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حمليات

لقاء في ال�سويداء مع مفتي �سورية والوزير عزام

بتحوالت ديموغرافية
التق�سيم خطير ويُنذر
ّ

ح�سون� :سورية �ستحيا بوجود ال�شرفاء
ّ
�أمثال القوميين اﻻجتماعيين

هتاف دهام

لبّى منفذ عام منفذية السويداء
ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي سمير الملحم ،دع��وة
ش��ي��خ ال��ع��ق��ل أب��و أس��ام��ة يوسف
ج��رب��وع للمشاركة ف��ي استقبال
ولقاء سماحة مفتي سورية الشيخ
د .أحمد بدر الدين حسون ووزير
شؤون رئاسة الجمهورية منصور
ع��زام في مقام «عين ال��زم��ان» في
مدينة السويداء.
وخالل اللقاء أكد المفتي حسون
«أنّ سورية ستحيا بوجود الشرفاء
أمثال القوميين اﻻجتماعين».
المفتي حسون ومنفذ عام السويداء سمير الملحم

«ال�شرعي الإ�سالمي» :االعتكاف �أو اال�ستقالة
ي�ؤ ّدي �إلى انهيار ما تب ّقى من بُنية الدولة

دريان مترئسا ً اجتماع المجلس في دار الفتوى
ش��دّد المجلس الشرعي اإلس�لام��ي األع��ل��ى ،على أنّ
«الحوار بين اللبنانيين هو األساس في تهدئة األوضاع
الداخلية للوصول إلى قواسم مشتركة ولو بالح ّد األدنى
الذي ينبغي أن يستم ّر مهما اختلفت اآلراء حول القضايا
اللبنانية والعربية وااللتزام باتفاق الطائف ،ما يُج ّنب
لبنان ال��دخ��ول ف��ي الخالفات وال��ص��راع��ات والمحاور
اإلقليمية والخارجية بصورة مباشرة وغير مباشرة».
ورأى المجلس في بيان ،بعد اجتماعه الدوري برئاسة
ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
أول من أمس ،أنّ «األزم��ة اللبنانية تزداد تعقيدا ً بسبب
الفراغ الرئاسي والتداعيات السلبية الناتجة ع ّما يحصل
في دول الجوار العربي ،مع التأكيد بأنّ انتخاب رئيس
للجمهورية هو ضرورة وطنية وواجب دستوري» ،آمالً
أن « ُتسفر الجلسة المقبلة عن انتخاب الرئيس العتيد بما
يضع ح ّدا ً للفراغ».

التوصل حتى
وأع��رب المجلس «عن استيائه لعدم
ّ
اآلن إلى حل قضية النفايات المتراكمة في الشوارع التي
تش ّكل خطرا ً على صحة المواطن وتنقل السموم واألمراض
لإلنسان ،م ّما يتطلّب م��ن مجلس ال���وزراء حسم هذه
القضية اليوم قبل الغد» ،داعيا ً الحكومة إلى «تفعيل عملها
وتماسكها في ظ ّل الظروف التي يم ّر بها لبنان ،فالتلويح
باالعتكاف أو االستقالة من الحكومة ُقبيل انتخاب رئيس
للجمهورية قد يؤدّي إلى انهيار ما تب ّقى من بُنية الدولة،
ويض ّر بالوطن والمواطن الذي يعاني من ضائقة معيشيّة
واقتصاديّة متفاقمة».
وتو ّقف المجلس ،باهتمام ،أمام الوقائع األخيرة ،والتي
«برزت في ضرورة تعزيز وتصحيح العالقات األخوية
العربية ،وخصوصا ً مع السعودية ودول مجلس التعاون
الخليجي ،وهو يدعوها إلى االستمرار في احتضانها للبنان
في هذه المرحلة الصعبة التي يم ّر بها».

