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حمليات

وزير البيئة :نتائج المناق�صات الثالثاء
والمطلوب قرار جريء في فر�ض المطامر
أكد وزير البيئة محمد المشنوق ،في تصريح بعد جلسة
مجلس الوزراء أمس« ،أنّ النقاش الذي ال يصل إلى نتيجة
في مجلس الوزراء هو الذي يمنع المجلس من اتخاذ قرار
قرارات أساسية في معالجة كارثة النفايات القائمة حالياً»،
مشيرا ً إلى أنه «طرح هذا الوضع بتفاصيله أمام مجلس
الوزراء» ،ومؤكدا ً «أنّ عجز القوى السياسية ال يساعد على
التعجيل في وضع خطط إلنقاذ البلد من النفايات».
وردا ً على سؤال ع ّما أدلى به في مجلس ال��وزراء ،قال
الوزير المشنوق« :لقد أعلنت أنّ اله ّم الوطني الذي يشغلنا
اليوم هو موضوع النفايات ،وهذا الموضوع إما يستخدم
كورقة سياسية وإما يكون تعبيرا ً عن حالة تخل سياسية
من قبل القوى السياسية بصورة عامة أو تعبيرا ً عن حالة
عجز عن إيجاد مطمر وهذا أمر ال يجوز .فالدولة التي ال
تستطيع أن تجد مطمرا ً في أراضيها االميرية في أي مكان
من لبنان أو في أي منطقة من دون لون ال طائفي وال مذهبي
تكون دولة غير قادرة على متابعة هذا المشوار».
وأضاف« :في موضوع ترحيل النفايات ،شرحت كيف
أنّ األم��ور في أوروب��ا منتظمة وكيف أنّ هناك حجوزات
مؤمنة لقصة المحارق ،وبالتالي علينا أن نحجز دورا ً
للبنان ،وهذا يأخذ ترتيبا ً ما يجعل من غير السهل ترحيل
الكميات المكدسة عندنا من النفايات إلى الخارج ،وإذا
اعتمدنا التخزين فمعنى ذلك أنّ هذه الكميات ستكون
وجهتها إلى مطمر أو إلى ردم».
وت��اب��ع« :ل��م أرد تحميل مجلس ال����وزراء موضوع
التقصير ،ولكن قلت إذا ل��م تلتزم ال��ق��وى السياسية

مسؤولية المعالجة بصيغة وطنية وبيد واحدة ،فالناس
ستوجه إلينا االنتقادات بشكل كبير .وأعتقد أنّ الجميع
يسمع ما يوجه إلينا من اتهامات ،وإذا ك��ان البعض
يحملني شخصيا ً مسؤولية ملف النفايات فهذا يشرفني
وال يزعجني ،لكن معنى هذا الكالم أنّ اآلخرين يتخلون
عن مسؤولياتهم .المفترض بالقوى السياسية أن تكون
واحدة ،وممنوع علينا أن نخرج من مجلس ال��وزراء وأن
نقول كالما ً مختلفا ً ألننا جميعا ً «بالهوا سوا».
وعن مصير مناقصات بيروت والمناطق ،قال المشنوق:
«لقد أبلغت دول��ة رئيس مجلس ال���وزراء وال���وزراء أنّ
موضوع المناقصات ينتهي بعد يومين ،ولوال عيد انتقال
السيدة العذراء يوم السبت لكنا أنجزنا األمر نهائياً ،لكننا
سنرجىء الموضوع إلى يوم االثنين على أن نعلن النتائج
يوم الثالثاء بكل شفافية ومن دون حرج ،إنما هذا ال يغطي
المرحلة الفاصلة الموجودة أمامنا ،فنحن بحاجة لننتقل
من نظام إلى نظام ،وهناك مناطق وبلديات موافقة على
استقبال مطامر لكنها حذرة من حركات احتجاج ومن قطع
الطرقات».
وعن الخالصة التي ت ّم الوصول إليها ،قال« :لقد أنهيت
مداخلتي في مجلس ال��وزراء بالقول إننا أمام معضلة ال
يمكن التهاون في بتها ،ونحن نمر في ظرف حرج لم يمر
به أي مجلس وزراء في لبنان ،وأننا نحصد تاريخا ً في هذا
الموضوع ،ولكن يمكننا الوصول إلى نتيجة من خالل قرار
جريء في فرض المطامر وفي تخصيص مبالغ لمعالجة
الوضع المزري الراهن».

