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بو �صعب وبهية الحريري بحثا مع �أع�ضائها الم�ستجدات ب�ش�أن ال�سل�سلة
حزب اهلل :من ينتظر الحلول
التن�سيق النقابية :لن نتراجع عن الحقوق ومنفتحون على االت�صاالت لأ�سبوع الإقليمية �سيطول انتظاره
أكدت هيئة التنسيق النقابية عدم
التراجع عن مقاطعة التصحيح طالما
لم تق ّر السلسلة في المجلس النيابي،
معلنة في الوقت نفسه انفتاحها على
االتصاالت لتحصيل الحقوق.
وخالل االعتصام الذي نفذته الهيئة
قبل ظهر أمس في ساحة رياض الصلح
في بيروت ،أشار رئيس هيئة التنسيق
حنا غريب إلى «أنه لم يعد كافيا ً القرار
الموحد للهيئة في إنجاح
النقابي
ّ
التحرك أم��ام ش �دّة الهجمة عليها»،
مشدّدا ً على «أننا بحاجة إلى قيادة
نقابية موحدة» .ودعا إلى «تحويل
ال��رواب��ط إل��ى نقابات والهيئة إلى
اتحاد عام يض ّم ك ّل النقابات والروابط
المنضوية في هيئة التنسيق».
ورأى غريب أنّ «القضية كانت
وستبقى هي هي قضية الحقوق ومثلما
هي  75%من الـ  121%ومتمسكون
بها للنهاية ،كما أعطيت لك ّل القطاعات
يجب أن تعطى لإلداريين ،واألساتذة
والمعلمين والجيش الذي نحيّيه من
عرسال إلى الجنوب والشمال والجبل
وبيروت لحمايته للوطن وسيادته».
وأض����اف« :أث��ب��ت��ت هيئة التنسيق
أنها حركة ديمقراطية مستقلة ،وهم
يريدون رأسها وضربها وتقسيمها
وتفكيكها ،لكننا ن��ر ّد عليهم بالقول:
خسئتم ،الموقف ه��و ه��و والهيئة
وحدة وستبقى حتى النهاية ،وأنتم
تتح ّملون مسؤولية أيّ قرار تأخذونه
في حق الهيئة».
وت��اب��ع غ��ري��ب« :إنّ موقف هيئة
التنسيق من الشهادة قالته وثبّتته
باالتفاق مع وزير التربية ،ال إفادات
التمسك بالحقوق».
مع
ّ
وحيّا المكاتب التربوية لحمايتهم
القرار النقابي المستقل ،مقدّرا ً مواقفهم
ألنهم دافعوا وقاتلوا على جبهتين
في الداخل والخارج وشدّدوا على أنّ
القرار النقابي الح ّر المستق ّل النابع
م��ن المجالس العمومية ومجالس
المندوبين هو خط أحمر».
ورأى غريب «أن��ه ل��م يعد كافيا ً

«االستمرار في المعركة حتى إقرار
السلسلة» .وق��ال« :إنّ المسؤولين
اعتمدوا منذ التسعينيات سياسات
اقتصادية ومالية أوصلت البلد إلى
م��ا وص��ل إليه م��ن أزم���ات ،ووقعوا
اتفاقات مع جهات دولية وكان هدفهم
الوحيد االنقضاض على القطاع العام
وتصفيته ليحلوا مكانه الخصخصة،
ما يعني بيع ك� ّل مؤسسات الدولة
بأبخس األسعار».

التعليم األساسي

بو صعب والحريري خالل اجتماعهما إلى أعضاء هيئة التنسيق
إلنجاح التحرك القرار النقابي الموحد
لهيئة التنسيق مع إنه ضروري أمام
شدة الهجمة علينا ،لكننا ال نستطيع
في كل مرة أن نحمي الجرة ،لذا نحن
بحاجة لقيادة موحدة نقابية ،داعيا ً
إل��ى تحويل ال��رواب��ط إل��ى نقابات
وتحويل الهيئة إلى اتحاد عام يضم
نقابات وروابط الموظفين واألساتذة
والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين
وك��ل األج���راء من أج��ل حماية القرار
والحقوق».

