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ال اتفاق في ّ
ملف ال�سل�سلة �إال على ا�ستمرار الخالف
غريبُ :م�ص ّرون على مقاطعة االمتحانات والإ�ضراب
ل��م تسفر النقاشات وال��ل��ق��اءات
بين الكتل السياسية عن أي جديد
يخص موضوع سلسلة الرتب
بما
ّ
والرواتب ،سوى أنها أع��ادت األمور
إلى نقطة الصفر ،حيث ما زال السجال
مفتوحا ً حول كيفية تمويلها وتأمين
إيراداتها ،في ظ ّل اقتراحات بفرض
ض��رائ��ب ال يحتملها ال��م��واط��ن��ون،
بخاصة ذوي الدخل المحدود.
وبعد أن أوحي في األي��ام القليلة
الماضية ،ب��أنّ إق��رار السلسلة بات
قريباً ،يبدو أنّ النقاش عاد إلى نقطة
البداية ،وخرج وزير المال بعد لقاء
وفد هيئة التنسيق بكالم مخيب آلمال
الهيئة واألس��ات��ذة وال��ط�لاب الذين
ينتظرون اإلفراج عن السلسلة وعن
شهاداتهم بفارغ الصبر.
فزار وفد هيئة التنسيق النقابية
وزي��ر المال علي حسن خليل أمس
في مكتبه في الوزارة ،للبحث في آخر
ما وصلت إليه النقاشات الجارية
في شأن السلسلة .وقال خليل بعد
اللقاء« :من الواضح أنّ المسألة لم
تعد مسألة أرقام وال حسابات ،األمر
محسوم على هذا الصعيد ،فالكتل
النيابية والهيئات النقابية كافة
تعرف تماما ً أنّ األمور المرتبطة بكلفة
السلسلة وال��ج��داول ال���واردة فيها
والواردات المقترحة التي تقدمنا بها
وشرحناها حول هذه المسألة ،والتي
كنا دائما ً نؤكد فيها حرصنا على إيجاد
ال��ت��وازن المالي بين حجم النفقات
التي ترتبها السلسلة وبين الواردات
المطلوبة ،ه��ي لحفظ االس��ت��ق��رار
المالي العام في ال��ب�لاد ،وال��ذي ما
زال يشكل بالنسبة إلينا أولوية في
عملنا بقدر اهتمامنا وإصرارنا على
تلبية حقوق القطاعات المختلفة في
سلسلة الرتب والرواتب» .وأضاف:
«ل��ق��د حسمنا ب��ع��د ن��ق��اش طويل
ح��ص��ل ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��م��اض��ي��ة أن
تعطى  6درج��ات لألساتذة ،واليوم
هناك وجهة نظر تقول إنّ هذا األمر
يتعلق بالسلسلة وتركيبتها ،ونحن
نقول بجرأة وك� ّررت ذلك أمام هيئة
التنسيق ال��ي��وم ،إن ال مانع لدينا،
والرئيس بري قال لهيئة التنسيق
مباشرة بعد االتفاق على السلسلة
أننا سنحسم  10في المئة من كلفتها
اليوم هناك ط��روح��ات لرفع نسبة
الحسم ه��ذا ،وهناك نقاش حول الـ
 TVAومواقف القوى السياسية
معروفة ،لكن ال نريد أن نعطي الناس
حقوقهم بيد لتنتزع المكاسب منهم
باليد األخ��رى» .وتابع« :نحن نرى
أنّ الـ  TVAأيضا ً تطاول الشريحة
األوس���ع م��ن ال��ن��اس ،ف��ي مقابل أنّ
السلسلة تستهدف فئة معينة من
هؤالء الناس ،لكي ننتهي من المعضلة
كلها ونحن بصراحة وأتحدث كقوى
سياسية وليس كوزير للمال فقط،

«القوات» :مدينون لحزب اهلل!
} هتاف دهام
ف��ي  6آب واالع��ت��ص��ام ف��ي ساحة
رياض الصلح عند الحادية عشرة
قبل الظهر».
وكانت السلسلة مدار بحث أيضا ً
بين وزي��ر ال��م��ال م��وف��دا ً م��ن رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري ورئيس
تكتل التغيير واإلص��ل�اح النائب
ميشال ع��ون ف��ي دارة األخ��ي��ر في
الرابية ،في حضور وزي��ر التربية
الياس بو صعب.
وأطلع خليل العماد ع��ون على
نتائج المحادثات مع قوى  14آذار
«التي لم تكن إيجابية خالفا ً لما ورد
في اإلعالم».
واتفق المجتمعون على التواصل
المستمر لمواكبة مصير السلسلة
إلعطاء الحقوق ألصحابها وللحفاظ
على مصلحة الطالب.

