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حمليات �سيا�سية

جبهة الن�ضال تطالب ب�إبعاد النقا�ش عن المزايدات الإعالمية

الرو�سي
معركة الت�سليم بالدور
ّ

مق�سطة على � 3سنوات
قر اليوم ّ
ال�سل�سلة ُت ّ

بري مترئسا ً اجتماع التحرير والتنمية

(حسن ابراهيم)

يتحدد مصير سلسلة الرتب والرواتب اليومُ .سيقر
المجلس النيابي في جلسته العامة برئاسة الرئيس نبيه
بري هذه السلسلة مصحوبة باجراءات اصالحية جريئة
تواكب بين مطالب االساتذة المحقة والواقع االقتصادي،أي
أنها س ُتقر مقسطة من دون مفعول رجعي.

التوازن بين اإليرادات والنفقات

وفي السياق ،بحث رئيس الجمهورية ميشال سليمان في
القصر الجمهوري في بعبدا مع رئيس الحكومة تمام سالم
سلسلة الرتب والرواتب التي يدرسها المجلس النيابي.
وأكد سليمان وسالم على «أن السلسلة ال يمكن التعاطي
معها إال من باب أنها حق للمطالبين بها ،ولكن حرصا ً
على مصلحة المواطن في ال��درج��ة االول���ى» ،وأض��اف
«أن��ه يفترض أن يتركز البحث بدقة على التوازن بين
اإليرادات والنفقات من زاوية عدم التأثير سلبا ً على الدورة
االقتصادية وعدم اللجوء الى ضرائب ترهق المواطن».
ولفت الرجالن إلى «أن هذا األمر يتطلب مواكبته بورشة
إصالحات إدارية توقف الفساد وتضبط اإلنفاق الذي يؤدي
الى وفر في الخزينة ما يسهل البحث الجدي والعملي في
كيفية اقرار هذه السلسلة».

التحرير والتنمية

وت���رأس رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ف��ي عين
التينة اجتماع كتلة التنمية والتحرير ،وج��رى عرض
لقضية السلسلة والمراحل التي اجتازتها عشية الجلسة.
جبهة النضال
ولما كان رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد
جنبالط قلق من تداعيات إق��رار السلسلة ،دعت جبهة
النضال الوطني إلى إبعاد نقاش سلسلة الرتب والرواتب
عن المزايدات الشعبية واإلعالمية التي ال تساهم في إيجاد
الحلول الناجعة والكفيلة بالتوفيق بين تلبية المطالب
الشعبية المحقة وبين الحفاظ على ديمومة اإلقتصاد،
وحماية العملة الوطنية والحيلولة دون انهيار ما تبقى من
كيان للدولة اللبنانية.
ورأت الجبهة بعد اجتماع عقدته في دارة النائب
جنبالط في كليمنصو ،حضر جزءا ً منه وزير المال علي
حسن خليل ،أن أكثر ما يضر الفئات الشعبية هو محاولة
إيهامها بأن اإلقرار النظري للسلسلة سيصب في صالحها
ألنه في أحسن الحاالت سيؤدي إلى تضخم تتآكل بموجبه
كل المكتسبات والحقوق ،وفي أسوأ الحاالت سيؤدي إلى
االنهيار المالي واالقتصادي في لحظة سياسية داخلية
وإقليمية شديدة التعقيد والحراجة بحيث سيكون من
الصعب توقع وصول أي دعم للبنان في حال وقوع األسوأ
.
وث ّمنت جبهة النضال الخطوات اإلصالحية التي
أدرجت ضمن مشروع سلسلة الرتب والرواتب ،ورأت فيها
بداية إصالحية جيدة ،إال أنها اعتبرتها غير كافية لتأمين
كل الموارد المطلوبة لتمويل السلسلة المقترحة.
وتمنت الجبهة لو تكرس كل مكونات الطبقة السياسية

جهودها إلطالق أوسع عملية إصالحية لطالما احتاجها
لبنان بدل تسجيل المواقف البطولية غير المستندة إلى
أرقام ومؤشرات فعلية ،وجددت انفتاحها التام لمناقشة
أي أفكار إصالحية جدية للخروج من هذا المأزق  ،معلنة
أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة البحث في هذا
الملف الوطني الهام .

