر

وح ـ ــرك ـ ــة الـ ـصـ ـح ــوة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
ك ــات ــري ــن ج ــوري ـن ــج إي ـ ـكـ ــاردت وعـضــو
الـ ــ«ب ــون ــدسـ ـت ــاغ» ع ــن ح ـ ــزب ال ـخ ـضــر
أوي ك ـي ـكــرتــز رس ــال ـت ــن إلـ ــى الـ ـ ــوزارة
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
والـتـنـمـيــة لــاسـتـفـســار ع ــن «م ـشــروع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــزان الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــالـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي
والحكومة اللبنانية في وادي بسري»،
طالبني وقف العمل به.
إيكاردت قالت لـ«األخبار» إن املشروع
يمثل «أرض ــا خصبة للفساد فــي ظل
أشـغــال باهظة الكلفة مــن دون نتائج
مـ ــؤكـ ــدة .وه ـ ــو ي ـ ّ
ـدم ــر م ـع ـي ـشــة س ـكــان
الــريــف ،مــا يخلق ضغطًا على بيروت
الكبرى» .فيما اعتبر كيكرتز في جواب
ع ــن س ـ ــؤال لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «مـ ــن غير
امل ـق ـبــول أن ي ـصـ ّـر الـبـنــك ال ــدول ــي على
التمسك ببناء السد .في حني أن آثاره
ّ
مدمرة على السكان املحليني والبيئة»،
واألس ـ ـ ــوأ «أن اعـ ـت ــراض امل ــواط ـن ــن ال
ي ــؤخ ــذ ع ـل ــى م ـح ـمــل ال ـ ـجـ ــد» .كـيـكــرتــز
انتقد البنك الدولي وكذلك «الحكومة

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدرك ب ـ ــأن ت ـمــويــل
الـ ـس ــد قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي أيـ ـض ــا إل ـ ــى ان ـه ـي ــار
ميزانية الدولة» .كما شملت انتقاداته
الحكومة األملــانـيــة الـتــي «أبـقــت بابها
مفتوحًا لدعم املشروع ً
بناء على طلب
حـكــومــة فـقــدت صدقيتها ،رغ ــم رفــض
السكان وتشكيك املتبرعني بـجــدواه».
الرسالتان ّ
عبرتا عن القلق على مصير
ّ
األم ــوال التي يدفعها املكلفون األملــان
لتمويل مشاريع البنك الدولي ،ودعتا
الحكومتني األملانية واللبنانية والبنك
ال ــدول ــي إل ــى «ال ـتــوقــف فـ ــورًا ع ــن بـنــاء
الـســد والـبــدء بنقاش جــدي مــع أهالي
الوادي للتوصل إلى مشاريع مجدية».
وي ـظ ـهــر م ــن ّ ال ــرس ــال ـت ــن أن الـنــائـبــن
األملانيني حضرا واجبهما جيدًا تجاه
مشروع السد أكثر من الجهات املنفذة.
ّ
إذ ش ــك ـك ــا فـ ــي مـ ـس ــار املـ ـ ـش ـ ــروع مـنــذ
ال ــدراس ــات األول ـي ــة وطــرحــا ت ـســاؤالت
ع ـ ـ ـ ــدة ،مـ ـنـ ـه ــا «ك ـ ـيـ ــف يـ ـمـ ـك ــن ت ـك ـل ـيــف
الشركة نفسها إنجاز أشغال مرتبطة
باملشروع وإجراء تقييم لألثر البيئي؟

وكيف يمكن للبنك الــدولــي أن يقرض
عشرات ماليني الدوالرات مع التشكيك
ب ـقــدرة لـبـنــان عـلــى تـســديــد الـتــزامــاتــه
املالية في ظل الفساد املستشري وسوء
ّ
اإلدارة» ،وذكرا باملخارج البيئية التي
ّ
ت ـغ ـنــي ع ــن املـ ـ ـش ـ ــروع ،والـ ـت ــي قــدم ـهــا

الحكومة األلمانية:
سنحاول إعادة النظر
في تنفيذ المشروع
بالمشاركة مع
ّ
الممولين اآلخرين

