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اقت�صاد

ال�شباب ...ماذا يريدون؟
} لمياء عاصي
تعتبر ه��م��وم الشباب وتطلعاتهم م��ن أه��� ّم القضايا ال��ت��ي تشغل
ب��ال وتفكير صانعي ال��ق��رار االقتصادي والتنموي في دول العالم
بشكل عام ،وإنْ كانت البلدان المتقدّمة قد ط ّورت أنظمتها التعليمية
واالقتصادية لتالئم احتياجات أول��ئ��ك الشباب وتؤهّلهم ليكونوا
قادرين على مسايرة أح��دث التوجهات العالمية في مجاالت العمل
والتكونولوجيا ،إنّ الدول النامية وخصوصا ً تلك التي تم ّر بمرحلة
التح ّول االقتصادي ،فهي تحتاج إل��ى تطوير المنظومات الخاصة
بالشباب ،حيث تحت ّل مواضيع التعليم وف��رص العمل رأس سلم
األولويات في السياسات التنموية لتلك الدول.
في سورية وقبل عام  2011تاريخ بدء الحرب القذرة عليها ،عانى
الشباب من مشاكل مختلفة ومركبة ،تتصدّر البطالة تلك المشاكل ،كما
أنّ المنظومة التعليمية لم ترتق بما يكفي لضمان جودة المخرجات
التعليمية ومالءمتها لسوق العمل ،إضافة إلى توقف الدولة عن اتباع
سياسات التشغيل االجتماعي ،أما بعد بدء األزمة ،فقد أثبت الشباب
مقدرتهم على لعب دور إيجابي كبير وتقديم الكثير من الخدمات
المهجرة
لمجتمعهم ،بدءا ً من المساهمة في تقديم المساعدات لألسر
ّ
والمتض ّررة ،ورفع معنويات الناس ،والتعبير عن التمسك بالوطن،
وصوالً إلى حمل السالح والدفاع عن بلدهم في وجه اإلرهاب المتعدّد
الوجوه والمصادر .ولكن وبعد مرور أربع سنوات على بدء األزمة
المريرة ،يجد الشباب أنفسهم عالقين بين الشعور بالواجب تجاه
بلدهم ،وبين مشاكلهم االقتصادية التي تفاقمت وتأثرت سلبا ً بسبب
الظروف الراهنة ،وأصبح البحث عن فرصة عمل يشبه البحث عن
ابرة في كومة قش،خصوصا في ظل مستويات المعيشة التي أطاحت
بأحالم الكثيرين بتأسيس حياة أسرية معقولة.
للحديث ع��ن هموم الشباب وم���اذا ي��ري��دون وم��ا ه��ي أولوياتهم،
عقدت الكثير من الندوات الحوارية والبرامج التلفزيونية ،شارك فيها
الكثير من المثقفين والمسؤولين وأعضاء مجلس الشعب وعدد من
الشباب من مختلف القطاعات والفئات العمرية ،وتركز الحديث على
محاور التعليم ،وفرص العمل وحريات التعبير ،وكان السؤال األكثر
حضورا ً هو« :ماذا يريد الشباب؟ هذا السؤال الذي يتك ّرر طرحه في
ك ّل مناسبة تتعلق بمشاكل الشباب ،مع أنه معروف للقاصي والداني،
أنّ مشكلتهم الرئيسية هي التخلص من حالة البطالة ،والقدرة على
تأمين سبل العيش الكريم ،وخصوصا ً أنّ نسبة البطالة وصلت في
عام  2013إلى ما يزيد عن الـ  54في المئة حسب تقرير صادر عن
المركز السوري لبحوث السياسات.
وبقي الغائب األس��اس��ي ع��ن ك�� ّل ال��ح��وارات اإلع�لام��ي��ة ،ه��و حالة
التغيير الحاصلة في سوق العمل عالمياً ،حيث أنّ الوظائف الدائمة
لم تعد متاحة كما كانت من قبل ،ليس في سورية فقط بل في العالم
بشكل عام ،والتوجهات الجديدة في سوق العمل يمكن تلخيصها بما
يلي:
االتجاه األول :عقود العمل الموقتة المحدّدة المهام والقصيرة
األج���ل والمرتبطة بمشاريع معينة أو ب��أع��م��ال معينة خ�لال فترة
زمنية معينة ،أو العمل بشكل ح�� ّر وم��ع أكثر من جهة أو ما يس ّمى
 Freelancerدون التزام بمكان أو توقيت محدّد ،وخير مثال
على ذلك مثالّ ،الصحافيون والكتاب والمبرمجيون والمعماريون
ومصممو الغرافيك وأعمال اإلع�لام والدعاية واإلع�ل�ان ...وغيرها
وغني عن القول ،إنّ تلك الوظائف أو
الكثير من الوظائف األخ��رى،
ّ
العقود الموقتة لها انعكاس سلبي على حياة األفراد ،حيث يعيشون
قلقا ً وشعورا ً بعدم األمان!
االتجاه الثاني :التشغيل الذاتي ،أو ، self-employmentيقوم
من خالله الفرد بخلق فرصة العمل بنفسه ،من خالل تأسيس مشاريع
صغيرة تعتمد على الخلق واالبتكار سواء في ورشة أو محترف أو
مؤسسة فردية صغيرة أو متناهية الصغر ،بالتأكيد ال يمكن الحديث
عن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ،بدون ذكر العوامل التي
تمكن الشباب وتشجعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة:
 - 1تطوير البيئة التشريعية لألنشطة االقتصادية ،والتمييز بين
الشركات الكبيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة أو المتناهية
