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«القومي» ّ
يزف ال�شهداء الأبطال
�صالح عمام وابراهيم ط ّباع و�ضياء علي مراد

الشهيد عمام

الشهيد مراد

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم
السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود،
البطلين القوميين صالح عمام وابراهيم طبّاع اللذين
ارتقيا أمس شهيدين أثناء تصدّيهم مع الجيش والدفاع
الوطني للمجموعات اإلرهابية المتطرفة بجانب معمل
الكنسروة في أطراف مدينة إدلب .وقد استبسل الشهيدان
خالل التصدّي للمجموعات اإلرهابية.
والشهيد الرفيق صالح عمام من مواليد إدلب 1962
متز ّوج وله عشرة أبناء ،وقد عُ ��رف بمناقبيته القومية
وبشجاعته وإقدامه.
والشهيد ابراهيم طباع من مواليد إدل��ب عام 1997
عازب ،وهو من المقاتلين الذين تميّزوا بالجرأة واإلقدام.
وقد شارك الشهيدان في العديد من المعارك والمهمات.
وكان الحزب السوري القومي االجتماعي ّ
زف أول من
أمس إلى األمة وعموم السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،البطل ضياء علي م��راد الذي

الشهيد طباع
ارتقى شهيدا ً أثناء تصدّيه مع رفقائه للهجوم الذي ش ّنته
المجموعات اإلرهابية المتطرفة على قرية بكا  -ذبين في
السويداء.
والشهيد البطل من مواليد قرية بكا عام  ،1965متز ّوج
وله أربعة أبناء.
خ��اض ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ع��ارك ف��ي م��واج��ه��ة اإلره���اب
والتطرف .وك��ان مقداما ً وشجاعا ً في المعارك وفي ك ّل
المهمات التي أوكلت إليه.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يعاهد الشهداء
األبطال وك � ّل شهداء الحزب واألم��ة على االستمرار في
نهج المقاومة ض ّد العدو اليهودي وض ّد أدواته المتمثلة
بالمجموعات اإلرهابية المتطرفة.
إنّ معركة القضاء على اإلرهاب مستمرة ،ومهما كانت
التضحيات كبيرة ،فإنّ دماء الشهداء وتضحياتهم ستزهر
نصرا ً مؤزراً.
والبقاء لألمة.

مديريات �أن�صار والدوير وبريقع في القومي تحتفل بالأول من �آذار

حاوي :الأمة في � ّ
أدق مراحل تاريخها
وخال�صها يتحقق بالنه�ضة القومية

أقامت مديريات انصار والدوير وبريقع التابعة لمنفذية
النبطية في الحزب السوري القومي االجتماعي حفل عشاء
في مناسبة عيد مولد باعث النهضة أنطون سعاده ،وذلك
في قاعة «الفيتا» – النبطية ،بحضور رئيس المكتب
السياسي في الحزب الوزير السابق علي قانصو ،عضو
المجلس األعلى في الحزب األمين العام لمؤتمر األحزاب
العربية قاسم صالح ،منفذ عام النبطية فخري طه وأعضاء
هيئة المنفذية ومسؤولي الوحدات الحزبية في المنطقة.
كما حضر رئيس بلدية الدوير المحامي محمد قانصو،
وجمع من الشخصيات والفاعليات البلدية واالختيارية
واالجتماعية واألهلية وجمع من القوميين والمواطنين.
وألقى ناظر التربية والشباب في منفذية النبطية حسن

حاوي كلمة بالمناسبة اعتبر فيها «انّ االحتفال بعيد مولد
سعاده هو احتفال ببعث نهضة األمة.
وق��ال :في خض ّم التحديات المصيرية التي تواجهها
بأمس الحاجة إلى األخذ بفكر سعاده،
بالدنا فإنّ شعبنا
ّ
ففيه خ�لاص��ه م��ن االن��ق��س��ام��ات الكيانية والطائفية
والعشائرية ،وبه سيرتقي ومن خالله تحفظ كرامة األمة
وع ّزتها.
أضاف :التحديات ج ّمة واألمة في ّ
أدق مراحل تاريخها،
فإما تكون أو ال تكون ،النّ مصيرنا ومستقبلنا ومستقبل
أجيالنا على مفترق خطير ،والزمن لن يعود الى الوراء
والوقت ال ينتظر ،فالمسألة ليست هواية نمارسها ،انها
المعركة الفاصلة التي تساوي وجودنا.

