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ال�سنيورة يقاي�ض بين الدرجات ال�ست وTVA

ب ّري وسالم خالل لقائهما في عين التينة

هتاف دهام
ال ي��زال رئ��ي��س كتلة المستقبل النيابية
ف��ؤاد السنيورة ُمصرا ً على تعطيل إق��رار أيّ
سلسلة رتب ورواتب من دون هندسته المالية
الضرائبية .خرج من المجلس النيابي أمس بعد
االجتماع الذي ض ّمه ورئيس المجلس النيابي
نبيه ب��ري ووزي���ري المال علي حسن خليل
والتربية الياس بو صعب ،ورئيس لجنة المال
والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنائبين
جمال الجراح وجورج ع��دوان ،مدركا ً حقيقة
التوازن الحاصل بين اإليرادات والنفقات ،وأن
ال شيء يمنع من إقرار السلسلة.
إال أنّ رئيس ن��واب المستقبل ق � ّرر وضع
ال��ع��ص��ي ف��ي دوال���ي���ب ال��س��ل��س��ل��ة .اش��ت��رط
المقايضة بين اإلق��رار وبين زي��ادة ضريبة
الـ  TVAبنسبة  1في المئة على ك ّل السلع
االستهالكية ،ألنّ أحدا ً ال يستطيع أن يضمن
اإلي���رادات ،مع علمه أن ال حاجة لها ،وأنها
مرفوضة من كتلتي الوفاء للمقاومة والتحرير
والتنمية وتكتل التغيير واإلص�لاح وهيئة
التنسيق النقابية .يص ّر السنيورة على عدم
إعطاء األساتذة حقوقهم بالدرجات الست،
واالكتفاء بثالث درج��ات ،وهو ما شدّد وزير
التربية على رفضه ،ألنّ اإلي��رادات المرتقبة
قادرة على إعطاء الـ 6درجات.
ال خلفيات تقنية أو رقمية تقف عائقا ً أمام
إق���رار السلسلة .فاالجتماع ال���ذي عُ ��ق��د في
مكتب الرئيس بري ألكثر من ساعتين استعان
بأرقام وزير المال الذي قدم شرحا ً تفصيليا ً
عن ال���واردات التي تزيد على  2100مليار
ل��ي��رة ،م��ن دون احتساب واردات أيّ زي��ادة
على الـ ،T.V.Aوانتهى إلى أنّ هناك توازنا ً
حقيقيا ً بين اإلي��رادات والنفقات ،وأنّ االرقام

علي عبد الكريم ي�ستقبل
وفد ًا من طلبة �سورية في لبنان

خليل وآالن عون وهاشم
لم تعد وجهة نظر ،وأنّ الك ّل أجمع على السير
بالدرجات الست ،بزيادة طفيفة على رتب
العسكريين ال تتعدّى سقفا ً محدوداً ،باستثناء
السنيورة ال��ذي ك��ان خائفا ً من ال��وق��وع في
«الجورة» ،باعتباره أنّ الدولة كلها عاجزة،
وفي األساس ،نحن نحتاج إلى الضريبة على
القيمة المضافة ،إذا لم يكن للسلسلة فلشيء
آخر ،ألنها تساعد وتشكل عنصرا ً مهماً ،وهذه
ع��ادة السنيورة في التالعب بأرقام المالية
العامة وت��دوي��ره��ا ونقلها م��ن بند إل��ى بند،
وهو الذي أق ّر سابقا ً أمام مجلس النواب بأنه
استخدم الهبة السعودية لتغطية فوائد الدين
مخصصة للمساهمة
العام فيما هي كانت
ّ
في إعمار الضاحية الجنوبية بعد حرب عام
.2006
واف��ق المجتمعون على زي���ادة التعرفة
الكهربائية التي تؤ ّمن  350مليار ليرة وزيادة
الرسوم على المشروبات الروحية التي تأتي
بـ 40مليار ليرة ،والضريبة على المخالفات
البحرية التي تأتي بـ 65مليار ليرة ،إضافة
إل��ى رس��م الطابع المقطوع على الشركات
والبناء األخضر.
إال أنّ السنيورة يريد فرض المقايضة بين
 ،TVAالتي يضع فريق  8آذار فيتو عليها،
وبين إعطاء األساتذة الدرجات الست ،وأمام
اح��ت��دام النقاش ال��ذي دار بين رئيس كتلة
المستقبل وبين الوزير خليل والنائب كنعان
اقترح رئيس المجلس أن تعقد الجلسة اليوم
على أن يت ّم اللجوء إل��ى التصويت لحسم
بقي متمسكا ً
البنود العالقة إال أنّ السنيورة َ
ب��ض��رورة ال��ت��واف��ق المسبق ح��ول ك � ّل بنود
السلسلة.
ب���ات إق����رار السلسلة م��س��أل��ة خ��ي��ارات
سياسية .العقدة األساسية عند رئيس التيار

