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افتتاح م�ؤتمر م�سيحيي ال�شرق وكلمات �أكدت عدم اقتالعهم

الراعي :ليع ّين كل فريق مر�شح ًا للرئا�سة مقبو ًال من الآخرين
با�سيل :لن نر�ضى باختزال دورنا واالعتداء على حقوقنا و�سنقاوم
ان��ط��ل��ق��ت أم����س أع���م���ال م��ؤت��م��ر
«مسيحيو الشرق األوس��ط  -تراث
ورس���ال���ة» ال����ذي تنظمه ال��راب��ط��ة
المارونية بالشراكة مع كنائس الشرق
األوسط ،برعاية البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي ،في جامعة
سيدة اللويزة  -زوق مصبح بحضور
سياسي وديني كثيف على أن يختتم
أعماله غ��دا ً بإصدار توصيات تؤ ّكد
ضرورة دعم المسيحيين لبقائهم في
أرض��ه��م ،بعد أن تعرضوا للتهجير
والظلم في بالد الموصل في العراق
وفي سورية.
وتقدم الحضور البطريرك الراعي
ووزيرا الخارجية والمغتربين جبران
باسيل والثقافة ري��م��ون عريجي،
السفير البابوي غبريالي كاتشا ،سفير
روسيا ألكسندر زاسيبكين ،والنواب:
م��روان ف��ارس ،نعمة الله أبي نصر،
غ��س��ان مخيبر ،ع��اط��ف مجدالني،
جيلبيرت زوين وإميل رحمة ،رئيس
أساقفة زحلة والفرزل وتوابعها للروم
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
درويش ،وممثلون عن القادة األمنيين
والعسكريين ولفيف من المطارنة
واآلباء العامين الذين يمثلون مختلف
الكنائس المسيحية في الشرق.
استهل االحتفال بالنشيد الوطني
ونشيد الرابطة المارونية ثم تولى
اإلعالمي ريكاردو كرم تقديم االحتفال
بكلمة أضاء فيها على أهداف المؤتمر.

جرجس

وألقى رئيس اللجنة التنظيمية
للمؤتمر الدكتور فادي جرجس كلمة،
قال فيها« :نلتقي اليوم لنسمع العالم
صوتنا لنقول إننا ضد كل المشاريع
التي تبني مصالحها واجنداتها على
حساب وجودنا الحر نحن ال نطلب
الحماية وال نحنّ إلى عهد الحمايات
ولكننا ال نقبل االضطهاد وال التهميش
وال الذمية».

مطر

وتحدث ممثل جامعة سيدة اللويزة
الدكتور سهيل مطر ال��ذي وج��ه إلى
البابا فرنسيس عبر السفير البابوي
«تساؤالت عما إذا كانت المسيحية
في الشرق على طريق اإلب��ادة فهي
بداية لنهاية المسيحية في العالم؟
وث��ان��ي�ا ً ف��ي ه��ذه ال��ح��رب العالمية
الثالثة لن يكون المسيحيون وحدهم
ضحايا وسبايا في هذا الشرق .وثالثا ً
لن يكون العالم األوروب��ي والغربي
وقياداته الفاعلة بريئة من دم هذا
الصدّيق».

ابي اللمع

وألقى رئيس الرابطة المارونية
سمير أب��ي اللمع كلمة ج��اء فيها:
«صحيح ان الهجرة التي تعم هذه
البلدان ،تشمل مسيحيين ومسلمين
وإت��ن��ي��ات أخ�����رى ،إال أن تهجير
المسيحيين سببه األس��اس تصاعد
المد األصولي اإلسالمي المتطرف»،
داعيا ً «المراجع اإلسالمية والمسيحية
المبادرة معا ً إلى رفع الصوت عاليا ً
وال��ت��ص��دي للموجة العاتية التي
تح ّرف رسالة اإلس�لام وتف ّرغها من
مضامينها السامية ونبذ التطرف من
أي جهة أتى والوقوف في وجه الفكر
التكفيري وردود الفعل عليه ،ورفض
القبول بصراع الحضارات كقدر ال مف ّر
منه».
وش��دد على «أهمية دور الكنائس
ّ
وبث
فيدعم بقاء أبنائها حيث ه��م،
روح الصمود فيهم ،من هنا ينبغي
تضافر الجهود بين جميع الطاقات
المتوافرة في كنائسنا ،وخصوصا ً في
ميداني المقدمة االجتماعية والتعليم،
وهذا يتطلب وضع استراتيجية تقوم
على التعاون االنساني مع مؤسسات
المجتمع المدني التي تعمل من أجل
خير االنسان ،بغض النظر عن دينه
ومعتقده».

