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رعد يزور وزير الدفاع وقائد الجي�ش

«الوفاء للمقاومة» تدعو لملء ال�شغور الرئا�سي
وتوفير رعاية محايدة لحوار وطني يمني
دانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدة
ال��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة –
األميركية ضد دول��ة اليمن وشعبها
وح���ذرت م��ن عواقبها وتداعياتها
الخطرة على كل المنطقة ورفضت
رفضا ً قاطعا ً كل الذرائع التي يسوقها
ال��م��ع��ت��دون وش��رك��اؤه��م لتغطية
جناياتهم وقتلهم العشوائي لألطفال
والنساء ولل ّناس اآلمنين في بيوتهم
وأسواقهم ومخيمات النازحين منهم
وتدمير المنشآت المدنية والبنى
التحتيّة والمستشفيات ،أو لتبرير
تورطهم في مقامرة خاسرة ستنتهي
بهم إلى مزيد من الخيبات واإلخفاقات
في مواجهة مقاومة الشعب اليمني.
ودع��ت عقب اجتماعها برئاسة
النائب محمد رع��د إل��ى وق��ف فوري
لهذه الحرب الظالمة ،وتوفير رعاية
محايدة لحوار يمني داخلي وصوال ً
إلى االتفاق على حل سياسي وطني
يحفظ وحدة اليمن ويحقق استقراره
ويستجيب لتطلعات الشعب اليمني
ف��ي الحرية وال��س��ي��ادة واالستقالل
بعيدا ً من الوصاية والتبعية.
وحيت الكتلة الموقف الصريح
والمسؤول الذي أطلقه األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله
إزاء الحرب العدوانية السعودية
األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه،
واعتبرته وقفة جهاد وكلمة حق تقال
بوجه سلطان جائر ،ورأت فيه تعبيرا ً
ص��ادق��ا ً وش��ج��اع �ا ً وح��ري��ص �ا ً على
مصلحة العرب والمسلمين جميعاً،
إزاء كيد المعتدين ومشاريعهم
الفتنوية والتقسيمية الهادفة إلى
إخضاع األمة وصرف اهتمامها عن
نصرة قضيتها المركزية المتمثلة
ب��م��واج��ه��ة االح���ت�ل�ال الصهيوني
لفلسطين التي ينبغي أن تتضافر
كل جهود العرب وإمكاناتهم وقواهم
لدعم كفاح شعبها وحقه في العودة
إل��ى كامل أرض��ه وتحقيق سيادته
الوطنية.
وث��م��ن��ت ال��ك��ت��ل��ة ال�����دور ال��ب��ن��اء
واالي���ج���اب���ي ال�����ذي ت���ؤدي���ه ه��ذه
الجمهورية اإلسالمية تجاه قضايا
أمتنا العادلة وفي طليعتها القضية
الفلسطينية ودعم حركات المقاومة
وال��ت��ح��رر .لقد ق��دم��ت الجمهورية
اإلسالمية في إيران نموذجا ً حضاريا ً
متميزا ً وتجربة سيادية شجاعة
ووازن��ة ،وهي منذ انطالقتها تلتزم
رؤية منهجية الستنهاض األمة بكل
مك ّوناتها من أجل توحيد صفوفها
وب��ن��اء ق��وت��ه��ا وم��واج��ه��ة أع��دائ��ه��ا
الصهاينة المحتلين وأس��ي��اده��م
المستكبرين الطامعين ،وق��د مدَّت
يد األخ��وة الصادقة باستمرار إلى
كل دول المنطقة وشعوبها من أجل

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة السفير السوري علي
عبد الكريم علي وعرض معه التطورات .ثم بحث مع السفير الروسي في لبنان
ألكسندر زاسيبكين االوضاع في لبنان والمنطقة.
وعرض مع رئيس دائرة االمم المتحدة والمنظمات الدولية والفرنكوفونية
في الخارجية الفرنسية  jean-pierre laroixوالسفير الفرنسي في لبنان
باتريس باولي في حضور محمود بري ،التطورات في المنطقة ولبنان.
من جهة أخرى تلقى الرئيس بري اتصاال ً من رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس خالد مشعل هنأه خالله بنجاح المؤتمر العام لحركة أمل وبإعادة
انتخابه رئيسا ً للحركة.

