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كرمت نقابيين في عيد المعلم
نقابة المعلمين ّ

«القومي» يحيي الأول من �آذار في عكار

بو �صعب :لقاء مع بري الأربعاء و�إيجابية في ال�سل�سلة حمية :نحن حركة �صراع ومقاومة وبو�صلة ن�ضالنا وحدة �شعبنا وبالدنا

الوفد المركزي والمنفذ العام وممثلو االحزاب

من االحتفال بعيد المعلم
أكد وزير التربية الياس بو صعب أن سلسلة الرتب
والرواتب هي الهدية الوحيدة التي تنصف المعلمين،
معلنا ً عن لقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري
غدا ً األربعاء لبحث هذا الموضوع الذي لفت إلى وجدود
ايجابيات في شأنه.
ك�لام ب��و صعب ج��اء خ�لال رعايته اح��ت��ف��اال ً لنقابة
المعلمين ك ّرمت خالله النقابيين المتقاعدين والمعلمين
المتقاعدين للعام  ،2014لمناسبة عيد المعلم ،في قصر
االونيسكو.
وقال بو صعب في كلمته« :إن سلسلة الرتب والرواتب
هي الهدية الوحيدة التي تنصف المعلمين ،حيث عشنا
خالل السنة الفائتة سلسلة من العراقيل والمناورات
والمزايدات من دون نتيجة إنما كنا نتعاون سوية وسنظل
نتعاون ألنه ال يموت حق وراءه مطالب ،اختلفنا في مرحلة
معينة لكن االختالف كان على الطريقة والوسيلة».
وأوض��ح أن «الطريقة الوحيدة التي من الممكن ان
تقف في وجوهنا هي أن نضع الطالب وأهاليهم كلهم في
وجوهنا ،وأنا كنت مصرا ً على تحييد الطالب واألهالي
ألنهم عندما يكونون موحدين كلهم معنا ستكون المطالبة
لها صدى أكبر ويصبح المسؤولون مهتمين أكثر».
ولفت بو صعب إلى أن «صندوق النقد الدولي جاء إلى
لبنان وقال إننا اليوم ندفع غالء المعيشة من دون إقرار
السلسلة ونصح إقرار السلسلة من أجل مصلحة لبنان
واقتصاده ،ولهذا السبب كنا نتحرك ونجتمع بالمعنيين
بهذا الملف» .وسأل« :اليوم بدأ العام الدراسي من دون
ضغط ،فلماذا ،إذاً ،لم تناقش السلسلة».
وإذ أك��د اإلصرار»على إق��رار سلسلة عادلة متوازنة
تحافظ على وح��دة التشريع» ،ش��دد على «أن وح��دة
التشريع ستقر في أول مرة تعرض فيها السلسلة على
اللجان المشتركة من جديد» ،الفتا ً إلى أنه «بعد زيارة
رئيس الحكومة تمام سالم حددنا نهار األربعاء موعدا ً
للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وسمعت منه انه
يريد تحريك موضوع السلسلة لالنتهاء منه».
وأكد أن «هناك قناعة من المسؤولين الذين كانوا يقولون
سابقا ً ان هناك خطرا ً اذا ما اقررنا السلسلة بضرورة
إقرارها اليوم ،فألول مرة سمعت منهم كالما ً مطمئناً»،
مشيرا ً الى ان «السلسلة ستأتي ال محالة انما الوضع
السياسي في البلد عرقل كل االعمال وحتى اجتماعات
المجلس النيابي».
وأوض��ح أننا «وقعنا على صرف  16مليار على أجر
الساعة الجديدة لكل االساتذة المتعاقدين ،ويجب ان
تعلموا أن كل ساعة يعمل فيها األستاذ المراقب يقابلها
ساعتا عمل في المنزل للتحضير وقدمت أيضا ً مشروع في
الحكومة لدورة طلب اساتذة في مجلس الخدمة المدنية
بين نيسان وتموز وسندخل أساتذة الى المالك في أسرع
وقت ممكن».
وشدد على انه «ليس مقبوال ً أن نرى طالبا ً في طرابلس
والشمال معتصمين منذ  50يوما ً ومعترضين على تعيين
مدير مسيحي وأقفلوا الكلية لتعيين مدير مسلم» ،الفتا ً الى
ان «ليس لدينا مشكلة بالمدير إذا كان مسلما ً أو مسيحياً،
انما مشكلتنا هي مع تغيير المدير ألنه مسلم أو مسيحي»،
طالبا ً من العميد «إقفال جميع كليات إدارة االعمال في
لبنان حتى يتم حل موضوع الكلية في طرابلس».
وألقى نقيب األساتذة الثانويين عبدو خاطر كلمة روابط
األس��ات��ذة والمعلمين في التعليم الرسمي ،طالب فيها
«المراجع والمسؤولين كافة بالتحرك سريعاً .فاألعذار
والحجج ك ُّلها مرفوض ٌة وال مجال للمماطلة في تعديل
صاحب ٍّ
حق
السلسلة كي تصبح عادلة ومحقة تؤدّي لك ِّل
ِ
ح َّقهُ».
أوتي
وشكر خاطر الوزير بو صعب «الذي يعم ُل بك ِّل ما
َ
من ق ّوة لدعم مطالبنا».

