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حزب اهلل :هناك من اتخذ قراراً
ّ
ب�شل العمل الت�شريعي
رأى حزب الله أنّ لبنان «يحتاج اليوم إلى وحدته
الوطنية وفعالية مؤسساته الدستورية» ،معتبرا ً أنّ
هناك ثمة من اتخذ قرارا ً «بش ّل العمل التشريعي».
كما شدّد حزب الله على أنه «يقاتل مشروعا ً واحدا ً هو
المشروع األميركي – «اإلسرائيلي» التكفيري» ،الفتا ً إلى
أنّ «الشعب الفلسطيني ال يقوم بأكثر من حقه المشروع
في الدفاع عن نفسه».

قاسم

وفي هذا السياق ،قال نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم« :ليس لدينا إال َّ اتجاه واح��د هو
المقاومة وقد حدَّدنا البوصلة باتجاه «إسرائيل» كنقطة
مركزية وأينما قاتلنا وأينما دافعنا في الزمان والمكان،
نحن نقاتل مشروعا ً واح��دا ً هو المشروع األميركي –
«اإلسرائيلي» التكفيري ،نحن ال نواجه مشروعين ،وال
نواجه يمنة ويساراً ،نواجه مشروعا ً واحدا ً منحرفا ً له
ُ
شعَ ٌب متعددة ومسميات متعددة».
وخالل حفل تأبين الشهيد بالل كسرواني في منطقة
زقاق البالط ،أشار قاسم إلى أنّ «هدف «اإلسرائيلي»
من هذه الحرب تعطيل خيار المقاومة وإذالل الشعب
الفلسطيني» .وأض��اف« :نحن نعلم أنّ هذه الحرب ال
يمكن أن تنتصر فيها «إسرائيل» والسبب األساس هو
وجود مقاومة تقاوم هذا العدو بإرادة صلبة ،وبصمود
الشعب الفلسطيني ف��ي عملية المواجهة والتفافه
حول هذه المقاومة ،وإذا أجرينا المقارنة بين الشعب
الفلسطيني المجاهد ومقاومته في غزة في مقابل هذه
اآللة الضخمة «اإلسرائيلية» نقول إنّ غزة ستنتصر».
وك��ش��ف ق��اس��م ع��ن «معلومات موثوقة تفيد ب��أنّ
التكفيريين يعدون العدة في جرود القلمون من أجل أن
يدخلوا إلى عد ٍد من القرى اللبنانية البقاعية وبأعداد
كثيرة ،إلحداث مجازر واعتقال أفراد وإيجاد حالة من
الرعب ،فاستبقنا هذا األمر وقمنا بواجبنا ودفعنا هذا
الخطر عن لبنان ومقاومته وجيشه وشعبه ،بالتعاون

مع القوى األمنية والجيش اللبناني وك ّل الشرفاء الذين
يقفون في الخندق الواحد في مواجهة هؤالء اإلرهابيين
التكفيريين».
من جهته ،أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
نواف الموسوي خالل احتفال تأبيني في بلدة حاريص
أنّ «االنتصار ال��ذي ح��دث ع��ام  2000خ��رج من رحم
المواجهة في نيسان ع��ام  ،1996وم��ن رح��م شروط
التفاهم التي فرضناها ،لذلك فإنّ المقاومة اليوم في
غزة بما تملك من سالح وإمكانات ،قادرة على تحقيق
انتصارها ،كما عليها التمسك بكل ما تعتبره المقاومة
ض��رورة لهذا االنتصار» .وأض��اف« :إنّ لبنان يحتاج
ال��ي��وم إل��ى وح��دت��ه الوطنية كما يحتاج إل��ى فعالية
مؤسساته الدستورية ،ولذلك نشدّد على وج��وب أن
تواصل الحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها
خصوصا ً المواطنين الذين يتألمون كثيرا ًَ جراء غياب
المواد أو العناصر األساسية للعيش من كهرباء وماء،
فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد
وأن توفر للبنانيين الكهرباء والماء ،وهذه مسؤولية
على الحكومة أن تقوم بها ،وه��ي مسؤولية السلطة
اإلجرائية البديهية ،التي يجب أن تبادر إلى توفير هذه
المقومات األساسية لعيش المواطنين ،وال يمكننا أن
نبرر تحت أي اعتبار هذا التقاعس الحكومي عن القيام
بالمهمات الضرورية».
وفي ما يتعلق بعمل مجلس النواب ،قال الموسوي:
«كنا وما زلنا على استعداد للمشاركة في الجلسات
التشريعية التي تهتم بمعالجة قضايا الناس وفي
طليعتها آل��ي��ة ال��ص��رف واإلن���ف���اق وسلسلة ال��رت��ب
والرواتب ،وفي المقابل ثمة من اتخذ قرارا ً بشل العمل
التشريعي في لبنان ،ونحن ما زلنا ندعوهم للعودة
عنه وإلى مواصلة العمل التشريعي لما فيه من مصلحة
للمواطنين».

