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ت�صديه البطولي للإرهاب في عر�سال
الجي�ش يوا�صل
ّ
ويوقع ع�شرات القتلى والجرحى والأ�سرى في �صفوف الإرهابيين

قوات الجيش في مرتفعات عرسال
لليوم الثالث على التوالي ،واصل
الجيش اللبناني التصدّي لإلرهاب في
منطقة عرسال والجرود المحيطة بها
حيث تمكن في العملية العسكرية التي
أطلق عليها اسم «السيف المسلط» من
استعادة المواقع والمراكز التي سيطر
عليها اإلرهابيون في اليومين الماضيين
م��ل��ح��ق�ا ً خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة ف��ي صفوف
المسلحين فيما سقط له عدد من الشهداء
والجرحى.
وقد استم ّرت االشتباكات يوم أمس
بين الجيش اللبناني والمسلحين في
مرتفعات عرسال ،وتحديدا ً في محلتي
رأس ال��س��رج ووادي ع��ط��ا ،فيما ع � ّزز
الجيش مواقعه في مرتفعات الثكنة في
عرسال بعد استردادها من المسلحين.
وأع��اد الجيش سيطرته على ثكنته
ومبنى المعهد الفني وعلى حي رأس
السرج ،موقعا ً ع��ددا ً كبيرا ً من القتلى
والجرحى في صفوف المسلحين ،كما
استطاع أسر عدد آخر ،وقد وزع الجيش
اللبناني عصرا ً مشاهد ُتظهر استعادته
للمهنية ،كما تظهر صور قتلى وأسرى
المسلحين في داخلها.
واستقدم الجيش اآلليات والجنود من
فوجي المغاوير والمجوقل وفوج التدخل
الثاني وال��ل��واءي��ن الثامن وال��س��ادس.
وق��د أع��ل��ن ف��ي ب��ي��ان ل��ه سيطرته على
ح��وال��ى تسعين ف��ي المئة م��ن التالل
المحيطة بعرسال ،فضالً ع��ن ارتفاع
عدد الشهداء إلى  14وجرح  86جنديا ً
وفقد  22عسكريا ً يعمل على التحقق من
مصيرهم.
وأفادت مصادر أنّ المسلحين في بلدة
عرسال يمنعون المدنيين من مغادرة
البلدة بقوة السالح متخذين منهم دروعا ً
بشرية ،بينما شهدت عرسال حال نزوح
في األم��اك��ن القريبة من بلدات اللبوة
والبعيدة من مسرح االشتباكات باتجاه
البقاع الشمالي وبعلبك ،كما استشهد 3
أطفال من آل الحجيري ،وحاول الجيش
ط��رد المعتدين على مواقعه وسجلت
عمليات قصف بالمدفعية ،كما دارت
اشتباكات في محيط المستوصف داخل

(أحمد موسى)
البلدة ،وشوهدت سحب الدخان فوق
جامع اسماعيل ،كما اندلعت النيران في
محطة للوقود جراء القصف.
وشهد وس��ط بلدة ع��رس��ال عمليات
سلب ونهب للبيوت والمحال التجارية،
وأوضح بيان لقيادة الجيش «أنّ وحدات
ال��ج��ي��ش ت��اب��ع��ت خ�ل�ال ال��ل��ي��ل الفائت
عملياتها العسكرية في منطقة عرسال
ومحيطها ،حيث أحكمت سيطرتها الكاملة
على مبنى مهنية عرسال بعد تع ّرضه
لهجوم من قبل الجماعات اإلرهابية،
كما استهدفت هذه الوحدات باألسلحة
الثقيلة نقاط تج ّمع المسلحين ،وقد
سقط للجيش خالل المواجهات عدد من
الشهداء والجرحى».
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،ق��ام��ت الجماعات
اإلره��اب��ي��ة ب��االع��ت��داء على أه��ال��ي بلدة
عرسال ومنعهم من مغادرة البلدة ،حيث
عمدت يوم أول من أمس إلى تصفية عدد
من المواطنين الذين رفضوا االمتثال
لها.
ونقل مصدر أمني رفيع لـ«البناء»
تأكيده «أنّ الجيش اللبناني تقدم في
عرسال وعثر على جثث  60إرهابياً».
ولفت المصدر نفسه إلى «أنّ معارك
عنيفة وقاسية ج��دا ً ت��دور ف��ي محيط
المهنية وعلى مسافات قريبة جدا ً (من
زاوية إلى زاوية)» وفق تعبير المسؤول
األمني ،الذي يؤكد «أنّ مئات العناصر
ب����دأوا ب��ش��نّ ه��ج��و ٍم م��ع��اك��س بهدف
استرداد المهنية مستخدمين األسلحة
ال��ص��اروخ��ي��ة وال���ه���اون وال��رش��اش��ات
بمساعد ٍة من المرتفعات المقابلة حيث
يستخدمون مدافع مضادة للطائرات
نوع مضاد  23ملم».
وي��ؤك��د المصدر نفسه «أنّ عرسال
البلدة ال تزال أسيرة المسلحين الذين
عاثوا فيها قتالً وسرق ًة وحرقاً» ،وهذا ما
يؤكده العديد من أهالي البلدة الذي تمكن
بعضهم من الفرار ،مشيرين إلى «قتل ك ّل
من يحاول الهرب أو ال يتعاون معهم»،
ويؤكد شهود من البلدة «أنّ المسلحين
مزيج من سوريين وشيشان وعراقيين
وخليجيين وعرب وفقا ً للهجاتهم».

