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� 450شخ�صية في منتدى العدالة لفل�سطين الدولي:
متابعة المالحقة القانونية لمرتكبي الجرائم من ال�صهاينة

�شارك في الم�ؤتمر البيئي بطهران

الم�شنوق :ت�صورنا بيئة مقاومة
وتطهير مجتمعاتنا من الحمالت التكفيرية
ش�����ارك وزي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة محمد
ال��م��ش��ن��وق ،ف��ي ال��م��ع��رض ال���ـ 14
للبيئة في طهران ،بدعوة رسمية من
نائبة رئيس الجمهورية االسالمية
االيرانية ورئيسة منظمة الحفاظ
على البيئة ال��دك��ت��ورة معصومة
إب��ت��ك��ار ،وح��ض��ر االف��ت��ت��اح النائب
األول لرئيس الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية الدكتور إسحاق جهانغيري
والدكتورة ابتكار وع��دد من وزراء
البيئة والسفراء.
ونقل المشنوق في كلمته تحية
رئيس الحكومة تمام س�لام «وهي
تحية من القلب ،ألننا جميعا ً نتشارك
الهموم البيئية ونحاول دائما ً اإلفادة
من الخبرات لنطور مواجهتنا لهذه
المواضيع الحيوية في دولنا».
وق���ال« :ل��ق��د ك��ان ل��ي أن أتعرف
أك��ث��ر ع��ل��ى م��ا ت��ق��وم ب��ه إي����ران في
مجال البيئة ،ونفتخر بهذا التطور
الكبير ال���ذي شهدته إي���ران ليس
والتصحر
فقط في مكافحة التلوث
ّ
وك��ل أن���واع التلوث البيئي ،ولكن
أيضا ً من خالل االبتكارات في هذه
ال��م��ع��ال��ج��ة وال��م��ح��اوالت لتأمين
التنمية المستدامة من خالل االقتصاد
األخ��ض��ر ،ولذلك تحية لك دكتورة
ابتكار على هذا الجهد مع مجموعة
معاونين يقومون فعالً بعمل جبار،
ال سيما أن الظروف المناخية التي
تشهدها منطقة ال��ش��رق األوس���ط
ودولنا خصوصاً ،تدفعنا الى اتخاذ
إج���راءات تكون أحيانا ً من أصعب
اإلج��راءات في تطبيقها على األرض،
نسعى لذلك دائما ً ونحن نتطلع الى
جهود المجتمع المدني في التجاوب
معنا».
وأض��اف« :لدينا معاهدة تعاون
في اإلط��ار البيئي ونحن نعمل كما
يعمل اإلخوة في إيران على تطوير هذا
التعاون من خالل إجراءات تفصيلية
وسنشهد في القريب العاجل مجموعة

بدعوة من المركز العربي ال��دول��ي للتواصل
والتضامن وبالتعاون مع المؤتمرات العربية
الثالثة وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين وهيئات
المجتمع المدني العربية والدولية افتتح «منتدى
العدالة لفلسطين الدولي» ،أعماله في فندق «رامادا
ب�لازا» في بيروت بحضور  450شخصية عربية
ودولية من  40دول��ة من القارات الخمس بينهم
العشرات من فلسطين الداخل المحتل وعدد كبير
من الشباب المشاركين في ندوة التواصل الفكري
الشبابي العربي الخامسة.
وحضر رئيس المركز العربي الدولي للتواصل
والتضامن معن بشور ،الوزيران السابقان بشارة
مرهج ود .عصام نعمان ،رئيس المؤتمر الشعبي
اللبناني كمال شاتيال ،أمين الهيئة القيادية في
حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» العميد
مصطفى حمدان ،األمين العام لحركة األمة الشيخ
عبد الناصر جبري وممثلون وس��ف��راء روسيا،
فنزويال ،الجزائر ،السودان وكوبا .وممثلون عن
سفارتي سورية وايران.
كما حضر ممثلو االحزاب والفصائل والجمعيات
والمؤسسات اللبنانية والفلسطينية والعربية
والدولية.

