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الأمين العام لم�ؤتمر الأحزاب العربية ي�ؤكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن كالم �أوباما تراجعي

عميد التربية في «القومي» التقى وفداً من المنظمات ال�شبابية والطالبية

�صالح :العمليات الع�سكرية الأميركية ال تح�صل �إال بموافقة دم�شق عبا�س� :سنواكب التحرك الراف�ض لرفع الأق�ساط
وحري�صون على بقاء الجامعة اللبنانية حا�ضنة للطلبة
حاوره محمد حم ّية

اعتبر األمين العام لمؤتمر األحزاب العربية عضو المجلس األعلى في
الحزب السوري القومي االجتماعي قاسم صالح أنّ «التمديد للمجلس
النيابي حاصل وأول مؤشراته الجلسة التشريعية التي ستعقد قريباً».
وأشار إلى أنّ السعودية ال تريد حصول التنسيق بين لبنان وسورية
في موضوع محاربة المجموعات اإلرهابية وح ّل قضية العسكريين
المخطوفين ،الفتا ً إلى أنّ المجموعات الخاطفة «تستفيد من اإلرباك الحاصل
في الحكومة اللبنانية ،وقد لجأت إلى عمليات الذبح للضغط على الحكومة».
وإذ لفت صالح إلى أنّ الجيش السوري «يحقق تقدما ً ميدانيا ً اآلن في
ريف حماة وريف دمشق» ،أوضح «أنّ الظروف لم تنضج بعد للح ّل
السياسي لألزمة السورية» ،معتبرا ً أنّ «كالم أوباما عن ضرورة مكافحة
اإلرهاب والح ّل السياسي في سورية هو تراجع أميركي ونجاح لمنطق
القيادة السورية ورؤيتها».
واعتبر صالح أنّ «من إيجابيات الحرب على سورية أنّ القطبية الواحدة
على المستوى الدولي التي تقودها أميركا انهارت ،وروسيا تمكنت من أن
تعود لتفرض نفسها العبا ً أساسيا ً على الساحة الدولية وأن تعيد الثنائية
القطبية».
ولفت صالح إلى أنّ ما ُيقال عن قدرة للمجموعات اإلرهابية على دخول
بيروت «مج ّرد أوهام» ،الفتا ً إلى «أنّ الشهر المقبل سيشهد تحوالً إيجابيا ً
في المعركة الحاصلة في عرسال».

ثبات الموقف السوري

وف��ي ح��وار مشترك مع «البناء»
و«ت����وب ن��ي��وز» وع��م��ا ُي��ح��ك��ى عن
تراجع من قبل الدولة السورية عبر
التنسيق مع أميركا في شأن الضربات
األميركية لـ«داعش» ،قال صالح« :لقد
أعلن جميع المسؤولين السوريين
منذ البداية أنهم سيقفون ض� ّد أية
عملية عسكرية إذا لم يتم التنسيق
مع الحكومة السورية ،بمعنى أن
ت��ك��ون ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة على علم
بالضربات التي ستش ّنها أميركا على
القواعد الداعشية وجبهة النصرة
على األراضي السورية ،والذي حصل
هو أنّ مندوب أميركا الدائم في مجلس
األم��ن أبلغ مندوب س��وري��ة ،كما أنّ
وزي��ر الخارجية العراقي أبلغ وزير
الخارجية السوري رسالة من أميركا
ح��ول ه��ذه ال��ض��رب��ات ،م��ا يعني أنّ
الشرط الذي وضعته سورية للموافقة
على العمليات العسكرية حصل
ول��م يت ّم األم��ر بمعزل عن الحكومة
السورية ،لذا ال يمكن أن نقول إنّ هناك
تناقضا ً أو تغييرا ً في الموقف السوري
بل إنّ الذي تغيّر هو الموقف األميركي،
وموقف الرئيس ب��اراك أوباما الذي
أعلن في البداية أنه سيضرب أهدافا ً
لداعش داخل سورية من دون التنسيق
مع الدولة السورية ثم تراجع».
ولفت صالح إلى «أنّ سورية لها
مصلحة في ض��رب مواقع داع��ش»،
م��ؤك��دا ً أنّ «ال��ره��ان األم��ي��رك��ي على
معارضة معتدلة هو ره��ان خاطئ،
فال وجود لهذه المعارضة وهي تشبه
المجموعات الموجودة في الفنادق
بعد أن جرى ح ّل المجلس العسكري
التابع ل��ه��ا» .وأوض���ح «أنّ أميركا
تكابر ،وق��د انخرطت في المواجهة
ض ّد سورية ودعمت هذه المجموعات
اإلرهابية ،لكنّ ما جرى أثبت أنها غير
جديرة بمواجهة النظام السوري،
فسقطت معاقل ما تس ّمى بالمعارضة
المعتدلة بيد الجيش ال��س��وري من
جهة وبيد الجماعات اإلرهابية من
جهة ثانية ،ولم َ
يبق في الميدان إال
اإلرهابيون والجيش السوري».