وأك��د نقيب المعلمين ف��ي ال��م��دارس الخاصة نعمة
محفوض «أن ال أحد يستطيع أن يضع يده على هيئة
التنسيق النقابية ،التي ستبقى هيئة مستقلة» ،الفتا ً إلى
«أن أي عمل نقابي بطبيعته هو عمل معارض ،والعمل
ال��ذي يوالي السلطة يسقط ،وسنكون خلف السلسلة،
وصاحب الحق سلطان».
واعتبر محفوض أن الوزير بو صعب هو صوتنا في
السلطة السياسية.

تهانئ واحتفاالت

إلى ذلك ،أقيمت احتفاالت في المناطق بمناسبة عيد
المعلم كما صدرت مواقف هنأت المعلمين ودعت إلى إقرار
سلسلة الراتب والرواتب.
ورعى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً بالنائب علي
بزي ،الحفل التكريمي الذي أقامته بلدية معركة للمعلمين
األوائل الذين درسوا في البلدة من المناطق اللبنانية ،كافة
في الفترة الممتدة من  1944الى  ،1970باحتفال حاشد
أقيم في باحة البلدية وحضره رئيس المنطقة التربوية
في الجنوب باسم عباس ،ووفد من الكتيبة االيطالية في
«اليونيفيل» ،واألب وليم نخلة ممثالً المطران ميخائيل
أبرص ،وقيادات عسكرية وأمنية ورئيس بلدية معركة
حسن سعد وفاعليات.
كما أقام «معهد الشهيد هشام فحص التقني والمهني
 مجمع التحرير التربوي» السلطانية ،احتفاال ً تكريميا ًلمناسبة عيد المعلم ،في مطعم السلطان ،برعاية المدير
العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب وحضور مسؤول
اقليم جبل عامل في حركة «أمل» محمد غزال ،رئيس ادارة
مؤسسات «أمل» التربوية الدكتور رضا سعادة ،رئيس
اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز ،رئيس المنطقة التربوية
ف��ي الجنوب باسم عباس والنبطية نشأت حبحاب
والهيئات االداري��ة لمجمع التحرير التربوي وع��دد من
المديرين والمعلمين المحتفى بهم.
وألقى دياب كلمة أشاد «في مستهلها بمؤسسات «أمل»
التربوية وبمعاهدها والمشاريع التي تزدهر فيها ك ّما ً ونوعا ً
لجهة الطالب واالختصاصات» ،وحيا اإلدارة والمعلمين
والمعلمات في عيدهم ،وتحدث عن أهمية التعليم المهني
والتقني والفني .وأكد «أن المهنة تحارب البطالة المقنعة
والظاهرة ،وهي من اهم ركائز بنيان المجتمعات اذا ربطت
بالتوجيه الصحيح في سوق العمل.
وختاماً ،قدمت الدروع التقديرية وأقيمت مأدبة غداء
تكريمية.
وأقامت عائالت العزم المنتجة فطورا ً صباحيا ً في مركز
الميناء ،احتفاال ً بيوم المعلم ،حضرته ثلة من المعلمات.
وكانت مناسبة لمناقشة قضايا تهم الجسم التربوي في
لبنان عموما ً وطرابلس خصوصاً.
م��ن جهة أخ���رى ،اعتبر رئيس ال��ح��زب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل ارسالن أن «المعلمين هم عماد الوطن
