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مراد :لحوار لبناني �شامل
وقانون انتخابي قائم على الن�سبية
ش�����دّد رئ���ي���س ح����زب االت���ح���اد
ال��وزي��ر السابق عبدالرحيم م��راد
على «العمل من أجل إنتاج قانون
إنتخابي عصري قائم على النسبية
ب��دائ��رة واح���دة أو بخمس دوائ��ر،
ورس��م ص��ورة نظام متقدم يحفظ
حقوق الجميع» ،مؤكدا ً «الحرص
على الوجود المسيحي في لبنان
مهما كبر حجمه أو صغر ،ألن لبنان
البلد الوحيد الذي يرأسه مسيحي
من الهند حتى الصومال» .ودعا إلى
رد بعض الصالحيات لمركز رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة م��ن خ�ل�ال ال��ق��ان��ون
اللبناني».
وأك���د م���راد خ�لال ن���دوة لحزب
االت��ح��اد لمناسبة ال��ذك��رى ال��ـ 63
ل��ث��ورة  23يوليو الناصرية ،في
«م��رك��ز عمر المختار ال��ت��رب��وي»،
«الصيغة الذهبية القائمة على
الثالوث المذهّ ب :الجيش والشعب
وال���م���ق���اوم���ة ،ألن��ن��ا م���ن خ�لال��ه��ا
استطعنا ه���زم ال��ج��ي��ش ال���ذي ال
يقهر وح� ّررن��ا أرضنا ع��ام ،2000
وانتصرنا ع��ام  ،»2006معتبرا ً
«أن تحرير فلسطين يتطلب هذه
الصيغة».
وشدّد مراد على أهمية «الحوار
الوطني العام في لبنان ،والعمل
ع��ل��ى ت��غ��ل��ي��ب ل��غ��ة ال���ح���وار بين
ال���ت���ي���ارات ال��س��ي��اس��ي��ة وداخ����ل
الطوائف».
وقال« :مهما تحقق من إيجابيات
ف��ي الطائف وال��دوح��ة ،ف��إن األم��ر
يتطلب ح���وارا ً شامالً بين ممثلي

مراد ومرعي

بلدية بيروت تطالب بالتمديد لـ«�سوكلين» للجمع والتعاقد مع �شركة �أخرى للطمر

�أزمة النفايات ت�شتعل وتمتد �إلى �شبكة الهاتف والإت�صاالت
ّ
والحل خالل  15يوم ًا!
الم�شنوق :البحث عن مطامر م�ستمر

(أحمد موسى)

ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي الحقيقيين،
وب��م��ش��ارك��ة ال���ق���وى السياسية
والحزبية والنقابية ورجال القانون
وال��ع��ل��م ،ل��ك��ي نحقق إيجابيات
الطائف ونحارب األسباب الحقيقية
التي تجعلنا نتذابح وند ّمر بعضنا
ونتقاتل ،من فترة الى أخرى».
وش������دد م������راد ع���ل���ى «ال������دور
المميز لألزهر وعلى رج��ال الدين
وال��م��ؤس��س��ات ال��دي��ن��ي��ة ،لتغيير
ال���ص���ورة ال��م��ش��وه��ة ،ال��ت��ي يتم
إل��ص��اق��ه��ا ب���اإلس�ل�ام ،وبالجوهر
الحقيقي لالسالم».
واع��ت��ب��ر «أن االت��ف��اق ال��ن��ووي
اإليراني مكسب للمنطقة ،بحال تم
مد اليد اإليرانية ال��ى السعودية

وم��ص��ر» ،كاشفا ً ع��ن أن��ه «تجري
الوساطة للتصالح عربياً -إيرانياً»،
ومشيرا ً إلى «نواة مصالحة سورية
 سعودية بوساطة روسية».وح � ّي��ا م���راد «ح���زب ال��ل��ه ال��ذي
يقاتل في سورية ،ليس دفاعا ً عن
سورية بل دفاعا ً عن لبنان ،وهذا
من واجبه» ،مؤكدا ً «أن إي��ران هي
التي تستطيع المساعدة في مقاتلة
داع���ش وال��ن��ص��رة» .وتمنى على
«الجامعة العربية أن تعيد النظر
بخطئها عندما ج��م��دت عضوية
سورية في الجامعة».
وكان نائب رئيس الحزب أحمد
م��رع��ي ق��د ت��ح��دث ق��ب��ل ذل���ك ،عن
«منجزات ثورة يوليو».

