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بطاركة ال�شرق :التطرف الديني داء
ّ
يهدد المنطقة

قوافل الم�ساعدات و�سيارات الإ�سعاف تدخل عر�سال

الإرهابيون ين�سحبون �إلى الجرود
والجي�ش يحرر �سبعة عنا�صر من قوى الأمن
لليوم الثاني على الهدنة في عرسال بين
الجيش اللبناني والمجموعات اإلرهابية،
شقت قوافل المساعدات اإلنسانية طريقها
نحو بلدة عرسال ،فيما فرض الجيش سيطرته
على البلدة وقام بسلسلة عمليات عسكرية في
الجرود أسفرت عن استرجاع عدد من التالل
والمراكز وتحرير سبعة من عناصر قوى األمن
الداخلي فيما بقي مصير العسكريين اآلخرين
ره��ن المفاوضات التي يجريها وف��د هيئة
العلماء المسلمين.
وقد بدأت سيارات اإلسعاف أمس ،إجالء
الجرحى م��ن بلدة ع��رس��ال ف��ي وق��ت دخلت
قافلة تضم  20سيارة من الصليب األحمر
اللبناني إلى البلدة لنقل عدد منهم بالتنسيق
مع الجيش وسط هدوء تام ساد البلدة ،وبعد
عودة الحركة الطبيعية إليها إثر االنسحاب
الكامل الذي فرضه الجيش على المسلحين
باتجاه الحدود اللبنانية  -السورية.
كما أدخ��ل��ت الهيئة العليا لإلغاثة ثالث
شاحنات إلى عرسال محملة بالمساعدات،
وف��ي��م��ا أك���دت م��ص��ادر أنّ أك��ث��ر م��ن نصف
الشاحنات التي تحمل المساعدات اإلنسانية
دخلت إلى البلدة ،أش��ارت معلومات أخرى
إلى أنّ شاحنة المساعدات عادت من عرسال
من دون أن تف ّرغ حمولتها بعدما رفض أهالي
البلدة المساعدات التي قدمها رئيس الحكومة
السابق سعد الحريري.
كما أفيد عن اختفاء كامل للمظاهر المسلحة،
حيث تمكن الصحافيون م��ن ال��دخ��ول إلى
عرسال للمرة األول��ى منذ ب��دء االشتباكات،
وتحدث شهود عيان عن شبه دمار في كثير
من المنازل ،حتى أنّ أحد مخيمات النازحين
السوريين في البلدة احترق بالكامل.
ووصلت مساء أمس ،قافلة من السيارات
والشاحنات ووسائل النقل المتنوعة تحمل
حوالى  2000نازح سوري ،كانت قد انطلقت
ليل أول من أمس ،من عرسال إلى رأس بعلبك
عبر طريق فرعية ،بمبادرة من راهبات دير
م��ار يعقوب من مدينة ق��ارة السورية ،إلى
المصنع حيث كان يفترض أن تتوجه نحو
بلدة معلوال ،لكنّ السلطات السورية رفضت
استقبالها وأعادتها إلى داخل لبنان.
وأكد المدير لعام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ف��ي تصريح «أنّ ك � ّل ن��ازح س��وري
وضعه قانوني يمكنه المغادرة عبر المصنع
باتجاه سورية ،وك � ّل من دخل خلسة عليه
تسوية وضعه ومن ثم بإمكانه المغادرة».
كذلك أشار السفير السوري في لبنان علي
عبد الكريم علي الى انه «ال يميّز بين المعركة
في سورية والمعركة المستجدّة في عرسال
مع اإلرهابيين ،ومصلحة لبنان ان ال يضيّع
ينسق الشعبين والجيشين
البوصلة وان
ّ
اللبناني وال��س��وري ض� ّد االره��اب التكفيري

