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حمليات

تخريج طالب الجامعة الدولية في بيروت

مراد :لإقرار قانون انتخابي عادل
يعتمد الن�سبية الكاملة وبعدها انتخاب رئي�س
أقامت الجامعة اللبنانية الدولية،
فرع بيروت ،حفل التخريج السنوي
لطالبها في الفوروم دو بيروت ،في
حضور ممثل رئيس المجلس النيابي
نبيه ب��ري ورئ��ي��س الحكومة تمام
س�لام النائب قاسم ه��اش��م ،رئيس
الجامعة النائب السابق عبد الرحيم
م���راد ،ممثل ع��ن مفتي الجمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان
الشيخ ب�لال المال ،الرئيس حسين
الحسيني ،ممثل عن الرئيس سعد
الحريري نزيه خياط ،وعن العماد
ميشال ع��ون النائب السابق سليم
عون وشخصيات.
بداية أدّى الطالب عمر فرح النشيد
الوطني ،وم��ن ثم نشيد الجامعة،
وكانت كلمة للطالبة فاطمة أحمد
التي أثنت على «الجهد الذي تبذله
ادارة الجامعة وأساتذتها من أجل
الدفع بالطالب إلى سلم النجاح في
الدراسة والحياة».
ث��م كانت كلمة ل��م��راد ق��ال فيها:
«في الوقت الذي نحتفل فيه اليوم،
بهذا الفوج من طلبة العلم ،ال ننسى
وضعنا الداخلي في لبنان ،إذ أنّ
الحالة التي وصلنا إليها ،وهذه األزمة
السياسية التي تفاقمت وأدّت النهيار
المؤسسات الدستورية ،وانعكست
على ال��واق��ع االق��ت��ص��ادي ،ونخشى
أن تمت ّد إلى االوض��اع األمنية .ال ب ّد
لها من ع�لاج سريع .وه��ذا العالج
يختصر بسرعة إقرار قانون انتخابي
عادل يعتمد النسبية الكاملة .وبعدها
انتخاب رئيس الجمهورية» .
وتابع« :في الوقت الذي نحتفل
فيه ال��ي��وم ،بهذا ال��ف��وج م��ن طلبة
العلم ،ال ننسى وضعنا العربي

مراد والمتخ ّرجون
ال����م����أزوم ،وال��م��رح��ل��ة ال��ح��رج��ة
وال��دق��ي��ق��ة ،ال��ت��ي ت��م � ّر ب��ه��ا أمتنا
ال��ع��رب��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ت��ع � ّرض ال��ي��وم
لمؤامرة مبرمجة شرسة ،يُستخدم
فيها اإلرهاب األمني والفكري بأبشع
صوره ،استهدافا ً لتاريخها ،وقيمها
ودينها وتراثها ،وحضارتها ،وحتى
ف��ي وج��وده��ا ومصيرها ،وأصبح
الحديث اليوم في اإلعالم عن إعادة
النظر في سايكس بيكو ،أي إعادة
النظر في الكينونة العربية نفسها،
والعمل على تجزئة المجزأ ،وتمزيق
الممزق ،في وقت يتح ّول فيه العالم
إلى دول قارية ،تحمي مصالحها،
وتبني أوطانها ،لذلك يجب أن يكون
للدول العربية مجتمعة ،وقفة مع
النفس ،وعمل جاد ونشيط لوحدة
الصف العربي ،حماي ًة لما تب ّقى،
وح���رص���ا ً ع��ل��ى وح���دة المصلحة
العربية ،وعلى قضاياها العادلة،

التي ما زالت فلسطين على رأسها،
والتي ستبقى مهما طال االستيطان،
عربية عربية ،لن يت ّم التخلي عنها،
ول��ن تت ّم م��ص��ادرة حقوق الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وال��ش��ع��ب ال��ع��رب��ي
باسترجاعها .وع���ودة الالجئين
اليها».
وفي الختام ُو ّزعت الشهادات على
المتخ ّرجين ،وسلّمها م��راد ونائب
رئيس الجامعة سمير أبو ناصيف
وعضو مجلس األم��ن��اء محمد فائق
وزير اإلعالم في عهد الرئيس جمال
عبد الناصر ،ومجدي حماد رئيس
مجلس أمناء الجامعة ،وجابر جاد
نصار رئيس جامعة القاهرة ،ورضا
هزيمة رئيس الجامعة اللبنانية
الدولية  -فرع اليمن ،وأعضاء مجلس
أمناء الجامعة النائب عباس هاشم،
الوزير السابق بشارة مرهج وقبالن
قبالن وجورج شهوان وصفوح يكن.

