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يحيي عيد الت�أ�سي�س الـ82
القومي في الوطن وعبر الحدود ْ
بعلبك

أحيت منفذية بعلبك في الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي عيد
التأسيس باحتفال ح��ض��ره عميد
الداخلية المندوب السياسي للبقاع
ف��ي ال��ح��زب صبحي ي��اغ��ي ،ومنفذ
ع���ام بعلبك ع��ل��ي ع����رار وأع��ض��اء
هيئة المنفذية ،إضافة الى عدد من
المسؤولين وأعضاء المجلس القومي.
ك��م��ا ح��ض��ر ع��ض��و كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب ك��ام��ل الرفاعي،
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله
النائب السابق محمد ياغي ،ووفود
من حركة أمل ،وحزب البعث العربي
االش��ت��راك��ي ،ال��م��راب��ط��ون ،وح��زب
االتحاد ،رئيس بلدية بعلبك وأعضاء
ف��ي المجلس ال��ب��ل��دي وم��خ��ت��ارون
وف��اع��ل��ي��ات وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين.
استه ّل االحتفال بكلمة ترحيب
أل��ق��اه��ا ف���ادي ي��اغ��ي ،وأل��ق��ى عضو
المجلس القومي عباس الدبس كلمة
عن معنى المناسبة.

كلمة مركز الحزب

وألقى العميد ياغي كلمة مركز
ال��ح��زب ق��ال فيها« :التأسيس هو
فعل مستم ّر من أجل حياة جديدة،
هو االنتصار على الطائفية واالقطاع
وال��ف��ردي��ة ،هو ح��رب على المفاسد
واالن��ح��راف ،ه��و العمل المتواصل
الذي ال ينقطع ،هو الر ّد على التجزئة
والتقسيم لبالدنا ،هو الس ّر الذي زرع
األرض شهداء ،هو دعوة دائمة إلى
تحقيق االنتصارات».
وأض�����اف« :ال��ع��ق��ي��دة القومية
االج���ت���م���اع���ي���ة ل���ي���س���ت ن��ظ��ري��ة
للوصوليين ،بل دعوة الى المعرفة
وأسلوب جديد في التفكير ،والتأسيس
هو وعي المسؤولية التاريخية ،فال
تتدجن
تسمح النهضة لنفسها أن
ّ
سلوكا ً ونضاال ً وفي ك ّل الظروف ،وال
أن تنحدر مماألة واسترضاء لغايات
خصوصية».
وأش��ار ياغي إل��ى أننا لم نتعاقد
مع سعاده على أمر عارض أو منفعة
خاصة أو شأن جزئي ،إنما تعاقدنا
على أمر خطير يساوي ك ّل وجودنا،
وهذا التعاقد حققته نفوس ال ترضى
باإليمان المستكين وبالنوايا التي
ال تفعل ،وال ب��ال��رأي ال��ذي ال يواجه
واإلرادة التي ال تصارع ،وال بالجهد
الذي ال يفيد والوالء الذي ال ينخرط في
نظام الفكر والنهج ،هي نفوس تؤمن
بالصراع واالن��ت��ص��ار ،ألنها نفوس