تعزيزات عسكرية للجيش في محيط عرسال
األع��م��ى ،وان ال يت ّم م��راع��اة المم ّول ه��ذا أو
ذاك ،ونحن على يقين بأنّ الجيش اللبناني
سينتصر ،ويجب على الجميع ان يختصروا
ك ّل ما يعوق التعاون كي تكون الخسائر أق ّل
والربح أكبر وأسرع».
واعتبر في حديث تلفزيوني أنّ «تراكم
األلغام التي تنفجر اليوم سببه عدم تطبيق
االتفاقات الناظمة للعالقات بين البلدين»،
وأشار الى «أنّ القرار  1701يجب أن يطبّق
ض � ّد ال��ع��دوان اإلسرائيلي ،الفتا ً إل��ى أنّ ما
يحدث في سورية ولبنان وال��ع��راق يخدم
إسرائيل».
إلى ذلك ،أشار مصدر عسكري إلى أنّ الهدنة
«م��ا زال��ت ص��ام��دة وإنّ ال��وض��ع ف��ي عرسال
ه���ادئ ،وي��ق��وم ع��ن��اص��ر ال��ج��ي��ش بتمشيط
المنطقة» .وأكد المصدر عدم حدوث اشتباكات
صباح أمس في عرسال ،ولكنّ الجيش قتل 14
مسلحا ً خالل اشتباك وقع مساء األربعاء في
ر ّد على خرق للهدنة الممدة لمدة  24ساعة.
وفي سياق متصل ،تمكن الجيش اللبناني
فجر أمس من سحب سبعة عناصر من قوى
األم��ن الداخلي ك��ان��وا مختبئين داخ��ل أحد
المنازل في البلدة بعد هجوم المسلحين على
مركز فصيلة عرسال ،وقد تمكن الجيش في
عملية خاطفة من الدخول إلى وسط عرسال
ونقل الدركيين السبعة إلى خارجها ،وهم:
حسين الجمال ،عبد الرسول كرمبي ،هولو
غنام ،محمد بلوق ،أحمد البريدي ،وسام رايد
وشهاب محي الدين.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،ق��ام الجيش اللبناني
بتمشيط منطقة رأس ال��س��رج وانتشر في
بعض األحياء في عرسال ،وأق��ام ع��ددا ً من
الحواجز عند ح��دود البلدة ول��م ينتشر في
شكل نهائي فيها ،كما أوق��ف على مفترق
بريتال السوري مهند أحمد فظعم (مواليد

 )1994وه��و يحمل على هاتفه الخليوي
صورا ً لمسلحين من تنظيم «داعش» ومشاهد
لقطع رؤوس.
وعلى صعيد المفاوضات التي يجريها وفد
هيئة العلماء المسلمين النسحاب المسلحين
إلى خارج األراضي اللبنانية وإطالق سراح
العسكريين المخطوفين ،عقد وف��د الهيئة
برئاسة أمينها العام الشيخ حسام الغالي
اجتماعا ً مع قائد فوج المغاوير شامل روكز
عند مدخل عرسال.
وأك��د الغالي لإلعالميين «أنّ المسلحين
انسحبوا م��ن ع��رس��ال بمعظمهم وعندما
يستكملون انسحابهم بالكامل ،هناك جهة
لديها ورقة للكشف عن وجود أسرى الجيش
اللبناني واألمن الداخلي» .وأشار إلى «أنّ أحد
المخيمات السورية احترق بالكامل ويوجد
فيه الكثير من الجثث».
وأشار إمام مسجد عرسال الشيخ سميح
عزالدين إل��ى أنّ كل العسكريين وعناصر
الدرك «أصبحوا خارج عرسال» ،مضيفاً« :ما
زلنا في عرسال ننتظر التواصل مع المسلحين
لكنّ هواتفهم مقفلة حتى الساعة».
ومساء ،أعلن عضو هيئة علماء المسلمين
الشيخ محي ال��دي��ن نسبيه أنّ وف��د هيئة
العلماء «يعمل على إطالق سراح العسكريين
وعناصر ق��وى األم���ن» ،مشيرا ً إل��ى أنّ وفد
الهيئة «سيبقى حتى يسمع خبرا ً شافيا ً عن
األسرى وننتظر قناة اتصال مع المسلحين»،
مؤكداً« :أنّ جميع األسرى بصحة جيدة».
وأوضح« :أنّ الحديث عن فقدان االتصال
مع الجهة التي تحتجز العسكريين هو أمر
طبيعي ألنّ الطرف اآلخر يحاول أن يكون هو
المتحكم بالمفاوضات» ،الفتا ً إلى «ضرورة
التكتم ع��ل��ى ب��ع��ض ال��م��ع��ل��وم��ات م��ن أج��ل
الوصول إلى ما هو مطلوب».