كما طلب الجيش من اإلعالميين ترك
م��ش��ارف ع��رس��ال وال��ن��زول إل��ى اللبوة
لضرورات عسكرية خاصة بعد استقدام
ت��ع��زي��زات عسكرية كبيرة م��ن ال��ل��واء
الخامس إلى عرسال.
وق��د كثف الجيش قصفه المدفعي
على مكان تواجد المسلحين ،وصدرت
ن���داءات استغاثة م��ن أه��ال��ي عرسال
بسبب الجرحى في صفوف المواطنين
على الطرق.
وتصدّى الجيش بالقرب من مهنية
عرسال لهجوم قامت به أعداد كبيرة من
المسلحين اإلرهابيين خالل الليل الفائت،
وتمكن عناصر المركز بعد اشتباكات
عنيفة بمختلف أنواع األسلحة ،من إيقاع
عشرات القتلى والجرحى في صفوف
اإلرهابيين المهاجمين ،فيما الذ الباقون
منهم بالفرار.

إرهابيّو «داعش» و«النصرة» في عرسال

وأوضحت قيادة الجيش في بيان آخر
«أنّ الجيش اللبناني يخوض منذ يومين
معارك ضارية في منطقة جرود عرسال
ض ّد مجموعات مسلحة من اإلرهابيين
والتكفيريين ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن م��ح��ور،
حتى اآلن أنهى الجيش تعزيز مواقعه
العسكرية األم��ام��ي��ة ،وتأمين ربطها
ببعضها البعض ورف��ده��ا ب��اإلم��دادات
الالزمة ،وتعمل وحدات الجيش حاليا ً
على مطاردة المجموعات المسلحة التي
ال تزال تمعن في استهداف العسكريين
والمدنيين العزل في بلدة عرسال».
وأض�����اف ال���ب���ي���ان« :س��ق��ط للجيش
حتى اآلن  14ش��ه��ي��دا ً ب��اإلض��اف��ة إلى
 86جريحاً ،وفقد  22عسكرياً ،يعمل
الجيش على البحث والتقصي عنهم
لكشف مصيرهم».
وق���د اس��ت��ب��اح ال��م��س��ل��ح��ون ال��ب��ل��دة

