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بو �صعب ّ
يوقع وفليت�شر ّ
مذكرة تفاهم

«القومي» يلتقي الجبهة ال�شعبية ـ القيادة العامة
وت�أكيد م�شترك على خطورة زيارة الراعي القد�س ّ
المحتلة

الوطني
بريطانيا تم ّول الكتاب المدر�سي
ّ
و ّقع وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب وسفير بريطانيا
لدى لبنان توم فليتشر ،مذكرة تفاهم
تقضي بتأمين الجانب البريطاني هبة
مالية كافية لتغطية طباعة سالسل
الكتاب المدرسي الوطني المعتمد
ف��ي ال��م��دارس ال��رس��م��ي��ة ،للتالمذة
اللبنانيين والنازحين من سورية
المسجلين في ال��م��دارس الرسمية،
لمرحلة التعليم األساسي ،أي الفئة
العمرية ما بين  6و 15سنة.
بعد التوقيع وتبادل النسخ ،عُ قد
صحافي لشرح تفاصيل الهبة،
مؤتمر
ّ
وق��ال بو صعب« :يسعدنا أن نوقع
ال��ي��وم م��ع س��ع��ادة السفير ،مذكرة
التفاهم المتعلقة بتغطية تكاليف
طباعة س�لاس��ل الكتاب المدرسي
الوطني الصادرة عن المركز التربوي
للبحوث واإلن��م��اء ،والمعتمدة في
المدارس الرسمية للتالمذة اللبنانيين
والنازحين من سورية ،والمسجلين
في المدارس الرسمية ،سواء أكانوا
سوريين أو فلسطينيين ،وتبلغ قيمة
هذه الهبة نحو أربعة ماليين جنيه
استرليني ،والتي كان صدر في شأنها
قرار من مجلس الوزراء في الحكومة
السابقة قضى بقبول ه��ذه الهبة،
باستثناء كتاب الجغرافيا.
وبما أننا ك ّنا حريصين على أال
نقبل هبة منقوصة ،تابعنا االتصاالت
مع سعادة السفير الذي يمثل الجهة
المانحة ،وعبّرنا عن اإلص��رار على
ض����رورة تغطية ت��ك��ال��ي��ف الكتب
المدرسية كلّها من دون أيّ استثناء،
وكان متجاوباً ،وقام مشكورا ً بتأمين
الكلفة اإلضافية التي تكفي لتغطية

الكتاب المستثنى عن طريق إحدى
المنظمات الدولية ،عند ذلك طلبنا من
مجلس الوزراء في الحكومة الحالية
تعديل ال��م��رس��وم المتعلق بقبول
الهبة ،ليصبح شامالً الكتب المدرسية
ك��اف��ة لمرحلة التعليم األس��اس��ي،
والتي يفيد منها التالمذة من عمر ست
سنوات وحتى خمس عشرة سنة ،15
وبالتالي ألغينا االستثناء».
وتابع بو صعب« :إن مناهجنا
وكتبنا المدرسية تعبير عن سيادة
الدولة على أبنائها ،كما أنها تعبّر
عن القرار الوطني الجامع باعتماد
الكتب التي تخدم توجهاتنا في إعداد

مواردنا البشرية بحسب المسلّمات
الوطنية التي أجمعنا عليها ،وكان
قرارنا بعدم قبول أيّ استثناء ،تعبيرا ً
عن حرصنا على سيادتنا التي ال نقبل
المساس بها مهما كان الثمن».
ث ّم شكر بو صعب ِباسم الحكومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة و ِب��اس��م��ه الشخصي،
الحكومة البريطانية «لهذه المساهمة
الكريمة التي تغطي تكاليف الكتب
المدرسية لنحو  300.000تلميذ
�ي ت��ت��راوح أع��م��اره��م ب��ي��ن 6
ل��ب��ن��ان� ّ
مسجلين ف��ي ال��م��دارس
و 15سنة
ّ
الرسمية ،كما تغطي تكاليف الكتب
لنحو  58.000طفل الج��ئ سوري