أساتذة الثانوي

خليل مجتمعا ً إلى هيئة التنسيق بحضور ب ّزي
معنيون بهذه السلسلة وال نستطيع
أن نتحمل أم��ام هيئة التنسيق وال
أمام البلد تبعات ك ّل المسائل ،سواء
تقسيط أو تخفيض أو .»TVA
وقال خليل« :من هنا دعونا وقلنا
إننا حريصون على استمرار الحوار
وعلى استمرار النقاش ويجب أن تبت
السلسلة ال أن نبقى ندور في حلقة
مفرغة لها عالقة بمواقف جميعنا
نعرف بعضنا بعضا ً إزاءه��ا ،يجب
أن يعرف الناس وال بحاجة إلى كثير
من النقاش ،أن الموضوع هو مسألة
خيارات نريد أو ال نريد ،ه��ذا األمر
يجب أن يحسم ،وإذا حسمناه فإنّ
الرئيس بري جاهز ليدعو إلى جلسة
نيابية خ�لال س��اع��ات ،ال��ي��وم إذا
اتفقنا ،فالتزام الرئيس بري واضح
ب��أنّ مفتاح التشريع في المجلس
النيابي اآلن هو السلسلة باعتبارها
أم��را ً موضوعا ً على ج��دول األعمال
وعندما رفعت الجلسة األخيرة من
المجلس النيابي ق��ال إنّ الجلسة
م��ف��ت��وح��ة الس��ت��ك��م��ال ال��ن��ق��اش في
السلسلة ،وأي مواضيع أخرى يت ّم
االتفاق عليها ستضاف إلى جدول
األعمال وإل��ى السلسلة ،وبالتالي
إذا ك���ان ه��ن��اك ب��ع��ض التباينات
واألفكار غير المتفق عليها ،فلتذهب
الكتل النيابية إلى المجلس لتناقش
وبمسؤولية وأمام ك ّل الناس بعيدا ً
م��ن ال��م��زاي��دات وال��ت��ح��دي��ات ،وأن��ا
ال أش��ك��ك هنا على اإلط�ل�اق بنيات
وبخلفيات أحد من الكتل السياسية،
ال من المعارضين وال الموالين لك ّل
منهما وجهة نظره».
وأكد أنه ال يعكس «جوا ً سلبياً»،
الف��ت �ا ً إل��ى «أنّ ال��ت��واص��ل مستمر،
وجلسة األمس (أول من أمس) وإن

(ت ّموز)

كنا لم نتفق في خاللها على األمور،
لكننا توافقنا بالتأكيد على استمرار
النقاش وتوافقنا أيضا ً على أن نستمر
ف��ي البحث والتفتيش ع��ن الصيغ
األمثل للوصول إلى تفاهم حول هذا
ال��م��وض��وع» ،مضيفاً« :ليس هناك
اتفاق نهائي بالتأكيد ،وهناك تباينات
ووجهات نظر ،ببساطة ال أري��د أن
ّ
أغش الناس ،وهي تنتظر أن تحصل
على السلسلة بعد شهرين أو أن نبدأ
بتصحيح مسابقات االمتحانات،
فلنكن صريحين ،أتمنى أنّ نراعي
في أي موقف نريد أن نتخذه كل هذه
المسائل» الوضع المالي واالستقرار
ّ
وحق الموظفين واألساتذة
في البلد
ف��ي السلسلة ،لقد قصرت الدولة
خالل المرحلة الماضية في مقارنتها
ف��ي شكل صحيح وعلمي لتعطي
الناس حقوقهم بدل أن تتركها تتراكم
كقنبلة موقوتة اجتماعيا ً واقتصاديا ً
ومالياً ،وأيضا ً علينا أن ننتبه إلى ك ّل
الوضع العام في البلد الذي يتطلب
حكمة وانتباها ً من القوى السياسية
والكتل النيابية ومن هيئة التنسيق
النقابية».
وردا ً على سؤال حول قيمة غالء
المعيشة التي تدفع حاليا ً أج��اب:
« 850مليارا ً من دون أن يكون هناك
إق���رار لليرة واح���دة م��ن ال���واردات،
ول��ه��ذا ف��إنّ هناك ج��وان��ب إيجابية
إلقرار السلسلة والواردات المرتبطة
بها ،وأح��د ه��ذه ال��ج��وان��ب ه��و أننا
سنكون أم��ام فرصة وت��ح��دي��دا ً في
 2015لزيادة نسبة واردات��ن��ا ،بما
يخفف العجز في مشروع الموازنة
التي قدمناها للعام  2014وتلك التي
نحضرها للعام  2015إلى ما يقارب
 750مليار ليرة».
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غريب

