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حمليات  /تتمات

�إ�ضراب متفاوت في المدار�س والإدارات لأجل ال�سل�سلة
و«التن�سيق» تدعو �إلى تحديد جل�سة ت�شريعية َ
وت ِعد بالت�صعيد
شهدت المناطق اللبنانية أم��س ،إضرابا ً عاما ً في القطاعات
التربوية واإلدارات الرسمية بدعوة من هيئة التنسيق النقابية
احتجاجا ً على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ونفذت الهيئة اعتصاما ً أمام وزارة التربية قبل الظهر بمشاركة
«التيار النقابي المستقل» وبالتزامن مع اعتصامات لمعلّمي
المدارس في المحافظات أمام السرايات الحكومية.
في بداية االعتصام ،كانت كلمة تعريفية لعضو المجلس
التنفيذي لنقابة المعلمين انطوان مد ّور أشار فيها إلى «مرور خمسة
أعوام والتح ّرك ما زال ينبض ويطالب ويناضل ،والدولة ما زالت
عمياء خرساء طرشاء ال تح ّرك ساكنا ً وال تسمع لصوت الشريحة
وتوجه إلى المسؤولين بالقول «تراهنون على
األكبر من الشعب».
ّ
تعبنا ،خسئتم ،تراهنون على تقاعسنا خسئتم ،تراهنون على
تفكيكنا فشلتم».
أضاف «أنتم وإن استطعتم أن تكذبوا وتته ّربوا فلن تستطيعوا
يوما ً تح ّمل وخز ضمائركم وقد حرمتم آالف المعلمين والموظفين
والعسكريين من حقوقهم بعد أن تقاعدوا وه��ا هم يلعنونكم
ويكفرون بكم».

أيوب

توجه فيها إلى
وألقى محمود أيوب كلمة هيئة التنسيق التي ّ
النواب «تتبارون في تعريف تشريع الضرورة أو ضرورة التشريع
وتنسون أن مهمتكم كنواب هو التشريع ب��دون وص��ف وب��دون
توصيف .ثم تختلفون في أي بنود ضرورية وأي بنود غير ضرورية.
ترى إن لم يكن التشريع من أجل الشعب اللبناني ضروريا ً فكيف
وأين ولمن يكون التشريع؟ تتذرعون بانتخاب رئيس للجمهورية
قبل التشريع فمن يمتنع عن انتخاب الرئيس :الشعب أم النواب؟ لو
كان األمر بيد الشعب لما خلت كرسي الرئاسة لحظة واحدة ،فبأي
حق تح ّملون الشعب مسؤولية تقصيركم ومسؤولية خالفاتكم؟».
وطالب «بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون بند إقرار سلسلة
ونتوجه للسادة
الرتب والرواتب بندا ً أول على جدول أعمالها،
ّ
النواب ونقول لهم كفى حججا ً وذرائ��ع ،لقد ضاقت بنا السبل
وأصبحنا ملزمين بالعمل وفق أسلوبكم :إن شرعتم عملنا وان
امتنعتم عن التشريع فمن حقنا أن نمتنع عن العمل في مدارسنا
وإداراتنا ومؤسساتنا العامة .لقد صبرنا بما فيه الكفاية وقواعدنا
تطالبنا بأقصى درج��ات التصعيد ونحن ملزمون بتنفيذ إرادة
القواعد أيا ً كانت الخطوات الالزمة النتزاع حقوقنا».
وأضاف« :لقد كنتم السبب في إضعاف الشهادة الرسمية وضرب
المستوى التعليمي للبنانيين ،فهل تستمرون في النهج عينه؟».
وقال« :نتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد موعد
لجلسة تشريعية ،فالميثاقية ليست شعارا ً يرفع إنما عمل يترجم
بإعطاء الناس حقوقها ،وان من يعطل مصالح الناس يناقض
الميثاق ويدفع بالبلد إلى االنهيار والتشظي».
وأكد «أن خطوات التصعيد عندنا من دون سقف ،ومن يراهن على
عكس ذلك نقول له إنه مخطئ» ،داعيا ً «جميع المعلمين واألساتذة
في القطاعين العام والخاص والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين

الراعي من بروك�سل:
لإيجاد حلول �سلم ّية للحروب

والمياومين ليكونوا جميعا ً جاهزين لمناقشة وإق��رار التوصية
بالخطوات التي س��وف تقترحها وترفعها لهم هيئة التنسيق
النقابية في لحظة معينة ،والتي سوف تفاجئ أكثر المتفائلين .إننا
نقول للجميع ال تحرجونا فتخرجونا عن عقالنيتنا وهدوئنا».
«نتوجه إليكم ونقول اجتمعوا في المجلس النيابي
وق��ال:
ّ
وش ّرعوا من أجل كل الشعب وأقروا سلسلة الرتب والرواتب من أجل
جميع موظفي القطاع العام ومعلمي القطاع الخاص وكل أصحاب
الدخل المحدود والشريف والنظيف».

