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فوضى خطط النفايات تضرب من جديد
حبيب معلوف
ال يمكن أن يكون الحديث عن اقتراب
الوصول وإعالن وضع خطة مستدامة
لحل قضية النفايات صحيحًا .على
األرجـ ـ ـ ــح ،ن ـح ــن ـ ـ ف ــي أف ـض ــل ت ـق ــدي ــر ـ ـ
أمـ ـ ــام خـ ـط ــة ط ـ ـ ـ ــوارئ ج ـ ــدي ـ ــدة .ك ــذل ــك
ال ن ـتــوقــع اس ـت ـب ــدال ال ـخ ـطــة ال ـطــارئــة
الحالية قبل عمرها االفتراضي (أربع
سنوات) ،مع العلم بأن من أهم صفات
خ ـط ــط الـ ـ ـط ـ ــوارئ أن تـ ـك ــون ســري ـعــة،
وم ـت ـســرعــة ف ــي ال ـغ ــال ــب ،ف ــي ح ــن أن
الـحـلــول املـسـتــدامــة تـحـتــاج إل ــى وقــت
إلن ـضــاج ـهــا .بـعــض ال ـخ ـبــراء ي ــرى أن
املــوضــوع ،أو الـحــل ،هــو مـجــرد خيار
تقني ،ويقيسون اسـتــدامــة الخيارات
بعمر التقنيات .كمثل الـقــول إن عمر
م ـط ـم ــر ل ـل ـن ـف ــاي ــات يـ ـ ـ ــراوح بـ ــن عـشــر
وخ ـم ــس ع ـش ــرة س ـن ــة ،ب ـي ـن ـمــا الـعـمــر
االفـ ـت ــراض ــي ل ـل ـم ـحــرقــة ب ــن  20و25
سنة! بينما يذهب آخ ــرون إلــى خيار
تحويل النفايات إلى طاقة ،أو تحويل
بعضها إلى وقود بديل ألفران شركات
ال ـ ـتـ ــرابـ ــة ...إل ـ ــخ .ص ـح ـيــح أن ك ــل هــذه
ال ـخ ـيــارات وغـيــرهــا الـكـثـيــر ،مــوجــودة
في الكثير من بلدان العالم ،ولكن في
مـعـظــم ه ــذه ال ـب ـل ــدان اسـتــراتـيـجـيــات
أيضًا تبرر كل خيار وتحدد املعايير
والشروط واألولويات .ولعل أهم هذه
املعايير هو االستدامة .لكن االستدامة
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ال ت ـع ـن ــي اس ـت ــدام ــة
تقنيات معالجة النفايات ،بل استدامة
امل ـ ـ ــوارد وامل ـ ـ ــواد ال ـت ــي ت ـص ـنــع الـسـلــع
والبضائع التي تتحول إلــى نفايات،

ودراس ــة دورة حياتها مــن املنبع إلى
املصب (عندما تتحول إلــى نفايات)،
قـبــل الـتـصـنـيــع وف ــي أث ـن ــاء التصنيع
وفي أثناء االستهالك (وبعده) وكلفة
املعالجة ...وإدخال كل ذلك في تحديد
ً
س ـع ــر ال ـس ـل ــع أوال ،وك ـل ـف ــة امل ـعــال ـجــة
بعد تحولها إلى نفايات ثانيًا .كذلك
تشمل معايير االستدامة مدى تناغم
التقنيات والخيارات مع دورة الحياة
الطبيعية الــدائــريــة ،ال الخطية (كما
فــي األنـظـمــة التصنيعية املـسـيـطــرة).
لــذلــك ،كــل مــا يحكى ال ـيــوم عــن خطط
ملـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات ،مــا هــو إال صــراع
ب ــن أصـ ـح ــاب م ـص ــال ــح ،ب ــن شــركــات
تتبنى تقنيات معينة وتتحالف مع
خبراء وسياسيني وجمعيات تسمى
«بـ ـيـ ـئـ ـي ــة» ،وت ـ ـت ـ ـنـ ــازع عـ ـل ــى «سـ ـ ــوق»
مـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات ف ــي ل ـب ـنــان .وهــي
نفسها التي تتحرك بني الوزارات ومع
النواب والبلديات واتحادات البلديات
وت ـ ــوزع األرقـ ـ ــام واإلغ ـ ـ ـ ــراءات التقنية
طمعًا بالتزامات هنا وهناك ،مستغلة
ضعف الــدولــة عمومًا ،وضعف وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة الـ ـت ــاريـ ـخ ــي خـ ـص ــوص ــا .وق ــد
اسـتـفــاد أص ـحــاب املـصــالــح كـثـيـرًا من
ح ــال ــة ال ـف ــوض ــى ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن تـعـثــر
الدولة في إيجاد بديل ملطمر الناعمة
منذ عام  2006والـ  2010والـ  2015من
ج ـه ــة ،وع ـل ــى ض ـع ــف وت ـ ـ ــورط بـعــض
ال ـح ــراك «ال ـب ـي ـئــي» م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى...
وخ ـي ـض ــت ح ـ ــروب اس ـت ـخ ــدم ــت فـيـهــا
كــل األسـلـحــة ،بينها الجمعيات ومن
ُيـ ـس ـ َّـم ــون «ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــن» ،والـ ـقـ ـض ــاء،
بطرق غير مباشرة ،واإلعــام املفتوح

