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حمليات �سيا�سية

مو�سم «ال�سياحة االنتحارية ال�سعودية» ي�صل �إلى الرو�شة
والأمن العام يقدم نف�سه من جديد كب�ش فداء لحماية المواطنين

استم ّر مشهد التفجيرات اإلرهابية
متصدّرا ً واجهة األحداث المحلية ،لكنه
هذه المرة كان انتحارا ً بك ّل ما للكلمة
من معنى ،بعدما تم ّكن رج��ال األمن
العام من دفع اإلرهابي إلى قتل نفسه
داخل الغرفة التي كان ينزل فيها في
فندق «دو روي» ـ الروشة.
وفي حين ودّعت المديرية العامة
لألمن العام شهيدها وشهيد لبنان
المفتش األول عبد الكريم حدرج الذي
اف��ت��دى مواطنيه ودف��ع عنهم جزية
الدم الزكي ،ومنع االنتحاري من تنفيذ
جريمته في منطقة الطيونة منتصف
ليل االثنين ـ الثالثاء ،مج ّنبا ً المنطقة
وأبناءها مجزرة كارثية ،سجل لألمن
العام أمس إنجاز جديد في مواجهة
االنتحاريين اإلرهابيين ومخططاتهم
الحاقدة التي تهدف إلى تفجير الوضع
في لبنان.
فأثناء مداهمة وحدة من األمن العام
لفندق «دو روي» في منطقة الروشة،
قام انتحاري بتفجير نفسه ،ما أسفر
عن إصابة  11شخصاً 7 ،منهم مدنيين
و 4م��ن عناصر األم���ن ال��ع��ام بينهم
ضابط برتبة نقيب ،وقد نقلوا جميعا ً
إلى مستشفى الجامعة األميركية في
بيروت.
وأفادت المعلومات بأنّ االنتحاري
فجر نفسه في الفندق سعودي
الذي ّ
الجنسية ف��ي ال��ع��ش��ري��ن م��ن عمره
ويدعى عبد الرحمن الحميقي.
وق��د ت��ع �دّدت ال��رواي��ات ف��ي شأن
العمليات التي كان ينوي االنتحاريان
تنفيذها ،وأف��ادت مصادر أمنية بأنّ
االن��ت��ح��اري األول ك��ان ينوي تفجير
نفسه قرب تجمع سكني والثاني بين
تجمع للناس.
وأف��ادت مصادر خاصة أنّ وجهة
االنتحار ّي ْين كانت مستشفى الرسول
األعظم ومطعم الساحة على طريق
المطار ،على أن يفجر االنتحاري األول
نفسه ،ث ّم بعد تج ّمع المواطنين والقوى
األمنية يقوم االنتحاري الثاني بتفجير
نفسه ليوقع أكبر قدر من الخسائر في
األرواح.
ونفت مصادر أمنية أن يكون أحد
العاملين أو الموجودين داخل الفندق
هو من أعطى المعلومة لالنتحاري بأنّ
هناك دورية لألمن العام.
كذلك أفي َد أنّ استخبارات الجيش
قامت بعمليات دهم لفندقين قريبين
م��ن ف��ن��دق «دو روي» ف��ي ال��روش��ة
ول��م تعثر على ش��يء .وأورد موقعا
«النشرة» و»ملحق» معلومات مفادها
أنّ األمن العام نفذ عمليات دهم قرب
مطعم الساحة على طريق المطار بحثا ً
عن أحد المطلوبين بقضايا اإلرهاب».
ك��م��ا أف�����ادت م��ع��ل��وم��ات خ��اص��ة
لـ»ملحق» أنّ األمن العام داهم أوتيل
غاليريا في الجناح واعتقل مواطنا ً
سعودياً.