املعهد االتحادي األملاني لعلوم األرض
واملــوارد الطبيعية ( ،)BGRفي دراسة
أج ــراه ــا ع ــام  2014ح ــول سـبــل تــأمــن
املـ ـي ــاه ل ـب ـي ــروت ال ـك ـب ــرى م ــن يـنــابـيــع
جعيتا والقشقوش وأنطلياس.
وفــي  16كــانــون الـثــانــي املــاضــي ،ردت
الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي
والتنمية على الرسالتني بأنها نقلت
احـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـن ــائـ ـب ــن إل ـ ـ ــى ال ـب ـن ــك
الــدولــي .وخلصت إلــى «أننا ،بصفتنا
ممولني في البنك الدولي ،ليس لدينا
إمكانية للمعالجة بعد اختتام مرحلة
االع ـ ـت ـ ــراض .ل ـك ـن ـنــا س ـن ـح ــاول إعـ ــادة
الـنـظــر فــي تنفيذ امل ـشــروع باملشاركة
م ــع امل ـم ـ ّـول ــن اآلخـ ــريـ ــن .واألفـ ـض ــل أن
يبحث البنك الــدولــي املـشــروع مجددًا
مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ش ـ ــرط أن
يرتبط سد بسري ،ولو جزئيًا ،برزمة
اإلصالحات التي ستطلب من الحكومة
اللبنانية من قبل الدول املانحة».
وعلمت «األخبار» أن النائبني األملانيني
يحشدان تأييدًا بني زمالئهما لتطوير
االعتراض .فيما اعتبر منسق الحملة
الــوط ـن ـيــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى مـ ــرج بـســري
روالن نـ ـص ــور أن الـ ـتـ ـح ــرك األمل ــان ــي
«ي ـش ـك ــل ثـ ـم ــرة نـ ـش ــاط ال ـح ـم ـل ــة عـلــى
املـسـتــوى الــدولــي .ولــن نسمح لسلطة
الفساد بــأن تستغل الــديــون األجنبية
لـتــدمـيــر م ــا تـبـقــى م ــن الـبـيـئــة واإلرث
ال ـث ـقــافــي وج ـ ـ ّـر املـ ـي ــاه امل ـســرط ـنــة إلــى
بيروت».

ّ
للتوصل إلى مشاريع مجدية (علي حشيشو)
نواب ألمان دعوا إلى نقاش جدي مع أهالي الوادي