رعد مترئسا ً االجتماع
التعاون والتكامل لتحقيق النمو
والتقدم والتطوير والحفاظ على
األمن السيادي واالستقرار الشامل،
وفي مقدمة هذه ال��دول لبنان حيث
قدمت له إي��ران العون والمساعدة
لتحريره من اإلحتالل «اإلسرائيلي»
وإع��ادة إعماره ووقفت إل��ى جانبه
م��ن منطلق ال��ح��رص على وحدته
واس��ت��ق��راره وسيادته وه��و ما كان
على ال��دوام محل تقدير اللبنانيين
وش��ك��ره��م وح��رص��ه��م ع��ل��ى تعزيز
الصداقة معها ورف��ض أي محاول ٍة
الفتعال العداء معها للتغطية على
العداء للعدو الصهيوني.
ولفتت الكتلة إلى «أن الجمهورية
االس�لام��ي��ة ف��ي إي���ران تمكنت رغم
كل الضغوط والعراقيل أن تصبح
دول��ة وازن��ة في المعادلة االقليمية
والدولية ،في الوقت الذي ال تزال فيه
الكثير من األنظمة في عالمنا العربي
واالسالمي تعاني التخلف وتمارس
سياسة إفقار شعوبها وهدر ثرواتها
وت��خ��رج نفسها ع��ن مسار التطور
العلمي والتنمية المستدامة ،وتعتمد
على سياسة بث الفرقة وإثارة الفتن
ودعم موجات التكفير واالرهاب».
ورأت «أن نهوض إي��ران فرص ٌة
تاريخية للنهوض بالمنطقة ودولها
وشعوبها ،ودافعٌ موضوعِّ ي لتكامل
الجهود بين جميع مكونات العالم
العربي واالسالمي من أجل أن يعودوا
جميعا ً خير أم��� ٍة أخ��رج��ت للناس
متحدة في ما بينها قوية ومهابة
وش��اه��دة على األم��م .وان شعوبنا
تنتظر اليوم مبادرات من الجميع في
هذا االتجاه».
وأك��دت الكتلة «أن الظروف التي
يمر بها لبنان ،تستوجب م��ن كل
المسؤولين والكتل النيابية تعاطيا ً
واقع ّيا ً في مقاربة مشاكل المواطنين
ومصالحهم» ،مشيرة إلى «أن ملء
الشغور الرئاسي ينبغي أن يحظى

على ال��دوام باهتمام الجميع ح ّتى
يتم انجازه بأسرع وقت ممكن ،وأن
انعقاد جلسات تشريعية في المجلس
النيابي أمر ض��روري وبديهي ،على
رغم اختالف اآلراء والتوجهات إزاء
بعض االقتراحات أو المشاريع ،كما
أن االنزالق في متاهة التصنيف بين
ما هو ضروري وغيره ،أو التذرع بأي
أمر آخر لتعطيل التشريع ،ال يح ّققان
إال مراكمة المشاكل وزي��ادة احتدام
األزمة في البالد».
وأش�������ارت إل����ى «أن ال��ج��ه��ود
والمساعي المشكورة التي تبذلها
حكومة المصلحة الوطنية لتأمين
المساعدات المالية الالزمة إلغاثة
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ف��ي لبنان،
تدفعنا للتأكيد مرة أخرى على وجوب
التنسيق مع سورية لتقاسم األعباء
والتخفيف من أعداد النازحين الذين
بات بإمكان عدد كبير منهم أن يعود
لالستقرار في بلده من دون أي إكراه،
خصوصا ً أن الحكومة السورية تبدي
كل استعداد لتح ّمل مسؤولياتها في
هذا المجال».
من ناحية أخرى ،زار رعد يُرافقه
رئيس وحدة االرتباط والتنسيق في
ح��زب الله وفيق صفا وزي��ر الدفاع
ال��وط��ن��ي سمير مقبل ،وش���دد على
ض��رورة «أن نحفظ بلدنا وننأى به
من التطورات الضاغطة بعيدا ً من
اي انعكاسات وتداعيات» .وقال رعد
اثر الزيارة «اللقاء مع وزي��ر الدفاع
الوطني للتداول ف��ي م��ا يهم األم��ن
واالستقرار في هذا البلد ،خصوصا ً
في ضوء التطورات الضاغطة التي
نحرص جميعا ً على أن نحفظ بلدنا
وننأى به بعيدا ً من أي انعكاسات
وت��داع��ي��ات ،وأب��دي��ن��ا حرصنا على
الجهود التي تبذل على هذا الصعيد».
كذلك زار برفقة صفا قائد الجيش
العماد ج��ان قهوجي في مكتبه في
اليرزة.

