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حمليات �سيا�سية

تر�أّ�س اجتماع لجنة ّ
النفايات والتقى الحريري و�إبراهيم

«تجمع العلماء»:
ّ
لتغليب لغة الحوار
على الدعوة لالقتتال

�سالم ح ّمل �سفراء مجل�س التعاون ر�سالة �إلى قادتهم
استقبل رئيس الحكومة تمام
سالم مساء أمس ،وفد سفراء مجلس
التعاون الخليجي الذي ض ّم سفراء:
السعودية علي ع��واض عسيري،
الكويت عبد العال القناعي ،اإلمارات
العربية حمد سعيد الشامسي ،قطر
علي بن حمد المري وسلطنة عُ مان
أحمد بن بركات آل إبراهيم ،وتناول
البحث عالقات لبنان مع دول مجلس
التعاون الخليجي.
بعد اللقاء ،تحدّث القناعي باسم
الوفد ،فقال« :تش ّرفت أنا وأخواني
سفراء مجلس التعاون الخليجي
بتلبية دع��وة دول��ة الرئيس تمام
س�لام للتشاور بآخر المستجدّات
في العالقات الخليجية – اللبنانية،
وقد لمسنا جميعا ً من دولة الرئيس
الحرص األكيد على أطيب العالقات
م��ع دول الخليج وع��ل��ى تدعيمها
وتعزيزها دائماً ،وتأكيده على إزالة
أي
لبس أو شوائب قد ًُتعيق تقدّم
ٍ
ه��ذه ال��ع�لاق��ة ،وق��د ح ّملنا رسالة
واض��ح��ة إل��ى دول��ن��ا سننقلها بكل
أمانة وص��دق إلى قادتنا ،متم ّنين
لهذه العالقة دوام التقدم واالزدهار
�ي ،مؤ ّكدين في الوقت نفسه
وال� ّرق� ّ
حرص دول الخليج قاطبة على أمن

سالم مجتمعا ً مع سفراء دول الخليج
واستقرار ودولة ومؤسسات لبنان،
وعلى استمرارنا ف��ي تعزيز هذه
العالقة».
ور ّدا ً على سؤال ،قال« :لقد تكلّم
دول��ة الرئيس بشكل عام لمصالح
ل��ب��ن��ان وال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وم��ص��ال��ح
دول الخليج والخليجيين ،سواء
اللبنانيين ف��ي دول الخليج أو
الخليجيين في لبنان ،وأ ّكد حرصه
ع��ل��ى مصلحة ال��ج��م��ي��ع م��ن دون
اس��ت��ث��ن��اء ،وأع��ت��ق��د أنّ ك��ل مواطن

ش��ري��ف س����واء ك���ان ل��ب��ن��ان��ي �ا ً أو
خليجيا ً سيلقى المعاملة الطيّبة من
الجانبين ،وهم أوال ً وأخيرا ً أشقاء،
وال أعتقد أنّ ه��ذه العالقة ستتأ ّثر
بأي شيء».

لجنة الن ّفايات

على صعي ٍد آخ��ر ،ت��رأّس سالم،
اجتماعا ً للّجنة ال��وزاري��ة إلدارة
الن ّفايات الصلبة ،حضره أعضاء
اللجنة :وزير الزراعة أكرم شهيّب،

وزي���ر ال��ط��اق��ة أرت��ي��ور ن��ظ��اري��ان،
وزير المال علي حسن خليل ،وزير
الصناعة حسين الحاج حسن ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
وزيرالتنمية اإلدارية نبيل دو فريج،
وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ال��ي��اس ب��و صعب
ورئ��ي��س مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار
نبيل الجسر.
وب��ال��ت��زام��ن ،ت��ج � ّم��ع ع���دد من
الناشطين في الحراك المدني في
السراي ،وطالبوا اللبنانيين
محيط ّ
بال ّنزول إلى الشارع والمشاركة في
تح ّركاتهم« ،قبل أن يصل فيروس
زيكا إلى لبنان».
وسبق اجتماع اللجنة الوزارية لقاء
بين سالم والرئيس سعد الحريري
�س��راي تناول ملف الن ّفايات.
في ال� ّ
وب��ع��د ال��ل��ق��اء ،ق��ال ال��ح��ري��ري «ه��ذا
الموضوع يجب أن يُح ّل بأسرع وقت،
وفي رأيي خالل بضعة أيام».
وك���ان س�لام ّ
اط��ل��ع وف��د «ح��زب
الخضر اللبناني» برئاسة رئيسته
ن��دى زع��رور على خطته لحل هذه
األزمة.
م��ن جه ٍة أخ���رى ،استقبل سالم
المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،وجرى عرض لألوضاع.

