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�أفرام الثاني :الحرب
ّ
�ضد �سورية خ�سارة للجميع
طالب بطريرك أنطاكية وس��ائ��ر المشرق للسريان
األرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني بـ«اإلسراع في
تأمين عودة المسيحيين المهجرين من الموصل وقرى سهل
نينوى إلى بيوتهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم».
ك�لام البطريرك أف��رام الثاني ج��اء خ�لال مشاركته
بدعوة من جماعة سانت إيجيديو ،في افتتاح مؤتمر
«السالم هو المستقبل :أديان وثقافات في حوار100 ،
عام على الحرب العالمية األول��ى» ،في مدينة أنثورب
( )Antwerpفي مملكة بلجيكا مساء األحد الماضي.
وقد حضر الجلسة االفتتاحية عدد كبير من الشخصيات
السياسية الدولية.
ونقل البطريرك في كلمة ألقاها إلى المشاركين وضع
المسيحيين في الشرق األوس��ط ،وق��ال« :أحمل صوت
الماليين من المسيحيين وغير المسيحيين ،صوت السنة
الذين يقتلون على يد السنة ،صوت الشيعة المستهدفين
من قبل التعصب اإلسالمي ،صوت المسيحيين واإليزيدين
الذين يموتون مشردين خ��ارج بيوتهم ،مطرودين من
منازلهم ،صوت األطفال الذين خسروا أهاليهم ،صوت
الماليين الذين يريدون العيش في سالم وال يستطيعون
بسبب السياسة الدولية».
وط��ال��ب ب��ـ «اإلس����راع ف��ي تأمين ع��ودة المسيحيين
المهجرين من الموصل وقرى سهل نينوى إلى بيوتهم
وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم».
وت��ن��اول أف��رام الثاني الوضع في لبنان ،معبرا ً عن
قلقه «لما تحمله األوض��اع من نتائج ت��زرع الخوف في

دريان التقى الفرزلي ودوفريج
والقائم بالأعمال الم�صري

قلوب المواطنين» .ودعا إلى «اإلسراع في انتخاب رئيس
للجمهورية لس ّد الفراغ السياسي في البلد وإخراجه من
الغيبوبة التي باتت تهدّد استمرار عمل المؤسسات العامة
فيه».
وفي الشأن السوري ،أكد أنّ «الجميع عرف من البداية
أنّ الحرب ض� ّد سورية لن تنفع أح��دا ً بل على العكس
فهي خسارة للجميع» .وتساءل« :كيف يمكن تبرير القتل
والدمار والخطف وقطع الرؤوس واقتالع األشجار المعمرة
وكل هذه األعمال البربرية التي ترت َكب باسم اإلصالح في
سورية؟» .وناشد« :المجتمع الدولي إرسال المعونات
والمساعدات اإلنسانية للسوريين المتضررين والذين فاق
عددهم الـ 8ماليين مواطن».
وعن خطف المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي،
سأل البطريرك افرام الثاني« :أال يخجل المجتمع الدولي
من الصمت الذي ّ
لف قضية خطف المطرانين يوحنا إبراهيم
وبولس يازجي؟» واستغرب« :غياب أية معلومة موثوقة
وأي تواصل مباشر أو غير مباشر حول هذه القضية».
وتوجه إلى «أصحاب النوايا الحسنة ودول القرار»،
مشيرا ً إلى «أنّ الصمت لم يعد يحتمل والمسؤولية الملقاة
على عاتقهم كبيرة» ،وطالبهم بـ«العمل الجدي لح ّل
قضيتهم واإلسراع في ّ
فك أسرهم».
وفي ختام كلمته ،دعا البطريرك اف��رام الثاني «إلى
التعاون الدولي إليجاد ح ّل يضمن السالم في المنطقة
والعيش اآلمن لكافة المكونات الدينية واألقليات العرقية
في جميع البلدان».

