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تضليل الرأي العام
ال��رس �م �ي��ة وش � ��ل ال �ع �م��ل ف ��ي امل��ؤس �س��ات
ال�ع��ام��ة» ،وإن ك��ان تبنى االت �ف��اق املتعلق
ب� �س�ل�اس ��ل األس� � � ��ات� � � ��ذة ،ك� �م ��ا ق � � ��ال دي � ��اب
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ،ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك  %60م�ق��اب��ل
ال� ��زي� ��ادة ف ��ي س ��اع ��ات ال �ع �م��ل ال �ت��ي واف ��ق
عليها «الرئيس» .هنا ال يحق للمعلمني،
ّ
ب�ح�س��ب دي � ��اب ،أن ي �ت��دخ �ل��وا ف��ي ت�ح��دي��د
قيمة الدرجة الخاصة باإلداريني.
إذًا ال خ�لاف ب�ين اللجنة ال��وزاري��ة وهيئة
التنسيق ،على األقل بالنسبة إلى مطالب
األساتذة ،برأي وزير السياحة فادي عبود.
فاألخير وص��ف في اتصال مع «األخبار»
ما تقوم به الهيئة من مقاطعة التصحيح
واإلضرابات باملضحك .أما الالفت ما قاله
ّ
لجهة ش�ع��ور ع��دد م��ن ال� ��وزراء ب��أن هناك
جهات انتخابية وسياسية تحرك هيئة
التنسيق .ونفى عبود أن يكون هناك وزير
في الحكومة ال يريد إقرار السلسلة ودفع
زي��ادة غ�لاء املعيشة ،فالبحث يتركز على

كلفة السلسلة ال أكثر .وفي السياق ،أصدر
م�ك�ت��ب وزي ��ر امل ��ال م�ح�م��د ال�ص�ف��دي بيانًا
ّ
أوض��ح فيه أن ال��وزارة أرسلت إلى رئاسة
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ،ف ��ي ح ��زي ��ران امل ��اض ��ي،
مشروع قانون متعلقًا برفع الحد األدنى
ل �ل��روات��ب واألج� � ��ور وإع� �ط ��اء زي � ��ادة غ�لاء
م�ع�ي�ش��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين ل �غ��اي��ة إق � ��رار ت�ع��دي��ل
السلسلة .وق��د تضمن امل �ش��روع ب��األرق��ام
التعديل وم�ص��ادر تمويلها من
كلفة ه��ذا
ُ
ال��واردات التي أدرج��ت في مشروع قانون
م ��وازن ��ة ع� � � ��ام .2012ك��ذل��ك أش � ��ار م �ش��روع
القانون إلى األعباء املترتبة على الخزينة
ن�ت�ي�ج��ة إع �ط��اء أف � ��راد ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية
درجات استثنائية.
م�ي��دان�ي��ًا ،ن�ف��ذت هيئة التنسيق النقابية
ت� �ظ ��اه ��رة م� ��ن م �ن �ط �ق��ة ال �ب ��رب �ي ��ر ب��ات �ج��اه
س��اح��ة ري��اض الصلح .خ��رج��ت م��ي مزهر
إل��ى ال�ش��ارع .لم تتردد املهندسة الزراعية
ف��ي املجاهرة باسمها فحسب ،ب��ل بقيمة

رات �ب �ه��ا أي� �ض ��ًا :م �ل �ي��ون و 387أل� ��ف ل �ي��رة
ل�ب�ن��ان�ي��ة ف�ق��ط ال غ�ي��ر م�ق��اب��ل  16س�ن��ة من
الخدمة العامة ف��ي وزارة ال��زراع��ة« .لست
خ��ائ �ف��ة م ��ن ال �ت �ه��دي��دات وي �ص �ي��ر ش ��و ما
ي�ص�ي��ر» ،ت �ق��ول امل��وظ �ف��ة ،م �ت �ج��اوزة بذلك
ح��واج��ز ثنت ف��ي امل��اض��ي موظفي القطاع
ال �ع��ام ع��ن امل �ط��ال �ب��ة ب�ح�ق��وق�ه��م خ��وف��ًا من
عقوبات املادة  15من قانون املوظفني التي