ر�أ�س رتبة الغ�سل فـي �سجن رومية

الراعي يدعو �إلى ت�سريع المحاكمات
أ ّكد البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي «أن العدالة يجب ان
تتصف باالنصاف والرحمة ،وال بد من
أن نعالج جميعا ً أسباب الجريمة في
لبنان أي الفقر والحرمان والظلم ،وأن
نسهل تأمين فرص عمل للمساجين
ليعيشوا بكرامة ويساهموا في إعالة
أسرهم».
وهنأ ال��راع��ي خ�لال ترأسه رتبة
الغسل بمشاركة السجناء وعدد من
المسؤولين في سجن رومية أعمال
الترميم في السجن سعيا ً لحل مشكلة
االكتظاظ ،مشدداًعلى تأمين بعض
المطالب التي تحتاجها السجون،
وت��أم��ي��ن خ��دم��ة ال��ع��دال��ة ف��ي شكل
أسرع وتسريع المحاكمات وتجنب
التأجيالت المقصودة».
وقال« :ينبغي أن تتصف العدالة
باالنصاف ،والتسهيل في مجتمعنا،
وإعادتهم إلى فرص عمل يعيشون
بكرامة ،وال بد من أن نتضافر مع
الدولة والكنيسة والمجتمع األهلي،
لالهتمام بعائالت المساجين الذين
ح��رم��وا م��ن م��ع��ي��ل وم���ن ع��اط��ف��ة،
ونتضافر قوانا مع وزارة الشؤون
االجتماعية والجمعيات األهلية
ومؤسسات الكنيسة والمحسنين»،
مشيرا ً إل��ى أن��ه «علينا ان نتضافر
إلنماء المجتمع ووضع حد ألسباب
يستغل فيها انسان إما سياسيا ً أو
عسكرياً ،وكي نحمي أبناء مجتمعنا
من الفلتان».
وت���رأس راع���ي أب��رش��ي��ة ال��ف��رزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا
دروي��ش رتبة الغسل في كاتدرائية
س��ي��دة ال��ن��ج��اة ف���ي زح���ل���ة ،وأك���د
«أن المحبة هي أن نعطي ذواتنا

بري يلتقي ال�سفيرين
ال�سوري والرو�سي

الراعي يحتفل برتبة الغسل في سجن رومية
لذلك نؤمن أن الصليب هو رمز الحياة
المسيحية وعندما نؤمن بأن الصليب
هو بداية الحياة نصير رسل المحبة
والسالم».
واح��ت��ف��ل راع���ي اب��رش��ي��ة جبيل
ال��م��ارون��ي��ة ال��م��ط��ران ميشال عون
بقداس تجديد مواعيد الكهنوت في
خميس االسرار في كنيسة مار شربل
في دير مار مارون عنايا .بعد االنجيل
القى المطران عون عظة تحدث فيها
ع��ن أهمية المناسبة ي��وم خميس
االس��رار لتجديد اإليمان بالكنيسة
ال���واح���دة ال��ج��ام��ع��ة ووص��اي��اه��ا
وقوانينها وتقاليدها وش��دد على
ض���رورة ان يكون العيد مصالحة
حقيقية بين األب��ع��دي��ن واألقربين
الختبار العبور الحقيقي من الموت
ال���ى ال��ح��ي��اة ،وب��ال��ت��ال��ي الختبار

االنتصار على الموت واختبار الحياة
التي أفيضت من قبر المسيح يوم
القيامة حيث يصبح ال��ف��رح فرحا ً
منتصرا ً على كل ألم وتجسيدا ً لملكوت
المحبة والمصالحة الحقيقية.
ورأس م��ت��روب��ول��ي��ت ط��راب��ل��س
والكورة وتوابعهما للروم االرثوذكس
ال��م��ط��ران إف����رام ك��ري��اك��وس ص�لاة
النوم الكبرى في كنيسة م��ار قزما
ودميانوس في بطرام.
وات��ص��ل رئ��ي��س المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع الخازن
بأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال
ييترو بارولين ،ووزير الخارجية بول
ريتشارد غالغر ،وأمين سر الكنائس
الشرقية مهنئا ً بحلول عيد الفصح
المجيد ،وكانت مناسبة للتشاور في
التطورات.

حمدان يلتقي ندوة العمل
أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
«المرابطون» العميد مصطفى حمدان« ،الحرص على
وحدة الكيان اللبناني في وجه كل االرهابيين والمخربين
الذين يتربصون شرا ً بوطننا» ،الفتا ً إلى «أن ما يجري على
أرض أمتنا هدفه التشتيت والتقسيم من أجل إقامة دولة
اليهود التلموديين على أرض فلسطين» ،داعيا ً الجميع
إلى «التمسك بالقضية الفلسطينية وجعلها محور سعينا
وجهادنا من أجل تحرير كل فلسطين وقدسها الشريف».