(ت ّموز)

األزرق الذي أكدت مصادره لـ«البناء» أن أي
اتفاق واضح لم يحدث وأنّ السلسلة لن تق ّر.
ط��رح تص ّرف السنيورة في االجتماعين
اللذين عقدا ف��ي مكتب الرئيس ب��ري أمس
واألس��ب��وع الفائت أسئلة ع��دة ،هل فعالً ما
يعيق السلسلة خالفات حول األرق��ام؟ أم أنّ
هناك خلفية سياسية لما يجري؟ هل تص ّرف
الرئيس السنيورة هو نوع من الضغط الذي
له عالقة بالملفات األخرى لجهة أن ال سلسلة
من دون ضمان سير عمل الحكومة ،ما يعني
أنّ الملفات باتت كلها مترابطة ببعضها في
ظ ّل الشغور الرئاسي ،حكومة معطلة ،مجلس
معطل ،فسلسلة معلقة؟
لن يشارك نواب  14آذار في جلسة سلسلة
الرتب والرواتب اليوم .قرار عدم المشاركة لن
يلزم النائب بهية الحريري .فهي ستحضر إلى
المجلس النيابي كما حضرت األسبوع الفائت،
ال سيما أنها كانت قد خرجت من االجتماع
أمس بأجواء إيجابية .وأكدت أنّ االتفاق في
الشق التربوي ت ّم بين ك ّل األطراف بمن فيهم
هيئة التنسيق وأن��ه ك��ان من المفترض أن
تعلن الصيغة النهائية اليوم.
ال تناغم على اإلط�ل�اق بين نائبة صيدا
ورئيس المستقبل في السلسلة فلما أخذت
النائب الحريري كما تقول مصادرها الضوء
األخضر وهامشا ً للتحرك من النائب سعد
الحريري في ملف السلسلة ،فإنّ عدم التنسيق
بين النائب الحريري والسنيورة سيستم ّر مع
تشدّد األخير في ملف االساتذة.
إذن ،ال نصاب ،وال جلسة اليوم ،مع مقاطعة
 14آذار مجتمعة ،وعدم حضور كتلة التضامن
الوطني التي أكد رئيسها نجيب ميقاتي أمس
أنّ األم��ور عالقة بين األخذ وال��ردّ .ولو تأ ّمن
النصاب م��ن ف��ري��ق  8آذار وتكتل التغيير

