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هناك من ي�ستثمر الجرائم الإرهابية لح�سابات �سيا�سية

الوفاء للمقاومة :ال تجعلوا قواعدكم ال�شعبية بيئة حا�ضنة للتكفيريين

رعد متحدثا ً في ميفدون

 ...والموسوي في صريفا

رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ «الذين يقفون
اليوم لينوهوا بعمل األجهزة األمنية والجيش
اللبناني يتحملون مسؤولية العمل على أن
ال تكون قواعدهم الشعبية بيئة حاضنة
للتكفيريين ،وعليهم أن يخرجوا من صفوفهم
الذين يروجون األفكار التكفيرية ويحرضون
ض ّد مخالفيهم».

رعد

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،اعتبر رئيس الكتلة
النائب محمد رعد «أنّ ما حصل من اكتشاف
لشبكات ومن محاوالت الغتيال بعض القادة
األمنيين وما حصل من تفجيرات النتحاريين
في فنادق بيروت ،إنما هو رعشة من تطلع
روح��ه أت��اه اإلس��ع��اف م��ن ال��خ��ارج حتى ال
تحبط عزائم هؤالء ،وحتى ال ينتهز فرصة من
حقق إنجازا ً في التصدي لإلرهاب التكفيري
في سورية ولبنان».
وخ�لال االحتفال التأبيني ال��ذي أقامته
حركة أمل وحزب الله في النادي الحسيني

لبلدة ميفدون لمناسبة م��رور أسبوع على
وفاة المغترب حسن يوسف جابر قال رعد:
«ل��ن يستطيعوا أن يرسموا معادلة تحقق
مصالحهم االستراتيجية في بلدنا ،العيون
متيقظة والنفوس متوثبة والتنسيق مطلوب
بين كل األجهزة األمنية والعسكرية في هذا
البلد ،ألنّ الجميع يستشعر مخاطر هذه
الرعشة االنتقامية التي ال ب��د أن تجهض
وتحاصر».
وأضاف« :ال تخيفنا هذه األعمال التي ربما
يحاول البعض أن يستثمر عليها في هذا البلد
لحسابات سياسية أو انتقامية ،ولن تغير من
واقع لبنان».
واع��ت��ب��ر رع��د «أنّ م��ا ج��رى ف��ي س��وري��ة
وفلسطين ولبنان وما جرى في مصر وتونس
وليبيا ،كان الهدف منه إضعاف هذه األمة
وتفتيت المجتمعات وإج��ه��اض ك��ل روح
مقاومة تسري في عروق شعب من منطقتنا».
وق��ال« :كان التآمر على سورية بزعم أنّ
سورية هي المساحة الجغرافية التي يتسلل

منها مشروع إخضاع منطقتنا إلرادة القوى
الكبرى ،وقد نجح من تصدى لهذه المؤامرة
على س��وري��ة أن يحقق إن��ج��ازا ً وأن يثبت
وج��وده ،عند ذلك أطلت علينا المؤامرة من
نافذة الموصل ونينوى وعبر قنوات إرهابية
تكفيرية استخدمها البعض ف��ي سورية
ولبنان من قبل ،من أجل أن يقمعوا إرادتنا في
االستقالل وممارسة حريتنا في مجتمعنا وفي
حقنا في حفظ سيادة وطننا».

الموسوي

من جهته ،رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب نواف الموسوي «أننا نواجه إرهابا ً
تكفيريا ً يطل بين وق��ت وآخ��ر ب��رأس��ه عبر
محاوالت يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ،
ولكن في اآلون��ة األخيرة تبين أننا وجهنا
إلى هذا اإلره��اب التكفيري ضربات قاسية،
ول��ع��ل أه��م��ه��ا ت��ل��ك ال��ت��ي أدت إل���ى اق��ت�لاع
قواعده التي كان يقيمها على مدى الحدود
اللبنانية السورية بحيث افتقر إلى البنية