مقدم الحضور في المؤتمر
كما دع��ا المجتمع ال��دول��ي «إل��ى
التوقف عن عسكرة النزاع في الشرق
األوسط والنظر الى هذا الشرق بعين
القيم والمبادئ التي حددتها شرعة
حقوق اإلنسان ( )...ووضع مشروع
انقاذي تنموي اقتصادي اجتماعي
يساهم ف��ي ع���ودة المهجرين إلى
أراضيهم وبيوتهم».

الخازن

وأل��ق��ى رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن
كلمة رأى فيها أن «وضع المسيحيين
ف��ي المشرق العربي إل��ى مزيد من
الحراجة والدقة واستمراره على النحو
السائد ال يعني عمليا ً سوى انتظار
نهاية المسيحية في البالد التي شهدت
والدتها ونشأتها وازدهارها وانطالقها
إلى بقاع األرض وال يخفى على أحد
أن مثل ه��ذه النهاية تنطوي على
انهزام فكري وعقائدي كبير فضالً عن
إفراغ المنطقة من الحضور المسيحي
التاريخي فيها ومن شأن مؤتمر اليوم
وضع أسس متينة لكل مبادرة جادة
ترمي إلى تعزيز الحضور المسيحي
في لبنان و المشرق العربي».

إده

وألقى الوزير السابق ميشال اده
كلمة جاء فيها« :في ظل تطور عالمنا
المعاصر في اتجاه المزيد من الترابط
فإن هذه الوقائع النوعية ديموغرافيا ً
وجغرافيا ً وحتى بصورة النزاعات
المتصاعدة في ما حملني منذ فجر
القرن الحادي والعشرين على االنتباه
إلى ظاهرة جديدة بات عالمنا ينطبع
بها ،أال وه��ي المسألة اآلت��ي��ة :كيف
يمكن غير المسلمين ان يعيشوا معا ً
وسوية مع المسلمين وكيف يمكن
المسلمين ان يعيشوا معا ً وسوية مع
غير المسلمين في بلداننا وفي بلدان
العالم قاطبة؟»
واض���اف« :أم��ا ال��ج��واب الشافي
على هذه المسألة بالنسبة الى بلدان
الشرق وال��غ��رب الشمال والجنوب
فهو االنتباه إلى الحقيقة اللبنانية
وإلى جوهر صيغتنا اللبنانية ،إلى
االعتراف باآلخر المختلف واحترامه
والقبول به وبالعيش معه».

أبي نصر

وسأل النائب أبي نصر «هل تدرك
األكثرية اإلسالمية المؤمنة بالقيم
اإلنسانية أنه إن تركت األم��ور على
ما هي عليه اليوم ،قد يأتي دوره��ا
وتضطهد كسائر األقليات ،ال يكفي
ات��ه��ام ال��ق��وى ال��ظ�لام��ي��ة بالسعي
إل��ى استئصال المسيحية م��ن هذا
ال��ش��رق؟» ،الفتا ً إل��ى أن «داع��ش لم
يكن وليد صدفة ،فهو يحصد ما زرعه
بعض األنظمة العربية التي سهلت
ومولت مجيئه» .وأكد «أن المحافظة
على كل األقليات في لبنان والمشرق
العربي هي ،في النتيجة ،مسؤولية
األنظمة القائمة ،ب��دءا ً بتطبيق مبدأ

المساواة في الحقوق والواجبات بين
كل المواطنين».

فيرغسون

وأل��ق��ى األم��ي��ن ال��ع��ام للكنائس
ال ُمصلحة في العالم كريس فيرغسون
الضوء على «التحديات التي تواجه
المسيحيين في كل من سورية والعراق
فلسطين ومصر ولبنان» ،داعيا ً إلى
«ال��ت��ح��رك بثبات وع��م��ق لمواجهة
الوضع المعقد في المنطقة» ،مشيرا ً
إلى «حاجة المسيحيين في الشرق
إلى مؤسسات تدعم وجودهم».

ممثل بطريرك موسكو

وألقى المطران أرسيني سوكولوف
ممثالًبطريرك موسكو البطريرك كيريل
كلمة شدد فيها على أهمية المؤتمر الفتا ً
إلى «أن المسيحية خلقت في الشرق
األوسط وهي أساس التراث المسيحي
الذي يرتكز عليه إيماننا» .والحظ «أن
إع�لان رسالة اإلنجيل بالسالم هو
صعب لكن ليس بالمقدار نفسه من
الصعوبة التي واجهت المسيحيين
األوائ��ل في الشرق» ،مشيرا ً إلى «أن
ال��ش��رق ك��ان ف��ي ف��ت��رة م��ن الفترات
مسيحيا ً وعلينا أن نعمل معا ً لنبقى».
وقال« :إن مسيحيي اليوم يواجهون
التحديات التي واجهها مسيحيو
األمس أننا نجتمع لبحث سبل العمل
معا ً من أجل مواصلة الرسالة».