إل��ى جانب إق���رار سلسلة الرتب
وال��روات��ب لألساتذة والموظفين
ّ
الملف
من أجل إنصافهم وإقفال هذا
ال��ذي يطاول شريحة واسعة من
اللبنانيين الذين يعملون من أجل
إعداد األجيال في لبنان» ،معتبرا ً
أنّ «المشكلة التي تقف عقبة من
دون تحقيق هذا الهدف اآلن ،هي
غياب اإلي��رادات الجدية الموثوقة
التي تؤمن التغطية للمصاريف
التي ترتبها مبالغ السلسلة».

وأكد السنيورة «تمسكه بالهيئة
كإطار جامع للبنانيين من خارج
االص��ط��ف��اف الطائفي والمذهبي
ل��م��واج��ه��ة م���وج���ات ال��ت��ط��رف
والتعصب المنتشرة اآلن».
وكان الرئيس السنيورة استقبل
صباحاً ،ممثل األمين العام لألمم
المتحدة في لبنان ديريك بالمبلي
ث��م السفير اإلي��ط��ال��ي جوسيبي
مورابيتو وك��ان بحث في أوضاع
لبنان والمنطقة.

السنيورة

ب��دوره ،قال السنيورة ألعضاء
الوفد« :أرج��و أن تعلموا أننا في
تيار المستقبل وكتلة المستقبل قد
اتخذنا قرارنا وأعلناه ،وهو أننا
إلى جانب إقرار السلسلة .لكننا في
الوقت عينه ،ال يمكن أن نوافق على
صرف أموال ال تغطية لها لناحية
اإليرادات ،ألننا ال نريد أن نعطي بيد
وندفع البلد إلى منزلقات خطيرة
غير مدروسة» .وأضاف« :إنّ تيار
المستقبل يقف بصراحة وعالنية

السنيورة مستقبالً وفد هيئة التنسيق النقابية
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خريطة طريق للبناء والعمل
} د .رأفات أحمد

الموسوي

ال�سنيورة التقى وفد هيئة التن�سيق:
لن نوافق على �صرف �أموال ال تغطية لها
استقبل رئيس كتلة المستقبل
النيابية الرئيس ف��ؤاد السنيورة
ب��ع��د ظ��ه��ر أم���س ،ف��ي مكتبه في
«بلس» ،وفدا ً من «هيئة التنسيق
النقابية» ،في حضور النواب جمال
الجراح ،غازي يوسف ،أمين وهبي
وباسم الشاب.
وت���ح���دث ب��اس��م ال��ه��ي��ئ��ة بعد
االجتماع رئيس الهيئة حنا غريب
وأعضاؤها نعمة محفوظ ومحمود
حيدر ومحمد قاسم ،عن «مطالب
ه��ي��ئ��ة التنسيق وأه��م��ي��ة إق���رار
السلسلة ب��ع��د م��س��ي��رة النضال
الطويلة لألساتذة» ،مشدّدين على
«أح��ق��ي��ة مطالبهم للحفاظ على
الكرامة والعيش الكريم».