التحتية التي يركن إليها في إعداد السيارات
أو االنتحاريين ،ول��ذل��ك لجأ ه��ذا اإلره��اب
التكفيري إلى نمط جديد من العدوان حيث بدأ
يتورط على نحو مباشر برعايا من جنسيات
عربية وأجنبية».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة صريفا
الجنوبية قال الموسوي« :إنّ الذين يقفون
اليوم لينوهوا بعمل األجهزة األمنية والجيش
اللبناني يتحملون مسؤولية العمل على أن
ال تكون قواعدهم الشعبية بيئة حاضنة
للتكفيريين ،وعليهم أن يخرجوا من صفوفهم
الذين يروجون األفكار التكفيرية ويحرضون
ض ّد مخالفيهم».
وأضاف« :إننا نشيد بما يقوم به شركاؤنا
في العملية السياسية من خطوات في المجال
األم��ن��ي ،ون��دع��وه��م إل��ى خ��ط��وات ج��ادة في
المجال الثقافي وفي المجال السياسي ،بأن ال
يسمحوا للذين سيقتلونهم قبل أن يقتلونا أن
يتمكنوا من تكوين بنى تحتية قد تنقلب بين
ليلة وضحاها علينا وعليهم».

�أمل :القوى الأمنية في حاجة �إلى غطاء
توفره الم�ؤ�س�سات الد�ستورية الفاعلة
ن���وه���ت ح���رك���ة أم����ل ب���ـ«ق���درة
األجهزة األمنية التي نفذت عمليات
استباقية ل�لإره��اب��ي��ن ف��ي أماكن
ت��واج��ده��م» ،آملة «ب��أن تستكمل
العملية السياسية بتفعيل عمل
المجلس النيابي وع��دم تعطيله
ألنّ القوى األمنية التي تعمل اليوم
بنشاط وفاعلية ف��ي ح��اج��ة إلى
غطاء سياسي توفره المؤسسات
الدستورية الفاعلة».
ونبهت الحركة م��ن «م��ح��اوالت
أص���ح���اب ال���م���ش���روع اإلره���اب���ي
التكفيري تأمين بيئة حاضنة لهذا
المشروع على مساحة الوطن».

جابر

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،رأى عضو
كتلة التحرير والتنمية النائب
ياسين جابر «أنّ األسبوع األخير
ك��ان مؤلما ً لنا جميعا ً في لبنان،
اإلرهاب يحاول أن ينال من صمود
المجتمع اللبناني وهو ال يفرق بين
لبناني وآخر أو بين منطقة وأخرى
في ه��ذا ال��وط��ن ،وعلى رغ��م م��رارة
هذه األعمال اإلرهابية ،ال بد لنا أن
نسجل جملة مالحظات إيجابية
أولها التنويه بقدرة األجهزة األمنية
ال��ت��ي ن��ف��ذت ع��م��ل��ي��ات استباقية
لإلرهابين في أماكن تواجدهم».
وأض��اف« :نشهد اليوم تماسكا ً
وتنسيقا ً بين كافة األجهزة األمنية
بدءا ً من الجيش اللبناني وصوال ً إلى
كل المؤسسات األمنية ،وهذا األمر
جيد ومطلوب للقضاء على هؤالء

المجرمين ،وإنّ كل لبناني يعتبر
نفسه خفيرا ً في سبيل الدفاع عن
الوطن وهذه ظاهرة جيدة» .وقال:
«شاهدنا ،وبعد انقطاع ،كيف أنّ
مجلس ال��وزراء عاد إلى االجتماع،
وع��م��ل على تفعيل عمله ،ونأمل
في أن تستكمل العملية السياسية
بتفعيل ع��م��ل المجلس النيابي
وع��دم تعطيله ألنّ القوى األمنية
التي تعمل اليوم بنشاط وفاعلية
في حاجة إلى غطاء سياسي توفره
المؤسسات الدستورية الفاعلة «.