ندوة عن النفايات في مركز ع�صام فار�س:
العتماد ال�شفافية تفادي ًا للمحا�ص�صة

تخريج مخيم الأ�شبال في منفذية الالذقية في «القومي»

عويكة :باقون في ميادين ال�صراع والمقاومة
حتى ننقذ �أمتنا من م�شاريع االحتالل والإرهاب والتطرف
خ ّرجت منفذية الالذقية في الحزب السوري القومي االجتماعي
مخيم األشبال الذي أقامته على مدى أسبوع في منطقة الصنوبر،
وحضر حفل التخريج وكيل عميد التنمية اإلداري��ة أياد عويكة،
منفذ عام الالذقية فريد مرعي وأعضاء هيئة المنفذية ،وجمع كبير
القوميين والمواطنين ،وأهالي المتخ ّرجين.
بداية ت� ّم استعراض الفصائل :فصيل األش��ب��ال ،فصيل حق
العودة ،فصيل الرواد ،فصيل المقاومة واالنتصار ،فصيل النسور،
فصيل الوحدة القومية ،فصيل الثانويين ،فصيل كسر الحصار،
وهي أسماء لدورات تدريبية أطلقت يوم كان األمين الراحل صبحي
ياغي عميدا ً للتربية والشباب.
وبعد عروض فنية وتدريبية قدّمها المشاركون ،ع ّرفت الحفل
وندلينا درويش ،ث ّم ألقى الشبل محمد سعيد كلمة المتخ ّرجين تحدّث
فيها عن تجربتهم في المخيم ،وعن مدى سعادتهم بالمشاركة ،وعن
المعرفة التي اكتسبوها خالل تواجدهم في المخيم.

كلمة هيئة المخيم

ثم ألقت آمر المخيم ليليان مرعي كلمة جاء فيها :من يعرفنا يعرف
أنّ الخوف ال مكان له في قلوبنا ...وأنّ الصراع هو من القواعد التي
تأسس عليها نهجنا حتى أضحى مفهوم الصراع هواءنا ونسمات
ّ
صباحاتنا ،ونحن ال نرضى إال باالنتصار ،وال مكان للهزيمة في
قاموسنا ،والحياة كلها بالنسبة لنا وقفة عز فقط ،قالها سعاده
واعتنقناها عقيدة كرامة وع ّز وشموخ.
أضافت :فليعلم أعداؤنا أننا لن ننكفئ عن ساحات الصراع،
وانّ ك ّل ما يمارسونه من وحشية لن يبعدنا عما عقدنا العزم عليه،
وليعلموا أننا للموت خلقنا متى كان طريقا ً للحياة.
ثم توجهت بالشكر إلى عمدة التربية والشباب لرعايتها الدائمة
ألجيال النهضة ،أجيال الحزب السوري القومي االجتماعي ،تلك
التي خاطبها سعاده والتي استمدّت العزيمة واإليمان من أجيال
سبقتها في العمل من أجل الحياة.
كما توجهت بالشكر ألهالي األشبال والزهرات لثقتهم ودورهم في
متابعة أبنائهم ،وتوجيههم لالنخراط في صفوف النهضة القومية
االجتماعية ،والى ك ّل من ساهم في إنجاح المخيم.

