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هيئة التن�سيق ملتزمة قرار مقاطعة الت�صحيح
وبو�صعب ي�ؤكد� :س�أكون �صوت المعلمين
ما زال الوضع على ما هو عليه
بالنسبة إلى موضوع سلسلة الرتب
والرواتب من دون أن يلوح في األفق
حتى اآلن أي مؤشر بقرب إقرارها،
وال صوت يعلو حتى اآلن فوق صوت
السجاالت.
ه���ي���ئ���ة ال���ت���ن���س���ي���ق ال���ت���زم���ت
م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا وأث��ب��ت��ت أن��ه��ا فعالً
حريصة على مصلحة الطالب وعلى
مستوى الشهادة الوطنية ،أما وزير
التربية فهو يسعى جاهدا ً إلى إخراج
ه��ذا الملف الحقوقي المعيشي من
دائرة السجاالت السياسية ،وهو ما
يؤكده دائما ً ال سيما بعد االتفاق الذي
جرى أخيرمؤخرا مع هيئة التنسيق
النقابية ،وال��ذي أف��رج ـ وإن جرئيا ً
حتى اآلن ـ عن مستقبل آالف الطالب.
أم��ا ال��دول��ة فهي على م��وع��د مع
ام��ت��ح��ان أص��ع��ب ي���وم الخميس،
امتحان إق��رار السلسلة .إذ وضعت
هيئة التنسيق الكرة في ملعب نواب
ال��وط��ن ،محملة إي��اه��م مسؤولية
مستقبل ال��ط�لاب ،ووض��ع��ت إق��رار
السلسلة وتصحيح األج��ور شرطا ً
لتصحيح االمتحانات.
وفي هذا السياق ،عقد وزير التربية
والتعليم العالي الياس بوصعب
اجتماعا ً مطوال ً مع هيئة التنسيق
النقابية بكل أرك��ان��ه��ا :حنا غريب
ونعمة محفوض ومحمود أيوب وإيلي
خليفة ومحمود حيدر واألع��ض��اء.
ووضعهم في أجواء االتصاالت التي
أجراها مع رؤساء الكتل النيابية ومع
الرؤساء مؤكدا ً أنّ «هذا االجتماع هو
للتنسيق والتقييم».
وقال بوصعب بعد االجتماع« :بعد
التوافق مع هيئة التنسيق أجريت
االم��ت��ح��ان��ات وب��دأن��ا ال��ي��وم تقييم
المرحلة قبل جلسة إق��رار السلسلة
الخميس ،وأردت اليوم تأكيد حقوق
األس��ات��ذة ومطالبهم ،ال سيما أنّ
المطالب محقة .وسأبقى أطالب بها
وسوف أكون صوت المعلمين».
وك ّرر وزير التربية أنّ «تصحيح
االمتحانات وإصدار النتائج موضوع
مختلف ،إذ أننا ال يمكن أن نصحح
من دون موافقة هيئة التنسيق ولن
نحاول االلتفاف على هيئة التنسيق
ال سيما أن لدينا مليونا ً وخمسين
ألف مسابقة في التعليم العام ونحو
أربعمئة أل��ف مسابقة في التعليم
ال��م��ه��ن��ي ،وك���ل مسابقة ت��م��ر على
مصححين اثنين ثم على المدقق ما
يجعل التصحيح مستحيالً من دون
األساتذة ،وأنا معهم في قرارهم إن
أرادوا التصحيح أو رفضوه .ألنني
أردت منذ البداية التوفيق بين الطالب
واألساتذة».
وك��ش��ف ب��وص��ع��ب أن���ه اجتمع
بالرئيس تمام س�لام وتواصل مع
الرئيس ف��ؤاد السنيورة واجتمع
م��ع ال��ع��م��اد ع���ون وات��ص��ل ب��وزي��ر
المالية ،كذلك اجتمع م��ع النائب
بهية ال��ح��ري��ري وال��ن��ائ��ب ابراهيم

