يوسف موسى فواز
لبنان محاصر فً نفاٌاتهو الدولة فالج وال تعالج.هنا و هناك
تجدهم,مشكلة لم ٌتحرك السٌاسٌن لمعالجتها النها قد تعٌق مصالحهم.
النفاٌات فً لبنان من القدم مصٌبة حقٌقٌة تواجه الصحة.
تبعا للدراسات فان  %05من النفاٌات هً نفاٌات عضوٌة و ٌأتً من بعدها
البالستٌك و الورق و الزجاج...نفاٌات ال تجد الدولة لهم حال اال بطمرهم
كما فً الناعمة او بأن ترمٌهم كما فً جبل النفاٌات فً صٌدا.و المشكلة
االكبر هً اعتماد الدولة على سوكلين و التً من بنود االتفاقٌة معها بانه
ٌجب ان تعمل على اعادة تدوٌر النفاٌات,ولكن لالسف تقوم سوكلٌن
بالعكس.ففً العام  4991وقع مجلس االنماء واالعمار شراكة مع سوكلٌن
فتتقاضى امواال تصل الى  %15من اموال البلدٌات اي اموال المواطنٌن
ولكن بدون نفع.فقد افتقدت الدولة الى فرض رقابة على سوكلٌن فتركوها
تلوث الطبٌعة.والسبب الثانً لمشكلة النفاٌات هً غٌاب القوانٌٌن الواضحة
ففً  9559|50|99فقد اصدرت الدولة القانون  111الخاص بالبٌئة ولكنه
افتقر الى الدقة و الوضوح,فكان من افشل القوانٌٌن.فبدون قوانٌٌن لن تصبح
مشكلة النفاٌات فً طرٌقها للحل و ال ٌمكن ان ننسى وضوح االموال
المخصصة لمعالجة النفاٌات فً لبنان.
قد تكون الحلول لمشكلة النفاٌات فً اعتماد خطط انمائٌة تنسٌقٌة ,فمن
خالل الوصول الى خطط ,مشكلة النفاٌات فً لبنان قد تكون فً طرٌقها
الصحٌح للحل.فموقفً هو اما فض الشراكة مع سوكلٌن بشكل نهائً و
اعتماد االموال المعطاة الى سوكلٌن فً بناء مصانع االعادة تدوٌر النفاٌات
كما فً كندا و دول االتحاد االوروبً من جهة او بمراجعة بنود االتفاقٌة مع

سوكلٌن و زٌادة بند جدٌد و هو تقدٌم سوكلٌن كل  3اشهر تقرٌر بكل ما
قامت به ,و تشكٌل الدولة لجنة لمتابعة بدورها عمل سوكلٌن و محاسبتها
عند المخالفة بدفع غرامة مالٌة و طبعا استغناء سوكلٌن عن مطمر النفاٌات
فً الناعمة .اما مجلس الوزراء فٌجب ان ٌقدم مشروع قانون واضح
وصرٌح تدرسه مع جمعٌات حماٌة البٌئة للوصول الى مشروع قانون ٌقدم
الى مجلس النواب للتصوٌت علٌه .فبالرغم من كل المشاكل ٌبقى االمل و
لكن ننتظر ٌقظت الدولة من سباتها العمٌق ....فاشعروا بخطورة الوضع.