مذكرة من المدارس
الكاثوليكية إلى بري

من جهة أخرى ،أعلن الرؤساء العامون والرئيسات
العامات للمدارس الكاثوليكية رفضهم اق��رار سلسلة
الرتب والرواتب بصيغتها الحالية ،جاء ذلك خالل تج ّمع
نفذه وفد من الراهبات والرهبان من مديرات ومديرين
في « اتحاد المدارس الخاصة في لبنان»  ،وفي مقدمهم
االمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان االب بطرس
عازار أمام كنيسة مار جرجس للموارنة في وسط بيروت.
بعدها انطلقوا إلى المجلس النيابي لمقابلة الرئيس نبيه
بري وتسليمه مذكرة تتضمن اقتراحاتهم وآراءهم في شأن
تمويل السلسلة وانعكاساتها على اوضاع هذه المدارس
ومصيرها ،وتطالب ب��إع��ادة النظر بالسلسلة وإلغاء
المفعول الرجعي لها وإضافة بند يؤ ّمن موارد إضافية
للمعلمين في القطاع الخاص.
ون��ص��ت ال��م��ذك��رة على أن م��ش��روع ه��ذه السلسلة
س��ي��ؤدّي ،ف��ي ح��ال إق����راره ف��ي صيغته األول����ى ،إلى
تع ّثر م���دارس وإق��ف��ال م���دارس أخ���رى ،وإل���ى تشريد
معلّمين ومعلّمات ،بسبب حتميّة تراجع عدد التالميذ

} نور الدين الجمال

جنبالط مجتمعا ً إلى وزراء ونواب جبهة النضال

(تموز)

في ال��م��دارس الخاصة ،نتيجة لعدم ق��درة األه��ل على
تسديد أقساط أوالده��م ،وبالتالي تأمين روات��ب الهيئة
التعليميّة ،إالّ إذا ساهمت الدولة في دعم التعليم الخاص.
ودع�����ت إل����ى م��واك��ب��ة ال��س��ل��س��ل��ة ب���إص�ل�اح���ات في
تصنيف ال��ش��ه��ادات ودم���ج ال���درج���ات اإلستثنائية
باألساس ،وإلغاء المفعول الرجعي والتقيّد باألسس
ال��ت��ي ح���دّده���ا ال��ق��ان��ون  ،96/515وب����رأي مجلس
ش���ورى ال��دول��ة ب��ع��دم ق��ان��ون� ّي��ة ال��م��ف��ع��ول ال��رج��ع��ي.
وط��ال��ب��ت إض���اف���ة ب��ن��د ف���ي م���وازن���ة ال���دول���ة ي��ؤ ّم��ن
ال��م��وارد للمعلّمين والمعلّمات ف��ي ال��ق��ط��اع الخاص
أس���وة ب��زم�لائ��ه��م ف��ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ،وال���ع���ودة ال��ى
مجانية التعليم وم��ش��روع البطاقة التربويّة.
قانون ّ
ودعت إلى ربط المساهمة في المدارس المجانيّة بسلسلة
الرتب والرواتب وليس بالح ّد األدن��ى لألجور ،ال سيّما
في ظ ّل إل��زام هذه المدارس باإلجازة التعليمية لجميع
المعلّمين والمعلّمات ،وإلى تطبيق القوانين في السنة
المدرسية التالية لصدورها.

التنسيق تتوقف عن العمل
خالل االعتصام

ف��ي المقابل ،اتفقت هيئة التنسيق النقابية خالل
اج��ت��م��اع��ه��ا ع��ل��ى دع����وة المعنيين بسلسلة ال��رت��ب
والرواتب للتوقف عن العمل اليوم خالل فترة االعتصام
ال��م��ق��رر ع��ن��د ال��س��اع��ة  11ف��ي س��اح��ة ري���اض الصلح
إفساحا ف��ي المجال أمامهم للمشاركة باالعتصام.
ولما جرى داخل االجتماع اعتراض على تعبير التوقف

(تموز)

