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�أكد الوقوف �إلى جانب الجي�ش في المعركة �ضد الإرهاب

جيرو يلتقي فرنجية قبيل مغادرته لبنان

لقاء الأحزاب :خطاب ن�صر اهلل عن وحدة
الجبهات عزز معادلة الردع

عريجي :مهمة الموفد الفرن�سي ت�سهيل الرئا�سة ال الو�ساطة

أحزاب البقاع في اجتماعها الدوري في مكتب المردة في زحلة

(أحمد موسى)

أكد لقاء األحزاب اللبنانية «الوقوف صفا ً واحدا ًإلى جانب
الجيش في معركته ضد اإلرهابيين والتكفيريين في الداخل
وعلى الحدود» ،داعيا ً الحكومة اللبنانية إلى «اإلس��راع
في تعزيز إمكاناته من سالح وعتاد لكي يتمكن من القيام
بواجبه في التصدي لهذه االعتداءات عن الوطن».
وأك��د إث��ر اجتماعه ال���دوري ف��ي مكتب األم��ي��ن العام
للتنظيم الشعبي الناصري أس��ام��ة سعد «أن تحرير
األراضي اللبنانية المحتلة ال يمكن أن يتحقق إال بالمقاومة
المسلحة» ،داعيا ً إلى «حفظ المقاومة وصيانتها ودعمها
إلى جانب الجيش اللبناني الوطني والشعب اللبناني».
كما أكد حرصه على «أمن مخيم عين الحلوة وسالمة
أهله» ،داعيا ً الجميع «للتعاون من أجل تفويت أي فرصة
يحاول أع��داء الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني
االستفادة منها خدمة للمشاريع المشبوهة».
ورح��ب «ب��ال��ح��وار ال��ذي يجري بين مختلف القوى
السياسية اللبنانية من أج��ل تخفيف أج��واء االحتقان
والتشنج في البلد» ،مستنكرا ً «الحمالت المشبوهة كافة
التي تعمل على إفشال الحوار تنفيذا ً ألجندات خارجية».
واعتبر اللقاء «أن ما يتعرض له الجيش المصري هو
حلقة متصلة بما يتعرض له الجيش العربي السوري
وما تعرض له سابقا ً الجيش العراقي عندما حل على يد
األميركيين ،وما يتعرض له الجيش اللبناني اليوم خدمة
للعدو الصهيوني».
إل��ى ذل���ك ،حيا ال��ل��ق��اء المشترك ل�لأح��زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية وت��ح��ال��ف القوى
الفلسطينية في بيان «المواقف الوطنية والقومية المقاومة
التي أطلقها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
في خطابه على أثر العملية النوعية والبطولية التي نفذتها
المقاومة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة».
ورأى «أن تأكيد السيد حسن نصر الله على وحدة
الجبهات اللبنانية السورية  -الفلسطينية في مواجهة
العدو الصهيوني عزز معادلة الردع وأكدت وحدة محور
المقاومة وأحبطت مخططات العدو للنيل منه ،وخلقت
معادلة جديدة في الصراع العربي الصهيوني أدخلت
كيان العدو في مأزق تكتيكي واستراتيجي».
ودان «بشدة االعتداءات االرهابية الوحشية التي نفذتها
قوى التكفير والحقد ضد المدنيين اآلمنين في دمشق