«المرابطون» :انت�صار �سورية وم�صر على الإرهاب
�سي�ؤدي �إلى نه�ضة قومية
دعت الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين-
المرابطون» في بيان بعد اجتماعها برئاسة أمين الهيئة
العميد مصطفى حمدان« ،ك��ل القوى التي تحمل الفكر
القومي العربي على النهج الناصري في العيد الـ  63لثورة
 23يوليو إلى إلغاء كل األنانيات الشخصية والمسميات
الحزبية واإللتحام في تنظيم قومي عربي ناصري على
امتداد األمة العربية».
واعتبرت انه «في ظ ّل ما يجري من تفتيت وتقسيم
وإنشاء بؤر مذهبية وطائفية بإدارة أميركية «إسرائيلية»،
تبرز قيمة الثورة القومية العربية الناصرية ،ثورة 23
يوليو  ،1952ونؤكد المؤكد بأن هذه األمة إذا أرادت أن
تتخلص من ه��ذا الصقيع األس��ود وم��ن ه��ذه الصحوات
المذهبية الطائفية عليها العودة إلى العروبة الجامعة
التي وحدت وح � ّررت الوطن والمواطن من المحيط إلى
الخليج العربي خالل  18عاما ً فقط من تجربة الحكم
الثوري في مصر العربية».
وأك��دت الهيئة «أن علينا كقوميين ع��رب أن نتمسك
بعروبتنا ونقاوم ضد من كانوا وما زالوا يشكلون الخطر

الداهم والمتواصل منذ أي��ام عبد الناصر وحتى يومنا
هذا ،وهم الرجعية العربية التي جعل منها االستعمار
الغربي محميات ومشيخات تسيطر على الثورة العربية
يستخدمها ّ
لبث اإلرهاب في أوصال األمة».
وأضافت« :أما الخطر الثاني فهو عصابات اإلخوان
المتأسلمين الذين يشكلون الجذع األساسي لكل اإلرهابيين
وال��م��خ��رب��ي��ن ت��ح��ت مسميات «داع����ش» و«ال��ن��ص��رة»
و«القاعدة» و«جيش فتح» وغيرهم».
وحيت الهيئة «جيش العروبة األول حماة الديار
الجيش العربي السوري والقوات المسلحة المصرية»،
مؤكدة يقينها «بأن انتصار سورية ومصر على اإلرهاب
سيؤدي الى نهضة قومية عربية».
وعاهدت الهيئة «أننا باقون على العهد ،مقاومين بفكرنا
القومي العربي ونهجنا الناصري حتى تحرير كل فلسطين
وقدسها الشريف».
وتوجهت الهيئة بالتحية إلى مؤسس الحركة إبراهيم
قليالت (أبو شاكر) ،مثمنة «دائما ً وأبدا ً كفاحه ونضاله من
أجل الحفاظ على وصية القائد جمال عبد الناصر».