تفقد مراكز االمتحانات

بو صعب وأعضاء هيئة التنسيق خالل المؤتمر الصحافي

الدولة �أمام امتحان �إقرار ال�سل�سلة الخمي�س �إذ و�ضعت
هيئة التن�سيق الكرة في ملعب النواب محملة �إياهم
م�س�ؤولية م�ستقبل الطالب لأنّ ت�صحيح االمتحانات
�شرطه �إقرار ال�سل�سلة وت�صحيح الأجور
كنعان ،ونقل إلى الهيئة «األج��واء
اإلي��ج��اب��ي��ة الت��ص��ال��ه ب��ال��رئ��ي��س
السنيورة الذي يعتبر أنّ عدم دفع
السلسلة يعتبر ظالمة وأنّ السنيورة
ملتزم إقرار سلسلة مبالغها محمولة
وإيراداتها مؤمنة وفيها توازن بين
اإلنفاق واإلي��رادات» .وأض��اف« :إنّ
األمر لم يعد متعلقا ً بما إذا كنا نريد
أو ال نريد السلسلة ،بل كيف سيتم
إقرارها ،واليوم (أمس) ت ّم تواصل
بين الرئيس سالم والوزير جبران
ب��اس��ي��ل ح���ول م��واض��ي��ع مجلس
ال��وزراء ونأمل بجلسة فيها جدول
أعمال إلقرار مطالب الجامعة».

هيئة التنسيق

م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أك���د رئ��ي��س
هيئة التنسيق النقابية حنا غريب
«االس���ت���م���رار ف��ي م��ق��اط��ع��ة أس��س
ال��ت��ص��ح��ي��ح وال��ت��ص��ح��ي��ح حتى
إق���رار الحقوق ف��ي سلسلة الرتب
والرواتب» ،وقال« :إنّ الهيئة ما زالت
على موقفها ،ولو لم تكن حريصة
وعندها مصداقية وال��ت��زام وطني،
لما بقيت تتحرك لثالث سنوات وما
زال���ت» ،داع��ي�ا ً الكتل النيابية إلى
«حضور جلسة  19الحالي النيابية
والتصويت على حقوقنا».
ولفت غريب إلى أنّ «السؤال الذي
يناقش في موضوع االتصاالت ،هو
كيف ستكون السلسلة ،والهيئة
قدمت جوابا ً لوزير التربية في كتاب
خطي يتضمن مجموعة من الثوابت
حول كيفية الحفاظ على الحقوق في

محفوض

أمل نقيب المعلمين في المدارس
الخاصة وعضو هيئة التنسيق نعمة
محفوض م��ن ك��ل الكتل «أن يكون
ي��وم الخميس نهاية ه��ذا المسلسل
والتعاطي مع السلسلة كموضوع
استثنائي».

نص الكتاب
ّ

وسلم وفد هيئة التنسيق كتابا ً
إلى الوزير بو صعب ،حول ثوابت
تركيب أرقام جداول السلسلة ،عطفا ً

التحرير والتنمية :لمقاربة اال�ستحقاقات
من زاوية التفاهم والتوافق الوطني
أسفت كتلة التحرير والتنمية النغماس البعض في
تعطيل عمل المؤسسات التي يجب أن تعمل للبت في
الملفات والقضايا التي تتعلق بمصالح الناس بدءا ً من
سلسلة الرتب والرواتب إلى كل األمور الحياتية وتفاصيلها
الكثيرة ،مح ّذرة من االنعكاس السلبي للتعطيل في السلطة
التشريعية ال سيما على الحكومة.

قبيسي

الوفاء للمقاومة :لف�صل االنق�سام ال�سيا�سي
عن م�صالح المواطنين
 وض���ع م��ع��ي��ار علمي وع���ادلوثابت للفوارق بين جميع الفئات
الوظيفية.
 توحيد نسبة الدرجة من أساسال��رات��ب ف��ي ج���داول روات���ب الفئات
الوظيفية كافة ( 5في المئة).
 تعديل قيمة ال��درج��ة ألف��رادالهيئة التعليمية بوتيرة أس��ر ألنّ
سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم
طويلة ،لكثرة عدد درجاتها البالغة
 46درج��ة والتي تزيد عن ضعفي
عدد درجات السالسل العادية الـ22
حيث يدفع ثمن ذلك األستاذ الثانوي
بشكل خاص.
ف��ي م���واد ال��ق��ان��ون :أن يستفيد
المتقاعدون والمتعاقدون واألجراء
والمياومون والعاملون بالساعة،
ب��ذات نسبة ال��زي��ادة التي تصيب
العاملين في الخدمة تطبيقا ً لمبدأ
العدالة والمساواة».