الموقف اإليراني

وحول موقف إيران بأنّ الضربات
العسكرية األميركية على أه��داف
«داع����ش» ف��ي األراض����ي ال��س��وري��ة
«انتهاك للسيادة السورية» ،أوضح
صالح «أنّ هناك خالفات جدية قائمة
بين إيران من جهة والواليات المتحدة
وال��غ��رب م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،والملف
النووي لم يصل إلى خواتيم الح ّل لذا
ال يزال هناك نوع من الصراع بينهما،
وال يمكن طهران أن تقدم تسهيالت
ألميركا ،وما حصل كان موقفا ً مبدئياً،
ألنّ إيران ض ّد التعامل مع األميركيين
خ��ص��وص �ا ً ف��ي ال��ع��م��ل ال��م��ي��دان��ي،
وبالنسبة الى روسيا فقد سعت أميركا
إلى خلق جو من التوتر في الحديقة
الخلفية لها أي في أوكرانيا ،وهناك
إج���راءات تقوم بها ض� ّد روسيا عبر
تقديم دعم كامل للحكومة األوكرانية

ال��ت��ي تشكل خ��اص��رة روس��ي��ا في
المرحلة الحالية ،إضافة إلى إدخال
أوكرانيا في حلف الناتو والعقوبات
األوروبية المفروضة على روسيا».
وق���ال« :إنّ روس��ي��ا ت��درك أنّ هناك
مؤامرة عليها ،لذلك ال اعتقد أنّ الموقف
الروسي سيتغيّر قبل أن يُصار إلى ح ّل
لهذه األمور».
وتابع صالح« :إذن ال يوجد أي
تناقض بين الموقف اإليراني والروسي
من جهة وبين لموقف السوري من جهة
ثانية ،ألنّ موقف روسيا وإيران واضح
في دعم سورية بالسالح والعتاد وفي
المجال االقتصادي والمالي ،وهناك
حلف مقدّس بين هذه الدول» ،مؤكدا ً
«أنّ موقف الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روحاني موجه إلى الواليات المتحدة
األميركية وليس إلى سورية ،فهناك
تفهّم م��ن قبل القيادتين الروسية
واإليرانية للموقف السوري ،وسورية
تحاول أن تستفيد مما يجري إلنهاء
األزمة السورية بأق ّل كلفة ممكنة».

القرار  2170وآلياته

وتطرق صالح إل��ى القرار 2170
المتعلق بمكافحة اإلره��اب ،موضحا ً
«أنّ روسيا وافقت على هذا القرار في
المبدأ وه��ي تفتش عن اآلل��ي��ات ،ألنّ
القرار يجب أن يترافق مع آليات وهي
تدعو إلى العودة إلى مجلس األمن
في أي��ة عملية عسكرية وه��و يتخذ
ه��ذا ال��ق��رار ليشكل غطاء للعمليات
العسكرية التي تحصل في العراق
وسورية ،وما حصل أخيرا ً في اجتماع
مجلس األمن على مستوى الرؤساء
ق � ّرب المواقف المتناقضة وأصبح
هناك إجماع على الحاجة إلى تجفيف
مصادر تمويل اإلرهاب وضربه».