تراخ حكومي متعمد
«الأحزاب»ٍ :
في مواجهة الجماعات الإرهابية
توقفت هيئة التنسيق في «لقاء
األح����زاب وال��ق��وى والشخصيات
الوطنية اللبنانية» عند «خطورة
تراخ حكومي متعمد
ما يحصل من
ٍ
ف��ي م��واج��ه��ة إج����رام ال��ج��م��اع��ات
اإلرهابية في ج��رود عرسال ،التي
أتت نتيجة التواطؤ السياسي من
خطف العسكريين ،ومن ثم وضع
اللبنانيين أمام مشهد ذبح عسكري
تلو اآلخر إلثارة ردود أفعال بهدف
إشعال الفتنة ،أو الخضوع البتزازهم
الذي ال حدود له ،والذي يبدأ بإطالق
عشرات اإلرهابيين من سجن رومية
لتعزيز وجودهم اإلرهابي».
ورأت ف��ي ب��ي��ان بعد اجتماعها
ال������دوري ف���ي م��ق��ره��ا أم����س «أنّ
الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة
عن استمرار هذا المسلسل اإلرهابي
الخطر ،ما دام��ت مستمرة في عدم
ات��خ��اذ ال��ق��رارات الحاسمة ،لجهة
تسليح ال��ج��ي��ش ف���ورا ً م��ن ال��دول

التي أعلنت استعدادها لذلك وفي
م��ق��دم��ه��ا ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإليرانية وروس��ي��ا ،ولجهة إعطاء
الجيش الغطاء السياسي الواضح
ل��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ت��ه ال��ع��س��ك��ري��ة في
م��واج��ه��ة «داع����ش» وال��ع��م��ل على
تحرير بلدة عرسال من العناصر
اإلره���اب���ي���ة ،وف��ص��ل ال��ب��ل��دة عن
جرودها ومحاصرة المسلحين في
ج��رود عرسال ،وقطع طرق اإلم��داد
والتموين عنهم ،وصوال ً إلى القضاء
عليهم وإطالق المخطوفين والحفاظ
على سالمتهم».
ودعت إلى «التعاون المباشر مع
الحكومة السورية أمنيا ً وعسكريا ً
في مواجهة خطر ه��ذه الجماعات
اإلرهابية إنفاذا ً لالتفاقية اللبنانية
السورية الموقعة بين البلدين»،
معتبرة« :أنّ عدم اتخاذ مثل هذه
القرارات سيؤدي إلى إثارة حالة من
البلبلة والفوضى في البالد ويتيح

لإلرهابيين مواصلة سياسة االبتزاز
وترهيب اللبنانيين».
ون��ب��ه��ت الهيئة إل���ى «النتائج
الخطرة المترتبة على إقدام بعض
الشباب على قطع الطرق في العديد
من المناطق والتعدي على النازحين
السوريين ،ألنّ مثل هذه الممارسات
الشاذة تصب في شكل مباشر في
طاحونة الجماعات اإلرهابية التي
تحاول الظهور بمظهر من يدافع عن
النازحين ،الذين أثبت غالبيتهم
أن��ه��م ي��ق��ف��ون إل���ى ج��ان��ب ال��ق��ي��ادة
ال��س��وري��ة وال���دول���ة ،وي��رف��ض��ون
اإلره��اب» .وأك��دت« :ض��رورة إجراء
االن��ت��خ��اب��ات ف��ي م��وع��ده��ا ورف��ض
التمديد لمجلس النواب الذي يعني
التمديد لألزمة وربط الح ّل في البالد
بح ّل أزم��ات المنطقة ،واستطرادا ً
بالقرار األميركي  -السعودي الذي
يعطل االستحقاقات االنتخابية
والرئاسية».