والالذقية وحلب ،وكذلك جريمة التفجير بحق ال��زوار
اللبنانيين وضد أهلنا اآلمنين في القاهرة واالسكندرية».
واستنكر بـ«أقسى العبارات الجريمة المشينة التي قام
بها تنظيم «داعش» االرهابي بحرق الطيار األردني معاذ
الكساسبة» ،مؤكدا ً «أن االره��اب كل ال يتجزأ ومحاربته
تتطلب توحيد الجهود العربية والشعبية ،وهذا يستدعي
من النظام األردني أخذ العبر والدروس مما حصل والعمل
على منع تسلل االرهابيين الى االراضي السورية والدولة
العربية السورية لمكافحة الجماعات االرهابية من داعش
والنصرة وغيرها».
كما دان «بشدة العدوان المجرم على الجيش المصري
في سيناء ضباطا ً وجنودا ً أيا ً كان المسؤول عنه» ،معتبرا ً
«أن ه��ذا ال��ع��دوان يصب ف��ي خانة إض��ع��اف الجيوش
العربية لمصلحة ال��ع��دو الصهيوني» ،راف��ض �ا ً «ق��رار
المحكمة المصرية بتصنيف كتائب عز الدين القسام
منظمة إرهابية».
من ناحية أخرى ،أكد اللقاء المشترك «أهمية الجهود
المبذولة لحماية أمن المخيمات والحيلولة دون تحويلها
إلى مأوى ومالذ للقوى اإلرهابية التكفيرية التي تعتدي
على أمن واستقرار لبنان وتعمل على حرف الصراع عن
مواجهة العدو الصهيوني».
وطالب الحكومة اللبنانية بـ«ضرورة إق��رار الحقوق
المدنية واالجتماعية واالنسانية للفلسطينيين في لبنان
بما يحقق لهم العيش بكرامة ويعزز نضالهم الوطني
لتحرير أرضهم والعودة إليها».
ون��اش��دت األح���زاب الوطنية والقومية في بيان اثر
اجتماعها الدوري في مكتب تيار المرده في زحلة «األجهزة
األمنية المولجة حماية الحدود اللبنانية السورية ضرورة
تسهيل مرور الشاحنات من وإلى سورية لتصريف اإلنتاج
الزراعي اللبناني الموجود في مستودعات المزارعين
من العام الماضي» ،داعية الى «تسهيل مرور المواطنين
السوريين الراغبين في زي��ارة لبنان والعمل فيه وعدم
إذاللهم على الحدود والعمل على تسهيل معامالت اإلقامة
وتأشيرات الدخول الى األراضي اللبنانية».
وطالب البلديات ووزارة األشغال بـ«التحرك سريعا ً
من أجل إعادة تأهيل الطرقات كافة المملوءة بالحفر جراء
العواصف الثلجية األخيرة».

الجم ّيل في �أول زيارة له الى طرابل�س:
الحواجز ال تك�سر �إال بالتوا�صل مع بع�ضنا
اعتبر النائب سامي الجميل «أن
كلمة العيش المشترك اصبحت كلمة
فضفاضة تخالف حقيقة المطلوب
ف���ي ل��ب��ن��ان» ،م���ش���ددا ً ع��ل��ى «أن
المطلوب اليوم كسر الحواجز على
المستويات كافة ،وه��ذه الحواجز
ال تكسر إال بالتواصل والتحاور مع
بعضنا وان نعرف كيفية التفكير».
ك�لام الجميل ج��اء أث��ن��اء لقائه
نقيب المحامين ف��ي الشمال فهد
المقدم في دارت��ه في طرابلس في
اول زي����ارة ل��ه ال���ى ال��م��دي��ن��ة ،في
حضور وزي��ر الشؤون االجتماعية
رشيد درباس والنواب :احمد فتفت،
سامر سعادة وسمير الجسر ،النائب

السابق مصطفى ع��ل��وش ،النائب
العام االستئنافي في الشمال وائل
الحسن ،نقيب محامي بيروت جورج
جريج ،منسق قطاع المحامين في
تيار المستقبل فادي سعد ورئيس
اقليم ح��زب الكتائب في طرابلس
مارك عاقوري.
وقال« :إذا اردنا فعالً بناء لبنان
على أس��س صحيحة يجب البدء
بفهم المعاناة التي يعيشها اآلخر،
مثالً أبناء المتن يجب أن يعرفوا ما
هي معاناة أهل طرابلس إن كان على
الصعيد اإلنمائي أو على الصعيد
االجتماعي الموجود في المدينة أو
على صعيد الصعوبات واإله��م��ال