و�صول القافلة الإغاثية الثانية �إلى الطفيل
بعلبك ـ وسام درويش
أ ّمن اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية في لبنان،
بالتعاون مع دار الفتوى في بعلبك والهيئة العليا لإلغاثة
أمس ،وصول القافلة اإلنسانية الثانية «اإلغاثية  »2إلى
بلدة الطفيل اللبنانية ،وحملت معها كمية من األدوي��ة
والمستلزمات الطبية ،ومعدّات مخبز متكامل ،وعشرة
أط��ن��ان م��ن الطحين ،وم��ئ��ة خيمة ،وأل���ف رب��ط��ة خبز،
وخمسمئة حصة غذائية ،وأدوي��ة لتعقيم مياه الشرب،
ومئتي حصة حليب ،ومئتي حصة حفاضات».
كما رافق القافلة طبيب للمستوصف و 11جريحا ً كانوا

قد خرجوا في الرحلة األول��ى و 20شخصا ً م ّمن أرادوا
العودة إلى البلدة ،إضافة إلى تجهيزات بئر إرتوازية.
واستقبل أهالي الطفيل والالجئون السوريون القافلة
بارتياح كبير ،متم ّنين أن تنتهي مأساتهم بشكل جذريّ
ويُرفع عنهم الحصار وتعبّد الطريق اللبنانية لتعود
الطفيل إلى حضن الوطن اللبناني من جديد.
منسق القافلة حسام الغالي بمواصلة الجهود
ووعد
ّ
والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والجهات المعنيّة
من أجل تحقيق مطالب أهالي الطفيل كاملة ،مث ّمنا ً الجهود
التي يبذلها مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي في هذا
المجال.

في مدارسنا الرسمية ،و 7000طفل
الجئ فلسطيني ،يضاف إليهم نحو
 32.000طفل الجئ سوري يدرسون
في مدارسنا الرسمية خالل دوام بعد
الظهر».
وق�����ال« :إنّ ه���ذه ال��ه��ب��ة ال��ت��ي
شملت تالمذة لبنانيين وسوريين
غطت ج��زءا ً
في مدارسنا الرسميةّ ،
من التكاليف التي كانت تتح ّملها
الخزينة اللبنانية لتغطية ثمن الكتب
المدرسية لمرحلة التعليم األساسي،
ضمن التزامنا تقديم التعليم المجاني
في إطار إلزامية التعليم ومجانيته
التي يطبقها لبنان تدريجياً».

وت���ح���دث ف��ل��ي��ت��ش��ر الف���ت���ا ً إل��ى
أن ال��م��ج��ل��س ال��ن��ي��اب��ي م��زدح��م
بالشخصيات من أج��ل العمل على
انتخاب رئيس للبالد« ،ونحن نعمل
ب��دورن��ا على إي��ج��اد حلول لمسائل
تتعلق ب��ال��م��واط��ن اللبناني وهي
مسائل تربوية وتعليمية».
وروى فليتشر قصة لقائه فتى
يدعى «ع��ل��ي» ،التقى ب��ه ف��ي زحلة
ـ ال��ب��ق��اع ،وه���و يتمتع بالحيوية
واالستعداد للرياضة وك��رة القدم،
كما أ ّن��ه يهوى دراس��ة الرياضيات.
وق��ال« :تحدثت إل��ى وال��ده وسألته
الملحة التي
ع��ن أك��ث��ر ال��ح��اج��ات
ّ
يطلبها للعائلة ،وظننت أنه سيطلب
الطعام والدواء ،لكنه طلب فقط الكتب
المدرسية بإصرار ،وتأكدت أنه ينتظر
حصول ولده على الكتب المدرسية
التي يحتاجها للذهاب إلى المدرسة،
فهو ال يملك المال ليأتي بها».
وأكد فليتشر أنه «عندما نقدّم الكتب
للتلميذ ،فإننا نقدّم له أجنحة ليطير
بها ما يعني أننا نقدّم له المستقبل،
من هنا كان اقتناعي بأن نو ّفر لألوالد
ف��رص �ا ً متساوية م��ع اآلخ��ري��ن في
الحصول على التعليم ،وأعتقد أنّ
علي نموذج عن نحو  300.000تلميذ
لبناني أو سوريّ ».
وختم فليشر« :إننا ندعم االستقرار
في فترة عصيبة تم ّر بها المنطقة،
ون��ع��رف التحدّيات التي يواجهها
ال��م��واط��ن��ون ف��ي ل��ب��ن��ان ،ك��م��ا أننا
مؤمنون بمستقبلهم وبمستقبل لبنان
وجميع األطفال في المنطقة».

