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متعاقدو الثانوي والتعليم الأ�سا�سي اعت�صموا
حافظ :لك�شف الجهات التي تقف خلف هذا االعتداء الآثم
�أمام ال�سراي للمطالبة بمباراة مح�صورة
لقاء ت�ضامني وا�سع مع غاالواي في دار الندوة

(أكرم عبد الخالق)

المتعاقدون خالل االعتصام
نفذت اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين
والمتعاقدين في التعليم الرسمي اعتصاما ً أمس،
مقابل السراي الحكومية وعلى مقربة من مجلس
النواب ،بالتزامن مع انعقاد جلسة النتخاب رئيس
للجمهورية ،للمطالبة بمباراة محصورة ب��دال ً من
مبـاراة مفتـوحـة ودفـع أجـورهــم المتأخرة منذ
سنة.
بداية تحدث رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم
الثانوي حمزه منصور وقال« :إنّ وجودنا أمام مجلس
الوزراء هو إليصال صرخة المتعاقدين» ،داعياً« :إلى
الكف عن تجاهل مطالبهم» .وأض��اف« :مضى على
تعاقد األساتذة أكثر من  10سنوات ،واآلن يطرحون
عليهم المباراة المفتوحة التي ستقضي على ما تبقى
منهم في الثانوي الرسمي» ،وطالب« :بوقف مجزرة
المباراة المفتوحة والتعجيل إليجاد حل لصيغة
م��ب��اراة محصورة ع��ادل��ة لكل المتعاقدين خ��ارج
االصطفاف الطائفي» .وأك��د« :أنّ هناك متعاقدين
ضحوا وقدموا الضرائب كما هيئات أخ��رى دعمها
السياسيون» ،مطالباً« :بدعم هؤالء أيضاً».
وأوضح منصور «أنّ قرار التصحيح الذي كانت قد

اتخذته لجنة المتعاقدين ،لم يكن موجها ً ض ّد هيئة
التنسيق إنما هو ّ
حق لنا وعلى النواب وال��وزراء أن
يضعوا يدهم على الجرح ويعطوا اهتمامهم لهذه
القضية».

نصار

ثم ألقت أمينة السر في لجنة المتابعة للمتعاقدين
في التعليم األس��اس��ي الرسمي أميمة نصار كلمة
طالبت فيها «بدفع المستحقات عن الفصل الثالث من
العام الدراسي  2014-2013ووضع آلية قانونية
نهائية لدفع المستحقات في أوانها».
ودع��ت إل��ى «تحرير ال��ق��رار المتعلق برفع أجر
الساعة ووضعه قيد التنفيذ الفعلي بعد أكثر من سنة
على إق��راره ،وإلى وقف التعاقد الجديد الذي يح ّرر
خالفا ً للقوانين وال��ق��رارات المتخذة وإق��رار قانون
ينصفنا ويعطينا حقوقنا وينظم عملنا ،لكي نتفرغ
بشكل نهائي لتأدية رسالتنا في التعليم».
وطالبت فيها بـ«حوار حقيقي مع وزي��ر التربية
في أقرب وقت ممكن بعد محاوالت متكررة وفاشلة
للقائه».

التقى رئي�س مجل�س �إدارة هيئة قطاع البترول

قبالن :للإ�سراع في ا�ستثمار النفط
أش���ار ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
ع��ب��د األم��ي��ر ق��ب�لان إل���ى «أهمية
وضرورة استخراج النفط من مياه
لبنان وأرضه» ،مثنيا ً على «جهود
الرئيس نبيه بري في تنظيم وإقرار
القوانين التي تسهل عملية اإلفادة
من ثروات لبنان».
واستقبل قبالن في مق ّر المجلس
الشيعي أمس ،رئيس مجلس إدارة
هيئة قطاع البترول الدكتور ناصر
حطيط وع��م��ي��د كلية االق��ت��ص��اد
وإدارة األع���م���ال ف��ي الجامعة
اإلسالمية الدكتور حسين بدران
اللذين أطلعاه على «التحضيرات

الجارية لبدء تدريس ماجستير
في إدارة مؤسسات النفط والغاز
في كلية االقتصاد وإدارة األعمال
في الجامعة اإلسالمية» ،وجرى
«التشديد على أهمية تدريس إدارة
مؤسسات النفط والغاز بما يفسح
المجال في توفير فرص العمل لهذا
القطاع الحيوي».
وب��ارك الشيخ قبالن «كل جهد
يساهم في تنمية الطاقات العلمية
وتأهيل أصحاب الكفايات ليكونوا
عاملين بجد إلن��ه��اض المسيرة
الوطنية واإلفادة من خيرات لبنان
بما يخدم مصلحة الوطن ومنفعة
المواطن».