السفير البابوي

وأكد السفير البابوي« :أن الكرسي
الرسولي يعمل على ثالثة محاور
للحفاظعلىمسيحييالشرق:المحور
األول ه��و تعزيز ال��س�لام وال��ح��وار
والتفاوض ألن الحرب والصراعات
وع����دم االس���ت���ق���رار ه���ي األس��ب��اب
الرئيسية لهجرة المسيحيين .ويعتبر
الكرسي الرسولي ان على المسيحيين
أن يكونوا وسطاء للتعايش وللوحدة.
المحور الثاني هو النمو االجتماعي
واالق��ت��ص��ادي ال��ذي ي��و ّف��ر الشروط
األساسية للحياة الكريمة .المحور
الثالث هو الحوار الصادق والجدي
مع المسلمين وهذا الحوار يؤدي دورا ً
أساسيا ً في المنطقة».
ولفت إلى «أن ما عرفه خالل وجوده
في المنطقة يشجعه على النظر بثقة
وأمل نحو مستقبل لبنان والمنطقة».

باسيل

وألقى الوزير باسيل كلمة اعتبر
فيها أن المسيحيين ه��م «األص��ل
والوصل والفصل في منطقتنا ،ألننا
الرسالة في هذا البلد وألننا الرسل
في هذه المنطقة وألننا نحمل في عمق
أعماق ديانتنا مفاهيم وقيما ً تمثل كل
المؤمنين في العالم».
وت��اب��ع« :ل��ن ن��رض��ى ف��ي ظ��ل ما
نعايشه باختزال دورن��ا واالع��ت��داء
على حقوقنا ،فإيماننا بقوة القيامة
هو الذي يدفعنا إلى أن «نقوِّم القيامة»
بسبب ما نراه من استهتار واستخفاف

بوجودنا في الشرق وفي لبنان وفي
مؤسساته الدستورية وعلى رأسها
رئاسة الجمهورية وهو الذي يبقينا
في مشرق تهدّد بتمزيقه اإلنتماءات
المنغلقة على بعضها».
ودعا «حتى ال يضطر بعضنا إلى
اللجوء إلى ما ال نبتغيه ،إلى يقظة
شاملة ،مسيحية أوال ً ووطنية ثانياً،
تحميناوتدافععنمشرقيتناالمنفتحة
وتجعلنا ال نتراجع بعد اليوم عن آخر
معقل لحريتنا في لبنان أو آخر خط
من خطوط ذاتيتنا».
وأض���اف« :ه��ذه المشرقية التي
نقاتل م��ن أجلها ه��ي أي��ض �ا ً حاجة
استراتيجية للدول كافة ،فحاضر
أوروب���ا من ماضينا ومستقبلها من
حاضرنا وم��ا يهددنا يهددها ،فإن
استسلمنا ستسقط أرضنا ويسقط
الشرق وسيلحق به الغرب سقوطاً،
ول��ن تنفع عندها دم��وع التماسيح
وال تالوة أفعال الندامة .لذلك نقاوم
بالسياسة وبكل ما هو مشروع ولن
يغلبنا أحد ولن يكتب لنا السقوط ،ألن
السقوط لغير المؤمنين».

الراعي

وقال البطريرك الراعي في كلمته:
«يتساءل كثيرون عن مصير مسيحيي
الشرق األوس���ط» ،وكأنهم في خطر
ال���زوال .أما أنا فأقول :المسيحيون
اليوم هم حاجة بلدان الشرق األوسط
الملحة والقصوى» ،معتبرا ً أنه «ما
م��ن أح��د يستطيع اق��ت�لاع الكنيسة
والمسيحيين من هذا المشرق ،ألن الله
زرعها وزرعهم في أرضه».
وتابع« :حضور المسيحيين كان
وسيظل ،واليوم بمزيد من االندفاع،
للشهادة وال��خ��دم��ة وال��رس��ال��ة ،فال
تقوقع وال ذوب���ان .يعتبر المجمع
البطريركي الماروني «أن التقوقع
يلغي رسالتنا ،والذوبان يقضي على
هويتنا».
وت��ط��رق ال��راع��ي إل��ى االستحقاق
الرئاسي في لبنان ووجه نداء إلى «كل
فريق سياسي وكتلة نيابية كي يعين
مرشحه النهائي المقبول من اآلخرين،
على أن يكون مميزا ً بصفة رجل دولة
معروفا ً بتاريخه الناصع وبقدرته
وحكمته على قيادة سفينة الدولة
في ظروفنا السياسية واالقتصادية
واألمنية الصعبة للغاية».
واخ���ت���ت���م« :ب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية من هذا النوع تعود الحياة
الطبيعية إلى المؤسسات الدستورية
وال���ع���ام���ة ،وت���ج���رى اإلص�ل�اح���ات
السياسية واإلدارية الالزمة ،وتتشدد
م��ك��ون��ات ال��دول��ة ال��ق��وي��ة وال��ق��ادرة
والمنتجة عندها يستطيع لبنان أن
يقدم إسهامه في الحلول السلمية
للنزاعات والحروب وممارسة العنف
المتبادل ،التي ال نتائج لها سوى
المزيد من الهدم والقتل والتهجير».
ث��م وزع���ت دروع تقديرية على
المتكلمين في المؤتمر باسم الرابطة
وعلى الذين ساهموا في إنجاحه.