وامل ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــس ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـ ـفـ ــراغ
والـ ـفـ ـس ــاد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ...ح ـت ــى أض ــاع
الجميع البوصلة ،وانتقلنا من خطة
طـ ـ ـ ــوارئ ك ـ ــان ل ـه ــا ش ــروطـ ـه ــا ال ـف ـن ـيــة
املـقـبــولــة (مـطـمــر الـنــاعـمــة) ،إل ــى خطة
طــوارئ جديدة (بــرج حمود وكوستا
ب ــراف ــا) بــال ـغــة ال ـس ــوء ،وال ت ــراع ــي أي
مــن املعايير الفنية وال معايير إدارة
حاالت الطوارئ أو الكوارث!
يحكى الـيــوم عــن ال ـعــودة إلــى البحث
في خطة عــام  2010لحكومة الرئيس
الـ ـح ــري ــري ،ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى خـطــة
معامل عــام  2006فــي املـنــاطــق ،وعلى
محرقة (التفكك الحراري) في العاصمة

علينا أن نعيد ربط قيمة المنتجات
والبضائع ،ليس مع العمل البشري
وقوته فقط ،بل مع «عمل
الطبيعة» أيضًا
وضواحيها ،بينما ّ
تدب الفوضى مع
كـثــرة الـسـمــاســرة واملـشــاريــع العتماد
املحارق الصغيرة في أكثر من منطقة!
وإذ ال حــاجــة إلــى البرهنة أن الـعــودة
إل ـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــط الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ت ـت ـصــف
ب ــاالس ـت ــدام ــة ،يـمـكــن ال ـق ــول أي ـض ــا إن
امل ـعــاي ـيــر وال ـح ـجــج امل ـع ـت ـمــدة لتبرير
هــذه الخيارات ،غير كافية إذا لم تكن
من ضمن استراتيجية متكاملة ،تأخذ
ً
باالعتبار مـبــادئ التخفيف أوال .فال