مخطوفو �أعزاز في ذكرى اختطافهم:
�أن�صفونا فل�سنا ً
�سلعة ُتباع و ُت�شترى
وجه مخطوفو أعزاز بمناسبة الذكرى السنوية الثانية على اختطافهم ،نداء
ّ
جاء فيه« :إلى ك ّل المح ّررين في العالم ،إلى السجناء ،إلى المظلومين وذويهم
الذين يذوقون األم ّرين بفقد عزيز ،إلى ع ّمال العالم وشهداء الصحافة بمناسبة
عيدَيْ الصحافة والنصر والتحرير ،نقول ألولياء األمر ،أنصفونا فظلمكم أش ّد
مضاضة ،لسنا سلع ًة ُتباع و ُتشترى ،نحن من أكارم القوم ُ
وظلمنا خير دليل.
كما نناشد أصحاب الضمائر واإلع�لام المرئي والمكتوب والمسموع ،ألاّ
يستكينوا في مواجهة هذه األعمال البربرية والشائنة بحق المجتمع ،وهم
ونتوجه بهذه التحية
جنود الكلمة الح ّرة ،لهم جميعا ً تحية إجالل وإكبار،
ّ
في  22أيار ،بذكرى مرور سنتين على اختطافنا على معبر السالمة السوري ـ
التركي ،إلى ك ّل الشرفاء في المنطقة».

أبو عماد رامز مستقبالً عطايا
التقى عميد شؤون فلسطين في الحزب السوري القومي
االجتماعي هملقارت عطايا ،مسؤول الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة أبو عماد رامز مصطفى،
في مق ّر القيادة العامة في مخيم مار إلياس ،وصدر عن
اللقاء بيان جاء فيه« :ننظر بقلق بالغ إلى زيارة غبطة
البطريرك الكاردينال بشارة بطرس الراعي إلى القدس
المحتلة ،في الخامس والعشرين من الشهر الحالي،
لما تحمله من دالالت خطيرة بشأن الوضعية الحقوقية
لمدينة القدس المحتلة بشكل مباشر ،ووضعية الالجئين
إلى لبنان بشكل غير مباشر.
نعتبر أنّ موقف لبنان الرسمي بعدم االعتراف بكيان
االحتالل ومقاطعة ك ّل تبعات االحتالل ،بما فيها قوة األمر
الواقع في األراضي الفلسطينية المحتلة ،مرتبط بشكل
ّ
بملف الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان ،ورفض
رئيس
توطينهم والتزام لبنان ّ
حق عودتهم إلى قراهم في الجليل
التي هُ ّجروا منها عام  .1948وأنّ أيّ إخالل بهذا السلوك
القانوني التاريخي للدولة اللبنانية وكافة تشكيالتها
االجتماعية والسياسية يع ّرض حق العودة لمخاطر
كبيرة.
نرى أنّ إلغاء الزيارة سيعتبر موقفا ً وطنيا ً كبيرا ً من
رأس الكنيسة في المنطقة ،خصوصا ً أنه يأتي منسجما ً
مع أدبيات الفاتيكان التي تعتبر أنّ القدس واقعة تحت
االحتالل منذ عام .1967

نأمل أن تولي الكنيسة اهتماما ً أكبر بأبناء الجليل
الالجئين إلى لبنان ،خصوصا ً لجهة الحقوق المدنية
واالجتماعية ألبناء المخيمات ،تعزيزا ً لقدرة شعبنا في
النضال الستعادة حقوقه العادلة وعلى رأسها حق العودة
وإنهاء االحتالل».
وفي تصريح لـ«البناء» ،اعتبر عطايا أنّ الفاتيكان اختار
تسمية «ليكونوا واحداً» اقتباسا ً من اإلنجيل للتعبير عن
وحدة الكنيسة ،فيما س ّماه البابا فرنسيس «مسكونية
ال��دم» ،لما يحدث في بالدنا خصوصا ً في سورية وفي
العراق.
وأض���اف« :إنّ شعبنا سيستقبل البابا ف��ي األرض
المحتلة بشعار «ض��ع إصبعك على الجرح وتأ ّكد من
حقيقة وج��ودي» ،في اقتباس من إحدى لوحات الفنان
اإليطالي كارا فاجيو ،وهذا تحديدا ً ما سنقوله في لبنان
للبطريرك بشارة ال��راع��ي ...إنّ الجرح الفلسطيني هو
عينه جرح الجليل وجرح كنيسة ابن الجليل ،ويقبع في
مخيمات اللجوء والقهر وبحاجة إلى عناية خاصة من
الكنيسة لتحصين حق العودة ،وحق أبناء الجليل في
القدس عاصمة للسالم ...وإننا إذ نذ ّكر بموقف الفاتيكان
عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني األول في بازل ـ سويسرا،
«إنّ إعالن القدس عاصمة لدولة إسرائيل يناقض نبوءات
يسوع»».