وك��ان قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي
شارك أمس في جلسة مجلس الوزراء ،وقال
قبيل دخوله إلى الجلسة« :الوضع كتير كتير
منيح» ،مشيرا ً إلى «أنّ المسلحين يتواجدون
اآلن في منطقة من المؤكد أنّ إرسال الهواتف
فيها ضعيف جدا ً من الناحية التقنية».
كما أعلنت جبهة النصرة في بيان ،صادر
عن حساب «مراسل القلمون» التابع لها على
موقع «تويتر» «أنها خرجت من عرسال بعد
حصولها على تعهد بعدم المساس بأهلها»،
مشيرة إلى «أنها سلّمت ستة أسرى كمبادرة
حسن نيّة وأنّ باقي األسرى لهم وضع خاص
ستبينه الحقاً».
وكشف الشيخ محمد الحجيري في اتصالٍ
مع «البناء»« ،أن المسلحين الذين يشكلون
خمسة فصائل خرجوا من البلدة إلى جرود
ع��رس��ال ت��ح��ت غ��ط��اء ن���اري كثيف وه���م ال
يزالون داخ��ل األراض��ي اللبنانية المحاذية
للقلمون السورية» .وأشار إلى انه قبل عملية
االنسحاب استغ ّل المسلحون الهدوء النسبي
وح��ف��روا خندقا ً في محيط البلدة بواسطة
جرافة ودفنوا قتالهم فيه وسط الظالم ،فيما
اصطحبوا جرحاهم معهم ،متكتمين عن عدد
قتالهم وهم كثر .وعن أسرى الجيش وقوى
األمن الداخلي كشف الحجيري عن وجود «33
أسيرا ً عسكريا ً هم في أي��دي جبهة النصرة
بقيادة أب��و مالك ال��ذي يشغل منصب قائد
جبهة القلمون العسكرية» .ولفت إلى أنّ ابا
مالك يشترط إلطالقهم اإلفراج عن معتقليهم
لدى الجيش ،مشيرا ً إلى «أنّ أبا مالك كان هدّد
بالزحف إلى بيروت م��رورا ً باللبوة» ،قائالً:
«سنقاتل الجيش اللبناني وحزب الله».
وفي سياق متصل ،جالت مسؤولة الرعاية
الصحية األولية رندة حمادة بتكليف من وزير
الصحة وائل أبو فاعور يرافقها رئيس قسم
الصحة في البقاع محمد الحاج حسن على
جرحى عرسال من المدنيين اللبنانيين في
مستشفيات دار األمل الجامعي ومستوصف
الرعاية الصحية التابع للوزارة في اللبوة
وبعض مستشفيات المنطقة.
على صعيد آخ��ر ،استمر التوتر األمني
شماال ً على إيقاع األحداث األمنية في عرسال،
حيث أعادت األجهزة األمنية فتح طريق جسر
الخناق ف��ي طرابلس بعد أن أنهت عملية
الكشف الميداني على أثر االنفجار في المحلة
أول من أمس ،وعمد عدد من الشبان إلى قطع
طريق محرم في طرابلس بالحجارة والعوائق
الحديدية استنكارا ً لالنفجار الذي وقع ليل
أول من أمس في المنطقة ،كما قطع الطريق
الدولي في البداوي احتجاجا ً على توقيف
مطلوبين .وكانت ق��وة من الجيش داهمت
منطقة الميناء في طرابلس وأوقفت المدعو
ربيع السنكري.