عبداللهيان هن�أ لبنان بانت�صار تموز:
حزب اهلل زينة المقاومة

ع ّالوي عر�ض و�أفرام
�أو�ضاع النازحين من العراق

هنأ مساعد وزير الخارجية االيراني
للشؤون العربية واألفريقية حسين
أميرعبداللهيان األمين العام لحزب
الله والشعب والحكومة اللبنانية
بذكرى انتصار المقاومة في حرب تموز
.2006
وق����ال ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان ف���ي تصريح
لموقع «العهد» اإلخ��ب��اري «إن ثقافة
وفكر المقاومة أمام الكيان الصهيوني
مستمران في المنطقة والعالم االسالمي
وذلك في ظل الصحوة االسالمية».
وأش��ار إل��ى أن��ه على رغ��م األوض��اع
الحالية في المنطقة وتحالف الحركات
التكفيرية اإلرهابية مع الصهيونية،
فقد أثبت كل من حرب تموز الـ 33يوما ً
في لبنان وحرب الـ 22يوما ً والـ 8أيام
و 51يوما ً في غزة أن «تل أبيب» اليوم
هي في أصعب أيامها وتعاني من أزمة
شديدة».
وش�����دد ع��ب��دال��ل��ي��ه��ان ع��ل��ى دع��م
الجمهورية االسالمية لمحور المقاومة،
داعيا ً العالم االسالمي لدعم الشعب
الفلسطيني المظلوم.
وأكد «أن حزب الله اليوم هو زينة
المقاومة وقمتها الرفيعة في المنطقة
وه���و يلعب دورا ً م��ؤث��را ً وب�� ّن��اء في

أعلن رئيس الرابطة السريانية حبيب أفرام بعد زيارته نائب
الرئيس العراقي أياد عالّوي في مقر إقامته في بيروت أنه عرض
معه «أوضاع العراق ،خصوصا ً أحوال مسيحييه إثر تهجيرهم
من سهل نينوى والموصل وللمشاكل التي يتعرض لها النازحون
العراقيون في لبنان في كل مجاالت حياتهم».
ورأى أف��رام أنه «في ظل انهيار الحدود واألنظمة وتصاعد
الحقد واألصوليات والفوضى والقتل والذبح والتهجير ،نفتقد
العقل والحكمة والنهضة التي توحد الناس ضد اإلرهاب في كل
من العراق وسورية ،وضد هذا الجنون من تنظيمات ظالمية،
ونفتقد أيضا ً رؤية عصرية للحكم الذي يؤمن بكرامة كل انسان
وحق كل جماعة ضمن إيمان بالتنوع والتعددية والمساواة ،ال
حل وال أمل إذا لم تكن هذه الروح هي ما تصنع الغد في مواجهة
فكر اإللغاء والتسلط واألحادية والذمية والفوقية واإلنصهار».
وأض��اف« :دع��وت عالوي الى اهتمام أكثر جدية من الدولة
العراقية بمصير مسيحييها ،آشورييها ،كلدانها وسريانها ،وكل
مكوناتها ،ألن هناك شعورا ً عميقا ً بأن ال أحد يسأل كما يجب وال
يهتم لخسارة أبناء األرض األصيلين أبناء الحضارة المتجذرة،
ال من حيث استعادة سهل نينوى وقراه ،وال من حيث دعمهم في
أماكن انتشارهم اآلن ضمن العراق .وشرحت له وضع النازحين
العراقيين في لبنان اي��ض�اً ،م��رك��زا ً على مسؤولية الحكومة
العراقية في مساعدة ه��ؤالء على الصمود وع��دم الهجرة إلى
الغرب في انتظار األمن والسالم في قراهم والمدن حتى يعودوا
اليها».
وأك��د أف��رام أنها مسؤولية عربية وإسالمية تاريخية ،آمل
بأن يحملها عالوي بكل ما نعرف عنه من وطنية ونظرة عدل
ومساواة لكل العراقيين».

مواجهة اإلرهاب ومساعدة إحالل األمن
في المنطقة».
وختم عبداللهيان بالقول إننا «ندعم
حزب الله الشيعي وحماس والجهاد
االسالمي السنيتين في محور المقاومة
في شكل واحد».