واإلصالح واللقاء الديمقراطي ،فالرئيس بري
لن يعقد جلسة بحجة الميثاقية.
مرة جديد تفشل الجهود ،التي تؤخذ من
حصة انتخاب الرئيس ،بالوصول إلى ح ّل مع
السنيورة إلقرار السلسلة .المشاورات التي
ج��رت أم��س في شأنها ،خطفت األض��واء عن
الهدف األساس من جلسة األمس المخصصة
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية .فاالجتماع
المط ّول في مكتب الرئيس ب��ري ك��ان سبقه
لقاء بين بري والحريري وخليل ،ولقاء بين
بري وس�لام ال��ذي غ��ادر بعد تأجيل الجلسة
االنتخابية.
حضر  62نائبا ً إلى ساحة النجمة للمشاركة
في الجلسة السابعة النتخاب الرئيس .أعقب
ذلك إرجاء الرئيس بري الجلسة إلى  2تموز
المقبل .اكتفى نواب المستقبل الذين حضروا
إلى المجلس أمس بالتعليق على كالم رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون
للتهجم على حزب
الذي شكل لهم مادة دسمة
ّ
الله من دون أن يس ّموه.
وفي هذا السياق اعتبر النائب أحمد فتفت
أن األمن السياسي ال يؤ ّمنه أي شخص ،بل
الشعب اللبناني ،إال إذا كان العماد عون يقول
إنه يتهم حلفاءه باالغتياالت .ورأى النائب
خالد الضاهر أنّ الدولة هي الوحيدة المخ ّولة
إعطاء األمن السياسي ،متمنيا ً على عون أن
يعود الى ثوابت  14آذار .وأشار النائب عاطف
مجدالني ،إلى «أننا طلبنا من العماد ميشال
عون تقديم برنامج رئاسي لترشحه ،إال أنّ
عون عرض أمس حياة رئيس تيار المستقبل
سعد الحريري مقابل رئاسة الجمهورية».
وأشار النائب عمار حوري الى «أنّ ما سمعناه
من عون هو وصف لمن يهدّد الرئيس الحريري
من حلفاء عون».

هيئة التن�سيق ت�س ّلم اليوم مذكرة �إلى النواب

بو �صعب :لإقرار ال�سل�سلة التي تعطي المعلمين جزء ًا من حقوقهم
يستم ّر إج��راء االمتحانات في أج��واء هادئة في مختلف
المناطق والمحافظات لشهادة الثانوية العامة ،وتستم ّر
االعتصامات الموازية لها مطالبة بالحقوق ورفضا ً لفرض
المزيد من الضرائب.
وقد انض ّم األساتذة أمس ،إلى موظفي اإلدارة العامة في
اعتصامهم أمس أمام مجلس الخدمة المدنية للمطالبة بإقرار
السلسلة ،في حين أمل وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب أن «يت ّم إقرار السلسلة التي تعطي المعلمين جزءا ً
من حقوقهم» في جلسة اليوم.