وركيزة تواصل أجياله وحقهم على الدولة قائم حتى يتم
إنصافهم من خ�لال سلسلة رت��ب وروات���ب الئقة ،يبقى
تحقيقها في سلم األولويات الوطنية وال يجوز تحت أية
ذريعة إهمالها أو التغاضي عنها أو المواربة في مالقاتها،
لما لهذا الموضوع من أهمية في ضبط اإلنفجار اإلجتماعي
الذي قد يلوح في األفق بنتيجة سطحية التعاطي مع هذا
الملف البديهي».
وهنأ رئيس «مؤسسات الغد األف��ض��ل» والجامعة
اللبنانية الدولية الوزيرالسابق عبدالرحيم مراد المعلم
قائالً« :تحية ال��ى المعلم في ي��وم عيده وف��ي كل يوم،
تحية الى المعلم في مؤسسات الغد األفضل .تحية إلى
كل المعلمين ،وتحية إلى القائد الخالد جمال عبد الناصر
الذي تعلمنا في مدرسته معنى العزة والكرامة والمبادئ
القومية العظيمة».

اعت�صام لطالب «الأعمال» في طرابل�س
والعميد يدعو ال�ستئناف الدرو�س
نفذ طالب كلية إدارة األعمال والعلوم اإلقتصادية في
الجامعة اللبنانية  -الفرع الثالث بطرابلس إعتصاما ً
إستنكارا ً لما وصفوه بـ«الالمباالة والمماطلة» من قبل
رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين ،لعدم تعيين
مدير أصيل للفرع وع��دم إيجاد حل لألزمة الناتجة من
خرقه للتوازن المتعارف عليه في تعيين المدراء.
وانضم إلى المعتصمين أساتذة من الفرع ،إضافة إلى
طالب من مختلف فروع الجامعة اللبنانية في الشمال،
ورفعوا يافطات تندد بتوقف الدروس منذ خمسة أسابيع
في المقابل ،دعا عميد كلية العلوم االقتصادية وإدارة
األعمال الدكتور غسان الشلوق ،وبتوجيه من رئيس
الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ،إلى
استئناف األعمال في فرع العلوم االقتصادية في طرابلس
اعتبارا ً من صباح غد األربعاء.

من جهة أخرى ،استغرب ممثل أساتذة كلية الحقوق -
الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية خالد الخير في بيان،
انتقاد وزير التربية الياس بو صعب الجامعة اللبنانية،
ورئيسها.
وأكد أن «الدكتور حسين انطلق في عمله ،من إيمانه
بالجامعة ودوره���ا الوطني والعلمي» .وت��س��اءل «عن
هدف التعاطي مع الجامعة اللبنانية المؤسسة العلمية
الرسمية ،بطريقة انتقادية ال تخدم الجامعة وال��دور
المطلوب منها».
كما تمنى الخير «على الجميع احتضان هذه المؤسسة
الوطنية بامتياز ،وتأمين احتياجاتها على كافة الصعد
لتأخذ دوره��ا المطلوب» ،داعيا ً أهل الجامعة «للدفاع
عن هذه المؤسسة الوطنية للحفاظ عليها صرحا ً وطنيا ً
جامعاً».

