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اجتماع بين بو �صعب ونقابة المعلمين لبحث ّ
ملف ال�سل�سلة

رد �سعد الحريري خطوة فك ارتباط مع االئتالف!

غرفة �أمنية م�شتركة بين �إيران وال�سعودية في الريا�ض
جهاد أيوب
فاجأ النائب ورئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري
مناصريه ومستشاريه و َمن يدور في فلكه بانتقاده المباشر
ب �ي��ان االئ �ت�ل�اف ال��س��وري ال��ذي ت �ط��اول ف�ي��ه ع�ل��ى الجيش
اللبناني ،واعتُبر ه��ذا ال��ر ّد ال��واض��ح بمثابة فك ارت�ب��اط مع
االئتالف في الداخل اللبناني ،فهو معه في سورية ،لكنه ال
يجاريه في الداخل اللبناني ،وال يتغاضى عن تطاوله على
الجيش ،أو يسكت عنه في هذه المرحلة بالذات بعد أن كلفته
المملكة السعودية بالعمل على ص��رف مليار دوالر كهبة
داعمة لتسليح الجيش اللبناني!
من هنا كان ال ب ّد لسعد أن ير ّد بلغة حاسمة وبعيدا ً من رأي
مستشاريه ،ومن دون االلتفات إلى ر ّد فعل نوابه ووزرائه
المتطرفين الذين يهاجمون الجيش اللبناني ليالً ونهاراً،
وك��ان لهم الفضل ف��ي نعت جيش ال��وط��ن ب��أس��وأ الصفات
وتحجيم دوره واتهامه بـ «الجيش الصليبي» ،وعملوا في
شكل واض��ح في إعالمهم على زرع الفتنة ضدّه .الر ّد من
قبل الحريري ج��اء كأمر مباشر من السعودية وم��ن دون
الرجوع إلى واقع حال من يسير خلف خطاب تيار المستقبل
وجماعات  14شباط ،فالسعودية جراء هذا الر ّد تعتبر أنها
أصابت أكثر من هدف ،وأرسلت رسائل واضحة المعالم إلى
اإلع�لام الغربي وساسته ،وح �دّدت موقع سعد في الداخل
السعودي واللبناني ،وبذلك ومن منظورها األمني تكون قد

أكدت حرصها على محاربة اإلرهاب كما تدّعي بعد ان اتهمت
مع دولة قطر وباألدلة من قبل اإلعالم الغربي بتمويل هذا
اإلرهاب ،ولكونها شكلت جزءا ً من التحالف الغربي والعربي
ال��ذي ي��دور ف��ي الفلك األميركي لضرب «داع ��ش» و«جبهة
النصرة» وال ب ّد من ترميم صورتها ،ولن تسمح لمن يمثلها
في لبنان ـ سعد الحريري ـ أن يكون ازدواجي الموقف تجاه
الجيش اللبناني الذي يقاتل اإلرهاب في عرسال وجرودها،
وسيعاود مقاتلته ف��ي األي��ام المقبلة ف��ي الشمال والبقاع
األوسط كما تشير بعض المعلومات األمنية.
وأيضا ً ر ّد سعد الحريري على االئتالف اآلن يعني إشارة
إلى الداخل اللبناني بأنّ سعد هو من يمثل سياسة المملكة
في لبنان ،وهو ر ّد يحسم صراع األجنحة داخل المملكة ،وأنّ
الحريري االبن قد حسم أمره باالنحياز إلى جناح الملك ومن
يمثله في السلطة السعودية ،فاالئتالف وبطلب وتشجيع من
وزير خارجية السعودية سعود الفيصل قدم ورقة تطالب
مجلس األمن بإصدار قرار يدين الجيش اللبناني على خلفية
المداهمات التي نفذت في ع��رس��ال على مخيم للنازحين
السوريين ،مع العلم أنّ الجيش الوطني اضطر إلى دخول
المخيم بعدما أطلق  3سوريين النار على دوري��ة تابعة له
وف ّروا في اتجاه المخيم ،مما دفع الجيش إلى دخوله وتنفيذ
عملية المداهمة من اجل توقيف مطلقي النار ،والغريب أنّ
اإلعالم اللبناني لم يركز على هذا التفصيل ،وتحديدا ً المرئي
منه ،فقط بالغ بعملية المداهمة ،ال بل عمد بعض اإلعالم إلى