ظروف الح ّل السياسي
لم تنضج بعد

واعتبر صالح أنّ «م��ا حصل في
ال��م��وص��ل ف��ي ال��ع��راق م��ن اجتياح
للمجموعات اإلرهابية أدى إلى نوع
من النشوة على مستوى المجموعات
اإلره��اب��ي��ة وإل���ى خلق م��ع��ارك كان
النظام السوري يعتقد أنه انتهى منها،
وم��ا يحصل ال��ي��وم م��ن ض��رب لهذه
المجموعات اإلرهابية سيسهّل على
النظام إعادة األمور إلى ما كانت عليه
سابقاً ،كما أنّ الجيش السوري يحقق
تقدما ً ميدانيا ً في ريف حماة وريف
دمشق ومن يملك على األرض يملك
في السياسة» ،الفتا ً إلى أنّ «الظروف
لم تنضج بعد للح ّل السياسي ،وما
أدى إلى انهيار جنيف  2هو أنّ سورية
طالبت بوضع مكافحة اإلرهاب بندا ً
رئيسيا ً على ج��دول األعمال فرفض
اآلخرون ذلك ،واليوم أصبح كل العالم
ينادي بتحالف لمواجهة اإلره��اب،
وقد سمعنا كالم أوباما عن ضرورة
مكافحة اإلره���اب والحل السياسي
في سورية ما يعتبر ترجعا ً أميركيا ً
ونجاحا ً لمنطق القيادة السورية
ورؤيتها».
وردا ً على سؤال عما إذا كان عنوان

�سن�شهد ال�شهر المقبل تحو ً
ال
�إيجابي ًا في المعركة في
عر�سال ودخول المجموعات
الإرهابية�إلى بيروت �أوهام
مكافحة اإلرهاب سيشكل نقطة التقاء
مشتركة بين أميركا وسورية النطالق
عجلة الح ّل السياسي ،أجاب« :ربما
يحصل ذل��ك ،وه��ذا ما قاله الرئيس
أوباما ألنّ مشروعه فشل في سورية
وفشلت ك ّل محاوالت إسقاط النظام
الذي تمكن من الصمود ،وهذه فرصة
ألوباما لكي يعيد حساباته من جهة،
ويقتنع بما ك��ان��ت تقوله سورية
ب��أنّ الحالة اإلرهابية هي القضية
األساسية التي نسعى جميعا ً إلى
مواجهتها اليوم».

التحالف الدولي
مصلحة أميركية

وع��م��ا إذا ك��ان التنسيق األخير
بين أميركا وس��وري��ة سيدفع إلى
توسيع التحالف الدولي ليشمل دوال ً
مستبعدة من الحلف ،ق��ال صالح:
«أعتقد أنّ األمور تسير بحسب جدية
أميركا وشفافيتها في هذا الموضوع،
فهناك شروط موضوعة إذا تجاوبت
معها أميركا تنض ّم إل��ى التحالف
الدولي لمكافحة اإلرهاب دول كروسيا
وإي����ران ،ول��ك��نّ ال��والي��ات المتحدة
ليست موضع ثقة وهي لم تحدّد مهلة
للحرب وال أهدافاً ،وعندما تقول منع
تمدّد داعش فإنّ ذلك ال يعني القضاء
عليه ،وعلى أميركا أن تعيد حساباتها
وأن ال تغلف تحقيق مصالحها بهذه
العناوين ألنّ هدفها األس��اس��ي هو
تحقيق مصالحها».

الحلف المضاد

وع���ن إم��ك��ان��ي��ة أن نشهد حلفا ً
مقابالً تقوده روسيا ،اعتبر صالح
أنّ «ال��ت��ن��اف��س ف��ي ه��ذا الموضوع
إيجابي ومن إيجابيات الحرب على
سورية أنّ القطبية الواحدة بزعامة
أميركا انهارت ،وما يحصل اليوم هو
أنّ روسيا تمكنت من أن تعود العبا ً
أساسيا ً على الساحة الدولية وأن
تعيد الثنائية القطبية ،ويجب أن
تشكل ه��ذه ال��دول التي هي صادقة
في أقوالها وأفعالها حلفا ً لمكافحة
اإلرهاب ألنّ مواقف روسيا موثوق بها
وقد شكلت حماية لسورية والمقاومة
وللم ّد القومي في المنطقة ومنعت
أميركا من تحقيق أهدافها إن كان في
العراق أم سورية» .وأض��اف« :نحن
ال نثق بأميركا وه��ي ليست حليفا ً
لنا بل ع��دو ،طالما هي تدعم الكيان
الصهيوني وترعاه» .ولفت إلى أنّ «ما
يحكى عن قدرة المجموعات اإلرهابية
على دخول بيروت هو مج ّرد أوهام ،بل
بالعكس هناك تقدم للجيش اللبناني
ولحزب الله ،وسنشهد الشهر المقبل
تحوال ً إيجابيا ً في المعركة الحاصلة
في عرسال».
ولفت إل��ى «أنّ لبنان س� ّب��اق في
مكافحة اإلره���اب كما أنّ ح��زب الله
وأحزابا ً لبنانية أخ��رى تحارب منذ
سنتين المجموعات اإلره��اب��ي��ة في
سورية لسببين ،األول هو المبدأ في
مكافحة اإلره���اب ،والثاني الحفاظ
على منظومة المقاومة في المنطقة».