وكان حمدان استقبل في حضور أعضاء الهيئة ،وفدا ً
من ندوة العمل الوطني برئاسة وجيه فانوس يرافقه:
شربل شلهوب ،الهام بكداش ونهى الحسن .وتم البحث
في المستجدات المحلية واالقليمية .أبدى فانوس تخوفه
من العودة إلى «االقتتال الداخلي المذهبي في ظل المرحلة
الخطيرة التي يمر بها الوطن العربي ولبنان» ،مؤكدا ً
«وجوب أن تكون البوصلة دائما ً باتجاه فلسطين التي هي
القضية واألساس».

بري وعلي عبد الكريم

 314يوم ًا م�ضت...
والفراغ الرئا�سي �سيد الموقف
مضى  314يوما ً على الشغور الرئاسي .والنتيجة واحدة .ال يزال الفراغ
الرئاسي سيد الموقف .أربعة وأرب��ع��ون نائبا ً من ق��وى  14آذار وكتلة
التحرير والتنمية حضروا إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة الحادية
والعشرين النتخاب رئيس للجمهورية ،وهو الرقم االدنى مقارنة بالجلسات
السابقة التي كان العدد خاللها يتراوح بين  50و ،58وبالتالي لم يكتمل
النصاب القانوني للجلسة الذي هو  ،86ما دفع الرئيس نبيه بري الى إرجاء
الجلسة إلى موعد جديد النتخاب رئيس للجمهورية وذلك يوم األربعاء في
 22نيسان الجاري في بيان تاله األمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر
من القاعة العامة.
ومن ساحة النجمة دعا عضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان الذي
عقد مؤتمرا ً صحافيا ً خصصه للهجوم على حزب الله ،داعيا ً الى «تطبيق
مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات بين كافة القوى السياسية داخل المؤسسات
الدستورية ،ومنها قرار الحرب والسلم الذي يتفرد به حزب الله» ،حسب
قوله .وأكد عدوان «أن المبادئ التي طالب بها نواب الحزب والتي تقوم على
الشراكة والنقاش قبل اتخاذ القرارات لكي تكون ميثاقية وتمثل الجميع،
مبادئ مرحب بها وتحدث نقلة نوعية في واقع البلد» ،مضيفاً« :الحزب
يتصرف كما يريد في الداخل اللبناني وخارجه بتفرد ،لكنه يريد من اآلخرين
مشاركته في القرارات التي يطلقها كما حصل مع رئيس الحكومة تمام سالم»،
متسائالً «ما هو شعور اللبنانيين عندما يأخذ حزب الله قرار الحرب والسلم
خارج مؤسسات الدولة»؟
وفور انتهاء الجلسة ،عقد رئيس حزب القوات مؤتمرا ً صحافيا ً في معراب
أكد في خالله «أن حوار «حزب القوات» – التيارالوطني الحر ليس فقط من
أجل انتخابات الرئاسة إنما هناك مواضيع كثيرة عالقة» .وأشار إلى «أننا
مستمرون بالحوار بغض النظر إذا لم نتوصل إلى اتفاق في بعض النقاط ،
والبحث مع التيار الوطني الحر صريح وعميق ولست متشائما ً في الحوار
معه» ،مضيفاً« :ال يمكن أن نبقى على اختالف تا ّم».

