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«نكبة النزوح ال�سوري �أكبر من نكبة فل�سطين»

دعت ال�سيا�سيين �إلى االلتزام بوعودهم

دربا�س لـ«البناء» :ال نعلم ماذا ت�ؤوي المخيمات من �إرهابيين

موحدين
هيئة التن�سيق� :سنبقى ّ

هتاف دهام
ال توحي اإلجراءات األمنية أمام وزارة الشؤون االجتماعية بأنّ هذا المبنى
مخصص لهذه الوزارة .وأنّ وزير الشؤون االجتماعية يواظب على عمله في
مكتبه في الطابق السابع .اإلجراءات تقتصر على دركي يجلس عند مدخل
أي مصعد عليهم
المبنى يسأل المواطنين إلى أين يتجهون فيساعدهم في معرفة ّ
استخدامه للوصول إلى حيث يستطيعون إتمام معامالتهم .التدابير األمنية التي
اتخدت أمام العديد من الوزارات ،ال سيما وزارة الداخلية ،ال تشعر بها أمام
وزارة الشؤون االجتماعية في المتحف .ربما ذلك ليس مهما ً أمام طريقة تعاطي
الوزير رشيد درباس مع موظفي الوزارة في المبنيين ،وأمام أدائه في إدارة
الملفات بطريقة إنسانية .يرى موظفو الشؤون االجتماعية في الوزير درباس
اإلنساني واآلدمي بامتياز والمثقف الذي انغمس في النضال القومي والعربي
منذ مطلع شبابه ،واألديب والشاعر فهو العضو في منتدى طرابلس الشعري،
إضافة إلى ما يتمتع به من خلفية حقوقية كنقيب سابق للمحامين في الشمال.
مسؤوليات كثيرة أمام وزير الشؤون االجتماعية ...من ملف السجون الى
ملفات تتعلق بالرعاية االجتماعية وغيرها ،إال أنّ األولوية عند الوزير الطرابلسي
تبقى في كيفية معالجة ملف النازحين السوريين الذي باعتراف موظفي الوزارة
يسعى درباس الى معالجته بطريقة مدروسة على عكس سلفه وزير الصحة
الحالي وائل أبو فاعور الذي لم يطرح أي رؤية في حكومة النأي بالنفس ،ليأتي
الوزير درباس الذي ورث كما يقول اإلهمال من الحكومة السابقة في معالجة
هذا الملف ويطرح رؤية عملية لمعالجة تداعيات أزمة النزوح الســوري إلى
لبنان.
ويشير درباس في حديث الى «البناء» إلى أنّ عدد النازحين
المسجلين في المفوضية مليون و 200ألف ،فيما العدد الحقيقي
يصل إلى مليون ونصف مليون ،فهناك الكثير من السوريين الذين
ليسوا على قائمة التسجيل ألنهم ال يريدون ذلك وال يرغبون في
أن ُتعرف هوياتهم ،خصوصا ً المسلّحين الذين دخلوا بطرق غير
شرعيّة.
ويتحدث درب��اس عن رعاية النازحين المباشرة التي تت ّم
برصد األم��وال من المفوضية السامية لشؤون الالجئين التي
تصلها المنح من المانحين الدوليين ،والتي هي أق ّل مما هو متوقع
والمقدّر بـ 53في المئة ،ألنّ المنح التي وصلت قدرت بـ  35في
المئة ،األمر الذي يثير الخشية والخوف من أن يُصاب المانحون
بالبرودة ،ويُصاب لبنان بمشكلة كبرى أمام شعب نازح مضطر
أن يؤيه ويطعمه ويعلّم أوالده ويطبّبه.