كلمة مركز الحزب

وألقى وكيل عميد التنمية اإلدارية أياد عويكة كلمة مركز الحزب
قال فيها :إذا كان خير المطالع تسليما ً على الشهداء ...فتحية إلى

حبيب وزعرور والصراف والقنطار خالل الندوة
توقع وزير البيئة السابق يعقوب
ال��ص��راف ورئيسة «ح��زب الخضر»
ن��دى زع���رور والصحافي المختص
بالشؤون البيئية بسام القنطار ،في
ندوة «النفايات :قصة وحلول» التي
نظمها مركز عصام ف��ارس للشؤون
اللبنانية في مركزه في سن الفيل ،أن
«يكون الح ّل النهائي ألزمة النفايات
بعيدا ًجدا ًوأنّ األزمة الحالية ستستمر
في األمد البعيد».
وأك��د ال��ص��راف «ع��دم وج��ود ح ّل
س��ح��ري ألزم���ة ال��ن��ف��اي��ات» ،مشيرا ً
إلى أنّ «المناقصات واجبة لتحديد
األس��ع��ار للمعالجة» .ول��ف��ت إل��ى
«سلسلة من األخطاء الشائعة في هذا
المجال» ،فقال« :إنّ تصدير النفايات
إلى الخارج ليس مجانيا ً بل هو لقاء
بدل مالي يجب أن تدفعه الدولة»،
مستشهدا ً بـ«مثل السويد التي تطلب
ماال ً لقاء استيراد النفايات».
وشدّد على أنّ «الخلل في مسألة
النفايات بنيوي» ،موضحا ً أنّ «أزمة
النفايات مماثلة ألزمة الكهرباء لجهة
أنّ التكلفة يجب أن تكون متوازية
مع البدالت المدفوعة» ،الفتا ً إلى أنّ
«ع��ائ��دات البلديات التي تأتي من
الدولة ليس مفروضا ً أن تغطي تكلفة
معالجة النفايات ،إضافة إلى تأثير
مسألة الفساد في هذا الملف».
ورأى أنّ «تقديم حوافز لرؤساء
البلديات الستقبال النفايات على
أراضي بلداتهم هو خطأ فادح ورشوة
لرمي النفايات في الوديان» .ولفت إلى
«أهمية الالمركزية في إدارة النفايات
في حين تتولى السلطة المركزية فقط
مراقبة جودة اإلنتاج والمحاسبة».
وق��ال« :يجب أن يكون لك ّل بلدية
ّ
الحق في أن تتولى جمع النفايات
وجباية كلفة المعالجة ونقل النفايات
إلى مركز الجمع حيث يت ّم التدوير ،وال
ّ
يحق لها بيع ما تريد من النفايات»،

عويكة

مشيرا ً إل��ى أن��ه «م��ن غير المعروف
ما إذا كانت شركة «سوكلين» تبيع
كميات من النفايات».
وذك����ر ب���ـ«ب���ن���ود خ��ط��ت��ه ال��ت��ي
طرحها ع��ام  2006خ�لال توليه
وزارة البيئة» ،فلفت إلى أنّ «تلك
ال��خ��ط��ة ق��ض��ت ب��اع��ت��م��اد المطامر
الصحية وم��راك��ز المعالجة في
المناطق اللبنانية كافة ،وبموجب
ه���ذه ال��خ��ط��ة ي��ت��واف��ر ل��ك � ّل منطقة
خدماتية مطمر صحي ولك ّل قضاء
محطة ف��رز ،على أن يقوم المتعهد
في السنوات األول��ى من التشغيل
بحمالت توعية للمواطنين لتشجيع
الفرز من المصدر واستخدام السماد
العضوي».
وأوض��ح أنّ «كلفة استمالك تلك
المواقع ت��راوح بين  35و 50مليون
دوالر ما يعادل تكلفة  3أشهر من جمع
النفايات ومعالجتها من «سوكلين».
ولفتت زعرور إلى «فشل الحكومة
الحالية في اتخاذ القرار حول أزمة
النفايات سببه الكالم على التقنيات
الذي عطل آلية اتخاذ القرار ،في حين
أنّ المطلوب وضع استراتيجية وطنية
للنفايات الصلبة تعتمد األس��س
العلمية وت��راع��ي ال��ش��روط البيئية
بعيدا ً من أي محاصصة مناطقية أو
فئوية».
وش����دّدت ع��ل��ى «أه��م��ي��ة وج��وب
اعتماد مبدأ الفرز من المصدر وتوعية
المواطنين على أهميته وإش���راك
البلديات في هذه العملية لتخفيف
الكلفة» .وقالت إنها «توافق جمعية
الصناعيين اللبنانيين على أن ترحيل
النفايات إلى خ��ارج لبنان سيكلف
الخزينة أعباء إضافية».
وإذ ع � ّب��رت ع��ن خشيتها م��ن أن
«ترمى النفايات في البحر للتخلص
م��ن��ه��ا» ،أك����دت أنّ ح���زب الخضر
«سيراقب وسيتابع الشحنات مع