جولة وزير التربية
على مراكز االمتحانات

وقد تف ّقد بو صعب والنائب ابراهيم كنعان صباح أمس،
مركز فرز وترميز مسابقات االمتحانات الرسمية ،في مبنى
الثانوية النموذجية في بئر حسن ،في حضور المدير العام
للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ومدير التعليم
الثانوي محي الدين كشلي ورئيسة دائرة االمتحانات جمال
بغدادي والمستشار اإلعالمي ألبير شمعون.
وعاين بو صعب عملية وصول المسابقات من المناطق
ك��اف��ة ،وكيفية تسلّمها ،ووض��ع ال��رق��م الوهمي على ك ّل
المسابقات عبر ختم متسلسل ،حيث تختلط مسابقات
المناطق ببعضها بعضا ً و ُي��ع��اد ت��ع��داده��ا ،فتوضع في
مغلفات جديدة بمعدل مئة مسابقة في ك ّل مغلف جديد،
وتحمل ك ّل منها رقما ً وهمياً ،فال يمكن أليّ مصحح أنّ يعرف
أليّ مرشح أو من أي منطقة تأتي المسابقة .وبعد وضع
األخ��ت��ام عليها توضع المسابقات في المستودع وتقفل
األب��واب عليها ،وتوضع عليها حراسة مشددة من جانب
إدارة االمتحانات وقوى األمن الداخلي ،الموجودة في نقاط
عديدة من المبنى لحراسته ومراقبته ليالً نهاراً ،وهكذا
تصبح المسابقات جاهزة للتوزيع على المصححين عند
التوافق على التصحيح.
وش��رح المسؤولون عن الفرز كيفية مقارنة مضمون
المغلفات بالمحضر الصادر عن لجان المراقبة في مراكز
االمتحانات ،للتأكد من عدم وجود نواقص في المسابقات.
وفي حال وجود نقص يجرى التأكد مما إذا كان المرشح قد
وقع على الئحة الحضور وتسليم مسابقته إلى المراقب في
غرفة االمتحانات أو يجرى إحصاء المسابقة ناقصة.
كما تفقد بو صعب غرفة مسابقات ذوي االحتياجات
الخاصة وض��ع��اف البصر ال��ذي��ن يجيبون على األسئلة
بالحرف النافر ،ويتسلّمون مسابقاتهم بالطباعة النافرة
أيضا ً.
بعد الجولة قال بو صعب« :أردت اليوم تحديدا ً أن يكون
النائب كنعان معنا بعدما عقد االجتماع في مجلس النواب،
لنقل هذه الصورة ،ولمعرفة أهمية مشاركة األساتذة في هذا
العمل .وإنني أه ّنئ األساتذة فردا ً فرداً ،وخصوصا ً األستاذ
محمود أيوب الذي كان له دور أساسي في ما وصلنا إليه
من اتفاقات .كما أوجه الشكر إلى المدير العام األستاذ فادي
يرق ،وأقدر المجهود الذي يبذله ليالً نهاراً .وآمل أن يتم إقرار
السلسلة التي تعطي المعلمين جزءا ً من حقوقهم غداً».
وق��ال كنعان« :نريد إق��رارا ً بالجهود وبالحيوية التي
يتمتع بها المعلمون في القطاع التربوي ،فالدولة ال تقوم
فقط على جهاز المال واألرق���ام ،بل على الجهاز البشري
أيضاً ،وق��د خرجنا من اجتماع في المجلس النيابي مع
الرئيس بري والرئيس السنيورة والنواب وال��وزراء ،ومن
هنا فإننا نوجه رسالة إلقرار السلسلة ،ألنّ هذا اإلقرار يشكل
دفعا ً أساسيا ً لكل البلد وللثقة بالدولة ،ونأمل التوصل إلى
هذه النتيجة غداً».

هيئة التنسيق

وعشية ان��ع��ق��اد الجلسة ال��ع��ام��ة للمجلس النيابي

والمخصصة لسلسلة الرتب والرواتب ،عقدت هيئة التنسيق
النقابية مؤتمرا ً صحافياً ،تال خالله رئيس الهيئة حنا غريب
بيانا ً أعلن فيه تمسك الهيئة «الكامل بالحفاظ على الحقوق
وتركيب ج��داول أرق��ام السلسلة ،وذلك وفق بنود الكتاب
ال��ذي سلمته الهيئة إل��ى معالي وزي��ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب ،عطفا ً على مذكرة هيئة التنسيق
النقابية المرفوعة إلى دولة رئيس المجلس النيابي األستاذ
نبيه بري وإلى السادة النواب بتاريخ  2014 - 5 - 8والتي
نأتي اليوم في هذا المؤتمر الصحافي لنجدد تمسكنا بها
بندا ً بندا ً وككل ال يتجزأ».
وقال« :لقد جئنا في هذا المؤتمر الصحافي لنعلن للمأل
أنّ حقوقنا ال تخضع للتفاوض وال للمساومة عليها من أحد،
وما يجري من اتصاالت بين ممثلي الكتل النيابية ال يلزمنا
بشيء ،فهي تجرى بغيابنا ،وحتى تاريخه لم نتلق جوابا ً
من مسؤول حول مذكرتنا وكتابنا».
وح ّذر من «أي اتفاق قد يحصل بين ممثلي الكتل النيابية
على حساب حقوقنا ،انطالقا ً من التجربة القائلة :إن اتفقوا،
يتفقون علينا ،وإن اختلفوا ،ندفع الثمن ،وفي الحالتين
النتيجة واحدة» .وقال« :إننا نرفض رفضا ً باتا ً أي توافق
نيابي على حساب أصحاب الحقوق ،حقوق كل القطاعات
ومن دون استثناء».
وأشار إلى أنّ «الكالم عن إعطاء بضع درجات من هنا أو
من هناك وعلى سلسلة مجهولة ال تحفظ الحقوق،مرفوض،
كما أنّ الكالم أيضا ً عن عدم إعطاء الحقوق بحجة عدم تأمين
اإليرادات والتوازنات ،مرفوض أيضاً».

