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حمليات

ق�ضية �سماحة ...ا ّتهام �سيا�سي جديد

} حسن الخنسا
حكمت المحكمة العسكرية أول م��ن أم��س على
الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن  4سنوات
ونصف وتجريده م��ن حقوقه المدنية ،لمحاولته
ال�ق�ي��ام ب��أع�م��ال إره��اب �ي��ة واالن �ت �م��اء إل��ى عصابات
مسلحة ،وق��ررت مصادرة األسلحة والمتفجرات
واألم��وال المضبوطة .وك��ان سماحة قد أوق��ف في
 9آب  ،2012بحيث لم يتبقّ سوى  7أشهر لموعد
خروجه ،علما ً أن السنة السجنية في لبنان هي 9
أشهر.
داف��ع سماحة ع��ن نفسه معتبرا ً م��ا حصل معه
استهدافا ً سياسيا ً بقرا ٍر أميركي من الرئيس األسبق
ج��ورج ب��وش ،وكانت اإلدارة األميركية قد أعلنت
في تموز  2007قرار منعه وشخصيات أخرى من
بحجة «التو ّرط أو إمكانية التو ّرط
دخول أراضيها
ّ
في زعزعة الحكومة اللبنانية» ،و«رع��اي��ة اإلرهاب
أو العمل على إع ��ادة ترسيخ السيطرة السورية
على ل�ب�ن��ان» ،وأن��ه ب��ذل��ك «يلحق ال �ض��رر بمصالح
ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة» .ف��ي  17ك��ان��ون األول 2012
أدرج ��ت ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة م�ي�ش��ال س�م��اح��ة على
الئحة اإلره��اب بموجب القرار  13224الذي يمنع
المواطنين األميركيين أف��رادا ً ومؤسسات من عقد
صفقات معه ،كما يج ّمد أية أصول له.
وم ��ا أن ص ��در ح�ك��م المحكمة ال�ع�س�ك��ري��ة على
الوزير سماحة حتى انهالت التعليقات والتصريحات
الشاجبة من قبل سياسيّي ال��راب��ع عشر من آذار،
معلنين امتعاضهم من الحكم الذي اعتبروه مخ ّففاً،
ومن أبرزهم وزير العدل أشرف ريفي الذي اعتبر أنّ
هذا اليوم هو «يوم أسود إضافي في تاريخ المحكمة
العسكرية» ،معلنا ً أن فريقه سيعمل لتمييز هذا
الحكم ،لك ْن يا معالي «األمير» هل قرأت القانون جيدا ً
قبل أن تطربنا بتصريحاتك؟! يا معالي وزير العدل
والعدالة ،إنّ المادة  59من قانون المحكمة العسكرية
تسمح لمفوض الحكومة لديها أن يستأنف القرارات
الصادرة عنها والمتعلقة بإخالء السبيل أمام محكمة
التمييز العسكرية ،م��ا يعني أن��ك ل��ن تستطيع أن
تستأنف قرار المحكمة ألنّ القانون الذي يجب عليك
أن تحترمه يمنعك من ذلك ،نعم يمنعك من تحويل

