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هيئة التن�سيق :لن نتوقف عند هذا الحد و�سنتجاوز المحرمات ب ّري :لتعزيز الحوار ودعم الجي�ش
واعتبار المقاومة �ضرورة لتحرير لبنان

دعت هيئة التنسيق النقابية خالل
اعتصامها امام وزارة التربية ،الى
ضرورة «تصحيح الرواتب واألجور،
ألن ذل��ك واج��ب على ال��دول��ة وحق
عليها.
ونفذت هيئة التنسيق النقابية
اعتصاما ً امام وزارة التربية مطالبة
ب���ض���رورة اق�����رار س��ل��س��ل��ة ال��رت��ب
والرواتب ،وتحدث فيه رئيس رابطة
اس��ات��ذة التعليم الثانوي الرسمي
عبدو خاطر قائالً“ :كل ما نطلبه ال
يساوي نقطة دم سقطت من شهيد
من شهداء الجيش اللبناني والقوى
األمنية اللبنانية ،لكن الكرامة غالية.
وقال“ :أعطينا السلطة فترة ثمانية
أشهر ع ّل هذا الموقف يساهم بخروج
آم��ن وع���ادل للسلسلة عبر دع��وة
هيئة التنسيق النقابية ومناقشة
المالحظات التي قدمتها على بعض
البنود الواردة في مشروع السلسلة
وإق��راره��ا بصورتها النهائية ،لكن
م��ا حصل أن��ه طالما نحن واقفون
ه��م واق��ف��ون ،طالما نحن ساكتون
هم ساكتون ،لم يعيروا أي اعتبار
لألوضاع المعيشية الصعبة آلالف
العائالت ،والغالء المتفاقم خالل 3
سنوات”.
وتابع خاطر“ :ماذا نقول للذين
اس��ت��دان��وا ب��ع��د أن ُوعِ �����دوا بجنة
ال��زي��ادة؟ م��اذا نقول لثلث الشعب
اللبناني الذي علّق آماله على هيئة
حملت همومه ورفعت مطالبه؟ ماذا
نقول عن األسعار التي ارتفعت وعن
األقساط المدرسية التي تضاعفت
بحجة السلسلة الموعودة؟
وجدد تأكيد هيئة التنسيق عهدها
ألساتذة التعليم الثانوي الرسمي
التزامها بكل الثوابت التي أ ّك��دت
عليها الهيئات اإلدار ّي��ة السابقة في
ما يخص الحقوق المكتسبة المك ّرسة
بقوانين ،الموقع الوظيفي ألستاذ
التعليم الثانوي والمحافظة عليه،
رفض أي سلسلة ال تعطينا حقوقنا،
نسبة زي��ادة واح��دة تعطي ما تب ّقى
ّ
التضخم والبالغة  75في
من قيمة
ً
ّ
المئة لكافة القطاعات توخيا للعدالة
والمساواة بين الجميع ،رفض البنود
اإلصالحيّة لباريس .3
وش��دد على “أن شيئا ً لم يتغير
في رابطة أساتذة التعليم الثانوي

اعتصام لمعلمي النبطية
الرسمي ،ثوابتها هي هي ...قيادتها
النقابية ه��ي ه���ي ...ق��واع��ده��ا هي
هي ...ولن تدّخر أي جهد يصب في
مصلحة األساتذة ،وعلى رغم كل ما
يقال ويحصل ،سنبقى ي��دا ً واح��د ًة
ندافع عن حقوقنا بعز ٍم وحزم ولن
نرضى المساس بها تحت أي مب ّرر”.
وأكد “أن ال عالقة لهيئة التنسيق
بالبازارات السياسية وال بالمواقف
االستعراضية وال باالصطفافات
م��ن أي ن���وع ك��ان��ت ،ن��ح��ن نطالب
بحقوق أكل الدهر عليها وش��رب ،ال
تكفينا األق��وال ألنه يجب أن تقترن
باألفعال” ،مضيفا ً لن نتوقف عند هذا
الحد نحن على موعد مع الجمعيات
العمومية وم��ج��ال��س المندوبين
التخاذ القرار المناسب ،سنتجاوز
المحرمات وسنعود الى كل أشكال
التعبير الديمقراطية”.
وفي المناطق ،نفذ موظفو اإلدارات
العامة في س��راي صيدا الحكومية
وأساتذة المدارس الرسمية والخاصة
وبمشاركة محافظ الجنوب منصور
ضو اعتصاما ً للمطالبة بإقرار سلسلة
الرتب والرواتب.
وف���ي ب��ع��ب��دا ،أق��ف��ل��ت ال��م��دارس
الرسمية أبوابها ،وتوقفت الدروس