محفوض

ووجه نقيب المعلمين في المدارس
ال��خ��اص��ة نعمة م��ح��ف��وض رس��ال��ة
مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء تمام
سالم قال فيها« :ال أعرف إذا كنت رأيت
ما حصل في وزارة التربية أمس ،وإذا
كنت مع الوزراء المؤتمنين على البلد
بغياب رئيس الجمهورية ،رأيتم كيف
تحولت ال��وزارة إلى ثكنة عسكرية».
وس��أل« :ه��ل يستأهل المعلمون في

البلد أن يوضع أمامهم آالف مؤللة
من عناصر قوى األمن والجيش ،مع
احترامنا وتحياتنا للقوى األمنية»؟
وأك��د أنّ الهيئة ال تقبل ب��أي تصرف
يصيب األساتذة باإلهانة».
وأض��اف« :األس�لاك الشائكة يجب
أن ت��ك��ون على ال��ح��دود ول��ي��س في
وجهنا ،نحن من نحمي المؤسسات
ونحن من يتحرك منذ ثالث سنوات
بشكل ديمقراطي وحضاري ،وليس
بهذه الطريقة يعامل األساتذة».
وأعلن محفوض «أنّ الممارسات
البوليسية في ّ
حق عشرات المعلمين
على الهواتف أثناء الليل إضافة إلى
الممارسات الميليشيوية داخل الوزارة
مرفوضة ،وهذه ليست وزارة تربية
ول��م ن��ر مثل ه��ذه الممارسات خالل
 30سنة وهذا الموضوع يجب وضع
ح ّد ل��ه» .وأك��د موقف هيئة التنسيق
الرافض لإلفادات ،متوجها ً إلى الطالب
بالقول« :المعلمون يريدون إعطاءكم
شهادات ،ونحن مع استمرار مقاطعة

لحود ا�ستقبل مرهج ويعقوب والخير ورئي�س حزب االتحاد
ّ

مراد :توزيع �أدوار بين المح ّر�ضين على الجي�ش
أكد رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبدالرحيم مراد أنّ هناك
توزيعا ً لألدوار بين بعض الفئات
السياسية المحرضة على الجيش
تحت مسميات االع��ت��دال ،مشدّدا ً
على ضرورة حصول موقف واضح
وجامع رفضا ً لإلرهاب والتطرف.
وقال مراد بعد زيارته على رأس
وف��د م��ن ح��زب االت��ح��اد الرئيس
ال��ع��م��اد إم��ي��ل ل��ح��ود أم���س« :إنّ
المحور الرئيسي ف��ي لقائنا مع
الرئيس ل��ح��ود ه��و دور الجيش
ال��م��ه��م ف���ي ح��ي��اة ال��م��واط��ن��ي��ن
وأم��ن��ه��م» .وأض���اف« :استذكرنا
مرحلة توحيد الجيش ودمجه
بعد ال��ح��رب األهلية وال���ذي كان
للرئيس لحود الدور الطليعي في
تحقيق ه��ذا اإلن��ج��از ال��وط��ن��ي».
وحيا مراد الجيش ،مؤكدا ً أنه «في
حاجة إلى مناخ سياسي مالئم ال
يقبل التسوية على حساب دماء
الشهداء» .واستغرب« :تصريحات
بعض السياسيين الذين يحرضون
مباشرة على الجيش» ،معتبرا ً أنّ
«هناك توزيعا ً لألدوار بين بعض
الفئات السياسية المحرضة تحت
مسميات االع��ت��دال وغ��ي��ره��ا من
التسميات».
وأك���د م���راد «ض����رورة حصول
موقف واض��ح وجامع في لبنان

رف���ض���ا ً ل�ل�إره���اب وال��ت��ط��رف»،
مشيرا ً إل��ى أنّ «انسجام المناخ
السياسي مع المناخ االجتماعي
يعكس حياة مطمئنة على لبنان
وعلى إضرابات المياومين وهيئة
التنسيق النقابية» .كما أك��د أنّ
«هذه المطالب محقة وعلى الدولة
اللبنانية أن تبدأ بسياسة تلزيم
البترول لما فيه منفعة اقتصادية
وح ّل للمشاكل المتفاقمة اجتماعيا ً
واقتصادياً».
وردا ًَ على سؤال عن االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ،رأى م���راد أنّ «هناك
غ��م��وض��ا ً س��ي��اس��ي �ا ً وه����و سيد
الموقف ولم يظهر الجو المساعد
اإلق��ل��ي��م��ي ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة وعلى
المدى القريب» ،آمالً «بأن تسهل
بعض التطورات العربية األمور
في لبنان».