القضية إلى اتهام سياسي تستفيد منه مع حلفائك
المتر ّبصين دوما ً لضرب سورية ومحور المقاومة.
فباألمس كانت قضية الضباط األربعة الذين أوقفوا
ل�س�ن��وات ع�ل��ى ذ ّم ��ة التحقيق م��ن دون وج��ه حق،
واليوم قضية سماحة ،وربما غدا ً تحاولون إصدار
مذكرات توقيف بحق سياسيّي  8آذار.
«ح�ك��م المحكمة العسكرية ف��ي قضية سماحة
ُيق ّوض ثقة اللبناني بدولته وفي وجود عدالة على
أرضه ،فهل هذا هو المطلوب؟ الوقت حان للتخلُص
من المحاكم االستثنائية وف��ي طليعتها العسكرية
والعودة إلى المحاكم المدنية» ،هذا ما قاله رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأييدا ً لـ«أمير
العدل» أشرف ريفي ،محاوالً إسقاط نزاهة المحكمة
ومتطاوالً على قضاتها ،ربما ألن��ه ك��ان يتمنى أن
تحاكمه المحكمة العسكرية بحكم مخ ّفف بدالً من
المجلس العدلي ال��ذي أودع��ه السجن لسنوات عدّة
بعد إدانته بقضايا جرمية أفظع بكثير مما اقترفه
سماحة.
بدوره قال النائب وليد جنبالط إنّ حكم المحكمة
العسكرية ف��ي قضية س�م��اح��ة «ي �ش � ّرع االغتيال
والتفجير» .لكن ي��ا «ب�ي��ك» ،ه��ل يناسبك «تشريع»
األب� ��واب ع�ل��ى محاكمة ال�م�س��ؤول�ي��ن ع��ن المجازر
الطائفية المشينة والمآسي اإلنسانية الفظيعة التي
ش ِه َدتْها الحرب األهلية في لبنان؟
أم��ا األم��ان��ة العامة ل�ق��وى  14آذار فاعتبرت أنّ
المحكمة العسكرية بعد الحكم الصادر بحقّ سماحة
ب��ات��ت «ت�ح��ت سيطرة ج�ه��ات سياسية ق ��ادرة على
إص ��دار أح�ك��ام تناسبها»  .لكن ق��وى ال��راب��ع عشر
من آذار أسقطت من قاموسها احترام المؤسسات
القضائية ،فإذا كان الحكم يناسبها تلتزم الصمت ،أما
إذا كانت تريد انتصارا ً سياسيا ً فتحاضر بالقانون
وترمي التهم وتسقط معايير احترام الدولة .ويذكر
المواطنون أنه عندما أص��درت القاضية (الوزيرة)
أليس شبطيني ق��رارا ً بتخلية سبيل أربعة متهمين
بالتعامل مع العدو «اإلسرائيلي» لم يتحرك «أمير
العدل» آنذاك للقول إنّ المحكمة العسكرية يجب أن
تسقط ،وإنه يجب إيجاد بديل لها وإنّ وزارة العدل
غير معنية بقرارات تلك المحكمة!!!

فتح �أقامت معر�ض ًا تراثي ًا في البداوي

كرامي من بكركي :الفراغ
في الم� ّؤ�س�سات ال يُنذر بخير
الصرح البطريركي
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،في ّ
السابق فيصل كرامي ،الذي جاء «لشكر البطريرك
في بكركي أمس ،الوزير ّ
الراعي على تعازيه بوفاة والده الرئيس عمر كرامي «ومواساته للعائلة بهذا
ال ُمصاب األليم».
ّ
وأش��ار كرامي إلى أ ّن��ه ت��داول مع الراعي «في معظم ّ
والشجون
الشؤون
التي تتعلّق بهمومنا الوطنية وعلى رأسها الفراغ الحاصل في سدّة رئاسة
الجمهوريّة» ،وقال« :شددنا طبعا ً على يده للجهود التي يقوم بها لملء هذا
الفراغ ونتم ّنى أن يُمأل في القريب العاجل بالمواصفات الوطنيّة التي حدّدها
غبطة البطريرك ،وهذا أمر يترك ح ّز ًة في أنفسنا وفي نفس البطريرك الراعي
الذي يُدرك مدى خطورة أن يبقى هذا المركز شاغرا ً بما يؤ ّثر في شكل سلبي
المؤسسات اللّبنانيّة .ونحن ندخل اليوم من
على الوضع اللبناني وعلى ك ّل
ّ
المؤسسات ،ولألسف هذا شيء ال يُنذر بخير».
فراغ إلى فراغ في ك ّل
ّ
كما استقبل الراعي وفدا ً من الحركة البيئيّة اللّبنانيّة برئاسة بول أبي راشد،
والتي تض ّم حوالي  70هيئة بيئيّة تش ّكل شبكة لل ّتنسيق بهدف الدّفاع ع ّما
تب ّقى من إرث ثقافي وطبيعي في لبنان.
كما التقى الراعي سفير اليونان في لبنان تيودور باساس الذي أعرب عن
قلق تجاه الوجود المسيحي في ّ
الشرق ،وعن مشاركة بالده هموم البطريركية
والكنيسة تجاه الخوف المسيحي ،مؤكدا ً أنها تعمل «من أجل العيش المشترك
المسيحي-اإلسالمي ،وأنّ المسيحييّين هم جزء ال يتج ّزأ من حضارة المنطقة
وتركيبتها ،وأنّ الحرب الدّائرة في سورية تؤ ّثر سلبا ً على المنطقة».
الصرح البطريركي قائد الدّرك العميد الياس سعادة.
ومن ز ّوار ّ

