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مجتمع

مجتمع
قضية

على الحافة

«وصلة المنصورية»« :الموضوع بيد البطريرك»
إيلده الغصين
قضية «وصـلــة املـنـصـ ّ
ّ
ـوريــة»
تـحـ ّـولــت
فـ ــي الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن مـ ــن مـطـلــب
ش ـع ـب ــي رافـ ـ ـ ــض السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ت ـمــديــد
ّ
صحية
شبكة التوتر العالي ألسباب
ّ
ّ
سياسية
وبيئية ،إلى مسألة مزايدات
ّ
و«ديـ ـ ـن ـ ــي ـ ــة» وط ــائـ ـفـ ـي ــة وم ـن ــاط ـق ـي ــة.
اص ـ ـطـ ــدام الـ ـق ــوى األمـ ـن ـ ّـي ــة بــال ـس ـكــان
بـ ــوجـ ــود الـ ـن ــائ ــب ال ـك ـت ــائ ـب ــي ال ـي ــاس
حـ ـنـ ـك ــش أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،وض ـع ـت ــه
ّ
املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
ووزيرة الداخلية ريا الحسن في إطار
«تـنـفـيــذ امل ـه ـمــات املــوك ـلــة إل ــى الـقــوى
األم ـن ـيــة ب ـقــرار مــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء».
غير أن االصطدام «الثاني» أمس ،على
الخلفية نفسها ،بوجود كاهن ّ
ّ
رعية
السانت تريز في املنصورية الخوري
ً
داني افرام حامال راية صليب ضخم،
ضاعف من التفاعل االفتراضي «على
أساس طائفي» مع املسألة ،بالرغم من
أن افرام أوضح لـ«األخبار» أن «الناس
ّ
ك ــان ــت ع ــم ت ـص ــل ــي ،وح ـم ــل الـصـلـيــب
لنقول أن ال سالح لدينا غير الصالة».

ّ
تمسكت وزيرة الطاقة
بموقفها في أن «ال ضرر
لوصلة المنصورية على
صحة المواطنين»

ّ
فبعض نــواب املــن ،تداعى «متأخرًا»
للوقوف إلى جانب أهالي املنصورية،
بينما راكم حزب الكتائب من مواقفه
ً
الشعبية فــي دعــم األهــالــي ،أوال عبر
حضور حنكش اليومي ّ ،وثانيًا عبر
الوقفة التضامنية التي نفذها الحزب
أمـ ـ ــس ،م ــع ك ــاه ــن ال ــرعـ ـي ــة ،بـحـضــور
ّ
الجميل.
رئيسه النائب سامي
وقت اتجهت فيه الكاميرات أمس
في
ٍ
إلـ ــى ال ـت ـح ـ ّـرك ال ـش ـع ـبــي  -الـسـيــاســي
ّ
دوري ــة
بــال ـقــرب م ــن الـكـنـيـســة ،قــامــت
م ــن مـ ـف ــرزة اس ـت ـق ـصــاء ج ـبــل ل ـب ـنــان،
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـلـ ــدرك ،ب ــاع ـت ـق ــال امل ــواط ــن
الـسـبـعـيـنــي داوود مـخـيـبــر .عناصر
الـ ـ ّ
ـدوريـ ــة ،بـثـيــابـهــم امل ــدن ـ ّـي ــة ،أقــدمــوا

كنعان «تمايز» عن موقف تياره فأعلن ّ
تقدمه بـ«اقتراح قانون لتمديد الوصلة تحت األرض بكلفة  5ماليين دوالر» (مروان بوحيدر)

على اعتقال مخيبر ،محاولني تكبيل
يــديــه ،وه ــو مــا أظ ـهــره فـيــديــو التقط
م ــن إح ـ ــدى الـ ـش ــرف ــات وان ـت ـش ــر عـلــى
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــيّ .
تحرك
االستقصاء جــاء بــإشــارة مــن املدعي

الـعــام فــي جبل لبنان القاضية غــادة
ع ــون ،وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال بــأمــر إداري
من املدير العام لقوى األمــن الداخلي
اللواء عماد عثمان ،بينما لم يوضح
ّ
املرجعيات األمنية مالبسات
أحد من

