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هل طارت «ال�سل�سلة» الى ما بعد االنتخابات النيابية المقبلة؟

الراعي ير�أ�س رتبة الغ�سل في �سجن رومية

محفو�ض لـ«البناء» :لن نخرج من ال�شارع قبل ا�ستعادة الحقوق

�سالم من بكركي :ما من �سبب
لعدم �إنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي

ماهر الخطيب
م����رة ج���دي���دة دخ���ل���ت سلسلة
الرتب والرواتب في لعبة المصالح
السياسية واالقتصادية والمالية،
ونجحت ،حيث فشلت العديد من
الملفات ،في كسر االنقسام الحاد
ال��ق��ائ��م بين ق��وى ال��ث��ام��ن وال��راب��ع
عشر من آذار ،في السنوات األخيرة،
األم��ر ال��ذي شكل صدمة بالنسبة
إلى العديد من األوس��اط السياسية
والنقابية التي لم تكن تتوقع وصول
األمر إلى ما هي عليه اليوم.
في الفترة األخيرة ،وبعد االنتهاء
من مناقشة مشروع السلسلة في
اللجان النيابية المشتركة ،كان
الكثيرون يتوقعون أن يسلك طريقه
الطبيعي نحو اإلق���رار ف��ي الهيئة
العامة ،ال سيما أنه أشبع درسا ً في
اللجان ،لكن المفاجأة ظهرت من خالل
اعتراض بعض نواب كتلة المستقبل
عليه ،أبرزهم غ��ازي يوسف ،الذي
ح��رص ف��ي ال��ب��داي��ة على ال��ق��ول إن
موقفه يعبّر عن رأيه الشخصي ال عن
رأي الكتلة التي ينتمي إليها ،قبل أن
يمتد االعتراض ليشمل جميع نواب
الكتلة  ،باإلضافة إل��ى كتل حليفة
ومعارضة لها ،ال سيما تكتل التغيير
واإلصالح الذي كان أمين سره النائب
ابراهيم كنعان يشرف على المشروع
في اللجان النيابية.
في الجلسة التشريعية األخيرة،
ق��رر مجلس ال��ن��واب تشكيل لجنة
إلعادة درس األرق��ام خالل مهلة 15
يوماً ،تنتهي في األول من أيار ،نتيجة
تفاهم ضمني ضم كتلة المستقبل
وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر وال��ق��وات
اللبنانية وجبهة النضال الوطني،
في مقابل معارضة باقي الكتل ،قبل
أن يحسم األم��ر بالتصويت على
التأجيل الذي فاز بأصوات  65نائبا ً
مقابل  27صوتا ً معارضاً.

حكاية السلسلة

بالعودة إلى السيرورة التاريخية،
وضعت سلسلة الرتب والرواتب في
عهد الرئيس ال��راح��ل ف��ؤاد شهاب
مع انشاء مجلس الخدمة المدنية،
وشهدت تعديالت عدة ،ومع حلول
الحرب األهلية انهارت ،وأصبحت كل
مؤسسة أو إدارة مدنية أو عسكرية
تضع زيادات للرواتب تحت عناوين
مختلفة ،قبل أن يقرر إع��ادة إحياء
السلسلة في العام  1997مجددا ً
وب��ق��ي��ت ع��ل��ى ح��ال��ه��ا ح��ت��ى ال��ع��ام
 2012حين أق��رت الحكومة زي��ادة
األجور للقطاع الخاص ،من دون أن
يتم إقرارها في مجلس النواب حتى
اليوم.
وفي هذا السياق ،تعود مصادر
م��ت��اب��ع��ة ل��ه��ذا ال��م��ل��ف إل���ى عملية
تصحيح األج���ور التي حصلت في
ال��ع��ام  2008م��ن أج��ل توضيح ما
يحصل ،حيث تشير إلى أنه في هذا
العام ص��در مرسوم زي��ادة األج��ور
 200أل��ف ليرة لبنانية للموظفين
ف��ي القطاع ال��خ��اص واستفاد منه
موظفو القطاع العام ،لكنها تلفت إلى
أن األجور في القطاع العام ال تتعدل
كما يحصل ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص،
حيث توضح أن��ه في األخير هناك
ميزة القدرة التفاوضية على مستوى
شخصي أو جماعي.
وتوضح أن القطاع يعتمد على
ُقسم على أساسه
نظام الرتب ،الذي ي ّ
الموظفون إلى فئات ،وضمن ك ّل فئة
هناك درج��ات ،ويتم تحديد الراتب
طبقا ً لمعادلة ت��أخ��ذ ف��ي االعتبار
ال��رات��ب وال��درج��ة ،وتشير إل��ى أن
الموظف ضمن ه��ذا النظام يُر ّقى
على س�لّ��م الفئات طبقا ً لجدارته
ولشهاداته ،في حين يكون كسبه
للدرجات بحكم األقدميّة في العمل.
وتلفت المصادر إلى صدور قانون
خاص بالقضاة وآخر خاص بأساتذة
ّ
الجامعة اللبنانية لتصحيح رواتبهم
هيكلياً ،في حين بقيت معلّق ًة رواتب
األساتذة وموظفي اإلدارة العا ّمة.
وفي شهر آذار من العام الماضي،
أحالت الحكومة مشروع السلسلة
إل���ى المجلس ال��ن��ي��اب��ي ،وعندها
وصفت هيئة التنسيق النقابية األمر
حصيلة جلسة مجلس الوزراء التي
استمرت نحو  8ساعات بـ«انتصار
للحركة النقابية المستقلة» ،مع