يكفي اليوم أن نقول إن مشكلة املكان
هي املشكلة الرئيسية إليجاد الحلول،
وأن ال أمكنة للمعالجة في العاصمة
وضواحيها ،وال في القسم األكبر من
جبل لبنان ...إلــخ .فهذا املنطق املتبع
منذ عام  2010لم يكن كافيًا لكي نتقدم
بالحلول ،فما الذي تغير اليوم؟!
ثــم أي ــن مـبــدأ وح ــدة املـعــايـيــر املطالب
ب ــه ف ــي ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ،وال ـ ـ ــذي ال
ت ـجــري مـقــاربـتــه ف ــي مـلــف الـنـفــايــات؟
وأين املبررات االستراتيجية واملبدئية
ل ـخ ـيــارات خ ـطــرة ك ـهــذه ت ــدور حولها
الـكـثـيــر مــن عــامــات االسـتـفـهــام التي
تـطــاول أكـثــر مــن جــانــب تقني وبيئي
واقتصادي؟
ان ـطــاقــا م ــن ذلـ ــك ،يـمـكــن ال ـج ــزم بــأنــه
ل ــن تـصـبــح مـعــالـجــة امل ــوض ــوع جــديــة
وت ـت ـصــف ب ـطــابــع االسـ ـت ــدام ــة ،إال إذا
ج ـ ـ ــرى تـ ـن ــاولـ ـه ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال رب ـط ـه ــا
ب ــالـ ـنـ ـظ ــام االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واإلنـ ـت ــاج ــي
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاري والـ ـتـ ـس ــويـ ـق ــي امل ـس ـي ـطــر
واملـ ـنـ ـت ــج ل ـك ــل ه ـ ــذا ال ـح ـج ــم ال ـض ـخــم
م ــن ال ـن ـف ــاي ــات .وه ـ ــذا يـتـطـلــب إعـ ــادة
تقويمنا لقيمة املنتجات والبضائع
التي تتحول إلى نفايات بعد إنتاجها
وتـســويـقـهــا واس ـت ـهــاك ـهــا .ف ـمــع هــذه
األزم ـ ــات املـتـتــالـيــة واملـسـتـعـصـيــة في
إدارة الـنـفــايــات ،يـفـتــرض الـبـحــث في
الـ ـج ــذور .عـلـيـنــا أن نـعـيــد رب ــط قيمة
املنتجات والبضائع ،ليس مع العمل
ال ـب ـش ــري وق ــوت ــه ف ـق ــط ،ب ــل م ــع «عـمــل
الطبيعة» أيـضــا .بعد أزمــة النفايات،
لــم تـعــد قـيـمــة الـبـضــائــع تـتـحــدد فقط
بـمـقــدار الـعـمــل الـبـشــري وزم ــن العمل

الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري لـ ــإن ـ ـتـ ــاج (ال ـ ـب ـ ـضـ ــائـ ــع).
ولـ ــم ي ـع ــد ك ــاف ـي ــا ال ـت ــرك ـي ــز ف ـق ــط عـلــى
الـ ــذات الـعــامـلــة واس ـت ـب ـعــاد املــوضــوع
(الطبيعة ومــواردهــا) .وكــأن الطبيعة
م ــورد ال يـنـضــب وال قـيـمــة ل ـهــا .فكما
ّ
يـجــب أن نـســلــم بــأن هـنــاك قيمة لقوة
الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ول ـ ـقـ ــوة الـ ـعـ ـم ــل ال ـب ـش ــري
َ
فــي إن ـتــاج الـبـضــاعــة ،يـجــب أن نسلم
أيـضــا ب ــأن هـنــاك ق ــوة لعمل الطبيعة
أي ـ ـض ـ ــا .ويـ ـصـ ـب ــح ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال عـ ـن ــدئ ــذ،
ك ـيــف ن ـح ــدد زمـ ــن ال ـع ـمــل الـ ـض ــروري
إي ـكــولــوج ـيــا ل ـل ـم ـن ـت ـجــات؟ أي الــزمــن
الالزم لتكوين املادة الخام الداخلة في
جسد البضاعة (الــزمــن الجيولوجي
وال ـ ـح ـ ـيـ ــوي) ،والـ ــزمـ ــن ال ـ ـ ــازم ل ـع ــودة
املـ ـ ــادة الـ ـخ ــام امل ـص ـن ـعــة إلـ ــى حــالـتـهــا
األصلية بفعل العوامل اإليكولوجية
(زم ــن الـتــدويــر أو التحلل أو الـتـلــف).
وانطالقًا من تحديد الزمن الضروري
إي ـك ــول ــوج ـي ــا ،ي ـم ـكــن اح ـت ـس ــاب قـيـمــة
البضائع .وهذا يتطلب تغييرًا جذريًا
فــي كــافــة املـفــاهـيــم املـتـصـلــة بالقيمة،
أي ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي ال ـق ـي ـم ــة ال ـت ـبــادل ـيــة
وعمليات العرض والطلب وتحليالت
الكلفة واملنفعة وتـقــديــرات الضرائب
واملؤشرات االقتصادية ...إلخ.
لحل مشكلة النفايات إذًا ،يجب تغيير
ب ـن ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـت ـق ـل ـي ــدي وأغ ـل ــب
الـ ـنـ ـظ ــري ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة امل ـن ـت ـصــرة
وامل ـس ـي ـط ــرة ال ـت ــي ل ــم ت ــدخ ــل املـ ـ ــوارد
الطبيعية وندرتها وإمكانية نضوبها
أو تلفها أو تلويثها في حساباتها...
وذلك قبل أن تبنى خيارات مثل حرق
املشكلة أو طمرها .وللحديث صلة.

