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�أكد ف�شل «عا�صفة الحزم» ودعا �إلى عدم الإ�صغاء للإ�شاعات حول �سورية

هيئة التن�سيق نقلت �إلى البطريرك الماروني معاناتها

ن�صراهلل :ذاهبون �إلى معركة القلمون لمواجهة الخطر
و�سندفع �ضريبة الدم كي يحيا �سوانا

الراعي :ال�سلطة تمار�س اال�ستبداد على الأ�ساتذة

أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر ال��ل��ه ح��ص��ول معركة القلمون ض ّد
الجماعات اإلرهابية التكفيرية لكنه لم يشأ
تحديد الزمان والمكان وحدود هذه العملية،
مشدّدا ً على أنّ «حزب الله لن يصدر بيانا ً في
هذا الشأن وعندما ستبدأ هذه العملية تكون
قد أعلنت عن نفسها» .وقال« :نحن سنذهب
إلى معالجة هذا الموضوع مدفوعين بشعور
مواجهة الخطر ،ونحن في هذا األم��ر ندفع
ضريبة الدم كي يحيا سوانا».
جاء ذلك في كلمة للسيد نصرالله عبر
قناة «المنار» تطرق في مستهلها إلى أحداث
اليمن ،مشيرا ً إلى البيان السعودي بوقف
«عاصفة ال��ح��زم» ،ال��ذي ق��ال إنّ العاصفة
حققت أهدافها لكنّ العدوان ما زال مستمرا ً
على اليمن.
وقال السيد نصرالله»:نحن أمام عملية
نزاع وتضليل منذ بدء عاصفة الحزم .كلهم
أي���دوا وب��ارك��وا م��ا حققته السعودية في
عدوانها» ،معتبرا ً «أنّ اإلع�لام لدى الطرف
اآلخر المؤيد لعاصفة الحزم قوي» ،متسائالً
عن األهداف التي تحققت منذ بدء العدوان إلى
اليوم .هل أعادت(الرئيس اليمني السابق)
عبد رب��ه منصور إل��ى اليمن؟ وه��ل منعت
تمدّد الجيش الشعبي إلى حيث يريد؟ وهل
صادرت سالح أنصار الله؟ وهل تمكنت من
تحقيق أي من بقية األهداف؟ وهل استطاعوا
إعادة هيمنتهم على اليمن؟ وهل قضوا على
الهيمنة اإليرانية التي يدّعونها».
وأضاف»:نحن أمام فشل سعودي واضح،
وان��ت��ص��ار يمني واض����ح ،بسبب صمود
اليمنيين وتماسكهم واح��ت��ض��ان الشعب
اليمني للجيش والحشد الشعبي».
وأش���ار إل��ى «ال��ع��ن��وان الثاني لعاصفة
ال��ح��زم ب��إع�لان إع���ادة األم���ل ،لكننا ل��م نر
تحققها» ،مستبعدا ً «قيام السعودية بعملية
برية ألنهم لم ينجحوا باستئجار جيوش
وآخرها من السنغال».
وتحدث نصرالله عن األهداف التي أعلنتها
السعودية وقاربت الستة ،مشيرا ً إلى أنّ
هدفها الحقيقي هو إخضاع اليمن لهيمنتها،
متسائالً أيضا ً «عما حققته إعادة األمل والتي
لم تكن إال قصفا ً لألحياء المدنية ،بل أكثر من
ذلك استخدام قنابل محرمة دوليا ً وهو ما
كشفته منظمات دولية».
وس��أل عن ادعائهم بتكثيف المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة« ،ل��ك��ن��ن��ا رأي��ن��ا ك��ي��ف منعت
المساعدات من كافة ال��دول ،ال بل قصفوا
المطار لمنع وصول مساعدات من إي��ران»،
الفتا ً «إلى تعقيدهم أيضا ً أي ح ّل سياسي
بما فيه دعوتهم إل��ى أن يكون ال��ح��وار في
الرياض».
وتابع« :هناك خ��داع آخر متمثل بادعاء
السعودية إنهاء عاصفة ال��ح��زم ،غير أنّ
الحرب منذ أربعين يوما ً ازدادت بشاعة
وإجراماً» ،مؤكدا ً «أنّ الشعب اليمني يرفض
ال��خ��ض��وع ،ب��ل ب���دأت ه��ذه ال��ق��وى اليمنية
تأخذ شيئا ً من زمام المبادرة في المناطق
الحدودية مع السعودية».
ون� ّب��ه إل��ى «مسؤولية ال���دول ،وشعوب
منطقتنا خ��اص��ة ،لمواجهة ه��ذا ال��ع��دوان
والحصار البري والبحري والجوي ومنع
وصول المواد الغذائية والطبية والوقود ،بل
منع انتقال هذه المواد داخل اليمن وقصف