وتحدث حنا غريب باسم هيئة
التنسيق ،مشيرا ً إلى أنّ الوزير خليل
وضع الوفد «في أجواء الجلسة التي
حصلت ب��األم��س بين وزي���ر المال
والرئيس ف��ؤاد السنيورة والوزير
وائ���ل أب��و ف��اع��ور وال��ن��ائ��ب ج��ورج
ع��دوان ،والنقاش ع��اد إل��ى المربع
األول أي إلى نقطة الصفر».
وأك��د غريب «أنّ هيئة التنسيق
ه��ي ض � ّد السقف ال��ذي يطرح بين
المعنيين ،وال عالقة لها به ال من
قريب وال م��ن بعيد ،ألن��ه سقف ال
يضمن الحقوق كاملة للموظفين
واألس��ات��ذة والمياومين وغيرهم»،
معربا ً ع��ن رف��ض الهيئة موضوع
«زي��ادة الـ 1في المئة على القيمة
المضافة أو التقسيط» .وق��ال« :إنّ
هيئة التنسيق تطالب بالحقوق،
ث � ّم الحقوق أي  121ف��ي المئة».
واس���ت���غ���رب« :ك��ي��ف دف��ع��ت ه��ذه
النسبة إلى عدد من القطاعات من
دون تقسيط ،من دون دفعها إلى
القطاعات األخرى ،التي يطرح عليها
ما ال يوصل لها حقوقها» ،داعيا ً إلى
«تمويل السلسلة من خالل تحسين
الجباية ومحاربة الفساد والهدر
ومحاربة الصفقات والتهريب الذي
يحصل في المرفأ والمطار ،فهكذا
تمول أكثر من سلسلة» .وأض��اف:
«إنّ هيئة التنسيق ال ت���زال على
موقفها ر ّدا ً على المماطلة والتسويف
وعدم إقرار السلسلة ،وهي مستمرة
بمقاطعة تصحيح االم��ت��ح��ان��ات
الرسمية وأسسه ومتمسكة بالدعوة
إلى تنفيذ اإلضراب العام الشامل في
الوزارات واإلدارات العامة األربعاء

وفي سياق متصل ،طالبت الهيئة
اإلداري���ة لرابطة أس��ات��ذة التعليم
ال��ث��ان��وي الرسمي ف��ي ب��ي��ان ،بعد
اجتماع عقدته م��ع وزي��ر التربية
الياس بو صعب «بمضاعفة تحركه
في ملف السلسلة ،كما فعل في ملف
الجامعة اللبنانية ،من أجل تثبيت
حقوق األساتذة الثانويين المهدّدة
ف��ي م��ش��روع ال��س��ل��س��ل��ة ،وإع��ط��اء
الطالب ح ّقهم في الشهادة الرسمية،
بدل التفكير باللجوء إلى إجراءات ال
تصب في النهاية في عدم
تربوية
ّ
إق��رار السلسلة كما يحصل اآلن».
واعتبرت أن «الحل الوحيد للمشكلة
يكون بالضغط على النواب الذين
يتسببون بالفراغ وتعطيل مجلس
النواب ويأخذون األساتذة والطالب
وال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي ك��ل��ه رهينة
مصالحهم ومشاريعهم السياسية».
واستنكرت« :ترك ملف الحقوق في
سلسلة الرتب والرواتب ملفا ً وحيدا ً
معلقا ً م��ن دون إق���راره منذ ثالث
سنوات ،وتحميل المسؤولية إلى
أصحاب القرار السياسي  -المالي
الذين ال يقيمون وزنا ً وال اعتبارا ً ألكثر
من مليون لبناني يأكلون ويشربون
من السلسلة .كما ال يعنيهم شيئا ً
ضياع مستقبل أكثر من مئة الف
طالب يسعون للحصول على حقهم
في الشهادة الرسمية».
وجدّدت الهيئة موقفها باالستمرار
ف���ي م��ق��اط��ع��ة أس����س ت��ص��ح��ي��ح
وتصحيح االم��ت��ح��ان��ات الرسمية
ح��ت��ى إق���رار ال��ح��ق��وق ف��ي سلسلة
الرتب والرواتب وفق ما ورد أعاله،
داعية« :أساتذة التعليم الثانوي
إلى المشاركة الكثيفة في االعتصام
ال���ذي دع��ت إل��ي��ه هيئة التنسيق
النقابية األربعاء في  6آب ،2014
عند الحادية عشرة قبل الظهر ،في
ساحة رياض الصلح».

عاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
ع��ن مقولته الشهيرة «فليحكم اإلخ� ��وان» .تراجع
من دون أن يعلن ذل��ك صراحة .ول��م يعقد مؤتمرا ً
صحافيا ً ي�ق��ول فيه إنّ غباشة ك��ان��ت على عينيه.
حقده على النظام السوري عماه فلم ير ما تع ّرض
له المسيحيون خصوصا ً والسوريون عموما ً من
المجموعات اإلرهابية في معلوال وحمص وكسب
ومناطق أخرى من تنكيل وتهجير.
رفض تحميل عناصر جبهة النصرة المسؤولية
عما يحدث في معلوال ،معتبرا ً أنّ الكالم حول دور
«النصرة» هو «مج ّرد حكي» ،لتأتي أح��داث العراق
بكل م��ا فيها م��ن اضطهاد وقتل وتهجير وتنكيل
بالمسيحيين ومقدساتهم من قبل ما ُيس ّمى تنظيم
الدولة االسالمية في العراق والشام «داعش» ،لتبدّل
في لهجة «الحكيم».
ب��دأت القوات اللبنانية كسائر األح��زاب والقوى
السياسية المنضوية تحت شعاري  8و 14آذار،
تدقّ ناقوس الخطر من هذا التنظيم اإلرهابي .وصف
جعجع الوضع في الموصل بغير المقبول ،مؤكدا ً أنّ
«داع��ش» تنظيم إره��اب��ي بك ّل ما للكلمة من معنى،
إنه تنظيم ظالمي إرهابي مجرم .ودع��ا ك ّل القوى
السياسية في المنطقة على مختلف انتماءاتها الى أن
تجتمع لمواجهة هذه الظاهرة التي ال تملك بالطبع
مق ّومات االستمرار ،ولكنها في نهاية المطاف ال
عالقة لها ال باإلسالم وال بالمسيحية.
ن �دّد رئيس ال�ق��وات بالتفجيرات اإلره��اب�ي��ة التي
وق �ع��ت ف��ي ب�ئ��ر ال�ع�ب��د وح� ��ارة ح��ري��ك ،والسفارة
اإليرانية ،على رغم تحميله حزب الله المسؤولية
جراء تدخله في الحرب السورية .إال أنه اليوم يرى
أنّ استمرار ه��ذه الظاهرة سيقضي على اإلسالم
والمسيحية وعلى الشرق األوسط.
والسؤال :هل سيبقى «حكيم معراب» على موقفه
من تدخل حزب الله في سورية؟ أم انّ وطأة هجومه
على الحزب ستتراجع؟ وصوالً إلى إعطاء المقاومة
أحقية محاربة ه��ذه الظاهرة اإلرهابية التكفيرية،
ال سيما بعدما أب��دى جعجع استعداده في السابق
للحوار مع ح��زب الله ،واستغراب النائب ستريدا
جعجع ف��ي جلسة مناقشة البيان ال ��وزاري تم ّكن
ال �ح��زب م��ن ال�ت�ح��ال��ف م��ع «ال�ش�ي�ط��ان األك �ب��ر» ولم
يست ِطع التفاهم مع «القوات» ،واعتبار قياديين في
«القوات» انّ حزب الله هو الحزب األكثر تنظيما ً في
لبنان ،وان تحالفه معهم في االنتخابات النيابية
يغيّر المعادالت.
في الصالونات الضيّقة ،يؤكد بعض «القواتيين»