«للتجاوب مع دعوة بري الحوارية»

�أحزاب البقاع :وحده خيار المقاومة يحمي لبنان

عقدتاالحزابالوطنيةوالقوميةفي
البقاع اجتماعها الدوري في مق ّر حزب
الطاشناق في عنجر وتناولت األوضاع
السياسية الداخلية واالقليمية وقضايا
المنطقة.
وأص��در المجتمعون بيانا ً هنأوا
فيه اللبنانيين عموما ً والمسلمين
خصوصا ً بعيد الفطر ،كما توجهوا
بالتهنئة الخاصة «بالذكرى العاشرة
النتصار تموز ال��م��دوي والمزلزل»،
مؤكدين «أنّ هذا االنتصار على العدو
اإلسرائيلي هو إهداء من المقاومة إلى
جميع اللبنانيين وكافة الشرفاء في
العالم».
وأدان ال��م��ج��ت��م��ع��ون «الهجمة
اإلرهابية على بلدة القاع اآلمنة»،
ورأوا فيها «استهدافا ً لكامل الوطن من
هذه الجماعات اإلرهابية التكفيرية
من دون أي تفرقة أو تمييز» ،الفتين
إل��ى ض��رورة «اتخاذ خطوات عملية
من القوى األمنية الشرعية اللبنانية
لمكافحة االرهابيين» وال سيما في
البلدات الحدودية.
وأب��دى المجتمعون تحفطا ً على

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق موافقة
مجلس أمناء البنك الدولي على قرض بقيمة
 55مليون دوالر لمكافحة التلوث في بحيرة
القرعون ونهر الليطاني والستكمال شبكات
الصرف الصحي في زحلة والقرى المجاورة،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع��ن��ج��ر وال���م���رج وال��ق��رى
المجاورة.
وعلق المشنوق ،في بيان ،على حادثة
نفوق أس��م��اك ف��ي بحيرة القرعون وع��ودة
الحديث عن موضوع تلوث بحيرة القرعون،
بنقاط عدة هي:
ـ التذكير بخصائص هذه البحيرة وأهميتها
الوطنية ووضع التلوث فيها
ـ اس��ت��ع��راض ال��خ��ط��وات التي قامت بها
اإلدارات المختصة لالنتقال من الدراسات
العلمية إلى الحلول العملية
ـ تحليل مكامن القوة والتحديات للمرحلة
المقبلة
واستعرض البيان في نقطته الثانية،
الخطوات التي قامت بها اإلدارات المختصة
لالنتقال من الدراسات العلمية إلى الحلول
العملية ،وجاء فيها:
من الدراسات الى السياسة:
ـ قبل ال��ع��ام  :2011ت � ّم إح��ص��اء حوالي
 120دراسة تناولت بحيرة القرعون ونهر
الليطاني.
في العام  :2011واستنادا ً إلى الدراسات
أع�لاه ،أع��دت وزارة البيئة وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي خطة إدارية لمكافحة تلوث
البحيرة؛ طرحت هذه الخطة مجموعة حلول
تطال مصادر التلوث األربعة (أي النفايات
الصلبة ،المياه المبتذلة المنزلية ،النفايات

الصناعية ،وقطاع الزراعة) مقرونة بالكلفة.
في العام  :2012شكل دولة رئيس مجلس
الوزراء لجنة من اإلدارات المختصة للتوافق
حول الخطة.
ف��ي ال��ع��ام  :2013ان��ط�لاق �ا ً م��ن الخطة
اإلدارية الموافق عليها ،وضعت وزارة البيئة
بالتعاون مع الشركاء المعنيين خارطة
طريق مختصرة تحدّد المشاريع العملية
الالزمة في ك ّل قطاع من القطاعات األربعة،
باإلضافة إلى موضوع الحوكمة؛ وترجمت
ه��ذه الخارطة إل��ى اق��ت��راح ق��ان��ون م��ن قبل
سعادة نواب البقاع.
ف��ي ال��ع��ام  :2014ن��ال اق��ت��راح القانون
(عنوانه «تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض
المشاريع وأعمال االستمالك العائدة لها في
منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى
المصب») على موافقة لجنة المال والموازنة
النيابية بعد أن كانت لجنة األشغال العامة
والنقل والطاقة والمياه النيابية قد وافقت
عليه  -مجموع االعتمادات المطلوبة يبلغ
 1,100مليار ليرة على أن تنفذ األعمال خالل
مدة  7سنوات ،وتغطى االعتمادات عن طريق
الهبات والقروض واالعتمادات التي سترصد
سنويا في الموازنة.
من السياسة إلى العمل:
في  9أيار  ،2014صدر عن مجلس الوزراء
ال��ق��رار رق��م  32القاضي بتشكيل لجنة من
اإلدارات المعنية لإلشراف على حسن تطبيق
خ��ارط��ة الطريق ال��ع��ائ��دة لمكافحة تلوث
بحيرة ال��ق��رع��ون :وزارات البيئة ،الطاقة
والمياه ،الزراعة ،الصناعة ،الصحة العامة،
الداخلية والبلديات ،مجلس اإلنماء واإلعمار،