وفد من حزب اهلل زار الح�ص

القيم
رعد :من ي�صف المقاومة بالإرهاب يتح ّلل من كل ِ

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب محمد رع���د أنّ م��ن يصف
المقاومة ب��اإلره��اب يتحلّل من كل
القِيم بالنسبة إلينا ،وق��ال« :يكفي
خ��زي �ا ً م��ن وص��ف ح��زب ال��ل��ه بأ ّنه
منظمة إرهابية ،أنّ الترحيب الوحيد
ف��ي ال��ع��ال��م ل��ه��ذا ال��وص��ف ك��ان من
الكيان «اإلسرائيلي».
وك��ان رعد زار على رأس وفد من
حزب الله ض ّم النائب السابق أمين
ش ّري وعضو المجلس السياسي في
الحزب محمود قماطي ،الرئيس سليم
الحص في منزله بعائشة بكار.
وقال رعد بعد اللقاء« :زيارتنا إلى
الرئيس الحص تبدأ ع��اد ًة ،تقليدية
في موعدها ،لكن تغدو استثنائية
في مضمونها وفي الحديث والتداول
ال���ذي يحصل ف��ي��ه��ا .ك��ان��ت جولة
أف��ق ح��ول أوض��اع لبنان والمنطقة
والقضايا الساخنة فيها ،ونعلم أنّ
ح��رص الرئيس الحص على وحدة
الموقف ا ّتجاه العدو «اإلسرائيلي»،
وحماية المقاومة والوقوف خلفها
وع��دم القبول ب��أي ت���ذ ُّرع أو تبرير

يصف المقاومة بأ ّنها منظمة إرهابية
يتحلّل من كل القيم بالنسبة إلينا».
وإذا كانت الزيارة المرتقبة للوفد
االيراني إلى السعودية سوف تبدِّل
في هذه المواقف ،ق��ال« :ه��ذا سؤال
يوجه إلى سفير إيران».
َّ
أض��اف« :يكفي خزيا ً من وصف
حزب الله بأ ّنه منظمة إرهابية ،أنّ
الترحيب الوحيد ف��ي العالم لهذا
الوصف كان من الكيان اإلسرائيلي».

قاسم

الحص مستقبالً وفد حزب الله
لتناول المقاومة ،هو موقف وطني
وقومي وعروبي وإسالمي وإنساني
أصيل لدى دولة الرئيس».
أض��اف« :استطلعنا رأي��ه في ما
يجري في المنطقة من تحدّيات ،وك ّنا
على ال���دّوام نستمع إل��ى نصائحه
ونأنس برؤيته النافذة وبُعد نظره».
ور ّدا ً على س��ؤال ع ّما إذا كانت

السعودية سوف تطرح في اجتماع
وزراء الخارجية العرب في القاهرة
اليوم قضية اعتبار حزب الله منظمة
إرهابية؟ ق��ال« :ال نريد أن نستبق
األم����ور ،لكن يمكن أن ن��ت��و ّق��ع كل
شيء».
ور ّدا ً على س��ؤال آخ��ر ،ق��ال رعد:
«نحن لم نبادر إلى التصعيد ،لكن من

على صعي ٍد آخر ،ا ّتصل نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
باألمين العام للمؤتمر الشعبي في
ال��س��ودان الشيخ إبراهيم السنوسي
مع ّزيا ً باألمين العام الراحل الشيخ
حسن ال��ت��راب��ي ب��اس��م األم��ي��ن العام
ل��ح��زب ال��ل��ه السيد حسن نصر الله
وق��ي��ادة ال��ح��زب ،وم���ؤ ّك���دا ً «أهمية
استمرار التعاون بين المؤتمر الشعبي
وحزب الله ،وتعزيز الوحدة اإلسالمية
في مواجهة التحدّيات وعلى رأسها
مواجهة العدو الصهيوني».