وأش���ار إل��ى «اهمية وض��رورة
استخراج النفط من مياه لبنان
وأرض��ه ال سيما أنّ لبنان يختزن
الثروات الطبيعية في باطنه فيما
ترزح غالبية اللبنانيين تحت خط
الفقر» .وق��ال« :ال يجوز اإلبطاء
والتسويف في بدء استثمار نفط
لبنان لما له من أثر كبير في دخول
لبنان في مصاف الدول النفطية».
وأثنى على «جهود الرئيس نبيه
بري في تنظيم وإقرار القوانين التي
تسهل عملية اإلف���ادة م��ن ث��روات
لبنان والتي تحتاج إل��ى تضافر
جهود كل اللبنانيبن وتعاونهم
لإلفادة من نفط لبنان».

جدّدت كتلة المستقبل مطالبتها
ب��ت��وس��ي��ع ال���ق���رار الـ 1701حتى
الحدود الشرقية والشمالية للبنان،
ودعت إلى إيالء الحكومة ورئيسها
الثقة الكاملة بما ف��ي ذل��ك ب��تّ كل
ما يرونه مناسبا ً ويتعلق بمسألة
تحرير العسكريين المخطوفين.
وأش����ارت الكتلة ف��ي ب��ي��ان بعد
اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد
السنيورة إلى «أنّ المقومات األساس
لنجاح ال��م��واج��ه��ة م��ع المنظمات
اإلره��اب��ي��ة تتمثل ب��داي��ة بالتفاف
الشعب اللبناني وإج��م��اع��ه على
التمسك بالدولة ،وال��دع��م الحازم
وال��ث��اب��ت لمؤسساته العسكرية
واألمنية المتمثلة بالجيش والقوى
األمنية» .وك� ّررت دعوتها الحكومة
إلى «طلب االستعانة بقوات االمم
المتحدة لحماية لبنان ،وذلك على
ام��ت��داد ح���دوده ال��دول��ي��ة الشرقية
والشمالية ،وحسب ما نصت عليه
وأتاحته المادة الرابعة عشرة من
القرار .»1701
واعتبرت الكتلة «أنّ حماية حدود
لبنان الدولية هي مهمة محصورة،
وفق الدستور ،بيد الجيش اللبناني
ب��اع��ت��ب��اره ج��ي��ش ال��وط��ن ودرع���ه
ال��ح��ام��ي ف���ي ال���دف���اع ع���ن لبنان
وسيادته» ،وحذرت« :من أي تفكير

كتلة المستقبل النيابية خالل االجتماع

المستوى الداخلي ،أك��ان ذل��ك عبر
حرق أعالم وشعارات أو عبر حرق
رم��وز دينية أخ��رى ،وكذلك إطالق
رصاص االبتهاج من قبل هذه الجهة
أو تلك» ،مشيرة إل��ى أنّ «م��ن شأن
هذه الممارسات المشبوهة ،توتير
األوضاع وإقحام لبنان في مشكالت
وأخ����ذه إل���ى م��ن��زل��ق��ات ه��و بغنى
عنها» .وناشدت« :جميع األط��راف
التعالي عن هذه الممارسات التي
يمكن أن تنعكس سلبا ً على لبنان
واللبنانيين».
واستنكرت الكتلة «حالة التراجع
المخيفة والمعيبة وال��ت��ي تقارب
الكارثة في مستوى التغذية بالتيار
الكهربائي» .ودعت إلى «العودة فورا ً
إلى تطبيق القوانين الصادرة ،وال
سيما القانون  462الذي يرعى قطاع
الكهرباء».
ولمناسبة مرور الذكرى السادسة
والثالثين لجريمة تغييب اإلم��ام
السيد موسى الصدر ،توجهت الكتلة
«إل���ى عائلة اإلم���ام المغيب وإل��ى
حركة أمل وأبناء الطائفة الشيعية
الكريمة والشعب اللبناني ،بمشاعر
االستنكار الستمرار هذه الجريمة»،
مطالبة بـ«الكشف عن مالبساتها
ومالحقة المجرمين الذين تسببوا
بها».