سجال المحارق :أين نذهب بالرماد؟
زياد أبي شاكر *
يحتدم النقاش مــؤخـرًا حــول اعتماد
امل ـح ــارق كـحــل ألزمـ ــة ال ـن ـفــايــات الـتــي
اسـ ـتـ ـفـ ـحـ ـل ــت فـ ـ ــي  17تـ ـ ـم ـ ــوز .2015
ه ــذا ال ـن ـقــاش يـفـتـقــر إل ــى الـكـثـيــر من
املعطيات العلمية التي لم يوضحها
أح ـ ــد ب ـش ـك ــل م ـب ـســط وواض ـ ـ ـ ــح؛ ه ــذه
املعطيات ال بد من عرضها.
لـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــدأ بـ ـ ــامل ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن امل ـ ـحـ ــرقـ ــة
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة وبـ ـ ــن امل ـ ـح ـ ــارق ال ـت ــي
تـعـتـمــد تـقـنـيــة الـتـفـكــك الـ ـح ــراري ،في
األولـ ــى يـتــم ح ــرق الـنـفــايــات مـبــاشــرة
في غرفة نار ،بينما في الثانية تكون
غرفة النار عبارة عن غرفتني واحــدة
ضـمــن األخـ ــرى يـتــم إدخـ ــال الـنـفــايــات
إل ــى ال ـغــرفــة الــداخ ـل ـيــة وي ـت ــم إش ـعــال
الـنــار فــي الغرفة الخارجية (هــذا هو
املـ ـب ــدأ الـ ـ ُع ــام ،ق ــد تـخـتـلــف الـتـقـنـيــات
بحسب املصمم) فتعلو الـحــرارة جدًا
في الغرفة الداخلية وبفعلها «تتفكك»
املـ ـ ــواد املـ ــوجـ ــودة وت ـت ـح ــول إلـ ــى غــاز
يمكن االستفادة من شق منه إلشعال
الـ ـن ــار ف ــي ال ـغ ــرف ــة ال ـخ ــارج ـي ــة .ولـكــن
قـسـمــا ال ب ــأس ب ــه يـتـطــايــر م ــن خــال
داخــون يجب أن يكون مجهزًا بفيلتر
متطور لضبط أكبر كمية ممكنة من
االنـبـعــاثــات الـغــازيــة ال ـضــارة .وهناك
م ــا ال ي ـق ــل ع ــن  30ب ــامل ـئ ــة م ــن املـ ــواد
«املفككة» التي تبقى فــي أسفل غرفة
التفكك كــرمــاد .هــذا الــرمــاد ســام جدًا
ويجب التعامل معه على أنه نفايات
خطرة (عودة إلى هذه النقطة الحقًا).
إن تقنية التفكك الـحــراري هي عالية
الكلفة مــن حيث كلفة املصنع وكلفة
التشغيل ،أي لن تكون كلفة حرق طن
النفايات بتقنية التفكك الحراري أقل
مــن مئة دوالر أميركي للطن الــواحــد