سيتغير فيها الوضع الميداني إن شاء الله».
وأكد للشعب السوري أنه باق معه وإلى
جانبه وحيث يجب أن نكون ،كاشفا ً عن
ذه��اب ح��زب الله «إل��ى أماكن لم نكن فيها
من قبل ،ونحن لم ندخل ألسباب عاطفية
وشخصية وطائفية ب��ل ألس��ب��اب تؤكدها
الشواهد ك ّل يوم وإنّ الدفاع عن سورية إنما
هو دفاع عن لبنان وفلسطين.
وت��اب��ع« :ل���و أم��ك��ن ل��ه��ذه المجموعات
المسلحة السيطرة في سورية ،فما هو المصير
عندنا؟ سنبقى نتح ّمل هذه المسؤولية مهما
غلت التضحيات».

معركة القلمون

السيد نصرالله متحدثا ً عبر شاشة التلفزيون
أماكن وجودها ،ما يس ّبب كارثة إنسانية»،
متوجها ً إل��ى المعتدين بالقول« :إنّ هذه
السياسة والضغط على أهل اليمن إنما هي
سياسة فاشلة ولنا في تجارب الشعوب من
فيتنام إلى غزة إلى لبنان ما يؤكد ذلك» ،وأكد
أنّ «ه��ذا سيزيد وجوهكم قبحا ً
وسيتوحد
ّ
شعب اليمن دفاعا ً عن بلده».
ودع��ا الجميع إل��ى تح ُّمل مسؤولياتهم
تجاه هذا الوضع اإلنساني في اليمن.

أميركا غير جادّة
في محاربة «داعش»

ثم تطرق السيد نصرالله إلى الوضع في
العراق« ،بعد سيطرة داعش على عدد من
المناطق هناك وبعد إع�لان تحالف دولي
بقيادة أميركا لمحاربة داعش» ،مذ ّكرا ً بأنّ
«أم��ي��رك��ا ليست ج���ادة وال مستعجلة في
محاربة داع��ش ،ال بل ستعمل على إنجاز
مشروعها في المنطقة أال وهو تقسيم المنطقة
على أسس طائفية وعرقية بين عرب وكرد،
سنة وشيعة إلخ»...
وت��اب��ع« :أم��ي��رك��ا تسعى إل���ى شرعنة
الحروب األهلية في منطقتنا ،وأول خطوة
على طريق شرعنة تقسيم ال��ع��راق هو ما
يعمل عليه الكونغرس األميركي ،حيث يجيز
تسليح قوى في العراق على أساس طائفي
وعرقي .وعندما دعت المرجعية الدينية في
العراق إلى مواجهة داعش كانت دعوتها إلى
الدفاع عن السيادة العراقية ،ومثلها فعلت
الحكومة العراقية وه��ن��اك ش��واه��د ومنها
محافظة ص�لاح الدين بغالبيتها السنية
والتي سقط فيها شهداء للجيش الشعبي».
وقال« :ال حجة لألميركي أن يغطي سالحا ً
لبعض القوى ،ال بل يرفض األميركي بيع
سالح للحكومة العراقية ،ما يؤكد هدفه في
الوصول إلى التقسيم».
وش���دّد على خ��ط��ورة ه��ذا ال��وض��ع «ألنّ
الموضوع ال يتعلق بالعراق فقط ،إذ على
الجميع أن يعرف أنّ أي تقسيم للعراق

يؤسس لخطوات الحقة في تقسيم اليمن
ّ
وسورية ،بما فيها الدول المتواطئة ،إذ سيصل
التقسيم إليها وفي مقدمها السعودية».
وك ّرر تركيزه على خطورة تقسيم المنطقة
مجدّداً« ،لما لذلك من آثار مدمِّرة على شعوب
المنطقة» ،داعيا ً إلى «عدم االستهانة بهذه
الخطوة ووأد الفتنة في مهدها».