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ،مؤسسة
م��ي��اه ال��ب��ق��اع ،المجلس الوطني للبحوث
العلمية ،والبلديات الرئيسية (زحلة ،بعلبك،
الفرزل ،المرج ،عنجر ،جب جنين ،).... ،على
أن تؤمن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
األمانة العامة للجنة ،وأن تتقدم بتقارير
دورية إلى مجلس الوزراء (كل  6أشهر).
وتابع البيان« :منذ ه��ذا التاريخ وحتى
اليوم ،تعقد هذه اللجنة اجتماعات شهرية لها،
تراجع خاللها تقدم العمل في ك ّل من المشاريع
التي حددتها خارطة الطريق في القطاعات
الخمسة (الحوكمة ،النفايات الصلبة ،المياه
المبتذلة المنزلية ،التلوث الصناعي ،وقطاع
ال��زراع��ة) ،وتناقش أي احتياجات جديدة
أو وتعديالت ف��ي ض��وء النتائج واالزم���ات
المستجدة (مثل أزمة النازحين السوريين).
ويشارك في اجتماعات اللجنة أحيانا جهات
مانحة (مثل البنك الدولي أو غيره) ونواب
(تحديدا نواب البقاع) ووزراء ،على سبيل
المثال ال الحصر االجتماع األخير للجنة في
أول ح��زي��ران  ،2016ال��ذي عقد ف��ي زحلة
برئاسة معالي وزير البيئة».
ولفت إلى «أنّ التحديث األخير لخارطة
الطريق ( 30أيار  )2016يظهر حجم القروض
والهبات التي ت ّم تأمينها للقطاعات الخمس
من قبل ع��دد من الجهات المانحة ال سيما
البنك الدولي ،والصندوق العربي ،والبنك
اإلس�لام��ي للتنمية ،والحكومة اإليطالية،
واالت��ح��اد األوروب����ي ،وال��وك��ال��ة األميركية
للتنمية الدولية ،ومرفق البيئة العالمي
من خ�لال برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي
(التفاصيل مرفقة ربطا ً في التحديث األخير

لخارطة الطريق)».
وتابع« :آخ��ر مشاريع القروض التي ت ّم
الموافقة عليها ه��و م��ش��روع ق��رض بقيمة
 55مليون دوالر أميركي من البنك الدولي
الستكمال شبكات الصرف الصحي في زحلة
وال��ق��رى ال��م��ج��اورة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى عنجر
والمرج والقرى المجاورة .وقد بدأنا العمل
مع البنك الدولي على مرحلة ثانية للمشروع
بقيمة  80مليون دوالر أميركي».
وتناول البيان في نقطته تحليل مكامن
القوة والتحديات للمرحلة المقبلة ،مشيرا ً
إل��ى «وج���ود إج��م��اع واه��ت��م��ام وطنيين في
مسألة مكافحة تلوث بحيرة القرعون ،وقد
القى هذا اإلجماع وهذا االهتمام صداهما لدى
الجهات المانحة التي أمنت التمويل الالزم
لعدد كبير من المشاريع».
وذك��ر البيان أنّ التحدي يكمن في أمور
ثالث:
ـ «ب���ت م��وض��وع التشغيل وال��ص��ي��ان��ة
للمنشآت القائمة والمستقبلية.
ـ إرغام المؤسسات الصناعية على االلتزام
بالمعايير البيئية تحت طائلة اإلقفال وسحب
الرخصة ،مع اإلش��ارة إلى أنّ وزارة البيئة
أع��دت بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك
ال��دول��ي والحكومة اإليطالية برنامج دعم
للمصانع في هذا المجال (.)LEPAP
ـ التشدّد ف��ي الرقابة ومنع التعديات،
وال��ص��رام��ة ف��ي تطبيق القوانين واألنظمة
المرعية ،بالتعاون مع المحامين العامين
البيئية وقضاة التحقيق في شؤون البيئة
ال��ذي��ن ت�� ّم تكليفهم اس��ت��ن��ادا ً إل��ى القانون
.»2014/251

