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«المنطقة في حالة مراوحة وال حل قريب ًا في لبنان»

قدّ م العزاء لأهالي ال�شهداء الع�سكريين في البقاع

حزب اهلل :ننظر ب�إيجابية �إلى الحوار
ونريد �أن نحقق منه بع�ض االنجازات

الراعي يدعو اهلل �أن يحمي الجي�ش والمقاومة

أك���د ح���زب ال��ل��ه «أن المنطقة ال��ي��وم ف��ي
ح��ال��ة م��راوح��ة ،ف�لا ح��ل ق��ري��ب�ا ً ف��ي سورية
وال ف��ي مواجهة «داع���ش» وال ف��ي العالقات
السعودية  -اإليرانية وال في مجموعة من
المشاكل الموجودة في منطقتنا ،ومن ضمنها
ال حل قريبا ً في لبنان» .وأشار إلى «أن بعض
المواضيع لن تكون جزءا ً من الحوار مع تيار
المستقبل ،ألن البعض قد ال يرغب بتغيير
موقفه من بعض القضايا» ،مؤكدا ً «أن هناك
قضايا مشتركة نستطيع أن نتحاور فيها
ونحدث فرقا ً في حياة اللبنانيين».
وفي السياق ،أكد نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم أن ح��وار ح��زب الله
وتيار المستقبل ال��ذي انطلق مفيد للبنان،
ألنه يق ّرب وجهات النظر في معالجة بعض
القضايا .وفيما اش��ار ال��ى ان «اللقاء األول
ك��ان إيجابياً» ،اعتبر أن «مسار الحوار هو
المسار الصحيح في هذا البلد ،ليس فقط بين
حزب الله وتيار المستقبل بل بين أي أطراف
موجودة على الساحة».
وخ�ل�ال رع��اي��ت��ه ل��ق��ا ًء خ��اص �ا ً م��ع رؤس��اء
وأع��ض��اء االت���ح���ادات وال��م��ج��ال��س البلدية
والهيئات اإلختيارية في قاعة اإلستشهادي
أحمد قصير في مدينة صور ،الذي دعت إليه
مديرية العمل البلدي في حزب الله ،بحضور
النائبين نواف الموسوي وعلي فياض ،وممثل
عن قوى األم��ن الداخلي إضافة إلى عدد من
العلماء ،قال الشيخ قاسم« :إننا في حزب الله
شاركنا في سورية ،ونعتبر أن مشاركتنا حمت
وحصنت
لبنان من تداعيات أزم��ة المنطقة
ّ
لبنان ومقاومته ،وبالتالي فإن أدلتنا واضحة،
فلوال المشاركة في ضرب اإلره��اب التكفيري
ف��ي س��وري��ة ،ول���وال ه��ذه التضحيات التي
جرت من سنة  2013حتى اآلن لكان اإلرهاب
التكفيري يتمختر على األوت��وس��ت��رادات في
الشمال والجنوب والبقاع ،ويو ّزع السيارات
واإلنتحاريين بطريقة ال يق ّر ألح��د ق��رار في
لبنان ،فبكل وض��وح لقد ُقطع رأس األفعى،
وكان أمرا ً مهماً ،حيث ضاع جسدها ولم تعد
قادرة على أن تنفذ مخططاتها كما تريد».
وق��ال قاسم« :وض��ع لبنان ال يستقيم إالّ
بالتوافق ،وال يمكن ألي فريق أن يأخذ حصته
وحصة غيره ،وعلينا دائما ً أن نتعاون في
القضايا الرئيسية ،وأن نكون موحدين لحماية
لبنان وخ��دم��ة ال��ن��اس ،وم��ن هنا إننا ندعو
إل��ى تفعيل المؤسسات وانجاز االستحقاق
الرئاسي ،فمعالم الحلول واضحة ،وخير لنا
أن نقبل الحل اليوم من أن نقبله هو نفسه بعد
سنة أو سنتين ألن األمور واضحة ،وبالتأكيد
هي تحتاج إلى تضحيات من البعض ،وعلى
الجميع أن يضحوا من أجل إنجاز اإلستحقاقات
بشكلها المناسب والصحيح».