الصغر ،التي ع��ادة ما تكون هشة ال تقوى على مواجهة متطلبات
إن��ش��اء أو إق��ام��ة ال��ش��رك��ة ،وإي��ج��اد م��راك��ز ل�لاس��ت��ش��ارات والتدريب
ودراسات الجدوى.
 - 2مساعدة المشاريع الصغيرة في الوصول إلى التمويل ،وهو
أكبر تح ٍّد ي��واج��ه تلك المشاريع ،بسبب ع��دم قدرتهم على توفير
الضمانات الالزمة للحصول على القروض.
 - 3المساعدة في التشبيك مع المنتجين والزبائن داخل وخارج
البلد ،لتخطي مشاكل التسويق وبيع المنتجات ،حتى تتمكن المشاريع
من تحقيق ربحية معقولة تمكنها من االستمرار.
السؤال الملح اآلن :هل شبابنا اليوم مؤهّلون لإلقالع بمشاريعهم
الخاصة؟ وهل يمتلكون ما يكفي من القدرات للتأقلم مع هذه االتجاهات
العالمية في سوق العمل؟ التي عادة تحتاج مثل هذه األعمال إلى قدرات
تنافسية عالية ،وتطوير مستم ّر للقدرات والمواهب والخبرات ،حيث
تقول جامعة هارفارد عن نفسها ،بأنها ال تخرج شبابا ً ليعملوا ،بل
ليقوموا بخلق وظائف وفرص عمل لآلخرين.
إنّ العمل وفق طريقة العمل الح ّر أو ما ُيس ّمى الـ ،free lancing
الذي يعني العمل دون ارتباط بزمن معيّن للدوام ومكان العمل ،وهذا
يحتاج إل��ى ذهنية مختلفة وم��ه��ارات كثيرة ،ليست متوفرة بنسب
كبيرة لدى شبابنا ،بسبب المناهج التعليمية التي لم تهت ّم بصياغة
الشخصية ال��ق��ادرة على استنباط المعرفة وتوظيفها ،بل خ ّرجت
شبابا ً يبحثون عن الوظائف طويلة األمد ،بمهام محدّدة وراتب ثابت،
هذا الشكل التقليدي الذي أصبح قليالً في ك ّل أنحاء العالم.
برغم ما قدّمته تكنولوجيا المعلومات من خدمات جليلة للحصول
على المعرفة ،أظهرت بعض االستقصاءات التي أجريت لمعرفة ميول
الشباب واهتماماتهم بعيدا ً عن فرص العمل ،أنّ تعامل الشباب مع
االنترنت وتكنولوجيا االتصاالت يكاد يقتصر على برامج التواصل
االجتماعي وال��م��ح��ادث��ة واألل��ع��اب االلكترونية ،واالك��ت��ف��اء بإطالق
األفكار السريعة والتعبير عنها بشكل مختصر ،ضمن سياق الميل
إل��ى تلقي الثقافة السهلة وال��س��ري��ع��ة ،م��ن خ�لال ق���راءة ومشاركة
ال��م��ن��ش��ورات القصيرة ب��رغ��م أن��ه��ا ال تستطيع إع��ط��اء ف��ك��رة عميقة
أي موضوع ،في حين يت ّم
ومتكاملة مدعومة ببراهين وأمثلة عن ّ
يفسر نجاح بعض المبادرات
إهمال المقاالت واألبحاث الطويلة ،وهذا ّ
الشبابية لتي تعتمد الثقافة السريعة ،وصفحات التواصل االجتماعي
التي تستقطب اهتمام آالف الشباب ،بينما ال تحظى مقاالت ذات قيمة
بحثية ومعرفية عالية بالكثير من اهتمام الشباب ،وبالرغم من أنّ جزءا ً
كبيرا ً من اللوم يتح ّمله النظام التعليمي الذي لم يتط ّور كثيراً ،ولكن ال
ب ّد من اإلشارة إلى الجهود التي يجب أن يبذلها الشباب أنفسهم ،حيث
وفرت لهم وسائل التواصل الحديثة كما ً هائالً من المعلومات ،التي
يمكنها مساعدتهم على بناء ثقافة ومعرفة لخلق أعمال ومشاريع
خاصة بهم ،ولع ّل أه ّم تلك الجهود يجب أن تتركز على الطريق إلى
تغيير الذهنية المعتمدة على النمطية واالستسهال.
اليوم ،أسئلة كثيرة تطرح نفسها ،مثالً :هل يمكن تجاهل حاجة
الشباب للعمل لوقت طويل؟ هل يمكن للمجتمع تح ّمل تبعات عدم
وجود فرص عمل للشباب؟ هل يمكن للدولة أن تستثمر في فرص
عمل مناسبة ،في ظ ّل انخفاض واضح في اإلي��رادات العامة للدولة؟
هل يمكن والحالة ه��ك��ذا ...أن نوقف هجرة الشباب بحثا ً عن لقمة
العيش؟ هل ت ّمت دراسة انعكاس هجرة الشباب على البلد؟
واضح أنّ اإلجابات على تلك األسئلة ستكون بالنفي ،وهنا تظهر
جدية التحديات المتعلقة بمستقبل الشباب وهمومهم ،لذلك ،ال ب ّد
من تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني بما فيها النقابات المهنية
والجمعيات األهلية مع الشباب أنفسهم ،لتجاوز المعوقات التي تواجه
الشباب في مشاريعهم أو خلق فرصهم الخاصة ،س��واء من حيث
تخطي المشاكل الناجمة عن ضعف المستوى التعليمي والمهارات
اإلضافية الالزمة ،أو الحصول على التمويل والتدريب واالستشارات
الالزمة ،خصوصا ً أنّ الدولة لن يكون في مقدورها في األمد المنظور
القيام باالستثمارات الكافية لتأمين وظائف ثابتة وذات جودة معقولة
لتأمين مصادر دخل مستدامة وآمنة للشباب.