احتفاالت بعيد المع ّلم ودعوات �إلى �إن�صافه

ع��ق��د ال��م��ج��ل��س ال���م���رك���زي في
«تج ّمع العلماء المسلمين» اجتماعه
األسبوعي ،وأصدر بعده بيانا ً أشار
فيه إلى «أ ّننا نحتاج في هذه األيام
إلى أن نغلِّب لغة الحوار والمنطق
على لغة الفتنة وال��دع��وة لالقتتال
الداخلي ،ونحتاج أيضا ً إلى إعادة
ت��وض��ي��ح أول��وي��ات��ن��ا ع��ل��ى ض��وء
القرآن والس ّنة والمصلحة القومية
والوطنية ،هذه األولويات يقع على
رأسها تحرير فلسطين ،كل فلسطين،
من رجس االحتالل الصهيوني».
وأ ّك��د التج ّمع أنّ «فلسطين تبقى
هي القضية المركزية ،ولذلك يجب
علينا أن ن��ؤ ّك��د ض����رورة تصعيد
ال��م��ق��اوم��ة ف��ي فلسطين وال��وق��وف
ف��ي وج��ه اإلج�����راءات الصهيونية
لتهويد المسجد األق��ص��ى والقدس
الشريف ،وذلك من خالل التركيز على
تصعيد التح ّرك الجماهيري وتأمين
الدعم ال�لازم من كل البالد العربية
واإلسالمية».

غندور :ال تراهنوا
على مزاج
�أهل ال�س ّنة
س���أل رئ��ي��س «ال��ل��ق��اء اإلس�لام��ي
ال��وح��دوي» عمر عبد القادر غندور
ف��ي ب��ي��ان أم���س« ،م��ا ه��ي األس��ب��اب
الحقيقية التي تجعل األنظمة العربية
متوجسة من الدولة اإلسالمية في
ّ
إي��ران؟ ولماذا صرفت المليارات من
ال���دوالرات للتحريض على الدولة
ّ
تغطي  1200كلم
اإلسالمية التي
مقابل دول مجلس التعاون الخليجي
الست؟ األم��ر ال��ذي يُكسب الخليج
أهمية إضافية لجهة قدرة سواحله
ع��ل��ى ال��ت��ح� ّك��م ب��ه��ذا ال��م��م� ّر المائي
االستراتيجي وفيه مضيقا هرمز
وب��اب المندب في جنوبي الخليج؟
باإلضافة إل��ى مئات الكيلومترات
المشتركة التي تفصل بين إي��ران
والعراق».
وق����ال « :ل��ن��ع��ت��رف أنّ مئات
صرفت على التحريض
المليارات التي ُ
وش ّد العصب المذهبي أحدثت تغييرا ً
في المزاج العربي ولو محدوداً.
أ ّم��ا المزاج الس ّني ال��ذي يجري
استثماره في هذه المعركة والعمل
عليه ليس مضمونا ً بدليل موقفه من
تسمية حزب الله منظمة إرهابية.
ّ
ومشغلوها أنّ
وس ُتدرك هذه األنظمة
الس ّنة ما كانوا يوما ً عبر تاريخهم
عونا ً وصديقا ً للغازي المحتل ،وال
يمكن للمزاج الس ّني أن يكون إلاّ
نصيرا ً لقضايا األمة وحليفا ً للشرفاء
والمجاهدين والمقاومين على طريق
فلسطين».
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لحود عر�ض الأو�ضاع مع «المرابطون» ّ
وب�شور
ّ
�ح��ود مع
ع��رض الرئيس إم��ي��ل ل� ّ
ز ّواره في دارته في اليرزة ،األوضاع
ال��ع��ام��ة على الساحتين المحلية
واإلقليمية.
لحود
وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،التقى ّ
أمين الهيئة القيادية ف��ي «حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان على رأس
وف����د .وق����ال ح��م��دان ب��ع��د ال��ل��ق��اء:
لحود
«تش ّرفنا اليوم بزيارة الرئيس ّ
ونقلنا إليه الحرص الدائم على وحدة
كل اللبنانيين وعدم الدخول في ما
جرى وما يجري على صعيد الواقع
اإلقليمي ،وخصوصا ً في سورية و
ليبيا ومصر ،وفي بقيّة أنحاء الوطن
العربي .وبالطبع كان الحديث دائما ً
بالتوجه إلى كل
لحود
ّ
مع الرئيس ّ
اللبنانيين أن يكونوا على مستوى
عال من الرويّة والحكمة والمسؤولية
التي تمنع ح��دوث أيّ فتنة طائفية
أو مذهبية ت���ؤدّي إل��ى الكثير من
ال��خ��س��ائ��ر ،س���واء ك��ان��ت م��ادي��ة أو
بشرية ،وبالتالي تح ّمل المواطن
اللبناني الكثير الكثير م ّما يجب أن
نتجنبه».
أضاف« :داخلياً ،شدّدنا للرئيس
لحود على الواقع المأساوي الذي
يعيشه أهلنا من الناحية االجتماعية
واالقتصادية ،وفي ما يتعلّق بلقمة
العيش وبالطبابة من خ�لال واقع
أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات ،على الجميع أن
يتح ّمل المسؤولية وع��دم الوقوع
في فخ المماطلة ،ألنّ أزمة النفايات
س��ت��ؤدّي إل��ى مزيد م��ن التح ّركات
الشعبية».
ول��ف��تَ إل��ى أ ّن��ه «ت�� ّم التأكيد في
خ�لال اللقاء ،أنّ الجيش اللبناني
هو الضمانة الحقيقية لحماية األمن