3

الراعي متوسطا ً بطاركة الشرق في الديمان
اعتبر بطاركة الكنائس الشرقية أنّ «التطرف الديني
داء يهدّد منطقة الشرق األوسط بك ّل مكوناتها» ،مناشدين:
«المرجعيات اإلسالمية ،السنية والشيعية ،إصدار فتاوى
رسمية واضحة تح ّرم االعتداء على المسيحيين وغيرهم
من األبرياء وعلى ممتلكاتهم».
وفي بيان أص��دروه بعد اجتماعهم أمس في الصرح
البطريركي في الديمان ،رأى البطاركة أنّ «ط��رد ك ّل
المسيحيين من مدينة الموصل ومن كل البلدات في سهل
نينوى ،ليس مجرد ح��ادث ط��ارئ ي��دون في مجريات
الحروب والنزاعات ،وليس نزوحا ً طوعيا ً ناجما ً عن خوف
أو عن سعي إليجاد أماكن آمنة موقتة هربا ً من الموت ،بل
هو ناجم عن قرار اتخذه بحقهم تنظيم «داعش» وفصائل
جهادية أخرى ،أرغمهم على الرحيل عن ديارهم وذلك فقط
بسبب إنتمائهم الديني وتمسكهم به ،خالفا ً لما نصت
عليه الشرائع الدولية» .كما أعربوا عن أسفهم أن «يبقى
الموقف اإلسالمي والعربي والدولي ضعيفا ً وخجوال ً وغير
ك� ٍ
�اف ،ال يعكس خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على
التنوع الديموغرافي التاريخي لشعوب المنطقة .ومما زاد
األمر خطورة تشجيع بعض الدول األوروبية على هجرة
المسيحيين من أرضهم تحت شعار حمايتهم من القتل
واإلرهاب» .ودعا اآلباء «المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار
حاسم يلزم بإعادة أصحاب األرض إلى أرضهم» ،كما
دعوا «ك ّل األنظمة والدول التي تدعم وتسلح وتمول في
شكل مباشر وغير مباشر المنظمات اإلرهابية إلى إيقاف ما
تقوم به ،ألنّ التطرف الديني أيا ً كان مصدره سيؤذي من
يدعمه ويطاول سلبا ً من لم يقاومه».
وفي الشأن السوري ،رأى البطاركة أنّ «األحداث الدامية
في سورية باتت حربا ً عبثية ال تؤدي إال إلى المزيد من
الهدم والقتل والتهجير ،وهذا ما يرفضه اآلباء ،ويطالبون
المعنيين وال���دول التي تقف وراءه���م وتمدهم بالمال
والسالح ،بإيقاف هذه الحرب ،وبإيجاد الحلول السياسية
من أجل إحالل سالم عادل وشامل ودائم ،وإمكانية عودة
النازحين السوريين إلى بيوتهم وأراضيهم ،وإخراجهم من
حالة البؤس التي يعيشون فيها ،وهم أبرياء ،وتحريرهم
من كل استغالل سياسي أو مذهبي أو إرهابي».
واستغربوا الالمباالة الحاصلة مع قضية المطرانين
المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم« ،لذا ،نهيب