االعتقال .فاألخير حصل بعد انتشار
ف ـي ــدي ــو (أول م ــن أمـ ـ ــس) ي ـظ ـهــر فـيــه
م ـخ ـي ـب ــر م ـط ـل ـق ــا صـ ــرخـ ــة اع ـ ـتـ ــراض
عـلــى ف ــرض الـتـمــديــد بــال ـقـ ّـوة ،وآسـفــا
ّ
الحر
النتخاب نــواب التيار الوطني

ف ــي امل ــن وإيـ ـص ــال ال ــرئ ـي ــس مـيـشــال
عــون إلــى ســدة الــرئــاســة ،إذ ق ــال« :يا
ضيعان ما جبناكم!» .علمًا أن مخيبر،
الـخـبـيــر املــالــي ل ــدى املـحــاكــم (شقيق
عـضــو املـجـلــس الــدس ـتــوري القاضي

ً
الضرائب البيئية أكثر عدال… ومطلوبة اآلن!
ص ــاح مـخـيـبــر) ،ك ــان قــد اع ـتــذر بعد
التداول الواسع لصرخته «من كل من
أسأت إليه ،بكالم صدر مني عن فورة
غضب بعد ّ
تعرضنا للضرب».
على املقلب السياسيّ ،
تمسكت وزيرة
الـ ـط ــاق ــة ن ـ ــدى ال ـب ـس ـت ــان ــي بـمــوقـفـهــا
فــي أن «ال ض ــرر لــوصـلــة املـنـصـًـوريــة
عـلــى صـحــة املــواط ـنــن» ،مـعـلـنــة بعد
لقائها البطريرك بـشــارة الــراعــي في
بكركي برفقة وزير الدفاع الياس أبو
صعب ،أنها قدمت عدة حلول للراعي
و«أن الحل بطمر الخطوط ُدرس وله
ضرر أكبر من التمديد الهوائي» ،وأن
اجتماعًا آخــر سيعقد اليوم ملناقشة
إبراهيم
املــوضــوع .فيما كــان النائب ّ
كنعان يلتقي حتى وقــت متأخر من
ليل أمس ،وفدًا من أهالي املنصورية
برفقة افرامّ ،
توصل خالله املجتمعون
إلـ ـ ـ ـ ــى أن «املـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــوع صـ ـ ـ ـ ــار ب ــإي ــد
ال ـب ـطــريــرك» ،كـمــا أبـلـغــوا «األخ ـب ــار».
كنعان املــدعــو الـيــوم إلــى فـطــور على
مائدة بكركي لبحث املسألة« ،تمايز»
ع ــن مــوقــف ت ـي ــاره ال ـس ـيــاســي فــأعـلــن
تـ ـق ـ ّـدم ــه ب ـ ــ«اق ـ ـتـ ــراح قـ ــانـ ــون ل ـت ـمــديــد
الوصلة تحت األرض بكلفة  5ماليني
دوالر» ،الف ـتــا إل ــى دراسـ ـ ــات أجــريــت
ّ
وبينت أن «الكلفة معقولة نسبة إلى
كلفة االستمالكات» .الــدراســات التي
ّ
يأت أحد على
تحدث عنها كنعان ،لم ِ
ذكرها سابقًا أو تبيانها بني الحلول
ّ
إذ إن ال ـحــل الـطــاغــي ك ــان ب ــ«امل ــؤازرة
األمـنـيــة للتقنيني لتنفيذ الـتـمــديــد»
أو التفاهم مع السكان على استمالك
شققهم.
ال ـت ـب ــاي ــن فـ ــي اآلراء تـ ـج ــاه خ ـط ــورة
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي (220
كيلوفولت) مــن عدمها على السكان
ّ
استمر نقطة
املقيمني بالقرب منها،
تجاذب بني السكان واالختصاصيني
ال ــداع ـم ــن ل ـهــم ورأي وزارة ال ـطــاقــة
ومهندسي مؤسسة الكهرباء الذين
يسعون إلــى فــرض استكمال تمديد
خط بصاليم  -عرمون ّ -
تفرع املكلس،
ً
عند وصـلــة املـنـصــوريــة ،وص ــوال إلى
ّ
التنفيذ الكامل لخطة الكهرباء التي
ق ـ ّـدم ـت ـه ــا ال ـب ـس ـتــانــي وواف ـ ـ ــق عـلـيـهــا
مجلس الوزراء.