محفوض :مخاوف جدّية من دوامة التأجيل
ال��ع��ل��م أن ذل���ك ك���ان ت��ح��ت ضغط
إضرابات واعتصامات نقابية ،ومنذ
ذلك الوقت يتم الحديث عن مجموعة
من المحاذير االقتصادية والمالية،
حيث خرج مجلس ال��وزراء منقسما ً
حيال أرقامها ووارداتها والكثير من
بنودها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك ،أص��درت
هيئة التنسيق النقابية ،ف��ي ذلك
الوقت بياناً ،اعتبرت فيه «أنّ إحالة
مشروع السلسلة على مجلس النواب
إنجازا ً نقابيا ً ومعنويا ً مه ّما ً وانتصارا ً
ال يوازيه أي مكسب مادي وهو يؤشر
ل���والدة حركة نقابية مستقلة في
لبنان بما يساهم في تحصين السلم
األهلي والوحدة الوطنية».
في األيام األخيرة ،عاد هذا الملف
إل��ى ال��واج��ه��ة م��ن جديد م��ن بوابة
وجهها رئيس مجلس
الدعوة التي ّ
النواب إلى اللجان النيابية المشتركة
ل�لاج��ت��م��اع م��ن أج���ل ال��ب��ح��ث ب��ه،
وأعربت هيئة التنسيق عن تفاؤلها
بالوصول إلى خاتمة سعيدة بعد
أشهر طويلة من االنتظار ،خصوصا ً
أن السلسلة كانت قد انتهت درسا ً
ف��ي اللجنة الفرعية المنبثقة عن
اللجان المشتركة ،وبالتالي كان
من المفترض أن اللجان المشتركة
بجوجلة نهائية لها قبل إحالتها
إل��ى الهيئة العامة ،خصوصا ً أنه
كان هناك إجماع في اللجنة الفرعية
على السلسلة في صيغتها النهائية،

وزني :السلسلة ضحية القرار السياسي
لكن المفاجأة كانت بعودة العرقلة
من جديد ،حيث عادت السلسلة من
جديد ال��ى لجنة فرعية مش ّكلة من
الهيئة العامة للمزيد من الدرس بعد
أن فشلت اللجان النيابية المشتركة
في التوافق على كل مصادر تمويل
السلسلة ،بينما اتفقت على أحقية
الموظفين في إقرارها.
وأم����ام ه���ذا ال���واق���ع ،ال���ذي ك��ان
م��ن أب���رز ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ساهمت
ف��ي ال��وص��ول إل��ي��ه حملة التهويل
التي قامت بها الهيئات االقتصاية
مجتمعة وجمعية المصارف ،عادت
هيئة التنسيق النقابية إلى التهديد
من جديد بالعودة إلى الشارع في
ال��ت��اس��ع والعشرين م��ن ال��ج��اري،
مؤكدة أن ال مساومة على الحقوق،
في حين بات الوقت عامالً ضاغطا ً
ب��س��ب��ب ق���رب م��وع��د االس��ت��ح��ق��اق
الرئاسي مع دعوة بري إلى جلسة
انتخابية في الثالث والعشرين من
الجاري.