قاسم والنائبان فياض والموسوي
وتابع الشيخ قاسم« :إن المنطقة اليوم في
حالة مراوحة ،فال حلول وال غلبة وال إنجازات،
وبمعنى آخر ال حل قريبا ً في سورية وال في
مواجهة «داعش» وال في العالقات السعودية
 اإلي��ران��ي��ة وال ف��ي مجموعة م��ن المشاكلالموجودة في منطقتنا ،وم��ن ضمنها ال حل
قريب في لبنان لكثير من القضايا العالقة
الرتباطه بالمشروع الموجود في المنطقة».

قاووق

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله الشيخ نبيل قاووق «أن المقاومة اليوم
في نهاية عام  2014أثبتت أنها أقوى عسكريا ً
وسياسيا ً وشعبيا ً من أي عام مضى ،وازدادت
مكانة وتأثيرا ً في معادالت المنطقة».
وش��دد خالل احتفال تأبيني في حسينية
بلدة الخيام لفقيد العلم وال��ج��ه��اد الشيخ
مصطفى عبد الحسن خشيش ،على «أن األزمة
في سورية لن تشغلنا عن أولوية الجاهزية
في مقاومة العدو الصهيوني ،وأن تدخلنا فيها
لم يكن على حساب المقاومة ضد «إسرائيل»،
وإنما كان لحساب المقاومة ضد «إسرائيل»
ولحماية لبنان ،فإذا كانت «إسرائيل» تتحضر
ف��ي الليل والنهار لتمحو هزيمة تموز عام
 ،2006فإن المقاومة تتحضر في الليل والنهار
لتصنع نصرا ً أعظم من تموز عام .»2006
ولفت إلى أن القوى السياسية الفاعلة باتت
مدركة اليوم لخطورة اإلره���اب على جميع
اللبنانيين ،وباتت ق��وى  8و  14آذار تدرك
معا ً أن اإلرهاب التكفيري ال يوفر أحداً ،وهذا
األمر يعزز التفاهم الوطني ويحد من مخاطر
المشروع التكفيري».

الحاج حسن

واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن
«أن بعض المواضيع لن تكون جزءا ً من الحوار
بين حزب الله وتيار المستقبل ،ألن البعض قد ال
يرغب بتغيير موقفه من بعض القضايا» ،مؤكدا ً
«أن هناك مساحات وقضايا مشتركة نستطيع أن
نتحاور فيها ونحدث فرقا ً في حياة اللبنانيين».
وق��ال الحاج حسن خ�لال اللقاء السياسي
السنوي مع جرحى المقاومة االسالمية في
مؤسسة الجرحى ببلدة دورس «من الواقعية
والمسؤولية أن نحقق ما يمكن تحقيقه من
ه��ذا ال��ح��وار ،وأهمها تخفيف ح��دة االحتفان
في البلد لتمكين الدولة واالح���زاب والتيارات
والقوى ،وبخاصة القوى االمنية من مواجهة
األخ��ط��ار الصهيونية واالره��اب��ي��ة ،وتمكين
ال��دول��ة ومؤسساتها م��ن مواجهة التحديات
والمسؤوليات» ،الفتا ً إلى «أننا ننظر الى هذا
ال��ح��وار بإيجابية ،ون��ري��د أن نحقق بعض
االن��ج��ازات منه ،وإن لم تتحقق كل المطالب
فليتحقق بعضها ،وه��ذا انعكس وسينعكس
ايجابا ً على حياة اللبنانيين».
م��ن جهة ثانية رع��ى ال��ح��اج حسن الحفل
التكريمي االول لألدباء الذي أقامه اتحاد بلديات
غرب بعلبك في مدينة بعلبك .وأشار في كلمة
ل��ه خ�لال الحفل ال��ى أن «ال��ن��ظ��ام السياسي
يعطل التنمية وملف النفط ،ولكننا لن نستسلم
وسنعالج االمور بكل ما نملك من قدرات ذاتية
وموضوعية»؟
ورأى النائب علي فياض «أن الحوار هو اإلطار
األكثر مالئمة لمعالجة المشاكل والخالفات
الداخلية» .واعتبر في كلمة ألقاها في االحتفال