في كل الصفوف تنفيذا ً لقرار هيئة
التنسيق النقابية .وانطلقت الهيئات
التعليمية من أمام المنطقة التربوية
في بعبدا للمشاركة في االعتصام
المركزي أمام وزارة التربية ،للمطالبة
بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وفي موازاة ذلك ،تابعت المدارس
الخاصة في المنطقة ال���دروس في
شكل طبيعي.
وف���ي ج��ون��ي��ة ،ت��ج��م��ع ع���دد من
األس���ات���ذة وال��م��ع��ل��م��ي��ن ف��ي باحة
س��راي جونيه ف��ي حضور أساتذة
التعليم الخاص في مدارس كسروان
وجبيل .وفي النبطية ،نفذ الموظفون
والمعلمون اعتصاما ً ام���ام مبنى
السراي الحكومية ،احتجاجا ً على
عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وف���ي ال��ه��رم��ل وال��ب��ق��اع الشمالي،
نفذ موظفو القطاع العام اعتصاما ً
حاشدا ً امام مبنى السراي بمشاركة
ح��ش��د م��ن المعلمين والموظفين
والمتعاقدين والطالب تلبية لدعوة
هيئة التنسيق.
وف���ي ال���ك���ورة ،ل � ّب��ى الموظفون
واساتذة االدارات العامة والمدارس
الخاصة ال��دع��وة لالعتصام ال��ذي
دعت اليه هيئة التنسيق النقابية.

�شارك في ندوة بالذكرى المئوية للإبادة الأرمنية

بقرادونيان :ال يمكن العرب التحالف مع دولة
قامت على �أج�ساد ال�شهداء وتحالفت مع «�إ�سرائيل»
اعتبر األمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب
بقرادونيان ،في ذكرى المجازر االرمنية ،أنه «ال يمكن الدول
العربية أن تتحالف مع دولة قامت على أجساد الشهداء
وتحالفت مع إسرائيل».
نظمت جمعية طالب زافاريان في حزب الطاشناق ندوة
في الذكرى المئوية لالبادة األرمنية ،بعنوان “القضية
األرمنية والعدالة الدولية في ظل التغييرات السياسية في
المنطقة” في بيت المحامي ،في حضور بقرادونيان والنائب
غسان مخيبر ونقيب المحامين في بيروت جورج جريج.
شارك في الندوة الرئيس امين الجميل ممثالً بعضو المكتب
السياسي في حزب الكتائب البير كوستانيان ،رئيس حزب
االتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد ممثالً بغابي خوري،
وزير الطاقة ارثور نظريان ،النواب :فادي االعور ،عبداللطيف
الزين ،اميل رحمة ،باالضافة الى الوزير السابق بانوس
مانجيان ،رئيس مؤتمر األقليات ادمون بطرس ،األب طوني
خضرا ونقباء سابقون.
ووصف بقرادونيان “الزمن اليوم بزمن المجهول ،حيث
التقصير الدولي وشرذمة الشعوب وعصر صفقات الدول
الكبيرة على الدول الصغيرة” ،مضيفاً“ :هذا زمن الحرية
وانتهاكها ،زم��ن المؤامرة واالنتفاضات الشعبية ،زمن
الحقيقة وطمسها ،زمن حقوق االنسان وقتل االنسان”،
مشددا ً على أن “اإلبادة تعد ضد اإلنسانية وتم ارتكابها عن
سابق تصور وتصميم وبقرار حكومي” ،مشيرا ً إلى “أنه
نفذ بدقة مدروسة ليطبق بأبشع التصرفات” .ورأى “أن
الجريمة مستمرة إلى يومنا هذا ،فتداعيات المذابح ونتائج
االستيالء على األراضي المحتلة تؤكد أن الجرائم مستمرة
حتى اعتراف تركيا بمسؤوليتها وإعادة االراضي السترجاع
األرمن كافة حقوقهم”.
وح ّمل “تركيا الحديثة المسؤولية على أساس معاهدات
عام  ،1923كما حملها المسؤولية إلخاللها بواجب الحماية
ومصادرة أم�لاك األرمن” ،الفتا ً إلى “أن هذه المسؤولية