ابراهيم :لبنان كله م�ستهدف ولي�س الأمن العام فقط
وندرك ما نفعله ول�سنا في حاجة �إلى خطابات وال �إلى
َمن يع ّلمنا ماذا نفعل

تشييع الشهيد حدرج

الجهود التي تقوم بها المديرية العامة
لألمن العام في مكافحة اإلرهاب ،وبعد
عمليات استقصاء ومتابعة قام بها
مكتب شؤون المعلومات في المديرية،
أسفرت عن رصد شخصين موجودين
في فندق «دو روي» في منطقة الروشة
يشتبه في تحضيرهما لعمليات تفجير
إره��اب��ي��ة .قامت مجموعة م��ن ق��وات
النخبة في المديرية العامة لألمن العام
مساء يوم األربعاء 2014/06/25
بمداهمة الفندق المذكور ،وعند وصول
عناصر المجموعة إل��ى ب��اب الغرفة
حيث يقيم المشتبه بهما في داخلها،
قام أحدهما بتفجير نفسه بحزام ناسف
أدى إلى مصرعه وجرح ثالثة عناصر
م��ن المجموعة نقلوا إل��ى مستشفى

الجامعة األميركية في بيروت وهم
يخضعون للمعالجة ،وت�� ّم توقيف
المشتبه به الثاني حيث يت ّم التحقيق
معه بإشراف القضاء المختص».
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :إنّ المديرية
العامة لألمن العام تؤكد مجدّدا ً أنها،
وبالتنسيق مع األج��ه��زة العسكرية
واألم��ن��ي��ة ،ل��ن ت��ت��ه��اون ف��ي مالحقة
اإلرهابيين ،ولن تدخر جهدا ً لمنعهم من
تنفيذ مخططاتهم في ضرب استقرار
لبنان وج��ره إلى الفتنة ،وه��ذا ما لن
يُسمح به إطالقا ً مهما بلغت التحديات
والتضحيات».
وخالل تف ّقده الجرحى ،في مستشفى
الجامعة األميركية في ب��ي��روت ،أكد
المدير العام لألمن العام اللواء عباس

بيان األمن العام

وقد أصدرت المديرية العامة لألمن
ال��ع��ام بيانا ً أوض��ح��ت فيه تفاصيل
عملية المداهمة التي أتت «في إطار

اللبنانية كلها من دون استثناء».
وكشف المشنوق «أنّ االنتحاري
في الروشة كان ينوي تفجير نفسه في
مكان آخر ولكن العملية التي قام بها
األمن العام كانت استباقية».
وردا ً على بيان لما يُس ّمى «ل��واء
أح���رار السنة» وال���ذي أع��ل��ن انتماء
انتحاري الروشة إليه ،قال المشنوق:
«إنّ أحرار السنة هم أحرار االستقرار
والعدل واألم���ن» ،معتبرا ً أن��ه «ليس
ه��ن��اك م��ن أح����رار يقتلون اآلخ��ري��ن
ب��واس��ط��ة االن���ت���ح���ار» ،م���ؤك���دا ً «أنّ
التفجيرات الثالثة التي حصلت في
ك ّل من ضهر البيدر والطيونة والروشة
أثبتت جاهزية األجهزة األمنية التي
حمت المدنيين من هذه التفجيرات».
كما عاين مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكري القاضي صقر صقر
مكان االنفجار في الروشة.
من جهته ،طلب وزير الصحة العامة
وائ���ل أب��و ف��اع��ور م��ن المستشفيات
استقبال جرحى التفجير على نفقة
وزارة الصحة.