ال��ت��ي يعاني منها الطرابلسيون
وم��ا تتعرض له المدينة منذ فترة
طويلة».
ولفت ال��ى اننا «ال نستطيع ان
نبني لبنان ال��وط��ن إال بعد بناء
اإلنسان اللبناني ،وال نستطيع ان
نط ّور اإلنسان اللبناني إال بتأمين أقل
حاجاته .والدولة اللبنانية يجب ان
تقف الى جانب كل إنسان ومواطن
لكي تكون مرجعية المواطنين»،
وشدد على ضرورة «أن تدخل الدولة
اللبنانية من الباب العريض وتهتم
بكل مواطن وتحاول مساعدة هذه
المنطقة ليشعر أهالي مدينة طرابلس
انهم يحصلون على حقوقهم».

حمدان :النتخاب رئي�س يمثل �سيادة لبنان

يزور مدير دائ��رة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية
الفرنسية جان فرنسوا جيرو االثنين
المقبل الفاتيكان للقاء البطريرك
الماروني بشارة الراعي ،وكان جيرو
غادر أمس بيروت عائدا ً الى بالده بعد
سلسلة لقاءات شملت رئيس مجلس
النواب نبيه ب��ري ،رئيس الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام ،رئ��ي��س تكتل التغيير
واالصالح النائب العماد ميشال عون،
رئيس حزب الكتائب أمين الجميل،
الرئيس فؤاد السنيورة ،رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط،
مسؤول العالقات الدولية في حزب
الله ع ّمار الموسوي ،وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل ،وعددا ً من
الشخصيات المسيحية.
والتقى الموفد الفرنسي قبيل
مغادرته رئيس تيار المرده النائب
سليمان ف��رن��ج��ي��ة ،ف��ي دارت����ه في
بنشعي ،يرافقه السفير الفرنسي
في لبنان باتريس باولي ووف��د من
السفارة ،حيث ت ّم عرض التطورات
الراهنة ف��ي ال��ب�لاد .وعقد اجتماع
ش����ارك ف��ي��ه وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة رون��ي
عريجي تخلّله بحث في المستجدات،
واستكمل الى طاولة العشاء.
وف��ي المواقف من زي��ارة جيرو،
أك��د وزي��ر الثقافة «ان زي���ارة مدير
دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في وزارة الخارجية الفرنسية لم
تكن استطالعية ،فمهمته تنحصر
بتسهيل إنجاز االستحقاق الرئاسي
ال أن يقوم بوساطة بين األف��رق��اء
اللبنانيين خصوصا ً المسيحيين.
لم يعرض الموفد الفرنسي أفكارا ً
جديدة بل نقل األفكار التي سمعها
من األفرقاء ك ّل على حدة» ،مشيرا ً إلى

جيرو وفرنجية خالل لقائهما في بنشعي
«ان الدولة الفرنسية تولي اهتماما ً
كبيرا ً النتخاب رئيس للجمهورية
وأخ��ذت ه��ذه المبادرة على عاتقها
وقامت بالتواصل مع الدول المعنية
بالملف اللبناني ال��ت��ي ت��ق��ول إن
المشكلة لبنانية ،ولكننا ال نعتقد انها
لبنانية».
وق��ال ف��ي ح��دي��ثٍ متلفز «فرنسا
ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ض����رورة ان��ت��خ��اب
الرئيس وجولة جيرو برهان على
ذلك ،وخالصة جولة الموفد الفرنسي
تقول ان على اللبنانيين ان يتفقوا
على رئيس» ،الفتا ً الى «ان جيرو لم
يدخل في لعبة االسماء والمعايير
خصوصا ً ان لبنان ليس في أولويات

كرامي تلقى برقية تعزية باك�ستانية

كجا ينقل برقية التعزية إلى كرامي
تسلم الوزير السابق فيصل كرامي برقية تعزية من رئيسة حزب الشعب
الباكستاني  -حركة الشهيد بوتو السيدة غنوة بوتو ،نقلها إليه أحد أقرباء
السيدة بوتو وهيب كجا .وجاء في البرقية «المدينة الشمالية تفتقد مقومات
العاصمة الثانية للبنان ،ولبنان المعذب بجيشه وشعبه يفتقد رئيسا ً
للجمهورية منتظرا ً الحلول تأتيه مع رياح عاصفة شرقنا».