�أبو فاعور �أطلعهم على الجل�سة الحكومية

�سالم لأهالي الع�سكريين المخطوفين:
الملف �شائك وخطير وال وعود
واص����ل أه���ال���ي ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المحتجزين لدى «جبهة النصرة»
و«داعش» ،اعتصامهم على طريق
ضهر البيدر ،وزارهم أمس مجددا ً
وزي���ر ال��ص��ح��ة وائ���ل أب��و ف��اع��ور
إلط�لاع��ه��م ع��ل��ى أج����واء جلسة
مجلس الوزراء أول من أمس.

اتصال من سالم

وتلقى أبو فاعور ،خالل اللقاء،
اتصاال ً هاتفيا ً من رئيس الحكومة
تمام س�لام ،أع��رب فيه لألهالي،
بحسب ب��ي��ان ص��در ع��ن المكتب
اإلع�لام��ي ل�لأخ��ي��ر «ع���ن حرصه
الدائم ومنذ بداية أحداث عرسال
ع��ل��ى ال��ت��واص��ل م��ع ك��ل ع��ائ�لات
العسكريين األب��ط��ال ،ف��ي إط��ار
ال��س��ع��ي إل���ى ات��خ��اذ اإلج����راءات
والخطوات الالزمة للحفاظ على
حياتهم ،بما فيها التفاوض مع
الجهة الخاطفة لتأمين إط�لاق
س��راح��ه��م ،ع��ل��م�ا ً أنّ األم���ر ليس
بالسهولة والسرعة التي نتمناها
العتبارات عديدة».
وأض��اف البيان« :منذ البداية
لم يلتزم الرئيس سالم بوعود غير
ق��ادر على ضمانها ،وإن��ه حرص
على اعتماد الشفافية في مواجهة
ه���ذا ال��م��ل��ف ال��م��ع��ق��د وال��ش��ائ��ك
والخطير ،وقد تمنى على الجميع
ضبط النفس واالعتناء بالمواقف
وال��ت��ص��ري��ح��ات رأف�����ة ب��ح��ي��اة
العسكريين وحرصا ً على التقدم
ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ،ال��ت��ي تتطلب
درجة عالية من التكتم والسرية
إلف��س��اح ال��م��ج��ال أم���ام التوصل
إل��ى ح��ل .ك��ذل��ك أع���رب الرئيس
سالم عن تفهمه الكامل للمواقف
التي يتخذها أهالي العسكريين
وأوصاهم منذ البداية ،أن يبقوا
على أصواتهم مرتفعة ويستمروا
في المطالبة باإلفراج عن أبنائهم،

متضامنين م��ع ال��دول��ة حكومة
وج��ي��ش�ا ً وم��ؤس��س��ات أمنية في
مواجهة أع��داء الوطن في جبهة
داخلية متراصة موحدة» .وحيا
س�لام ج��ه��ود ال��وزي��ر أب��و فاعور
في التواصل مع األهالي ،مشيدا ً
«بحكمته ومتابعته الحثيثة لهذا
الملف الدقيق».
أم��ا أب��و فاعو فقال بعد لقائه
ّ
ح��ق األه��ال��ي أن
األه��ال��ي« :م��ن
ي��ع��رف��وا م����اذا ي��ج��ري وم��وق��ف
الحكومة من هذه القضية» ،مشيرا ً
إلى «إجماع حكومي على ضرورة
تحرير العسكريين بكل الوسائل
المتاحة ،وإنّ هذه القضية تتقدم
األول��وي��ات وال أح��د في الحكومة
يستخف بهذه المحنة».
وأكد أنّ النقاش كان ايجابيا ً في
مجلس الوزراء لكن لم تبت قضية
المقايضة ،موضحا ً أنه «تم منح
الثقة الكاملة لرئيس الحكومة تمام
سالم والمدير العام لألمن العام
عباس ابراهيم وإط�ل�اق يدهما،
الستكمال ال��م��ف��اوض��ات ،وحتى
اللحظة ما زلنا في بداية مرحلة
«حسن النية» آمالً «الوصول إلى
خاتمة سعيدة».
وأش����ار أب���و ف��اع��ور إل���ى «أنّ
األهالي يعرفون أنّ مسألة قطع
الطريق باتت عبئا ً كبيرا ً عليهم
وعلى اللبنانيين ،لكن نترك لهم
أن يقرروا ما هو مناسب ،بخاصة
في ظل ع��دم توافر أي��ة ضمانات
على سالمة العسكريين».
وإذ أعلن أنّ «الحركة القطرية
إيجابية» ،أجاب أبو فاعور ردا ً على
سؤال عن بيان «جبهة النصرة»
األخ��ي��ر« :ل�لأس��ف ،نحن نعيش
على إيقاع هذه البيانات ،لكن ال
يمكن أن نتجاهلها» ،مضيفاً« :في
تقديري ،إنّ حل القضية سيتطلب
وقتاً ،ونطلب من األهالي مزيدا ً من