لقاء الأحزاب� 14« :آذار» م�ستمرة
في تعطيل الم�ؤ�س�سات والإبتزاز لم�صلحة المافيات
ت��وق��ف ل��ق��اء األح����زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية
ف��ي بيان بعد اجتماعه ال��دوري
أم���س ف���ي م��ق��ر ه��ي��ئ��ة التنسيق
لألحزاب ،عند «حالة االهتراء في
أداء مؤسسات الدولة الخدماتية،
وال سيما االنقطاع الدائم في التيار
الكهربائي لساعات طويلة ،وتراكم
ال��ن��ف��اي��ات ف��ي ال���ش���وارع وح��ال��ة
الغليان ،في حين تستفحل األزمة
الحكومية على خلفية األزمة العامة
التي تعصف بالبالد منذ سنوات
نتيجة استمرار فريق  14آذار في
المراهنة على متغيرات إقليمية
ودولية لالخالل بموازين القوى
الداخلية والعودة الى اإلستئثار
بالسلطة».
وأك��د «أن فشل ه��ذه الرهانات
ل��ق��وى  14آذار ل��م يمنعها من
االس���ت���م���رار ف���ي ت��ع��ط��ي��ل عمل
مؤسسات الدولة وممارسة االبتزاز
المتواصل لمصلحة المافيات ،وال
سيما مافيا النفايات المحتكرة من
ش��رك��ة سوكلين لحساب بعض
النافذين في السلطة السياسية».
ورأى اللقاء «أن من يعوق إيجاد
حلول جذرية لقضية االنقطاع الدائم
ف��ي التيار الكهربائي ومعالجة
النفايات بطريقة حضارية ،هو
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هذه المافيات المدعومة من قوى
سياسية نافذة في السلطة أيضاً».
ودع������ا ال����ق����وى ال��س��ي��اس��ي��ة
«ال��ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ال��م��ال ال��ع��ام
ومصلحة اللبنانيين ،إلى التحرك
ب��ق��وة لحماية حقوقهم والعمل
على وض��ع حد للوضع الكارثي،
والشعب اللبناني بكل فئاته إلى
التحرك لممارسة الضغط على
السلطة السياسية وع��دم التأقلم
م��ع ال���واق���ع ال���م���زري ف��ي ال��ب�لاد
والخضوع له».
وأكد «ضرورة وضع حد البتزاز
تحصل األموال
شركة سوكلين التي
ّ
الطائلة م��ن جيوب اللبنانيين،
وتضغط على الشعب اللبناني
م��ن خ�ل�ال ال��س��م��وم ال��ت��ي تشكل
خ��ط��را ً ع��ل��ى ص��ح��ة المواطنين،
حين تترك النفايات في الشوارع
البتزاز الدولة ولتحصيل المزيد
من األرب��اح غير المشروعة ،وهو
ما يعتبر إج��رام�ا ً موصوفا ً بحق
الشعب اللبناني».
وح ّمل اللقاء الحكومة «مسؤولية
التراخي في إهدار المال العام عبر
االستمرار في تلزيم سوكلين جمع
النفايات بأسعار خيالية» ،مطالبا ً
الحكومة «بإخراج مسألة النفايات
وغيرها من القضايا الخدماتية

ال��ح��ي��وي��ة بالنسبة ال���ى جميع
اللبنانيين من التجاذب السياسي،
والعمل على إع�لان حالة طوارئ
لمعالجة ه��ذه القضايا بصورة
جذرية».
وت��وق��ف اللقاء عند التطورات
العربية واإلقليمية ،وأكد «أهمية
الدعوة إلى تشكيل تحالف إقليمي
دولي لمكافحة اإلره��اب التكفيري
من «داع��ش» وأخواته ال��ذي بات
خطره يطاول جميع دول العالم،
بما فيها ال��دول التي ساهمت في
دع��م «داع���ش» ورعايته لتضرب
استقرار سورية وال��ع��راق ومصر
وغيرها من الدول العربية ،بهدف
تفتيت المنطقة وإع��ادة إخضاعها
للمشروع األم��ي��رك��ي الصهيوني
ولتصفية القضية الفلسطينية».
ون��وه اللقاء ب��ذك��رى ث��ورة 23
يوليو التي قادها الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر« ،وباإلنجازات
الوطنية والقومية واإلقتصادية
واإلجتماعية التي حققها» ،مؤكدا ً
«أن نهج عبد الناصر في مواجهة
المشروع اإلستعماري والصهيوني
ه��و ال��س��ب��ي��ل ال��ح��ق��ي��ق��ي إلح��ب��اط
الهجمة اإلره��اب��ي��ة اإلستعمارية
ع��ل��ى ال��ع��رب وح��م��اي��ة وحدتهم
وصون حقوقهم».