تتحملها بموجب قرار عصبة االمم ،فهي تنتهك كافة القوانين
الدولية” .ووجه اللوم الى “الدول الحليفة لتركيا ،والتي
تحالفت معها في ذلك الوقت رغم االنتهاكات الممارسة
في حق الديمقراطية وحقوق االنسان” .وذكر بقرادونيان
من جديد “أن هذه القضية تخص كل من يؤمن بالكرامة
والحرية وليست لألرمن فقط ،فهذا واقع عاشه األرمن وال
يزال يعيشه الجميع ،لذلك إنكاره لن يؤتي بنتيجة” ،مصرا ً
على “أن الثمن سيدفع عاجالً أم آجالً” .وتوجه إلى الدول
العربية ،مشددا ً على “وجوب اعترافها بالمجازر ،إذ إنها
عانت من األتراك وال تزال بسبب اعتالء تركيا منصة الحروب
التكفيرية والوقوف وراءها”.
ولبنانياً ،قال بقرادونيان “نحن شركاء في هذا الوطن،
ومن حقنا أن نطالب بقضيتنا كأبناء فيه خصوصا ً وأن
المجرم واح��د والسياسة واحدة” ،موضحا ً “أن األت��راك
اعترفوا بلسان أتاتورك بالجرائم المرتكبة” ،وسائالً “أال
يكفي هذا االعتراف لتحفيز الذاكرة ومطالبة الدولة اللبنانية
بإعالن يوم  24نيسان يوما ً تضامنيا ً ضد االبادة االرمنية”؟
أسف مخيبر ب��دوره ألن “تركيا لم تعترف بالمجزرة
ولم تعتذر من األرمن ،كما أن المصالح الدولية حالت منذ
انتهاء الحرب دون الوصول إلى العدالة والحقيقة الكاملة”،
مشيرا ً إلى “أن لبنان كان البلد الوحيد الذي اعترف سياسيا ً
بالجريمة” .وأكد “أن جرائم اإلبادة ال تسقط بمرور الزمن”،
مذكرا ًباتفاقية األمم المتحدة التي تفسر في بنودها هذا القرار
وتثبت صدقيته وتطلب من األتراك التعويض واالعتراف”.
واعتبر “أن الحكام المستبدين تشجعوا على اإلبادة بسبب
السكوت عن اإلب��ادة األرمنية في ذلك الوقت ،ما سمح لهم
بممارسة ه��ذه األعمال الوحشية ،ما يفسر أيضا ً أعمال
التنظيمات اإلرهابية اليوم” .وأضاف“ :جريمة االبادة تقتل
مرتين ،المرة الثانية تكون بسبب الصمت عنها ولكن هذه
السنة علينا أن نتعهد بأال تتكرر هذه الجرائم ونعمل للعدالة
ولعدم إفالت أحد من العقاب”.

جريج ي�ستبعد �أن ي�ؤدي اعترا�ض حزب اهلل
على موقف �سالم الى �أزمة حكومية
استبعد وزير االعالم رمزي جريج أن
يؤدي اعتراض حزب الله على موقف
رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم في
مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ
ال��ى أزم���ة حكومية ،مشيرا ً ال��ى «أن
االعتراض الوحيد جاء من وزيرين من
حزب الله ،في حين أن حليف الحزب،
التيار الوطني الحر ،أبدى عبر الوزير
الياس بو صعب تأييده لمقررات القمة
ولخطاب الرئيس س�لام ،فضالً عن أن
الوزير جبران باسيل ك��ان ش��ارك في
أعمال القمة وكان مؤيداً».
وقال في حديث الى قناة «العربية»:
«إن الرئيس سالم لم يكن في حاجة الى
عرض الموضوع مسبقا ً على مجلس
ال�����وزراء ،ألن��ه بحسب الصالحيات
الدستورية المعطاة لرئيس الحكومة
وفقا ً للمادة  64من الدستور ،فإن رئيس
مجلس ال��وزراء يمثل الحكومة ويتكلم
باسمها ويعتبر م��س��ؤوال ً ع��ن تنفيذ
السياسة العامة التي يضعها مجلس
ال��وزراء .والسياسة العامة في الفقرة

الثالثة من المادة نفسها تقضي بطرح
سياسة الحكومة العامة أمام مجلس
ال��ن��واب ،والسياسة العامة للحكومة
واردة في البيان ال��وزاري الذي يعطف
على مقررات هيئات الحوار المنعقدة في
المجلس النيابي وفي بعبدا».
واعتبرت وزي��رة المهجرين أليس
شبطيني «أن موقف رئيس الحكومة في
القمة العربية كان مدروسا ً ومتوازناً،
وهو يأتي تكملة لمواقف سابقة تعكس
رغبة معظم القوى واألطراف السياسية
اللبنانية القاضي بعدم إدخال لبنان في
أتون الصراعات االقليمية ،والمتجسدة
ب��إع�لان بعبدا ال���ذي أك��دت��ه وتبنته
الجامعة العربية واألم���م المتحدة
ومجلس األمن حيث ال مصلحة للبنان
بالتنكر لهذا اإلع�لان في الوقت الذي
نواجه فيه مشكالت جمة بدءا ً بالشغور
الرئاسي القاتل والمميت وص��وال ً إلى
ضرورة إيجاد حل سريع ألزمة النازحين
السوريين المتفاقمة ي��وم�ا ً بعد يوم
والضاغطةأمنيا ًواقتصاديا ًواجتماعياً».