«الإ�صالح والوحدة» ّ
تنظم مهرجان ًا في عكار
بمنا�سبة عيد المقاومة والتحرير

ور�شة عمل حول برنامج ن�ضال
الفل�سطيني في لبنان
ال�شعب
ّ

«جن�سيتي» ل�سليمان :ماذا عن حق اللبنانيات
ّ
أوالدهن الجن�سية؟
في منح �
�ق لي وألس��رت��ي» ،كتابا ً
وجهت «حملة جنسيتي ح� ّ
ّ
إل��ى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان جاء
فيه« :بصفتكم الرئيس المؤتمن على الدستور وعلى
تطبيق القوانين بما يكفل المساواة بين كل المواطنين
والمواطنات ،ويع ّزز المساءلة والشفافية ،نرفع إليكم
هذه الرسالة الصادقة .إن سعي النساء اللبنانيات ،خالل
عهدك ،إلى تحقيق نقلة نوعية تؤدّي إلى اعتراف المجتمع
اللبناني السياسي بحقوقهن ،لم يؤتِ ثماره المرج ّوة،
على رغم ك ّل الجهود ،والتضحيات والتح ّركات التي بذلتها
النساء وهيئاتهن في هذا المجال ،والتي لم تؤ ِّد سوى إلى
إقرار قانون مش ّوه للعنف ،وبعض التعديالت الثانوية في
قوانين تمييزية سارية المفعول.
لألسف ،فالمقاربة الرسمية لحكوماتك المختلفة ظلّت
قاصرة عن إدراك أهمية تحرير النساء من القيود التمييزية
وإطالق قدراتهن ،لكي يؤدّين الدور الذي يم ّكن المجتمع

المتعاون والمتكافل بك ّل أطيافه م��ن ت��ج��اوز أزماته
الحالية.
ال ّ
شك أنّ أبرز محطات الفشل في السير في هذا االتجاه،
رفض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إق��رار قانون حق
النساء في منح الجنسية ألسرهن ،والذي أسند في ذلك
لتوصيات غير موفقة للجنة الوزارية التي تشكلت لدرسه،
وبحجة عدم إحداث خل ٍل في التوازن الطائفي والخوف من
توطين الفلسطينيين و/أو الفلسطينيات».
وتابعت ال��رس��ال��ة« :ب��غ� ّ
�ض النظر ع��ن ال��ج��دل حول
مراسيم التجنيس ،وبعيدا ً من الغوص في تفاصيل
ظروفها وخلفياتها ،ح� ّب��ذا ل��و ج��اء المرسوم الجديد
كمبادرة رمزية منكم لتسجيل موقف ض ّد إنكار هذا الحق
للنساء اللبنانيات ،علما ً أنّ رفع الظلم الواقع على النساء
أجنبي ال يك ّرس إال بتعديل قانون الجنسية
المتزوجات من
ّ
ومساواتهنّ بالرجال».