اعتصام الراهبات في ساحة النجمة

عن العمل وليس اإلض���راب ،رد رئيس رابطة موظفي
االدارة العامة محمود حيدر على المعترضين ،قائالً»:إن
القرار ا ُتخذ لمراعاة بعض االعتبارات الخاصة لمكونات
هيئة التنسيق بحيث ان الهدف بقاء الهيئة موحدة.
وفي السياق ،أ ّكد رئيس هيئة التنسيق ح ّنا غريب رفض
الهيئة القاطع لمبدأ تقسيط السلسلة  ،متسائالً« :لماذا
يحصل القضاة ،وأساتذة الجامعة على السلسلة دفعة
واح���دة؟» داعيا ً إل��ى ع��دم تطبيق المثل القائل «صيف
وشتاء تحت سقف واحد».
وأوضح غريب أن الهيئة ترفض المساس بالمفعول
الرجعي للسلسلة ،الفتا ً إل��ى «أن المعركة مع الطبقة
السياسية مفتوحة وطويلة ،مشيرا ً إلى أن تصريحات
جمعية المصارف تصب في خانة التهويل».
وحول الخطوات التصعيدية التي ستلجأ اليها الهيئة
في حال عدم إقرار السلسلة ،أشار غريب إلى وجود قرار
باللجوء إلى التدرج في التصعيد وصوال ً إلى اإلضراب
المفتوح ومقاطعة أعمال التصحيح.

المستأجرون

ونفذت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق
المستأجرين اعتصاما ً أمام المتحف الوطني .وتحدث
باسم لجنة المتابعة وجيه الدامرجي الذي قال« :يريدون
المدينة لألغنياء وحدهم وتطهير األحياء الشعبية من
مباني فخمة وأبراجا ً وتهجير أكثر من
سكانها وأن تكون
َ
 180الف عائلة وطردها بقانون ايجارات لصالح كبار
تجار العقارات واالبنية».
وناشد رئيس الجمهورية «بر ّد هذا القانون» ،قائال« :لن
نرضى بأن ينتهي عهدك بمجزرة سكنية بحق الفقراء».
ون����اش����د أي���ض���ا رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب «ألن����ه
رئ���ي���س ح���رك���ة ال��م��ح��روم��ي��ن» ل��ي��ق��ف م��ع��ه��م ،كما
ن��اش��د رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�ل�ام ل��ل��ه��دف عينه.
وحذر االتحاد العمالي العام من «مغبة اإلقدام على إقرار
أي زيادة ضريبية على الفئات الشعبية ومحدودي الدخل،
وخصوصا ً زيادة الضريبة على القيمة المضافة  TVAأو
وتوجه االتحاد إلى «عموم
سواها من الرسوم الجائرة»،
ّ
المواطنين بالتنبه إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة يؤدي
إلى ارتفاع جميع أسعار المواد االستهالكية والخدمات بدءا ً
بأقساط المدارس وثمن الكتب والقرطاسية وأجور نقل
التالميذ مرورا ً بأسعار الخبز وثمن صفيحة البنزين الذي
يضطر السائقون العموميون إلى المطالبة بالتعويض
والى زيادة أسعار النقل ،فضالً عن ارتفاع أسعار استهالك
الكهرباء من المولدات الخاصة ،إل��ى فاتورة مؤسسة
كهرباء لبنان وكذلك الدواء ومختلف السلع الحياتية».
ودعا االتحاد «جميع اللبنانيين المتضررين من سياسة
ف��رض الضرائب على فئات المواطنين ذات المداخيل
المتدنية والمتوسطة ومن شملتهم الزيادة بعد إقرار
السلسلة إلى المواجهة الحازمة في الشارع ،وخصوصا ً
وأن المجلس التنفيذي لالتحاد العمالي العام سينعقد
اليوم لبحث توصية هيئة مكتبه بتحديد أشكال التحرك
باإلضراب والتظاهر واالعتصام».

«مع التكفيريين ا�ست�شعرنا الخطر على هويتنا»

غانم :من واجبنا �أن نت�صدى لتعديل الد�ستور

حزب اهلل :النتخاب رئي�س جديد
بمن�أى عن الإمالءات الخارجية

التغيير والإ�صالح :حر�صاء
على الحقوق والإمكانات والإ�صالحات

شدد حزب الله على وجوب العمل
على انتخاب رئ��ي��س ج��دي��د للبنان
ب��م��ن��أى ع��ن اإلم��ل��اءات ال��خ��ارج��ي��ة،
مؤكدا ً حرصه على إجراء االنتخابات
الرئاسية ف��ي موعدها الدستوري
ورف��ض��ه ب��أي شكل م��ن األش��ك��ال أي
تمديد أو فراغ.