الصبر والتفهم».
وكان األهالي تواصلوا هاتفيا ً
مع سالم في حضور أبو فاعور.
وبعد مغادرة وزير الصحة ،أكد
األهالي في بيان أنهم سيستمرون
ف���ي ق��ط��ع ال���ط���رق وس��ي��ع � ّي��دون
األض���ح���ى ف���ي ض��ه��ر ال��ب��ي��در،
معتذرين من المواطنين عن كل
أذى يتسببون به «لكنّ وضع من
يديه في النار ال يشبه من يديه في
الماء» .وتوجهوا إلى الخاطفين
بالقول« :ارحموا من في األرض،
يرحمكم م��ن ف��ي السماء ،ونحن
مستمرون في قطع الطريق حتى
إشعار آخر».

اتصال من المخطوفين
مغيط ويوسف

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ت��ل��ق��ى أه��ل
العسكريين المخطوفين ل��دى
«داع��ش» ابراهيم مغيط ومحمد
يوسف للمرة األول��ى ات��ص��اال ً من
ولديهما .وأوض���ح وال��د يوسف
أنّ اب��ن��ه ط��م��أن��ه إل����ى صحته
وص��ح��ة رف���اق���ه ،وق����ال ل���ه إنّ
«داعش» تعاملهم معاملة جيدة،
داع��ي��ا ً األه��ال��ي إل���ى االس��ت��م��رار
في قطع الطرق «ألنها الوسيلة
الوحيدة إلقناع الحكومة بتفعيل
المفاوضات» .وأعلن والد يوسف
أنّ االت��ص��ال ج��اء بعد أن ناشد
«داع���ش» ،ألن��ه ل��م يسمع صوت
ابنه منذ أن ت ّم خطفه.
وم��س��اء وق��ع إش��ك��ال بين أحد
المواطنين وب��ي��ن المعتصمين
على ط��ري��ق ضهر ال��ب��ي��در ،على
خلفية محاولة مروره بالقوة عند
النقطة المذكورة ،فتطور اإلشكال
من تالسن إل��ى تدافع ،وحضرت
دوري���ة م��ن ق��وى األم��ن الداخلي
ّ
وفضت اإلشكال.

إظهار مشاهد تعمل على التأجيج ض ّد الجيش ،فيما جرى
التغاضي عن السبب الرئيسي الذي دفع الجيش إلى دخول
المخيم!
وتماهيا ً مع إدانة سعد الحريري لبيان االئتالف السوري
أت��ت تصريحات نارية غير مسبوقة لوزير الداخلية نهاد
المشنوق ناقض فيها كالم وزير العدل أشرف ريفي حينما
اعتبر أنّ راية «داعش» تمثل اإلسالم والذي هو منها براء...
فكان تصريح المشنوق في إط��ار رف��ض نسب ه��ذه الراية
إل��ى اإلس�لام على رغ��م أنّ العبارات ال��واردة فيها هي ركن
أساسي لإلسالم ،واأله ّم في كالم المشنوق أنه يتقاطع مع
التعاون األمني بين طهران والرياض ،والمتمثل باجتماعات
الغرفة األمنية المشتركة بينهما والمنعقدة في شكل دوري
في الرياض ،والتي لم تتوقف اجتماعاتها والتنسيق في ما
بينها على رغم التصريحات الحادّة المتبادلة بين الطرفين،
وت�ح��دي��دا ً بين جماعات ال�ط��رف السعودي واإلع�ل�ام الذي
يمون عليه ،وهذه الغرفة األمنية المشتركة هي التي نصحت
باللقاء السريع ال��ذي جمع وزي ��ري خارجية البلدين في
نيويورك محمد ج��واد ظريف وسعود الفيصل ،وليخرج
الطرفان بعد اللقاء الذي استم ّر ألكثر من ساعتين إلى توافق
ت��ا ّم بين البلدين على أهمية محاربة اإلره��اب مع تسجيل
طهران مالحظاتها على صيغة التحالف الدولي الذي يؤ ّمن
مصالح واشنطن والغرب على حساب جميع دول المنطقة،
كما ذكر لنا أحد المصادر المق ّربة من الفريق السعودي.

