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«ما يح�صل في الهاي يدين ذوي ال�ش�أن في لبنان قبل المحكمة»

لحّ ود :ال�شعوب الأبية ال يمكن �أن تكون جائزة
لمن اعتبر نف�سه مهم�ش ًا في االتفاق النووي

لحود مستقبالً وفد جمعية «حواس»
أشار الرئيس العماد إميل لحود
أم���ام زواره ام���س ال���ى ان���ه «ك��ان
أول من رص��د االنحرافات الممكنة
وال��م��ح��ت��م��ل��ة للمحكمة ال��خ��اص��ة
للبنان بعد ان تم تهريب االتفاق
في شأنها ونظامها في ليل ،حتى
انه لما عرف بالمفاوضات الجارية
والتي لم يتولها يوما ً في شأن تلك
المحكمة ،على ما تقضي به المادة
 52من الدستور ،أب��دى مالحظات
خطية على دفعتين ضمنها كتابان
الى االمين العام لالمم المتحدة في
حينه».
وق���ال« :ان م��ن ي��ع��ود ال��ى هذه
المالحظات التي نشرت في وسائل
االعالم إنما يتبين له انه تم فيها ليس
فقط توثيق المخالفات الخطيرة
لدستورنا والتنازل عن سيادتنا
وال��ت��ن��ك��ر ح��ت��ى ل��م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون
الجنائي الدولي ،بل أيضا ً استشراف
ما يمكن ان تحمله من مخاطر على
الضمانات التي يوفرها الدستور
والقوانين اللبنانية لحرياتنا العامة
والخاصة .ومنها حرية التعبير عن
ال���رأي ،ه��ذه الحرية التي ه��ي في
صلب ديموقراطيتنا التي هي ميزة
فريدة من ميزات لبنان».

واعتبر أن «ما يحصل في الهاي
بموضوع محاكمة «الجديد» وكرمى
الخياط و«االخبار» وابراهيم األمين،
انما هو مشهد يدين ذوي الشأن في
لبنان قبل ان يدين المحكمة ألكثر
من اعتبار ،انطالقا ً من هذا السكوت
الرسمي المريب ،كأنه اجازة لنحر
ال��ح��ري��ة االع�لام��ي��ة ،م��ن دون ان
تكون هذه الدولة سندا ً لمواطنيها
وإعالمييها المتروكين لقدرهم في
مدينة الضباب».
وق���ال« :ان ك�لام سماحة سيد
المقاومة (السيد حسن نصر الله)
ال��م��وص��ف ل��ل��ح��رب ال��ت��ي يشنها
ّ
التحالف العربي على اليمن ،وهو
للمفارقة بلد عربي ،انما أت��ى في
محله في جميع مفاصله» .وأضاف:
«إن الحق مغضبة والحقيقة صادمة.
اال ان األهم اننا سنقف يوما ً جميعا ً
على حقيقة ما يجري عندما تتبدل
المشهدية الحالية بعد أشهر قليلة
لمصلحة اليمن العصي على كل
احتالل او اذعان او تطويع .ما يجب
ان نعرفه جميعا ً ان الشعوب األبية
في لبنان وسورية والعراق واليمن،
ولن ننسى شعب فلسطين ،ال يمكن
ان تكون جائزة ترضية لمن اعتبر

نفسه مهمشا ً ف��ي االت��ف��اق الدولي
ح��ول الطاقة ال��ن��ووي��ة ف��ي إي��ران،
التي هي الرقم األقوى واألصعب في
المعادلة اإلقليمية الجديدة».
وتابع« :شاهدنا وسمعنا البارحة
مقابلة الرئيس الشقيق الدكتور بشار
االسد مع القناة الثانية في التلفزيون
الفرنسي ،وقد تأكد لنا المؤكد ،وهو
ان هذا المحور الذي أعلنا منذ اليوم
األول أن اقطاره ،وعلى رأسها سورية،
ستخرج أقوى من محنتها ،إنما هو
محور منتصر ال محال على الحروب
العبثية والتدميرية واالرهابية التي
تشن على أراض��ي��ه وشعوبه .هذه
هي سنة التاريخ منذ ان ق��ال الله
في الكتب السماوية ان الحق يحرر
االنسان».
وكان الرئيس لحود استقبل في
دارت��ه في ال��ي��رزة ،النائب السابق
عدنان طرابلسي ،وتم التشاور في
الشؤون المحلية .كما التقى النائب
السابق حسين يتيم على رأس وفد
من طالب المعهد العربي الذين قدموا
التهاني باالعياد للرئيس لحود.
ومن زوار لحود :وفد من جمعية
«ح�����واس» ال����ذي ق���دم ل���ه ل��وح��ة
تذكارية.