حبيب معلوف
فــي ظــل البحث عــن مــوازنــة عــادلــة وعــن مــوارد
لـضـبــط ال ـع ـجــز ،يـنـبـغــي أن ت ـك ــون «الـضــريـبــة
ال ـب ـي ـئ ـي ــة» جـ ـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ م ـ ــن االج ـ ـ ـ ـ ــراءات
التصحيحية واالصالحية التي يجري بحثها.
كما ينبغي على وزارة البيئة ،بدل اضاعة الوقت
في عقد مؤتمرات مع الجهات الدولية املقرضة
وال ـب ـح ــث ع ــن ت ـمــويــل خ ــارج ــي م ــن «س ـي ــدر»
وغيره وزيادة الديون… التفكير في سياسات
ً
ضرائبية جديدة أكثر عدال وتوفيرًا على البيئة
واللبنانيني.
للضريبة معان ووظــائــف ايجابية جـدًا ،للدولة
واملـجـتـمــع واالق ـت ـص ــاد وال ـب ـي ـئــة .فـهــي املــدخــل
الرئيسي لبناء الدولة (الراعية للمجتمع ولديمومة
امل ــوارد) ومصدر قوتها واستقالليتها .وهي،
أي ـض ــا ،م ـصــدر أسـ ــاس لـبـنــاء املــواط ـن ـيــة (ب ــدل
الزبائنية) .لذلك ،ال يفترض أن تبقى وظيفتها
او اهدافها هــي نفسها ،كــاعــادة تــوزيــع الثروة
وتحقيق التنمية والعدالة االجتماعية ،بل يجب
أن تتطور لتطال تغيير التوجهات في املجتمع
م ــع ت ـطــور ال ـح ــاج ــات وح ـفــظ املـ ـ ــوارد وح ـقــوق
األجيال املقبلة.
وه ــذا ال يـتــرجــم إال بــإضــافــة األهـ ــداف البيئية
على األهداف االجتماعية واالقتصادية واملالية
للضرائب ،بما يؤدي الى تغيير السلوك ،ويوفر
الكثير على الطبيعة وخزينة الدولة واالقتصاد
األسري معًا.
ففليست وظيفة الضريبة البيئية ،بالتأكيد،
تأمني «تمويل معالجة النفايات» او ما يسمى
«اسـتــرداد كلفة املعالجة» ،كما يبحث اآلن .بل
ما هو اسمى ،مثل تحقيق العدالة األشمل ،اي
العدالة االجتماعية واالقـتـصــاديــة والسياسية
والبيئية في آن.
كما ال يفترض البحث فــي أي نظام ضرائبي
مــن دون نـقــاش سـيــاســات ال ــدول ــة .فالضريبة

جــزء من هــذه السياسات في القطاعات كافة،
وي ـج ــب ان ت ــوض ــع ض ـمــن إطـ ــار اسـتــراتـيـجــي
شامل للتنمية املستدامة ،وتحت سقف حماية
امل ــوارد وديمومتها .وللضرائب وظــائــف عــدة،
إال أن م ــن ب ــن أه ــم أهــداف ـهــا تـغـيـيــر م ـســارات
وتـصـحـيــح ات ـجــاهــات خــاطـئــة ف ــي االق ـت ـصــاد،
وتحفيز ممارسات وعادات حميدة ،او محاسبة
اتجاهات مضر ،التثقيف للحماية من مخاطر
واضحة او محتملة.
فــالـضــريـبــة عـلــى األمـ ــاك الـبـحــريــة والـنـهــريــة
ً
الـ ـع ــام ــة ،مـ ـث ــا ،ي ـج ــب أن ت ـك ــون ع ـق ــاب ــا عـلــى
املـخــالـفــات ال لـتــأمــن مــداخـيــل للخزينة فقط.
وال ـض ــري ـب ــة ع ـلــى ال ــوق ــود يـنـبـغــي أن تـفــرض
ل ـت ـخ ـف ـيــف االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ،ال أن تـ ـك ــون م ـجــرد
«تشبيح» فــي غـيــاب أي سياسة للنقل العام
وأي خطة العادة القطارات الى سككها (وهذا،
باملناسبة ،مطلب افضل من اعتبار الدفع لعمال
مصلحة الـسـكــك الـحــديــد ه ــدرًا يـجــب وقـفــه).
وهـكــذا .الضريبة التي كــان يفترض التفكير
فيها بعد بدء تطبيق قانون منع التدخني في
األماكن العامة (الذي لم يطبق) ،هي مضاعفة
الــرســوم على كــل أن ــواع التبغ وإيـجــاد اآللـيــات
الالزمة ملنع التهريبّ ،
للحد من زراعة الدخان
على حساب املساحات الخضراء التي يفترض
ً
ان تخصص للمحاصيل الغذائية أوال .األمر
نـفـســه يـنـطـبــق عـلــى رف ــع ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
ع ـل ــى م ــال ـك ــي أكـ ـث ــر مـ ــن س ـ ـي ـ ــارة ،ك ـضــري ـبــة
ت ـصــاعــديــة ،لـتـشـجـيــع اس ـت ـخــدام الـنـقــل الـعــام
وعــدم استسهال اقتناء االســرة الواحدة أكثر
مــن سـيــارتــن ح ـدًا أق ـصــى ،نــاهـيــك عــن زيــادة
ال ــرس ــوم عـلــى ال ـس ـيــارات ذات الــدفــع الــربــاعــي
واملحركات الكبيرة التي تتسبب باالنبعاثات
املضرة بالبيئة والصحة العامة .وللمساهمة
ف ــي ح ــل قـضــايــا اإليـ ـج ــارات ،يـفـتــرض وضــع
ضريبة على الشقق الفارغة لتشجيع أصحاب
الشقق على بيعها او تأجيرها وخفض بدالت