األمور في سورية مختلفة

ثم تطرق السيد نصرالله إلى الوضع في
سورية ،فأشار إلى أنّ «سقوط منطقة جسر
الشغور في يد المسلحين الذي تبعه موجة
ّ
والضخ اإلعالمي ضمن الحرب
من الشائعات
النفسية» ،الفتا ً إلى «أنّ بعض اإلشاعات
ك��ان هدفها طائفيا ً ومنها أن��ه بعد سقوط
جسر الشغور سينتهي النظام وأنّ الجيش
السوري فقد قوته وبدأ يتهاوى وأنّ حلفاء
سورية تخلوا عنها ،وأنّ ايران باعته بالملف
النووي».
ك��م��ا ل��ف��ت إل���ى اإلش���اع���ات ح���ول تهجير
العلويين إلى لبنان واصفا ً إياها بالكذب،
م��ع �دّدا ً أك��اذي��ب أخ��رى قالت إنّ ح��زب الله
يضغط على الحكومة اللبنانية الستقبال
هؤالء.
ووصف الحرب على سورية بأنها كونية،
مطالبا ً اللبنانيين والسوريين بعدم اإلصغاء
إلى هذه اإلشاعات واالك��اذي��ب ،مؤكدا ً «أنّ
األم��ور في سورية مختلفة اليوم وتجعلنا
بعيدين عن التكهنات التي تقول إنّ إيران
تخلت عن سورية ،كما ال يوجد أي مؤشر
صغير روسي يفيد يتخليها عن سورية».
ك��م��ا ط��ال��ب «بالتفتيش ع��ن األس��ب��اب
الميدانية لسقوط إدلب وجسر الشغور بدل
التفتيش في المواقف الدولية والحلفاء ،ألنه
في أي حرب هناك جوالت ومن يربح جولة ال
يعني أنه ربح الحرب».
وأض��اف« :لطالما ربح الجيش السوري
ومن معه جوالت ونحن أمام جولة خسرها
ه��ذا الفريق وربحها اآلخ��ر ،وهناك جوالت

تجمع اللجان زار رئي�س «االتحاد»
ّ

�أر�سالن ومراد :نريد بناء نظام يظهر
والتع�صب
االنفتاح واالعتدال ال التط ّرف
ّ
دع��ا رئيس الحزب الديمقراطي
اللبناني النائب طالل أرسالن ورئيس
ح��زب االتحاد الوزير السابق عبد
الرحيم مراد ،إلى ح ّل جذري للنظام
السياسي اللبناني مؤكدين «أننا
نريد أن نبني نظاما ً يظهر االنفتاح
والتعصب».
واالعتدال بدل التط ّرف
ّ
وكان أرسالن التقى ،في دارته في
خلدة ،مراد على رأس وفد من الحزب
ض � ّم نائب الرئيس أحمد المرعي
وأعضاء المجلس السياسي هشام
طبارة وط�لال خانكان ،في حضور
نائب رئيس ال��ح��زب الديمقراطي
اللبناني نسيب الجوهري ،واألمين
العام للحزب وليد بركات ،ومدير
الداخلية ل��واء جابر ،ومدير مكتب
أرسالن أكرم مشرفية.
بعد اللقاء قال مراد« :إنّ اللقاء مع
األمير طالل ،ليس لقاء صداقة فقط،
بل هو لقاء أخوة ومحبة ،وبالتالي
ك � ّل م��ا نتحدث عنه على الصعيد
العربي أو المحلي هو كالم متطابق
في شكل تام .فعلى الصعيد العربي
م��ؤس��ف م���ا ي���ح���دث ،وخ��ص��وص �ا ً
االن��ف��ج��ار األخ��ي��ر ال���ذي حصل في
اليمن ،وال��ذي نأمل أن نتوصل فيه
إلى حلول سياسية».
كما أمل مراد «أن يكون ثمة جدية
في التحضير لمؤتمر جنيف  3أو يتم
التوصل إل��ى حلول سياسية على
الساحة السورية».
وعلى الصعيد اللبناني ،رأى مراد
أن��ه «آن اآلوان إليجاد ح � ّل جذري
للنظام السياسي الحالي في البلد
لكي نتمكن من توريث األجيال اآلتية
بعض االستقرار واألمل في الوطن».
وقال أرسالن ،بدوره« :سأتطرق
إلى الوضع الداخلي ألعود وأطالب
بمؤتمر تأسيسي جديد ،ويمكنكم أن
تسموه كما تريدون ،مؤتمرا ً سياسيا ً
أو طائفا ً جديدا ً أو حوارا ً سياسياً ،ال
يهمنا التسمية ،فالمسألة هي أنّ هذا
النظام الحالي سقط في شكل كامل،
وأكبر دليل على ذل��ك أن��ه منذ عام