الجي�ش يعثر على عبوة
في عر�سال ت�ستهدف دورياته

استمر مسلسل العبوات الناسفة المعدة الستهداف الجيش في عرسال ،فبعد
العبوة الكيماوية التي كانت موضوعة داخل أكياس في محلة عين الشعب –
عرسال يوم األربعاء الماضي وعطلها الجيش قبل أن تنفجر ،عثرت قوة من
الجيش قبل ظهر أمس أثناء قيامها بدورية تفتيش في محلة رأس السرج-
عرسال ،على عبوة ناسفة زنتها نحو  50كلغ من المواد المتفجرة ،جرى وضعها
بشكل مم ّوه داخل حاوية للنفايات ،وتجهيزها للتفجير من بعد .وفرضت
عناصر الدورية طوقا ً حول المكان على األثر ،كما حضر الخبير العسكري وعمل
على تفكيكها ،فيما تو ّلت الشرطة العسكرية التحقيق في الموضوع.
ورجحت مصادر أمنية أنّ العبوة كانت معدّة ليتم تفجيرها أثناء مرور
ّ
دوريات للجيش في المنطقة خالل عطلة عيد األضحى.
على صعيد آخر ،نفذت الشرطة العسكرية عمليات دهم بالقرب من مجمع
«غولدن بيتش» في أنطلياس ،وفي محلة نهر الكلب .وت ّم قطع الطريق البحرية
المؤدية إلى بيروت لبعض الوقت لضرورات أمنية صباحاً.
ودهمت دورية من استخبارات الجيش تجمعات النازحين السوريين في
زغرتا ،وفي بلدتي كرمسده ،وراسكيفا ،في القضاء ،وأوقفت خمسة أشخاص
لالشتباه بهم.

حمدان عر�ض ومن�صور
الأو�ضاع في لبنان والمنطقة
استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون
العميد مصطفى حمدان ،الوزير السابق عدنان منصور الذي أشار إلى «أنه
تم التطرق إلى األوضاع على الساحة اللبنانية واألخطار التي يواجهها لبنان
وكيفية الحفاظ على وحدة البلد ودعم الجيش اللبناني وصون االستقرار
واألمان في المناطق اللبنانية .كما ت ّم التداول في الواقع اإلقليمي والتحديات
التي تواجه المنطقة العربية والمشاكل التي تهدّد أمنها واستقرارها».
ورأى حمدان «أنّ المرحلة التي نمر بها خطيرة ودقيقة جداً» ،مبديا ً أسفه
«لبعض التصريحات التي نسمعها من بعض الوزراء التي ال تتالءم مع دقة
الموقف العام على الصعيد الوطني» ،داعيا ً «كل الوزراء ال سيما الوطنيين منهم
إلى تعميم موقف سياسي واضح خصوصا ً في ما يتعلق بالقضايا اإلقليمية
والدولية» .وقال« :من غير المقبول وجود سياسات متناقضة على الصعيد
الخارجي والداخلي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان ،في ظل عدم
وجود رئيس للجمهورية وفي ظل تعطيل المجلس النيابي» ،داعيا ً «الجميع
الى تبصر األمور واتخاذ المواقف التي تساعد لبنان على تخطي هذه المرحلة
عبر موقف موحد لمجلس الوزراء الذي يعتبر اليوم اإلدارة التي تدير لبنان في
مختلف األمور المعيشية واإلدارية والسياسية».