وصل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى
العاصمة البلجيكية بروكسل تلبي ًة لدعوة من البرلمان
األوروبي تستمر حتى صباح غد الخميس.
وبعد استراحة في مقر إقامته استه ّل ال ّراعي زيارته
بلقاء مع ملك بلجيكا لويس فيليب ،وكانت جولة أفق في
التط ّورات العامة في المنطقة وأوضاع الجالية اللبنانية في
بلجيكا.
ث � ّم ت��رأّس ق �دّاس �ا ً احتفاليا ً في كنيسة سيدة لبنان،
وألقى عِ ظة أعرب فيها عن سروره بزيارة بروكسل ولقائه
المسؤولين فيها وأبناء الجالية اللبنانية ،شاكرا ً «البرلمان
األوروب����ي على ه��ذه ال �دّع��وة وبلجيكا على استقبالها
اللبنانيّين على أرضها في بلدهم الثاني».
َ
ودان االعتداءات اإلرهابية التي تع ّرضت لها بروكسل،
ُمعربا ً عن تعازيه العميقة للضحايا البريئة التي سقطت.
وجدّد الدعوة إلى األسرة الدولية «إليجاد الحلول السلميّة

بوصعب والمتعاقدون

وكان األساتذة المتعاقدون وصلوا قبل ساعة من موعد االعتصام
لتحديد المطالب الخاصة بهم ،تحت عنوان «بدنا نحاسب من يظلم
المتعاقدين» ،وحضر إلى مكان االعتصام وزير التربية الياس بو
صعب ال��ذي ألقى كلمة أوض��ح فيها «أن أهم هواجس األساتذة
المتعاقدين هي أن «جزءا ً منهم تخطى السن القانونية ولم يعد له
الحق بالتقدم إلى مباراة مفتوحة ،وبالتالي نحن أصدرنا مرسوما ً
لمعالجة هذا الموضوع الذي أقررناه في مجلس الوزراء وأحلناه
إلى مجلس النواب».
أضاف« :إننا في المباراة المفتوحة ندخل عددا ً كبيرا ً من األساتذة
إلى المالك ،والمتعاقدون خائفون أن يأخذوا منهم ساعاتهم ويأخذوا
مكانهم ،وأنا تربويا ً ال يمكنني إال أن أدخل أساتذة إلى المالك وهمي
أيضا أن أدخل األساتذة المتعاقدين الى المالك وال يمكنني أن اترك
قطاع التربية من دون أساتذة لديهم الكفاءة ودخلوا بشهاداتهم
ومن خالل امتحانات ومباراة مفتوحة ،وهذا ال يعني أن نأخذ من
المتعاقدين حقوقهم فهم لديهم سنوات من الخبرة توازي الكفاءة
والشهادات ،لذلك المرسوم يلحظ إعطاء عالمة على كل سنتين
خبرة ،طلبت منهم الئحة موحدة باألساتذة المظلومين وقدم لي
حمزة منصور الالئحة ونحن سنحافظ على ساعاتهم».
وأك��د أن��ه «تحقق الكثير من المطالب ولكن يبقى الهاجس
األساسي وهو إدخالهم الى مالك الدولة باإلضافة الى سلسلة
الرتب والرواتب وغالء المعيشة ،فالدولة اليوم كما يعرف الجميع
وضعها ،المجلس النيابي ال يشرع ،وإذا شرع فتشريع الضرورة،
وبوجود كل هذه الخالفات يجب أن ننتظر الوقت المناسب لتعود
الحياة الطبيعية إلى مجلس النواب لنطالب بموضوع معالجة
سلسلة الرتب وغالء المعيشة».