رحلة عذاب من الم�صنع �إلى �ضهر الأحمر ...وال من ي�س�أل!
�صراع بين المتعهدين �أم تجاهل من نواب المنطقة؟
مشيرا ً إل��ى أن قنبريس تعهد أمام
الجميع بعملية الترقيع للحفر .وقال:
«نحن في انتظار وفاء قنبريس بوعده
أم��ام الوزير أب��و فاعور والقائمقام
نبيل المصري ورؤس��اء االتحادات
البلدية والبلديات والمخاتير».

البقاع ـ أحمد موسى
وكأنّ أبناء راشيا والبقاع لم يكن
ينقصهم ،إلى جانب مشاكلهم األمنية
واالقتصادية والحياتية ،إال تض ّرر
طريق المصنع ـ راشيا ،ال��ذي بات
مليئا ً بالحفر الكبيرة التي تحولت
إلى خنادق ومطبات.
ويمتد هذا الطريق على مسافة تزيد
عن  22كلم ،وهو طريق يربط بين
أكثر من  15قرية وبلدة هي :راشيا،
ضهر األحمر ،المحيدثة ،كفردنيس،
ال��رف��ي��د ،خ��رب��ة روح���ا ،عين ع��رب،
مذوخا ،البيرة ،ع ّزة ،عيثا ،السلطان
يعقوب الفوقا ،المنارة ،الصويرة،
م��ج��دل ع��ن��ج��ر ،ون��ق��ط��ة المصنع.
وتعبر ه��ذا الطريق آالف المركبات
ي��وم��ي��اً ،ك��ون��ه يشكل راب��ط��ا ً بين
محافظتي الجنوب والبقاع ،وتنتشر
على جانبيه ع��ش��رات المؤسسات
التجارية والصناعية والخدماتية
الكبيرة منها والصغيرة ،فضالً عن
عشرات المدارس التي يرتادها آالف
الطالب من المنطقة والجوار.