دروي�ش في تكري�س �شبيبة مار تقال:
البقاع الغربي عزيز على قلوبنا

قبي�سي� :سنقاوم محاوالت الفتنة
ونحمي م�ؤ�س�سات الدولة
أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي «أننا في حركة أمل
سنبقى نقاوم كل محاوالت الفتنة وسنعمل لحماية مؤسسات الدولة».
وقال قبيسي خالل إحياء حركة أمل وأهالي بلدة حومين التحتا ،الذكرى
السنوية لشهداء المواجهة البطولية في البلدة ضد قوات االحتالل االسرائيلي،
«إن ما يجري في الوطن العربي هو سعي واضح لتدمير األمة ومخطط لتشويه
الدين االسالمي الحنيف» ،مؤكدا ً أن «ما يجري في سورية ومصر والعراق
واليمن هو مشروع يرمي إلى ضرب كل مقومات القوة في هذه األمة من خالل
ضرب جيوشها».
ودعا قبيسي إلى «وجوب إبقاء «اسرائيل» العدو األول واألساس لهذه األمة
وقال« :إننا في حركة أمل سنبقى نقاوم كل محاوالت الفتنة وسنعمل لحماية
مؤسسات الدولة كي يبقى الوطن بخير وبخاصة الجيش الذي يجب دعمه بكل
اإلمكانات وتمكينه لمقاومة العدو «االسرائيلي» والعدو التكفيري».
وأضاف« :سنواصل الحوار ألن لغة الحوار بالنسبة إلينا ليست هواية هي
فعل إيمان ،لبنان بأمس الحاجة إلى الحوار وسوف نتمسك بالوحدة الوطنية
والعيش المشترك» .وأكد أنه «من غير المقبول أن تكون سلسلة الرتب والرواتب
مرتهنة ببراءة ذمة ألحد على اإلط�لاق» ومشددا ً على «ض��رورة تفعيل عمل
المؤسسات واإلقالع عن منطق التعطيل».
واختتم االحتفال بمسيرة كشفية حاشدة جابت ش��وارع البلدة وصوال ً
إلى مدافن الشهداء حيث وضع المشاركون فيها أكاليل الزهر على أضرحة
الشهداء.

�سعد� :سنكمل طريق المواجهة
حتى تحقيق االنت�صار
زار األمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد ووفود
سياسية واجتماعية وشعبية ضريح خضر سكيني ،في جبانة سيروب في
صيدا ،لمناسبة الذكرى السنوية لرحيله ،بدعوة من التنظيم ،وقرأوا الفاتحة
لروحه وأرواح شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين ووضعوا إكليالً على
الضريح.
وكانت لسعد كلمة قال فيها« :سنبقى دائما ً أوفياء لهذا الخط .وبكل إصرار
وتصميم سنكمل طريق المواجهة ،طريق ال��ع��ودة ،طريق العزة والكرامة
لمواجهة التفتيت ،طريق الكرامة في مواجهة االنهزام واالنكسار ،هذا الطريق
سنكمله مع كل المناضلين الشرفاء من أبناء وطننا وأمتنا حتى تتمكن هذه األمة
من مواجهة كل هذه التحديات واألخطار وحتى تحقيق االنتصار».

�شكر :الم�ؤتمرات الحزبية
وحدها تختار القيادات

والحق والحياة».
وأض�����اف« :ي��س��ع��دن��ي ال��ي��وم ان
يشاركنا ه��ذا االحتفال اص��دق��اء من
المانيا والنمسا واسبانيا والبرتغال
وفرنسا والتشيلي ،أت���وا ليشهدوا
على أن مسيحيي الغرب متمسكون
بوجودنا ف��ي ال��ش��رق ،أت��وا م��ع األب
ان��درو هالمبا ال��ذي هو صديق قديم،
ات���وا ل��ي��ق��ول��وا ن��ح��ن م��ع المهجرين
ال��س��وري��ي��ن وال��ع��راق��ي��ي��ن ،ن��ح��ن مع
اللبنانيين ،نريدكم ان تبقوا هنا ألن
وجودكم هو غنى لنا في اوروبا ،هذه
هي لغة اصدقائنا».
وأض���اف« :وال��ي��وم أق���ول لكم أن
منطقة البقاع الغربي هي عزيزة على
قلوبنا جميعاً ،هذه المنطقة ال معنى
لها إال ب��وج��ودك��م فيها ،ول��ي��س لها
أي مستقبل من دونكم ،لذلك عليكم
أن تعلموا ان��ه مهما ابتعدتم عنها
ستعودون اليها».
وبعد العظة منح المطران درويش
األب هالمبا رتبة ارشمندريت وألبسه
الصليب المذهب.
كما قدم المطران درويش للشبيبة
نسخة من الكتاب المقدس وألبسها