تشييع شهداء الجيش

تشييع المقدم الجمل

المواقف الم�ستنكرة لالعتداء على الجي�ش تتوالى

لحود� :إرهاب الي�أ�س والظالم م�صيره االندثار
فار�س :لرفع الح�صانة عن المحر�ضين
م��ا زال��ت ال��م��واق��ف وردود الفعل المستنكرة
لالعتداء على الجيش تتوالى ،وقد أصدر الرئيس
إميل لحود بيانا ً قال فيه« :اعتاد الجيش الوطني
الباسل أن يقدم التضحيات في سبيل الوطن،
وذلك منذ أن نشأ لتسعة وستين سنة خلت ،إال أنه
كان دوما ً ينتصر على التعدي والتحدي ،ذلك أنه
جيش محترف ولد من رحم شعب أبي ومتمسك
بعيشه المشترك» .وأضاف« :ترسخت عقيدة هذا
الجيش القتالية في زمننا على معرفة عدوه ،أي
العدو «اإلسرائيلي» واإلرهاب ،وكانت له صوالت
وجوالت ض ّد هذا العدو المزدوج ،والذي كثيرا ً ما
تتالقى مصالحه على السعي إلى تدمير لبنان
النموذج ،أو لبنان ،الرسالة ،حيث أنّ هذا الوطن
هو نقيض ما يرسم لجهة إع�لان يهودية دولة
«إسرائيل»» .ورأى لحود أنّ ما هو أش ّد إيالما ً في
الفصل الذي نشهده اليوم من العدوان اإلرهابي
التكفيري الجديد على الجيش ،ال يقتصر على
سقوط شهداء وجرحى أبطال له ،مع مواطنين
مدنيين أبرياء وشرفاء ،ناصروا وطنهم وجيشهم،
بل هو أيضا ً انكشاف الجيش سياسيا ً وتهجم
البعض عليه ،تشكيكا ً في دوره الوطني الجامع».
وتابع« :صحيح أنّ تكليف الجيش هو تكليف
وطني ،وأنه في حالة الدفاع عن النفس واالرض
والشعب ،وهو يتصدى لعدوان إرهابي خارجي
بكل المفاهيم ،إال أنّ القرار السياسي يحصن هذا
الجيش ،كما يحصن الساحة الداخلية ض ّد أي
اختراق أو فتنة» .ولفت لحود إلى أنّ «عِ بَر الماضي
قاطعة لهذه الجهة ،وأح��داث الضنية والبارد ال
تزال ماثلة في األذهان حيث كان القرار السياسي
قاطعاً ،في حين أنّ أحداث عَ برا التي حسم الجيش
معركته ض� ّد اإلره��اب فيها والسلطة غافلة عن
مخاطره وتجذره» .وخاطب أهل السياسة قائالً:
«ال يظنن أح��د منكم أن��ه أق��وى من حكم التاريخ
والشعب في حال تاه عن مصلحة الوطن العليا أو
تقصد الفتنة أو لم يعمل لوأدها .أما إرهاب اليأس
ّ

وجابت آليات تحمل رش��اش��ات ثقيلة
ش���وراع ال��ب��ل��دة فيما ق��ام المسلحون
بتصفية من يخالفهم الرأي حيث قاموا
بإعدام حسن حسين الحجيري وولديه
قبل أن يجبرهم الجيش على االنسحاب
من رأس السرج وذلك بتهمة تعاونهم
مع الجيش اللبناني.
كما ق��ام المسلحون بالسطو على
المنازل والمحال التجارية ال سيما محال
بيع الخطوط الهاتفية وفق ما ذكر أحد
أهالي عرسال خالل اتصال هاتفي معه.
وفي هذا الوقت ،خرج عدد كبير من
أهالي عرسال والنازحين السوريين،
وقامت آليات للجيش اللبناني بنقل
ه��ؤالء وأغلبهم من النساء واألط��ف��ال،
بعدها منع المسلحون أهالي البلدة
وال��ن��ازح��ي��ن ف��ي��ه��ا م���ن ال���خ���روج من
عرسال.

كما توجه مساء أمس وفد من هيئة
العلماء المسلمين إلى عرسال لمحاولة
التوصل لوقف إطالق النار.
كما ذكرت المنار أن االرهابيين اعدموا
المواطن حسن حسين الحجيري واثنين
م��ن اب��ن��ائ��ه قبل انسحابهم م��ن رأس
السرج بعرسال.
وإمعانا ً في استهداف أمن واستقرار
المنطقة أطلق المسلحون صاروخين
سقطا في بلدتي النبي عثمان واللبوة
واقتصرت األضرار على الماديات.
كما خرج عدد كبير من أهالي عرسال
والنازحين السوريين وق��ام��ت آليات
للجيش اللبناني بنقل هؤالء وأغلبهم من
النساء واألطفال بعدها منع المسلحون
أهالي البلدة والنازحين فيها من الخروج
من عرسال.
وق���د اس��ت��ب��اح ال��م��س��ل��ح��ون ال��ب��ل��دة
وجابت آليات تحمل رش��اش��ات ثقيلة
ش���وراع ال��ب��ل��دة فيما ق��ام المسلحون
بتصفية من يخالفهم الرأي حيث قاموا
باعدام حسن حسين الحجيري وولديه
قبل ان يجبرهم الجيش على االنسحاب
من رأس السرج وذلك بتهمة تعاونهم
مع الجيش اللبناني .