جداول أرقام السلسلة» ،موضحا ً أنّ
«هذا الكتاب يتضمن مجموعة نقاط،
أولها أننا نريد السلسلة التي تضمن
ال��ح��ق��وق ،ال التي تضرب الحقوق
بحجة اإليرادات والتوازنات».
وأش��ار غريب إل��ى أنّ «التضخم
هو  121في المئة ،وبالتالي حقوق
موظفي الدولة المتراكمة منذ عام
 1996وحتى تاريخه هي  121في
المئة ،ونطالب أن يجري احتساب
زي��ادة الـ 121في المئة على رواتب
 ،1996وعلى قاعدة أن تحسم من
الـ 121في المئة مجمل ال��زي��ادات
التي صرفت للموظفين عامي 2008
و.»2012
وش �دّد على رفض أي تمييز بين
ال��ق��ط��اع��ات ودع���ا إل���ى «ف��ت��ح ب��اب
التوظيف لحصول نوع من االستقرار
الوظيفي» ،رافضا ً زي��ادة الضرائب
على الفقراء وخصوصا ً الـ.»TVA

وف��ي ه��ذا السياق ،لفت عضو الكتلة النائب هاني
قبيسي إل��ى «أننا نجهد كل ي��وم إلق��رار سلسلة الرتب
والرواتب لتبقى المدرسة الرسمية بخير ويبقى الطالب
الذي يدرس فيها بخير ،وحركة أمل بذلت جهودا ً من أجل
إتمام استحقاق تربوي أساسي أال وهو إجراء االمتحانات
الرسمية».
وخالل افتتاح منتجع القلعة السياحي في بلدة كفرصير
الجنوبية ،قال قبيسي« :مع األسف من أراد أن ينغمس
وينج ّر في شعارات مشبوهة في العالم العربي تؤثر
بشكل أو بآخر في الساحة اللبنانية في تعطيل مؤسسات
الدولة وتوقف مسيرتها االقتصادية والعسكرية واألمنية
والسياسية» .وأضاف« :نحن نمارس نهجا ً مستقيما ً لكي
نحافظ على المؤسسات من خالل وج��ود الرئيس بري
في رئاسة المجلس النيابي وهو المتابع الساهر الدائم
لقضايا الوطن كلها إن كان على مستوى االستحقاقات
الدائمة وم��ا يبذله من جهد إلنجازها ،أو على صعيد
الحاجات االقتصادية واالجتماعية في ما يتعلق بسلسلة
الرتب والرواتب».

على مذكرة هيئة التنسيق النقابية
ال��م��رف��وع��ة إل���ى رئ��ي��س المجلس
النيابي نبيه ب��ري وإل���ى ال��ن��واب
بتاريخ  8أيار الماضي ،وجاء فيه:
«ن��ط��ال��ب ب��ض��رورة ال��ح��ف��اظ على
الحقوق وثوابت تركيب أرقام جداول
السلسلة ،ككل ال يتجزأ.
إع���ط���اء ن��س��ب��ة زي����ادة واح���دةل��ل��ق��ط��اع��ات ك��اف��ة ب��ح��س��ب نسبة
التضخم  121في المئة كحد أدنى،
ع��ل��ى أس����اس ال���ج���داول ال�����واردة
ف���ي ال��ق��ان��ون��ي��ن 1996/661
و 1998/717وعلى كامل السلسلة،
أس��وة بالقضاة وأس��ات��ذة الجامعة
اللبنانية من دون تقسيط ومن دون
تخفيض ومن دون تجزئة وبمفعول
رج��ع��ي اع��ت��ب��ارا ً م��ن 2012/7/1
وفق االتفاقات مع الحكومة السابقة.
(تحسم نسب الزيادات التي أعطيت
عامي  2008و 2012من الـ 121في
المئة).
 الحفاظ على الفارق بين بدايةراتب األستاذ الثانوي وبداية راتب
األس��ت��اذ الجامعي المعيد البالغة
ت��اري��خ��ي�ا ً  6درج����ات ،حيث يبين
المستند الموجود ربطا ً الهوة التي
أصبحت  54درجة.
ال��ح��ف��اظ على خصوصية كلق��ط��اع وع��ل��ى ح��ق��وق��ه المكتسبة
المكرسة في قوانين تطبيقا للمبدأ
القائل ،ال عمل من دون أجر( :زيادة
في ساعات العمل ،األعمال اإلضافية،
الغرامات ،تعويضات أعمال اللجان،
شروط الدخول إلى الوظيفة).