ّ
وهاب :ال رئا�سة للجمهورية
�إلاّ �إذا نزل الوحي على الحريري و�أيّد عون

جانب من االحتفال في الجاهلية
رأى رئيس حزب التوحيد العربي
ال��وزي��ر ال��س��اب��ق وئ���ام وه����اب ،أنّ
مؤجلة خالل
«رئ��اس��ة الجمهورية
ّ
الفترة الحالية ،حتى تحقيق ك ّل
المسارات في المنطقة ،التي معها
يتح ّقق المسار اللبناني ،ومن دون
ذلك ال رئاسة للجمهورية ،إلاّ إذا نزل
الوحي على الرئيس سعد الحريري،
وسار بالعماد ميشال عون كمرشح
لل ّرئاسة ،عندها سيكون هناك رئيس
للجمهورية .ألنّ هذا الخيار هو خيار
اإلجماع المسيحي».
وق��ال وهّ ���اب خ�لال رعايته حفل
وض��ع حجر األس��اس لمبنى القصر
ال��ب��ل��دي ف��ي ال��ج��اه��ل��ي��ة ،بحضور
ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ف��ي الجاهلية
والهيئات االختيارية واالجتماعية
والدينية ،ورؤس���اء بلديات القرى
والجوار ،وحشد شعبي كبير« :نحن
طالما ارتضينا بالتكامل اللبناني،

وعلينا احترام إرادة اآلخرين .فهناك
إرادة مسيحية ت��ق��ول ب���أنّ العماد
عون هو رئيس للجمهورية ،فلنحترم
ه���ذه اإلرادة وي��ج��ب أن يحترمها
معنا الرئيس سعد الحريري ،وإذا
اح ُترمت هذه اإلرادة ،يكون العماد
ميشال عون رئيسا ً للجمهورية قريباً،
ويكون الرئيس الحريري ربّما ،رئيسا ً
للحكومة بعد مناقشة كافة الشروط
السياسية ،وإلاّ الحكومة الحالية ،حل
ممتاز برئاسة الرئيس تمام سالم».
ودع������ا إل�����ى «ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل
الحكومي ،وأن تقوم الحكومة بحل
األم����ور ال��ح��ي��ات��ي��ة ،وف���ي طليعتها
ملف النفايات لتستكمل بعده ملف
الكهرباء والنفط».
ولفتَ إلى «موضوع اعتقال هنيبعل
القذافي ،الذي سيش ّكل فضيحة كبرى
للقضاء اللبناني» ،سائالً« :ما هي
الموجهة بحقه العتقاله؟»
ال ُّتهمة
ّ

متحدّثا ً ع��ن «م��ف��اوض��ات لتسليمه
لحكومة غير شرعية في ليبيا لقتله».
وخ�ل�ال استقباله أم���س وف���ودا ً
شعبية من مناطق الجبل وق��راه في
دارت���ه ف��ي الجاهلية ،اعتبر وهّ ��اب
أنّ «ما جرى في موضوع التفتيش
ال��م��رك��زي م��ن ت��ق��اع��س األخ��ي��ر في
محاسبة من يُقيم الصفقات ويسرق
المال العام ،وتقاذف المسؤوليات،
يش ّكل فضيحة حقيقية ،تستدعي
وضع المف ّتش العام المالي للتص ّرف،
كي يت ّم التحقيق معه وا ّتخاذ كافة
اإلج�����راءات ب��ح� ّق��ه ،خ��ص��وص�ا ً بعد
ال���ذي ج���رى ،وإلاّ ي��ك��ون ال��ق��ض��اء ال
يقوم ب��دوره ،وبحاجة إلى إصالح،
ويبدو أ ّنه متلَّ ٍه بإخبارات تافهة ،بدل
أن يالحق اإلخبار بحق مف ّتش عام
التفتيش المركزي ،ال��ذي كان عليه
أن يسعى لضبط مالية الدولة بدل أن
يكون م ّتهما ً بنهبها».