رفقاء السالح يحملون نعش الشهيد حدرج

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
استقبل رئيس مجلس النواب
نبيه بري ظهر أم��س ،في عين التينة
نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع
سمير مقبل ال��ذي ق��ال« :إنّ اللقاء مع
الرئيس ب��ري إيجابي دائ��م �اً ،ويجد
الحلول المناسبة للقضايا والمشاكل
المطروحة ،وقد بحثنا الوضع األمني،
وتركز الحديث ح��ول تعزيز الجيش
والقوى األمنية بالعدة والعدد .ومما ال
شك فيه أنّ تعزيز المؤسسة العسكرية
ويحصن
والقوى األمنية يعزز االستقرار
ّ
(حسن ابراهيم)
بري ومقبل خالل لقائهما في عين التينة
البالد مما يجري في المنطقة».
وردا ً على س���ؤال ع��ن التفجيرين
أنّ
االنتحاريين قال« :كوزير للدفاع أستطيع التأكيد الوضع مضبوط وممسوك ،وال داعي للقلق والخوف».
أجرى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أمس ،سلسلة لقاءات دبلوماسية في مكتبه
في بلس ،حيث التقى سفيرة بلجيكا في لبنان كوليت تاكيه في زيارة وداعية .ثم استقبل سفير الجزائر الجديد
في لبنان أحمد بوزيان.
كما عرض السنيورة مع سفيرة االتحاد األوروبي في بيروت ،أنجلينا إيخهورست التطورات في لبنان
والمنطقة وعالقات لبنان مع االتحاد األوروبي.
غادر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط بيروت متوجها ً إلى الكويت يرافقه النائب هنري
حلو.
بحث رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ،في دارته في بنشعي ،األوضاع الراهنة في لبنان
والمنطقة مع رئيس المجلس اإلسالمي العلوي الشيخ أسد عاصي.
ولفت عاصي إلى «أنّ الهدف من الزيارة هو للتعزية برئيس بلدية زغرتا المهندس توفيق معوض ولمزيد
من التواصل مع النائب فرنجية ال سيما أنّ بيت فرنجية هو صرح وطني نعتز بزيارته والتواصل معه
وتفعيله» .وأضاف« :من هذا البيت نؤكد وحدة الخط الذي يسلكه فرنجية والذي هو الخط العروبي المقاوم
والمواجه للمشاريع المشبوهة في المنطقة».
عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعاً ،في مكتبه في الوزارة ،مع سفير بريطانيا
لدى لبنان توم فليتشر ،وتناول البحث موضوع تأمين المساعدات للبنان في ظل أزمة النازحين السوريين.
وعبر فليتشر عن «االستعداد لتسريع وتيرة العمل لتأمين المساعدات ووضع اآللية الصحيحة الستقبال
المساعدات الدولية والسهر على شفافية إنفاقها في األبواب المخصصة لها».
بدوره ،شدّد بو صعب على «تنسيق العمل بين الوزارة والمجتمع الدولي وعلى أهمية مرجعية وزارة
التربية في كل ما يتعلق بالمساعدات الهادفة إلى تأمين التعليم للنازحين السوريين».

ابراهيم أنّ «لبنان مستهدف ،وليس
األم��ن ال��ع��ام فقط ه��و المستهدف»،
وقال« :لسنا في حاجة إلى خطابات
وال إلى من يعلّمنا ماذا نفعل ،ندرك ما
نفعله».

المشنوق

ب�����دوره ،أع��ل��ن وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات نهاد المشنوق من موقع
التفجير «أنّ اللبنانيين سينتصرون
على اإلره����اب» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ ما
يحصل هو حرب بين ك ّل اللبنانيين
وب��ي��ن اإلره�������اب» ،الف���ت���ا ً إل���ى «أنّ
اإلج���راءات األمنية التي تتخذ تمنع
االنتحاريين من تنفيذ عملياتهم ،وهذا
أمر كبير يجب تقديره لألجهزة األمنية