ت��ح��ي��ي األح������زاب ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
وال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية ال��ي��وم
ال��ذك��رى الـ 67النكبة الكبرى
في فلسطين التي وقعت في 15
أيار  ،1948بسلسلة مهرجانات
واع���ت���ص���ام���ات وم���س���ي���رات في
المناطق ،وخصوصا ً في المخيمات
الفلسطينية.
وق���د أح��ي��ا ال��م��ؤت��م��ر الشعبي
اللبناني ،ال��ذك��رى تحت شعار
«وتبقى فلسطين قضية العرب
األول��ى» ،بمهرجان أقيم في فندق
«ك��وم��ودور»ف��ي الحمرا ،حضره
الرئيس حسين الحسيني ،ممثل
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبد اللطيف دريان الشيخ خلدون
عريمط ،النائب م���روان ف��ارس،
ممثل سفير دول���ة فلسطين في
لبنان المستشار اإلعالمي للسفارة
ح��س��ان ششنية ،ممثل السفير
ال��م��ص��ري ال��م��س��ت��ش��ار اإلع�لام��ي
مصطفى عبد ال��ج��واد ،المطران
ج���ورج صليبي ،األب اب��راه��ي��م
س���روج ،ممثل المؤتمر الشعبي
ك��م��ال ش��ات��ي�لا ،ع��ض��و المكتب
السياسي في حركة «أمل» محمد
خ��واج��ة ،ممثل الحملة األهلية
ل��ن��ص��رة الشعبين الفلسطيني
والعراقي معن بشور ،أمين الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ل��ح��رك��ة ال��ن��اص��ري��ي��ن
المستقلين» ـ المرابطون» العميد
مصطفى حمدان ،الناطق الرسمي
ب��اس��م ح��رك��ة فتح ف��ي فلسطين
أسامة القواسمي ،أمين س ّر حركة
فتح في بيروت سمير أبو عفش،
ممثل الجبهة الشعبية القيادة
العامة أبو عماد رامز ،وممثلون عن
األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية
والفلسطينية.
ب��ع��د ال��ن��ش��ي��دي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي
والفلسطيني ،ألقى ششنية كلمة
قال فيها»:إنّ النكبة التي أوجدها
الصمت ال��دول��ي ح��اول��ت طمس
الهوية الفلسطينية ،إال أنّ الشعب
الفلسطيني ،بإرادته ،حافظ على
ثوابته الوطنية الفلسطينية ثابتا ً
على حقه ف��ي ال��ع��ودة وصانعا ً
المعادالت على الساحة الدولية.
وتأتي اعترافات ال��دول ،الواحدة

ت��ل��و األخ�����رى ،بفلسطين دول��ة
مستقلة ،نتيجة لكفاحات الشعب
الفلسطيني».
ثم تحدث عبد ال��ج��واد فاعتبر
أنّ «فلسطين هي بوصلة العرب،
وإذا ض��اع��ت ف��ال��ع��رب ي��ف��ق��دون
الهوية» ،مؤكدا ً «التزام الحكومة
والشعب المصري تحرير األرض
الفلسطينية ،باعتباره التزاما ً
إنسانيا ً ووجدانياً».
وش �دّد خواجة في كلمة ألقاها
ّ
«ح��ق الشعب
باسم «أم���ل» على
الفلسطيني ف��ي تحرير أرض��ه»،
مشيرا ً إلى «المؤمرات التاريخية
التي أجهضت تحرير فلسطين»،
فيما أك���د صليبي «أنّ الشعب
الفلسطيني المضطهد أجهض
المشاريع الصهيونية التي روجت
لقيام دولة الكيان المصطنع».
ودعا سروج إلى «عدم البكاء على
النكبة ،إنما العمل وال��خ��روج من
هذا المقام وإعداد العدة للمواجهة
واالن��ت��ص��ار» ،وق����ال»:إنّ الواجب
هو أخذ العبر ،والتعلم من أخطاء
الماضي لتهيئة الثورة التي تعمل
على تحرير األراضي الفلسطينية».
وحيا شاتيال شهداء األمة داعيا ً
إل��ى «ال��وح��دة العربية ألنها هي
الكفيل األول النهيار المشاريع
االستيطانية واالستعمارية».
وتخللت المهرجان أبيات شعرية
للشاعر طارق آل ناصر الدين عن
ذك���رى النكبة وم��ع��ان��اة الشعب
الفلسطيني ونضاالته.
وف���ي اإلط�����ار ن��ف��س��ه ،توقفت
«الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وق��ض��اي��ا األم����ة» إث���ر اجتماعها
األسبوعي في «دار ال��ن��دوة» ،عند
الذكرى ورأت أنها «أم النكبات لك ّل
األمة ،التي لم يتوقف أعداؤها عن
تمزيقها على مدى عقود وسنوات».
كما توقفت عند «ما تعيشه بعض
أقطار أمتنا من فتن وسفك دماء
ودم���ار ،باإلضافة إل��ى ما يعيشه
الشعب الفلسطيني داخ��ل أرضه
وفي الشتات من معاناة متواصلة
ومتفاقمة على ك ّل المستويات»،
وع��ن��د «م��ش��ه��د م��ض��يء متصل
بالصمود األسطوري لشعبنا في

