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دعا �إلى �إقرار ال�سل�سلة و�إيجاد التمويل لها

ال�سل�سلة أُ�ق ّرت...
والإجراءات الإ�صالح ّية جريئة
هتاف دهام
أ ّنهت اللجان النيابيّة المشتركة
درس م��ش��روع سلسلة ال��رت��ب
وال���روات���ب وم��ش��روع تمويلها.
الجلسة التي ترأسها مق ّرر اللجان
المشتركة النائب ابراهيم كنعان
أق��� ّرت إص�لاح��ات ج��ري��ئ��ة .ولما
كان التمويل ال يكفي لتغطية ك ّل
تكلفة السلسلة ،اتخدت اللجان
المشتركة إج��راءات عديدة بهدف
المواءمة بين السلسلة والتمويل
واع��ت��م��اد م��ص��ادر تمويل جديدة
تنطوي على جرأة إضافية.
ناقشت اللجان أمس في الجلسة
التي استم ّرت سبع ساعات تاريخ
ب��دء ال��زي��ادة والمفعول الرجعي
وال��ت��خ��ف��ي��ض ب��ن��س��ب��ة ال��درج��ة
والتجزئة (التقسيط) وت��اري��خ
البدء بها ومدتها والدرجات الست
االستثنائية للمعلمين المتعاقدين
والدرجات الست لالداريين .وعُ لم
أن��ه ل��م يت ّم التوافق على كيفية
تجزئة السلسلة على الرغم من
االت��ج��اه إل���ى تجزئتها ع��ل��ى 3
سنوات ،كما لم يتم التوافق على
المفعول الرجعي ال��ذي تبيّن أنّ
كلفته المالية باهضة ج��دا ً ولم
تتمكن اللجان من توفير التمويل
له ،كما حصل نقاش طويل حول
تخفيض ال��درج��ات م��ن س��ت إلى
أربع ،ولم يتوصل المجتمعون إلى
نتيجة فأحيل هذا األمر أيضا ً إلى
الهيئة العامة.
في م��وازاة ذلك ،أحيل المفعول
ال��رج��ع��ي ،ت��ج��زئ��ة ال��س��ل��س��ل��ة،
باإلضافة إلى الرسوم الجمركية
والـ TVAالتي بقيت معلقة بين
م��ن طالب بزيادتها ال��ى  12في
المئة ،ومؤيد ان تكون  15في المئة
على الكماليات ،إلى الهيئة العامة
التي ستعقد بناء على دع��وة من
رئيس مجلس النواب نبيه بري
االسبوع المقبل ،ومن المرجح أن

تعقد يوم الثالثاء ،بعد أن تكون
اللجان المشتركة قد رفعت التقرير
عن عملها إلى المجلس ،في النقاط
التي تم التوافق عليها وفي النقاط
التي علقت.
وكانت اللجان النيابية درست
اإلص�لاح��ات ال��ت��ي أع�دّت��ه��ا لجنة
من النواب غسان مخيبر وروبير
ف��اض��ل وري���اض رح���ال وعاطف
مجدالني بعدما شرح مخيبر على
الـ laptopأمام النواب ما توصلت
ال��ي��ه ال��ل��ج��ن��ة ،ال��ت��ي اجتمعت
بهدف جعل اإلصالحات نوعا ً من
المواد القانونية الملزمة للسلطة
التنفيذية ،والتي ستكون من صلب
سلسلة الراتب والرواتب.
وع��ل��ى ه��ام��ش الجلسة عُ قد
ل��ق��اء ض��� ّم ال���وزي���ر ع��ل��ي حسن
خليل ال��ن��واب اب��راه��ي��م كنعان،
علي فياض ،جورج ع��دوان ،علي
بزي وعالء الدين ترو ،أكد خالله
المجتمعون على التضامن في
الموقف والخروج بموقف وطني
م���ن ال��س��ل��س��ل��ة وال��ت��ع��اط��ي مع
اإلج��راءات اإلصالحية ،بعيدا ً عن
أي مزيدات شعبوية.
واس���ت���ح���وذ ال��ب��ن��د المتعلق
بالفروقات الموجودة بين بعض
القطاعات (روات���ب العسكريين
واإلداريين والمعلمين على نقاش
واسع .استنكر عدد من النواب هذه
الفروقات ودعوا إلى معالجة األمر،
فيما قدم آخرون توضيحات حول
ه��ذه الفروقات تتصل بالحقوق
المكتسبة التي ص��درت بقوانين
عديدة في عام  1998مما يتع ّذر
تجاوزها.
أق��رت اللجان المواد  16و 17
و  18و 19و  20و 21و  22و23
المتعلقة بإعطاء غ�لاء معيشة
ل�لأج��راء ال��دائ��م��ي��ن والموقتين
واألج��راء بالفاتورة والمتعاقدين
ب��ال��س��اع��ة ف��ي اإلدارات العامة
واألج���راء بالفاتورة والموظفين