منصور

وتال رئيس لجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور بيانا ً
اعتبر فيه انه «أم��ام هول المظالم التي يعيشها المتعاقد يوميا ً
في كل مجاالت ومستويات حياته داخل التعليم وخارجه ،فإننا
نستغرب أشد االستغراب هذا الصمت المطبق من المسؤولين كافة
في هذه الدولة ،وزراء ونوابا ً وأحزابا ً ومكاتب تربوية ،ونستغرب
أشد االستغراب هذه المتاجرة من قبل رواب��ط التعليم وهيئات
التنسيق بالمتعاقد وبمستقبله وبساعاته ،هذه المتاجرة التي
بلغت أوجها في استعمال المتعاقدين ورقة ضغط من خالل إعالن

بوصعب متحدثا ً إلى المعتصمين أمام وزارة التربية
اإلضرابات العنترية والفولكلورية التي ال تخدم اال مطالبهم األنانية
النرجسية في سمفونية استرجاع الموقع الطبيعي ألستاذ المالك
حتى لو كان على حساب لقمة خبز وساعات المتعاقد .منذ نشأة
هذه الروابط وحتى اآلن لم تبادر إلى إعالن أي يوم إضراب يعود
صالحه على المتعاقد».
أضاف «امام هذا التردي واالنحدار في مستوى العمل النقابي،
فإننا نقف اليوم عند تحديد استراتيجية المطالب الخاصة
بالمتعاقدين كافة واهمها:
 - 1الرفض المطلق لسياسة المتاجرة بالمتعاقد من خالل
رفض اإلضرابات العقيمة الجدوى والتي يتحمل كلفتها الباهظة
 27000ألف متعاقد ،وتجني ثمارها الروابط والدولة من خالل
توفير حق المتعاقد وتحويله إلى جيب الدولة.
 - 2التحرك الفوري للسادة المسؤولين كافة وأولهم وزير
التربية الياس ابو صعب الذي نحترمه ونجله ،لوقف مذبحة طرد
المتعاقدين واستبدالهم بـ( )2869معلماً ،إذن مشكلتنا ليست مع
الزمالء هؤالء بقدر ما هي مع الروابط التي تحرض الوزارة والوزير
لطرد المتعاقدين.
 - 3العمل السريع من قبل السادة المسؤولين وأولهم وزير
التربية وأع��ض��اء لجنة التربية النيابية والمكاتب التربوية
لألحزاب اللبنانية ،على مسودة قانون عاجل وسريع يضمن
للمتعاقد حقه في الدخول إلى مالك التعليم الرسمي عبر فتح كلية
التربية وفتح دورات تدريبية ثم الخضوع المتحانات نهاية هذه
الدورات ،واستبعاد حل المباراة المفتوحة المشؤومة التي لم تأت
إال بالخراب والدمار على المتعاقد الذي عاش ظلمين :ظلم إهماله
وتركه من قبل الدولة قاطبة ،وظلم إع��ادة ظلمه بتشريع هذه
المباراة المفتوحة القاتلة».

المناطق

اعتصام في طرابلس

وفي المناطق ،ن ّفذ موظفو اإلدارات العامة في س��راي صيدا
الحكومي وأساتذة المدارس الرسمية والخاصة اعتصاما ً في باحة
السراي بدعوة من هيئة التنسيق النقابية للمطالبة بإقرار سلسلة
الرتب والرواتب.
كما اعتصم أساتذة التعليم الثانوي وموظفو القطاع العام،
تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية ،أمام سراي زحلة ،في حضور
رئيس رابطة التعليم الثانوي عدنان أبو زيد ورؤس��اء الدوائر
مطالبين مجلس النواب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
ونفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما أمام السراي الحكومي
في بعلبك ،طالبت فيه بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وفتح مجلس
النواب أمام الترشيح وحفظ حقوق الجميع.
ون ّفذ المعلمون في القطاع الرسمي في منطقة النبطية ،إضرابا ً
شمل المدارس الرسمية فقط ،فيما كان العمل طبيعيا ً في المدارس
الخاصة والسراي الحكومي وفي كافة اإلدارات والمؤسسات
تلب دعوة هيئة التنسيق النقابية ورابطة اإلدارة
الرسمية التي لم ّ
في القطاع العام الى االضراب.
وفي بنت جبيل ،أقفلت المدارس الرسمية أبوابها مشاركة في
اإلضراب وكذلك المدارس الرسمية في قضاء بنت جبيل فيما كان
يوم دراسة عاديا ً في المدارس الخاصة.

