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هيئة التن�سيق ّ
تحذر من �إقرار �سل�سلة «مم�سوخة»
وبو�صعب ينذر بم�شكلة كبيرة في حال تعثرها

بهية وكنعان ا�ستر ّدا �أدوارهما وال�سل�سلة
لم ت�ستر ّد الفر�صة وال طبق جاهز ًا للخمي�س
} هتلف دهام

محادثة بين بوصعب وأحد الطالب خالل جولته التفقدية
تجاوز ط�لاب لبنان «ق��ط��وع» االمتحانات
الرسمية ،التي تستمر في أج��واء هادئة في
مختلف المناطق والمحافظات ،لكنّ مصير
النتائج م��ا زال معلقا ً على م��ا ستسفر عنه
جلسة الغد المخصصة لمناقشة سلسلة الرتب
والرواتب.
وفي حين تك ّرر هيئة التنسيق النقابية أنها
لن تتراجع عن قرارها مقاطعة أسس التصحيح
والتصحيح ،ينذر وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب بمشكلة كبيرة في حال تعثر
السلسلة ،ال سيما أنّ الهيئة لن ترضى بإقرار
يشبه « رفع العتب» معتبرة أنّ «إقرار سلسلة
مشوهة وممسوخة سيكون أس���وأ م��ن عدم
إقرارها  ،ومن شأن ذلك استمرار المشكلة وعدم
حلها».
وفي المقابل ،رفضت رابطة موظفي اإلدارة
العامة ما يتم تداوله حول إعطاء ست درجات
ل�لأس��ات��ذة والمعلمين م��ن دون س��واه��م من
الموظفين اإلداري��ي��ن ،مح ّذرة من اعتماد هذا
الخيار.
وب��ال��ع��ودة إل��ى أج���واء االم��ت��ح��ان��ات ،تفقد
ال��وزي��ر بوصعب سير امتحانات الشهادة
الثانوية بفرعيها العلوم العامة وعلوم الحياة
التي انطلقت صباح أم��س ،حيث ق��ام بجولة
في ثانوية رينيه معوض الرسمية وجال على
بعض الصفوف.
وبعد الجولة قال بوصعب« :ب��دأت اليوم
امتحانات الشهادة الرسمية وكما توقعنا فهي
تسير بشكل جيد وإيجابي وال��ع��دد مختلف
تماما ً ع��ن األع���داد السابقة ،فهناك حوالى
 18000تلميذ يتقدمون لالمتحانات في كل
لبنان مقارنة بـ 64000تلميذ في الشهادة
المتوسطة 18000 ،يستكملون امتحاناتهم
والدفعة الثانية من الشهادة تبدأ بعد ذلك أيضا
بـ 18000تلميذ».

 ...وعلى مقاعد الطلبة

وأض��اف« :اليوم نتحدث عن نسب نجاح
متوقعة كما األع���وام السابقة ال ب��ل أفضل،
هناك طالب مرتاحون للوضع ولالمتحانات
الرسمية ،إنما ال بد أن ن��رى من يشتكي ،أما
لجهة عدم التحضير الكافي أوعدم الدرس ،فهذا
أمر طبيعي يحصل كل عام ،نحن نرى أنّ أعداد
الطالب الذين يتقدمون لالمتحانات الرسمية
سنويا ً ال يزيد من عام إلى عام ،وهذا أمر مقلق وال
يفترض أن يشهد تراجعا ً عن السنوات الماضية
لجهة عدد المتقدمين لالمتحانات الرسمية وهذا
يستلزم دراسة من قبل وزارة التربية لمعرفة
األسباب ألنه أمر خطير ،كما يجب إعداد دراسة
لمعرفة نسب النجاح في كل مدرسة ومن كل
قضاء ومحافظة حيث تالحظ الفروقات بين
مدرسة وأخ��رى بالنسبة الستعداد الطالب
لالمتحانات».
وردا على سؤال حول النتائج النهائية ،قال:
«هذا األمر يتعلق بموضوع السلسلة وتحدثنا
عنه كثيرا ،وال أود أن أعيد الكالم فإذا تعثرت
السلسلة هناك مشكلة كبيرة نأمل أال نصل إلى
ذلك».

