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جل�سة االنتخاب بال  8وجل�سة ال�سل�سلة بال 14
هتاف دهام
بات مؤكدا ً أنّ االستحقاق الرئاسي ليس في األولويات
السياسية .جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي دعا اليها
رئيس مجلس النواب نبيه بري تشبه ك ّل شيء إال جلسة
انتخاب الرئيس.
ال أح��د من الكتل السياسية يعير ه��ذا الشأن الرئاسي
أيّ اهتمام .استحوذت سلسلة الرتب والرواتب على كامل
الحراك النيابي والوزاري في ساحة النجمة.
لم يأبه نواب  14آذار الذين حضروا إلى ساحة النجمة
الدخول إلى القاعة العامة ،فكثير من أمثال النائب هادي
حبيش لم يدخل القاعة العامة ،كان منشغالً بالتصريحات
التلفزيونية ،ليستدرك الحقا ً ويسأل الصحافيين هل ّ
دق
الجرس برفع الجلسة؟
وفيما جلس ن��واب كتلة الوفاء للمقاومة كالمعتاد في
سجل غياب الفت لنواب تكتل التغيير واإلصالح
مكاتبهمُ ،
النتفاء أسباب الحضور والتصريح ،طالما لم يستج ّد أي
جديد في شأن االستحقاق الرئاسي.
وعلى عكس ال��م��رات السابقة لم يحضر رئيس جبهة
النضال الوطني النائب وليد جنبالط ،كما لم تحضر النائب
ستريدا جعجع ،فبالكاد دخل إلى القاعة العامة  64نائبا ً
فيما كان العدد يفوق السبعين نائبا ً في المرات السابقة،
فمن أصل  54في قوى  14آذار دخل  42نائباً ،و 14نائبا ً من
التحرير والتنمية و 8نواب مستقلين.
خيّم الملل على األجواء مع المشهد المتك ّرر منذ الجلسة
الثانية .والسبحة ستك ّر في الجلسة السابعة في الثامن
عشر من الشهر الجاري والجلسات المتالحقة إلى أن ينزل
وحي التوافق ويبشر بوالدة رئيس الجمهورية .وإلى ذلك