الذي أقامه أهالي بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل
بذكرى اسبوع المرحومين عليا ب��داح وحسن
محمد حميد ،في حضورالنائبين :ايوب حميد،
وعبد المجيد صالح ،أن «االحتقان المذهبي
هو عملية مفتعلة ومصطنعة رغم كل الظروف
المعقدة إقليميا ً ومحلياً» ،الفتا ً إلى «أن البعض
قد نجح في تصوير الخالف السياسي على أنه
خالف مذهبي بخاصة في إنفالش الجماعات
التكفيرية والسلفية المتشددة والمتطرفة التي
يقوم مشروعها على الصدام المذهبي» ،مشددا ً
على «أنه من الواجب الوطني والقومي أن نعالج
هذا االحتقان ونحتويه ونزيل أسبابه ونلغي
مظاهره ،وحبذا لو أن هذا المسعى ال يقتصر على
النطاق اللبناني بل يتجاوزه إلى كل الساحات
األخرى التي تعاني هذا الصنف من االنقسامات
فتولد مبادرات مشابهة الحتواء ومعالجة أي
احتقان أو صراع مذهبي».
وأك��د «أننا نتطلع إل��ى اليوم ال��ذي يصبح
االحتقان المذهبي من الماضي» ،مشيرا ً إلى «أن
هذا يستلزم جهودا ً استثنائية ومسارا ً طويالً
تتضافر فيه الجهود على مستويات مختلفة
سياسية ودينية وثقافية واجتماعية ،ولكن المهم
أن نتفاهم ونبدأ بوضع األمور واإلجراءات على
سكتها الصحيحة».

بكركي تع ّول �إيجاب ًا على لقاء عون ـ جعجع
وت�أمل خير ًا من حوار حزب اهلل ـ تيار الم�ستقبل
تعول القوى السياسية ايجابا ً
ع��ل��ى ل��ق��اء رئ��ي��س تكتل التغيير
واالص��ل��اح ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون
ورئ��ي��س ح���زب «ال���ق���وات» سمير
جعجع ،مثلما تعلق آماال ً على الحوار
الذي بدأ بين تيار المستقبل وحزب
الله ،وخفف االحتقان ،بمجرد اإلعالن
عن التحضير له وفي السياق أجمعت
ال��م��واق��ف على «أن ال��ش��راك��ة على
المستوى الوطني ال يكتمل اال من
خالل انتخاب رئيس من الشعب يمثل
إرادة الشعب وتطلعاته» ،في حين
دعت أخرى الى عدم التلهي مجددا ً
بطروحات خالفية وغير ميثاقية
حول آليات وقوانين االنتخابات».
وفي السياق ،أوضح مسؤول االعالم
في الصرح البطريركي وليد غيّاض
«أن بكركي تعلق آم���اال ً كبيرة على
الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله
وتأمل بأن يحقق اللقاء المنتظر بين
رئيس تكتل التغيير واالصالح النائب
ا ميشال عون ورئيس «حزب القوات»
سمير جعجع الغاية المرجوة».
واعتبر ان لقاء االقطاب الموارنة
رهن اللقاءات الجانبية التي تحصل،
اذ ليس هناك اي عائق يحول دون
حصوله ،الف��ت�ا ً إل��ى «أن اللقاءات
الثنائية تترك أث��را ً ايجابياً ،اال انه
من المفترض ان يت ّوج لقاء األقطاب
حالً ما أو تقاربا ً او توافقاً ،ألن ليس
مسموحا ً أن تخفق هذه اللقاءات من
جديد في تحقيق االهداف».
وق��ال« :بكركي تع ّول ايجابا ً على
ل��ق��اء ع��ون  -جعجع ف��ي المرحلة
الراهنة ،فالجميع ب��ات على دراي��ة
تامة للحاجة الى رئيس ،على رغم
أن البعض اعتبر ف��ي وق��ت سابق
ان في االمكان االستغناء عن رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ،وه���ذا م��ا ال يمكن ان
يحصل او يتحقق بعد ان ضرب الخلل
المؤسسات كافة واس��اء ال��ى الجو
العام وك ّرس الفراغ».