الراعي :ال يجوز هدم دولة
هي �صاحبة الر�سالة في هذا ال�شرق

الراعي مترئسا ً القداس في بقاع كفرا
وأشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنّ لبنان
«بحاجة إلى قادة مدنيين وسياسيين مؤمنين مخلصين يزرعون زرعا ً جيدا ً
في لبنان ،يزرعون زرع الخير ،زرع االزدهار ،زرع النمو ،يحافظون على الكيان
اللبناني وأوال ً رئيس جمهورية ،فمن غير الممكن أن تعيش دولة من دون رئيس
وال جسد من دون رأس وال أي جماعة».
وخالل ترؤسه قداسا ً احتفاليا ً لمناسبة اختتام برنامج احتفاالت بلدة
القديس شربل مخلوف بقاعكفرا ،قال الراعي« :لقد بلغ الشر بنا إلى اغتيال
رئاسة الجمهورية ،نعم أق��ول اغتيال رئاسة الجمهورية ،بلغ الش ّر أنّ
المسؤولين السياسيين يقتلون الشعب ويقهرونه ويجوعونه ويهجرونه .نعم
نحن بحاجة إلى رجال سياسية من زرع جيد مخلصين محبين مدركين أ ّنهم
في خدمة الشعب ال في خدمة نفوسهم .ونحن نسأل القديس شربل أعجوبة
يمس ضمائر المسؤولين السياسيين وال سيما نواب األمة الذين بلغ
معجزة أن ّ
بهم القصر والعجز إلى عدم القيام المشرف النتخاب رئيس للجمهورية .فإن
كان من شرف للسادة النواب ،فهو أن ينتخبوا رئيسا ً للبالد ال أن يكثروا بذل
الجهود نعم نحن بحاجة إلى معجزة».
وأضاف« :يجب أن ننطلق من لبنان مسيحيين ومسلمين للمحافظة على
تراثنا وتاريخنا ،وأن ندرك أنّ لنا أيضا ً دورا ً في هذا الشرق المعذب هذا الشرق
األعمى والمعمي بالحروب ،باألصوليات ،بالهدم ،بالدمار ،دور لبنان بمسلميه
ومسيحييه أن يلعبوا هذا الدور ،لهذا قلت وصرخت من القلب أنه ال يجوز أن
نهدم دولة هي صاحبة الرسالة في هذا الشرق».