قتيل بطلقات نارية في عكار
ومحاولة خطف فا�شلة في البقاع

القاضي الحاج يعاين مكان الجريمة

ّ
وهاب من الرابية :لتح�صين الطائف
بتو�ضيح طريقة الم�شاركة

الم�ؤتمر ال�شعبي يحيي ذكرى نكبة في فل�سطين:
الوحدة كفيلة بانهيار الم�شاريع اال�ستيطانية
فلسطين وباإلنجازات التي تحققت
على يد المقاومة ،سواء بالنسبة
إل��ى تحرير األرض أو ال���ر ّد على
العدوان».
وب��ال��م��ن��اس��ب��ة ،أك����د المكتب
ال��س��ي��اس��ي ل��ح��رك��ة «أم�����ل»»،أن
المشروع الصهيوني هو التحدي
األوحد لألمة العربية على المستوى
ال��وج��ودي ،وال��م��ه��دد للعرب في
أرضهم وانسانهم ودورهم ووحدة
أوطانهم وتماسك مجتمعاتهم ،وأن
قضية فلسطين يجب أن تبقى القبلة
السياسية للعرب والمسلمين،
وعبثا استجالب ع��داوات متوهمة
وتناسي العدو الحقيقي اسرائيل».
وأض��اف البيان «يبقى تحرير
فلسطين وع���ودة الالجئين الى
أرض��ه��م وازال�����ة آث����ار ال��ع��دوان
الصهيوني هو الحافز االساسي
لقيامة األمة».
وأق��ام��ت حركة فتح في منطقة
الشمال ،بدورها ،معرضا ً تراثيا ً
إحياء لذكرى النكبة في قاعة مج ّمع
الرئيس ياسر ع��رف��ات ف��ي مخيم
البداوي ،في حضور ممثلي الفصائل
الفلسطينية وال��ل��ج��ان الشعبية
وق��وى وأح��زاب وطنية وإسالمية
لبنانية وشخصيات وفعاليات
وجماهير م��ن مخيمات الشمال
ومدينة طرابلس ،إضافة إلى طالب
المدارس ورياض األطفال.
وألقى أمين س ّر حركة فتح في
ال��ش��م��ال اب��و ج��ه��اد ف��ي��اض كلمة
االفتتاح والتي أكد فيها «أنّ للنكبة
الفلسطينية تداعيات جسيمة ألقت
بثقلها على الشعب الفلسطيني ،إال
أنها ق��وت عزيمته وصلبت عوده
فاعتمد على سواعد أبنائه وعقولهم،
مطلقا ً ثورة علمت البشرية معنى
الوقوف في وجه العدو المغتصب
ل�لأرض وع��دم ال��رض��وخ لإلرهاب
والمجازر».
وتطرق فياض إلى «نكبة مخيم
نهر البارد التي تدخل عامها الثامن
والمأساة التي ما زال يعاني منها
أه��ال��ي ال��م��خ��ي��م ،ألنّ اإلع��م��ار لم
يتم بعد ،ألسباب تجاهل أون��روا
لمطالبهم ف��ي الطبابة واإلغ��اث��ة
وبدالت اإليجار».