هيئة التنسيق

من جهتها ،جدّدت هيئة التنسيق النقابية
رفضها محاوالت تجزئة وتقسيط وتخفيض
سلسلة الرتب والرواتب ،مطالبة «الكتل النيابية
كافة بتح ّمل مسؤولياتها والمشاركة في الجلسة
النيابية العامة» غدا إلقرار السلسلة وفق مذكرة
هيئة التنسيق النقابية والورقة التي سلمتها
إلى وزير التربية.
وفي بيان أصدرته ،بعد اجتماعها أمس في
مق ّر رابطة معلمي التعليم األساسي الرسمي،
ح ّملت الهيئة «الكتل النيابية التي تتخلف عن
حضور الجلسة النيابية العامة ،مسؤولية
استمرار اإلض��راب في القطاع العام ومقاطعة

موظفو اإلدارة العامة

وعلى اإليقاع المطلبي نفسه ،دعت رابطة
موظفي اإلدارة العامة إلى «إقرار سلسلة الرتب
والرواتب سريعاً ،واعتماد العدالة والمساواة

انطالق م�ؤتمر دعم الجي�ش في روما

مقبل :الإرهاب والتطرف هما م�صدر القلق ال�شامل
بدأ االجتماع الرسمي لمجموعة
الدعم الدولية لدعم الجيش اللبناني
ق��ب��ل ظ��ه��ر أم���س ف���ي م��ق�� ّر وزارة
الخارجية اإليطالية ،بمشاركة نائب
رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع سمير
مقبل ممثالً رئيس الحكومة تمام
سالم ووزير الخارجية جبران باسيل
ووزيرة الخارجية اإليطالية فديريكا
موغيرني ووزي���رة ال��دف��اع روبرتا
بينوتي ومساعد األمين العام لألمم
المتحدة السفير جيفري فيلتمان
وممثل األمين العام لألمم المتحدة في
لبنان ديريك بالمبلي وممثل االتحاد
األوروب��ي هيوغ مينغاريلي ووزراء
دف��اع وخارجية من نحو  43دولة
مشاركة وضباط.
ووج��ه المؤتمر رسالة دعم قوية
ّ
للجيش من خالل الدعم اللوجستي
والتقني وإنشاء مركز تدريب بالقرب
من «اليونيفيل» في الجنوب.

يتطلب أن نضع أهدافا ً أسمى وبعيدة
المدى على رغم المخاطر».

موغيرني

مقبل

وأعلنت وزيرة الخارجية اإليطالية
فديريكا موغيرني «أنّ هذا المؤتمر
يهدف إلى دعم لبنان لمساعدته في
مواجهة التحديات التي تواجه أمنه
واس��ت��ق��راره» .وأض��اف��ت« :لألسف
هذه التحديات أكثر تناميا ً وتعقيداً،
واألح�����داث ف��ي ال���ع���راق وس��وري��ة
ت��ذك��رن��ا بأهمية وج��ودن��ا ف��ي هذا
المؤتمر والواجبات الضخمة للبلدان
المتاخمة التي تستضيف ماليين
النازحين ،وغالبيتهم من النساء
واألطفال».
وقالت موغيرني« :لبنان يه ّمنا
ج��م��ي��ع �اً ،واس���ت���ق���راره ض���روري
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ،وث��م��ة ح��اج��ة ملحة
ل��م��س��اع��دت��ه ف���ي م��س��أل��ة ت��دف��ق
النازحين ودع��م القوات المسلحة
اللبنانية ،فالجيش اللبناني ركيزة
ويجسد
أساسية الستقرار لبنان،
ّ
يجسد
وحدة لبنان بكل فئاته ،كما
ّ
الوئام بين كل األديان ،ومن مه ّماته
ت��وط��ي��د األم���ن ال��داخ��ل��ي وم��راق��ب��ة
ال��ح��دود والتغلب على اإلره���اب،
في وقت ال ت��زال فيه كل التحديات
حاضرة أمامنا مأسوياً».

بينوتي

ورأت وزي���رة ال��دف��اع اإليطالية
روبرتا بينوتي «أنّ المؤتمر يعكس
إدراك��ن��ا أنّ لبنان يضطلع ب��دور
أس��اس��ي ف��ي ال��س�لام واالس��ت��ق��رار
الدوليين» ،مشيرة إلى «أنّ منطقة
ال��ش��رق األوس���ط تعاني ص��راع��ات
وأزمات تغذيها عناصر ال تنتمي إلى
المنطقة المذكورة ،ولدينا أولويات
ونعرف أجندات حكوماتنا ،وواجبنا

