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�أ َملت �أن ي�سفر حوار �آب عن توافقات ُتعيد الحياة للم� ّؤ�س�سات

«الوفاء للمقاومة» :الخطوات التطبيعيّة الوقحة
للنظام ال�سعودي مع «�إ�سرائيل» ٍّ
تخل عن فل�سطين
أملت كتلة الوفاء للمقاومة أن يسفر الحوار في شهر
آب المقبل عن توافقات إيجابيّة ُتعيد الحياة المنتظمة
المؤسسات الدستوريّة كافة ،وأدانت «كل االتصاالت
إلى
ّ
واللقاءات والخطوات التطبيعيّة الوقحة التي يواصلها
منهجي النظام السعودي مع إسرائيل» ،ورأت فيها
بشكل
ّ
ارتما ًء مهينا ً في أحضان العدو الوجوديّ لكل الشعوب
العربيّة واإلسالميّة ،وتخلّيا ً عن القضيّة الفلسطينيّة.
وكانت الكتلة عرضت خالل اجتماعها األسبوعي ،أمس،
برئاسة النائب مح ّمد رعد« ،التدهورالمتالحق الذي بلغ
ح َّد الشلل ،إنْ على صعيد ترميم البُنى التحتيّة المترهّ لة
الملحة
أو على مستوى توفير الحاجات وال��خ��دم��ات
ّ
للمواطنين من كهرباء ومياه وغيرهما ،فضالً عن القصور
ّ
وتفشي الفساد في معظم
في معالجة تردّي االتصاالت
الرسمي ال ُمريب في
المرافق والقطاعات ،إضافة إلى التل ّكؤ
ّ
مالحقة ومعاقبة المتو ّرطين بالملفات الفضائحيّة ،كملف
الشرعي واإلتجار بالبشر وتلويث مجرى نهر
اإلنترنت غير
ّ
الليطاني وبحيرة القرعون».
واعتبرت الكتلة ،أنّ «حالة التخبّط وغياب المساءلة
ومؤسساتها،
من شأنهما دفع المواطنين لليأس من الدولة
ّ
والجنوح إلى المزيد من التسيّب والفوضى في مختلف
المناطق ،األمر الذي ينبغي تالفيه بسرعة من خالل تفعيل
دور الحكومة وإعادة تركيب السلطة بالشكل الذي يكبح
السياسي العامودي ،ويُعيد ُ
نظم الحياة
جماح االنقسام
ّ
السياسيّة في البالد وفق وثيقة الوفاق الوطني والدستور
بكل بنودهما وموادّهما ،اللذين طالما أ ّك��دت الكتلة أنّ
التطبيق االستنسابي لهما ،فضالً عن التن ّكر لبعض ما
ورد فيهما ،واستقواء البعض على ذلك بتغطية ودعم من
دول إقليميّة وأجنبيّة ،هي األسباب األساسيّة لتخريب
مؤسساتها وإرب��اك عالقات لبنان العربيّة
الدولة وش ّل
ّ
والدوليّة».
وجدّدت إدانتها لكل «الجرائم اإلرهابيّة المتمادية التي
ترتكبها العصابات التكفيريّة في مختلف دول المنطقة
الدولي الجدّي
وأوروب��ا والعالم ،وأ ّك��دت وجوب العمل
ّ
والمنسق لمكافحة اإلرهاب حفظا ً ألمن واستقرار الشعوب
َّ
والدول».
وناقشت الكتلة البنود ال���واردة على ج��دول أعمال
جلستها ،فأملت أن « ُتسفر مداوالت هيئة الحوار الوطني
في مطلع آب المقبل عن توافقات إيجابيّة تدفع باتجاه
للمؤسسات الدستوريّة كا ّفة،
إع��ادة الحياة المنتظمة
ّ
وتحدّد المعالجات الصحيحة والمطلوبة لك ّل البنود
الواردة على جدول أعمالها ،وتؤ ّكد في هذا المجال أنّ هذا
الحوار يش ِّكل فرصة وطنيّة يُفترض بكل الحريصين على
لبنان اغتنامها».