تقي الدين يولم ل�شخ�صيات
أقام رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين
مأدبة غداء في دارته في تلة الخياط شارك فيها
كل من وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب
الحناوي ،السفير ال��روس��ي في لبنان الكسندر
زاسيبكين ،محافظ بيروت القاضي زياد شبيب،
األمين العام للقاء األرثوذكسي النائب السابق
م��روان اب��و فاضل ،النائب السابق أمين شري،
قنصل جمهورية مصر العربية محمد حنفي ،عضو
المجلس السياسي في حزب الله الدكتور ابراهيم
الموسوي ،وعضو المكتب السياسي لحركة أمل
محمد خواجه.
وكانت مناسبة تم خاللها البحث في األوضاع
العامة في ضوء التطورات المحلية واالقليمية.

تقي الدين وضيوفه

أك��د مدير ال��دائ��رة اإلعالمية في الحزب السوري القومي
االجتماعي العميد معن حمية ثبات الحزب السوري القومي
االجتماعي على عقيدته الفريدة ومبادئه المحيية ،وعلى نهجه
الصراعي المقاوم دفاعا ً عن الحق والحرية )...( .وأننا حركة
صراع ومقاومة ،وبوصلة نضالنا وحدة شعبنا ووحدة بالدنا،
والدفاع عن أرضنا وهويتنا وتاريخنا وحضارتنا .هكذا كنا
في معارك فلسطين عام  ،1936وفي إطالق المقاومة الوطنية
في لبنان عام  ،1982وهذا ما نحن عليه ،نقاوم قوى اإلرهاب
والتطرف وداعميهم ،من السويداء إلى ريف دمشق وحمص
إلى حلب والالذقية ،وك ّل المناطق السورية ،ونقدّم الشهيد تلو
الشهيد.
وق��ال حمية :ليسمح لنا أص��ح��اب ب��دع ال��ن��أي ،وأولئك

كل الوقائع �أثبتت �أن ال
بديل عن معادلة الجي�ش
وال�شعب والمقاومة
لحماية لبنان و�سيادته
الذين ما زالوا يراهنون على الدبابة «اإلسرائيلية» لتحقيق
أمنياتهم في السلطة ،ليسمح لنا ك ّل هؤالء ...فصوت البندقية
المقاومة هو الصوت الذي ترتعد منه فرائص العدو اليهودي،
ولغة المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها أعداء شعبنا
وبالدنا ...أما النأي والرهانات الخاطئة فهي تخدم مصلحة
الذين يستهدفون شعبنا وبالدنا بالقتل والتفتيت والتقسيم.
وأكد حمية أنّ حماية لبنان تكمن في مقدار قوته ،ونحن نقول،
والوقائع اثبتت ،أنّ عناصر قوة لبنان تتمثل بثالوث الجيش
والشعب والمقاومة ،فمن يريد حماية لبنان وسيادة لبنان
عليه أن يذعن للمعادلة الذهبية جيش وشعب ومقاومة.
ومن يريد وحدة لبنان عليه أن يتخلص من وباء الشحن
الطائفي والمذهبي ،ومن فيروس العداء لسورية التي منعت
تقسيم لبنان وشكلت حاضنة للمقاومة التي دحرت العدو
الصهيوني عن معظم األرض اللبنانية.
ومن يريد تقوية الجيش اللبناني بالسالح والعتاد ،عليه أن
يسأل الدول التي يدور في فلكها لماذا تنأى عن تزويد الجيش