الجلسة االفتتاحية

المشنوق في المؤتمر البيئي في طهران
من إطارات التعاون المطلوبة .نحن
ال نختلف بيئيا ً على أي موضوع،
هناك تكنولوجيات متنوعة ننفذها
ونجربها ،ننجح بها أو نفشل ،نتعلم
كثيراً ،وأنا هنا كي أطلع على بعض
الخبرات أكانت من إيران أم من الدول
والشركات المشاركة».
وش��ك��ر إي���ران «ع��ل��ى وقوفها إلى
جانب لبنان ف��ي ع��ام  2006خالل
ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» الكبير على
لبنان ،ونشكرها ايضا ً على ما قامت
به في العام الماضي عندما تمكنا في
األمم المتحدة من انتزاع حق للبنان
هو التعويض من «إس��رائ��ي��ل» على
البقعة النفطية التي تسببت بها بعد
قصفها المحوالت النفطية في الجية».
وأك���د «أن��ن��ا ف��ي اإلط����ار القومي
واإلط��ار الدولي نحرص دائما ً على

تطهير مجتمعاتنا م��ن أي حمالت
تكفيرية .وما نراه اليوم يتنقل بين
دول المنطقة وم��ا ن���راه ال��ي��وم من
م��ح��اوالت ج���ادة ت��ق��وم بها ال��دول
الستئصال هذا التطرف ،هذا ما نراه
في المستقبل ينتهي بصورة نهائية
متى توحدت األيدي في مواجهة هذا
التكفير ال��ذي يحاول أن ينتزع منا
هويتنا وديننا .هي البيئة الخضراء
وهو االقتصاد األخضر على االرض،
وهي البيئة السياسية في مقاومة كل
أنواع التطرف .من هنا يأتي تصورنا
لبيئة خضراء مقاومة ،ومن هنا يأتي
ت��ص��ورن��ا لبيئة سياسية مقاومة
ايضاً ،وسننجح بإذن الله».
ث��م ج��ال المشنوق برفقة نائبة
ال��رئ��ي��س االي��ران��ي على المعرض
واطلع على محتوياته ،كما عقد لقاء

م��ع وزي��ر الطاقة والمياه االي��ران��ي
المهندس تشيت ج��ي��ان ،وت���داول
معه في قضايا بيئية وتنموية ،وزار
المتحف التاريخي الطبيعي التابع
لمنظمة الحفاظ على البيئة.
كما التقى المشنوق الدكتورة
ابتكار وع��رض معها لقضايا بيئية
وسبل التعاون بين لبنان وإيران في
مجال تبادل الخبرات وسبل تطوير
التعاون في المجال البيئي والوصول
الى اقتصاد أخضر وبيئة خضراء.
وعقد لقاء مع وزير الطرقات وبناء
المدن الدكتور أخوندي ،وتفقد مركز
إع���داد وف��رز النفايات واط��ل��ع على
سبل معالجة النفايات ف��ي إي��ران
وخصوصا ً بعدما أقر مجلس الوزراء
اللبناني الخطة الوطنية للنفايات
الصلبة وبدأت المناقصات للتلزيم.

غادر �إلى �إيران للم�شاركة في م�ؤتمر عن التكنولوجيا

بو�صعب :الحوار جدي لإنقاذ لبنان من الخطر الإرهابي
افتتحت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية
المستدامة والشبكة المدرسية لصيدا والجوار،
أول من أمس ،فعاليات «الملتقى السابع للقيادة
التربوية  -رفيق الحريري في حضرة التربية
والتعليم» تحت عنوان «التحفيز من خالل التجديد
والتطوير ال��ت��رب��وي المستمر» ،وال���ذي تنظمه
المؤسسة والشبكة لمناسبة الذكرى السنوية
العاشرة الغتيال الرئيس رفيق الحريري ،برعاية
رئيسة لجنة التربية والثقافة والتعليم العالي
النيابية النائب بهية الحريري ،ومشاركة وزير
التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ،في
«مركز أكاديمية القيادة والتواصل ( »)OLAفي
دار حمود األثري  -المبنى القديم لمدرسة عائشة
أم المؤمنين في صيدا القديمة.

م�سيرة في الر�شيدية
بذكرى مجزرة
«الإبراهيمي»
أق��ام��ت ك��ش��اف��ة «أن��ص��ار ال��ل��ه»
اإلس�ل�ام���ي���ة ،م��س��ي��رة ف���ي مخيم
الرشيدية في ذكرى مجزرة الحرم
االبراهيمي وإطالق مشروع البرامج
الرياضية في العمل الكشفي والفنون
القتالية والدفاع عن النفس .انطلقت
المسيرة من مدخل مخيم الرشيدية
الى مركز حركة «انصار الله» ورفعت
رايات الحركة واالعالم الفلسطينية،
بمشاركة أعضاء ومسؤولي الشعبة
التنظيمية للحركة في منطقة صور.