وإذ لفتت «الحكومة اللبنان ّية إل��ى تعاظم سخط
المواطنين ج ّراء االنقطاع شبه الدّائم للتيار الكهربائي
وللمياه عن مختلف المناطق ،بدءا ً من العاصمة بيروت
وصوال ً إلى الجنوب والشمال والبقاع ،مرورا ً بالضاحية
الجنوبيّة والجبل» ،دعتها إلى «المبادرة السريعة لمعالجة
هذه األزمة الحياتيّة الضاغطة» ،معتبر ًة أنّ «األمر يقتضي
تح ّركا ً جا ّدا ً فور ّيا ً واستثنائ ّياً ،ومعالجات فنيّة وإداريّة
وحتى أمنيّة ،عند االقتضاء ،لمنع استئثار البعض على
حساب الغالبيّة العظمى للّبنانيين ومناطقهم».
وأدان��ت الكتلة «كل االتصاالت واللقاءات والخطوات
منهجي النظام
التطبيعيّة الوقحة التي يواصلها بشكل
ّ
السعوديّ مع «إس��رائ��ي��ل» ،وت��رى فيها مروقا ً واضحا ً
وارتما ًء مهينا ً في أحضان العدو الوجوديّ لكل الشعوب
العربيّة واإلسالميّة ،وتخلّيا ً مخزيا ً ونهائ ّيا ً عن القضيّة
الفلسطين ّية وع��ن ح��ق الشعب الفلسطيني ونضاله
المشروع لتحرير أرضه وتقرير مصيره».
وندّدت «بمواصلة النظام السعودي عدوانه اإلجرامي
على اليمن وشعبه ،وارتكابه جرائم اإلبادة الجماعيّة ض ّد
المدنيّين كما حصل أخيرا ً في الصراري بمحافظة تعز،
للتوصل إلى تسوية سياسيّة
وعرقلته المباحثات الهادفة
ّ
في هذا البلد العربي المعتدى عليه».
كذلك ندّدت الكتلة «باإلجراءات القمعيّة المتمادية التي
يقوم بها نظام االستبداد الحاكم في البحرين ض ّد شعبه
المظلوم وعلمائه األع�لام ،الذين تجدّد الكتلة تأييدها
ووقوفها إلى جانب ح ّقهم المشروع ومطالبهم العادلة،
وتحيّي وقفاتهم الحكيمة والشجاعة».
وشجبت «اإلس���اءات التي ص��درت ،عن قصد أو عن
ّ
بحق الشعب العربي في موريتانيا» ،وذ ّكرت
غير قصد،
التضامني المشرف لهذا الشعب العريق مع
«بالموقف
ّ
لبنان ،جيشا ً وشعبا ً ومقاوم ًة ،ض ّد الحرب العدوانيّة
«اإلسرائيليّة» عليه في تموز ع��ام  ،2006كما ذ ّك��رت
باحتضانه األصيل لقضايا العرب العادلة وفي طليعتها
ووجهت الكتلة تحيّة اعتزاز وتقدير
قضيّة فلسطين»،
ّ
وحرص على أفضل العالقات األخويّة معه.
وأب��دت ارتياحها «للتط ّورات الميدانيّة الرامية إلى
تقويض سيطرة اإلرهابيّين في سورية ،وال سيّما في
محافظة حلب ،وت��ؤ ّك��د ف��ي ال��وق��ت نفسه على وج��وب
سياسي ينهي المحنة في ه��ذا البلد
التوصل إل��ى ح� ّل
ّ
ّ
الشقيق ،انطالقا ً من أولويّة القضاء على اإلرهاب وصوال ً
إلى ترك الشعب السوريّ يح ّقق اختياراته بنفسه من دون
ّ
خارجي».
تدخل
أيّ
ّ

�أدان تفجير القام�شلي

حزب اهلل :ال�ستئ�صال ّ
فوري للع�صابات الإجراميّة
َ
اإلرهابي
أدان ح��زب الله في بيان أم��س« ،التفجير
ّ
المزدوج الذي ارتكبته العصابات التكفيريّة في مدينة
القامشلي ،وأدّى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى
من المواطنين السوريّين».
وق��ال« :إنّ تتابع ه��ذه الجرائم النكراء في مختلف
أنحاء العالم ،والتي يعمد فيها اإلرهابيّون إلى استغالل
تج ّمعات الناس ومعاجلتهم بتفجيرات انتحاريّة إليقاع
أكبر عدد من القتلى والجرحى ،لم تعد تكفي معها بيانات
اإلدانة واالستنكار ،بل باتت تحتاج إلى استئصال فوري

يتح ّمل مسؤوليّته الجميع ،دوال ً وشعوبا ً
ّ
ومنظمات .إنّ
التصدّي الحقيقي لهذه العصابات اإلجراميّة ،وقيام رجال
الدين بدورهم بنشر تعاليم اإلسالم السمحاء ،من شأنه
أن يعطي األمل لشعوب العالم بالتخلّص من هذا الوباء
القاتل».
وأع���رب ال��ح��زب ع��ن «تعاطفه وم��واس��ات��ه م��ع ذوي
الشهداء ،وتم ّنياته للجرحى بالشفاء» ،داعيا ً «ال��دول
التي تسير في االتجاه الخاطئ إلى صحوة ضمير تنقذ
إنسانيّتها واإلنسانيّة جمعاء».