هاجر

صراع المتعهدين

لم تكد تمض بضع سنوات على
توسيع وتعبيد الطريق الرئيسي
من قبل «مؤسسة حمود للمقاوالت»
ب��م��واص��ف��ات أث��ن��ت عليها وزارة
األشغال والفرق الهندسية الفتية
والتقنية فيها ،على طريقة التنفيذ
وم���دة االل���ت���زام ف��ي ح��ي��ن��ه ،طريق
بمواصفات أوتوستراد يربط البقاع
بالجنوب عبر مثلث المصنع ـ الفالوج
ـ مثلث ضهر األحمر ـ مثلث كفرمشكي
ّ
ت��ح��ول إل��ى
ف��ال��ح��اص��ب��ان��ي ،ح��ت��ى
انسيابات فقدت مواصفاتها الفنية
وصالحية سلوكها ،بفعل والحفر
التي تحولت إل��ى خنادق ومطبات
واألخاديد المتناسلة بطول الطريق
وعرضه ،نتيجة الخراب الذي خلفته
إحدى الشركات المتعهدة تمديدات
مد شبكة ج ّر المياه الرئيسية التي
تجمع بين مصادر المياه التي تغذي
البقاع الغربي وراشيا ،في شمسين
ولوسي وعين ال��زرق��ا ،من دون أن
تقوم بإعادة تأهيل الطريق وتعبيده،
وكانت حجة الشركة أنّ «عقد التلزيم
م��ن مجلس اإلن��م��اء واإلع���م���ار ،لم
يتضمن بندا ً في هذا الشأن» ،فضالً
عن األض��رار الجسيمة التي تسببت
بها «شركة قنبريس للتعهدات» من
خالل نزع الطبقة اإلسفلتية عن وجه
الطريق ،منذ أوائل الصيف الماضي،
من دون أن تستكمل األعمال النهائية
أي التعبيد وغير ذلك ،وإيقاف العمل
فجأة ألسباب وضعتها مصادر بلدية

ومخاتير المنطقة واألهالي الطريق،
في سياق «الصراع على انتزاع تعهد
المشروع من وزارة األشغال» ،وقد
عمل المتعهد وليد قنبريس من تلقاء
نفسه على تنفيذ أشغال إزالة الطبقة
اإلسفلتية عن هذا الطريق من دون إذن
المباشرة من وزارة األشغال ،المعنية
بالتلزيمات وإعطاء األم��ر بمباشرة
ال��ع��م��ل وف���ق «أص����ول ال��ت��ع��ه��دات
وااللتزامات» ،وتركه مسببا ً المعاناة
وال��وي�لات .ول��م يتوقف التخريب
عند عتبة المؤسسات المتعهدة،
فالتعديات ال��ت��ي تفتعلها أي��ادي
السكان المحليين بغية سرقة خط
للمياه أو فتح العيارات ،دم��رت ما
تبقى من معالم هذا الطريق.

طريق الموت

يعتمد المواطنون على هذا الطريق،
الذي يربط منطقة راشيا بالبقاعين
األوس���ط والشمالي وب��ي��روت ،كما
يربط المنطقة بالجنوب ،ونقطة
ال��م��ص��ن��ع ال��م��ؤدي��ة إل���ى األراض���ي
السورية ،إال أنه يعاني من مشاكل
جمة ،جعلت المرور عليه ،بمثابة
معاناة يومية وحياتية محفوفة
بالمخاطر لساليكها.
حفر تحو ّللت إلى خنادق ومطبات،
ج��ع��ل��ت م��ن ال��ط��ري��ق ال����ذي يربط

نقطة المصنع براشيا ،غير مؤهل
لالستعمال .وما زاد الطين بلّة ،وعود
وصلت قبل أشهر بتعبيد الطريق،
وقد أزي��ل اإلسفلت قبل الشتاء لكي
يعبّد ،لكنّ أعمال صيانته توقفت
ولم تستأنف مجدّداً ،وسط تقاذف
للمسؤوليات بين ع��دة أشخاص،
وب���ي���ن م��ت��ع��ه��دي��ن ع��ل��ى ح��س��اب
المواطنين من المنطقة والعابرين من
مناطق ومحافظات وأقضية أخرى.
تعدّدت التسميات التي يطلقها
السكان على الطريق ،منهم من يصفه
بـ«طريق الموت» ،وآخرون يشبّهونه
بـ«طريق جهنم» فيما ينعته الكثيرون
بـ«خاطف األرواح» ،باعتباره طريقا ً
«محفوفا ً بالمخاطر» ،حصد في
إح��ص��اء غير رس��م��ي ،ح��وال��ي 60
ضحية ،وما يربو على المئة مصاب،
معظمهم في مقتبل العمر ،يتوزعون
على قرى وبلدات الصويري ،المنارة،
خربة روحا ،عين عطا ،العقبة ،ضهر
األحمر ،مرج الزهور ،الرفيد ،المرج،
عيحا ،كفرقوق والمحيدثة وغيرها.