لحود مع وفد المرابطون
واالستقرار في هذه المرحلة» ،مشيرا ً
إلى أنّ «قيادة الجيش حريصة كل
ال��ح��رص على تح ّمل المسؤولية
الوطنية وحماية ال��وط��ن» .وق��ال:
«جيشنا الوطني ال يملك أسلحة
وع��ت��ادا ً م��ت��ط��ورا ً لكنه يملك رج��اال ً
رجاالً».
لحود األباتي
ومن ز ّوار الرئيس ّ
والمنسق العام لتج ّمع
إيلي ماضي،
ّ
اللجان وال��رواب��ط الشعبية معن
ّ
بشور ،الذي قال« :زيارتنا الدورية
إلى الرئيس لحود هي للتداول معه
في الشؤون الوطنية والقومية كا ّفة،
وال سيّما في هذه المرحلة العصيبة
ال��ت��ي ت��م � ّر ب��ه��ا أ ّم��ت��ن��ا ف��ي مختلف
أقطارها وعلى كل المستويات ،وال
سيّما في ظل محاوالت استبدال العدو
الرئيسي لألمة بعدو آخر ،وتسعى
الستهداف المقاومة التي تعتز األمة
بعطائها وتضحياتها وإنجازاتها».

لحود
أضاف« :عالقتنا بالرئيس ّ
لم تكن مج ّرد عالقة برئيس للبالد
بقي وف� ّي�ا ً للمبادئ التي آم��ن بها،
َ
حريصا ً على ثوابت وطنية وقومية
لم يف ِّرط بها يوماً ،بل تعود إلى ما قبل
ذلك بكثير ،وهي عالقة مبنيّة أساسا ً
على قناعات مشتركة نحملها ،و ِقيَم
واحدة نرفع لواءها ،من وحدة لبنان
واستقالله وازده�����اره ،إل��ى صون
المقاومة والدفاع عنها ،إلى اإليمان
ب��ال��ع��روب��ة ال��ح��ض��اري��ة الجامعة
وال��ع��اب��رة للعصبيّات الطائفية
والمذهبية والعنصرية ،وكلّها قِيم
أث��ب��ت الرئيس ل��ح��ود أ ّن���ه خير من
تمسك بها في أصعب الظروف».
ّ
لحود لم يتغيّر
وختم« :الرئيس ّ
في زمن المتغيّرات ،ولم يُساوم في
عصر المساومات ،بل بقي كوالده
الراحل اللواء جميل لحود أمينا ً على
المبادئ ،وثابتا ً في ثوابته».

جريج عر�ض مع فتحعلي تفعيل العالقات الإعالمية
التقى وزير اإلع�لام رمزي جريج
ف��ي مكتبه ف��ي ال�����وزارة ،السفير
اإليراني محمد فتحعلي يرافقه مدير
مكتب اإلذاع��ة والتلفزيون اإليراني
في بيروت الدكتور سعيد الغفاري.
وص ّرح جريج بعد اللقاء« :س ّرني
استقبال سعادة سفير الجمهورية
اإلي��ران��ي��ة السيد محمد فتحعلي
وبرفقته الدكتور سعيد الغ ّفاري
م��دي��ر مكتب اإلذاع����ة والتلفزيون
االي��ران��ي ف��ي ب��ي��روت ،وق��د عرضنا
العالقات على الصعيدين اإلعالمي
والثقافي بين إيران ولبنان ،وكانت
وجهات نظرنا متقاربة حول ضرورة
تفعيل ه��ذه العالقة ،وال سيّما أنّ
وزارة اإلع�لام سبق لها أن و ّقعت
اتفاق تعاون إعالمي عام  2010مع
إيران».
نتوصل إلى تفعيل لهذا
وأمل «أن
ّ

جريج مع فتحعلي والغ ّفاري
التعاون على الصعيد اإلعالمي لما
فيه مصلحة البلدين».
ب���دوره ق��ال فتحعلي« :التقيت
معالي الوزير ،وتحدّثنا عن التطورات

وسبُل
اإلقليمية واألوضاع في لبنان ُ
تعزيز العالقات مع لبنان الشقيق في
ما يتعلّق بموضوع اإلعالم وبإنتاج
أفالم ووثائقيات مشتركة».