واألج����راء ف��ي البلديات وات��ح��اد
البلديات والعاملين ف��ي إدارة
حصر التبغ والتنباك اللبنانية.
وأق��� ّرت أي��ض�ا ً زي���ادات ف��ي صلب
ال��رات��ب وأخ���رى مت ّممات بهدف
الحفاظ ما أمكن بين القطاعات.
وأك����د ال���ن���واب ال���ذي���ن ك��ان��وا
يخرجون بين الفينة واألخ���رى
للتدخين بعد منعهم من الرئيس
بري التدخين في القاعة بناء على
شكوى من النائب غسان مخيبر،
جدية المناقشات الحاصلة ،إال
أنّ مثابرة ال��ن��واب ل��ـ  7ساعات
متواصلة على احتساب األرق��ام،
تخللها تالسن حاد بين النائبين
ابراهيم كنعان ومحمد الحجار
ب��ع��دم��ا ق����ال األخ���ي���ر ل��ك��ن��ع��ان
«س��ك��وت» ،اال أنّ ه��ذا الوضع لم
يستم ّر طويالً ،وجرى تجاوزه بعد
مصافحة الحجار لكنعان خارج
القاعة بوجود عدد من النواب.

الراعي يو�ضح كالمه ال�سوي�سري :هل ّ
لدي
ال�صالحية لأ�ستبعد �أي مر�شح للرئا�سة؟
ع��اد ال��ى ب��ي��روت مساء أم��س البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي آتيا ً من جنيف،
بعد زيارة استمرت أياما ً عدة  ،ألقى خاللها محاضرة
تلبية لدعوة من ممثل الكرسي الرسولي في جنيف عن
اهمية دور المسيحيين في المنطقة.
وكان في استقبال البطريرك الراعي في المطار وزير
العمل سجعان قزي ممثال رئيس الجمهورية العماد
ميشال سليمان ،رئيس المجلس العام الماروني الوزير
السابق وديع الخازن ،المطرانان بولس مطر وسمير
مظلوم ،األمين العام للجنة الحوار االسالمي  -المسيحي
االمير ح��ارث شهاب ،رئيس اللجنة التنفيذية التحاد
المصارف العربية الدكتور ج��وزف طربيه ،الدكتور
الياس صفير ،فيليب طربيه وجوزف ابي شرف ،والعميد
ريشار حلو.
وف��ي المطار ،ق��ال البطريرك ال��راع��ي للصحافيين:
«الزيارة كانت مفيدة وناجحة ،وعقدنا اجتماعات مع
السفير األخضر االبراهيمي والمدير العام للمنظمات
الدولية العليا لالجئين وسفراء بعض الدول األجنبية
والسفراء العرب هناك ،ووجدنا ان الك ّل يحمل ه ّم السالم
في الشرق ،والك ّل يقول كفى للحرب في سورية ،وكفى
للنزاعات في العراق ،وكلهم يحملون في قلبهم لبنان
واستقراره ويتطلعون بأمل الى انّ للبنان دورا ً يلعبه
في هذا الشرق».

محادثة جانبية بين فاضل وكنعان

لقاء اإلبراهيمي

(ت ّموز)

آالن عون والقادري وبزّي

بزي

ثم تحدث النائب علي بزي باسم رئيس مجلس النواب نبيه
بري فقال :إن قضية المطرانين ليست قضية دينية فقط ،هي
قضية سياسية ،هي قضية حضارية ،قضية صراع بين فكر
تكفيري إلغائي إقصائي وبين فكر تصالحي توافقي».
وأضاف« :ال يمكن فصل ملف المطرانين عن ملف مسيحيي