اعت�صام «لحملة جن�سيتي»
لتحقيق الم�ساوة في القانون

�إفادة مرهج
في ق�ضية ال�صدر
استمع القاضي زاه��ر حمادة،
بصفته محققا ً عدليا ً في قضية
إخفاء اإلمام السيد موسى الصدر
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب
والصحافي عباس بدر الدين ،أول
من أمس ،إلى إفادة الوزير السابق
ب��ش��ارة م��ره��ج كشاهد ف��ي هذه
القضية.
ويتابع القاضي حمادة في وقت
الحق ،سماع إفادات شهود آخرين
ممن كانوا موجودين في ليبيا في
شهر آب من عام .1978

أقدم إرهابي من تنظيم «داعش»
ي��دع��ى ح��س��ام ط���راد ،المعروف
بـ»أبي بكر» ،مع مجموعة مسلحة
على خطف السوري أحمد طعان
عاصي ،من أمام منزله وسط بلدة
ع��رس��ال ،بقوة ال��س�لاح ،ونقلوه
بسيارة من نوع «غراند شيروكي»
نبيذية اللون من دون لوحات ،إلى
جهة مجهولة.

المعتصمات أمام السراي الحكومية

حزب اهلل :ملء ال�شغور الرئا�سي
بمن يحفظ الم�سار الوطني للمقاومة
أك��د ح��زب الله «أننا سنصل إلى
م��لء الشغور الرئاسي بمن يحفظ
المسار الوطني للمقاومة والنهوض
ولألمن واإلستقرار الداخلي والصمود
وال��س��ي��ادة وال��ح��ري��ة واإلس��ت��ق�لال
وبمن ال يملك قدرة على تعطيل هذا
المسار» ،ولفت إلى «أننا قدمنا وجهة
نظرنا ،وطرحنا مرشحنا وبقي على
الطرف اآلخر أن يتأمل ويتدبر ويفكر
وي��ق��رر» .ولفت إل��ى «أن المقاومة
ف��ي ل��ب��ن��ان اس��ت��ط��اع��ت أن تصنع
المعجزات وتغير م��وازي��ن القوى
وت��رس��خ م��ع��ادالت ج��دي��دة وت��غ��ي��ر
قواعد اللعبة».
وف��ي السياق ،رأى نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
«أن حزب الله التزم قناعته بوالية
الفقيه ولم يفرضها على أحد ،كما ال
يقبل أن يفرض عليه أح��د قناعات
وقواعد ما أنزل الله بها من سلطان».
وق���ال« :ت��ح��ت إم���رة ال��ول��ي الفقيه
قدمنا تجربة عظيمة ف��ي لبنان،
بينما رأينا تجارب أخرى ال تحتمل
في لبنان .تحت إم��رة الولي الفقيه
ت��م تحرير ال��ج��ن��وب ودح���ر العدو
وآمنا باالستقالل ورف��ض التبعية،
وأدركنا قبل الكثيرين خطر «داعش»
والتكفيريين وواجهنا ه��ذا الخطر
فكريا ً وعملياً ،وبدأ اآلخرون يلتحقون
بموقفنا ،تأخروا جداً ،في حين حقق
ح��زب الله نجاحات متتالية وبيّن
صوابيّة خيار الولي».
واعتبر الشيخ قاسم خالل حفل
تو ّقيع كتابه «الولي المجدد» في
مركز اإلم���ام الخميني الثقافي في
بعلبك« ،أن ال��م��ق��اوم��ة انتصرت
وحمت لبنان وأشعلت روح الجهاد
في فلسطين تحت إمرة الولي الفقيه
ال����ذي ال��ت��زم اإلس��ل�ام وسماحته
والدعوة الحسنة».
وأشار الشيخ قاسم إلى «أن إيران
قدمت ب��إدارة الولي الفقيه تجربة
مشرقة وعظيمة لها مكانتها ،تقدّمت
علم ّيا ً واقتصادياً ،وأصبحت دولة
ذات شأن ،تقف الساحات الدولية عند
رأيها وقناعاتها ،حتى أنها دخلت إلى
قلب أميركا بقوتها وعظمتها ودورها،
وأعطت الحرية للشعب اإليراني الذي
اختارها بملء إرادته».
وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد« :ش ّتان بين تيار
مهزوم يرضى بالتبعية واإلرتهان
لألجنبي ال���ذي ي��ري��د أن يستحكم
وي��ت��س��ل��ط وي��ه��ي��م��ن ع��ل��ى مصالح
الناس ،وبين تيار مقاوم يدفع كل
وأغ��ل��ى وأع���ز م��ا ل��دي��ه م��ن أج��ل أن
تنهض األمة كلها ،وأن يستقر وضعها
ويتحقق أمنها وأن تستقر مصالحها
وتتحقق سيادتها ،فلماذا تنصب كل
الضغوط من أجل أن تتخلى إيران
عن برنامجها النووي ،ليس ألن إيران
ستمتلك الطاقة النووية ألجل غايات
سلمية فحسب ،بل ألن إيران وشعبها
امتلكا إرادة ال��ت��ح��دي للمنهجية
الغربية فما احتاجوا ألن يقلدوا تلك
المنهجية ،ب��ل صنعوا منهجيتهم
للتقدم والرقي والنهوض والتنمية
في وطنهم بعيدا ً من منهجية الغرب
واإلستكبار ،وهم التزموا االستقاللية
في بناء مجتمعهم وقوتهم ودولتهم،