مقبل وباسيل في مؤتمر روما

م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أش����ار مقبل
إل��ى «أنّ الجيش اللبناني يواجه
تحديات أمنية داخلية وخارجية
م��ت��زاي��دة لحماية اس��ت��ق��رار لبنان
والمحافظة عليه ،وه��و في حاجة
�اس��ة إل��ى التسلح وال��ت��دري��ب».
م� ّ
وأض���اف« :إنّ لبنان هو الع��ب مهم
على مستوى االس��ت��ق��رار المحلي
والدولي ،واستقراره يمكن أن يكون
مهدداً ،سواء من الجيران اإلقليميين
أو الالعبين الداخليين الذين تحركهم
منظمات إرهابية».
وق���ال« :يحيط بلبنان نوعان
م��ن ال���ح���دود :ب�� ّري��ة م��ع س��وري��ة
و«إس��رائ��ي��ل» ،وبحريّة مطلة على
البحر األب��ي��ض المتوسط ،وغنية
بالغاز والنفط ،وعلى رغ��م صغر
مساحة لبنان وقلة ع��دد سكانه،
يُعزى تأثيره إقليميا ً ودول��ي�ا ً إلى
التنوع القائم فيه».
وأكد مقبل «أنّ استراتيجية الدفاع
الوطني في لبنان يجب أن تكون
شاملة وتتض ّمن الدفاع االقتصادي
وال��ح��رك��ة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وإق��ام��ة
مجموعات التأثير اإلعالمية ودعم
االنتشار اللبناني والدفاع الداخلي
وال��خ��ارج��ي ،وإنّ االستراتيجية
العسكرية ال��وط��ن��ي��ة س��ت��رك��ز في
الدفاع اإلقليمي والخارجي وستكون
في خدمتهما» .وقال« :لقد اك ُتشف
أخيرا ً اكتشاف حقل من الغاز والنفط
في المنطقة االقتصادية الخالصة
التي ما زالت المنطقة الجنوبية منها
موضوع نزاع ،وتعتبر هذه الموارد
مسألة حيوية للبنان».
وخ��ت��م م��ق��ب��ل« :ي��ب��ق��ى اإلره���اب

(ت ّموز)

أس���س ت��ص��ح��ي��ح وت��ص��ح��ي��ح االم��ت��ح��ان��ات
الرسمية» ،معتبرة أنّ «اق��رار سلسلة مشوهة
وممسوخة سيكون أسوأ من عدم إقرار ها ،ومن
شأن ذلك استمرار المشكلة وعدم حلها».
كما طالبت «جميع الكتل النيابية بإخراج
السلسلة من أي تجاذبات سياسية ال سيما أنّ
أكثر من وزير ونائب صرح أنّ المشكلة تكمن في
السياسة وليس باألرقام».
وج���دّدت الهيئة «رفضها القاطع تحميل
الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أي��ة أعباء
ضريبية سواء كانت تحت مسمى رفع ضريبة
القيمة المضافة أو أي مسمى آخر» ،داعية إلى
«تعديل النظام الضريبي باتجاه تصاعدي
وت��ح��م��ي��ل ال��م��ص��ارف وال��ش��رك��ات المالية
والشركات العقارية األعباء الضريبية التي
تتناسب وأرباحها الحقيقية ،وإلى وقف مزاريب
الهدر والفساد واإلق�لاع عن نظريات االقتصاد
الريعي الذي سبب ويسبب المآسي للبنانيين
ويمنع أية إمكانية للتنمية ولإلنماء المتوازن».
وأع��ل��ن��ت ع��ن ع��دد م��ن ال��ت��ح��رك��ات ،وه��ي:
عقد مؤتمر صحافي ف��ي مقر ال��رواب��ط في
األونيسكوعند الساعة الثالثة من بعد ظهر
اليوم ،ومشاركة الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي
اإلدارة العامة في اعتصامها صباح اليوم أمام
مجلس الخدمة المدنية في ف��ردان ،وتسليم
ال��ن��واب مذكرة تؤكد التمسك بالحقوق عند
الساعة العاشرة من صباح الغد في مبنى
البرلمان ،ومواكبة الجلسة النيابية العامة غدا ً
بدءا ً من الساعة الحادية عشرة والنصف في
اجتماع مفتوح في مقر الروابط في األونيسكو.

(داالتي ونهرا)
وال��ت��ط��رف م��ص��دري ق��ل��ق ش��ام��ل،
واالستراتيجية الوحيدة التي يمكنها
أن ت��ح��ارب ف��ع��ل��ي�ا ً ه���ذه األخ��ط��ار
المنتشرة تتمثل بدعم جيش قوي
ومساعدته».