بالجميع في بلداننا المشرقية كما في الغرب ،ترجمة
أقوالهم إلى عمل نجني منه اإلفراج الفوري عن المطرانين
المخطوفين».
وطالب المجتمعون «بوقف العدوان على غزة وانسحاب
القوات «اإلسرائيلية» منها ورف��ع الحصار عن قطاعها
وشعبها واإلفراج عن األسرى وإنهاء القتال» ،مناشدين:
«الشرعية الدولية ح ّل القضية الفلسطينية برمتها ،بإقرار
دولة خاصة بالفلسطينيين عاصمتها القدس ،وفقا ً لمبدأ
الدولتين ،وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم،
وانسحاب «إسرائيل» من األراضي العربية المحتلة في
فلسطين وسورية ولبنان».
أما بالنسبة إلى أحداث عرسال في لبنان ،فقد أعرب
اآلباء «عن دعمهم الكامل للجيش اللبناني والقوى األمنية»،
وأثنوا «على وحدة الموقف اللبناني في دعم الجيش وعدم
التساهل مع اإلرهابيين والتكفيريين».
وطالب البطاركة ك ّل المرجعيات الدينية باتخاذ موقف
مشترك واضح وقوي تجاه اضطهاد وتهديد المسيحيين،
كما دعوا «جامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون اإلسالمي
واألمم المتحدة ومجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية
واألسرة الدولية إلى القيام بعمل إنقاذي فوري فاعل وقوي،
وجميع الدول والجهات التي تمول بطريقة مباشرة وغير
مباشرة بالمال والسالح التنظيمات األصولية والتكفيرية
واإلرهابية ،والتي تدعمها لمآرب سياسية واقتصادية،
التوقف عن هذا التمويل وهذا الدعم».
وش����ارك ف��ي االج��ت��م��اع ال��ك��اث��ول��ي��ك��وس آرام األول
كشيشيان كاثوليكوس بيت كيليكيا لألرمن األرثوذكس،
البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكيه
وسائر المشرق واإلسكندرية وأورشليم للروم الكاثوليك،
البطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكيه وسائر
المشرق للروم األرث��وذك��س ،البطريرك مار اغناطيوس
ي��وس��ف الثالث ي��ون��ان بطريرك ال��س��ري��ان اإلنطاكي،
البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيه
وسائر المشرق للسريان األرثوذكس ،البطريرك نرسيس
بدروس التاسع عشر كاثوليكوس بطريرك كيليكيا لألرمن
الكاثوليك ،وممثل البطريرك لويس روفائيل األول ساكو
بطريرك بابل على الكلدان المطران شليمون وردون��ي
المعاون البطريركي.

فرنجية التقى هيئة التن�سيق:
للتريث في �إعطاء الإفادات

(أحمد موسى)

النازحون السوريون ينزحون من عرسال

«هيئة العلماء جناح �سيا�سي لداع�ش»

زار قبالن وا�ستقبل «ملتقى الأديان»

قنديل زار عون :لن نقبل �أن تكون
جرود عر�سال مزارع �شبعا جديدة

حمدان :للتن�سيق مع �سورية
في مواجهة الإرهابيين

أشار النائب السابق ناصر قنديل
إل��ى أنّ «المنطقة تم ّر بمرحلة في
نهاية الحروب ولكنها أشدّها تعقيدا ً
مع نهاية هذا العام» ،الفتا ً إلى أننا
«نشهد حدثين مه ّمين ،األول هو
االنسحاب األميركي من أفغانستان
والثاني إن��ج��از التفاهم اإلي��ران��ي
 األم��ي��رك��ي الغربي ح��ول الملفالنووي».
وفي تصريح له بعد لقائه رئيس
تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب
ميشال عون في دارته في الرابية،
قال قنديل« :وصوال ً إلى هذا الموعد
تشتعل المنطقة ،ول��ب��ن��ان ال��ذي
ك��ان لزمن غير قصير خطا ً أحمر
دوليا ً وإقليميا ً وك��ان من الممنوع
ه � ّز اس��ت��ق��راره ،يبدو أن��ه آخ��ذ في
التحرك إل��ى واح���دة م��ن ساحات
الضغط ،الضغط بدماء اللبنانيين
وبهيبة الجيش ومعنوياته وعلى
عناصر الوحدة الوطنية لزعزعتها
واالستثمار على فكرة الفتنة األهلية
بين اللبنانيين وعلى موقع لبنان
اإلقليمي ،أيّ مقاومته وموقعه في
الجغرافيا في ضوء الذي جرى في
سورية سواء مع انتصارات الجيش
السوري أو مع نتائج االنتخابات
الرئاسية وتداعياتها».
وتابع قنديل« :يجب أن يكون
اللبنانيون على مستوى التحدّي
وااللتفاف حول الجيش ،فالجيش ال
يفاوض وال يساوم ،الجيش يُعتدّى
عليه فيحسم ،ونض ّم صوتنا إلى
صوت الجيش لنقول إنّ المطلوب
ه��و ح��س��م ع��س��ك��ري ف��ي ع��رس��ال،
ول��ن نقبل أن تكون ج��رود عرسال
م���زارع شبعا ج��دي��دة ،نحن نريد
أن نح ّرر م��زارع شبعا ال أن نهدي