فرعون :و�ضع كازينو لبنان يتجه من ال�س ّيئ �إلى الأ�سو أ�
والإدارة تر ّد :نتمنى عليه االهتمام بالقطاع ال�سياحي وحمايته
رأى وزير السياحة ميشال فرعون «أنّ ملف كازينو لبنان مهم
جدا ً للسياحة اللبنانية حيث الحظنا النجاح الكبير لمختلف
الكازينوهات في العالم فيما وض��ع كازينو لبنان يتجه من
يخص وزارة السياحة فإنه
السيئ إلى األسوأ وإذا كان هذا الملف
ّ
يخص أيضا ً مصلحة الدولة وخزينتها والموظفين في الكازينو
ّ
ومستقبل هذا المرفق».
أضاف« :إنّ وضع هذا الملف بين يدينا للتأكيد على ضرورة
تدخل المسؤولين لوضع حد لهذا التدهور الحاصل وضرورة
اتخاذ اإلجراءات السريعة باعتبار أنّ هذا الملف ليس سهالً».
تابع« :نحن كوزارة سياحة حاولنا منذ أكثر من سنتين لفت
األمر إلى هذا المرفق عبر كتب عدة فكان الرفض المطلق بشكل
تهديد وكأنّ مجرد السؤال من وزارة السياحة ممنوع عليها».
وأشار فرعون إلى أنّ «هذا الوضع ال يمكن أن يستمر ألنّ ذلك
يؤدي إلى تراجع مداخيل الدولة اللبنانية منه والمقدرة بعشرات
ماليين الدوالرات مع عالمة استفهام حول ما سيجري هذه السنة
مع حصة الدولة وموضوع الموظفين الذين سيدخلون المالك
والوضع المالي لم يعد يتحمل لذلك المطلوب التدخل السريع
خصوصا ً بعد موجة الفضائح التي طالته».
وفي المقابل ،صدر عن مكتب رئيس مجلس إدارة شركة كازينو
لبنان حميد كريدية بيان جاء فيه« :بمزيد من األسى والذهول،
فوجئت شركة كازينو لبنان ش.م.ل .بمواقف وتصريحات
مسيئة إلى الشركة وإلى كازينو لبنان صدرت عن معالي وزير

السياحة األستاذ ميشال فرعون ،إبان استقباله لناشر موقع
ليبانون ديبايت  Lebanon Debate.comالسيد ميشال
قنبور.
وفي هذا الصدد ،نؤكد لمعالي وزير السياحة أنّ المخالفات
المزعومة التي يتحدث عنها والتي سلمه ملفها ميشال قنبور هي
مجرد افتراءات وادّعاءات واهية ،عارية من الصحة تماماً ،بني
قسم منها على مستندات صار اجتزائها وأُسيء تفسيرها ،هُ ربت
إلى قنبور من وزارة السياحة بالذات»!
وأضاف البيان« :نطمئن معالي الوزير ،وهو المؤتمن على
وزارة مفترض أن تكون راعية للسياحة في لبنان وللمرافق
السياحية الرائدة فيه ككازينو لبنان ،أنه وعلى أثر الشكوى
الجزائية المقدمة من شركة كازينو لبنان لدى القضاء الجزائي
المختص على ضيف معاليه ،السيد ميشال قنبور ،بجرائم القدح
والذم والتحقير والتهديد والتهويل وسواها ،ادعت النيابة العامة
اإلستئنافية على ضيف معالي وزير السياحة ،ميشال قنبور،
بالجرائم المذكورة ،والملف حاليا ً قيد المالحقة لدى محكمة
المطبوعات في بعبدا .ونحن على استعداد ،في حال لم يسلم
السيد ميشال قنبور معالي الوزير نسخة عن الملف ،لتزويده
بالمستندات كافة التي تثبت ذلك».
وتابع البيان« :أما وباإلشارة إلى فترة السنتين التي يتحدث
عنها معالي وزير السياحة فنذكره بما يلي:
 -أنّ اإلشكاالت التي نشأت بين الشركة ووزارة السياحة كان

سببها تعنت وتبرؤ وزير السياحة على كسر قرار قضائي بمنع
فتح صالة السفراء لصالح إحدى الشركات المنظمة لمسابقة
جمال ،وإلقاء اللوم على إدارة كازينو لبنان بسبب تجرؤها
بتنفيذ قرار قضائي ملزم!
 إنّ العراك القضائي بين شركة كازينو لبنان ووزارة السياحة(وهو جزء من «الملفات» التي زودها به قنبور) ت ّم حسمه لصالح
شركة كازينو لبنان من قبل مجلس شورى الدولة!! وبالتأكيد إنّ
معالي الوزير الذي ي ُكن كل إحترام ألعلى سلطة قضائية إدارية
في البالد ،لن يتن َكر لهذا الواقع.
إنّ اإلدارة الحالية لكازينو لبنان هي التي رفعت أرباح كازينو
لبنان وهي بالتالي التي زادت مداخيل الدولة إلى مستويات
قياسية ،لم يسبق لها مثيل ،ومساهمو كازينو لبنان يشهدون
على ذلك .وعليه نطمئن معالي وزير السياحة إلى وضع كازينو
لبنان المالي ،ال سيَما أنّ اإلدارة الحالية قد سوَت أوضاع جميع
مستخدمي الكازينو بشكل تام على عكس تصريحات معالي
الوزير».
وختم البيان« :كنا نتمنى على معالي وزي��ر السياحة أن
يمارس دور وزارته ،أال وهو رعاية مصالح لبنان والعمل على
تشجيع السياحة في لبنان وصون مرافقه السياحية ،وباألخص
كازينو لبنان ،عوض اللجوء إلى مصادر مشبوهة ومعلومات
خاطئة ،وم��ن أط��راف سبق للقضاء أن ادّع��ى عليها تحصيالً
لحقوق شركتنا المهدورة إعالميا ً ومعنويا ً ومادياً».