باسيل

وق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران
باسيل« :إنّ أي تسوية عابرة في
انتخابات رئيس أو تشكيل حكومة أو
انتخاب برلمان لن تو ّلد إال استقرارا
هشا ،لن يلبث أن ي��زول إال ليحتاج
إل���ى ت��س��وي��ة ج���دي���دة» .وأض���اف:
«إنّ القوة ليست الوسيلة الوحيدة
ل��م��ك��اف��ح��ة اإلره������اب ،ب���ل األن��ج��ع
منها ه��و تعزيز عناصر االنفتاح
واالع��ت��دال ف��ي المنطقة ،مسلمين
ومسيحيين ،وتجفيف منابع التمويل
لإلرهابيين».

فيلتمان

واعتبر مساعد األمين العام لألمم
المتحدة جيفري فيلتمان «أنّ إيطاليا
شريك حيوي في تنفيذ القرار ،»1701
الفتا ً إلى «أنّ التحسين النسبي في
الوضع األمني بعد تشكيل الحكومة
يشهد على نجاح القوات المسلحة
اللبنانية ،ولكنّ المخاطر ال تزال تهدد
أمن لبنان».
واعتبر أنّ الجيش «ضامن لوحدة
لبنان ويلعب دورا ً أس��اس��ي �ا ً في
االستقرار ويسعى إلى بسط سلطة
الدولة على كامل التراب اللبناني،
وهو شريك أساسي في ما تقوم به
األمم المتحدة عبر قوات اليونيفيل في
دورها في تحقيق أطول فترة استقرار
وهدوء في لبنان منذ عام .»2006
ودع���ا ال��ق��ادة اللبنانيين «إل��ى
ال��ت��وج��ه ف�����ورا ً الن��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية من دون إبطاء».
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بين كل القطاعات».
ونفذ موظفو االدارة العامة اعتصاما في
العاشرة قبل ظهر أمس ،أمام وزارة االتصاالت
في بئر حسن ،وأصدروا بيانا ً جاء فيه« :تتداول
بعض األوساط أنّ مخرجا ً ألزمة سلسلة الرتب
والرواتب يجري إعداده ويقوم على إعطاء ست
درجات لألساتذة والمعلمين من دون سواهم
من الموظفين اإلداريين ،وإنّ الهيئة اإلدارية
للرابطة تحذر من اعتماد هذا الخيار ،وتؤكد
ض��رورة أن تشمل أي زي��ادة درج��ات كانت أو
نسبة مئوية على الراتب كل القطاعات من دون
استثناء ،وعلى رأسهم الموظفون واألج��راء
والمتعاقدون والعاملون بالساعة في القطاع
العام ،وإنّ األرب��ع درج��ات ونصف المعطاة
لإلداريين وال��واردة في مشروع لجنة النائب
جورج عدوان هي حق مكتسب سبق للقطاعات
األخ��رى إن أستفادت منها وج��اءت في مقابل
خفض ساعات العمل اإلضافي لإلداريين».
ودع��ت الرابطة «ك��ل الموظفين واألج���راء
والمتعاقدين والعاملين على الساعة» ،إلى
المشاركة في االعتصام أم��ام مجلس الخدمة
المدنية« ،دعما ً لدور أجهزة الرقابة وللمطالبة
باإلسراع في إق��رار السلسلة باعتماد العدالة
والمساواة بين كل القطاعات بنسبة  121في
المئة كحد أدنى».
وف��ي ط��راب��ل��س ،نفذ موظفو قصر العدل
اعتصاما ً ف��ي ب��اح��ة القصر احتجاجا ً على
عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب ،وتضمين
المشروع األخير الذي درسته اللجنة النيابية
زي��ادة ال��دوام إلى الخامسة وتقصير العطلة
القضائية.
وتوقف الموظفون عن العمل من التاسعة
صباحا ً حتى الحادية عشرة ظهراً ،على أن
يستمروا على هذه الحال حتى موعد جلسة
بحث السلسلة يوم غد الخميس.