(داالتي ونهرا)

كان غاالواي ينتظر هذا
االعتداء الوح�شي منذ �أن ربط
عمله ال�سيا�سي والن�ضالي بق�ضية
ّ
وبكل ق�ضية عادلة
فل�سطين
أم سياحاً ،لتكون أول منطقة في بريطانيا والغرب خالية
من الصهيونية».
وق��ال الحافظ« :من هنا جاء االعتداء الصهيوني عليه
ردا ً على هذا التاريخ المش ّرف دفاعا ً عن فلسطين والعرب،
بعد أن فشلت كل محاوالت شيطنته واالفتراء عليه ،بما
فيها فصلـه من حزبـه ،ومـن هنا يأتي لقاؤنا اليوم بادرة

لقاء في بيروت تح�ضير ًا لإطالق قافلة �إعالميّة عربية �إلى غزّة
نظم «اللقاء اإلعالمي اللبناني»
و«جمعية الصداقة الفلسطينية -
اإليرانية» ،لقا ًء إعالميا ً تضامنيا ً
مع غزة ،بعنوان «التحية لإلعالم
ال��م��ق��اوم ودوره ف���ي ال��ص��م��ود
واالن��ت��ص��ار» ف��ي المركز الثقافي
لبلدية الغبيري  -قاعة رساالت،
ف��ي ح��ض��ور السكرتير األول في
السفارة اإليرانية مسعود صابري
زادة ممثالً ال��س��ف��ارة اإلي��ران��ي��ة،
رئيس المجلس الوطني لالعالم
عبدالهادي محفوظ ،ممثل األمين
ال��ع��ام الت��ح��اد المحامين العرب
إب��راه��ي��م ع��واض��ة ،رئ��ي��س اللقاء
اإلع�لام��ي اللبناني غسان ج��واد
وح��ش��د م��ن ال��زم�لاء اإلعالميين
وش��خ��ص��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة وإع�لام��ي��ة
واجتماعية.

محفوظ

«الم�ستقبل» :لإيالء الحكومة ورئي�سها الثقة
ّ
لبت ما يرونه منا�سب ًا لتحرير الع�سكريين
أو توجه ل��دى بعض ال��ق��وى التي
تعمد إل��ى تسريبه لجهة المبادرة
والدعوة إلى استخدام أدوات أمنية
ميليشيوية ف��ي ه���ذه ال��م��ه��م��ة»،
معتبرة أنّ «من شأن هذه الدعوات
ّ
وشق
أن تؤدي إلى تعقيد األوضاع
الصف الداخلي ،وتفويت الفرصة
على تحقيق اإلجماع الوطني حول
ال��م��ؤس��س��ات العسكرية واألمنية
الشرعية».
وأك������دت« :أنّ م��ه��م��ة ت��ح��ري��ر
المختطفين واألس���رى م��ن الجيش
اللبناني والقوى األمنية من أيدي
المنظمات اإلره��اب��ي��ة ،ت��أت��ي على
رأس المهمات التي يجب أن ينصرف
الجهد إليها م��ن أج��ل اتمامها مع
ض��رورة الحفاظ على هيبة الدولة
اللبنانية وسيادة سلطانها» ،معربة
عن اعتقادها بأنه «م��ن الضروري
أن يصار إلى إيالء رئيس الحكومة
والحكومة الثقة الكاملة ،بما في ذلك
ب��تّ كل ما يرونه مناسبا ً ويتعلق
بهذه المسألة الشائكة واإلنسانية
في آن معاً ،من أج��ل إط�لاق سراح
جميع المحتجزين».
وت��وق��ف��ت الكتلة «أم���ام تصاعد
وتنامي بعض المواقف والتصرفات
وال���ظ���واه���ر ال��ت��ي ت��ح��م��ل م�لام��ح
تحريض وتطرف وشحن طائفي على