الم�شنوق :انتخاب الرئي�س قبل ر�أ�س ال�سنة
اعتبر وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ،أنّ
«انتخاب رئيس للجمهورية باتَ قريبا ً جداً ،وقبل رأس
السنة» ،وقال إ ّنه «صديق رئيس تك ّتل التغيير واإلصالح
نحب ومن نكره».
النائب ميشال عون ،لكن ليس مه ّما ً من
ّ
واعتبر في حديث تلفزيوني أمس ،أنّ «النفط السياسي
أشجع على توقيع
في لبنان هو بانتخاب رئيس ،وال
ّ
ّ
«مرشحنا
مراسيم النفط قبل هذا االنتخاب» ،أض��اف:
حتى اآلن هو النائب سليمان فرنجية ،لكن ال يكفي أن
نكون ملتزمين وجالسين ك ّل في بيته وننتظر القدر الذي
ال نعرف متى يأتي ،وال من سيأتي به .لنقل إنّ مه ّمتنا أن
ّ
للحث على انتخاب رئيس
نستمر في الحركة السياسيّة
للجمهوريّة».
وأ ّكد المشنوق ،أنّ «ال تعيينات في قوى األمن الداخلي
قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة» ،مشدّدا ً على أنّ «مخيّم
عين الحلوة لن يكون نهر بارد جديداً ،ألنّ هناك مسؤولية
كبرى تمارسها قيادة الجيش ،ووساطات وحوارات جديّة

يقوم بها المدير العام لألمن العام (اللواء عبّاس إبراهيم)،
ّ
أمني استراتيجي في عين الحلوة،
عطلت وجود أيّ خلل
ّ
كما أنّ مخيّمات النازحين السوريين ليست مق ّرا ً لعمليّات
إرهابيّة في لبنان ،والذين يقومون بها هم لبنانيّون أو
سوريّون يأتون من مناطق «داعش» داخل سورية .وفي
العام الماضي اع ُتقل  270شخصا ً لبنانيا ً وسورياً ،لم
يكن بينهم أيّ نازح مقيم في مخيم بلبنان» ،وقال« :نحن
مسؤولون عن كل بلديّة عرسال وعن أهلها ،رغم الحوادث
العابرة».
وع��ن تطبيق ق���رارات مجلس ش��ورى ال��دول��ة ،ش�دّد
المشنوق على أنّ «الرئيس شكري صادر من أعقل القضاة
وأكثرهم حكمة ولديه استقامة قضائيّة مشهود لها ،وال
يجوز ألحد تجاهل قراراته .هذه المسألة بالنسبة لي
أساسيّة ،لم يسبق لي أن تجاهلت أيّ حكم ص��ادر عن
مجلس الشورى ،خصوصا ً أنّ الرئيس صادر على رأس
هذا المجلس».

ّ
«التجدد للكاثوليك» التقت عون:
نت�ش ّبث بالأر�ض ونعمل لقيام الدولة
استقبل رئيس تك ّتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون ،في
دارته في الرابية ،وفدا ً من «التجدّد
للروم الكاثوليك» برئاسة شارل
عربيد ،أطلعه على ظروف تأسيس
«ال��ت��ج��دّد» .ك��م��ا ت��� ّم ال��ب��ح��ث في
القضايا الوطنيّة والمسيحيّة.
وأوض�����ح ع��رب��ي��د ،أنّ ال��ل��ق��اء
ي��ن��درج ف��ي إط���ار ال��زي��ارات التي
يقوم بها «التجدّد» على القيادات
الوطنيّة والسياسيّة والروحية.
وقال« :عرضنا الشؤون الوطنيّة،
والهموم االقتصاديّة واالجتماعيّة
الضاغطة على معيشة المواطنين
ال��ل��ب��ن��ان� ّي��ي��ن .ون��ح��ن كمجموعة
ج���دي���دة م���ن م��خ��ت��ل��ف ش��رائ��ح
المجتمع ،ننطلق بنشاطنا إيمانا ً
م ّنا بالتشبّث باألرض والمحافظة
على العيش المشترك ،مع سعينا
الحثيث للمحافظة على حقوق
الطوائف عموماً ،وطائفة ال��روم
الكاثوليك خصوصاً ،ضمن صيغة
لبنان الفريدة والمتنوعة ،التعدّدية
والتوافقيّة».
أض����اف« :ن��ح��ن ع��ل��ى ت��واص��ل