السلسلة ضح ّية
القرار السياسي

على صعيد متصل ،لدى الخبير
االقتصادي الدكتور غازي وزنة قراءة
موضوعية لمعالجة هذا الملف ،إال
أنه يعتبر أن السلسلة اليوم أصبحت
ضحية القرار السياسي في البالد،
ويشير إل��ى أن الملف أص��ب��ح في

حكم المؤجل إلى ما بعد اإلنتخابات
النيابية المقبلة.
وف���ي ح��دي��ث ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ،ي��رى
الدكتور وزنة أن التقسيط يساعد في
معالجة الموضوع بشكل جيد ،حيث
تستطيع هيئة التنسيق النقابية
أن تأخذ الحقوق التي تطالبها منذ
سنوات من جهة ،كما يساعد على
التخفيف من تباعات إقرارها على
النظام المالي وارتفاع األسعار من
جهة ثانية ،ويبعد مخاطر التدهور
النقدي الذي يتخوف منه البعض.
من ناحية ثانية ،يلفت الدكتور
وزنة إلى أن هناك ض��رورة لمعرفة
األرق����ام الحقيقية ف��ي السلسلة،
ألننا حتى اآلن ال معلومات دقيقة
لدينا عنها ،ويدعو إلى أن ال تطال
م��وارد التمويل الشريحة الواسعة
من المواطنين ،حيث يشير إلى أن
ه��ن��اك امكانية للبحث ع��ن م��وارد
أخرى بعيدا ً عن الضرائب ،ويشدد
على ضرورة أن يترافق كل ذلك مع
خطوات إصالحية لناحية الحد من
الهدر والفساد.
وي��ؤك��د ال��دك��ت��ور وزن���ة على أن
مطالب هيئة التنسيق النقابية
محقة لكنها تأخرت سنوات طويلة،
ويشير إلى أن الحكومات المتعاقبة
تتح ّمل الجزء األكبر من المسؤولية
عن الواقع الذي وصلت إليه البالد،
ويلفت إل��ى أن التصحيحات في
األج��ور التي حصلت بالنسبة إلى

لجنة در�س ال�سل�سلة:
ملتزمون �إنجاز التقرير في  15يوم ًا

اللجنة الفرعية خالل اجتماعها في المجلس
أك���دت اللجنة المنبثقة من
الهيئة العامة للمجلس النيابي
لدرس سلسلة الرتب والرواتب
التزامها الكامل بإنجاز تقريرها
ال���ى ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ف��ي م��دة
اقصاها خمسة عشر يوماً ،وذلك
خالل اجتماعها األول الذي عقدته
في األولى من بعد ظهر امس في
المجلس النيابي ل��وض��ع آلية
لعملها  ،حضره النواب :جورج
ع���دوان ،جمال ال��ج��راح ،هنري
حلو ،آالن ع��ون وسامر سعادة
وتغيب النائبان ابراهيم كنعان
وغازي يوسف بداعي السفر.

و تغيب عن الحضور وزراء:
المال علي حسن خليل ،والتربية
ال��ي��اس ب��وص��ع��ب ،واإلق��ت��ص��اد
اآلن حكيم ،والتنمية اإلداري���ة
نبيل دوفريج ،إضافة الى حاكم
م��ص��رف ل��ب��ن��ان ري���اض سالمة
ومجلس الخدمة المدنية.
ورف��ض نائبا كتلتي التنمية
والتحرير ياسين جابر والوفاء
للمقاومةعلي فياض ،المشاركة،
بسبب رفضهما التأجيل وتشكيل
ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي ه���ي في
رأيهما تضييع للوقت وإطاحة
السلسلة.

(ت ّموز)
وأثنت اللجنة على «الجهود
السابقة ال��ت��ي بذلتها اللجنة
ال��ف��رع��ي��ة وال��ل��ج��ان المشتركة
والهيئة ال��ع��ام��ة للتوصل الى
صيغة نهائية لمشروع سلسلة
الرتب والرواتب».
وأك��������دت أن����ه����ا س��ت��ت��اب��ع
اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ب��وت��ي��رة يومية
بعيدا ً من اإلع�لام والتصاريح،
م��ج��ددة حرصها على «حقوق
العاملين في القطاع العام بقدر
حرصها على المحافظة على
المالية العامة وحماية االقتصاد
الوطني».