عون مستقبالً قنديل في الرابية
ج��رود عرسال ل��ـ«داع��ش» .وق��ال:
«حتى الحكومة مجتمعة ،ال تعطي
التفويض للتفاوض عليه ،ذلك
أنّ االنسحاب م��ن مدينة عرسال
إل��ى ج��روده��ا أم��ر ف��وق صالحيات
الحكومة مجتمعة وتفويضها وليس
فقط رئيسها أو أي مسؤول أمني».
وع��ن رف��ض الرئيس الحريري
التفاوض م��ع الحكومة السورية
للتنسيق األمني على الحدود ،اعتبر
قنديل «أنّ حكومة تقبل أن تفاوض
«داع���ش» ،وأن تكون لديها لجنة
هدنة تجتمع مع «إسرائيل» ،معيب
ّ
وحق اللبنانيين أال تتحدّث
في حقها
م��ع الحكومة ال��س��وري��ة» .وق��ال:
«سمعنا م��ن هيئة العلماء أنهم
حصلوا على تفويض من الحكومة
ل��ل��ذه��اب وم��ف��اوض��ة «داع�����ش»،
فلماذا يقبلون بمفاوضة «داعش»
وي��رف��ض��ون م��ف��اوض��ة الحكومة
السورية؟ هل هناك سداد لفواتير

(شربل نخول)
أليّ كان ،ال نعلمه او نعلمه ولكن ال
نريد الحديث عنه اآلن»؟
وردا ً على سؤال عما شهدته بعض
المناطق اللبنانية من قطع للطرقات
ليل أول م��ن أم��س ،أج��اب قنديل:
«ه��ن��اك م��ن أراد أن ي��ذك��ر الجيش
بأنه ال يمكن االع��ت��م��اد على وعي
اللبنانيين ونضجهم ،وأنّ ظهره غير
محمي وعليه أن يبقي جزءا ً أساسيا ً
من قوته محايدا ً عن المعركة ليبقى
م��ن ي��ق��ات��ل��ون ال��ج��ي��ش ف��ي وض��ع
أفضل» .واختتم« :إنّ هيئة العلماء
المسلمين هي الجناح السياسي
لـ«داعش» ذهبت تفاوض بتكليف
م��ن داع����ش» ،م��ض��ي��ف�اً« :ب��األم��س
جاءني تقرير عن محضر لالئتالف
السوري المعارض ،يكشف أنّ أحد
مسؤوليهم العسكريّين ويُسمى
(أبو خالد) كان يفاوض وفد هيئة
العلماء المسلمين ،وه��ذا مؤسف
جداً»!

زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» العميد
مصطفى حمدان على رأس وفد من الحركة ،المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن في مكتبه في دار اإلفتاء الجعفري ،وت ّم عرض لألوضاع الراهنة.
وأشار حمدان إلى أنّ «البحث تركز على ما يجري اليوم من تهديد إرهابي
مباشر على كينونة الوطن اللبناني ،والمفتي قبالن بموقفه الداعي دائما ً إلى ل ّم
الشمل على الصعيد اإلسالمي والوطني ،يعبّر دائما ً عن األكثرية الساحقة التي
تريد أن تعيش بسالم واستقرار في هذا البلد» ،مشيرا ً إلى أنّ «الجيش يواجه هذا
المشروع اإلرهابي الذي أصبح داخل الحدود اللبنانية».
كما شدّد على أهمية «الكالم الذي يجمع الجميع خلف الجيش اللبناني» ،داعيا ً
«إلى عدم الدخول في المتاهات المذهبية والطائفية».
وانتقد حمدان ما اقترحه «بعض األطراف عن توسيع عمل الـ»يونيفل» بتمديد
عملها إلى الحدود السورية  -اللبنانية» ،معتبرا ً أنّ هذه «النغمة تض ّر بالمصلحة
الوطنية» ،ودعا إلى «التنسيق مع الجيش السوري من أجل توحيد الجهود
لمكافحة اإلرهابيين الذين أصبحوا في الداخل اللبناني».
وكان العميد مصطفى حمدان التقى وفدا ً من «ملتقى األديان والثقافات للتنمية
وال��ح��وار» برئاسة أمينه العام الشيخ حسين شحادة ،وق��دم الوفد الوثيقة
التأسيسية للملتقى إلى حمدان ،ونقل تحيات رئيس الملتقى السيد علي فضل الله
لقيادة المرابطون .وت ّم خالل اللقاء البحث في «كيفية التعاون والتنسيق من أجل
مواجهة الفتن المذهبية في المنطقة» ،وجرى «تأكيد ضرورة دعم قوى المقاومة
في لبنان وفلسطين في مواجهة العدوان الصهيوني ودعم الجيش اللبناني
والقوى األمنية لمواجهة اإلرهاب».
وأش��اد حمدان «ب��دور السيد فضل الله وما يطلقه من مبادرات وح��وارات
ومواقف» ،داعيا ً إلى «عدم الغرق في الصراعات الداخلية وحماية دول المنطقة
من االنقسام والفتن المذهبية» ،وأكد« :احترام األديان وقدسيتها» ،رافضاً« :زج
األديان في الصراعات السياسية والحزبية ومن أجل الوصول للسلطة».

قبالن وحمدان خالل لقائهما

فرنجية مجتمعا ً إلى وفد هيئة التنسيق
في إطار جولتها على المرجعيات
السياسية ورؤس��اء الكتل النيابية،
للمطالبة باإلسراع في إقرار سلسلة
ال��رت��ب وال���روات���ب ،زار وف���د هيئة
التنسيق النقابية رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية في مكتبه
ف��ي بنشعي ،وج��رى بحث ف��ي آخر
المستجدات ال��ت��رب��وي��ة وم��وض��وع
السلسلة ،في ظ ّل القرار األخير الذي
اتخذه وزير التربية الياس بو صعب
بإعطاء إفادات للطالب اليوم الجمعة.
ودع��ا فرنجية إل��ى «ال��ت��ري��ث في
إع��ط��اء اإلف�����ادات ،وإل���ى ال��م��زي��د من
التواصل لكون هيئة التنسيق تهتم
أي��ض �ا ً بمصلحة ال���ط�ل�اب» .وق���ال:
«أتفهم موقف وزير التربية ،إنما يجب
استكمال ال��م��ف��اوض��ات بينه وبين
الهيئة حتى موعد الجلسة المقبلة،
فهناك إرادة في الوقت الراهن للوصول
إلى اتفاق مشترك يؤدي إلى معالجة
المشكلة ،فلماذا ال يتم البناء عليه
واالستمرار في المفاوضات حتى اليوم
األخير الذي يسبق الجلسة المقررة
يوم الخميس؟».
بدوره ،أشار نقيب معلمي المدارس
الخاصة نعمة محفوض إلى أنّ الوفد
أطلع فرنجية على األج��واء التي ت ّم
التوصل إليها في المفاوضات في
ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب،
«وكان تأكيد من النائب فرنجية لدعم
هيئة التنسيق وأحقية السلسلة»،
داعيا ً إلى «المزيد من المفاوضات قبل
اإلقدام على إعطاء اإلفادات للطالب».
وأض���اف« :اتفقنا م��ع معاليه على
أنّ أي ح � ّل يجب أن يضمن حقوق
المعلمين من جهة ،وحقوق الطالب
في ال��ش��ه��ادات» ،متمنيا ًَ على وزير
التربية «أن يحمل ّ
ملف السلسلة كما
حمل ملف الجامعة اللبنانية وجال
به على ك ّل السياسيين ،وبعد انقضاء