نملك أوراق قوة
في مواجهة اإلرهاب

تنظم مديرية عينطورة
في الحزب السوري القومي االجتماعي
ندوة بعنوان:

الإرهاب خطر م�صيري
ّيحاضر فيها اإلعالمي

الأ�ستاذ ح�سن حمادة
الزمان :يوم السبت الواقع فيه 2014/9/27
الساعة السادسة مساء.
المكان :مبنى قاعة المديرية ـ عينطورة

وعن أوراق القوة التي تحدث عنها
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ق��ال ص��ال��ح« :إنّ مسألة
العسكريين المخطوفين هي مسألة
أساسية ومهمة ،لكنّ األه��م من ذلك
هو المعركة مع اإلره��اب ،وأن نصل
إل��ى الحسم م��ع ه��ذه المجموعات
اإلرهابية» ،مضيفاً« :ال شك في أنّ
ه��ن��اك خطأ أو ت��واط��ؤا ً عند بعض
القوى السياسية في استعمال هذه
المجموعات اإلره��اب��ي��ة ف��ي اللعبة
السياسية الداخلية ،وتيار المستقبل
لم تعد له قاعدة شعبية بل ذهبت
قاعدته إل��ى ال��ت��ط��رف ،والمستقبل
يعلن على لسان الوزيرين أشرف
ريفي ونهاد المشنوق أنّ أزمة عرسال
ال ت��ح� ّل إال سياسياً ،ولكننا نملك
أوراق قوة ويمكن أن نواجه بها هذه
المجموعات».

وقال صالح« :لو اتخذنا إجراءات
في السابق لما وصلنا إلى ما وصلنا
إليه كفصل مدينة عرسال عن جرودها
وتعزيز وج��ود الجيش في المنطقة
أو س��ح��ب ال���وح���دات م��ن المنطقة
قبل الهجوم عليها» ،مشيرا ً إلى أنّ
المجموعات الخاطفة «تستفيد اآلن من
اإلرباك الحاصل في الحكومة اللبنانية
وقد لجأت إلى عمليات الذبح للضغط
على الحكومة التي كانت في لحظة
معينة ستخضع لشروط اإلرهابيين
لوال وقوف بعض القوى في الحكومة
س ّدا ً منيعا ً لمواجهة هذه الشروط».

السعودية تمنع التنسيق
بين لبنان وسورية

وردا ًعلى سؤال عن السبب الحقيقي
ل��ع��دم تنسيق لبنان م��ع الحكومة
السورية ،أجاب صالح« :لح ّل مشكلة
ع��رس��ال يجب الفصل بين عرسال
وج��روده��ا وتعزيز ق���درات الجيش
والتنسيق م��ع الحكومة السورية
في ملف الجنود المخطوفين ،وملف
النازحين السوريين ،وهناك قوى
سياسية ال تسعى إلى تأمين مصلحة
لبنان ،ولها التزامات مع الخارج ال
سيما ارتباط المستقبل بالسعودية
ال��ت��ي تمنع التنسيق ب��ي��ن لبنان
والحكومة السورية» ،مطالبا ًالحكومة
بإيجاد «صيغ تنسيق وتعاون تنفيذا ً
للمعاهدات الموقعة بين البلدين،
لكن يبدو أنّ رئيس الحكومة وبعض
الوزراء ال يوافقون على هذا األمر».