قماطي يلتقي وفد ًا
من حملة �إطالق الأ�سير عبداهلل
استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي ،في حضور
الشيخ عطاالله حمود ،وفدا ً من الحملة العالمية إلطالق األسير جورج عبدالله،
ضم الناطق الرسمي باسم العائلة روبير عبدالله وأمين سر اللجنة بسام
القنطار ،وجرى البحث في جلسة االستئناف التي تمت بناء على طلب عبدالله،
والتي ستعقد في  26شباط الجاري للنظر في ملفه وإطالقه.
وأكد الوفد «أن هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة زيارات تقوم بها الحملة
للفاعليات» .وشددت عائلة األسير والحملة العالمية على «إيالء هذه القضية
اإلنسانية األهمية ،ووضعها في سلم األول��وي��ات ،للعمل مع كل الوطنيين
والشرفاء من أجل إطالق األسير عبدالله الذي أنهى محكوميته المقررة ،وهو
يدخل عقده الثالث في السجون الفرنسية».
وأكد قماطي من جهته «أحقية ما تقوم به العائلة والحملة حيال قضية األسير
عبدالله» ،معتبرا ً «أن هذا الحق أقرته الشرعة الدولية ومنظمة حقوق اإلنسان
ومقررات جنيف ،التي أقرتها األمم المتحدة في بنديها الرابع والخامس».

بونان ي�ستذكر �شهداء مجازرال�سريان
استذكر بطريرك السريان الكاثوليك اإلنطاكي مار اغناطيوس يوسف
الثالث يونان شهداء مجازر السريان لمناسبة الذكرى المئوية للمجازر
التي ارتكبت بحق السريان (سيفو) سنة  ،1915في مؤتمر صحافي
عقده في مقر البطريركية ،أطلق خالله سلسلة مواقف ،وأعلن عن برنامج
النشاطات التي ستقام إحيا ًء لهذه الذكرى .وقال البطريرك يونان «نعيش
مجددا ً في زمن المحن والنكبات ،في العراق منذ أكثر من عشرين سنة،
وفي سورية منذ أربعة أعوام ،لكن رغم اآلالم التي تحل بنا نبقى على ثقة
بأن الله يوجد من المحنة خالصاً ،فهو الراعي الصالح الذي يسهر على
القطيع ويشجعه لالنطالق في الحياة في ايمان ثابت ال يتزعزع على رغم
الشدائد ،فأكثر من ثلث طائفتنا الموجودة في الشرق قد تشرد ،وال احد
يعلم سوى الله متى يعود هؤالء المهجرون قسراً ،أليست هذه جرائم
مشروع إبادة لشعب بريء ومسالم»؟

قبالن مستقبالً حمدان
شددأمينالهيئةالقياديةفيحركةالناصريينالمستقلين
المرابطون العميد مصطفى حمدان على ضرورة أن يكون
هناك انتخاب لرئيس الجمهورية الذي يمثل سيادة لبنان
وكرامة لبنان ويمثل الصيغة االستقاللية في لبنان ،ومن
المؤسف أن نجد بين فترة وأخرى أن يأتي بعض الموفدين
األجانب ليقولوا إنهم يسعون مع اللبنانيين النتخاب رئيس
للجمهورية ،فلو كان هناك فعالً قوى سياسية تحترم نفسها
أن ترفض مثل هذه الزيارات من قبل الموفدين األجانب ،أو
على األقل أن ال تقول هذه القوى بأن هذا الموفد األجنبي
يأتي كي يطلعنا على كيفية انتخاب الرئيس ،ألن هذا األمر
برأينا هو أمر معيب بحق اللبنانيين ومعيب بحق من يدعي
سيادة واستقالل في الساحة اللبنانية».
ودعا بعد زيارته المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد
قبالن في مكتبه في دار اإلفتاء الجعفري« ،من يدير الحوار