قبيسي

وأك��د النائب هاني قبيسي «أن
قيام الدولة والحفاظ عليها هو من
الثوابت التي نؤمن بها بلغة سليمة
اساسية يكرسها الرئيس نبيه بري
يوميا ً عبر لغته الجامعة بأن لبنان
هو وطن الحوار وهذا الحوار يجب ان
يؤدي الى قوة ومناعة داخلية ،الى
وحدة كلمة لمواجهة التحديات».
وأش��ار في االحتفال ال��ذي أقامته
حركة أمل في النادي الحسيني لبلدة
ميفدون لمناسبة الذكرى السنوية
لشهدائها ،إل��ى «أن لبنان سيبقى
وطن العيش المشترك ،ولكي نحافظ
على هذا العيش المشترك علينا أن
نكرس لغة الحوار ،علينا أن نتفاهم

المرعبي

وأن نخفف من حدة األزمة لكي نمنع
الفتنة من الوصول إلى مناطقنا ،وان
الحوار والتفاهم يخففان االحتقان
الداخلي ويقربان وجهات النظر بين
كل االطراف المختلفة».
وإذ أش��ار إلى «أن الحوار بدأ في
هذه الفترة بين فريقين» ،لفت إلى
«أن ال��ح��وار يجب ان يعمم ليشمل
الجميع ،يجب أن ينطلق لتشكل
طاولة الحوار على الساحة اللبنانية
تكون ملتقى للجميع».

السوريين على المجتمع اللبناني
على مختلف الصعد ما يهدد بانهيار
بنية ل��ب��ن��ان» ،واع��ت��ب��ر ان «األداء
الدولي تجاه لبنان كان مخزياً ،وآمل
بأن تزول هذه األزمات في عام 2015
مع التماسك والوحدة الوطنية».
وإذ شدد على «أهمية الحوار بين
تيار المستقبل وحزب الله لتنفيس
االحتقان ،أكد أن «الحوار بين تيار
المستقبل والتيار الوطني الحر ال يزال
مستمرا ً وهو أثمر في بعض القضايا
على رغم عدم امكانية إحداث خرق
في ملف الرئاسة».

وأم��ل النائب إبراهيم كنعان في
«أن يكتمل معنى ال��ش��راك��ة على
المستوى الوطني من خالل انتخاب
رئيس من الشعب في وق��ت قريب،
يمثل إرادة الشعب وتطلعاته ،ويعبر
عن وج��دان��ه في تحقيق المناصفة
والشراكة».
ك�ل�ام ك��ن��ع��ان ج���اء خ�ل�ال اق��ام��ة
هيئة بسكنتا في التيار الوطني الحر
احتفاال ً ميالديا ً على مسرح مدرسة
الفرير .وأك��د «أن فرحة العيد لن
تكتمل إال مع عودة العسكر المخطوف
وإنهاء الملف في الشكل المطلوب».

طعمة

كنعان

القادري

ورأى النائب زياد القادري «أن عام
 2014شهد ثالث أزم��ات وجودية،
أولها أزمة الفراغ الرئاسي التي كانت
لها تداعيات على عمل المؤسسات
ال��دس��ت��وري��ة وأدت ال���ى التمديد
للمجلس النيابي ،أما االزمة الثانية
فتمثلت بانفجار أولى المواجهات في
الثاني من آب الماضي بين الجيش
اللبناني والمجموعات المسلحة في
عرسال وه��و خطر ال ي��زال موجودا ً
في ضوء التهديد االرهابي ،اضافة
الى األزم��ة االقتصادية الناجمة عن
التنامي المخيف لعبء النازحين

ورأى النائب نضال طعمة «أن تيار
المستقبل وحزب الله ال يختصران بال
شك القوى السياسية على الساحة،
ول��ك��ن ال��ح��وار بينهما ق��د يؤسس
لمعادالت سياسية جديدة تستفيد
منها كل القوى وتؤسس لنمط مرجو
في السياسة ،أول مؤشراته أن يكون
الحوار واالعتراف باآلخر المدخل إلى
حل اإلشكاليات بين مكونات الوطن
ال��واح��د دون اللجوء إل��ى أساليب
أوصلت البلد إلى ما وصل إليه ،لذلك
نتمنى للحوار أن يثمر الحد األدنى
من توقعات اللبنانيين التواقين إلى
استعادة مسار الدولة في بلدهم».
ودع���ا ف��ي ت��ص��ري��ح للبحث عن
ال��ن��ق��اط ال��م��ش��ت��رك��ة ال��ت��ي تؤصل
ال��ش��راك��ة المسيحية ف��ي البلد من
منطلقاتها الوطنية واالبتعاد عن
ب��ع��ض ال��ط��روح��ات غ��ي��ر العملية
ال��ت��ي تضيع وق��ت الجميع وتثير
حساسية شركائنا في البلد ،الذين
نطالبهم باستمرار باحترام ميثاق
العيش المشترك والترجمة الفعلية
لمقررات اتفاق الطائف .وشدد على
«ض��رورة تحديد موقف إيجابي من
ات��ف��اق الطائف والسعي الحقيقي
النتخاب رئيس للجمهورية وعدم