هاشم

م��ن جهته ،ش���دّد ال��ن��ائ��ب قاسم
ه��اش��م ع��ل��ى «أه��م��ي��ة اإلن���ج���ازات

الوطنية للقوى األمنية والعسكرية
وخطواتها االستباقية والوقائية
لحماية االستقرار الوطني ،ما وفر
على الوطن وأهله الكثير من الدماء
التي كاد اإلرهاب وجرائمه بأدواته
المحلية والخارجية أن يغرقه بها».
وخ�لال استقباله في منزله في
شبعا ،فاعليات م��ن ق��رى قضاء
حاصبيا ،قال هاشم« :إنّ األخطر
في مسلسل اإلره��اب ،هو محاوالت
أص���ح���اب ال���م���ش���روع اإلره���اب���ي
التكفيري تأمين بيئة حاضنة لهذا
المشروع على مساحة الوطن ،من
خالل بعض المجموعات المستندة
إل��ى خطاب سياسي م��وت��ور ،يطل
ب��ي��ن ال��ح��ي��ن واآلخ����ر ل��ي��ب��رر لهذا

مقدم الحضور خالل تكريم رئيس لجنة أوقاف الوردانية

«المرابطون»:
وحدها المقاومة
ت�صون الأمن القومي
اإلره��اب ،وهذه قمة الخطورة التي
تواجه الوطن وأبناءه».

قبالن

واعتبر رئيس مجلس الجنوب أنّ
الوطن يمر في ظروف دقيقة ،داعيا ً
إلى وقفة جادة وجدية من الجميع،
من كل من يتولى الشأن العام ،من
رجال الدين والسياسة واألمن ،من
المواطن ومن الجمعيات».
وخ�ل�ال رع��اي��ت��ه ح��ف�لاً تكريميا ً
ل��م��ؤس��س ل��ج��ن��ة أوق������اف ب��ل��دة
الوردانية الحاج محمد رضا الحاج
في حسينية البلدة ،ممثال رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب���ري ،ق��ال
قبالن« :نحن نحتاج إلى أن نعيد
ألمتنا وإل��ى شعوبنا روح المحبة
وال��ت��ع��اون ،ألن��ه لن يسلم أح��د إذا
استمررنا بهذا المسلك ،ولن نجد
ب��ل��دا ً م��ن ال��ب��ل��دان إال وق��د انتقلت
النيران واشتعلت في داخله ،فإلى
متى سنتفرج على ما يجري»؟
وأض���اف« :المسؤولية ليست
مسؤولية القتلة ،إنها مسؤوليتنا
جميعاً ،فكل م��ن ال يرفع الصوت
ض��د م��ا ي��ج��ري ،وك���ل م��ن ال يقف
بوجه ه��ذه الهجمة التي يتعرض
لها ديننا وقيمنا ووطننا وأمتنا ،هو
شريك في ما يجري ،فالمسؤولية
على الجميع ،فكلنا مسؤولون عن
إراق��ة الدماء ،وكلنا مسؤولون عن
الحرائق وعن الفتنة إذا لم نتصدى
جميعا ً ونقف س��دا ً لحماية أمتنا
وديننا ومجتمعنا».

لفتت الهيئة ال��ق��ي��ادي��ة في
حركة الناصريين المستقلين –
المرابطون ،في بيان أصدرته
بمناسبة بداية شهر رمضان،
أنّ «المدير األميركي اإلسرائيلي
ي��س��ع��ى إل���ى ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع
إقامة دوي�لات المتأسلمين في
الزواريب والمدن من أجل إعالء
ق��وة ومناعة ال��دول��ة اليهودية
المفترضة».
وأش�����ارت ال���ى أن��ن��ا «ن���رى
أن واق��ع عالمنا العربي اليوم
ه��و ص����راع ال��ح��ق ض��� ّد باطل
مشروعهم .ورغم أنّ المحميات
والمشيخات تحت الوصاية
األميركية على الخليج العربي
تدعم بالمال إرهاب األعداء وسفك
دماء األمة حرصا ً على عروشهم،
إال أنّ م��ؤش��رات ال��ص��راع تؤكد
على أرض سورية العربية وما
يجري في مصر وصمود أهلنا
في لبنان سيقضي على ظالم
حقدهم واره��اب��ه��م وسينتصر
الحق العربي».
وأكدت الهيئة أنه «منذ ما قبل
ع��ام  1948ودخ��ول الصهاينة
الى فلسطين وحتى يومنا هذا،
ثبت بوضوح تام أنّ المقاومة
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة
واالع�لام��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة هي
الطريق الشرعي الوحيد لتحرير
فلسطين ك ّل فلسطين وقدسها
الشريف ،وكذلك لصيانة األمن
القومي لألمة».