في تيار المستقبل مع حزب الله إلى االيعاز لممثليه في قلب
الحوار وفي خارجه لنزع العبارات التحريضية والمثيرة
والديماغوجية استكماال ً لنزع األعالم والشعارات ،ألن مثل
هذا الخطاب السياسي يجب أن يتالءم مع ما يجري في
الحوار من محاوالت لتخفيف اإلثارة في الساحة اللبنانية
والتي ال تخدم اال العدو الذي يتربص بنا شراً».
وأكد حمدان« :أن ما تم من اغتيال في القنيطرة وما جرى
في عملية الرد من قبل المقاومة في مزارع شبعا وكفرشوبا
وما جرى على أرض دمشق ،يأتي دائما ً في سياق واحد وهو
سياق الصراع العربي «اإلسرائيلي» ،تختلف األدوات ولكن
المدير واحد».
وأضاف« :سنكون دائما ً موحدين ولن يستطيع أحد أن
يستخدم الفتنة السنية  -الشيعية كي يبعدنا عن هدفنا
األساسي في تحرير فلسطين وكل فلسطين والقدس».

زغرتا تحيي ذكرى
المطران الدويهي
رأس المطران مارون العمار قداسا ً في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان
 زغرتا ،في ذكرى أربعين المطران إسطفان هكتور الدويهي ،بمشاركةالنائب إسطفان الدويهي ،أهل الراحل وممثلي هيئات اجتماعية وأبناء
زغرتا  -الزاوية .وقال« :نحن الموارنة في العالم ليس لنا حياة إال إذا
كان عندنا ارتباط وثيق أوال ً بلبنان بما يمثل من قيم وعلى رأسهم الحرية
ومن إرث روحي ألنه مهد إيماننا وأرض مقدساتنا ومرقد قديسينا ،وثانيا ً
بشخص البطريرك وبالمؤسسة البطريركية .وهناك تعرفت إليه عن قرب
عندما أطلقت كنيستنا األعمال التحضيرية للمجمع اللبناني الثاني ،الذي
سمي في ما بعد المجمع البطريركي الماروني ،بسعي من األب يواكيم
مبارك ،في سبيل القيام باإلصالح والتجديد اللذين كانا أصبحا ضرورة
ملحة للوقوف بثبات وبعد نظر في وجه التحديات اآلتية في القرن
الحادي والعشرين.

الدول االقليمية حالياً».
واع��ت��ب��ر ع��ري��ج��ي «ان ال��ت��واف��ق
المسيحي ع��ل��ى رئ��ي��س ق��د يقطع
أشواطا ً كبيرة في إنجاز انتخابات
رئ��اس��ة الجمهورية ،لكن م��ن غير
المؤكد ان االفرقاء اآلخرين في البلد
سيوافقون على الخيار المسيحي
ألن هناك حسابات تتخطى الحدود
اللبنانية ل��ذل��ك ال ي��ج��ب تحميل
المسيحيين عبء إنجاز االستحقاق
الرئاسي بمفردهم» .ولفت الى «ان ال
شيء ملموسا ً في مسألة االستحقاق
الرئاسي ،وال ن��رى حاليا ً إمكانية
انتخاب رئيس للجمهورية في المدى
القريب .ومن الممكن ان يعود جيرو

