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وفد من «القومي» �شارك بفعاليات ا�ستقباله في ملبورن

الممر الأكثر �أمن ًا لأهالي التبانة
جبل مح�سن
ّ

لماذا ي�صمت الحريري عن �أحداث طرابل�س ويترك لنوابه �شتم الجي�ش؟
} جهاد أيوب
كشفت معارك طرابلس عيوب «تيار المستقبل» السياسية
واالجتماعية في أكثر من موقع ،وتحديدا ً زيفه اإلعالمي
الطائفي والعنصري الذي أوصل العديد من مناصريه إلى
التطرف الطائفي ،ومنذ أكثر من خمس سنوات أتخمنا ذلك
التيار ون��واب��ه ووس��ائ��ل إع�لام��ه ب��أنّ المشكلة ف��ي الشمال
سببها أب��ن��اء ج��ب��ل م��ح��س��ن ،وأنّ ك��ل رص��اص��ة تطلق في
طرابلس ه��ي من الجبل ،وت��ح��دي��دا ً م��ن آل عيد ،وب��أم��ر من
الرئيس بشار األسد ،وبتسليح من حزب الله ،وراحت ألسنة
هذا التيار تكبّر في الليل وفي النهار ،وبمناسبة أو من دونها
أخ��ذت تشحن العصب المذهبي ،وص��والً إلى ح ّد المطالبة
بتدمير الجبل ،ألنّ القضاء عليه كما ادّعوا ينهي ك ّل المشاكل
الطرابلسية.
أي حدث
وم��ن أج��ل ذل��ك ق��ام أرب��اب المستقبل بتضخيم ّ
وص���والً إل��ى دع��م اإلره��اب��ي��ي��ن والمتطرفين والتكفيريين
وحمايتهم بحجة حربهم على أهل جبل محسن ،ولكن اليوم
أصبح هذا الجبل هو الطريق الوحيدة اآلمنة لخروج أبناء
التبانة من نيران الغدر وسالح الزمر التكفيرية التي دعمها
تيار المستقبل ونوابه ،الذين تالشت خطاباتهم أمام عظمة
دماء الشهداء من الجيش والمدنيين!
ب��ع��د العملية االس��ت��ب��اق��ي��ة ف��ي الضنية م��ن ق��ب��ل الجيش
اللبناني ،والتي تشبه في توقيتها عملية إلقاء القبض على
اإلره��اب��ي أحمد جمعة تسارعت أح���داث التبانة ،وكشفت
المستور من خطط إرهابية وإجرامية كانت تحاك بهدوء
ض�� ّد لبنان وجيشه ،وبعلم قيادات شمالية ،وه��ذه الخطط
لو نفذت من قبل زم��ر مغطاة من تيار المستقبل ونوابه،

وباألخص خالد الضاهر ،لحدثت الفاجعة الوطنية ،ولكانت
األم����ور أس���وأ م��م��ا ي��ت��ص�� ّوره ال��ع��ق��ل ،وت��ح��دي��دا ً ف��ي إع�لان
طرابلس إم��ارة لإلرهابيين التكفيريين ،والغريب العجيب
أنّ نواب تيار المستقبل وإعالمه ،ورغم انكشاف الحقائق،
وسقوط األقنعة يص ّرون على إظهار المعركة التي دارت
بين الجيش وبين المجموعات اإلرهابية في الشمال وما
سبقها من معارك في عبرا وعرسال على أنها «موجهة ض ّد
أهل السنة في لبنان» ،فيما هي في الحقيقة ليست كذلك ،بل
ض ّد فئة تستغ ّل أهل السنة لمصلحة مشروع إقليمي غربي،
وأول ضحايا هذا المشروع هم المعتدلون ومدنهم بما فيها
من دورة عمل وإنتاج واقتصاد ،خصوصا ً في عاصمتي
الشمال وال��ج��ن��وب طرابلس وص��ي��دا وأي��ض��ا ً منطقة عكار
وعرسال ،وذلك من أجل مفاقمة األزمة االجتماعية وجعل
أبناء تلك المدن والمناطق يسيرون خلف المشروع نتيجة
العوز والحاجة.
لألسف ر ّوج تيار المستقبل لهذا الواقع عن قصد أو من
دونه ،ولكن من دون شك أنّ عددا ً من نوابه ووزرائه ليسوا
بعيدين من هذا المشروع الفتنوي الخطير!
أهل طرابلس يسألون بعد ك ّل هذا الذي أخذ مدينتهم إلى
الهاوية لماذا ال يأخذ سعد الحريري وتياره األزرق موقفا ً
واضحا ً من خالد الضاهر بعد انكشاف أمره وسقوط قناعه،
وباألخص أنّ ك ّل العمليات التي استهدفت الجيش اللبناني
ّ
شماالً تنفذ في مناطق تحسب على تيار المستقبل ،حيث لم
يتو ّرع الضاهر عن القيام جهارا ً برعاية وحماية اإلرهابيين
المستترين ت��ح��ت ع��ب��اءة أه���ل ال��س��ن��ة ،ك��م��ا ل��م ي��ت��و ّرع عن
التحريض في شكل فاضح ض ّد الجيش؟
ك��ذل��ك ،ف��إنّ ال��ص��وت المعتدل م��ن أه��ل طرابلس يسأل:

