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الراعي في �أحد ال�شعانين :عازمون
على حمل ال�سالم والطم�أنينة ل�شعبنا

الراعي مترئسا ً القداس في بكركي
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
قداس أحد الشعانين على مذبح كنيسة الباحة الخارجية
للصرح البطريركي في بكركي ،عاونه فيه المطارنة بولس
الصياح وحنا علوان وعاد أبي كرم ولفيف من الكهنة.
بعد االنجيل المقدس ،ألقى الراعي كلمة تحدث فيها
عن معاني الشعانين ،وقال« :اليوم هو عيد األطفال الذين
حملوا الشموع وأغصان الزيتون تيمنا ً بدخول السيد
المسيح إلى أورشليم ،وهذه الرموز تحمل معاني كثيرة
نحملها معا ً إلى األجيال المقبلة».
وأضاف« :أهنئ األطفال في عيدهم اليوم ،وهذا ما يذكرنا
بيوم عمادهم ،وندعو األهالي إلى الحفاظ على أطفالهم
وعلى إيمانهم ،ألنّ الشمعة المضاءة هي عالقة اإليمان
المتجدد واالستنارة بالسيد المسيح ،وأنّ الميرون يشركنا

بألوهية المسيح يعني بملوكية السالم والمحبة والعدالة
التي نحن مدعوون اليوم لنعيشها يوميا ً في حياتنا،
وليحفظ الله أطفالنا وكبارنا ألنّ السيد المسيح يقول« :إن
لم تعودوا كاألطفال لن تدخلوا ملكوت السماء».
وتابع« :إنّ ملوكية السيد المسيح تتجسد بقوله:
«ال تخافوا» ،وهذا ما نحمله نحن كمسيحيين وفي هذا
المجتمع كي ننتزع الخوف من قلوب الناس ،أي الخوف
السياسي والمادي والقلق ال��ذي نعيشه اليوم ،وهكذا
يصبح لوجودنا ولحضورنا قيمة ،ألنّ الظروف التي
نعيشها ضاغطة بسبب الهموم التي تحيط بنا ،وعلى رغم
كافة هذه الهموم ،نحن نعلن اليوم أننا عازمون على حمل
السالم والطمأنينة لشعبنا».
وبعد انتهاء القداس ،استقبل الراعي المهنئين بالعيد.

دريان :التوافق لي�س �ضرورة بل خيار
أش��ار مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان إلى «أنّ منطقتنا
العربية ت��م � ّر ف��ي ظ���روف صعبة
وحرجة ودقيقة ،وال مجال في إطار
ه��ذه الظروف أن يستعر الخطاب
المذهبي» ،داع��ي�ا ً إل��ى «منع حدة
الخطاب المذهبي المقيت ،ال��ذي
ي��ؤس��س لفتنة م��ذه��ب��ي��ة ال تبقي
وال ت��ذر ال يستطيع أح��د في لبنان
وف���ي ال��وط��ن ال��ع��رب��ي أن يتحمل
مسؤوليتها».
وخ�لال رعايته افتتاح مسجد
األمير الراحل الشيخ سعد العبد الله
السالم الصباح ،في بلدة شحيم،
تطرق دريان إلى الوضع في اليمن،
فقال« :نحن مع اتفاق العرب بإنشاء
قوة عربية مشتركة للدفاع عن األمن
القومي العربي ،نحن مع المحافظة
على سيادة ال��دول العربية ،وعلى
ح ّل لخالفات في ما بينها بالحكمة

والموعظة والوسيلة السلمية ،التي
يمكن أن تجنب إراقة الدماء ،لكننا
أيضا ً مع الحزم ليس عاصفة واحدة
العواصف لحماية مقدرات العرب
واألمن العربي ،نحن العرب مدّدنا
أيدينا كثيرا ً للتصالح والتفاوض
وال��دع��وة إل��ى العيش ال��واح��د بين
مكونات العيش العربي .في اليمن
رف��ض��وا ال��م��ب��ادرة السلمية فكان
القرار الحازم ،ونحن سبق وأيدنا
هذا القرار الحازم الشجاع الصائب
م��ن أج��ل وح��دة اليمن واستقراره
وسيادته».
وفي الشأن الداخلي اللبناني ،أكد
أنّ «خيارنا جميعا ً أن يكون التوافق
ليس ضرورة بل هو خيار ،نحن مع
ال��ح��وارات التي ت��ؤدي إل��ى نتائج
إيجابية تحفظ بنتائجها استقرار
هذا البلد ووحدته وأمنه وطمأنينة
م��واط��ن��ي��ه» .وأض����اف« :ن��ح��ن في