معلوال وعن ملف ما يجري لألرمن في كسب وال عما أرتكب
بحق الكنائس واألدي��ار ،بل أكثر من ذلك ،ال يمكن فصله ،عن
ملف المسيحيين المشرقيين كلهم».
وتابع« :هناك من يريد أن يفقد المشرق تن ّوعه ،انّ الشرق
من دون جناحه المسيحي ال يمكن أن يحيا وال يمكن على
اإلط�لاق أن يستمر ،فيسوع المسيح مشرقي ،والمسيحية
وتأصلت وانتقلت من أقصى المشرق الى
ولدت في فلسطين
ّ
أقصى المغرب .نحن شهادتنا مجروحة في هذا الكالم ولنا
تجربة في عملية خطف امام الوطن والمقاومة القائد المغيّب
اإلمام موسى الصدر».
وناشد بزي كل من يمتلك ذرة من الكرامة والشرف والحكمة
والمروءة ليعمل ليس فقط على كشف مصير المطرانين ،بل
يجب ان يعمل لتحرير المطران ْين ليعودا الى أهلهما ،والى
رعيتهما من أجل نشر ثقافة الحب والوعي والتسامح ،وليس
جديدا ً القول بأنّ الرئيس بري هو أيضا ً في المواقع المتقدمة
من أجل العمل على تحرير المطرانين».

افرام

وتحدث بالمناسبة أيضا ً رئيس الرابطة السريانية حبيب
افرام فقال« :ال الثورات ،ال األنظمة ،ال األديان ،ال الكتب السماوية
ترضى بخطف أي إنسان ،فكيف إذا كان رجل دين عبادته
الخير وصليبه من حب الناس ،وكيف إذا كانا ارثوذكسيين
مشرقيين غارزين في جذور المنطقة ،وكيف إذا كانا نيافة
المطران يوحنا إبراهيم والمطران بولس يازجي؟
أضاف افرام« :إذا كان المدير العام لالمن العام اللواء عباس
إبراهيم من يسعى باسم لبنان ،فهذا فخر لنا ،ألن لدينا ثقة
مطلقة به ،وهو يطلعنا على كل تفصيل ويواكبنا في كل شاردة
وهو حبل الصرة الوحيد لنا ،فله التحية وليتوقف البعض عن
حساباتهم الصغيرة في زواريب السياسة اللبنانية».
وتساءل افرام« :من هو المخطوف؟ أليست العروبة بوجهها
الحضاري ،في كونها حاضنة لألديان ووعاء للعيش المشترك
والحترام التنوع ،أليس اإلس�لام في تفسيره هو المخطوف
في محاولة شيطنته من زمر «نصرة داعش» «بوكوحرام» و
«طالبان» و»السلفيين والتكفيريين» وفكر جاهلي ال يمت الى
قيم العصر بصلة».

ودعا افرام البطريركين يوحنا اليازجي وأغناطيوس افرام
الى لقاء قريب موسع مع المعنيين لخلق دينامية جديدة
تؤازرها الفاتيكان ،مؤكدا ً «أن قضية المطرانين هي قضية
رمزية لك ّل مسيحي مشرقي ،لكل مسلم ،لكل حضارة ،لكل
إنسان ،هي صليبنا نحن في الرابطة واللقاء سنحمله معا ً
حتى القيامة.

«المرابطون»:
لإن�شاء جهاز م�ستقلّ
لمكافحة الف�ساد

ميقاتي :ل�سنا م�ؤهلين لتعديل الطائف حالي ًا

رأى الرئيس نجيب ميقاتي أنّ
اتفاق الطائف أنهى الحرب فعال،
وأسس وطنا ً لجميع اللبنانيين ،أوقف
ّ
ال��ع� ّد واإلح��ص��اءات ،وجعل لبنان
واح���دا ً لجميع أبنائه المسيحيين
والمسلمين مناصفة ليكون نموذجا ً
ف��ري��دا ً ف��ي محيطه وال��ع��ال��م ،وأق��ام
شراكة حقيقية من المسؤولية ،إال أنه
لم يحقق كامل أهدافه ،وفيه بعض
الشوائب التي تحتاج إلى معالجة،
وأب��رزه��ا أنّ بعض المسائل التي
وصلنا فيها إلى الحائط المسدود،
لم نجد حلها في الطائف ،كما أنّ كل
فريق يفسر التعديالت الدستورية
الواردة فيه على طريقته من دون أن
تكون هناك جهة واح��دة ق��ادرة على
التفسير والحسم».
وفي محاضرة ألقاها عن «الوضع
في لبنان والشرق األوسط» ،بدعوة
م��ن مؤسسة «ف��ري��دري��ش إي��ب��رت»
األلمانية في برلين ،ق��ال ميقاتي:
«م��ع ذل��ك أق���ول إ ّن���ه يجب تطبيق
الطائف كامالً لتبيان كل مضامينه
قبل البحث في تعديله ،ألننا لسنا
مؤهلين ف��ي ال��وق��ت ال��ح��اض��ر ألي
تعديل لهذا االتفاق».