العشرة أيام يستطيع الرئيس نبيه
ب��ري أن ي��دع��و إل��ى جلسة نيابية
إلقرار السلسلة ،وعندها تذهب هيئة
التنسيق النقابية إل��ى التصحيح،
وتصدر الشهادات الرسمية».
وقال محفوض« :نحن ض ّد اإلفادات
ونعتبر أ ّنها ضربة للتربية والتعليم
في البلد ،ولهيئة التنسيق النقابية،
ون��ع��ود ون��ك��رر أننا حريصون على
الشهادة اللبنانية كما نحرص على
سلسلة الرتب وال��روات��ب ،ومعالي
النائب فرنجية سيبذل جهدا ًاستثنائيا ً
مع الكتل السياسية ،وف��ي مجلس
ال��وزراء ،في موضوع اإلف��ادات كي ال
يحصل وفي موضوع سلسلة الرتب
وال��روات��ب كي يصار إلى ح ّل سريع
خالل عشرة أيام».

وردا ً على سؤال عن مصير الطالب
ق���ال« :م��ن ال��ي��وم إل��ى  15آب ليس
هناك أي جامعة يمكن أن تبدأ بإعطاء
الدروس ،وإنّ موضوع اإلفادة خطير
ج����داً ،ألن��ه ي��س��اوي بين األول في
لبنان والراسب ،وهناك طالب معهم
شهادات فرنسية وأوروبية سافروا
إلى الخارج ،وبقي  100ألف طالب
ينتظرون مصيرهم في لبنان ،لذلك
نتمنى على وزير التربية تمديد المهلة
إلى أسبوع أو عشرة أي��ام ،وكما قال
النائب فرنجية ،سنقوم بجولة على
ك ّل الكتل السياسية والرئيس بري،
كي نذهب إلى جلسة توجه رسالة
إيجابية تخرج البلد من مأزق تربوي،
وعندها نذهب إلى التصحيح وإعطاء
الطالب شهادات يرفعون رأسهم بها».

االتحاد والطا�شناق :ت�أييد كامل
للجي�ش وت�ضامن مع غزة
استقبل رئيس حزب االتحاد الوزير السابق عبدالرحيم مراد وعضو المكتب
السياسي في الحزب هشام طبارة ،وفدا ً من حزب الطاشناق برئاسة األمين
العام للحزب هاغوب خاتشاريان ،وت� ّم البحث في آخر المستجدات على
الساحة اللبنانية والعربية.
وأشار مراد إلى أنّ اللقاء بحث «في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية
والعربية ،وهناك تقارب بالمواقف بيننا في ما يتعلق بما يجري اليوم في
عرسال والتأييد الكامل للجيش اللبناني .كما ت ّم التأكيد خالل اللقاء على
التضامن الكامل مع غزة التي تواجه العدوان الصهيوني الغاشم».
ورأى أنّ المطلوب حول «الوضع العربي في شكل عام ،والوجود المسيحي
في شكل خ��اص ،هذا الوجود المهدّد بسبب التطرف الديني ،بذل الجهود
للمحافظة على الوجود المسيحي من أجل حماية التنوع على الساحات العربية
وعلى الساحة اللبنانية».
وأمل مراد «باستقرار األوضاع في لبنان ،بمحاولة استكمال المؤسسات
الدستورية ،سواء في ما يتعلق برئاسة الجمهورية ،أو بالنسبة لتفعيل مجلس
النواب ومجلس الوزراء».