اللقاء الم�سيحي للحريري:
ً
درو�سا في الميثاقية
ال �أحد ُيملي علينا
ناشد اللقاء المسيحي الرئيس سعد الحريري «الثبات في جوهر الميثاق
والصيغة إلنقاذ لبنان» ،مشدّدا ً على «أنّ جوهر وثيقة الوفاق الوطني هو أن
ال شرعية ألي سلطة تناقض التساوي الكامل والحقيقي بين المسيحيين
والمسلمين» ،متمنياً« :لو سمع من الرئيس الحريري مقاربته لما رفعته بكركي
في مذكرتها الوطنية من مطالب ميثاقية».
وأكد اللقاء في بيان تاله النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي،
بعد اجتماعه االستثنائي أمس« ،أنه يربأ بأن يكون نجل الرئيس الشهيد رفيق
الحريري المؤتمن على نهجه قد أطلق كالما ً يُفهم منه أنّ المناصفة بخطر
وبالتالي الميثاق ،في حال لم يقدم المسيحيون على التوافق على استحقاق
يخصهم والوطن أجمع ،وأنّ الع ّد قد توقف بفعل المناصفة تلك
دستوري
ّ
نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني» ،مشدّدا ً على أنّ المسيحيين «ليسوا
التي ّ
مهووسين بالعدد ،بل هم مؤمنون بالتعدّد الحضاري الخالق».
وأضاف البيان« :ليس ألحد أن يُملي على المسيحيين دروسا ً أو أمثوالت
بموضوع وثيقة الوفاق الوطني وظروفها ومبادئها وسائر مندرجاتها ،ذلك أنهم
يدركون ك ّل ذلك ،وقد رفضوا الممارسات التي اختزلت الوثيقة وانقلبت عليها
وصادرت حقوق المسيحيين فيها ألهداف سلطوية».
وأشار الفرزلي إلى أنّ اللقاء توقف «بمرارة شديدة عند قول الرئيس الحريري
إنّ اقتراح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب اللبناني ،هو من باب
جعل رئاسة الجمهورية رهينة االقتراع الطائفي والمحميات المذهبية» ،وأنه
«مغامرة بصيغة المشاركة الوطنية وقواعد المناصفة» ،معتبراً« :أنّ في هذا
الكالم موقفا ً خطيراً ،يربأ بأن يكون مقصوداً ،ألنه انقالب أيضا ً على جوهر
وثيقة الوفاق الوطني ،ذلك أنه يترك رئاسة الجمهورية اللبنانية نهبا ً للصفقات
الخارجية والتسويات الفوقية وإفرازات أروقة السفارات».
وأعتبر بيان اللقاء المسيحي «أنّ كالم الحريري في هذا السياق يُبقي
التعطيل قائما ً على مستوى اآلليات اللبنانية الذاتية والحرة النتخاب رئيس،
ويوحي بتهديد المسيحيين بالقول المبطن لهم :لقد وافقنا في اتفاق الطائف
على إبقاء رئاسة الجمهورية لكم ،شرط أن نحدّد لكم نحن من يكون الرئيس،
وهو المنطق نفسه الذي تص ّرف به البعض وال يزال ،حيال قانون االنتخاب».
وتوقف اللقاء بألم وغضب شديدين ،عند المجازر التي يرتكبها جيش
االحتالل اإلسرائيلي في غزة ،داعيا ً السلطة الفلسطينية إلى مالحقة دولة
«إسرائيل» لدى المحكمة الجنائية الدولية» .كما وجه صرخة مناشدة إلى
جميع أبناء الدول العربية ،والمجتمع الدولي لوقف حروب اإلبادة وجرائم
التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز التي ترتكب في العراق».

الحريري

وقد ر ّد الرئيس الحريري في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي ،على بيان اللقاء
المسيحي معتبرا ً أنّ «أصحاب البيان المذكور بذلوا جهدا ً كبيرا ً إلجراء قراءة
مغلوطة لكلمة الرئيس الحريري ،تع ّمدت تحريف مقاصده النبيلة وإغراقه
بتحليالت لمحاسبة نوايا غير موجودة أصالً ،والعودة بالحوار السياسي في
البالد إلى مجاالت جديدة من التعقيد التي ال وظيفة لها ،سوى إبقاء الوضع على
ما هو عليه ورفض التقدم نحو إيجاد المخرج الممكن للشغور المستم ّر في موقع
الرئاسة األولى».
وأك��د البيان «رف��ض الدخول في سجاالت تبني مقاصدها على االنتقال
بالحوار السياسي إلى عناوين خالفية مركبة ،تغطي على المشكالت والمخاطر
الحقيقية التي تواجه البالد» ،مشدّدا ً على أنّ «خطة الطريق التي أعلنها الرئيس
سعد الحريري ،واضحة بما فيه الكفاية ،وهي ال تحتاج ألي جهد استثنائي في
تحليل النصوص والنوايا ،ويدعو الجميع إلى أن يتقوا الله في وطنهم ووحدته
وسالمة العيش المشترك بين أبنائه».