ثانية الى لبنان حامالً معه مبادرة
جديدة».
وأوض���ح عضو كتلة المستقبل
النائب عاطف مجدالني الذي شارك
في لقاء عقد بين جيرو والسنيورة،
«أن فرنسا تريد االستقرار في لبنان،
وهي تعلم أن طريق هذا االستقرار
تم ّر حكما ً برئاسة الجمهورية».
وأشار إلى «أن الرئيس السنيورة
وج��ي��رو ع��رض��ا لمجمل االوض���اع
ّ
المرشحين لرئاسة
العامة ،ولوضع
الجمهورية» ،وأشار الى ان «الرجلين
ع��ق��دا خ��ل��وة خ��اص��ة ع��ل��ى هامش
لقائهما».
م��ن جهة أخ���رى ،علّق مجدالني
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على ب��دء حملة ازال���ة ال��ش��ع��ارات
وال��ص��ور في مناطق ب��ي��روت ،فلفت
الى ان «الخطوة كان يجب حصولها
من دون ح��وار او لقاء بين االح��زاب
السياسية» ،وسأل «ما هذا االنجاز
الكبير بإزالة شعارات وصور تش ّوه
«يتوصل الحوار
الجدران؟ متمنيا ً ان
ّ
القائم بين تيار المستقبل وحزب
الله الى تنفيذ الخطة االمنية على
االراضي اللبنانية كافة».
وأكد عضو تكتل التغيير واالصالح
النائب فريد الخازن «ان زيارة الموفد
الفرنسي هذه المرة استطالعية وال
ش��يء استجد بين ال��زي��ارة االول��ى
والثانية .وقال« :جيرو مكلّف متابعة
الملف اللبناني ول��ي��س ه��ن��اك من
مكلّف رسمي آخر ألي دول��ة معنية
في الوضع اللبناني ألنها منشغلة
باهتمامات أخ��رى» ،مشيرا ً الى «ان
حصة القرار الداخلي في شأن ملف
رئ��اس��ة الجمهورية ت���وازي حصة
ال��ق��رار ال��خ��ارج��ي خ�لاف �ا ً للوضع
الذي كان سائدا ً في مراحل سابقة.
ف��ال��ح��رك��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة
والحوارات القائمة لها مضامين أهم
بكثير من زيارة جيرو أو غيره».
وع���ن م��وق��ف «ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي
ال��ح � ّر» م��ن تعديل آلية التصويت
داخ��ل الحكومة ،لفت ال��خ��ازن الى
«ان المواضيع الميثاقية الكبيرة
ه��ي التي تحتاج ال��ى إج��م��اع ،لكن
الملفات االخرى التي تتعلق بالجانب
الحياتي واالجتماعي للمواطنين
ليست في حاجة الى توافق كامل،
والرئيس تمام س�لام لم يطرح هذا
الموضوع في جلسة مجلس الوزراء
أمس وسننتظر إذا كان سيطرحه في
الجلسة المقبلة».

بدرو�س يعود من طهران ويتمنى �أن يكون
لدى اللبنانيين المواطنة الحقة النقاذ لبنان
تمنى بطريرك كيليكيا لألرمن الكاثوليك نرسيس
بدروس التاسع عشر «ان يكون لدى اللبنانيين المواطنة
الحقة كي ننقذ لبنان من محنته ويتعافى ويصبح لديه
رئيس للجمهورية وان يتم متابعة موضوع المواطنة
في المدارس ووسائل االعالم من أجل خلق جيل واعد
بمستقبل زاهر».
وعن الخوف على الوجود المسيحي في المنطقة ،قال
بدروس في تصريح بعد زيارته اليران« :لهذا الموضوع
شقان ،االول يتعلق باالضطهاد ،في حين يكمن الشق
الثاني بالخوف من فقدان االيمان .وما بين المقلبين،
يجدر بنا التمسك بصليبنا لنظهر قوة ايماننا ،ونحن
دعاة سالم ونلجأ دائما ً الى اعتماد الحوار كحل سلمي،
فالقتل غير مقبول في الديانة المسيحية ،وعلى المجتمع
الدولي والعالمي أن يدافع عن حق الحياة وااليمان.
نحن نرفض حمل السالح والهروب أفضل من حمله .وكل
شخص لديه قدرة على ايقاف ما يقوم به االرهابيون في
المنطقة وال يحرك ساكنا ً يعتبر مشاركا ً في ارتكاب تلك
االعمال االرهابية».
وعن قضية المخطوفين ومن بينهم المطرانان بولس
يازجي ويوحنا ابراهيم واآلباء الكهنة ،أكد بدروس ان ال
معلومات عن القضية ،ليس هناك من جديد في قضيتهم
رغم كل المحاوالت والجهود التي بذلت».
أوضح «أنه قام بهذه الزيارة لمناسبة مرور  60عاما ً
على إنشاء الكنيسة التي بناها وافتتحها البطريرك
كريكور بدروس والذي أضحى في ما بعد كارديناال في
الكنيسة الجامعة».
وقال« :تحمل الكنيسة اسم مار غريغوريوس المنور
الذي نعتبره الرسول االول واالكبر بتبشير المسيحية