وتمنت في تصريح على “االفرقاء الذين
دعوا إلى اتباع سياسة النأي بالنفس
حيال االزمة في اليمن أن يتخذوا الموقف
نفسه تجاه قضايا أخ��رى شدد عليها
إعالن بعبدا بتحييد لبنان عن تداعيات
المنطقة”.
وأي��دت كتلة المستقبل «المقررات
التي ص��درت ع��ن القمة العربية في
شرم الشيخ وعلى وجه التحديد قرار
انشاء قوة عربية مشتركة» ،ودعت إلى
اإلسراع في وضع هذه القرارات موضع
التنفيذ».
ونوهت في بيان تاله النائب خالد
زهرمان بعد اجتماعها برئاسة النائب
سمير الجسر“ ،بالموقف المتزن الذي
ص��در في القمة العربية عن الرئيس
سالم” ،وشددت على “أن لبنان ليس
بإمكانه الخروج عن اإلجماع العربي
واتباع سياسات منفردة” ،مؤكدة في
هذا المجال “موقفها المتمسك بإعالن
بعبدا وب��ال��ق��رارات الشرعية العربية
والدولية”.

وف���ي ع��ال��ي��ه ،أق��ف��ل��ت ال��م��دارس
الرسمية أبوابها ظهرا ً تنفيذا ً لقرار
هيئة التنسيق النقابية ،في حين
توجه أف��راد الهيئات التعليمية إلى
بيروت ،للمشاركة في اإلعتصام أمام
وزارة التربية ،فيما المدارس الخاصة
لم تلتزم قرار اإلضراب ،وتوقف العمل
في اإلدارات العامة في سراي عاليه
والتنظيم المدني وامتنع الموظفون
عن استقبال أي معاملة ادارية”.
وف��ي طرابلس أقفلت ال��م��دارس
الرسمية والخاصة ابوابها تنفيذا ً
لقرار هيئة التنسيق النقابية.
وفي زحلة لبّى االساتذة وموظفو
االدارات ال��رس��م��ي��ة دع����وة هيئة
التنسيق النقابية ،واعتصموا امام
المنطقة التربوية على اوتوستراد
زحلة.
وفي البقاع توقفت االدارات العامة
والمؤسسات الرسمية عن العمل،
وتعطلت ال���دراس���ة ف��ي ال��م��دارس
الرسمية وال��ث��ان��وي��ة والمتوسطة
والمهنية ،بناء لدعوة هيئة التنسيق
ال��ن��ق��اب��ي��ة واف��س��اح��ا ً ف��ي ال��م��ج��ال
للمشاركة ف��ي االعتصامات ،التي
ستقام في البقاع الغربي ،الهرمل
وزحلة”.

جددت حركة أمل انتخاب رئيسها
نبيه بري وهيئة الرئاسة في ختام
أعمال مؤتمرها العام الثالث عشر.
وأكد بري دعم الجيش والتوحد خلفه
في مقاومة اإلرهاب معتبرا ً المقاومة
ض���رورة لتحرير لبنان ومواجهة
العدوان «اإلسرائيلي».
وك��ان ب��ري رأس بصفته رئيس
الحركة مؤتمرها العام الثالث عشر
ب��ع��ن��وان“ :الحرية ل�لإم��ام الصدر
���اق ...وأع��م��ار الطغاة
ورفيقيه :ب� ٍ
قصار” وال����ذي ع��ق��د ف��ي مؤسسة
ال��ش��ه��ي��د ح��س��ن ق��ص��ي��ر ال��ت��رب��وي��ة
ف��ي حضور نائب رئيس المجلس
االس�لام��ي الشيعي األعلى ورئيس
الهيئة الشرعية لحركة أمل الشيخ
عبد األم��ي��ر ق��ب�لان ،والسيدة رب��اب
ال��ص��در ش��رف ال��دي��ن ممثلة عائلة
اإلمام الصدر ،والمؤتمرين.
وتال بري تقريرا ً سياسيا ً مسهبا ً
الى المؤتمر مؤلفا ً من فصلين ،تضمن
األول ش��رح �ا ً ع��ن ت��ط��ورات إخفاء
نظام القذافي البائد لألمام موسى
الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب
والصحافي عباس بدر الدين ،وكافة
اإلج����راءات القانونية واالت��ص��االت
واللقاءات والزيارات التي تمت في
هذا اإلطار وصوال ً الى اليوم.
وتضمن الفصل ال��ث��ان��ي شرحا ً
لتطورات األوضاع في لبنان والعالم
العربي وال��ح��وار االقليمي وكذلك
التطورات الدولية وانعكاسها على
لبنان.
وركز الرئيس بري على أدوار حركة
أم��ل في حفظ الدستور واالحتكام
ال��ي��ه ،ودور ح��رك��ة أم��ل ف��ي تعزيز
الحوار الوطني المستمر بين حزب
الله وتيار المستقبل ،ودور الحركة
في تدوير الزوايا في كافة القضايا
الوطنية خصوصا ً تشكيل الحكومات
واستمرارها وحفظ استقرار النظام
العام في كافة الملمات وم��ا يتهدد
الوطن من توترات.
وشدد بري في تقريره على مسعى
ح��رك��ة أم��ل ال��دائ��م وال��م��ل��ح إلنجاز
االستحقاق الرئاسي وال��ى رفضها
محاولة تعطيل ال��دول��ة وأدواره���ا