البعريني� :أمن الوطن
وا�ستقراره م�س�ؤولية عامة
طالب رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق
وجيه البعريني «كل المعنيين والقادرين على العمل بكل
نشاط وجدية إلنقاذ العسكريين زمالء الشهداء األبرار».
وقال« :إننا مع السياسة التي يتبعها الرئيس تمام سالم
والحكومة بهذا الصدد».
وج �دّد ،في تصريح ،المطالبة «بضرورة دعم الجيش
والمؤسسات األمنية بالسالح والعتاد والعديد ،ليتمكنوا من

القيام بمهماتهم من أجل حفظ األمن وحماية السلم األهلي».
ودعا البعريني« :القوى األمنية إلى رفع درجة الحذر
من الخاليا النائمة ،والبلديات والمؤسسات األهلية وعموم
اللبنانيين إلى اعتماد سياسة العين الساهرة والرقابة
وإبالغ الجيش والقوى األمنية عن أية ظاهرة تلفتهم وأية
حاالت مشبوهة» ،مشيرا ً إلى أنّ «أمن الوطن واستقراره
مسؤولية عامة وعلى الجميع العمل من أجل ذلك».

دريان والفرزلي

(داالتي ونهرا)

واص��ل مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبداللطيف دري��ان استقبال
المهنئين في دارته ،واستقبل أمس النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي
الفرزلي الذي قال بعد اللقاء« :منذ اليوم الذي ت ّم انتخاب سماحة المفتي،
تصح أن تكون دستورا ً يلتزم به
واستمعت مليا ً إلى الكلمة التي ألقاها ،والتي
ّ
في كيفية صيانة وحضانة العيش المشترك في لبنان ،فإنني ال أزال أعول كما
عولت دائماً ،كابرا ً عن كابر ،على الدور الرسولي والدور المتقدم التي تستطيع
أن تلعبه هذه الدار الكبيرة الوطنية ،دار اإلفتاء بشخص سماحة المفتي
عبداللطيف دريان أيضا ً في حماية العيش المشترك ،في حماية وحدة لبنان
األرض والشعب والمؤسسات ،في حماية أشعار كل المكونات في المجتمع
اللبناني ،وفي مقدمها المك ّون المسيحي ألنّ عملية الشراكة هي عملية فعلية،
تهدف بداية ونهاية إلى الحفاظ على لبنان في دور متميز في هذه المنطقة
كان وما زال ويجب أن يبقى رمزا ً من رموز االعتدال وتعميم ثقافة االعتراف
باآلخر ،واعتبار «إسرائيل» العدو المركزي الذي كان وما زال أيضا ً في هذه
المنطقة».
وردا ً على س��ؤال عن قضية األس��رى العسكريين والكالم عن المقايضة،
أجاب الفرزلي« :أنا أقف وراء الدولة اللبنانية ،وراء رموز الدولة اللبنانية في
أي موقف يتخذونه في هذا الشأن ،مع التقدير الكامل للمأساة الحقيقية التي
يعيشها هؤالء العسكريون ،وأهاليهم ،ألنّ الجمرة ال تحرق إال مكانها ،وبالتالي
نأمل بأن تتوصل الحكومة إلى ما يجب أن تتوصل إليه من قدرة لإلفراج عن
هؤالء وإطالق حريتهم».
كما التقى دريان وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج ،الذي
دعا بعد اللقاء إلى الوثوق برئيس الحكومة تمام سالم وخلية األزم��ة «كي
يقوموا بما يرونه مناسبا ً للخالص ،وقبل كل شيء ألمان أوالدنا العسكريين
الموجودين في جرد عرسال» .وقال« :ال نستطيع أن نأخذ هذه العملية من أجل
أن نقوم بمزايدات انتخابية أو سياسية» .وأضاف« :لسوء الحظ نرى بعض
الفرقاء يزايدون في هذا الموضوع ،ويجب أن يعرف هؤالء أنّ ذلك يؤثر في
سالمة العسكريين».
ومن زوار دريان :النائب أمين وهبي ،سفير أذربيجان في لبنان ماهر عليف،
القائم باألعمال المصري في لبنان خالد أنيس ،الوزير السابق سامي الخطيب،
الوزير السابق عصام نعمان ونقيب الصحافة محمد البعلبكي.