مخزومي� :آفة الطائفية ُتعيق انتفاع اللبنانيين من الثروة النفطية

جانب من االجتماع

البقاع ـ أحمد موسى

قر�ض من البنك الدولي بقيمة  55مليون دوالر
لمكافحة تلوث القرعون والليطاني

المظاهر المسلحة تحت تسمية «األمن
الذاتي» وض��رورة إعطاء «صالحية
ودور أكبر للبلديات والشرطة البلدية
في تنظيم الوجود السوري وتسهيل
عودة الالجئين السوريين إلى بلدهم
من األمن العام اللبناني».
ون ّوه المجتمعون بـ«عمل إنجازات
القوى األمنية اللبنانية» وض��رورة
العمل على تسليحها وإعادة «تفعيل
الهبة العسكرية اإليرانية المقدّمة من
دون أيّ قيد أو شرط» ،وأنه «لم يبق
أيّ مبرر قانوني أو سياسي لرفضها».
وناشد المجتمعون كافة القوى
اللبنانية العمل على االستفادة من
«ث��روات لبنان الطبيعية» وال سيما
«ال��ن��ف��ط��ي��ة» ل��ل��خ��روج م��ن ال��م��أزق
االق��ت��ص��ادي ولتخفيف الحمل عن
كاهل المواطن ،خاصة في ظل عدم
تصريف االنتاج الزراعي ما زاد الوضع
االقتصادي سوءاً.
وأك��د المجتمعون «م��ب��دأ الحوار
للتوصل إل���ى ال��خ��روج م��ن األزم���ة
السياسية التي تعصف بلبنان والعمل
على التجاوب مع دعوة الرئيس نبيه
ب��ري إل��ى الحوار والسلّة المتكاملة
وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية

في أسرع وقت ممكن وإجراء انتخابات
نيابيةعلىأساسمبدأالنسبيةوإعادة
الحياة الديمقراطية إلى لبنان».
واستنكر المجتمعون درجة التلوث
التي وصلت إليها بحيرة القرعون
ومجرى نهر الليطاني «حيث أصبح
الوضع ال يحتمل ألن��ه يش ّكل كارثة
بيئية على صعيد الوطن» ،داعين إلى
ض��رورة معالجة الموضوع بأسرع
وقت ممكن ووض��ع سياسة واضحة
وآلية للتنفيذ.
وح��� ّذر المجتمعون م��ن «انتشار
اإلره����اب العالمي ال���ذي ط��ال كافة
ال��دول والمجتمعات» ،وذل��ك نتيجة
السياسات الخاطئة لبعض ال��دول
العربية والغربية الكبرى م��ا أدّى
إلى وصول «داع��ش» وأخواتها اليها
والحاجة إلى تنظيم وتعاون دولي
لمواجهته.
وخ��ت��م ال��م��ج��ت��م��ع��ون مشيدين
بالمقاومة الفلسطينية في مواجهتها
ومقاومتها للعدو الصهيوني ،مؤكدين
«خيار المقاومة والثالثية الذهبية التي
تحمي لبنان وض��رورة تكاتف كافة
اللبنانيين لمواجهة المرحلة الصعبة
التي يم ّر بها وطننا لبنان».

ح ّمود والنابل�سي ي�شيدان بالمقاومة وانت�صار تموز
تواصلت أمس المواقف المشيدة بانتصار تموز على
العدو الصهيوني .وفي هذا اإلط��ار ،اعتبر األمين العام
لالتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر ح ّمود ،في
بيان «أنّ العدو اإلسرائيلي لم يكن ليتجرأ على هذا العدوان
الغاشم لوال الغطاء الدولي والعربي الذي تأ ّمن له».
وق��ال« :ينبغي أن يكون واضحا ً أنّ ع��دوان تموز كان
الحرب الوحيدة التي يتخذ ق��راره��ا األميركي وينفذها
اإلسرائيلي ،فيما كانت حروب إسرائيل السابقة تشنّ بقرار
إسرائيلي وغطاء أميركي ،يعني عمليا ً أنّ هزيمة إسرائيل
عام  2006كانت هزيمة للقرار األميركي ،لمشروع الشرق
األوسط الجديد ،كما يس ّمونه».
وأكد «أنّ المقاومة انتصرت انتصارا ً حقيقيا ً باعتراف
العدو» ،مشيرا ً إلى «انّ بعض أخصام المقاومة ال يزالون
ينكرون ذلك ويخففون من أهمية ما حصل ويركزون على
الدمار الذي أحدثه العدو الصهيوني من دون الحديث عن
خسائره التي لم يتكبّد مثلها في تاريخ الكيان الصهيوني،
وال يتحدّثون عن اإلعمار الذي أصلح ك ّل شيء رغم أنهم
سرقوا أمواله».
ورأى «أنّ الفتن المذهبية التي ترزح تحتها المجتمعات
العربية واإلسالمية والتي نتج عنها بشكل مباشر وغير
مباشر أزمات كبرى على رأسها الفتن المفتعلة في سورية
هي الر ّد اإلسرائيلي على انتصار المقاومة».
وأسف «ألنّ الوضع اللبناني المربك مذهبيا ًوطائفيا ًيمنع