«التغيير والإ�صالح» :لإجراء التعيينات
الع�سكرية والأمنية وفق ًا للقوانين
أك����د ت��ك��ت��ل ال��ت��غ��ي��ي��ر
واإلصالح “أن ما يحدث في
اليمن لن يحل إال بالوسائل
السياسية وهكذا يفترض
أن يكون”.
وثمن التكتل في البيان
ال����ذي ت�ل�اه وزي����ر العمل
السابق سليم جريصاتي
ع��ق��ب اج���ت���م���اع ال��ت��ك��ت��ل
االسبوعي برئاسة العماد
ميشال ع��ون موقف وزير
ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين
ج��ب��ران ب��اس��ي��ل ف��ي ش��رم
الشيخ ،في مؤتمر وزراء جريصاتي متحدثا ً عقب االجتماع (شربل ّ
نخول)
الخارجية العرب الممهد
للقمة” ،مشيرا ً إلى أنه “يؤيده من دون أي تحفظ في حيثياته ومقارباته
وخالصاته”.
ولفت إلى “أن موقف وزير الصناعة حسين الحاج حسن هو موقف مؤسساتي
بامتياز ،أي أنه سوف يذهب إلى مجلس ال��وزراء ال��ذي يمثل اليوم السلطة
اإلجرائية ويمارسها ،كي يطرح أمام مجلس الوزراء سياسة الحكومة ،وسياسة
لبنان الرسمية تجاه الحدث اليمني”.
وشدد التكتل على “مقتضيات اإلستقرار الداخلي وعلى مسارات الحوار”،
مشيرا ً إلى “أن االستقرار هو هدف وطني ،وأن الحوار هو نهج إيجابي ضمن
الثوابت الميثاقية”.
وعرض التكتل لوضع لجنة إدارة وإستثمار مرفأ بيروت غير القانوني برمته.
وكذلك مسألة ردم الحوض الرابع ،التي تستحضر من حين إلى آخر .ورأى التكتل
أن هاتين المسألتين تستدعيان وضع مجلس الوزراء يده على الملف بأكمله،
معتبرا ً “أن أحد الخيارات المطروحة هو مؤسسة عامة يديرها مجلس إدارة
وفقا ً لنظام المؤسسات العامة ،ما يعني اإلدارة الرشيدة والرشيقة والمسؤولة”،
مشددا ً على “أن عنصر المساءلة المالية واإلدارية والرقابية هو أمر يصر عليه
التكتل لوضع حد للحالة المتفلتة من كل ضوابط في مرفق حيوي بهذه األهمية
اإلستراتيجية والمالية واإلقتصادية واإلجتماعية”.
ورأى “أن حكومة مكتملة العناصر واألوصاف يجب أال ترضى بالتطاول على
صالحياتها اإلجرائية ،وتلك المستعارة وكالة من رئيس الجمهورية” .وأكد التكتل
“إصراره على التعيينات األمنية التي يجب أن تحصل في مجلس الوزراء” ،مشيرا ً
إلى أنه لن يقبل أن تظل األوضاع الشاذة مستمرة في ظل حكومة ليست بحكومة
تصريف أعمال” .وطالب التكتل “مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إجراء التعيينات
العسكرية واألمنية وفقا ً للقوانين واألنظمة المرعية من دون أي تلكؤ ،ما يرادف في
نظره وجود حكومة ،وكما قلت ،مكتملة العناصر واألوصاف”.
وأشار إلى “أن مدى رد فعل التكتل من ملف التعيينات العسكرية واألمنية
تكون على مدى إقدام الحكومة على التزام القوانين واألنظمة المرعية في هذه
التعيينات .أما توقيت ردود الفعل فهي رهن بإرادة رئيس التكتل العماد عون.
هو والتكتل التزما مبدأ القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء تحصينا ً لمؤسساتنا
العسكرية واألمنية في هذه الظروف بالذات”.
وتابع“ :نحن مع كل حوار إيجابي ضمن الثوابت الميثاقية ،وطالما أن الحوار
ال يخرج عن هذه الثوابت ،وما نقوله هو اننا حققنا تقدما ً في الحوار مع “القوات”
ولكن ال ننسى أن هناك ضوابط ميثاقية لهذا الحوار ،لذلك عندما نحقق وننجز،
نعلن عن األمر على جري عادتنا”.