الحكومة �ست�ستخدم ّ
كل
الو�سائل لإطالق �سراح
الع�سكريين المختطفين وال
محرمات في التفاو�ض من
ّ
�أجل ذلك
ويلفت وزير الشؤون االجتماعية الى األعباء التي ترتبت على
الوجود السوري ،فاإلحصاءات أكدت أنّ نسبة البطالة وصلت
إلى  14في المئة ،وأنّ األضرار التي أصابت االقتصاد في السنتين
الماضيتين وفق تقرير البنك الدولي بلغت  7مليارات ونصف
المليار دوالر ،محسوبة على فارق النمو بين  4في المئة و 2في
المئة  ،في حين أنّ النمو تراوح في مرحلة من المراحل بين 7
و 8في المئة ووصل في مرحلة ثانية إلى  0في المئة ،بالتالي
فإنّ األضرار هي أكثر من  13ملياراً ،هذا فضالً عن أنّ مصروف
الخزينة ازداد مليارا ً و 200مليون دوالر فيما تقلّصت اإليرادات،
حيث خسر لبنان إيرادات بما يقارب ملياري دوالر سنوياً ،فما
وصل ويصل من المنح إلى مفوضية الالجئين ال يدخل منه شيئا ً
إلى الخزينة ،هذا فضالً عن الكهرباء التي ال نستطيع تغطية
حاجات الشعب اللبناني فيها ،فنحن نستج ّر من سورية 100
ميغاواط بالسعر المتداول ،والسوريون يستهلكون في لبنان
ّ
بغض النظر عن المدارس
 200ميغاواط من دون دفع الفواتير،
التي تعمل بدوام آخر وتستوعب  100ألف تلميذ سوري من أصل
 400أو  350ألفاً.
يتحدث وزير الشؤون االجتماعية بألم عن هذا الملف لما يشكله
من عبء كبير على لبنان الذي يأوي العدد األكبر من النازحين
الى الدول العربية بإمكانات معدومة ،وفي مقابل غياب أيّ تنظيم
ممكن لهذه المسألة الشائكة.

المخيمات العشوائية

ال يخفي درباس وجود أكثر من  1000مخيم عشوائي منتشر
على األراضي اللبنانية والحبل على الجرار ،وانّ هذه المخيمات
غير قادرة على استيعاب أكثر من  18في المئة من النازحين ،وأنّ
 85في المئة من النازحين يتواجدون في المناطق الفقيرة في

درباس متحدّثا ً لـ«البناء»

المناطق الحدودية مع لبنان بالدخول في حال وجود معارك
دامية.

ال ن�ستطيع �أن ُنخرج من
ال يريد العودة �إلى �سورية
غ�صب ًا عنه �إذا كان معار�ض ًا
للنظام فلي�ست لدينا قوة
ع�سكرية للقيام بذلك

المشكلة في العالج

الشمال والبقاع ،مع ما يستتبع ذلك من منافسة العامل اللبناني
في سوق العمل.
ك ّل ذل��ك ،والمجتمع الدولي ب��رأي درب��اس يقف متف ّرجاً .ال
يسعى للح ّل السياسي في سورية ،فهو يتف ّرج على ما يجري
في أوكرانيا ،كما يتف ّرج على األزمات المحدقة بالمنطقة .وفي
الوقت عينه المساعدات التي يقدمها دون المستوى المطلوب ،فال
يستطيع المجتمع الدولي أن يرسل  panadolويريح ضميره
من األلم ،فما يجري في المنطقة ،هو شريك في جزء كبير منه،
متسائالً :لماذا ال تقع النكبات إال على الدول النامية ،والمسألة إذا
غرقنا في تفاصيلها نضيع فيما علينا العمل النتشال أنفسنا من
هذه األزمة.
وأمام ذلك ،دعا درباس الدول العربية إلى تقاسم أعباء ملف
النازحين في اإلي��واء واالستقبال ،وفي الدعم المادي ،ويشير
الى انه طرح على مجلس ال��وزراء القيام بحملة كبرى للذهاب
إلى الدول العربية وطلب التعاون والمساعدة في تقاسم األعباء
البشرية.

أكبر من نكبة فلسطين

ووفق درباس فإنّ ما يجري اليوم هو أكبر من نكبة فلسطين
التي ش ّردت مليون فلسطيني ،بيد أنّ نكبة سورية كما س ّماها
ش ّردت عشرة ماليين سوري بين الداخل والخارج ،مشدّدا ً على
أنّ لبنان على شفير الغرق ولم يعد قادرا ً على تح ّمل األزمة ،التي
تع ّد األخطر منذ نشوئه وقد تؤدّي إلى زواله واضمحالل الحدود،
ورأينا ما جرى في عرسال ،وال��ذي لم يعد كالما ً في الهواء بل
أصبح واقعا ً على األرض.
ال يشغل توطين النازحين السوريين ب��ال وزي��ر الشؤون
االجتماعية بعكس الكثير من زمالئه ال��وزراء ،لكن ما يخيفه هو
عدم االنضباط الحاصل والفوضى ،فالدولة اللبنانية غير متح ّكمة
بما يجري ،وغير ممسكة بزمام األمور ،وهذا ما نتج منه أشخاص
خلقوا واقعا ً جديدا ً على األرض .قائالً :ال ُمس ّكن ال يقضي على الورم،
فهناك ما يقارب المليون ونصف المليون سوري ،قسم كبير منهم
من الشباب الذي تد ّرب عسكريا ً وتسليحه من قبل المجموعات
اإلرهابية بات سهالً .وأضاف« :لم أعد أستطيع القول إنّ مخيمات
النازحين السوريين ال تض ّم بؤرا ً إرهابية ،إال أنّ المشكلة الكبرى
أننا ال نعلم ماذا تؤوي هذه المخيمات؟ وماذا يجري في داخلها؟
نتيجة اإلهمال والتخلّي عن المسؤولية ،رافضا ً الدخول في سجال
مع الحكومة السابقة وسياستها تجاه النازحين.
وأكد أن ال ح ّل إال بإقامة مراكز استقبال داخل األراضي اللبنانية
القريبة من الحدود ،على أن يت ّم تأمين كامل التجهيزات التي
تسمح للنازحين بحياة إنسانية من طاقة وم��دارس وصحة،
وربط المساعدات بالسكن في هذه المراكز ،مشيرا ً إلى إجراءات
مشدّدة ُوضعت لوقف تدفق النزوح أبرزها السماح فقط لسكان