أضف إليه كلفة إدارة الرماد والفالتر
التي يجب تغييرها كل ثالثة إلى ستة
أش ـهــر حـســب نــوعـيــة ال ـن ـفــايــات الـتــي
يتم تفكيكها .م ــاذا يفعل مــن سبقنا
بتقنيات الحرق والتفكك؟ في ميونخ
ً
م ـثــا ،ي ـفــرض ال ـقــانــون عـلــى القيمني
على املـحــرقــة تعبئة الــرمــاد والفالتر
التي يتم تغييرها في مستوعبات من
الباطون ُيحكم إقفالها ويتم إنزالها
إلـ ــى م ـنــاجــم امل ـل ــح ح ــوال ــى  700متر
تحت األرض ليتم حفظها هناك بعيدًا
عــن ال ـنــاس .الــافــت أن القيمني هناك
يقولون إنه ال يجوز مزج هذا الرماد
مــع األسـفـلــت لــاسـتـعـمــال فــي تعبيد
الطرقات أو مع األسمنت لالستعمال
ّ
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــاء« ،إل إذا أردنـ ـ ـ ــا ت ـمــديــد
الـسـمــوم عـلــى أكـبــر مـســاحــة ممكنة».
كــذلــك ،فــي هــولـنــدا ،حـيــث ُيـمـنــع حفر
املـنــاجــم ،يـقــوم املـســؤولــون فــي مدينة
ّ
 ALKMAARبالتخلص مــن الــرمــاد
وال ـف ــات ــر امل ـن ـت ـه ـيــة ال ـصــاح ـيــة عبر
تـعـبـئـتـهــا ف ــي م ـس ـتــوع ـبــات مـحـمـكــة
اإلقـ ـ ـف ـ ــال وي ـ ـتـ ــم ش ـح ـن ـه ــا ب ــال ـق ـط ــار
ُ
لتدفن في مناجم أملانيا مقابل رسم
ُي ــدف ــع لـ ــأملـ ــان! االن ـ ـطـ ــاق م ــن هــذيــن
ال ـن ـمــوذجــن ُي ـعــد أســاس ـيــا لـلـتـســاؤل
ح ــول آل ـيــة «ت ـصــريــف» ال ــرم ــاد الـســام
والفالتر املنتهية الصالحية ،وما هي
كلفة «إيوائها»؟
وإذا ك ـ ــان م ــوض ــوع إدارة املـ ـح ــارق
الكبيرة الـتــي تتبع التفكك الـحــراري
بـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــد وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ف ـكــم
ب ــاألح ــرى ب ــامل ـح ــارق ال ـص ـغ ـيــرة الـتــي
يخطط لــزرعـهــا فــي أكـبــر ع ــدد ممكن
مـ ــن ال ـ ـقـ ــرى وه ـ ــي م ـ ـحـ ــارق م ـت ـع ــارف
عليها علميًا وتقنيًا بأنها ال تتحلى
بـمـسـتــوى ع ــال م ــن الـفـلـتــرة لـلـغــازات
املنبعثة ...علمًا أنه ال يوجد في لبنان

(هيثم
الموسوي)

وال مـخـتـبــر واحـ ــد قـ ــادر ع ـلــى قـيــاس
مستوى غ ــازات الديوكسني املنبعثة
جـ ــراء ح ــرق بــاسـتـيــك ال ـ ـ  PVCال ــذي
ص ــار م ــوج ــودًا بـك ـثــرة ف ــي نـفــايــاتـنــا.
الـ ـج ــدي ــر ذك ـ ـ ــره أن ال ـك ـل ـف ــة املـ ـب ــدأي ــة
التقديرية لتجهيز املختبر البيئي في
الجامعة األميركية بتقنيات فحص
الديوكسني ال تقل عن مليوني دوالر

لن تكون كلفة حرق طن النفايات
أقل من مئة دوالر للطن الواحد
أم ـي ــرك ــي .وب ــال ـت ــال ــي ،إن ــه م ــن الـخـطــر
الداهم اعتماد محارق صغيرة في ظل
عــدم الـقــدرة على قياس انبعاثات قد
تكون مسرطنة.
وبالتالي ،فإن خيار املحارق املطروح
ّ
حاليًا سيحتم كلفة عالية من دون أي
استرجاع للقيمة ،إذ إن الحديث عن
تــولـيــد ال ـطــاقــة م ــن ن ـفــايــات كـنـفــايــات