موظفو الإدارة �إلى الإ�ضراب غد ًا
طالبت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة العامة رؤساء الكتل النيابية
بـ«تحمل مسؤولياتهم الوطنية والنزول مع نواب كتلهم إلى المجلس النيابي
ومتابعة الجلسة المفتوحة وإقرار مشروع السلسلة كبند أول قبل أي بند آخر»،
مشيرة إلى أنّ «إقرار مشروع السلسلة يحافظ على الوحدة الوطنية ويؤمن
التوازن المالي واالقتصادي على مستوى حراك الدورة االقتصادية ،وبمعنى
آخر فإنّ المستفيدين من هذا المشروع إنما سيضخون كتلة نقدية جديدة
في األس��واق اللبنانية من دون غيرها ،كما أنّ إقرارها ال يقل أهمية عن بقية
االستحقاقات الدستورية».
وأكدت «شمول السلسلة كل األجراء والمتعاقدين وعمال الساعة» ،رافضة:
«رفضا ً قاطعا ً تمويل السلسلة على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود» .كما
طالبت بـ«إخراج السلسلة من دائرة التجاذبات السياسية والخروج من بدعة
ربط إقرار الحقوق بتأمين اإليرادات التي تقع مسؤولية تأمينها على الدولة».
أما في ما يتعلق برواتب الموظفين ،طالبت الهيئة «المسؤولين باتخاذ
كل اإلجراءات لدفع رواتب الموظفين واألجراء والمتعاقدين في القطاع العام
بمواعيدها المحددة بعيدا ً من التجاذبات السياسية والفتاوى الدستورية،
فالهيئة اإلدارية ال يهمها سوى دفع الرواتب في مواعيدها تاركة االجتهادات
ألصحابها ،وفي أوقاتها وليس في الربع الساعة األخير ،حيث يحلو للمسؤولين
االجتهاد والتحليل» ،مؤكدة أنّ «عدم دفع الرواتب يشكل سابقة خطيرة لن
تسكت عنها الرابطة».
ودع��ت الرابطة «كل الموظفين والمتعاقدين واألج��راء وكل العاملين في
اإلدارت العامة إلى تنفيذ اإلضراب العام والشامل يوم غد األربعاء والمشاركة
في االعتصام أمام وزارة الصناعة  -شارع سامي الصلح عند العاشرة صباحاً،
رفضا ً للمماطلة والتسويف في إقرار سلسلة تؤمن للقطاع اإلداري عيشا ً كريما ً
وتؤمن المساواة والعدالة بين كل القطاعات أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة
اللبنانية وزيادة حدّها األدنى  121في المئة وبمفعول رجعي من 2012/7/1
ومن دون زيادة في ساعات العمل أو تقسيط أو تجزئة».
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 ...وانتصر األسد
وز ّي ��ن ان�ت�ص��اره ب�ط��رائ��ق واض �ح��ة المعالم
دقيقة ال�ه��دف .ه��ذه الطرائق أعلنها واث�ق�ا ً في
خطابه يوم  ،2014/7/16يوم خطاب قسم
العز ،قسم االنتصار ،قسم رئاسة الجمهورية
لوالية دستورية جديدة.
ال ب ّد من أن يشكل هذا القسم انعطافا َ مهما ً
في يوميات الحرب الكونية على سورية .إنه
خ �ط��اب ث�ق��ة ال�ن�ف��س وال �ش �ع��ب ،وأم ��ر بالعمل،
وإي��ح��اء وت��و ّع��د ل �ك � ّل ف��اس��د وخ��ائ��ن ،وتنبيه
لك ّل متخاذل أو متكاسل .ب��ادئ ذي ب��دء أعلن
سيادته موت ما أسموه زورا ً وبهتانا ً «ربيعا ً
عربياَ» و«ثورة حرية»!
في السياسة الداخلية :وضح الرئيس األسد
المحاور األساسية للعمل في عدة مجاالت ال
�اص م��ن تعويمها ،فكانت كلماته واضحة
م�ن� ّ
وتوجيهاته ال لبس فيها.
تتجلّى أولويات المرحلة المقبلة بمساندة
ج �ي �ش �ن��ا ال �ب �ط��ل وإي� �ل��اء م �ل��ف المخطوفين
والمفقودين والجرحى المصابين أهمية عليا،
وال أولوية تعلو على ذلك.
على الصعيد األم�ن��ي والعسكري ،سورية
مستمرة ف��ي ض��رب اإلره� ��اب ف��ي ك � ّل مكان،
وال مكان للمجرمين في سورية ،ومن عقّ من
األبناء السوريين فإنّ طريق التوبة مفتوح ،وأما
من خان فال مكان له ال في التمثيل الرسمي وال
في قلوب السوريين ،وأ ّم��ا أكرم من في الدنيا
وأنبل بني البشر فعوائلهم في القلب والعين
ولهم ك ّل االهتمام والرعاية.
في قضايا الفساد سيطبّق مبدأ المحاسبة
ف��ي ح��ق ال �ف��اس��دي��ن وال �م �ف �س��دي��ن ،ل�ك�ن��ه ليس
المتأصل ،إنما
السبيل الوحيد لمكافحة الفساد
ّ