«ديموقراطية االنتخابات» تدعو
الم�شنوق �إلى القيام بمهماته �أو اال�ستقالة

قوى األمن تتدخل لفض إشكال في ضهر البيدر

مخزومي التقى �سفيرة كندا:
كاف لمواجهة التطرف
التحالف الدولي غير ٍ
استقبل رئيس منتدى الحوار الوطني فؤاد مخزومي،
السفيرة الكندية هيالري تشايلدز أدامز ،في دارته بيت
البحر ،وعرض معها «نتائج جولته األوروبية ولقاءاته
المسؤولين الكبار في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا».
ولفت مخزومي إلى «أنّ التشاور مع ممثليات الدول
الغربية مهم جدا ً للبنان حالياً ،إليضاح حقيقة األوضاع
في لبنان الذي يحتاج إلى كل دعم ممكن وعلى مختلف
األصعدة».
وح� ّ
�ض دول الغرب «على تغيير مقاربتها لمسألة
التصدي لإلرهاب ،خصوصا ً من خالل التعابير التي
ال تميز بين المسلم واإلرهابي على النحو الذي يستفز

المسلمين ،ال سيما منهم الفئة الشبابية التي تشعر
بحساسية أكثر فأكثر حيال ال��غ��رب» ،الف��ت�ا ً إل��ى أنّ
«التحالف ال��دول��ي ض � ّد اإلره���اب على أهميته ل��ردع
التطرف ،ليس كافياً ،إذ يجب أن يوازيه التعاطي مع
الشباب المسلم بذهنية االنفتاح واالحتواء ،خصوصا ً أنّ
هذا الشباب الذي ولد وترعرع في الغرب برهن أنّ التمييز
في المواطنية هو الدافع الرئيسي لاللتحاق بالتطرف
والمنظمات اإلرهابية في سورية والعراق» .وأضاف:
«إنّ الشباب العربي يطمح إلى التغيير ويريد الحرية
والديمقراطية في بلدانه ،في ظل أنظمة هشة تحكمها
الالعدالة االجتماعية واالستبداد».

دعت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية االنتخابات وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق إلى القيام بمهماته أو االستقالة في حال عجزه عن
القيام بتلك المهمات.
وعلقت الجمعية على موقفه الذي أدلى به في حديث تلفزيوني «أنه مع تمديد
االنتخابات النيابية سنتين وسبعة أشهر» ،قائلة« :ماذا لو لم يتغير شيء في
محيطنا بعد سنتين وسبعة أشهر؟ نمدّد مجدداً؟ فيصبح لبنان بال انتخابات
ألكثر من عشر سنوات! أنتم مع إعادة لبنان إلى الوراء ،فكل الشعوب العربية
تضحون بالديمقراطية
تناضل و ُتق َتل لكي تتمكن من التعبير عن رأيها وأنتم
ّ
خاصة .فكيف لوزير داخلية الذي من أبرز مهماته تنظيم االنتخابات،
لحسابات
ّ
أن يص ّرح أنه مع التمديد للمجلس؟ وهو يقول إنه كوزير مسؤول عن األمن
واالنتخابات ،عاجز عن تأمين االثنين .ويعلنها صراحة وبفخر وعلى المأل».
وأضافت« :عذركم أقبح من ذنب يا معالي الوزير ،فكلنا نعلم أن السبب الحقيقي
وراء التمديد سياسي وليس أمنيا ً وهو يعكس ارتهان الطبقة السياسية بكاملها
للضغوط الخارجيّة على حساب الوطن والمواطنين ،والتهاء آخرين بمصالحهم
الشخصيّة ،فال وقت لدى القوى السياسية اللبنانية بإجراء انتخابات في لبنان.
وما أهمية االنتخابات في لبنان بالنسبة اليهم ،وما أهمية اللبنانيين ورأيهم؟
معاركهم خارج لبنان وتمويلهم من خارج لبنان ،والبلد كله ّ
معطل حتى إشعار
آخر».
من ناحية أخرى ،وجه المرشحون المستقلون لالنتخابات النيابية ،رسالة
الى «السعاة الى التمديد» ،معتبرين فيها «أن التمديد لم ينتج إال انهيارا ً
دراماتيكيا ً لألمن وزيادة في مشاكل البالد حيث لم يعد لدينا رئيس للجمهورية»،
معتبرين «أن كل ما تفعلونه هو انتهاك للدستور».
ولفت المرشحون المستقلون الى ثقتهم بـ«أن االنتخابات النيابية ستحصل،
وأن الشعب سيفاجئ السياسيين وينطلق لبناء ال��دول��ة التي تحميه»،
معلنين «أنهم ساعون إلى تجديد الحكم في لبنان ،وتقويم مسار االنهيارات
المتالحقة».
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محفو�ض :عدم ّ
بت المو�ضوع �سيعيدنا �إلى ال�شارع