جنبالط :التعر�ض
لقيادة الجي�ش
غير مفيد
أكدرئيساللقاءالديموقراطيالنائب
وليد جنبالط ،في تصريح أمس «أن
التعرض لقيادة الجيش غير مفيد وال
يصب في خدمة األهداف التي تسعى
ّ
المؤسسة العسكرية للقيام بها في
ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة
يعلمها القاصي وال��دان��ي» ،وأش��ار
إلى «أن الحفاظ على االستقرار يفوق
بأهميته كل االعتبارات األخرى».
وش��دد على أن��ه «ف��ي أوج الشلل
الذي بات يصيب كل مفاصل الدولة
ومؤسساتها ،وف��ي ظ��ل االستمرار
في تعطيل مصالح الناس ألسباب
ومبررات غير مقبولة ،تبقى مؤسسة
الجيش اللبناني هي المؤسسة األم
ال��ت��ي تحمي ال��وط��ن إزاء المخاطر
المتزايدة من كل حدب وصوب ،وهي
تستحق من القوى السياسية كافة
إبعادها عن السجاالت والتجاذبات
لتحافظ على المعنويات المرتفعة
لجنودها وأفرادها ولتستطيع القيام
بالمهمات الموكلة إليها».

النابل�سي:
ال�شعب الواعي
ينتج �سلطة نظيفة
رأى الشيخ عفيف النابلسي في
تصريح أمس انه «بينما تضج المنطقة
باالحداث ،تتمدد على شوارع بيروت
وجبل لبنان أكوام النفايات لتضيف
مشهدا ً آخر من مشاهد الدونية التي
يعيشها اللبنانيون الذين ال يشعرون
أن هناك دول��ة حقيقة تهتم ألمرهم
وتخطط وتقيم المشاريع وتسهر
الليالي من أجل راحتهم وتقدم ازدهار
البلد ،بل إن ما يعرفه اللبنانيون
ع��ن دول��ت��ه��م أن��ه��ا دول���ة للنافذين
والمحتكرين وليست للمواطنين».
وأض����اف« :س��ي��ق��ول البعض إن
وضعنا األمني أفضل من وضع العديد
من البلدان العربية ،لكن هل يجوز أن
يستمر الوضع االجتماعي على ما هو
عليه منذ عشرات السنين؟ هل يجب
الس ّراق في الدولة الذين
السكوت عن ُ
نهبوا أم���وال ال��ن��اس؟ ه��ل يجب أن
يصمت الشعب على اإلنقطاع الدائم
للكهرباء والماء؟ هل المطلوب تحت
حجة األمن أن تبقى الكارثة المعيشية
واإلنسانية مستمرة؟».
واعتبر النابلسي« :أن الشعب
الحي والواعي والمثقف هو الذي ينتج
سلطة نظيفة مبدعة تحكم الناس
بالعدل والحق».

�صبّاغ يدعو �إلى الثورة
س��أل رئ��ي��س االت��ح��اد البيروتي
الدكتور سمير صباغ في بيان :ألم
ي��أتِ اليوم ال��ذي يثور فيه الشعب
اللبناني؟ مشيرا ً إلى «أن لبنان يدخل
أزمات متعددة ج ّراء تداعيات األزمة
الكبرى المتعلقة بالوضع االقليمي
المتفجر .وإذا كان الوضع اللبناني
مستقرا ً إلى حد ما ،فبسبب المظلة
الدولية التي تمنع احتراقه باألزمة
الكبرى الدائرة في الوطن العربي».
وشدد صبّاغ على وجوب توحيد
الجهود لتأمين العوامل الداخلية،
لحل ك��ل األزم���ات ال��ت��ي تتخذ مرة
طابعا ً دستوريا ً وسياسيا ً ترتبط في
نهاية األمر بالشعب اللبناني» ،وقال:
م��اذا ينتظر الشعب كي يتمرد على
ه��ذا ال��واق��ع .لقد بلغ السيل الزبى،
فال تعيينات ،وال تشريع ،وال عمل
على إع��ادة ال��روح ال��ى المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة وم��واج��ه��ة معركتهم
م��ع النفايات ال��ت��ي تمأل ال��ش��وارع
والساحات وال ح ّل قريبا ً لها بسبب
الفساد القائم».
واختتم صباغ بدعوة اللبنانيين
ال��ى «ال��ث��ورة وق��ل��ب ال��ط��اول��ة على
رؤوس الجميع».