�شيخا عقل �سورية زارا ح�سن والغريب:
اللبنانيون وال�سوريون �شركاء في الم�صير
جال شيخا عقل طائفة الموحدين
ال��دروز في سورية حمود الحناوي
وي��وس��ف ج��رب��وع ،على رأس وفد
م��ن م��ش��اي��خ ج��ب��ل ال���ع���رب ،على
المرجعيات الروحية الدرزية ،وأكدا
«التعاون للتصدي لألخطار التي قد
تحدث في المنطقة ،وأنّ الشعبين
ال��ل��ب��ن��ان��ي وال���س���وري ش��رك��اء في
المصير».

حسن

وزار الوفد أمس ،شيخ عقل طائفة
الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن
في دارته في بلدة البنية ،الذي أكد
«ث��واب��ت طائفة الموحدين ال��دروز
اإلسالمية العربية الوطنية ،وتثبيت
العيش المشترك والتآلف والوحدة
والتعاون بين أبناء كل المكونات،
أكانت في لبنان أم في سورية»،
آمالً «بأن يوقف النزف الدموي في
سورية ويكون المستقبل زاهرا ً آمنا ً
وتنطلق المصالحات ويعود الوئام
والمحبة».
وأكد الشيخ جربوع ،من جهته،
«أنّ الزيارة جاءت في إطار التواصل
مع المرجعيات الدينية في لبنان،
وال��ه��دف بالدرجة األول���ى المحبة
والتعاون للتصدي لألخطار التي قد
تحدث في المنطقة والخطر المقبل
عليها الذي نأمل بأن ال يكون هناك
خطر ف��ي ك��ل األح����وال ،وأن ي��زول
هذا الدمار الذي تعيش فيه سورية
ويعود األمن واألمان والسالم».
وق��ال ال��ح��ن��اوي ،ب���دوره« :إننا
على م ّر التاريخ نرى دائما ً أنّ اله ّم
السوري هو نفسه الهم اللبناني،
فنحن ش��رك��اء ف��ي المصير ،وه��ذا
يدفعنا دائ��م��ا ً إل��ى أن ن��ك��ون ي��دا ً
وم��وق��ف��ا ً واح������داً ،وأن ن��ت��واص��ل
ونتراحم وخصوصا ً مع مشايخنا
األج�ل�اء األف��اض��ل ،وع��ل��ى رأس��ه��م
شيخ العقل سماحة الشيخ نعيم

ح��س��ن» .وأض����اف« :ن��ق��ول ألهلنا
في لبنان وألبناء طائفتنا الكريمة
وألهلنا أبناء الشعب اللبناني ،نحن
أشقاء وإذا رجعنا إلى التاريخ نرى
أنّ سورية هي لبنان ولبنان هو
س��وري��ة ،فرقتنا السياسات ولكن
القلوب والعقائد تجمعنا».