لبنان بلد منذ أكثر من تسعة أشهر
بال رئيس ،لقد عانينا ه��ذه المدة
الطويلة غير المقبولة م��ن دون
رئيس للجمهورية» ،داعيا ً «الجميع
إل��ى ال��ت��واف��ق إلن��ج��از االستحقاق
الرئاسي صونا ً للبنان ،ألنّ استمرار
الشغور في موقع الرئاسة األولى
يهدّد أمن لبنان واستقراره والدولة
في قيامها في لبنان».
وتابع دري��ان« :نعم فليتحاور
ت��ي��ار المستقبل م��ع ح���زب ال��ل��ه،
وممنوع على هذا الحوار أن يتوقف،
نحن نعول كثيرا ً على هذا الحوار،
ولكن في الوقت عينه ننتظر سريعا ً
من هذا الحوار الكثير من التفاهمات
التي تريح لبنان من أزماته ،صحيح
إلى اآلن ،كانت هناك نتائج إيجابية،
لم يعد هناك تشنج مذهبي ،ولكن
نحصن هذا الواقع بمزيد
علينا أن
ّ
من التقدم في هذا الحوار».

لحام في ر�سالة الف�صح� :أبعدوا
فكرة ال�صراع الديني عن بالدنا
جدّد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريس الثالث
لحام «الدعوة إلى المصافحة والمصالحة ،ونوجهها إلى جميع أبناء سورية
وك ّل أطياف المعارضة أينما كانوا ومن كانوا ،كلهم أبناء سورية».
وق��ال لحام في رسالة الفصح« :إننا نفرح لتلك اللقاءات التي تمت في
روسيا وسواها ،والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر ،من أجل الوصول إلى
الح ّل السلمي المنشود لهذه األزمة المأسوية ،التي نحن كلنا ضحيتها .نحن
في ك ّل كنائسنا أيا ٍد ضارعة ألجل تحقيق هذا الهدف .ونقول للجميع بلغة
القرآن الكريم« :تعالوا إلى كلمة سواء» .وإن شاء الله يأتي نهار المصالحة
والمصافحة .وإذ ذاك يكون العيد الكبير لسورية كلها ،عيد القيامة والحياة».
وأضاف« :أقول للجميع في الشرق والغرب :أبعدوا فكرة الصراع الديني
بالنسبة الى أوضاع بالدنا ،حتى داعش ال عالقة له بالدين ال من قريب وال
من بعيد (حسب رأيي) ،بل هو أداة تظهر للعيان وبغباء ووقاحة أنه ديني.
وفي الواقع إنه يبرز اإلس�لام بهذه الطريقة الشنيعة ،رياء وكذباً .الصراع
السني  -الشيعي الذي يعتبر وكأنه العنصر األكبر في الصراع في سورية،
هو أيضا ً أصبح سلعة وتغطية لهذه الحروب بالوكالة في منطقتنا وعلى
يصب في ما قاله قداسة البابا فرنسيس في
حساب مواطنيها جميعهم .وهذا
ّ
رسالة يوم السالم العالمي ،وفي الرسالة عن الصوم ،حيث يحذر قداسته بأن
يصبح اإلنسان سلعة .وهكذا يمكنني أن أجزم بأسف كبير بأنّ الدين أصبح
سلعة واإلنسان سلعة .والصراع الديني السني  -الشيعي أصبح سلعة .وقتل
األبرياء أصبح سلعة ومطية .وقتل المسيحيين أصبح سلعة .واألزمة السورية
والحرب العالمية على سورية هي سلعة .والمستفيدون من هذه المأساة،
مأساة عالمنا العربي ومجتمعاتنا ،هم كثيرون ،ومن صفوفنا ،وهم عالميون
ومحليون وإقليميون ،يقومون بهذه الحرب على اإلنسان ،وعلينا جميعاً».
وتابع لحام« :حتى قتل المسيحيين وتهجيرهم من قراهم وأمالكهم
ومقدساتهم هو أيضا ً سلعة السلع ألجل أهداف ال أعرف أن أحدّدها .قتل األطفال
وأوالدنا المسيحيين هو أيضا ً سلعة ومطية ألسباب أخرى .الحرب على سورية
هي أيضا ً سلعة .ويشتريها كل إنسان .ك ّل مواطن بطريقة أو أخرى .ومنهم من
يطيلها لكي يستفيد ما أمكن اإلفادة منها».