المعلمون حصلوا
على  %80من حقوقهم
وال مبرر للمقاطعة

تمنع امل��وظ��ف م��ن اإلض� ��راب واالع�ت�ص��ام.
لكن تهديد وزير العمل سليم جريصاتي
ب �ه��ذه امل � ��ادة زاد امل��وظ �ف�ي�ن إص� � ��رارًا على
االس � �ت � �م� ��رار ب ��االن� �ت� �ف ��اض ��ة .رب� �م ��ا ت�م�ن��ى
العسكريون املكلفون بحماية التظاهرة
في تلك اللحظات لو يستطيعون أن يحذوا
ح��ذو املوظفني و«ينتفضوا» لسلسلتهم.
يثلج أحد األساتذة املتظاهرين صدر أحد
العسكريني بقوله «إن�ت��و احمونا ونحنا
منجيبلكن السلسلة».
تسير التظاهرة فتنقل وقائعها بالكلمة
وال �ص ��ورة م �ب��اش��رة ع�ب��ر م��وق��ع «أس��ات��ذة
املالك في التعليم الثانوي الرسمي» على
«ف ��اي� �س� �ب ��وك» .ت �ص��ل إل� ��ى س ��اح ��ة ري ��اض
الصلح فينضم إليها أس��ات��ذة وموظفون
آخرون.
«قطاع ع��ام واح��د ...سلسلة واح��دة» ،هذه
ه ��ي ال��رس��ال��ة ال �ت��ي أراد امل �ت �ظ��اه��رون أن
ي��وج�ه��وه��ا م��ن أم ��ام ال �س��راي��ا الحكومية،

يعطلون التصحيح قليلو أخالق
مانجيان :من ّ
ف��اع�ت��رض أب ��و ف��اع��ور ع�ل��ى ه��ذا
ال �ت��وص �ي��ف .وق � ��ال« :ن �ح��ن ضد
تعطيل العام الدراسي واإلضرار
بمصلحة الطالب ،ولكن ال يجوز
إط�لاق مثل ه��ذه األوص��اف على
النقابيني وعلى أساتذة ومربني،
وه � � � ��ذه ال� �ق� �ض� �ي ��ة ت� �ح ��ل ب �ط ��رق
أخ � ��رى» .ورد م��ان�ج�ي��ان م�ص�رًا
على موقفه ،ورد عليه أبو فاعور
مجددًا مصرًا على موقفه.

س��ة م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ش �ه��دت ج�ل� ً
أم ��س س �ج��اال ب�ي�ن وزي� ��ر ال��دول��ة
ب � � ��ان � � ��وس م � ��ان � �ج � �ي � ��ان ووزي � � � ��ر
ال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وائ ��ل أب��و
ف � ��اع � ��ور ع� �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة ام �ت �ن ��اع
األس ��ات ��ذة ع��ن ال�ت�ص�ح�ي��ح .فقد
ح �م��ل م��ان �ج �ي��ان ف ��ي م��داخ �ل �ت��ه
ع� �ل ��ى األس � � ��ات � � ��ذة ،واص � �ف � ��ًا م��ن
ي�ع�ط��ل ع �م��ل م��ؤس �س��ات ال��دول��ة
بأنهم «زع��ران وقليلو األخ�لاق»،

المسؤولية
وواف� � ��ق م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع �ل��ى ال ��دراس ��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��امل �خ �ط��ط ال �ت��وج �ي �ه��ي ال �ع ��ام
للسجون في لبنان ،وتلزيم وزارة األشغال
ال� �ع ��ام ��ة وال� �ن� �ق ��ل ص �ي��ان��ة ش �ب �ك��ة ال �ط��رق
وتجزئتها بموجب استدراجات عروض
ضمن حد أقصى للطريق الواحدة ،كذلك
وافق على مرسوم تعديل تنظيم وكاالت
السفر والسياحة والنقل السياحي.
ودع��ا ميقاتي املجلس إل��ى عقد جلستني
ي��وم��ي االث �ن�ي�ن ف��ي  30ت �م��وز ف��ي ال�ق�ص��ر
الجمهوري في بعبدا للبحث في مشروع
ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات ،والخميس ف��ي  2آب
في السرايا الحكومية.
في موضوع املياومني ،علمت «األخبار» أن
االتصاالت استمرت أمس ورشح عنها أن
األجواء إيجابية ،ولكن يعمل على إنجاز
حل نهائي ال يحمل تأويالت أو التباسات
أو تفسيرات .وأوضحت املصادر أنه «في
األس��اس ال توجد اختالفات جذرية ،لكن
ثمة تفاصيل يجب معالجتها بدقة».