الخوري والخازن :ال�ستعمال الو�سائل
الديبلوما�سية للإفراج عن المخطوفين
استقبل رئيس المجلس العام الماروني ،الوزير السابق وديع الخازن ،في
مقر المجلس في الكرنتينا ،النائب والوزير السابق ناظم الخوري حيث تداوال
في مآل االنتخابات الرئاسية وموعدها المقبل في  23الجاري .وأمل الطرفان أن
«يكون هذا التاريخ محطة مفصلية إلنجاز هذا االستحقاق األهم في ظ ّل ارتباك
األوض��اع الداخلية والمخاطر األمنية المحدقة بالبالد والتي تتطلب مجيء
رئيس جديد».
كما بحثا في المخاوف القائمة حول مصير عناصر الجيش وقوى األمن
المختطفين وما يثيره هذا الهاجس من قلق واضطرابات.
وطالب الخوري والخازن الحكومة بـ«استعمال كل الوسائل الديبلوماسية
المتاحة لإلفراج عن المخطوفين بكل ما أوتيت من نفوذ وتأثير لتحرير األسرى
قبل أن يضطر الجيش إلى تحريرهم بالقوة ومهما كلف األمر».

ن�شاطات �سيا�سية
عرض وزي���ر الخارجية
والمغتربين جبران باسيل أمس،
التطورات الراهنة مع السفير
األل��م��ان��ي ك��ري��س��ت��ي��ان ك�لادج
ال��ذي ق��ال بعد اللقاء« :بحثنا
في أوض��اع المنطقة واألح��داث
المقلقة في العراق والخطوات
واإلجراءات التي من الممكن أن
يتخذها المجتمع ال��دول��ي في
هذا اإلط��ار ،في ضوء االجتماع
المقبل للجمعية العامة لألمم
ال��م��ت��ح��دة ال���ذي سينعقد في
ن��ي��وي��ورك خ�ل�ال ش��ه��ر أي��ل��ول
الجاري ،وطبعا ً نقاشنا الوضع
اللبناني الداخلي والوضع في
عرسال ،كذلك ناقشنا التحديات
والمشكالت التي يتعرض لها
الجيش اللبناني ،وخصوصا ً
موضوع الرهائن ،ونأمل بأال
ترتكب جرائم أخرى».
استقبل وزي��ر االتصاالت
ب��ط��رس ح���رب ف��ي مكتبه في
ال��وزارة ،سفير فرنسا باتريس
باولي ،وتناول معه العالقات
الثنائية بين لبنان وفرنسا

وس��ب��ل ال��ت��ع��اون على صعيد
االتصاالت.
استقبل ق��ائ��د الجيش
ال���ع���م���اد ج����ان ق��ه��وج��ي في
مكتبه في اليرزة أمس ،النائب
زي��اد ال��ق��ادري ،فسفير كوريا
الجنوبية ج��ون��غ اي��ل ش��وي،
وتناول البحث األوضاع العامة

حرب وباولي

في البالد.
ث��م استقبل قهوجي رئيس
ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية ال��وزي��ر
السابق عدنان السيد حسين
ع��ل��ى رأس وف����د م���ن ع��م��داء
الجامعة اللبنانية ،وج��رى
البحث في التعاون بين الجيش
والجامعة.

(داالتي ونهرا)

الخوري والخازن

(داالتي ونهرا)

الأمن العام يوقف � 46شخ�ص ًا
الرتكابهم �أفعا ًال جرمية
أوضحت المديرية العامة لألمن العام في بيان «أنّ األجهزة المعنية
في المديرية العامة لألمن العام قامت خالل الفترة الممتدة من تاريخ
 2014/08/30لغاية  ،2014/09/06وبإشراف النيابات العامة،
بتوقيف عدد من األشخاص بتهم ارتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل
التالي:
 تسعة وثالثون شخصا ً بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عملياتانتقال ألشخاص من لبنان إلى دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.
 شخص واحد بجرم الدخول خلسة. ثالثة أشخاص بجرم تهريب السالح ،وملفات أمنية. ثالثة أشخاص بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهم.وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين أحيلوا جميعا ً إل��ى القضاء
المختص».