جلخ لـ«البناء» :الرئا�سة في لبنان للأكثر تمثي ًال
ال يهت ّم الغرب للوجود المسيحي في الشرق،
ال تضع دول��ه ومنظماته الدولية حماية هؤالء
المشرقيين ف��ي سلم أول��وي��ات��ه��ا ،ال تعنيها ما
يتع ّرضون له من اضطهاد ،وال تكترث لمصيرهم
وال تحارب ألجل منع هجرتهم.
صحيح أنّ المسيحيين جزء ال يتجزأ من هذا
الشرق ويرفضون صفة األقليات التي بدأت تطلق
عليهم منذ ما يس ّمى بـ«الربيع العربي» ،لكنهم
أمام تح ّد يطال تهجيرهم وقتلهم واقتالعهم من
جذورهم من قبل التنظيمات اإلرهابية التي تشكل
خطرا ً على ك ّل مك ّونات هذه األم��ة .والسؤال هل
يمكن للمسيحيين الذين هم أص��ل ه��ذه األرض
البقاء في الشرق بعد األخطار التي طاولتهم في
وجودهم؟ يتوحد رج��ال الدين المسيحيّين من
بطاركة ومطارنة وآب��اء ورهبان على أنّ حماية
المسيحيين ال تكون بمساعدتهم على الهجرة ،إنما
بتثبيت وجودهم في هذه االرض.
وهنا يأتي دور مجلس كنائس الشرق األوسط
�أس��س ع��ام  ،1974وه��و هيئة دينية
ال���ذي ت� ّ
ت��ض� ّم ال��ع��ائ�لات الكنسية األرب���ع ف��ي ال��ش��رق،
أيّ األرثوذكسية واألرثوذكسية المشرقية واإلنج
يلية والكاثوليكية بكنائسها السبع الموجودة في
المنطقة ،والمجلس هو المؤسسة الكنسية الوحيدة
الموكلة التحدّث باسم ك ّل كنائس المنطقة (28
كنيسة) .يتخذ هذا المجلس من بيروت وتحديدا ً
من الحمرا (شارع بلس) مقرا ً له منذ تأسيسه ،بقي
في ع ّز الحرب في «بيروت الغربية» رافضا ً االنتقال
إلى «بيروت الشرقية» ،بهدف المحافظة على
التن ّوع ورفضا ً للفرز الطائفي المناطقي ،وتأكيدا ً أنّ
المسيحيين ليسوا كلهم «حزب كتائب».
اتخذ المجلس مكاتب أخ��رى له في القاهرة
والقدس المحتلة وطهران وليماسول وع ّمان.
ويعمل ه��ذا المجلس بحسب م��ا ي��ؤك��د أمينه
العام األب ميشال جلخ لـ«البناء» على تعزيز
روح الوحدة المسيحية بين الكنائس المختلفة
في الشرق ،وذل��ك من خالل توفير سبل الحوار
ف��ي ت��وح��ي��د ال����رؤى وال��م��واق��ف ف��ي م��ا بينها.
يشكل المجلس ،بحسب جلخ ،جسر تواصل بين
مسيحيّي المشرق وكسر الحواجز بين الكنائس،
وبين المسيحيين والديانات األخرى في المنطقة،
ويهت ّم بإقامة الدراسات واألبحاث المشتركة التي
تشرح تقاليد الكنائس األعضاء ،وإقامة الصلوات
المشتركة ال سيما أسبوع الصالة من أجل وحدة
الكنائس المسيحية ،وم��ن أول��وي��ات��ه تحقيق
العدالة والمساواة في المواطنة في دول المشرق،
ليشكل الحوار اإلسالمي  -المسيحي اله ّم األبرز
بين المسائل المطروحة الحالية ،ال سيما في
ظ � ّل األخ��ط��ار المحدقة بمختلف المكونات من
التنظيمات التكفيرية التي تعتبر من يخالفها الرأي
من أهل الذمة.
استحوذت القضية الفلسطينية على اهتمامات
المجلس منذ تأسيسه ،وشكل دائ��رة لالهتمام
بالالجئين الفلسطينيين بشكل عام وليس فقط