التغيير والإ�صالح :لعدم ترك
المطالب تتفاعل من دون �ضوابط
عقد تكتل التغيير واإلصالح اجتماعه األسبوعي في الرابية برئاسة النائب
العماد ميشال عون وبحث في الملفات المطروحة.
وبعد االجتماع قال أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان« :بحثنا في
الوضع اإلقليمي والتداعيات الحاصلة ،ال سيما في العراق ،وما نشهده من
تمدد للتطرف وصعود «دولة داع��ش» ،وعدنا إلى مواقف قديمة  -جديدة
ص��ادرة عن رئيس التكتل منذ  23شباط  ،2006حيث نبه إل��ى خطورة
ّ
يحضر له من فتنة سنية  -شيعية وارتداداتها في
األوضاع في المنطقة وما
حال حصولها».
وأضاف« :كانت للعماد عون سلسلة مواقف وتنبيهات منذ ذلك الحين،
وجاءت التطورات األخيرة لتثبت الرؤية التي حملتها تلك المواقف ،لذلك
كان ال بد من تجديد تأكيد نهج االنفتاح في الداخل اللبناني ،ومن يسأل عما
فعله العماد عون والتكتل على صعيد حماية لبنان من المخاطر ،نعيده إلى
هذا الشريط الطويل ،ونسأل إذا كانت االستراتيجية التي اعتمدناها منذ
التفاهم مع حزب الله إلى الحكومات المتعاقبة ،وصوال ً إلى االنفتاح على تيار
المستقبل اليوم ال تصب في خانة حماية لبنان فما الذي يحميه؟».
وتابع كنعان« :عرضنا لألوضاع الداخلية ،ونحن أمام أسبوع حافل ،إن
على صعيد سلسلة الرتب والرواتب أو سواها من الملفات ،وندعو الجميع إلى
عدم ترك المطالب الحيوية واألساسية تتفاعل من دون ضوابط ،لذلك قمنا
ونقوم بمسعى نأمل في أن يثمر جلسة ناجحة الخميس المقبل «.
وعن موضوع السلسلة ،قال كنعان« :لم نقل إننا متفائلون على صعيد ملف
السلسلة ،لكننا عبّرنا عن أملنا في التوصل إلى إيجابيات ،ال سيما أنّ هناك
مسعى من قبلنا ،أفضى حتى الساعة إلى إعطاء وزارة المال وحدها مرجعية
حسم األرقام والتباينات بين اإليرادات والكلفة ،وسنستكمل االتصاالت في
الساعات المقبلة للتوصل إلى حلول ،وأما عن الـ  6درجات للمعلمين فهي
رهن التفاهم الذي يمكن أن نصل إليه».

منبر الوحدة :النتخاب
رئي�س من دون انتظار كلمة ال�سر
دعا منبر الوحدة الوطنية إلى «إق��رار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة
المجلس النيابي المقبلة» ،مطالبا النواب بـ«انتخاب رئيس جديد للجمهورية
من دون انتظار كلمة السر من الخارج ،وإق��رار قانون انتخاب جديد يؤ ّمن
التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين ويعتمد النظام النسبي ولبنان دائرة انتخابية
واحدة وسن .»18
وفي بيان صدر عن االجتماع األسبوعي لألمانة العامة للمنبر في مركز
توفيق طبارة ،بارك المنبر «الخطة األمنية الم ّتبعة في جميع المناطق» وطالب
«القيّمين عليها بالتعاطي مع المواطنين تحت سقف القانون».
وذ ّكر»المعنيين بأنّ المؤسسات الدستورية التي يديرونها إنما أنشئت
للغايات التي نطالبهم بها هنا وهي حتما ً ليست منابر للمواجهات السياسية
التي أصبحت تافهة ومدمرة في آن».
ولفت المجتمعون إلى «أنّ تكفيريي «داعش» في العراق ،يعممون الفوضى
القاتلة باستباحة الدولة ومؤسساتها والمواطنين ومصالحهم واألرواح
واألرزاق مستفيدين من الخلل الذي أحدثته سياسات الطبقة الحاكمة العراقية
المتعاملة مع اإلدارة األميركية» ،ونبهوا «المسؤولين في كل قطر عربي وفي
األ ّمة جمعاء من المخاطر الفتاكة لمحاولة تبرير أي من هذه األعمال الوحشية
التدميرية تحت أي عنوان كان ،فالوضع العربي واإلقليمي أصبح خطيرا ً بل
خطيرا ً جداً».
ودان المنبر «بشكل خاص مراهنة بعض القوى السياسية اللبنانية التي
تلعب بالنار على وصول «داعش» إلى بيروت لقلب موازين القوى كما تظن»،
داعيا ً «اللبنانيين إلى التحلي بالوعي والتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة
تداعيات العراق».
كما أع��رب عن إدانته «االعتقال األخير ألربعين فلسطينيا ً وعلى رأسهم
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب ديمقراطيا ً في هذا المنصب»،
عزيز دويك مندّدا بـ «صمت األنظمة العربية عن التحرك على كل صعيد وبكل
الوسائل لوقف االعتداءات «اإلسرائيلية» على فلسطين».