يعقوب

والتقى لحود النائب السابق
ح��س��ن ي��ع��ق��وب ال���ذي اع��ت��ب��ر أنّ
«االنفصام السياسي عن الواقع
ي��ؤس��س ل��س��ق��وط م���ا ت��ب��ق��ى من
الدولة وال يبقى إال منظومة طائفية
ومذهبية تدير المحاصصة أطول
م���دّة ممكنة ب��ان��ت��ظ��ار التسوية
اإلقليمية والدولية» .وش��دد على
ّ
أنّ
«الملف األمني ودع��م الجيش

واألج���ه���زة األم��ن��ي��ة ه��و أول��وي��ة
األولويات».

الخير

ومن زاور لحود ،رئيس المركز
الوطني في الشمال كمال الخير
الذي اعتبر أنّ «كالم تيار المستقبل
عن دخول حزب الله إلى سورية ال
�ب ف��ي خ��دم��ة ل��ب��ن��ان» .ودع��ا
ي��ص� ّ
الجميع إل��ى ال��وق��وف إل��ى جانب
الجيش وااللتفاف حوله ،معتبرا ً
أنّ «وجود المقاومة وسالحها هو
ّ
حق شرعي للبنان ويرفع رأس ك ّل
شريف ،فلوال المقاومة لكان الواقع
غير ذلك».
وال��ت��ق��ى ل��ح��ود أي��ض �اً ،ال��وزي��ر
ال��س��اب��ق ب���ش���ارة م��ره��ج ال���ذي
أك��د ب���دوره« ،ض���رورة االلتفاف
ح��ول المؤسسات وال��ج��ي��ش ،ما
يوفر دفاعا ً للبنان وحماية له».
وأض�����اف« :ك��ان��ت دع��وت��ن��ا إل��ى
انتخاب رئيس للجمهورية لكي
يتحمل مسؤوليته تجاه الواجبات
ّ
وحق لبنان في الوجود
الوطنية
ج��راء الحركة التي ت��ه�دّد وح��دة
المنطقة وليقوم بمهماته في حفظ
لبنان ومقاومته ودعم الجيش».
ومن زوار الرئيس لحود الفنان
التشكيلي عيسى يعقوب الذي قدم
إليه بعضا ً من أعماله الفنية.

لحود مجتمعا ً إلى مراد ووفد حزب االتحاد
ّ

تم�شيط «�إ�سرائيلي» للخط الأزرق
ن���ف���ذت ق����وة ت��اب��ع��ة ل��ل��ع��دو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» مؤلفة م��ن ثالث
سيارات «هامر» قرابة العاشرة
م��ن صباح أم��س عملية تمشيط
على طول الخط الحدودي انطالقا ً
م��ن روي��س��ة العلم وح��ت��ى موقع
المرصد ،وأطلقت رشقات رشاشة
في الهواء قبالة بركة النقار غرب
شبعا.
على صعيد آخر ،أوضحت قيادة
الجيش في بيان «أنه عند الساعة
 14.35م��ن ي���وم أم���س ،خرقت

طائرتان حربيتان تابعتان للعدو
«اإلسرائيلي» األج��واء اللبنانية
من فوق البحر مقابل شكا ،ونفذتا
ط��ي��ران �ا ً ف��وق مختلف المناطق
اللبنانية ،ثم غادرتا األجواء عند
الساعة  15.15م��ن ف��وق البحر
مقابل الناقورة.
واعتبارا ً من الساعة  7.00من
يوم أمس ،خرقت طائرتا استطالع
تابعتان للعدو «االس��رائ��ي��ل��ي»
األجواء اللبنانية ،ونفذتا طيرانا ً
دائريا ً فوق مناطق رياق ،بعلبك

وال��ج��ن��وب ،ث��م غ��ادرت��ا األج���واء
ت��ب��اع �ا ً ل��غ��اي��ة ال��س��اع��ة 00.25
م��ن بعد منتصف الليل باتجاه
األراضي المحتلة.
وعند الساعة  ،11.50خرقت
طائرة مماثلة األج��واء اللبنانية
من ف��وق بلدة ال��ن��اق��ورة ،ونفذت
ط��ي��ران��ا ً دائ���ري���ا ً ف���وق مناطق
جبيل ،ال��ب��ت��رون ،األرز وبيروت
وضواحيها ،ثم غ��ادرت األج��واء
ع��ن��د ال��س��اع��ة  19.00م��ن ف��وق
البلدة المذكورة».

