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حمليات �سيا�سية

�سهرة منفذية ملبورن في «القومي»:
يتو�سلون الإرهاب لتفتيت بالدنا
المت�آمرون ّ

أقامت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي سهرتها الشهرية في قاعة مكتب المنفذية،
وحضرها إلى جانب منفذ عام ملبورن صباح عبد الله
وأعضاء هيئة المنفذية ،ناموس المندوبية السياسية
للحزب في أستراليا سايد النكت ،أعضاء المجلس القومي:
إدمون ملحم ،محمد نهاد ملحم ،جومانا البربر ،وعدد من
المسؤولين.
كما حضر رئيس بلدية موريلند السابق طوني الحلو،
رئيس نادي شباب لبنان الرياضي في ملبورن بشارة
ابراهيم وعقيلته ،رئيسة تج ّمع النهضة النسائي في
ملبورن جنى دي���اب ،رئ��ي��س جمعية ع��دب��ل الخيرية
األسترالية فايز النبوت وعقيلته ،وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
وألقى عبد الله كلمة رأى فيها أن األوضاع المؤلمة التي
تمر بها بالدنا ،لن تثنينا عن االستمرار في الفرح ،فنحن
نقيم أفراحنا ومناسباتنا لنؤكد أننا أصحاب إرادة تحب
الحياة والحرية ،وهذه رسالة إلى قوى اإلرهاب والتط ّرف،
وال����دول ال��ت��ي ت��ق �دّم ل�لإره��اب أدوات اإلج����رام والقتل

والتخريب ،وفحوى الرسالة أننا صامدون ،صابرون
ومنتصرون.
أض��اف عبد الله« :إن قلوبنا مع فلسطين الحبيبة
التي يعيث فيها االحتالل الصهيوني إجراما ً وإرهاباً...
عقولنا مع لبنان والعراق ...أفئدتنا مع الشام التي تقاوم
اإلرهاب ،بوقفات العز التي يسطرها نسور الزوبعة إلى
جانب الجيش السوري» .الفتا ً إلى أن المؤامرة على بالدنا
كبيرة ،والمتآمرون يتوسلون اإلره��اب والقتل والتدمير
لتفتيت بالدنا وتصديع وح��دة شعبنا ،لكننا نتصدى
للمؤامرة وسنهزم اإلرهاب كما هزمنا االحتالل الصهيوني
في لبنان.
أضاف« :نقول للواهمين والمتآمرين إن سورية لن تركع،
ّ
تسطر االنتصار تلو االنتصار
لن تخضع ،لن تتراجع ،وهي
على اإلرهاب والتط ّرف والدول الداعمة لإلرهاب».
وتخلل السهرة حلقات الدبكة والرقص الشعبي على
أنغام الموسيقى واألغاني الوطنية والقومية التي قدّمها
الفنان ج��ورج فريد عيسى .وش��ارك في تقديمها الفنان
الشاعر إبراهيم موسى ،الذي حظي بتكريم من المنفذية.

مذكرة �إلى ال�صليب الأحمر من معت�صمي خمي�س الأ�سرى:
للإفراج عن المعتقلين في �سجون االحتالل
ّ
نظمت اللجنة الوطنية للدفاع عن
أس���رى السجون االح��ت�لال كعادتها
في أول خميس من كل شهر ،اعتصام
«خميس األس��رى  »77التضامني مع
أس��رى الحرية في سجون االحتالل،
أمام مقر الصليب األحمر الدولي.
حضر االع��ت��ص��ام ع��دد م��ن ممثلي
أحزاب لبنانية وفلسطينية وفاعليات،
وت��ح��دث فيه ك��ل م��ن ال��ن��ائ��ب م��روان
فارس ،محفوظ من ّور من حركة الجهاد
االسالمي ِباسم الفصائل الفلسطينية،
أم��ي��ن ع��ام ات��ح��اد المحامين العرب
منسق اللجنة الوطنية المحامي عمر
زين ،الدكتور سمير صباغ ِباسم الحملة
األهلية لنصرة فلسطين والعراق .وقدّم
االع��ت��ص��ام صالح شاتيال م��ن جبهة
النضال.
وألقى المنسق العام لتجمع اللجان
والروابط الشعبية معن بشور ،قال فيه:
«كما أشعلت دماء الطفل الشهيد محمد
ال��درة انتفاضة االقصى المبارك عام
 ،2000فإنّ دماء الطفل الشهيد محمد
أبو خضير ستشعل االنتفاضة الثالثة
من قلب القدس التي حملت أخبار هذا
الصباح أنبا ًء عن تشكيل قيادة موحدة
للقوى الوطنية واالسالمية في القدس
كمقدمة إلع�لان االنتفاضة المباركة،
انتفاضة من أج��ل القدس واألس��رى،
انتفاضة من أجل الحرية واالستقالل،