ً
ن�سمة على الحوار
«عا�صفة الحزم» تم ّر
} هتاف دهام

عكس مشهد كاريكاتوري أول من أمس على إحدى
شاشات التلفزة المفارقات التي تحكم المشهد اللبناني
في الملف اليمني  -السعودي .تعلو االتهامات المتبادلة
في أحد البرامج السياسية بين ممثل عن حزب الله وآخر
عن تيار المستقبل ،وص��والً إلى التخوين والمواقف
المتناقضة ،لتبدأ المجامالت وال��خ��ط��اب المسؤول
والمشهد الحميم الذي ال يخلو من السالمات الحارة
عند طرح المحاور السؤال عن الحوار بينهما.
وبالفعل لم تقتلع رياح «عاصفة الحزم» حوار عين
التينة ،ب��ل م�� ّرت عليه نسم ًة على رغ��م إضافته بندا ً
جديدا ً على جدوله وه��و مهمة احتواء الشروخ التي
قد تحدثها التعقيدات اإلقليمية على الوضع الداخلي.
م�� ّر ال��ح��وار بأكثر م��ن اخ��ت��ب��ار ،وك���ان م��ن الممكن أن
ينهار ويتداعى ،لكن يبدو أنّ هناك قرارا ً لدى الطرفين
بحمايته واستدامته .فاختبار «عاصفة الحزم» الذي
كان من المفترض ان يعطل هذا الحوار ،لجهة التناقض
الكبير بين مسارعة تيار المستقبل إلى تأييد العدوان
السعودي على اليمن واعتباره ق��رارا ً حكيماً ،ورفض
حزب الله بشكل مطلق هذا العدوان ،م ّر بسالم ،كحال
ش��ه��ادة رئيس كتلة المستقبل ف��ؤاد السنيورة أمام
المحكمة الدولية التي كان من الممكن ان تعطل الحوار،
لوال مسارعة الرئيس سعد الحريري إلى مراسلة حزب
الله ،وتشديده على أنّ كالم السنيورة ال يعبّر عن تيار
المستقبل ،إنما عن فريق داخل التيار ،واقتناع حزب
الله ب��دوره ب��أنّ الرئيس الحريري يريد ال��ح��وار ،هذا
فضالً عما سبق ذلك من كالم هجومي ض ّد حزب الله
في «البيال» في ذكرى  14آذار.
اكتمل عقد ال��ح��وار أم��س .عقدت الجلسة التاسعة
ف���ي ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة ب��ي��ن م��م��ث��ل��ي ح����زب ال���ل���ه المعاون
السياسي لألمين ال��ع��ام لحزب الله حسين الخليل،
وزي��ر الصناعة حسين ال��ح��اج حسن ،النائب حسن
فضل ال��ل��ه ،م��ن جهة ،وممثلي تيار المستقبل مدير
مكتب الرئيس سعد الحريري ن��ادر الحريري ،وزير
الداخلية نهاد المشنوق ،والنائب سمير الجسر من
جهة أخرى ،بحضور المعاون السياسي للرئيس نبيه
بري الوزير علي حسن خليل .طرح كل فريق موقفه
من الموضوع اليمني في شكل خاص ،وتناول البحث
عددا ً من الموضوعات الداخلية المرتبطة بتفعيل عمل
المؤسسات الدستورية ،واستكمال الخطة االمنية بما
يعزز االستقرار الداخلي .وأكد المجتمعون «استمرار
الحوار وفق القواعد التي انطلق على أساسها ،والفصل
في المواقف بين القضايا الداخلية واالقليمية ،والحفاظ
ع��ل��ى االس��ت��ق��رار األم��ن��ي وخ��ف��ض م��ن��س��وب التشنّج
السياسي ،واستمرار عمل الحكومة.
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يحرص الطرفان على أهمية الحوار ،وسيتجنّبان
تعكيره ،فكالهما ف��ي ح��اج��ة إل��ي��ه وه���ذا م��ا ظهر في
كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
«أننا سنواصل الحوار مع المستقبل وسنتح ّمل ك ّل
االستفزازات» ،وفي تغريدة رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري «ألنّ مصلحة بلدنا تعلو فوق ك ّل اعتبار فإننا
نؤكد ضرورة مواصلة الحوار لحماية لبنان».
عندما ق ّرر الطرفان الحوار أنهى تيار بيت الوسط
حالة القطيعة أو ال��ع��داء م��ع الضاحية ،راج��ع ملفاته
م��ن وص��ف��ه ح��زب ال��ل��ه بالعدو ال���ذي يجب مقاطعته،
الى الجلوس معه في عين التينة بعد السراي الكبيرة،
ان��ط�لاق��ا ً م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره أنّ ال��ح��وار ه��و رب��ط نزاع
في حين رأى ح��زب الله في ال��ح��وار خطوة ايجابية،
انطالقا ً من حرصه على إبقاء الساحة اللبنانية في حالة
استقرار ،وهو الذي في ذروة خالفه مع التيار األزرق
أكد وجوب الجلوس معاً.
وعليه ،تؤكد مصادر مطلعة على أجواء حوار عين
التينة أنها ما زالت عند االعتقاد الذي يقول« :إنّ الحوار
ه��و م��ن أج��ل ال��ص��ورة اإلع�لام��ي��ة وتنفيس االحتقان
والتمهيد لمرحلة ما بعد التفاهمات الكبرى في ما يتعلق
باالستحقاقات ،ال سيما المتعلقة بالملف الرئاسي،
على عكس الصراع على القضايا االقليمية في سورية
وال��ي��م��ن وال��س��ع��ودي��ة ،س�لاح ح��زب ال��ل��ه ،والمحكمة
الدولية التي ت ّم تحييدها».
وتشدّد المصادر على «أنّ الحريري يريد الحوار
ألسباب ع��دة تعود إل��ى أن��ه لم يعد مرتاحاً ،حيث هو
موجود في السعودية ،ويعود ذلك إلى التغييرالذي
لحق في القيادة الجديدة في المملكة ،وحالة الجفاء التي
يعيشها مع بعض الرموز الحاليين ،وإدراك��ه مؤخرا ً
أنّ العمل ف��ي السياسة ال ُي���دار م��ن ب��اري��س أو جدة،
إضافة إلى اقتناعه بأنّ عودته الى السراي الحكومية
لن تحصل إال بتفاهم مع حزب الله ،فال يمكن أن يدخل
ال��س��راي قبل دخ��ول رئيس تكتل التغيير واالصالح
العماد ميشال عون قصر بعبدا ،ال سيّما أنّ حزب الله
ال يناور في دعمه جنرال الرابية ،ولن يتراجع عن هذا
األمر ،ولن يقبل برئيس توافقي.
ب���اءت م��ح��اوالت التخريب على ح���وار األص��ف��ر –
األزرق بالفشل ،وتؤكد المصادر أن ال ق��درة لمن قد
يرغبفيالسعوديةعلىتخريبالحوار،فهناكموازين
قوى لن تسمح للسعودية بالتدخل في لبنان ،وبالتالي
فهي لن تتمكن من «فرط» الحكومة ،أو التخريب األمني
كما كانت تفعل في طرابلس ،أو تعطيل الحوار الذي هو
حاجة ملحة للحريري ،فالـ»ستاتيكو» الحالي يظهر أن
ال انتخابات رئاسية ،ال إسقاط للحكومة ،وال تعطيل
للحوار ،وال اتجاه لتخريب الوضع في الشمال».