«�أمل» تجدد الثقة ببري رئي�س ًا لها
وتنتخب �أع�ضاء هيئة الرئا�سة
أنهت حركة أمل مؤتمرها العام الثالث عشر ،أمس بعد مشاورات واجتماعات
عقدتها في المناطق ،استمرت أكثر من ثالثة أشهر ،وج��ددت الثقة برئيس
مجلس النواب نبيه بري رئيسا ً لها ،كذلك تم انتخاب أعضاء هيئة الرئاسة.
وسوف يصدر مكتب االعالم المركزي للحركة ،اليوم بيانا ً حول وقائع المؤتمر،
وجلساته ،وآلية التجديد للرئيس ،وانتخاب األعضاء الجدد.
وأب����رق رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال���وزي���ر ال��س��اب��ق ودي��ع
ال��خ��ازن إل���ى ال��رئ��ي��س ب���ري مهنئا ً ب��إع��ادة ان��ت��خ��اب��ه رئ��ي��س �ا ً للحركة.
وجاء في البرقية :إن تجديد انتخابكم ،يجسد أمالً جديداً ،وجسر تواصل بين
القيادات لتسهيل دورة الحياة في الحكم أوالً ،وفي إضفاء زخم على أعمال
المجلس النيابي ،الذي يتعرض الختبارات قاسية ،نتيجة تدافع األحداث في
المنطقة ،وعلى أرض الوطن .فهنيئا ً بانتخابكم مرة جديدة ،لتمارسوا دور
عراب التوافق ،لما فيه مصلحة لبنان واستقراره».

قبيسي

على صعيد آخر ،رأى عضو كتلة التحرير والتنيمة النائب هاني قبيسي ،في
احتفال تأبيني في بلدة ميفدون  ،أن «اسرائيل هي المستفيد األول مما يجري
في الدول العربية من اقتتال وفتن وهو ما يحقق اهدافها وأولها إضاعة القضية
األساس وهي فلسطين» ،مؤكدا ً التمسك بالحوار الداخلي «لنبتعد عن الفتنة».
وسأل قبيسي لـ«مصلحة من ضرب الجيش اللبناني وتهديد حدود لبنان
الشرقية» ،وق��ال« :ننبهكم أيها التكفيريون االرهابيون ان «إسرائيل» على
حدودنا الجنوبية وطائرات «إسرائيل» تنتهك حرمة وسيادة االجواء اللبنانية
واالساطيل البحرية «اإلسرائيلية» في مياهنا ،إلى ماذا تسعون الى معاقبة
هذا الشعب الذي قاتل «إسرائيل» ،إلى معاقبة كل بلد عربي قاتل «إسرائيل»،
لماذا تقاتلون الجيش السوري في الجوالن ولماذا تقاتلون الجيش المصري في
سيناء ولماذا تقاتلون الجيش اللبناني في لبنان؟ هل لمعاقبة المقاومين الذين
واجهوا اسرائيل؟».
ودعا إلى «التمسك بالحوار في لبنان لكي ال نغرق في أتون الفتنة التي تهب
على دول المنطقة المجاورة».

حمدان

واعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان أن «لبنان معني بما
يجري على الساحة العربية».
وفي كلمة له خالل احتفال لحركة أمل بمناسبة عيد األم اقيم في منطقة
النبطية ،رأى حمدان أن «الوحدة الوطنية ال تنسجم مع الشغور في رئاسة
الجمهورية وال مع تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء وال مع الشلل في المجلس
النيابي» ،معتبرا ً أن «الوحدة الوطنية هي أفضل وجوه الحرب مع العدو
«االسرائيلي» وهذا ما تعلمناه من اإلمام الصدر».

لمواجهة الخطر التكفيري القادم بــ «الثالثية»
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حزب اهلل للمعرقلين� :سن�ستمر في الحوار
ولن ندعكم تخربون اال�ستقرار
أكد حزب الله تمسكه بالحوار مع تيار المستقبل
رغ��م معرقليه متوجها ً إل��ى ه��ؤالء بالقول« :موتوا
بغيظكم ،سنستمر بالحوار ولو لم يعجبكم» ،مشددا ً
على «أننا سنستمر بكل عمل ي��ؤدي إلى االستقرار
ولن ندعكم تخربون هذا االستقرار» .ونبّه إلى الخطر
التكفيري القادم بعد ذوبان الثلوج داعيا ً إلى مواجهته
بثالثية الجيش والشعب والمقاومة.