تضامنا ً مع المناضل والنائب البريطاني جورج غاالواي،
وبمبادرة من أصدقائه في لبنان ،انعقد في «دار الندوة»
«لقاء تحية» ،وافتتح اللقاء الوزير السابق بشارة مرهج
«باسم دار الندوة».
وتال األمين العام لـ«المنتدى القومي العربي» الدكتور
زياد حافظ وثيقة التضامن مع جورج غاالواي جاء فيها:
«ك��ان ج��ورج غ��االواي ينتظر ه��ذا االع��ت��داء الوحشي منذ
زمن طويل ،بل ما زال ينتظر مثله وأكثر ،منذ أن ربط عمله
السياسي والنضالي كمناضل أممي ،وكبرلماني بريطاني
بقضية فلسطين وكل قضية عادلة على امتداد العالم كله».
وأضاف« :غاالواي وقف مع العراق ض ّد الحصار والعدوان
واالحتالل ،ومع لبنان في مقاومته الباسلة ،ومع سورية
في مواجهة كل تدخل استعماري ،ومع مصر وكل العرب
ّ
فاستحق غضب
في مواجهة التبعية والفساد واالستبداد،
كثيرين ومطاردتهم وشيطنتهم لصورته ،لكنه انتصر عليهم
جميعاً» .وتابع« :انتصر في القضاء بوجه افتراءاتهم،
وانتصر في االنتخابات مسجالً فارقا ً قياسيا ً في األصوات
عن منافسيه ،وانتصر في الكونغرس األميركي حين ح ّول
جلسة االستماع إليه كمتهم في قضية الحرب على العراق
إلى جلسة محاكمة لإلدارة األميركية والحكومة البريطانية
وشركائهما ،وانتصر في مجلس العموم البريطاني في

مثل هذه األيام من العام المنصرم ،حين نجح مع زمالء له
باتخاذ قرار يرفض مشاركة بالده في الهجوم على سورية،
وانتصر لغ ّزة في ساحات لندن وشوارعها ،حتى أنه أعلن
من مدينة ليدز أنّ دائرته االنتخابية «برادفور» هي منطقة
مح ّررة خالية من كل شيء «إسرائيلي» ،سلعا ً أم أكاديميين،

وف��اء لمـن بقي وفيـا ً لقضايـا العـرب ،وال سيّمـا قضيـة
فلسطيـن».
وأضافت الوثيقة« :حين اعتبرنا جورج غاالواي جريحا ً
نوعيا ً من جرحى العدوان الصهيوني اإلرهابي على غ ّزة،
كنا نؤ ّكد أنّ معركة الحرية واألح��رار في العالم واح��دة،
فالعاصمة البريطانية التي خرج منها وعد بلفور المشؤوم
هي ذاتها التي تخرج فيها مسيرات ضخمة للتضامن مع
فلسطين».
واعتبرت الوثيقة «أنّ التضامن اليوم مع جورج غاالواي،
وكل أحرار العالم ،هو مناسبة للتأكيد على عالمية قضيتنا
الفلسطينية ،وفرصة إلنجاح الملتقى الدولي لمناهضة
التمييز العنصري «األب��ارت��اي��د» الصهيوني ،في أواخ��ر
تشرين الثاني المقبل ،الذي اخترنا غاالواي رئيسا ً للجنته
التحضيرية».
ووجه الحافظ التحية لغاالواي ،ومن خالله لكل أحرار
العالم ،ولالنتصار الفلسطيني في غزة ،داعيا ً السلطات
البريطانية إلى الكشف عن الجهات التي تقف خلف هذا
االعتداء اآلثم ومحاكمتها.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء ح��ش��د م��ن ال��ش��خ��ص��ي��ات السياسية
والعسكرية واإلعالمية وفاعليات حزبية وقوى وشخصيات
قومية وعربية وممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية.