«الم�ستقبل» و «القوات» و�صفا النداء بـ«ال�شعبوي»

جري�صاتي :لن نقبل بت�سوية على ح�سابنا
ر ّد تيار المستقبل وحزب القوات
اللبنانية على ن��داء تكتل التغيير
واإلص��ل�اح ال���ذي ن � ّب��ه م��ن تصفية
الحضور المسيحي ف��ي المنطقة،
واعتبرا أنه يهدف «إلى الفوز ببعض
التأييد الشعبي» .فيما أوضح أمين
س�� ّر التكتل ال��وزي��ر السابق سليم
جريصاتي أنّ هذا النداء «يأتي في
سياق ما يتعرض له المسيحيون
في الشرق وسواهم من األقليات من
انكفاء دور» ،وق��ال« :ل��ن نقبل بأن
يكون الموقع األول في الدولة رماديا ً
أو وسطيا ً أو تسوويا ً ألنّ التسوية لن
تكون على حساب المسيحيين بعد
اليوم».
وأش����ار ج��ري��ص��ات��ي ف��ي حديث
لـ«المركزية» إل��ى أنّ ال��ن��داء ال��ذي
أطلقه التكتل «يقع في موقعه الزمني
والميثاقي والوطني ،ويأتي في سياق
ما يتعرض له المسيحيون في الشرق
وسواهم من األقليات من انكفاء دور،
وبالتالي ،تهديد وجود» .وقال« :لن
نقبل بعد اليوم أن يختزل أحد دورنا
أو أن يلتف أحد علينا أو أن نغيّب عن
المشاركة الفعلية في صناعة القرار
الوطني أو أن يتم اتهامنا بتعطيل
موقعنا ال��ذي يناسبنا على صعيد
الحجم ال��ذي نمثله» .وأض��اف« :لن
نقبل ب��أن ي��ك��ون الموقع األول في
الدولة رماديا ً أو وسطيا ً أو تسوويا ً
ألنّ التسوية لن تكون على حساب
المسيحيين بعد اليوم بعد الحوادث
ال��ت��ي م��ررن��ا ب��ه��ا ،ون��ح��ن نعبّر عن
ال��وج��دان المسيحي بمفاهيم القوة
والتمثيل».
وأكد عضو كتلة القوات اللبنانية

(أكرم عبد الخالق)

النائب فادي كرم أنّ «النبرة العالية
والعدوانية والغرائزية ،ال تقدّم وال
تؤخر ،ال بل في بعض األوقات ّ
ّ
تؤخر،
ونحن نشهد في هذه األيام محاوالت
م��ن ال��ب��ع��ض ل��ل��ت��خ��وي��ف ،وإلث���ارة
النعرات ،ولتضخيم التهديدات ،علّهم
يفوزون ببعض التأييد الشعبي على
حساب مصلحة الشعب» .وأضاف:
«لكن فاتهم أنهم بهكذا سياسات
يستكملون خطوات المؤامرة على
لبنان التعايش ،ويسهّلون للقوى
الخارجية هدفها بشرذمة الوطن
وتفريق اللبنانيين ،تماما ً كما حصل
عام  ،»1974مشدّدا ً على أنّ «القوات
لن تسمح ألحد بتخويف المسيحيين
كي يقبلوا الخضوع والسير عكس
التاريخ».
وح ّمل عضو كتلة المستقبل جمال
ال��ج��راح «ح��زب الله» وق��وى  8آذار
مسؤولية تعطيل انتخابات رئاسة
الجمهورية» ،معتبراً« :أنّ العماد
ميشال عون غير مستعد أن يتنازل
ألحد ومستعد أن يعطل الرئاسة إلى