قاسم

وأعلن نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
ق��اس��م ،ف��ي حفل التكليف بالحجاب ف��ي م��دارس
المصطفى والبتول في قاعة الجنان« ،إننا اخترنا
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ،رغم معرقليه،
ألن��ه الطريق للمحافظة على االس��ت��ق��رار ،ويجنب
لبنان الفتن ويؤدي إلى تخفيف االحتقان ،وهذه من
العناوين التي نحتاجها».
وق��ال« :نحن نعلم أن الحوار ال يمكن أن ينجح
إال إذا كان الطرفان يريدانه وهذا ما هو عليه األمر.
صدرت بعض األصوات ال تريد الحوار وقد أصبحت
معروفة ،وهم المتوترون والمفتنون في لبنان الذين
يمكن كتابة الئحة بأسمائهم ،بحيث أن��ك قبل أن
تفتح الصحيفة أو تسمع نشرة األخبار إذا قالوا ،قال
فالن ،تستطيع أن تقول أنت ماذا قالوا مسبقاً ،ألنهم
ال ينفخون إال السموم ،نقول لهؤالء :موتوا بغيظكم،
سنستمر بالحوار ولو لم يعجبكم ،وسنستمر بكل
عمل ي��ؤدي إلى االستقرار ولن ندعكم تخربون هذا
االستقرار».
واعتبر «أن اختيار رئ��ي��س للجمهورية قضية
مفصلية ف��ي لبنان ومهمة ج��داً ،وخيارنا منطقي
وشعبي ووطني وينسجم تماما ً مع كل القواعد التي
تتحدث عن حسن تمثيل الرئيس للواقع القائم»،
الفتا ً إلى أن «من يعيق انتخاب الرئيس هو وجود
جماعة ينتظرون فك الحظر الخارجي عن الرئيس
الشعبي الجماهيري الذي يستحق أن يكون في سدة
الرئاسة ،بينما نختار» .ودعا هؤالء إلى «أن يعودوا
إلى ضمائرهم وأن يحكموا المصلحة الوطنية على
مصالح بعض ال��دول اإلقليمية لنسرع في انتخاب
الرئيس».
وتابع« :أما في مسألة المواقف من القضايا المختلفة
التي تجري في منطقتنا ،فعجيب أمر بعضهم :عندما
نتخذ موقفا ً يقولون لنا :لماذا تتدخلون في شؤون
اآلخ��ري��ن؟ وعندما يتخذون موقفا ً مغاليا ً ومؤيدا ً
للمعتدي يعتبرون أنهم يقومون بالواجب الوطني
والقومي! هذا ال يعذرهم بأنهم في مكان يكونون مع
الباطل وفي مكان آخر مع العدوان وفي مكان ثالث مع
االحتالل ،وال يبرر لهم أنهم منسجمون مع المنظومة
الدولية ،ونحن نعرف أن المنظومة الدولية جائرة
وظالمة وال تعمل للحق».
وأوض��ح أننا «وقفنا إلى جانب النظام والشعب
السوري ،ألننا ال نريد أن تنتقل سورية المقاومة إلى
سورية «اإلسرائيلية» ،ووق��ف اآلخ��رون إلى جانب
داع��ش والنصرة وال��ق��اع��دة وال��ذي��ن قتلوا الرجال
وال��ن��س��اء واألط��ف��ال ،وال م��ب��رر لهم على اإلط�ل�اق،
واستقدموا قتلة من كل أنحاء العالم وسهلوا لهم»،
وس��أل« :أيهما أش��رف أن نكون إل��ى جانب الشعب
السوري والنظام ،أو إلى جانب القتلة والذين يدمرون
سورية».
وع��ن اليمن ق��ال« :أعلنا أننا م��ع خيار الشعب

اليمني ،وليتركوا الشعب اليمني لخياراته السياسية
وللنقاشات الداخلية وللحلول السياسية ،لماذا
يفرضون عليه من الخارج» ،الفتا ً إلى أن «في مسألة
فلسطين ،قلنا مرارا ً وتكرارا ً إننا ضد االحتالل ليس
على الورق وإنما بالقتال والمقاومة وعدم التسليم
لمطالب االحتالل ،فليقولوا لنا ما هي إنجازاتهم في
مواجهة االحتالل؟».
أما بالنسبة الى إي��ران ،فأكد أننا «نفتخر بأنها
ال��دول��ة التي قامت ب��دور إيجابي في كل المنطقة،
ودعمت المقاومين والشرفاء واألحرار ،وكل النتائج
التي ساهمت فيها إيران تشرف وترفع الرأس».