الغريب

كما زار الوفد الشيخ نصرالدين
ال��غ��ري��ب ال���ذي ق���ال ب��ع��د ال��ل��ق��اء:
«ال��م��ؤام��رة كبرى ويجب أن نكون
جميعنا ،نحن أهل التوحيد ،عصبة
واح���دة ف��ي لبنان وس��وري��ة وفي
أي م��ك��ان وأن ن��ق��دم م��ا نستطيع
إلخ��وان��ن��ا ف��ي جبل ال��ع��رب بشكل
خ��اص وس��وري��ة ف��ي شكل ع��ام».
وأضاف« :نأمل بأن تعود المياه إلى
مجاريها ويعود األم��ن واالستقرار
إلى ربوعنا .نحتسب ع��دوا ً واح��دا ً
وه��و «إس��رائ��ي��ل» ،نحتسب ع��دوا ً
من يحتضن تلك التنظيمات التي
ارتمت في أحضان هذا العدو ،ومن
يذبح ويقتل العسكريين إخواننا في
لبنان .هؤالء هم أع��داء األم��ة ،ليس

لنا عدو في المذاهب والطوائف أبدا ً
وقطعاً ،عدونا هو من يقتل األبرياء
والعسكريين وم��ن ي��خ��رب األم��ن
واالستقرار».
ورأى الغريب «أنه يجب أن يكون
هناك تنسيق بين الجيوش العربية
ألنّ الخطر داه��م على الجميع وال
ي��ظ � ّن��ن أح���د أن���ه ف��ي م��ن��أى عنه.
فالمؤامرة على ال��ع��راق وسورية
ولبنان واألردن ومصر وليبيا وكل
المشرق والمغرب العربي ،مؤامرة
كبرى يجب الحذر منها وأن ندبر
شؤننا بالتي هي أحسن».
واخ��ت��ت��م ال���غ���ري���ب« :ال��ش��ع��ب
اللبناني والسوري شعب واحد في
بلدين ،وكلنا حرص على أن تبقى
ال��دول العربية حاضنة لشعوبها
إن ك��ان ف��ي لبنان أو ف��ي سورية،
وال��ج��ي��وش ال��رس��م��ي��ة األس��اس��ي��ة
الشرعية هي المسؤولة عن األمن
واالس��ت��ق��رار ،وعلينا أن نقف إلى
جانبها ،وعلى الجيش اللبناني
والجيش السوري التنسيق في ما
بينهما حتى نص ّد ه��ذه الهجمات
الغادرة والوحشية علينا».

�صقر يلتقي غولوبيف�سكي
وت�أكيد �أولوية محاربة الإرهاب

اللقاء الوطني �سلم قبالن وثيقته الت�أ�سي�سية

قبالن مجتمعا ً إلى مراد ووفد اللقاء الوطني

(داالتي ونهرا)
جيشهم وتعاونهم يحفظ وطنهم وي��ؤدي إل��ى معافاة
الوطن واستقراره».

شحادة

وقال العميد شحادة« :أمام هذه األيام السوداء التي
تعصف بعالمنا العربي اليوم ،تنادت بعض الشخصيات
والفعاليات في لبنان من أجل االلتقاء وإسماع الصوت
العروبي وال��ص��وت الوطني السليم في لبنان ،وكان
ه��ذا اللقاء ال��ذي س ّميناه باللقاء الوطني ال��ذي سلمنا
وثيقته التأسيسية إلى الشيخ قبالن ،حيث سمعنا منه
التوجيهات التي تعودنا عليها من حكمة ومن توجيه
صارم وحازم وتأكيد الوحدة اإلسالمية والوحدة الوطنية
والسعي الدائم للذهاب إلى العروبة من خالل قضاياها
القومية األساسية التي كانت دائما ً هي الحصانة والمناعة
لمجتمعاتنا ،وعلى هذا األس��اس كان التوافق تاما ً ولنا
شديد االمتنان على هذه التوجيهات السلمية التي سنعمل
بهديها».