الح�صن

ياغي :الأمن في لبنان لن ي�ستقيم � اّإل بالتن�سيق مع �سورية

جانب من الحضور
تؤمن بأنّ الحياة كلها وقفة عز فقط.
وت��اب��ع 82« :س��ن��ة وأن��ت��م أيها
ال��ق��وم��ي��ون ت��واج��ه��ون م��ش��اري��ع
االن���ع���زال ال��ك��ي��ان��ي��ة وال��ع��ص��اب��ات
الطائفية والمذهبية والفردية ،من
مجزرة عينطورة وما قبلها وصوال ً
إلى مجزرة حلبا ،تع ّرضتم للسجون
والتنكيل واالضطهاد وبقيتم مؤمنين
بقضيتكم ال تهزمكم األعاصير وال
تلين لكم إرادة وال تضعف لكم عزيمة،
بقيتم أبطاال ً تتح ّملون عبء االلتزام
والجهاد تعملون النتصار المبادئ
التي بها آمنتم.
 82سنة قدّمتم خاللها نموذجا ً
مميّزا ً في اإليمان والبطولة والفداء في
الدفاع عن وحدة المجتمع ،نجحتم
في أصعب امتحان أن قضيتم على
الطائفية والمذهبية في صفوفكم،
وواجهتم مشاريع التفتيت والتقسيم
ودفعتم آالف الشهداء والجرحى».
وأردف ق��ائ�لاً« :ل��ق��د استشرف
سعاده باكرا ً مخاطر الغزو اليهودي
لبالدنا مح ّذرا ً من مفاعيل سايكس
– بيكو ،كما ن ّبه إلى خطر الحزبيات
الطائفية والمذهبية المد ّمرة لحياتنا
واليوم نشهد على صحة استشرافه
ون���دف���ع ث��م��ن ال��ت��آم��ر وال��خ��ي��ان��ة
والضعف.
منذ التأسيس ق��اوم حزبنا ك ّل
أشكال االحتالل فقدم الشهداء من
سعيد العاص إل��ى سناء محيدلي
وخالد علوان ومحمد عواد وغيرهم

ياغي
ك��ث��ر ،ه��و نهج استشهادي مقاوم
لن يتغيّر ول��ن يتبدّل .وف��ي لبنان
ونحن على مقربة من عيد االستقالل
نستذكر الشهيد القومي سعيد فخر
الدين شهيدا ً أ ّوال ً الستقالل لبنان
والشهيد القومي حسن عبد الساتر
شهيد العلم».
وقال ياغي« :اليوم تواجه أمتنا
ع��دوان �ا ً وإره��اب �ا ً من ن��وع آخ��ر ،فما
يجري صراع مصيري بين المشروع
األميركي ـ اإلسرائيلي وأدوات���ه من
ق���وى إره��اب��ي��ة م��ت��ط��رف��ة ،م��ش��روع
هدفه القضاء على المقاومة في األمة
المقسم وض��رب الحاضن
وتقسيم
ّ
ال��ق��وم��ي وإض��ع��اف��ه ،وب��ي��ن ق��وى
المقاومة وال��وح��دة ،وف��ي مقدّمها
س��وري��ة ب��ق��ي��ادة ال��رئ��ي��س الدكتور
بشار األس��د ،الساعية إلى تحصين

المجتمع ورف��ع جهوزية المواجهة
وحماية المقاومة ودعمها من أجل
تحرير كامل األرض.
هي حرب على الهوية الحضارية،
حرب على وحدة الحياة في مجتمعنا،
حرب على ك ّل إنجاز أو تقدّم علمي
(تمثلت في اغتيال العلماء في سورية
والعراق) هي حرب تقسيم وتفتيت.
إنّ اإلره��اب يضرب اليوم في ك ّل
أن��ح��اء ال��وط��ن ،م��ن فلسطين حيث
إرهاب الدولة المنظم الذي يستهدف
األطفال والنساء والشيوخ ،وبناء
المستعمرات .إل��ى العراق الشاهد
على إجرام تلك العصابات اإلرهابية
التي ارتكبت وترتكب المجازر يومياً،
وتتف ّنن في أساليب القتل والتعذيب
وت��رس��ل ال��س��ي��ارات المفخخة لقتل
مزيد من األبرياء.
أم��ا سورية ،فإنها تدفع ضريبة
موقفها القومي المتمسك بالثوابت،
ومنذ اللحظة األول���ى كنا ن��رى أنّ
المسألة تتعدّى مسألة معارضة
وم��واالة ،بل مشروع إسقاط الدولة
في سورية بك ّل مؤسساتها ،مشروع
تدمير حاضن المقاومة وإضعافه
خدمة للعدو اإلسرائيلي ،إال أنهم
فشلوا وخابوا ،على رغم ك ّل الخسائر
ال��ت��ي دفعها شعبنا وجيشنا في
سورية ،فشلوا بسبب حكمة القائد
األسد وصبر الناس وبطوالت بواسل
الجيش السوري وإل��ى جانبه قوى
المقاومة».