دخلت سلسلة الرتب والرواتب في عنق الزجاجة
م��ع ت�ع�ث��ر ال� �م� �ش ��اورات واالت� �ص���االت السياسية
بالوصول الى ح� ّل .تعدّدت التحركات النيابية من
الكتل السياسية .والنتيجة واح��دة .السلسلة تدور
في حلقة مفرغة.
ك ّل األجواء اإليجابية التي خرج بها رئيس لجنة
المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ،لن تقدم أو
ت��ؤخ��ر .ال�م��واق��ف م��ن سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب لم
تنضج بعد.
لم تأتِ االجتماعات واالتصاالت المكوكية التي
ع�ق��دت أم��س ف��ي المجلس النيابي وم �ع��راب وبيت
بأي جديد .سوى أنّ األجواء إيجابية وهناك
الوسط ّ
تقدم .الكالم المعسول الذي نسمعه مع مفاوضات
تجري قبل الموعد المحدّد لجلسة السلسلة ،ليس
كافيا ً لعقد جلسة.
يعتبر النائب كنعان نفسه CATALYSEUR
لك ّل المفاوضات والمشاورات .استعاد دوره الذي
سرقه منه النائب عن القوات اللبنانية جورج عدوان
بعد جلسة الهيئة العامة الشهر الفائت بترؤسه
اللجنة التي باتت تعرف بلجنة عدوان .إال أنّ كنعان
ال يتأمل كثيرا ً فالتجارب السابقة خير دليل على
عدم اإلكثار من التفاؤل رغم التبشير باإليجابيات.
أثبت المجلس أمس انّ الك ّل يغنّي على لياله .وحدها
كتلة الوفاء للمقاومة التي لم تشارك في المفاوضات
السابقة التي خاضتها لجنة ع��دوان ،ال ت��زال على
موقفها من السلسلة .التقى رئيسها النائب محمد
رعد أمس النائب كنعان وت ّم استعراض االتصاالت
التي أجراها أمين س ّر «التغيير واإلصالح» مع تيار
المستقبل والنائب بهية الحريري ،وأكدت مصادر
«الوفاء للمقاومة» لـ«البناء» أنّ األمور ال تزال مع ّقدة،
ال سيما في ما يتعلق بالدرجات الست لألساتذة
ورواتب العسكريين.
وإذا ك ��ان ه ��ذا ال�م�ش�ه��د ي �ع �بّ��ر ع �ن��ه ح ��زب الله،
فالنقيض يصدر عن النائب بهية الحريري والنائب
جمال الجراح .وتشير مصادر الحريري لـ«البناء»
إل��ى ان��ه ت�� ّم ال �ت��وص��ل ال��ى ت��واف��ق ح��ول ال��درج��ات
الست لألساتذة بين الكتل السياسية ،الفتة الى ان
«الوفاء للمقاومة» أبلغت النائب كنعان موافقتها على
التجزئة ،من دون أن تشير مصادر الحريري إلى أي
صيغة (ميقاتي أو عدوان أو كنعان) ستعتمد على
أساسها التجزئة.
تنطلق ال�ح��ري��ري ف��ي تناغمها م��ع كنعان ،وفق
م�ص��ادره��ا ،انطالقا ً م��ن انها رئيسة لجنة التربية
النيابية ،فهي تسلك في تعاطيها المنحى التربوي
ومتمسكة ب�ه��ذا ال�خ�ي��ار ال��ذي ب��دأت��ه ف��ي األسابيع
ال�م��اض�ي��ة .ق��د ي�ك��ون ذل��ك صحيحاً ،اال انّ النائب
ال�ح��ري��ري ال�ت��ي الق��ت ال�ن��ائ��ب كنعان ف��ي منتصف
الطريق في مسعى إليجاد ح ّل للسلسلة ،حيث زارت
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمس،