قاووق

ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله الشيخ نبيل ق��اووق ،أن «المواجهة في لبنان
مع الخطر التكفيري هي المواجهة نفسها مع الخطر
التكفيري على مستوى األم��ة ،وأن الواجب الوطني
يفرض على الجميع التمسك بعنوان ق��وة ومنعة
وحصن لبنان في مواجهة هذا الخطر ،وهو معادلة
الجيش والشعب والمقاومة».
وأكد خالل احتفال تأبيني في حاروف «أنه ليس
أم��ام اللبنانيين إزاء الخطر الحقيقي ال��ق��ادم بعد
ذوب��ان الثلج ،إال التمسك بضرورة هذه المعادلة،
وأن��ه ال يوجد أي مبرر ألي ق��وى وف��ئ��ات سياسية
باستهداف عنصر ق��وة ومنعة ل��ب��ن��ان ،وأن على
يحصنوا لبنان ،أن يترفعوا عن
الجميع إذا أرادوا أن
َّ
لغة التوتير والتحريض حتى نحمي الوحدة الوطنية
واإلستقرار».
وخالل احتفال أقامه حزب الله في حسينية بلدة
ميس الجبل الجنوبية ،نبه ق��اووق إلى «أن لبنان
ب��أس��ره يتعرض لخطر ع��دوان تكفيري إره��اب��ي»،
وقال« :ان أقل وأضعف الواجب الوطني يفرض على
جميع اللبنانيين أن يقوموا بواجباتهم ومسؤولياتهم
الوطنية لمواجهة هذا الخطر ،ألن المسألة ليست
فريقي  8و 14آذار ،إذ ال يوجد أي مبرر ألي لبناني بأن
يدعي الحياد والنأي بالنفس ،حيث انه ال معنى لهما
إذا كان التكفيريون اإلرهابيون ينتظرون ذوبان الثلج
ليهاجموا لبنان».

الموسوي

ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف
الموسوي في احتفال تأبيني في بلدة الطيري ،أن
«على اللبنانيين ،في ظل التوتر السياسي الذي
يضرب منطقتنا من أقصاها إلى أقصاها ،أال يغرقوا
في ما بينهم في الصراعات الحاصلة ،وأن يعملوا
ما أمكنهم من أجل تحييد عالقاتهم الداخلية وبلدهم
عن الصراعات الجارية ،لتجري هذه الصراعات في
جغرافياتها».
وإذ أكد أن «ال طائل من سجاالتنا الداخلية حول
القضايا التي تدور في المنطقة» ،أكد أن «من األفضل
أن يبذل الجهد في إطار الحكومة للقيام باإلجراءات
ال��م��ن��اس��ب��ة ،وأن ي��ع��اود المجلس ال��ن��ي��اب��ي عمله
التشريعـي فـي أقـرب وقـت مـن أجـل إقرار مجموعة
من مشاريع واقتراحات القوانين التي بات إقرارها
الزم��ا ً لتمكيـن اللبنانييـن مـن مواصلـة عيشهـم
الكريـم».
وطالب «الحكومة بأن تولي ملف تطهير أراضينا
من القنابل العنقودية اهتماما ً كامالً».

كرمه بم�أدبة جامعة
جابر ّ

كات�شا رعى عيد الب�شارة في النبطية:
�شعرت �أنني في بيتي ولم�ست ال�سالم

تجمع العلماء الم�سلمين
التقى وفداً من
ّ

فتحعلي :الحترام �إرادة ال�شعب اليمني
ووقف التدخل الع�سكري فور ًا
دريان متحدثا ً خالل افتتاح المسجد