انتفاضة بوجه ال��ج��دار والحصار،
انتفاضة بوجه االستطيان واالره��اب
الصهيوني».
وقام وفد من المعتصمين يض ّم أمين
سر اللجنة الوطنية يحيى المعلم،
والشيخ محمد نمر زغموت ،ومحمد
بكري م��ن جبهة التحرير العربية،
وج��م��ال وه��ب��ي م��ن فتح االنتفاضة،
بتقديم مذكرة إل��ى مندوب الصليب
األحمر الدولي وائل ياسين.
وجاء في المذكرة:
«اع��ت��ص��ام��ن��ا ال��ي��وم (أم����س) هو
االعتصام السابع والسبعون انتصارا ً
لحرية األسرى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني واالميركي ودعوة

«الديمقراطية» تدعو �إلى ت�شكيل لجان الدفاع عن الوطن
أدل��ى ناطق رسمي ِباسم «الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين» أمس بالبيان التالي« :تدين الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطين الهجمة الوحشية التي
تش ّنها قوات االحتالل وقطعان المستوطنين ضد أبناء
الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الفلسطينية
وق��ط��اع غ���زة ،كما ت��دي��ن عمليات القتل واالره���اب
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين ،وتطالب المجتمع
الدولي ،ممثالً باألمم المتحدة ،بالتدخل الفوري لحماية

تكريم البطريرك كريم

المنطقة التربوية في البقاع
تك ّرم المربي اليا�س التوم
ف��ي حفل حضره رئيس المنطقة
التربوية في البقاع يوسف البريدي،
ورئ��ي��س��ة دائ���رة المنطقة التربوية
ف��ي البقاع آم��ال كنعان ،وجمع من
التربويين والمهتمين ،ك ّرمت المنطقة
التربوية في البقاع المربي الياس
التوم (منفذ عام البقاع الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي)
بعد بلوغه السن القانونية.
وقدّم البريدي وكنعان للتوم درعا ً
تذكارية .ثم ألقى البريدي كلمة أشاد
فيها بعمل المربي التوم وتفانيه على

م��دى عقود عديدة في مهنة التربية
والتعليم ،وفي المجال الخدماتي على
صعيد المنطقة.
كما ألقت كنعان كلمة أشادت خاللها
بجهود التوم التربوية ،ورأت أنه تقاعد
من مهنة التعليم ،لكن ما ينتظره هو
مهمات كبيرة ومسؤوليات.
وأض���اف���ت« :ل��ق��د ع��رف��ت��ه خ�لال
عملي في هذه المنطقة مثاال ً للصدق
وال��ش��ف��اف��ي��ة ،ناهيك ع��ن الخدمات
العامة التي كان يقوم بها».
ث��م أل��ق��ى ال��ت��وم كلمة شكر فيها

البريدي وكنعان والحضور ،الفتا ً إلى
أن التعليم رسالة ومسؤولية ،وعلى
كل من يحمل هذه الرسالة ويتحمل
ه��ذه المسؤولية أن يعمل بصدق
وت��ف��انِ  ،فاالجيال الجديدة تحتاج
إلى تربية وطنية بعيدا ً عن الطائفية
والمذهبية.
وش��دّد التوم على ض��رورة وضع
م��ن��ه��اج ت��رب��وي ح��دي��ث ،وتحصين
المعلمين بحقوقهم ،حتى يواصلوا
حمل رسالة التربية والتعليم وتنشئة
األجيال.