في وق��ت سابق شيّعت المديرية
العامة لألمن العام وأهالي الضاحية
الجنوبية أم���س ،المفتش أول في
األمن العام الشهيد عبد الكريم حدرج
ف��ي م��وك��ب مهيب ان��ط��ل��ق م��ن أم��ام
منزله الكائن قرب مكان االنفجار في
الطيونة.
وعلى وق��ع موسيقى الموت التي
عزفها عناصر من قوى األمن الداخلي،
تقدم ضباط المديرية العامة لألمن
العام واألج��ه��زة األمنية والعسكرية
موكب التشييع حاملين األكاليل ،وبعد
إقامة الصالة على روح الشهيد ووري
الثرى في جبانة روضة الشهيدين.
وألقى العميد موسى كلمة اللواء
ابراهيم ،وقال« :يا أهل الفقيد الغالي،
يا شهيد الغدر واإلرهاب .تعود اليوم
إلى معانقة تراب األرض التي أطلعتك،
فأحببتها وال��ت��زم��ت ال��دف��اع عنها.
وافتديتها كما افتديت الطيّبين الذين
كانوا على موعد مع موت يسرق منهم
الفرح وحب الحياة».
وأضاف« :تمضي اليوم إلى مالقاة
وج��ه رب��ك ش��ه��ي��دا ً ملتحقا ً بمواكب
األبطال الذين تقدموك إلى جنات الخلد.
أبطال األمن العام ،الجيش ،قوى األمن
الداخلي ،أمن الدولة ،الذين فتحت لهم
أبواب النعيم بعدما جاهدوا الحسن،
وقدموا أغلى ما يملكون في سبيل أن
يبقى لبنان واحدا ً موحداً ،أرضا ً وشعبا ً
ومؤسسات ،محصنا ً في وج��ه الفتن
الجوالة التي تبدّل لبوسها ،لكنها تظ ّل
واحدة في إطالالتها الدامية والعبثية».
وتابع« :لن نفسح مكانا ً لإلرهاب،
سنضربه من دون ه��وادة .وسنعمل
على اقتالع جذوره ومنابته .ولن ندخر
جهدا ً إال وبذلناه في هذا السبيل .ولن
نتسامح م��ع م��ن يختلق التبريرات
ويجد األعذار لهذه الجرائم الموصوفة.
ف��اإلره��اب هو اإلره���اب ،واإلج���رام هو
اإلجرام.
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فرن�سا ...والدور المتها ِلك
} هتاف دهام
تسعى فرنسا ليكون لها دور في االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��ع��دم��ا دخ����ل الشغور
الرئاسي شهره الثاني .بدأ الحراك الفرنسي
في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان األزمة
الرئاسية لتجنيب لبنان التداعيات السلبية
لألزمة العراقية .جمعت باريس لقاءات بين
م��س��ؤول��ي��ن لبنانيين ،ودول��ي��ي��ن وإقليميين.
وشهدت في أيار الماضي لقا ًء عقد بين رئيس
جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط
ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل،
لتعود وتشهد لقا ًء بين جنبالط والرئيس سعد
الحريري ،ال��ذي التقى ب��دوره أول من أمس،
وزي��ر الخارجية الفرنسي ل���وران فابيوس،
ويلتقي اليوم وزير الخارجية األميركي جون
كيري ،كما يلبّي رئيس جبهة النضال الوطني
األسبوع المقبل دع��وة من الرئيس الفرنسي
ف��رن��س��وا ه���والن���د إلج�����راء ج��ول��ة أف����ق حول
الوضع اللبناني واإلقليمي.
تراجع الدور الفرنسي في لبنان .اللقاءات
الباريسية ل��م تعد تقدم أو تؤخر ف��ي الملف
الرئاسي .الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
ع��ط��ل دور ب��ل�اده ب��س��ب��ب م��وق��ف��ه المعادي
ل���س���وري���ة ،وذه����اب����ه ب���ع���ي���دا ً ف���ي ت���ق���ارب���ه مع
«إس��رائ��ي��ل» ،فكان أكثر انحيازا ً للمجموعات
المسلحة من الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
ال��ذي نفض يده مما ُيس ّمى معارضة معتدلة
في سورية ،وأطلق عليها وصف «الفانتازيا»
وق��ال« :إنّ فكرة إسقاط الرئيس بشار األسد
غير واق��ع��ي��ة» ،مشيرا ً إل��ى «أن تنظيم داعش
يهدّد حلفاء واشنطن في المنطقة ،ويق ّوض
االس��ت��ق��رار ف��ي ال��ع��راق األم���ر ال���ذي يمكن أن
يمت ّد إلى بعض حلفائنا» ،أما وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس فاستم ّر في ترويج
اال ّدع���اءات الكاذبة كقوله« :إنّ نظام الرئيس
ب��ش��ار األس����د م��س��ت��م�� ّر ب��اس��ت��خ��دام األسلحة
ال��ك��ي��م��اوي��ة» ،ن��اف��ي��ا ً «أن ت��ك��ون ك��ت��ائ��ب الثوار
استخدمت هذه األسلحة».
تتحرك فرنسا اليوم على ضوء مصالحها
في الخليج ،ففرنسا هوالند مشغولة بمشاكلها
السياسية واالقتصادية ،بالتالي فإّن هامش
تحركها سيكون وفق مصالح المملكة العربية
السعودية وق��ط��ر .ت��ح��اول ب��اري��س أن يكون
لها دور مميّز في عالقات دبلوماسية مرنة
تكتسب م��ن خ�لال��ه��ا ع�لاق��ات اق��ت��ص��ادي��ة مع
دول غنية بالنفط كقطر والسعودية ،فهوالند
بعد لقائه أمير قطر أكد أنه سيكون حليفا ً لدول
الخليج في قضايا سياسية معينة.
توجهين
ي��ؤك��د م��ص��در ف��رن��س��ي أنّ ه��ن��اك
ّ
يحكمان السياسة الفرنسية ،األول يعبّر عنه
ال��رئ��ي��س ه��والن��د ال��ح��ل��ي��ف األول للسعودية
وال����خ����ائ����ف ف����ي ال����وق����ت ن���ف���س���ه م����ن ع����ودة
اإلرهابيين من سورية والعراق إلى فرنسا،
وي��دع��و إل��ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ف��ي ل��ب��ن��ان ،فيما
ال���ت���وج���ه اآلخ�����ر ت��ع��بّ��ر ع��ن��ه االس���ت���خ���ب���ارات
الفرنسية والتي تدعو إل��ى فك االرت��ب��اط بين
سورية ولبنان.