مراد :المناخ ال�سيا�سي
ال ي�ساعد في تطبيق الخطة الأمنية

النابلسي مستقبالً مراد
شدّد رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبدالرحيم مراد على «أنّ الفراغ
في رئاسة الجمهورية ال يجوز» ،داعيا ً إلى إقرار «قانون انتخابي جديد يعتمد
النسبية اعتمادا ً على ما جاء في الطائف لتتمثل القوى السياسية كافة بالعدالة
في المجلس النيابي المقبل».
وخ�لال زيارته العالمة الشيخ عفيف النابلسي ،أسف م��راد ألنّ «المناخ
السياسي الحالي غير مشجع أو غير مساعد لتطبيق الخطة األمنية».
وقال« :إننا سعداء بالخطة األمنية التي وحدت قطاع السياسيين بالنسبة إلى
المؤسسة العسكرية والمؤسسات األمنية األخرى ،ومن المفروض أن نكون يدا ًَ
واحدة لنواجه كل المخاطر التي تواجه هذا البلد واألمن ،وال يكفي ليضبط ويؤمن
األمن بعديد أمني ،بل نحن في حاجة إلى مناخ سياسي يساعد هذا العديد».
واعتبر النابلسي أنّ «العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية ليصنعوا قضايا
وهمية أخرى ،وتحولوا من المقاومة إلى اإلرهاب ومن مواجهة اإلستعمار إلى
مواجهة بعضهم بعضاً».
ولفت إلى أنّ «لبنان محكوم بالتوافق ،ولكن هذا التوافق يجب أال يكون على
حساب العدالة والحرية والسيادة واالستقرار ،والمطلوب أن تتوحد كل القوى
لبناء نظام يحقق تطلعات الشعب اللبناني ويحميه من عوائل التطرف وهمجية
االحتالل اإلسرائيلي».
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هيئة التن�سيق �أعلنت ا�ستمرارها في مقاطعة الت�صحيح
وبو �صعب يدعو �إلى �إقرار ملفي ال�سل�سلة والتفرّغ
مع نهاية االمتحانات الرسمية ،دعا وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب الجهات السياسية
والكتل النيابية التي تمثلها إلى «إقرار حقوق المعلمين
والموظفين ف��ي مجلس ال��ن��واب م��ن خ�لال السلسلة
التي تنصفهم» ،مكررا ً «موقفه وموقف تكتل التغيير
واإلص�لاح المؤيد للسلسلة» ،معتبرا ً أنّ «مصلحة
الطالب هي مصلحة وطنية عليا تستحق أن يلتئم
الجميع إلقرارها».
وفي ما يتعلق بامتحانات الجامعة اللبنانية ،دعا
بو صعب مجلس ال��وزراء إلى «إق��رار مشروع التفرغ،
وح ّل مشكلة مشروع تعيين العمداء» ،آمالً من األساتذة
المتعاقدين «متابعة االمتحانات الجامعية ،كي ال
تضيع الفرصة على ال��ط�لاب ،خصوصا ً أنهم كانوا
باشروا إج��راءه��ا ،وأصيبوا باإلحباط نتيجة موقف
مجلس الوزراء من ملفي الجامعة».
ووج���ه وزي���ر التربية الشكر لـ«جميع الجهات
السياسية واألمنية والعسكرية والتربوية ،التي
تعاونت للوصول إلى التوافق على إجراء االمتحانات
ال��رس��م��ي��ة ،ف��ل��م يخسر ط�لاب��ن��ا م��ا ب��ذل��وه م��ن جهد
واستعداد لها في عملية انتظار التجاذب السياسي
حول السلسلة».
كما وج��ه الشكر والتقدير إل��ى «هيئة التنسيق
النقابية التي أثبتت حرصها على مصالح الطالب من
خالل إجراء االمتحانات ،وتسليم المسابقات للمعنيين
بها في الوزارة ،وحفظها في مستودعات آمنة بحماية
ق��وى األم��ن الداخلي والجيش اللبناني ،ريثما يتم
إقرار السلسلة في مجلس النواب ،لكي تنطلق عملية
التصحيح وإصدار النتائج».