ال��ق��ض��اء واألس���ات���ذة ف��ي الجامعة
اللبنانية أث��رت أي��ض �اً ،باإلضافة
إلى دور اللجنة الفرعية التي خلقت
زيادات كبيرة في كلفة السلسلة.
ومن وجهة نظره ،يشدد الدكتور
وزن���ة على أن السلسلة أصبحت
ضحية القرار السياسي ،حيث يشير
إل��ى أن هناك ق��وى سياسية تعتبر
أن مطالب الهيئة مح ّقة لكنها تعتبر
أن��ه من المفترض مواكبة إقرارها
إج��راءات معينة ،في حين أن هناك
قوىً سياسية أخرى ترى أن الوضع
االق��ت��ص��ادي صعب ال يحتمل هذا
األمر.
ويؤكد الدكتور وزنة أن التأجيل
الذي أعلن أنه سيكون لمدة  15يوما ً
سوف يمتد إلى ما بعد االنتخابات
النيابية المقبلة ،بسبب الضغوط
التي ستتسبب بها الملفات السياسية
ال���ض���اغ���ط���ة ،ال س��ي��م��ا م��وض��وع
انتخابات رئاسة الجمهورية ،التي
من المفترض بعدها أن يبدأ التحضير
إلجراء االنتخابات النيابية.

مخاوف جدية

من جانبه ،يؤكد نقيب المعلمين
في المدارس الخاصة ،عضو هيئة
التنسيق النقابية نعمة محفوض،
ف��ي ح��دي��ث ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ،أن هناك
مخاوف جدية من الدخول في دوامة
التأجيل بعد الذي حصل في الجلسة
التشريعية ،خصوصا ً أن ما طرح من
قبل النواب لعمل اللجنة التي تشكلت
ال يمكن االن��ت��ه��اء منه خ�لال فترة
قصيرة ،ويشير إلى تصريح رئيس
جبهة النضال الوطني النائب وليد
جنبالط الذي دعا إلى إلغاء السلسلة
للتأكيد ع��ل��ى ذل���ك ،لكنه ي��ق��ول:
«سنثبت لهم أننا لسنا نعاج».
وعلى صعيد التحركات المقبلة،
ي��ش��ي��ر م��ح��ف��وض إل���ى ال��ت��ظ��اه��رة
واإلضراب في  29من الشهر الجاري،
وي��ض��ي��ف« :ب��ع��د ذل��ك سنقوم بكل
الخطوات التي ال تخطر على بالهم»،
ويلفت إلى أن هيئة التنسيق النقابية
أبلغت مجلس ال����وزراء عبر وزي��ر
التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب أن ال عام دراسيا ً في حال عدم
إق��رار السلسلة ،ويوضح أن الوزير
نقل الرسالة إلى المجلس.
وعلى الرغم من الوعود التي تقدم
بانتهاء عمل اللجنة النيابية خالل
الفترة المحددة لها ،يؤكد محفوض
أنه شخصيا ً ليس لديه ثقة بذلك،
ويؤكد أن الحديث عن تأجيل السلسلة
إل��ى م��ا بعد االن��ت��خ��اب��ات النيابية
المقبلة أمر جدي ،ويضيف»:لو كانوا
جديين لتم االنتهاء من هذا الملف
خالل الجسلة التشريعية ،خصوصا ً
أن ك��ل ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة كانت
مشاركة في اللجنة الفرعية برئاسة
النائب إبراهيم كنعان» ،ويتابع:
«سيعمدون إلى التأجيل لكن عليهم
أن يتحملوا النتائج».
وردا ً على سؤال حول إمكان موافقة
هيئة التنسيق النقابية على موضوع
تقسيط السلسلة ،يوضح محفوض
أن المشروع المرسل من الحكومة
السابقة ينص على التقسيط من تموز
ع��ام  ،2012ويشير إل��ى أن الهيئة
توافق على هذا المشروع ،لكن على
المجلس النيابي أن يوافق عليه.
من جهة ثانية ،يوضح محفوض
أن الهيئة في الماضي كانت تح ّمل
المسؤولية إل��ى الحكومة السابقة
وإل��ى القوى السياسية المشاركة
فيها ،لكنها اليوم تح ّمل المسؤولية
إلى كل القوى السياسية الممثلة في
المجلس النيابي ،ويؤكد أن الكل يقف
إلى جانبنا في الكالم فقط لكن فعليا ً
ال أحد.
وي��رف��ض محفوض ال��ق��ول« :إن
هيئة التنسيق النقابية هُ زمت في
المعركة أمام السلطة والمال ،ويشدد
على أنها انتصرت ألنها تمكنت من
فضح الجميع ونشرغسيلهم أمام
الرأي العام اللبناني ،ويؤكد أن كالم
بعض المسؤولين عن الفساد ينبغي
أن ي��ودي بهم إل��ى المنزل في حال
لم يكن هناك محاسبة فعلية لهم
ترسلهم إلى السجن.
وفي الختام ،يشدد محفوض على
أن هيئة التنسيق النقابية لن تخرج
م��ن ال��ش��ارع قبل اس��ت��ع��ادة حقوق
المواطنين.