تقرير

«حركة تصحيحية» في «المستقبل» في إقليم الخروب!
ّ
محمد الجنون
ف ــي االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــابـ ّـيــة ف ــي عــام
َ ،2018
زار رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة سعد
ال ـح ــري ــري مـنـطـقــة إق ـل ـيــم ال ـخ ــروب،
وتـحــديـدًا بـلــدة بــرجــا ،الستنهاض
ّ
الشعبية لتيار «املستقبل»،
القاعدة
بعد تــراجـ ٍـع ملموس طــاول شعبية
الـتـيــار ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة .حينها،

منسق «المستقبل» :قيادة
التيار في المنطقة تجاوبت مع
مطالب المجموعة
كانت خطوة الحريري في مكانها،
ّ
مــن منظور تـيــاره .ورغ ــم أن الهدف
ّ ّ
كــان انتخابيًا ،إل أن أبـعــاده راحــت
باتجاهني :األول ،إعــادة اإلقليم إلى
حـضــن ال ـت ـيــار األزرق بـشـكــل أق ــوى
ب ـع ــد الـ ـت ــراج ــع .والـ ـث ــان ــي ،إي ـص ــال
ّ
التقدمي االشتراكي
رسالة للحزب
ّ
ٌ
مفادها أن التيار مــوجــود معه في

اإلقليم في كل القرارات.
الـتــراجــع ال ــذي شـهــده الـتـ ًيــار ،فرض
ق ـب ــل  3سـ ـن ــوات مـ ـح ــاول ــة ل ــ«ح ــرك ــة
ت ـص ـح ـي ـح ـيــة» ف ــي ص ـف ــوف ــه ،لـكـنـهــا
لــم تستمر ب ـقـ ّـوة نـظـرًا لـعــدم وجــود
داعمني كثر لها ضمن التيار نفسه.
ّ
وأخـ ـيـ ـرًا ،فـ ــإن «ح ــال ــة تـصـحـيـحـيــة»
ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ــالـ ـ ـب ـ ــروز ،إلع ـ ـ ــادة
تفعيل دور التيار في اإلقليم وبرجا
َ
ت ـحــدي ـدًا ،الـتــي تـعـتـبـ ُـر عــريــن التيار
األزرق في محيطها .الحالة الجديدة
ه ــذه تـخـتـلــف تـمــامــا ع ــن سابقتها،
إذ إن ـهــا بــاتــت مـنـظـمــة بـشـكــل أكـبــر
وت ـض ــم عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن املـنـتـسـبــن
ـدد كبير
إل ــى ال ـت ـي ــار ،إل ــى جــانــب عـ ـ ٍ
م ــن وج ــوه ق ـيـ ُـاديــة بـ ــارزة ف ــي بــرجــا
واإلق ـل ـي ــم .ي ـق ــول نــاش ـطــون ف ــي هــذه
ّ
الحركة إن «أبرز أهدافها هو تعديل
مسار املستقبل فــي بــرجــا ،والسعي
أي ـضــا إل ــى وض ــع ح ـ ّـد لـنـفــوذ بعض
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم ض ــرب ــوا
م ـس ـيــرة ال ـت ـي ــار ب ـس ـبــب ال ـك ـث ـيــر من
املمارسات املغلوطة».
ّ
وح ــال ـي ــا ،فـ ــإن ب ــرج ــا ت ـش ـهـ ُـد غـلـيــانــا