أنّ مصير المسيحيين معلق بمصير حزب الله ،وأنّ
بقاءهم في لبنان يتوقف على حماية الحزب لهم
في ظ ّل هذا «التمدّد الداعشي» .وأش��ار الى أنّ عدم
تهجيرنا ج��راء التهديدات م��ن ك � ّل ح��دب وصوب،
وآخرها من لواء أح��رار السنة في بعلبك الذي هدّد
بتطهير البقاع من الصليبيين ،سنبقى مدينين به
للحزب .وي�ب� ّرر قياد ّيو ح��زب ال�ق��وات ومناصروه
ل �ـ«رج��ال ال �ل��ه» تدخلهم ف��ي ال�م�ي��دان ال �س��وري في
القصيْر والقلمون ومحاربته المجموعات المسلحة
من «داعش» و«النصرة» في السلسلة الشرقية.
وفي المجالس الضيقة ،يعترف «القواتيون» انهم
ال يملكون الجرأة لالعتراف بأنّ نجاة لبنان من هذه
الظاهرة الغريبة كان على يد مجاهدي حزب الله ،إال
أنهم في اإلعالم والمؤتمرات الصحافية وعلى غرار
حلفائهم في حزب الكتائب والمستقلين في  14آذار
ال يعلّقون إيجابا ً على دور حزب الله ال من من قريب
أو من بعيد ،باستثاء أنّ «داع��ش» هو ع��دو للسنّي
قبل الشيعي والمسيحي وال ��درزي وال�ع�ل��وي ،اال
انهم يجاهرون بأن خالفهم مع حزب الله هو على
السالح ،ولوال ذلك لكان أقرب األطراف السياسية
الى القوات.
ورف ��ض ن��ائ��ب «ق��وات��ي» ال��دخ��ول ف��ي س�ج��ال مع
زمالئه النواب في كتلة الوفاء للمقاومة الذين تربطهم
عالقات مجلسية جيدة حول دور حزب الله منذ بدء
األزم��ة السورية .اال ان��ه يؤكد لـ«البناء» أنّ مواجهة
«داعش» في لبنان هي من مسؤولية الدولة اللبنانية ،ال
األحزاب اللبنانية ،وعلى المك ّونات الوطنية في لبنان
إعادة تكوين الدولة عبر اإلسراع في انتخاب رئيس
للجمهورية ،وإقرار قانون انتخابي جديد تجري على
أساسه االنتخابات ،ودعم الجيش اللبناني ،وعودة
حزب الله الى كنف الدولة ،وأشار الى أنّ مواجهة هذه
الظاهرة الخطيرة ال تكون بتفتيت الدولة ،ألنّ دولة
المؤسسات وحدها تحمي المواطنة.
وح ّمل نائب «قواتي» بقاعي مسؤولية ما يجري
ف��ي ال �ع��راق وس��وري��ة ول�ب�ن��ان ال��ى االستراتيجية
اإلي��ران�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم على عسكرة ال�ش�ع��وب التي
تحمي األنظمة في المنطقة (الرئيس بشار األسد
في سورية ،رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي
وحزب الله في لبنان) ،فأكد لـ«البناء» انّ «التطرف
يستجلب ال�ت�ط��رف» .غير انّ ذل��ك ال يلغي تخ ّوف
البيئة القواتية الزحلية والشمالية من تمدّد ظاهرة
«داع��ش» والحديث عن إع��ادة التسلّح لما كان عليه
الوضع إبان الحرب األهلية اللبنانية للبقاء في لبنان،
فالدولة العراقية لم تستطع حماية المسيحيّين من
هذا المخلوق اإلرهابي العجيب.

ال�سفير الإيراني زاره في بكركي

الراعي :ما يح�صل في غزة والمو�صل
انتهاك لكرامة الإن�سان وحقوقه

ال �صحة للإ�شاعات عن �سجال بين بع�ض قياد ّييه وم�س�ؤولين �أمن ّيين �سوريين

حزب اهلل :عمل مك�شوف وفا�شل لأجهزة ا�ستخباراتية معروفة
م�س�ؤول �أمني �سوري :لي�ست هذه لغة التخاطب بين الحلفاء
نفت م��ص��ادر رفيعة ف��ي ح��زب ال��ل��ه وفي
سورية ك ّل ما نشر من إشاعات تض ّمنتها تقارير
إخبارية تناقلتها مواقع لبنانية وعربية عن
اجتماع تخلّله سجال ساخن وتبادل اتهامات
بين بعض ق���ادة ال��ح��زب ف��ي س��وري��ة وبين
مسؤوليين أمنيين سوريين.
وكتب الزميل كمال خلف في موقع «رأي
اليوم» نقالً عن مصدر في حزب الله «أنّ ما جاء
في تلك المواقع عا ٍر من الصحة تماماً ،ولم يجر
أيّ سجال من هذا النوع ،والعبارات التي وردت
مختلقة ومفبركة».
وأض��اف المصدر« :ل��م يحصل أيّ اجتماع
بيننا كقيادة حزب الله في سورية وبين العميد
رستم غزالة طوال فترة وجودنا في سورية ،ألنّ
عملنا ال يقع في إطار التنسيق مع غزالة ،ونحن
نحترم هذا الرجل كثيراً».