أكد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
ضرورة الحفاظ على العيش المشترك والتعالي على
كل الجراح والمؤامرات» ،مشددا ً على «أننا ال نستطيع
في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان إال أن
ندعم الدولة ومؤسساتها وبخاصة الجيش اللبناني
والقوى االمنية والمؤسسات العسكرية التي تحافظ
على الوطن بكرامة وشرف».
وزار الراعي منطقة البقاع أم��س ،وكانت محطته
األول��ى تقديم واج��ب ال��ع��زاء لعائلة الشهيد محمد
معروف حمية في سهل طليا ،حيث كان في استقباله
عدد كبير من النواب والوزراء وفعاليات المنطقة.
وأم��ل في كلمة له من منزل عائلة الشهيد حمية
«عودة العسكريين المخطوفين زمالء الشهيد محمد
حمية الى عائالتهم ،وكما قال والد الشهيد إن شاء الله
يكون فداء عن رفاقه».
وأك��د البطريرك الراعي أهمية «الوحدة الداخلية
وال��ت��ع��اون ف��ي ب��ق��اع العيش ال��واح��د ال���ذي يجسد
قيمة كل لبنان ،مسلمين ومسيحيين ،على تنوعه
وفسيفسائه» .وأضاف« :نحن في حاجة لنتعالى عن
الجراح في لبنان الرسالة».
ورح��ب معروف حمية وال��د الشهيد محمد حمية
ب��دوره ،بزيارة البطريرك الراعي الى منزله لتقديم
العزاء ،متوجها ً اليه بالقول« :باركت البيت والدار
بقدومك».
بعد ذلك ،توجه البطريرك بشارة الراعي لتقديم
واجب العزاء لعائلة الشهيد عباس مدلج في الصوانية
البقاعية ،حيث كانت له كلمة في المناسبة شدد فيها
على «أن دماء الشهيد عباس مدلج وكل الشهداء الذين
سقطوا هي الضمانة االساسية لحماية لبنان».

ال�سنيورة في ذكرى �شطح:
الأو�ضاع تقت�ضي تنازالت

التلهي م��ج��ددا ً بطروحات خالفية
وغير ميثاقية حول آليات وقوانين
االنتخابات».

ي ّمين خالل المحاضرة في العبّاسية

حميد

وألقى النائب حميد خالل كلمة حركة أمل ،فلفت
إلى أهمية وايجابية الحوار واللقاء الذي سعت
له قيادة الحركة في جمع الشمل بين اللبنانيين.
ودعا المعنيين «للعمل على مزيد من االستقرار
االمني واالجتماعي والتطلع الى قضايا الناس
األساسية ودعم المؤسسات األمنية والعسكرية
والحماية السياسية لهذه المؤسسات الضامنة
لوحدة لبنان والتي تدفع دما ً وجهدا ً من أجل
ان يبقى لبنان بمنأى عن اإلره��اب المتربص
بتلك الحدود ومنيعا ً وحصينا ً بوجه االطماع
«اإلسرائيلية».
من ناحية أخرى ،جال وفد من قيادة حزب الله
في البقاع الغربي يتقدمهم مسؤول حزب الله في
البقاع الغربي الشيخ محمد ح ّمادي على عدد
من الفاعليات المسيحية الروحية والسياسية
في منطقتي البقاع الغربي وراش��ي��ا مقدمين
التهنئة باألعياد المجيدة ،وقد زار الوفد رئيس
اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش الذي
ت��رأس القداس في مقر المطرانية الصيفي في
عيتنيت ،وراعي أبرشية راشيا للروم األرثوذكس
األب إدوار حداد ،ومنسق التيار الوطني الحر في
راشيا طوني الحداد وأثنى الجميع خالل اللقاءات
على األجواء اإليجابية التي تشهدها البالد هذه
األي��ام لجهة الحوار القائم بين تيار المستقبل
وحزب الله وانعكساته اإليجابية على البلد.