أع�����رب ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة بطرس الراعي
عن تقديره للحزب السوري القومي
االجتماعي ولرئيسه النائب أسعد
ح��ردان ،مشيرا ً إلى أنه يتوافق مع
ن��ظ��رة ال��ح��زب إل���ى اإلن��س��ان وم��ع
طروحاته الوحدوية المشرقية.
كالم البطريرك الراعي جاء خالل
زيارته إلى مدينة ملبورن من ضمن
جولته االس��ت��رال��ي��ة ،حيث ش��ارك
وف��د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي في استقباله وفي مجمل
ال��ن��ش��اط��ات ال��م��ق�� ّررة وال��ب��رن��ام��ج
المع ّد للزيارة ،حيث عبّر ناموس
المندوبية السياسية للحزب القومي
في أستراليا سايد النكت عن اهتمام
الحزب ورئيسه النائب حردان بزيارة
البطريرك الراعي إلى أستراليا ،وقال:
«إنّ الحزب القومي يرى في البطريرك
ال��راع��ي مرجعية روح��ي��ة ورعوية
تسهم في نشر ثقافة اإلخاء والوحدة،
ومواجهة مشاريع التفتيت ،ال سيما
أنّ لنيافته دورا ً وطنيا ً كبيرا ً ورسالة
مؤثرة في التصدّي لمشروع اإلرهاب
الهادف إلى ضرب الصيغة المشرقية
البديعة وتهجير إنساننا من أرضه
ل��م��ص��ل��ح��ة م��ش��اري��ع صهيونية
واس��ت��ع��م��اري��ة ،وب��ال��ت��ال��ي تشويه
صورة إنساننا».
وق��د واص���ل ال��راع��ي جولته في
أس��ت��رال��ي��ا ،مستكمالً م��واق��ف��ه من
الملفات اللبنانية العالقة بدءا ً من
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ،وق���ال خالل
حفل إطالق المؤسسة البطريركية
المارونية العالمية لإلنماء الشامل

النكت مع البطريرك الراعي

النكت :للبطريرك دور كبير
في الت�صدّ ي لم�شروع الإرهاب
الهادف �إلى �ضرب ال�صيغة
الم�شرقية البديعة
المعنية بالحفاظ على ال��وج��ود
ال��م��س��ي��ح��ي ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن خ�لال
مساعدة الشباب على البقاء في
أرضه« :وصلنا إلى الهاوية» ،داعيا ً
المغتربين إلى إنقاذ الشباب اللبناني
من شراء ق��راره بالمال» .وأضاف:
«ما كان يُدفع سابقا ً للميليشيات
ُي��دف��ع ال��ي��وم للسياسيين ،والبلد
ينهار ألنه يُباع ،القصر الجمهوري
مقفل اليوم ،ول��م ينتخب المجلس

النيابي رئيسا ً منذ  7أشهر ،ولهذا
األم��ر أهدافه ،وال يمكننا أن نتف ّرج
على بلد يُباع بهذا الرخص».
وك ّرر البطريرك قوله« :إنّ الشرق
في حاجة إلى المسيحيين أكثر من أيّ
يوم مضى ،رافعا ً مع رئيس المؤسسة
البطريركية لإلنماء سليم صفير
شعار «ليس مطلوبا ً منك العودة إلى
لبنان ،ولكن يمكنك المساعدة لتثبيت
مواطن واحد في أرض لبنان».

ت�صب
ّ
لحام زار دريان :مواقفه الحكيمة ّ
في خانة �صون الوحدة الوطنية
صقر والدبلوماسي االوروبي
التقى عميد الخارجية في الحزب السوري القومي االجتماعي حسان
صقر السكرتير األول في بعثة سفارة االتحاد األوروب��ي في لبنان ماتشي
غولوبيفسكي ،وشكل اللقاء مناسبة للتداول في آخر المستجدات ،ال سيما
موضوع محاربة اإلرهاب والتطرف ،حيث ت ّم التشديد على «أنّ اإلرهاب يشكل
خطرا ً على المنطقة وعلى العالم بأسره ،وهو يشكل تهديدا ً للقيم والمفاهيم
اإلنسانية والحضارية الجامعة».
وشدّد الطرفان «على ضرورة تضافر ك ّل الجهود والطاقات الدولية لمحاربة
اإلره��اب والقضاء عليه» .كما أك��دا رغبتهما «في تطوير العالقة المشتركة
وتعزيزها في العديد من المجاالت».