وقد تابع وزير التربية والتعليم
العالي ال��ي��اس ب��و صعب جوالته
التفقدية أمس على مراكز االمتحانات
الرسمية ،ف���زار المديرية العامة
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��م��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي في
الدكوانة ،حيث ب��دأت االمتحانات
الرسمية المهنية والتقنية في يومها
األول ،وج��ال على معاهد وم��دارس
المجمع في الدكوانة يرافقه المدير
العام للتعليم المهني والتقني رئيس
ال��ل��ج��ان الفاحصة المهنية أحمد
دي��اب ومدير االمتحانات ابراهيم
الفرو ورؤساء المصالح والمستشار
اإلعالمي البير شمعون .وعبر عن
«إع��ج��اب��ه بالتقنية المعتمدة في
امتحانات التعليم المهني لجهة
تأمين الئحة بأسماء المرشحين
داخ�����ل ك���ل ق���اع���ة ت��ح��م��ل ص���ورة
ملونة جديدة لكل منهم قرب اسمه
وه��ي مقسمة بحسب ترتيب مكان
المرشح داخل القاعة ،وهي الصورة
الفوتوغرافية نفسها ال��م��وج��ودة
على بطاقة الترشيح وعلى إخراج
القيد الجديد» ،وأك��د بو صعب أنّ
«ه���ذا التدبير ه��و ابتكار التعليم
المهني وسوف يطلب تعميمه على
امتحانات التعليم العام» ،معتبرا ً
«هذه الوسيلة فاعلة لجهة عدم تمكن
أي شخص من تقديم االمتحانات عن
مرشح آخر».
وف��ي نهاية ال��ج��ول��ة ت��ح��دث بو
صعب إل��ى اإلعالميين فقال« :إنه
اليوم األول من االمتحانات الرسمية
لطالب التعليم المهني والتقني ،وقد
قمنا بجولة على مجمع الدكوانة
حيث تجرى االمتحانات طبيعية
في أج��واء هادئة وجدية ،ويشارك
فيها بكل أنواعها  37أل��ف مرشح،
وهذا العدد من المرشحين هو ظاهرة
الفتة إذ يقارب عدد مرشحي شهادات
التعليم الثانوي الذي يناهز األربعين
ألفاً».

الم�شنوق من الرابية:
جعجع ال يزال مر�شحنا

هاشم

وأك���د ال��ن��ائ��ب ق��اس��م ه��اش��م «ض����رورة تفعيل عمل
المؤسسات للبت في الملفات والقضايا التي تتعلق
بمصالح الناس ب��دءا ً من سلسلة الرتب والرواتب إلى
كل األمور الحياتية وتفاصيلها الكثيرة ،وهذا ما يجب
االلتزام به من كل القوى والكتل النيابية بدل االستمرار
في سياسة التعطيل وش ّل عمل المجلس النيابي ،بما
سينعكس سلبا ً حتى على الحكومة ،كما يبدو وحتى
اللحظة ،مع ابتداع الذرائع والتي هي أبعد ما يكون
عن األص��ول الدستورية الواضحة في مقاربتها لعمل
الحكومة في ظ ّل الشغور».
وق��ال هاشم في تصريح أم��س« :ف��ي ظ� ّل التطورات
المتسارعة في المنطقة والتي تشير إلى حجم األخطار
التي تواجه منطقتنا العربية ،ال يمكن أن يكون لبنان
في منأى عن تداعيات وآث��ار مجريات ال��ح��وادث ،فهو
يتأثر سلبا ً وإي��ج��اب�ا ً بما يجري حوله م��ا يستدعي
تحصن الواقع
االنتباه والحذر واتخاذ كل الخطوات التي
ّ
الوطني».
وأض���اف« :إن��ه��ا مسؤولية وطنية تتطلب مقاربة
االستحقاقات من زاوي��ة التفاهم والتوافق الوطني،
خصوصا ً رئاسة الجمهورية ألنّ الظروف االستثنائية
التي يم ّر بها لبنان والمنطقة العربية تتطلب مزيدا ً
من التواصل والتالقي لتوسيع مساحة التفاهم حول
الشخصية ال��ق��ادرة على أن ت��ك��ون جامعة بين كل
المكونات ،ألننا أحوج إلى ما يجمع ويوحد ويلم شمل
اللبنانيين في هذه الظروف المعقدة».
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ج�دّدت كتلة الوفاء للمقاومة دعوتها النتخاب رئيس
للجمهورية يدافع عن كل لبنان واللبنانيين ،مؤكدة أنها ال
تسعى للحصول على السلطة.
وش �دّدت الكتلة على أنّ سلسلة الرتب والرواتب هي
حق لفئة كبيرة من اللبنانيين ،داعية إلى فصل االنقسام
السياسي عن مصالح المواطنين.