وفد مقد�سي يجول
في عين الحلوة
استقبل ق��ائ��د «األم����ن الوطني
الفلسطيني» ف��ي ل��ب��ن��ان ال��ل��واء
صبحي أبو عرب ،وف��دا ً من أعضاء
ق��ي��ادة إق��ل��ي��م ح��رك��ة «ف��ت��ح» في
مدينة ال��ق��دس ،ف��ي حضور نائبه
اللواء منير المقدح ،أمين سر حركة
«ف��ت��ح» وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية ف��ي م��ن��ط��ق��ة ص��ي��دا
العميد ماهر شبايطة ،قائد القوة
األمنية الفلسطينية المشتركة في
عين الحلوة العميد خالد الشايب،
وض��ب��اط وك����وادر ح��رك��ة «ف��ت��ح»
واألم���ن ال��وط��ن��ي الفلسطيني في
مخيمات صيدا.
وج���ال ال��وف��د ب��رف��ق��ة أب���و ع��رب
وال���ق���ي���ادات المستقبلة ل���ه ،في
المخيم ،حيث زار شعبة عين الحلوة
لحركة «فتح» ،ومقر إتحاد المرأة
الفلسطينية ،ومركز األمل للمسنين
ومقر القوة األمنية الفلسطينية وأحد
المقار العسكرية لألمن الوطني
الفلسطيني في المخيم.
ووضع أبو عرب الوفد المقدسي
ب��ص��ورة األوض���اع ف��ي المخيم من
ال��ن��واح��ي ك��اف��ة ،م��ؤك��دا ً «التمسك
بالثوابت الوطنية الفلسطينية
التي استشهد من أجلها الشهداء
وعلى رأسهم الرئيس الرمز ياسر
عرفات».

وقال« :ال أخفيكم إذا شاركتكم جدية هذا الحوار
القائم بين كل االفرقاء حاليا ً في لبنان ،هو ليس
مجرد حوار كما يعتقد البعض .كلنا نريد أن نعيش
مع بعضنا بعضا ً لنستطيع أن نحافظ على لبنان
ولنستطيع أن نبني أجياال ً من خالل التربية وغير
التربية .والدليل على ذلك اللقاء الذي جرى مؤخرا ً
بين الرئيس سعد الحريري والجنرال ميشال عون
من جهة ،والبارحة بين الرئيس سعد الحريري
والرئيس نبيه بري ،يؤكد ان هناك جدية كبيرة
في الحوار إلنقاذ لبنان من الوضع الذي نحن فيه
وبخاصة من الخطر االرهابي والتكفيري الموجود
حولنا».
وغادر بو صعب أمس الى طهران للمشاركة في
مؤتمر حول التكنولوجيا.

وشكرت الحريري بو صعب «إلص���راره على
المشاركة معنا في هذا اليوم الشديد البرودة الذي
كان قد أعلنه يوم عطلة مدرسية حرصا ً منه على
سالمة بناتنا وأبنائنا».
وألقت كلمة الشبكة المدرسية مديرة ثانوية
حكمت الصباغ الرسمية للبنات فاديا الجبيلي ،ثم
تحدث بو صعب ،فقال« :عشر سنوات مرت على
استشهاد دولة الرئيس الصديق رفيق الحريري،
وال��زل��زال يشتد ض���راوة ف��ي المنطقة العربية
الحزينة الغارقة بالدماء والدمار .عشر سنوات
واأللم يتضاعف عشرات المرات ،لكن األهم من كل
ذلك هو الحاجة الملحة في هذه األيام الى رفيق
الحريري ،سيد االع��ت��دال والمدافع الشرس عن
المعتدلين».

