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حمليات �سيا�سية

با�سيل �أكد لل�سفراء عدم قدرة لبنان على ّ
حل م�شكلة النازحين وحده

نجاحات اللواء ابراهيم ّ
�ضد الإرهاب �سبب ا�ستهدافه

علي عبد الكريم :لإيجاد مخارج ت�ضمن كرامة �شعبنا
فتح علي :اال�ستحقاق الرئا�سي لبناني بامتياز

باسيل وسفير سورية
اس���ت���دع���ى وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين جبران باسيل سفراء
ال���دول ذات العضوية ال��دائ��م��ة في
مجلس األمن المعتمدين لدى لبنان،
وعقد معهم جلسة محادثات جرى
البحث خاللها في إقامة مخيمات
للنازحين السوريين على الحدود،
كما شرح سياسة الحكومة وكيفية
التعاون في هذا اإلطار.
وفي السياق نفسه ،التقى وزير
الخارجية السفير السوري علي عبد
الكريم علي ،وقال باسيل بعد اللقاء:
«إنّ اللقاء مع السفير السوري هو
ب��داي��ة ح��دي��ث رس��م��ي ف��ي موضوع
النازحين السوريين من أجل إعادتهم
إلى سورية ،وإنّ هذا األمر يدخل ضمن
سياسة تحييد لبنان عن الصراعات

 ...والسفير اإليراني
في المنطقة ،وال يمكن بالتالي لبنان
أن يح ّل قضية النازحين بنفسه من
دون أن يناقش األم��ر مع السلطات
السورية لكي تتح ّمل المسؤولية في
هذا المجال».
وأش���ار السفير علي عبدالكريم
من جهته إلى أنّ اللقاء «تركز على
العالقة بين البلدين وعلى أوضاع
النازحين وعلى العرض الذي تطرحه
سورية باستمرار لمعالجة أوضاعهم
والتنسيق بين الدولتين والحكومتين
إليجاد المخارج التي تضمن كرامة
السوري وحقه في العودة إلى وطنه
في كل الشروط المناسبة والممكنة».
وأض��اف« :إنّ أه��م شي لتسهيل
عودة النازحين وإيجاد المخارج لهم،
هو إقناع ال��دول التي رعت وم ّولت

وسلّحت وال تزال ،بأنّ هذا اإلرهاب
الذي تسلّح وتم ّول سيرت ّد عليها في
أوروب��ا وأميركا ،فضالً عن الخليج
وتركيا التي كانت ضالعة وال تزال
في دعم هذا اإلرهاب الذي بدأ الجميع
يستشعر ارت��دادات��ه وخطره عليهم
جميعاً».
وأكد «أنّ أبواب السفارة السورية
م��ف��ت��وح��ة ،وس���وري���ة ب��رئ��اس��ت��ه��ا
وحكومتها وجيشها الجميع معنيون
بتوفير المخارج والحلول لك ّل الذين
يعودون إلى وطنهم» ،مضيفاً« :إنّ
أهم شروط هذه العودة هو البراءة
من هذا اإلره��اب والتعاون من اجل
وق���ف تمويله وتسليحه ،وه��ك��ذا
تقصر المسافات أكثر على لبنان
وسورية واألردن والمنطقة كلها».

حزب اهلل� :إيران ال تفر�ض على حلفائها التنازل
مهما كان االتفاق مع الإدارة الأميركية
ن� ّوه حزب الله باإلنجازات التي
حققها ال��ج��ي��ش وال���ق���وى األمنية
اللبنانية الذين حققوا تقدما ً نوعيا ً
وإن��ج��ازا ً استراتيجيا ً في مواجهة
اإلره���اب التكفيري ،م��ك � ّررا ً تأييده
«وص���ول ال��رئ��ي��س ال��ق��وي واألك��ث��ر
تمثيالً في بيئته إلى سدة الرئاسة
والقادر على جمع اللبنانيين».
وأكد الحزب أنّ إي��ران «ال تفرض
ع��ل��ى ح��ل��ف��ائ��ه��ا أي ت���ن���ازل مهما
ك��ان االت��ف��اق الحاصل م��ع اإلدارة
األميركية».