والتكفير والظالم ،فمصيره الدحر واالندثار ،ذلك
أنّ ك ّل شبر من أرض لبنان إنما هو قبر ألوغاده».
ورأى النائب م���روان ف��ارس ف��ي تصريح أنّ
«منطقة البقاع الشمالي تشعر بقلق كبير إثر
ان��ف��ج��ار ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي ف��ي مدينة ع��رس��ال،
بخاصة أنّ هذه المدينة أوت الالجئين السوريين
إليها بعد أحداث القلمون» .وأضاف« :إنّ منطقة
البقاع الشمالي ل��م تعرف ي��وم�ا ً خ�لال سنوات
الحرب الطويلة في لبنان أية ح��االت طائفية أو
مذهبية ،أما في هذه األوقات بعد وصول التكفيرين
من «داعش» و«جبهة النصرة» ،فقد اهتز الوضع
الداخلي في منطقة البقاع اهتزازا ً كبيراً» .ورأى
فارس أنّ الذين استقبلوا ،من أهالي عرسال ،هؤالء
اإلرهابيين الذين يخرجون الناس من منازلهم،
يدفعون في هذه األوقات ثمن شهامتهم ،مما يعني
أنّ هناك مخططا ً كبيرا ً ينفذ على أرض لبنان بعد
انفجار األوضاع في سورية وفي فلسطين ومصر
وليبيا وكل الدول العربية ،هذا المخطط اعربت
عنه كونداليسا راي���س كنمط لالستراتيجية
األميركية في منطقة الشرق العربي» .واعتبر أنّ
«السياسة األميركية مسؤولة عن قتل الفلسطينيين
والسوريين والعراقيين في غزة وفي الموصل».
وتوجه ف��ارس «بالتحية ال��ى قيادة الجيش
اللبناني ،ضباطا ً وأفراداً ،فهم الذين يدفعون ثمن
الحرية واالستقالل دفاعا ً عن كل أبناء لبنان»،
مديناً« :التهجمات المتكررة على الجيش اللبناني
حتى من أولئك الذين يتمتعون بحصانة نيابية»،
معتبرا ً أنّ ه��ؤالء النواب «ال يعبرون عن إرادة
الشعب اللبناني مما يقتضي رفع الحصانة عنهم
ومحاكمتهم بالتالي بحسب األصول القانونية».
ورأى النائب محمد الصفدي ،في بيان «أنّ لبنان
يتعرض لهجمة إرهابية تهدف إلى إسقاط الدولة
وإشاعة الفوضى وإشعال حرب طائفية ومذهبية
تخدم أهداف «إسرائيل» بتفتيت المنطقة» ،وقال:
«في الوقت الذي يواجه الشعب الفلسطيني في غزة