ارسالن مستقبال مراد
 2005ال يمكننا أن ننجز استحقاقا ً
واح��دا ً من دون معاناة ،إن كان في
االنتخابات الرئاسية ،أو في تأليف
الحكومة أو في االنتخابات النيابية
وقانونها االنتخابي».
واعتبر أرس�لان أنّ أزمتنا ليست
في الطوائف ،بل «هي في المتاجرة
بالطوائف سياسياً ،فالطوائف في
لبنان مصدر غنى ،إنما المتاجرة بها
سياسيا ً هي أزمة نعانيها في لبنان،
وتقسيم الطوائف إلى فئات ودرجات
في المواطنية هو األزمة بذاتها ،فنحن
نريد أن نبني نظاما ً سياسيا ً قائما ً
على العدالة والمساواة والمواطنية
بين اللبنانيين ،وأن نظهر صوت
االعتدال واالنفتاح ،بدال ً من صوت
والتعصب واالنعزال».
التطرف
ّ

تج ّمع اللجان عند مراد

م��ن جهة أخ���رى ،استقبل م��راد
وف��دا ً من تجمع اللجان وال��رواب��ط
الشعبية ض ّم الوزير السابق بشارة
م��ره��ج وم��ع��ن ب��ش��ور وع�����ددا ً من
أعضاء التج ّمع ،وجرى البحث في
آخ��ر المستجدات على الساحتين
اللبنانية والعربية.

وعقب اللقاء ،أكد مرهج «أهمية
استمرار الحوار لتحسين األوض��اع
في لبنان وتمكين الدولة والمؤسسات
العسكرية من القيام بواجباتها في
مواجهة التطرف واإلرهاب والتعالي
على ك ّل األوضاع الخاصة والحزبية
واألوض���اع الضيقة واالن��ط�لاق إلى
التفاهم داخ��ل الحكومة على ملف
التعيينات العسكرية واإلداري����ة
وس��واه��ا واالن��ص��راف إل��ى معالجة
األزم��ة االقتصادية الخانقة ،وعلى
ضرورة إقرار الموازنة وضبط اإلنفاق
والح ّد من الهدر والفساد» .وأشار إلى
أنّ «أي تقصير في موضوع إق��رار
الموازنة هو تخ ّل عن مسؤوليات
حقيقية ال تقوم الدولة من دونها».
ول��ف��ت م�����راد ،م���ن ج��ه��ت��ه ،إل��ى
«معالجة الفساد ،فال يجوز أن تبقى
أزمة الكهرباء على ما هي عليه ،وال
يجوز عدم التنقيب عن البترول».
وك���ان م���راد اس��ت��ق��ب��ل وف����دا ً من
«العلية الثقافية» ،و«مدارس األمين»
من مجدل سلم الجنوب .ورحب مراد
بالوفد معلنا ً «موافقته على رعاية
احتفال للعلية ف��ي عيد التحرير
واالنتصار في مجدل سلم في تموز
المقبل».