ان���ق���ل���ب ه����والن����د ع���ل���ى غ������رار الرئيسين
الفرنسيين السابقين ج��اك ش��ي��راك ونيكوال
س��ارك��وزي على ال���دور الفرنسي ال���ذي كان
ف��ي التسعينات م��ت��وازن��ا ً إل��ى ح�� ّد م��ا .وباتت
ال��س��ي��اس��ة ال��ف��رن��س��ي��ة س��ي��اس��ة رف���ع العتب،
فموقفها المنحاز ض�� ّد س��وري��ة وح��زب الله،
عطل عليها تحقيق أي تقدم .ولم تعد اللقاءات
الفرنسية إال صورية وشكلية ،وباتت الشكوك
أي
تدور حول إمكانية أن تحدث خرقا ً ما في ّ
ملف تف ّوض به.
وي���ؤك���د م���ص���در دب��ل��وم��اس��ي أنّ اإلدارة
أي ملف
األميركية عندما توكِل إلى الفرنسيين ّ
معيّن مع ما يستتبع ذلك من هامش للتحرك ،ال
تكون صادقة .واليوم الواليات المتحدة ليست
مكترثة كفاية بالملف اللبناني .فهي ال تعير
أي اهتمام لالنتخابات الرئاسية ،واهتماماتها
تصب في الشأنين السوري والعراقي ،ولذلك
ّ
ال تضع لبنان على سلم األولويات.
ل���م ت��ت��ن��اول م��ف��اوض��ات وزي����ر الخارجية
األميركي في جولته الملف الرئاسي اللبناني،
ب���ل ال���وض���ع األم���ن���ي ال�����ذي ت��خ��ش��ى اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة أن ي��ن��ف��ج��ر ،ول��ذل��ك ف���إنّ الضغط
األم���ن���ي ال��ت��ف��ج��ي��ري ال�����ذي ع����اد ب���إي���ع���از من
السعودية سيكون في حدود معينة لالستثمار
في العراق ،ألنّ من شأن االنفجار األمني في
لبنان أن يقلب األوراق لغير مصلحة المملكة
وال�����دول ال��غ��رب��ي��ة ،ف��ي��م��ا ال��م��ط��ل��وب أن يبقى
لبنان آمنا ً ضمن سقف معيّن .وج ّل ما تقوم
ب��ه اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ه��و ت��ك��ل��ي��ف سفيرها
ف��ي ب��ي��روت دي��ف��ي��د هِ��� ْل ب��زي��ارة المسؤولين
اللبنانيين ونصحهم بتسيير عمل الحكومة
في فترة الشغور الرئاسي والعمل على إدارة
الفراغ الطويل.
خطفت األح����داث األم��ن��ي��ة ال��ت��ي حصلت في
العراق األضواء مما يجري في سورية .األحداث
العراقية تختلف عما يجري في سورية ،العراق
يقع على حدود إيران ،وعلى حدود السعودية ،ما
يؤشر إلى أن أي تقارب ُحكي عنه بين الجمهورية
اإلسالمية والمملكة السعودية انقطعت أوصاله.
وف��ي م���وازاة ذل��ك سيبقى لبنان يعيش مرحلة
انتقال األزمة من سورية إلى العراق ،وسيبقى
في حالة انتظار التطورات العراقية التي يتوقف
عليها التفاهم اإلي��ران��ي – السعودي ،فاهتزاز
الساحة العراقية أثبت أن ال إمكانية للتواصل،
فنقل السعودية المعركة اإلرهابية إلى العراق
ضرب ك ّل المعادالت وضرب معها أية إمكانية
لتفاهم رئاسي في لبنان ،وهذا ما برز في كالم
الرئيس سعد الحريري بعد لقائه ف��ي باريس
ال��رئ��ي��س ميشال سليمان حين ر ّد على كالم
العماد ميشال ع��ون بالقول« :لست في حاجة
ألي أمن سياسي ،التصريح كان في غير محله،
ّ
ألي سياسي
وال
الحريري
لسعد
ال
قال،
ي
ال
وهو
ّ
ُ
آخر في لبنان .نحن لدينا مسيرة سنكملها وهي
وحدة لبنان ومصلحة لبنان أوالً» ،وهو تصريح
رأى فيه أكثر م��ن متابع نعيا ً ل�لات��ص��االت مع
ع��ون ،نتيجة لتوجيهات سعودية ،واستجابة
لمطالب النائب جنبالط وحليفه رئيس حزب
القوات سمير جعجع.