السالم الشامل وع��ودة جميع
للحروب القائمة ،وإح�لال ّ
النازحين والمهجرين قسرا ً إلى بالدهم وأرزاقهم بكرامة».
كما ج �دّد دع��وة المسؤولين اللبنانيين إل��ى اإلس��راع
في انتخاب رئيس للجمهورية «لكي تستقيم األم��ور في
المؤسسات ويعود لبنان ليلعب دوره ال ّريادي في العالم».
ّ
وبعد القدّاس التقى الراعي أبناء الجالية في صالون
الكنيسة ،وتسلّم هدية تذكارية باسم أبناء رعيّة سيدة لبنان
عبارة عن تمثال للسيدة العذراء مصنوع من الكريستال.
وي��زور الراعي اليوم البرلمان األوروب���ي ،حيث يلتقي
ع��ددا ً من ال��ن � ّواب ،ث � ّم يلتقي رئيس البرلمان األوروب��ي
مارتين شولز ،ويُلقي محاضرة في البرلمان األوروبي عن
وضع المسيحيّين في الشرق .وظهراً ،يُقيم سفير لبنان في
بروكسل رامي مرتضى حفل استقبال في دارته على شرف
الراعي ،ومسا ًء يلبّي الراعي دع��وة إلى عشاء يُقام على
شرفه ،على أن يعود صباح غ ٍد الخميس إلى لبنان.

خروقات «�إ�سرائيلية» للمياه والأجواء اللبنانية
و«يونيفيل» توا�صل تعليم «الخط الأزرق»
أعلنت ق��ي��ادة الجيش ع��ن خرق
«إسرائيلي» للمياه اإلقليمية اللبنانية،
وذلك في بيان أصدرته أمس مديرية
التوجيه ج��اء ف��ي��ه« :ف��ي السادسة
والدقيقة الثانية ع��ش��رة م��ن مساء
أم��س ،أق��دم زورق حربي تابع للعدو
اإلسرائيلي على خرق المياه اإلقليمية
اللبنانية مقابل رأس الناقورة ،لمسافة
 277مترا ً ولمدة  3دقائق.
وفي الثامنة والدقيقة الرابعة عشرة
خ��رق زورق مماثل البقعة نفسها،
لمسافة  408أمتار ولمدة  5دقائق،
كما أق��دم طاقمه على إلقاء جسمين
متفجرين في البحر .تجري متابعة
الخرقين بالتنسيق مع ق��وات األمم
المتحدة المؤقتة في لبنان».
ومن الجنوب أفاد مندوب «البناء»
سعيد م��ع�لاوي أنّ ط��ائ��رات حربية
للعدو «اإلسرائيلي» خرقت األج��واء
اللبنانية ام���س ،وحلقت على عل ّو
متوسط فوق اكثر من منطقة لبنانية

«يونيفيل» تواصل عملية تعليم «الخط األزرق» في الجنوب
وألكثر من مرة.
وكذلك يستمر العدو بتسيير اآلليات
المؤللة بشكل متالحق ما بين مستعمرة
المطلة غربا ً ومزارع شبعا شرقاً.
إل��ى ذل��ك تقوم وح���دات م��ن ق��وات

(سعيد معالوي)

«يونيفيل» بطالء البراميل المثبتة
عند ما يس ّمى بالخط األزرق وباللون
األزرق على امتداد المنطقة الممتدة من
بوابة فاطمة غربا ً حتى محيط بركة
شبعا شرقاً.

لماذا تتقدّ م الت�سوية ( ...تتمة �ص)1
 ثمة ثالثة أسباب يمكن ربط التآكل في مسارالتسوية السورية بها ،أولها أنّ في هذه التسوية
ال مكان لـ«إسرائيل» وهي أول المعنيين بكيف
تكون سورية بعد التسوية ،والثاني هو أنّ مصير
الحكم في تركيا صار مرتبطا ً عضويا ً بمستقبل
الحكم في سورية ،مهما كثرت عمليات التذاكي
ومهما
توسعت دوائ��ر ال��م��ن��اورات ،والثالث أنّ
ّ
الجهات التي تتفاوض في اليمن هي الجهات التي
تتقاتل ،فالسعودية مقابل الحوثيين في الحرب
والتسوية ،بينما في سورية يمثل وفد المعارضة
ال��م��ف��اوض م��ج��رد واج��ه��ة أع��ج��ز م��ن أن تصنع
تسوية ،فهو واجهة عسكرية لتنظيم «القاعدة»
ممثالً بـ«جبهة النصرة» ،التي ال مكان لها في
أي ت��س��وي��ة ،وه��و واج��ه��ة سياسية للسعودية
ّ
وتركيا و«إسرائيل» الذين ال يدفعون من دماء
جيوشهم وناسهم ثمن التصعيد ،بل يسدّدونه