الهادي

وفيما يصف رئيس اتحاد بلديات
قلعة االستقالل عصام الهادي ،سلوك
الطريق بين المصنع وضهر األحمر،
بـ«رحلة العذاب» ،نظرا ً إلى ما فيه من

الحفر والخنادق كأنها مصيدة للسيارات والسائقين؟

خنادق وحفر تصطاد وسائل نقله،
فتنال من استقراره ماديا ً وجسدياً،
لفت ال��ه��ادي في حديث لـ«البناء»
إلى أنّ الطريق «بات من أخطر الطرق
في لبنان ،وبالكاد يم ّر يوم من دون
وق��وع ح��وادث سير تحصد المزيد
م��ن الضحايا والمصابين» ،الفتا ً
إل��ى سلسلة األض���رار التي خلفتها
الشركات المتعهدة على هذا الطريق
والتعديات التي يفتعلها المواطنون،
ما جعله مزروعا ً بالخنادق والحفر
واألخاديد ،التي قد يزيد عمق بعضها
على الخمسين سنتيمتراً.
وك��ش��ف ال���ه���ادي ع���ن سلسلة
ات��ص��االت ت��واله��ا كرئيس لالتحاد
وم���ع���ه ال���ب���ل���دي���ات وال��م��خ��ات��ي��ر
واالتحادات البلدية وقائمقام راشيا
نبيل المصري م��ع وزي��ر األشغال
العامة غازي زعيتر لرفع الضرر عن
كاهل أبناء المنطقة والمتضررين من
العابرين نحو الجنوب وبالعكس،
مؤكدا ً «أنّ الطريق أضحى المتنفس
الوحيد والممر اإلج��ب��اري لوسائل
النقل ،التي تحتجزها العواصف
الثلجية في فصل الشتاء وتمنعها من
سلوك ضهر البيدر».
وق��ال« :بعد مراجعات مكثفة من
قبلنا كرئيسي اتحادين في راشيا
والقائمقام نبيل المصري مع وزير

األشغال غازي زعيتر طالبناه بح ّل
موقت لبدء عمليات الترقيع للحفر
والخنادق على الطريق ،فوافق الوزير
وطلب م��ن المتعهد وليد قنبريس
المباشرة بالح ّل الجزئي ريثما تسمح
الحوال الجوية المؤاتية لعملية الح ّل
النهائية وبدء التعبيد كليا ً للطريق
من المصنع حتى الرفيد في منتصف
الشهر الجاري» .وأكد وقوع عشرات
ال��ح��وادث على ال��ط��ري��ق ،وسقوط
عشرات الضحايا والمصابين ،إما
بسبب ال��س��رع��ة أو بسبب غياب
المواصفات الفنية وانتشار الخنادق
وال��ح��ف��ر ،الف��ت��ا ً إل��ى أنّ المواطنين
أص��ب��ح��وا مضطرين لسلوك طرق
أخرى ،قد تطول مسافاتها ،هربا ً من
الوقوع وسط األفخاخ.
ول��ف��ت ال��ه��ادي إل���ى أنّ متعهد
الطريق وليد قنبريس أوقف عملية
التعبيد ،رغم أنّ المتعهد سلّم فعالً
األش��غ��ال النهائية لـ( )CDRمنذ
أش��ه��ر ،ف��ي حين أنّ المتعهد وليد
قنبريس لم ينهي أعمال التعبيد بل
ولم يباشر فيها حتى.
وكشف ع ّما دار في جلسة جمعته
ورؤس�����اء ال��ب��ل��دي��ات وال��م��خ��ات��ي��ر
والقائمقام نبيل المصري والمتعهد
ول��ي��د ق��ن��ب��ري��س م��ع ال���وزي���ر وائ��ل
أبوفاعور في مكتب األخير في راشيا،