جبل نفايات

المشنوق
راوح�����ت ال��ن��ف��اي��ات م��ك��ان��ه��ا ف���ي ب��ي��روت
وضاحيتيها الجنوبية والشمالية ،لكن آثارها
السلبية ت��ج��اوزت صحة ال��م��واط��ن ف��ي هذه
المناطق وبيئتها لتصل إلى السماء بفعل حرق
جزء منها من جانب السكان في بعض الشوارع
كما طاولت أضرارها قطاع االتصاالت بسبب
ام��ت��داد الحرائق إل��ى ع��دد من كابالت الهاتف
ّ
تعطلت جزيا ً وأعاقت حركة
واالنترنت التي
التواصل.
وخ���رج وزي���ر البيئة محمد المشنوق من
جلسة مجلس ال��وزراء أمس التي لم تفلح في
ايجاد الحل ،متجهماً ،وأعلن أن البحث ال يزال
مستمرا ً عن مطامر لنقل نفايات منطقة بيروت
االدارية إليها ،لكنه طمأن إلى أن ظاهرة النفايات
ستنحسر وشركات ستبدأ بالعمل على األرض
خالل  15يوماً.
ً
وقال« :أمامنا موضوع كبير ودقيق جدا في
المعالجة اليوم موضوع النفايات ال��ذي نشأ
إثر إقفال مطمر الناعمة وكيفية معالجة هذه
النفايات وإيجاد مطامر لها».
وأض��اف« :لقد عرضت ه��ذا الموضوع أمام
مجلس ال��وزراء بصفته حالة طوارئ بيئية في
البلد ال يجوز نحن أن نتجاوز كل هذا من خالل
مواقف نسمعها من كل الناس ولكن ال تصل إلى
األرض ،على صعيد المطامر نحن واضحون،
قرار مجلس الوزراء السابق يؤكد ضرورة إيجاد
مطامر لمدينة بيروت وضاحيتيها خارج هذه
المنطقة وفي المناطق اللبنانية وفق ما هو مؤمن
او تجري دراسته من المطامر .هذا الموضوع
عرضته أمام مجلس الوزراء وأكدت أننا سنسعى
إليجاد هذه المطامر في كل منطقة من مناطق
لبنان وفي كل قضاء فيها ،وهذا سيؤدي إلى حل
هذه المشكلة».
وحيّا الجميع من رؤس��اء اتحادات بلديات
ورؤساء البلديات «الذين استطاعوا تأمين مطامر
أو مكبات موقتة ألن هذا الموضوع يساعد على
تخفيف األزم��ة ،فهناك ما يناهز الـ 22ألف طن
من النفايات اآلن على األرض وتحتاج الى آلية
كاملة ،ال نتحدث هنا عن آلية مجلس الوزراء هذه
آلية عملية لنقل النفايات إلى مطامر موقتة».
وأمل من الجميع في كل المناطق ان يتيحوا
لهذا العمل أن يتحقق في البلد ،معلنا ً «أننا
سنطلب م��ؤازرة جميع القوى األمنية ووزارة
الداخلية والمحافظين وال��ق��وى األمنية في
المناطق لمتابعة هذا األمر معنا».
وعقد ن��واب العاصمة بيروت اجتماعا ً في
«بيت ال��وس��ط» ،ف��ي حضور رئيس المجلس
البلدي لبيروت بالل حمد ،الذي أعلن أن المجلس
البلدي اتخذ قرارين ،ونواب بيروت يدعمون ما
قام به المجلس ،القرار األول يقضي بمطالبة مقام
مجلس الورزاء بأن تستمر شركة «سوكلين» بما
كانت تقوم به قبل  ،2015-7-18على صعيد
بيروت اإلدارية ،ما عدا الطمر الذي توقف حتما ً
بتوقف مطمر الناعمة .أما القرار الثاني ،فهو أننا
نع ّد عقدا ً مع شركة خاصة تملك عقارا ً أو أكثر
خارج النطاق البلدي لمدينة بيروت ،ألنه ال يوجد
داخل المدينة عقار ضخم يمكنه أن يستوعب ما
كان يطمر في الناعمة ،على أن تقوم هذه الشركة
باستالم بقايا النفايات وترميها أو تطمرها في
موقع خارج المدينة .وهناك اتصاالت مستمرة
لتنفيذ ذلك بدعم من نواب العاصمة».