الموسوي

وف��ي ه��ذا السياق ،أك��د عضو الكتلة النائب حسين
الموسوي «أننا في ما يتعلق برئاسة الجمهورية ال
نستهدف الحصول على سلطة أو سلطان بل إننا نريد
رئيسا ً للجمهورية ال يقف في طريقنا عندما ندافع عن كل
لبنان واللبنانيين».
وخالل احتفال أقامه حزب الله بالتعاون مع بلدية الخيام
الجنوبية لمناسبة والدة اإلمام المهدي ،أكد الموسوي «أنّ
الفريق اآلخر هو من يقاطع مجلس النواب ،وفي حين أنهم
يقولون إننا نحن من نقاطعه ،فإننا نقول لهم تعالوا لدراسة
سلسلة الرتب والرواتب ليحصل األساتذة والعسكريون
والموظفون على رواتب تكفيهم في معيشتهم» .ورأى «أنّ
الطريق لتأمين موازنة السلسلة هي من خالل وقف الهدر
والسرقات للمال العام» ،داعيا ً إلى «إنشاء لجنة برلمانية
تتصدى لهذا الموضوع ورفع الحصانة عن الجميع أمام
القضاء».

فضل الله

ورأى النائب حسن فضل الله أنّ «المواقف المتعلقة
باالستحقاق الرئاسي أصبحت واضحة ولكن القوى تحتاج
إلى حسم قرارها».

وفي كلمة ألقاها خالل احتفال في ذك��رى والدة اإلمام
المهدي في بلدة رامية الجنوبية ،قال فضل الله« :إنّ قرارنا
بات معروفا ً وواضحا ً وجليا ً للجميع ،وهناك من لديه حيثية
حقيقية في بيئته على المستوى الوطني ويستحق أن يكون
في موقع الرئاسة إذا قر ّر الفريق اآلخر أن يقبل بهذه المعادلة،
رئيس جديد للجمهورية،
وعندها نذهب سويا ً إلى انتخاب
ٍ
ومن دون ذلك هناك حوارات ونقاشات تجرى ال بد أن تفضي
إلى النتيجة التي نحن بدورنا ننتظرها» .وأضاف« :ال بد من
حسم هذه النتيجة بموقف واضح وصريح للفريق اآلخر أو
لمكون أساسي من هذا الفريق في أي تجاه يريد أن يسير،
وهذا يؤدي إلى ملء الشغور في موقع الرئاسة األولى ألنّ
الحوار وتقطيع الوقت واالنتظار لم يوصلنا إلى نتيجة».
وأشار فضل الله إلى أنّ التعطيل «بات يجر معه تعطيل
مصالح كبيرة على المواطنين ومن بينها ما صار يعرف
بسلسلة الرتب وال��روات��ب التي هي حق لفئة كبيرة من
اللبنانيين المتمثلة بالعاملين في القطاع العام الذين هم
ليسوا فقط األس��ات��ذة ،بل إنّ الموضوع يتعلق بالسلك
العسكري واألمني وموظفي القطاع العام ،وقد توصلنا في
المجلس النيابي إلى معادالت رقمية ومقبولة ال تؤثر في
خزينة الدولة ،ولكن يبدو أنّ هناك فريقا ً مصرا ً على عدم
إعطاء هذه الحقوق ألصحابها ألنّ لديه منهجية وعقلية
حول دور الدولة وسياستها».
ودع��ا فضل الله إل��ى «فصل االنقسام السياسي عن
المقطع المتعلق بالمصالح الكبرى للمواطنين والذهاب
إلى المجلس النيابي إلقرار هذه السلسلة ولننته من هذا
الموضوع» ،مشيرا ً إلى «أنّ هناك من يحاول أن يجعل من
هذه السلسلة قيودا ً وأغ�لاال ً تشل وتقيد فيها كل الوضع
العام للبلد لحسابات سياسية ضيقة».

م�ؤتمر دعم الجي�ش يبد�أ �أعماله اليوم في روما
وص��ل نائب رئيس الحكومة وزير
ال��دف��اع سمير مقبل إل���ى روم���ا بعد
ظهر أمس ممثالً الرئيس تمام سالم،
على رأس وف��د ضم وزي��ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل والجنرال
م���ارون حتي وال��م��ق��دم أش��رف كباره
والسفير شربل وهبة ،للمشاركة في
االجتماع الرسمي لمجموعة الدعم
الدولية لدعم الجيش اللبناني الذي يبدأ
أعماله عند العاشرة من صباح اليوم في
مق ّر وزارة الخارجية اإليطالية .ويشارك
فيه وزيرة الخارجية اإليطالية فديريكا
موغيريني ووزي����رة ال��دف��اع روب��رت��ا
بينوتي وممثل األم��م المتحدة الممثل
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في
لبنان ديريرك بالمبلي وممثل االتحاد
األوروب��ي هيوغ مينغاريلي وجامعة
الدول العربية ووزراء دفاع أو خارجية
نحو  43دولة وجهت لها الدعوة.
ويهدف المؤتمر إل��ى دع��م الجيش