مرعي

درويش

أحزاب الخضر المتوسطية والمنظمات
البيئية الدولية من نقطة انطالقها حتى
مكان وصولها إلى أن يتم إيجاد أمكنة
لفرز النفايات قبل معالجتها».
وختمت« :إنّ المطلوب اعتماد
الشفافية وال�لام��رك��زي��ة وإش���راك
البلديات ،والمتابعة اليومية من
المجتمع المدني والجمعيات البيئية
والناشطين والمواطنين لتفادي
االح��ت��ك��ار وال��م��ح��اص��ص��ة ف��ي ه��ذا
الملف».
وت��وق��ع القنطار ،ب���دوره« ،فشل
المناقصات الجارية من أجل تلزيم
شركات لمعالجة النفايات» .وشرح
أنّ «أسباب توقع هذا الفشل متعلقة
بدفتر الشروط ألنّ العقود الموقعة ال
تطبق بالكامل منذ  1997وخصوصا ً
في الشأن المتعلق بمركزي الفرز في
الكرنتينا والعمروسية» .وسأل عن
«طريقة إيجاد حلول وقت ال تتجرأ
الدولة على تحديد األرض الصالحة
للمطامر».
وأضاف« :إن الدولة لم تدفع قرشا ً
واح��دا ً للبلديات الضحايا المعنية
بالمطامر وليست مستعدة للنقاش
ح��ول تحديد ضريبة للبلدية على
المطامر ،وفي هذا الواقع كيف يمكن
أي متعهد أن يتجرأ على اإلعالن عن
إقامة مطامر أو معامل فرز في هذه
المنطقة أو تلك ،ما سيؤدي بالتالي
إلى انهيار المناقصات».
وك��ان��ت م��داخ��ل��ة ل��رئ��ي��س بلدية
رومية لويس أب��ي حبيب لفت فيها
إلى «النتائج اإليجابية التي تمثلت
ب��ال��ح� ّل ال���ذي اعتمدته البلدية».
وأوضح أنها «بدأت بفرز النفايات من
المصدر ونفذت حملة توعية وشرح
للمواطنين ،مستفيدة م��ن ق��درات
الشباب في هذا اإلطار» ،مشدّدا ً على
«أهمية التثقيف والمتابعة في هذا
الموضوع».