جولة للإعالميين في حديقة ال�صنائع بعد ت�أهيلها
ّ
نظمت شركة «آزادي��ا» التي تو ّلت
ترميم حديقة الصنائع وتأهيلها،
جولة لإلعالميين في الحديقة ظهر
أم��س ،ش��رح خاللها رئيس الشركة
مروان مكرزل مراحل العمل.
وأوضح أنّ مرحلة الترميم شملت

البنى التحتية في الحديقة وتنظيم
أقسامها المختلفة ،ومرحلة الصيانة،
إذ تتو ّلى الشركة بموجب عقد مع
بلدية ب��ي��روت م�دّت��ه سنتان ،مهمة
االهتمام بالشتول وال��زرع والنظافة،
والتأكد من حسن استعمال الحديقة

وع��دم اإلض��رار بمنشآتها من نافورة
المياه والمالعب وغيرها.
وأوضح أنّ موضوع األمن والحراسة
داخل الحديقة ستتولاّ ه شركة خاصة
باالتفاق مع البلدية مالكة الحديقة،
أما تأمين األمن خارج أسوار الحديقة
فيقع على عاتق البلدية.
وأ ّك���د أنّ ال��دخ��ول إل��ى الحديقة
�ي لكل ال��ن��اس م��ن دون دفع
م��ج��ان� ّ
أيّ رس��وم ،م��ش�دّدا ً على أنّ الشركة
أخذت على عاتقها القيام بنشاطات
اجتماعية ـ بيئية.
وأوض���ح م��ك��رزل أنّ تكلفة ترميم
الحديقة بلغت  2.5مليون دوالر،
وتكلفة صيانتها تصل إلى  200ألف
دوالر سنوياً .وشدّد على أن الحديقة
س � ُت��دار بطريقة عصرية كما ُت��دار
الحدائق العامة في ال��دول الراقية،
مشيرا ً إل��ى أنّ النشاطات الثقافية
والترفيهية ف��ي الحديقة ،ستكون
مجانية أيضاً.

ُن ّظمت أمس ورشة حوارية في قاعة الشهيد ياسر عرفات ـ سفارة دولة فلسطين،
بحضور ق��ادة الفصائل الفلسطينية في لبنان وممثليها ،بدعوة من الجبهة
الديموقراطية لتحرير فلسطين ،حول «برنامج النضال الوطني واالجتماعي
للشعب الفلسطيني في لبنان» ،الذي صدر عن الجبهة في اآلونة األخيرة.
موجها ً التحية
وتحدّث عضو المكتب السياسي في الجبهة علي فيصل،
ّ
لألسرى في سجون االحتالل ،وللمقاومة في عيد المقاومة والتحرير ،ثم استعرض
البرنامج بش ّقيه السياسي واالجتماعي ،معتبرا ً أنه امتداد لسلسلة المبادرات
التي قدّمتها الجبهة منذ سنوات إليجاد الحلول لملف العالقات الفلسطينية ـ
الفلسطينية والفلسطينية ـ اللبنانية .داعيا ً ألن يكون البرنامج الخطوة األولى
في إطار استراتيجية وطنية فلسطينية للاّ جئين في لبنان ،تقدّم موقفا ً فلسطينيا ً
موحدا ً من مختلف القضايا السياسية والقانونية واالقتصادية واألمنية ،وتصون
ّ
مصالحه الوطنية واالجتماعية وتحمي وج��وده الوطني وتدافع عن حقوقه
الوطنية وفي مقدّمتها حق العودة.
ثم تحدّث السفير الفلسطيني أشرف دبور بكلمة أكد فيها على ضرورة الخروج
بتوصيات تشكل مساهم ًة إيجابية في سياق النضال الذي يخوضه الشعب
الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية.
ثم ُفتح باب مداخالت الفصائل ،فتحدث أمين س ّر فصائل منظمة التحرير
وحركة فتح فتحي أبو العردات ال��ذي دعا إلى استئناف الحوار اللبناني ـ
الفلسطيني ،خصوصا ً أنّ المطالب الفلسطينية واضحة ومعروفة لكل مؤسسات
الدولة ،المطالبة فقط بإقرار حقوق شعبنا بمعزل عن طرح تبريرات ومواقف
تش ّرع واقع الحرمان الموجود حالياً.
وكانت مداخلة لممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان أبو عماد الرفاعي الذي
شكر الجبهة الديمقراطية على مبادرتها ،معتبرا ً أنّ «شعبنا استطاع اجتياز
مرحلة في غاية الخطورة ،وهو مطا َلب بمواصلة السهر على مصالحه الوطنية».
وتحدث مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال فاعتبر أنّ هناك
خطرا ً فعليا ً على قضية الالجئين ،و«نحن كشعب فلسطيني بمختلف هيئاته
يجب أن نواجه هذا الخطر الداهم ،ما يتطلب ضرورة ترتيب أوضاعنا الداخلية».
ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة أكد على التمسك بحق العودة باعتباره
حقا ً فرديا ً وجماعيا ً وال يسقط بالتقادم.
ودعا مسؤول جبهة النضال الشعبي في لبنان تامر عزيز الفصائل الفلسطينية
التوحد في نضالها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان .فيما جدّد
إلى
ّ
حسين الخطيب ِباسم الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة ،التأكيد على ضرورة
توفير مق ّومات صمود الشعب الفلسطيني ومق ّومات نضاله.
كما تحدّث صالح اليوسف عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير فاعتبر
أنّ الشعب الفلسطيني أكد حرصه الوطني بانحيازه إلى جانب قضيتة الوطنية.
فيما اعتبر عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب غسان أيوب أنّ للشعب
الفلسطيني مصلحة في استقرار لبنان.
أمين س ّر اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد شعالن استعرض واقع اللجان
الشعبي للجماهير الفلسطينية وهي التي تتابع
الشعبية معتبرا ً أ ّنها الممثل
ّ
أوضاعه من مختلف الجوانب المعيشية .أما محمد اسماعيل ،فتحدّث ِباسم جبهة
التحرير العربية مؤ ّكدا ً أهمية ما ورد في البرنامج ،وداعيا ً إلى العمل بشكل موحد
من أجل تحقيق مصالح شعبنا وإنجاز حقوقه.
وتحدّث أيضا ً وليد جمعة ِباسم جبهة التحرير داعيا ً إلى العمل من أجل حقوق
الشعب الفلسطيني .وبعد ختام الورشة ،ا ُّتفق على تشكيل لجنة من الفصائل
التي تجتمع في وقت الحق من أجل صوغ حصيلة النقاشات بشكل وثيقة
موحدة في إطار االستراتيجية الفلسطينية لالجئين الفلسطينيين
فلسطينية
ّ
في لبنان .كما ا ُّتفق على الدعوة إلى تحركات جماهيرية يوم االثنين المقبل في
 2014/5/26وذلك دعما ً لألسرى في سجون االحتالل ،خصوصا ً المضربين
منهم عن الطعام.