حرب إب��ادة تشنها «إسرائيل» ،شنت مجموعات
إرهابية اعتداء استهدف المدنيين والقوى األمنية
والجيش في بلدة عرسال الصامدة والبطلة ،التي
احتضنت آالف النازحين السوريين ،والتي قدم
أهلها التضحيات وكانوا على الدوام سندا ً للجيش
والدولة».
من جهته ،رأى النائب روبير غانم أنّ «سقوط
هذا العدد الكبير من شهداء الجيش وقوى األمن
يتطلب منا جميعا ً الوقوف يدا ً واحدة لدعم القوات
المسلحة والتضامن معها ف��ي ه��ذه اللحظات
الحزينة ،على رغم مشروعية بعض التساؤالت
حول هذا الهجوم الذي كان منتظرا ً ومرتقبا ً منذ
أسابيع ع��دي��دة ،لكن ال��وق��ت ال��ي��وم يبقى لدعم
الجيش اللبناني وق���وى األم���ن ف��ي وج��ه هذه
التعديات والتحديات».
وحذر عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح
من أنّ «الوضع في عرسال أخطر مما يتصوره
البعض» ،مشيرا ً إلى أنّ «بلدة بكامل أهلها ،يضاف
إليها نازحون يقدرون بـ 150ألفاً ،محاصرة بين
النيران ،والوضع سيئ جداً ،وهناك عملية نزوح
كبيرة من البلدة ،واالشتباكات تجددت في شكل
عنيف وال ب ّد من معالجة سريعة وحاسمة إلنقاذ
الناس».
وقال األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني
خالد حدادة« :يتعرض وطننا عبر الجيش الوطني
اللبناني إلى مؤامرة كبرى تخوضها قوى التعصب
واإلجرام الداعشية في عرسال ،ونتوجه بالتحية
إل��ى جيشنا الوطني ،ه��ذا الجيش المتروك من
دولته والمحتضن من الشعب اللبناني» .وخالل
احتفال تكريمي لعدد من الشخصيات السياسية
والفكرية والثقافية في البترون ،اعتبر حدادة أنّ
«التفاف أهالي عرسال واللبوة والهرمل حول
الجيش اللبناني هو الذي يحاول اليوم منع هذا
المخطط اإلجرامي الكبير من أن يمتد من العراق
إلى سورية ،وإلى لبنان».

(ت ّموز)

وما زالت المناطق والبلدات اللبنانية،
تستقبل جثامين أبنائها العسكريين
الشهداء ،الذين قضوا خالل المواجهات
مع المجموعات المسلحة في منطقة
عرسال البقاعية .اختلط الحزن بالفخر
والغضب ل��دى األه��ال��ي ،عند تشييع
أبنائهم الذين ل ّفهم علم لبناني على
امتداد الوطن ،ووحدهم شعار الشرف
وال��ت��ض��ح��ي��ة وال���وف���اء ع��ل��ى اخ��ت�لاف
انتماءاتهم.
وقد شيعت منطقة الطريق الجديدة،
في مأتم مهيب أمس ،المقدم في الجيش
ن��ور ال��دي��ن ال��ج��م��ل ،وق��د نقل جثمان
الشهيد من المستشفى العسكري قبل
الظهر في اتجاه منزل ذويه ثم في اتجاه
منزله ف��ي محيط الجامعة العربية.
وتقدم موكب التشييع أخ��وة الشهيد

وعائلته وأقرباؤه واألصدقاء وحشود
من أهالي المنطقة ،ليسجى جثمانه في
مسجد الخاشقجي في منطقة قصقص،
وسط مشاركة واسعة لوحدات الجيش
والعناصر األمنية ،قبل أن يوارى الثرى
في مدافن الباشورة بعدما أدت له فرقة
موسيقى الجيش تحية الوداع.
ب��دوره��ا ،شيعت قيادة الجيش في
بلدة العقبة  -قضاء راشيا بحضور
حشد من األهالي ورفاق السالح المجند
خلدون حمود .وألقى العقيد مارون منير
ممثالً نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع
الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد
جان قهوجي كلمة أشاد فيها بـ«مسيرة
الشهيد وبتضحياته الجسام في خدمة
الجيش والوطن» ،وق��ال« :كونوا على
ثقة ب��أنّ الجيش ل��ن يفرط قيد أنملة
بدماء شهدائه وشهداء مواطنيه ،وإنّ
االقتصاص من القتلة المجرمين قرار
حتمي ل��دى قيادة الجيش ،وه��و ٍ
آت ال
محالة».
ك��م��ا شيعت ب��ل��دة العقبة وق��ي��ادة
الجيش ومنطقتا راشيا والبقاع الغربي
المجند خ��ل��دون رؤوف ح��م��ود ال��ذي
استشهد في االشتباكات التي خاضها
الجيش ض ّد المجموعات اإلرهابية في
منطقة عرسال.
وأقيمت مراسم التشييع وسط حضور
شعبي كبير م��ن ق��رى المنطقة التي
أعلنت «تضامنها مع الجيش في تصديه
للمجموعات اإلرهابية المسلحة التي
ال تفرق بين مواطن وآخ��ر» .واستقبل
جثمان الشهيد لدى وصوله إلى بلدته
بنثر الورود والرز .وأقيم احتفال تأبيني
حاشد تقدمه العقيد مارون منير ممثالً
وزير الدفاع وقائد الجيش ،الذي ألقى
كلمة ن � ّوه فيها بمزايا الشهيد ،وق��ال:
«م��رة جديدة يكون الجيش بالمرصاد
لك ّل المجرمين والعابثين بأمن الوطن
ويقدم الشهداء ذودا ً عن الوطن والشهيد
خ��ل��دون رؤوف ح��م��ود أظ��ه��ر ب��راع��ة
واس��ت��ب��س��اال ً ف��ي ال��ت��ص��دي ف��ي ساحة
المعركة ف��ي مواجهة اإلرهابيين في
محيط عرسال».