يسانده في ذلك اإلصالح اإلداري الذي يستند
إلى أسس علمية في اإلدارة والتخطيط.
وإن يكن الجزء األكبر من الشعب السوري
واعيا ً وتصدّى للحرب الكونية ضد سورية،
ف� ��إن ه� �ن ��اك ن �س �ب��ة م��ن��ه ال ي �م �ك��ن تجاهلها
استندت إليها ه��ذه ال�ح��رب بسبب غرقها في
الجهل وانعدام األخ�لاق لديها ،ما ش� ّوه الدين
والشرف لديها وح ّرف مفهوم االنتماء الوطن
فكرا ً وممارسة.
إذن ،أي�ه��ا ال �ت��رب��و ّي��ون ،أم��ام�ك��م الكثير من
العمل ونع ّول عليكم في المرحلة المقبلة لبناء
جيل صحي أخالقي .التربية واألخالق أساس،
ومسؤولية الدولة أوالً واألسرة ثانياً.
ل �م��وض��وع إع� ��داد رج� ��االت ال��دي��ن األهمية
ال �ك �ب��رى ،وال ب � ّد م��ن إع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي مناهج
إعدادهم واالتساق بين القول والفعل لدى رجل
الدين .أ ّما اإلعالم فأمامه مهمة كبيرة تقع على
عاتقه وليس مجرد االنتقاد واإلشارة إلى مواقع
ال�خ�ل��ل ،إن�م��ا ك��ذل��ك إج ��راء التحقيقات الالزمة
ح��ول المسؤولين عن قضايا الفساد وتقديم
اإلثباتات الالزمة لتقديمها إلى القضاء.
إع � � ��ادة اإلع � �م� ��ار س �ت �ش �م��ل ج �م �ي��ع البنى
التحتية لينعكس بشكل طبيعي على المناحي
االقتصادية األخرى كافة.
في السياسة الخارجية  :تبقى فلسطين هي
البوصلة ،ويخطئ من يظن أنّ األس��د يختزل
ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية ب �ث �لّ��ة م��ن خ��ون��ة باعوا
قضيتهم مقابل دوالرات خضراء وليال حمراء
رخيصة مبتذلة بعد تاريخ طويل من نضالٍ
دا ٍم ،ونعني حتما ً قادة حماس .بلى ،فلسطين
ليست حماس ،أو هي على األق � ّل ليست كذلك
بالنسبة إلى الرئيس األسد.
ب��رن��ام��ج ع�م��ل متكامل أي �ه��ا ال �س��وري��ون قد
انطلق ،وال تكاسل وال تراجع.