اللبناني في مهماته في حماية استقرار
لبنان وتثبيت األمن وضبط الحدود.
ورأى الوزير مقبل في حديث إلى
اإلعالميين« :إنّ أهمية هذا المؤتمر تكمن
في دعم الجيش اللبناني» ،معتبرا ً أنه
«في ظل الظروف اإلقليمية الراهنة وفي
ظل الوضع المتأزم في المحيط ،أكان
في العراق أم غيره ،كلما كان الجيش
اللبناني قويا ً كلما ظ ّل لبنان بمنأى
عن المشاكل» ،موضحا ً «أنّ من مهمات
الجيش حماية الحدود كي يتمكن من
ضبطها ،ويلزمه بعض المعدات لذلك».
وت��ط��رق ال��وزي��ر مقبل إل��ى مسألة
تسليح الجيش اللبناني م��ن الهبة
السعودية ،وق���ال« :رأي��ن��ا م��ا يلزمه
الجيش وانتهينا من وضع الئحة بجميع
المعدات التي يحتاجها ،وإصرارنا على
نقطة في االتفاق هي ج ّد مهمة أي أن
يسلمنا الفرنسيون كل مدّة قسما ً من
ه��ذه المعدات فيما تدفع السعودية

مباشرة للدولة الفرنسية من دون وجود
وسيط أو عميل».
وعن نوعية السالح ق��ال« :نحن ال
نفكر بسالح لنهاجم فيه ،كل السالح
ال��ذي نطلبه للدفاع عن بلدنا لتأمين
لبنان بحرا ً وب��را ً وج��وا ً لكي ال تجري
أي اعتداءات عليه نحن نريد أن نؤمن
األمن الداخلي ونريد المعدات الالزمة
ل��ذل��ك» .وأض�����اف« :ن��ري��د أن ندعم
الجيش للدفاع ع��ن البلد وللحفاظ
على الحدود اللبنانية وليكون األمن
مستتبا ً ولمحاربة األرهاب» .ولفت إلى
أنه «ليس بمقدور أحد أن يدافع جديا ً
عن لبنان وأن يحفظ األمن فيه سوى
الجيش اللبناني» ،موضحا ً «أنّ هناك
قرارا ً سياسيا ً اتخذ في مجلس الوزراء
بتمويل ودعم الجيش اللبناني بمبلغ
قدره مليار و 600مليون دوالر وهذا ما
شجع الهبة السعودية وشجع كل هذه
المؤتمرات الداعمة».

با�سيل :الفراغ حالة ا�ستثنائية
يجب �أن تكون ق�صيرة جد ًا
اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أنّ
الفراغ حالة استثنائية عابرة ويجب أن تكون قصيرة جداً».
وخ�لال احتفال وض��ع حجر األس��اس لمهنية البترون
برعايته ورعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب ،ق��ال باسيل« :يجب أن نمأل الفراغ برئيس قوي
وميثاقي ،لقد مللنا من رؤساء ال يمثلوننا خير تمثيل .خضعنا
للتجربة وعلينا أن نميّز بين الفراغ ورئيس ال يمثل طموحاتنا،
لب النقاش الذي يحصل اليوم في مجلس الوزراء.
وهذا هو ّ
أقول لكم وبصراحة وألول مرة ما من نقاش على صالحيات
المس بها ،ال أحد يفكر في هذا
رئيس الحكومة أو محاولة
ّ
الموضوع وال مصلحة البلد تطرح هذا الموضوع».
وحول السجال بشأن صالحيات الحكومة في ظ ّل الشغور
رأى باسيل أنّ «الموضوع ليس موضوع صالحيات رئيس
الحكومة بل صالحيات رئيس الجمهورية» ،سائالً« :هل
سنؤسس من خالل ممارستنا في الحكومة أعرافا ً جديدة
ّ
تمس بما تب ّقى من صالحيات؟ نحن ال نريد ش ّل الدولة وال
ّ
تعطيل الحكومة وال توقيف أيّ أمر في البلد ،يه ّمنا تسيير
أمور المواطنين في هذه الفترة االستثنائية والتي ال نريد