حمية يلقي كلمته
اللبناني بالعتاد والسالح النوعي ،ولماذا ُتعرقل عروض
التسليح من دول صديقة؟
وأضاف حمية :إنّ من يريد الخير للبنان عليه أن يساهم فعالً
ال قوال ً في خلق بيئة صالحة لترسيخ الوحدة الداخلية ومن
أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية ،وصياغة قوانين عصرية
لالنتخابات واألح��وال الشخصية ،يتساوى فيها األف��راد في
الحقوق والواجبات ...ونحن نأمل بأن تساهم مناخات الحوار
القائمة بين عدد من القوى اللبنانية في إراحة الوضع الداخلي
وتحصين الوحدة الداخلية لتكون عامالً مساعدا ً يدفع باتجاه
الوصول الى دولة المواطنة.
وذ ّكر حمية بأنّ بين سورية ولبنان معاهدة أخوة وتعاون
وتنسيق واتفاقات مشتركة ،وهذا يحتم ان تبادر الحكومة
اللبنانية إلى التنسيق مع الحكومة السورية لمحاربة قوى
اإلره��اب والتطرف التي تتخذ من السلسلة الشرقية للبنان
أوكارا ً لها ...الفتا ً إلى أنّ عدم تنسيق الحكومة اللبنانية مع
سورية ،يمنح اإلرهابيين فرص التموضع والتمركز وتهديد
لبنان في أمنه واستقراره وترويع اللبنانيين بالتفجيرات
اإلرهابية ،واستمرار اختطاف العسكريين.
واعتبر حمية أنّ خير لبنان هو بانتخاب رئيس للجمهورية
يحمل مواصفات الرئيس الوطني الجامع ،وخير لبنان
بالحفاظ على ك ّل مؤسسات الدولة ،وأيضا ً في تحقيق االنماء
المتوازن حتى يصل الى عكار األبية وك ّل المناطق الفقيرة.
ومصلحة لبنان أن يكون شريكا ً حقيقيا ً أقله في الموقف ض ّد
ويهجرهم
اإلرهاب والتطرف ،هذا اإلرهاب الذي يقتل الناس
ّ
في سورية والعراق ويد ّمر المعالم االثرية والحضارية ،خدمة
للعدو الصهيوني.
وتابع :مصلحة لبنان أن يكون مع العراق وسورية ض ّد
اإلره��اب .ومصلحة لبنان أن يكون مع فلسطين ض ّد العدو
اليهودي ال��ذي يرتكب الفظائع وي��ه� ّود األرض ،وف��ي هذه
المناسبة نثمن موقف اللجنة المركزية لمنظمة التحرير

من م�صلحة لبنان �أن يكون
مع �سورية والعراق �ضدّ
الإرهاب ومع فل�سطين �ضدّ
العدو اليهودي

الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع العدو الصهيوني،
ونشدّد على ضرورة أن يكون هذا الموقف بداية لمسار جديد
يرسخ الوحدة الفلسطينية على قواعد الصراع والمقاومة.
ّ
كالم حمية جاء في كلمة ألقاها باسم مركز الحزب في حفل
العشاء الحاشد الذي أقامته منفذية عكار بمناسبة األول من
آذار في مطعم «غرين الند» في عدبل ،وحضره عميد التنمية
اإلدارية إيلي معلوف ممثالً رئيس الحزب النائب أسعد حردان،
عضو المجلس األعلى في الحزب رياض نسيم ومنفذ عام عكار
ممتاز الجعم وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من المسؤولين.
كما حضر وفد من التيار الوطني الح ّر ض ّم أسعد درغام ورالي
عازار وجيمي جبور ،وممثلون عن األحزاب والقوى الوطنية في
عكار ،ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سياسية وحزبية

