الرد بصحيح أو خطأ
على اإلدعاءات المأخوذة من اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعية.

 .1وصول  2500طن من املوا البالستيكية واملطاط واإلطارات املستعملة على منت باخرة إىل

اجلرف األصفر لنقلها إىل الدار البيضاء وسطات ،بغية حرقها يف مصانع االمسنت .صحيح

مت بالفعل وصول  2500طن من الوقو البديل ( )RDFاملستخلصة من مراكز فرز
النفايات املنزلية عرب الباخرة إىل ميناء اجلرف األصفر ،ويتعلق األمر بالوقو البديل  RDFاملكون
أساسا من الورق والكرتون واألنسةة واخلشب واملطاط ،اآليت من منطقة بيسكارا اإليطالية (اليت تبعد
ب 250كيلومرتا عن نابويل واملتواجدة على البحر األ رياتيكي) واملعدة من قبل شركة متخصصة يف
هذا اجملال ،وقد مت جلب هذه األنواع من الوقو البديلة ليتم استخدامها على أساس جترييب يف مصنع
مغريب لإلمسنت  ،خاصة وأن صناعة اإلمسنت يف املغرب تستعد ملرافقة إضفاء الطابع املهين على نظام
معاجلة النفايات املنزلية والصناعية العا ية ،وتكيف املواقع الصناعية مع مرافقها الستخدام هذه األنواع
اجلديدة من الوقو .

 .2ليس لدينا معلومات قيقة عن طبيعة النفايات اإليطالية املستور ة وال على املخاطر احملتملة

املرتبطة بعملية حرقها .خطأ
يف املغرب كما هو احلال يف أوروبا ،استريا الوقو البديل حتكمه أيضا اتفاقية بازل ،اليت تنظم
حركة عبور احلدو للنفايات ،هذه االتفاقية تلزم املوافقة املسبقة للسلطات البيئية للبلدان املستور ة
واملصدرة على أساس إثبات سةالت ﺍإلخطاﺭﺍﺕ ،حيث يتم تنفيذ تدابري إلزامية إضافية مببا رة من
الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة وكذلك اجلمعية املهنية لشركات اإلمسنت ،كةزء من اتفاق مت توقيعه بني
الطرفني ،وهكذا ،فكل حركة للوقو البديل ختضع ملراقبة للةو ة ،وذلك عرب عدة مراحل:
 أثناء إعدا ملف ﺍإلخطاﺭﺍﺕ، -قبل حتميل الوقو البديل من ميناء املنشأ،

 أثناء عمليات التحميل، عند وصول الوقو البديل للميناء املغريب، عند وصول الوقو البديل ملصنع اإلمسنت، يف بداية عملية التثمني،ومبةر انتهاء مطابقة املراقبة املذكورة أعاله ،يتم بدء التثمني حبضور املراقبني واملفتشني لكل من وزارة
البيئة وخمتربات ( LPEEاملخترب العمومي للتةارب والدراسات) ،و ( LNEاملخترب الوطين
للبيئة) ،للتأكد من أن التثمني ال يولد الضرر البيئي.
وعلى هذا النحو ،فإن مكونات الوقو البديل الوار ة تتم معرفتها والسيطرة عليها ،كما أن كل
التحليالت والبيانات التقنية هلذا املنتج تظهر على ملف اإلخطار.

 .3تعترب هذه النفايات خطرية وسامة ،الشيء الذي يتسبب يف خسائر بشرية وأضرار بيئية تؤ ي إىل

ظهور العديد من األمراض اخلطرية واملزمنة ،وكذلك ظهور العيوب اخللقية وإىل اإلعاقة الدائمة .خطأ

يتم إنتاج وتصنيف الوقو البديل يف أوروبا ،حيث يتم إعدا الوقو البديل حصريا وابتداء من
النفايات العا ية (غري اخلطرية) و جيوب حبرية بني ول االحتا األورويب ويتم استخدامه عا ة يف أفران
اإلمسنت أو احملارق أو يف حمطات توليد الطاقة احلرارية أو يف مصانع الصلب ،ففي كل سنة تستهلك
أوروبا ما يناهز  20مليون طن من الوقو البديل ،من بينها  5مليون ختضع للتبا ل التةاري بني
الدول األوروبية.
وعموما فإن عملية تثمني الوقو البديل اخل مصانع اإلمسنت ال تولد النفايات ( التخلص
ون بقايا) ،ويتم رصد انبعاثات املداخن بشكل مستمر وكذا عمليات املراقبة اخلارجية من قبل
املختربات املعتمدة ( مثل  LPEEو  ) LNEكما أنه يتم احرتام املعايري األوروبية يف جمال
اإلطالقات البيئية خاصة تلك اليت تؤثر على الصحة ،مثال ذلك  :املعا ن الثقيلة وكذا الديوكسني و
الفوران.