قوات االحتالل تخطف راع َي ْين في ب�سطرا

ها�شم :المقاومة حاجة لبنانية لردع «�إ�سرائيل»
الجنوب ــ رانيا العشي
أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي
قبل ظهر أمس على اختطاف الراعيين
اسماعيل قاسم زه��را ( 16عاما)
وشقيقه حسن( 14عاما) بينما كانا
يرعيان قطيعا ً من الماعز في مزرعة
بسطرا المحررة الى الجنوب من بلدة
كفرشوبا – قضاء حاصبيا.
وأعلنت قيادة الجيش «أن عند
الساعة  11.40من قبل ظهر امس
أقدمت دوري��ة راجلة تابعة للعدو
اإلسرائيلي على خرق الخط األزرق
في منطقة مزرعة بسطرة ،وخطف
ال��راع��يَ�� ْي��ن ح��س��ن زه���را وشقيقه
إس��م��اع��ي��ل ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ك��ل من
نهاد علي ع��واد ووف��اء علي موسى
وورود حسين زهرا أثناء اعتراضهن
على عملية االعتقال .وعند الساعة
 12.00ت��م إط�ل�اق س���راح النساء

واإلبقاء على الراعيين قيد الخطف.
وتجري متابعة الموضوع بالتنسيق
مع قوات األمم المتحدة الموقتة في
َ
المخطوفين».
لبنان إلطالق سراح
وأعلنت الناطقة باسم اليونيفيل
انطوانيت نيداي «أن اليونيفيل»
ت��ب��ل��غ��ت م���ن ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي،
أن الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» اعتقل
لبنان َيّين مدنيين في محيط بلدة
بسطرة ،مؤكدة «أن اليونيفيل على
اتصال مع األط��راف من أجل إطالق
سراح المدنيين.
وتحدثت نهاد والدة الراعيين زهرا
أن العدو أوقفها واثنتين من أقاربها
عندما حاولت استرداد ولديها ،كما
عملوا على ضربها على كتفها ،وبعد
ذل��ك أخ��ذا ولديها ال��ى موقع قريب
لالحتالل في تالل كفرشوبا.
وأع��ل��ن النائب قاسم هاشم أنه
أج��رى اتصاالت بالجيش اللبناني

واليونيفل إلجراء االتصاالت الالزمة
لدفع العدو لإلسراع في االفراج عن
الراعيين اسماعيل وحسن زه��رة،
اللذين اختطفتهما قوة «كوماندوس»
ص��ه��ي��ون��ي��ة م���ن م���زرع���ة ب��س��ط��رة
اللبنانية ،مشيرا ً الى انه يتابع هذا
ال��خ��رق الصهيوني للقرار 1701
وللسيادة اللبنانية.
وق��ال هاشم« :لقد ع ّودنا العدو
االسرائيلي على مثل هذه الخروقات
أمام مرأى المجتمع الدولي وقوات
اليونيفل التي لم تستطع القيام بأي
شيء» ،مضيفا ً أن «ما قام به العدو
هو قرصنة وخرق للسيادة اللبنانية
وللقرار  1701وهو ما نضعه برسم
اليونيفل التي وقفت عاجزة عن ردع
ال��ع��دو ع��ن اختطاف الراعيين من
داخل االراضي اللبنانية».
وت��اب��ع ه��اش��م« :ه���ل تستطيع
ال��ق��رارات الدولية أن تمنع العدو

مزرعة الماشية حيث تقطن عائلة زهرا في بسطرا
االسرائيلي عن انتهاكاته وخروقاته
ال��م��ت��ك��ررة ل��ل��س��ي��ادة واألراض�����ي
اللبنانية» ،مؤكدا ً أن «وح��دة قوة
الردع اللبنانية المقا ِومة التي تحافظ
ع��ل��ى م��ع��ادل��ة ت����وازن ال��رع��ب هي
وحدها القادرة على منع العدو من
ارتكاب هذه الخروقات واالعتداءات
وعمليات القرصنة».
واعتبر ه��اش��م «أن م��ن يص ّوب
على المقاومة ويضعها في دائ��رة

االس��ت��ه��داف ال��ي��وم��ي م��ن أدع��ي��اء
السيادة والغيورين على الحرية،
إنما ي��ري��دون ال��ع��ودة بلبنان إلى
سابق عهده وإلى معادلة قوة لبنان
في ضعفه ( )...لكننا نقول إن لبنان
محصنا ً بمقاومته وجيشه
سيبقى
ّ
وشعبه ،وأن المقاومة هي حاجة
لبنانية وطنية وهي الخيار الوحيد
لردع «إسرائيل» ووقف اعتداءاتها
بحق لبنان والسيادة اللبنانية».