وطلبت قيادة «الفوج» من المواطنين «عدم
إض��رام النيران في النفايات أو المستوعبات
بقصد حرقها للتخلص منها ألن في ذلك ضررا ً
أكبر ،إذ تنبعث الغازات وسحب الدخان السامة
التي تؤثر سلبا ً على صحة عائالتنا وأطفالنا،
ناهيك عن خطر امتداد النيران إلى السيارات
المتوقفة قرب المستوعبات والتي تؤدي في حال
وصول النيران إليها الى كارثة كبرى ال تحمد
عقباها» .ووضع «الفوج» رقم النجدة ( )175في
تصرف المواطنين في المدينة على مدار الساعة
للتبليغ عن أي حادث.
م��ن جهته ،أع��ل��ن المكتب اإلع�لام��ي لهيئة
«أوج��ي��رو» ،في بيان ،أنه «إث��ر قيام مواطنين
بإحراق النفايات في بعض مناطق العاصمة
بالقرب من ث�لاث م��وزع��ات للهاتف في ميناء
الحص ورأس النبع وبئر حسن ما أدى إلى
إح���راق م��وزع��ات أساسية وثانوية وانقطاع
الخدمة الهاتفية الثابتة واالنترنت عن 4000
خط تابعة لمشتركين في المناطق التي تغذيها
هذه الموزعات مخلفة أضرارا ً جسيمة في الشبكة
الهاتفية».
وأش���ارت إل��ى «أن «ال��ف��رق الفنية التابعة
للهيئة ب��دأت بإصالح األعطال ف��ورا ً على رغم
صعوبة العمل نتيجة تراكم النفايات بالقرب
من الموزعات ،راجية من المواطنين عدم رمي
وإحراق أي من النفايات بالقرب من الموزعات
الهاتفية التي ينعكس توقفها ضررا ً على الحياة
المعيشية واليومية للمشتركين في بيروت».
ودعت الهيئة األجهزة المختصة إلى «ضرورة
متابعة هذه األعمال واالحداث واتخاذ االجراءات
الالزمة».
م��ن جهة أخ���رى ،استنكر المجلس البلدي
لمدينة الشويفات في بيان «ما ورد عن بعض
الفعاليات السياسية ح��ول البحث والسعي
إل��ى نقل ن��ف��اي��ات ب��ي��روت والضاحيتين إلى
الشاطئ البحري في منطقة خلدة  -األوزاع��ي
(الكوستابرافا) والواقعة عقاريا ً ضمن النطاق
البلدي لمدينة الشويفات ،األمر الذي نعارضه
ونرفضه رفضا ً قاطعاً ،وكذلك فعاليات وأهالي
المدينة».
واستنكر المجلس أيضا ً «ق��رار بلدية مدينة
بيروت بنقل المسلخ من بيروت إلى الشويفات»،
م��ؤك��دا ً «رف���ض بلدية الشويفات ه��ذا ال��ق��رار
والعمل على منعه بالطرق والوسائل المشروعة
والقانونية».
و أعلن المكتب اإلعالمي للبلدية أن عمال قسم

األشغال في البلدية سيباشرون اعتبارا ً من
صباح اليوم الجمعة« ،بإزالة النفايات واألوساخ
المرمية في شوارع المدينة وأحيائها .عسى أن
تصل الدولة بمؤسساتها الحكومية والمختصة
إلى حل سريع وشامل لهذه المشكلة».
وقد بدأ بعض البلديات في منطقة جبل لبنان،
بكنس وجمع النفايات التي اجتاحت الشوارع.
وفي السياق ،لفت رئيس بلدية زوق مكايل شربل
مرعب إلى «أننا نجمع النفايات في مكان بعيد
من المناطق السكنية ،أما النفايات في المناطق
الصناعية فنبقيها مكانها ونرش عليها الكلس».
كذلك ،ح��ذر الرئيس السابق لبلدية صيدا
عبدالرحمن ال��ب��زري م��ن األن��ب��اء ال����واردة عن
احتمال السماح بدخول نفايات من خارج منطقة
صيدا إل��ى مكب ومركز معالجة النفايات في
المدينة ،معتبرا ً أنه «ال يحق ألي جهة أو طرف
إعادة مشكلة النفايات الى المدينة التي عانت
منها سنوات طويلة».
ودخ��ل��ت المساجد المعركة بين الحكومة
والبلديات ،إذ وجهت دائ��رة األوق��اف في عكار
أم��س بيانا ً ال��ى خطباء المساجد طلبت فيه
إيجاد هامش في خطب الجمعة اليوم «لتناول
موضوع نقل النفايات من بيروت وغيرها إلى
عكار ،وإظهار أهمية الوقوف جميعا ً بكل أطيافنا
ومكوناتنا ،وعلى اختالف االنتماء السياسي
والحزبي والديني ،لمواجهة هذا المشروع الذي
فيه امتهان واحتقار لكرامتنا ،وإال فإننا سندفع
الثمن غالياً».