 .4إن هذه العملية تقوم بتلويث البيئة وتتزامن مع انطالق محلة صفر أكياس بالستيكية يف حني أن

املغرب يستضيف مؤمتر األمم املتحدة حول املناخ (كوب  .)22خطأ
مثل الطاقات املتةد ة األخرى (الطاقة الشمسية والطاقة الرحيية ،والغاز احليوي) يعترب الوقو
البديل طاقة خضراء حتل حمل بعض أنواع الوقو األحفوري (الفحم والفيول وكوك البرتول ،)...
فعملية تثمينه اخل أفران اإلمسنت تساهم يف احلد من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري.
مث إن هذه العملية تتمشى متاما مع أهداف مؤمتر األمم املتحدة حول املناخ (كوب  .)22واليت
تندرج ضمن استمرارية نتائج وتوصيات مؤمتر ( كوب  ،) 21حيث تسعى احلكومة املغربية من
خالله  -عرب وزارة البيئة  -عن عزمها على تنظيم وإضفاء الطابع املهين على نظامها ملعاجلة
النفايات ،فبلدنا اليوم يقوم بتنفيذ اسرتاتيةيته املعلنة ،واملتمثلة يف إطالق تنظيم فرز النفايات
واستعدا مجيع املتدخلني على تطبيقها.
ولقد ثبت علميا بأن التثمني الطاقي للنفايات ميكن من تدمري هذه املوا واجلزيئات بصفة
هنائية ون أي تأثري يذكر على اإلنبعاثات أو البقايا يف هناية املطاف .انظر املراجع التالية:
Www.cembureau.be Www.coprocem.org
أما عن املبا ئ التوجيهية التفاقية بازل املتعلقة بتثمني النفايات ،فتندرج ضمن اإلسرتاتيةية املغربية
للحد من الغازات املسببة لالحتباس احلراري ،وتشهد على ذلك راسة ناما  NAMAاملنةزة من
قبل وزارة الرتبية وبدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والذي أظهر أن تثمني النفايات املنزلية لعد
قليل من املدن املغربية (الرباط ،مراكش ،فاس ،طنةة ،الدار البيضاء) سوف ميكن من خفض
انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري بنسبة  ٪54يف أفق عام .2030

 .5لقد أصبحنا مزبلة ألوروبا  ،بعبارة أخرى أصبح املغرب مطرحا للبلدان "املتحضرة" .خطأ
يف هذه احلالة ،هل ميكن اعتبار أملانيا وهولندا والسويد مطارح لنفايات اململكة املتحدة؟
بني يناير وفرباير  2016قامت هذه الدول باستريا النفايات من اململكة املتحدة (املصدر:
)www.letsrecycle.com

120,000طن ألملانيا.
280,000طن هلولندا،
100'000طن للسويد،

 .6كل هذا يضر بسمعة املغرب وصورته :مقربة للنفايات .خطأ
حنن نتحدث هنا عن أنواع الوقو البديلة املعدة من أجل تثمني الطاقة وليس لدفن النفايات.
أنظر األجوبة على النقط  4و .5

 .7جمموعة شركات اإلمسنت جتعل املغرب مطرحا لنفايات اإليطاليني .خطأ
نفس الشيء ،النقاط  4و  5و .6
ال ميكن جملموعة شركات اإلمسنت أن ختاطر بتشويه صورة املغرب ،فلقد كان اإلمسنتيون يف املغرب
أول قطاع صناعي مغريب اخنرط يف هنج استباقي لتثمني البيئة ،حيث قاموا بالفعل باإلستثتمار يف
خمتلف مشاريع التنمية املستدامة من خالل إنشاء أول حمطة خاصة لتوليد الطاقة الرحيية بتطوان،
حيث يقومون بتلبية  ٪40من احتياجاهتم من الكهرباء عرب اإلنتاج من مصا ر الطاقة املتةد ة
لتةنب  375'000طن سنويا لثاين أكسيد الكربون  ،CO2ويتم التثمني والتخلص النهائي ملا
يناهز ل ـ ـ ـ ـ 500000طن  /سنويا من املخلفات املغربية يف أفران شركات اإلمسنت ،باإلضافة إىل
املسامهة يف احلملة الوطنية جلمع األكياس البالستيكية منذ عام  ،2007والدعم االجتماعي لفائدة
الساكنة اجملاورة ملصانع اإلمسنت املغربية.

 .8تتخلص املافيا اإليطالية من نفاياهتا يف املغرب .خطأ
جيب الرتكيز على أن األمر ال يتعلق بالقمامة بل يتعلق بالوقو البديل ،املنتج من عمليات الطرح
اخل مراكز فرز النفايات املنزلية ،فأصل هذه الطلبية ليس هلا أية عالقة باجلدل القائم حاليا حول
نابويل والذي يتم التحدث عنه على الشبكات االجتماعية ( انظر التحقيق املنةز من قبل
 Desk.maحول هذا املوضوع ).

