اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يف افتتاحيّة
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ
حل متكامل" ،وهو من
املؤمتر
العاملي حول "معاجلة النفاايت الصلبة ،وتقنيّات التثمني حنو ٍّّ
ّ
تنظيم كليّة العلوم يف جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يوم الثالاثء الواقع فيه  18حزيران
صباحا ،يف مسرح بيار أبو خاطر ،يف حرم العلوم
(يونيو)  ،2019عند الساعة التاسعة
ً
اإلنسانيّة.
فخامة رئيس اجلمهوريّة اللّبنانيّة العماد ميشال عون ،ممثّالً مبعايل وزير البيئة األستاذ فادي
جريصايت،
أصحاب املعايل والسعادة وممثّليهم،
البحاثة احملاضرين الدوليّني،
ونواب الرؤساء والعمداء واألساتذة و ّ
حضرات الرؤساء ّ
مترا علميًّا حول "موضوع معاجلة
عندما قرأت أ ّن كليّة العلوم يف جامعتنا ّقررت أن تنظّم مؤ ً
النفاايت الصلبة" ،قلت يف نفسي إ ّن هؤالء الباحثني وأهل العلم واملعرفة يف هذه الكليّة ال
يرتاجعون إىل الوراء وال ينكفئون ،فهم مقتنعون ،وحنن معهم ،أ ّن مشكلة معاجلة النفاايت الصلبة
حل
يف لبنان ويف خمتلف قراه وبلداته هي واحدة من األزمات اليت تدور حول نفسها من دون ّ
البلدايت والبلدات مثل كرة النار اليت يدفع املواطن اللّبنانّ وغري املواطن اللّبنانّ فاتورهتا
وتتقاذفها ّ
املتفرج بل إ ّن اجلامعة
اإلجتماعيّة والصحيّة .وأمام هذا الواقع ،مل تقف اجلامعة وال الكليّة موقف ّ
أعلنت عن نفسها منذ ثالث سنوات جامعة بيئيّة خضراء تعتمد على فرز النفاايت كمق ّدمة
تتعمق يف املوضوع حبيث ّإّنا اليوم ّقررت جماهبة املوضوع
ملعاجلتها ،والكليّة نذرت نفسها لكي ّ
احلل املنشود هلذه األزمة اليت هت ّدد مستقبل لبنان والناس واألشجار
واقرتاح احللول لالقرتاب من ّ
كل شيء على وجه التقريب.
واحلجارة و ّ

ونثمن
أيّها احلفل الكرمي ،صاحب املعايلّ ،
نود أن تنقلوا إىل فخامة الرئيس أنّنا نق ّدر ّ
حق التقدير ّ
دعما للرسالة الرتبويّة
رعايته هلذا املؤمتر
العلمي حول معاجلة النفاايت الصلبة فنرى يف ذلك ً
ّ
وتقديرا ملا يبذله العلماء
اجلامعيّة الوطنيّة اليت محلتها اجلامعة اليسوعيّة منذ مئة وأربع وأربعني سنة
ً

البحاثة واألساتذة من جهد لتنشئة األجيال اجلديدة من أهل االختصاص يف خمتلف
و ّ
ونتبني يف رعايته واهتمامه هبذا املؤمتر إلتز ًاما من الدولة اللّبنانيّة يف أن جتد احللول الناجعة
العلوم ّ
ملشكلة طال ويطول أمدها وأصبحت فاتورهتا ابهظة الثمن ال على جيب املواطن وحسب بل
أيضا كما يشاع ويقال .فينبغي علينا أن نكون إىل جانب املسؤولني على رأس
صحته ً
على ّ
البلدايت لبلورة االقرتاحات املفيدة وهي غري قليلة .فحماية البيئة
الدولة ويف الوزارات املعنيّة و ّ
العام،
مجيعا كمواطنني ،على القطاع
اخلاص قبل القطاع ّ
والطبيعة اللّبنانيّة هي واجب علينا ً
ّ
تلوث
وهنالك الكثري من احللول اإلجيابيّة للح ّد من أن تكون النفاايت
ً
مصدرا من مصادر ال ّ
العام بسبب عدم اتّباع الطرق
البيئي ،على مستوى الرتبية واملاء واهلواء وسببًا لتشويه املنظر ّ
ّ
املناسبة للتخزين والنقل واملعاجلة .فمن الردم والطمر إىل احلرق والرتميد عرب إعادة التدوير وتصنيع
مكوانهتا وحتويلها إىل أمسدة عضويّة أم إىل غازات صناعيّة ،ال
النفاايت لالستفادة من بعض ّ
الدوامة يبقى ممكنًا .مع العلم أ ّن النفاايت
يبدو األفق
ً
مسدودا بل إ ّن األمل يف اخلروج من ّ
ليست منزليّة فحسب بل هناك النفاايت الصناعيّة والطبيّة اليت ال ب ّد من مواجهة أذيّتها وإجياد
الوسائل ملعاجلتها معاجلة صحيحة.
موضوعا علميًّا ابملعىن الدقيق ملاهيّة العلم بل إنّه
أختم قائالً إ ّن موضوع إدارة النفاايت ليس
ً
ملحا،
األول هو البعد
السياسي حيث إ ّن القرار الواضح أصبح ًّ
موضوع له ثالثة أبعاد أخرىّ :
ّ
وبعيدا عن اهلدر
وأبقل كلفة على اجلميع ً
فال ب ّد أن توجد احللول هلذه املعضلة أبسرع وقت ّ
أي جهة أخرى .والثاين يكمن يف
والفساد وأن يكون االستثمار ً
مفيدا للجميع وللمواطن قبل ّ
كل مواطن ،الذي عليه املشاركة بصورة ملزمة يف تطبيق أي حلول
بعد وعي ضمري املواطنّ ،

أخالقي
العامة .واثلثًا إنّه موضوع ذو بع ٌد
الصحة ّ
البلدايت من أجل السالمة و ّ
تتّخذها الدولة و ّ
ّ
حكما
إتيكي أل ّن بقاء احلالة على ما هي عليه من دون تغيري يف املواقف واإلجراءات إّّنا يقود ً
ّ
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إىل تدمري بيتنا اجلميل علينا وعلى رؤوسنا بسبب الفساد كما يقول قداسة البااب فرنسيس يف
رسالته الراعويّة حول البيئة وضرورة احلفاظ عليها كما وهبنا هللا ّإايها لنا ولألجيال الالحقة.

وإنّن إذ أرفع الشكر واالمتنان لفخامة رئيس اجلمهوريّة العماد ميشال عون لرعايته املؤمتر ميثّله
ّ
البحاثة واحملاضرين
أضم إىل هذا الشكر مجيع ّ
صاحب املعايل األستاذ فادي جريصايت ، ،إّّنا ّ
الذين سوف يدلون بدلوهم يف هذا املؤمتر بوضع األصبع على اجلرح للداللة على مصادر اخللل
كل فرد من أفراد الكليّة
واقرتاح احللول وكذلك فريق عمل الكليّة برئيسها العميد ريشار مارون و ّ
هذه اخلليّة على تعاون اجلميع من أجل حتويل هذه األزمة إىل نعمة يستفيد منها املواطن بدل
أن تكون علّة عليه وعلى األجيال الالحقة .فنهجنا ليس فقط الدفاع عن لبنان بل عن لبنان
صحة اإلنسان وعافيته ،لبنان الصدق واإلميان.
األخضر ،لبنان اجلمال ولبنان ّ
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