وستلتقي اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري،
ينطلق تح ّركها م��ن اع�ت�ب��ارات ت��دور حولها شبهة
الحسابات االنتخابية ،فالنائب الحريري التي أدخلت
الكثير من المتعاقدين يوم كانت وزيرة للتربية في
حكومة السنيورة الثانية ،لها حساباتها ومصالحها
في تحقيق مطالبهم .تتطلع نائبة المستقبل في صيدا
الى انّ االنتخابات النيابية على األبواب ـ إن حصلت
ـ وهي تعتمد في الدرجة األولى على األساتذة الذين
مع ك ّل انتخابات نيابية تكثف اجتماعاتها معهم.
تتمايز النائب الحريري عن كتلتها النيابية التي
ال تحضر اجتماعاتها ،لغاية في نفس يعقوب ،وان
كان رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري
قد أبلغها في اليومين الماضيين بوجوب ان تلتزم
بقرار السنيورة في موضوع السلسلة .ما يؤكد
أنّ إقرارها يوم الخميس من راب��ع المستحيالت.
ه��ذا م��ا اس�ت�ش� ّ
�ف م��ن ك�لام ال�ن��ائ��ب ج�م��ال الجراح
ال��ذي بعد لقائه كنعان والحريري ،اجتمع بوزير
ال �م��ال ع�ل��ي ح�س��ن خ�ل�ي��ل ،ليضع ب�ع��د ذل��ك كتلته
ف��ي حصيلة ال�م�ش��اورات .وأك��د ال�ج��راح لـ«البناء»
انّ النقاط التي يجري حولها النقاش وإنْ كانت
أساسية لكن لها مخارج ،مشيرا ً إلى انّ االتصاالت
ستستكمل طيلة هذا اليوم من أجل الوصول الى
نتيجة ت��ؤدي ال��ى إق��رار السلسلة الخميس .هذه
االتصاالت التي يتحدّث عنها الجراح ال تعدو أكثر
من ح��وار ف��ارغ ،عندما يجدّد الجراح كالم كتلته
عن السلسلة ومبلغ الـ  2100مليار ليرة ،وأن ال
إمكانية لفرض الضريبة على األرباح المصرفية،
وأن االرقام التي ُيحكى عنها في ما يتعلق بالتعرفة
الكهربائية واألم�لاك البحرية ليست دقيقة ،وأنّ
المشروع المطروح حاليا ً في أرقامه الحالية من
شأنه ان يؤثر سلبا ً ويزيد الخلل الهائل الواقع على
الميزاينة العامة.
يضرب الجراح مطالب هيئة التنسيق بـ 121في
المئة ع��رض الحائط ،فيشير إل��ى ان ال��دول��ة أعطت
األس��ات��ذة غ�لاء معيشة مرتين ،وحصلوا منذ عام
 1998على  11درجة ونصف ،قائالً« :لنفرض أنهم
لم يأخذوا شيئاً ،فإنّ عليهم القبول بما هو متوافر».
إذاً ،االت�ص��االت «زي ما هيّي» منذ اليوم األول،
فلو كان هناك من مؤشرات لكانت اشتمت رائحتها،
ولما كان نواب المستقبل انسحبوا من لجنة المال
والموازنة بحجة أنّ مشاريع القوانين الـ  69التي
أرس�ل�ت�ه��ا ح�ك��وم��ة ال�س�ن�ي��ورة األول���ى (المبتورة)
يجب أن ُتح ّل دفعة واح��دة ال بالمف ّرق .أم��ا الكالم
عن أنّ التفاوض وصل الى بنود لم يصل إليها من
قبل ليس اال فقاعات صابون .النقاش ال ي��زال منذ
اليوم األول ي��دور ح��ول  ،TVAاألم�لاك البحرية
والبناء االخضر ،الزيادة للعسكريين ،و 6درجات
ل�لأس��ات��ذة ،وسيتابع ال�ي��وم ف��ي م �ش��اورات جديدة
سيجريها رئ �ي��س لجنة ال �م��ال م��ع المعنيين قبل
جلسة الغد التي ستكون كجلسة العاشر من الشهر
الجاري.

لوال منع �إ�سقاط �سورية المتدّ الخطر �إلى لبنان

حزب اهلل :التوافق �شرط لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي

متوسطا ً المتحدّثين في حفل التوقيع
قاسم
ّ
رأى حزب الله «أنّ شرط حصول
االستحقاق الرئاسي في لبنان هو
التوافق» ،الفتا ً إلى أنّ خياره «كان
صائبا ً في المساهمة بمنع سقوط
سورية المقاومة ،وإال امت ّد الخطر
التكفيري إل��ى لبنان ب��أس��وأ مما
يحصل اليوم في العراق».

قاسم

وفي كلمته في حفل توقيع كتاب
«التكفير :ضوابط اإلسالم وتطبيقات
المسلمين» لمؤلفه الشيخ أك��رم
بركات ،والذي حضره مدير الدائرة
اإلعالمية في الحزب السوري القومي
توجه
االجتماعي العميد معن حميةّ ،
قاسم إلى أولئك الذين يب ّررون أعمال
داعش ،بالقول إنّ «كل تبرير ألعمال
داع���ش ه��و م��ش��ارك��ة ف��ي أعمالهم
وإجرامهم وقتلهم لألبرياء».
وخ�لال احتفال أقامه ح��زب الله
في المصيطبة ،لمناسبة والدة اإلمام
المهدي ،قال قاسم« :علينا أن نعمل
على حل المشكلة القائمة التي هي
انتخاب الرئيس ،وأصبح واضحا ً أنّ
الرئيس في لبنان ال يأتي إال بالتوافق،
هذه تركيبة لبنان بحاجة إلى توافق
وك��ل ال��ق��وى السياسية ف��ي لبنان
ليس لديها القدرة أن تأتي برئيس
وحدها ،إذا ً ال بد أن تتوافق .لذلك
من يص ّر على عدم التوافق هو الذي
يعطل االنتخابات الرئاسية ،والذين
يص ّرون على عدم بحث األمور بطريقة
جدية أو إعطاء إجابات واضحة حول
االتفاقات والتعاون والوصول إلى
رئيس توافقي هم الذين يعطلون،