اف��ت��ت��ح الجلسة وت��رأس��ه��ا خ��ال��د السفياني
(المغرب) فقال :العدالة لفلسطين تعني تحرير
فلسطين ،كل فلسطين ،وع��ودة كل الفلسطينيين
إلى ارضهم إلى بلداتهم وقراهم ومنازلهم .العدالة
لفلسطين تعني كسر القيود والحواجز وهدم الجدار
العنصري وتحرير المساجد والكنائس ،ونشر
الحب والوفاء بعد طرد االحتالل والمحتل .العدالة
لفلسطين تعني هدم السجون والمعتقالت ،تعني
أن كل أبناء فلسطين أحرار .العدالة لفلسطين تعني
أن يالحق ويحاكم ويعتقل كل المجرمين الصهاينة
ف��ي محكمة الجنايات ال��دول��ي��ة والمحاكم ذات
االختصاص العالمي والمحاكم الوطنية .العدالة
لفلسطين تقتضي مواجهة المشروع الصهيوني
العنصري السرطاني ،العدالة لفلسطين تقتضي
دعم الشعب الفلسطيني بمختلف اشكال الدعم،
بما فيها إمداد المقاومة الفلسطينية بكل ما تحتاجه
من عتاد وسالح ودعم سياسي ومعنوي .العدالة
لفلسطين تعني ان تتوسع دائرة المقاطعة للكيان
الصهيوني على كافة المستويات وان تتوقف .بل
وان يتم التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان
الصهيوني ومع الصهاينة.
وتال عضو المكتب السياسي لحركة أمل الدكتور
محمد خ��واج��ه ال��ورق��ة السياسية التي أعدتها
للجنة التحضيرية للمنتدى .وتضمنت التوصيات
التالية:
اعتبار هذا المنتدى هيئة دائمة ،تنعقد مرة كل
عام في بيروت أو غيرها من العواصم.
تنبثق عن المنتدى لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ
التوصيات والمقررات ،ويكون من مهماتها إعداد لوائح

داخلية لتنظيم عمله ،والتحضير للمنتدى القادم.
ال��ت��واص��ل م��ع المنظمات ال��دول��ي��ة والعربية
الحقوقية من أج��ل متابعة المالحقة القانونية
لمرتكبي الجرائم من الصهاينة ،حيث أمكن ذلك.
وت�لا مقرر اللجنة القانونية للمنتدى ،عضو
الهيئة التأسيسية للمركز العربي الدولي للتواصل
والتضامن د .هاني سليمان الورقة القانونية التي
أع��ده��ا ع��دد م��ن المحامين واإلختصاصيين في
المجال القانوني.
ث��م ت��وال��ى على ال��ك�لام ك��ل م��ن رام���زي ك�لارك
(وزير العدل األميركي السابق) ،مباركة عواينية
البراهمي (التيار الشعبي والجبهة الشعبية
تونس) ،قاسم صالح (القى كلمة المؤتمرات الثالث
القومي العربي ،والقومي/االسالمي ،والمؤتمر
العام لألحزاب العربية) ،فتحي أبو العردات (أمين
سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة
فتح) ،حسن حب الله ( حزب الله) ،أسامة حمدان
(مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس)،
الحاج ابو عماد الرفاعي (مسؤول حركة الجهاد
في لبنان) ،سانتيا ماكيني (عضو الكونغرس
األميركي سابقاً) ،وسارة سلندر (الواليات المتحدة
األميركية) ،م��روان عبد العال (الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين) .بانكوتا ستريكو من حزب
سيريزا (اليونان) ،غريتا دينسبورغ (هولندا)،
بادرو رغو (اسبانيا) غاري داني (أيرلندا) ،النائب
االردني طارق خوري.

الجلسة الثانية

ثم انعقدت الجلسة الثانية برئاسة عبدالعظيم
المغربي (مصر) وتحدث فيها رزق عروق (حركة
المقاومة الشعبية في فلسطين) من غزة ،المهندس
ليث شبيالت (االردن) ،الناشطة االميركية سارا
بالندرز ،احمد المشرقي (حركة النهضة التونسية)،
موفق ليالي (ناشط اميركي) ،عبدالغني هللو
(عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية) ،ابو
ناصر (حركة فتح – االنتفاضة) ،عبدالله السناوي
(مصر) فيروز متروبواال (ناشط هندي) ،باسياس
بانكاليس (ناشط يوناني) ،د .عبدالله عبدالله
(رئيس لجنة العالقات الخارجية في المجلس
التشريعي الفلسطيني).
وتوزع المشاركون في جلسات بعد الظهر على
ثالث ورش عمل:
 – 1عنصرية الكيان الصهيوني وسبل مناهضة
التمييز العنصري (األبارتايد) الصهيوني .قدم
ورقتها د .جورج جبور.
 – 2جرائم الحرب الصهيونية والجرائم ضد
اإلنسانية وس��ب��ل مالحقة مرتكبيها قضائياً.
ق��دم ورقتها نقيب المحامين المغربي السابق
عبدالرحمن بنعمر.
 - 3جرائم االغتيال الصهيوني الممتدّة منذ قيام
الكيان العنصري والتي أقر مسؤولون صهاينة
كبار ارتكابها .قدم الورقة د .محمد طي.
فيما ستكون الجلسة الختامية صباح اليوم