لقاء �إعالمي حا�شد في �صيدا تنديداً بقرار المجل�س الخليجي

بو�صعب :ال �سل�سلة طالما لي�س هناك رئي�س للجمهورية
ها�شم :الثالثية �أعادت للأمة كرامتها

«�أحزاب البقاع» :حزب اهلل من �أ�شرف و�أكمل حركات المقاومة
استم ّرت أمس المواقف واللقاءات التضامنية
ال��م��ن�دّدة بتصنيف مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي
وبعض وزراء الداخلية العرب حزب الله « منظمة
إرهابية».

األحزاب

منح شهادات تقدير لعدد من المعلمين
فيما تواصلت االحتفاالت بعيد المعلم ،صدرت
مواقف أشادت بدور المعلم ،مطالبين بإنصافه عبر
إقرار سلسلة ال ّرتب والرواتب.
وفي السياق ،رعى وزير التربية والتعليم العالي
ال��ي��اس ب��و صعب حفل راب��ط��ة أس��ات��ذة التعليم
الثانوي الرسمي برئاسة عبدو خاطر ،بحضور ن ّواب
وشخصيات تربوية وعسكرية وروحية واجتماعية،
ونقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمة محفوض،
وأمين عام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة األب
بطرس عازار وحشد من األساتذة.
بعد النشيد الوطني تحدّث خاطر ال��ذي طالب
بـ»إعطاء الحقوق لثلث الشعب اللبناني بسلسلة
رتب ورواتب عادلة» ،مشيرا ً إلى أنّ الرابطة «أعدّت
مشروع قانون يُعيد ألستاذ التعليم الثانوي موقعه
بتعيين حامل الماجستير 2على الدرجة ( 25حسب
مشروع سلسلة اللجنة الفرعية الثانية) ،وإعطاء
من هم في المالك عشر درجات إضافية ،واحتساب
الدرجة األخيرة لألستاذ المتقاعد بتاريخ انتهاء
خدْماته».
ث ّم تحدّث عبد ال��رؤوف إيعالي باسم األساتذة
والقادة النقابيين المك ّرمين ،شاكرا ً الوزير والرابطة،
غصة في القلب،
تاله بوصعب قائالً «في عيد المعلم ّ
لكن وضع البالد وال��ت��أ ّزم ال��ذي يزيد يش ّكل عائقا ً
أم��ام محاولة إنصاف المعلم وإن��ص��اف التربية،
راض .ولكن
فال نستطيع بناء وطن من دون معلم
ٍ
الغصة لن تدعنا نيأس ولن نستسلم».
ّ
وق���ال« :س��ن��ح��اول م��ع�ا ً إب��ع��اد مؤسستين عن
التجاذبات السياسية ،وهما التربية واألساتذة
والعسكر والقوى األمنية ،ف��إذا تخلّينا عن هذين
القطاعين نتخلّى ع��ن ال��وط��ن .وكشف ع��ن ق��رار
سي ّتخذه ليكون عيد المعلم مركزيا ً تهتم به التربية
كلّها في القطاعين العام والخاص ،ويكون مناسبة
لدعوة جميع المعنيّين لكي يسمعوا صرخة المعلم
بالمباشر.
أضاف« :وفي موضوع السلسلة تأ ّكد للجميع أ ّنه