أقامت حركة اإلصالح والوحدة ،مهرجانا خطابيا ً حاشدا ً
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ،وذل��ك في قاعة مركز
الحركة في برقايل ـ عكار ،بحضور رئيس الحركة الشيخ
ماهر عبد ال��رزاق ،ومنفذ عام عكار في الحزب السوري
ومنسق تيار المردة في
القومي االجتماعي ممتاز الجعم،
ّ
عكار النائب السابق كريم الراسي ،ومسؤول حزب البعث
العربي االشتراكي مصطفى السبسبي ،ومنسق لجنة
العالقات العامة في التيار الوطني الحر وليد األشقر،
ومسؤول «المرابطون» في عكار عبد الله شمالي ،وعلماء
دين وفاعليات حزبية واجتماعية وحشد من أبناء المنطقة.
وألقى الشيخ عبد ال��رزاق كلمة أ ّك��د فيها أنّ المقاومة
هزمت جيش االحتالل عام َْي  2000و 2006بفضل المعادلة
الذهبية «الجيش والشعب والمقاومة» ،لذلك ،فإنّ سالح
ملحة ،لكن هناك فريقا ً سياسيا ً يعمل على
المقاومة ضرورة ّ
تجريد لبنان من ق ّوته ومناعته .وأوضح «أننا نريد رئيسا ً
صديقا ً للمقاومة يقدّر إنجازاتها ويحفظها ،ونرفض رئيسا ً
ّ
تلطخت يداه بدماء اللبنانين ،وتاريخه حافل بالعمالة مع
«إسرائيل» ،ونعتبر أنّ طرح سمير جعجع للرئاسة يش ّكل
إهان ًة لكل الشعب اللبناني ودع��وة إلى ع��ودة المشروع
الصهيوني ،ونتمنى على حزب المستقبل العودة عن دعمه
جعجع ،والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية ،ال عرقلة
االنتخابات الرئاسية».
ثم ألقى الراسي كلمة دعا فيها البطريرك الراعي إلى