وتابع ياغي« :إنّ الحرب العدوانية
اإلره��اب��ي��ة على س��وري��ة تستهدف
إسقاط ك ّل األمة وقواها الحية ،ألنه لو
قدّر لهم تحقيق حلمهم لكانت تهاوت
ك ّل هذه الدول ،ولتمكنت إسرائيل من
تحقيق حلمها التوراتي في السيطرة
على مقدرات البالد وثرواتها بعد أن
قسمت الى إمارات ال أراكم
تكون أمتنا ّ
الله هكذا خلفاء وهكذا أمراء».
وإذ اعتبر أنّ المعركة ض ّد االرهاب
واح���دة ،والمصير واح��د ،وال يمكن
توجه
أن ننعزل وكأننا في جزيرة،
ّ
ياغي إلى الحكومة اللبنانية مؤكدا ً
ضرورة االتصال بالحكومة السورية
لبدء التنسيق في مكافحة اإلرهاب،
الفتا ً إلى أنّ األمور األمنية لن تستقيم
في لبنان إال بالتنسيق مع سورية،
فالمطلوب التنسيق بين الجيش
اللبناني والجيش السوري من أجل
تحرير العسكريين المخطوفين ،ومن
أجل توحيد الجهود لحماية شعبنا
وبالدنا وص ّد هذه الهجمة اإلرهابية
والقضاء عليها.
ورأى ي��اغ��ي أنّ لبنان محكوم
بالعهر السياسي ،فها هم يذهبون
إل��ى قطر وت��رك��ي��ا م��ن أج��ل مسألة
العسكريين وال يجرون اتصاال ً مع
سورية! يدعون إلى تسليح الجيش
وال يقبلون الهبة اإليرانية! وأمام هذا
الواقع السياسي ندعو إلى تشكيل
جبهة شعبية لمكافحة اإلره���اب
تنخرط فيها ك ّل القوى والشخصيات
من لبنان إلى سورية إلى العراق.
وأك��د ياغي ض��رورة دع��م الجيش
اللبناني وال��وق��وف إل��ى جانبه في
مواجهة ه��ذا اإلره���اب .كما دع��ا إلى
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
يكون رئيسا ًلك ّل لبنان يؤمن بالمقاومة
وبالعالقة المم ّيزة مع سورية.
وج���دّد مطالبة الجيش والقوى
األمنية بالضرب بيد من حديد لك ّل
المخلين باألمن ،وق��ال« :ال يسعنا
إال التوجه بأح ّر التعازي من أهالي
بتدعي وم��ن آل الفخري والتمني
بالشفاء العاجل للجرحى على إثر
الجريمة التي وقعت ،والتأكيد على
ضرورة اعتقال الفاعلين ومحاكمتهم
وإنزال أش ّد العقوبات بهم أمام هول
هذا العمل اإلجرامي».
وخ��ت��م ي��اغ��ي ق���ائ�ل� ًا« :ف���ي عيد
التأسيس ن��ج�دّد العهد للمؤسس
وللشهداء بأننا مستمرون وثابتون
على قسمنا ،وعهدنا أن نبقى حزبا ً
قوميا ً مقا ِوما ً ال يهادن وال يساوم».