المقاومة وجمهورها من كشف ك ّل المعلومات المؤلمة التي
تؤكد ضلوع مسؤولين لبنانيين وعرب في هذا العدوان».
بدوره ،اعتبر العالمة الشيخ عفيف النابلسي في تصريح
أنّ ذكرى عدوان تموز عام « 2006تأتي لتؤكد جملة من
المعاني:
«أولها :إنّ أصحاب الحق ينتصرون بقوة إيمانهم بالله
حتى لو كانوا فئة قليلة ،فالله سبحانه وتعالى يقول« :كم
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله».
ثانيها :إنّ المقاومين قدّموا أروع نموذج عن الثبات
والتضحية وكانوا بحق رجال الله الذين دافعوا عن الدين
والقيم والوطن ببسالة منقطعة النظير.
ثالثها :إنّ المقاومة استطاعت أن تحطم نظرية الردع
اإلسرائيلية وتضع حدا ً ألسطورة الجيش اإلسرائيلي الذي
قيل إنه ال يقهر ،وقد أظهرت مجريات الحرب أنّ الجيش
«اإلسرائيلي» يقهر ويهزم وينسحب ذليالً مهاناً.
رابعها :إنّ تالحم الجيش والمقاومة انعكس بشكل
إيجابي على مسار الحرب وتق ّوضت بسبب هذا التالحم ك ّل
مخططات العدو بإحداث فرقة وفتنة يستطيع من خاللها
إضعاف الوحدة الداخلية اللبنانية.
خامسها :لقد ش ّكلت نتيجة الحرب تح ّوال ً كبيرا ً على
صعيد المنطقة ووضعت المقاومة في موقع المقتدر على
تغيير مصير الشعوب فيها نحو حقبة ال يكون فيها الكيان
اإلسرائيلي على قيد الحياة والوجود».

أشار رئيس «منتدى الحوار الوطني» المهندس فؤاد مخزومي،
خ�لال ن��دوة نظمها ن��ادي الصحافة عن واق��ع الثروة النفطية
والغازية في لبنان ،إلى أنّ «دوائر القرار في معظم الدول النفطية
كالسعودية وقطر ونيجيريا ومصر تولي الثروة النفطية اهتماما ً
خاصاً ،بعكس لبنان الذي تعمل سلطاته على عرقلة هذا الملف،
والحؤول دون وضعه حيز التنفيذ» ،معتبرا ً أن هذا الملف «يعتبر
من أهم الملفات الوطنية».
وق���ال« :ب��ال��ع��ودة إل��ى ال��م��اض��ي ،نجد أنّ أول���ى األب��ح��اث
واالختبارات حول وجود النفط والغاز أجريت في األربعينات
في الشمال وفي منطقة تربل تحديداً ،ولكنها توقفت وأغلق الملف
ألسباب مجهولة .وشهدت الخمسينات إعادة بحث ليتأكد وجود
مخزون من النفط والغاز .فيما لم يتمكن لبنان من الوصول إلى
االستقاللية االقتصادية وارتبط تقدمه باألحداث الدائرة في
المنطقة ،وأرجع السبب في ذلك الوقت إلى الحرب األهلية عام
 1975والوجود الفلسطيني في فترة السبعينيات» .ولفت إلى
أن «المصالح اإلسرائيلية كانت محمية آن��ذاك في وقت كانت
االستقاللية االقتصادية ممنوعة على اللبنانيين».
وأشار إلى أنّ «ملف النفط والغاز عاد إلى الواجهة منذ حوالى
الثالث سنوات» ،موضحا ً أنّ «لبنان يملك العديد من العناصر
اإليجابية التي تمكنه من التقدم في هذا الملف ،أولها المواطن
اللبناني كشخص فاعل ،ثانيها االنفتاح والتعايش مع اآلخر،
وثالثها حرية التعبير والرأي التي يتمتع بها اللبنانيون» .وقال:
«إنّ النقطة السلبية الوحيدة التي تقف عائقا ً بوجه هذه الثروة
هي آفة المذهبية والطائفية التي أصبحت لألسف متجذرة في
مجتمعنا وخسر لبنان بسببها الكثير بدءا ً من االقتصاد وصوال ً
إلى الحرب األهلية التي كانت من األسباب الرئيسية في عدم
تقدمنا وازدهارنا».
وش���دّد مخزومي على أنّ «ع��دم دخ��ول لبنان ف��ي ال��دورة