�ساكو من مجل�س الأمن :لتبني خطاب
ديني معتدل يع ّمق ال�شعور بالمواطنة
أعلن بطريرك الكلدان الكاثوليك مار لويس روفائيل
األول س��اك��و «أنّ ال��س�لام واالس��ت��ق��رار ال يتحققان
بالحلول العسكرية وح��ده��ا ،فهي غير ق��ادرة على
تفكيك هذا الفكر المنغلق الذي يدمر البشر والحجر بل
يتطلب األمر من المجتمع الدولي ومن ضمنه جامعة
الدول العربية ومؤتمر الدول اإلسالمية اتخاذ قرارات
قانونية وإج���راءات حاسمة من خ�لال تبني حلول
سياسية وثقافية وتربوية مناسبة تحافظ على
النسيج الوطني المتمثل باألشخاص والجماعات
على اختالف دياناتهم وانتماءاتهم وتصون حقوقهم
وتوطد العالقات بينهم».
ورأى ساكو في جلسة مجلس األم��ن الدولي في
مق ّر األمم المتحدة في نيويورك «أنّ ما سمي بالربيع
العربي انعكس سلبا ً علينا في حين لو أتيحت لنا
فرصة التناغم ضمن النسيج المتنوع في المنطقة
لكنا قوة دافعة للسالم واالستقرار والتقدم» ،معتبرا ً
«أنّ المشكلة األساسية هي في فهم الدين والدولة
والمواطنة والفرد والجماعة ودور المرأة والتربية
الوطنية وإمكانية العيش معا ً بسالم واحترام».
وقال« :التيارات اإلسالمية المتطرفة ترفض العيش
مع غير المسلمين وتعمل على اضطهادهم واقتالعهم
من بيوتهم وجذورهم وشطب تاريخهم .إنها أزمة فكر
واحتكار السلطة وتعطيل المؤسسات وتقييد الحريات.
ه��ذا ال��وض��ع المخيف يتطلب إرس���اء ث��واب��ت على
مستوى القانون الدولي لمنع حصول هكذا انتهاكات
كارثية في ّ
حق اإلنسان واإلنسانية .في الوقت عينه ال
ينبغي تعميم أفعال هؤالء اإلرهابيين على المسلمين
كافة .فهناك غالبية مسلمة مسالمة وصامتة ترفض
تسييس الدين وتقبل العيش المشترك في إطار دولة
مدنية دولة القانون والمؤسسات».
ولفت ساكو «إل��ى خطر قد يكون أكبر وهو وجود

ماليين األطفال واألح��داث الذين حرموا من متابعة
التعليم وماليين الالجئين في المخيمات من دون
عناية واهتمام .فاإلحباط والبطالة والفقر قد تدفع
بهم ليكونوا بسهولة بيئة جيدة لالنتقام والتطرف.
ل��ذا ينبغي االهتمام بالالجئين وتلبية حاجاتهم
والتخفيف من معاناتهم».
واق��ت��رح «خطة عملية للخروج م��ن ه��ذه الحلقة
المفرغة كالمطالبة من منطلق األمم المتحدة بتغيير
نافذ للدساتير والقوانين وإصالحها ،بحيث تحقق
العدالة والمساواة والكرامة للجميع على أساس
المواطنة الواحدة من دون إعطاء امتياز للبعض على
حساب البعض» ،مشيرا ً إلى «ضرورة قيام مشروع
دول��ة مدنية تقف على مساحة واح��دة من الجميع
وتعتبر نفسها مسؤولة عن حماية الجميع والحفاظ
على حقوقهم كاملة» .كما اقترح «تشجيع المرجعيات
الدينية على تبني خطاب ديني معتدل يعمق الشعور
بالمواطنة أي ثقافة انتماء الناس إلى وطنهم وليس
إلى طوائفهم أو عشائرهم ،كذلك إصالح برامج التربية
ف��ي ال��م��دارس بحيث ترسخ مفاهيم االح��ت��رام بين
المواطنين وتعزز قيم التسامح والحوار بين الديانات
والمذاهب وتنبذ الفرقة والكراهية وروح االنتقام
وتحصنهم من عواقب التطرف والعنف واإلرهاب من
خ�لال تقديم فهم صحيح للنصوص الدينية وعدم
السماح باجتزائها من سياقها».
ودعا إلى «إصدار قانون بتجريم ومحاسبة الدول
واألف����راد ممن يمولون ه��ذه الجماعات اإلرهابية
بالفكر وال��م��ال وال��س�لاح باعتبارها ج��رائ��م تهدّد
السلم االجتماعي ،وتطوير منظمات حقوق اإلنسان
والمجتمع المدني ودعمها بحيث ال يكون دوره��ا
استشاريا ً فحسب بل تنفيذيا ً مسؤوال ً على النطاق
اإلقليمي والدولي».