ك � ّرم لقاء مسيحيي المشرق ،البطريرك م��ار اغناطيوس اف��رام الثاني
كريم ،احتفاال ً بتنصيبه بطريركا ً على الكرسي الرسولي األنطاكي السرياني
األرثوذكسي ،وذلك في مطعم « »le maillonفي األشرفية .وخالل االحتفال،
كانت كلمات لكل من المطران مار يوستينوس بولس سفر ممثالً لقاء مسيحيي
المشرق ،وهو عضو مؤسس فيه ويمثل الكنيسة السريانية ،وع ّرف بتاريخ هذا
اللقاء ونشاطه.
وتحدث حبيب افرام العضو المؤسس في هذا اللقاء ،عن المخاطر والتحديات
التي تواجه مسيحيي الشرق األوسط في خض ّم موجات التكفير التي تجتاحه.
وكانت كلمة للبطريرك كريم شكر فيها اللقاء على دعوته وتكريمه ،وأكد
تفعيل العمل المشترك بين الكنائس ومؤسسات الشأن العام من أجل تفعيل
دور المسيحيين والحفاظ على وجودهم.
بعد ذلك سلّم المطران لوقا الخوري درعا ً تقديرية ِباسم اللقاء إلى البطريرك
كريم.

تو�صيات م�ؤتمر «دور و�سائل
الإعالم حيال الو�ضع الطائفي»

رحلة ترفيهية لأ�شبال منفذية الح�صن
ّ
نظمت مفوضية األشبال العامة التابعة لمنفذية الحصن
في الحزب السوري القومي االجتماعي رحلة ترفيهية
ألشبال المنفذية ،شملت مزرعة خيول في متحد برج
عرب ،حيث تعرف األشبال إلى أنواع الخيول الموجودة
في المزرعة.
ثم انتقل الجميع إلى منتزه نبع الخليفة في متحد تل

حوش ،وبعد ذلك شارك الحضور بأداء األغاني واألناشيد
الوطنية والقومية على وقع عزف الموسيقى من الفرقة
التي شاركتهم رحلتهم ،كما حضر األشبال مباراة بكرة
اليد أقيمت في ملعب المنتزه.
وحضر جانبا ً من النشاط منفذ عام منفذية الحصن
غطفان عبود وعضو هيئة المنفذية نضال منصور.

للمجتمع الدولي والمنظمات االنسانية
وفي ومقدّمها الصليب األحمر الدولي
من أجل التحرك لالفراج عن سجناء
ال��ح��ري��ة أوالً ،ول��ض��م��ان المعاملة
االن��س��ان��ي��ة ل��ه��م ف��ي ك��ل االح�����وال ال
سيما أنّ كل المعلومات تشير إلى أنّ
الظروف التي يعيشها هؤالء األسرى
والمعتقلون تخلو من الحد االدنى من
الشروط اإلنسانية ،خصوصا ً ما أكدت
عليه اللجنة الوطنية العليا لنصرة
األسرى من أنّ سلطات إدارة السجون
تتف ّنن في ابتكار االساليب التي من
شأنها التضييق على حياة األس��رى
داخ��ل السجون وجعلها قاسية كي
تحطم إرادة األسير وتكسر معنوياته.

إن المعتصمين يتوجهون إليكم ومن
خاللكم إلى المجتمع الدولي ،من أجل
ما يلي:
ـ الضغط على القوات الصهيونية
لوقف عدوانها المستمر منذ أي��ام في
الضفة الغربية وقطاع غزة على إثر
استشهاد الشاب الفلسطيني محمد أبو
خضير على يد المستوطنين الصهاينة
ب��ع��د قتله وإح����راق جثته وإح���راق
المنازل ونبش المدافن ،ما ينذر باندالع
انتفاضة ثالثة ف��ي الضفة الغربية
وأراضي .48
ـ الضغط على سلطات االحتالل
الصهيوني لالفراج الفوري عن األسرى
والمعتقلين بمن فيهم لبنانيين وعرب،