تج ّمع علماء جبل عامل:
لعدم االن�سياق وراء الفتنة

قهوجي مجتمعا ً إلى وفد الجامعة اللبنانية

(مديرية التوجية)

استنكر «تجمع العلماء في جبل عامل» «الهجوم اإلره��اب��ي الذي
تع ّرضت له المؤسسة العسكرية ،والذي بدأت فصوله من خالل الترهيب
والتهديد وقطع األعناق» ،معتبرا ً انّ «عملية إعدام العسكريين الشهيدين
علي السيد وعباس مدلج هي محاولة لزعزعة الثقة بالمؤسسة العسكرية
التي نذرت نفسها لتقديم التضحيات دفاعا ً عن البلد ،وهما في دفاعهما
عن ارضهما وصال إلى الشهادة كأي جندي أو مقاوم من أجل الدفاع عن
أرضه ووطنه وشرفه وكرامة بالده ض ّد االعتداءات التي تستهدفها من أي
عدو».
ودعا التج ّمع «اللبنانيين كافة لعدم االنسياق وراء الفتنة التي ال تخدم
إال اإلرهابيين ومن يقف وراءهم لبث الضعف في النفوس وتغلغل الطائفية
واألحقاد بين المواطنين أنفسهم» ،كما دعا الحكومة الى أن «تستفيد من
كل أوراق القوة التي تمتلكها في التعامل مع ملف العسكريين المخطوفين
من دون أيّ تردّد أو تراجع واالستفادة من ايّ ورقة ض ّد هؤالء اإلرهابيين
الذين ال يمتون إلى اإلسالم بصلة».

دعا �إلى التعاون مع �إيران وتركيا في �ضرب الإرهاب

جنبالط :ا�ستبعاد رو�سيا عن الحل
في �سورية �ضرب من العبث
رأى رئيس اللقاء الديمقراطي
ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط أنّ العالم
العربي لن يستطيع محاربة اإلرهاب
وح��ده ،داعيا ً إلى إع��ادة النظر في
مفهوم الجامعة العربية .واعتبر
جنبالط أنّ أي تفكير باستبعاد
روس��ي��ا ع��ن ال��ح � ّل ف��ي س��وري��ة هو
ضرب من العبث.
وق������ال ج���ن���ب�ل�اط ف����ي م��وق��ف��ه
األس��ب��وع��ي ل��ج��ري��دة «األن���ب���اء»
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة« :إذا ك��ان��ت هناك
ج��دي��ة ف��ي م��ح��ارب��ة اإلره����اب كما
يعلن وي��ق��ال ،ف��إنّ العالم العربي
لن يستطيع مواجهة هذا التحدي
وحيداً .وقد يكون آن األوان إلعادة
النظر في مفهوم الجامعة العربية
ب��ح��ي��ث ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى إن��ش��اء
ن��ظ��ام إقليمي ج��دي��د عبر توسيع
الجامعة إلشراك تركيا والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية والتعاون مع
هذين القطبين اإلقليميين الكبيرين
لمواجهة اإلره��اب المستشري من
ال��ع��راق إل���ى س��وري��ة إل���ى م��واق��ع
أخرى ،وللحفاظ على حدود الدول
القومية التي قامت منذ أوائل القرن
العشرين ،وإلرساء أنظمة سياسية
تلبي ط��م��وح��ات ال��ت��ن��وع العرقي
والطائفي والمذهبي وتستوعبها».
واشار إلى أنّ «التفكير الجدي في
هذه الخطوة من شأنه أن يؤسس
لمرحلة جديدة تستطيع من خاللها
الجامعة العربية م��ع الالعبين
اإلقليميين إياهما أن تحدث تغييرا ً
ف��ي م��س��ار األح����داث ال��ج��اري��ة في
المنطقة» .وأض���اف« :أم���ا ف��ي ما
يتعلق بإعالن الرئيس األميركي عن
خطته المرتقبة األربعاء لمواجهة
«داعش» ،فإنّ استبعاد إيران مسبقا ً
عن أية جهود دولية في هذا اإلطار ال
معنى له وسيؤخر تحقيق نتائج