كما تطرق إلى الوضع في لبنان وقال« :إنّ
وضع المجلس النيابي والحكومة والتشريع
والخطة األمنية في الضاحية ،ومسلسل
اغ��ت��ي��ال اإلخ���وة األع����زاء ف��ي عين الحلوة
سنتحدث عنه ف��ي األي���ام المقبلة ،لكنني
سأتحدث اليوم عن السلسلة الشرقية ألنها
األبرز هذه األيام».
وأض���اف« :عندما قلت أن��ه بعد ذوب��ان
الثلج هناك استحقاق أمام لبنان والجيش
اللبناني ،وه��ذا ما قلته قبل إدل��ب وجسر
الشغور وتطوراتها الميدانية.عندما تحدثت
عن ذوب��ان الثلج إنما بسبب مؤشرات عن
تحرك المسلحين هناك في القلمون وجوارها
ونواياهم واضحة لدينا».
وت���اب���ع« :ن��ح��ن ال ن��ت��ح��دث ع��ن تهديد
مفترض إنما عن ع��دوان فعلي يتم التعبير
عنه بمهاجمة ال��م��واق��ع واح��ت�لال أراض
لبنانية واسعة ،وكان ذلك قبل ذهابنا إلى
القصير ،وأيضا ً في االعتداء المستمر على
الجيش اللبناني واستمرار احتجاز الجنود
اللبنانيين واللعب بأعصاب أهلهم ،وقصف
المنطقة ،لذلك نحن أمام تهديد موجود وقائم
وعدوان فعلي موجود».
ورأى «أنّ الدولة غير ق��ادرة على القيام
بهذا الواجب لمواجهة ه��ؤالء» ،مؤكدا ً أنه
«لو قامت الدولة بمسؤولياتها سنكون معها
وأمامها ،ولكن من الواضح أنّ الدولة غير
قادرة على فعل ذلك .وأمام ذلك نحن ذاهبون
إل��ى ه��ذه المعالجة وإن ل��م يصدر موقف
رسمي من ح��زب الله ح��ول ه��ذا األم��ر .لكن
هناك مؤشرات والمناخ موجود ،لكن نحن لم
نعلن شيئاً».
ولم يشأ تحديد الزمان والمكان وحدود
ه��ذه العملية المفترضة وسقفها الزماني
والمكاني ،وإلى أين تريد أن تصل «فنحن لم
نقل شيئاً ،وبالتالي ال يطالبنا أحد بذلك».
وشدّد على «أنّ حزب الله لن يصدر بيانا ً
في هذا الشأن وعندما ستبدأ هذه العملية
تكون قد أعلنت عن نفسها .نحن سنذهب
إلى معالجة هذا الموضوع مدفوعين بشعور
مواجهة الخطر والتكليف هو ديني وإنساني،
ونحن في هذا األم��ر ندفع ضريبة ال��دم كي
يحيا سوانا».
ووص��ف استقدام المجموعات المسلحة
من قبل بعض ال��دول بأنه كانقالب السحر
على الساحر.
وختم مؤكدا ً «االستمرار في هذه عملية
المواجهة ألنّ تأدية هذا الواجب من الطبيعي
أن يصدق الله وعده ويمنّ على المجاهدين
بالنصر».

هوالند يلتقي الحريري في الريا�ض
استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،في مق ّر إقامته في قصر الملك سعود
للضيافة ،في الرياض أمس ،الرئيس سعد الحريري في حضور وزير خارجية
فرنسا لوران فابيوس وأعضاء من الوفد الفرنسي المرافق.
وتناول البحث خالل اللقاء «تطورات األوضاع في لبنان والمنطقة ومسألة
تزويد الجيش اللبناني باألسلحة الفرنسية من الهبة السعودية المقدمة إلى
لبنان لتقوية ودعم الجيش والقوى األمنية اللبنانية الشرعية».
وتطرق البحث أيضاً ،إلى «سبل مساعدة لبنان في مواجهة األعباء الناتجة عن
أزمة الالجئين السوريين وتكثيف الجهود الدولية المبذولة لح ّل األزمة السورية
ولوضع ح ّد لمعاناة الشعب السوري».
من جهة أخرى ،هاجم الحريري حزب الله على خلفية موضوع القلمون .وقال
في بيان« :لن نتوقف عن إطالق التنبيه تلو التنبيه» ،وسأل «المهللين لحرب
القلمون والمشاركين في تغطيتها» :هل ستجري المعركة الجاري الحديث عنها
داخل األراضي السورية أم فوق األراضي اللبنانية؟ وإذا كانت داخل األراضي
السورية فما الداعي لإلمعان في تورط جهات لبنانية فيها؟ أما إذا كانت ستجري
أراض ،لبنانية فهل هناك ق��رار لبناني بتسليم أمر الحدود إلى الجهات
في
ٍ
المسلحة غير الشرعية»؟
وفيما يشبه التبرير للممارسات اإلرهابية التي تقوم بها الجماعات التكفيرية
ض ّد لبنان والعسكريين المحتجزين لديها ،قال الحريري»:أي جهة يمكن أن
تضمن سالمة العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «النصرة» و«داعش» في
حال مشاركة جهة لبنانية في المعركة؟ ما هي ارتدادات المشاركة اللبنانية في
المعركة على القرى الحدودية اللبنانية؟ وكيف يمكن للدولة اللبنانية وقواها
الشرعية أن تتصرف في حال تع ّرضت مناطق لبنانية لهجمات عسكرية وقصف
صحت المعلومات عن احتجاز العسكريين داخل األراضي اللبنانية،
مضاد؟ إذا ّ
فهل يعطي ذلك الجهات المسلّحة غير الشرعية صالحية التفرد في خوض
المعارك؟ أم أنّ أي إجراء لتحريرهم وإخراج المسلحين من الجرود اللبنانية من
مه ّمات الجيش اللبناني والقوى األمنية الشرعية حصراً؟».
و فيما أغفل الحريري وجود آالف المسلحين من جنسيات عربية وأجنبية
تقاتل في سورية ض ّد النظام ،تابع تساؤالته التبريرية لالعتداء على لبنان« :إذا
كانت جهة لبنانية حزبية ومسلحة تبرر لنفسها التدخل العسكري داخل سورية
والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف السوريين ،أال يعطي ذلك
الطرف اآلخر (أي التنظيمات السورية بحسب الحريري) حجة القتال داخل لبنان
والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف اللبنانيين؟» ،مح ّمالً حزب
الله منفردا ً تبعات التورط في الحرب ،لينتقل إلى التهجم على سورية.