أكد تكتل التغيير واإلص�لاح «أنه
سيطرح في الجلسة العامة اليوم
المسألة اإلصالحية بالدرجة األولى
ألنها تهم جميع اللبنانيين ،وتحافظ
على الخزينة ،وعلى قرار اإلصالح أن
يكون جديا ً وجريئا ً وليس موسمياً،
ي��ت��م ت��ذك��ره ع��ن��د ب��ع��ض المحطات
واالستحقاقات ،وينسى في اليوم
التالي.
وأشار التكتل في البيان الذي تاله
النائب ابراهيم كنعان بعد اإلجتماع
اإلسبوعي في الرابية برئاسة العماد
ميشال عون ،إلى «أن حقوق الناس
في القطاع العام محقة ،ويجب أخذ
االمكانات واإلصالحات في االعتبار
بكثير م��ن ال��ج��دي��ة ،لتبقى ال��دول��ة
ورب العمل
وتبقى الحقوق والعامل
ّ
في لبنان».
وت��اب��ع «ات��خ��ذ التكتل ق����رارات،
وس��ت��ك��ون ل��ن��ا ف���ي ج��ل��س��ة ال��ي��وم
ت��ع��دي�لات واق��ت��راح��ات لنطرحها.
ونحن نعتبر ان السلسلة مطلب حق،
وسنكون حرصاء على ثالثية الحقوق
واالمكانات واإلصالحات».
وردا ً على سؤال عن الزيادة على الـ
 TVAقال كنعان« :موقفنا واضح
منذ البداية ،فنحن ضد الزيادة التي
تطال كل الناس ،وأن تشمل األغنياء
والفقراء والطبقة المتوسطة على حد
سواء ،ال مانع لدينا من زيادة بسيطة
على بعض الكماليات ،ولكننا نرى أن
هناك اج��راءات أخرى ممكنة ال تطال
الجميع ،وهذا هو موقفنا المبدئي».
وأضاف« :المطلوب التضحية من
الجميع على حد سواء ،من المسؤولين
وال��ق��ط��اع��ي��ن ال��ع��ام وال���خ���اص في
ظرف اقتصادي استثنائي .من هنا
فالمسؤولية مشتركة بين اإلداريين

رعد

وفي السياق ،أكد رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد «أنه حين
قاتلنا العدو اإلسرائيلي كنا نستشعر
خطرا ً كبيرا ً على وجودنا ،لكننا كنا
نستخف بخطره على هويتنا ،فالعدو
الصهيوني ال يستطيع أن ين ّكس أعالم
هويتنا ،ألنه من منظومة أخرى ،لكن
مع هؤالء التكفيريين اليوم استشعرنا
ال��خ��ط��ر ع��ل��ى ه��وي��ت��ن��ا ،ووج���ودن���ا،
وبتنا بحاجة إلى أن نبذل مزيدا ً من
الجهد».
ولفت ف��ي كلمة ل��ه خ�لال احتفال
تأبيني للشهيد السيد محمد ابراهيم
ترحيني في بلدة عبّا الجنوبية إلى
«أن التكفيريين لهم فهمهم الشاذ الذي
يص ّور اإلس�لام دين إج��رام ووحشية
وأحقاد ودين تأجيج للنزاعات القبلبة
واألن��ان��ي��ات وت��ق��دي��م ص���ورة بشعة
عنه».

الحاج حسن

وأكد وزير الصناعة حسين الحاج
حسن «أن الجميع ،الس ّنة قبل الشيعة
والمسيحيون قبل المسلمين معنييون
بمواجهة الفكر الظالمي والتكفيري
وال���غ���ادر ف���ي م��ش��روع��ه ال��ث��ق��اف��ي
وال��ت��رب��وي واألم��ن��ي وال��ع��س��ك��ري».
كالم الحاج حسن جاء خالل الحفل

رعد متحدّثا ً في بلدة عبّا
ال��ت��أب��ي��ن��ي ال���ذي أق��ام��ه ح���زب الله
لمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد عباس
ياسين في بلدة ميدون في البقاع.
وق��ال «ب��دل أن تنفق األم��وال الطائلة
التي يملكها النظام الرسمي العربي أو
المتمولون العرب الذين يم ّولون هؤالء،
على محاربة األمية التي بلغت نسبتها
ثلث المواطنين العرب وبدل أن تنفق
األموال على محاربة الفقر والمجاعة
ف��ي بعض ال���دول العربية وب��دل أن
تنفق األم��وال على التنمية والزراعة
والصناعة واالقتصاد والبحث العلمي
والتعليم والجامعات ،تنفق على القتل
والكراهية وعلى التجزئة والتفتيت
واإلقصاء والتكفير».