لبنان (فيها ما ال يقل عن  %65مواد
عـضــويــة غنية ج ـدًا بــاملـيــاه) هــو غير
مدروس .ومن يدعو له ،يجب أن يعي
أن كــل مـحــارق أوروب ــا وأمـيــركــا تلجأ
إلى فصل املــواد العضوية عن مجمل
الـنـفــايــات ،ذلــك أن هــذه امل ــواد بحاجة
إلـ ــى ط ــاق ــة ل ـت ـح ـتــرق ولـ ــن ت ـع ـطــي أي
قيمة حــراريــة لعملية الـحــرق .وخيار
الـفـصــل ه ــذا هــو بــامل ـبــدأ خ ـيــار بيئي
واق ـت ـصــادي ب ــدأت كـبــرى م ــدن العالم
بــاع ـت ـمــاده ،وه ــو م ـبــدأ ال ـفــرز وإع ــادة
التصنيع .وقد وضعت مدن متل سان
فرنسيسكو (وهي مدينة أكبر بقليل
من مدينة بيروت) هدف الوصول إلى
مبدأ صفر نفايات بحلول عام .2020
وم ـ ــا ال ي ـع ــرف ــه كـ ـثـ ـي ــرون أن ال ـب ـن ـيــة
الصناعية التحتية موجودة اآلن في
لـبـنــان .هــذه البنية تعمل منذ سنني
على «تحويل» أكبر كمية ممكنة من
ُ
النفايات املفروزة إلى مواد تستخدم
ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال املـ ـحـ ـل ــي كـ ــالـ ــورق
ً
وال ـكــرتــون ،فـضــا عــن مــا ُي ـصـ ّـدر إلــى

ال ـ ـخـ ــارج ،وهـ ــي األلـ ـي ــاف امل ــؤل ـف ــة من
تـحــويــل م ــادة الـ ـ ــ PETاملـسـتـعـمـلــة في
عبوات املياه والكوال.
كذلك ،هناك مئات املصانع الصغيرة
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول أنـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــا أخ ـ ـ ـ ـ ــرى م ــن
ال ـب ــاس ـت ـي ــك إل ـ ــى أق ـ ـفـ ــاص لـلـخـضــار
تستعمل فــي ال ـت ـبــادل ال ــزراع ــي وفــي
ت ـصــديــر امل ـن ـت ــوج ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة إلــى
ال ـخ ــارج .مــن ه ـنــا ،يـجــب عـلــى صناع
القرار العمل على تكبير وتفعيل هذه
الـصـنــاعــات ،فيتم خلق وظــائــف أكثر
وزيــادة اإلنتاج املحلي جــراء العملية
الـصـنــاعـيــة لـتـحــويــل ه ــذه املـ ــواد بــدل
حرقها.
وأيضًا ما ال يعرفه كثيرون أن مصرف
لبنان وضع تعميمًا بتمويل املشاريع
ذات ال ـ ـطـ ــابـ ــع الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي «»GREEN
بقروض طويلة األمد بفوائد متدنية
جدًا وكل مشاريع لها عالقة بموضوع
معالجة أو إعادة تدوير النفايات هي
قــابـلــة للتمويل ضـمــن ه ــذا التعميم.
ً
مـثــا خسر لبنان مــؤخـرًا آخــر معمل
لـصـنــاعــة ال ــزج ــاج  SOLIVERوك ــان
هـ ــذا امل ـص ـنــع ي ـلـ ّـبــي ح ــاج ــة  %40من
الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة اللبنانية التي
ستضطر اآلن إلــى استيراد عبواتها
ال ــزج ــاج ـي ــة ،وك ـ ــان ف ــي ال ــوق ــت نفسه
يستوعب كل الزجاج الشفاف املفروز
من النفايات ويعيد تصنيعه ويحقق
وف ــر  %30مــن الـطــاقــة املستهلكة في
تصنيع زجاج جديد .إن لبنان اليوم
بـحــاجــة إل ــى ثــاثــة مـصــانــع لتصنيع
ال ـ ــزج ـ ــاج ل ـت ـك ـف ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـغ ــذائ ــي
املحلي وه ــذه املـصــانــع كلها يمكنها
االستفادة من تعميم مصرف لبنان.
* مـهـنــدس بـيـئــي متخصص فــي تقنيات
معالجة النفايات الصلبة