والرئيس التوافقي هو القادر على
ل ّم شمل البلد ،وإذا حصل التوافق ال
يحتاج انتخاب الرئيس إلى أكثر من
دعوة للمجلس النيابي ،فبين ليلة
وضحاها يصبح لدينا رئيس».
وكان قاسم قد ألقى كلمة في احتفال
توقيع كتاب ف��ي قصر األونيسكو
اعتبر فيها «أنّ أميركا ودوال ً إقليمية
تتحمل المسؤولية الكاملة في حضور
ه��ؤالء التكفيريين ف��ي منطقتنا».
وقال« :لقد استخدمت التكفيريين في
سورية والعراق والمنطقة ،لتعديل
موازين القوى إلقامة مشروع الشرق
األوس����ط ال��ج��دي��د ،ولكنها فشلت
مجددا ً في سورية ،ول��م تنجح في
إقامة هذا المشروع بعد أن فشلت في
المرة األولى في عدوان تموز ،عندما
أطلقت «راي��س» كلمتها المشهورة
ب���أنّ ال��ع��دوان على لبنان ه��و آالم
مخاض شرق أوسط جديد ،وعندما
فشلت م��ن ه��ذه ال��ب��واب��ة اخ��ت��ارت
بوابة التكفيريين من أجل أن تنشئ
مشروعها ومع سقوطهم في سورية،
سقط مشروعها سقوطا ً مدويا ً للمرة
الثانية».
وأض�����اف ق���اس���م« :ل��ق��د أثبتت
األح��داث التي تجري اآلن أنّ خيار
حزب الله كان صائبا ً في المساهمة
بمنع سقوط سورية المقاومة ،وإال
امتد الخطر التكفيري إل��ى لبنان
بأسوأ مما يحصل اليوم في العراق،
هنا ب��دأ ال��ع��رب وال��غ��رب يشعرون
بخطر التكفيريين ع��ل��ي��ه��م ،بعد
أن أم��دوه��م بالدعم وال��م�لاذ اآلم��ن
والتغطية اإلعالمية والسياسية،

وبذلك انكشفت خياراتهم الخاطئة،
ولألسف ف��إنّ شعوب منطقتنا هي
ال��ت��ي ت��دف��ع ث��م��ن ت��ج��ارب وأح�ل�ام
المستكبرين ف��ي ال��س��ي��ط��رة على
مقدراتنا».

الحاج حسن

ف��ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،رأى وزي��ر
الصناعة حسين الحاج حسن «أنّ
شرط حصول االستحقاق الرئاسي
في لبنان هو التوافق وليس محاولة
ت��ج��اوزه نحو االنتخاب كما يفعل
الفريق اآلخر».
وخ�لال احتفال أقامه ح��زب الله
في بلدة حوش السيد علي في قضاء
الهرمل لمناسبة والدة اإلمام المهدي،
قال الحاج حسن« :إنّ دولة بال رئيس
هي دولة متعثرة ،لذا يجب اإلسراع
في انتخاب رئيس بالتوافق ،وفي
االنتظار ال يجوز تعطيل المؤسسات
وت���ح���دي���دا ً ال��ح��ك��وم��ة وال��م��ج��ل��س
النيابي» .ودعا المعنيين إلى «حل
قضايا الناس الملحة وفي طليعتها
سلسلة الرتب وال��روات��ب من خالل
االتفاق على بنودها ،إضافة إلى ح ّل
مشاكل الكهرباء والماء والصناعة
وال��زراع��ة وغ��ي��ره��ا ف��ي ظ��ل األزم��ة
المعيشية الصعبة».
كذلك دعا إلى «مواجهة الخطرين
الصهيوني والتكفيري والتحديات
ف��ي المنطقة ب��م��زي��د م��ن ال��وح��دة
الوطنية وليس بالشعارات بل على
كل المستويات ،وتحصين الساحة
بخطاب سياسي وإعالمي ال يفرق،
وبالتالقي والحوار والتفاهم».