رعد متحدثا ً في االحتفال
فلذلك تنصب ك��ل ه��ذه الضغوط
عليهم».
وأش��ار في كلمة له خالل احتفال
تأبيني في بلدة كفرا الجنوبية إلى
«أننا اآلن في مرحلة ما زال البلد يراوح
فيها بين شغور رئ��اس��ي وتعطيل
للمؤسسات الدستورية وتهديد من
اإلرهاب التكفيري ،أما «اإلسرائيلي»
فهو محبوس ومسجون اآلن داخل
قفص معادلة ال���ردع التي ألزمته
المقاومة بالدخول إليها ،ففي نهاية
المطاف سنصل إل��ى م��لء الشغور
الرئاسي بمن يحفظ مسار النهوض
ومسار المقاومة ،وبمن ال يملك قدرة
على تعطيل ه��ذا المسار ،ألن هذا
المسار فيه الخير ليس للمقاومين
وأهل المقاومة وشعبها فحسب بل
فيه الخير لكل اللبنانيين».
وأكد «أن المقاومة حين تتصدى
لإلرهاب التكفيري في كل مكان تصدت
فيه ،فهي ال تدافع عن رجالها فحسب
وإنما تدافع عن كل مكونات هذا البلد،
فاآلن استيقظت شرائح واسعة من
اللبنانيين» ،مشدّدا ً على أنه «لوال
المقاومة وقتالها لهؤالء التكفيريين
وتجافيها عن معادلة النأي بالنفس
لكان القتال والخطر سيطاول كل
المناطق والشرائح اللبنانية ،لكن
هناك من ال ي��زال يناور ويكابر وال
يريد أن يتبنى استرايتيجية وطنية
لمكافحة اإلره���اب التكفيري ،فهم
يطلقون الشعارات ولكن يربطونها
بملء الشغور ،ويعرفون أن المقاومة
ليست طرفا ً يمكن أن يمأل الشغور
أو يتوقف على رأي��ه م��لء الشغور،
فهناك معادلة في البلد تستوجب
التفاهم الوطني حتى يمأل الشغور
وهذا التفاهم نحن قدمنا وجهة نظرنا
به ،وطرحنا مرشحنا الذي نفترضه
أنه يخدم المسار الوطني للمقاومة
وال��ن��ه��وض ول�ل�أم���ن واإلس��ت��ق��رار
الداخلي والصمود والسيادة والحرية
واإلس��ت��ق�لال ف��ي بلدنا ،وبقي على
الطرف اآلخر أن يتأمل ويتدبر ويفكر
ويقرر.
من جهة أخرى ،قال رعد« :قريبا ً
سيذوب الثلج وسيتبين للناس أن
التكفيريين الذين يتهددون بقاعا ً
واس��ع��ة م��ن أرض��ن��ا اللبنانية ،لم
يعودوا قادرين على قلب الطاولة في
لبنان ،فربما يستطيعون أن يشغلوا
ب��ال البعض وربما يستطيعون أن