أشار رئيس الحكومة تمام سالم بعد
لقائه البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي في بكركي،
إل��ى «أنّ الهموم ف��ي لبنان كثيرة
بالرغم من كل المحاوالت التي نسعى
الى تخفيفها وإزاحة األثقال عن كاهل
اللبناني ،األمر الذي يتطلب تواصالً
مع المرجعيات الدينية والروحية
التي لها وزنها ومكانتها في البالد»،
مشيرا ً إلى»أن الجميع يتابع مواقف
البطريرك ال��راع��ي ،وس��ط مواجهة
االستحقاقات الدستورية الكبيرة
إلى جانب االستحقاقات الحياتية،
فبكركي هي مرجعية للجميع».
وأض���اف س�لام »:إن االستحقاق
الرئاسي هو االستحقاق األكبر ،وإذا
تمكنا من تشكيل حكومة ومن عودة
النشاط إلى السلطة التشريعية ،فال بد
من تسجيل شيء متقدم في انتخابات
رئاسة الجمهورية».
وأعرب عن «تفاؤله بما سيحصل
في األسابيع المقبلة».
وقال»:ما من سبب يمنع حصول
االنتخابات الرئاسية ،وإن حصلت
ف��ي آخ���ر لحظة ت��س��وي��ات إلن��ج��از
ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق ،ك��ف��ى تشكيكا ً
باالنتخابات».

رتبة الغسل
في سجن رومية

م��ن ناحية أخ���رى ،وع��ل��ى خطى
السيد المسيح ال���ذي غسل أرج��ل
تالميذه في خميس األس��رار معطيا ً
م���ث���اال ً ف���ي ال���ت���واض���ع وال��ت��ق��وى،
سارالبطريرك الماروني أمس حيث
خص مساجين لبنان بالتفاتة نوعية
ّ
م��ن خ�لال ت��رؤس��ه رتبة الغسل في
باحة سجن رومية ،فانحنى أمام 12
من بينهم غاسالً أرجلهم مطبقا ً مقولة
المسيح «كبير القوم خادمهم».ورأس
البطريرك الراعي رتبة خميس الغسل
في باحة سجن رومية الخارجية،
وطالب بمجموعة خطوات إلصالح
السجون ،وداع��ي �ا ً ال��ى اإلس���راع في
محاكمة الموقوفين ،وأن تكون عدالة
ال��دول��ة س��ري��ع��ة وم��ن��ص��ف��ة ،حضر
الرتبة وزي��ر العمل سجعان قزي،
ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد
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الراعي وسالم
المشنوق مدير ع��ام االم��ن الداخلي
ال��ل��واء اب��راه��ي��م ب��ص��ب��وص ،وزي��ر
الداخلية السابق العميد مروان شربل
ونواب وشخصيات سياسية وامنية
وروحية.
وج���دد ال��راع��ي مطالبة ال��دول��ة
اللبنانية التي من واجبها أن تتح ّمل
مسؤوليتها كاملة تجاهكم ،فنوصي
بـ«تعديل بعض ال��م��واد م��ن نظام
السجون بما يتناسب م��ع حقوق
االنسان لالنتقال من مفهوم العقاب
إل���ى م��ف��ه��وم اإلص��ل��اح وال��ت��أه��ي��ل
وع���دم ت��دوي��ن ح��ك��م «ح��ك��م عليه»
ف��ي السجل العدلي للسجين غير
ال��م��ك��رر لمنحه ف��رص��ة ج��دي��دة في
االنخراط في المجتمع» ،مشددا ً على
«ض��رورة تحسين األوض��اع الطبية
والصحية وال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي السجن
والحد من اكتظاظ السجون وتفعيل
دور ال����وزارات المعنية وال��ح��د من
االن��ت��ه��اك��ات والتعذيب ف��ي بعض
أماكن التوقيف».
ودعا إلى «إصدار عفو عن المسنين
والمصابين بأي مرض يجعلهم غير
قادرين على تح ّمل السجن» ،طالبا ً
«تأسيس هيئة مشتركة من الوزارات