الحاج حسن

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أش���ار وزي��ر
الصناعة حسين الحاج حسن إلى
«أن المقاومة تؤمن ب��أنّ التفاهم
والحوار هما السبيل من أجل استمرار
االستقرار ولو بحدّه األدنى في خضم
أحداث المنطقة ،وخير دليل على ذلك
هو تشكيل الحكومة التي استطاعت
تأمين الغطاء بكافة األجهزة األمنية
والتي نجحت في استباق الهجمات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان
وعطلت عملها».
وخالل لقائه هيئة قضاء زحلة في
«التيار الوطني الحر» ،ك� ّرر الحاج
حسن «تأييد وصول الرئيس القوي
واألكثر تمثيالً في بيئته والقادر على
جمع اللبنانيين».
وع��ن االنتخابات النيابية ،أكد:
«أنّ المقاومة ملتزمة القانون الذي
يرتضيه ال��ح��ل��ف��اء وال���ذه���اب إل��ى
المجلس بالقانون األرثوذكسي خير
دليل على ذلك» ،مشدّدا ً على ضرورة
«المقاومة الدفاعية عن الوطن حفاظا ً
على ثرواتنا المائية والنفطية والتي
هي السبيل الوحيد لخالص وضعنا
االقتصادي المأزوم».
وأش��ار الحاج حسن إلى «أهمية
تنظيم موضوع النزوح السوري»،
الفتا ً إل��ى «أنّ كل المؤتمرات التي
عقدت لمساعدة لبنان في هذا المجال
لم تلتزم وعودها».
وأك���د أنّ إي���ران «ال ت��ف��رض على

حلفائها أي تنازل مهما كان االتفاق
الحاصل مع اإلدارة األميركية».

قاووق

ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل
ق���اووق أنّ لبنان «يمر ف��ي مرحلة
خطرة في مواجهة اإلرهاب التكفيري
ال��ت��ي ال تحتمل التبرير واإلدان���ة
المسمومة له» ،معتبرا ً «أنّ هذا موقف
استفزازي وال أخالقي وال وطني وال
إنساني ويشكل خطيئة وطنية ال
تغتفر ،وهذا إساءة لكل دماء الشهداء
واستفزاز لجميع اللبنانيين» ،مشدّدا ً
على «ضرورة العمل في هذه المرحلة
ع��ل��ى ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى الفتنة
وتحصين الوحدة الوطنية وتعزيز
القوى األمنية».
وخ�لال رعايته احتفاال ً تكريميا ً
أق��ام��ت��ه م��درس��ة ال��م��ه��دي لطالبها
المتفوقين في قاعة االستشهادي
أحمد قصير ،أكد قاووق «أنّ اإلرهاب
التكفيري يشكل عدوانا ً على اإلسالم
أوال ً وعلى شعوب أمتنا ثانياً ،وهذا
العدوان يطاول كل مفاصل األمة من
أفغانستان وباكستان إلى العراق
وسورية واليمن والصومال وليبيا

ومصر وغيرهم من البلدان اإلسالمية
والعربية» ،مشيرا ً إلى «أنّ التكفيريين
وأس��ي��اده��م أرادوا أن ي��ج��روا النار
المشتعلة في سورية والعراق إلى
لبنان من دون أن يميزوا بين منطقة
وأخ��رى وبين الجيش واألم��ن العام
واألم���ن ال��داخ��ل��ي والمقاومة وبين
المسلمين والمسيحيين».
وق��ال« :بعد م��رور أكثر من سنة
على ب��دء ال��ع��دوان التكفيري على
لبنان نستطيع أن نقول إن لبنان قد
أفشل اإلره��اب التكفيري ومشروعه
العدواني ولم يبق أمام التكفيريين
في لبنان إال اليأس واالنتحار ،وهذا
إنجاز لجميع اللبنانيين ولتضحيات
المقاومة خ��ارج الحدود إلى جانب
تضحيات الجيش والقوى األمنية
داخ��ل الحدود التي وف��رت الحماية
للبنان وجميع اللبنانيين».
وأشاد قاووق ،بـ «إنجازات الجيش
والقوى األمنية اللبنانية الذين حققوا
تقدما ً نوعيا ً وإنجازا ً استراتيجيا ً في
مواجهة اإلرهاب التكفيري والموجة
الجديدة من اإلنتحاريين والعمليات
اإلج���رام���ي���ة» ،م��ط��ال��ب�ا ً الجميع بـ
«توفير أشكال الدعم لألجهزة األمنية
والعسكرية لتقوى على مواجهة
اإلرهاب التكفيري».