لقاء الأحزاب :اتهام حزب اهلل بانتهاك
حقوق الإن�سان انحياز لل�صهيونية
دان لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية ،في بيان« ،القرارالصادر عن
مجلس حقوق اإلنسان في جنيف والمتضمن في إحدى فقراته اتهاما ً لحزب الله
بانتهاك حقوق اإلنسان في سورية» ،معتبرا ً «أن هذا القرار يأتي في إطار الحرب
الدائمة على محور المقاومة في محاولة لتشويه صورة الحزب الناصعة».
وأكد اللقاء «أن مثل هذه القرارات ال تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به ،ألنها
تشبه ما سبقها في التعبير عن اإلنحياز الكامل لالستكبار والصهيونية في وجه
قوى المقاومة ،التي أخذت على عاتقها مواجهة كل أشكال الهيمنة والتبعية
ومصادرة قرارات الشعوب وصوال ً إلى تحقيق اآلمال الكبرى في الحرية والعزة
والكرامة» ،معاهدا ً «شعوب أمتنا بالوقوف إلى جانب المقاومة في الدفاع عن
قضاياها العادلة والمحقة».

من مؤتمر حركة أمل
ومؤسساتها ودعوتها ال��ى تحريك
وإن���ص���اف ق���وى ال��ع��م��ل واالن��ت��اج
اللبنانية .وأكد التقرير دعم الجيش
اللبناني والتوحد خلفه في مقاومة
االره��اب واستمرار اعتبار المقاومة
ض���رورة لتحرير لبنان ومواجهة
العدوان “اإلسرائيلي”.
كما تضمن التقرير شرحا ً مسهبا ً
عن صورة المشهد االقليمي ووقائع
االوضاع العربية انطالقا ً من سورية،
والعراق الى مصر والجوار الليبي.
ووجه التقرير عناية المؤتمرين إلى
االره���اب التهجيري ال��ذي تمارسه
عصابات القتل واالره��اب التكفيري
وال���ى اجتياحاتها وح��روب��ه��ا ضد
األق���ط���ار ال��ع��رب��ي��ة ،وح����ذر م��ن أن
المخطط المتواصل يهدف الى تقسيم
المقسم في أقطارنا.
ك��ذل��ك تضمن ملخص التقرير
إط�لال��ة على ال��ت��ط��ورات العراقية
والوقائع اليمنية باعتبارها تشكل
الحدث األبرز على الساحة العربية
والشرق أوسطية .ورك��ز ب��ري على
ض��رورة إط�لاق م��ب��ادرة “عُ مانية”

لجمع األطياف اليمينة وحل المسألة
سياسيا ً وكذلك حل القضايا الضاغطة
على األقطار العربية سياسيا ً إلفشال
المؤامرة الجارية في “إطار الشرق
األوس���ط الجديد” وال��ت��ي تستعمل
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ف��وض��ى ال��ب��ن��اءة
كأسلوب للسيطرة على م��واردن��ا
البشرية والطبيعية.
بعدها فتح باب النقاش وتقديم
االقتراحات لتطوير تقدم الحركة،
ث���م ج���دد ال��م��ؤت��م��ر ال���ع���ام لهيئة
ال��رئ��اس��ة وك��ل��ف��ه��ا إع����ادة تشكيل
الهيئات الحركية ،وعرض المسؤول
التنظيمي المركزي سامر عاصي
للنقاط المقترحة للتعديل في النظام
االس��اس��ي ،وبعد شرحها ونقاشها
واقرارها واالخذ باالعتبار االقتراحات
وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ان��ش��اء مؤسسات
ل��ل��دراس��ات ورف��ع االه��ت��م��ام بواحة
الشهيد ومنحها الموقع التنظيمي
ال��ذي تستحق ،ج��رى التأكيد على
إش����راك ال��ش��ب��اب ف��ي ك��ل مفاصل
ال��م��ؤس��س��ات ال��ح��رك��ي��ة وال��ت��أك��ي��د
على تعزيز دور المرأة وحضورها

وادوارها في اطر الحركة كافة.
وكان بري افتتح المؤتمر وأعطى
الكالم الى رئيس الهيئة التنفيذية
محمد نصر الله (أب��و جعفر) الذي
قدم تقريرا ً عن أعمال الهيئة التنفيذية
ومهمات المكاتب المركزية خالل
الفترة السابقة منذ انعقاد المؤتمر
السابق للحركة ،وش��رح �ا ً مفصالً
حول استراتيجية العمل الحركي وما
تم تنفيذه من الخطة االستراتيجية
في جميع المجاالت.
كذلك قدم رئيس المكتب السياسي
جميل حايك ت��ق��ري��را ً ع��ن المهمات
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي نفذها المكتب
السياسي ،واالت��ص��االت واللقاءات
على كافة الصعد خصوصا ً لتنمية
ال��ع�لاق��ات م��ع ال��ق��وى وال��ح��رك��ات
العربية والوطنية اللبنانية ،وعن
ال��ل��ق��اءات المتصلة ب��وح��دة العمل
الفلسطيني وتعزيز العالقة اللبنانية
الفلسطينية.
وأخيرا ً رفع بري اجتماع المؤتمر
بعد أن ردد المؤتمرون دعاء الوحدة
خلف الشيخ حسن فرحات.