الراعي معزّيا ً بالشهيد حميّة

ورأى رئيس تيار القرار اللبناني
الوزير والنائب السابق طالل المرعبي
«أن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر
تنفيس االحتقان السياسي واطالق
سراح العسكريين واالمنيين والوصول
إل��ى ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ج��دي��د للبالد،
مع العلم أن الملف الرئاسي ال يزال
يراوح مكانه وال حماسة الفتة في هذا
الموضوع» .وتمنى «أن يتكامل حوار
المستقبل  -ح��زب الله مع األج��واء
االيجابية واللقاء المرتقب بين العماد
ميشال عون والدكتور سمير جعجع».
وأمل المرعبي في خالل استقباله
شخصيات سياسية ودينية وأمنية
وبلدية واختيارية ،في «ان نصل في
مطلع العام المقبل الى انتخاب رئيس
للجمهورية واط�ل�اق عجلة البالد
م��ن خ�لال تفعيل دور المؤسسات
الدستورية وال��ع��ودة ال��ى الحراك
السياسي ال��م��ج��دي» ،معتبرا ً «أن
األج���واء الدولية والعربية تفرض
عدم حصول اي اهتزاز أمني في هذه
المرحلة».

يمين

وأكدت عضو المكتب السياسي في
تيار المرده فيرا ي ّمين «أننا كفريق
مقاوم من دع��اة الحوار والتواصل
والتالقي بين اللبنانيين» ،مشددة
على «أننا ال نملك بديالً عن الحوار
الذي ال يمكن إن يحصل إال من خالل
مرونة في المشهد اإلقليمي».
كالم ي ّمين جاء خالل لقاء سياسي
أقامه المنتدى الثقافي االجتماعي
 العباسية ،ف��ي ق��اع��ة المنتدى،بعنوان« :قراءة في الواقع اللبناني
والبعد العربي».
وإذ أبدت «تخوفها من أن ال يؤدي
ال��ح��وار ال��ى نتائج مثمرة» ،قالت:
«مخطئ من يعتقد انه يملك الجواب
الشافي عن هذا األمر».
ك��م��ا ت��ط��رق��ت ي� ّم��ي��ن ال���ى الملف
ال��رئ��اس��ي ،الفتة ال��ى «أن��ه اذا كان
المناخ اإلقليمي مؤاتيا ًوايجابياً ،يمكن
ان يكون هناك رئيس للجمهورية»،
مضيفة «بين أن يكون للجمهورية
رأس وب��ي��ن أن ال ي��ك��ون رأس لها،
فالفراغ يبقى أهون الشرين».
ودعت يمين الى «حماية حدودنا
في البقاع والجنوب من قبل الجيش
اللبناني وبالتعاون مع المقاومة،
ألن العدوان «اإلسرائيلي» والتكفيري
واحد».