اختتمت ورشة العمل الشبابية عن «دور وسائل اإلعالم حيال الوضع
الطائفي في لبنان» أعمالها ،وأعلنت توصياتها في بيان ختامي جاء فيه:
«انعقدت ورشة العمل الشبابية في  26و 27و 28حزيران الماضي ،برعاية
وزير الثقافة روني عريجي ،وبدعوة مشتركة من المركز الدولي لعلوم
اإلنسان ـ جبيل ومؤسسة «هانز زايدل ستيفتونغ».
وكانت جلسة افتتاحية ،تعاقب على الكالم فيها كل من مستشار عريجي
آلبير جوخدار ،وطوني غريب ممثالً مؤسسة «هانز زايدل ستيفتونغ»،
وأدونيس العكرة مدير المركز.
وإل��ى الجلسة االفتتاحية ،كانت أرب��ع حلقات ،ق��ارب فيها  15باحثا ً
وأكاديميا ً المحاور التالية :كيف يمكن االختالف الديني أن يؤدّي إلى خالف
بين المواطنين .اإلعالم ورسالة بناء المواطن .اإلعالم ومساحات التقاء
األديان والثقافات الدينية .دور المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع
في المساءلة والتصويب.
وبهدف تعميق البحث في سائر أوراق العمل التي قدمت والمداخالت
والتعقيبات التي أدلي بها في الحلقات األربع ،توزع الحضور ،مداخلين
ومشاركين شباباً ،على ث�لاث مجموعات ليجيبوا عن بضعة أسئلة،
قاسمها المشترك :كيف يمكن وضع وسائل اإلعالم في خدمة التربية على
المواطنة؟.
وخلصت ورشة العمل إلى الرؤى والمقترحات التالية:
أوالً :تعزيز ثقافة االنتماء الى دولة المؤسسات والقانون ،كتجسيد عملي
لفكرة المواطنة ،معولين على دور المدرسة والجامعة في التربية على
المواطنة والتنشئة المدنية.
ثانياً :إلتزام ،بل إل��زام اإلع�لام المرئي والمسموع أدبيات البث ،وفي
مقدّمها تجنب الخطاب التحريضي والمذهبي وعرض المشهديات العنفية
والراعبة واالبتعاد عن الترويج لثقافة احتكار الحقيقة وع��دم احترام
االختالف.
ثالثاً :تبني ميثاق شرف إعالمي من القيمين على اإلعالم الخاص ،مرئيا ً
ومسموعاً ،وصوال ً إلى تعزيز اللحمة الوطنية ،ال سيما في ظل الظروف
المصيرية والتحديات الداهمة التي تتهدد المنطقة ـ ولبنان في عدادها ـ
بأفدح المخاطر.
رابعاً :إلزام اإلعالم تخصيص حيّز واسع للبرامج الجادة الثقيفية ،بما
يع ّزز دور الخطاب العقالني في مواجهة خطاب التحاقد والكراهية وإيقاظ
الفتن واإلساءة إلى السلم األهلي والوحدة الوطنية.
خامساً :إفراد اإلعالم المرئي والمسموع مساحة أكبر للمجتمع المدني
الذي يشكل اليوم رقما ً وازنا ً في معادلة االجتماع اللبناني وص ّمام أمان
لها.
سادساً :تفعيل دور المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع من
دون الحد من الحرية اإلعالمية ،وذلك عبر تعديل القانون  ،382/94وبما
يمنح المجلس صالحيات تقريرية ،تخوله مواجهة الحمايات الطائفية
والسياسية للمؤسسات اإلعالمية المرئية ،وعلى ان يرفد بجهاز رقابة.
سابعاً :وضع تنظيم قانوني لإلعالم الديني الصرف ،واعتماد قانون
لإلعالن وقانون للبث المرمز وللمواقع اإللكترونية التي ال تخضع راهنا ً أليّ
متابعة.
ثامناً :دعوة مجلس النواب اللبناني إلى إقرار المشروع الموحد لقانون
اإلعالم ـ وهو المعروض أمام لجانه منذ سنوات ،وبما يؤول إلى انتظام عمل
سائر الوسائل اإلعالمية.
تاسعاً :تفعيل اإلعالم العام (الرسمي) عبر رفده باإلمكانات المادية
والبشرية ،من ّوهين في ه��ذا المجال ب��ال��دور ال���وازن للوكالة الوطنية
لإلعالم.