ميقاتي متحدثا ً في ألمانيا
وأضاف« :كان لبنان على الدوام
نقطة تالقي المصالح الخارجية
وتضاربها ودفع من أجل ذلك أثمانا ً
باهظة ،ولذلك عندما ب��دأت األزمة

في سورية اتخذنا القرار األصعب
بالنأي بالنفس الذي أثبت حتى اآلن
أنه األنجح ،فقد كان هدفنا وال يزال
المحافظة على االستقرار والوحدة

أبو فاضل

وتوجه أمين عام اللقاء األرثوذكسي النائب السابق مروان
أبواضل الى المطرانين قائالً« :المسيحيون في هذا المشرق،
في هضابه وسهوله وجباله ووديانه وشاطئه ،هم مك ّون
أصيل وج��وه��ري ،أصله متأصل في عمق األرض ،ووجهه
متطلع إلى السماء يستلهم منها ك ّل اإللهام اإللهي يختزنه في
تجسده تلك الذات على هذه األرض ،لنقول بأنّ
ذاته ،ومن ثم
ّ
حضورنا يظل إلى المنتهى تمتمة إلهية تحاكي الوجود بلغة
المحبة والسالم».
وطالب باسم اللقاء األرثوذكسي الدول القادرة ،بمؤسساتها
السياسية واألمنية ،السعي ال��دؤوب من أجل إيضاح مصير
المطرانين بالدرجة األولى لتطمئن قلوبنا على أنهما بخير ،كما
كنا نطمئن على الراهبات المحررات والمخطوفين السابقين
في اعزاز .وناشد المجمع األنطاكي المقدس برئاسة البطريرك
يوحنا العاشر يازجي ،أن يبقى ملتئما ً بحالة الطوارئ ،حتى
ينجلي مصيرهما ويتح ّررا من أسر االختطاف.
وأك��د أنه «حتى تتأ ّمن الشروط والظروف الموضوعية
لالنتقال من الحالة الطائفية إلى الحالة الوطنية ،سيبقى
اللقاء األرث��وذك��س��ي يعتبر ب��أنّ التصحيح يتم باعتماد
مشروعنا االنتخابي الميثاقي ال��ذي وح��ده يعكس وحدة
الوطن ونهائيته ،كما التمثيل السليم ،إضافة إلى التنوع
السياسي الراقي».
وأكد أن االستحقاق الرئاسي المقبل مناسبة جدية البتكار
مشروع سياسي متكامل ضمن سلة واحدة يتحقق من خاللها
انتخاب رئيس جديد مستحق ،وتأليف حكومة وحدة وطنية
موسعة مطمئنة للجميع ،واعتماد قانون انتخاب نيابي
ميثاقي ،والشروع بعد ذلك بمجموعة إصالحات مصيرية
باتت تفرض نفسها في الظروف التي يم ّر بها لبنان.

حا�ضر في �ألمانيا عن الو�ضع في المنطقة

الوطنية وإبقاء المجتمع اللبناني
موحدا ً ومتماسكاً».
وس��أل :لو أنّ لبنان انحاز إلى
طرف ما في سورية ض ّد طرف آخر،
فهل يمكن أن نغيّر في واق��ع األمر
شيئا ً هناك؟ أال يعني هذا االنحياز،
نظرا ً للتركيبة السياسية في لبنان،
إن��ن��ا ق��د ن��ح��دث ش��رخ �ا ً وانقساما ً
عنيفين في المجتمع اللبناني؟.
وردا ً على سؤال عن االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة أج����اب« :م���ن الصعب
التكهن باسم الرئيس الجديد ألنّ
االن��ق��س��ام ال ي��زال ك��ب��ي��راً ،وتوزيع
الكتل النيابية على النحو الحاصل
يجعل من الصعوبة بمكان تأمين
نصاب الثلثين النتخاب الرئيس
العتيد ،وإذا لم تحصل االنتخابات
الرئاسية فمن الصعب برأيي إجراء
االنتخابات النيابية».
ودع����ا م��ي��ق��ات��ي إل���ى «ال��ت��م��س��ك
بالثوابت األساسية التي قام عليها
لبنان وف��ي مقدمها أنّ ه��ذا البلد
ال يحكم إال ب��ال��ت��واف��ق واالع��ت��دال
والعيش المشترك والنهج الوسطي،
فليس بمقدور أية فئة أن تلغي الفئة
األخرى».