مجل�س الخدمة المدنية
يقفل �أبوابه ثم يفتحها بعد
وعد من هيئة التن�سيق النقابية
ب�أنّ المعت�صمين لن يدخلوا
�إلى المجل�س
وخ��ت��م غ��ري��ب« :تبقى هيئة التنسيق النقابية على
خطواتها في االستمرار باإلضراب ومقاطعة أسس التصحيح
والتصحيح ،كما تدعو هيئاتها إلى االجتماع يوم غد (اليوم)
من أجل درس المستجدات واتخاذ الموقف المناسب حيال
التحرك وتصعيده في ضوء ما سوف ينتج من الجلسة
النيابية».

اعتصام

وكانت هيئة التنسيق نفذت اعتصاما ً عند العاشرة من
صباح أمس أمام مجلس الخدمة المدنية في فردان ،وكان
الفتا ً عدم مشاركة موظفي مجلس الخدمة المدنية تلبية
لقرار رئيسة المجلس الجديدة القاضية فاطمة الصايغ
وإقفال الباب الرئيسي للمبنى في ظل حراسة مشددة لقوى
األمن الداخلي ،ما دفع برئيس رابطة التعليم الثانوي عضو
هيئة التنسيق النقابية حنا غريب إلى االعتراض على إقفال
الباب ،مطالبا ً القوى المولجة بحراسة المبنى بفتحه قائالً:
«ال نقبل إقفال األبواب في وجهنا بهذه الطريقة ،فهم ليسوا
أفضل من كل ال��وزارات» ،واع��دا ً بعدم دخول المعتصمين
إليه ،ما دفع بالقوى األمنية إلى فتح أبواب المبنى.
وقد صل المعتصمون إلى مكان التجمع حاملين الفتات
شددت على إقرار الحقوق كاملة من دون تقسيط أو تجزئة
أو نقصان ،ودعت إلى رفض أي سلسلة مشوهة وأي بنود