خليل وزعيتر في ساحة النجمة

الحين سيبقى االنشغال السياسي مصوبا ً على عمل المجلس
النيابي في ظ ّل الشغور الرئاسي ،ال سيما لجهة إقرار سلسلة
الرتب والرواتب التي كانت «طبق اليوم» في ساحة النجمة،
حيث اجتمع رئيس المجلس بهذا الخصوص إل��ى وزير
التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ،لينض ّم اليهما في
وقت الحق وزير المال علي حسن خليل الذي اجتمع أيضا ً
إلى وزير الصحة وائل أبو فاعور .كما التقى بري ألكثر من
ساعة كالً من رئيس الحكومة تمام سالم ،الرئيس نجيب
ميقاتي ،رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ،النائب بهية
الحريري ،بحضور وزير المال.
ك � ّل ه��ذه اللقاءات لم تج ِد نفعاً .وح��ده تكتل التغيير
واالص�ل�اح م��ن المقاطعين أع��ل��ن ال��م��ش��ارك��ة ،فيما ذهب
مهب رياح رئيس كتلة المستقبل فؤاد
إقرار السلسلة في
ّ
السنيورة الذي أعلن صراحة رفض الكتلة مشروع السلسلة
كما هو مطروح ،لما من شأنه برأيه أن يؤثر سلبا ً ويزيد
الخلل الهائل الواقع على المالية العامة وسيؤدي إلى
المس بالقدرة الشرائية وبمستوى عيش اللبنانيين ويطرح
ّ
احتماالت إدخال البالد في حالة تضخم ال طاقة لها بها»،
قائالً« :لن نوافق على دفع لبنان نحو اإلفالس وتحويله إلى
دولة فاشلة».
بالطبع قرار السنيورة ،لم يتوقف عند حدود بيت الوسط
والنواب المستقبليين ،فاجتماع  14آذار المسائي أسفر
عن النتيجة نفسها لجهة االتجاه إل��ى مقاطعة الجلسة
من القواتيين والمسيحيين المستقلين .وأبلغ النائب ايلي
كيروز لـ«البناء» ان من األج��در ان تنهي اللجنة الفرعية
(لجنة النائب جورج ع��دوان) النقاط العالقة بدال ً من ان
نأتي الى المجلس وننقسم على غرار الجلسة الماضية حيال
اإليرادات واإلنفاق .كما أعلنت مصادر قواتية لـ«البناء» أنّ
عدم المشاركة يعود إلى أنّ السلسلة بلغت  2150مليار
ليرة ،وهي بعيدة جدا ً من االي��رادات المتوافرة ،لقد أنهكنا
في العمل إليجاد توازن بين النفقات واإليرادات إال أنّ ذلك
لم يحصل».
وح��ده حزب الكتائب في  14آذار بقي متمسكا ً بموقفه
ال��ذي يعتبره مبدئيا ً لجهة مقاطعة الجلسات ف��ي ظ ّل
الشغور الرئاسي .فعند وصوله الى المجلس حسم النائب
سامي الجميّل فرضية الحضور اليوم بالجزم «ان الجلسة
غير دستورية في غياب رأس الدولة».
وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء» أنّ «ع��دم
المشاركة في الجلسات ال يعني المقاطعة ،فانعقاد أي
جلسة للتشريع مع تأكيد الكتائب مطالب هيئة التنسيق
لجهة حقوق األساتذة والمعلمين والعسكريين هي غير
دستورية ،ال سيما أنّ المواد  75 74 73في الدستور اللبناني
تشير إلى انه ال يحق للمجلس النيابي التشريع قبل انتخاب
الرئيس».
وشدّد قزي على انّ «عدم الحضور ليس مقاطعة أو رفضا ً
للسلسلة ،فعند انتخاب الرئيس مستعدّون للحضور».
وضرب تيار المستقبل السلسلة عرض البحر .مداوالت
رئيسه أمس مع الرئيس بري لم تصل إلى أي نتيجة .وبات
إقرار السلسلة من جديد رهن إجراء المزيد من االتصاالت
للوصول إلى تفاهمات سياسية ،ال سيما حول الزيادات
المفترض ان توضع على صيغة ع��دوان لجهة الدرجات
الست ،والعسكريين الذين يرفض السنيورة إعطاءهم
حقهم بالسلسلة ،والحفاظ على الدرجات األربع والنصف

انتظار الخارج لن يحقق �شيئ ًا

حزب اهلل :النتخاب رئي�س
و�إقرار ال�سل�سلة في �أ�سرع وقت
ج �دّد ح��زب الله تأكيده ض��رورة تحمل السياسيين
مسؤولية حفظ الدولة ومؤسساتها وانتخاب رئيس
للجمهورية ،داعيا ً إلى إنجاز سلسلة الرتب والحفاظ على
حقوق الطالب وإنقاذ االمتحانات الرسمية ما يستدعي
مشاركة الكتل النيابية في جلسة اليوم ،كما شدّد على
أن ال قيامة للبنان من دون معادلة الشعب والجيش
والمقاومة.

يزبك

بو صعب ...المفاوضات مستم ّرة

(ت ّموز)

لإلداريين ،وفضالً عن ذلك فإنّ رئيس المستقبل يريد أن
يرفع الضريبة على القيمة المضافة  TVAإل��ى  12في
المئة.
الموقف الرافض للسلسلة لم يقف عند عتبة  14آذار بل
طاول المستقلين ،وأعلن الرئيس نجيب ميقاتي والنائب
أحمد كرامي أنّ مشروع القانون الذي يناقش حاليا ً مختلف
ع��ن النص األس��اس��ي ال��ذي أرسلته الحكومة السابقة،
واإليرادات فيه غير مؤكدة.
ولما أعلن نواب جبهة النضال انهم سيحضرون الجلسة
انطالقا ً من موقفهم الرافض لمقاطعة عمل المجلس النيابي،
حيث ان الموقف من السلسلة يطلقونه أثناء المناقشة أو
يعبّرون عنه بالتصويت ،أكد النائب وليد جنبالط «أنّ أي
مغامرة في إقرار السلسلة ستترك تداعيات غير محسوبة
على االقتصاد الوطني ،وتع ّذر تأمين واردات السلسلة يؤكد
ذل��ك ،بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا
الموقف».
رب ضارة نافعة .قد تكون مقاطعة  14آذار الجلسة اليوم
ّ
أفضل من تكرار مسرحية المزايدات النيابية عن ضرورة
التوازن بين النفقات والواردات ،ال سيما أنّ الجلسة السابقة
استنزفت بالنقاشات التي لم تنت ِه إلى نتيجة ،فرفع رئيس
المجلس الجلسة الى اليوم.
وحدها وزارة التربية تتح ّمل تبعات التقاعس النيابي
عن إقرار السلسلة وانتفاضة هيئة التنسيق ،غير أنّ وزير
التربية الياس بو صعب لن يقف مكتوف األيدي أمام معاناة
الطالب جراء األمرين ،وأكد أنّ االمتحانات الرسمية ستجري
يوم الخميس ،وتوجه الى الطالب بعد لقائه الرئيس بري
امس بالقول« :ستكونون في مراكزكم يوم الخميس وكونوا
جاهزين إلجراء امتحاناتكم الرسمية».