أب��د اآلبدين إن لم يتم االتفاق على
انتخابه رئيسا ً للبالد».
ووص��ف زميله في الكتلة النائب
ع��اط��ف مجدالني معطلي انتخاب
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة بالداعشيين
السياسيين وقال« :إنّ كل من يتحدث
عن الخطر ال��ذي يشكله «داع��ش»،
على جميع الطوائف وعلى الوطن،
هو على حق ،فهذا الخطر نتفق جميعا ً
على توصيفه لكنّ المشكلة تكمن في
كيفية التصدي له».
وأض�����اف« :نستطيع أن نفهم
تعبير كل األط��راف عن مخاوفهم من
«داع��ش» ،لكننا ال نستطيع أن نفهم
كيف ال ي��درك ه��ؤالء أنّ مواقفهم في
الداخل تساهم في مضاعفة األخطار».
وس��أل« :كيف نصدق أنهم يريدون
م��واج��ه��ة «داع����ش» وه��م يرفضون
النزول إلى المجلس النيابي للمشاركة
ف��ي ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية؟
وهل يعتبر هؤالء أنّ الفراغ في سدة
الرئاسة يساهم في تحصين البلد في
وجه أخطار داعش»؟

اقتراح بانتخاب الرئي�س من ال�شعب
سلم األمين العام لتكتل التغيير واإلصالح النائب ابراهيم كنعان األمين
نص اقتراح بتعديل الدستور
العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أمسّ ،
ويقضي بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ،وهو موقع من
عشرة نواب من التكتل.
ويعقد كنعان مؤتمرا ً صحافيا ً عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر
اليوم في مجلس النواب يتحدث فيه عن هذا االقتراح ،بحضور عدد من
وزراء ونواب التكتل.

في مجلس ال��وزراء يقول درباس ان ال مجال لالختالف على
هذا الملف ألنّ الخطر مشترك وال يميّز بين منطقة وأخرى ومذهب
وآخر ،النازحون منتشرون من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب،
وأنّ رؤيته العملية لم يعترض عليها أحد ال بل بالعكس أشاد بها
وزير الخارجية ،ويشير الى انّ تشخيص األزم��ة غير مختلف
عليه ،اال انّ الخالف هو في كيفية العالج الذي له أبعاد سياسية
واقليمية ودولية.
يتم ّنى وزير الشؤون االجتماعية أن تنتهي األزمة في سورية
اليوم قبل الغد ،فلبنان يحتاج الى ان يستق ّر الوضع هناك لما له

الت�سوية في العراق
بداية ّ
حل �سينتقل �إلى
�سورية ولبنان ...وال �أمل
للمجموعات الإرهابية
باال�ستمرار
من انعكاسات على لبنان ،من عودة النازحين إلى بلدهم ،مشيرا ً
في الوقت عينه إلى أنّ عودة النازحين اليوم الى سورية ليست
في يده ،فمن يرغب بالعودة سنسهّل له ذلك ،ومن ال يملك أوراقا ً
نؤ ّمن له األوراق ،لكن من ال يريد العودة ألنه معارض للنظام ،ال
نستطيع أن نخرجه غصبا ً عنه؟ متسائالً :هل لدينا قوة عسكرية
للقيام بذلك؟ بل هم الذين يمكن أن يتح ّولوا فورا ً إلى جيش.
ول��دى سؤاله لماذا ال يت ّم التنسيق والتعاون مع الحكومة
السورية؟ يشير درب��اس إلى أنّ الحكومة اتخذت ق��رارا ً بعدم
التفاوض ال مع الحكومة السورية وال مع المعارضة ،ألنها إذا
تفاوضت مع الحكومة ،فهناك عدد من السوريين لن يذهب إلى
سورية ،وفي الجهة المعارضة مع من سنفاوض مع «االئتالف»
أم «النصرة» أم «داعش» ،ولذلك اعتمدنا سياسة النأي بالنفس
كخيار لمصلحة لبنان.
وإذ أك��د ض���رورة أن تستم ّر اإلج����راءات األمنية والتدابير
والمداهمات بصورة دائمة ،ال ان تترافق مع أحداث معيّنة ،لفت
الى أنّ الحكومة ستستخدم ك ّل الوسائل إلطالق سراح العسكريين
المختطفين ،وال مح ّرمات في التفاوض من أجل ذلك ،على رغم
تشديده على انه ال يعلم شيئا ً عن المقايضة مع الشروط التي
وضعها المسلحون.
وإذ حبّذ الوزير درباس عدم الحديث في السياسة ،أكد في شكل
مختصر أنه ال يجوز أن يبقى بلد بال رئيس للجمهورية ،مشيرا ً
الى أنّ ما جرى في العراق من تسوية شاركت فيها الجمهورية
االسالمية االيرانية بإزاحة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري
المالكي يعني بداية ح ّل سينتقل إلى سورية ولبنان ،مشيرا ً الى
انّ المجموعات اإلرهابية ال أمل لها باالستمرار ،فـ»داعش» كان
بلحظة من اللحظات سيبتلع العراق ،وهدّد باحتالل بغداد ،ثم ما
لبث ان تراجع.