(ت ّموز)
التصحيح ألنّ موضوع سلسلة الرتب
والرواتب لم يبت بعد» .وأضاف« :ال
يفكرن أح��د في أن يضعنا في وجه
طالبنا ،وخالل أسبوع يجب أن ينتهي
الموضوع وعلى الرئيس ب��ري عقد
جلسة تشريعية إلق��رار السلسلة»،
مؤكدا ً «أنّ على القيادات السياسية
ال��ت��ي ت��ق��ول أن السلسلة أصبحت
قنبلة م��وق��وت��ة ،ب��تّ الحقوق ف��ورا ً
وحينها ينزعون فتيل القنبلة» .وتابع
محفوض« :اجتمعوا وأعطوا الجميع
مطالبهم وال يوجد ح ّل آخر وال تأخذوا
البلد إلى انفجار اجتماعي» ،مشيرا ً إلى
«أنّ هيئة التنسيق النقابية والمؤلفة
من ك ّل األح��زاب انتصرت ،ومن يريد
الحفاظ على البلد عليه أن يحافظ
على هيئة التنسيق ألنها هيئة الوحدة
الوطنية».

حيدر

م��ن جهته ،أع��ل��ن رئ��ي��س رابطة
موظفي اإلدارة العامة محمود حيدر

وط��ال��ب ح��م��ود ال��م��وس��وي باسم
رابطة التعليم األساسي تحدث بأخذ
«ال��م��ب��ادرة ب��ال��وق��وف على حقوق
المواطنين بإقرار السلسلة ،واستفادة
المتقاعدين والمتعاقدين واألج��راء
والمياومين بالساعة بنسبة الزيادة
نفسها والتي تصيب الداخلين في
المالك» .وقال« :فقد الشعب الثقة بكم،
ال حياة لكم بعد اليوم معهم ،احذروا
غضبه وجوعه واعلموا أن ال تراجع
عن حقوقنا مهما كان الثمن».

عزام

وس��أل عصام ع��زام باسم رابطة
المتقاعدين عن «م��ن المسؤول عما
يحدث غير ال��وزراء وال��ن��واب ،أليس
معيبا ً أن يصلوا بالبالد إل��ى هنا؟.
وقال« :قريبا ً سيعقدون جلسة خاصة
للتمديد للمجلس ،ولو أنّ النواب الذين
يمددون ألنفسهم يدفعون تكلفة هذا
التمديد لسدّدنا بها السلسلة».

اجتماع

كما عقد أمس اجتماع في قاعة لجنة
التربية النيابية في مجلس النواب
حضره إل��ى رئيسة لجنة التربية
النيابية النائب بهية الحريري ،وزير
التربية والتعليم ال��ع��ال��ي الياس
بو صعب ووف��د من هيئة التنسيق
النقابية ،للبحث في ما آلت إليه قضية
سلسلة الرتب والرواتب والمترافقة
مع مصير الشهادة الرسمية.

جنبالط :لال�ستفادة من حرب تموز
�أي ًا كانت الظروف واالنق�سامات
دعا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ،إلى االستفادة من حرب
تموز ،أيا ً كانت الظروف الداخلية واالنقسامات اللبنانية المستمرة حيال
القضايا الكبرى والصغرى.
وقال جنبالط في تصريح بمناسبة ذكرى انتصار تموز« :أيا ً كانت الظروف
واألحداث التي تشهدها المنطقة العربية من فوضى وانهيار حدود وتالشي
كيانات وصعود تيارات متشددة وسقوط اتفاقيات تاريخية ،فإنّ ذلك يفترض
أال ينسينا الصراع المركزي مع العدو األساسي ،أي «إسرائيل» التي اغتصبت
وهجرت الفلسطينيين من أرضهم
أرض فلسطين منذ ما يقارب قرن من الزمن،
ّ
واستوطنت بيوتهم بعدما ارتكبت في حقهم عشرات المجازر وجرائم الحرب
التي لم يقف المجتمع الدولي يوما ً لردعها ووضع ح ّد لها ومحاسبة مرتكبيها
على رغم مخالفتها ك ّل المواثيق والقوانين الدولية» .وأض��اف« :أيا ً كانت
الظروف الداخلية واالنقسامات اللبنانية المستمرة حيال القضايا الكبرى
والصغرى ،فإنّ االستفادة من تجربة حرب تموز يفترض أن تبقى ماثلة
أمامنا ،بحيث تكامل آنذاك االحتضان الوطني العارم ألبناء الجنوب الصامد
مع تضحيات المقاومة الوطنية واإلسالمية من خالل عشرات الشهداء الذين
قدموا حياتهم في سبيل الدفاع عن لبنان وسيادته في مواجهة العدوان
«اإلسرائيلي» ،إضافة إلى المئات من األبرياء الذين اصطادتهم «إسرائيل»
بدم بارد ،كما في كل اعتداءاتها السابقة في لبنان وفلسطين ،من دون أن تميز
بين األطفال والنساء والشيوخ».
وأكد جنبالط أنّ فلسطين «ستبقى هي القضية المركزية ،رغم عدم االكتراث
العربي شبه الكامل والتخاذل الدولي الشامل».
وزار رئيس اللقاء الديمقراطي مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ
عبداللطيف دريان على رأس وفد ضم الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب
والنواب هنري حلو وعالء ترو وغازي العريضي وأمين السر العام للحزب
ظافر ناصر.