لحام دعا الم�سيحيين
�إلى التم�سك بالأر�ض

تكريم �أ�سرى قدامى في �صيدا

م�سلماني :مدينتنا مذعورة
من العبث بعين الحلوة
ك ّرم «بيت األسرى أحرار أنصار عتليت» ،لمناسبة
ذكرى تحرير صيدا ،مجموعة من األس��رى القدامى
المحررين ،الذين اعتقلهم العدو «اإلسرائيلي» إبّان
اجتياحه لبنان عام  ،82حيث أقيم بالمناسبة احتفال
حاشد في قاعة بلدية صيدا ،حضره رئيس البلدية
المهندس محمد السعودي ،مفتي صيدا الزهراني
الشيخ محمد عسيران ،األمين العام للتنظيم الشعبي
ال��ن��اص��ري ال��دك��ت��ور اس��ام��ة سعد ،المنسق العام
لتيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود،
المسؤول السياسي للجماعة االسالمية في الجنوب
بسام حمود ،الدكتور عبدالرحمن البزري وعدد من
أعضاء المجلس البلدي وممثلون عن القوى الوطنية
واالسالمية الفلسطينية وعدد من األحزاب اللبنانية.
وتحدث في االحتفال مسؤول «بيت األس��رى»
ورئيس مركز الرازي الطبي الشيخ يوسف مسلماني،
ال��ذي ش��دد على أهمية الوحدة الوطنية وتعاون
الجميع من أجل حفظ االمن واإلستقرار في صيدا
ومخيماتها ،وال سيما مخيم عين الحلوة.

وقال مسلماني« :أما اليوم فمدينتنا قلقة مذعورة
ألن األيدي اآلثمة تحاول ان تعبث بمخيم عين الحلوة،
ولكن بحكمة شعبنا في المخيم استطاع أن يبقى
ماسكا ً بزمام األمور ،وأن ال يسمح أن تفلت األمور من
يده ،هكذا عودونا وعودنا شعبنا الفلسطيني وهكذا
تعودنا معا ً أن نواجه االنقسام المذهبي والطائفي،
الذي أصبح أمرا ً واقعا ً يدق ناقوس الخطر ،وبالتالي
ال يعالج بنزع صورة من هنا أو شعار من هناك».
واعتبر أن المطلوب من القوى السياسية في مدينة
صيدا» ان تجلس معا ً وترى ما العمل .اطرحوا ما هو
الحل .صيدا التي قدمت الشهداء ال تكافأ وال تعامل
هكذا ،ال يجوز االستخفاف بهذه المدينة ،فنحن
نعيش حالة اإلستخفاف واإلهمال والتهميش ،وال
يجوز أن نقبل أن يتم التعاطي مع مدينتنا كقرية
وال كإشارة مرور ،بكل أسف صيدا اصبحت أشارة
مرور».
وفي الختام ،تم تقديم دروع تقديرية لألسرى
المحررين.

اعت�صام للمدر�سين في التعليم الأ�سا�سي الجمعة
هنأت لجنة المتابعة للمدرسين المعينين في
التعليم األساسي الرسمي ( - 2013( 2010الزمالء
في مرحلة الروضة والحلقتين األولى والثانية الذين
ص��درت ق���رارات تثبيتهم ف��ي م�لاك وزارة التربية
والتعليم العالي».
وق��دّرت في بيان توجه وزي��ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب ،اإلس��راع بإنجاز ق��رارات
التعيين ،منوهة بالجهود التي بذلها موظفو الوزارة
في ه��ذا المجال ،وآملة «ف��ي استمرار العمل على
إنهاء ملف تثبيت الزمالء في الحلقة الثالثة بغية
صدور قرارات التثبيت الخاصة بهم في أقرب وقت».
وأكدت اللجنة «دعوة جميع الزمالء إلى المشاركة
في اإلعتصام المقرر تنفيذه أمام مبنى وزارة التربية
والتعليم العالي في محلة األونيسكو ،يوم الجمعة
 27ال��ج��اري عند ال��ع��اش��رة قبل الظهر م��ن أجل
تحقيق مطالب تأمين اإلعتمادات المالية المطلوبة
إلجراء الدورة التدريبية للزمالء المعينين في العام
الدراسي ( ،)2013 - 2012الفائض ،وذلك بعد ما
يقارب الثالث سنوات على تعيينهم في مالك الوزارة
كمدرسين متمرنين ،وإن��ص��اف ال��زم�لاء المعينين
في الدرجة ( )1من حملة شهادة الثانوية العامة