ّ
سياسيًا على مستويات ّ
عدة .غير أن
ما برز أخيرًا وبوضوح ،لجوء أحد
هــؤالء املسؤولني من الذين ارتبطت
أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ب ـم ـل ــف ش ـب ـه ــات ف ـس ــاد

ّ
الجية ،إلى تصوير «الحركة»
بلدية
على أنها «صانعة للفنت».
ي ـقــول أح ــد وجـ ــوه ال ـت ـيــار ال ـب ــارزة
فــي بــرجــا ل ــ«األخ ـبــار»« :لـقــد سعى

املـ ـ ـس ـ ــؤول ه ـ ــذا إل ـ ــى االرت ـ ـم ـ ــاء فــي
أحضان أحد املتعهدين في املنطقة،
ِ
واستغالل جماعة األخير لتشويه
صورة الحركة التصحيحية ألنها

ّ
الحجار لـ«األخبار» :أمر الحركة التصحيحية داخل التيار ليس دقيقًا ومحض اختالق (هيثم الموسوي)
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ّ
ت ـطــاولــه» .وأش ــار إل ــى أن «السعي
هـ ــذا ي ـســاهــم ب ـش ـكــل أو ب ــآخ ــر في
ـرب الـعــاقــة بــن تـيــار املستقبل
ضـ ِ
وال ـحــزب الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي ،إن
ـط
ل ــم ت ـت ـحـ ّـرك ق ـي ـ ّـادة األخ ـي ــر لـضـبـ ِ
مــن هــم فــي صفه فــي بــرجــا ،البلدة
التي تؤثر بالتوازنات السياسية
ّ
فــي اإلقـلـيــم» ،موضحًا أن «الــرهــان
مستمر على تـحـ ّـرك الرئيس سعد
الحريري واألمــن العام للمستقبل
ّ
لتدارك األزمة ،إذ إن مصلحة التيار
في اإلقليم وبرجا تكون من خالل
النهوض به ،ال من خالل إدارته من
أشخاص مرتبطني بجهات ال
قبل
ٍ
تـخــدم الـتـيــار ،ال مــن قــريــب وال من
بعيد»ّ ،
ملمحًا إلى الوزير والنائب
ُ ّ
ّ
السابق عالء الدين ترو الذي يتهم
أح ــد أشـقــائــه بـمــواجـهــة املجموعة
«التصحيحية».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـق ــول ال ـن ــائ ــب محمد
ّ
ّ
الحجار لـ«األخبار» إن «أمر الحركة
الـتـصـحـيـحـيــة داخـ ــل ال ـت ـيــار ليس
دقيقًا ومحض اخـتــاق» .وأضــاف:
«يمكن أن يكون لدى البعض داخل

الـ ـتـ ـي ــار م ــاحـ ـظ ــاتـ ـه ــم ،وه ـ ـ ــذا أم ــر
طـبـيـعــي ي ـح ـصــل ف ــي ك ــل األح ـ ــزاب
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وه ـ ـ ـ ــذه امل ــاحـ ـظ ــات
ت ـح ـصــل ض ـمــن األط ـ ــر الـتـنـظـيـمـيــة
وي َ
ُ
بحث بها ضمن التيار وحــده».
من جهته ،يقول املنسق العام لتيار
املستقبل في جبل لبنان الجنوبي
ّ
ول ـ ـيـ ــد س ـ ــرح ـ ــال إن «ال ـت ـص ـح ـي ــح
وت ـعــديــل م ـســار ال ـت ـيــار فــي اإلقـلـيــم
ٌ
أمر مطلوب للنهوض به وال يمكن
ّ
ّ
أن نـكــون ض ــده أب ـ ـدًا» ،مــوضـحــا أن
«مــا يحصل مرتبط أيضًا بتعديل
ف ــي األط ـ ــر الـتـنـظـيـمـيــة ل ـل ـت ـيــار في
املنطقة» .أض ــاف« :تجاوبت قيادة
الـ ـتـ ـي ــار فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة مـ ــع م ـطــالــب
امل ـج ـمــوعــة ال ـت ــي ت ـت ـح ـ ّـرك لـنــاحـيــة
عدد من األشخاص املؤسسني
دمج ٍ
للتيار ضمن الهيكلية التنظيمية،
وال ـهــدف هــو الــدفــع بــاتـجــاه العمل
ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـ ــع إب ـ ـ ـعـ ـ ــاده ع ـ ــن كــل
امل ـصــالــح الـشـخـصـيــة وال ـخــافــات،
واأله ـ ـ ـ ــم ت ـج ـن ـي ـبــه ال ـ ـتـ ــدخـ ــات مــن
اآلخــريــن الذين يهدفون إلــى ضرب
التيار».