يتسللوا مجموعات إلث��ارة رعب في
مكان ما ،لكن أن يقلبوا الطاولة على
البالد فإن هذا األمر انتهى ،وهذا يعود
إلى جاهزية المقاومة والجيش الذي
يقدم التضحيات ويبذل ما في وسعه
من أجل أن يقطع أي طريق على أي
اعتداء يمكن أن يقدم عليه اإلرهابيون
التكفيريون سواء في القلمون أو في
جرود عرسال».
وتابع« :ال داعي للقلق ألن إمكانية
وقدرة هؤالء المتبقين في القلمون ال
يستطيعون أن يقلبوا الطاولة على
أحد في لبنان ،فكيف إذا كان الوضع
ف��ي س��وري��ة يتحسن ت��ب��اع�اً ،حيث
بدأت الوفود األوروبية والتصريحات
األميركية تق ّر بما أعلناه نحن منذ
بداية األزمة في سورية بأن الحل فيها
ال يمكن أن يكون إال حالً سياسياً».
وأكد النائب نوار الساحلي خالل
احتفال تأبيني في البزالية «أن ما
حصل في الكيان الصهيوني والنتائج
المترتبة عن االنتخابات ال تقدم وال
تؤخر ،فهذا الكيان وهؤالء الصهاينة
كلهم س��واس��ي��ة ،ف��ه��م عنصريون
ف��ئ��وي��ون هدفهم تهويد فلسطين
واالستمرار بسياسة االحتالل والقتل
واإلره���اب» ،منبّها ً ال��ى «أن الخطر
على القضية الفلسطينية يزداد يوما ً
بعد يوم».
وشدّد الساحلي على «أن المقاومة
ف��ي ل��ب��ن��ان اس��ت��ط��اع��ت أن تصنع
المعجزات وتغير م��وازي��ن القوى
وترسخ معادالت جديدة وتغير قواعد
اللعبة وتفرض قواعدها على االرض
وذلك بقوة سالحها وعزيمة وإيمان
مجاهديها ووق��وف أهلها وشعبها
إلى جانبها وخلفها وأمامها» ،مردفا ً
«أما في الداخل وفي السياسة فيجب
أن تهدئ النفوس وتسكت االصوات
المغردة خارج سربها الطبيعي».
وتابع الساحلي «هذا البلد ال يحكم
إال بالتوافق والحوار والتحاور .ونحن
كنا وما زلنا من دعاة التالقي والحوار،
األخطار محدقة بوطننا ،على الجميع
أن يأخذ العبر مما يحصل حولنا،
فنحن نعيش في إقليم ملتهب وما
زل��ن��ا ح��ت��ى ه���ذه ال��س��اع��ة ن��ح��اول
تجنيب الوطن شرارات هذه الحرائق،
لذلك ولكي نستطيع أن نحمي بلدنا
ونمنع المشروع اإلرهابي التكفيري
العالمي م��ن ال��وص��ول إل��ى مآربه،
علينا أن نكون موحَ دين».

حارة حريك تحتفل بعيد القدي�س يو�سف

مطر :في كل منطقة فيها حروب
�ستنتهي منها على �صورة الحياة اللبنانية

األب س��ال��م ف���رح ،رئ��ي��س الشبيبة،
الوشاح الخاص .وث��م تلى األعضاء
الـ 43القسم باإللتزام بخدمة الكنيسة،
وسط تصفيق األهالي والحضور.
وف��ي نهاية ال��ق��داس القت لميس
مسعد كلمة باسم شبيبة مار تقال.
وبعد القداس توجه الحضور إلى
صالون الدير حيث قطع قالب الحلوى
وتمنى الجميع التوفيق لشبيبة مار
تقال.

«داع�ش» يخطف
�سوري ًا في عر�سال

درويش بين الشبيبة

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى وفدا ً
من اللقاء الوطني برئاسة الوزير السابق عبدالرحيم مراد ،وبعد اللقاء
قال النائب قاسم هاشم باسم الوفد« :لقاؤنا اليوم في اللقاء الوطني مع
صاحب السماحة هو في إطار التواصل الدائم والتشاور والوقوف على رأي
صاحب السماحة ،الرأي الحكيم والسديد في الظروف الصعبة التي يمر
بها وطننا وأمتنا».
وأضاف« :وكذلك تطرقنا مع سماحته الى دعوته الهيئات والمؤسسات
ودار الفتوى لالنتخابات ،ونرى دائما ً ان توجه سماحته هو نحو االستمرار
في عمل هذه المؤسسات بتوجه االعتدال والوسطية ووح��دة الموقف
الجامع لكل المكونات ،وهذا ما يسر».