حلول أهلية

من ناحيتها ،أعلنت الحركة البيئية اللبنانية
في بيان ،ان رئيسها بول أبي راشد اجتمع مع
النائب محمد قباني «لطرح حل بيئي وسهل
لمشكلة نفايات بيروت اإلداري��ة وهو كاالتي:
ترسل نفايات ب��ي��روت اإلداري����ة ( 450طن/
ي��وم) إل��ى معمل الكرنتينا في بيروت لفرزها
يوميا ً (قدرته اإلستيعابية  1476طن/يوم).
يمكن استرداد  42في المئة منها عبر التدوير
واإلسترداد الحراري (ورق ،كرتون ،بالستيك،
زج���اج ،م��ع��ادن ،خشب ،أقمشة وحفاضات)
فيستفاد منها مادياً .ترسل  53في المئة منها
( 238.5ط��ن/ي��وم م��واد عضوية) للتسبيخ
إلى معمل الكورال في بيروت ال��ذي يستوعب
 300طن من النفايات العضوية يومياً .أما الـ5
في المئة الباقية فتتوزع بين نفايات خامدة
( )Inertesيمكن طحنها وإعادة استعمالها في

تعبيد الطرقات والبناء وإع��ادة تأهيل المقالع
والكسارات المقفلة ،وعوادم ( )Ultimesيعمل
على معالجتها واستعمالها في إع��ادة تأهيل
المقالع والكسارات».
وف��ي ه��ذا اإلط��ار أي��ض�اً ،رأت رئيسة «حزب
الخضر» ندى زعرور أن «الحل للنفايات يقوم
على ركيزتين أساسيتين وعلى الدولة تحمل
مسؤولياتها :أوال ً بإعطاء الملف للبلديات ،أي
الذهاب نحو ال مركزية النفايات ،لكن بإشراف
من وزارتي البيئة والداخلية .ثانياً ،عبر تحفيز
القطاع الخاص الذي يُعنى بالتدوير».
وأضافت« :ال نريد تعقيد األمور أمام الحكومة
( )...إالّ أنهم ب��دأوا خطأ ،ودفتر الشروط الذي
وضعوه كان فيه «عصي في الدواليب» إذ تركوا
مهمة إيجاد المواقع للمتعهد ،وهذا أمر صعب.
وإن لم تحدد الدولة المواقع ،أي متعهد لن يقبل
بذلك .وبالفعل ،عند فض المناقصات تبين أن
أي شركة لم تتقدم في بيروت ،ألن ال أرض! ما
يعني أن المشكلة في األرض ،وعلى الدولة ان
تضع يدها على بعض األراض��ي بالتعاون مع
البلديات».
أم��ا في ما خص بيروت االداري���ة ،فأشارت
زع��رور ال��ى ان «العاصمة ُتنتج  600طن من
النفايات يوميا ً فقط ،ويمكن ان تضعها في هانغار
اذا كان الهدف الجمع والفرز لبيعها الحقاً ،أما اذا
ارادت الطمر ،فلن تجد اراضي لذلك طبعاً! بينما
اراض كثيرة ،واذا كان ال اراض
في جبل لبنان
ٍ
لساحل جبل لبنان ،فعلى اتحاد البلديات ان
يتفق اننا ال نريد الطمر بل الجمع والفرز ،وهذا
يسهل المهمة ويسهل ايجاد االراضي».
ولفتت الى «أن الحل بسيط إذا اوقفوا التفكير
في جيوبهم ،ويحتاج تعاونا ً بين البلديات
والحكومة» ،معتبرة أنهم «ي��ري��دون وضعنا
اليوم تحت الضغط وإرسالنا نحو الحرق الذي
يعني الكارثة .فكل ال��دراس��ات التي تقوم بها
ال��دول��ة ومستشارو وزارة البيئة ،تقوم على
الوصول إلى محارق ،بينما توقفت كل الدول في
العالم عن اعتماد هذا الخيار» ،مستغربة طرح
فكرة «تصدير النفايات علما ً ان هذه النفايات
تساوي أمواالً».
وأعلنت عن اطالق «حزب الخضر» مسابقة
للبلديات للفوز بجائزة «أفضل موقع لجمع وفرز
ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة» ،على أن
تنال البلدية الرابحة جائزة ق ّيمة».

حرق النفايات

في غضون ذلك ،راجت ظاهرة حرق النفايات
للتخلص منها .وفي هذا السياق ،أعلن فوج اطفاء
مدينة بيروت في بيان «أن وحداته وضعت في
حالة استنفار وجاهزية تامة ،وقامت بعمليات
إخماد أكثر من  140حريقا ً مفتعالً في عدد كبير
من مستوعبات النفايات والحاويات المنتشرة
في شوارع مدينة بيروت وال تزال تعمل إلى حين
صدور هذا البيان».