بوصعب مجتمعا ً إلى وفد نقابة المعلمين
ب��ح��ث وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
العالي ال��ي��اس ب��و صعب م��ع وفد
الهيئة اإلداري����ة لنقابة المعلمين
برئاسة النقيب نعمة محفوض ،في
م��ش��روع سلسلة ال��رت��ب وال��روات��ب
وتأكيد وحدة التشريع بين الرسمي
والخاص ،كما ت ّم البحث في مذكرة
النقابة المتعلقة بإنصاف حملة
اإلجازات الجامعية لتصبح تعليمية،
والقسط المدرسي ،وتشكيل هيئة
بيت المعلم ،وتعديل دوام حادقات
األطفال.
وبعد االج��ت��م��اع ،عقد ب��و صعب
ومحفوض مؤتمرا ً صحافيا ً أوضح
خالله بو صعب «أنّ العام الدراسي
سيكون من دون إقفال وإضرابات،
واألساتذة ،رغم مرور ثالث سنوات
من الوعود والتظاهر ،وبعد التأجيل
المستمر إلقرار حقوقهم ،أبدوا حرصا ً
على التربية وعلى العام الدراسي».
وأض������اف« :ك���ان���ت اج��ت��م��اع��ات��ن��ا
م��ت��واص��ل��ة م���ع ال��م��ع��ل��م��ي��ن حتى
خ��ارج اإلع�ل�ام ،وكانت لهم مطالب
أخرى غير السلسلة .فالنقابة تهتم
بمواضيع كثيرة وسنبقى نطالب
بها وبالسلسلة ،وهناك مطلب قديم
تبنيته ه��و ق��ان��ون إن��ص��اف حملة
اإلج�����ازات الجامعية واع��ت��ب��اره��ا
تعليمية».
وأكد بو صعب «ضرورة أن تكون
هناك وحدة تشريع وعدالة» .وقال:
«ال تفرقة بين الخاص والرسمي،

ون��ح��ن ن��ح��رص على أالّ ي��ؤث��ر نيل
الحقوق على األقساط المدرسية إذا ت ّم
ذلك بطريقة مدروسة ،والكل متوافق
على أن يأخذ ف��ي االع��ت��ب��ار إعطاء
األس��ات��ذة حقوقهم» .ودع��ا «لجان
األهل لكي يتحملوا مسؤولياتهم في
المدارس ،وهم إذا لم يوقعوا الموازنة
في أية مدرسة فإنّ اللوائح ال تعتمد
م��ن ج��ان��ب ال����وزارة ،وأط��ل��ب منهم
الترشح لعضوية مجالس األهل ،وأن
يأخذوا دوره��م بفاعلية ،فنتعاون
لضبط الموازنات ونساعد األساتذة
ليأخذوا حقوقهم».
وتابع بو صعب« :إنّ للمدارس
الخاصة خصوصياتها ،وسنحافظ
عليها ول���ن نتخذ ق����رارات ت��ؤدي
إلى إقفال ال��م��دارس ،لكنّ المساواة
مطلوبة والتشريع م���دروس ،ولن
نقبل بأن يكون األستاذ في المدرسة
الخاصة مقهوراً ،فذلك سيؤثر سلبا ً
على أوالدكم».
وفي موضوع تسجيل النازحين،
ق���ال« :فتحنا التسجيل للتالمذة
اللبنانيين في بداية العام الدراسي
ثم مدّدنا المهلة ،وعندنا عدد هائل
من النازحين السوريين يبلغ زهاء
 400ألف ،وعدد كبير من العراقيين
الذين سنعطيهم أهمية قصوى ألنهم
ليسوا مشمولين ببرامج المساعدات
ال���دول���ي���ة ،وس��ن��ع��م��ل لتشملهم
المساعدات وتأمين التعليم .وابتداء
من الفترة اآلتية بعد عطلة العيد