ف��ي أرمينيا وال��ت��ي تعد أول دول��ة أخ��ذت م��ن الدين
المسيحي دينا ً للدولة وتلتها دولة اثيوبيا ،كما أن لدينا
في إيران دارا ً للعجزة قمنا بجولة تفقدية فيها».
وأعلن أن هذه الزيارة هي الثالثة له الى إيران ،وقال:
«لدينا أبرشية قديمة رغم أن عدد ابناء كنيستنا اضمحل
بسبب دواعي الهجرة ،فاألرمن كان عددهم آنذاك ال يقل
عن  200الف شخص».
وق���ال« :تخللت ال��زي��ارة ل��ق��اءات م��ع المسؤولين
ال��رس��م��ي��ي��ن ت��م��ح��ورت ح���ول م��وض��وع ال��رس��وم��ات
الكاريكاتورية التي ولدت حالة من البلبلة في الشعوب
االسالمية ،وأكدنا في كل هذه اللقاءات أن البابا فرنسيس
هو أول من دافع عن االسالم وندد بالصور التي تسيء
الى المسلمين».
وكشف بدروس «أن زيارته األخيرة إلى أرمينيا ،التي
كانت ،بالتزامن مع الذكرى المئوية لالبادة األرمنية،
توجت بالتوقيع على بيان يشبه الى حد ما الوثيقة
التي وضعت على المستوى الحكومي والدولي بهدف
دعوة الشعوب لالعتراف باإلبادة األرمنية وذلك بناء
على نصوص ودراسات ووثائق قانونية مثبتة باعتبار
ان التركي يرفض اليوم االعتراف باإلبادة ويعتبر ان ما
حصل هو بسبب تداعيات الحرب آنذاك».
وقال« :نحن كأرمن نعتبر أن الحكومة التركية الحالية
هي وريثة االمبراطورية العثمانية في ما يخص نطاق
االعتراف بالتاريخ المؤلم ،وعلى رغم اننا لم نجد حتى
اآلن أي تقدم من قبل تركيا في شأن االعتراف بموضوع
اإلبادة ،إال أن هناك العديد من المفكرين االتراك هم في
موقع الدفاع عن اإلبادة ،لدرجة بات االحتفال باالبادة
سنويا ً في إسطنبول».