«الأحزاب»� :إنجازات الجي�ش ال�سوري في حلب
دفنت الم�شروع التق�سيمي
أش��اد لقاء األح��زاب والقوى والشخصيّات الوطنيّة اللبنانيّة خالل
اجتماعه ال��دوريّ أمس في مقر هيئة التنسيق ،بـ«اإلنجازات الميدانيّة
النوعيّة التي ح ّققها ويح ّققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في كل
ساحات المواجهة ض ّد الجماعات اإلرهابيّة المسلحة ،وال سيّما في حلب
وريفها ،وإحكام الحصار على المسلّحين اإلرهابيّين الذين ر ّوع��وا أهل
حلب وارتكبوا المجازر الوحشيّة في ح ّقهم ،وما يعنيه ذلك من إسقاط
ودفن للمشروع األميركي  -التركي -السعودي لسلخ حلب عن الدولة
ّ
مخططهم بتقسيم سورية بعد
الوطنيّة السوريّة ،وبالتالي القضاء على
فشلهم في إسقاط الدولة السوريّة وإقامة نظام تابع للغرب على غرار
ّ
مخطط تصفية
أنظمة الخليج ،كما أنّ هذه اإلنجازات ُتسهم في إسقاط
القضيّة الفلسطينيّة ،وتضع سورية العروبة والمقاومة وحلفاءها على
س ّكة االنتصار الذي يش ّكل هزيمة استراتيجيّة للمشروع الصهيوني-
األميركي -الرجعي -العربي».
وندّد بـ«سياسات التطبيع التي ينتهجها المسؤولون السعوديّون مع
كيان العدو الصهيوني ،إنْ كان عبر زياراتهم لهذا الكيان واالجتماع مع
مسؤولين صهاينة ،أو عبر اللقاءات التي يعقدونها معهم في الخارج».
وانتقد بشدّة «التآمر ض� ّد ق��وى المقاومة ،مم ّثلة بسورية وإي��ران
والمقاومة في لبنان وفلسطين ،األمر الذي يتطلّب من كل الدول والقوى
الوطنيّة والقوميّة والتحرريّة العربيّة إدانة هذه السياسات».
وأش��ار إل��ى أنّ «األزم���ة في لبنان بلغت مستوىً من الخطورة ،ما
يستدعي ض��رورة تكاتف كل األح��زاب والقوى والفعاليات والهيئات
المدنيّة المتطلّعة إل��ى التغيير واإلص�ل�اح ،ألج��ل ممارسة الضغط
والشعبي الواسع إلجبار الطبقة السياسيّة على الرضوخ
السياسي
ّ
ّ
لمطالب غالبيّة اللبنانيّين بإقرار قانون عادل لالنتخابات يعتمد التمثيل
النسبي الشامل على أساس لبنان دائرة انتخابيّة واحدة وخارج القيد
ّ
الحقيقي للخروج من األزمات السياسيّة
الطائفي ،باعتبار ذلك هو المدخل
ّ
ّ
واالقتصاديّة واالجتماعيّة والخدماتيّة التي يرزح تحت وطأتها جميع
اللبنانيّين».

منسق لقاء األحزاب قاسم صالح متحدثا ً خالل االجتماع

تو�ضيح من مدير
مديرية ب�شامون في «القومي»
تعليقا ً على ما ت ّم نشره في بعض صفحات التواصل االجتماعي ،عن
اجتماع بعض األمناء في مكتب مديرية بشامون ،يه ّم مدير مديرية بشامون
في الحزب السوري القومي االجتماعي أحمد عيد توضيح ما يلي:
إنّ مكتب مديرية بشامون ،كما ك ّل مكاتب الحزب ،تنطبق عليه أحكام
النظام الحزبي ،وفيه تعقد المديرية جلساتها الدوريّة واجتماعاتها الرسميّة،
ويمكن أليّ وحدة حزبية عاملة أن تستخدم مكتب مديريّتنا لعقد جلساتها
واجتماعاتها بعد موافقة هيئة المديريّة ،وما عدا ذلك ،فإنّ من يحضر إلى
مكتب المديرية من أمناء ورفقاء ،يندرج حضورهم في سياق المراجعة
والمتابعة أو الزيارة.
وعليه ،فإنّ حضور عدد من األمناء إلى مكتب المديرية ،ومن ث ّم نشرهم
بيانا ً على بعض صفحات الـ»فايسبوك» ،يقولون فيه إ ّنهم عقدوا اجتماعا ً في
المكتب ،ليس مطابقا ً للواقع ،ألنّ ال علم للمدير به ،وهم لم يطلبوا عقد اجتماع
كهذا ،وحتى لو طلبوا ذلك ،فإنّ المديرية لن تسمح به ،أل ّنها تلتزم بتطبيق
النظام الحزبي .ولذا ،اقتضى التوضيح.