جنبالط وفليتشر
إيجابية في الحرب على اإلره��اب.
وإذ نشك سلفا ً ب��أن تخرج الخطة
المفترضة بأي خطوات ملموسة ،إال
أنها مفارقة أن يكون سلف الرئيس
الحالي أي الرئيس ج��ورج بوش
قد فعل الكثير للعراق مما أدى إلى
تدميره وإدخاله في الفوضى ،في
حين أنّ االدارة الحالية برئاسة
أوباما لم تفعل شيئا ً مما ولد المزيد
من الفوضى وجعلها أكثر استشراء
وانتشارا ً في كل المنطقة العربية
التي تتحول تدريجيا ً إلى كيانات
مذهبية وطائفية يع ّمها الجهل».
يخص األزم��ة السورية،
وفيما
ّ
اع��ت��ب��ر ج��ن��ب�لاط «أنّ أي تفكير
باستبعاد روس��ي��ا ع��ن ال��ح��ل هو
ضرب من العبث» .وقال« :صحيح
أنّ ال��ظ��روف ال��ت��ي ول��دت��ه��ا األزم��ة
االوكرانية ع ّقدت هذا األمر ،ولكن ال
مف ّر من هذا الخيار».
وختم موجها «التحية إلى شهداء
الجيش اللبناني الذين في كل مرة
يسطرون بطوالت جديدة لحماية

لبنان وسيادته واستقراره ،وتحية
إل��ى أه��ال��ي القلمون ال��ذي��ن أقاموا
مجلس ع���زاء ع��ن أرواح ش��ه��داء
الجيش وه��ذه وقفة تضامنية في
غاية األهمية ،وتحية ألسرة الشهيد
عباس مدلج ووال��ده تحديدا الذي
أثبت عن هدوء أعصاب إستثنائي
وأعلن مواقف وطنية ترتفع فوق
جراحه وألمه».

لقاءات

من جهة أخرى ،استقبل جنبالط
ف��ي دارت���ه ف��ي كليمنصو السفير
البريطاني في لبنان طوم فليتشر
وعرض معه التطورات السياسية
ال��راه��ن��ة ف��ي ل��ب��ن��ان وال��م��ن��ط��ق��ة،
واستبقاه إلى مائدة الغداء.
كما أب��رق إل��ى السفير األميركي
في لبنان ديفيد هل معزيا باغتيال
الصحافيين األميركيين جيمس
فولي وستيفن سوتلوف ،وعبره
ألس����ر ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن وال��ش��ع��ب
األميركي.

الكتائب :لوقف المزايدات وتقدير ال�ضغط
الذي تتعر�ض له الحكومة في ّ
ملف الع�سكريين
دعا حزب الكتائب إلى «وقف المزايدات وتقدير الضغط
الكبير الذي تعانيه الحكومة في معرض معالجتها قضية
العسكريين المختطفين» ،مطالبا ً بـ«توظيف الموقف الوطني
المتضامن العابر للجغرافيا وللمذاهب» ،في نزع فتيل الفتنة
الطائفية.
ورأى الحزب في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس
أمين الجميل ،أنّ «المصاب اإلضافي الذي أحدثته يد اإلرهاب
بذبح الجندي عباس مدلج بعد المصير ذاته الذي واجهه
زميله علي السيد ،يجعل كل لبناني ،وكل طائفة وكل منطقة،
معنية بأزمة العسكريين الرهائن ،وهذا ما يستدعي الوقوف
بقوة إلى جانب الحكومة والمؤسسات والجيش والقوى
األمنية في معركتها السيادية لتحرير العسكريين األسرى».
ودعا إلى «عدم الوقوع في أفخاخ الجماعات التكفيرية
ومراميها ،وحرف المسار عن مواجهة اإلرهاب كعدو مشترك،
إل��ى ن��زاع��ات جانبية س��واء مع ال��دول��ة أو بين الطوائف
والمناطق».
كما دعا إلى «وقف المزايدات وتقدير الضغط الكبير الذي
تعانيه الحكومة في معرض معالجتها قضية العسكريين
المختطفين ،والتي تقع عليها مسؤولية وطنية بالحفاظ على
أرواح عسكرييها من جهة ،وعدم إهدار دم الدولة بالخضوع
لشروط الخاطفين ومطالبهم ،من جهة مقابلة».