الشعب الفلسطيني من االرهاب االسرائيلي األعمى ،كما
تدعو أبناء الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة
إلى تشكيل لجان الدفاع عن الوطن ،والتصدي للهجمة
الشرسة االسرائيلية»
كما تدعو أهلنا في الشتات إل��ى أوس��ع تح ّركات
شعبية تضامنا ً مع أهلنا في المناطق المحتلة في
معركة الصمود ،وعلى طريق االستقالل والسيادة
والخالص من االحتالل واالستيطان».

خصوصا ً األس���رى االداري��ي��ن الذين
يدخل اعتصامهم الـ  65يوماً.
ـ إرسال لجنة تقصي حقائق من االمم
المتحدة والصليب األحمر الدولي من
أجل الكشف عن الظروف الالإنسانية
التي يعيشها األسرى والمعتقلون في
سجون االحتالل ومعسكرات االعتقال
التي تذكر بمعسكرات االعتقال النازية.
ـ ال��ت��ع��ام��ل م��ع م��ع��ان��اة األس���رى
والمعتقلين ،كجزء ال يتجزأ من معاناة
ال��ش��ع��ب الفلسطيني ال����رازح تحت
االحتالل ،والعمل بالتالي على وقف
ال��ع��دوان والحصار اليومي المستمر
كخطوة على طريق االنسحاب الكامل
من االرض الفلسطينية المحتلة.
ـ اح����ال����ة م���ل���ف االن���ت���ه���اك���ات
«اإلسرائيلية» اليومية في فلسطين
ال��م��ح��ت��ل��ة إل���ى ال��م��ح��اك��م ال��دول��ي��ة
المختصة ،والتعامل مع المسؤولين
الصهاينة الكبار كمجرمي حرب ينبغي
إحالتهم إلى المحكمة الجزائية الدولية
او غيرها من المحاكم المختصة.
إن ما يجري على ارض فلسطين
اليوم من فظائع ومجازر واعتداء على
المقدسات االس�لام��ي��ة والمسيحية،
يحتاج إلى وقفة ضمير على مستوى
العالم الصامت بمنظماته ومؤسساته
ومرجعياته صمتا ً معيبا ً وخطيراً.

لقاء في مطرانية بعلبك للكاثوليك
ي�ؤ ّكد وحدة المدينة في وجه الإرهاب
عُ قد أمس لقاء في مطرانية بعلبك
للروم الكاثوليك ،ض ّم راعي األبرشية
ال��م��ط��ران ال��ي��اس رح����ال ،المفتي
الجعفري الشيخ خليل شقير ،مفتي
بعلبك ـ الهرمل الشيخ بكر الرفاعي،
رئيس بلدية بعلبك ال��دك��ت��ور حمد
ح��س��ن وأع��ض��اء المجلس البلدي
والمختارين .وت��دارس المجتمعون
خ�لال اللقاء م��ا ص��در م��ن تهديدات
للكنائس ف��ي منطقة البقاع ،ضمن
بيان لما يسمى بـ«لواء أحرار الس ّنة
ـ بعلبك».
وأك���د المجتمعون وح���دة أب��ن��اء
مدينة بعلبك بكل طوائفهم وأطيافهم
ومك ّوناتهم ،مجمعين على رفض هذا
البيان ألنه ال يمثل ال الس ّنة وال غير
الس ّنة في بعلبك.
وتحدّث المطران رحال ،فأ ّكد أنّ كل
أهالي منطقة البقاع وبعلبك ـ الهرمل،
يعيشون مع بعضهم متحابين في ما
بينهم ،يجتمعون ويتشاركون في كل
المناسبات .وه��ذا هو شعار منطقة
بعلبك الهرمل مسلمين ومسحيين،
ول��ن نتخلى ع��ن ه��ذا الشعار وعن
العيش الواحد .مشددا ً على االنفتاح
والمحبة وال��ت��واص��ل ،وق���ال« :ه��ذه
الحياة التي نعيشها وسنبقى نعيشها
في االف��راح واالت���راح ،وه��ذا شعارنا
ولن نتخلى عنه وعن العيش الواحد
واالنفتاح ،ونطمئن أهلنا أ ّننا لسنا
خائفين ممن يسعون إل��ى التفرقة
وسنبقى نعيش التواصل واالنفتاح
والمحبة في ما بيننا».
وأض����اف« :ل��م نطلب م��ن القوى
االمنية حماية دور العبادة ،ألنها تعرف