المؤسسة العسكرية
محصنة
ّ

وع���ن وج����ود خ��ط��ر ع��ل��ى وح��دة
المؤسسة العسكرية التي تتع ّرض
لهجمة شرسة من البعض ،قال صالح:
«المؤسسة العسكرية منذ إع��ادة
تكوينها في عهد الرئيس العماد إميل
لحود دخلت في عصر جديد ،حيث
ّ
شكلت على قاعدتين :عقيدة قتالية،
ووحدة على مستوى المؤسسة ،وقد
أخرجت من دائ��رة االنتماء المذهبي
والطائفي إلى االنتماء الوطني».
وأكد صالح «أنّ كل هذا التحريض
لم ولن يصل إلى نتيجة ،فالمؤسسة
العسكرية محصنة وم��وح��دة وال
يمكن ألحد شرذمتها ،وما ينقصها هو
اإلمكانات ،وعلى الحكومة أن توافق
على الهبات والمساعدة التي تعرض
من ك ّل األطراف ،ال سيما من إيران التي
قدمت العديد من العروض».

عرض عميد التربية والشباب
ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي عبدالباسط عباس
موضوع رفع األقساط في الجامعة
اللبنانية مع وف��د من المنظمات
الشبابية والطالبية اللبنانية،
مبديا ً تفهّمه م��وق��ف المنظمات
ال��داع��ي إل���ى ض���رورة ع���دم رف��ع
األق��س��اط «حتى تبقى الجامعة
الوطنية اللبنانية م�لاذا ً للطالب
ال��ذي��ن ال ق���درة ل��ه��م ع��ل��ى إت��م��ام
تحصيلهم الجامعي في جامعات
خاصة ،أو تح ّمل أعباء ال طاقة لهم
على تح ّملها».
وأك����د ع��ب��اس «أنّ الجامعة
اللبنانية ص��رح وط��ن��ي ،ونحن
نحرص على ه��ذا ال��ص��رح وعلى
تط ّوره ،لكي يبقى حاضنا للطالب،
ال سيما الفقراء منهم والذين هم
بأمس الحاجة إلى تحصيل العلم
ّ
م��ن دون أن يتكبّدوا أيّ��ة أعباء
إضافية».
وشدّد عباس أمام وفد المنظمات
الشبابية والطالبية على «ضرورة
حماية الجامعة وتعزيز دورها»،
الفتا ً إلى أنّ الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي «س��ي��واك��ب التحرك
الرافض لزيادة األقساط بسلسلة
اتصاالت مع المسؤولين ،ال سيما
مع وزير التربية الوطنية».
وأص��درت أمانة س ّر المنظمات
الشبابية وال��ط�لاب��ي��ة ،ب��دوره��ا،
بيانا ً بعد االجتماع استنكرت فيه
«بشدة القرار الصادر عن مجلس
ال��وزراء بناء على توصية رئيس
ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،القاضي
بفرض زيادة على رسوم التسجيل
في الجامعة بنسبة  100في المئة
لتصبح قيمة ال��رس��م  600ألف
ليرة في الكليات التطبيقية ،و500
أل��ف ليرة في الكليات النظرية،
تضاف إلى  200ألف ليرة يسدّدها
الطالب غير المضمون للحصول
ع��ل��ى ض��م��ان ص��ح��ي إل���زام���ي».
واعتبرت «أنّ ه��ذا القرار الجائر
والذي جرى تهريبه من قبل رئيس
الجامعة قبل عرضه على مجلس
ّ
بحق الطالب
الجامعة هو تعسفي
وال��ج��ام��ع��ة ،وه��و يشكل مسعى
لضرب الجامعة الوطنية كصرح
تربوي وعلمي مميز وعريق ،في
ظ ّل وضع أمني واقتصادي صعب
وضاغط».
ورأت المنظمات الشبابية «أنّ
رفع الرسوم سيؤدي إلى تفريغ
الجامعة من طالبها ،وهذا يتأكد
إذا ما ربطنا ذل��ك مع ما ج��اء في
إح���دى ال���دراس���ات وال��ت��ي تؤكد
انخفاض نسبة ع��دد الطالب في
الجامعة اللبنانية م��ن  62في
المئة عام  2000إلى  36في المئة
عام .»2014
وأض��اف البيان« :ك��ان أج��دى
برئاسة الجامعة وفي ظ ّل الظروف
التي نعيشها في لبنان ،أن تعمل
على زي��ادة ال��ق��درة االستيعابية
للطالب والحفاظ على المستوى
األك��ادي��م��ي وت��ح��س��ي��ن مستوى
التعليم وتخفيف األعباء المالية
والنفقات».
ودع����ت ال��م��ن��ظ��م��ات «رئ��ي��س
الجامعة اللبنانية ووزير التربية
ومجلس ال����وزراء إل��ى التراجع