قاووق

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي
ف��ي ح��زب الله الشيخ نبيل ق��اووق
«وج��وب العمل على انتخاب رئيس
جديد للبنان بمنأى ع��ن اإلم�ل�اءات
ال��خ��ارج��ي��ة ،وم��ع��ن��ي��ون أن نسعى

النتخاب رئيس قوي ،واألقوى وطنيا ً
هو الذي تخشاه إسرائيل أكثر».
وق���ال ق���اووق ف��ي كلمة ل��ه خالل
أربعين الشهيد محمد صالح المسمار
ال���ذي أق��ام��ه ح��زب ال��ل��ه ف��ي مج ّمع
سيد الشهداء في الهرمل« :إننا نريد
رئيسا ً للجمهورية يحمي الثوابت
والمصالح الوطنية ويرعى التوافق
وال��ش��راك��ة الحقيقية ف��ي ل��ب��ن��ان»،
م��ؤك��دا ً «أن��ن��ا ح��ري��ص��ون ج���دا ً على
إج����راء اإلن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة في
م��وع��ده��ا ال��دس��ت��وري وال ن��ري��د بأي
شكل من األشكال أي تمديد أو فراغ».
وش����دد ق����اووق ع��ل��ى «أن����ه ل��م يعد
مقبوال ً تجاهل الخطر اإلسرائيلي على
الثروة النفطية وتجاهل التهديدات
والخروقات وكذلك الخطر التكفيري
على لبنان ،ونرفض تبريره واالستمرار
ف��ي اس��ت��ف��زاز شعب المقاومة وفي
الخطاب التحريضي المذهبي ألن فيه
خدمة للمشروع اإلرهابي التكفيري».
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ي��رى مصدر دبلوماسي أن ره��ان الغرب على تراجع الموقف
ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة م��ن خ�لال م��ا حصل ف��ي أوك��ران�ي��ا اصطدم
ب�ح�ض��ور روس ��ي أك �ب��ر وت �ص �لّ��ب ف��ي ال �م��وق��ف ل�ن��اح�ي��ة استمرار
دعم سورية في مواجهة اإلره��اب التكفيري المدعوم من الغرب،
وتحديدا ً الواليات المتحدة األميركية وبعض حلفائها في المنطقة.
وأثبتت روسيا أنها قوة عظمى ال يمكن ألي دولة في العالم تجاهل
مصالحها ،خاصة بعدما أصبحت شريكا ً أو عامالً مؤثرا ً ليس في
الملف ال�س��وري فحسب ،ب��ل على صعيد الموضوع الفلسطيني
وفي مصر أيضاً .وهناك في المقابل مجموعة عوامل تظهر ضعف
اإلدارة األميركية نتيجة الهجمة على سياسة الرئيس أوباما من داخل
الواليات المتحدة وبخاصة المحافظين الجدد واللوبي الصهيوني،
فهناك تذبذب في السياسة األميركية في أكثر من منطقة في العالم،
فالثوابت االستراتيجية ل��دى اإلدارة األميركية في ه��ذه المرحلة
ترتكز على عوامل ثالثة:
أوالً :موضوع السالح النووي اإليراني ،ما يتيح لتحقيق مجموعة
من التفاهمات مع الجمهورية اإلسالمية اإلي��ران�ي��ة ،فالمناورات
اإليرانية ـ الباكستانية المشتركة مؤشر واضح على ذلك وال يمكن أن
يحصل ذلك من دون موافقة أميركية ضمنية بالنسبة إلى باكستان،
لمنع حصول ف��راغ في أفغانستان بعد االنسحاب األميركي منها
ومنع حركة طالبان م��ن السيطرة على أفغانستان م��رة جديدة،
وبالطبع سيكون لروسيا دور في هذا الملف.
ثانياً :عدم التدخل في الخارج ،أي أن الواليات المتحدة األميركية
أي ق��وات عسكرية إلى الخارج مثلما حصل في العراق
لن ترسل ّ
وأفغانستان ومناطق أخ��رى ف��ي العالم ،إال إذا ك��ان هناك تهديد
مباشر ألمنها القومي ف��اإلدارة األميركية ليست في وارد دخول
حرب مع سورية أو إيران.
ثالثاً :ال يمكن الواليات المتحدة تقبّل اإلرهاب بجميع أشكاله ،ال
في منطقة الشرق األوسط وال حتى في العالم.
أما في النقاط أو الملفات األخرى مثل العالقة مع روسيا والموقف
من سورية ،فإن فريق المحافظين واللوبي الصهيوني لم يقتنع بعد،
بحسب المصدر ،بأن روسيا أصبحت دولة كبرى ولديها اقتصاد
ق��وي وتملك ق��وة عسكرية تتعاظم يوما ً بعد ي��وم .وعلى مستوى
الموقف بين سورية لجأت اإلدارة األميركية وبالتعاون ،التنسيق
مع بعض حلفائها في المنطقة ،إلى فتح حرب على سائر الجبهات
في سورية في وقت واحد تقريبا ً لتحقيق توازن عسكري ما على
األرض ،لكن روسيا تضع ثقلها في الموضوع لمنع ه��ذا الهدف
األميركي.
أم��ا ف��ي أوك��ران �ي��ا ،يضيف ال�م�ص��در ،ف��إن روس�ي��ا تتهم الغرب
بتحريك مجموعات إرهابية في أوكرانيا ُد ّرب��ت في بولونيا ،وما
يعني أن الواليات المتحدة ومعها أوروبا قرروا اللعب في الحديقة
األمامية لروسيا في الشرق األوس��ط ،أي سورية ،وف��ي الحديقة
الخلفية ،أي أوكرانيا ،وليست روسيا في المقابل في وارد تقديم
أي تنازل في الملفين السوري واألوكراني ،فبادرت إلى التصعيد
في القرم وفي المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا التي بدأت
تستنجد بروسيا ألجل دعمها ،ويحاول الغرب استفزاز الرئيس
فالديمير بوتين والتهويل عليه وممارسة الضغوط ،فيما يزداد
إص��رارا ً على موقفه وال يتراجع إذ يعرف في نهاية المطاف أنه ال
يمكن التوصل إلى أي حل في أوكرانيا بمعزل عن موافقة روسيا،
ولذلك فإن المرحلة هي للتصعيد.
يتابع المصدر :رغم التطورات والصورة القاتمة فإن الرئيس
أوباما مضطر إلى فتح حوار مع الرئيس بوتين حول أكثر من ملف
في العالم ،فالملف الفلسطيني لن يتحقق فيه أي إنجاز ،واألميركي
فشل ألن الروسي غير مشارك في صيغة الحل وألن هناك بعض
األص��وات الفلسطينية التي تطالب بإشراك روسيا في مفاوضات
الحل بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني .وسيبقى التصعيد قائما ً
في سورية في هذه المرحلة وإن يكن الحراك العسكري الكبير مقبالً
على خاتمته خالل مدة سنة تقريباً ،بحسب ما ص ّرح الرئيس بشار
األسد.
في المعطيات هذه ،يمكن وصف المرحلة الراهنة بمرحلة التسليم
بالدور الروسي في العالم ،وترسم بعده خريطة جديدة في العالم
انطالقا ً من االنتصار الذي سيتحقق على األرض السورية لمصلحة
الدولة الوطنية السورية واإلنجازات الكبيرة والمهمة التي يحققها
الجيش العربي السوري على الجهات كافة.