من دم��اء السوريين لرفع سقوفهم التفاوضية
بحثا ً عن مصالح أنظمتهم وحكوماتهم ،وهذه
المعارضة التي ترتضي عبثية دورها التخريبي
أي تسوية تحتكم
لتخديم الغير ،تدرك سلفا ً أنّ ّ
في النهاية لصناديق االقتراع ستعني نهايتها
الحتمية ،فهي تشتري وقت الحاجة إليها بمال
يدّخره قادتها لما بعد التسوية التي ستعني معها
هذه النهاية.
 سيبقى مسار التسوية ال��س��وري��ة متع ّرجا ًومحكوما ً بحسم في الميدان حلقة بحلقة ،كما
ج��رى في تدمر ،وأري��اف حلب والالذقية قبلها،
ح��ت��ى ت��خ��رج األط�����راف اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��م��ع��ط��ل��ة من
المشهد السوري ،والجغرافيا السورية ،وتصير
التسوية عندهم تحت شعار القبول بالم ّر خشية
مما هو أش ّد مرارة.
ناصر قنديل

مجل�س الأمن يرف�ض ( ...تتمة �ص)1
على صعيد آخر برزت مؤشرات تبريد في العالقات العربية اإليرانية،
تقودها مصر ف��ي ك�لام ص���ادر ع��ن وزي���ر الخارجية المصري سامح
شكري ،بحضور وزير خارجية البحرين ،تض ّمن دعوة إليران لمراعاة
مصالح جيرانها العرب وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية ،في موقف
ت ّمت صياغته بلغة دبلوماسية غير عدائية تتخذ المنحى التفاوضي ،بعد
جوالت تصعيد قادتها السعودية شهدتها أروقة الجامعة العربية ومنظمة
المؤتمر اإلسالمي ،بينما ال يمكن للكالم المصري الجديد أن يصدر بدون
أن يكون تعبيرا ً عن توافق سابق بين مصر والسعودية.
وف��ي سياق مشابه لتقدّم مناخات التسويات والمساعي الوسطية،
جمعت الكويت الوفدين اليمنيين بمداخلة مباشرة من أميرها ،أنتجت
تسريعا ً للمسار التفاوضي وإقرارا ً مبدئيا ً لصيغة معدّلة لجدول األعمال
تستبدل التسلسل ال��ذي يص ّر الوفد الحكومي المدعوم سعوديا ً على
اعتماده ،ب��ت��وازي المسارين السياسي واألم��ن��ي وفقا ً لطلب الحوثيين
وحلفائهم ،فتتشكل ف��رق مختلفة للبنود وتعمل بالتوازي ،خصوصا ً
الفرق المعنية بتثبيت وقف النار ووضع ترتيبات الخطة األمنية ،والفرق
الموازية للبحث في المسار السياسي المتمثل بتشكيل حكومة موحدة
تم ّهد لدستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
المسار السوري المعطل سياسيا ً منذ انسحاب وفد جماعة الرياض
وتمسك األميركيين والمبعوث األممي ستيفان دي ميستورا بعدم تعويم
أطراف المعارضة األخرى لمسار تفاوضي موازٍ ،خصوصا ً أنّ الوفود
المعارضة الرديفة موجودة في جنيف ،كان مسارا ً دمويا ً في شمال حلب
وأريافها ،وع��دد من أحياء المدينة بعدما اندمجت الجماعات المسلحة
المضي في التصعيد إدراكا ً منها
تحت قيادة «جبهة النصرة» ،التي ق ّررت
ّ
أنها تخوض آخر معاركها ،وقد استقدمت ما تتراوح التقديرات المختلفة
بتعداده بين ثالثة آالف وتسعة آالف مسلح عبر الحدود التركية ،ويالقيها
األت���راك بتغطية نارية عبر ال��ح��دود ،وبتسليمها بعض مواقع «داعش»
لتأمين ممرات بديلة من تركيا إلى حلب وأريافها بعدما أغلقت المنافذ
التقليدية بنتيجة معارك الشهرين الماضيين ،بينما لم تحمل المشاورات
الروسية األميركية المكثفة جديدا ً ينبئ بالتوصل إلى مداخلة موحدة تنقذ
التفاوض قبل الجولة المقبلة ،أو تفرض ح��دودا ً لهذه الجولة بانسحاب
الجماعات التي تقول إنها جزء من المسار السياسي من مناطق سيطرة
«جبهة النصرة» ،كما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف.
لبنانياً ،تبدو الملفات المفتوحة عرضة للتجميد ،أمام زخم االنتخابات
البلدية التي فرضت حضورها كحدث سياسي أول بامتياز ،سواء لجهة
ما تفرضه من تفاهمات تخفض التوترات بين األط��راف ،وربما تخفض
التكاليف المالية عليهم أيضاً ،أو لما تفرضه من عناية واهتمام بصفتها
مقياسا ً ومؤشرا ً على األحجام واألدوار بالنسبة إلى القوى التي تعرف
أي تراجع تحمله االنتخابات
معنى كيفية ظهور حجمها التمثيلي أم��ام ّ
البلدية وتأثيره على مكانتها ودورها في االستحقاقات المقبلة.
تقدُّم االنتخابات البلدية التي حملت التوافقات في مواقع عديدة كان