م��ع ال��ج��م��ي��ع ،وم��ن��ف��ت��ح��ون على
استنهاض ك��ا ّف��ة الطاقات داخ��ل
الطائفة إليجاد الحلول المناسبة
لما تعانيه كنيستنا اليوم ،ونحن
ّ
تخطي األزمة التي تم ّر
قادرون على
بها ولكي تستعيد الكنيسة دورها
الصعُ د
الجامع والفاعل على كل
ُّ

الوطنيّة والدينيّة واالجتماعيّة».
وختم عربيد« :لقد استمعنا إلى
المتمسك
وجهة نظر العماد عون،
ّ
المؤسسات واالنتظام
بقيام دولة
ّ
العام فيها ،بما ي��ؤدّي إلى إعادة
السياسي
ال��ح��ي��اة إل���ى ال��م��س��ار
ّ
والديمقراطي في لبنان».
ّ

جانب من اجتماع اللجنة
ترأّس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل أمس في مكتبه في ال��وزارة ،اجتماعا ً للّجنة
الوزاريّة المكلّفة بمعالجة تل ّوث مجرى نهر الليطاني،
بحضور أعضاء اللجنة :وزير الداخليّة والبلديات نهاد
المشنوق ،وزي��ر البيئة محمد المشنوق ،وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس الن ّواب محمد فنيش ،وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور ،وزير الطاقة والمياه أرثور نظريان ،وزير
الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الزراعة أكرم شهيّب،
رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر ،رئيس مجلس
إدارة مصلحة الليطاني سليم كتفاكو والمدير عادل
حوماني .وتغيّب وزي��ر األشغال العا ّمة والنقل غازي
زعيتر .و بحث المجتمعون في مصادر التل ّوث ونوعيّتها
وسبُل معالجتها.
ُ
وبالنسبة للتل ّوث الصناعي ،أطلع الحاج حسن اللجنة
على التدابير التي قامت وستقوم بها وزارة الصناعة لرفع
التل ّوث واألضرار عن مجرى نهر الليطاني .وطلبت اللجنة
استكمال عمله بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة.
أ ّم��ا بالنسبة للصرف الصحي ،فقد أطلعت اللجنة
على مشاريع وزارة الطاقة ومجلس اإلنماء واإلعمار على
ّ
ومحطات التكرير والمشاريع
واق��ع الشبكات الصحيّة
التي ُن ّفذت أو هي قيد التنفيذ أو التلزيم والحاجة الالزمة
للتمويل ،إذ تبيّن أنّ هناك حاجة تمويليّة لـ  750مليون
دوالر ،والمتو ّفر حال ّيا ً  200مليون دوالر.
كما طلبت اللجنة من وزير الداخلية معالجة التل ّوث
الناجم عن المرامل جنوب بحيرة القرعون ،ووعد المشنوق
با ّتخاذ اإلج��راءات الالزمة لمنع جميع أصحاب المرامل،
ّ
المرخص منها ،من االستمرار في العمل مو ّقتا ً لحين
حتى
معالجة ما تسبّبوا به من أض��رار بيئيّة ووق��ف التل ّوث
الناجم عن هذه المرامل ،إضافة إلى قيام وزارة الطاقة
والمياه بتعزيل مجرى النهر فيما بعد ،إلزالة المتراكم من
الطمي والرواسب.

مقبل

وبعد االجتماعّ ،
التوصل
لخص مقبل النتيجة التي ت ّم
ّ
الصناعي والصرف
إليها للمعالجة الفوريّة للتل ّوث
ّ
والكسارات والمرامل وتنظيف مجرى النهر من
الصحي
ّ
ّ
ّ
الطمي والرواسب ،مشدّدا ً على «تطبيق وتنفيذ ما ا ُّتفق
عليه بعيدا ً من أيّ ضغوط أو ّ
تدخالت سياسية» ،وقال:
«اجتمعت اليوم اللجنة الوزاريّة المكلّفة بدرس موضوع
التل ّوث في مجرى نهر الليطاني وبحثت في كل مصادره
مصب النهر.
وأسبابه ،من النبع إلى البحيرة ومنها إلى
ّ
كما درست التل ّوث الناتج من الصناعات الموجودة في
المنطقة ،حيث يوجد بين  500و 600مصنع تخلو من أيّ
معالجة للنفايات التي تفرزها .وقد ا ُّتخذ القرار وسيهت ّم
وزير الصناعة بجمع الصناع ّيين المعن ّيين بالموضوع،
وا ّتخذنا القرارات الحاسمة في هذا الشأن».