} نور الدين الجمال

(داالتي ونهرا)
وق��ال« :إننا جاهزون ،والسوريون
راغبون في العودة ،لذلك يجب أن
يكون التنسيق والتعاون قائما ً بين
الدولتين والحكومتين ،والتكامل بين
الجيشين أيضا ً يجعل ساحة التحرك
لإلرهاب أضيق وأصعب ،وبالتالي
تكون الحلول أسرع وتنعكس إيجابا ً
في ك ّل االتجاهات».

السفير اإليراني

وك���ان وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة التقى
في قصر بسترس السفير اإليراني
محمد فتح علي الذي قال بعد اللقاء:
«نحن نع ّول أهمية كبرى للجمهورية
اللبنانية الشقيقة في مجال سياستنا
الخارجية ،ونعتبر أنّ لبنان الشقيق
يتمتع بموقع مميّز في هذه المنطقة،

ونعتقد أنّ هذا البلد نموذجي ،حيث
ك ّل أطياف الشعب اللبناني العزيز
تعيش في شكل سلمي أخ��وي بناء
إل��ى جانب بعضها البعض .وكما
تعرفون فإنّ الجمهورية اإلسالمية
اإلي���ران���ي���ة ت��ول��ي ع��ن��اي��ة خ��اص��ة
للمحافظة على سيادة لبنان وهدوئه
وأمنه واستقراره» .وأضاف« :لدينا
قناعة راس��خ��ة بأنه ينبغي علينا
أن نبني جسور التواصل البناء مع
ك� ّل التيارات الفاعلة والمؤثرة في
الساحة اللبنانية.
وردا ً على س��ؤال عن االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ق���ال ف��ت��ح ع��ل��ي« :ه���ذا
االستحقاق لبناني بامتياز مئة في
المئة ،وك ّل ما يجمع عليه اللبنانيون
األعزاء نحن نؤيده».

مخزومي زار مفتي الجمهورية:
مفت واحد
نقوم
بم�ساع للتو�صل �إلى انتخاب ٍ
ٍ
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني رئيس «منتدى الحوار»
فؤاد مخزومي ،الذي دعا «الجميع إلى العودة إلى الثوابت وتوحيد الصف،
خصوصا ً أنّ المنطقة في مرحلة صعبة ،وما يهمنا هو أن يسود االعتدال
المنطقة».
وأضاف مخزومي« :بحثت مع سماحته في انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية
في ظ ّل وجود دعوتين لالنتخاب ،راجين أن تكون هناك تسوية بين كل األفرقاء
ليكون ثمة توافق على انتخاب مفتٍ واحد ال اثنين» ،مضيفاً« :نحن كطائفة
بمساع
وكمسلمين ال نتمنى أن يكون هناك مفتيان ومجلسان شرعيان ونقوم
ٍ
مع األفرقاء للوصول إلى حل يتمثل في انتخاب مفتٍ واحد ،وال بد من أن نتخطى
مسألة من هو المجلس الشرعي ومن هو غير الشرعي».
ودعا مخزومي إلى إقفال «هذا الملف الشائك الذي من شأنه تقسيم الطائفة،
عسى أن نصل في شهر رمضان إلى صيغة يتوافق عليها الجميع للخروج مما
نحن فيه ،ألنّ االنقسام السياسي الموجود في البلد يجعلنا عرضة للتطرف
الستعمالنا كبيئة حاضنة».

قباني ومخزومي

الخازن :لو�ضع ّ
حد للتالعب بمقام الرئا�سة
رأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن «أنّ اإلمعان في
تغييب الدور الرئاسي إنما هو مؤشر ضعف لرمزية الوحدة الوطنية ،وهو أمر ال
نقبل به ليس للموارنة فحسب بل وللبنان الذي تمثل المارونية قلبه النابض».
وقال الخازن في تصريح أمس« :إذا ما سلمت النيات ففي مقدورنا أن ننتخب
رئيسا ً جديدا ً إلنقاذ موقع الرئاسة من الدخول في غيبوبة يسهل معها إمرار
المشاريع التي لن تكون في مصلحة بقاء لبنان صيغة فريدة في هذا الشرق».
وأضاف« :حتى ال يبقى التوازن مهتزا ً على وقع التطورات األخيرة ،والتي تشكل
التطورات الخطيرة في العراق مؤشرا ً لتداعياتها علينا ،فمن المهم جدا ً أن نضع حدا ً
لهذا التالعب بمصير المقام األول لئال يفرغ لبنان من آخر مقوماته كوطن ودولة».
وتابع« :بما أنّ الجميع يدرك حجم األخطار من أي انزالق قد يطيح بالصيغة التي
عرفها لبنان طوال تاريخه الحديث ،فال يجوز أن تبقى الرئاسة األولى خالية من
الشريك الماروني األساسي في تركيبة الحكم ،إذ يستحيل أن تبقى أزمة الفراغ في
هذه الدوامة من الشذوذ عن قاعدة المشاركة وكأن لبنان يستطيع الصمود بهذه
الوتيرة من االختالل واالهتزاز والتطورات الخطيرة المحدقة بنا» .وقال« :إنّ أخطر
ما يواجهنا اليوم هذا الفراغ القاتل الناتج من خلو الرئاسة األولى من رئيس توافقي
يجسد رغبات أكثرية اللبنانيين الساحقة الطامحين إلى االطمئنان على مصيرهم
وتوفير لقمة عيشهم».