واإلجازة الفنية والزمالء المعينين في الدرجة ( )6من
حملة اإلجازات الجامعية غير التعليمية».
وأملت «م��ن جميع ال��زم�لاء الذين يصادف يوم
عطلتهم األسبوعية نهار الجمعة ،ومن يملكون إذنا ً
قانونيا ً بالغياب من إدارة المدرسة في اليوم عينه
المشاركة في االعتصام ،ألن الدعوة ال تترافق مع
إعالن اإلضراب والتوقف عن التدريس وتقتصر على
اعتصام يتم تنظيمه أمام مقر وزارة التربية مطالبة
بالحقوق ،وحفاظا ً على سير العملية التعليمية».
وتمنت على جميع الزمالء وفي جميع المناطق
المشاركة الفعالة في انتخابات مندوبي رابطة
التعليم األساسي الرسمي التي ستبدأ اليوم االثنين
ترشيحا ً واقتراعاً ،وتسديد اشتراكاتهم السنوية
للرابطة« ،وذل��ك من أج��ل تفعيل دور الرابطة في
النهوض بالتعليم االساسي الرسمي الذي يتعرض
يوميا ً لمزيد من التراجع واالنهيار بسبب غياب أي
خطة للنهوض به ،وحماية لحقوق المعلمين في حياة
كريمة ،تساعدهم على أداء رسالتهم التربوية على
أكمل وجه في ظل األخطار التي تتهدد سلسلة الرتب
وال��روات��ب ،بعد أكثر من ثالث سنوات من النضال
النقابي المتواصل والتي باتت في مصير مجهول».

البطريرك لحام في دير المخلص
أقامت الرهبانية الباسيلية المخلصية ،قداسا ً احتفاليا ً في كنيسة دير
المخلص في ج��ون ،لمناسبة ذك��رى األب المكرم بشارة أبو م��راد (-1853
 ،)1930الذي أعلن طوباويا ً على طريق القداسة ،ترأسه راعي أبرشية صيدا
ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد ،وحضره بطريرك
الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ،ممثل مطران صيدا وتوابعها للروم
األرثوذكس الياس الكفوري األب جوزف خوري ،ممثل مطران الموارنة الياس
نصار االب جوزف واكيم ،الرئيس العام للرهبانية المخلصية األرشمندريت
أنطوان ديب ومجلس مدبريه ،الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات األم منى
وازن وحشد من اآلباء والراهبات والمؤمنين.
وكان استهل البطريرك لحام دخوله الكنيسة بزيارة ضريح األب بشارة ابو
مراد الذي يرقد في الجهة الجنوبية من الكنيسة ،حيث أقام الصالة.
وألقى األرشمندريت ديب في القداس كلمة ،نوه فيها بدور البطريرك لحام في
خدمة الرهبانية المخلصية .ثم تحدث المطران الحداد ،فأشار الى ان «رائحة
القداسة تجمعنا في هذا الدير العامر» ،مشددا ً على ان «المحبة السماوية تجمع
وال تفرق».
بدوره ،القى لحام كلمة هنأ فيها الرهبانية بقداسة األب بشارة ابو مراد ،مثنيا ً
على دور دير المخلص منبت الكهنة والرهبان ،مشددا ً على التمسك باإليمان،
الفتا ً الى انه حضر في روم��ا األسبوع الماضي حفالً في تقديس القديسين.
وأشار إلى انه سيتم في  17أيار المقبل إعالن قداسة عدد من القديسين في
روما ،آمالً بأن «يكون دائما ً لدينا مكرسون ومكرسات ال سيما في هذه الظروف»،
داعيا ً المسيحيين الى «التمسك بالجذور واألرض والبقاء فيها ليبقى المسيح
واإلنجيل».