على الحكومة اللبنانية
�أن تن�سق مع الحكومة
ال�سورية لمحاربة قوى
الإرهاب والتطرف
وحشد كبير من القوميين االجتماعيين والمواطنين.
وقد استه ّل حمية كلمته بنقل تحيات رئيس الحزب النائب
أسعد حردان وتحيات قيادة الحزب إلى الحاضرين ،وعبرهم
إلى ك ّل القوميين االجتماعيين وإلى أبناء عدبل وعكار الوطنيين
الشرفاء ...وقال :بين الحزب السوري القومي االجتماعي وبين
عكار حكايات نضال وبطولة واستشهاد .فتحية للشهداء
واالستشهاديين ،ال سيما شهداء مجزرة حلبا ،هذه الكوكبة
التي تحيا في نفوسنا وتواكب ك ّل لحظات حياتنا ،نتابعها مع
القضاء من أجل االقتصاص من القتلة والمجرمين.
وك��ان حفل العشاء قد افتتح بالنشيد الوطني اللبناني
ونشيد الحزب السوري القومي االجتماعي ،وع ّرفت الحفل
ناظر التربية والشباب في المنفذية عال دياب ،كما أدّت فرقة
العاشر من أيار رقصات فولكلورية من تراث األم��ة ،وقدّمت
الطالبة ديانا عز الدين وصالت غنائية وطنية.
وفي الختام احتفل الحضور بالمناسبة وسط أج��واء من
الفرح والسعادة على وقع األناشيد الوطنية والقومية.

جانب من الحضور

تفعيل القوة الأمنية في عين الحلوة
وت�شكيل قوات مماثلة في المخيمات

اجتماع اللجنة السداسية
ترأس قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب اجتماع
«اللجنة األمنية السداسية» المنبثقة من اللجنة األمنية الفلسطينية العليا ،في مقر
القوة األمنية في عين الحلوة .وحضر االجتماع نائب قائد األمن الوطني مسؤول
القوة األمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح ،عضو المكتب
السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صالح اليوسف ،مسؤول جبهة النضال
الشعبي الفلسطيني في لبنان ابو العبد تامر ،عضو اللجنة المركزية للجبهة
الديموقراطية ابو النايف ،المسؤول التنظيمي لـ «أنصار الله» ماهر عويد ،المسؤول
السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي شكيب العينا ،الناطق االعالمي لـ«عصبة
االنصار اإلسالمية» ابو شريف عقل ،المسؤول السياسي لحركة حماس الدكتور
أحمد عبد الهادي ،مسؤول القوة األمنية المشتركة في عين الحلوة العميد خالد
الشايب وأمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية في عين الحلوة ابو بسام المقدح.
وناقش المجتمعون األوض��اع في المخيمات الفلسطينية وفي شكل خاص في
مخيم عين الحلوة ،مؤكدين أن «أمن المخيم من أمن الجوار ،وأمن الجوار من أمن
المخيم» ،مشددين على «الموقف الفلسطيني بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية
الداخلية وعدم الدخول في التجاذبات اللبنانية  -اللبنانية».
وأكد المجتمعون «تفعيل القوة األمنية وزيادة عديدها وتعزيزها في مخيم عين
الحلوة ،والبدء بالتحضيرات من أجل تشكيل قوة أمنية خالل فترة وجيزة في
مخيم المية ومية ،واالنتقال لتشكيل القوة األمنية في مخيمات بيروت ومن ثم إلى
المخيمات الفلسطينية كافة في لبنان».