وفاة صفير
إشاعة
فـ ـ ــي غ ـ ــرف ـ ــة الـ ـعـ ـن ــاي ــة الـ ـف ــائـ ـق ــة فــي
مستشفى أوتيل ديو ،يستمر الطاقم
الطبي بمعالجة البطريرك نصرالله
صفير .شائعة وفاته أمس انتشرت
بـ ـس ــرع ــة ف ــائـ ـق ــة ،قـ ـب ــل أن يـضـطــر
البطريرك بـشــارة الــراعــي إلــى زيــارة
املستشفى وتأكيد أن صفير ال يزال
على قيد الحياة .بدوره ،الطبيب الياس
ّ
صفير أكــد أن البطريرك يعاني من
التهابات حــادة ،سبق أن أصيب بها
قبل نحو عــام ،حــن جــرت معالجته.
وزار املستشفى عدد من السياسيني
لالطمئنان إلى صحة صفير.

اإليجار املرتفعة ،وحماية جبالنا عبر خفض
الـطـلــب عـلــى الـبـحــص والــرمــل وال ـتــرابــة (وه ــو،
باملناسبة ،إجراء أهم من القروض السكنية).
رفع الضريبة والرسوم على األسلحة النارية
وخرطوش الصيد واملفرقعات النارية ،يمكن
إل ــى إف ــادت ــه امل ــال ـي ــة ،أن ي ـح ــول دون تشجيع
ه ــواي ــات ال ـق ـتــل (امل ـس ـ ّـم ــى بــال ـص ـيــد) وعـ ــادات
ّ
إط ــاق ال ـنــار واألس ـه ــم ال ـنــاريــة ،وي ـخــفــف من
التلوث ومن حرائق الغابات واالحراج.
يمكن أيـضــا رف ــع الـضــريـبــة عـلــى املـشــروبــات
ال ـغــازيــة ال ـتــي تـسـتـغــل م ـصــادر يـنــابـيــع املـيــاه
العذبة وتنافسها فــي السعر ،وتحتوي على
ّ
ملونات ضارة ،وسعرات حرارية زائفة تتسبب
بــالـسـمـنــة وت ـضــر بـصـحــة أوالدنـ ــا وتــزيــد من
حجم الفاتورة الصحية ،وكذلك على كل أنواع
الـسـكــاكــر امل ـس ـتــوردة وأك ـي ــاس ال ـ «تـشـيـبــس»
املضرة وامللوثة بنفاياتها والتي تأخذ مكان
اإلن ـتــاج الــوطـنــي مــن الـفــواكــه واملـجـفـفــات .كما
ي ـف ـتــرض إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ب ــال ــرس ــوم ع ـلــى امل ـيــاه
ّ
تصدر الى الخارج،
املعبأة ،ال سيما تلك التي
وزيـ ـ ـ ــادة الـ ـض ــرائ ــب ع ـل ــى امل ـن ـت ـج ــات وال ـس ـلــع
واألدوات التي تستهلك كثيرًا من املــوارد في
إنتاجها وتتحول الى نفايات خطرة او ضارة
وكلفة معالجتها عالية جدا .واملطلوب ،ايضًا،
رفع الرسوم على اإلعالنات بكافة أشكالها ،ال
سيما تلك اللوحات التي تأخذ مكان األشجار
عـلــى ال ـطــرقــات ،ن ـظــرا ل ــأض ــرار والـتـشــوهــات
التي تلحقها باملنظر العام مع خلقها حاجات
كــاذبــة والـتـشـجـيــع عـلــى اسـتـهــاك سـلــع غير
ضرورية.
ه ــذه ،وغـيــرهــا الكثير ،مــن الـضــرائــب املصنفة
«بيئية» هي األقرب الى العدالة الشاملة .إذ أنها
تؤمن مداخيل مهمة لخزينة الدولة وتساهم في
حماية امل ــوارد الطبيعية وتحفظ حــق األجيال
اآلتية بالتمتع بما هو عام ،من دون خصخصة
او حرمان.