ورأى م���ح���ف���وظ ف����ي ك��ل��م��ة
ألقاها «أنّ فلسطين كانت دائما ً
البوصلة إل��ى صحة الموقف من
عدمه» ،الفتا ً إلى أنّ «ح��رب غزة
األخيرة أع��ادت االعتبار إلى هذه
البوصلة ،فقد تبيَّن أنّ المقاومة
ه��ي الخيار الن��ت��زاع أي مكاسب
من ال��ع��دو» .وس��أل« :م��اذا يعني
انتصار غزة؟ إنه سقوط الرهانات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ع��ل��ى ال��خ�لاف��ات
الفلسطينية  -الفلسطينية وفتح
ال��م��ع��اب��ر وه���و ض����رورة ك� َّرس��ه��ا
االنتصار وتحتاجها إع��ادة بناء
غزة خارج الشروط الدولية التي
كانت تربط بين عمليات البناء
ووقف المقاومة» .ورأى أنّ وحدة
الفصائل الفلسطينية في القتال
ال ينبغي أن تتوقف على لحظات

وشركاء في القضية الفلسطينية
وم��ع��رك��ة ال��ت��ح��ري��ر وال��م��ق��اوم��ة
والعودة».

زادة

وأك��د زادة كلمة «أنّ االنتصار
األخير في غزة كان نتيجة التالحم
بين فصائل المقاومة وتضامن
الجماهير مع المجاهدين ،والنشاط
اإلع�ل�ام���ي ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي م��ارس��ه
حماة التحرير والمقاومة ،ولجوء
اإلخ��وة في المقاومة الفلسطينية
إلى االستفادة من النموذج القتالي
لإلخوة في المقاومة اإلسالمية في
لبنان والعمل من أج��ل الوصول
إلى االكتفاء الذاتي في التصنيع
ال��ع��س��ك��ري وت��ح��ق��ي��ق ت��ق��دم في
إطالق الصواريخ في اتجاه العدو
وف��ي إخفاء الطاقات واإلمكانات
البشرية».

من اللقاء اإلعالمي
المواجهة مع ال��ع��دو ،بل ينبغي
ترجمتها إل���ى ب��رام��ج سياسية
وع��س��ك��ري��ة وإل���ى ع��م��ل تنظيمي
وشراكة حقيقية ،وتفعيل منظمة
التحرير الفلسطينية».
ودع�����ا م���ح���ف���وظ إل�����ى «ع��ق��د
لقاءات مستمرة بين المقاومتين
الفلسطينية واللبنانية لمعالجة
كل طارئ ،كما أنّ تطورات األوضاع
ف��ي المنطقة وب����روز تنظيمات
إسالمية متطرفة يفترض التنسيق
بين حزب الله وحماس على أكثر
من صعيد ومستوى».

جواد

وشدّد جواد ،بدوره ،على «فكرة

فا�ضل :الكتابات الطائفية لن ت�ؤثر
على العي�ش الم�شترك في طرابل�س
رأى النائب روبير فاضل أنّ «الممارسات االستفزازية والصبيانية التي
تترجم على جدران بعض الكنائس ،ال تستأهل الردّ» ،مشدّدا ً على «ضرورة
ضبط ردات الفعل التي تظهر على بعض مواقع التواصل االجتماعي،
والتي تخدم عن قصد أو عن غير قصد ما يريده «خفافيش الليل» الذين
يسعون إلى زرع بذور الفتنة في المدينة».
وقال فاضل في تصريح أمس« :إنّ ما تشهده طرابلس منذ فترة على
صعيد بث الشائعات المغرضة ،والكتابات الطائفية على جدران بعض
الكنائس ،ال يعدو كونه أعماال ً صبيانية ال تستأهل الردّ ،ونترك للقضاء
واألجهزة األمنية مالحقة الفاعلين ومن يقف وراءهم» ،مؤكدا أنّ «العالقة
بين المسيحيين والمسلمين في طرابلس أرقى وأنبل وأقوى وأمتن من
هذه الممارسات ،كما أثبتت ك ّل التجارب السابقة ،كما أنّ هذه الممارسات
لن تؤثر على صيغة التعايش التاريخية التي تتميّز وتنعم بها طرابلس
منذ زمن بعيد».
وأضاف« :إنّ الخطر الداهم على المنطقة عبر التنظيمات المتطرفة،
يهدّد المسلمين والمسيحيين على ح ّد سواء ،وما يحصل على الصعيد
اإلقليمي من قتل وتهجير واعتداءات على الناس بدون تمييز أكبر دليل
على ذلك».