«جبال النفايات في بيروت و�ضواحيها والمناطق تنذر بكارثة حقيقية»

النابل�سي :ال�سلطة تتناف�س على المغانم
وال تكترث لم�شاكل المواطنين

عمدة البيئة في «القومي» :لتتح ّمل الحكومة الم�س�ؤولية...
وتعلن حالة طوارئ حتى الو�صول �إلى حلول جذرية ونهائية

أكد الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله
محافظ ال��ج��ن��وب منصور ض��و أن «ت��ردي
مؤسسات الدولة يجعلنا أمام وضع كارثي،
وح��ال النفايات المكدسة على الطرقات في
ب��ي��روت ال��ك��ب��رى يكشف عجز السلطة عن
معالجة الملفات التي تهم المواطنين».
وأش��ار إلى «أن هذا المشهد هو إهانة لكل
مواطن فاألمر لم يعد يحتمل ،ونحن أمام سلطة
ال تكترث لهموم المواطنين ومشاكلهم وإنما
سلطة تتنافس على الحصص والمغانم ،وهو
الحال الذي يعيشه اللبنانيون منذ مدة طويلة،
وكل الحكومات التي تعاقبت لم تكن على قدر
المسؤولية المهنية والوطنية واألخالقية».
النابلسي مستقبال ضو

نبّه ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي إل��ى أنّ جبال
النفايات التي تش ّكلت في بيروت وضواحيها وسائر المناطق،
تنذر بكارثة حقيقية على المستويات البيئية والصحية
واالجتماعية ،داعيا ً الحكومة إلى إعالن حالة طوارئ حتى
الوصول إلى حلول جذرية ونهائية لهذه القضية.
جاء ذلك في بيان لعمدة شؤون البيئة في الحزب استهلته
بالقول :إنّ جبال النفايات التي تشكلت في العاصمة بيروت
وضواحيها وسائر المناطق اللبنانية ،تنذر بكارثة حقيقية
على المستويات كافة ،البيئية منها والصحية واالجتماعية،
وهي تطاول صحة اإلنسان نتيجة الروائح الكريهة ،وانتشار
الحشرات والقوارض ،وتهدّد الحركة السياحية بما لذلك من
انعكاس سلبي على العجلة االقتصادية.
إنّ قضية بهذه ال��خ��ط��ورة ،تتطلب إع�لان حالة ط��وارئ

حكومية ،حتى الوصول إلى حلول جذرية ونهائية .فقد ثبت
أنّ «الحلول» المعتمدة والمتمثلة بإيجاد مكبات ومطامر
مو ّقتة ،ليست حلوال ً مجدية ،وال ترتكز على دراسات علمية،
وال تلحظ المخاطر والتأثيرات البيئية والصحية التي تهدد
السالمة العامة ،لذلك ف��إنّ المطلوب خطة شاملة متكاملة
لموضوع النفايات.
إن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن إيجاد الحلول،
وهي ُمطالبة بوضع خطة شاملة ،وإدارة هذا الشأن بصورة
مباشـرة ،وال يجوز ب��أي شكل من األش��ك��ال أن يقع الناس
ضحايا قصور الحكومة عن القيام بواجباتها.
إننا نطالب الحكومة باتخاذ خطوات ج��ادّة ومسؤولة
لمواجهة التداعيات البيئية والصحية المترتبة عن تك ّوم
النفايات وفوضى المكبّات العشوائية ،وللوصول إلى ح ّل

ج��ذري ونهائي ،وه��ي ليست عاجزة عن ه��ذا األم��ر ،ألن ما
يُصرف من خزانة الدولة على رفع النفايات ،كفيل بحل هذه
المعضلة.
وللتذكير ،فإنّ التكلفة الراهنة لرفع النفايات ومعالجتها
في لبنان هي تكلفة مرتفعة جدا ً تتكبّدها خزينة الدولة ،في
حين أنّ العديد من البلدان األوروبية ترفع النفايات وتعالجها
بطريقة علمية من فرز وتدوير ،بكلفة أق ّل ،وبما يوفر فرص عمل
كثيرة للمواطنين ويد ّر أرباحا ً مالية.
إنّ عمدة شؤون البيئة في الحزب السوري القومي االجتماعي
تؤكد ضرورة رفع الصوت عاليا ً والقيام بالتحركات لمواجهة
هذه المشكلة ،وتع ّول على دور إرش��ادي توجيهي توعوي
للبلديات والمؤسسات والجمعيات األهلية للتقليل من األضرار
الناتجة من هذه األزمة.