كنعان بعد لقائه الم�شنوق:
التمديد ي�أخذ لبنان �إلى الهريان
نبه أمين سر تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب إبراهيم كنعان أنّ
عملية التمديد تضرب مبدأ تداول السلطة وتأخذ لبنان الى حالة هريان
مؤسساتية خطيرة جداً.
ك�لام كنعان ج��اء بعد لقائه أم��س وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق في ال���وزارة ،حيث أوض��ح «أنّ اللقاء له ه��دف��ان :األول هو
الوضع األمني وضرورة تعزيز إمكانيت األجهزة األمنية التي هي على
تماس في معركة شرسة ض� ّد اإلره��اب في لبنان ومناطقه» ،معتبرا ً
ّ
نتحضر
أنّ «علينا كمجلس ن��واب ،خصوصا ً كلجنة مال وموازنة أن
لمواكبة احتياجات القوى األمنية والعسكرية» .وأضاف« :تباحثنا في
موضوع أساسي يتعلق بقانون االنتخابات فضالً عن الالمركزية اإلدارية
خصوصاً ،وهذان القانونان هما من اتفاق الطائف ،إذ أنّ من المفترض أن
يتم العمل عليه من قبل وزارة الداخلية ألنه يح ّل مشكلة سياسية ووطنية
مستعصية خصوصا ً أنّ هناك تالقيا ً حول ضرورة حسم هذا الموضوع
جديا ً بالتنسيق مع وزارة الداخلية والكتل النيابية األخرى للوصول إلى
نتيجة عملية لهذه المشكلة».
وعن موضوع التمديد للمجلس النيابي ،قال كنعان« :لقد طع ّنا في
السابق بقانون التمديد لكن لألسف ،منع المجلس الدستوري من بتّ هذا
الطعن» ،ورأى« :أنّ عملية التمديد تضرب مبدأ تداول السلطة وبالتالي
ضرب النظام الديمقراطي ،ما يعني أخذ لبنان إلى حالة هريان مؤسساتية
خطيرة ج��داً ،معتبرا ً أنّ «الح ّل ليس بالتمديد وال بالفراغ وال بتجاوز
الدستور ،إنما الح ّل بالعودة إلى مندرجات الطائف واحترام الدستور
وتنفيذه على نحو جيد ،وأول بند أساسي في هذا المجال تصحيح التمثيل
على كل المستويات من المجلس النيابي إلى الحكومة إلى الرئاسة هو
قانون االنتخاب ،وإنّ وزير الداخلية يعي تماما ً هذا األمر ولديه الحرص
الكافي على المباشرة بهذا العمل».
وع��رض المشنوق مع النائب نعمة الله أبي نصر األوض��اع العامة
في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات األخيرة .وبحث مع السفير
البريطاني في لبنان طوم فليتشر األوضاع العامة في لبنان والمنطقة
وكانت جولة أفق حول المستجدات األمنية على الساحة اإلقليمية.
وقال فليتشر« :ركزنا في لقائنا مع وزير الداخلية على دعم بريطانيا
للقوى العسكرية اللبنانية واألجهزة األمنية في عملية مكافحة اإلرهاب،
فضالً عن تأكيد المساعدة والتعاون مع الدولة اللبنانية بشأن موضوع
المخطوفين من الجيش وقوى األمن الداخلي ،إضافة إلى دعم جهود وزير
الداخلية في حرصه على استتباب األمن واالستقرار وبسط سياسة الدولة
والتعاون في ك ّل المجاالت للمساعدة» .وأضاف« :كما تناولنا موضوع
ضرورة وضع الخطط للحفاظ على أمن اللبنانيين من ك ّل االنتماءات من
الخطر المحدق عليهم في هذه المرحلة الدقيقة .ونحن ملتزمون بالدعم
الكامل والتعاون والتنسيق في هذا المجال».
ثم التقى المشنوق النائبين أنطوان سعد وفؤاد السعد.