واجبها وهذا من مسؤولياتها».
ولفت المفتي الرفاعي إلى أنّ هذا
اللقاء ،لتأكيد عالقة االخ ّ��وة وأيضا ً
على ال��وج��ود المسيحي ودوره في
الشرق ،وهو سبق الوجود االسالمي.
وعندما جاء االس�لام وانتشر خارج
الجزيرة العربية ف��ي ال��ع��راق وفي
ال��ش��ام ،بقيت الكنائس م��وج��ودة،
وكانت هناك وصية دائمة للمحافظة
على الكنائس وعدم هدمها .فمن يريد
مسيحي ،فهو
إسالمي ـ
تصوير خالف
ّ
ّ

على خطأ وواهم.
وألقى الدكتور حمد حسن كلمة
ِباسم المجلس البلدي ،رف��ض فيها
ادّعاءات ما يسمى بـ«لواء أحرار أهل
الس ّنة» ،فأهل الس ّنة أح��رار ور ّواد
تثبيت دعائم العيش المشترك بين
المسيحيين والمسلمين .داعيا ً القوى
األمنية إلى التح ّري عن هؤالء ،منتحلي
صفة أهل الس ّنة ،ومحاسبتهم على
تب ّني األعمال اإلرهابية ومحاولة ّ
بث
الفتنة والتفرقة بين المواطنين.

دروي�ش :نحن مدع ّوون �إلى التالقي
أصدر رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا درويش أمس بيانا ً علّق فيه على ما تناولته وسائل اإلعالم حول بيان
لما يسمى «لواء أحرار الس ّنة ـ بعلبك» ،يهدّد فيه المسيحيين في البقاع ولبنان،
«أتوجه إلى أخوتي في البقاع ولبنان ألطمئنهم إلى عدم جدّية التصريح
وقال:
ّ
ّ
المخطط لخلق
الصادر ع ّما يس ّمى لواء أحرار الس ّنة ـ بعلبك ،وأعتبره في سياق
بلبلة أمنية في منطقة البقاع ،وأنا على قناعة تامة ،أنه في قراءة للتاريخ منذ بداية
بشارة اإلسالم في هذا الشرق ،كان الس ّنة المحامين عن المسيحيين المحافظين
على وحقوقهم انطالقا ً مما جاء في القرآن الكريم (ال إكراه في الدين) ،وأعتبر انه في
هذه الظروف الدقيقة يقع على المسلمين بشكل عام والس ّنة بنوع خاص مسؤولية
الحفاظ على المسيحيين في البقاع ولبنان والشرق».
وأضاف« :على رغم رسالة الطمأنة هذه ،نحن مدعوون اليوم إلى اتخاذ أقصى
درجات الحيطة والحذر ،ولدينا اإليمان والقناعة وملء الثقة بالجيش اللبناني
والقوى األمنية جميعها التي هي صمام أمان لجميع اللبنانيين في البقاع وفي
باقي المناطق ،والخطة األمنية التي بدأت منذ فترة ستساهم من دون شك في إحالل
السالم واألمن والطمأنينة».
وختم« :في هذه الفترة العصيبة التي تمر فيها منطقتنا نحن مدعوون إلى
التالقي مع كل الطوائف لدرء األخطار التي تتهدد الجميع ،ونرفع الصالة لكي يمن
علينا الرب بنعمة السالم والتآخي والتالقي».