خروق الحدود
وف � ��ي م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �خ ��روق ال �ع �س �ك��ري��ة
واألمنية على الحدود اللبنانية السورية،
لم تقدم وزارة الخارجية واملغتربني كتاب
اح �ت �ج��اج إل� ��ى ال �س �ل �ط��ات ال �س ��وري ��ة ول��م
تستدع السفير السوري ،واكتفت بتوجيه
مذكرة عبر القنوات الديبلوماسية تتعلق

ب��ال�خ��روق وم��ا حصل ف��ي م�ش��اري��ع القاع
وتطالب بعدم تكرار األمر.
وب �ع��د تسليمه ال��رس��ال��ة ،ت�س�ل��م منصور
م ��ذك ��رة م ��ن ال �س �ف �ي��ر ال� �س ��وري ع �ل��ي عبد
الكريم علي ال��ذي أش��ار إل��ى أن «الرسالة
هي لفت نظر وليست احتجاجًا ،وتأكيد
ال�ع�لاق��ة األخ��وي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،وض��رورة
ضبط الحدود».
وت� �ع� �ل� �ي� �ق ��ًا ع � �ل ��ى رس � ��ال � ��ة م � �ن � �ص ��ور إل ��ى
ال �س �ل �ط��ات ال� �س ��وري ��ة ،أع �ل��ن ع �ض��و كتلة
«املستقبل» النائب أح�م��د فتفت أن قوى
 14آذار ستطلب س�ح��ب ال�ث�ق��ة بمنصور
ف��ي أق��رب وق��ت ممكن إذا اجتمع املجلس
النيابي.

تبادل رسائل
«لفت نظر» بين لبنان
وسوريا عن الخروق
الحدودية
يعمل على إنجاز
حل نهائي لموضوع
المياومين ال يحمل
تأويالت أو التباسات

م��ن جهة أخ ��رى ،ات�ه��م ن��ائ��ب األم�ي�ن العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الرئيسني
سعد الحريري وف��ؤاد السنيورة بإلحاق
ل�ب�ن��ان ب��امل�ش��روع األم�ي��رك��ي اإلس��رائ�ي�ل��ي،
الف �ت��ًا إل ��ى أن م �ع��ادل��ة  6و 6م �ك��رر تجعل
حركة اإلنجاز في لبنان صعبة ومعقدة.
وأعلن أن هناك محاوالت إلجراء اتصاالت
ب �ي�ن ال �ح �ل �ف ��اء ووض � � ��ع ح� �ل ��ول ل�ت�ح�س�ين
ال��وض��ع أك�ث��ر «ك��ي ال ن�ق��ع ف��ي اإلش �ك��االت
ال �ت��ي وق �ع��ت ب�ي�ن األك �ث��ري��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
املاضية».

ردود على جنبالط
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،رد وزي� ��ر االت �ص ��االت
نقوال صحناوي على ما أدل��ى به النائب
وليد جنبالط في مقابلته مع «األخبار»
أمس عن قضية «داتا» االتصاالت ،مؤكدًا
أنه «يلتزم القرارات الصادرة عن مجلس
الوزراء».
ب� � ��دوره ن �ف��ى ال �ن��ائ��ب آالن ع� ��ون م ��ا ق��ال��ه
جنبالط في املقابلة عينها عن زيارة األول
لدمشق ونقله رسالة .ووعد عون جنبالط
أن يزور سوريا ألول مرة بصحبته «نظرًا
إلى معرفته الدقيقة بشوارعها وقصورها
ومراكز استخباراتها ومسؤوليها ،لعله
يكون خير دليل لي في هذه الزيارة».
ّ
من جهته ،علق اللواء الركن جميل السيد
على االع�ت��راف��ات التي أدل��ى بها العنصر