الهادي

أما رئيس بلدية خربة روحا عبد
الرحمن هاجر ،فقد لفت ،من جهته،
إلى أنّ أزمة الطريق بدأت منذ الصيف
الماضي ،عندما حصل خ�لاف بين
الع ّمال والمتعهّد المسؤول عن أعمال
صيانة ال��ط��ري��ق ،األم���ر ال���ذي أدى
إل��ى توقف العمل .وق��ال هاجر في
حديث لـ«البناء» إنّ اتحاد بلديات
قلعة االستقالل «ح��اول التواصل
مع وزارة االش��غ��ال العامة والنقل
مرات عدة ولكن من دون فائدة ،فال
موازنة مرصودة وال تكليف في تنفيذ
األشغال في األصل».
وأكد أنّ وفدا ً ضم عددا ً من رؤوساء
البلديات واألع��ض��اء ،وعلى رأسهم
رئيس االتحاد عصام ال��ه��ادي ،زار
وزير األشغال العامة غازي زعيتر،
شارحا ً له المشكلة ،فوعدهم األخير
بمشارع تنموية تأهيلية للمنطقة،
ومنها تأهيل ال��ط��ري��ق ،م��ؤك��دا ً أنّ
عمليات التعبيد ستسأنف بدءا ً من
منتصف الشهر الجاري.
ووجه المواطنون الذين التقتهم
«البناء» في جولتها على هذا الطريق
سؤاال ً إلى النواب :هل نعبر الطريق
بالطائرة مثالً؟ فيما ق��ال المواطن
اب��راه��ي��م ه��اج��ر س���اخ���راً« :جميع
المسؤولين نائمون ،والح ّل ألزمتنا
اليومية يكون باختراع سيارات
جديدة مطابقة لمواصفات طريق
المصنع -راشيا».
وت��س��اءل خالد شاهين ،ب��دوره:
«لماذا يطالبوننا بدفع الميكانيك
وصيانة السيارة ،إذا كانت الطرقات
العا ّمة غير مؤهلة؟ سيارتي جديدة
لكن بسبب ه��ذا الطريق أدف��ع نحو
 600أل��ف ل��ي��رة قيمة الميكانيك
سنوياً».
وأش��ار رواد ف��اع��ور ،مواطن من
راشيا ،إلى أنه تعرض لحادث خطير
قبل أشهر بسبب هذا الطريق ،بعد أن
تسببت إحدى الحفر في ثقب عجلة
سيارته ،األمر الذي أدى إلى اختالل
توازنها واصطدامه بسيارة أخرى.
وللمفارقة ،وبعد تصليح العجلة،
ول��دى خ��روج��ه م��ن محل الصيانة
وفي أق ّل من دقائق وبعد استكماله
طريقه إلى العمل ،ثقبت إحدى الحفر
العجلة الثانية.

هاجر

م�سيرة لأهالي ك�سروان احتجاج ًا على �أ�ضرار معمل الزوق:
نظريان :لإدارة م�صادر المياه وتحقيق التنمية الم�ستدامة
لإعالن طوارئ بيئية ومعالجة الأمر قانوني ًا و�صحي ًا
افتتح م�ؤتمراً حول ثقافة المياه في «�سيدة اللويزة»

اح��ت��ج��اج��ا ً على األض����رار التي
يسببها معمل ال���زوق ال��ح��راري
إلن��ت��اج الطاقة الكهربائية ،نظم
أه��ال��ي منطقة ك��س��روان مسيرة
سلمية وأمهلوا المسؤولين  15يوما ً
لرفع الضرر عنهم ،مهدّدين باتخاذ
خطوات تصعيدية في ح��ال عدم
التجاوب معهم.
وراف��ق المسيرة ،قطع الطريق
الرئيسية في الزوق لمدة  10دقائق،
وردّد المتظاهرون هتافات تدعو إلى
نقل معمل الزوق إلى مكان آخر ،كما
رفعوا الفتات مندّدة به.
وك��ان التحرك الشعبي ،قد بدأ
بمؤتمر ص��ح��اف��ي ،ع��ق��ده رئيس
اتحاد بلديات كسروان -الفتوح،
رئيس بلدية زوق مكايل المحامي
نهاد نوفل ،عرض خالله «المخاطر
الناجمة عن استمرار انبعاث الدخان
من دواخين المعمل ،وما تسببه من
أمراض سرطانية وربو».
وعرض نوفل تاريخ إنشاء معمل
ال��زوق في العام  ،1956في عهد
الرئيس كميل شمعون ،الفتا ً إلى
أنه «كان بخارياً ،ثم تحول في سنة
 1983إلى معمل يعمل على الفيول،
ويبث مواد خطيرة وسامة ،ثم ت ّم
تكبير محطات التوليد ،رغم اعتراض
البلدية واتحاد البلديات».
وت��ح��دث ع��ن «األم�����راض التي
يسببها المعمل ،وال سيما األمراض
ال��س��رط��ان��ي��ة ،ح��ي��ث س��ج��ل خ�لال
 3س��ن��وات ح��وال��ي  80إص��اب��ة،
وأم�����راض ال���رب���و وال��ح��س��اس��ي��ة
واألمراض الجلدية».
وطالب «ب��إع�لان حالة ط��وارئ