أضاف« :أ ّما بالنسبة للتل ّوث الناجم من المرامل في
المنطقة ،فقد ا ُّتخذ القرار الحاسم بتوقيفها كلّها ،سواء
ّ
مرخصة أم ال ،ومعالجة األض��رار الناتجة منها
أكانت
وتل ّوث بالتالي مجرى النهر».
وأوض��ح أنّ «االجتماعات ستبقى مفتوحة لمتابعة
ومالحقة هذه القرارات والتأ ّكد من تنفيذها» ،مشيرا ً إلى
أنّ «مسألة مياه الصرف الصحي أوكلت متابعتها إلى
البلديات للمعالجة».
وعن تمويل المعالجات ،قال مقبل« :المتوافر  25في
المئة من أصل  750مليون دوالر أُق ّرت لمعالجة التلوث،
ث ّم ننتقل إلى المرحلة الثانية ،وهي تنظيف مجرى النهر
ّ
ّ
المرخصة ،والتي
المرخصة وغير
من خالل توقيف المرامل
تصب في المجرى وتل ّوثه».
ّ
أضاف« :كونوا على ثقة بأنّ كل هذه القرارات الم ّتخذة
ستن ّفذ ،ونطالب جميع المعنيّين من سياسيّين وزعماء،
ّ
التدخل في قرار المعالجة».
بعدم
ّ
المرخصة يعود
ور ّدا ً على س��ؤال ،قال« :أمر المرامل
إلى وزير الداخلية والبلد ّيات من حيث تطبيق الشروط
والمستلزمات كا ّفة لمزاولة العمل بها».
وع��ن ب��دء عمليّة تنظيف المجرى ،أوض��ح مقبل أنّ
«العمليّة ستصبح سهلة عندما نعمل على وقف التل ّوث
أ ّوالً ،ث� ّم نعمل على التنظيف ،وسنحدِّد الحقا ً الطرف
ال��ذي سيقوم بالتنظيف ،وليس بالضرورة الكالم إلى
تخص فالنا ً أو غيرها .وتأ ّكدوا أنّ أيّ لجنة
شركة معيّنة
ّ
أعمل في إطارها مع الوزراء
المختصين لن يكون فيها أيّ
ّ
تركيبات».
وعن التزام أصحاب المرامل بهذه القرارات ،قال مقبل:
ّ
المرخصة لمدة أسبوع ،وكذلك
«سنوقف المرامل غير
ّ
المرخصة بشكل مو ّقت لمعالجة األض��رار التي
المرامل
تسبّبت بها من قضم للجبل وتس ّرب األحجار نتيجة ذلك
إلى مجرى النهر .كل ذلك سيتو ّقف إلى حين معالجتها».
وعن مصير التعيينات األمنيّة ،قال« :عندما نصل إليها
نصلّي عليها ،أمامنا مدة شهر كامل لمنصب أمين الس ّر
العام للمجلس العسكريّ اللواء محمد خير ،وحتى نهاية
الشهر المقبل مسألة رئيس األركان وقائد الجيش ،وهناك
تط ّورات كثيرة تحدث ومن الممكن أن تتغيّر األمور».
ُسئل :هل تقوم باالتصاالت الالزمة في هذا الخصوص؟
أجاب« :طبعاً ،كوني وزيرا ً للدفاع ومسؤوال ً عن هذه
القضيّة ،أو ّد أن ّ
أطلع على آراء الزعماء السياسيّين حتى
أتص ّرف .وبالنسبة إلى رئيس األركان ،فال مجال للتمديد
بتاتاً ،أ ّما قيادة الجيش فمن المعقول أن يمدّد لقائده سن ًة
كامل ًة».
ُسئل :هل سيكون هناك انتخاب لرئيس الجمهوريّة
قريباً؟
أجاب« :تفاءلوا بالخير تجدوه».