هيئة التن�سيق ت�ص ّعد والتفتي�ش التربوي ّ
يحذر الأ�ساتذة
ومتعاقدو المهني والتقني ي�ؤكدون الم�شاركة في مراقبة االمتحانات
يشهد المجلس النيابي ال��ي��وم جلسة
نيابية مخصصة لمناقشة ملف سلسلة
الرتب وال��روات��ب وس��ط معارضة شديدة
من كتلة «المستقبل» إلقرارها في صيغتها
ال��ح��ال��ي��ة ،وعشية الجلسة كثفت هيئة
التنسيق النقابية تحركاتها ورف��ع وتيرة
التصعيد وأطلقت ع��ددا ً من المواقف التي
عبرت عن تماسك الهيئة وتمسكها بمطالبها
في مقاطعة االمتحانات الرسمية إذا لم تقر
السلسلة ،مؤكد ًة أنّ الحل بإقرار السلسلة
وإجراء االمتحانات بالتوازي ،فيما رفضت
لجنة األساتذة المتعاقدين الدعوة الملتبسة
للمشاركة ف��ي االم��ت��ح��ان��ات ،كما أعلنت
راب��ط��ة موظفي اإلدارة العامة المشاركة
في االعتصام اليوم ،فيما برز موقف الفت
للتفتيش التربوي دعا فيه مديري ومعلمي
المدارس للمشاركة في االمتحانات تحت
طائلة المساءلة ،وف��ي المقابل استنكرت
هيئة التنسيق ما صدر معتبر ًة أنها لن تؤثر
في قرار المعلمين.

التنسيق النقابية تصعّ د

وفي هذا السياق ،أعلنت هيئة التنسيق
النقابية «أنّ ال��ي��وم الثلثاء سيكون يوم
التضامن ال��ت��رب��وي واإلداري والنقابي
بمشاركة التالمذة واأله��ل م��ن أج��ل إق��رار
سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب وال��ح��ف��اظ على
ال��ش��ه��ادة ال��رس��م��ي��ة» ،داع��ي��ة األس��ات��ذة
وال��م��ع��ل��م��ي��ن وال��م��وظ��ف��ي��ن ف���ي اإلدارات
والوزارات العامة والمتعاقدين والمياومين
واألجراء والعاملين بالفاتورة والمتقاعدين
إلى «المشاركة الكثيفة والزحف إلى مكان
االع��ت��ص��ام بالتزامن م��ع انعقاد الجلسة
التشريعية العامة ،عند الساعة العاشرة
قبل الظهر ،أم��ام وزارة التربية والتعليم
العالي في األونيسكو تحت شعار «وحدة
نقابية أهلية تربوية».
وق���د تجمع ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س م��ئ��ات من
المطالبين بسلسلة الرتب والرواتب بمشاركة
وفد من «الملتقى الدولي للتنمية» المنعقد
في بيروت حاملين الفتات ترفض دعوة وزير
التربية الياس بو صعب «أساتذة ومعلمين
ومتعاقدين إلى تسجيل أسمائهم كمراقبين
لالمتحانات الرسمية وك��س��ر ق��رار هيئة
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التنسيق النقابية واالمتحانات الرسمية من
دون لجان ومصححين ومراقبين أصيلين».