الحريري وهوالند خالل لقائهما في الرياض

الراعي محاطا ً بهيئة التنسيق
اطلع البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي من
وفد هيئة التنسيق النقابية الذي ض ّم رئيس رابطة أساتذة
التعليم الثانوي عبدو خاطر ونقيب المعلمين في المدارس
الخاصة نعمة محفوض ،على نتائج جوالت الهيئة على عدد
من المسؤولين من أجل تحقيق المطالب ،وناشده «السعي
مع المسؤولين من أجل إيجاد ح ّل سريع للمشكلة».
وبعد اللقاء وزعت الهيئة بيانا ً أوضحت فيه أنها نقلت
إلى الراعي معاناتها المستمرة منذ أربعة أع��وام« ،بحيث
أق ّر الجميع بحقوقنا بسلسلة رتب ورواتب تعيد إلى رواتبنا
بعض قيمتها وال سيما أنّ قطاعات وظيفية أخرى حصلت
على حقوقها كأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة ،فيما باقي
القطاعات الوظيفية المدنية والعسكرية والمتقاعدون ومعلمو
المدارس الخاصة ما زالوا محرومين حقهم».
ولفتت إلى أنّ «تحرك هيئة التنسيق النقابية منذ العام
 2012وحتى اليوم ،والتفاف اللبنانيين حولها ،ما كان
ليستمر لوال أنّ المطالب محقة وأنّ الحاجة المادية عند
اللبنانيين باتت كبيرة جداً ،وهي تنذر بعواقب جد وخيمة».
ورأت أنّ «الطبقة السياسية استمرأت ،على ما يبدو ،حالة
الشلل في المؤسسات الدستورية فهم مسؤولون حين يتعلق
األمر بمصالحهم الخاصة وغير مسؤولين حين يتعلق األمر
بمصالح الشعب».
وأضاف البيان« :الك ّل يعلم أنّ اتفاقهم على التمديد ت ّم
خالل عشر دقائق ،أما انتظام عمل المؤسسات الدستورية
وتسهيل أمور المواطنين ،فقد دخل موسوعة غينيس بين
تشريع الضرورة وض��رورة التشريع ،وبين الموازنة مع
السلسلة أم السلسلة من دون موازنة».
واعتبرت الهيئة «ك ّل ما يحصل تفتيتا ً لمؤسسات الدولة