سنسمح للجميع بالتسجيل».
وأشار إلى أنه حصل على «جملة
وع��ود من جانب المجتمع الدولي
بتمويل الحملة لفتح المدارس بدوام
بعد الظهر ،وقد تخطت الوعود المئة
مليون دوالر ،أي أننا سنفتح دوام بعد
الظهر .فالعام الماضي شهد تحمل
الدولة اللبنانية أكالف التدريس من
دون دعم ٍ
كاف ،ولم نستطع المتابعة.
لكن هذه المواضيع ستشهد حلحلة
بعد العيد».

محفوض

وش��ك��ر م��ح��ف��وض ،م���ن جهته،
«وزي��ر التربية على تضامنه معنا
في االعتصام وتأكيده أن��ه ال يقبل
أن ي��ع��ام��ل المعلمون بطريقتين
مختلفتين بين الرسمي والخاص،
وهذا ما سمعته أيضا ً من سيد بكركي،
الذي أكد أنّ التشريع يجب أن يكون
بعدالة ومساواة للجميع .وعرضنا
كتابا ً يتضمن نحو مئتي قانون ،كلها
تؤكد منذ عام  1956وحدة التشريع
ب��ي��ن ال��رس��م��ي وال���خ���اص ،وحتى
مشروع السلسلة الجديدة يتضمن
وحدة التشريع».
وردا ً على س���ؤال ع��ن تحركات
النقابة في حال لم يتم إقرار السلسلة
في الشكل المطلوب ،أجاب محفوض:
«إذا ل��م ينته م��وض��وع السلسلة
قريبا ً في مجلس النواب سنعود إلى
الشارع».

ع ّبود و�أ�سود ير ّدان على «القوات»� :إحباط
من ا�ضمحاللهم في جزين ومحدودية ال�شعبية
سأل الوزير السابق للسياحة فادي عبود هل تطبيق
القوانين يعتبر بنظر القوات اللبنانية فعالً شائناً؟ وهل
اإلهمال وغض النظر والتغاضي هو عمل بطولي؟ هل
بات من يطبق القوانين مجرماً ،وبات الذي يمرر األمور
غير القانونية خدمة لمصالح انتخابية وفردية هو المثال
الذي يُحتذى به؟
وتمنى على «ال��ق��وات اللبنانية» أن تعتمد أسس
الموضوعية والوقائع قبل التهجم على كائن من كان
ولكن كالعادة هناك إصرار على تشويه الحقائق واقحام
السياسية بالشؤون المعيشية واالقتصادية والتعامي
الواضح عن الحقائق لخدمة مآرب سياسية ضيقة».
ولفت عبود في بيان ر ّدا ً على بيان لحزب «القوات
اللبنانية» إلى «أنه قد يكون االحباط الذي يعانيه حزب
القوات اللبنانية من محدودية شعبيته في منطقة جزين
قد دفعه الى هذه المحاولة الفاشلة في إظهار شعبية على
حسابي» ،وأكد «أن سالحه الشفافية وتطبيق القوانين»،
داعيا ً «للمحاسبة الحقيقية».
واستغرب «اعتبار «القوات» إرسال الشرطة السياحية
الى جزين من أسباب انحدار السياحة في المدينة ،وهي
التي تطالب دائما ً بدولة السيادة والقانون وبسط سلطة
الدولة على كافة أراضيها ،ومن الفخر للوزير عبود أنه
أعاد تفعيل عمل الشرطة السياحية على كافة األراضي

اللبنانية من دون استثناء ،ومن يود التأكد ليراجع سجل
المحاضر المسطرة على كافة االراض��ي وليس فقط في
جزين كما اتهم البيان».
وشدد على «أن ما ذكره بيان حزب القوات عن إقفال
مؤسسات فهو اخ��ت�لاق ع��ار ع��ن الصحة ،فالمؤسسة
الوحيدة التي تم اقفالها في جزين هو مسبح ومنتجع بعد
وفاة ولد فيه غرقا ً بسبب غياب معايير السالمة العامة».
وأكد أن محاولة تصوير الموضوع بأن هناك وزيرا ً يبني
ووزيرا ً دمر ،فهنا الطامة الكبرى وهذا التزوير الكبير» ،وعدد
انجازاته في وزارة السياحة .وأشار الى انه «كان األفضل
لو فند بيان القوات انجازات وزير القوات اللبنانية في
وزارة السياحة ،ربما االنجاز الوحيد هو التجديد لمغارة
جعيتا من دون تحصيل فلس واحد للدولة اللبنانية».