اعت�صام �أمام ال�سفارة البريطانية وم�سيرة في جبيل

الطا�شناق :ن�ضم �صرخاتنا �إلى �صرخات
ال�شعوب المقاومة لنواجه م�شاريع التهجير والقتل

معلولي :قمة الكويت الثالثة ر�سخت
النازحين في البلدان التي لج�أوا اليها
رأى النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي «أن قمة
الكويت الثالثة في معالجة قضية النازحين السوريين ،رسختهم في
البلدان التي لجأوا اليها ،فالمساعدات التي أقرت هي لتمكينهم من العيش
في أماكن وجودهم ،وهذا ما حصل مع الالجئيين الفلسطينيين منذ 62
عاماً».
وأضاف« :كنا قد تقدمنا منذ ثالث سنوات بمشروع متكامل يجعل من
المساعدات العربية وغير العربية حافزا ً إلعادتهم إلى بالدهم وفي أسوء
األح��وال إلى إسكانهم في المناطق الحدودية غير المأهولة .ويتلخص
المشروع بإنشاء مجمعات سكنية وليس مخيمات ،اي بيوت جاهزة،
ويوكل األمن في هذه المجمعات السكنية الى المقيمين بخاصة وأن شبابهم
قد خضع للتجنيد اإلجباري ،أما أمن هذه التجمعات من الخارج فتكون من
مسؤولية قوات الدفاع العربي المشترك الذي أقر في قمة القاهرة ،وأيضا ً
بإشراف ومساعدة مجلس األمن الدولي».
وتابع معلولي« :أما في حال تعذر إقامة هذه المجمعات السكنية داخل
األراضي السورية ،فيمكن إقامة هذه المجمعات على المساحات الشاسعة
على الحدود اللبنانية».
وختم «ان عدم إيجاد حل جذري لقضية النازحين السوريين سيجعلهم
مثل الالجئين الفلسطينيين ،تهجروا إلى لبنان عام  1947وما زالوا ،وهكذا
يصبح في لبنان عدد النازحين والالجئين يوازي نصف الشعب اللبناني،
وهو البلد الوحيد في العالم الذي يتحمل هذا العبء البشري باالضافة الى
األخطار األمنية والتداعيات على جميع المستويات.