�إ�شادة بعملية القد�س:
المقاومة هي ال�سبيل الوحيد للتحرير
ص���درت أم���س م��واق��ف أش����ادت بعملية ال��ق��دس
البطولية مؤكدة أن طريق المقاومة هو السبيل الوحيد
لتحرير فلسطين واستعادة الحقوق والمقدسات داعية
إلى وقف التنسيق األمني مع العدو الصهيوني.
وأك��دت هيئة التنسيق لـ«لقاء األح��زاب والقوى
الوطنية اللبنانية وتحالف الفصائل الفلسطينية»،
في بيان بعد اجتماع في مقر الهيئة «ضرورة تعزيز
العالقات اللبنانية-الفلسطينية بما يحصن األمن
واإلس��ت��ق��رار ف��ي ل��ب��ن��ان ،وي��ص��ون ح��ق��وق الشعب
الفلسطيني المدنية والسياسية ،وال سيما حقه
في ال��ع��ودة إل��ى أرض��ه ودي���اره التي ش��رد منها في
فلسطين».
ورأى المجتمعون أن «ق���رار المجلس المركزي
الفلسطيني وقف التنسيق األمني مع العدو الصهيوني
خ��ط��وة ج��ي��دة وإي��ج��اب��ي��ة طالما انتظرها الشعب
الفلسطيني وحركات التحرر العربية منذ زمن ،لكن هذه
الخطوة لم تبصر النور ،وجرى احتواؤها وإجهاضها
سريعا ً من السلطة الفلسطينية التي واصلت أجهزتها
حمالت االعتقال ضد كوادر المقاومة».
وأش��ادوا «بالعملية البطولية التي نفذها مناضل
فلسطيني بدهس جنود االحتالل في القدس المحتلة،
وال��ت��ي تأتي ف��ي سياق ال��رد الطبيعي م��ن الشعب
الفلسطيني على ج��رائ��م اإلح��ت�لال» .وتوقفوا عند
«استمرار الحصار على غ��زة ما أدى إل��ى مزيد من
معاناة الشعب الفلسطيني» ،وأش���ادوا بالمبادرة
«المخلصة التي قام بها األمين العام لحركة الجهاد
اإلس�لام��ي الدكتور رم��ض��ان عبدالله شلح لما فيه
مصلحة الشعبين الشقيقين».
وت��ن��اول��وا وص��ف ق���رار محكمة ال��ق��اه��رة حركة
«حماس» بأنها منظمة إرهابية« ،وتداعياته على
العالقات المصرية  -الفلسطينية» ،ودع���وا إلى
«ترميم هذه العالقات بما يضع حدا ً للخلل الحاصل

ويصون أم��ن مصر ال��ذي نحرص عليه ،لبنانيين
وفلسطينيين».
وحيت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ،في بيان إثر
اجتماعها الدوري برئاسة أمين سرها النائب السابق
حسن حب الله ،عملية القدس البطولية مؤكدة «أن
طريق المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين
واستعادة الحقوق والمقدسات».
ودان���ت اللجنة «حملة االع��ت��ق��االت التي طاولت
عشرات المناضلين من األسرى المحررين ومن فصائل
المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ودعت إلى وقف
التنسيق األمني وك��ل أشكال التعاون مع االحتالل
الصهيوني».
ودعت اللجنة «القضاء المصري والحكومة المصرية
إلى عدم اعتبار حماس أو أي فصيل فلسطيني مقاوم
«منظمة إرهابية» ،واإلرهابي هو الكيان الصهيوني
الذي قتل وشرد الشعب الفلسطيني».
وأك��دت دعمها «لوحدة لبنان وأمنه واستقراره
وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى أم���ن ال��م��خ��ي��م��ات الفلسطينية
واستقرارها وعلى تعزيز العالقات األخوية اللبنانية
– الفلسطينية».
واعتبرت «جبهة العمل اإلسالمي» أن «قرار المجلس
المركزي الفلسطيني بوقف التعامل والتنسيق األمني
مع العدو الصهيوني الغاصب ،ق��رار جيد من حيث
المبدأ ،ولكنه في حاجة إل��ى تنفيذ مباشر من قبل
السلطة الفلسطينية».
وأب��دت الجبهة خشيتها من أن «يكون هذا القرار
وغيره من القرارات اإليجابية من حيث الشكل ،هو
لذر الرماد في العيون ،ال سيما أن المعلومات الواردة
من الضفة الغربية المحتلة تشير وتؤكد استمرار
االعتقاالت واستمرار التنسيق والتعاون مع أجهزة
األمن «اإلسرائيلية» ،مما يطرح تساؤالت عدة حول
صدقية هذا القرار».