رأى السفير اإليراني محمد فتحعلي «أنّ التدخل العسكري ض ّد سيادة اليمن
ووحدة أراضيه وضد شعبه لن يؤدي إال إلى مزيد من إراقة الدماء وسقوط مزيد
من الضحايا بين المدنيين» ،مؤكدا ً «أنّ استمرار التدخل العسكري سيؤدي
إلى زعزعة االستقرار في المنطقة وال يخدم مصلحة أي من دول المنطقة».
وقال فتحعلي أمام وفد من تجمع العلماء المسلمين زاره أمس في السفارة:
«الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وكما أعلنت منذ بداية األزمة في سورية أن
ال ح ّل لهذه األزمة إال الح ّل السياسي ،فإنها في ما يتعلق باألزمة في اليمن
تؤكد أنّ الح ّل الوحيد ألزمة هذا البلد هو الحل السياسي .لقد دعت الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية منذ بداية األزمة في اليمن إلى الحوار بين جميع األطراف
في اليمن ،حرصا ً على الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة جامعة ،وكذلك
محاربة التطرف واإلره��اب والجماعات التكفيرية ،وهي ترى أنّ التدخل
العسكري ض ّد سيادة اليمن ووحدة أراضيه وضد شعبه لن يؤدي إال إلى مزيد
من إراقة الدماء وسقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين».
وأكد «ضرورة وقف التدخل العسكري في اليمن فوراً» ،معربا ً عن أمله في
«بدء الحوار للعثور على ح ّل سياسي لألزمة في هذا البلد» .وقال« :إنّ استمرار
التدخل العسكري سيؤدي إلى زعزعة االستقرار في المنطقة وال يخدم مصلحة
أي من دول المنطقة».
ودع��ا «دول المنطقة إلى احترام إرادة شعب اليمن وأن تعمل في حال
رغبتها بذلك على تعزيز الحوار بين األط��راف المحليين بدل تدمير البنى
التحتية والمنشآت االقتصادية في هذا البلد ،وإننا لطالما دعونا دول المنطقة
والدول الغربية إلى ضرورة مراقبة تصرفاتها وعدم الدخول في لعبة التماهي
والتعاون مع القاعدة وداعش».
وأض��اف فتحعلي« :إنّ التدخالت العسكرية توفر مناخات تستغلها
الجماعات المتطرفة والتكفيرية ،وت��رى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
أنّ قصف البنى والمنشآت اإلقتصادية في اليمن لن يؤدي إال إلى تصعيد
الخالفات واألزم��ات اإلقليمية وهو ما ال يخدم مصلحة أي من دول المنطقة
وشعوبها ،ومن يستفيد من ذلك الكيان الصهيوني الغاصب وتجار السالح
والعتاد ،وإنّ ضعف ودمار دول المنطقة وتصعيد الخالفات بينها إنما يصب
في مصلحة المخطط االستراتيجي الذي رسمه الكيان الصهيوني الغاصب».
وش��دد على «ض��رورة الحفاظ على الوحدة بين دول المنطقة ومختلف
التيارات السياسية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب» ،مشيرا ً إلى
«عودة الكيان الصهيوني الغاصب ومعه التيارات االستعمارية الستخدام
أسلوبهم القديم المتمثل في فرق تسد واستخدام مصطلحات كالعرب والفرس
والشيعة والس ّنة واإلسالم والمسيحية في محاولة إلثارة النعرات بين شعوب
المنطقة وبلدانها والتفرج بارتياح إلى ما يلحق بهذه البلدان من دمار».
وأكد رئيس مجلس األمناء الشيخ أحمد الزين ،ب��دوره« ،وقوفنا بجانب
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في وج��ه الحملة الظالمة عليها والتي
تتهمها بتهم ظالمة ،فهي لم تكن يوما ً إال إلى جانب الشعوب المظلومة
والمستضعفة».
وأض��اف« :نقلنا إلى سعادة السفير موقف التجمع الواضح في رفض
العدوان على اليمن والدعوة إلى العودة للحوار بين أطياف الشعب اليمني
بعيدا ً من الضغوط الدولية واإلقليمية».