وتهديدا ً للكيان وإمعانا ً غير مسبوق في قهر اللبنانيين
بجميع فئاتهم».
وتابعت الهيئة« :في ضوء ذلك ،تمنينا على غبطته وهو
الداعي أبدا ً إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية ألن يكون
إلى جانبنا في الضغط على الطبقة السياسية إلقرار مشروع
سلسلة الرتب والرواتب بعد إدخال التعديالت الالزمة على
المشروع الموجود بين أيدي اللجان النيابية المشتركة التي
تلتئم إلقرار بعض المشاريع إال أنها تمتنع تحت ذرائع شتى
عن اللقاء إلنهاء درس المشروع وإدخال التعديالت الالزمة».
أم��ا في ش��أن اإلض���راب والتظاهر فقد أوضحت الهيئة
«أنّ الهدف منهما هو الضغط على الطبقة السياسية إلقرار
الحقوق .لكن أمام اإلمعان في تعطيل المؤسسات الدستورية
والتوقف عن التشريع ،ف��إنّ اإلض��راب يصبح موجها ً ض ّد
الطالب وهذا ما ال نريده على اإلطالق .لذلك أبلغنا غبطته أننا
أجلنا اإلضراب والتظاهر غداً(اليوم) إلى موعد آخر في ضوء
ّ
المستجدات في المؤسسات الدستورية»».
ونقل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض
عن الراعي قوله إنّ «السلطة الراهنة تمارس االستبداد على
األساتذة» ،قائالً (أي الراعي)« :منذ أربع سنوات وأنتم في
الشارع وحقكم معترف به ،ولكنكم لم تحصلوا عليه سواء
كنتم في الشارع أو في مكانكم الطبيعي».
وأش��ار محفوض إل��ى «أنّ ص��وت المرجعيات الدينية
أساسي ،وال ب ّد لصداه أن يصل» ،معلنا ً «أنّ هيئة التنسيق
ستعود إلى التح ّرك في حال انعقدت جلسة تشريعية لم
يدرج على جدول أعمالها موضوع السلسلة».
ومن زوار بكركي ،مدير المخابرات العميد الركن إدمون
فاضل.

اللقاء الوطني :لأو�سع التفاف وطني و�شعبي
خلف الجي�ش والمقاومة في القلمون
توجهت أمانة س ّر اللقاء الوطني في بيان ،بعد اجتماعها
برئاسة األمين العام لرابطة الشغيلة النائب السابق زاهر
الخطيب« ،بالتحية إلى عمال لبنان لمناسبة عيد األول من
أي��ار» ،مؤكدة «وقوفها ودعمها لمطالبهم المحقة والعادلة
للعيش بكرامة».
كما حيث «الشهداء في ذكرى شهداء السادس من أيار الذين
قضوا على أيدي الحكم العثماني التعسفي» .وأكدت ضرورة
«إحياء عيد الشهداء الذي يرمز إلى التضحية والشرف والفداء
دفاعا ً عن الوطن واستقالله».
وتوجهت أمانة الس ّر «بالتحية إلى الجيش اللبناني على
اإلنجازات األمنية الهامة التي حققها في الساعات الثماني
واألربعين الماضية ،والتي أدت إلى إحباط مخطط إرهابي
إلثارة الفتنة في البالد انطالقا ً من مدينة صيدا».
ورأت «أنّ نجاح مخابرات الجيش في اعتقال رموز من
الجماعات المتطرفة في طرابلس كان له الدور الكبير في كشف
هذا المخطط الذي كان يستهدف اغتيال عدد من الشخصيات
الصيداوية» ،معربة عن «دعمها للجهود الجبارة التي يقوم
به الجيش بالتعاون ،والتنسيق مع رجال المقاومة األبطال

لوضع ح ّد لخطر الجماعات اإلرهابية في ج��رود القلمون
اللبنانية» ،داعية إلى «أوسع التفاف وطني وشعبي للوقوف
خلف الجيش والمقاومة في العمل على تحرير هذه المناطق
اللبنانية المحتلة من قبل هذه الجماعات التكفيرية المسلحة،
وض���رورة أن يقترن ذل��ك بالتنسيق م��ع الجيش العربي
السوري».
ورأت األمانة أنّ التقرير الجديد لناظر القرار الدولي 1559
تيري رود الرسن «حول تطبيق القرار اإلسرائيلي الصنع ،ك ّرر
التحريض ض ّد المقاومة وتوجيه االتهام لسورية بانتهاك
السيادة اللبنانية ،وتغاضى عمدا ً عن االعتداءات اإلسرائيلية
المتواصلة على لبنان وخ��رق إسرائيل ال��دائ��م للقرارت
الدولية».
ونوهت «باإلنجازات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي
السوري في مواجهة الحرب اإلرهابية التكفيرية» ،مطالبة
«بوقف الحرب ف��ورا ً على اليمن ،والتي ال تؤدي سوى إلى
إحداث المزيد من التدمير وتبديد القدرات العربية لمصلحة
العدو الصهيوني» .كما دعت إلى «دعم الحوار بين األطراف
اليمنية بعيدا ً من أي تدخالت خارجية».