عميد التربية خالل اجتماعه إلى وفد المنظمات الشبابية والطالبية
ع��ن ه��ذا ال��ق��رار رح��م��ة بالطالب
وأهاليهم ،ومن أجل بقاء الجامعة
اللبنانية م�لاذا ً لغالبية الطالب،
ومؤسسة ضامنة للتعليم الرسمي
الجامعي ،كما هو الجيش اللبناني
المؤسسة الضامنة لألمن والسلم
األهلي» ،مؤكدة «وقوفها مع طالب
الجامعة اللبنانية ومع مطلبهم
ال��م��ح� ّ
�ق ف��ي رف��ض زي���ادة رس��وم
أنّ
االستمرار
التسجيل وتعتبر
ف��ي ت��ج��اه��ل ال��م��ط��ال��ب المحقة
للطالب ،سيدفع باتجاه توسيع
دائ���رة ال��ت��ح��رك��ات حتى تحقيق
المطالب».
وذ ّك���رت المنظمات الشبابية
وال��ط�لاب��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،رئ��اس��ة
الجامعة بالتحركات المثمرة
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ط�ل�اب الجامعة
سابقا ً والتي استطاعوا من خاللها
تحقيق مطالبهم« ،ولن يضيع ّ
حق
وراءه ُمطالب».

استنكار واسع للقرار

والق���ى ق���رار زي����ادة األق��س��اط
في الجامعة اللبنانية استنكارا ً
واس��ع �ا ً ف��ي األوس���اط السياسية
والحزبية والمجتمع المدني.
وأصدر وزير االقتصاد والتجارة
بيانا ً ق��ال فيه« :ن��رف��ض توقيع
مرسوم الجامعة اللبنانية القاضي
بزيادة الرسوم نظرا ً إلى االلتباس
على حجم الزيادة التي تحدّدت
أصالً بين  100000ليرة لبنانية
للكليات ال��ن��ظ��ري��ة و150000
ليرة لبنانية للكليات التطبيقية
والتي أظهر المرسوم أنها تتجاوز
الـ 350000ليرة لبنانية للطالب
اللبناني» .وأض���اف« :يهمنا أن
نلفت إلى عدم تطابق األرق��ام من
ناحية أنّ الحسابات في الجدول
ال��م��رف��ق ب��ال��م��رس��وم ت���ؤدي إل��ى
أرقام مغايرة لما صرح به رئيس
الجامعة لمجلس العمداء ،إضافة
إل���ى ف���رق ه��ائ��ل ب��ي��ن ح��س��اب��ات
مستشار ال��ش��ؤون التربوية في
رئ��اس��ة م��ج��ل��س ال�����وزراء وبين
األرقام الظاهرة في المرسوم .كما
أن عدم اإلتيان بالذكر في المرسوم
على الرسوم على اللغة (التي هي

إلزامية) والضمان ،يقطع ج��زءا ً
من الكلفة الحقيقية للتسجيل.
كذلك ،ف��إنّ ه��ذا المرسوم يعامل
الفلسطينيين مثل اللبنانيين
خالفا ً للقانون .»42
وس���ج���ل ال����ح����زب ال��ت��ق��دم��ي
االشتراكي «تحفظه ورفضه ألي
زي���ادة على األق��س��اط الجامعية
تتخطى الزيادة التي أقرها مجلس
ال��وزراء وسقفها مئة ألف ليرة»،
معلنا ً أنّ «وزي���ري الحزب أكرم
شهيب ووائل أبو فاعور لن يوقعا
ينص
على أي م��رس��وم حكومي
ّ
على زي��ادات تتخطى هذا السقف
ال��ذي ت � ّم التوافق عليه في قرار
سابق».
وأكد الحزب وقوفه إلى جانب
ال��ط�لاب «ف��ي معركتهم المحقة
لرفض ال��زي��ادات المقترحة غير
المب ّررة وغير المفهومة».
واس���ت���غ���رب ال��ع�لام��ة محمد
حسين فضل الله ،من جهته« ،قيام
الجامعة اللبنانية بزيادة األقساط
ع��ل��ى ال��ط�لاب وأه��ل��ه��م ف��ي ه��ذه
المرحلة الصعبة» ،داعيا ً «رئيس
الجامعة ومجلسها إل��ى إع��ادة
النظر في هذا القرار حرصا ً على
مصلحة الطالب وعلى الجامعة
التي تمثل العنوان الوطني الجامع
والحاضن األساسي لطالبنا».
ورف�����ض ال��ت��ج��م��ع ال��ط�لاب��ي
الديموقراطي ،ب��دوره ،في بيان