كما ق��ال أم�ين س��ر راب�ط��ة أس��ات��ذة التعليم
الثانوي الرسمي محمد قاسم« ،فال مجال
للفصل ب�ين س�لاس��ل اإلداري �ي��ن وس�لاس��ل
امل�ع�ل�م�ين ،م��ع م��راع��اة امل� �س ��اواة وال �ع��دال��ة
والدرجات املتساوية وحقوق املتقاعدين».
«نريد أن نكون موظفني لنا حقوق وعلينا
واج� �ب ��ات ف ��ي دول� ��ة ال م ��زرع ��ة» ،ك �م��ا ق��ال
ّ
رئيس الرابطة حنا غريب ،مشددًا على أن
املوظفني في القطاع العام ،بشقيه اإلداري
والتعليمي ،مصممون على أن يكونوا يدًا
واح� ��دة وق�ل�ب��ًا واح � �دًا م��ن أج ��ل اس�ت��رج��اع
حقهم في السلسلة.
ولألهالي قال« :لوال حرصنا على مصلحة
التالمذة ومصلحتكم ملا حصل ما حصل،
إذ ن�ف��ذن��ا ت�ع�ه��دات�ن��ا ب��إج��راء االم�ت�ح��ان��ات
وال �ع��ودة إل��ى التصحيح بعد املقاطعة»،
م� �ن ��اش� �دًا ال� �ت�ل�ام ��ذة وأه ��ال� �ي� �ه ��م ال �ت �ح��رك
ال� �س ��ري ��ع وال� �ض� �غ ��ط ب ��ات� �ج ��اه ال �ح �ك��وم��ة
املستكينة من أجل إقرار السلسلة وإصدار
النتائج.
ورأى رئيس رابطة موظفي اإلدارة العامة
ّ
محمود حيدر أن عدم تحديد تاريخ إلقرار
السلسلة يضع أكثر من عالمة استفهام،
أواله ��ا غ�ي��اب ال �ق��رار ال�س�ي��اس��ي ف��ي إق��رار
السلسلة من األساس ،وثانيتها استهداف
هيئة التنسيق وضربها عبر االستمرار
بسياسة املماطلة وكسب الوقت.
ّ
أما نقيب املعلمني نعمة محفوض فرأى أن
الحكومة تماطل منذ أيلول عبر مراسيم
مغلوطة ل��زي��ادة األج��ور ،ول��و ك��ان يهمها
م�ص�ل�ح��ة ال �ط�ل�اب واألس ��ات ��ذة وامل��وظ�ف�ين
لعقدت اجتماعات متتالية وأنهت املسألة،
ومل � ��ا ح � � ��ددت م� ��وع � �دًا الج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
الوزارية نهاية الشهر الجاري .واستغرب
ال�ق��ول إن املعلمني وامل��وظ�ف�ين ال يفهمون
ف ��ي امل ��وض ��وع االق� �ت� �ص ��ادي ،ف �ي �م��ا األداء
السياسي واالق �ت �ص��ادي للحكومة يأخذ
ال �ب �ل��د ن �ح��و االن� �ه� �ي ��ار .وب �ي �ن �م��ا أك� ��د أن�ن��ا
«م �ح��روق��ون ع�ل��ى إص ��دار ال�ن�ت��ائ��ج» ،ج��زم
بأننا «لن نسمح بإعطاء إفادات».

ّ
املكلف من أحد مسؤولي الحزب التقدمي
االش�ت��راك��ي اغ�ت�ي��ال ال��وزي��ر ال�س��اب��ق وئ��ام
ّ
وهاب .ورأى السيد أن خطورة االعترافات
ال تكمن فقط ف��ي محاولة االغ�ت�ي��ال بحدّ
ذاتها ،بل تكمن أيضًا «في أن ذلك املسؤول
االش�ت��راك��ي ال��ذي ب��ات اس�م��ه م�ع��روف��ًا ،قد
ّ
اع�ت�ب��ر ْان ه ��ذا االغ �ت �ي��ال ،ف�ي�م��ا ل��و ن�ج��ح،
كان ُ
سين َسب زورًا إلى التيارات السلفية
األصولية ال إلى الحزب االشتراكي تحت
غ �ط��اء وج� ��ود ت �ه��دي��دات س��اب �ق��ة م��ن تلك
التيارات للوزير وهاب».
وأشار ّ
السيد إلى أن «هذا النهج اإلجرامي
في تغطية االغتياالت الغامضة ونسبتها
ال� ��ى اآلخ� ��ري� ��ن ه ��و ن �ف �س��ه ال � ��ذي اع �ت �م��ده
ج�ن�ب�لاط ف��ي اغ�ت�ي��االت ع � ّ�دة ارت�ك�ب�ه��ا في
املاضي ونسبها في حينه إلى سواه ،لوال
أن التحقيقات الالحقة قد أظهرت أنه كان
ش�خ�ص� ّ�ي��ًا وراء ت�ل��ك االغ �ت �ي��االت ،ومنها
ع �ل��ى األخ � ��ص اغ �ت �ي��ال س �م��اح��ة ال �ع�لام��ة
الشيخ الشهيد صبحي الصالح وغيره».
ودع� � � ��ا ال� �س� �ي ��د «األج� � � �ه � � ��زة وال� �س� �ل� �ط ��ات
امل�خ�ت �ص��ة إل ��ى أخ ��ذ م ��ا ج ��رى م ��ع وه ��اب
باالعتبار ال�ج��دي وإل��ى إع��ادة النظر في
بعض االغتياالت الغامضة التي حصلت
منذ ع��ام  2005إل��ى اليوم والتي يمكن أن
ي �ك��ون ل�ج�ن�ب�لاط دور ف�ي�ه��ا ،وم ��ن بينها
على األخ��ص اغتيال الصحافي الشهيد
سمير قصير وغيره».