هيئة التنسيق ومقاطعة التصحيح

وأعلنت هيئة التنسيق النقابية استمرارها في
مقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية ،ودع��ت إلى
إقفال ال��وزارات واإلدارات العامة يومي  1و 2تموز،
وإلى لقاءات مشتركة مع لجان األهل وطالب الشهادات
الرسمية في  3تموز.
وخالل اجتماع عقدته في مقر رابطة التعليم األساسي
الرسمي ،أول من أمس ،دعت الهيئة «المسؤولين إلى
القيام بواجبهم التشريعي» ،ودعت إلى أوسع تكاتف

شعبي معها «ض ّد المسؤولين الرسميين الذين يمتنعون
عن القيام بواجبهم بتسيير المؤسسات الدستورية
وإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب».
وأص��درت بيانا ً بعد االجتماع ،هنأت فيه «طالب
لبنان على إن��ج��از امتحاناتهم الرسمية» ،شاكرة
«األساتذة والمعلمين الذين أنجزوا هذه االمتحانات
بكل مسؤولية وانضباط رغم األلم الذي يعصرهم بعد
ثالث سنوات من نضالهم النتزاع حقوقهم بسلسلة
الرتب والرواتب».
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :ول��م��ا ق��ام��ت هيئة التنسيق
م��ن جانبها بما عليها لجهة مراقبة االمتحانات،
والمسؤولون لم يكترثوا ولم ينفذوا أدنى واجباتهم،
ل��ذل��ك ،تدعو الهيئة الموظفين اإلداري��ي��ن واألج��راء
والمتعاقدين والمياومين وجميع العاملين بالساعة
والفاتورة ،إلى إقفال ال��وزارات والسرايا الحكومية
واإلدارات والمؤسسات العامة يومي الثالثاء واألربعاء
 1و 2تموز المقبل».
كما دع��ت الهيئة ،حسب البيان ،األه��ال��ي وطالب
الشهادات الرسمية إلى حضور اللقاءات المشتركة مع
األساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة،
وذلك يوم الخميس في  3تموز في العاشرة والنصف
صباحا ً في المراكز التي كانت قد حدّدتها سابقا ً في
كل المناطق ،وذلك من أجل «الضغط على المسؤولين
الرسميين الذين أض��اع��وا أسبوعين من دون أدنى
متابعة لملف سلسلة الرتب وال��روات��ب ،وه��ذا إن دل
على شيء فإنه يدل على أنّ هيئة التنسيق النقابية
تصرفت بمنطق وطني وبمسؤولية وطنية عالية
حين تنازلت عن مقاطعة إجراء االمتحانات الرسمية،
فيما المسؤولون يضربون ع��رض الحائط مصالح
المواطنين الحياتية والمصلحة الوطنية في الصميم
بتخليهم حتى عن تسيير المؤسسات الدستورية».
وح ّملت الهيئة مسؤولية استمرار مقاطعة أسس
التصحيح والتصحيح لالمتحانات الرسمية لجميع
النواب «المسؤولين عن عدم إقرار الحقوق في السلسلة
وعن تعطيل الجلسات النيابية».
وأكدت أنها لن تتراجع عن مقاطعة أسس التصحيح
والتصحيح ما لم يق ّر المجلس النيابي مشروع سلسلة
الرتب والرواتب.