وعن تفسيره لما ورد في المادة المنشورة
ومضمون الحوار قال القيادي في الحزب« :إنّ
هذا حسب ما نعتقد عمل أجهزة استخبارات
وليس مج ّرد م��ادّة صحافية ،وهو يقع ضمن
سلسلة من المحاوالت إليجاد شرخ بين الحزب
وبين القيادة السورية والشعب السوري ،بعد
ما حققه الحزب والجيش السوري من إنجازات
ميدانية».
وت��اب��ع ال��م��ص��در« :ال ي��وج��د أي خ�ل�اف ال
ميدانيا ً وال سياسيا ً مع المسؤولين العسكريين
السوريين ،م��ؤك��دا ً أنّ األم��ور تسير بتنسيق
عالٍ».
ول��ف��ت ال��م��ص��در إل��ى أنّ ه��ذه ال��م��ح��اوالت
المشبوهة تتك ّرر بين الحين واآلخر ،مذ ّكرا ً بما
حصل مع الدكتورة بثينة شعبان مستشارة
الرئيس بشار األس��د في شهر أي��ار الماضي،

حين ورد في الصفحة التي ُنسبت إليها على
مواقع التواصل االجتماعي ،انتقادات الذعة
لحزب الله ،وكانت الفتة مسارعة ع��دد من
الصحف العربية المعروفة االنتماء والتمويل
إل��ى تعميم ال��ك�لام المنسوب إل��ى الدكتورة
شعبان ،قبل أنّ تظهر هي عبر قناة «الميادين»
وتعلن أنّ الصفحة م��ز ّورة ،وانّ ما جاء فيها
مفبرك ،وتنفي ك ّل ما ورد فيها ...مع اإلشارة
إلى أ ّنه ت ّم إلغاء تلك الصفحة بعد نحو ساعة
من نشرها التصريحات المنسوبة للدكتورة
شعبان.
وفي السياق ذاته يورد موقع «رأي اليوم»
نقالً عن مسؤول أمني سوري رفيع تأكيده أنّ
االجتماع لم يحصل على اإلط�لاق ،وأنّ ما ت ّم
تناقله ال يمت بصلة إلى اللغة التي تسود في
االجتماعات التي تعقد بيننا وبين الحلفاء في

حزب الله أو غيره ،وانّ التخاطب بين الجميع
يكون على مستوى ع��ا ٍل من المسؤولية ،ولم
يحدث أيّ خالف بيننا وبين حلفائنا في حزب
الله ،إنما العالقة ت��زداد عمقا ً وتفاهما ً مع ك ّل
إنجاز ميداني يتحقق على األرض.
وتبدي مصادر مق ّربة من حزب الله اعتقادها
ب��أنّ هناك من يلعب في الظالم عبر نشر مثل
هذه المعلومات واللعب على هذا الوتر إليجاد
شرخ في العالقة بين الحليفين ،وتأليب الشعب
السوري على حزب الله وجمهور الحزب على
القيادة في س��وري��ة ،وتتحدث المصادر عن
إج��راءات اتخذت منذ فترة أفضت إلى تحديد
الجهة التي تقف وراء هذه المعلومات المختلقة
وم��ن يرسلها ال��ى وسائل اإلع�لام ،وه��ي جهة
تتبع لجهاز استخباراتي له مفاصل معروفة في
لبنان وسورية.

وفد كتلة الم�ستقبل زار بكركي ومطرانية الروم الأرثوذك�س في بيروت

ال�سنيورة :الأولوية النتخاب رئي�س للجمهورية
واصل وفد كتلة المستقبل برئاسة
الرئيس فؤاد السنيورة جولته على
المرجعيات الروحية ،وزار أمس
البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي في الصرح
ال��ب��ط��ري��رك��ي ف��ي ب��ك��رك��ي وع��رض
معه األوض����اع ال��ع��ام��ة ف��ي لبنان
والمنطقة .وأش��ار السنيورة بعد
اللقاء إلى أنه بحث مع الراعي في
موضوع االستحقاق الرئاسي وقال:
«قلت لغبطة البطريرك أنّ هناك
ف��راغ�ا ً أحدثه ع��دم انتخاب رئيس
للجمهورية ،وه��و ف��راغ ق��ات��ل ،وال
شيء يمكن أن يح ّل مكان الدور الذي
يؤديه فخامة الرئيس .لذلك يجب
أن تبذل المساعي الجادة لتحقيق
هذا األمر ،ونحن كما تعلمون وقفنا
من أجل انتخاب رئيس الجمهورية
وق��ل��ن��ا أن���ه ل��ي��س��ت ه��ن��اك أول��وي��ة
على اإلط�ل�اق ،غير أول��وي��ة رئاسة
الجمهورية ،ولكن ،بسبب هذا الفراغ
نرى أن ال السلطة التشريعية قادرة
أن تعمل كما ينبغي ،وال السلطة
التنفيذية ،وال األوضاع االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ال���ب�ل�اد ت��س � ّر
اللبنانيين ،بل على العكس بسبب