االقتصادية لم يغير شيئا ً في شخص المواطن اللبناني الذي
بقي على حاله ،وهو ال يزال قادرا ً على أن يشكل أقوى لوبي في
العالم» ،محذرا ً من أنّ «التمسك بالزعيم السياسي والطائفي هو
السبب الوحيد الذي يعيق تطور اللبنانيين».
وأكد أنّ «السياسيين اللبنانيين كانوا يحضرون ملف النفط
والغاز على نار هادئة بعيدا ً عن األض��واء ليضغطوا في ربع
الساعة األخير باتجاه الحلول السريعة التي تؤمن مصالح
جهات معينة وليس مصلحة البلد ككل» ،مشيرا ً إلى أنّ «هذا
األسلوب سبق وحدث في باقي الملفات بدءا ً من قانون االنتخاب
مرورا ً باالستثمار وصوال ً إلى معظم الملفات التي ترتبط بمعيشة
وحياة المواطن من كهرباء ونفايات ومياه وغيرها من الخدمات
الضرورية».
وقال« :وضع البلد اليوم ال يزال غير محدد المعالم وغير مستقر
سياسيا ً واقتصاديا ً بفعل ما يجري من أحداث في المنطقة ،األمر
الذي دفعنا إلى المضي بملف النفط والغاز لكي ال ننتظر ربع
الساعة األخير .نعمل اليوم على رفض تمرير الملفات كما كان
يحصل في الماضي ،حيث كانت تؤخذ القرارات من خالل تسويات
معينة ونبلغ بها ،حتى أننا لم نكن ننفذها بالشكل السليم لغياب
الشفافية وجدية التنفيذ ،والدليل على ذلك هو اتفاق الطائف الذي
لم ينفذ بشكل كامل رغم مرور  26عاما ً على إقراره».
أضاف« :قررنا تحريك ملف النفط والغاز ،ونظمنا العديد من
الندوات والمؤتمرات التي دعمتها العديد من وسائل اإلعالم،
والحظنا إصرار الشباب على التغيير ،ورفضهم لطرق التعاطي
السائدة مع ملفات البلد الداخلية .إنّ أولى شرارات هذا الرفض
ظهرت في الحراك الشعبي والمدني الذي برز مؤخرا ً في مواجهة
ملف النفايات ،وجملة من الملفات الحياتية».
وتابع« :هذا الحراك خير دليل على إمكانية التغيير .وقد الحظنا
جميعا ً خالل االنتخابات البلدية كيف رفض السني استمرار نهج

االتحاد الوطني للنقابات يطالب الدولة
با�ستعادة قطاع الخلوي
حذر االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ،في بيان« ،من السير في
خطوة إعفاء من نهبوا البلد ومقدراته المالية من الشركات العقارية والمصارف
وحيتان المال من الضرائب وغيرها من المستحقات ونحن نرزح تحت أكثر من مئة
مليار دين بسببهم وبسبب سرقاتهم لنا» ،مطالبا ً الحكومة «بأن تتحمل مسؤوليتها
في مواجهة الفساد الذي ما زال البعض يمارسه من خالل سرقتنا وفرض سياسات
صندوق النقد والبنك الدولي وتفقيرنا وفرض الضرائب على المواطنين الفقراء
لصالح حيتان المال».
وأضاف البيان« :أما بخصوص الفضائح والفساد والئحتهما التي لم تنته نجدد
مطالبة وزير االتصاالت بفرض تطبيق مدة سنة للخطوط المدفوعة مسبقا ً وليس
على أساس شهري ،هذا ما يفرضه الواجب عليه من أجل حماية حقوق اللبنانيين
ومن أجل وقف سرقة الشركات المحتكرة لهذا القطاع ونطالب بإعادته إلى كنف
الدولة من أجل منع المنافسة وتخفيض األسعار وتعزيز وتطوير الخدمات
للمواطنين في االتصاالت واإلنترنت وغيرها».
وحيا االتحاد تضحيات الشهداء والجرحى في الذكرى العاشرة للعدوان
الصهيوني على لبنان ،كما حيا صمود الشعب اللبناني وجيشه ومقاومته الوطنية
«الذين سطروا أروع مالحم البطوالت في مواجهة هذا العدوان الغاشم».
وذ ّكر «السلطة بأنّ عليها واجب بلسمة الجراح من آثار العدوان بعد مرور
عشر سنوات على العدوان ودفع المستحقات للمتضررين وخاصة المزارعين
والمحالت التجارية وأصحاب السيارات الذين ما زالوا ينتظرون هذه التعويضات
المستحقة لهم».