قاووق

ن�شاطات �سيا�سية و�أمنية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس ،سفير الواليات المتحدة
األميركية ديفيد ه � ْل ،في حضور المستشار اإلعالمي علي حمدان ،وت � ّم عرض لألوضاع
والمستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة.
استقبل رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومية أمس ،وزير الدولة لشؤون
مجلس النواب محمد فنيش وعرض معه األوضاع العامة .ثم التقى وزير الطاقة والمياه آرتور
نظريان وبحث في شؤون تتعلق بوزارته.
وبحث سالم في أوضاع النازحين السوريين مع المنسق المقيم لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي روس ماونتن.
ومن زوار السراي :وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب الدكتور
سليمان هارون ،مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ،ومتروبوليت بيروت وجبيل وتوابعها
للروم الملكيين الكاثوليك المطران كريلس بسترس على رأس وفد ضم المطران أنطوان نصر
وأعضاء من المجلس األبرشي.
استقبل رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون ،في دارته في الرابية
أمس ،الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ديريك بالمبلي الذي سيغادر لبنان األسبوع
المقبل إلى األمم المتحدة ،مستطلعا ً «األجواء األمنية وأجواء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية
في لبنان».
كما التقى عون وفدا ً من أصحاب المقالع والكسارات في قضاء زحلة وتناول اللقاء المقررات
المجحفة التي اتخذت بحقهم.
عرض رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ،في مكتبه في بلس،
األوضاع العامة مع السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين.
كما بحث السنيورة الوضع في العراق وسبل الخروج من المأزق الحالي ،في اتصال هاتفي
مع رئيس الوزراء العراقي السابق إياد عالوي.
استقبل رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه كالً من سفير قبرص هومر مافروماتيس،
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السنيورة وزاسبيكين
وسفير بلغاريا بالمين تزولوف وعرض معهما األوضاع العامة.
استقبل وزير التربية الياس بو صعب رئيس حركة اإلصالح والوحدة الشيخ ماهر
عبدالرزاق ورئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان وجرى البحث في المعوقات
التربوية للمناطق إضافة إلى هموم أمنية عامة.
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي السفير الفلسطيني أش��رف دب��ور يرافقه
المسؤوالن في حركة فتح ،عزام األحمد وفتحي أبو العردات ،وتناول البحث األوضاع العامة
وشؤونا ً تتعلق بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان.
ثم استقبل المهندس سعد حنوش وتم البحث في أوضاع اللبنانيين في االغتراب.