أسود

ورد النائب زياد أسود في بيان على «القوات اللبنانية»
أشار فيه إلى «أنه لو لم يصدر بيان عما يسمى بقوات
لبنانية في جزين ،لكنا أدركنا أننا بالفعل أمام اضمحالل
كلي لهؤالء ،ال نراهم وال نسمع عنهم إال في بيان شتائمهم
وانتقاداتهم ،إال أنهم ال يعملون شيئا ً وال يقاربون ملفا ً أو
معضلة ،وال يساعدون مناصرا ً أو ضعيفا ً وال يقدمون
خدمة وال يوزعون أفكارا ً بناءة على أحد».

النابل�سي التقى تراي�سي �شمعون:
واجب الم�سلمين والم�سيحيين التعاون
اع��ت��ب��ر ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي «أنّ داع��ش وأخ��وات��ه ال
يمثلون اإلس�ل�ام ف��ي ش��يء وإنما
يمثلون الشيطان ،ألنّ أفعالهم ال
تمتّ بصلة إلى المبادئ التي شرعها
الله القائمة على المحبة والتسامح
وال���رح���م���ة وت���ع���ددي���ة االع��ت��ق��اد
وحرية التعبير» ،معتبرا ً «أنّ هذه
الفئة ج��اءت لتشكل أخطر تهديد
لإلسالم».
وأش��ار النابلسي خالل استقباله
رئ��ي��س��ة ح���زب «ال��دي��م��ق��راط��ي��ون
األح��رار» ترايسي شمعون إلى «أنّ
ح��م��اي��ة اإلن��س��ان وتحقيق السلم
ونشر االستقرار هو من العناوين
األخالقية والسياسية في اإلس�لام
وحماية اإلنسان ليست مقتصرة على
المسلمين بل إنّ واج��ب المسلمين
اليوم هو حماية المسيحيين من خطر
اإلرهاب التكفيري الذي لم تعد حرمة
اإلنسان لديه تحمل أي اعتبار أو قيمة
دينية» .وأضاف« :لذلك فإنّ واجب
المسلمين والمسيحيين اليوم هو
التعاون للتأكيد على حق اإلنسان في
الوجود والكرامة والحرية والعدالة.
فهذا الوجود هو منحة من الله وليس
ألحد مهما طرح من مسوغات دينية
أن يلغي اآلخرين».
وش�دّد النابلسي على «أهمية أن

النابلسي مستقبالً ترايسي شمعون
يعي اللبنانيون األخ��ط��ار بالمزيد
من التوحد والوعي واإلحسان إلى
بعضهم بعضاً».
وف��ي خطبة الجمعة التي ألقاها
في مجمع السيدة الزهراء في صيدا،
أشار النابلسي إلى أنّ الرياح القادمة
عاصفة ،وق��ال« :ليس ه��ذا توقعاً،
وإن��م��ا واق��ع م��ا نشهده م��ن أح��داث
محتدمة تحتشد على تخوم بلدنا
وتنتظر ساعة الهبوب» .ورأى «أنه
حتى الساعة لم ندخل بعد في معمعة
الفوضى الكاملة التي ن��رى آثارها

الخطيرة في كل من سورية والعراق
وليبيا واليمن .ولكن من الممكن جدا ً
أن تقترب ساعة الحقيقة فيصبح
لبنان بفعل السياسات الخاطئة
وبفعل ن��ي��ات التكفيريين ساحة
واسعة لهستيريا فتاوى الذبح».
وشدّد النابلسي على «أنه من غير
الممكن استمرار ال��وض��ع على هذا
المنوال فإما المسارعة إلى الوحدة
الحقيقة والتضامن من أجل حماية
لبنان بمسلميه ومسيحييه وإم��ا
فعلى الوطن السالم».