«الجزائية» تث ّبت �إدانة خ�شان
و»الم�ستقبل» في دعوى ال�سيد
أعلن المكتب اإلعالمي للمدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل
السيد في بيان «أنّ محكمة التمييز الجزائية المختصة في جرائم المطبوعات
أصدرت في جلسة عقدتها في  28الجاري برئاسة رئيسها القاضي جوزيف
سماحة وعضوية المستشارين فرنسوا الياس وليلى رعيدي ،حكما ً في
الدعوى المقدمة من السيد ضد «صحيفة المستقبل» والصحافي فارس خشان
لنشرهما مقاال ً في عام  2008تضمن قدحا ً وذما ً به خالل فترة اعتقاله السياسي
والتعسفي بنا ًء لشهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري،
وقضى الحكم بتثبيت إدانة المدعى عليهما خشان و«المستقبل» وتغريمهما
بالتضامن بدفع مبلغ خمسة عشر مليون ليرة للواء السيد تعويضا ً عن العطل
والضرر الذي تسبب به المقال المذكور وإلزامهما بنشر خالصة الحكم على
نفقتهما وتضمينهما كل الرسوم والمصاريف».

حسن متوسطا ً جربوع والحناوي

تسلم نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن من وفد اللقاء الوطني الوثيقة
األساسية لتأسيس اللقاء ،وذل��ك خالل استقباله وفدا ً
من اللقاء برئاسة الوزير السابق عبدالرحيم مراد ،ض ّم
النائبين قاسم هاشم والوليد سكرية ،النائب السابق زاهر
الخطيب ،وليد بركات ،العميد حافظ شحادة ،عمر غندور،
أحمد مرعي وهشام طبارة.
وتمنى قبالن للقاء الوطني «النجاح في مهمته ودوره
الوطني لما يشتمل عليه من شخصيات تحمل توجهات
وطنية» ،مشدّدا ً على «تعزيز الوحدة الوطنية واإلسالمية
من خالل التعاون والتضامن» .ودعا العرب إلى «توحيد
صفوفهم ول�� ّم شملهم ف��ي مواجهة مشاريع التفرقة
والشرذمة والفتن التي تقف وراءها «إسرائيل» وتسعى
إلى ضرب األمة العربية في إسالمها ووحدتها وتضامنها»،
مشيرا ً إلى «أنّ وحدة األمة وتضامنها يمهدان النتصارها
على االستعمار الغربي والصهيوني».
وأك��د قبالن «أنّ وح��دة اللبنانيين ووقوفهم خلف

لمصلحة من تدمير المدينة ،والتنكيل ب��األرزاق وبالعباد؟
وهل لهذه المعركة أبعادها الجغرافية الخطيرة ،وهل كانت
معركة طرابلس من أجل إشغال الجيش اللبناني والرأي العام
والدولة لتحضير شيء ما أكبر وأخطر في جرود عرسال؟
كما أنّ ك ّل مواطن لبناني شريف يسأل :كيف وقف أعضاء
كتلة المستقبل في اجتماعهم األخير دقيقة صمت على كل
شهداء الشمال من دون تحديد شهداء الجيش والمواطنين
األبرياء من أهل الشمال ،بل جعل القتلى اإلرهابيين الذين
د ّمروا وخ ّربوا وخطفوا طرابلس في ذات المنزلة مع شهداء
الجيش والمدنيين األب���ري���اء ،أل��ي��س ه��ذا اع��ت��راف��ا ً بضلوع
المستقبل في الحرب هناك؟ وف��ي كل ح��رب ض�� ّد الجيش،
وبأن هذا الفريق ال ي��زال ي��ؤ ّم��ن البيئة الحاضنة سياسيا ً
وإعالميا ً وماليا ً لإلرهابيين؟
األس��ئ��ل��ة ك��ث��ي��رة وم��ق��ل��ق��ة وت��ن��ت��ظ��ر إج��اب��ة ال��رئ��ي��س سعد
ال��ح��ري��ري ال���ذي رف��ض االن��ت��خ��اب��ات النيابية بعد دراس���ات
استبيانية أقامتها مؤسسة فرنسية بطلب منه ،تؤكد أنّ
شعبيته في الشمال ال تبشر بالفوز ،وال يستطيع أن يأتي
بغير عدد ضئيل من األسماء إلى المجلس ،وبذلك لن تكون
له الكتلة األكبر ،وبأنه يحتاج إل��ى لجم التيارات «السلفية
والتكفيرية الداعشية» والمنتمية أيضا ً إلى «جبهة النصرة»
بأسرع ما يمكن ...فهل صمته حيال ما يجري في الشمال
وت��رك��ه ل��ن��واب��ه ي��ت��ط��اول��ون ع��ل��ى ال��ج��ي��ش ع�لاق��ة بإضعاف
الجميع هناك كي تعود قاعدته الشعبية إليه؟ أم ان��ه يترك
األمور على حالها ليُقال إنّ سعد الحريري هو المعتدل؟ أو
أنه يساند اإلرهاب بطرق ملتوية ظنا ً منه أنّ ذلك يجعله ندا ً
أمام حزب الله؟
األيام ستجيب فلننتظر القريب منها!