لقاء الأحزاب :الهجوم الم�سموم
�ضد ايران ي�ستهدف دورها التحرري
أكد لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية «أن هذه الحملة
المعادية إليران والمحرضة على دورها التحرري في المنطقة ،تندرج في
سياق االستهداف الممنهج والمنظم الذي يشن ضدها ،وتصاعدت أخيرا ً
بعد الثورة اليمنية التي أسقطت النظام التابع للغرب ،وذلك تسديدا ً لفواتير
الدعم المالي ،بغية منع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من القيام بدورها
المناصر للقضايا العربية العادلة في الدول العربية».
وتوقف «لقاء األحزاب» خالل اجتماعه في مركز الحزب السوري القومي
االجتماعي في بيان ،عند «مواقف الرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد
جنبالط ،وبعض الوزراء والشخصيات التابعة لقوى  14آذار ،ضد إيران
بهدف محاولة تشويه صورتها».
ورأى «أن الفرق شاسع بين إي��ران الشاه التي كانت شرطي الخليج
الحارس للمصالح األميركية في المنطقة ،والمتحالف مع كيان العدو
الصهيوني وعدوانه ضد العرب ،وإيران الثورة التي غيرت رأسا ً على عقب
سياسات إيران ،وحولتها إلى سياسات داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته
لتحرير فلسطين المغتصبة من الصهاينة ،ورافضة الهيمنة األميركية على
المنطقة».
وأوضح اللقاء «أن الهجوم المسموم ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
إنما يستهدف دورها التحرري الذي تلعبه الداعم لقوى المقاومة والممانعة
الذي يساهم في تقويض الهيمنة الغربية االستعمارية ويعري األنظمة
الرجعية التابعة للغرب ،والمتآمرة على قضية فلسطين والمقاومة ،والتي
تستخدم أموال النفط إلحداث الفتن والمؤامرات في سورية والعراق ولبنان
وتشن العدوان ضد الشعب العربي في اليمن وتقمع الثورة الشعبية في
البحرين المطالبة باإلصالح ،وتصدّر قوى اإلرهاب والتكفير الوهابي إلى
أقطار األمة لتفتيت وحدة المجتمعات العربية.
وأكد اللقاء إدانته «الشديدة لمثل هذه المواقف العدائية ضد الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية» ،مشددا ً على «أن إي��ران تستأهل من العالم العربي
والقوى الوطنية والقومية الشكر والتقدير على ما تقوم به من مساندة ودعم
لقوى المقاومة والتحرر العربية».

مسيرة في ذكرى اإلبادة االرمنية في جبيل
ّ
نظم ح��زب الطاشناق بمناسبة
الذكرى المئوية لإلبادة األرمنية،
مسيرة راج��ل��ة انطلقت م��ن مدخل
جبيل الرئيسي م����رورا ً بالشارع
الروماني  -السوق التجاري ،وصوال ً
إلى النصب التذكاري للشهداء األرمن
في ش��ارع أرمينيا ،تقدمها المطران
نوريير اسيكيان ممثالً كاثوليكوس
األرم���ن األرث���ودك���س لبيت كليكيا
آرام األول كيشيشيان ،األمين العام
لحزب «الطاشناق» النائب هاغوب
بقرادونيان وأعضاء اللجنة المركزية
للحزب ،النائب سيمون اب��ي رميا،
رئيس بلدية جبيل زي��اد الحواط،
الفرقة الموسيقية لكشافة الهومنتمن
حاملين األعالم اللبنانية ،االرمنية،
وحزب الطاشناق
وعند وصول المسيرة الى النصب
التذكاري ،وضع النائب بقرادونيان
وأع��ض��اء اللجنة المركزية إكليالً
م��ن ال��زه��ر على النصب ،ث��م توجه
المشاركون إلى ساحة ميتم األرمن
ح��ي��ث أل��ق��ي��ت ك��ل��م��ات ف��ي حضور
النواب :بقرادونيان ،ابي رميا ،عباس
هاشم ،راعي ابرشية جبيل المارونية
المطران ميشال عون ،قائمقام جبيل
نجوى سويدان فرح ،الحواط ،وحشد
م��ن الفعاليات الجبيلية ورؤس��اء
بلديات ومخاتير القضاء
وتحدث الحواط قائالً« :ال نستطيع
ف��ي ه��ذه المناسبة األليمة لشعب
ن��اض��ل وواج����ه واس��ت��ط��اع ان ي��رد
اعتباره وك � ّون نفسه وانطلق نحو
اآلف��اق اال أن نهنئ الشعب األرمني
ال���ذي ت��اب��ع قضيته حتى النهاية
ووصل بها الى بر اآلمان».
وأك��د النائب اب��ي رميا أننا «لن
نستكين ول��ن يكون هناك ه��دوء إال
ب��االع��ت��راف الرسمي م��ن قبل ورث��ة
السلطنة العثمانية باالبادة الجماعية
التي حصلت في حق االرمن» ،كما اكد
«باسم نواب قضاء جبيل واالهالي
والسلطات المنتخبة الوقوف الى
جانب االرمن حتى تحقيق االعتراف