�أر�سالن :لتوحيد ال�صفوف
حول م�شروع الدولة العادلة
طالب رئيس الحزب الديمقراطي
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ن��ائ��ب ط�ل�ال أرس�ل�ان
اللبنانيين بتوحيد صفوفهم «حول
مشروع الدولة العادلة لتمييزها عن
نظام التفرقة العنصرية المعمول
به» ،معتبرا ً «أنّ الوحدة هي األساس
الفعلي الستمرار الكيان على قيد
الحياة».
واستنكر أرس�ل�ان خ�لال مؤتمر
صحافي عقده في دارت��ه في خلدة
أم���س ،ال��ع��دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي على
الفلسطينيين قائالً« :نحن أمام مجزرة
جديدة يرتكبها العدو الصهيوني
ب��ح� ّ
�ق أشقائنا الفلسطينيين في
غزة ،فلم يسبق للبشرية أن شهدت
في األزمنة الحديثة وحشية كهذه
الوحشية».
رص ال��ص��ف��وف
ودع�����ا« :إل����ى ّ
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب���وج���ه اإلج�����رام
الصهيوني الذي تجاوز بمراحل ك ّل
قواعد ال��ح��روب ،وتوحيد الموقف
الفلسطيني ،إذ ي��ت � ّم تغليب هذا
الموقف الموحد على أي اعتبار ،آخر
ألنّ وح��دة الفلسطينيين تمكن من

تحقيق المعجزات».
م��ن جهة ثانية ،تطرق أرس�لان
إل��ى ّ
ملف أزم��ة المياه ال��ذي وصفه
«بالخطير ج���داً» ،معتبراً« :أننا
وصلنا إل��ى ه��ذا ال��وض��ع الكارثي
نتيجة تراكم األخطاء بسبب عدم
التخطيط الفعلي والعلمي في الدولة
اللبنانية ،ونتيجة نظام التمييز
العنصري الذي يتناقض أساسا ً مع
مشروع قيام دولة بكل ما للكلمة من
معنى ،فال يخفى على عاقل أنّ األزمة
التي تش ّل مؤسساتنا الدستورية
ن��اج��م��ة ع��ن ق���درة ن��ظ��ام التمييز
ال��ع��ن��ص��ري اللعين ع��ل��ى تعطيل
عجالت ال��دول��ة» .وأض���اف« :لسنا
هنا في صدد محاكمة النظام الفاسد
المفسد ،وإن��م��ا ف��ي ص��دد تسليط
الضوء على الحلول الممكنة إلنقاذ
لبنان من أزمته عبر قدراته المائية
المتوافرة وغير المكلفة على اإلطالق،
وحتى ال نضطر إلى االستدانه مجددا ً
وال لالرتهان أكثر فأكثر للخارج ،فقد
توصل فريق الخبراء من الغطاسين
اللبنانيين المحترفين بقيادة النقيب

محمد السارجي إلى اكتشاف عدد من
ينابيع المياه العذبة في قعر البحر
داخل المياه اإلقليمية اللبنانية ،وقد
كثف هذا الفريق رحالت االستكشاف
التي تضمنت مسحا ً دقيقا ً لمساحات
واس��ع��ه م��ن قعر المياه اإلقليمية
اللبنانية حيث أفضت إلى اكتشاف
ما مجموعه  21ينبوع ماء متدفق
عذب».
وح���ذر أرس�ل�ان م��ن «االستهتار
المستدام بموضوع المياه ال��ذي
يشجع البعض على طرح مشروع
خصخصة القطاع المائي» ،مؤكداً:
«أنّ أي توجه نحو مثل هذه الخطوة
سيكون سرقة وسطوا على وقف عام
للشعب اللبناني ،بل وخيانة عظمى
ترتكب بحق لبنان الوطن وأهله».
كما دع��ا رئيس الحكومة ووزي��ر
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه إل��ى «ف��ت��ح ّ
ملف
الثروة المائية العذبة المتوافرة في
مياه لبنان اإلقليمية واإلق��دام على
الخطوات الضرورية لتوظيف هذه
الثروة العمالقة في خدمة الشعب
وتنمية الوطن».