الراعي ي�ؤ ّكد توافقه
مع طروحات الحزب الوحدوية

القوى الفل�سطينية في عين الحلوة:
للمحافظة على �أمن المخيمات والجوار
ناقشت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية في منطقة
صيدا  -عين الحلوة األوض��اع المستجدة في أرض الوطن واستمرار أعمال
العدوان واالستيطان الصهيوني والحوادث األمنية في لبنان ،وذلك خالل
اجتماعها الدوري أمس في مق ّرها في مخيم عين الحلوة.
وأكدت اللجنة في بيان «وقوف قوانا الوطنية واإلسالمية وجماهيرنا في
المخيمات إلى جانب أهلنا في األراضي المحتلة في وجه العدوان االستيطاني
الصهيوني ومحاوالت تهويد القدس وإدانتها الممارسات الصهيونية» ،مشدّدة
على «وحدة الموقف الفلسطيني من الحوادث التي يم ّر بها لبنان القائم على
الحياد اإليجابي واحترام سيادة لبنان والحرص على السلم األهلي اللبناني».
كما أكدت «حرصها على أن تبقى وجهة نضالنا الفلسطيني وهدفه األسمى
ّ
وحق
تحرير فلسطين وحماية المقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العودة» ،مؤكدة «ضرورة المحافظة على أمن المخيمات والجوار».
وأهابت اللجنة «بكل وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة ّ
توخي الدقة في نقل
األخبار المتعلقة بالمخيمات» ،مؤكدة «عدم صحة األخبار المدسوسة والتي
تتناقلها وسائل اإلعالم حول ما يتعلق بطلب الجيش من القيادات الفلسطينية
تسليم متهمين من جماعة أحمد األسير موجودين في مخيم عين الحلوة».

«اللبنانية للدفاع عن حقوق ال�سجناء»
دانت الحكم في ّ
حق ال�شيخ النمر
ما زال��ت ردود الفعل المستنكرة حكم اإلع��دام ال��ذي أصدرته السلطات
السعودية في ّ
حق الشيخ نمر باقر النمر تتوالى ،وفي هذا السياق استنكرت
الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء في بيان« ،الحكم القضائي
الصادر في حق العالمة الشيخ نمر باقر النمر والقاضي بقتله تعزيراً» .وأهابت
«بالجهات المختصة في المملكة العربية السعودية مراعاة أحكام القوانين
الدولية ذات الصلة ،ال سيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي يكفل حرية
الرأي والتعبير وحرية المعتقد».
وإذ اعتبرت «أنّ ما صدر عن الشيخ النمر من تصريحات وأقوال يدخل ضمن
إطار حرية الرأي والتعبير» ،دعت السلطات السعودية إلى «إعادة النظر في
القرار الصادر في حق العالمة النمر ،وذلك إحقاقا ً للحق وصونا ً للعدالة».