باالبادة التي حصلت في حقهم».
وألقى رافي آشكريان كلمة اللجنة
المركزية في ح��زب «الطاشناق»،
فشدد على «أن الشعب االرم��ن��ي ال
ي���زال يطالب بحل ع��ادل لقضيته
يطالب بالعدالة بغية استعادة
حقوقه المسلوبة من قبل دولة بنيت
أساسا ً على انقاض ودمار حضارات
مشرقة أح��رق��ت م��ن قبلها وتاريخ
حرف بيد سالطينها ،الشعب االرمني
يطالب بحقه ولن يساوم على هذا
الحق المقدس ولن يهادن هذا العدو
الغاشم حتى الوصول إلى تحقيق
آماله إال وهي االعتراف أوال ً من الدولة
التركية ب��واق��ع اإلب���ادة الجماعية
األرمنية والتعويض بالتالي عن هذه
االبادة بإعادة الحقوق المغتصبة».
وأض�������اف« :ن���ض���م ص��رخ��ات��ن��ا
إل��ى ص��رخ��ات الشعوب المقاومة
ف��ي المنطقة لنواجه ك��ل مشاريع
التهجير والقتل التي تهدد مسيرة
هذه الشعوب المسالمة عبر اقتالعها
من جذورها وأوطانها التاريخية في
المنطقة ،نقول ال للظلم ،ال للتهجير ،ال
لمشاريع ابادة جديدة».
أم���ا ال��م��ط��ران ع���ون ف��دع��ا «ك��ل
المسيحيين ف��ي ل��ب��ن��ان وال��ش��رق
ال����ى ع����دم ال���خ���وف واالس��ت��س�لام
واالح��ب��اط ،ألن ن��ور القيامة حاضر
دائما ً في حياتنا ،ام��ام الصعوبات
وال��ت��ض��ح��ي��ات ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي نم ّر
بها ،تاريخنا يدعونا ال��ى التمسك
باالرض وعدم الخوف والتراجع ألنه
م� ّرت صعوبات كبيرة في الماضي
كانت اقسى بكثير من ايامنا هذه،
علينا االتحاد والتصميم على البقاء
م��ع شركائنا ف��ي ال��وط��ن وإخوتنا
المسلمين المعتدلين المنفتحين كي
نحارب سوية التطرف والتعصب،
امام حوادث الماضي نزيد تصميما ً
ونتمسك بقول قداسة البابا الراحل
يوحنا بولس الثاني بأن لبنان اكثر
من وطن هو رسالة لكل العالم رسالة
للعيش المشترك وت��ح��دي الموت

ومد اليد الى اآلخر ،نتمنى ان يستمر
ل��ب��ن��ان بمسيحييه ومسلميه في
محاربة التطرف يدا ً بيد مع اخوتنا
االرمن الذين اصبحوا مكونا ً اساسيا ً
من نسيج هذا الوطن».
كذلك ألقى المطران اسيكيان كلمة
الكاثوليكوس كيشيشيان وش��دد
على «أن االعتراف باالبادة األرمنية
وتحقيق ال��ع��دال��ة مطلب شرعي
للشعب األرمني ولكل فرد ارمني في
جميع انحاء العالم ،فالذكرى المئوية
لالبادة هو تح ٍد للشعب األرمني على
االستمرار وبعزم متجدد في النضال
من أجل العدالة».
ون��ظ��م قسم ال��ش��ب��اب ومصلحة
الطالب في حزب الطاشناق ،تظاهرة
سلمية أم��ام السفارة البريطانية
في بيروت ،ورفع الشباب والطالب
الفتات وشعارات تطالب بريطانيا
بالضغط على المجتمع الدولي من
اجل االعتراف باالبادة االرمنية.
وسلم المتظاهرون ال��ى السفير
البريطاني توم فليتشر رسالة جاء
فيها« :يصادف  24نيسان 2015
الذكرى المئوية لالبادة الجماعية
االرم��ن��ي��ة .ع��ش��ي��ة ه���ذه ال��ذك��رى،
بريطانيا م��دع��وة لتسديد ديونها
األخالقية تجاه الشعب األرمني ،فهي
وفي بيان مشترك مع حلفائها فرنسا
وروسيا ،لم تتردد ،في أي��ار 1915
بإدانة المذابح الجماعية واعتبارها
جرائم جديدة لتركيا ضد االنسانية
والحضارة ،واألرش��ي��ف البريطاني
م��ل��يء بتسجيالت شاملة تكشف
صحة الجريمة المرتكبة تحت حجة
الحرب العالمية االولى.
وشددت الرسالة على «أن الذكرى
ال��م��ئ��وي��ة ه��ي ال��ف��رص��ة المناسبة
لبريطانيا لتتخلى ع��ن صمتها
وتنضم الى صفوف ال��دول المحقة
التي اعترفت بإبادة الشعب األرمني.
وعلى بريطانيا ان تنأى بنفسها ،ومن
دون أي تأخير اضافي ،من سياسة
اإلنكار التركية».