المختصة ب��إش��راف وزارة العدل
لتشرف على السجون وتنظمها،
وإيجاد حل جذري للسجناء األجانب،
وفصل السجناء األح��داث في مبنى
مستقل خارج هذا السجن ،والطلب
م��ن ال��ق��ض��اء اإلس����راع ف��ي محاكمة
الموقوفين والمتهمين واعتبار كل
متهم بريئا ً حتى إثبات إدانته ،ال سيما
أن قاعة المحاكمات مجهّزة كل تجهيز
لجلسات القضاة اليومية.
وأك��د ال��راع��ي «ض���رورة تصنيف
السجناء حسب جرائمهم وجعل
ال��س��ل��ط��ة ف��ي ي��د ال���دول���ة ال ف��ي يد
الجماعات والتكتالت التي تستقوي
على ال��ض��ع��ف��اء» ،وإي��ج��اد مصادر
تمويل للسجناء ،داعيا ً إلى «تعديل
قانون المخدرات والتمييز بين عقوبة
المر ّوج والتاجر ،والسهر على منع
ادخال المخدرات الى السجون».
من جهتهما ،سلم كل من بصبوص
وس���ع���ادة درع���ي���ن ت��ق��دي��ري��ن ال��ى
الراعي ،كما تسلم الراعي هدايا من
المساجين.
كذلك رأس البطريرك الراعي رتبة
ثانية عند الخامسة مساء في الصرح
البطريركي في بكركي.

لقاء الأحزاب :لو�ضع ّ
حد لل�سيا�سة االجتماع ّية
المنحازة لم�صلحة قلة من المتن ّعمين بالثروة
أعرب لقاء األحزاب عن استنكاره لما حصل في مجلس
ال��ن��واب من مماطلة وتسويف في إق��رار سلسلة الرتب
والرواتب ،والتي كشفت تحالف قوى رأسمال المال الريعي
في اإلمعان في رفض التخلي عن جزء يسير من أرباحهم
الباهظة التي يجنونها على حساب الدولة والشعب ،بفعل
السياسات االقتصادية النيوليبرالية المتوحشة».
وأك��د «أن حقوق األس��ات��ذة والموظفين وغيرهم من
أصحاب الدخل المحدود والفقراء ،إنما هي حقوق مستحقة
وواجبة على الدولة ،وال يمكن أن يتم القفز فوقها ،وعلى
مجلس النواب إقرارها ووضع حد للسياسات االجتماعية
غير العادلة والمنحازة لمصلحة قلة من المتنعمين بالثروة
في البالد».
ودان اللقاء بعد اجتماعه الدوري في مقر الحزب الوطني
في بيروتّ ،
ترشح سمير جعجع للرئاسة» ،داعيا ً فريق «14
آذار» الذي يؤيده «لعدم السقوط المريع في الخطوة التي

ميقاتي :الختيار
�شخ�صية مقبولة
تحظى بثقة
الغالبية
دع���ا ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي
«إل��ى تضافر ك � ّل الجهود إلج��راء
انتخابات رئاسة الجمهورية في
موعدها ال��دس��ت��وري» ،الفتا ً إلى
أ ّنها «تش ّكل استحقاقا ً دستوريا ً
أساسيا ً في تاريخ لبنان».
وقال ميقاتي في تصريح أمس:
«يجب علينا جميعا ً أن نتعاون من
أجل إتمام هذا االستحقاق ضمن
المواعيد المحدّدة في الدستور وأن
نختار شخصية لبنانية مقبولة
وقادرة على أن تحظى بثقة غالبية
النواب اللبنانيين ،ألنّ ال ّتحديات
ال � ّراه��ن��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا لبنان
المؤسسات
تتطلّب اكتمال عقد
ّ
الدستورية وتوازنها وتعاونها»،
وأضاف« :من هذا المنطلق نتمنى
أن تكون األيام التي تسبق انتهاء
المهلة الدستورية فرصة لتكثيف
المشاورات بين القيادات اللبنانية
لل ّتوافق على إتمام هذا االستحقاق
وإظهار أننا قادرون على التوافق
في ما بيننا لما فيه خير وطننا
وشعبنا ،م��ن دون الحاجة إلى
ّ
تدخل خارجي ،خصوصا ً أننا
أي
خبرنا سابقا ً أض���رار ال��ف��راغ في
المؤسسات الدستورية».
وأش����ار م��ي��ق��ات��ي إل���ى «أنّ ما
يت ّم الترويج له من أنّ الحكومة
ال يمكنها ت��س �لّ��م م��ه��ام رئ��اس��ة
الجمهورية ،في حال عدم إجراء
االنتخابات الرئاسية في موعدها،
ه���و ك�ل�ام غ��ي��ر دس���ت���وري ،ألنّ
الدستور واضح في هذا المجال،
وبدل فتح أبواب جديدة للسجال
وال��ن��ق��اش فليتم ال��ت��رك��ي��ز على
انتخاب رئيس جديد للبنان في
مرحلة هي من أكثر المراحل د ّقة
في تاريخ لبنان».