«زي����ادة األق��س��اط ف��ي الجامعة
اللبنانية وفي المدارس والمهنيات
ال��خ��اص��ة ،إض��اف��ة إل���ى أس��ع��ار
القرطاسية والكتب».
وأع��ل��ن مشاركته ف��ي «جميع
التحركات المطلبية بمواجهة هذه
الزيادة» ،مجدّدا ً تمسكه بالتعليم
الرسمي وبالجامعة الوطنية،
كمداميك أساسية ،لبناء الجيل
اللبناني ال��م��س��ؤول والحريص
على إقامة دولة العدالة والقانون
وال����م����ؤس����س����ات وال���ح���ري���ات
والديمقراطية».
ورفض اتحاد الشباب الوطني
زي�����ادة رس�����وم ال��ت��س��ج��ي��ل في
الجامعة اللبنانية التي «تضم
ط�ل�اب���ا ً ف���ق���راء وأص���ح���اب دخ��ل
م��ح��دود» .ودع���ا ف��ي ب��ي��ان «إل��ى
ال��ت��راج��ع ع��ن ه���ذه ال���زي���ادات»،
مطالبا ً ب��ـ«وق��ف م��زاري��ب الهدر
والفساد لتوفير الدعم للجامعة
اللبنانية والمدرسة الرسمية».
وفي طرابلس ،نفذ طالب كليات
الجامعة اللبنانية في الشمال في
مبنى كلية الهندسة -الفرع األول،
اعتصاما ً رفضا ً لزيادة قيمة رسوم
التسجيل .ورف��ع الطالب الفتات
تطالب بتخفيض ال��رس��وم قبل
بداية العام ال��دراس��ي ،مؤكدين
االمتناع عن دف��ع ه��ذه ال��زي��ادات
ّ
بحق
ال��ت��ي اعتبروها «مجحفة
طالب الجامعة».

ف�ضل اهلل التقى د ّلول وممثل الحوثي كتيبة نيبالية جديدة
تت�س ّلم مهامها في الجنوب
وتلقى برقية من الحريري

التمديد واقع

وف��ي الشأن السياسي الداخلي،
وتحديدا ً موضوع التمديد للمجلس
النيابي ،أك��د ص��ال��ح أنّ «التمديد
حاصل وك� ّل طرف يحاول أن يح ّمل
المسؤولية للطرف اآلخر» ،الفتا ً إلى
أنّ «م��ؤش��رات التمديد ظ��ه��رت من
خالل تحديد الجلسة التشريعية التي
ستعقد قريبا ً والتي ستنفذ األجندة
التي وضعها الرئيس نبيه ب��ري،
والتي تشكل المدخل للبدء بالتشريع
وسلسلة الرتب وال��روات��ب ستكون
أحد المواضيع األساسية على جدول
أعمال هذه الجلسة».

الشهداء هم القادة

وفي أج��واء ذك��رى الويمبي اعتبر
صالح «أنّ العملية النوعية التي
نفذها البطل القومي الشهيد علوان
ض ّد العدو اإلسرائيلي شكلت مقدمة
لدحر العدو الصهيوني وانسحابه
من بيروت ،وكانت من أولى العالمات
البارزة لبدء االنتصارات التي توالت
وتعاظمت وص��وال ً إل��ى التحرير في
العام ،2006ثم انتصار ،2006وبعده
انتصارات المقاومة في فلسطين التي
تمثل آخرها في ص ّد العدوان الهمجي
البربري على غزة ،حيث لم يستطع
العدو الصهيوني تحقيق أيّ هدف من
أهداف عدوانه» ،مؤكدا ً «أنّ الشهادة
ه��ي ك � ّل ش��يء وال��ش��ه��داء ه��م القادة
الفعليون وهم الذين صنعوا بدمائهم
تحرير لبنان».