أبرزها ظهور الئحة تض ّم مرشحي فريقي الثامن والرابع عشر من آذار
في العاصمة بيروت ،ربما يكون هو نفسه سبب لتأخير البحث المستعجل
بتشريع الضرورة على إيقاع توتر وخالفات وتشنّجات سياسية وربما
طائفية ،فكانت م��ب��ادرة رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري بدعوة اللجان
المشتركة لبحث مشاريع واقتراحات القوانين ،مخرجا ً تالقى الجميع
على اعتباره األنسب ،ليفتح كوة إيجابية تح ّل مكان التوتر في العالقة
بين رئيس المجلس والتيار الوطني الحر ،الذي خرج ببيان إشادة بخطوة
بري بعد االجتماع األسبوعي لتكتل التغيير واإلصالح الذي انعقد برئاسة
العماد ميشال عون.

قانون االنتخاب والتوافق السياسي

رغم أن كل االستحقاقات والحوارات ليست سوى تقطيع الوقت راهناً ،تتجه
األنظار إلى ما بعد عيد الفصح عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي،
حيث يزدحم شهر أيار باالستحقاقات الداخلية ب��دءا ً بجلسة انتخاب الرئيس
ظهر العاشر منه ،ومرورا ً بجولة جديدة من الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار
المستقبل مساء اليوم نفسه ،وصوال ً إلى موعد طاولة الحوار الوطني في الثامن
عشر .أما دعوة اللجان المشتركة لالنعقاد ،فمن المرجح أن يدعو الرئيس نبيه بري
لها بعد العيد أيضا ً للبحث في الـ 17اقتراح ومشروع قانون.
وأكد النائب عن حزب الكتائب إيلي ماروني لـ«البناء» «أن حزب الكتائب يشارك
في كل اجتماعات اللجان سواء الفرعية أو المشتركة ،لكنه ال يحضر اجتماعات
الهيئة العامة للتشريع الن الهيئة العامة واجبها انتخاب الرئيس اوالً».
وق��ال« :عندما كان هناك لجنة فرعية مكلفة دراس��ة قانون االنتخاب لم يتم
التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون ،فهل اللجان المشتركة التي تضم أكثر
من  60نائبا ً ستنجح في اجتراح الحل» ،مضيفا ً «االتفاق ال يزال بعيداً ،فقانون
االنتخاب يحتاج إلى توافق سياسي على غرار رئاسية الجمهورية ،غير متوفر في
الوقت الحالي».
واعتبر «أن رئيس المجلس النيابي بإحالة قانون االنتخاب إل��ى اللجان
المشتركة تخلص من عبء عقد جلسة من دون المكونات المسيحية األساسية»،
الفتا ً إلى أننا ننتظر االجتماع األول لمعرفة إذا كان الرئيس بري سيعرض 17
اقتراح ومشروع قانون على طاولة البحث أم أن النقاش سيقتصر على ما نوقش
في لجنة التواصل».

عون يتل ّقف خطوة بري

أما رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون فتلقف موقف رئيس
مجلس النواب نبيه بري اإليجابي بعدم عقد جلسة تشريعية بغياب المك ّونات
المسيحية .أكد التكتل في بيان تاله النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه األسبوعي
في الرابية« ،أن موقف رئيس المجلس هو خطوة أولى نحو حل مشكلة قانون
االنتخاب ،الذي لم يتم إنجازه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم» .وطالب بـ»إقرار
قانون االنتخاب ضمن مواصفات دستورية كالميثاقية والمناصفة والشراكة
الوطنية».
وتم ّنت كتلة المستقبل من جهتها أن تتوصل اللجان النيابية المشتركة إلى
صيغة تحظى برضى غالبية األطراف النيابية وبما يؤمن تطلعاتها ،بحيث يمكن
بعدها طرح ما يمكن التوصل إليه على الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر فيه
وإق��راره ،إالّ أنها ،وفي الوقت ذاته ،تبدي خشيتها من المخاطر التي تترتب عن
االستمرار في تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والحؤول دون تمكنه من القيام