افتتاح دورة مجل�س اتحاد نقابات العمال العرب

ق ّزي :لرفع ّ
الحد الأدنى للأجور �إلى مليون ومئتي �ألف ليرة
افتتح المجلس المركزي لالتحاد
ال��دول��ي لنقابات ال��ع��م��ال العرب
دورته العاديّة األولى ،صباح أمس،
في فندق «رمادا بالزا» ،في حضور
وزي��ر العمل سجعان ق��زي ،رئيس
المجلس االق��ت��ص��ادي االجتماعي
روج��ي��ه ن��س��ن��اس ،ال��م��دي��ر ال��ع��ام
للضمان االجتماعي الدكتور محمد
ك��رك��ي ،رئيس المجلس المركزي
رئيس ات��ح��اد عمال مصر وعضو
م��ج��ل��س ال��ش��ع��ب ج��ب��ال��ي محمد
ال��م��راغ��ي ،األم��ي��ن ال��ع��ام لالتحاد
الدولي لنقابات العمال العرب رئيس
االت��ح��اد العمالي العام في لبنان
ّ
لمنظمة
غسان غصن ،المدير العام
العمل العربيّة فايز المطيري ،رئيس
منظمة الوحدة النقابية اإلفريقية
أرزقي مرهود ،نائب رئيس االتحاد
العمالي العام حسن فقيه ،رؤساء
ات��ح��ادات النقابات العماليّة في
سورية ،العراق ،الكويت ،تونس،
ال��س��ودان ،ليبيا ،فلسطين ،مصر
وال��ب��ح��ري��ن ،أع���ض���اء المجلس
المركزي واالتحاد الدولي لنقابات
العمال العرب.

المراغي

عون محاطا ً بالوفد

لجنة معالجة تل ّوث الليطاني:
وقف المرامل موقت ًا وتدابير لـ«ال�صناعة»
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بعد النشيدين الوطني ونشيد
االت��ح��اد ال��دول��ي لنقابات الع ّمال
رحب غصن بالحضور ،ث ّم
العربّ ،
تحدّث المراغي الذي شكر للبنان،
حكوم ًة وشعباً ،هذا اللقاء ،وقال:
«إنّ التج ّمع الهائل اليوم إن ّ
دل
على شيء فعلى قوة الع ّمال العرب
ووحدتهم وتماسكهم وقدرتهم على
ألاّ يكون هناك تفكيك وال تفتيت
للوحدة الع ّمالية العربية .وهذا
االجتماع للمجلس المركزي اليوم
يثبت للعالم أجمع أنّ الوطن العربي
وطن واح��د مهما كانت الصراعات
ف��ي بعض ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ،هذه
الصراعات التي صنعها األعداء في
الوطن العربي تزيدنا قو ًة وتماسكاً،
ولن ترهبنا أيّ فتن أ ّيا كان نوعها
ف��ي دول��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة .ال��ع��رب قوة
وسيظلّون قوة متماسكة ،قادرين

جانب من االفتتاح
على أن نحمي أوطاننا وأن نكون يدا ً
واحدة ،وعندما نقول الوطن العربي
نقول الدولة العربيّة .نحن دولة
واحدة ض ّد الطغيان والعدوان ،وإن
شاء الله سنجتمع قريبا ً في مجلس
مركزيّ في سورية الحبيبة ،وكلّنا
أم��ل ،وأق��ول إنّ قوتنا في وحدتنا
فنحن متماسكون وسنبقى كذلك».

قزي

ث ّم كانت كلمة للوزير قزي ،قال
فيها« :أمس التقى القادة العرب في
ق ّمة عربية لم تختلف مق ّرراتها عن
مقررات أول ق ّمة عربية انعقدت في
األربعينات ،كالم بكالم فيما الحروب
تجتاح عالمنا ،واألزم���ات تضرب
أنظمتنا ،والفقر يجتاح مجتمعاتنا،
واإلرهاب يهدِّد أمننا وسالمنا».
وأض����افُ « :ي��ف��ت��رض باالتحاد
الدولي للع ّمال العرب ،الذي أصبح
الصديق غسان غصن رئيسه ،أن
ي��ب��ادر إل��ى إن��ش��اء حركة نضاليّة
ع ّمالية جديدة ال تقليديّة في العالم
العربي عبر مقاربة جديدة لقضايا
العمل والع ّمال في ضوء األح��داث

ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي تعصف بعالمنا
العربي».
ولفتَ إلى أ ّنه «سبق للبنان أن م ّر
منذ السبعينات بما يمر به العالم
العربي اليوم ،ووصلنا إلى نتيجة
ب��أنّ ال ش��يء يمكن أن ينقذ ال��دول
سوى وحدة شعوبها ،ولكن الكلمة
األكثر استعماال ً في عالمنا العربي
هي ال��وح��دة ،ولكن لألسف الكلمة
األكثر تنفيذا ً على األرض هي التفتيت
والقسمة» ،وقال« :هناك فارق بين
الشعارات والواقع ،ولن نخرج من
هذه االزدواجية إلاّ بتالقي األفعال
م��ع ال��ش��ع��ارات ،وال��ش��ع��ارات مع
المبادئ ،والمبادئ مع األخالق».
ورأى أنّ «وراء كل أزمة سياسيّة
أزم��ة أخالقيّة قبل أن تكون أزمة
عقائديّة أو اقتصاديّة أو أمنيّة أو
عسكريّة» ،وقال« :التغيير ال يكون
بالبندقية إ ّن��م��ا ب��األخ�لاق» ،الفتا ً
إلى أنّ «أزمات العالم الحديث هي
أزمة أخالق ،وقد بدأت هذه األزمات
ب��االب��ت��ع��اد ع��ن ال � ِق��ي��م ،واالب��ت��ع��اد
عن القِيم يبدأ باالبتعاد عن القِيم
ال��روح��ي��ة ،واالب��ت��ع��اد ع��ن القِيم