الحضور في احتفال النبطية
طالما ليس هناك رئيس جمهورية ،فإنّ التشريع بهذا
االتجاه غير ممكن .واجتمعنا سابقا ً بكل السياسيين،
ويجب أن ُنعيد النظر بما طرحناه للسلسلة .ويمكن
أن تكون قيمتها في يوم إقرارها أق ّل من الحق».
كما أقامت رابطة معلّمي التعليم األساسي الرسمي
في لبنان احتفاال ً بعيد المعلم في مركز كامل يوسف
جابر في النبطية ،برعاية رئيس مجلس الن ّواب
نبيه ب ّريُ ،م َم ّثالً بالنائب الدكتور قاسم هاشم الذي
ألقى كلمة استهلّها بـ»نقل تحيات الرئيس نبيه
ب � ّري للمعلمين في عيدهم» ،من ّوها بـ«عطاءاتهم
وتضحياتهم».
وقال« :الوطن ال يُبنى بالرهانات الخاطئة ،إ ّنما
يُبنى ب��اإلرادة الطيبة والصلبة من خالل مساهمة
الجميع ببناء أجيال قادرة على تأسيس وطن يليق
بالتضحيات التي قدّمها اللبنانيون ،كل اللبنانيين».
وتابع« :ما ك ّنا لنكون هنا على هذه االرض لوال
تضحيات الشهداء المقاومين .إنّ أبناء الوطن من
خالل معادلة الجيش والشعب والمقاومة أع��ادوا
لألمة كرامتها ،وأعادوا صياغة التاريخ .لن نسمح
ألحد أن يُطلق االتهامات والتوصيفات ض ّد مقاومتنا،
ألنّ ه��ذه المقاومة ه��ي ملك الشعب وملك األم��ة.
مقاومتنا ليست طائفية أو مذهبية ،مقاومتنا كانت
وستبقى تعبّر عن كل أطياف أ ّمتنا».
وأ ّكد «انحياز كتلة التنمية والتحرير إلى جانب
مطالب وحقوق المعلمين كاملة ،باعتبار أنّ المعلم
هو البوصلة لبناء األوطان».
كما كانت كلمة ألمين سر الهيئة اإلدارية للرابطة
بهاء تدمري ،الذي عرض مطالب المعلمين.
واخ ُتتم االحتفال بتوزيع الدروع لراعي االحتفال
من الهيئة اإلدارية وفرع الجنوب ،الذي بدوره تسلّم
درعا ً من رئيسة فرع بيروت رندا برجاوي.
كذلك ،أقامت نقابة المعلمين في لبنان حفالً
تكريميا ً للمعلمين المتعاقدين للعام  2015برعاية
الوزير السابق زياد بارود ،في قصر األونيسكو ،ت ّم
خالله توزيع الدروع لـ 60معلّما ً من مختلف المدارس

(مصطفى الحمود)
الخاصة ومنح أوسمة لستة قادة نقابيين.
وبالتوازي ،ن ّفذ األساتذة المتعاقدون اعتصاماً،
لمناسبة عيد المعلم ،تحت شعار «رف��ض الظلم
ووضع ح ّد للظالمين» ،أمام وزارة التربية .والتقى
األساتذة الوزير بو صعب للتذكير بمطالبهم.
كما ص���درت م��واق��ف ل����وزراء ون���� ّواب حاليّين
وسابقين ،وشخصيات حزبية وسياسية ،ه ّنأت
المعلمين في عيدهم وطالبت بإنصافهم .وفي هذا
السياق ،طالب النائب مروان فارس بإقرار السلسلة
وإعطاء المعلمين حقوقهم .وق��ال إنّ «عيد المعلم
يترافق في هذا العام مع الكثير من التصريحات
للمسؤولين الرسميّين في وزارة التربية الوطنية
إلق��رار الحقوق المشروعة للمعلّمين في سلسلة
الرواتب».
أضاف« :المسؤولية في هذا المجال ال تقع فقط
على الحكومة ،إ ّنما أيضا ً على المجلس النيابي
ّ
المعطلة أعماله من قِبل القوى السياسية المجتمعة
فيه .م ّما يدفعنا إلى رفع الصوت عاليا ً في عيد المعلم
كي نح ّقق مطالب المعلمين كما نح ّقق مطالب القضاة
واألساتذة الجامعيين ،فمن استطاع أن يُعطي لهؤالء
حقوقهم في العيش الكريم يستطيع أن يُق ّر سلسلة
ال ّرتب وال ّرواتب للمعلمين».
وإذ أشار إلى أنّ «لبنان في هذه األيام في حالة
فراغ كاملة ،و ُقبيل انعقاد الدورة العادية للمجلس
النيابي» إلى «انعقاد هذه الجلسة وإقرار السلسلة
التي هي وع��د ،إ ّنما واج��ب على الدولة في جميع
مؤسساتها».
وختم فارس« :يوم المرأة العالمي هو يوم إلعطاء
المرأة حقوقها في لبنان ،إذ ال يجوز منع المرأة من
إعطاء الجنسية ألوالدها إذا كانت متز ّوجة من أجنبي،
فالمرأة لها الحق الكامل في الحياة السياسية ،كما
لها الحق الكامل في الوجود السياسي واالجتماعي،
إنّ يوم المرأة العالمي كان نِتاجا ً لنضاالت كثيفة،
والنضال سيتابع من أجل إقرار حقوقها كاملة».