تخريبية فيها ،وبالتالي رفض أي زي��ادة على ضريبة الـ
 TVAأو أي ضريبة تحمل ذوي لدخل المحدود والفقراء
أعباء جديدة.
بدأ االعتصام بكلمة لعضو هيئة التنسيق النقابية وليد
الشعار وجهها إلى موظفي مجلس الخدمة وإدارتها قائالً:
«هنا يبت الموظفين ،نحن اليوم في بيتنا ،هنا رأس الهرم
الوظيفي في لبنان ونحن ندافع عن هذا الهرم ألنه الحصن
المنيع ل�ل�إدارة ون��ع��ول عليه للمحافظة على الوظيفة
العامة».
ودع��ا الموظفين في مجلس الخدمة إل��ى «كسر حاجز
الخوف والمشاركة في االعتصام» ،وقال« :كسرنا حاجز
الخوف منذ  3سنوات ولم يعد مسموحا ً ألحد أن يجلس في
مكتبه».
ووجهت المفتشة اإلدارية نوال ناصر تحية نقابية إلى
الزمالء في أجهزة الرقابة في اإلدارات العامة ،وال سيما في
مجلس الخدمة المدنية «الذين لم يشاركوا معنا» ،وقالت:
«من هذا المجلس انطلقت رابطة موظفي اإلدارة العامة،
ول��وال مجلس الخدمة المدنية لما أخذنا اإلذن للرابطة»،
مشيرة إلى أنه قدم للرابطة طابقا ً في مبناه ،بكل تجهيزاته
لمدة سنة كاملة».
وشدّد رئيس رابطة موظفي اإلدارة العامة محمود حيدر
على «الدور الطليعي ألجهزة الرقابة في القطاع العام ،وعلى
رأسها مجلس الخدمة المدنية ،الذي كان وما زال وسيبقى
الحصن المنيع وخ��ط الدفاع األول عن الوظيفة العامة
واستمراريتها وديمومتها ،خصوصا ً في ظل الظروف التي
نواجه فيها سياسات تستهدف ضرب هذه الوظيفة وتصفية
القطاع العام وما تبقى من دولة الرعاية االجتماعية».
وذ ّكر النواب والكتل النيابية كافة بأنّ «السلسلة بدأت من
عندهم بتوصية من لجنة اإلدارة والعدل إنصافا ً للموظفين
اإلداريين ولتخفيف الفروقات بينهم وبين الفئات الوظيفية
في القطاعات األخرى» ،وقال« :إنّ موظفي اإلدارة العامة لن
يسمحوا بتمرير السلسلة على حسابهم ،سلسلة ال تؤمن
العدالة والمساواة مع فئات أخرى».
وأضاف« :نريد  121في المئة مع المفعول الرجعي من
دون تجزئة أو تقسيط أو تخفيض ،أما الدرجات األربع
والنصف فهي حق مكتسب ال «جميلة ألحد بها» ،إذ جاءت
مقابل خفض ساعات العمل اإلضافية».
وأعلن غريب أنّ «هدف االعتصام ا أمام رأس اإلدارة العامة
الوظيفية والمؤسسة األول��ى اإلداري��ة في الدولة ،مجلس
الخدمة المدنية ،هو االنتصار لوظيفة المجلس ودوره
في الحفاظ عليها» .وق��ال« :نريد إع��ادة ال��دور األساسي
ألجهزة الرقابة ومجلس الخدمة ،نريد ّ
كف يد السياسة
والمحاصصة والمحسوبيات والواسطة على القرار اإلداري
وعلى حرمة الوظيفة العامة».
وأض����اف« :ل���ذا ،ن��ح��ن ن��واج��ه م��ش��روع ال��ت��ع��اق��د ألن��ه
يهمش كل الوظائف العامة ويض ّر بها ويحل محلها نظام
المحسوبيات» ،الفتا ً إلى «أنهم ال يريدون إعطاء سلسلة
وال يريدون تثبيت المتقاعدين ألنهم يريدون ضرب االثنين
سويا ً لالنقضاض على الدولة وبيعها وخصخصتها لحيتان
المال».
ودع��ا رئيس راب��ط��ة التعليم األس��اس��ي ع��دن��ان برجي
مجلس النواب إلى «استرداد مفتاح السلسلة من يد شخص
أو فئة في لبنان ،راكم على الدولة  65مليار دوالر ،وفشل
في مشروعه االقتصادي ألنه قام على االقتصاد الرجعي ال
اإلنتاجي» .وأكد استمرارية هيئة التنسيق في «العمل من
أجل تصحيح مفهوم الضريبة العامة».
وقد دعت هيئة التنسيق إلى اإلض��راب العام اليوم في
اإلدارات العامة والوزارات في المناطق اللبنانية كافة ،وإلى
توقف حركة الطيران في مطار بيروت.
إلى ذلك تسلم الهيئة النواب مذكرة عند العاشرة من قبل
ظهر اليوم تؤكد التمسك بالحقوق.
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سفير سورية مستقبالً مرعي ووفد الطلبة
استقبل سفير سورية في لبنان علي
عبد الكريم علي وفدا ً من فرع لبنان في
االتحاد الوطني لطلبة سورية برئاسة
رئيس فرع االتحاد أحمد عبد السالم
مرعي.
وأكد السفير علي عبد الكريم خالل
اللقاء «أنّ سورية باتت على مسافة
قريبة جدا ً من الخروج من األزمة ،وأنّ
الرهان على إسقاط سورية قد فشل».
وأض����اف« :إنّ س��وري��ة تنتصر

بانتصارات الجيش وبالوالء الوطني
ال��ذي يعبّر عنه الشعب السوري»،
الفتا ً إلى «أنّ االنتخابات الرئاسية
السورية انتصار لسورية ولخيار
الشعب السوري» .وأش��ار إلى الدور
الكبير للطلبة في هذه المرحلة في بناء
الوطن ،مؤكدا ً أنّ الطلبة أثبتوا أنهم
على مستوى عال من المسؤولية».
مشيرا ً إلى «أنّ جميع شرائح المجتمع
شريكة في تحقيق انتصار سورية».