حمدان :هل كان �إعالن غورو
بداية الوطن؟
استقبل رئيس «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان الشيخ زهير الجعيد
وفدا ً من «حركة الناصريين المستقلين  -المرابطون» برئاسة أمين الهيئة
القيادية العميد مصطفى حمدان ،وجرى البحث في آخر المستجدات
والتطورات محليا ً وإقليميا ً ودولياً.
وأكد حمدان خالل اللقاء «وحدة الصف والكلمة على الصعيد الوطني
والعروبي واإلسالمي».
وتحدث عن «مشروع التفكيك والتجزئة في لبنان» معتبرا ً أنه «ال
يجوز بتاتا ً لدولة الرئيس تمام سالم أن يحتفل بإعالن فرنسي كان هدفه
تقسيم لبنان واللبنانيين».
وأكد الجعيد «وحدة اللبنانيين والتماسك لمواجهة الحالة التكفيرية
التي يشهدها لبنان» ،واستنكر« :عملية قتل وذب��ح الجندي الرقيب
الشهيد على السيد» ،داعيا ً إلى «أوسع حملة دعم وتضامن مع الجيش
ومع المؤسسة العسكرية».
واعتبر« :أنّ جبهة العمل اإلسالمي وحركة الناصريين المستقلين -
المرابطون ،عائلة واحدة وفريق واحد ضمن خط واحد وجبهة واحدة
على طريق ونهج المقاومة حتى تحرير فلسطين» ،مشدّدا ً على «رفض
الفتنة الداخليـة ومواجهتهـا وتحصيـن الساحة الداخلية ووح��دة
الموقف».
وفي سياق متصل ،انتقد حمدان في تصريح ،االحتفال بإعالن لبنان
الكبير في السراي الحكومية ،معتبراً« :أنّ المحتفلين حنوا إلى التبعية
لوزارة الخارجية الفرنسية وإلى زمن االنتداب الفرنسي المسيء إلى كل
الفكر الوطني الحقيقي في لبنان الكيان».
وسأل حمدان« :هل ألغيتم يوم االستقالل؟ وهل بداية الوطن اللبناني
كانـت يوم إعالن الجنرال غورو الفرنسي للبنان الكبير؟» ،معتبراً« :أنّ
من شارك في هذا االحتفال ارتكب خطا ً كبيرا ً في حق سيادة وكرامة
لبنان».

ال��وح��دة ال��ت��ي تجلت ف��ي أجمل
صورها في المقاومة وأدائها في
فلسطين في غزة من جميع الفصائل
الفلسطينية ،وفي مرحلة التفاوض
التي جرت في القاهرة» ،معتبراً:
«أنّ هذه الوحدة للوفد الفلسطيني
أم���ام م��ق��اوم��ة عسكرية محترفة
ومقاومة سياسية محترفة مبنية
على فكرة ال��وح��دة ،والمصالحة
بين الفلسطينيين ،سترفع من
شأن هذه القضية الفلسطينية في
توحيدنا جميعا ً ألنها البوصلة
األساسية».

بشتاوي

وشكر حمزة بشتاوي الجمهورية

اإلسالمية اإليرانية «شعبا ً وقادة
الذين منذ انتصار ثورتهم عام 79
كانوا على درب فلسطين والقدس
وال��ع��دال��ة وال��ح��ري��ة ف��ي مواجهة
الظلم والصهيونية».

مرة

وشكر ممثل «قناة األقصى» في
بيروت رأف��ت مرة باسم فلسطين
والمقاومين والشهداء والجرحى
واألس��رى والمعتقلين في سجون
االح��ت�لال «ك��ل اإلعالميين الذين
وقفوا إل��ى جانب الحق والحرية
وال��ع��دال��ة وال��ص��م��ود والتضحية
والوفاء» ،معتبراً« :أنّ اإلعالميين
هم جزء أساسي في هذه المعركة

البيان الختامي

ثم تال األمين العام للقاء الزميل
فراس زعيتر البيان الختامي الذي
أعلن فيه عن «التحضير إلطالق
القافلة اإلع�لام��ي��ة ب��أس��رع وقت
ممكن بعد تذليل بعض العقبات
التي تواجهنا ،وستضم مجموعة
مراسلين ومصورين م��ن قنوات
لبنانية وفلسطينية وعربية عدة،
هدفها ال��وص��ول إل��ى ق��ط��اع غزة
وإعداد مجموعة تقارير عن الواقع
اإلنساني األليم والمأسوي الذي
ح ّل بالقطاع».
كما أعلن عقد مؤتمر صحافي
إلع�لان ت��اري��خ االن��ط�لاق وأسماء
أع��ض��اء القافلة وك��ل التفاصيل
األخرى.