عمال مرف�أ بيروت
ّ
يهددون بالإ�ضراب المفتوح
نفذت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت قبل ظهر
أمس ،إضرابا ً تحذيريا ً «احتجاجا ً على ج ْمع النفايات
ورميها في منطقة المرفأ وال سيما في المنطقة  ،»ABما
أدى إلى توقف العمل في دوائر إدارة المرفأ وأقسامها.
وش��ارك في االعتصام أم��ام مبنى اإلدارة ،رئيس
النقابة بشارة األسمر وأعضاء المجلس التنفيذي،
وحشد من رؤساء الدوائر وأقسام المرفأ والموظفين.
وتحدث األسمر مؤكدا ً رفض «رم��ي النفايات في
المرفأ الذي هو واجهة لبنان كما مطار بيروت».
وأشار إلى أنّ «النقابة أجرت سلسلة اتصاالت مع
المعنيين لوقف ج ْمع النفايات في المرفأ ،إال أنّ هناك
نية لج ْمع النفايات في المنطقة  ABفي المرفأ ،لذلك
كان تحركنا اليوم لمنع ذلك».
وك��� ّرر األس��م��ر التحذير م��ن «االس��ت��م��رار ف��ي هذه
السياسة ،وخصوصا ً أنّ مرفأ بيروت من المرافئ
العالمية التي ترعاها األنظمة والقوانين البيئية ،فال
يجوز تجاوزها وج ْمع النفايات في المرفأ ،ما يؤثر
على بيئة عمل أكثر من  150ألف متعامل وعامل في
المرفأ».

شهداء سورية األمة ...والحزب ،والتحية إلى روح األمين صبحي
ياغي ،الذي انخرط في المسيرة النضالية للحزب ولم يتقاعس يوما ً
عن القيام بواجباته ،وله بصمة كبيرة في بناء وتأهيل عدد كبير من
الطلبة والشباب واألشبال والزهرات في مخيمات تربوية شملت
كيانات األمة جميعها.
وأشار عويكة إلى أنّ التخ ّرج يأتي في شهر يعني لنا الكثير ،انه
شهر الفداء ،ذكرى استشهاد باعث النهضة أنطون سعاده الذي عزز
مفهوم الصراع والمقاومة ...ودعا إلى العلم والمعرفة التي هي قوة،
والى األخالق القومية والمناقبية ،فماذا ينفع القومي االجتماعي لو
ربح العالم وخسر أخالقه ووجدانه.
وأض��اف :تعمل عمدة التربية والشباب بك ّل إيمان وعزيمة
صادقة ،وتخ ّرج عشرات المخيمات الصيفية في األمة وعبر الحدود
خدمة للنشئ الصالح الذي ينمو بالعناية.
وتطرق إلى الهجمة اإلرهابية التي تتع ّرض لها األمة ،وبيّن
أنها قديمة متج ّذرة وتتجدّد أدواتها العاملة ك ّل فترة وتأخذ أشكاال ً
مختلفة إنما منهجيتها واح��دة ،فالتكالب المصلحي التفتيتي

وأكد «نجاح اإلض��راب التحذيري ،على أن تعقبه
خطوات تصعيدية إذا لم يتم التجاوب مع تحركنا
اليوم».
وبعد انتهـاء اإلض��راب ،أص��درت النقابة البيان
اآلتي« :مع االلتزام التـام من قبل النقابات العاملة
في مرفـأ بيـروت وتأييدها ودع��م اتحاد المصالح
المستقلة والمؤسسات العامة والخـاصة ،اإلضراب
ال��ذي أعلنته نقابة موظفي وع��م��ال م��رف��أ بيروت
احتجاجا ً على رمي النفايات في باحة  ABداخل
الحرم المرفئي وفي محيطه وعلى مداخله ،تعلن
النقابة أنها ستبقى على ات��ص��ال دائ��م م��ع جميع
المعنيين ،وتعاهد بأنها لن توفر جهدا ً في سبيل
وقـف هذا األمر ومعالجة ما ُوضع سابقاً ،وسحبه من
محيط المرفـأ ومداخلـه والـذي إن بقـي علـى حالـه،
يش ّكل كارثـة بيئيـة وإنسانيـة غيـر مقبولـة بمختلـف
المعاييـر.
كما أنها تعلن أنّ أي محاولة لالستمرار في رمي
النفايات في المرفأ ،سيقابله إعالن فوري لتحركات
تصعيدية بدءا ً باإلضراب المفتوح».