وأك��د مرعي «أنّ سورية لن تركع
وستظ ّل تدافع عن كرامة وسيادة
األمة ،وأنّ وعي السوريين أسقط جميع
المؤمرات» .وشدّد على «أنّ الطلبة في
لبنان مستم ّرون في مسيرتهم في
الدفاع عن وطنهم وإص��راره��م على
االنتصار على المؤامرة وأدوات��ه��ا،
وأنّ الطلبة هم رجال المستقبل ،ولن
يثنيهم أحد عن القيام بواجبهم من ك ّل
محاوالت الترهيب والقتل والدمار».

يعقوب زاره و�أكد انت�صار محور المقاومة

حمدان ي�أ�سف لخ�ضوع اللبنانيين
لتحالف الطوائف والمذاهب
اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين_ المرابطون «أنّ الكالم عن قانون الستين
يؤكد أنّ التحالف الطبقي الطائفي المذهبي يحاول إعادة
النظام اللبناني وأهلنا اللبنانيين إلى زمن الستين ،زمن
القانون الذي وضعه االنتداب الفرنسي عبر مجموعة
من الذين اقترحوا آنذاك بطريقة غير مباشرة تطبيق هذا
النظام الطائفي والمذهبي عام .»1960
السابق حسن
ولفت حمدان خالل استقباله النائب ّ
يعقوب إلى «أنّ قمة المهزلة والسخرية أن يتولى
فؤاد السنيورة التنظير في مؤتمر التكامل االقتصادي
العربي في فندق فينيسيا ،ف��إذا كان نظام التكامل
االقتصادي العربي يقوم على تنظير فؤاد السنيورة،
فإن ّذلك يعني أن هناك تعميما ً للخصوصية والفساد
على صعيد األمة» ،مؤكدا ً «أنّ آخر من يحق له الكالم
عن التكامل االقتصادي العربي هو الفاسد والمفسد
فؤاد السنيورة الذي ينبغي أن يكون قابعا ً في السجن
نظرا ً لتاريخه الفاسد في الحكم ونهب وتفقير الشعب
اللبناني».
وأسف حمدان «لخضوع أهلنا اللبنانيين لتحالف

حمدان ويعقوب

الطوائف والمذاهب السياسي على كل األصعدة ،ابتداء
من انتخاب رئيس الجمهورية وصوال ً إلى معاناته في
هم تأمين قوته اليومي وسائر المشاكل التي من الممكن
أن يتع ّرض لها الشعب اللبناني».
من جهة أخ��رى ،رأى يعقوب أنّ «الخط العروبي
هو الر ّد الطبيعي على زمن الفتن التي تستعر وعلى
كل هؤالء الذين يريدون ج ّر المنطقة إلى هذا التفتيت
والتقسيم ،ولكن الذي ال ّ
شك فيه أنّ الواقع السياسي
ً
الداخلي في لبنان يبدو مستمرا في االنفصال عن
الواقع».
وتوجه يعقوب «لمن يشعر بالحنين إلى اتفاقية
سايكس بيكو» بأنّ «هناك خلطا ً مستمرا ً بين تقسيم
النفوذ الجديد والنظام اإلقليمي الجديد وبين مشاريع
رسم الخرائط اإلقليمية ،مشيرا ً إلى أنهم ال يدركون أنّ
كل مخططات إشعال الفتنة في المنطقة ستكون خاسرة
وفاشلة أمام محور المقاومة الذي يتمدّد وينتصر والذي
تسقط أمامه كل هذه الفتن والقالع التي يبتدعونها
والتي تش ّد األمة باالتجاه العروبي وباتجاه الوحدة
والشعور بالمخاطر المشتركة» .