وف��ي ه��ذا السياق ،تو ّقفت األح���زاب الوطنية
والقومية في البقاع في بيان ،بعد لقائها الدوري
عند «البيان المه ّرب من اجتماع وزراء الداخلية
العرب حول نعت حزب الله باإلرهاب» ،فاعتبرت
أنّ «التهريب بذاته يُدين من لجأ إليه ،أل ّنه يعلم علم
اليقين أ ّنه يخالف إرادة األ ّمتين العربية واإلسالمية
وقناعتهما ،وهو يم ّثل جزءا ً من العالقة التي باتت
تنحو نحوا ً علنيا ً بين العدو الصهيوني وبعض
األنظمة العربية ،وعلى رأسها مملكة آل سعود».
ورف��ض المجتمعون ال��ق��رار جمل ًة وتفصيالً،
مؤ ّكدين أنّ «ح��زب الله كان وسيبقى من أشرف
وأك��م��ل ح��رك��ات ال��م��ق��اوم��ة الوطنية والعربية
واإلسالمية ض ّد العدو الصهيوني وأعداء األمة ،وقد
سجل في التاريخ العربي الحديث أسمى صفحات
ّ
الع ّز والبطولة وصون األرض والمقدّسات ،وكل
ُوجه إليه يُدين مطلقه وال يخدم إلاّ
نعتٍ
سلبي ي َّ
ّ
أعداء العرب والمسلمين».
وتوجهوا «بكل آيات الشكر واالعتزاز للشعوب
ّ
العربية واإلسالمية وقواها الحيّة لرفعها الصوت
عالياً ،رفضا ً
للمس بحزب الله ومقاومته الشريفة
ّ
��ي»،
وعلى رأسهم الشعب التونسي الح ّر واألب� ّ
ورؤوا أنّ «العملية العسكرية األخيرة لما يُس ّمى
الدولة اإلسالمية داخل األراضي التونسية هي ر ّد
فعل مباشر من الصهاينة وبعض األنظمة العربية
المرتبطة بـ»داعش» والمم ّولة لها والمشرفة على
سياساتها ،وعلى رأسهم آل سعود ،بوجه المواقف
المش ِّرفة للدولة والشعب في تونس الشقيقة».
واستهجن المجتمعون «تناسي وزراء الداخلية
العرب لفلسطين وقضيّتها العادلة والممارسات
التعسفية اليوميّة والمجرمة للعدو «اإلسرائيلي»
ّ
تجاه المقدّسات والشعب الفلسطيني المظلوم،
إذ كان األولى أن يُدين البيان اإلرهاب الصهيوني
ّ
المس بحركات المقاومة التي هي
المنظم ،من دون
ّ
شرف األمة وع ّزتها وكرامتها».

لقاء في صيدا

وتنديدا ً بقرار مجلس التعاون الخليجي وبدعوة
من منتدى الثقافة والفكر في مدينة صيدا ،عُ قد لقاء
إعالمي في «مج ّمع السيدة الزهراء» حضره نخبة
من اإلعالميين من لبنان والدول العربية.
اس ُته َّل المؤتمر بكلمة الدكتور الشيخ صادق
النابلسي ،وصف فيها مجلس التعاون الخليجي
بـ»الكائنات الهرمة الهزيلة التي تبحث عن جدوى
جلوسها على عروش الدُّمى ،بالفتنة والتخريب
ومحاربة كل من يسعى لمقاتلة «إسرائيل».
أضاف« :المقاومة ،هذا التيار العميق من ال ُّنبل
والشهامة والصدق سيستمر في االمتداد واال ّتساع من
الضاحية إلى صعدة حتى الضفة ليصحِّ ح الخريطة