توقيف مطلوبين ومهربي ب�شر

عثر فجر أمس ،على جثة المواطن أسعد الو ّراق من بلدة
شربيال عكار على بعد عشرات األمتار من مدخل البلدة وهو
مصاب بطلقات نارية .
وقد حضرت عناصر األجهزة األمنية واألدل��ة الجنائية
وبوشرت التحقيقات في هذه الجريمة لكشف مالبساتها.
ك��م��ا ع��اي��ن ق��اض��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ال��ش��م��ال أح��م��د
رام���ي ال��ح��اج م��وق��ع الجريمة ،ف��ي ح��ض��ور آم��ر مفرزة
اس��ت��ق��ص��اء ال��ش��م��ال ال���م�ل�ازم أول نبيل ع���وض وآم��ر
فصيلة درك حلبا ال��م�لازم أول ع��ب��دال��ع��زي��ز دي���اب.
وعاين القاضي الحاج الجثة في براد مستشفى عكار -
رح��ال ،في حضور الطبيبين الشرعيين حسين عدوية
وموسى حداد اللذين كانا قد أجريا كشفا ً على الجثة وأعدّا
تقريرهما لضمه إلى ملف الجريمة.
وعاين الحاج أيضاً ،سيارة الضحية المصابة بطلقات
نارية .وتواصل األجهزة األمنية تحرياتها ومتابعاتها في
محاولة لكشف الفاعلين.

محاولة خطف

من جهة أخ��رى ،حاول مجهولون يستقلون سيارتين،
خطف محمد اب��راه��ي��م الترشيشي نجل رئ��ي��س تجمع
المزارعين في البقاع في بلدة الناصرية في البقاع األوسط،
بعد إطالق النار عليه وهو يقود سيارته ،وبعد مطاردة من
قبل المسلحين الملثمين ،تمكن بعد إطالق النار عليه من
الفرار والوصول إلى بلدة علي النهري وعلى الفور حضرت
القوى األمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا ً في الحادث.

توقيفات

وفي مجال أمني آخر ،أوقفت قوة من فرع المعلومات في
قوى األمن الداخلي ،داهمت حي مدينة الصدر في الطيبة
على الطريق الدولي في بعلبك ،السوري المجنس عبدالله
عذاب العيدي المطلوب بمذكرات توقيف عدلية.
كما أوقف مكتب أمن الدولة في مرجعيون  -حاصبيا في

عون ووهّاب
أكد رئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب ضرورة تحصين
يحصن الطائف
الطائف عبر توضيح طريقة المشاركة الوطنية ،مشيرا ً إلى أنه إذا لم
ّ
نكون قد دخلنا مرحلة جديدة تستدعي عقدا ً اجتماعيا ً جديداً.
وبعد لقائه رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون في الرابية،
قال وه��اب« :بحثنا في قضايا عدة ،وخصوصا ً الوضع السياسي غير المطمئن
في لبنان ،وال سيما أنّ الحرائق تمتد من حولنا ،لكنّ الوضع األمني في لبنان جيد
قياسا ً بالجوار ،ولكن يطغى الوضع السياسي المتأزم سلبا ً على الوضع األمني».
واعتبر»أنّ هناك ضرورة لتحصين الطائف ،عبر توضيح طريقة المشاركة الوطنية».
يحصن الطائف في هذه المرحلة نكون قد دخلنا مرحلة جديدة
وقال« :تقديري إذا لم
ّ
قد تستدعي عقدا ً اجتماعيا ً جديداً».
والتقى عون أيضاً ،وفدا ً من «حركة التنظيم» برئاسة عباد زوين ،الذي قال بعد
اللقاء»:في زمن التحوالت نسأل عن الثوابت ،جئنا عند الثابت جدا ً لنطلع على األمور
المحلية ،ونأسف ألننا نم ّر في ظرف خطير ،فيما هناك جهلة يتصرفون كأنّ األيام
عادية».
وأشار إلى أنّ «هناك خطين خط التبعية ،وخط ما يريده الشعب ،أي خط االستقالل،
ونحن نطالب بما يطالب به العماد عون ،أي انتخاب الرئيس من الشعب».