المواقف من الخطاب تعمدت التعتيم على دعوة اليمنيين �إلى الحوار

حزب اهلل :رد ع�سيري على ن�صر اهلل تدخل
في ال�ش�ؤون اللبنانية ي�ستوجب التنبيه من الحكومة
أك���د ح���زب ال��ل��ه «أن ت��ك��رار السفير ال��س��ع��ودي
تصريحاته التي يتع َّرض فيها لألمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله هي خ��روج عن األصول
الديبلوماسية ويعبِّر ع��ن خيبته وإحباطه ج��راء
فشل ديبلوماسية تعمية الحقائق» .ولفت حزب الله
إلى “أن الردود على خطاب السيد نصر الله تعمدت
التعتيم على فكرة أساسية هي دعوة اليمنيين إلى
الحوار والعمل إليجاد حل سياسي في ما بينهم”.
وشدد حزب الله على أنه “يجب على اللبنانيين ،في
ظل التوتر السياسي الذي يضرب منطقتنا من أقصاها
إلى أقصاها ،أال يغرقوا في ما بينهم في الصراعات
الحاصلة ،وأن يعملوا ما أمكنهم من أج��ل تحييد
عالقاتهم الداخلية وبلدهم عن الصراعات الجارية».
ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن
فضل الله “أن تكرار السفير السعودي في لبنان
تصريحاته التي يتع َّرض فيها لألمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله ،تشكل خروجا ً عن األصول
الديبلوماسية التي تحكم عمل السفراء ،والتي تفرض
عليهم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان ،ومن
هذه األص��ول عدم التعليق على مواقف قياداته ،أو
تحديد ما يجب على نوابه القيام به من خالل اإلدعاء
بأنَّ هناك من يمنعهم من النزول الى المجلس النيابي،
كما فعل السفير السعودي الذي توهم بأ َّنه يستطيع
التطاول على هامة وطنية وعربية من حجم السيد
نصر الله ،أو يؤ ِّثر على خيارات اللبنانيين المستقلة
عن اإلرادة الخارجية” ،م��ش��ددا ً على “أن مثل هذا
السلوك غير المتوافق مع مهماته الديبلوماسية
يستدعي تنبيها ً عاجالً من الحكومة اللبنانية لوضع
ح ٍّد لهذا التدخل في الشأن الداخلي اللبناني».
وأشار فضل الله في تصريح له من مجلس النواب
«إنَّ ما أدل��ى به السفير السعودي يعبِّر عن خيبته
وإحباطه جراء فشل ديبلوماسية تعمية الحقائق من
خالل الضخ المالي واإلعالمي في مواجهة كلمة الحق
والمنطق التي أعلنها السيد نصر الله حول دور وزارة
الخارجية السعودية في تعطيل الملف الرئاسي في
لبنان ،وح��ول حقيقة العدوان على الشعب اليمني
المظلوم ،وما تضمنته من وقائع وبراهين ال يمكن
ألي منصف إال أن يقر بصدقيتها ،فلم يجد هذا السفير
إال إطالق كلمات تعبر عن طبيعة شخصيته ودوره
البعيد كل البعد عن الصفة الديبلوماسية».
وشدد فضل الله على «أن التعبير عن الموقف الحر
اتجاه ما يعانيه الشعب اليمني ج� َّراء هذا العدوان
الظالم يعني كل عربي ومسلم وشريف في هذا العالم
ونحن سنبقى في طليعتهم ،وال يعني فقط أولئك الذين
يخضعون لديبلوماسية الضخ المالي ،ويُفرض عليهم
تأييد العدوان وتمجيد نتائجه الواهية ،فما يجري
ليس أمرا ً عادياً ،وبسيطاً ،فهو استهداف مكشوف لبلد
وشعب مستقل له سيادته على أرضه ،وله الحق في
اختيار سلطته المناسبة بعيدا ً من محاوالت الفرض
من الخارج بقوة الحديد والنار ،ومثل هذا االستهداف
ال يمكن السكوت عنه مهما كانت الحروب النفسية
والسياسيَّة واالعالميَّة التي تعودنا على مواجهتها،
فهي تزيدنا ثباتا ً على موقفنا وتمسكا ً بحقنا في الدفاع
عن المظلومين».
وأضاف« :كم كنا نتمنى أن نرى الطائرات الحربية
السعودية تساند الشعب الفلسطيني في صد العدوان
«اإلسرائيلي» عن أرضه ومقدساته ،فتستهدف جيش
العدو ومطاراته وبنيته التحتية ،بدل أن تصب حممها
على مخيمات النازحين اليمنيين فتقتل العشرات
وت��دم��ر محطات ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء وح��ق��ول النفط
والمطارت اليمنية لتزيد من شقاء هذا الشعب الذي
يحتاج إلى من يمد له يد العون ،فمساعدته تكون