الطالب يرف�ضون بدعة الإفادات
و«التن�سيق» ت�ؤجل �إ�ضرابها
أعلنت هيئة التنسيق النقابية تأجيل تنفيذ
اإلضراب العام الشامل في الوزارات واإلدارات
وال��ذي ك��ان م��ق� ّررا ً ي��وم غد األرب��ع��اء ،وكذلك
االعتصام في ساحة رياض الصلح في اليوم
نفسه ،نظرا ً ال��ى ال��ظ��روف األمنية الطارئة
والحساسة التي تمر بها البالد والتي هي
موضع متابعة من قبلها مع اإلبقاء على موقفها
ب��االس��ت��م��رار ف��ي مقاطعة أس��س التصحيح
والتصحيح في االمتحانات الرسمية.
وقد عقدت الهيئة مؤتمرا ً صحافيا ً بعد ظهر
أمس ،تال خالله أمين سر رابطة معلمي التعليم
األساسي الرسمي في لبنان بهاء تدمري بيانا ً
استهله بتوجيه «تحية إجالل وإكبار ألرواح
شهداء الجيش اللبناني وجرحاه ومفقوديه،
وتحية محبة لقيادته وضباطه وجنوده».
ورأى تدمري أنّ «في محاولة وزي��ر التربية
والتعليم العالي منح طالب الشهادة الثانوية
ال��ع��ام��ة ب��ف��روع��ه��ا األرب��ع��ة الناجحين في
االمتحانات المدرسية إفادات نجاح مدرسية
موقتة تسمح لهم بااللتحاق بالجامعات أو أي
تدبير إداري آخر ،إجراء ال تربويا ً يتحمل وزير
التربية والتعليم العالي مسؤولية اتخاذه مع
كل النتائج السلبية الناتجة منه».
واعتبر أن ما ينوي الوزير بو صعب القيام
به «يع ّد تراجعا ً عن االتفاقات والتعهدات التي
قطعها الوزير لهيئة التنسيق النقابية عند
تعليق مقاطعة االمتحانات الرسمية ،بأنه لن
يعطي إفادات وقد أعلن عن ذلك في تصريحاته
ألكثر من مناسبة ،ووصل أحيانا ً في مواقفه
إلى أنّ العام الدراسي مهدّد نتيجة عدم إقرار
سلسلة الرتب والرواتب ».كما اعتبر أنه «يع ّد
ضربا ً لحقوق الطالب ومطالبهم في الحصول
على حقوقهم في الشهادة الرسمية التي على
الدولة تحمل مسؤولية تأمينها لهم ،فالطالب
مسجلون عند الدولة وفي وزارة التربية التي
عليها واجب تسيير المرفق العام وعدم إضاعة
عام دراسي للطالب».
وقال تدمري« :بدل أن يضغط الوزير إلقرار