البعريني يطلب من دريان
�إجراء انتخابات لمفتي المناطق
التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،في دار الفتوى ،وفدا ً من
التجمع الشعبي العكاري برئاسة النائب السابق وجيه البعريني ،الذي قال
بعد اللقاء»:زيارة صاحب السماحة بين حين وآخر ضرورية للتشاور ،فالملفات
كثيرة في هذه الظروف المعقدة والمخاطر المحيطة ،وقد هنأته بإجراء انتخابات
أعضاء المجلس الشرعي ومجالس األوقاف اإلدارية ،وطالبته بانتخابات للمفتين
المحليين كي تستقر هيكلية المؤسسات ،وتمنيت عليه بعد نتائج االنتخاب حيث
وصل كثيرون من أهل القدرات والعطاء ،أن يراعي في تعيين األعضاء الثمانية
الذين سيختارهم سماحته أن يكونوا من ك ّل المناطق».
وأض��اف« :تمنينا على سماحته أن يعطي اهتماما ً لواقع عكار وفي شكل
خاص توفير الرواتب المناسبة للعلماء ليعيشوا حياة كريمة ،كما تمنيت عليه
ضرورة رفع درجة االهتمام بنشر المفاهيم المعتدلة والوسطية وتوجيه العلماء
والخطباء إلى االعتدال في خطابهم الديني وعدم التطرف والفئوية وزرع الفتن كي
ال يرت ّد خطابهم خطرا ً يطال المجتمع الوطني».
من جهة أخ��رى ،تلقى مفتي الجمهورية اتصاال ً من السفير السعودي علي
عواض عسيري مهنئا ً بانتخابات المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى والمجالس
اإلدارية لألوقاف.

الوراق
شبعا السوري أياد ي��دوي ،بسبب تسهيله عملية تهريب
سوريين عبر جبل الشيخ.
إلى ذلك ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه ،في
بيان ،أنه في إطار الحفاظ على األمن واالستقرار ،أوقفت قوى
الجيش في مناطق :الضنية ،الكورة وعنجر  42شخصا ً من
التابعية السورية ،وشخصين من التابعية العراقية ،لتجول
بعضهم من دون أوراق قانونية ،ولدخول بعضهم اآلخر
األراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت قوى الجيش في محلة التعمير  -صيدا أربعة
مواطنين وثالثة فلسطينيين ،لالشتباه في إقدامهم يوم أول
من أمس على إطالق النار من أسلحة حربية ،ومحاولتهم
الفرار من دورية تابعة للجيش .وت ّم تسليم الموقوفين إلى
المرجع المختص إلجراء الالزم.
كذلك أوقفت مفرزة االستقصاء في قيادة شرطة بيروت 30
لبنانيا ً وفلسطينيا ً واحدا ً ومكتوم القيد ،وحجزت دورياتها
 24دراجة نارية و 15سيارة مخالفة.

ح�سن التقى هيئة التن�سيق :لإنهاء
ال�شغور الرئا�سي و�إقرار ال�سل�سلة

حسن مستقبالً وفد هيئة التنسيق النقابية
دعا شيخ عقل طائفة الموحدين
الدروز الشيخ نعيم حسن المجلس
النيابي إل��ى «االل��ت��ئ��ام ف��ي أس��رع
وق���ت إلن���ه���اء ال��ش��غ��ور ال��رئ��اس��ي
المستفحل منذ عام تقريباً» ،وذلك
خ�ل�ال استقباله ف��ي دار الطائفة
في ف��ردان ،وف��دا ً من هيئة التنسيق
النقابية عرض معه الملفات المطلبية
للموظفين واألس��ات��ذة والمعلمين،
وسلسلة الرتب وال��روات��ب ،ومجمل
األوضاع العامة.
وشدّد حسن على «أحقية المطالب
االجتماعية والمعيشية التي ترفعها
هيئة التنسيق وسعيها إل��ى إق��رار
سلسلة الرتب والرواتب» ،مؤكدا ً أنّ
«تحقيق هذه المطالب يجب أن يكون
أولوية لدى المسؤولين ،واإلس��راع
بإنهاء هذا الملف لتوفير ح ّد أدنى من
العيش الكريم للمواطنين».
كما ش���دّد على «ض����رورة إق��رار
الموازنة العامة التي لم ت َّقر منذ قرابة