غريب

وفي هذا السياق ،أكد رئيس رابطة أساتذة
التعليم الثانوي حنا غريب وح��دة هيئة
التنسيق النقابية ،واصفاًَ« :ه��ذه الوحدة
كالصخرة التي ال تتفتت» ،وقال« :ال تسليم
وال تسلم للزمالء الذين يبلغونهم ،كلنا سويا ً
مع المقاطعة حتى إقرار كامل الحقوق نسبة
واح��دة للزيادة بكل لبنان ولكل موظفي
القطاع العام بالمالك والتعاقد دفاعا ً عن
الوظيفة العامة وضد التعاقد الوظيفي من
أجل دولة الرعاية االجتماعية» .وقال« :غدا ً
يوم التضامن التربوي واإلداري والنقابي
يوم لألهل والتالمذة من أجل إقرار السلسلة
والحفاظ على الشهادة الرسمية» ،داعيا ً
ب��اس��م الهيئة ال��ط�لاب ول��ج��ان األه���ل إلى
«الزحف اليوم أمام وزارة التربية لالعتصام
وال��ت��ض��ام��ن م��ن أج���ل إق����رار ال��ح��ق��وق في
السلسلة وإجراء االمتحانات الرسمية».

محفوض

وعند الرابعة من بعد ظهر أم��س ،عقد
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة
محفوض ،مؤتمرا ً صحافيا ً قال فيه« :هذا
المؤتمر هو للرد على ما قيل إنّ بعض معلمي
القطاع الخاص سيشارك في «الخطة غير
المسبوقة» إلج��راء االمتحانات الرسمية،
ض � ّد موقف هيئة التنسيق ،وم��ا ت��ردّد أنّ
بعض المؤسسات الخاصة عرض المساعدة
لذلك ،وهو لبيان موقف النقابة من الشهادة
المتوسطة ومن البعض الذي ينادي بإعطاء
اإلف����ادات ب��دل ال��ش��ه��ادة وي��ح��دد معايير
اإلفادة» .وأضاف« :إنّ االمتحانات الرسمية،
متوسطة وثانوية ،ليست عمالً تقنيا ً بحتاً،
بل هي عمل تربوي بامتياز ،له مقومات
ع���دة» .ورأى« :أنّ م��ن يجرؤ على إج��راء
االمتحانات من دون المعلمين المعنيين
يكون آخر همه المستوى التعليمي والحفاظ
على الشهادة اللبنانية ومستواها» .وح ّمل
«الطبقة الحاكمة مسؤولية أخذ البلد إلى
الفراغ وتعطيل جميع المؤسسات ومسؤولية
ضياع العام ال��دراس��ي وضياع السلسلة

التي يستفيد منها أكثر من مليون لبناني».
واختتم« :للذين يتباكون على الطالب نقول
لهم لستم أحرص منا على التربية والشهادة
اللبنانية ،وي��ا ليتكم تتذكرون أنّ مليون
لبناني ينتظرون السلسلة إلى جانب 100
ألف طالب ينتظرون الشهادة».