وردا ً على س��ؤال عن اللقاء مع اإلبراهيمي أج��اب:
«الحقيقة ليس لديه اي تطلع إلى «جنيف  ،»3 -وانما
هو وصل الى مرحلة يقول فيها انّ هذه الحرب أصبحت
حربا ً عبثية ويجب ان تنتهي مهما كلف األمر».
وت��اب��ع ال��راع��ي« :بحثنا ف��ي مشكلة النازحين في
لبنان وخطورتها ليس فقط االقتصادية واالجتماعية
والسياسية إنما أيضا ً األمنية ،وك ّررنا القول إنه ال يمكن
للبنان إطالقا ً أن يغلق بابه بوجه أي إنسان ،فنحن مع
تقديم ك ّل المساعدة لهم ولكن هذا األمر يشكل ضغطا ً
كبيرا ً على لبنان».
وبالنسبة إل���ى م��ا ت��رك��ه ح��دي��ث��ه ف��ي جنيف عن
االنتخابات الرئاسية من ج��دل ،س��أل« :ه��ل يُعقل أن
أقول أنا مثل هذا الكالم؟ وهل ُيعقل أن أستبعد فريقاً؟
هذا الكالم جاء في طور حديث ودردشات مع الصحافة
األجنبية ،ووصلنا الى كالم أننا في لبنان لدينا مرشحين
لك ّل الجهات ،وقلنا ما يقوله الك ّل إنه إذا لم يت ّم التوافق
على شخص م��ن  8أو  14وش��خ��ص وس��ط��ي ،عندئذ

يفتشون عن شخص آخر».
وتساءل الراعي :هل لديّ الصالحية لكي أستبعد؟
نحن مع أي رئيس يأتي من  8أو  14آذار أو من خارج
االثنين ،أي رئيس يأتي بإجماع األكثرية المطلقة في
مجلس النواب هو رئيسنا ،الذي نعتبره رئيس البالد
ونؤيده.
وبشأن اجتماع أقطاب الموارنة األربعة تحت عباءة
بكركي ،وما إذا كان باإلمكان التوصل إلى قاسم مشترك
والتوافق على مرشح معيّن؟ قال :نحن نطلب هذا األمر.
أما إذا أرادوا تسمية مرشح منهم فبإمكانهم .وحتى اآلن
يقولون ليبقى الترشيح حراً .وكما تعرفون في لبنان
�ي أن
يمكن انتخاب شخص غير مرشح .لذلك ،ال داع� َ
يجتمعوا ويس ّموا مرشحاً ،خصوصا ً مع انتماءاتهم إلى
المجموعات األخرى .وانطالقا من ذلك ،بقي االتفاق على
أنّ الترشح ح ّر وعدم الترشح كذلك .والجميع يأمل أن
يت ّم انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن .أما في حال
تعثرت األمور فليعودوا الى التفاوض».