نفى الوزير السابق فايز شكر ،أمام زاره في منزله في النبي شيت« ،ما تتداوله
بعض وسائل االعالم حول الوضع الداخلي في حزب البعث العربي االشتراكي»
في لبنان ،معتبرا ً أن «كل ما يثار حول هذا الموضوع ليس إال من باب التأويالت
والتحليالت الشخصية واإلشاعات المغرضة ،الهدف منها التشويش على عمل
المؤسسات الحزبية وتماسكها ،وأن كل القيادات الحزبية وقواعدها تمارس
عملها في شكل طبيعي بانتظار اإلنتهاء من المؤتمرات الحزبية التي حددت
مواعيدها في منتصف نيسان المقبل ،وهي الجهة الوحيدة صاحبة الصالحية
في اختيار القيادات التي تنبثق من هذه المؤتمرات».
وأهاب بوسائل االعالم «التزام الموضوعية وتوخي الدقة في نقل المعلومات
إال من مصادرها األساسية وعدم اإلنجرار وراء اإلشاعات المغرضة».
وقدم شكر واجب العزاء في بلدة طليا بوفاة عيد ابو حيدر ،نافيا ً تعرضه
ألي وعكة صحية ،مؤكدا ً «ان كل ما يشاع هو من أصحاب نفوس مريضة».

مديريات انصار والدوير وبريقع

احتفل دي��ر القديسة تقال في عين
ال���ج���وزة ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي وال��ت��اب��ع
للرهبانية الباسيلية المخلصية،
بتكريس الدفعة األول��ى من الشبيبة
تحت اس��م شبيبة م��ار ت��ق�لا ،وذل��ك
خ�لال ق��داس احتفالي ت��رأس��ه راع��ي
أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا دروي��ش وعاونه رئيس الدير
األرشمندريت عبدالله حميدية ،واآلباء:
طالل تعلب ،جان بول ابو نعوم ،اومير
عبيدي ،طوني الفحل وزاكي التن ،في
حضور عدد كبير من األهالي أتوا من
مختلف قرى البقاع الغربي ،إضافة
ال��ى مشاركة وف��د أوروب���ي وأميركي
من مؤسسة عون الكنيسة المتألمة
برئاسة األب اندرو هالمبا.
والقى المطران درويش كلمة توجه
فيها الى الشبيبة ،مهنئا ً اياها بالتزامها
خدمة الكنيسة ومما قال:
«وصيتي الوحيدة لكم اليوم ،أن
يبقى هذا اإلنجيل رفيق دربكم مهما
اشتدت الصعاب وكثرت المشاكل،
العودة الى اإلنجيل تبدد كل الظالم
في حياتنا ألن يسوع يقول انا الطريق

دريان يعر�ض مع اللقاء الوطني الأو�ضاع

«المقاومة غيرت موازين القوى ور�سخت معادالت جديدة»

(أكرم عبد الخالق)