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة عصرا ً ويعاد
الساعة  11مسا ًء على شاشة «توب نيوز» ،تردّد 12036

فضل الله مستقبالً ممثل الحوثي

عرض عسكري رمزي للوحدة النيبالية

استقبل العالمة السيد علي فضل الله النائب السابق محسن دلول،
وعرضا التطورات اللبنانية والعربية ،وتأثيرات ما يجري في المنطقة على
لبنان.
وأكد دلول خالل اللقاء «أنّ أخطر ما واجهه لبنان في تاريخه ،هو ما يحصل
في هذه األيام ،لجهة السعي إلى إيجاد فتنة بين المسلمين ،والعمل على
تكريس أجواء مذهبية لم يعرفها المسلمون في تاريخهم في هذه المنطقة».
وش�دّد فضل الله ،من جهته ،على «تعاون اللبنانيين جميعاً ،ال سيما
في البقاع ،لتفويت الفرصة على كل الساعين لإليقاع بينهم» ،مشيرا ً إلى
«سلسلة من الخطوات ال ب ّد أن يجري العمل لها على الصعيد اإلسالمي،
لتعزيز الوحدة اإلسالمية ميدانيا ً وشعبياً ،في مواجهة منتجي العصبية
والحساسيات الطائفية والمذهبية».
واستقبل فضل الله أيضاً ،ممثل السيد عبد الملك الحوثي في لبنان إبراهيم
الديلمي على رأس وفد نقل إليه تحيات الحوثي ،وتأكيده أنّ «الفكر الوحدوي
للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله ،جزء أساسي من منهج حركة
أنصار الله وعملها» .وأطلعه على ما يحدث في اليمن .وأمل «بأن يدخل
االتفاق األخير بين مكونات المجتمع اليمني حيز التطبيق» ،داعيا ً إلى
«الخروج من عقلية المهزوم والمنتصر في الداخل العربي واإلسالمي ،ألنّ
المنتصر هو العامل للوحدة ،وسيقع الجميع في شرك الهزيمة عندما نخسر
وحدتنا الداخلية ،على المستوى الوطني واإلسالمي» .وشدّد على «ضرورة
صياغة عالقة أخوية وتضامنية مع دول الجوار».
وكان فضل الله تلقى عددا ً من البرقيات المهنئة بعيد األضحى ،أبرزها من
الرئيس سعد الحريري.

مرجعيون ـ رانيا العشي
رعى القائد العام لـ«اليونيفيل» الميجور الجنرال لوتشيانو بورتوالنو ممثالً
بقائد القطاع الشرقي البريغادير جنرال اندريس شابا حفل التسليم والتسلّم بين
الكتيبتين النيباليتين 55و  ،56التي وصلت الى الجنوب منذ أيام عدة وتسلّمت
مهامها هذا األسبوع ،وذلك في مق ّر قيادة الكتيبة النيبالية في خراج بلدة ميس
الجبل ـ قضاء مرجعيون.
اس ُته ّل االحتفال بالنشيدين الوطنيين اللبناني والنيبالي ونشيد االمم المتحدة،
تاله استعراض الفرق المشاركة في االحتفال ،ووضع إكليل من الزهر عند النصب
التذكاري لشهداء الكتيبة النيبالية الـ 28والوقوف دقيقة صمت تحية الرواح
الجنود الذين قضوا في سبيل حفظ السالم في جنوب لبنان.
ومن ث ّم سلّم قائد الكتيبة النيبالية المغادر المقدم سوشيل كومار كاركي،
علم االمم المتحدة الى الجنرال شابا الذي سلّمه بدوره الى قائد الكتيبة النيبالية
الجديدة المقدم راجندرا ماني جيري ،إيذانا ً بتسلّمه مهامه في قيادة الكتيبة
الدولية في إطار «اليونيفيل» في القطاع الشرقي.
وألقى الجنرال شابا كلمة أكد فيها التزام «اليونيفيل» ،بما فيها الكتيبة
النيبالية ،على تطبيق القرار  1701من أجل الحفاظ على األمن واالستقرار في
الستة
جنوب لبنان ،من ّوها ً بمناقبية أفراد الكتيبة النيبالية التي خدمت ما يقارب ّ
أشهر في لبنان ،وتميّزت بجهودها اآليلة الى تأمين الخدمات اإلنسانية وغيرها
لألهالي ،متمنيا ً للكتيبة الجديدة التوفيق والنجاح في المهام التي تنتظرها».
وفي ختام االحتفال ،اقيم عرض عسكري ميداني للوحدات المشاركة في
االحتفال ،ثم حفل ضيافة احتفاء بالمناسبة.