تمريرها كيفما كان ،ال نريد أن يصل البلد إلى حالة تصريف
األعمال وال أن تكون األمور ماشية كالعادة .وأقول بمسؤولية
إننا مص ّرون على الحفاظ على االستقرار األمني في البلد
وعلى أن نبقى موحدين ض ّد «إسرائيل» من جهة وض ّد
اإلرهاب المعولم من جهة أخرى الذي يطاول سورية ولبنان
والعراق وروسيا والصين ونيويورك وواشنطن ولندن وما
من أحد بمنأى عنه».
وأضاف وزير الخارجية« :لبنان كالعادة ،هو في الواجهة
األمامية يواجه عن الجميع .وقد قلنا لسفراء العالم كافة
أنه في حال سقط لبنان سيسقط العالم كله ،ألنه أنموذج
تعايش بين األديان والحضارات وإذا سقط لبنان لن تكون
هناك زاوي��ة فيه بمنأى عن اإلره��اب وش��ره» .وق��ال« :من
هذا المنطلق نحن مص ّرون على الحوار السياسي والتفاهم
لتج ّنب الخضات السياسية الكبيرة عبر إق��رار قانون
انتخابي جديد يمثل اللبنانيين ،قانون ميثاقي ال يجحف
أحدا ً من اللبنانيين ومن خالل انتخاب رئيس قوي ميثاقي
يمثل اللبنانيين ويستطيع أن يجمعهم لكي يكون هناك
لبنان القوي الذي نريده جميعاً».

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
عون والمشنوق في الرابية

(شربل ّ
نخول)

استقبل رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،الذي أعلن بعد اللقاء «أنّ الموضوع الذي بحثه مع
عون ال عالقة له بأي تسميات للرئاسة ولم يحمل أي رسالة له» ،وقال« :لن
نتخلى عن تحالفنا مع  14آذار ومرشحنا ال يزال الدكتور سمير جعجع».
ونفى المشنوق ما نشر عن أنه طالب رئيس الحكومة تمام سالم بتأليف
حكومة مصغرة ،وقال« :هذا األمر غير صحيح وأنا طالبت بتأليف خلية أزمة
للبحث في األزمات الضرورية ،وهذا األمر ال يزال مطروحا ً والعنصر اإلقليمي له
دور رئيس في مختلف األمور».
وأكد المشنوق« :أنّ الحوار مستمر بيننا ،وقد حقق االستقرار الحكومي
وساهم في الخطة األمنية وحقق كثيرا ً من اإلنجازات التي استطعنا أن نقوم
بها».

«الأحزاب» يدعو دو ًال غربية وعربية
�إلى التوقف عن تمويل الإرهاب

المرابطون :لدعم
الجي�ش في مواجهة
الإرهاب

معلولي :لتجنيب لبنان
حروب الآخرين على �أر�ضه

دعا لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية الدول الغربية والعربية
التي م ّولت ودعمت قوى اإلرهاب الى التوقف عن ذلك ،خصوصا ً أنّ هذه القوى التي
كبرت سرعان ما خرجت عن السيطرة ،وباتت تهدّد هذه الدول نفسها.
وأكد اللقاء في بيان بعد اجتماعه في مق ّر المكتب السياسي لحركة أمل في بئر حسن
أنّ «مثل هذا العمل اإلجرامي الفظيع الذي حصل في مدينة الموصل من دعوة داعش
الى تدمير جميع الكنائس فيها يميط اللثام من جديد عن طبيعة هذا التنظيم اإلرهابي
التكفيري المنافي لقيم الدين االسالمي والقيم اإلنسانية ،ويستهدف في أبعاده
الحقيقية تمزيق المجتمعات العربية ،وإضعاف وحدتها وبناها الوطنية وتحويلها
الى فريسة سهلة ألعداء األمة ،وأطماعهم في الهيمنة على منطقتنا وثرواتنا ،وإيجاد
البيئة الموافقة لتشريع إعالن الدولة اليهودية العنصرية في فلسطين المحتلة،
وتصفية القضية الفلسطينية لمصلحة العدو الصهيوني».
ورأت الهيئة «أنّ مواجهة هذا المشروع التكفيري الخطير تستدعي تكثيف الجهود
والطاقات العربية لتمتين الوحدة الوطنية عبر اعتماد سياسات تحارب الفتنة
والممارسات الطائفية والمذهبية ،وتنقي القوانين والدساتير من البنود التي تثير
النعرات الطائفية أو تعذيتها ،أو التمييز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم الدينية
والعرقية ،وبالتالي من الضروري أن تكون الدولة مبنية على أسس وطنية تشكل
قاعدة لإلجماع الوطني عليها».