لقاءبينالجم ّيلوال�سنيورةوالحريري
تمحور حول اال�ستحقاق الرئا�سي
شكل االستحقاق الرئاسي محور لقاء رئيس حزب الكتائب أمين الجميل مع
رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة ومستشار الرئيس سعد الحريري
السيد نادر الحريري.
وأفاد بيان للمكتب اإلعالمي للجميل «أن التوافق كان تاما ً على وجوب إجراء
االنتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية».
ناقش المجتمعون سلسلة الرتب والرواتب في ضوء التقرير الذي وضعته
اللجان النيابية ،وعرضوا الوضع السائد في لبنان والمنطقة.
من جهة أخرى ،أصدر مكتب الرئيس أمين الجميل بيانا ً نفى ودحض ما
أورده بعض اإلع�لام اإليطالي وتناقله بعض وسائل اإلع�لام اللبناني حول
موضوع رئاسة الجمهورية اللبنانية ،والدور المزعوم لكل من الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ورئيس الوزراء اإليطالي السابق سيلفيو برلوسكوني ،في دعم
الرئيس أمين الجميل.
وأكد البيان أن هذا الخبر مختلق وعار من الصحة جملة وتفصيالً ،ونشره
مقصود بهدف التشويش ،وق��د ص��در نفي رسمي أول من أم��س عن مكتب
برلوسكوني ،في صحيفة «ليبيرو» اإليطالية ،واصفا ً الخبر بالحرف بأنه «من
ضروب الخيال» ،وبالتالي ال يقتضي التوقف عنده.