 .9ما يرفضه اإليطاليون لسلطاهتم اخل أراضيهم ،املغرب يوافق عليه من أجلهم اخل أراضيه.

خطأ

يف إيطاليا يستخدم الوقو البديل يف املقام األول ،فقط الفائض هو الذي يتم تصديره وفقا
ملبدأ العرض والطلب اخل االحتا األورويب أو البلدان األخرى.

 .10النفايات ختفي النفايات املشعة الغري مصرح هبا يف أوروبا .خطأ
 .11تعد النفايات املستور ة ضارة بالصحة والبيئة .خطأ
انظر النقطة 1

 .12إن عملية حرق النفايات كوقو يف مصنع لإلمسنت تفرز مسوما .خطأ
إن حرق النفايات ميكن أن يولد انبعاثات الديوكسني والفوران يف رجة حرارة ترتاوح بني
 200و  450رجة مئوية ،بينما فرن اإلمسنت يتةاوز إىل حد كبري هذه الدرجة احلرارية (أكرب من
 1450رجة مئوية)" .املبا ئ التوجيهية بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية"
 PNUEواتفاقية استكهومل تعطي كل التفاصيل الضرورية (الصفحات  28إىل .)34
 .13إننا نقوم مبساعدة إيطاليا للتخلص من نفاياهتا يف حني أننا منتلك النفايات املتعلقة بنا

وبكميات كبرية باملغرب .خطأ

يتم إنتاج الوقو البديل على أساس طرح مراكز الفرز ،علما أن مثل هذه املراكز ال توجد يف
املغرب ،وقد متت برجمة مشاريع جد متقدمة يف كل من الرباط ومراكش وبين مالل على هذا األساس
باقرتاح من اإلمسنتيني يف إطار شراكة بني القطاعني العام واخلاص لإلستثمار يف وحدات إلنتاج

الوقو البديل املستنبط من النفايات احمللية ،حيث مت التوقيع على اتفاقية هبذا اخلصوص مع وزارة
البيئة ووزارة الداخلية يف عام .2015

 .14هذا االستريا معاملة غري مصرح هبا .خطأ
ختضع عملية استريا النفايات غري اخلطرية للنصوص التشريعية التالية :
 قانون  28-00املتعلق بإ ارة النفايات والتخلص منها واملراسيم التنفيذية اتفاقية بازلانظر النقطة 2

 .15حرق النفايات ممنوع قانونيا يف املغرب .خطأ
تنظم عملية احلرق والرتميد املشرتك مبوجب املرسوم رقم  172-12-2من  4مايو 2012
الذي حيد الشروط التقنية املتعلقة بعمليات التخلص وتثمني النفايات عن طريق احلرق ،حيث حيظر
فقط احلرق يف اهلواء الطلق.

 .16هل استريا واستخدام النفايات (الوقو البديل) مفيد للبيئة ولصناعة اإلمسنت .صحيح

-

إن عملية تثمني الوقو البديل لديها العديد من املزايا:
ختفيض الضغط على املوار الطبيعية :وذلك عن طريق استبدال الوقو األحفوري بالوقو
البديل املصنوع من النفايات.
ختفيف األثر البيئي :وذلك عن طريق استخدام النفايات كوقو بدال من طمرها.
خفض فواتري الطاقة (خروج العملة ملا يعا ل  11مليار رهم يف السنة لشراء الوقو
األحفوري )
احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون .CO2

 .17تثمني النفايات عن طريق اإلمسنتيني يقلل من تكاليف الطاقة والتلوث .صحيح
يف أوروبا  ٪70من معدالت االستبدال مت حتقيقها اخل شركات اإلمسنت ،بينما متوسط
معدل االستبدال يف أوروبا يصل إىل  ،٪40أما يف املغرب فهو بالكا يصل إىل  ٪12بعيدا عن
األ اء األورويب ( .أنظر النقطة .) 16

 .18إن قمامتنا ليست متةانسة ،ولكي تكون صاحلة للحرق جيب أن متر عرب إجراءات طويلة

إلعا ة التدوير .صحيح
أنظر النقطة .13

 .19يف املغرب ،هناك عد قليل جدا من وحدات إعا ة التدوير .صحيح
يف الواقع ،وحدات إعا ة تدوير املوا (الزجاج والكرتون والبالستيك واخلر ة  )...موجو ة يف املغرب
منذ سنوات ،ما ينقصها هو وحدات الفرز وإعدا أنواع الوقو البديل.
انظر النقطة .13