اعتصمت «حملة جنسيتي» أمام السراي الحكومية من أجل المطالبة
بتعديل قانون الجنسية ،وفاقت المشاركة األلفي شخص.
وألقت المنسقة اإلقليمية للحملة لينا ابو حبيب كلمة قالت فيها« :نعتصم
إص���رارا ً من الحملة على متابعة النضال لتحقيق المساواة في قانون
الجنسية ،تكريسا ً لحق النساء في المواطنة الكاملة ،وتأكيد أولوية حقوق
النساء في لبنان ،ورفضا ً لإلنكار والتقاعس في التعامل مع قضاياهن».
وأضافت« :أتينا لتجاوز االعتبارات الطائفية العقيمة كافة ،التي من
شأنها تعطيل حقوق المواطنين .إن حملة «جنسيتي حق لي وألسرتي»،
إذ تؤكد بأن الحقوق غير قابلة للتجزئة ،وال تخضع العتبارات تمييزية ،وال
ترى طائالً من المقاربة السياسية الغائبة والمغيبة لحقوق المواطنين في
ظل طغيان المصالح والتوازنات الطائفية الضيقة ،وإن فرص إحراز أي تقدم
على صعيد حقوق المواطنة يستوجب إعادة بناء الحياة السياسية على
أسس المواطنة والحقوق بالدرجة األولى والترفع عن المصالح السياسية
والشخصية».
وتابعت« :إن هذا التحرك ليس األول ولن يكون األخير ،وسنتابع تواصلنا
مع المسؤولين ونرصد كل موقف الى أن نحقق المساواة الكاملة والتامة
ومن دون أي استثناءات في قانون الجنسية اللبناني البالي».
وأكدت المحامية إقبال دوغان المطالب ،وأشارت الى ان «القوانين تؤكد
حق المرأة».
وألقت كلمة األمهات اللبنانيات في الحملة مريم غ��زال ،فقالت« :نحن
المعنيون بحملة «جنسيتي حق لي وألسرتي» ،ولمناسبة عيد األم ،أحب أن
أعيّد كل أم لبنانية ،وأقول لها «أنا متلك أم لبنانية ،بس الفرق بيني وبينك
أنني محرومة من حق المواطنة» ،ألن قانوننا العنصري حرمني من حقي
ألنني تزوجت من أجنبي وأصبحوا أوالدي غرباء بوطني .أنا هنا ألطالب
بحقي بالمساواة بقانون الجنسية ،وألؤكد أن العيد ال يكتمل من دون أوالدي،
ولوالهم لما كنت أماً».
وختمت محيية «أمهات الجيش اللبناني وكل أم».

لبت عائالت حارة حريك ،أمس دعوة كاهن رعية مار
يوسف في البلدة الخوري عصام إبراهيم للمشاركة
في القداس اإللهي الذي احتفل به رئيس أساقفة بيروت
للموارنة المطران بولس مطر ،لمناسبة عيد القديس
يوسف شفيع حارة حريك وعائالتها وللصالة على نية
العيش المشترك.
وحضر القداس النواب :ناجي غاريوس ،حكمت ديب،
آالن عون وفادي األعور ،رئيس بلدية حارة حريك زياد
واكد ونائبه أحمد حاطوم ،أعضاء لجنة الوقف وهيئات
إختيارية واجتماعية وشبابية وحزبية .وقبل القداس
ألقى الكاهن ابراهيم كلمة شكر فيها راعي األبرشية على
مشاركة أبناء حارة حريك.
وقال« :نحن في حارة حريك نحتفل معا ً بعيد القديس
يوسف البار في البلدة النموذجية التي أظهرها أبناؤها
للعالم ،مسيحيين ومسلمين ،منذ أكثر من  300سنة
عالقات المودة والتعاون واالحترام على رغم كل الحروب
والتحديات من الدخالء المرتزقة ،فحافظوا على إرث اآلباء
واألجداد عنفوانا ً ووطنية وتمسكا ً باإليمان بالله وحرية

خالل القداس في كنيسة حارة حريك

المعتقد والدين».
وألقى المطران مطر عظة تحدث فيها عن تعلق أبناء
ح��ارة حريك بأرضهم وبالعيش الواحد مع إخوتهم
المسلمين ،وقال« :حبذا لو كانت العائلة اللبنانية كلها
بكل أطيافها تربط بينها عالمات حب وم��ودة أكثر من
عالقات المصالح وعالقات السلطة وتوازنها ( )...أمنيتنا
في هذا اليوم أن نكتشف بعضنا بعضا ً بالمحبة والمودة.
ال يكفي أن نتعايش ،ال يكفي أن نتوازن ،المطلوب أن
نحب بعضنا بعضاً .أن يكون في قلبي مكان لآلخر ،في
حبه والدفاع عنه وفي احترامه .عندئذ يتغير كل شيء».
وتابع« :يجب أن نتمسك بوطننا ونقويه وأن يكون
مخدوما ً قبل غ��ي��ره ،ألن لبنان سيكون القاعدة لما
سيكون عليه كل هذا الشرق .في كل منطقة فيها حروب
اليوم ،سوف تنتهي منها على صورة حياة تشبه الحياة
اللبنانية .أي قبول اآلخر واحترامه .وال حل سوى بهذه
المعادلة».
وفي ختام القداس أقيم في صالون الرعية حفل استقبال
وكوكتيل وقطع قالب حلوى تكريما ً ألبناء حارة حريك.