حزب اهلل دان قتل ال�صحافي فولي
دان حزب الله في بيان أمس «الجريمة الوحشية التي ارتكبتها عصابات
اإلجرام واإلرهاب بقتل الصحافي األميركي جيمس فولي» ،معتبراً« :أنّ دعم
هذه الجماعات اإلرهابية بالمال والسالح وتقديم الحماية السياسية واإلعالمية
لها ،والصمت المريب عن جرائمها الفظيعة في سورية والعراق وسواهما،
كان السبب الرئيسي وراء هذه األعمال المروعة التي تطاول الجميع من دون
استثناء أو تمييز».

«الأحزاب» :عالمات ا�ستفهام
حول رف�ض التن�سيق مع �سورية
ح ّمل «لقاء األحزاب والقوى والشخصيات» السلطة السياسية «مسؤولية
ما حصل وما سيحصل للعسكريين الذين جرى التواطؤ عليهم بتمكين تنظيم
«داعش» و»جبهة النصرة» اإلرهابيين من أخذهم رهائن إلى جرود عرسال
والمس بمعنويات الجيش اللبناني».
ّ
واعتبر في بيان بعد اجتماعه أمس في مق ّر الحزب الوطني «أنّ إمعان
السلطة السياسية في رفض التنسيق مع الحكومة السورية في وقت لم
َ
تتوان فيه عن فتح الحوار مع تنظيمات إرهابية تذبح الناس وتأكل أكبادها،
يثير عالمات االستفهام الكبيرة لدى اللبنانيين إزاء هذا السلوك الذي يعرض
حياة جنود الجيش وقوى األمن الداخلي للخطر ،ويربك حركة الجيش اللبناني
الذي يتصدى لهؤالء اإلرهابيين» .ولفت إلى أنّ «التنسيق مع الجيش السوري
مطلوب لوضع ح ّد لخطرهم على أمن البلدين والشعبين الشقيقين».
وأكد اللقاء موقفه «المبدئي في دعم مطالب هيئة التنسيق النقابية إلقرار
سلسلة الرتب والرواتب» ،مطالبا ً الكتل النيابية «بالعمل على عقد جلسة
تشريعية سريعة إلقرار هذا المطلب العادل ،والتوقف عن المماطلة والتسويف
وإبقاء أصحاب الحقوق من أساتذة في حالة من االنتظار والقلق الدائمين».
وتوجه بالتحية إلى «المقاومين األبطال في قطاع غزة المحاصرة ،والشعب
العربي الفلسطيني الصامد على مدى  40يوماً ،وال يزال في وجه العدوان
والمجازر الوحشية» ،معتبراً« :أن المقاومة بموقفها الصلب والشجاع
في التصدي لالحتالل وخ��وض ح��رب اإلستنزاف في مواجهته ،تفرض
معادلة جديدة في الصراع مع هذا العدو المتغطرس الذي ال يفهم سوى لغة
القوة والمقاومة كسبيل وحيد إلجباره على التسليم بالحقوق والمطالب
الفلسطينية».
ّ
بحق المسيحيين واإليزيديين
وندّد اللقاء «بجرائم التكفيريين التي ترتكب
وسائر األقليات في العراق بهدف تهجير أهله ،خدمة لمشروعهم في السيطرة
على مناطق مختلفة في أمتنا وإشغالها بالحروب الداخلية خدمة للكيان
الصهيوني وأمنه».