اأكد رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة «أن توجهنا الى الحوار مع حزب
الله هو من أجل إفساح المجال إلع��ادة احياء فكرة التمسك بلبنان الوطن
وبحريته وسيادته واستقالله ،وبدولته القادرة والعادلة ومن أجل إعادة تفعيل
وتعزيز وحماية مؤسساته الدستورية».
كالم السنيورة جاء خالل إحياء تيار المستقبل والمجلس البلدي لبلدية
بيروت الذكرى األولى الستشهاد الوزير السابق محمد شطح ،في شارع عدنان
الحكيم في محلة ميناء الحصن في بيروت.
وش��دد على «أن الحوار هو أيضا ً من أجل وقف التدهور المستمر أمنيا ً
واقتصاديا ً ومعيشيا ً وال��ذي يطاول كل لبنان وليس منطقة بعينها وكل
اللبنانيين وليس فريقا ً منهم .والحوار يأتي من أجل اإلسهام في تخفيف
االحتقان والتشنج والتطلع إلى األمام بحثا ً عن توافق من أجل تجاوز مأزق
الشغور الرئاسي الذي يجب العمل بجدية وبمثابرة للخالص منه ،ألن استمراره
يفتح الباب على تفاقم السلبيات وتعاظم األخطار والشرور».
وأكد «أن اللبنانيين في حاجة الى تحقيق اختراق على صعيد التوصل إلى
انتخاب رئيس توافقي قوي بما يجب أن يتمتع به من صفات قيادية ورؤية
ثاقبة وانفتاح وحكمة وتبصر ،وأن يكون قادرا ً على أن يمثل رمز وحدة البالد
وان يستقطب اللبنانيين على اختالف أطيافهم وانتماءاتهم إلى مساحات
مشتركة».
ولفت إلى «أنّ اللبنانيين في حاجة إلى فسحة من األمل تتعزز بممارسات
حقيقية وجديدة على األرض توحي بالثقة وتساهم بتخفيف االحتقان وتسمح
بالتقاط األنفاس وتمكن اللبنانيين من النظر الى االمام ومن التالؤم مع متطلبات
المستقبل ومواجهة تحدياته».
وأكد السنيورة «أن األخطار التي تكتنف االوض��اع الراهنة وعلى مختلف
المستويات باتت تقتضي تغييرا ً حقيقيا ً في النهج وفي الممارسات بحيث
يتنازل فيها الجميع لمصلحة الدولة ويعيدون إليها دوره��ا ومرجعيتها
وهيبتها» .مشيرا ً إلى «أن الحقيقة أن المقاربات المعتمدة من قبل البعض لم
تعد مقنعة أو قادرة على االستمرار ألنها لم تعد تتالءم مع طبيعة المرحلة
وال مع التحديات واألخطار التي تكتنفها ،كما لم تعد تلبي طموحات وتوق
اللبنانيين في االنتماء إلى وطن يحترمهم ويحترمونه».
واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيان بذكرى اغتيال شطح
«أن االخير هو اسم يساوي االعتدال ،ودور يتقاطع مع الحوار» .وقال« :العديد
منا لم يكن يتوقع أن يكون محمد شطح هدفا ً لعملية تفجير اجرامية ،أو أن تفكر
جهة ما باغتيال شخصية عرفت بالرصانة السياسية وبالكفاءة المميزة في
انتاج األفكار الحوارية».

افتتاح مركز للأمن العام في �شبعا
أعلن مكتب شؤون اإلعالم في المديرية العامة لألمن العام ،في بيان أن المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم قام صباح أول من أمس بزيارة خاصة
إلى بلدة شبعا ،افتتح خاللها مركزا ً حدوديا ً جديدا ً لألمن العام.

اللواء ابراهيم خالل افتتاح المركز

وفيما دعا البطريرك الراعي خاطفي العسكريين الى
ان يطلقوا سراحهم كي يعودوا الى عائالتهم ،سأل الله
«أن تكون  2015سنة سالم ،وأن يحمي الله الجيش
والمقاومة وك��ل م��ن يبذل م��ن أج��ل لبنان وشعبه
وكيانه».
ثم انتقل البطريرك الراعي ،الى بلدة البزالية حيث
قدم واجب العزاء لعائلة الشهيد علي البزال .وألقى
كلمة عبّر فيها عن تضامنه ومواساته بدماء الشهيد
علي البزال ،كما قدم تحية كبيرة لعائلته فردا ً فرداً.
وأضاف« :دم الشهيد علي وجميع الشهداء الذين
سقطوا مسؤولية باعناقنا حتى نعيش المحبة
وال��رح��م��ة» ،وب��ارك «عمل الحكومة وك��ل مساعيها
لتحرير العسكريين» ،مشددا ً على «ض��رورة ايمان
اللبنانيين بجيشهم ووحدتهم».
وفي بتدعي ،خالل القداس على راحة نفس صبحي
ونديمة فخري ،ناشد الراعي آل جعفر تسليم مرتكبي
جريمة بتدعي ،مشددا ً على أن ال مصالحة من دون
عدالة .وتوجه الراعي في عظته للدولة ،واعتبر أنه
من المعيب أن يصبح البقاع أرض �ا ً سائبة لقطاعي
الطرق.
وكان الراعي استقبل أول من أمس وفدا ً من جمعية
كشافة الرسالة اإلسالمية مقدما ً له التهنئة بعيد
الميالد.
ونقل نائب القائد ال��ع��ام ال��ح��اج حسين عجمي
رسالة محبة وتهنئة باألعياد ،مؤكدا ً «تعاليم ونهج
اإلمام السيد موسى الصدر الداعي للعيش المشترك
والمحبة بين المواطنين وتوجيهات دول��ة الرئيس
نبيه بري ال��ذي عمل للحوار والتالقي بين مختلف
الفئات واألطياف اللبنانية».