وطالب بـ«توظيف الموقف الوطني المتضامن العابر
للجغرافيا وللمذاهب ،واالجماع الشعبي في عكار وبعلبك،
المنطقتين المنكوبتين بفقدان بطليهما ،كما والتماسك
الحكومي من موضوع العسكريين األس��رى ،في نزع فتيل
الفتنة الطائفية ووق��ف أي تسرب للتحريض المذهبي،
وااللتفاف حول الدولة ومؤسساتها».
وأشار حزب الكتائب إلى أنّ «هذه العناصر المتفجرة التي
تلف الوضع اللبناني وتعمل على ربطه باألزمات الخارجية،
تستدعي موقفا ً مسؤوال ً من قادة الرأي والسياسة الذين تقع
على عاتقهم مسؤولية إنقاذ الجمهورية ومؤسساتها ،بدءا ً
بانتخاب رئيس للجمهورية ،ومن دون هذا االنتخاب ،ستك ّر
سبحة األزم��ات وفي مقدمها التمديد لمجلس النواب الذي
يشكل عيبا ً موصوفا ً ال يليق بالجمهورية».
وناقش المكتب السياسي القضايا المدرجة على جدول
أعماله وفي مقدمها الوضع االقتصادي الضاغط في بداية
العام ال��دراس��ي» ،داعيا ً إلى «تضامن شامل بين إدارات
المدارس والطالب ،وأصحاب العمل والعمال ،بما يسمح
بتجاوز المخاطر المعيشية واالقتصادية الداهمة» .كما
دعا الى «تكثيف االتصاالت وإيجاد مخرج لسلسلة الرتب
وال��روات��ب ،تالفيا ً
ّ
لخضات تربك دوائ��ر الدولة والمدارس
الخاصة والرسمية مع بدء العام الدراسي».

م�سيحيو الم�شرق :لإ�صدار المراجع الإ�سالمية
قرارات تج ّرم االعتداء على الم�سيحيين والأقليات
دع����ا ل���ق���اء م��س��ي��ح��ي��ي ال��م��ش��رق
المرجعيات اإلس�لام��ي��ة إل��ى إص��دار
قرار يج ّرم االعتداء على المسيحيين
وغيرهم من األقليات تحت أي ظرف
كان.
وأكد اللقاء في بيان بعد اجتماعه
الدوري في مقره في مطرانية الكلدان
في بعبدا برئاسة أمينه العام المطران
سمير مظلوم ،ض ّم صوته إلى «صوت
بطاركة المشرق في المطالبة بضرورة
إق���دام المرجعيات اإلس�لام��ي��ة على
إصدار قرار واضح يحرم تكفير اآلخر،

وي��ج��رم االع��ت��داء على المسيحيين
وغيرهم من األقليات تحت أي ظرف
ك���ان ،بغية ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى كل
الجهات والمجموعات اإلرهابية التي
تتخذ من بعض النصوص الدينية
ذريعة لتسويغ ارتكاباتها بحق كل من
يخالفها الرأي والمعتقد».
وأض����اف ال��ب��ي��ان« :إنّ األع��م��ال
غ��ي��ر ال��م��س��ؤول��ة ف��ي ال��ت��ع��دي على
الرموز الدينية أو في كتابة شعارات
ت��ح��ري��ض��ي��ة ع��ل��ى ج������دران بعض
الكنائس ،أق ّل ما يقال فيها أنها تسيء

إلى العيش المشترك وتحرض على
الكراهية والفتنة الطائفية».
وذكر اللقاء بمناسبة مرور أكثر من
 500ي��وم على اختطاف المطرانين
بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم في
سورية «بهذه القضية التي تشكل تعديا ً
فاضحا ً على الحرية وكرامة اإلنسان».
واستهجن« :حالة الالمباالة التي باتت
تلف هذه الجريمة المتمادية» ،وطالب
جميع الجهات الدولية واإلقليمية وكل
األطراف المعنية بالعمل الجاد من أجل
إطالق سراحهما.