تعديل الدستور؟

وعن تأييده تعديل المادة  49لالفساح في المجال
لترشح بعض الشخصيات مثل قائد الجيش العماد جان
قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة؟ أجاب:
«أعتقد أنّ ك ّل اللبنانيين سمعوا رأي��ي في الموضوع
في حلقة تلفزيونية .لقد قلت إننا نحترم الدستور ألنه
العمود الفقري في البالد ،ويجب أال نضع تعديله نصب
أعيننا ،بل علينا القول إننا نحترمه .وإذا اقتضى األمر
وفي الحاالت القصوى التي تستوجب تعديل الدستور،
عندها يعدّل .وعلينا أال نضع في أذهاننا الفراغ ونعمل
من أجله ،بل العمل من أجل انتخاب رئيس وتطبيق
الدستور .أما إذا اضطررنا ،ولظروف خارقة وطارئة
جدا لتعديل الدستور ،عندها فقط نعدله ،فهذا موقفنا
الدائم».
وعن تحرك الهيئات االقتصادية وإضراب المصارف
احتجاجا على إق��رار السلسلة ،أج��اب الراعي« :نحن
مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب ،ولكن مع األخذ في
االعتبار قضية التمويل وكيفيته .هل من خالل فرض
ضرائب على المواطنين ،أم من غير ط��رق؟ ويجب أال
نصدر قوانين ظالمة على الناس ،إنما التوفيق بين
إقرار السلسلة التي يجمع الك ّل على ضرورتها ،وإيجاد
التمويل المناسب من دون إره��اق الناس .كما يجب
العمل على إيقاف الهدر والسرقات وس ّد الزواريب التي
من خاللها يتس ّرب الهدر والسرقات.

الح�ص عر�ض التطورات مع رحمة

مهرجان ت�ضامني لمرور عام على اختطاف يازجي وابراهيم:
لبنان يتعاطى بم�س�ؤولية عالية مع هذا الملف
أك��د رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس
الحكومة تمام س�لام أن الظلم المتمادي ال��ذي يتع ّرض له
المطرانان بولس يازجي ويوحنا ابراهيم ،هو جريمة غير
مقبولة ب��أيّ معيار من المعايير ،وال يخفف من فداحتها
وبشاعتها شيء ،وال تحمل أسبابا ً تخفيفية تحت أيّ عنوان
كان.
كالم سليمان وسالم جاء في كلمة ألقاها عنهما وزير البيئة
محمد المشنوق في المهرجان التضامني الذي نظمه اللقاء
األرثوذكسي والرابطة السريانية ،عصر أمس ،لمناسبة مرور
عام على اختطاف المطرانين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم،
على مسرح مدرسة القلبين األقدسين السيوفي ـ األشرفية.
وقال المشنوق :إنها مسألة أخالقية وإنسانية في المقام
األول .ال تعني سورية أو لبنان وحدهما ،وال تعني كنيسة
الروم األرثوذكس وكنيسة السريان األرثوذكس وحدهما .إنها
تعني ك ّل حريص على احترام الكرامة البشرية ،وك ّل من يؤمن
باإلنسان قيمة عليا ،وبحقه في الحرية بك ّل أشكالها ،وأولها
حرية اإلنتماء والمعتقد والتعبير».
وشدّد على «أنّ هذه الجريمة يجب أن تبقى قضية إسالمية
قبل أن تكون قضية مسيحية أو قضية الكنيستين اللتين
ينتمي اليهما المطرانان الغائبان ،ألنّ مرتكبي هذه الجريمة
أساؤوا إساءة فادحة إلى اإلسالم وقيَمه ،وألحقوا ضررا ً كبيرا ً
بصورة المسلمين الذين لم ولن يكونوا يوما ً اال دعاة اعتدال
وتسامح وتعايش مع إخوانهم من أتباع الديانات السماوية
األخرى في هذه المنطقة من العالم».
وأكد «أنّ لبنان يتعاطى بمسؤولية عالية مع هذا الملف
الذي أوكل الى المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
الذي يتمتع بكامل ثقة المسؤولين وبكفاءة عالية أكدها في
نجاحه بملفي مخطوفي اعزاز وراهبات معلوال».
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ن ّوهت الهيئة القيادية في حركة
الناصريين المستقلين – المرابطون
ف��ي ب��ي��ان بعد اجتماعها برئاسة
أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان
«ب��اإلن��ج��ازات األم��ن��ي��ة والميدانية
ال��ت��ي ي��ق��وم بها الجيش اللبناني
م��ن خ�لال التنفيذ ال��ح��ازم والجدي
للقرارات األمنية المتخذة على صعيد
ال��ح��ك��وم��ة» ،م��ش��ددة على «وج��وب
وقوف جميع اللبنانيين مع المؤسسة
العسكرية».
ودعت الهيئة «الحكومة وبالتحديد
وزي��ر العدل اللواء أش��رف ريفي إلى
تقديم مشروع قانون معجل يقضي
بإعدام ك� ّل من يقتل عسكريا ً سواء
في الجيش اللبناني أو في قوى األمن
الداخلي أو في سائر األجهزة األمنية».
ورأت «أن النضال الجماهيري
للهيئات النقابية ب��دأ يثمر نتائج
مرضية في هذه المرحلة رغم صعوبة
تحطيم هذا النظام الفاسد ،وصوال ً
إل��ى تحقيق نظام الكفاية والعدالة
االجتماعية ال���ذي ي��ؤ ّم��ن مستقبل
اللبنانيين».
ورأت ضرورة «إنشاء جهاز مستق ّل
ذات ص�لاح��ي��ات واس��ع��ة لمكافحة
الفساد».