بيئية ووطنية لوقف مجزرة الزوق،
واألمر الفوري بوقف أعمال توسيع
معمل الزوق ،مقدمة لمعالجة األمر
قانونيا ً وصحيا ً ووطنياً ،والبدء
فورا ً بمراقبة استيراد الفيول أويل
وفق القرار الحكومي الصادر سنة
 ،1996لتجديد نسبة كبريته
بسقف  1ف��ي ال��م��ئ��ة ،وتشغيل
محركات االحتراق في شكل دائم،
وتركيب مصاف على الدواخين».
ودع��ا إل��ى «المباشرة الفورية،
وفي أول جلسة لمجلس ال��وزراء،
بتبني أحد الخيارات اآلتية :إما نقل
معمل ال��زوق كليا ً من مكانه ،ألنه
أصبح مصدرا ً للقتل الجماعي ،وإما
المباشرة الفورية في تنفيذ مشروع
وض��ع ف��ي��ل��ت��رات واق��ي��ة  100في
المئة على دواخين معمل ال��زوق،
وتأسيس معمل إن��ت��اج كهربائي
جديد على الغاز ،عوضا ً عن معمل
الزوق الحالي».
وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي،
توجه رؤساء البلديات والمشاركون
واألهالي إلى معمل ال��زوق ،حيث
قطعوا األوتوستراد في االتجاهين
لمدة  10دق��ائ��ق ،ب��دال ً م��ن نصف
ساعة ،كما كان مقرراً ،وذلك وسط
إج���راءات أمنية م��ش��دّدة ،نفذتها
القوى األمنية من جيش وقوى أمن
داخلي.
وحاول فريق من األهالي الدخول
إل���ى ال��م��ع��م��ل ،ال����ذي ك���ان مقفالً
بالكامل ،وف��ي غياب أي مسؤول
عن مؤسسة كهرباء لبنان ،إال أنّ
منظمي المسيرة اكتفوا بالتجمع
أم���ام���ه ،ح��ي��ث ان���ض���م ع����دد من

السياسيين إلى رؤس��اء البلديات
والمخاتير.
وأل���ق���ى رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ال���زوق
المحامي نهاد نوفل كلمة شكر فيها
المتظاهرين على «مشاركتهم في
المسيرة السلمية» ،مذكرا ً «بالمهلة
التي أعطاها لح ّل األزم��ة الناتجة
عن أعمال معمل ال��زوق وه��ي 15
يوماً».
وق�����ال« :ف����ي ال���م���رة المقبلة
س��ن��واص��ل ال��ت��ح��رك ق���رب معمل
ال���زوق ،ول��و أح��ض��روا ق��وى األم��ن
الداخلي ،ألنّ قوة الشعب أكبر بكثير
من أي قوة أخرى ،وهي التي تحقق
المطالب التي رفعها األهالي».
وعلق رئيس جمعية الصناعيين
السابق المهندس نعمت أفرام على
احتجاج األهالي ض ّد معمل الزوق
وتجمعهم في محيطه ،قائالً« :برغم
اإلج���راءات التقنية التي اتخذتها
مؤسسة كهرباء لبنان ،فإنّ الضرر
ال ي��زال قائماً ،وإن بنسبة أق�� ّل مما
كانت عليها قبل سنين».
واعتبر أنّ «هذه اإلج��راءات غير
كافية ،ألنّ المعمل ينتج في قلب
مدينة ،من دون مواصفات خاصة،
ال سيما منها تغيير نوع الفيول أويل
المستخدم .إذ إنّ هناك كميات من
الفيول أوي��ل أفضل من المستعمل
حالياً ،كذلك ال ب ّد من استمرار فحص
الدخان المتصاعد من الدواخين،
ومدى المواد المضرة فيها».
كما أعلن عن «اتصاالت تجري
على أكثر من خط ،من أجل إيجاد
الحلول للح ّد من أضرار المعمل».