جابر مع كاتشيا والحضور
أح��ي��ت م��دي��ن��ة ال��ن��ب��ط��ي��ة عيد
البشارة ،باحتفال حاشد رعاه
ال��س��ف��ي��ر ال���ب���اب���وي ف���ي ل��ب��ن��ان
المونسيور ال��م��ط��ران غابرييل
كاتشا ،ونظمه النادي الحسيني
في مدينة النبطية ،مطرانية الروم
الملكيين الكاثوليك ،بلدية مدينة
النبطية وجمعية «م��ري��م ملكة
السالم» ،في قاعة مار انطونيوس
ف��ي ث��ان��وي��ة ال��س��ي��دة للراهبات
االنطونيات في المدينة.
وحضر االحتفال النواب :عبد
ال��ل��ط��ي��ف ال���زي���ن ،ي��اس��ي��ن جابر
وم��ي��ش��ال م��وس��ى ،ممثل رئيس
«كتلة الوفاء للمقاومة» النائب
محمد رع��د ،علي قانصو ،ممثل
ال��ن��ائ��ب ه��ان��ي ق��ب��ي��س��ي محمد
قانصو ،ممثل قائد الجيش العماد
جان قهوجي العميد الركن عبدالله
حوراني ،ممثل المدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم المقدم
علي حطيط ،ممثل المدير العام
ألم��ن ال��دول��ة ال��ل��واء ج��ورج قرعة
النقيب طالب فرحات.
وع��ن الجانب ال��روح��ي حضر:
إم��ام مدينة النبطية الشيخ عبد
الحسين ص��ادق ،راع��ي ابرشية
صور للموارنة المطران شكر الله
نبيل الحاج ،راعي ابرشية صيدا
للموارنة المطران الياس نصار،

راع��ي أبرشية صيدا ودي��ر القمر
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
اي��ل��ي ح���داد ،ممثل متروبوليت
صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك
ال��خ��وري فيليب حبيب ،وف��د من
مشايخ ال��م��وح��دي��ن ال����دروز في
البياضة.
بعد ق���راءة م��ن اإلن��ج��ي��ل لالب
نقوال دروي��ش ،وآي��ات من القرآن
تالها كاظم شمس ،عزفت الفرقة
الهارمونية التابعة لـ«كشافة
ال��م��ه��دي» النشيد ال��وط��ن��ي ،ثم
القيت كلمات شددت على التعايش
وم��واج��ه��ة االره����اب .فيما أع��رب
كاتشا ع��ن «س��ع��ادت��ه وس���روره
ل��وج��وده اليوم في ه��ذه المدينة
الرائعة ،مدينة النبطية ،وفي هذا
االحتفال الوطني المميز» ،الفتا ً
إلى أنه «تأثر جدا ً بما شاهده في
النبطية اليوم».
وقال« :شعرت بأنني في بيتي،
ل��ذل��ك سأخبر ق��داس��ة ال��ب��اب��ا أن
السالم ال��ذي ينشده ويكتب عنه
لمسته في النبطية» ،داعيا ً إلى
«االب��ت��ع��اد ع��ن ك��ل م��ا ي���ؤول إلى
الموت والحزن والتفرقة» ،مشيرا ً
إلى أن «هذا من الواضح أنه طريقة
عيش لديكم مع مريم».
من جهة أخرى ،كرم النائب جابر
السفير البابوي غبريال كاتشا،

وأق��ام على شرفه مأدبة غداء في
منزله في النبطية حضرها حشد
من النواب ورج��ال الدين واآلب��اء
والكهنة ورؤساء األديرة والكنائس
في منطقة النبطية وفاعليات.
ورحب جابر بالسفير البابوي
على أرض مدينة النبطية ،وقال:
«إن النبطية شعارها دائما ً العيش
معا ً وليس التعايش ،والنبطية
فخورة ومسرورة لوجود السفير
غ��ب��ري��ال ك��ات��ش��ا ع��ل��ى أرض��ه��ا،
وهي تشكره على مبادرته بهذه
الزيارة ،وإحياء عيد البشارة في
النبطية أصبح تقليدا ً سنويا ً وهو
يقام في المدينة للسنة الرابعة،
ولمست أن السفير كاتشا مسرور
بوجود هذا التقليد ،النبطية دائما ً
في أصعب األي��ام عاش أهلها مع
بعضهم من كل الطوائف وبقيت
المؤسسات فيها تعمل في شكل
طبيعي ،وهناك مدارس عريقة لكل
الطوائف في المدينة منذ عشرات
ال��س��ن��وات وه��ي تعمل ف��ي شكل
منتظم».
ورد السفير كاتشا شاكرا ً للنائب
جابر مبادرته التكريمية ،مؤكدا ً
انه «عرف هذا التقليد الجديد في
النبطية وهو إحياء عيد البشارة
وزيارته هي للمباركة والتعرف
والمشاركة في هذه المناسبة».