متعاقدو المهني والتقني

في هذا الوقت أكد األساتذة المتعاقدون
في التعليم المهني والتقني أنهم سيشاركون
في مراقبة االمتحانات الرسمية ،مشدّدين
على أنّ قرارهم هذا ليس موجها ً ضد هيئة
التنسيق النقابية ،الفتين إلى أنّ العنوان
األساسي واألهم هو مصلحة الطالب ،ورفع
مستوى الشأن التربوي في لبنان.
وفي بيان تاله المتحدث باسمهم عادل
ح��اط��وم ،أوض���ح األس��ات��ذة المتعاقدون
رف��ض��ه��م ال��دخ��ول ف��ي س��ج��ال م��ع أح���د»،
مشيرين إلى «أنّ هذا النشاط ليس موجها ً
ضد أحد وإنما يبقى تحت عنوان مصلحة
الطالب».
وفيما جدّد األساتذة مطالبتهم بتثبيتهم
في مديرية التعليم المهني والتقني ،دعوا
المعنيين إلى «إقرار سلسلة الرتب والرواتب
غدا (اليوم) من كل الكتل النيابية ،ولكن مع
إلغاء بند عدم التوظيف للسنوات المقبلة،
وشرط حيازة الماجيستير لدخول المالك»،
ال سيما وأنهم سيكونون المتض ّررين في هذه
الحال.
وإذ وجهوا نداء الى األساتذة المتعاقدين
الذين لم تتمكن اللجنة من التواصل معهم
ليسجلوا أس��م��اءه��م للمشاركة ف��ي هذه
االم��ت��ح��ان��ات ،أك���دوا أنّ المطلب األس��اس
يبقى التثبيت ،وم��ن حقنا ان يكون لدينا
استقرار ،ويجوز لهذا الكادر التعليمي الذي
يحمل وزر التعليم في لبنان ووضع األسئلة
لالمتحانات والمراقبة أن يستق ّر.
وردا على س���ؤال ،أوض���ح ح��اط��وم انّ
ال��ش��ه��ادة الرسمية ف��ي ال��دول��ة ه��ي ج��واز
المرور للطالب الذي يريد إكمال دراسته في
الخارج ،رافضا ً أخذ الطالب رهينة.
ام��ا بالنسبة ال��ى تصحيح االمتحانات
الرسمية ،ف��ق��ال« :ننتظر م��ا يستج ّد في
المستقبل لنبني على الشيء مقتضاه».

خالل االعتصام أمام وزارة التربية

وردا عن سؤال آخر قال« :عندما اجتمعنا
إلى وزير التربية الياس بو صعب والمدير
العام للتربية الدكتور فادي يرق كان الجواب
واضحا ً وهو سواء صححتم االمتحانات أم
تصححوها فإنّ مطالبكم محقة».
لم
ّ
في المقابل عقدت اللجنة العليا للمد ّرسين
المتعاقدين في مرحلة التعليم األساسي
الرسمي اجتماعا ً استثنائيا ً لها لمناقشة
دعوة وزارة التربية لمشاركة المتعاقدين
ف��ي عملية إج���راء اإلم��ت��ح��ان��ات الرسمية
للطالب الذين أنهوا المرحلتين األساسية
والثانوية.
وأعلنت اللجنة في بيان إث��ر االجتماع
عن رفضها «رفضا ً تاما ً الدعوة الملتبسة
ل��وزارة التربية لمشاركة المتعاقدين في
إج��راء اإلمتحانات الرسمية» ،ورأت« :أنّ
ه��ذه ال��دع��وة ج���اءت ف��ي توقيت مشبوه
وخارج السياق االعتيادي الذي دأبت عليه
اإلدارة في تعاطيها مع المتعاقدين والمتمثل
في رفضها المتك ّرر لمشاركتهم في إجراء
االم��ت��ح��ان��ات الرسمية طيلة س��ن��وات من
المطالبة والمتابعة ،وهو ما تعتبره اللجنة
إقحاما ً للمتعاقدين في صراعات ال عالقة لهم
بها واستغالال ً لظروفهم وته ّربا ً من تح ّمل
المسؤولية التي تقع على عاتق من تجاهلوا
حقوقنا وح��ق��وق األس���ات���ذة والموظفين
والمتعاقدين في القطاع العام والمؤسسات
العامة ولسنوات طويلة».

التفتيش التربوي

من جهتها دعت المفتشة العامة التربوية
ف��ات��ن جمعة «أف����راد الهيئتين اإلداري����ة
والتعليمية ف��ي ال���م���دارس وال��ث��ان��وي��ات
الرسمية ،إل��ى القيام بواجبهم الوطني
والوظيفي المتعلق باالمتحانات الرسمية،
تحت طائلة المالحقة القانونية للمتخلفين
عن القيام بهذا الواجب».
ودان���ت هيئة التنسيق ف��ي بيان صدر
عنها وقالت فيه« :فوجئنا بدعوة المفتشة
العامة التربوية ،الهيئة اإلدارية والتعليمية
ف��ي ال��م��دارس والثانويات الرسمية ،إلى
القيام بواجبهم الوطني والوظيفي المتعلق
باالمتحانات الرسمية تحت طائلة المالحقة
القانونية».