برو
هيئة التن�سيق تت�ضامن مع ّ
وت�ؤكد ا�ستمرار تحركها

ال�سفير الإيراني الجديد
زار ال�سراي والرابية

أعضاء هيئة التنسيق مع برو في وسط بيروت

عون مجتمعا إلى فتح علي والوفد المرافق في الرابية

(شربل نخول)

استهل السفير اإلي��ران��ي الجديد في لبنان محمد فتح علي مهمته
الرسمية في لبنان ،بزيارة المسؤولين اللبنانيين ،وزار أمس السراي
الحكومية حيث التقى رئيس الحكومة تمام سالم ،وقال فتح علي بعد
اللقاء« :بحثنا في العالقات الثنائية بين البلدين وفي المجاالت كافة،
والرئيس سالم يحمل تصورا ً إيجابيا ً للغاية تجاه العالقات الطيبة
بين البلدين الشقيقين ،وفي هذا اللقاء قدمت له التعازي تجاه الشهداء
والجرحى األعزاء الذين قضوا خالل التفجيرين اآلثمين اآلخرين الذين
ضربا لألسف الشديد لبنان في اآلونة األخيرة ،كما كانت مناسبة لتهنئته
باإلنجازات الكبيرة التي تمكن الجيش اللبناني من تحقيقها في مواجهته
لهذه المجموعات اإلرهابية المتطرفة التكفيرية التي تحاول العبث بأمن
لبنان ومقدراته».
كما زار السفير اإليراني رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد
ميشال عون ،في دارته في الرابية ،مؤكدا ً مدى األهمية التي توليها بالده
«للوحدة اللبنانية ألنها تعتبر أنّ هذه الوحدة الرائعة هي نموذج يحتذى
لدى كل شعوب المنطقة».