بالحد األدنى من واجباته في مجال تشريع الضرورة في القضايا والمسائل التي
تهم لبنان واللبنانيين.
وفيما تعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومية برئاسة
الرئيس تمام سالم للبحث في جدول أعمال مؤلف من  165بندا ً عادياً .أكدت
مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أن «ملف أمن الدولة ليس على جدول األعمال ،لكنه
توصل إليه رئيس الحكومة» .ورجحت المصادر أن «يطلب
سيثار لمعرفة ما
ّ
الرئيس سالم مزيدا ً من الوقت» ،مشددة على أن «أي تطور إيجابي لم يحصل
فالمواقف ال تزال على حالها وهناك من ال يريد أن يعطي هذا الجهاز حقوقه أسوة
ببقية األجهزة األمنية».

مشكلة أمن الدولة في التراتبية
وليست في األسماء

وأكد وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم لـ«البناء» «أننا سنستمع اليوم إلى
تقرير أولي عما توصلت إليه اتصاالت رئيس الحكومة مع األفرقاء السياسيين»،
مشيرا ً إلى «أن ال حل اليوم لمشكلة جهاز امن الدولة ،لكن من المرجح أن نتوصل
إلى حل نهائي بعد عيد الفصح» .وقال« :نحن نع ّول على القانون ،ونعمل على
انتزاع هذا القانون من السياسة المغموس بها ونحن ال نخوض معركة أشخاص
بل معركة جهاز بكامله» .و«رفض التساهل في هذا الموضوع وإعطاء الحكومة
مهلة حتى نهاية حزيران تاريخ خروج العميد محمد الطفيلي من الخدمة» ،مشددا ً
على «أن المشكلة ليست في األسماء بل في التراتبية والهرمية العسكرية واحترام
القانون والصالحيات التي يجب أن تطبق».

زيارة إيرانية لتعزيز العالقات

إلى ذلك ،يواصل مساعد الرئيس اإليراني محمد علي شهيدي زيارته إلى لبنان،
حيث التقى أمس األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،حيث جرى
استعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة .وتأتي زيارة شهيدي
إلى لبنان من ضمن زي��ارات المسؤولين اإليرانيين إلى لبنان فال يمر شهر إال
ويتوجه موفد إيراني إلى بيروت .وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن هذه الزيارة
ليست لها أي أبعاد تتصل بمواضيع حساسة فشهيدي ال يمسك ملفات أساسية في
الخارجية اإليرانية ،وزيارته تهدف إلى تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية
بين لبنان وإيران.
وعلى رغم تراجع إمكانية عقد جلسة تشريعية في المدى المنظور ،اعتصمت
هيئة التنسيق النقابية أمام وزارة التربية بمشاركة التيار النقابي المستقل
وبالتزامن مع اعتصامات لمعلمي المدارس في المحافظات كلها أمام السرايات
الحكومية ،مطالبة «رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لجلسة تشريعية يكون
إقرار سلسلة الرتب والرواتب بندا ً أول على جدول أعمالها» .وأكدت أن «خطوات
التصعيد عندنا بدون سقف ومن يراهن على عكس ذلك نقول له إنه مخطئ».
والحقاً ،انضم وزير التربية الياس بو صعب إلى االعتصام ،مؤكدا ً الوقوف إلى
جانب مطالب المعتصمين .وإذ أشار إلى أن الهاجس األساسي هو إيجاد طريقة
إلدخال األساتذة إلى مالك الدولة ،لفت إلى أنه في انتظار عودة سير عمل المجلس
النيابي كي يعيد طرح سلسلة الرتب والرواتب.
إلى ذلك ،انتخب النقابي حنا غريب أمينا ً عاما ً بالتزكية للحزب الشيوعي
اللبناني بعد انسحاب خالد حدادة ،ستدعى اللجنة المركزية ،خالل أسبوعين،
َ
المنتخب
النتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد ،على أن يكون األمين العام
قد وضع النقاط الرئيسية لخطة عمله ،وبالتالي التص ّور المقبل لعمل المكتب
السياسي.