عودة مستقبالً وفد كتلة المستقبل
هذا الفراغ القاتل نصل إلى نتائج
سلبية على ك ّل الصعد».
وأش������ار إل����ى أن����ه ل��م��س ل��دى
البطريرك «توقا ً شديدا ً إلى إنجاز هذا
االستحقاق الدستوري ،وتحسسا ً

(داالتي ونهرا)
كبيرا ً بالمخاطر التي قد تصيب لبنان
نتيجة االستمرار في عدم التوصل
إلى رئيس ننتخبه جميعا ً ونؤيده
جميعاً ،وعندما يتم االنتخاب ،نقف
إلى جانبه ونحاول أن نقدم له ك ّل

الدعم من أجل التقدم على المسارات
التي ينبغي التقدم عليها ،على صعيد
بناء الوحدة الوطنية».
وعن سلسلة الرتب والرواتب قال
السنيورة« :لقد عبرنا في مناسبات

عن ض��رورة إنجاز ه��ذا الموضوع
ال��ي��وم قبل ال��غ��د ،ولكن ال نريد أن
يؤدي ذلك إلى زيادة حجم المخاطر
على جميع اللبنانيين ،ال سيما على
ذوي الدخل المحدود والذين نريد
إنصافهم ال��ي��وم ،وبالتالي هناك
مخاطر حقيقية ناتجة من عجز في
الموازنة بلغ  7700مليار ليرة».
وأض���اف« :ن��ح��ن ملتزمون إنجاز
السلسلة ،ون��ع��م��ل ل��ي��ل ن��ه��ار من
أجل التوصل إلى الح ّد األدنى الذي
يجنب لبنان المزيد من األخطار،
ونعاني أخطارا ً شديدة ،وبالتالي
ال نريد أن نقوم بخطوة ت��ؤدي إلى
زيادة األخطار المالية على االستقرار
النقدي واألوضاع واالقتصادية في
البلد ،وه��ذا أم��ر طبيعي له نتائج
سلبية كثيراً ،لذا نحاول أن نقلص
هذا األمر من خالل ترشيق الموازنة
وزي���ادة اإلي����رادات ،إذ تكون قيمة
العجز اإلضافية الناتجة من هذه
السلسلة محدودة ،وكذلك األعباء
على االقتصاد محدودة».
كما زار الوفد متروبوليت بيروت
وتوابعها للروم األرثوذكس المطران
الياس عودة في مق ّر المطرانية.

الراعي متوسطا ً فتحعلي والوفد الديبلوماسي المرافق
استقبل البطريرك الماروني مار
ب��ش��ارة ب��ط��رس ال��راع��ي ظهر أم��س،
السفير اإلي��ران��ي الجديد ف��ي لبنان
محمد فتحعلي ،ي��راف��ق��ه مستشار
السفارة السياسي محمد حسن جاويد
ومدير مكتبه علي شرف الدين واألمين
العام لحوار الحضارات «أومن» رضا
المصري ،وهي الزيارة األول��ى لفتح
علي بعد تعيينه سفيرا ً إلي��ران في
لبنان.
وق��د ج��رى ال��ت��داول ف��ي األوض��اع
المتأزمة في المنطقة ،والتي تستوجب
ال��وع��ي والحكمة م��ن قبل ك��ل ال��دول
واألطراف لتجنب المزيد من الضحايا
والخسائر ،وكان توافق على شجب ك ّل
ما يحصل في غزة والموصل من جرائم
وانتهاكات لكرامة اإلنسان وحقوقه.
وك��ان الراعي أع��رب خالل رعايته
حفل تخريج طالب في جامعة سيدة
اللويزة ،عن ألمه وألم جميع اللبنانيين
وأصدقاء لبنان ومحبيه إقليميا ً ودوليا ً
«لعجز نواب األمة عن انتخاب رئيس