الهرمل والفاكهة تحييان
ذكرى ا�ستهداف حاجز الجي�ش
أحيت فاعليات وطالب وحشد من أهالي الهرمل ،ذكرى استهداف حاجز الجيش
في بلدتهم ،بتفجير إرهابي العام الفائت ،والذي أدى إلى استشهاد النقيب الياس
الخوري وعسكريين إثنين باإلضافة إلى مواطن من الهرمل ،وذلك بوضع أكاليل
من الورود ،وإطالق عدد كبير من البالونات .وألقى مخلص أمهز كلمة أشاد فيها
بـ»دور الجيش الذي حمى المنطقة وأهلها من مجزرة» ،وأكد «امتنان جميع أهالي
المنطقة للدور الريادي والوطني للجيش على كامل مساحة الوطن».
كما أحيت بلدة جديدة الفاكهة في البقاع الشمالي ،الذكرى بمسيرة سيارة
شارك فيها أهالي البلدة وكشافة التربية الوطنية والصليب األحمر اللبناني
وطالب ومديري مدارس المنطقة ،باإلضافة الى عدد من عناصر الجيش رفاق
الشهداء.
وعند مدخل الهرمل ترجل المشاركون من السيارات ،تتقدمهم والدة الشهيد
الخوري ،وحملوا المشاعل متوجهين سيرا ً على األق��دام إلى مكان اإلنفجار،
حيث عزف النشيد الوطني ووضعوا أكاليل ورد ،وأقيم قداس رمزي عن أرواح
الشهداء.

حيث سيقدم الدكتور حسن جوني ورق��ة عمل
تتضمن تصورا ً عاما ً آلليات المالحقة.
وك ّرم سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور،
المشاركين في المنتدى بحفل غداء على شرفهم،
أقامه في قاعة الشهيد ياسر عرفات في مقر سفارة
دولة فلسطين.
وألقى دبور كلمة لفت فيها إلى أن «االستراتيجية
الفلسطينية النهاء االحتالل ،قائمة على عدة اشكال
نضالية منها تدويل القضية الفلسطينية ألنهاء
الوضع القائم ،حيث أن االمور ال يمكن ان تستمر على
ما هي عليه ،وستشهد المرحلة النضالية التحررية
اضافة الى االساليب النضالية األخ��رى ،تطورا ً
ايجابيا ً من خالل العمل الفلسطيني الوحدوي،
إضافة الى القرارات الجريئة للقيادة الفلسطينية،
التي اتخذها الرئيس ابو مازن بالتوجه الى األمم
المتحدة وانتزاع االعتراف الدولي بدولة فلسطين،
وكذلك توالي االعترافات وتثبيت فلسطين دولة
على خريطة العالم».
وت��اب��ع« :ان تجمعكم وتكبدكم عناء السفر
وحضوركم في هذا المؤتمر الدولي للعدالة في
فلسطين ،يشكل الرافعة العالمية إلحقاق الحق
الفلسطيني ويسلط الضوء على العدالة المفقودة
والغائبة عن فلسطين منذ عقود ،وم��ا تالها من
ظلم بحق شعبنا ،وان هذا الظلم وغياب العدالة،
هو وصمة عار على المجتمع الدولي ،ان العدالة
لفلسطين هي عدالة لالنسانية والعالم اجمع،
وحتما ً سينعم شعبنا بهذه العدالة شاء من شاء
وابى من ابى».
كما ،القى رئيس جمعية «كنعان فلسطين»
وعضو مؤسسة «ياسر عرفات الدولية» يحيى
صالح كلمة باسم المشاركين.

تحية من حواتمة

وكان األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين نايف حواتمة وجه تحية المنتدى مؤكدا ً
«أن أح��رار العالم والمنظمات اإلنسانية الدولية
واألممية ،م��دع��وون لنصرة فلسطين من ظلمها
التاريخي منذ ال��ع��ام  1948حين اقتلع شعب
بكامله ،وعلى أصحاب القرار الدولي أن يدركوا أن
ال سالم إال حين ينطلق من فلسطين ،وال عدالة يمكن
أن تستقيم ما لم تس ٍر على الشعب الفلسطيني ،وال
استقرار الحد طالما فلسطين تئن حزينة تحت وطأة
االحتالل واالستيطان ،وليعلموا أن «التسوية» لن
تأتي إال بعد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته
لجهة دفاعه عن قراراته التاريخية المتخذة بشأن
القضية الفلسطينية».
وأم��ل أن «يشكل المؤتمر مساهمة في فضح
وتعرية ال��ج��رائ��م «االس��رائ��ي��ل��ي��ة» بحق شعبنا
الفلسطيني وشعوبنا العربية على طريق معاقبة
قادة االحتالل وجرهم للمثول امام العدالة الدولية،
وهي مسؤولية فلسطينية وعربية يجب متابعتها
حتى النهائية بتفعيل خطوة االنضمام للمحكمة
الجنائية الدولية».