توقيف مطلوب في بريتال حاول الهرب

الع�شائر تعزي في بتدعي:
ن�ضع �أنف�سنا بت�صرف �آل فخري
ع��ق��دت عشائر محافظة بعلبك
 ال��ه��رم��ل وب��ح��ض��ور ممثلين عنحركة أمل والحزب السوري القومي
اإلجتماعي ،اجتماعا ً في منزل عباس
أسدالله شمص في بوداي ،بحضور
رئ��ي��س المجلس الوطني لالعالم
عبدالهادي محفوظ ،مفتي بعلبك
بكر الرفاعي ،الشيخ أدي��ب حيدر
ممثالً المجلس اإلسالمي الشيعي
األعلى ،وفاعليات ووجهاء.
وانتهى االجتماع باالنتقال لتقديم
ال��ت��ع��ازي ف��ي م��ن��زل المرحومين
صبحي فخري وزوجته نديمة في
بلدة بتدعي ،حيث كان في استقبالهم
النائب إميل رحمة ،النائب السابق
ن��ادر سكر ،راع��ي أبرشية بعلبك
والبقاع الشمالي المطران سمعان
عطاالله ،رئيس اتحاد بلديات دير
األحمر ميالد العاقوري وفعاليات
بتدعي ودير األحمر.
وتحدث عباس أسدالله شمص
باسم العشائر وقال« :نضع أنفسنا
بتصرف أهلنا آل الفخري».
وق��ال المفتي الرفاعي« :نحمل
المعتدي وفق ميثاق شرف مسؤولية
ما قاموا به ،وال نستطيع أن نحمل
الطائفة أو دينا ً أو مذهباً ،وما قاموا
ب��ه مستنكر وخ��ي��ارن��ا ه��و ال��دول��ة
والمؤسسة العسكرية وليست لدينا
خيارات أخرى».
واعتبر النائب السابق يحيى
شمص ان «م��ا حصل ش � ّك��ل أذي��ة
للجميع ،نحن لبنانيون قبل أن
نكون مسلمين ومسيحيين ،ونحن
أبناء وطن واحد لدينا تقاليد ،علينا
أن نحافظ عليها وال��ح��ف��اظ على
بعضنا ب��ع��ض�اً ،ال��ح��ادث��ة ندينها
ونستنكرها أشد اإلستنكار ونطالب
��اس ي��دي��ن المجرمين،
بحساب ق� ٍ
وبموقف عملي وأقرباؤنا آل جعفر
يستنكرون العمل».
ودان محفوظ الجريمة «ألنها
تنذر بعواقب وخيمة على مستقبل
المنطقة ،وطالب «بحضور الدولة
الفعلي وبتفعيل الخطة األمنية
لتمسك ب��ال��ف��اري��ن والمطلوبين،

التعازي في منزل آل فخري ببتدعي
وهذا االجتماع هو لرفع الغطاء عن
المخلين باألمن وكل مرتكب ،والدولة
باستطاعتها القيام بواجبها».
ورأى الشيخ عبد السالم دندش
أن «م��ا ح��ص��ل م��س��ؤول��ي��ة ال��دول��ة
وعليها القيام بواجبها والدولة اآلن
هي مجموعة األح��زاب في السلطة
وعليهم القيام بواجبهم».
من جهته ،قال المطران عطا الله:
«ما يشجعنا تعازيكم ووقوفكم الى
جانبنا وسنبقى في انتفاضة دائمة،
ولن نرتاح قبل أن يسلم المعتدون
أنفسهم وأن يقوم القضاء بواجبه
وه��ذا مطلبنا جميعاً .ومن جرحوا
في حاجة الى تضامننا وال��ى عمل
ال��دول��ة لالمساك بالخارجين عن
القانون».
وت��ح��دث ال��ش��ي��خ ح��ي��در باسم
المجلس اإلسالمي األعلى واصفا ً ما
جرى بـ«الجريمة النكراء» ،وقال:
«نتداعى لنؤكد أن السلم األهلي
خط أحمر وألن يأحذ القضاء مجراه،
لنؤكد أن السلم األهلي ال يمس وأن
يقوم القضاء بدوره».
وك��ان نجل الضحيتين باتريك
فخري ف��ي تصريح ان��ه «ف��ي حال
لم تقم الدولة بواجباتها وتعتقل
القتلة فنحن نعرف كيف نأخذ حقنا
بيدنا وانا اتابع المعتدين بنفسي،