( ت ّموز)

وفي هذا السياق ،دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب
الله الشيخ محمد يزبك إلى «العمل إلنجاز كل الملفات
بدءا ً من سلسلة الرواتب والرتب إلى الحفاظ على حقوق
الطالب وسنتهم الدراسية من خالل فتح أبواب االمتحانات
الرسمية وعدم تضييع هذه الحقوق».
وخ�ل�ال اح��ت��ف��ال تأبيني ف��ي ال��ه��رم��ل ،ط��ال��ب يزبك
«اللبنانيين جميعا ً والسياسيين بأن يتحملوا مسؤولياتهم
بحفظ الدولة ومؤسساتها وانتخاب رئيس للجمهورية
يكون جامعا ً وحافظا ً للدماء وحاميا ً للوطن واالستقالل
والسياسة».
وتطرق إلى زيارة وزير الخارجية األميركي جون كيري
إلى بيروت عشيّة إعالن نتائج االنتخابات الرئاسية في
سوريّة ،فاعتبر« :أنّ لهذه النتائج تداعيات جاء األميركي
ليتداركها» .وق��ال »:إنّ اإلن��ج��ازات التي حققها محور
المقاومة في مواجهة المشروع األميركي التكفيري في
سورية حرك األميركي في المنطقة».
واختتم أنّ التاريخ تجاوز فريق الرابع عشر من آذار
بعدما فشلوا في تحقيق الهدف األميركي ،فكانت مطالبة
كيري حزب الله للمشاركة في الح ّل في سورية الذي لن
يكون إال سياسياً.

الحاج حسن

ودعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى «اإلسراع
ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د للجمهورية وإن��ه��اء فترة
الشغور من خالل التوافق عبر الحوار والنقاش وتحمل
المسؤولية» ،مشيرا ً إلى «أنّ هذا األمر ال يمكن أن يتحقق
من خالل التحدي واالستمرار فيه».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة نحلة ،قال الحاج حسن:
«إنّ ه��ذا الشغور ب��دأ ينعكس على الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،ويعتقد البعض أنّ تعطيل
المؤسسات قد يفيد في اإلسراع في انتخاب الرئيس لكنه
على العكس هو يزيد األضرار والخسائر ،ال سيما عندما
يتعطل المجلس النيابي وإقرار المشاريع ال سيما سلسلة

قماطي متحدثا ً في الغازية
الرتب والرواتب التي تهدّد العام الدراسي في المدارس
والجامعات».

فياض

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض «أننا
مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت ومن دون
تلكؤ وذلك على قاعدة العودة إلى معيار الحقوق الكاملة
للمعلمين واإلداري��ي��ن والعسكريين» ،مشيرا ً إلى «أننا
كنا قد قاربنا على االنتهاء من موضوع السلسلة قبل أن
ينقلب عليه البعض ليدخل في نفق التسييس والمزايدات
مما يضع المسؤولية فيما آل��ت إليه األم��ور على عاتق
هذه القوى التي أوصلت الموضوع إلى ما وصل إليه»،
مضيفاً« :أنه ال يجوز المغامرة بمصير الطالب ورميهم
في المجهول واالستمرار في حال عدم إقرار السلسلة التي
تعطل االمتحانات».

قماطي

واعتبر عضو المجلس السياسي لحزب الله محمود
قماطي «أن ال قيامة للبنان من دون مشروع المقاومة ومن
دون معادلة الشعب والجيش والمقاومة».
وخالل احتفال تأبيني في بلدة الغازية ،قال قماطي:
«فلنتفاهم ولنتوافق ،ألنّ هذا هو الحل وليس هناك أي حل
آخر ،وال تنتظروا الرهانات على الخارج فلن تحقق لكم
شيئاً».