الأ�سعد :نهاية الطبقة
ال�سيا�سية قريبة
اع��ت��ب��ر األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ـ«ال��ت��ي��ار
األس��ع��دي» المحامي معن األسعد
في تصريح أمس «أن بداية النهاية
ألسوأ طبقة سياسية فاسدة مرت في
تاريخ لبنان ،باتت قريبة وأن أيامهم
في السلطة أصبحت م��ع��دودة ،ألن
اإلنفجار االجتماعي ووجع اللبنانيين
لن يبقيا لهم أي أثر أو سيطرة على
المواطن الذي يئن من ضغط القوى
السياسية على لقمة عيشه».
ولفت األسعد إل��ى «أن استقالة
رئيس الحكومة تمام سالم التي كثر
الحديث عنها ،لن تؤثر على الطبقة
السياسية ،بل ستؤدي إلى ازدي��اد
معاناة المواطنين ،مع أن المطلوب
كبح جماح الفاسدين من هذه الطبقة
التي فضلت مصالحها على مصالح
الناس وأوصلتهم إلى الحضيض،
بفعل القرر السياسي ونهب المال
العام وتفشي الفساد».
وأكد «أن إغراق لبنان بالنفايات
ه��و ع��ن ق��ص��د وس���وء ن��ي��ة الب��ت��زاز
اللبنانيين والقضاء على ما تبقى
من الموسم السياحي ،بالتزامن مع
استمرار االنقطاع في الكهرباء وانعدام
االستشفاء والطبابة وتسميم الناس
بالتلوث» ،الفتا ً إلى «أن هذا سيؤدي
الى انهيار كامل مؤسسات الدولة،
والقضاء على م��ا تبقى م��ن سلطة
وهيبة واح�لال منطق الميليشيات
مكان منطق قوة الدولة».

مديرية ال�شويفات في «القومي» ّ
حذرت من نقلها �إلى �شاطئ خلدة
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�أزمة النفايات مكانها وعكار ترف�ض قرارات حمد
الم�شنوق التقى ر�ؤ�ساء اتحادات :طمر موقت في المقالع

فيما تراوح أزمة نفايات العاصمة وضاحيتيها مكانها
من دون االتفاق على حل ،أثار مشروع رئيس بلدية بيروت
بالل حمد لطمرها في بلدة سرار العكارية ،اعتراض بعض
نواب القضاء وأهله .وسارع نائبا عكار معين المرعبي
وه��ادي حبيش لالجتماع مع وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق في مكتبه وتم البحث في هذا الموضوع.
بعد االجتماع ،قال المرعبي« :نيابة عن نواب وأهالي
عكار المقهورين والمظلومين من القرارات الهمايونية التي
اتخذها رئيس بلدية بيروت بالل حمد والتي تعد قرارات
غير شرعية وغير قانونية وال تراعي المالية العامة بأي
شيء ،خصوصا ً انه ال يملك الصالحيات بأن يقوم بتوقيع
عقد مع أي صاحب أرض أو أي مكب من أجل رمي النفايات
فيها .ولمسنا تفهما ً كامالً من معالي وزي��ر الداخلية
وطمأننا ان هذه المسألة ال يمكن ان تحصل وان المؤازرات
والعنتريات األمنية التي تم الحديث عنها غير واردة ولن
يحصل أي أمر في شأن رمي النفايات إال برضا أهالي عكار،
وعلى أبناء عكار أن يطمأنوا إذ لن يكون هناك أي ضرر أو
أي تح ٍد لهم».
وأض��اف« :ه��ذا بالنسبة الى موضوع النفايات التي
أخ��ذت ه��ذه الهمروجة من دون فعالية والتي يتحمل
مسؤوليتها رئيس البلدية ووزي��ر البيئة .وهنا أسمح
لنفسي وليسمح لي وزي��ر الداخلية ،وقد أك��ون أتجاوز
قليالً من اللياقة فيما سأقوله ،إنه يجب على أبناء بيروت
وعلى اللبنانيين جميعا ً أن يطالبوا باستقالة كل من رئيس
البلدية ووزير البيئة».
كما أكد خطباء مساجد عكار رفضهم إدخال أي نفايات
إلى المحافظة.
ومسا ًء قطع عدد من الشبان طريق حلبا  -القبيات عند
مفترق كوشا ،بعد ورود معلومات عن نقل النفايات من
بيروت إلى عكار.
وك���ان حمد أك��د خ�لال اس��ت��ق��ب��ال��ه وف��دا ً م��ن رؤس��اء
الجمعيات البيروتية «أن المجلس البلدي لمدينة بيروت
يحاول إيجاد الحلول وقد عقد جلسة استثنائية واتخذ
قرارات بهذا الصدد لوضع الحلول لهذه الكارثة البيئية
وينتظر دعم مجلس الوزراء لهذه الخطة إلنقاذ بيروت من
هذا الخطر الكبير».
وفي مسألة رش المبيدات وعد حمد «بمطالبة المحافظ
بتوقيع دفتر الشروط لهذه الغاية بأسرع وقت».