أكد حزب الله أنّ من ينتظر الحلول اإلقليمية لمعالجة
قضايا لبنان سيطول انتظاره ،الفتا ً إل��ى أنّ من ّ
حق
الجيش اللجوء إلى أي وسيلة لتحرير العسكريين .وأكد
ّ
بحق
الحزب على أنّ أي تخاذل في دعم الجيش هو تخاذل
الوطن.

قاسم

وفي هذا السياق ،أعلن نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم «أنّ حزب الله مستعد لكل تواصل
إيجابي يساهم في تحقيق مصالح الناس ،وحيث تكون
الوحدة نكون ،وحيث تكون السيادة محفوظة».
وخالل استقباله رئيس حركة الشعب النائب السابق
نجاح واكيم قال قاسم« :إنّ من ينتظر الحلول اإلقليمية
لمعالجة قضايا لبنان سيطول انتظاره ألنّ المنطقة في
حالة انعدام وزن وعدم استقرار لمسار الحلول فيها».
وأض���اف« :م��ن ك��ان يتوقع هزيمة خصومه باألجانب
سيجني الخيبة ألنّ ال��واق��ع اللبناني يتطلب ح��دا ً من
التفاهمات التي يربح منها الجميع ،فال مجال للمغالبة،
وال مجال لالستفراد والهيمنة ،والح ّل الوحيد هو تفاهم
األطراف المختلفة».
وأش��ار إلى أنّ البعض «راه��ن على تطورات الوضع
السوري لتغيير المعادلة في لبنان ،ولم نراهن للحظة
واح��دة على غيرنا لالطمئنان على أدائنا ودورن��ا ،ومع
ذل��ك ج���اءت ال��ت��ط��ورات لمصلحة خ��ي��ارن��ا ال��وح��دوي
واالستقاللي».
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قاووق

وأك��د نائب رئيس المجلس التنفيذي في ح��زب الله
الشيخ نبيل ق��اووق «أنّ دم��اء الجيش اللبناني التي
سقطت في معركة لبنان حمته من الفتنة المذهبية التي
يص ّر التكفيريون على إشعال فتيلها» ،مشدّدا ً على «أنّ
الموقف الوطني يتطلب الحصول على إجماع من الحكومة
ومن فريقي  8و  14آذار لتقوية موقف الجيش ،فينبغي أن
يتسلح الجيش بموقف سياسي واضح وحاسم وبموقف
شعبي داعم له في المعركة وأن يتسلح باألسلحة النوعية
التي تكفل له أن يواجه اإلرهاب التكفيري».
وخ�لال االحتفال التكريمي ال��ذي أق��ام��ه ح��زب الله
لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الشهيد حسين علي
ال ّريس في حسينية بلدة العباسية ،اعتبر قاووق «أنّ
ّ
بحق الوطن
أي تخاذل في دعم الجيش إنما هو تخاذل
ّ
الحق في
ومصيره» ،مؤكدا ً «أنّ للجيش اللبناني كامل
مالحقة ومعاقبة المجرمين والخاطفين دون قيد أو
شرط أينما وج��دوا ،ومن حقه أن يلجأ إلى أية وسيلة
تكفل له تحرير األسرى من العسكريين والقوى األمنية».
وأضاف« :سنبقى حيث يجب أن نكون ولن نتردد في أن
نقوم بكل ما يجب من مسؤولية لحماية أهلنا والوطن،
وسيشهد العالم على أنّ في لبنان مقاومة انتصرت على
إسرائيل وهي غير عاجزة عن أن تنتصر على اإلرهاب
التكفيري ،ولو اجتمعت الدواعش من العالم كله فليس
لهم في لبنان موطئ قدم».