موظفو الإدارة :هيئة التن�سيق �ستبقى
النموذج الم�ش ّرف للعمل النقابي
استنكرت الهيئة اإلداري��ة لرابطة موظفي اإلدارة العامة
األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة وال��ج��رائ��م البشعة التي ترتكب في
حق العسكريين المخطوفين» ،وطالبت النواب بتحمل
مسؤولياتهمواإلسراعبانتخابرئيسللجمهوريةواستكمال
جلسة إقرار سلسلة الرواتب وتفعيل عمل المجلس النيابي».
وتقدمت الرابطة في بيان بعد اجتماعها أمس ،من «ذوي
الشهيدين العسكريين علي السيد وعباس مدلج ومن قيادة
الجيش بأحر التعازي» ،معلنة« :تأييدها المطلق للمؤسسة
العسكرية والوقوف إلى جانبها وجانب كافة األجهزة األمنية
في سبيل وأد الفتنة وإسقاط مشاريع الشرذمة المذهبية
والطائفية».
وطالبت« :النواب بتحمل مسؤولياتهم واإلسراع بانتخاب
رئيس للجمهورية واستكمال جلسة إقرار سلسلة الرواتب
وتفعيل عمل المجلس النيابي» ،مؤكدة« :مرة جديدة ضرورة
إق��رار مشروع سلسلة الرواتب على أن ال تقل الزيادة عن
 121في المئة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية
ومع مراعاة خصوصية كل قطاع ورفع الغبن عن اإلداريين،
وتأمين العدالة بين الجميع على أن تشمل الزيادة كافة
العاملين في اإلدارة العامة ،أجراء ومتعاقدين ومياومين
وعمال فاتورة ومتعاقدين على الساعة وإخضاعهم لنظام
التقاعد ونظام تعاونية موظفي الدولة».

وأعلنت الرابطة «الرفض المطلق لزيادة دوام العمل،
إنطالقا ً من مبدأ ال عمل من دون أج��ر» ،مطالبة بـ «زيادة
تقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية منح التعليم
والمساعدات المرضية وتأمين التغطية الشاملة لألمراض
المستعصية» ،كما طالبت الحكومة «بضرورة ملء الوظائف
الشاغرة من داخل اإلدارة وفتح باب التوظيف الستكمال
النواقص ف��ي القطاع ال��ع��ام وذل��ك عبر مجلس الخدمة
المدنية».
وأكدت الهيئة على «استمرارية العمل وعلى وحدة هيئة
التنسيق النقابية التي كانت وستبقى النموذج المشرف
للعمل النقابي الديمقراطي المستقل ،وأنّ محطتها األخيرة
في مقاطعة تصحيح اإلمتحانات وما تالها من إعطاء إفادات
أساءت للشهادة الرسمية اللبنانية ،لن تزيدها إال اتحادا ً
وتضامنا ً وإصرارا ً على تحقيق مطالبها».
وقرر المجتمعون االستمرار بالنشاط التنظيمي «بعقد
الجمعيات العمومية في ال��وزارات واإلدارات واإلس��راع في
استكماله قبل تاريخ عقد الورشة النقابية المقررة في النصف
األول من شهر تشرين األول القادم» .وأكدت الرابطة «متابعة
كافة الخطوات الديموقراطية إلقرار مشروع السلسلة بما
يحفظ ّ
حق اإلداريين واستعادة حقوقهم المسلوبة منذ ما
يقارب السبعة عشر عاماً».