بعد م��رور أسبوع على إعالنه
اإلضراب عن الطعام ،زار عدد من
أعضاء هيئة التنسيق النقابية،
وسط بيروت للتضامن مع عضو
الهيئة الدكتور علي برو المضرب
عن الطعام منذ األسبوع الفائت،
وتحدث عضو الهيئة رئيس رابطة
موظفي اإلدارة ال��ع��ام��ة محمود
حيدر ،م��ؤك��دا ً أنّ «الهيئة عبرت
ع��ن ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة وحملت
ل��واءه��ا ول��واء األم��ن واالستقرار،
وما المطالبة بإقرار سلسلة الرتب
والرواتب إال جزء منها ،وهي لكل
موظفي القطاع ال��ع��ام وأسالكه
العسكرية والمدنية ،وإق��راره��ا
ي��ؤدي إل��ى تعزيز وض��ع الناس
وأمنهم واستقرارهم».
وط��ال��ب ح��ي��در ال��ن��واب «ب��أن
يتحملوا مسؤولياتهم ف��ي هذه
ال��ظ��روف التي تمر فيها المنطقة
ول��ب��ن��ان ،وأن ي��ك��ون��وا على قدر
مسؤولياتهم ويعملوا لمزيد من
التالقي والحوار وانتخاب رئيس
للجمهورية ،وعدم أخذ البالد إلى

الفراغ».
ودعا رؤس��اء الكتل إلى «إنهاء
ق��ض��ي��ة ال��س��ل��س��ل��ة ف���ي جلسة
سريعة وفق المذكرة التي سلمتها
الهيئة إل��ى الرئيس ب��ري ،ووفق
ما يؤمن حقوق جميع القطاعات
الوظيفية والعدالة بينها وينصف
الموظفين اإلداريين ويرفع الظلم
عنهم ،من خالل مساواة رواتبهم
بمن يماثلهم ف��ئ��ة» .كما طالب
«ب��اإلق�لاع عن زي��ادة ال��دوام التي
ت���ؤدي إل���ى زي����ادة األع��ب��اء على
الموظفين من دون أن ت��ؤدي إلى
رفع اإلنتاجية».
ك��م��ا رف���ض ح��ي��در «ال��ض��رائ��ب
على الفقراء ،وخصوصا ً الـ tva
والكهرباء ،أو المس بالتقديمات
االجتماعية ،والمطلوب رفعها إلى
 100في المئة وع��دم استخدام
السلطة شماعة لتمرير مشاريع
قديمة جديدة على رأسها التعاقد
والخصخصة ،م��ع ض���رورة فتح
باب التوظيف وفق القانون».
وأك�����د« :اس���ت���م���رار اإلض����راب

(ت ّموز)
والتحرك وش� ّل اإلدارة واالمتناع
عن التصحيح إذا لم تقر السلسلة
م��ن دون خفض أو تقسيط ،مع
المفعول الرجعي والدرجات».
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،وب��ع��د
الدعوة التي وجهتها الهيئة لطالب
ال��ش��ه��ادات الرسمية وأهاليهم
إلى لقاءات مشتركة مع األساتذة
والمعلمين في المدارس الرسمية
وال��خ��اص��ة ف��ي ث��ان��وي��ات لبنان
ك��اف��ة ف��ي  3ت��م��وز المقبل بهدف
إن��ش��اء ل��ج��ان متابعة للضغط
على المسؤولين والنواب لتنفيذ
ال��م��ط��ال��ب ،ف��ي ظ��ل ع���دم تحديد
م��وع��د لجلسة سلسلة ال��رت��ب
وال��روات��ب ،استنكر رئيس الهيئة
حنا غريب في حديث لـ «المركزية»
«سكوت األحزاب والكتل السياسية
ع��م��ا ي��ح��ص��ل ،ك��اش��ف �ا ً ع��ن خطة
تصعيدية سيشارك فيها الجميع،
لنقول «أننا امتثلنا للشروط في
وق���ت ض��اع��ت ح��ق��وق��ن��ا ،وض��اع
ال��ص��وت المحق مقابل الم��ب��االة
المسؤولين».