عشر سنوات ،وسنّ جميع القوانين
والتشريعات الالزمة لتسيير حياة
المواطنين ودفع اقتصاد البالد نحو
أوضاع أفضل».
وبعد اللقاء ،ق��ال رئيس رابطة
م��وظ��ف��ي اإلدراة ال��ع��ام��ة ال��دك��ت��ور
محمود حيدر« :طرحنا مع سماحته
ك ّل التطورات وما وصلت إليه األمور
في موضوع سلسلة الرتب والرواتب،
وأكدنا في اللقاء مجموعة من المسائل
واستغربنا كيف يتعاطى المسؤولون
مع هذه السلسلة بعد أن أقروا جميعا ً
بحقنا بها ،ونراهم اليوم يدخلون هذا
الموضوع في التجاذبات السياسية
والمصالح».
وطالب «جميع المسؤولين بالقيام
بمسؤولياتهم من ناحية تفعيل عمل
المؤسسات الدستورية وانتخاب
رئيس للجمهورية الذي يشكل مفتاح
الحلول لجميع القضايا في البلد،
وبإطالق ورشة تشريع في المجلس

ال��ن��ي��اب��ي م��ن أج���ل اي��ج��اد الحلول
لك ّل القضايا الحياتية والمعيشية
للمواطنين وع��ل��ى رأس��ه��ا قضية
سلسلة الرتب والرواتب».
وتابع« :إننا في هيئة التنسيق
النقابية مستمرون ف��ي تحركاتنا
وتأتي دع��وة رابطة موظفي اإلدارة
العامة إلى اإلض��راب في يوم كرامة
ال��م��وظ��ف ف��ي  21أي����ار ،ف��ي إط��ار
التحركات التي قمنا وسنقوم بها في
الهيئة من أجل مطالبة المسؤولين
وال���ن���واب ب���ض���رورة ع��ق��د جلسة
تشريعية ووضع السلسلة بندا ً أول
عليها بعد االنتهاء من ما تبقى من
مطالب لك ّل القطاعات المستفيدة من
هذه السلسة ،وإقرارها سريعا ً بما
يعطينا ما تبقى لنا  75في المئة كح ّد
أدنى لجميع القطاعات ،وعلى قاعدة
العدالة والمساواة مع الذين أعطيت
ل��ه��م س�لاس��ل م��ن ق��ض��اة وأس��ات��ذة
جامعة لبنانية».

المو�سعة
معلولي :الالمركزية
ّ
الخال�ص الأوحد لبقاء لبنان
م�ؤتمر لطلبة �سورية في لبنان اليوم
من احتفال المؤتمر الشعبي

يعقد فرع لبنان في االتحاد الوطني لطلبة سورية مؤتمرا ً تحت شعار «بالعلم
والمعرفة نبني سورية الوطن بقيادة الرئيس الدكتور بشار األسد» ،وذلك عند الساعة
الثالثة إال ربعا ً من بعد ظهر اليوم الجمعة في فندق كومودور -بيروت (الحمراء).

أكد النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي
في بيان أن��ه «ف��ي خضم ال��ح��روب الطائفية والمذهبية
التي ت��دور رحاها في بلدان عربية والتي تنعكس على
الوضع اللبناني مهدّدة األمن واالستقرار تأتي الالمركزية
اإلدارية الموسعة الخالص األوحد لبقاء لبنان واحة سالم
واستقرار».
نصت عليه وثيقة الوفاق
وأض��اف« :هذا النظام الذي ّ
الوطني في الطائف عام  1989وضع نتيجة األحداث التي
دمرت لبنان طيلة خمسة عشرة سنة ،ولكنه لم يطبق بسبب

جشع وتسلط الذين تناوبوا على السلطة» ،الفتا ً إلى «أنّ
الالمركزية اإلدارية تنقل الصالحيات اإلنمائية واألمنية من
المؤسسات المركزية إلى المؤسسات المحلية وتبقى فقط
السياسة الخارجية والجيش في كنف السلطة المركزية».
وختم»:إنّ ما يعانيه لبنان اليوم من مواجهات طائفية
ومذهبية تهدّد كيانه ال يمكن إن��ق��اذه منها إال باعتماد
فيتحصن في دوائره المحلية
الموسعة
الالمركزية اإلدارية
ّ
ّ
إنمائيا ً وأمنيا ً وتبقى السياسة الخارجية والدفاع عن الكيان
في يد السلطة المركزية».