المسيحيين ،وأصبحت هذه الدائرة اليوم تساعد
النازحين السوريين رغ��م ال��ق��درات المحدودة
المتوافرة لمعالجة مشكالت ع��دد كبير منهم.
التحديات كبيرة ،والتوقعات من الكنائس أكثر
بكثير ،والمساعدات التي تصل إلى المجلس قليلة
جدا ً أمام حجم الحاجات وخطورتها.
يبقى ال��دور المسيحي في لبنان األق��وى في
ظ ّل التطورات اإلقليمية ،لكن الغرب ،كما يقول
األب جلخ ،ال يعتبرونه البقعة األخيرة والوحيدة
للمسيحيين ،فهناك تأكيد روس��ي وم��ن بعض
الدول األوروبية على أهمية هذا الوجود في سورية
والعراق ،وإنْ كانت دول أخرى غربية كالواليات
المتحدة ساعدت على تهجيرهم ،ال سيما من
العراق منذ االجتياح الذي قامت به لهذا البلد عام
.2003
يذهب المسيحيون ج��راء ال��ص��دام الحاصل
فرق عملة ،كما يقول األمين العام لمجلس كنائس
الشرق األوسط ،وربما هذا ما دفع البابا فرنسيس
وبطريرك روسيا كيريل بعد انقطاع بين الكنيستين
منذ ألف عام إلى عقد لقاء سريع فرضته تحديات
الهجمة التكفيرية ب��ه��دف إن��ق��اذ المسيحيين
وتحصين وجودهم في سورية والعراق واألردن
وفلسطين ،والتقارب المسيحي  -المسيحي
وإعادة الوحدة بينهم .وبقطع النظر عن األهداف
السياسية وعن التأثير الروسي على هذا الحدث
التاريخي ف��إنّ الكنيسة في موسكو تلعب دورا ً
بارزا ً في حماية هذا الوجود في المشرق أكثر من
الدول الغربية ،فالمسيحيون المشرقيون يختلفون
عن المسيحيين الغربيين ،فال مجتمع دينيا ً هناك،
والكنيسة الروسية وتأثيرها على السياسة أقرب
إلى مفهومنا نحن.
تعتري الطوائف المسيحية مخاوف التقسيم
ال��ذي من شأنه أن يفتت المنطقة ،وي��رى األمين
العام لمجلس كنائس الشرق األوسط ،انه يلحق
األذى والضرر بسورية بشكل عام وبالمسيحيين
بشكل خاص ،فهو سيؤدي إلى اضمحالله ،وكحال
مكونات الشعب السوري ،يتواجد المسيحيون
في مختلف المحافظات السورية وليسوا داخل
«كانتون» .ويعتبر أنّ أيّ تسوية ستحصل في
المرحلة المقبلة يجب أن تأخذ بعين االعتبار
المسيحيين الذين من المفترض أن ال يُغيّبوا عن
طاولة المفاوضات ،فهم أبناء هذه األرض وليسوا
أقلية ،فالتقسيم خطير وينذر بتح ّوالت ديموغرافية

خطيرة في الشرق مهد الديانات السماوية.
وي��ع��ود جلخ إل��ى م��ا حصل ف��ي ال��ع��راق من
تغييرات على حساب المسيحيين وااليزيديين
لمصلحة الجماعات اإلرهابية.
ويتحدّث عن التأثير اإليجابي لما قام به حزب
الله في محاربة التكفيريين على تخوم السلسلة
الشرقية في القص ْير والقلمون ،والذي ساهم في
الحفاظ على الوجود المسيحي في البقاع الشمالي،
ال سيما في قرى رأس بعلبك والقاع ودير األحمر
وغيرها ،فالشباب المسيحيون وغير المسيحييين
تعاونوا مع حزب الله في تلك المناطق ،وهذا ال
يُخفى على أحد ،والتنظيمات اإلرهابية من داعش
والنصرة ال تهدّد فقط المسيحيين بل ك � ّل ُمن
يخالفها الرأي .وإذ يؤكد «أنّ الغرب هو مَن يدعم

مجل�س كنائ�س ال�شرق االو�سط
تولى القسيس ألبيرت لستيرو منصب األمين العام لمجلس كنائس الشرق األوسط من
عام  1974إلى  ،1977وخلفه غبرائيل حبيب (االرثوذكسي) من عام  1977إلى ،1994
وبعده تولى المنصب القسيس رياض جرجور من عام  1994إلى  ،2003خلفه الشماس
جرجس صالح من عام  2003إلى  2011حيث عين أمينا ً عاما ً فخريا ً وتولى األمانة
العام األب الدكتور بولس روحانا ،وبعد استقالة روحانا تم تعيين األب ميشال جلخ (من
بحرصاف  -المتن) أمينا ً عاما ً للمجلس في نيسان عام .2013