المشنوق في الصيفي

من جهته التقى وزي��ر البيئة محمد المشنوق رئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميل في الصيفي حضره
أعضاء من المكتب السياسي الكتائبي اضافة رؤساء
اتحاد بلديات جبل لبنان.
وأوضح المشنوق «أننا لن نلجأ إلى القوى األمنية ولن
نقوم بأي عمل بالقوة ،لكن نحن نعتمد على التجاوب
من قبل األه��ال��ي والبلديات ال سيما أن أزم��ة النفايات
موجودة لدى الجميع ونعمل معا ً على إخراجها من عنق
الزجاجة».
وأعلن أن��ه «ت��م االتفاق على أن تختار وزارة البيئة
من مجموعة أماكن مقترحة من مقالع وغيرها لوضع
النفايات فيها لفترة موقتة ال تتجاوز الـ 9أشهر» ،شارحا ً

انه «سيطلب من المتعهدين الذين سيفوزون بالمناقصة،
التي سيُعلن عنها خالل  15يوماً ،أن يتعهدوا برفع هذه
النفايات وطمرها حسب األصول المقررة في العقود».
ولفت المشنوق الى ان «هذه اإلج��راءات ستساعد في
ح ّل مشكلة عدد من األقضية» ،آمالً «بحصول تجاوب من
قبلها عندما نختار األماكن التي ستوضع فيها النفايات
للمعالجة بصورة موقتة» ،كما تمنى ان «تعقد اجتماعات
اخرى كي نخفف من ازمة النفايات في كل المناطق».
من جهة أخ��رى ،وفي وقت رفض رئيس بلدية صيدا
محمد السعودي وفعالياتها ،استقبال المدينة نفايات أي
منطقة لبنانية أخرى ،أشار المدير العام لمعمل معالجة
النفايات الصلبة في صيدا نبيل زنتوت إلى «اننا جديون
في عرض خدمات المعمل وفي اقتراحنا أن يستقبل نفايات
بيروت أو غيرها من المناطق ،لكن الموضوع اليوم في يد
نواب المدينة ورئيس بلديتها الذين يتابعون القضية مع
رئيس الحكومة ووزير البيئة ،إال اننا كمعمل ومن الناحية
التقنية ،جاهزون للمضي في االقتراح قدماً ،ولو لم نكن
متأكدين من ان المعمل يستطيع استيعاب كمية اضافية
من النفايات لما كنا قدمنا هذا االقتراح».
ولفت إل��ى أن «هناك ش��روط�ا ً معينة تضعها بلدية
صيدا وأنا ال أستطيع مخالفة هذه الشروط ،التي تتعلق
بالعوادم ،علما ً أنها خالية من المواد العضوية ،والتي
يرفض رئيس البلدية طمرها في المنطقة».

«القومي»

إلى ذلك ،حذرت مديرية الشويفات التابعة لمنفذية
الغرب في الحزب السوري القومي االجتماعي في بيان
أصدرته ،من خطورة تحويل شاطئ خلدة ـ منطقة الكوستا
مكب للنفايات ،معتبرة أن أي خطوة في هذا
برافا ـ إلى
ّ
االتجاه غير مقبولة ألنها غير مجدية وتنطوي على مخاطر
بيئية وصحية كبيرة.
ومما جاء في بيان مديرية الشويفات:
«إن ما يتم تداوله عن إمكانية تحويل شاطئ خلدة
البحري (منطقة الكوستا ب��راف��ا) إل��ى مكب لتجميع
النفايات ،هو استنساخ لمكب صيدا ،وبالتالي فإنه يحرم
رواد شاطئ األوزاعي ـ خلدة من متنفسهم الوحيد ،كما انه
يهدد الثروة السمكية.
«إن مديرية الشويفات في «القومي» تعتبر أن هذا النوع
من «الحلول» غير مقبول ،ألنها تنقل الضرر من مكان إلى
آخر ،في حين أن المطلوب من الحكومة اللبنانية حلول
جذرية ونهائية ،وليس حلوال ً موقتة وإشكالية.
«تهيب مديرية الشويفات بجميع أهلنا في منطقة
الشويفات – خلدة بعدم حرق النفايات ألن ذلك يسبب
أمراضا ً خطيرة للناس ال سيما األطفال ،وهناك خطر من
أن تتمدد الحرائق إلى المنازل القريبة ،أو ُتحدث ضررا ً
بالشبكة الكهربائية.
«ترفض مديرية الشويفات إقامة أي مسلخ في المدينة،
ال يراعي الشروط الصحية السليمة وال يخضع لرقابة
حقيقية من قبل الدولة.
«تؤكد مديرية الشويفات وقوفها إلى جانب أهلنا في
الشويفات والبلدية والجمعيات المدنية ،في مواجهة أي
قرار يلحق أضرارا ً بيئية وصحية بالمدينة وأهلها».