اس��ت��ق��ب��ل م��ف��ت��ي ال��ج��م��ه��وري��ة
الشيخ عبداللطيف دري��ان ،في دار
ال��ف��ت��وى ،بطريرك أنطاكيا وسائر
المشرق للروم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام ،يرافقه
المستشار البطريركي للشؤون
العامة المونسنيور شربل الحكيم،
وأمين السر البطريركي األب رامي
واك��ي��م ف��ي ح��ض��ور األم��ي��ن ال��ع��ام
للجنة الوطنية للحوار اإلسالمي -
المسيحي محمد الس ّماك.
وقال البطريرك لحام بعد اللقاء:
«ت��ش��رف��ن��ا ب��ل��ق��اء س��م��اح��ة الشيخ
عبداللطيف دري���ان ،وقدمنا إليه
التهنئة ،متمنين له النجاح الكامل،
وأك��دن��ا استعدادنا للتعاون معه
لما فيه من مصلحة وخير البالد،
ونقلنا له تقديرنا لمواقفه الحكيمة
تصب في خانة صون الوحدة
التي
ّ
ال��وط��ن��ي��ة ،وخ��ص��وص �ا ً ال��م��واق��ف
التي أطلقها خ�لال القمة الروحية
اإلس�لام��ي��ة  -المسيحية ،وخ�لال
تسلمه مهماته كمفتٍ للجمهورية
اللبنانية» ،معتبرا ً أنّ أداء ومواقف
المفتي «جعلوا منه نعمة من نعم
الله على لبنان» .وقال« :ما أحوجنا
في ه��ذه المرحلة المصيرية التي
يم ّر فيها البلد والمنطقة العربية
إل���ى أش��خ��اص كسماحته ،ت��زرع
بذور االعتدال والتسامح والتآخي
والتعايش اإلسالمي  -المسيحي،
وتنشر القيم الحقيقية والجوهرية
لإلسالم».
وأض����اف ل��ح��ام« :تباحثنا مع
سماحته في الوضع العام في البالد
والمنطقة ،على أمل أن يع ّم السالم
كل األراض��ي اللبنانية ،كما وجهنا
إليه دعوة لحضور مؤتمر «العائلة
وتحديات العصر في الشرق األوسط»
في  7و 8تشرين الثاني  2014في
المركز البطريركي العالمي لحوار
الحضارات في الربوة ،في حضور
وف��د ممثل لقداسة البابا فرنسيس
ورؤساء الطوائف وكبار المسؤولين

اللبنانيين ،كما سيلقي كلمة االفتتاح
دولة رئيس مجلس ال��وزراء االستاذ
تمام سالم».
وت��اب��ع« :رح��ب سماحة المفتي
بالمشاركة في هذا المؤتمر الشرق
أوسطي ،وأبدى استعداده إللقاء كلمة
في الجلسة االفتتاحية ،وال شك في
أنّ مشاركة مرجعية وطنية بحجمه
ستشكل قيمة مضافة للمؤتمر في ظل
الموجة التكفيرية التي تغزو المنطقة
وتشوه المعنى الحقيقي لإلسالم،
وث ّمن سماحة المفتي انعقاد المؤتمر
الذي يتماهى مع الجهود التي يبذلها
رؤساء الطوائف والمراجع الوطنية
للحفاظ على لبنان».
لحام «أنّ المؤتمر لن يكون
وأكد ّ
وطنيا ً فحسب ،بل هو مؤتمر شرق
أوس��ط��ي ،وس��ي��ت��ن��اول التحديات
األمنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية في الشرق األوس��ط،
وس��ي��رس��م خ��ري��ط��ة ط��ري��ق للقيام
بجهود مشتركة بين رج��ال الدين
والسياسة».

إيخهورست

ثم استقبل دري��ان رئيسة بعثة
االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة

أنجلينا إيخهوريست ،التي قدمت
له التهاني بمنصبه وعرضت معه
األوضاع العامة.
ور ّدا ً على سؤال حول المساعدة
المالية للبنان التي خرج بها مؤتمر
برلين ،وما إذا كان لبنان سيستلم
األم���وال ف��ع�لاً ،ف��ي ظ � ّل م��ا يقال إنّ
الدعم معنوي وليس مادياً ،أجابت
إي��خ��ه��ورس��ت« :أك��دن��ا م���رات ع��دة
استعدادنا لمساعدة لبنان قبل مؤتمر
برلين وبعده ،لكن هناك تحديا ً كبيرا ً
في أن تصل كل المساعدات إلى جميع
اللبنانيين الذين هم بحاجة إليها،
وهذا التحدي نتعاون من أجله مع
الحكومة اللبنانية».