لن ينساها لها التاريخ وال الشعب اللبناني بكافة انتماءاته،
والمسارعة الى تصحيح الموقف قبل حصوله ،حرصا ً على
لبنان وعلى ما تب ّقى من المصداقية الوطنية».
كما ن ّوه اللقاء بـ«الدور الريادي الذي لعبته وما تزال
قناة المنار في نشر ثقافة المقاومة والتبشير باالنتصار
في سورية على قوى التآمر والعدوان ،كما بشرت سابقا ً
بانتصار المقاومة على الجيش الصهيوني في حرب تموز
عام .»2006
وعزى اللقاء القناة «باستشهاد كوكبة من إعالمييها
جسدوا رسالة اإلعالم المقاوم
المقاومين البواسل الذين ّ
الناقل للحقيقة بالكلمة والصورة الحية ،التي فضحت
حقيقة اإلرهابيين التكفيريين ،وما تتعرض له سورية
المقا ِومة من حرب استعمارية تقودها الواليات المتحدة
األميركية وأدواتها في المنطقة بهدف محاولة كسر ظهر
المقاومة».

«البعث» :اال�ستحقاق فر�صة للبنان
لإنتاج �سلطات تحمي م�صالحه
رأت القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي في لبنان «ان االستحقاق
الرئاسي يشكل في هذه المرحلة فرصة للبنان إلعادة إنتاج سلطاته الدستورية
القادرة على حماية مصالحه ،وتجاوز المشكالت التي أفرزتها األحداث التي اصتنعتها
القوى الخارجية خدمة لمشاريعها في المنطقة ،والتي أوصلت لبنان الى واقع سلبي
على المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية».
وفي بيان أسدرته بعد اجتماعها الدوري برئاسة االمين القطري الوزير السابق فايز
شكر أكدت «ان هذا االستحقاق بات معيارا ً يحدّد من خالله صورة الحكم اآلتي ،والذي
يتطلع اليه اللبنانيون بأمل ورجاء ،فلبنان أصبح بحاجة إلى نظام حكم يتوحد حوله
اللبنانيون ،ويعبّر بشكل صحيح عن إرادتهم وتطلعاتهم ومصالحهم».
واعتبرت انّ «الموقف السلبي األخير لمجلس النواب من موضوع سلسلة الرتب
والرواتب يدلل على انّ أكثرية أعضاء هذا المجلس انساقوا الى مواقع متعارضة مع
مصالح المواطنين الذين أوصلوهم الى الندوة النيابية .ان رفض المجلس لمشروع
قانون السلسلة جاء انصياعا ً إلرادة أصحاب الرساميل والثروات وتجاوبا ً مع
مصالحهم الساعية الى إبقاء لبنان في حالة من الفساد والفوضى واستمراره أسير
سياساتهم االقتصادية واالجتماعية التي تحمي أطماعهم ونهبهم على حساب أكثرية
اللبنانيين».
وأشارت الى انّ «هذا النهج التدميري الذي ح ّول الوطن الى مزرعة مستباحة،
يشكل مخاطر جدية على واقعه ومستقبله ،واللبنانيون الحريصون على بلدهم
مطالبون بوضع ح ّد لهذا التوجه قبل فوات االوان .فلبنان بات بحاجة ملحة للدولة
الراعية لمصالح مواطنيها بعدما تخلت الحكومات المتعاقبة عن الدور الرعائي
للمجتمع».
واكدت القيادة «انّ االنتصارات التي حققها الجيش السوري في أكثر من منطقة
وبشكل خاص في منطقة القلمون أربكت مشغلي العصابات اإلرهابية التكفيرية
فسعوا لرفع معنوياتهم المنهارة من خالل تزويدهم بصواريخ اميركية جديدة»،
مؤكدة انّ «سورية بشعبها وجيشها وقيادتها مستمرة في مواجهة العدوان وأدواته
حتى تحرير كامل التراب السوري من رجس هؤالء المجرمين اإلرهابيين».

اللجنة الثقافية

في الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي
تتشرف بدعوتكم للمشاركة في ندوة بعنوان
أي رئيس ألي لبنان؟
المحاضران
األستاذ سليمان تقي الدين
األستاذ جان عزيز
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