السلسلة يضغط على أص��ح��اب السلسلة،
وكأنه يقدم خدمة لمن يقف ضدها ويصطف
معهم بموقفه ه���ذا» ،الف��ت �ا ً إل��ى أنّ إعطاء
اإلفادات
هو بمثابة «إعفاء لك ّل النواب الذين يقفون
ض ّد السلسلة من واجب النزول إلى المجلس
النيابي إلقرارها» ،كما أنه «محاولة إلجهاض
التحرك النقابي لهيئة التنسيق المستمر
منذ ثالث سنوات ،وهو ال يشكل حالً لمشكلة
الطالب الذين يطالبون بنتائجهم وإعطاء
الشهادات الرسمية».
تمسك الهيئة بقرار مقاطعة التصحيح
وكرر ّ
مؤكدا ً «أنها ال تتحمل مسؤولية هذا القرار على
اإلطالق ،فالتآمر على الشهادة الرسمية ليس
جديدا ً بل ب��دأ مع إعطاء معادلة الفريشمن
والبكالوريا الفرنسية ومن ثم الدولية ،وها
هو يستكمل اليوم عبر اإلفادات المدرسية على
يد وزير التربية» .وقال تدمري« :إننا نطالب
وزير التربية والتعليم العالي بإلغاء ك ّل هذه
المعادالت بالنسبة للطالب المقيمين في لبنان
بدال ً من توزيع اإلفادات».
بدوره ،رأى رئيس هيئة التنسيق حنا غريب
ردا ً على سؤال «أنّ من يقف ض ّد إقرار السلسلة
يقف ض ّد الوحدة الوطنية في البلد» ،مشيرا ً
إلى «أنّ ما حصل مع هيئة التنسيق حصل
أيضا ً مع الجيش اللبناني ال��ذي تركوه في
الساحة وحيداً» .وسأل« :هل إذا أوقفنا مقاطعة
التصحيح تح ّل المشكلة؟» .وقال« :طبعا ً ال،
ففي األساس البلد يعاني من الشلل».
وأض��اف غريب« :ال ح� ّل إال بنزول النواب
إلى المجلس النيابي إلقرار السلسلة ،أما أن
يستفردوا بقطاعات ويضربوها ويستقووا
ب���داع���ش ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��س��ي��ق ف��ه��ذا أم��ر
مرفوض».

بوصعب

وك��ان وزي��ر التربية الياس بو صعب عقد
اجتماعا ً في مكتبه في الوزارة ض ّم المسؤولين

التربويين في ك ّل األح��زاب اللبنانية ،استهل
بدقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش.
وصدر عن االجتماع بيان قضى بـ «إعطاء
مهلة  48ساعة للتواصل مع هيئة التنسيق من
قبل المكاتب التربوية والوزير ،وعقد اجتماع
ث��انٍ ي��وم األرب��ع��اء للبحث والتقويم واتخاذ
القرار المناسب ،والتزام المكاتب التربوية
دع��م هيئة التنسيق وال��وق��وف إل��ى جانبها،
والمطالبة بحقوق األس��ات��ذة والحفاظ على
وحدة الهيئة ،بصرف النظر عن القرار الذي
يمكن أن يتخذه الوزير».

الطالب

وف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ن��ف��ذت لجنة ط�لاب
الشهادات الرسمية اعتصاما ً أمام مق ّر وزارة
التربية في األونيسكو رفضا ً لبدعة اإلفادات
الموقتة وللمطالبة بح ّقهم الشرعي بالحصول
على الشهادات الرسمية.
وعقدت اللجنة مؤتمرا ً صحافياً ،بعد ظهر
أمس ،في األونيسكو إلعالن الخطوات الالحقة.
وألقت الطالبة أروى شميطلي بيانا ً باسم
لجنة الشهادات الرسمية ،قالت فيه« :جئنا
اليوم ،كطالب شهادات رسمية نمثل غالبية
الطالب في لبنان وأهاليهم ،لنوصل صرختنا
لكل شخص يتاجر بقضيتنا ،ويأخذنا إلى
المجهول» ،ونستنكر «االقتراحات المتواردة
حول مصير الطالب ،والتي من شأنها أن تأخذ
المسيرة األكاديمية إلى حائط مسدود قد يؤدي
إلى ضياع مستقبلهم».
وأكد البيان «رفض الطالب أي قرار يتخذ
ع��ن اع��ت��م��اد ال��ع�لام��ات ال��م��درس��ي��ة أو حتى
إفادات نجاح لكل الطالب بدال ً من الشهادات
الرسمية وأس��س تصحيحها» ،متمنيا ً على
األس��ات��ذة «أن ينظروا إل��ى ح��ال الطالب وأن
يعملوا على رفع مصلحة كل طالب فوق أي
مصلحة أخرى ،باعتبار أنّ الطالب هم أجيال
المستقبل وإنّ بناء الوطن في حاجة الينا
جميعا ً متكاتفين».