لِ�� َم ال �ل��واء ع�ب��اس اب��راه�ي��م ال�م��دي��ر ال�ع��ام لألمن
العام؟ هذا التساؤل بات مطروحا ً على المستويين
السياسي والشعبي ،وإن تكن بعض المصادر
ال �س �ي��اس �ي��ة ت�ح�ص��ر اإلج ��اب ��ة ع��ن ه ��ذا التساؤل
باحتمالين ال ثالث لهما ،األول هو أن اللواء ابراهيم
ينتمي إلى طائفة معينة ،والثاني أن اللواء إبراهيم
أصبح رأس الحربة في محاربة اإلرهاب التكفيري
ال ��ذي ي �ح��اول أن يجعل م��ن ل�ب�ن��ان نقطة انطالق
لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى في لبنان وخارجه.
واألرج �ح �ي��ة ف��ي ن�ظ��ر ال �م �ص��ادر ال�س�ي��اس�ي��ة هي
لالحتمال الثاني.
وترى المصادر السياسية أن معركة اإلرهابيين
بجميع فصائلهم وال ��دول التي تقف وراءه ��م مع
المدير العام لألمن العام لم تكن وليدة الساعة،
ف�ه��ذه المعركة اتسمت بطابع ال�س��ري��ة م��ذ بدأت
ال�م��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لأم��ن ال �ع��ام تلعب دورا ً أمنيّا ً
ب ��ارزا ً ف��ي كشف خاليا إرهابية وتفكيكها ،منها
ما هو منض ٍو تحت لواء تنظيم «القاعدة» ،وخاليا
اخرى على عالقة بالموساد «اإلسرائيلي» ،علما ً أن
الطرفين هما وجهان لعملة واحدة ،بدليل أن كل ما
يجري على الساحتين السورية والعراقية لناحية
يصب
وج��ود التنظيمات اإلره��اب �ي��ة والتكفيرية
ّ
ف��ي نهاية ال�م�ط��اف ف��ي خ��ان��ة ال�ك�ي��ان الصهيوني
ومصلحته ،لكن هذه المعركة أضحت مكشوفة من
خالل تبني تلك المجموعات عملية محاولة اغتيال
اللواء ابراهيم.
تضيف المصادر السياسية :الشق االستخباري
واألمني من عمل اللواء عباس ابراهيم في المديرية
ال �ع��ام��ة ل�لأم��ن ال��ع��ام ،ن�ج��ح ف��ي ال �ت �ص��دي ألكثر
م��ن عملية إره��اب�ي��ة س��اب�ق�ا ً وراه��ن��اً .وم��ا شهدته
الساحة اللبنانية خ�لال أسبوع من تفجير ضهر
البيدر ،مرورا ً بتفجير المدخل الشمالي للضاحية
الجنوبية ،وصوالً إلى تفجير فندق «دي روي» في
الروشة ،كانت المديرية العامة لألمن العام العنوان
الكبير المستهدف من قبل الجماعات اإلرهابية،
مع التأكيد وبحسب مصادر وخ�ب��راء عسكريين
وأمنيين ،على أن هذه العمليات تعتبر من الزاوية
األم �ن �ي��ة ف��اش�ل��ة إذ ل��م تحقق األه� ��داف ال �ت��ي كان
اإلرهابيون يريدون تحقيقها ،وه��ذا الفشل يعود
ف��ي المقام األول ألم��ر ج��وه��ري وحقيقي ه��و أنه

للمرة األولى تحصل على المستوى األمني عمليات
وقائية واستباقية ضد الجماعات اإلرهابية ،وهذا
األمر يمثل باعتراف المصادر األمنية خطوة مهمة
ف��ي م��واج�ه��ة اإلره� ��اب ،ف��األم��ن الحقيقي لحماية
لبنان وشعبه تبدأ من نقطة األمن االستباقي وهذا
ما فعله المدير العام لألمن العام وم��ا هو مصمم
على االستمرار فيه ،وهو صاحب القول إنّ مواجهة
اإلرهاب والتصدي له باتت ثقافة معممة على جميع
ضباط األمن العام اللبناني وعناصره.
ت�ع�ت�ب��ر ال �م �ص��ادر ال �س �ي��اس �ي��ة أن ��ه إل ��ى جانب
النجاحات األمنية الكبرى ال�ت��ي تحققت على يد
مديرية األمن العام بشخص مديرها ،ثمة نجاحات
أخرى حققها وأنجزها في ظروف صعبة ومعقدة
ج��داً ،أبرزها إطالق سراح المخطوفين اللبنانيين
في منطقة أع��زاز القريبة من الحدود التركية بعد
عودتهم من زيارة األماكن المقدسة في إيران ،ثم
نجاحه في إطالق الراهبات المختطفات في معلوال،
والجهود المتواصلة التي يبذلها إلط�لاق سراح
المطرانين المختطفين في ريف حلب الشمالي.
هذه النجاحات التي حققها اللواء إبراهيم على
الصعيدين األمني والسياسي واإلنساني ،القت
ارتياحا ً كبيرا ً لدى اللبنانيين الذين يؤمنون بدولتهم
ووطنهم وجيشهم وال�ق��وى األمنية والعسكرية
كافة ،لكنها في المقابل القت استيا ًء لدى الجماعات
اإلرهابية بعدما تبين لها أن المدير العام لألمن العام
يقف صخرة صلبة في محاربة هذه الجماعات لكي
يحمي ل�ب�ن��ان ،بالتنسيق وال�ت�ع��اون م��ع األجهزة
األمنية األخرى ،من التكفيريين واإلرهابيين الذين
ال يقيمون وزن� �ا ً ل�لأع��راف والتقاليد واألخ�ل�اق،
وال حتى للدين اإلسالمي الحنيف الذين يقاتلون
باسمه وهو منهم براء.
تختم ال�م�ص��ادر السياسية :م��ا يشهده لبنان
راه�ن�ا ً ليس سببه ال�ف��راغ ف��ي س��دة ال��رئ��اس��ة ،كما
يحاول البعض تصويره ،بل نتيجة تراكمات كبيرة
على امتداد السنوات الفائتة ،علما ً أن من يقوم بهذه
العمليات اإلرهابية غير قادر على شيء يغير في
المعادلة اللبنانية ،خاصة بعد فشل تلك المجموعات
في سورية ،وهي ستفشل في العراق ،وفي لبنان
أيضا ً ألنها عاجزة عن تغييرات ميدانية وسياسية
وتلجأ إل��ى التخريب وخ�ل��ق ح��ال��ة م��ن القلق لدى
اللبنانيين.