استقبل الرئيس سليم الحص في
مكتبه في عائشة بكار النائب إميل
رحمة ،ال��ذي ق��ال بعد اللقاء :جئت
إلى الرئيس الحص ألنني أعاني في
مجلس النواب نتيجة مقاربة بين ّ
حق
المواطن وقدرة الدولة على اعطاء هذا
ّ
الحق ،وهذه المقاربة تصطدم حاليا
مع بعضها البعض.
أضاف :هناك إرث ثقيل واقع على
أكتاف النواب حالياً ،حيث ننظر إلى
المواطن ونراه صاحب ّ
حق مطلق في

كل القطاعات ،المستأجر صاحب ّ
حق،
المالك القديم صاحب ّ
حق ،النقابيون
ك��ل��ه��م أص��ح��اب ح��ق��وق م��ش��روع��ة
ومكتسبة ،وفي الوقت نفسه ننظر في
قدرة الدولة ونسأل :هل نحن قادرون
على إعطاء هذه الحقوق؟
ولفت رحمة إلى «أنّ هذا التراكم في
تأخير تنفيذ المطالب ،خلق هذا اإلرث
الثقيل ،من دون أن أح ّمل المسؤولية
ألح����د .ف��ي ال��س��اب��ق ك��ن��ا ن��ت��راش��ق
كأطراف سياسية ونح ّمل المسؤولية

لبعضنا ،ل��ك��نّ ال��س��ي��اق ال��ع��ام هو
المسؤول ،الخارج والداخل منذ العام
 1992هو المسؤول ،وكل هذه الحال
أوصلتنا إلى ما نحن نعيشه حالياً.
ولكن م��ا يزعجني أنّ هناك تجنيا ً
على النواب يمينا ً ويسارا ً من األمراء
والفقراء ،وأطالبهم لحرصي عليهم
وقف عمليات التجني ،وعلى صاحب
المطلب أن يركز على حقوقه بقوة،
ويواجه النواب بقساوة لكن من دون
التجريح والتجني».

الحص مستقبالً رحمة

جريج التقى وفداً من حما�س

يحق لأحد �إ�سقاط ّ
بركة :ال ّ
حق العودة
عرض وزير اإلعالم رمزي جريج األوضاع في المخيمات
الفلسطينية في لبنان مع وفد من حركة حماس برئاسة
ممثل الحركة في لبنان علي بركة.
ولفت جريج بعد اللقاء إلى أنّ «القضية الفلسطينية
ه��ي قضية مركزية بالنسبة للبنان ولسائر ال��دول
العربية» ،مشيرا ً إلى أنّ «اللقاء مع وفد حماس كان مفيدا ً
جدا».
ب��دوره ،أش��ار بركة إل��ى «أنّ البحث تطرق إل��ى آخر
التطورات على صعيد القضية الفلسطينية خصوصا ً
بالنسبة لما يجري من تهويد وتعنت صهيوني في وقف

جريج مجتمعا ً إلى الوفد الفلسطيني

ك ّل تواصل مع السلطة» ،معتبرا «أنّ الخطة األميركية
التي يحملها وزير الخارجية االميركي جون كيري هي
خطة منحازة لـ «إس��رائ��ي��ل» ألنها ال تتحدث عن ّ
حق
العودة ،وهي خطة يرفضها الشعب الفلسطيني ،ألنّ حق
العودة هو ّ
حق مقدس ،وال تملك أي جهة في العالم حق
ّ
الحق».
إسقاط هذا
كما أطلع الوفد وزير اإلعالم على المبادرة التي أطلقتها
الفصائل الفلسطينية في  28آذار الماضي ،مبديا ً رفضه
«استخدام المخيمات الفلسطينية لضرب السلم األهلي
في لبنان والعبث بأمنه وبأمن المخيمات».