ّ
ّ
الرزاق
القطان وعبد
عر�ض التطورات مع

ّ
وهاب :ال خيار في منطقتنا �إال الحوار والتفاهم

وهاب مستقبال القطان وعبد الرزاق
رأى رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب
أنّ أولى انعكاسات العدوان الذي يقوده بعض المغامرين في
المملكة العربية السعودية على اليمن سيكون على المملكة،
مؤكدا ً أن ال خيار في منطقتنا إال الحوار والتفاهم.
وكان وهاب التقى في مكتبه في بئر حسن ،رئيس جمعية
«قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان يرافقه رئيس حركة
«اإلص�لاح والوحدة» الشيخ ماهر عبد ال��ر ّزاق ،في حضور
مستشاره السياسي ياسر الصفدي .وتناول اللقاء األوضاع
في لبنان والمنطقة.
بعد اللقاء ،قال وهاب« :إنّ ما يجري في اليمن من عدوان
واضح وصريح والذي آن األوان لوقفه ألنه ال يحقق شيئا ً إال
القتل والتهجير والجوع والمآسي ألبناء اليمن الحبيب ،كما
أنه لن يحقق شيئا ً ال في السياسة وال على األرض» ،مؤكدا ً أنّ
«أولى انعكاسات هذا العدوان الذي يقوده بعض المغامرين
في المملكة العربية السعودية سيكون على المملكة».
ولفت إلى «أن ال خيار في منطقتنا إال الحوار والتفاهم،
الحوار بين السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية
والحوار بين باقي األطراف في المنطقة ،ألنّ الحوار هو السبيل
الوحيد وليس العدوان الذي ال يحقق ما يشتهيه البعض».
واعتبر وهاب أنّ «حملة التحريض التي تتم في اليمن أو
في غيرها تحت شعار أنّ إيران تريد أن تعتدي على الدول
لتوسع نفوذها ال صحة لها ولبنان خير شاهد على
العربية
ّ
ذلك ألنّ إيران قامت بدعم قوى المقاومة في لبنان لمواجهة
العدو الصهيوني كما قامت بدعم قوى المقاومة في فلسطين

يصب التحريض في
وهي ليست شيعية وال زيدية .فيما
ّ
التصنيف المذهبي والطائفي البغيض».
وأكد القطان ،من جهته ،أنّ «قدر اللبنانيين هو الوحدتين
الوطنية واإلسالمية ألنّ لبنان محكوم بعيشه المشترك
وبوحدتيه الوطنية واإلسالمية» ،معتبرا ً أنّ «ك ّل من يصوِّب
على الوحدة الوطنية واإلسالمية يريد خراب لبنان وأن يحكم
العدو اإلسرائيلي تحديدا ً من أرض ورقاب اللبنانيين».
وإذ أكد أهمية الحوار بين اللبنانيين وتحديدا ً بين «حزب
الله» و«المستقبل» ،اعتبر «أنّ تصويب السنيورة وغيره على
هذا الحوار هو ألنّ هذا الحوار ال ب ّد وأن تكون له إيجابيات،
ليس فقط على عوام اللبنانيين ال بل على جميعهم» ،معتبرا ً
أنّ «من يصوب على هذا الحوار يخدم المشروع الصهيو-
أميركي».
أما عبد الر ّزاق ،فدعا «ك ّل القوى السياسية ورجال الدين في
لبنان إلى أن يعوا خطورة المؤامرة على هذا البلد ،وأن يغلبوا
المصلحة الوطنية واإلسالمية على المصالح الشخصية وإلى
وقف الخطاب الفتنوي التحريضي ألنّ هذا الخطاب ال يخدم إال
العدو الصهيوني».
وطالب «القوى السياسية بإعطاء الجيش ك ّل الصالحيات،
بما فيها التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري ،ألنّ
الحدود مشتركة والعدو مشترك بين البلدين» ،مؤكدا ً أنّ
«المصلحة اللبنانية تقتضي بأن يكون هناك تنسيق بين
الجيشين اللبناني والسوري للحفاظ على أمن واستقرار
البلدين».