والمجرمون معروفون ونطلب من
عشيرتهم تسليمهم وإال سنثأر
بيدنا وقرية المجرمين السبعة (دار
الواسعة) ليست بعيدة منا».
وأش����ار ال���ى ان���ه «ت���م ال��ت��ع��رف
ال��ى اسماء المعتدين السبعة من
بينهم األخوان قزحيا وعلي ياسين
جعفر».

توقيف مطلوبين

أم��ن��ي �اً ،واص��ل��ت ق���وى الجيش
مالحقة المطلوبين وتوقيفهم في
البقاع الشمالي ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار
دهمت ق��وة م��ن مخابرات الجيش
منازل مطلوبين في بريتال ،وأوقفت
اث��ن��ي��ن ع���رف منهما ع��ل��ي شهاب
اسماعيل الملقب بـ«السرعيني»،
الذي أصيب برجليه إصابة طفيفة
اث��ن��اء م��ح��اول��ت��ه ال��ت��ص��دي للقوة
المداهمة والفرار ،وتم توقيفه.
على صعيد آخر ،أوقفت المديرية
االقليمية في امن الدولة في عكار،
ثالثة أشخاص (سوريان ولبناني)
بتهمة إنشاء محطة تخابر هاتفية
س��وري��ة غ��ي��ر ش��رع��ي��ة ف��ي منطقة
العريضة الحدودية ،والتحقيقات
قائمة لتوقيف باقي افراد المجموعة
المشتبه في تورطهم بتشغيل هذه
المحطة.

عطايا ا�ستقبل رئي�س لجنة الأ�سير �سكاف
و�أكد التعاطي بدقة وجدية في الق�ضية

ّ
الت�صدي للم�ؤامرة
عبّود :لتح�صين الوحدة وانخراط الجميع في

اللقاء التضامني مع األسير سكاف

جانب من الحضور

خالل تقديم الدروع التقديرية

أقامت منفذية الحصن في الحزب السوري القومي االجتماعي حفل عشاء بمناسبة عيد تأسيس
الحزب ،في مطعم «قلعة كنعان» ـ المزينة ،حضره عضوا المجلس األعلى رياض نسيم وبشرى
مسوح ،المنفذ العام غطفان عبّود وأعضاء هيئة المنفذية ،عضوا المجلس القومي وديع حداد
أسر الشهداء والجرحى وذوي االحتياجات الخاصة نهال
وحبيب سكاف ،رئيسة مؤسسة رعاية َ
رياشي ،وعدد من المسؤولين وفاعليات وجمع من القوميين والمواطنين.
بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجاللاً ألرواح شهداء الحزب واألمة ،ث ّم نشيد الحزب الرسمي
ونشيد الجمهورية العربية السورية ،فكلمة ترحيب ألقاها عضو هيئة منفذية الحصن مدير مديرية
مرمريتا الدكتور نضال منصور.

وألقى المنفذ العام غطفان عبّود كلمة تحدّث فيها عن معاني التأسيس ،وعن دور القوميين
االجتماعيين على امتداد الوطن ،ال سيما الشام .وتقدّم بالشكر إلى ك ّل من وقف ويقف إلى جانب
الحزب في مسيرته النضالية.
وشدّد عبّود على أهمية تحصين الوحدة في مجتمعنا ،وانخراط الجميع في التصدّي للمؤامرة،
وفي مواجهة قوى اإلرهاب والتط ّرف المدعومة من دول غربية وإقليمية وتعمل لمصلحة العدو
الصهيوني.
ختاماًُ ،و ّزع��ت أوسمة «الصداقة» على بعض المواطنين ،وتنويهات عميد الداخلية لبعض
القوميين ،ث ّم أقيم حفل ف ّني من وحي المناسبة ،أحياه الفنان ابراهيم بيطار.