�أزمة «زبالة» �أم �سيا�سة؟!
} بتول عبدالله
ب��ع��د ن��ح��و ث�لاث��ة وع��ش��ري��ن ع���ام���ا ً ع��ل��ى بدء
مشروع «الحريرية» في لبنان ،والتي تمثّلت
ب��وع��ود م��ن ال��رئ��ي��س ال��راح��ل رف��ي��ق الحريري
ل��ل��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي «ال���ق���ن���وع» ب��أه��م مقومات
الحياة ،الماء والكهرباء والبنية التحتية .ولم
ينس الحريري «تبشير» اللبنانيين بربيع دائم
َ
ومنحهم حالً لمشكلة النفايات إلى جانب نعيم
االس��ت��ق��رار ال��س��ي��اس��ي ف��ي «ال���ش���رق األوس���ط
الجديد».
فما الذي تح ّقق من هذه الشعارات؟
ال��ك��ه��رب��اء م��ق��ط��وع��ة ،وف���ي أف��ض��ل األح����وال
مقنّنة .المياه غير م��وج��ودة ،إال المل ّوث منها.
��يء إل��ى أس���وأ ،فيما
أم��ا البنية التحتية فمن س ّ
االستقرار السياسي مغيّب حتى إشعار آخر.
ل��ب��ن��ان ال���ي���وم غ����ارق ف���ي وح����ول الفوضى
األم��ن��ي��ة م��ن ج��ه��ة ،وف��ي��ض��ان��ات ال��ن��ف��اي��ات من
جهة أخ��رى .النفايات تغزو ش��وارع العاصمة
اللبنانية وتهدّدها باألوبئة وانتشار الطاعون
والماالريا.
ت��ت��ك��دّس أك���وام ال��ن��ف��اي��ات ف��ي ع��دد كبير من
المناطق اللبنانية ،وس��ط عجز كامل م��ن قبل
ش��رك��ة «س��وك��ل��ي��ن» ال��م��ل��ت��زم��ة ج��م��ع النفايات
وطمرها.
استم ّرت «غابة» النفايات بالتوسع في األيام
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��م��اض��ي��ة ،وام���ت���دّت ال���ى  300مدينة
وقرية في محافظتي بيروت وجبل لبنان .فيما
ُنشرت على مواقع التواصل االجتماعي صور
تظهر ش��ب��ان��ا ً ف��ي ال��ع��دي��د م��ن أح��ي��اء العاصمة
والضواحي يحرقون المستوعبات ،ما يفاقم
األزم��ة أزمة تلوث الهواء وينقلها إلى مستوى
أعلى من الس ّمية ،وخصوصا ً أنّ عملية حرق
النفايات تؤدي إلى انبعاث الغازات المسرطنة.

مطامر سبلين وحبالين ومجمل البلديات
في لبنان ،بدأت بـ«فدرلة» النفايات وطمرها في
أراضيها ،بعد استمرار «سوكلين» بالمماطلة
ف��ي تنفيذ وع��وده��ا ال��ت��ي ك��ان��ت ت��زع��م أن��ه��ا في
صدد إنشاء معامل لحرق النفايات.
ال معامل بنيت وال مطامر موجودة الستيعاب
ال��ن��ف��اي��ات ،م��ا ي��ه��دد بتحويل ك��ام��ل ل��ب��ن��ان الى
«مزبلة» كبيرة غير صالحة للسكن البشري.
علما ً أن شركة «سوكلين» تتقاضى  160دوالرا ً
لردم الطن الواحد من النفايات ،مقابل تقاضي
ال���ش���رك���ات ال��م��ت��ع��ه��دة ف���ي ال�����دول األوروب���ي���ة
الحضارية من  40دوالرا ً إلى  60دوالرا ً لطمر
الكمية عينها ،على رغم مستوياتها المعيشية
العالية والتفاوت الكبير بينها وبين بالد األرز.
وف���ي ال��س��ي��اق ،س�� ّرب��ت م��ص��ادر ن��ي��اب��ي��ة ان
«سوكلين» ربحت منذ عقدين من الزمن نحو
ملياري دوالر استنادا ً ال��ى مقابلة تلفزيونية
أجرتها محطة «او تي ف��ي» مع الوزير البناني
السابق وئام وهاب ،والذي أبرز خاللها وثائق
تدين «سوكلين» وتشرع للنيابة العامة اعتقال
مسؤوليها.
االنتماء السياسي لمالكي الشركة المتعهدة
«س��وك��ل��ي��ن» ه���و ت���ي���ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل اللبناني،
حيث يرعاها رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد
السنيورة في شكل مباشر.
م��س��أل��ة ال��ن��ف��اي��ات ُت��س��ت��خ��دم ال��ي��وم ف��ي إطار
ال���ص���راع داخ����ل ال��ح��ك��وم��ة ،وم��ن��ط��ق اإلب���ت���زاز
يفترض أن أكوام النفايات هي عامل ضغط على
م��ن ُيطالب ب��أن تكون آلية عمل الحكومة هي
العنوان الوحيد أمام مجلس الوزراء.
ال��ن��ف��اي��ات ه���ي أح���د أك��ب��ر م��ك��ون��ات «ق���رص
الجبنة» اللبناني وبالتالي لُعاب الجميع يسيل
أمام «شهية النفايات» وليس من رائحتها.