الروحيّة يبدأ بتحويلها من كتب
سماويّة إلى مفاهيم شيطانيّة».
ودعا إلى «رفض هذه الحالة التي
يتخبّط فيها عالمنا العربي ،هؤالء
المنحرفون خ ّربوا لبنان وفلسطين
وسورية والعراق واألردن ومصر
وتونس واليمن ،واآلتي أعظم».
وق���ال« :إ ّن��ن��ا ف��ي لبنان نعيش
أزم��ة بطالة كبرى كانت نسبتها
بين عامي  2011-2010ما بين
 10,3و 11ف��ي المئة وأصبحت
اليوم  25في المئة ،والسبب ليس
األزمة االقتصادية التي عرفناها في
السابق ،بل النازحون السوريّون،
ال��ذي��ن اضطرتهم ال��ح��رب ليأتوا
إل��ى لبنان ال��ذي فتح لهم الحدود
والمدن والقرى واألحياء والبيوت
الستضافتهم».
ودع��ا إلى «إيجاد ح ّل لموضوع
النازحين ،ليس من أجل لبنان بل
مخططا ً
ّ
من أجل سورية ،ألنّ هناك
لتفريغ سورية من س ّكانها كما كان
هناك مخطط لتفريغ لبنان .وحين
تقترح تركيا تجنيس النازحين
السوريين ،فهل تظنّ أ ّنها تحترم

شعب سورية وكيانها ووحدتها؟».
ورأى أنّ «ع�����ودة ال��ن��ازح��ي��ن
إل��ى س��وري��ة ممكنة عبر مناطق
آمنة داخلها ،محميّة من األط��راف
المعنيّين كافة».
وأشار إلى أنّ «أزمة البطالة في
لبنان ترافقها أزمة أجور ،إذ ال يجوز
ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف أن يبقى الح ّد
األدنى لألجور  675000ألف ليرة
لبنانية ،بل يجب أن يكون هدفنا
في أول فرصة تسمح بها الحالة
االقتصادية أن يصبح الح ّد األدنى
لألجور ال يق ّل عن  1200000ليرة.
ال يستطيع المواطن اللبناني أن
يعيش ب��ـ  400دوالر ف��ي الشهر،
ف��ال��ح � ّد األدن����ى ل�لأج��ور بنسبته
الحالية ه��و ال��ب��اب ال��واس��ع نحو
الفساد والرشوة والسمسرة والفقر
واإلره����اب والعنف وال��م��خ �دِّرات،
المتوسطة التي هي
وضرب الطبقة
ّ
أساس لبنان».
وأ ّك��د أنّ «تحسين الح ّد األدن��ى
لألجور يتطلّب وجود دولة ،ووجود
ه��ذه ال��دول��ة يكون أوال ً بانتخاب
رئيس للجمهورية ال��ذي يتطلّب
اكتمال النصاب في مجلس الن ّواب
بحضور كل ن � ّواب األم��ة» ،معتبرا ً
أنّ «قيامة الدولة ضرورية ،ليس
فقط للسيادة واالستقالل وللحياة
السياسيّة والدستوريّة ،بل للقضايا
الع ّمالية أيضاً ،أل ّنه ال سياسة من
دون حق للعمال ،وال عمال من دون
حياة فيها الح ّد األدنى من السعادة
وإمكانات الحياة الراقية».

غصن

وج���������دّد غ���ص���ن ال���ت���رح���ي���ب
بالمشاركين «في هذا الملتقى الذي
لم يقل فيه إلاّ أ ّنه انتصار للحركة
النقابيّة العربية ف��ي وحدتها،
والتأكيد أنّ الع ّمال العرب هم قادة
الوحدة ،ال بل بهم تنتصر الوحدة
العربية ،ومعهم تقوم قيامة هذا
ال��وط��ن م��ن أج��ل ال��ع � ّزة والرفعة
واإلن���م���اء واالس���ت���ق�ل�ال وال��� ّرف���اه
االجتماعي والعدالة االجتماعيّة».