جانب من الللقاء التضامني في صيدا
التي صيّرتها ممالك الصحراء ح���دودا ً ومخافر
بوليسية ،ونريدها هوا ًء نق ّيا ً وحرية وكرامة».
بدوره ،قال عضو المجلس الوطني لإلعالم غالب
قنديل « :منذ أكثر من  70عاما ً ومنظومة حكومات
الرجعية العربية بقيادة المملكة السعودية كانوا
يلبسون األقنعة ويتآمرون في الخفاء ،أ ّما اليوم
خرجوا إلى الضوء بعهر وفجور ض ّد المقاومة،
أل ّنهم ي��رون فيها وفي وجه قائدها السيد حسن
نصرالله كل خيباتهم وهزائمهم أل ّمتنا في زمن
االنتصارات».
وق��ال رئيس اللقاء اإلع�لام��ي غسان ج��واد« :
قتلتم الرئيس المصري جمال عبد الناصر ،الذي
يؤسس ويرمز لوحدة األم��ة ،وتركتم ياسر
كان
ّ
عرفات يُقتل محاصرا ً في المقاطعة ،واليوم بعد
االنتصارات التي ح ّققتها المقاومة وأحرجتهم في
تآمرهم وخياناتهم ،يعاملونها كما عامل أخوة
يوسف النبي أخاهم».
ُ
يوسفكم الجميل
وأض��اف« :هذه المقاومة هي
ُ
شئتم أم أبيتم ،ولن تستطيعوا أن ترموها في البئر
ّ
ويذل عزيزكم وحاكمكم وملككم».
ألنّ الله يع ّزها
وأ ّكد اإلعالمي البحراني المعارض إبراهيم المدهون
«أ ّننا مع المقاومة قلبا ً وقالباً ،وأي قرار ُي ّتخذ من قِبل
الحكومات ال يم ّثل الشعوب العربية».
وأشار رئيس «مركز المسارات» التونسي فوزي
العلوي إلى أنّ «تونس أعلنت بكل مكوِّنات مجتمعها
ومختلف طبقاتها السياسية دعمها ونصرتها لخط
المقاومة ،وتب ّرؤها من الخط الرجعي اإلرهابي
الحليف لكل ما هو ض ّد فلسطين».
ووص���ف رئ��ي��س «الملتقى العالمي لشباب
اليمن» ماجد وشلي ،القرار الخليجي بـ»المخزي
ّ
ويدل على أنّ هذه العقليات ما زالت على
والعار
خلفيات رجعية» مشيرا ً إلى أنّ «حزب الله يمثلّ
القوة الحقيقية للعدو الصهيوني» .وق��ال« :من
ي ّتهمون حزب الله باإلرهاب هم أنفسهم متو ّرطون
منذ سنوات عديدة بتمويل ودعم وتغطية أبشع
الجرائم في الدول العربية ،وينشرون فكرا ً تكفيريا ً
دمويا ً مناهضا ً لكل شيء بشريّ وحضاريّ  ،وخير

شاهد هو ما يحصل اليوم في اليمن».
وتوجه رئيس «مركز دال لإلعالم» فيصل عبد
ّ
الساتر ،إلى من دعا حزب الله للعودة إلى الوطن
َ
معك أن تعود إلى
بالقول «إنّ عليك أن��تَ وم��ن
الوطن ،وال ترهنوا الوطن إلى من باع األوطان في
كل هذا الوطن العربي».

عاصي

كما تحدّثت ف��ي اللقاء اإلع�لام��ي��ة اللبنانية
التمسك «بحَ ِّ
ـق مقاومة
ثريا عاصي ،التي أ ّك��دت
ّ
يجسدها في هذه
المستعمر «اإلسرائيلي» ،المقاومة
ّ
المرحلة من تاريخنا مقاتلو حزب الله .فلهم م ّنا كل
عرفانِ الجميل ،كل التأييد ،كل االعتزاز بإنجازاتـ ِهم،
وللشهداء منهم ك ّل التقدي ِر واإلجاللِ».
واعتبرت «أنّ ليس في هذا الموقف الخليجي
ّ
يستحق االهتمام ،أو يُثير الدهشة» ،وقالت:
ما
«ليس منطقيا ً أن ننتظر من آل سعود أن ينخرطوا
في الصراع ض ّد االستعمار اإلسرائيلي .إذ يجب
أن ال ننسى أنّ بال َد نجد والحجاز ،وسائر اإلمارات
الخليجية األخ����رى ،وت��ح��دي��دا ً األم��اك��ن حيث
يُستخرج الغاز والنفط ،هي محتلّة .أي تحت
سيطرة الواليات المتحدة األميركية .إذا أخذنا هذا
نتوصل إلى قراء ٍة للحرب على
ال ُمعطى في اإلعتبار
ّ
سورية على سبيل المثالُ ،تفيدنا بأنّ في هذه البالد
ثروات باطنية كبيرة ،وأنّ اإلمبريالية األميركية
ـ األوروبية ُتريد أن تحرم السوريين من توظيف
عائدات هذه الثروة في العمران والتطوير والتقدّم
والسيادة الوطنية» .وتساءلت« :هل كان آل سعود
مع المقاومة الفلسطينية؟ أم أ ّنهم أفسدوا بالمال
وأغووا حتى تكون هذه المقاومة مع آل سعود وض ّد
القضية الفلسطينية».
ورجحت «أنّ ه��ذه ال��ق��راءة تنطبق أيضا ً على
ّ
الوضع في العراق ،وفي إيران أيضاً».
وتحدّث في اللقاء اإلعالمية سمر الحاج ورئيس
الهيئة اإلسالمية الفلسطينية والشيخ سعيد
القاسم ،كما كانت مداخالت للعديد من الضيوف
الحضور.