هذه التنظيمات اإلرهابية بالتمويل والسالح»
يشير األب جلخ إل��ى «أن ال ق��رار دوليا ً بدخول
«داعش» إلى لبنان.
ال يقتصر ح����راك ال��ك��ن��ي��س��ة الكاثوليكية
واألرثوذكسية على مصير المسيحيين في الشرق،
لكن الكنيسة تولي الملف الرئاسي أهمية كبيرة،
ويؤكد األب جلخ أهمية موقع رئاسة الجمهورية في
ضمانة وحدة لبنان ،فهي المركز الوحيد في الشرق
للمسيحيين ،ويرى ضرورة أن تأخذ المشاورات
بعين االعتبار التمثيل السياسي الشعبي ،فال
يجوز انتخاب رئيس ليس لديه قاعدة شعبية
انطالقا ً من أنّ لبنان يعتمد القواعد الديمقراطية.
ويشدّد على ضرورة انتخاب رئيس لديه برنامج
إصالحي ال رئيس صورة ،يضع البرنامج الرئاسي
بعد انتهاء واليته .إنّ االنتخابات الرئاسية ،كما
يقول جلخ ،ليست ضحية االنقسام المسيحي،
والدليل أنّ شبه اإلجماع المسيحي الذي تحقق
بمصالحة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم
ينتج رئيساً ،فالخالف السني – الشيعي يؤثر على
هذا االستحقاق ويلعب عامالً مؤثرا ًفي عدم إتمامه.
وإذ يعتبر أنّ المسيحيين هم قضية إسالمية ،يسأل
عن الشراكة والسواسية في هذا البلد ،ويشير إلى
انّ الضعف المسيحي هو ضعف إسالمي ،ال سيما
أنّ لبنان هو بلد التن ّوع وال مصلحة ألحد بإضعاف
اآلخر.

«بدنا نحا�سب» تعتبر عدم انعقاد هيئة التفتي�ش هدفه الت�س ّتر على الف�ساد

عواد :ملف النفايات في مجل�س الوزراء وطلبت �إعفائي من مه ّماتي
ش��ه��د ي����وم ال��س��ب��ت ت��ح��رك��ات
احتجاجية لحملة «بدنا نحاسب»
تحت عنوان «تحرير القضاء وأجهزة
الرقابة من إرهاب السلطة الحاكمة»،
ف��ي محطتين ،األول����ى أم���ام هيئة
التفتيش القضائي المركزي والثانية
أمام السراي الحكومية.
أم��ام التفتيش ال��م��رك��زي ،عقدت
الحملة م��ؤت��م��را ً صحافيا ً رأت فيه
أنّ «اإلص���رار على ع��دم دع��وة هيئة
التفتيش المركزي لالنعقاد ،دليل
قاطع على استهداف أجهزة الرقابة».
أضافت« :لنا على ذلك أدلة كثيرة
ك��ع��دم االل���ت���زام ب��ال��ن��ص القانوني
الموجب النعقاد الهيئة مرتين في
الشهر والحجج الواهية لتبرير عدم
ال��دع��وة وشخصنة األم���ور فبينما
يعترف رئيس التفتيش المركزي
بعدم دعوة هيئة التفتيش لالنعقاد،
يصر المفتش المالي ،ال��ذي يعتبره
رئيس التفتيش سبب عدم االنعقاد،
على طلب االنعقاد ،حيث قدم مراجعة
لمجلس ش��ورى الدولة ،تحت الرقم
 ،2015/20449يطالب فيها المجلس
بإلزام رئيس التفتيش بالرجوع عن
ق���راره بعدم دع��وة هيئة التفتيش
لالنعقاد .ه��ن��اك أي��ض �ا ً ع��دم تدخل
رئيس مجلس ال��وزراء إلجبار رئيس
الهيئة على دعوتها لالنعقاد ،وتناغم
تبريرات عدم االنعقاد ،المعطاة من
قبل الجهتين وعدم ح ّل المشكلة ،إذا
وجدت ،من الجذور».

خالل االعتصام قرب السراي الحكومية
ولفتت إلى «أنّ طريقة العمل هذه،
بتعطيل هيئة التفتيش ،الهادفة إلى
منع مالحقة س��ارق��ي ال��م��ال العام،
تتوافق م��ع م��ا يحصل ف��ي الجهاز
الرقابي اآلخر ديوان المحاسبة ،الذي
إذا أحيل إليه ملف فيه فاسدون كبار،
يمتنع الديوان عن فتح المحاكمة فيه
حتى تمر عليه خمس سنوات ،ويسقط
بمرور الزمن».
وس���أل���ت« :ه���ل يعطينا رئيس
يفسر
التفتيش ،وه��و ق��اض ،جوابا ً ِّ
امتناعه ع��ن دع��وة هيئة التفتيش