«العمل» :للتقيد
بالمبادئ والمعايير
الإن�سانية مع العامالت
في الخدمة المنزلية
ذ ّكرت وزارة العمل ،في بيان أصدرته أمس
«المواطنين اللبنانيين وغيرهم من المقيمين
على األراضي اللبنانية ،الذين لديهم عاملة
في الخدمة المنزلية ،أو ي��ودون استقدام
عاملة ،أن يتقيدوا بالمبادئ والمعايير
اإلنسانية ويلتزموا بك ّل الموجبات التي
تنص عليها القوانين واألنظمة ذات الشأن
ّ
أثناء استقبالهم لهؤالء العامالت في منازلهم،
ال سيما توفير ظروف العمل الالئق واإلقامة
الكريمة مع العائلة وحمايتهن من المخاطر
التي قد يتع ّرضن لها».
وأض��اف البيان« :إنّ وزارة العمل تعلق
أهمية فائقة على تصرف أصحاب العمل مع
اللواتي يقمن مع عائالتهم ،لما يشكل ذلك من
تعبير عن احترام اإلنسان في لبنان ،والوزارة
لن تتوانى عن اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا ً
في حال تسجيل أي مخالفة مهما كان نوعها
ومرتكبها».

زعاماته السنية وكذلك الماروني والشيعي واألرم��ن وال��دروز.
هذا تحديدا ً ما نراهن عليه في ملف النفط والغاز ،إذ إننا نعمل
على جمع اللبنانيين ،بعيدا ً عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية
وتحريك المجتمع المدني للحفاظ على مستقبل شبابنا من
الخراب .إنّ هذا الملف يعطي المواطن أم�لاً إضافيا ً بإمكانية
تحسين وضعه االقتصادي والمعيشي واسترجاع حقوقه ،شرط
المضي جديا ً بعملية التغيير».
وأردف« :المستقبل ملك للشباب ،والهدف من تحريكنا لملف
النفط والغاز كان لتأكيد أنّ المستقبل بانتظار شبابنا في بلدهم
والحؤول دون الهجرة وإعطاءهم األمل الذي يمكنهم من تأمين
حياة مستقرة في بلدهم .وال يمكن أن يتحقق ذلك من دون تبني
قضية قومية هي حماية الثروة الوطنية الموجودة في البحر .من
هنا قررنا الحفاظ على هذه الثروة من خالل تشكيل لوبي شبابي
ضاغط ،يسعى إلى وضع خطة استراتيجية منظمة وأه��داف
واضحة ويخوض االنتخابات النيابية سنة  ،2017ويوصل
إلى البرلمان األشخاص الذين يحافظون على ثروتنا النفطية بما
يؤمن مستقبالً أفضل للبنانيين».
وقال« :نحن نراهن تحديدا ً على نهضة الشباب الذين إذا ما
شكلوا اللوبي بإمكانهم مواجهة السياسيين يدا بيد ورفع الصوت
والمطالبة بحقوقهم».
وأكد أنّ «المجتمع المدني بإمكانه التغيير بعد أن فقدت الثقة
بالدولة التي أصبحت شبه غائبة في ظ� ّل حكومة مشلولة،
ووزراء يظهرون إلى العلن ليتبادلوا االتهامات بالسرقة والتزوير،
ومجلس نيابي يجتمع فقط ليمدِّد لنفسه وهو غير قادر على تأمين
النصاب النتخاب رئيس للجمهورية».
وقال« :أصبح من الواجب والضروري في المرحلة الراهنة أن
نضع أيدينا في أيدي بعضنا لنغير الصورة النمطية السائدة عن
اللبنانيين ولنغير واقعنا ومستقبلنا إلى األفضل».

«الإنماء والإعمار» 6 :عرو�ض لإن�شاء
مركز للطمر ال�صحي قرب ّ
م�صب الغدير
أعلن مجلس االنماء واإلعمار ،في بيان ،أنّ جلسة عامة عقدت
ّ
لفض العروض المقدمة ضمن مناقصة
ظهر أمس في مق ّر المجلس،
مشروع إنشاء مركز موقت للطمر الصحي قرب مصب نهر الغدير.
وق��د تلقت لجنة ف� ّ
�ض ال��ع��روض ستة ع��روض ت� ّم فتحها خالل
الجلسة التي حضرها ممثلون عن العارضين اضافة الى عدد من
الصحافيين ومن ممثلي الحراك المدني.
أم��ا ال��ع��روض التي ت � ّم تقديمها فهي م��ن العارضين التالية
أسماؤهم:
مجموعة معوض ـ أده  /هيدرومار
شركة حنا خوري وإخوانه
شركة عبد الرحمن حورية
مجموعة هيكون  /ميالد أبو رجيلي
شركة الجهاد للتجارة والتعهدات
شركة خوري للمقاوالت
وقد ت ّم خالل الجلسة ّ
فض الغالفات اإلدارية والفنية المقدمة ضمن
العروض وبقيت الملفات المالية مختومة بانتظار إع��داد اللجنة
لتقرير بتوصياتها وعرضه على مجلس إدارة مجلس اإلنماء واإلعمار
للبت بها تمهيدا ً لفتح العروض المالية ،خالل فترة وجيزة ،للشركات
التي تستوفي الشروط اإلدارية والفنية المطلوبة في ملف التلزيم.