رابطة موظفي الإدارة:
لاللتزام التام ب�إ�ضراب  1و 2تموز
طالبت رابطة موظفي اإلدارة العامة بـ»اإلسراع في إقرار
سلسلة الرتب والرواتب بما يؤمن العدالة والمساواة بين
مختلف القطاعات الوظيفية من خالل زيادة نسبتها  121في
المئة كحد أدنى ،وردم الهوة بين رواتب الموظفين وأقرانهم
ورفض التمييز بين القطاعات وشمول أي زيادة على الرواتب
المس
أكانت درجات أم نسبة مئوية القطاعات كافة ،وعدم
ّ
بدرجات الموظفين اإلداريين ال��واردة في مشروع اللجنة
النيابية برئاسة النائب جورج عدوان».
وفي بيان أصدرته بعد اجتماع الهيئة اإلداري��ة أمس،
رفضت الرابطة «تعديل وزي��ادة ال��دوام انطالقا ً من مبدأ ال
عمل من دون أجر» ،وطالبت بـ «شمول األجراء والمتعاقدين
والمتعاملين بالساعة والمياومين بالسلسلة وض��رورة
إنصافهم ،احتساب قيمة الدرجة على أساس  5في المئة من
أساس الراتب على أن تتغير كل ثالث درجات تلقائياً».
ورفضت أيضا ً «أي ضرائب تطاول الفقراء وأصحاب
الدخل المحدود وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة».
وأثنت الهيئة على «الموقف البطولي والشجاع للدكتور
علي برو المستمر بتنفيذ إضرابه عن الطعام لليوم التاسع
على التوالي في ساحة ري��اض الصلح» ،وق��درت «زي��ارة

الوزيرين أكرم شهيب والياس بو صعب للزميل برو».
ودعت جميع الموظفين والعاملين في اإلدارة العامة إلى
«تنفيذ اإلض��راب العام والشامل يومي الثالثاء واألربعاء
في  1و  2تموز المقبل» ،مطالبة« :كل الزمالء ،موظفين
وأجراء ومتعاقدين وعاملين بالساعة والفاتورة بضرورة،
االلتزام التام باإلضراب في الوزارات واإلدارات والمحافظات
واألقضية والبلديات والمؤسات العامة كافة» ،معلنة« :أنها
ستفضح كل من يحاول الضغط على الموظفين لثنيهم عن
المشاركة وستكشف باألسم كل المقصرين الذين يشوهون
سمعة اإلدارة وزمالئهم ،وكل من تسول له نفسه استغالل
اإلضراب لالستفزاز والرشوة».
وطالبت النواب بـ «اإلس��راع في إق��رار السلسلة تفاديا ً
لخطوات تصعيدية أخرى» ،وحملتهم «المسؤولية الكاملة
ع��ن ك��ل النتائج السلبية المترتبة ع��ن مقاطعة أسس
التصحيح والتصحيح وشل العمل في اإلدارات العامة».
من جهة أخ��رى ،شجبت الرابطة التفجيرات األخيرة،
وحيّت «األجهزة العسكرية واألمنية كافة من جيش وقوى
أمن داخلي وأم��ن عام وأم��ن دول��ة لوقفتهم الشجاعة في
مواجهة اإلرهاب».