�أحزاب الإقليم :حزب اهلل
يدافع عن �أر�ضه واتهامه بالإرهاب
مردود على من يطلقه
أدانت األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية في إقليم الخ ّروب
ا ّتهام حزب الله باإلرهاب ،معتبرة «أنّ مثل هذه االتهامات
مردودة على من يطلقها ،ألنّ حزب الله هو حزب مقاوم ،يدافع
عن أرضه وشعبه ،ض ّد العدو الصهيوني وفي مواجهة قوى
اإلرهاب والتطرف».
ودعت األحزاب بعد اجتماع طارئ عقدته أمس إلى «التراجع
عن هكذا اتهامات ،ألنها باطلة وال تخدم سوى مصلحة العدو
الصهيوني الذي هو رمز اإلرهاب العالمي».
وتوقف المجتمعون أمام «حالة الدوران المفرغ إزاء مشكلة
النفايات ،والمحاوالت التي تستهدف إعادة رمي هذه المشكلة
بك ّل أوبئتها على الناس» ،مؤ ّكدين رفضهم «رفضا ً قاطعاً،
تحويل منطقتي الجية وسبلين إلى مطامر نفايات ،بما يهدِّد
حياة الناس ،وأنّ هذا األمر يلقى معارضة من ك ّل أبناء المنطقة».
ودعوا الحكومة إلى «إيجاد حلول لهذه األزمة ،ال أن ترميها على
المواطنين».
وأثنت األحزاب والقوى «على مواقف النائب عالء الدين ترو،
لوقوفه إلى جانب أبناء المنطقة ،في مواجهة محاوالت استباحة
األمن الصحي ألبناء منطقة األقليم».

لالنعقاد؟ أال يعتبر هذا استنكافا ً عن
إحقاق الحق؟ أليس ذلك تعطيالً لعمل
ال��م��ؤس��س��ات؟ وه��ل يفسر لنا كيف
يحول الملفات بصفته رئيس هيئة
التفتيش دون انعقاد الهيئة واتخاذها
القرارات مجتمعة؟ أليس ذلك مخالفة
نص المادة
قانونية من خالل مخالفة ّ
 15م��ن م��رس��وم تنظيم التفتيش
ال��م��رك��زي ال��ت��ي ت��ح��دّد صالحيات
رئيس هيئة التفتيش حصراً ،وال تذكر
بينها صالحية تحويل ملفات هيئة
التفتيش إلى المراكز المختصة؟ وهل

يفسر لنا كيف يستفيد من تقديمات
صندوق تعاضد القضاة ،وفي الوقت
نفسه من تقديمات تعاونية موظفي
الدولة ،ويتقاضى منها أمواال ً عمومية،
وماذا يعتبر ذلك في ناموسه كقاض،
خ��ص��وص �ا ً ع��ن��دم��ا ي��ص��رح بتاريخ
 2014/11/26لتعاونية موظفي
ال��دول��ة ،عند ال��س��ؤال ه��ل يستفيد
من مصدر رسمي آخ��ر فير ّد بالنفي
(المستند في حوزتنا)».
وختمت« :من هنا نقول :لن نم ّل،
لن نتخاذل أو نيأس ،ولن نفقد األمل،

سنظل نطالب ،ألنه «ما مات ّ
حق وراءه
مطالب» ،حتى تسترجع المؤسسات
دورها ،خصوصا ً األجهزة الرقابية».
وان��ت��ق��ل ال��م��ع��ت��ص��م��ون راف��ع��ي��ن
الالفتات التي تطالب بتفعيل الرقابة
ل��وق��ف ال��ه��در ال��ع��ام ،إل���ى ال��س��راي
ال��ح��ك��وم��ي��ة ،ح��ي��ث ط��ال��ب��وا رئيس
الحكومة تمام سالم ،بأن يدعو رئيس
التفتيش القاضي جورج عواد للقيام
بمه ّماته وقالت« :نحن مقتنعون أنّ
عدم انعقاد هيئة التفتيش هو للتستر
على ملفات الفساد الكبيرة».
وك����ان رئ��ي��س «ه��ي��ئ��ة التفتيش
المركزي» القاضي ج��ورج ع��واد عقد
مؤتمرا ًصحافياً ،واصف خالله ناشطي
الحملة ب���ـ«زم���رة ب��دن��ا ن��ح��اس��ب»،
وتحركاتها بـ«غير المتحضرة» .وقال:
«لقد دخلوا المبنى بعد خلع األبواب
وكسرها ،وأضع تص ّرفهم برسم نقابة
المحامين» ،لكن مع ذلك «اعتبرتهم
أوالدن��ا واستقبلتهم وقلت لهم ملف
النفايات ليس عندي» ،مشيرا ً إلى أنّ
هذا الملف عند «مجلس الوزراء الذي
هو سيد نفسه وهو من يق ّرر».
وح��ول ع��دم انعقاد الهيئة ،أشار
عواد إلى أنّ السبب هو «قيام المفتش
ال��ع��ام المالي أث��ن��اء انعقاد الهيئة
بتمزيق المحضر ،وأمام هذه األجواء
ال يمكنني أن أدع��و إلى جلسة لهيئة
التفتيش وقد أخبرت رئيس الحكومة
بذلك» ،مشيرا ً إلى أنه طلب إعفاءه من
مه ّماته».