«الديمقراطية» في ذكرى انطالقتها:
ال�شعب الفل�سطيني حري�ص على �أمن لبنان
نظمت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» ،مهرجانا ً سياسيا ً في
قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم البص -صور ،لمناسبة الذكرى
السادسة واألربعين النطالقتها التي تصادف في الثاني والعشرين من
شباط ،حضره حشد من أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان،
شخصيات وفاعليات حزبية واجتماعية لبنانية وفلسطينية ،وأعضاء
الجبهة وأنصارها.
وألقى عضو اللجنة المركزية للجبهة أبو لؤي أركان بدر كلمة أكد فيها
أن «ما تشهده المنطقة العربية يضع شعبنا أمام تحديات كبيرة بضرورة
مواجهة تصاعد العدوان «اإلسرائيلي» واإلستيطان ،ألن «إسرائيل» تواصل
إستغالل االنشغال الدولي والعربي بمحاربة االرهاب ،وأيضا ً انشغال الدول
العربية بقضاياها الداخلية ،من أجل تسريع وتيرة اإلستيطان واالحتالل».
ودعا إلى «إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب
األولى ،ودعم الشعب الفلسطيني ونضاله خصوصا ً في هذه المرحلة».
وعن األوضاع الفلسطينية في لبنان ،أكد استمرار الشعب الفلسطيني في
النضال النتزاع حق العودة ومن أجل اقرار الحقوق اإلنسانية.
كما أكد «حرص الشعب الفلسطيني على أمن لبنان واستقراره» ،وأن
الفلسطينيين في لبنان «هم خارج اطار التجاذبات السياسية المحلية
ويريدون لبنان بجميع أطيافه ان يكون معهم».
وألقى كلمة حركة «أمل» المسؤول اإلعالمي إلقليم جبل عامل صدر داوود
الذي قدم التهنئة للجبهة باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري .وقال إن
«ت��ردي الوضع العربي العام ال يختلف عليه اثنان ،والوضع اإلقليمي
المشبع بالحقد والكراهية والصراعات الطائفية والمذهبية ومجازر
التكفيريين واالرهابيين ،يدفع باألمور باتجاه أفق مسدود في حال بقي
التشرذم العربي الرسمي على حاله ،وبقيت غالبية الشعوب العربية غائبة
عن دورها الطبيعي في مواجهة كل هذا الحجم من القتل والذبح والدمار
وتفتيت االوطان».
ورأى أن الهدف األساسي لما يجري في المنطقة «هو حماية المصالح
األميركية واألمن «اإلسرائيلي» ،لذلك معسكر الممانعة والمقاومة امتلك
زمام المبادرة والهجوم ،والمطلوب اليوم توحيد الصفوف والوحدة خلف
مشروع المقاومة والعمل على أن تبقى القضية الفلسطينية هي القضية
المركزية وهي المكون الجمعي للعرب والمسلمين».
كلمة منظمة التحرير الفلسطينية ألقاها عضو قيادة حركة «فتح» في
إقليم لبنان اللواء أبو أحمد زيداني الذي دعا إلى «انهاء حالة االنقسام
وتعزيز الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية ،مترافقة مع حراك سياسي في
كل المحافل الدولية لمواجهة مخاطر تهويد القدس وتدمير األقصى وحقوق
الالجئين».
كما نظمت الجبهة الديمقراطية مسيرة انطلقت من مخيم شاتيال إلى مقبرة
شهداء الثورة الفلسطينية المركزية في بيروت ،بمشاركة ممثلي الفصائل
الفلسطينية واألحزاب اللبنانية واإلتحادات والقوى الشعبية والمؤسسات
األهلية وذوي الشهداء وأبناء مخيمات بيروت.
وبالمناسبة ،وضع وفد من «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»
برئاسة علي فيصل ،إكليل زهر على النصب التذكاري للشهداء في ساحة
الشهداء بصيدا ،وآخر على نصب الشهيد معروف سعد في حضور عدد من
ممثلي الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية.

من المهرجان