زار الراعي وبا�سيل
عون مستقبالً غانم
والعسكريين والمصارف والمدارس
والمعلمين ،ويجب اال يعتبر أحد أنه
وحده في هذا المجال ،فعلى األكالف
ان توزع .ومقاربتنا ألي تح ّد اقتصادي
تنطلق من مطالبة الهيئات االقتصادية
والنقابية بالتعاضد لنصل إلى ح ّد
أدن���ى ُي��رض��ي الجميع .لقد أق��ررن��ا
بالحقوق ،ووفق اإلمكانات المتاحة،
لن تحقق كلها في الظرف الراهن.
لذلك ،فعلى الجميع التضحية».
وأك���د «أن االستحقاق الرئاسي
مه ّم وم��ط��روح ،وموقفنا واض��ح في
هذا الصدد ،وهو أننا مع انتخابات
في موعدها الدستوري ،والمطلوب
بالنسبة إلينا في الرئيس المقبل،
مواصفات استثنائية ليخرج لبنان
م��ن ك��ب��وت��ه ،وي��ك��ون ه��ن��اك ان��ق��اذ
للجمهورية .وهذه األمور ستكون مدار
بحث ومتابعة في األيام المقبلة من
قبلنا».
ثم تحدث وزير التربية والتعليم

(شربل نخول)
العالي الياس بو صعب فأكد «رفض
االل��ت��ف��اف على الحقوق المكتسبة
لألساتذة ،والتعامل بأشكال مختلفة
معهم» ،مشددا ً على «العمل لحصول
الجميع على حقوقهم ،فاألساتذة
ليسوا أع��داء لالقتصاد اللبناني كما
يحاول البعض تصويرهم».
غانم
وفي نشاطه ،استقبل العماد عون
النائب روبير غانم ال��ذي أك��د «أن
الزيارة تأتي في إطار التشاور ألني
مؤمن بالحوار والوفاق ،وكانت اآلراء
مع العماد عون متطابقة ومتوافقة
تماماً ،ومن واجبنا إجراء االستحقاق
في وقته ،وم��ن واجبنا أن نتصدى
لتعديل الدستور».
وأشار إلى «أن الموضوع الرئاسي
مه ّم ج��دا ً في ه��ذا الظرف ال��ذي يمر
به لبنان في المنطقة ،وه��ذا ليس
موضوع ب��ازار وليس موضوع بيع
وشراء».

مخزومي :لإبعاد �شبح الفراغ
أكد رئيس منتدى الحوار فؤاد مخزومي أهمية إجراء االنتخابات الرئاسية
في موعدها الدستوري المقرر ،مشددا ً على «تأمين استقرار سياسي يبعد
شبح الفراغ عن مؤسساتنا الدستورية».
ودعا إثر زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي
في الصرح البطريركي في بكركي ،إلى «تحالف لالعتدال يؤسس لمؤتمر
وطني يضع مختلف الملفات الخالفية على الطاولة من أجل مناقشتها وإيجاد
الحلول التي تحفظ لبنان الصيغة والعيش المشترك».
وكان مخزومي التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قصر
بسترس ،وتشاور معه في األوض��اع المحلية ،وأطلعه على أجواء لقاءاته
األخيرة مع المسؤولين الكبار في روما وباريس حول مؤتمر أصدقاء لبنان
المقرر عقده في الخامس من حزيران المقبل ،والتي تصب في خدمة لبنان
ومؤسساته ،وخصوصا ً لجهة تطوير العالقات مع الدول الوازنة الداعمة
استقرار البلد ونهضته ،في ظل األوض���اع اإلقليمية الصعبة ومشاريع
الحلول المطروحة لألزمة السورية والقضية الفلسطينية ومسألة النازحين
المتفاقمة.
وإذ نوه بالحراك الدبلوماسي للوزير باسيل ،لفت مخزومي إلى أهمية
حشد الدعم الدولي لتأمين استقرار لبنان ،على مختلف الصعد االجتماعية
واالقتصادية واألمنية ،وض��رورة بذل الجهود مع األط��راف الدولية لتنفيذ
توصيات المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس ومقرراته ،وكذلك اإلسراع
في ترجمة الهبة السعودية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني.