سكاف

بعد ذل��ك استقبل المفتي دري��ان
تباعاً ،وفدا ً من زحلة برئاسة الوزير
السابق الياس سكاف ،وفدا ً من الهيئة
الدائمة لنصرة ال��ق��دس وفلسطين
برئاسة رئيس الهيئة القاضي الشيخ
احمد دروي���ش ال��ك��ردي ،ووف���دا ً من
موظفي شركة طيران عبر المتوسط
 TMAال��ذي وضعه ف��ي «أج��واء
الظلم ال��واق��ع عليهم ج��راء صرفهم
تعسفيا ً من قبل الشركة.

دريان ولحام خالل لقائهما في دار الفتوى

الم�ستثنون من ملف التفرغ نا�شدوا
�شورى الدولة تعليق العمل بقرار التفرغ
ناشدت لجنة األساتذة المستثنين من ملف التفرغ في
الجامعة اللبنانية «مجلس شورى الدولة تعليق العمل
بقرار ملف التفرغ األخير».
وأك��دت اللجنة في بيان بعد اجتماعها أمس «أحقية
المستثنين م��ن م��ل��ف ال��ت��ف��رغ» ،مطالبة «ب��إن��ص��اف
المستحقين الذين غبن حقهم إن من خالل سلبهم هذا
ّ
الحق بعدم تفرغهم واستبدالهم بغير المستحقين على
رغم مواقعهم األكاديمية ،وإن من خالل عدم حفظ ساعات
تدريسهم التي ضحوا من أجلها سنوات على أمل التفرغ،
فهبط عليهم بعض المحظوظين متسلحين بملف أسود
يضيف إلى مأساتهم المعنوية مأساة مادية بحرمانهم
من مورد عيش نالوه بتعب مآقيهم وبسهر لياليهم وبأرق
طموحاتهم».
وناشدت اللجنة «مجلس شورى الدولة تعليق العمل
بقرار ملف التفرغ األخير الذي تطغى عليه الشوائب باعتراف
القيمين عليه وقد وضعوا أمانة حقهم بين يديه ،لما يتمتع
به من ثقة لدى كافة الشرائح اللبنانية ولما صدر عنه من
أحكام عادلة أنصفت المستحقين في كافة المجاالت».
وتوقف البيان باستغراب «أم��ام التلكؤ في ممارسة
الجامعة صالحياتها لكي تستطيع التعبير عن ذاتها
بطرق شرعية وأن تصرخ من الفرح بدل أن تئن من الغبن
والظلم».
وطالبت اللجنة رئاسة الجامعة ومجلس الجامعة
باآلتي:

 ممارسة الجامعة صالحياتها م��ن خ�لال إج��ازةمجلس ال��وزراء لها إبرام عقود التفرغ وعدم انتظارهم
غير المستحقين إلكمال مستنداتهم ما يدل بالصراحة
على عدم استيفائهم الشروط القانونية واألكاديمية.
 عدم خضوع الجامعة للضغوط السياسية بخاصةفي األم��ور األكاديمية ألنّ السياسة تراعي الحسابات
الحزبية والسياسية وال تراعي الحسابات األكاديمية
والقانونية.
 ال��م��ب��ادرة إل��ى إن��ص��اف المستحقين بالمباشرةبتحضير ع��ق��ود ت��ف��رغ للمستحقين المستثنين بدل
المحظوظين والمحسوبين والذين سطوا على ّ
حق ليس
من حقهم.
 الطلب إلى الكليات عدم البحث عن ساعات تدريسللمتفرغين ال من خالل ساعات المستحقين وال من خالل
التشعيب وال من خالل زيادة المواد االختيارية وال من
خالل فتح ماسترات في الفروع من دون تهيئة الكوادر
التعليمية والتحضيرات العملية لها ،ألنّ ف��ي ذلك
تأثيرا ً سلبيا ً كبيرا ً على الجامعة وعلى موقعها العلمي
واألكاديمي والمالي».
وحيت اللجنة «الجيش اللبناني على تضحياته
وعلى مواقفه الوطنية الحقة التي يخط كلماتها بالدماء
الطاهرة التي تنزف من أجساد أبطال الجيش العظماء،
وترحمت على شهداء الجيش الذين تحولوا إلى مشاعل
على درب المواطنية الصحيحة».