ت�شييع المطران الدويهي في زغرتا:
ربط االنت�شار بالكني�سة الأم

الصالة الجنائزية للمطران الدويهي
ترأس البطريرك الكاردينال بشارة الراعي الصالة الجنائزية للمطران
اسطفان هكتور الدويهي ،في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في زغرتا ،في
حضور حشد من المطارنة والكهنة.
كما حضر الجناز وزير الثقافة ريمون عريجي ممثالً الرئيس تمام سالم،
الوزيرة السابقة نايلة معوض ،الوزير السابق يوسف سعادة ،النائب
اميل رحمة ،وممثلون عن هيئات وفاعليات تربوية وثقافية واجتماعية
واقتصادية وحشد كبير من أبناء زغرتا الزاوية.
وبعد اإلنجيل ،ألقى الراعي عظة أش��اد فيها بمزايا الراحل .وقال:
«إنه إبن إهدن -زغرتا ،هذه المدينة المارونية الشمالية الغنية بتراثها
الكنسي والوطني والثقافي .مدينة البطاركة واألساقفة والكهنة والرهبان
والراهبات .أعطت رئيسي جمهورية ووزراء ونوابا ً ورجال دولة وسياسة
وفكر وثقافة وعلم .ينتمي المطران اسطفان -هيكتور إلى أسرة الدويهي
التي أعطت البطريرك الكبير المكرم اسطفان ،الذي نواكب دعوى تقديسه
بالصالة لكي يظهر الله قداسته ،وترفعه الكنيسة على مذابحها».
وأضاف« :كان شديد الحرص على ربط الكنيسة في االنتشار بالكنيسة
في لبنان ،فسمى هذه األخيرة الكنيسة األم ،واألولى الكنيسة االبنة التي
تغتذي من حليب الكنيسة األم ،وتنمو وتكبر في محيطها الحضاري الذي
تعيش فيه ،حسب معطياته الخاصة .فال تكون الكنيسة المارونية في
االنتشار صورة طبق األصل عن الكنيسة المارونية في لبنان .بل تكون
كنيسة مارونية بكل معنى الكلمة ،تحافظ على األصالة واألمانة ،وتبقى
مرتبطة بلبنان «الوطن ال��روح��ي» برباط ال��روح والطقس والالهوت
والروحانية والجذور ،تحت والية البطريرك الشاملة».
وبعد الجنازة نقل جثمان الراحل الى كنيسة مار بطرس وبولس في
اهدن حيث دفن في تربتها بناء على وصيته.
كما أقيم أمس قداس في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في زغرتا،
لراحة نفس المطران اسطفان هكتور الدويهي ،ترأسه النائب البطريركي
على رعية اهدن زغرتا المطران مارون العمار ،بمعاونة المطرانين بولس
اميل سعادة وغريغوار منصور يمين ،والكهنة اسطفان فرنجية ،يوحنا
مخلوف وبول مرقص الدويهي ،في حضور عائلة الراحل وحشد من ابناء
الرعية.
بعد اإلنجيل ،القى سعادة عظة تحدث فيها عن المراحل التي قضاها مع
المطران الدويهي عندما كانا كاهنين في رعية اهدن زغرتا،
وقال»لقد أراد الخوري هكتور ،المطران الحقاً ،أن يأتي الى إهدن
وزغرتا رغم العروض المغرية التي قدمت له في روم��ا .كما أنه عمل
على تعميم سياسة المحبة والفرح والتواصل ،وسياسة االنفتاح نحو
باقي اللبنانيين من مختلف المناطق واللقاء بين أبناء المنطقة الواحدة
والوطن الواحد ،هو المؤمن بزغرتا الواحدة الفتية المتجددة بإيمانها
وتراثها ومحبتها لبعضها بعضاً».
وأكد أن المطران الدويهي عمل «وفق شريعة زغرتا التي تقول إننا نؤمن
بزغرتا واحدة يإيمانها وتاريخها ومصيرها وبرسالتها االنفتاحية».
وقد وزعت رعية زغرتا -إهدن كتابا ًَ يحمل عنوان «المطران اسطفان
هكتور الدويهي :ثورة تحت سقف الطاعة».