بالبحث عن الحلول السياسية بوقف نزيف الدم
وجمع اليمنيين على طاولة حوار للتوفيق بينهم ،وهو
ما عبَّر عنه السيد نصر الله».
وأك���د ال��ن��ائ��ب ن��واف ال��م��وس��وي أن��ه “يجب على
اللبنانيين ،في ظل التوتر السياسي ال��ذي يضرب
منطقتنا م��ن أقصاها إل��ى أقصاها ،أال يغرقوا في
ما بينهم في الصراعات الحاصلة ،وأن يعملوا ما
أمكنهم من أجل تحييد عالقاتهم الداخلية وبلدهم
عن الصراعات الجارية ،لتجري هذه الصراعات في
جغرافياتها”.
وشدد على وجوب “أن نحيط الجغرافيا اللبنانية
بعوامل الحماية واالس��ت��ق��رار ،وب��دال ً م��ن أن تغرق
القوى السياسية في سجال بينها ،فإن على القوى
السياسية التي تؤ ّلف الحكومة وتشارك في المجلس
النيابي أن تبذل الجهد لحل المشكالت التي يعاني
منها المواطنون”.
وأكد الموسوي خالل احتفال تأبيني في بلدة الطيري
الجنوبية “ضرورة عدم نسيان مسؤوليتنا الوطنية
في المبادرة إلى انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأعرب عن اعتقاده “أن االنتخاب يمكن أن يتحقق
اليوم قبل الغد إذا استقل اللبنانيون بقرارهم الذاتي،
واعتمدوا المنهج الميثاقي في اختيار من يشغل سدة
الرئاسة األولى”.
ولفت إلى أنه “إذا كان مطلوبا ً مراعاة الشروط
الميثاقية في تشكيل الحكومة وفي تكوين المجلس
النيابي ،فإن الشرط الميثاقي في انتخابات رئاسة
الجمهورية واضح ويقوم على أساس االعتراف بحق
األكثرية المسيحية الشعبية والنيابية بملء مقام
رئاسة الجمهورية ،واألمور في هذا المجال واضحة
وليست بحاجة إلى استدالل ،بل هي تحتاج فقط إلى
قرار بالنزول عند رغبة األكثرية المسيحية الشعبية
والنيابية ،والمقصود األكثرية الميثاقية ال العددية،
ألن القانون االنتخابي السابق لم يكن يعكس بصورة
دقيقـة إرادة الناخـب اللبناني على الوجه الصحيح”.
ورأى مسؤول العالقات اإلعالمية في ح��زب الله
محمد عفيف في تصريح أنه «على مدار األيام الثالثة
الماضية استمعنا واطلعنا على الكثير من ال��ردود
التي تعرضت لخطاب األمين العام لحزب الله يوم
الجمعة الماضي ،والذي قدم فيه رؤيته لألحداث في
اليمن وتحليله لألسباب والوقائع ،ضمنه الكثير من
المعطيات والمعلومات والحقائق .إال أن ما صدر من
تعليقات وردود كان بعيدا ً تماما ً عن مناقشة هذه
المعلومات والمعطيات والحقائق ،عجزا ً عن مقارعة
الحجة بالحجة والمعلومة بالمعلومة ،وانصرفت
ب��دال ً عن ذلك إلى إط�لاق الضجيج والصخب وتبرير
العدوان.
ولفت إل��ى “أن ه��ذه ال���ردود عمدت إل��ى التعتيم
على فكرة أساسية وجوهرية في الخطاب هي دعوة
اليمنيين إلى الحوار والعمل من أجل إيجاد حل سياسي
في ما بينهم ،بعيدا ً من التدخالت الخارجية ،وفي هذه
الدعوة تعبير عن الموقف الدائم لحزب الله والمتمثل
بالدعوة إل��ى الحوار والعمل من أج��ل التوصل إلى
تفاهمات سياسية في العراق وسورية ولبنان واليمن
والبحرين .ولم يظهر أبدا ً في أي مفردة من الخطاب
تحريض لليمنيين بعضهم على بعض أو دعوة إلى
التقاتل في ما بينهم ،وإنما كان هناك تأكيد على أن من
حقهم الدفاع والمقاومة والتصدي في وجه الغزاة.
أم���ام ه��ذا ال��واق��ع ،ال���ذي يكشف ع��ن س��وء نيات
البعض من أصحاب ال��ردود وضعف ق��راءة البعض
اآلخر لما تضمنه الخطاب ،نجد أن ما ورد على لسان
هذه القوى والشخصيات غير ذات أهمية وال يستحق
الرد والتعليق”.