�أوتاوا

�ألف باء جهادنا ن�شر الفكر النه�ضوي الم�ؤمن ببناء المواطن

بمناسبة عيد تأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي ،أقامت مديرية
أوت��اوا في الحزب معرض الكتاب التاسع عشر ،قي قاعة مدينة أوت��اوا (city
 ،)mallوحضر افتتاح المعرض مدير المديرية يوسف الغريب وأعضاء هيئة
المديرية ،أعضاء المجلس القومي في المديرية حبيب حجار ،نور القادري،
وعيسى حاماتي ،إنعام العدس ومدير مديرية مونتريال نزار سلوم.
كما حضر القائم بأعمال السفارة اللبنانية سامي حداد ،محمد جمعة عن جمعية
أهل البيت ،جهاد داود عن التيار الوطني الحر ،يوسف مرعي والشيخ عبد الله
عبيد عن مؤسسة جامع اإلمام علي ،برهان شحوري عن الجمعية الفلسطينية،
علي شكري ورنا إبراهيم عن الجمعية السورية ،الياس الشنتيري عن بلدية
أوتاوا ،وفاعليات وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
رحب مذيع المديرية أحمد الحاج بالحضور من ّوها ً بأهمية المعرفة والكتاب في
ّ
وجه التضليل الفكري الممنهج.
وأض��اف« :أل��ف باء جهادنا نشر الفكر النهضوي المؤمن ببناء المواطن
المتشبث باألرض ،المنتمي إلى مجتمع راق قويّ مقاوم يهابه العدو ويستفيد
من قدراته الصديق ،بالكتاب ،بالمعرفة وبالوعي نصون حدود الوطن جنبا ً
إلى جنب مع الجندي المؤمن بافتداء الوطن ،والمؤمن بأن الدماء ملك لألمة متى
طلبتها وجدتها».
ثم ألقى فراس أيوب كلمة باللغة اإلنكليزية ،تساءل فيها عن سبب اندفاع
الغرب لمحاربة االرهابيين في العراق ودعمهم في أماكن أخرى.
واختتم المعرض بمحاضرة ألقاها سلوم تحت عنوان «داعشية عرب وأتراك
في ديار سايكس – بيكو» ،وقدّم سردا ً تاريخيا ً من مراحل السطو على سوريه
الطبيعية ،وتقسيمها إلى دويالت ،وصوال ً إلى إنشاء كيان سرطاني آخر ِباسم
«داعش» ،كي يكون جدارا ً بين شرق األمة وغربها.

التقى عميد ش��ؤون فلسطين في الحزب السوري
القومي االجتماعي هملقارت عطايا في مركز الحزب،
لجنة األسير يحيى سكاف ممثل ًة برئيسها جمال
سكاف الذي وضع عطايا بصورة ما هو مستج ّد في
ملف األسير سكاف.
بدوره ،أكد عطايا أنه يت ّم التعاطي بدقة وجدية مع
قضية األسير المناضل يحيى سكاف ،من أجل ضمان
تحريره من معتقالت العدو الصهيوني في أسرع وقت
ممكن.
وأكد عطايا وجود البطل يحيى سكاف في معتقالت
العدو ،الفتا ً إل��ى أنّ ه��ذا العدو أخفى لفترة طويلة
المعلومات المتعلقة بوضعه ،ومنع األجهزة الحقوقية
الدولية وعلى رأسها الصليب األحمر الدولي من لقائه،
وهذه جريمة مركبة.
وإذ انتقد عطايا الصمت ال��دول��ي حيال همجية
االحتالل وممارساته العدوانية ،اعتبر أنّ وقوف أبناء
شعبنا في الضفة الغربية ومدينة القدس ،هو تعبير
التمسك باألرض ومقاومة االحتالل ،ومشدّدا ً
عن إرادة
ّ
على أنّ المقاومة هي التعبير الثقافي والحضاري عن
هوية القدس القومية.