النابل�سي� :سورية مفتاح ال�سالم والمقاومة

النابلسي مجتمعا ً إلى الوفد السوري
أكد العالمة الشيخ عفيف النابلسي «أنّ سورية بمقاتلتها
اإلرهابيين إنما تقاتل دفاعا ً عن العالم واإلنسانية ووحدة
المنطقة وفي سبيل مستقبل أفضل لألجيال المقبلة».
وخالل استقباله وفدا ً سوريا ً شعبياً ،اعتبر النابلسي
«أنّ هذه التجربة يجب أن تعتبر منها دول العالم كلّها
لئال تتمادى في دعم هذه الجماعات المتطرفة وال تلجأ إلى
تصفية الحسابات من خالل هذه الفئات المتوحشة ،وإنّ
الحوار وحل الخالفات بالطرق السليمة من خالل االحترام
المتبادل لسيادة الدول هو الطريق األسلم إلى عالم يسوده
األمن واالستقرار والتوازن» .
وأضاف« :إنّ سورية ال تقاتل جهة بعينها ،وإنما دوال ً

شتى استخدمت اإلرهاب من دون أن تدرك أخطاره على
البشرية جمعاء ،واليوم بعدما علم الجميع ما يمكن أن
تؤول إليه األحداث بدأت تتشكل تحالفات للقضاء عليه» .
وسأل النابلسي« :هل اعتبرت الدول التي دعمت هذه
الجماعات المتطرفة أنّ تشجيع اإلرهابيين لممارسة
فظاعتهم سيتحول إلى دوامة عنف لم يسلم أحد منها حتى
الدول التي مولتها؟» .
وشدّد على «أنّ سورية هي أقوى مما كانت عليه سواء
كان ذلك على المستوى السياسي أو األمني ،وستثبت
األيام المقبلة أنّ سورية هي مفتاح السالم كما هي مفتاح
المقاومة ض ّد الطغاة والمستعمرين».

«الجهاد الإ�سالمي» ا�ستقبل مهنئين بانت�صار غ ّزة:
لتنا�سي الخالفات الداخلية ومحاربة العدو ال�صهيوني
استقبل ممثل حركة «الجهاد اإلسالمي» في لبنان أبو
عماد الرفاعي ،في حضور مسؤول العالقات السياسية
شكيب العينا ومسؤول العالقات السياسية في بيروت
أبو وسام منور ،وف��دا ً من حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون برئاسة مصطفى حمدان ،ووف��دا ًَ مشتركا ًمن جمعية «قولنا والعمل» برئاسة الشيخ أحمد القطان
وحركة «اإلص�لاح والوحدة» برئاسة الشيخ ماهر عبد
الرازق ،للتهنئة بانتصار غزة.
وش �دّد الرفاعي أم��ام الوفدين على أنّ «المطلوب من
األمتين العربية واإلسالمية الحفاظ على هذا االنتصار ،من
خالل تعزيز دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
التي ألحقت الهزيمة بالعدو الصهيوني وأدخلت الكيان في
أزمة وجودية ،وأعادت االعتبار إلى القضية الفلسطينية

باعتبارها القضية المركزية للعرب والمسلمين ولكل
األح��رار في العالم» ،داعيا ً إل��ى «تناسي كل الخالفات
الداخلية والتوجه إلى محاربة العدو الصهيوني».
وقال حمدان من جهته« :ما فعله أهلنا الفلسطينيون
في غزة يقربنا أكثر من قباب القدس ،ويؤكد أنّ الوحدة
الفلسطينية يجب أن تصان لحماية اإلنجازات التاريخية
التي حققها المقاومون».
أم��ا ع��ب��دال��رازق فقال« :إنّ ما بعد ص��واري��خ الجهاد
والمقاومين ليس كما قبلها ،فنحن دخلنا مرحلة جديدة
تسطر لألمة العربية واإلسالمية االنتصارات».
واعتبر القطان بدوره« :أنّ النصر الذي تحقق في غزة
ينبغي البناء والمراكمة عليه في مسيرة المقاومة حتى
التحرير الكامل».