با�سيل :مواجهة «الداع�شية» ت�ستلزم
التن�سيق مع دول الجوار وال �سيما �سورية
أك��د وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل أنّ مواجهة «الداعشية»
تستلزم تنسيقا اقليميا بين دول
الجوار على الصعيد األمني وال سيما
بين لبنان وسورية.
كالم باسيل جاء بعد لقائه نظيره
األردني ناصر جودة في عمان وأعقبه
لقاء مع الملك األردني عبدالله الثاني
بحثا خالله ت��ط��ورات األوض���اع في
المنطقة.
وبحسب بيان للديوان الملكي،
أكد الملك عبدالله خالل اللقاء»موقف
األردن الداعم لجميع الجهود المبذولة
للتعامل مع التحديات التي تواجه
منطقة الشرق األوسط وتحقيق األمن
واالستقرار لشعوبها ،خصوصا في
ظ ّل ازدي��اد وتيرة العنف والتعصب
والتطرف واإلرهاب».
وش����دّد «ع��ل��ى م��ت��ان��ة ال��ع�لاق��ات
بين البلدين الشقيقين وال��ح��رص
على تعزيزها وتوسيع آفاقها في
ك��� ّل ال��م��ج��االت ،وم��س��ان��دة األردن
للبنان ودعمه في مواجهة مختلف
التحديات ،وبما يضمن تعزيز وحدته
وأمنه واستقراره وبمشاركة جميع
مكوناته».
ولفت البيان إلى أنه جرى «تأكيد
ض���رورة التوصل إل��ى ح � ّل سياسي
وشامل لألزمة السورية ينهي معاناة
الشعب السوري الشقيق ،مع ضرورة
تكثيفالدعماألمميللدولالمستضيفة
لالجئين السوريين ،خصوصا األردن
ولبنان ،اللتين تستضيفان العدد األكبر
منهم ،وما يشكله ذلك من أعباء متزايدة
على موارد وإمكانات البلدين».
من جانبه ،نقل باسيل إلى الملك
عبدالله تحيات رئيس الحكومة تمام
س�ل�ام ،م��ؤك��دا «ح���رص لبنان على
تعزيز أواص��ر التعاون األخوية مع
األردن ،وإدام���ة التنسيق والتشاور
معه حيال مختلف قضايا االهتمام
المشترك».
من جانبه ،أوضح جودة أنّ اللقاء

عبدالله الثاني مستقبالً باسيل بحضور جودة
مع نظيره اللبناني «تناول التحديات
التي يواجهها األردن ولبنان وفي
مقدمها األزمة السورية التي تؤثر على
كال البلدين ،سواء اجتماعيا أو لناحية
األعباء االقتصادية» .ودعا إلى «حل
سياسي بأسرع وقت لألزمة السورية
وتداعياتها اإلنسانية التي تتجلى
بقضية النازحين ،وال��ت��ي يعانيها
لبنان واألردن ،وهو ما يوجب تحركا
دوليا لمواجهة التطرف ال��ذي يهدد
األمن واالستقرار في المنطقة».
وأشار جودة إلى التوافق مع باسيل
على «ض����رورة اس��ت��م��رار التنسيق
وال��ت��ش��اور السياسي بين البلدين
بوتيرة سريعة» ،مثنيا على التعاون
الثنائي مع لبنان.
وأع��ل��ن أنّ «ال��ل��ج��ن��ة المشتركة
اللبنانية  -األردنية سوف تنشط بين
بيروت وعمان».
ب����دوره ،أك��د باسيل «التضامن
بين البلدين في مواجهة المصاعب
التي تواجهما وأبرزها :أوال ،القضية
الفلسطينية التي هي أم القضايا» ،الفتا ً
إلى أنّ االجتماع مع نظيره األردن��ي
«ت��ط��رق إل��ى الهواجس المشتركة،
ومنها الخوف من التوطين والخوف

(بترا)

من الحلول التي قد تأتي على حساب
لبنان واألردن».
وأضاف »:تطرقنا أيضا إلى األزمة
السورية وتداعياتها ،واستضافة
الشعب السوري الشقيق الذي نأمل
أن يصار إلى تأمين عودته الكريمة
إل��ى دي���اره ،ألن��ه م��وج��ود ف��ي لبنان
بشكل موقت .ولن يكون الح ّل البديل
لمأساة ه��ذا الشعب باندماجه في
المجتمع اللبناني .كما ناقشنا قضية
األمن واإلرهاب في ظل الداعشية التي
تأخذ مساحة أكبر مما يجب .وهذا ما
يستلزم تنسيقا إقليميا وتشاورا بين
دول الجوار على الصعيد االمني ،وال
سيما بين لبنان وسورية لمواجهة
الداعشيين».
وأشار إلى أنّ البحث تناول أيضا ً
«قضية اإلنسان في منظومة شعب
يحتاج إلى حماية حقوقه التي تنتهكها
داعش ،ومكونات المنظومة هذه نابعة
من ج��ذور عميقة حضارية وثقافية،
وم��ن واجبنا الحفاظ على مقومات
هويتنا المشرقية».
كذلك عرض باسيل التعاون األمني
بين لبنان واألردن مع وزير الداخلية
حسين المجالي.