�أر�سالن :معالجة ال�سل�سلة يجب
�أن تترافق مع �إ�صالح �ضريبي
أك��د رئيس ال��ح��زب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرس�لان «أنّ
معالجة م��وض��وع سلسلة الرتب
والرواتب على قاعدة الحق والعدل
يجب أن يترافق مع فتح ملف إصالح
النظام الضريبي».
وخ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي عقده
في دارت��ه في خلدة ،اعتبر أرسالن
«أنّ الشعب السوري حقق ثورته

االنتفاضية بالحضور إل��ى مراكز
االق���ت���راع غ��ي��ر آب���ه ب��األخ��ط��ار»،
م��ؤك��داً« :أنّ إخواننا ف��ي الجوالن
المحتل ج��ددوا ثقتهم وأعلنوا عبر
االقتراع عن تمسكهم بوحدة وطنهم
السوري» ،مشيرا ً إلى «أنّ النسبة
التي نالها الرئيس بشار األسد في
جبل العرب فاقت كل التوقعات».
وق����ال« :ال��م��ج��ت��م��ع ال���س���وري أك��د

ت��م��س��ك��ه ب��ال��ح��ي��اة ف��ل��م ي��ك��ت��رث
بالتهديدات الخارجية» ،معتبراً:
«أنّ أول درس من دروس االنتخابات
السورية يقول إنّ ال عودة إلى زمن
االستعمار» .وأضاف« :من المعيب
أن يشارك األشقاء السوريون في
انتخاب رئيس سورية على أرض
لبنان وال ي��ش��ارك اللبنانيون في
انتخاب رئيس لهم على أرضهم».

أرسالن متحدثا ً خالل مؤتمره الصحافي

الم�شنوق في العيد  153للأمن الداخلي:
كنتم وما زلتم �صمام الأمن والأمان
أحيت قوى األمن الداخلي عيدها
الـ 153في احتفال أقيم قبل ظهر
أمس ،في ثكنة اللواء وسام الحسن
 ضبيه ،برعاية وحضور وزيرالداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
والمدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص.

بصبوص

والقى بصبوص كلمة أكد فيها
«أنّ األمن مرتكز لالسقرار ورديف
األمان واالطمئنان ،وشرط أساسي
لالزدهار .فهو أمانة في أعناقنا ألننا
مسؤولون عن حفظ األمن والنظام
وح��م��اي��ة ال��م��ؤس��س��ات وال��ح��ف��اظ
على سالمة المواطنين وأرزاقهم،
وص����ون ح��ق��وق��ه��م وك��رام��ت��ه��م».
وأض��اف« :م��ن هنا ف��إنّ تصميمنا
على تنفيذ مهماتنا بكل حزم وقوة
لم ينسينا أننا مؤسسة واجبها
تأمين خدمة المواطنين وتسهيل
حياتهم وصوال ً إلى مجتمع مستقر
تكون فيه حقوق اإلنسان وحريته
مصانة وتنخفض فيه معدالت
الجريمة .وهذا ما دفعنا إلى وضع
خطة إستراتجية ذات رؤية واضحة
لنكون على ق��در آم��ال المواطنين
ونحظى بكامل ثقتهم ،فحققنا في
هذا المجال إنجازات كثيرة ،أرست

خالل االحتفال بعيد قوى األمن الداخلي

(داالتي ونهرا)

قواعد مؤسساتية بمعايير أخالقية
ومهنية تحترم فيها التشريعات
الوطنية والمواثيق واالت��ف��اق��ات
الدولية ،وتتالقى بواسطتها قوى
األم���ن م��ع المجتمع ب��ك��ل فئاته
وأطيافه».

كيانه وتحوالته .معه نشأتم ومعه
تطورتم منذ مئة وثالثة وخمسين
عاماً ،حين ق��ررت ال��دول العظمى
منح لبنان م��ا يشبه االستقالل
ضمن ال��دول��ة العثمانية ،وكانت
ال��ب��داي��ة .ب��داي��ة ال��ك��ي��ان وال��وط��ن
وبداية رحلة البذل والعطاء التي لم
تتوقف حتى يومنا هذا .منذ البداية
كنتم سياج المواطن وأمنه وسالمة
بيئته ومحيطه لتصلوا إلى ما أنتم
اليوم عليه .كنتم وما زلتم صمام
األمن واألمان لكل اللبنانيين».

المشنوق

ثم ألقى المشنوق كلمة قال فيها:
«حين يمر الباحث على تاريخ قوى
األمن الداخلي يفاجأ بأنّ تاريخكم
ه��و ت��اري��خ ال��ب��ل��د ن��ف��س��ه .ت��اري��خ