برعاية وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان ،عقد أول من
أمس مؤتمر حول ثقافة المياه ،تحت عنوان «االستراتيجية
المتوسطية للتعليم على ثقافة المياه من أجل التنمية
المستدامة» ،في قاعة البطريرك بشارة الراعي في جامعة
سيدة اللويزة.
وفي كلمة ألقاها خالل المؤتمر ،قال نظريان« :تعتبر
المياه من ال��م��وارد الحيوية للبنان ،سطحية كانت أم
جوفية ،ويجب التخطيط الستعمالها وإدارتها من خالل
نظرة شاملة ومتكاملة لقطاع المياه ،تكون فيها كمية المياه
ونوعيتها وطريقة توزيعها متوازنة .كما يجب االهتمام
بتخطيط الموارد المائية وإدارتها على المدى الطويل
لتنمية المدن والمناطق الريفية وتطويرها للوصول إلى
تنمية مستدامة .من هنا تتضح الحاجة الكبيرة ،في ظ ّل
المتغيرات الشاملة ومنها مواجهة االحتباس الحراري،
إلى التفكير باألجيال الصاعدة والبدء بنشر الوعي في
ما بين المواطنين حول استخدام هذا المورد من خالل
ترسيخ مفهوم ثقافة المياه».

وأض���اف« :ي��ه��دف مفهوم ثقافة المياه إل��ى تعزيز
المعلومات والخبرات وتبادلها ،واتخاذ خطوات جبارة
في ما يتعلق بإدارة متكاملة لمصادر المياه بغية تحقيق
التنمية المستدامة في مصادر المياه في منطقة الشرق
األوس��ط تحديدا ً وفي العالم أجمع .هذا يعني ،ترشيد
استعمال المياه بكافة أوجه استعماالتها وزيادة الوعي
بالمشاكل المتعلقة ،بالمياه الوطنية من جهة ،بالمياه
الدولية المشتركة من جهة أخرى ،من خالل:
 اعتماد مفاهيم علمية إرشادية لتحسين السلوكالفردي في استهالك المياه بين المواطنين وعلى مختلف
مستوياتهم :في المنزل ،في المدرسة وفي مكان العمل،
بغية ترسيخ الوعي المستمر للحفاظ على الثروة المائية.
 تعميق التعاون الوطني واإلقليمي المستدام وتطبيقهفي ما يخص إدارة المياه والمحافظة عليها واعتماد توزيع
عادل ومنصف طبق مفهوم اإلنسانية المستدامة ومعاهدة
األمم المتحدة لمجاري المياه الدولية لعام  ،1997بغية
الحفاظ على حقوق لبنان من المياه الدولية».

وفد اقت�صادي رو�سي يزور لبنان اليوم
يصل إلى لبنان بعد ظهر اليوم ،وفد من لجنة تقوية
العالقات االقتصادية اللبنانية – الروسية ،على أن يصل
تباعاً ،مساء غد ،رئيس الجانب الروسي في اللجنة برتبة
وزير الذي من المقرر أن يوقع اتفاقا ً للتعاون المشترك
مع الجانب اللبناني قبل ظهر األربعاء في مق ّر المجلس
االق��ت��ص��ادي واالجتماعي ،ف��ي حضور وزي��ر االقتصاد
والتجارة آالن حكيم ال��ذي ي��رأس الجانب اللبناني من
اللجنة.
وت��ه��دف ال��زي��ارة إل��ى تعزيز العالقات االقتصادية
المشتركة وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ،وخ��ص��وص��ا ً ف��ي ظ ّل
العقوبات األوروبية المفروضة على روسيا ،علما ً أنّ هناك
اتفاقات اقتصادية موقعة بين البلدين ال يزال تنفيذها دون
المأمول.

وفي هذا السياق ،قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية
رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ«المركزية»:
«بحسب االتفاق المشترك الموقع بين الجانبين ،يُعقد
اجتماع مرة في لبنان وأخرى في روسيا .وبعد الزيارة
األخيرة إلى روسيا ،ق ّررنا تحريك الموضوع ،وخصوصا ً
فوجهنا
أنّ وزير االقتصاد زار روسيا منذ فترة طويلة،
ّ
دعوة إلى الجانب الروسي في اللجنة إلى زي��ارة لبنان
لمتابعة تطوير العالقات».
ولفت إلى أنّ رئيس الجانب الروسي في اللجنة برتبة
وزير سيوقع اتفاقا ً «سأحضره إلى جانب المعنيين من
وينص على التعاون اإلقتصادي بين الجانبين
الطرفين،
ّ
الروسي واللبناني وتبادل الخبرات في مجاالت السياحة
واالقتصاد وغيرهما».