تجلت وح��دة هيئة التنسيق في
االع��ت��ص��ام ال��ذي نفذته أم��س أم��ام
وزارة االقتصاد في مبنى العازارية،
ر ّدا ً على مماطلة الطبقة السياسية
في إق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب
ورفضا ً لقرار وزي��ر التربية الياس
ب��و صعب إع��ط��اء إف���ادات للطالب،
األمر الذي اعتبروه ضربا ً لمستوى
الشهادة الرسمية.
وشارك في االعتصام أساتذة من
مختلف الروابط التعليمية في لبنان،
وألقيت كلمات قدم لها نائب رئيس
رابطة موظفي اإلدارة العامة وليد
الشعار الذي شدّد على أنّ «حقوقنا
راسخة ولن نتنازل عنها».
ثم ألقى محمود دي��اب من وزارة
االقتصادة كلمة قال فيها« :نعلنها
ثورة بيضاء في وجه من أبى ويأبى
دائما ً أن يعطي األساتذة والموظفين
حقوقهم ،ونخاطب ضمائرهم ونطلب
منهم العدل واإلنصاف».
واعتبرت عضو هيئة التنسيق
غادة الزعتري أنّ «القناع سقط عن
كل هذه الطبقة السياسية الحاكمة
ال��ت��ي اخ��ت��ل��ف��ت ع��ل��ى ك��ل الملفات
المصيرية وتكتلت واتفقت على ضرب
حقوقنا ونضالنا من أجل إحقاق هذه
الحقوق».
وذك��ر مسؤول اإلع�لام في نقابة
المعلمين في لبنان أنطوان مدور بما
كان وزير التربية الياس بو صعب
وعدهم به قائالً« :إذا لم تقر السلسلة
فليفتشوا عن وزي��ر غ��ي��ري» .وقال
مدور« :اعتبرنا هذا الكالم كالم ثقة
عن وزير وممثل مجلس الوزراء وعن
أعضاء في كتل نيابية .ذهبنا إلى
االمتحانات وأجريت االمتحانات،
وبعدها نكلوا بنا ونكثوا بوعودهم
وه��ا ه��م يقدمون لطالبنا وأوالدن���ا
افادات بدل الشهادات» .وتوجه إلى
الطالب بالقول« :نحن وأنتم رهينة
ه��ذه الطبقة السياسية الفاسدة
التي ال تحترم ما تقول وال تحترم
من تتعامل معه .يظنون أننا مثلهم
نطعن بصفوفنا وجماهيرنا لكننا
نحن ما زلنا على مواقفنا ثابتين
وكلنا صف واحد».
وف��ي الختام ق��ال رئ��ي��س رابطة
م��وظ��ف��ي اإلدارة ال��ع��ام��ة محمود

حيدر « :إنّ اعتصام اليوم هو لتأكيد
التفافنا حول رابطة موظفي اإلدارة
العامة وهيئة التنسيق في قيادتها
لمعركة سلسلة الرتب وال��روات��ب،
ولنرد على مماطلتهم وتسويفهم في
إق��راره��ا» .وش �دّد على «استمرارية
هيئة التنسيق في معركتها من أجل
السلسلة» متوجها ً إل��ى ك��ل الكتل
النيابية بالقول« :سياستكم انكشفت
ومواقفكم تعرت .بانت سياساتكم
ع��ب��ر ع���دم ال��ت��زام��ك��م بتعهداتكم
واتفاقاتكم معنا وعبر إعطاء إفادات
بدل الشهادات».
واعتبر أنّ «ه��ذا اإلج��راء ال��ذي تم
بطلب من وزير التربية وبإجماع من
مجلس الوزراء والكتل السياسية ما
هو إال فصل جديد من الفصول القديمة
وال��ج��دي��دة ال��ت��ي تستهدف ضرب
هيئة التنسيق وبالتالي عدم إعطاء
السلسلة» .وق��ال« :هيئة التنسيق
ال��ت��ي وح����دت ال��ش��ع��ب اللبناني
أزعجتكم وهكذا أنتم تساهمون في
دع��م التطرف واإلره���اب واالنقسام
والفتن».
وس���أل ح��ي��در« :أال ت���درون أيها
النواب أنّ هيئة التنسيق تراجعت في
األعوام  2012و 2013و 2014ألنها
الحريصة والمؤتمنة على الشهادة
الرسمية والطالب وأهالي الطالب»؟
ولفت إلى أنّ «من أخذ هذا القرار هو
من يتحمل مسؤولية ك ّل التداعيات
السلبية له على التربية والتعليم في
لبنان».
ودع��ا ال��ن��واب إل��ى «ال��ن��زول إلى

3

مجلس ال��ن��واب الستكمال جلسة
السلسلة المفتوحة وأن يتم إقرارها
ع��ل��ى أس���س ت��ت��ض��م��ن ح��ق��وق كل
ال��ق��ط��اع��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة» .واختتم:
«سنبقى موحدين ومستمرين في
معركتنا من أجل إق��رار السلسلة».
وأعلن عن سلسلة اجتماعات ستعقد
األسبوع المقبل «لوضع خطة تحرك
مستقبلية ولتنظيم الصفوف».