للجمهورية» رافضا ً هذا «التمادي في
عدم انتخاب رئيس للبالد ،ألي اعتبار
شخصي أو فئوي ك��ان وال الذهاب
ّ
يحق
بالبالد إلى المجهول» .وقال« :ال
ألح��د أن يتفرد ب��ق��رار وطني خطير
وخطر ك��ه��ذا ،ب��ل م��ن واج��ب النواب
أن ينتخبوا رئيسا ً للبالد ف��ورا ً وقبل
أي عمل آخ��ر» ،الفتا ً النواب إلى أنهم
«يقترفون مخالفة جسيمة للدستور
والميثاق الوطني ألنهم يقطعون رأس
الدولة ويشلون عمل مجلس النواب
والحكومة ويفككون كيان الوطن».
كما ن���دّد ال��راع��ي ب��ـ«االع��ت��داءات
«اإلسرائيلية» على الشعب الفلسطيني
في غزة» ،داعيا ً مجلس األمن ومنظمة
األمم المتحدة إلى «فرض وقف النار
واإلسراع في ح ّل النزاع المزدوج عبر
إقراردولةفلسطينيةعاصمتهاالقدس،
إلى جانب دولة «إسرائيل» ،وانسحاب
«إس���رائ���ي���ل» م��ن ج��م��ي��ع األراض����ي
العربية المحتلة وع��ودة الالجئين
الفلسطينيين إلى أرضهم» ،متوقفا ً عند

«المشاريع السياسية الدخيلة التي
افتعلت النزاعات الداخلية بين الدول
اإلسالمية السنية والشيعية ،وبين
المسلمين المعتدلين والتنظيمات
األصولية ،من جهة أخرى ،وقد وصلت
تداعياتها إلى لبنان» ،الفتا ً إلى «ما
يجري من اعتداءات على المسيحيين
وكنائسهم في مصر وسورية والعراق
وتهجيرهم بعد سلبهم مالهم وحليهم
وال���دواء والطعام ألنهم مسيحيون
فقط».
وت��وق��ف عند الكثير م��ن القضايا
التي «تستوجب إيجاد ح ّل سريع لها
مثل بيع العقارات واألراض��ي وتملك
األجانب ،وقانون استعادة الجنسية
للمتحدرين من أصل لبناني وهم ثروة
كبيرة ،وتطبيق الالمركزية اإلداري��ة
الموسعة واإلنماء المتوازن في جميع
المناطق اللبنانية ،فلبنان في حاجة
إلى تضافر جميع القوى المعنية من
أج��ل النهوض باالقتصاد الوطني
وجعله اقتصادا ً حراً».

وفد لجنة المتابعة لكارثة الطائرة الجزائرية
بد�أ محادثاته مع خلية الأزمة في باري�س
وص��ل وف��د لجنة المتابعة اللبنانية لكارثة الطائرة
الجزائرية إلى باريس برئاسة المدير العام للمغتربين
هيثم جمعة وعضوية األمين العام للهئية العليا لإلغاثة
اللواء محمد خير واجتمعت فور وصولها بلجنة األزمة في
الخارجية الفرنسية ،بحضورالقائم باألعمال اللبناني في
باريس رلى نور الدين،
وت � ّم البحث في التعاون بين الحكومتين اللبنانية
والفرنسية في قضية كارثة الطائرة الجزائرية واستمرار
التواصل بين اللجنتين للوصول إلى النتائج المطلوبة
وكانت األجواء إيجابية.
وكان الوفد التقى رئيس بوركينا فاسو باليز كومباور

بحضور القائم باألعمال في سفارة لبنان في أبيدجان أحمد
سويدان والقائم باألعمال والقنصل في بوركينا فاسو جوزف
الحاج ووفد من أقارب الضحايا وعدد من أبناء الجالية.
وشكر جمعة باسم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني
الرئيس كومباور على الجهود التي بذلها عند وقوع الكارثة
األليمة ومواساته العائالت اللبنانية ،وطلب منه االستمرار
في هذه الجهود من أجل الوصول الى النتائج السريعة
والمرجوة لهذه المأساة.
ووعد رئيس بوركينا فاسو خيراً ،وحمل جمعة تعازيه
الحارة للشعب اللبناني ،مشدّدا ً على العالقات الثنائية
وعلى احترامه الجالية اللبنانية في بوركينا فاسو.