فوز الئحة «التوافق النقابي»
في انتخابات نقابة مهند�سي طرابل�س
حصدت «الئحة التوافق النقابي» ،المدعومة من تيار «المستقبل»
و«القوات اللبنانية» و«الجماعة اإلسالمية» و«التيار الوطني الحر»،
مقاعد فروع نقابة المهندسين في طرابلس ،باستثناء خرقين في فرعي
الموظفين والمدنيين ،وذلك في انتخابات المرحلة األول��ى الختيار
خمسة فائزين عن كل فرع ،التي جرت في النقابة ،وشارك فيها 1181
مقترعاً.
ففي انتخابات فرع المتعهدين والزراعيين ،التي شارك فيها 86
مقترعاً ،ف��ازت الئحة التوافق بالمقاعد الخمسة ،كالتالي :مرسي
المصري  63صوتاً ،ربيع عبود  61صوتاً ،عبد الرحمن شمرا 59
صوتاً ،سلطان نعيم  56صوتاً ،وجورج ساسين  57صوتاً.
كذلك فازت بك ّل المقاعد في انتخابات فرع المعماريين ،التي شارك
فيها  300مقترع ووجدت ورقة بيضاء واعتبرت  6أوراق ملغاة ،حيث
فاز :وسيم عبد الجليل  165صوتاً ،منذر حمزة  157صوتاً ،جو أبو
كسم  142صوتاً ،نزار قاسم  126صوتاً ،وبشار بستاني  125صوتاً.
وفي انتخابات فرع الموظفين التي شارك فيها  373مهندسا ً ووجدت
 5أوراق بيضاء واعتبرت  3أوراق ملغاة ،فازت «التوافق» بأربعة مقاعد
حيث فاز منها كل من بشار الحسن  230صوتاً ،صبا بارودي ،155

عصام كرم  131صوتاً ،وجميل عازار  127صوتاً ،فيما خرق الالئحة
باسم بخاش بحصوله على  182صوتاً.
وجاءت نتائج انتخابات فرع المدنيين التي شارك فيها  422مقترعا ً
ووجدت ورقتان بيضاوان واعتبرت  9ملغاة ،مشابهة لفرع الموظفين،
حيث فاز من «الئحة التوافق النقابي» ك ّل من راوول الدريبي 221
صوتاً ،صفوان الشهال  212صوتاً ،شفيق نعمة  180صوتاً ،ووليد
الحاج  171صوتاً ،وسجل خرق لالئحة بأحمد هرموش الذي حصل
على  172صوتاً.
وهنأ نقيب المهندسين في طرابلس ماريوس بعيني ،الفائزين،
واصفا ً المنافسة بأنها «ديمقراطية» .وأعلن أنّ النقابة «ترحب بك ّل
زميل مهندس لديه أفكار لتطوير العمل النقابي ،خصوصا وأن عمل
النقابة تراكمي ويمكن لكل عضو جديد أن يعمل على تطويره .ونحن
اليوم نسعى إلى تطوير برامج النقابة الفنية واإلداري��ة ،وسنحصل
قريبا ً على برنامج أيزو الذي يطور األداء ،والنقابة اليوم تشهد نقلة
نوعية في البرمجة وستكون جاهزة لتسهيل التواصل مع جميع
المهندسين المسجلين في نقابة الشمال والذين تخطى عددهم 10500
مهندس».