وفد من «القومي» في ال�شمال
يبحث ونهرا الأو�ضاع
الإنمائية والوطنية
زار وف��د م��ن المندوبية السياسية للحزب
السوري القومي االجتماعي في الشمال ،محافظ
الشمال القاضي رم��زي نهرا ،وض � ّم الوفد إلى
المندوب السياسي زهير الحكم أعضاء هيئة
المندوبية وليد العازار ،ميشال األشقر ،فادي
الشامي وجودت بطرس.
جرى خالل الزيارة استعراض عام لألوضاع
اإلنمائية واالجتماعية والوطنية ،وكان تأكيد
مشترك على أولوية االهتمام بقضايا الناس
وهمومهم على المستويات كافة.
وقد أثنى الوفد القومي على دور المحافظ،
وأكد أهمية إيالء منطقة الشمال ك ّل اهتمام ،وأنّ
تنصب ك � ّل الجهود في سبيل تحقيق اإلنماء
ّ
المتوازن الذي يجب أن يطاول ك ّل المناطق من
دون استثناء ،وض��رورة تعزيز دور مؤسسات
الدولة لتتمكن من تح ّمل مسؤولياتها بشكل
كامل.
من جهته أكد المحافظ أنه مهت ّم بك ّل التفاصيل
المرتبطة بقضايا الناس ،وأ ّنه من موقعه شديد
الحرص على مصلحة منطقة الشمال وأهلها.

مديرية ال�صرفند في «القومي»
نظمت رحلة �إلى �ضهور ال�شوير
نظمت م��دي��ري��ة الصرفند التابعة
لمنفذية صيدا ـ الزهراني في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي رحلة
ترفيهية إلى ضهور الشوير ،شارك فيها
مدير المديرية محمد خليفة وأعضاء
هيئة المديرية ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
وزار المشاركون عرزال الزعيم ودار
سعاده الثقافية واالجتماعية ،والمغارة
ونبع المياه.
وعند تمثال الزعيم ،ألقى المدير
خليفة كلمة ش���دّد فيها على أهمية
النشاطات ،التي تعزز معرفة القوميين
لتاريخ حزبهم الن ّيًر ،وركز على أهمية
ورمزية ضهور الشوير والعرزال حيث
شعّ الفكر القومي االجتماعي.
كما تخلل الرحلة بعض النشاطات
الترفيهية والتثقيفية منها سرد تاريخي
لحياة أنطون سعاده في الشوير.

أمام عرزال الزعيم

واضح ،والغاية هي النيل من وجودنا وثقافتنا وحضورنا وعمقنا
التاريخي وهويتنا السورية الحضارية ،وبالتالي تمزيقنا إلى
أشالء خدمة للمشروع اليهودي في المنطقة كي تتوطد ديمومته
ويؤسس دولته المزعومة على حساب دمائنا وأرضنا
على أرضنا
ّ
ووجودنا.
وتوعّ د عويكة القوى اإلرهابية المتطرفة قائالً :ردّنا عليكم بنسور
الزوبعة ألنه ال��ر ّد األمضى ،فنحن قوة الحق واإلرادة والنصر،
وسنظ ّل في ميادين الصراع والمقاومة حتى ننهي مشاريعكم اآلثمة
وننقذ األمة ،بالبطولة المؤيدة بصحة العقيدة.
وتوجه إلى األشبال بالقول :أنتم األمانة واألم��ل فاذهبوا في
األمة كلها وأينما كنتم انشروا فكر سعاده النهضوي اإلصالحي في
أوساطكم الطالبية ،واحملوا راية األخالق القومية ...وكونوا أعالما ً
ومنارات ...حتى يُشار إليكم بالبنان ،كونوا القدوة فأنتم أبناء
الحياة والنور والمعرفة والقوة.
وختم مؤكدا ً أنّ مشروع الحياة الجديدة ،هو مشروع الحزب
السوري القومي االجتماعي وبه تحيا سورية.

سعيد