م ّثل جنبالط في تكريم الأ�ساتذة المتقاعدين

نا�صر :الدولة وم�ؤ�س�ساتها مالذنا الأول والأخير
اع��ت��ب��ر أم��ي��ن ال��س��ر ال��ع��ام في
الحزب التقدمي االشتراكي ظافر
ناصر «أنّ رسالة رئيس اللقاء
الديموقراطي النائب وليد جنبالط
إلينا وإلى كل اللبنانيين هي أنّ
ال��دول��ة ومؤسساتها ه��ي المالذ
األول واألخير لنا جميعاً ،وعلى
رغم كل االنقسامات التي نشهدها
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ب��ل��د وال��ظ��روف
السياسية الصعبة التي يشهدها
لبنان وال��ظ��روف اإلقليمية التي
لها تداعيات كبيرة علينا» ،نقول:
«إنّ ه��ذه ال��دول��ة ق���ادرة وقوية
بمؤسساتها وأجهزتها ،وما حصل
في المرحلة األخيرة على المستوى
األم��ن��ي ،إنما ه��و خير دليل على
ذل��ك ،فعلينا أن نبقي على األمل
ونتمسك ب��ه ،األم��ل بلبنان الغد
والمستقبل والفرح والثقة ،هذه
الثقة التي تبرهن دولتنا على رغم
كل شيء أنها تستحقها ،وتستحق
ثقة كل اللبنانيين وهي التي يجب
أن نؤمن بها وبمؤسساتها».
وخالل رعايته احتفاال ً تكريميا ً
لألساتذة المتقاعدين في قضاءي

راش��ي��ا وال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي ،ممثالً
النائب وليد جنبالط ،قال ناصر:
«أث��ي��ر ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ت��س��اؤالت
ح����ول م��وق��ف��ن��ا ك��ح��زب ت��ق��دم��ي
ح���ول م��وض��وع سلسلة ال��رت��ب
والرواتب ،وإننا وبكل ثقة وأمانة
وإخ�لاص وح��رص ،ونحن الذين
تأسس حزبنا ليكون إلى جانب
ك��ل ال��ش��رائ��ح المعطاءة ف��ي هذا
ال��م��ج��ت��م��ع إل���ى ج��ان��ب االس��ت��اذ
وال��م��وظ��ف وال��ع��ام��ل وال��ط�لاب
والشباب».
وأضاف« :إنّ موقفنا لم يتغير
ول���م ي��ت��ب��دل ف��ن��ح��ن م���ع ح��ق��وق
المعلمين وموظفي اإلدارة العامة
وكل هذه الشريحة المعطاءة التي
تطالب بحقوق مشروعة ،إنما ما
نطرحه اليوم وما طرحه النائب
جنبالط في شكل واضح وجلي ما
زلنا متمسكين به ومعظم القوى
السياسية عادت إليه ،وخشيتنا
على االقتصاد الوطني في لبنان
وعلى المالية العامة ،وهذا األمر
ال يتحمله األس��ات��ذة والموظفون
ول��ي��س��وا ه��م م��ن ي��س��أل ع��ن ه��ذا

األم��ر ال��ذي هو مسؤولية الدولة
والسلطة والقوى السياسية في
لبنان ،لقد طرحت السلسلة أوال ً
 2200مليار ليرة ،اليوم ما هو
مطروح ال يتجاوز  1200مليار،
وه��ذا بعد أن أدرك كل المعنيين
ف��ي ل��ب��ن��ان أنّ األرق����ام مضخمة
واإلي��رادات وهمية ،وبالتالي إننا
مقبلون على كارثة إذا ما أقرت
بالشكل الذي طرحت فيه».
ورأى أنّ «اإليرادات التي تطرح
هي بجزء كبير منها إيرادات وهمية
ال تؤتي أي نتائج عملية وفعلية،
وبالتالي سيأخذ الموظف الزيادة
باليد اليمنى ويدفعها باليسرى،
ونحن مصرون على هذا الموقف
ومتمسكون به ،حرصا ً على هذه
ال��ح��ق��وق وع��ل��ى ه��ذه الشريحة
وإي��م��ان �ا ً منا بحقها ،إال أنّ هذا
ال��ح��ق وح��ت��ى ي��ص��ار علينا أن
نطرق أب��واب اإلص�لاح الحقيقية
التي طرحها النائب وليد جنبالط
بأربعة عشر بندا ً واضحة ،إذا ما
توافرت اإلرادة السياسية والقرار
السياسي عند الجميع».