لقاء تضامني في الطريق الجديدة

من جهة أخرى ،أقامت الجمعيات البيروتية لقاء
تضامنيا ً مع األسير سكاف في مقر «راب��ط��ة أبناء

بيروت» في الطريق الجديدة ،بحضور ممثلين عن
األح��زاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية
وشخصيات.
وأكد رئيس الرابطة محمد الفيل في كلمة له «ان
ب��ي��روت واب��ن��اءه��ا يفتخرون ويعتزون بما ق��ام به
األسير يحيى سكاف من عمل بطولي هز كيان العدو
الصهيوني الغاصب ،وعلى كل حر وشريف أن يدعم
قضيته».
ووج��ه رئيس مجلس علماء فلسطين الشيخ نمر
زغموت التحية الى االسير سكاف ورفاقه األسرى
«الذين يدافعون عن كل حبة تراب من أرضنا التي
يغتصبها العدو».
وأكد رئيس تيار المقاومة اللبناني جميل ضاهر
«البقاء مع قضية االسير سكاف ومع عائلته الصابرة
حتى تحريره وعودته الى الوطن».
وبعد كلمات ألمين سر «الهيئة الوطنية للدفاع
عن االس��رى والمعتقلين» يحيى المعلم ،وممثل عن
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الناصريين
المستقلين  -ال��م��راب��ط��ون وال��ه��ي��ئ��ات النسائية
البيروتية.
وف��ي ال��خ��ت��ام ت��ح��دث أم��ي��ن س��ر «لجنة أص��دق��اء
األسير يحيى سكاف» جمال سكاف الذي اكد «البقاء
ال��ى جانب الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه
والمقدسات واألسرى األبطال».

جرادي في كتاب مفتوح �إلى بري:
لإبعاد ال�سل�سلة عن التجاذبات

جانب من المعرض

وجه األمين العام لنقابة معلمي
ّ
المدارس الخاصة في لبنان وليد
ج��رادي كتابا ً مفتوحا ً ال��ى رئيس
المجلس النيابي نبيه بري والنواب،
دع��ا فيه ال��ى «إن��ص��اف المعلمين
بما يعيد لهم شيئا ً م��ن مكانتهم
االجتماعية» ،مشددا ً على «ضرورة
إب��ع��اد السلسلة ع��ن التجاذبات
السياسية والمزايدات».
وأش���ار ج���رادي ف��ي الكتاب الى
«أن االساتذة يألون :أين أصبحت

سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب؟ أي��ن
ال��وع��ود؟ أي��ن اللجان المشتركة؟
لقد مددتم ألنفسكم خ�لال دقائق،
أم��ا نحن فثالث سنوات م��رت ولم
تقر السلسلة .استشهد من استشهد
وأسر من أسر ومات من مات وتقاعد
من تقاعد وصرف من صرف والظلم
لحق بكل ه��ؤالء وم��ا زلنا ننتظر،
وه��ا قد ب��دأ العام ال��راب��ع وم��ا زلنا
ننتظر».
ودع���ا األس���ات���ذة «ال���ن���واب إل��ى

اإلف����راج ع��ن السلسلة وإق��راره��ا
ضمن اإلمكانات الواقعية المتاحة
وبالتساوي بين الجميع».
وأشار االساتذة إلى «أن معلمي
المدارس الخاصة لم يتقاضوا غالء
المعيشة بعد ،رغم ارتفاع األقساط
ال��م��درس��ي��ة ف��ي ال��س��ن��وات الثالث
األخيرة» ،سائلين النواب «عن مدى
انعكاس ذلك على التربية والتعليم
وع��ل��ى م��ص��ي��ر أوالده������م وت��ال��ي �ا ً
على مصير التربية ف��ي لبنان»؟