على الحافة

البحث عن التمويل
أم عن التوفير؟
حبيب معلوف
بحسب املنطق السائد الــذي يـ ّ
ـروج لــه ،واملتسرب من مناقشات الحكومة
الجديدة وبيانها الوزاري ،فإنه ال شيء يشجع على التفاؤل بأننا سنكون
أمام معالجات جدية وجوهرية في امللفات كافة ،ال سيما في امللف البيئي.
وبالتالي ،من املتوقع أن يفرض منطق الطوارئ إيقاعه ،كما في كل مرة.
املــؤشــر األب ــرز عـلــى أنـنــا لــن نستطيع أن نعبر ال ــى منطق الــدولــة وال الــى
الخيارات االستراتيجية ،هو الوهم االقتصادي الــذي يقول بحاجتنا الى
العملة الصعبة بالدوالر األميركي والى التمويل الخارجي والقروض للخروج
من أزماتنا ،في كل القطاعات تقريبًا! مع أن الظرف الحالي ،الكارثي نفسه،
الناجم أساسًا عن تلك النظرة الى االقتصاد ،يمكن أن يبرر املنطق املعاكس
أيضًا ،أي بما أننا أمام ظروف اقتصادية صعبة ،علينا أن ال نلجأ الى البحث
عن التمويل من جديد ،بل الى البحث عن التوفير .فنحن ال نحتاج الى املزيد
من االستدانة لشراء تقنيات مكلفة لحل مشكلة النفايات ،على سبيل املثال،
ّ
ّ
فتحد من الزيادة في
بل بحاجة الى سياسات تخفف من حجم النفايات،
ً
ّ
وتحض على الفرز وإعادة التدوير والتصنيع ثانيًا.
االستهالك أوال،
حتى اللحظات االخيرة ،كان وزير البيئة السابق فادي جريصاتي ال يزال
مصرًا على أن ينهي واليته بحملة للتوعية حول الفرز من املصدر! ورغم
إبالغه أن األهم في معالجة مشكلة النفايات ،بشكل استراتيجي ومستدام،
ً
أن يتم التركيز على مبدأ التخفيف أوال ،يبدو أنــه كــان من الصعب عليه
تمرير هذه الفكرة املركزية في ظل طغيان رأي العدد األكبر من «جمعيات
الكرتون» بأن الفرز هو الحل ،إال إذا اعتبرنا أن خطط الفرز لم تكن سوى
مقدمة لتلميع صورة الطروحات االساسية الواردة في خارطة الطريق التي
ّ
أعدتها الــوزارة ،بتمديد العمل بخطة الطوارئ على الشاطئ مع طرح إعادة
فتح مطمر الناعمة ،واستكمال اإلعداد للمرحلة الثانية التي سيعتمد فيها
خيار املحارق!
لطاملا قيل إن املشكلة ليست بهذه البساطة ،وقد وقعنا في أكثر من أزمة
ول ــم نتعلم أن الـحـلــول الـجــزئـيــة وخـطــط ال ـط ــوارئ مكلفة ج ـدًا عـلــى البيئة
واالق ـت ـص ــاد ...وق ــد ح ــان الــوقــت للتفكير بشكل اسـتــراتـيـجــي ومـسـتــدام.
ولــم تنجح الحكومات املتعاقبة حتى اآلن (وال وزراء البيئة) فــي اقـتــراح
استراتيجيات تحدد املبادئ واألولويات والقوانني والخطط املترجمة لها.
وألننا اآلن أمام حكومة اختصاصيني وإنقاذ ،كما يتم االدعاء ،يفترض أن
نكون في ّ
أمس الحاجة إلى أن نبدأ بـ«األولويات؛ التي نختارها على أسس
استراتيجية.
الفرز يؤكد مسؤولية الفرد ،في حني أن املشكلة هي في النظام الذي ينتج من
دون ضوابط ويشجع على االستهالك من دون حدود ،بينما مبدأ التخفيف
ّ
يؤكد مسؤولية الــدولــة فــي توجيه السلوك ،ســواء للمصنع أم للمستورد
أم للتاجر… ومن ثم الفرد .والدولة وحدها املخولة وضع نظام ضرائبي
مــدروس ،ليس هدفه  -كما هي الحال دائمًا  -جباية الضرائب من الناس،
بل تغيير السلوك اإلنتاجي والتجاري واالستهالكي ،وإعادة االعتبار إلى
السعر الحقيقي للسلع ،أي الــذي يحتسب األكــاف الحقيقية لإلنتاج ،مع
األخذ بمدى التأثير على ديمومة املوارد أثناء االستخراج وكيفية التصنيع
واالسـتـهــاك وأثــرهـمــا ،ومصير السلع بعد أن تتحول الــى نفايات وكلفة
معالجتها.
كما أن تطبيق مـبــدأ التخفيف ،مــع مــا يتطلبه مــن «إع ــادة التسعير» ،أو
فرض ضريبة ما على السلع ،ال يعني أن الهدف من تحصيل الضريبة هو
«تمويل كلفة املعالجة» ،وهي مادة (في القانون) وضعها املستثمرون في
القطاع من جماعة املحارق أو املطامر أو املعامل على أنواعها ،بالتعاون مع
بعض العاملني في الــوزارات املعنية ،لضمان استرداد كلفة االستثمار في
هذا القطاع وكلفة اإلنشاء والتشغيل واملراقبة والصيانة وتحقيق األرباح
املضمونة.
صحيح أن الفرز املنزلي أو الـفــردي يشكل جــزءًا من املعالجة من ضمن
سلسلة تدابير معينة ،إال أن وظيفة املـ ّ
ـروجــن له وحــده ،محليًا ودولـيــا ،ال
تخلو من بدع ليبرالية احتيالية ،تهدف الى خلق شعور شكلي باالرتياح
للتخفيف من الشعور بالذنب ،ويوهم الفرد بأنه يسهم في الحلول على
ً
املستوى املحلي والكوني ربما! مع أن املشاكل العاملية فعال ،مثل زيــادة
حجم الـنـفــايــات وتغير امل ـنــاخ ،كــانــت تتطلب تـعــاونــا على مستوى الــدول
وتغيير سياسات كبرى فــي القطاعات كافة وفــي بنية اقتصاد السوق،
ال أحــد يريد أن يلتفت اليها ،منعًا ّ
للمس بقدسية اقتصاد السوق! وهذا
ما يفسر انتشار فكرة «املسؤولية االجتماعية للشركات» وتقديم بعض
التبرعات لحمالت فولكلورية تحت شعار «الفرز من املصدر» ،بدل اللجوء
إلى تغيير جذري وحقيقي ومكلف في السياسات االقتصادية املسيطرة
واملشكو منها!
في املحصلة ،يمكن القول إن الحلول على املستويات الفردية تصبح ممكنة
وضــروريــة ،عندما يعمل النظام ككل ملصلحة الجماعة والبيئة وبشكل
مستدام .بهذا املعنى ،يمكن للجماعة أن تكون في العائلة والبناية والحي
والنطاق البلدي والوطني… واإلنسانية جمعاء.
وم ــن ه ــذه املـنـطـلـقــات والـخـلـفـيــات ،يـفـتــرض إع ــادة الـنـظــر فــي الـسـيــاســات
والقوانني ،ال سيما قانون النفايات الذي ّ
أقر على عجل في الحكومة السابقة،
بهدف تبرير اللجوء الــى املحارق املكلفة وإيجاد تمويل كبير ومضمون
وآمن لها وأرباح أكيدة للمستثمرين.
فهل هذا املنطق ال يزال قائمًا بعد الثورة ومع الحكومة الجديدة؟ أم أن تغييرًا
ما سيحصل في املنطلقات األساسية والرؤية البيئية واالقتصادية ...فيتم
ّ
تبني منطق التخفيف والتوفير بدل منطق الدين واالستثمار والتحصيل؟!
أال يفترض بعد كل ما حصل ،واألزمة املالية الخطيرة التي وقعنا فيها ،أن
نتوقف عن االستدانة من أجل مشاريع مكلفة جدًا كاملحارق والسدود؟
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