قهوجي تف ّقد قوى الجي�ش في عر�سال
تفقد قائد الجيش العماد جان
ق��ه��وج��ي ال���وح���دات العسكرية
ف��ي ع��رس��ال ،كما ش� ّي��ع الجيش
ف���ي ط��راب��ل��س ال��ع��ري��ف سهيل
ض��ن��اوي ال���ذي اس��ت��ش��ه��د خ�لال
اشتباكات عرسال ،بينما ال يزال
ّ
يلف مصير العسكريين
الغموض
المخطوفين مع بروز عراقيل تع ّقد
المفاوضات مع الجهات الخاطفة،
خصوصا ً إع�لان الوسيط نبيل
الحلبي وقف الوساطة.
وأوض��ح��ت ق��ي��ادة الجيش في
بيان أمس أنّ قائد الجيش العماد
جان قهوجي تفقد قبل ظهر أمس،
«قوى الجيش المنتشرة في منطقة
عرسال ومحيطها ،حيث جال في
مراكزها واطلع على اإلج��راءات
الميدانية التي تنفذها حفاظا ً على
أمن المنطقة واستقرارها ،واجتمع
إل���ى ق���ادة ال���وح���دات وأرك��ان��ه��ا
وزودهم التوجيهات الالزمة».

تشييع ضناوي

وشيعت قيادة الجيش في محلة
ب��اب ال��رم��ل  -ق��ض��اء طرابلس،
ال��ع��ري��ف سهيل ض��ن��اوي ال��ذي
استشهد خالل االشتباكات التي
خاضها الجيش ض ّد المجموعات
اإلره��اب��ي��ة ف��ي منطقة ع��رس��ال،
بحضور حشد من األهالي ورفاق
ال���س�ل�اح .وأج���ري���ت ل��ه م��راس��م
ال��ت��ك��ري��م ال�لازم��ة ،وت��� ّم تقليده
أوسمة الحرب والجرحى والتقدير
العسكري من الدرجة البرونزية،
ثم أقيمت الصالة على جثمانه.

الحلبي والوساطة

وعلى خط المفاوضات الذي
ت��ج��ري��ه��ا ب��ع��ض ال��ج��ه��ات مع
ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة إلع��ادة

قهوجي متحدثا ً إلى العسكريين
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن،
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��س��ل��م مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية
ّ
ملف الموقوف
القاضي صقر صقر
ع��م��اد جمعة وم��وق��وف��ي أح��داث
عرسال تمهيدا ً ل�لادع��اء عليهم،
خ���رج���ت ج��م��ع��ي��ة «الي�����ف» عن
خ��ط ال��وس��اط��ة ب��ي��ن السلطات
اللبنانية والمجموعات اإلرهابيـة
الخاطفـة.
وك��ان رئيس جمعيـة «الي��ف»
ال��م��ح��ام��ي ن��ب��ي��ل ال��ح��ل��ب��ي قد
ص��رح أم��س أنّ الجمعية أوقفت
الوساطة مع المسلحين بسبب
ّ
بحق النازحين
حملة االعتقاالت
وتجريمهم وتكبيل الجرحى في
المستشفيات بحسب قوله ،متهما ً
الحكومة اللبنانية بأنها «عاجزة
عن الوفاء بالتزاماتها وعاجزة
ع��ن إق��ن��اع ال��ج��ي��ش ب��وق��ف ه��ذه
مرجحا ً أن يكون
الممارسات»،
ّ
العسكريون المحتجزون «داخل
االراضي السورية في مكان آمن،

(مديرية التوجيه)
متوقعا ً أن «ي��رف��ع المسلحون
سقف مطالبهم بعد عدم تحقيق
مطلبهم األول».
بدوره ،لفت عضو هيئة العلماء
المسلمين الشيخ عدنان أمامة
إلى «أنّ مسلحي «داعش» طالبوا
بتأمين ممرات إنسانية إليصال
المساعدات إلى المدنيين ومعاملة
الجرحى معاملة حسنة ،إضافة
إلى أن يتم نقلهم إلى مستشفيات
غير التي يتواجدون فيها كي ال
يتعرضوا للتصفية».
وأش��ار أمامة في تصريح إلى
«أنّ المسلحين لديهم مطالب
إلخ����راج س��ج��ن��اء م��ن دون ذك��ر
أس��م��اء ق��ب��ل ت��ج��اوب الحكومة
اللبنانية» .وق��ال« :لو لم تصلنا
إشارات إيجابية من الحكومة لكنا
انسحبنا من المفاوضات».
وكانت هيئة العلماء المسلمين
س��ل��م��ت أم����س ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر 7
مخطوفين من الجيش اللبناني
إلى رئاسة الحكومة.