دريان ينهي زيارته لم�صر� :أو�ضاع لبنان
لن ت�ستقيم اال بحوارات �صادقة تنتج رئي�س ًا
أك���د مفتي ال��ج��م��ه��وري��ة الشيخ
عبداللطيف دري���ان «أن األوض���اع
في لبنان لن تستقيم إال بالحوارات
الصادقة الشفافة والتي ندعمها،
ونأمل من خاللها بإنجاز االستحقاق
ال��رئ��اس��ي ب��ان��ت��خ��اب رئ��ي��س عتيد
للجمهورية يعمل على حفظ كيان
الوطن ودس��ت��وره وسيادته وأمنه
واس��ت��ق��راره ويعيد العمل الفعال
لجميع مؤسسات الدولة».
وشدد مفتي الجمهورية في كلمة
أل��ق��اه��ا خ�لال تلبيته ال��دع��وة إلى
مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه
سفير لبنان في مصر خالد زي��ادة
بحضور عدد من الجالية اللبنانية
في مصر« ،ث��واب��ت دار الفتوى في
الوحدة الوطنية اللبنانية والعيش
المشترك» ،مؤكدا ً «التعاون الوثيق
بين البلدين الشقيقين مصر ولبنان
ف��ي شتى ال��م��ج��االت لحماية األم��ة
العربية واإلسالمية من األخطار في
ظ��ل ال��ظ��روف المصيرية التي تمر
بها».
وحذر من «اإلره��اب الذي يتوغل
في العالم باسم الدين» ،الفتا ً إلى
«أن االسالم براء من أي عمل اجرامي
ضد أي انسان وم��ا تقوم به بعض
الجماعات من التعرض للكرامات
والحقوق والحريات ال يمت الى الدين
بأي صلة فهو تطرف وغلو وتضليل
وإرهاب ويتنافى مع الدين االسالمي
ال��داع��ي ال��ى حفظ ك��رام��ة االن��س��ان
وحرياته وحقوقه».
وكان دريان التقى في القاهرة مفتي
جمهورية مصر العربية الشيخ شوقي
عالم ،وبحث معه في تطوير التعاون
بين دار الفتوى في لبنان ودار االفتاء
في مصر لمواجهة القضايا المعاصرة
وال��ت��ع��ري��ف ب���اإلس�ل�ام م���ن خ�لال
الوسطية واالع��ت��دال وال��دع��وة إليه

دريان مصافحا ً عالم
ونشره بالحكمة والموعظة الحسنة
بالوسائل المطبوعة واإللكترونية
والسمعية والبصرية وغيرها وتبادل
البرامج واألسس الفكرية الصحيحة
ِّ
توضح مفاهيم اإلسالم وتساعد
التي
على التقدم والرقي باألمة في مختلف
المجاالت.
وج����ال دري�����ان ب��رف��ق��ة المفتي
ع�لام ف��ي مبنى دار االف��ت��اء بمصر
واالقسام التابعة لها وأطلعه على
كيفية االج�����راءات ال��ت��ي ت��ق��وم بها
هذه االقسام لجهة إعطاء الفتاوى
الدينية بالوسائل الحديثة المتطورة
من طريق اعطاء الفتوى مباشرة أو
بواسطة الهاتف ووسائل االتصال
المتنوعة ،وذل���ك ب��إش��راف أمناء
للفتوى على مستوى عا ٍل من االطالع
والثقافة بالقضايا الفقهية ،مما يتيح
المجال أمام سرعة التوجيه لطالبي
الفتاوى في الشؤون الدينية العامة
ومختلف القضايا التي تهم األسرة.
ثم أولم له وللوفد المرافق ظهراً.
والتقى المفتي دريان وزير األوقاف

المصري محمد مختار جمعة الذي
وجه له دع��وة للمشاركة في أعمال
المؤتمر ال��ع��ام ال��راب��ع والعشرين
للمجلس األعلى للشؤون االسالمية
الذي سيعقد في القاهرة أواخر الشهر
الجاري.
وال��ت��ق��ى األم��ي��ن ال��ع��ام لمجمع
البحوث اإلسالمية الدكتور محيي
الدين عفيفي وتم التداول في القضايا
العلمية واإلسالمية وجهود المجمع
ف��ي نشر ثقافة االس�ل�ام الوسطية
م��ن خ�لال المؤتمرات التي يقيمها
وال��م��ط��ب��وع��ات المتخصصة التي
يؤمنها هذا المجمع.
وف��ي ختام زي��ارت��ه ،عقد المفتي
دري��ان مؤتمرا ً صحافيا ً في حضور
مفتي م��ص��ر ال��ش��ي��خ ش��وق��ي ع�لام
ف��ي دار اإلف��ت��اء المصرية ،واطلع
رؤس��اء تحرير الصحف واإلذاع��ات
والتلفزيونات على ال���دور الديني
والوطني والعربي الذي تقوم به دار
الفتوى والنتائج االيجابية لزيارته
الى جمهورية مصر العربية.