الطالب يرفضون اإلفادات

وف���ي ال��س��ي��اق ،اع��ت��ص��م ط�لاب
ال��ش��ه��ادات ال��رس��م��ي��ة أم���ام وزارة
التربية ،رف��ض �ا ً إلص���دار اإلف���ادات
مطالبين بالتصحيح وإعطائهم
شهادات رسمية.
وت��ح��دث��ت إح����دى ال��ط��ال��ب��ات،
متمنية أن يصل «ص���وت الطالب
إلى المعنيين» ،وطالبت« :بحماية
أوراق ال��ط�لاب» ،داع��ي��ة المعلمين
إلى «العودة إلى التصحيح والقيام
بواجبهم الوطني قبل التربوي».
واعتبرت أنّ «موضوع اإلف��ادات
سيهدّد ال��ع��ام ال��دراس��ي المقبل»،
مشيرة إلى «أنّ مشكلة السلسلة أكبر
بكثير من أعمارنا».
وتوجهت إلى وزير التربية الياس
بو صعب ،شاكرة له «جهوده إلتمام
االمتحانات الرسمية أوالً ،وقالت:
«لن نرضى باإلفادة بسبب رفضنا
التالعب واستعمالنا للضغط على
أي جهة كانت ،ففي النهاية العار
ال��ح��ق��ي��ق��ي ي��ق��ع ع��ل��ى دول����ة تدفع
تالميذها إلى التظاهر».

كنعان :ال�سل�سلة جاهزة بانتظار القرار ال�سيا�سي
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب
ابراهيم كنعان أنّ ملف سلسلة الرتب والرواتب جاهز في
جوانبه التقنية كافة ،مشيرا ً إلى أنّ إقرارها يتطلب قرارا ً
سياسياً.
وفي حديث لـ»المركزية» عن تطورات ّ
ملف السلسلة،
قال كنعان« :ال شيء جديدا ً في هذا الموضوع ،فالمطلوب
أمر واح��د فقط هو أن ينزل جميع النواب إلى المجلس
والمشاركة في الجلسة التشريعية إلقرار السلسلة .أما
غير ذلك ،فالموضوع انتهى من جوانبه كافة وأُشبع درسا ً
وتم تأليف لجنة فرعية أولى وثانية ولجان مشتركة،
كما عُ قدت هيئة عامة واجتماعات تسوية يمينا ً ويساراً،
إلى حين توصلنا إلى ت��وازن مالي كامل بين اإلي��رادات
والنفقات ،كما طلب الرئيس فؤاد السنيورة» .وسأل« :إذا ً
ما هو المطلوب اآلن»؟

وأشار إلى أنّ «الموضوع لم يعد تقنياً ،بل سياسي،
فالجميع يعلم منذ اليوم األول أنّ ال��ت��وازن قائم ،لكنّ
الموضوع سياسي بامتياز ،إذ هناك طرف سياسي يرفض
النزول إلى مجلس النواب».
ورف��ض كنعان الدخول في تفاصيل األرق��ام األخيرة
للسلسلة ،وق��ال« :عُ قد في مكتب الرئيس بري اجتماع
مط ّول حيث تم تأمين التوازن المالي مئة في المئة ،على
ح ّد قول الرئيس بري وفي حضوري .لذلك فإنّ الموضوع
لم يعد مسألة إيرادات ونفقات ،بل سياسي بحت ،والكرة
اآلن في ملعب الرئيس السنيورة .أما من جانبنا ،فموقفنا
متقدّم في هذا الموضوع ،حتى أنّ اللجنة التي ترأستها
خرجت بتقرير حظي بموافقة الجميع باإلجماع ،إن لجهة
اللجان المشتركة أو اللجنة النيابية الفرعية وصوال ً إلى
هيئة التنسيق النقابية».