رأت الهيئة القيادية ف��ي حركة
الناصريين المستقلين – المرابطون
«أنّ ما يجري على أرض العراق هو
استمرار للغزو األميركي ولمشروعه
القاضي باستخدام عصابة اإلخوان
ومتفرعاتها من مسميات «داع��ش»
و«النصرة» و«القاعدة» لتفتيت األمة».
وأشار البيان إلى «أهمية دعم تثبيت
األمن واالستقرار في العاصمة» ،مشددا ً
على «الدور الوطني للجيش اللبناني
بقيادة العماد جان قهوجي» ،داعيا ً إلى
«الوقوف إلى جانب الجيش واألجهزة
األمنية لضرب بؤر اإلرهاب والمرتزقة،
الذين يقومون بترويع أهلنا بسالحهم
الميليشياوي ،وخلق أوه��ام غيتوات
مرفوضة في مناطق كانت وستبقى
مثاال ً للوطنية وللعيش المشترك».

أعلن النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي أنّ وزيرة
الخارجية األميركية كونداليزا رايس «بشرتنا منذ  10سنوات «بالفوضى
الخالقة» ،واليوم نشهد كيف تتهاوى الدول العربية واحدة تلو األخرى من
العراق إلى سورية فاليمن فليبيا فمصر وغيرها».
وقال معلولي في بيان أمس« :إنّ هذه «الفوضى الخالقة» حصدت وال
تزال مئات آالف من القتلى والمهجرين والدمار الشامل في دول عربية
كانت رائ��دة في االستقرار والنهوض االقتصادي» .وأض��اف« :ولو أعاد
العرب قراءة وثيقة حكماء صهيون عام  ،1889أليقنوا كيف أنّ التخطيط
والعمل الدؤوب يؤديان إلى إنشاء دولة عنصرية من بضعة ماليين في
معاداة مئات الماليين العرب من الخليج إلى المحيط».
ورأى معلولي أنّ «أخطر ما في هذه «الفوضى الخالقة» هو الحروب
المذهبية والطائفية خصوصا ً بين السنة والشيعة ،والتي نشاهدها اليوم،
وعلى رأسها «داعش» و«النصرة» وقبلها القاعدة» .معتبرا ً أنّ لبنان دفع
أغلى األثمان في هذا الصراع خصوصا ً حروب  1975والتي استمرت 15
سنة ،وما زالت تداعياتها إلى يومنا هذا.
وقال« :اللبنانيون مدعوون إلى أن يقفوا مرة واحدة في وجه «الفوضى
الخالقة» ،ويجنبوا لبنان حروب اآلخرين على أرضنا».

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرئيس
الفلسطيني محمود عباس مستنكرا ً عمليات التنكيل
واالعتقال التي تمارسها قوات االحتالل «اإلسرائيلي»
ض ّد الشعب الفلسطيني ،ومنها اعتقال رئيس المجلس
التشريعي الفلسطيني عزيز دوي���ك .وإذ دان هذه
الممارسات «اإلسرائيلية» التي تخالف القواعد الدولية
لحقوق اإلنسان ،أكد بري «أننا سنتوجه إلى مختلف
الجهات البرلمانية من أجل ممارسة الضغوط لتحرير
المعتقلين الفلسطينيين ال��ذي��ن يخوضون معركة
«األمعاء الخاوية».
استقبل رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ،وزير المال التركي
محمد شيمشك وبحث معه في العالقات الثنائية بين
البلدين.
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
أوضاع النازحين السوريين وشؤونا ً إنسانية وإغاثية،
م��ع رئيس لجنة الصليب األح��م��ر ال��دول��ي فابريزيو

قهوجي متحدثا ً أمام ضباط وعناصر لواء الحرس الجمهوري

كاربوني ،في حضور مستشارة لجنة الصليب األحمر
الدولي في لبنان بسمة طباجة.
بحث وزي��ر الثقافة رون��ي عريجي ف��ي مكتبه
في ال��وزارة مع سفيرة الهند في لبنان آنيتا نايار في
األوض��اع والتطورات ،إضافة إلى العالقات الثنائية
والسبل اآليلة لتطوير التعاون بين لبنان والهند ال سيما
في المجال الثقافي.
في إطار جوالته على القطع والوحدات العسكرية،
تفقد قائد الجيش العماد جان قهوجي ل��واء الحرس
الجمهوري في بعبدا ،حيث جال في وحداته ومراكزه،
واطلع على نشاطاته المختلفة.
وك��ان قهوجي ق��د استقبل ف��ي مكتبه ف��ي اليرزة
النائبين خالد زهرمان ونضال طعمة ،وتناول البحث
األوضاع العامة في البالد.
ثم استقبل المدير العام للدفاع المدني العميد
ريمون خطار ،وجرى التشاور في التعاون المشترك
بين المؤسستين.

(مديرية التوجيه)