ائتالف  8و 14آذار في بيروت

ويبدو أن ائتالف  8و 14آذار للفوز في انتخابات بلدية بيروت بعدما سارع
الرئيس سعد الحريري إلى التوافق مع القوى األساسية من حركة أمل وتيار وطني
حر وحزب طاشناق في  8آذار ،ومع القوات اللبنانية على مقلب  14آذار ،رغم
التصدع الذي أصاب العالقة بين الحزبين لتشكيل الئحة «البيارتة» النتخابات
المجلس البلدي لمدينة بيروت برئاسة المهندس جمال عيتاني .أعلنت هذه الالئحة
أمس من «بيت الوسط» بحضور الرئيس سعد الحريري .وقدم عيتاني أسماء
المرشحين على الالئحة وهم :ماتيلدا خوري (أرثوذكسية) من حصة المطران
الياس عودة ،جوزيف روفايل (ماروني) عن حزب الكتائب ،يسرى صيداني ،بالل
المصري ،عبدالله درويش ،محمد سعيد فتحة ،مغير سنجابة (تيار المستقبل)،
سليمان جابر ،جوزيف طرابلسي (تيار وطني حر) ،فادي شحرور (حركة أمل)،
ايليا اندريا (المطران عودة) ،عدنان عميرات (األك��راد) ،هاغوب ترزيان (أرمن
أرثوذكس) وساهاك كيشيشيان (أرمن كاثوليك) عن حزب الطاشناق ،آرام ماليان
(أرمن أرثوذكس) عن حزب الهانشاك ،كابريال فرنيني (الوزير ميشال فرعون)،
رامي عصام الغاوي (الحزب التقدمي االشتراكي) راغب حداد ،ايلي يحشوشي
(حزب القوات) ،هدى االسطه ( حزب الحوار الوطني) ،خليل شقير ،عماد بيضون
(شيعي عائالت) وطوني سرياني (مطران السريان).

مقربون من هوالند ( ...تتمة �ص)1
ّ
شكل وصول نيكوال ساركوزي إلى قصر األليزيه نقطة تح ّول في نظرة نخب
فرنسية نافذة ومحسوبة على يسار مجموعات يمينية غير مق ّربة من الكنيسة
الكاثوليكية ،أحاطت بساركوزي وبعضهم مق ّرب من برنارد هنري ليفي ،حيث
اقترح لوبي الضغط ه��ذا على س��ارك��وزي العمل على تحويل منصب رئاسة
الجمهورية في لبنان إلى منصب فخري على غرار تركيا والكيان «اإلسرائيلي»،
وكان االشتراكي السابق برنارد كوشنير الذي ع ّينه ساركوزي وزيرا ً للخارجية
دور المحرك داخل أروقة قصر االليزيه لهذه النظرية ،غير أنّ اعتراض الكنيسة
الكاثوليكية وعودة االنفتاح الفرنسي على سورية بعد مؤتمر دول البحر المتوسط
الذي عقد في باريس عام  2008وضع هذا الملف في أدراج االنتظار في صالونات
وأروقة االليزيه ،ويبدو أنّ غبار النسيان قد نفض عن هذا الملف ليُعاد بحثه في
األروقة المغلقة خالل هذه الفترة.
مصادر فرنسية مطلعة قالت إنّ شغور منصب الرئاسة في لبنان دون أيّ أمل بح ّل
في أفق معقول ،مع صعود نفوذ إيران في بالد األرز واحتمال عودة نفوذ سوري معيّن
بعد التدخل العسكري الروسي في سورية ،أعاد الحياة إلى هذا الملف في أروقة
االليزيه ،حيث يبحث الفرنسيون احتمال طرح مشاريع تسوية في المنطقة منها إعادة
صياغة جذرية لمنصب رئاسة الجمهورية في لبنان ،بحيث تكون فخرية وبطريقة
تعزز نفوذ السعودية عبر تقوية منصب رئاسة الحكومة ،بينما يع ّوض المسيحيون
بشكل عام والموارنة بشكل خاص بتعزيز تواجدهم في مؤسسة الجيش اللبناني
وزيادة عدد ممثليهم في المجلس العسكري األعلى ،وعبر تعديالت دستورية تعزز
من قدرة مجلس النواب على مراقبة عمل السلطة التنفيذية...
وتشير المصادر الفرنسية إلى اتصاالت يجريها مق ّربون من هوالند مع جهات
لجس نبضها في إعادة إحياء هذا الملف ،وتؤكد
في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية،
ّ
أنّ جهات في االشتراكية الدولية فاتحت النائب وليد جنبالط في هذا الموضوع.

نضال حمادة