العودة عن قراره في الذهاب إلى القدس المحتلة ،معتبرا ً
أنّ المقاومة بُنيت على الشعب اللبناني ،و«أننا نريد رئيسا ً
صديقا ً للمقاومة ال يمثل المسيحين فقط ،بل يمثل ك ّل
الشعب اللبناني».
ثم ألقى السبسبي كلمة «البعث» وجاء فيها« :نعيش
يوم التحرير ونعيش الوعد الصادق على يد سيد المقاومة،
بالتشابك مع الرئيس بشار األسد ،ونحن ندعم رئيسا ً ال
يخجل من ماضيه».
وكانت كلمة لألشقر اعتبر فيها أنّ انتصار المقاومة
ويؤسس لتغيير واضح
يؤ ّرخ أبرز أحداث لبنان المعاصر،
ّ
في موازين القوى .واعتبر أنّ
عبثي
بترشيح
البعض
تشبث
ّ
يعرقل وصول المرشح القوي إلى رئاسة الجمهورية.
فيما اعتبر شمالي أنّ عيد التحرير يوم لرجال الله ،ويوم
للسيد حسن نصر الله الذي قاد المقاومة برؤية استراتيجية
وخاض الكفاح المسلّح وانتصر.
ختاماً ،ألقى الجعم كلمة «القومي» ،وأوضح فيها «أننا
حزب نشأ على المقاومة في مواجهة الخطة الصهيونية،
وأنّ معركتنا طويلة ض ّد ك ّل من يتآمر على البلد والمقاومة
موجها ً التحية
وسنحمي المقاومة برموش العيون»،
ّ
إلى الجيشين السوري واللبناني لصمودهما في مواجهة
اإلرهاب والتط ّرف.

تامر يثني على �إيجابية ب ّري
�إزاء ال�سل�سلة واالنتخابات الرئا�سية
أثنى رئيس «الحركة اللبنانية الديمقراطية» جاك
تامر على المواقف اإليجابية التي ي ّتخذها رئيس مجلس
النواب نبيه ب ّري ،ال سيما لجهة إصراره على إقرار سلسلة
الرتب والرواتب ،واستمراره في دعوة مجلس الن ّواب إلى
جلسات مفتوحة إلنجاز االستحقاق الدستوري وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية.
وخالل ترؤسه اجتماع المكتب السياسي للحركة ،أشار
تامر إلى أ ّنه كان معروفا ً سلفا ً مصير الجلسة النيابية
مخصصة النتخاب رئيس ،وكان
الرابعة التي كانت
ّ
معروفا ً أنّ نصاب الثلثين لن يتأ ّمن في ظ ّل استمرار الواقع
السياسي على حاله ،وبالتالي ،ال ب ّد من بذل المزيد من
الجهود للوصول إلى تفاهمات معيّنة تج ّنب البلد تج ّرع
كأس الفراغ الم ّرة.
ون ّوه تامر بموقف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من
االستحقاق الرئاسي ،والذي يتم ّثل بترك التعاطي بهذا

الملف لحلفائها في لبنان ،إذ إ ّنها ال ترغب في التدخل
مباشرة في الموضوع ،وال دور مباشرا ً لها على الساحة
اللبنانية ،إذ يه ّم طهران أن ينتخب اللبنانيون عبر ن ّوابهم
شخصية ال تكون ض ّد المقاومة ومحور المقاومة ،وأخيرا َ
يهمها استمرار االستقرار في لبنان.
ك��ذل��ك ط��ال��ب ت��ام��ر السفير ال��س��ع��ودي علي ع��واض
العسيري بلعب الدور التقريبي بينه وبين السفير اإليراني
الجديد محمد فتح علي ،والعمل على ح ّل هذا الملف ،ألنه
في حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس
جديد يعني أنّ لبنان سائر نحو المجهول.
كذلك جدّد تامر مطالبة ك ّل من يه ّمه استقرار لبنان،
خصوصا ً سفير روسيا وسفراء االتحاد األوروبي وغيرهم
من سفراء الدول الصديقة بالمساهمة في الجهود اآليلة
إلى حفظ أمن لبنان واستقراره.