وفد يمثل يازجي هن�أ دريان:
يد ًا بيد لنبني لبنان ونبقى فيه
واصل مفتي الجمهورية المنتخب
الشيخ عبداللطيف دريان استقبال
المهنئين ب��ان��ت��خ��اب��ه ،واستقبل
وفدا ً يمثل بطريرك أنطاكية وسائر
المشرق للروم األرثوذكس يوحنا
العاشر يازجي ،برئاسة األسقف
غ��ط��اس ه��زي��م رئ��ي��س دي���ر سيدة
البلمند ،يضم األرشمندريت ديمتري
منصور والمتقدم في الكهنة األب
الحارث واألب جبران الالطي.
وق��ال هزيم بعد ال��ل��ق��اء« :نحن
م��وج��ودون هنا من قبل البطريرك
ي��وح��ن��ا ال��ع��اش��ر ،ك��ي ن��ن��ق��ل إل��ى
سماحته محبة سيدنا البطريرك
وأدعيته له بالتوفيق ،وننقل له أنّ
سيدنا يوحنا دائما ً يده ممدودة ليد
سماحة المفتي ،ويؤكد أننا يدا ً بيد،
نبني لبنان ونبقى فيه ونكون معا ً
دائماً».
وأضاف« :نحن تاريخيا مع هذه
الدار لنا أيا ٍد بيضاء ،ال نعرف إال ك ّل
المحبة وك� ّل اإلخ��اء في هذه ال��دار،
فنحن نتوجه إلى سماحته لنقول له
وفقك الله وكان معك ،والمفتي دريان
ال يعمل إال ك ّل خير للبنان وللمسلمين
وللمسيحيين معاً».

دريان مستقبالً الوفد الممثل ليازجي
ثم استقبل دري��ان راعي أبرشية
ال���ف���رزل وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم
الكاثوليك المطران عصام درويش
الذي قال بعد اللقاء« :نأمل ونتمنى
بأن يكون انتخابه مناسبة إلعادة
ه��ذه اللحمة بين ك��ل اللبنانيين
ون��ع��ول ع��ل��ى دوره وخ��ص��وص �ا ً
الحوار اإلسالمي  -المسيحي وكما

يسميه س��م��اح��ة المفتي العيش
الواحد المشترك بين المسيحيين
والمسلمين».
كما استقبل دري���ان وف��د نقابة
ال��م��ح��ام��ي��ن ف��ي ب��ي��روت ب��رئ��اس��ة
جورج جريج ،ثم وفد نقابة محامي
طرابلس ووف���ودا ً مهنئة من عكار
وراشيا وخلدة وبيروت.

نا�صر :اال�ستقرار يحتاج �إلى االنفتاح والتوا�صل
أشار أمين السر العام في الحزب التقدمي االشتراكي
ظافر ناصر إلى أنّ اللقاءات التي أجراها النائب جنبالط
خالل الفترة الماضية ركزت على عنوان أساسي هو ضرورة
توفير شبكة أمان سياسية لتحصين استقرار البلد.
وق��ال ناصر في حديث لـ»المركزية»« :إنّ االستقرار
األمني يحتاج إلى االنفتاح والتواصل وإلى إقامة عالقات
جيدة» ،الفتا ً إلى أنّ اللقاءات التي أجراها النائب جنبالط
خالل الفترة الماضية« ،رك��زت على عنوان أساسي هو
ضرورة توفير شبكة أمان سياسية لتحصين استقرار البلد،
تضاف إلى أولوية االستحقاق الرئاسي في ظ ّل األوضاع
الراهنة ،ومنها ما حصل في عرسال ،وما يمكن أن يتعرض
له البلد من أخطار نتيجة الوضع اإلقليمي وتداعياته».
وأعلن ناصر أنّ جولة رئيس الحزب على المناطق «هي

للقاء المواطنين والتركيز على إيجاد طريقة الرتقاء الخطاب
السياسي إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي يجب أن
يتحملها الجميع من دون مناكفات سياسية أو تجاذبات أو
مصالح تأتي من هنا أو هناك».
ولفت إلى أنّ الحزب «دعا ويدعو دائما ً إلى فتح قنوات
التواصل بين القوى السياسية بغض النظر أين نلتقي وأين
نختلف ،فليس كل من نزورهم نتفق معهم في كل األمور ،إال
أنّ الجميع متوافق على أنّ االستقرار مصلحة للجميع ،وإنّ
الخطر سيطاول الجميع ولن يستثني فئة دون أخرى».
واعتبر ناصر أنّ المرحلة الراهنة تستوجب «تنظيم
ال��خ�لاف ح��ول عناوين أس��اس��ي��ة» ،معلنا ً أنّ جنبالط
سيزور األحد المقبل منطقة بيصور من ضمن جوالته على
المناطق.