«خطوات الحقة تهدد العام الدرا�سي وت�شل االدارات �إذا لم تقر ال�سل�سلة»

«هيئة التن�سيق» تبد�أ ت�صعيدها
ب�إ�ضراب �شامل واعت�صامات غد ًا
أعلنت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ االض��راب في
الثانويات والمدارس والمهنيات وال��وزارات واالدارات
العامة يوم غد الخميس ،مشيرة إلى ان «هذا اإلضراب
هو مجرد بداية لسلسلة تصعيدات تصل إل��ى تهديد
نهاية العام الدراسي وش ّل االدارات».
وتوجهت الهيئة في بيان تاله رئيس رابطة التعليم
الثانوي عبدو خاطر ،خالل مؤتمر صحافي في مقر نقابة
المعلمين في بدارو ،إلى «المسؤولين الذين يتقاذفون
المسؤولية تهربا ً من إقرار الحقوق ألصحابها» ،وجاء
فيه« :لقد سبق وأوضحنا م��رارا ً عدالة مطالبنا ،وهم
اعترفوا بذلك مرات ومرات ،لكنهم بدل إقرارها يتبارون
باختالق ال��ذرائ��ع في محاولة لتضييع الحق ولدفع
اصحابه الى اليأس واإلحباط».
وأضاف البيان «يا أيها المسؤولون نقول لكم ،ألننا
أصحاب حق لن نسكت ول��ن نستكين حتى إق��رار هذا
الحق ،فنحن نغير في األساليب وال نتراجع عن مطالبنا
بإقرار سلسلة رتب ورواتب ،كما أقرت ألساتذة الجامعة
والقضاة منذ أربع سنوات».
وسأل« :فأي عدالة تلك التي تعطي موظفا ً وتمنع عن
موظف آخر؟ هل مجلس النواب لفئة أم لكل اللبنانيين؟
لماذا ش��رع للقضاة وأس��ات��ذة الجامعة خ�لال أسابيع
ويمتنع عن تشريع يطاول ثلث الشعب اللبناني لسنتين
متتاليتين؟ لماذا أعطيتم أساتذة الجامعة والقضاة من

دون نقاش ما إذا كان ذلك ضمن الموازنة أم خارجها؟
ولماذا تختلفون اليوم على طريقة البيضة ام الدجاجة؟
السلسلة خارج الموازنة ام الموازنة خارج السلسلة؟».
وتابع البيان« :إنها مماحكات ال تعني بالنسبة إلينا
سوى المزيد من المماطلة والتسويف واإلمعان في قهر
ثلث الشعب اللبناني».
وأضاف« :لقد صبرنا طويالً على وعودكم ( )...لذلك،
نعلن أن الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين
لكل القطاعات ،أق��رت االض��راب الشامل في المدارس
والثانويات الرسمية والخاصة وك��ل معاهد التعليم
المهني والتقني وال����وزارات واالدارات والمؤسسات
العامة ،بعد غد الخميس في  23نيسان ،تصاحب ذلك
اعتصامات عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم عينه
في مراكز المحافظات والسراي الحكومية ،وعند تقاطع
مبنى العازارية  -رياض الصلح في بيروت .كما أقرت
خطوات تصعيدية ضاغطة مفوضة الهيئة بتحديد
اشكالها وتواريخها».
وأشار إلى أن إضراب الخميس «هو أول الغيث في
سلم الخطوات التصعيدية التي سنحددها خطوة خطوة،
أولها إض��راب وتظاهرة مركزية في بيروت في  6أيار
وخطوات تصعيدية الحقة تهدد نهاية العام الدراسي
وشل االدارات العامة ،والمسؤولية في كل ذلك تقع على
من ماطل وأجل إقرار الحقوق ألصحابها».

تري�سي �شمعون حا�ضرت في البرلمان الأوروبي
لبت رئيسة حزب الديمقراطيين
األحرار ترايسي شمعون دعوة سفارة
لبنان في اإلت��ح��اد االوروب���ي إللقاء
محاضرة عن ال��م��رأة في السياسة
اللبنانية.
وحضر ال��ن��دوة سفير لبنان في
االت��ح��اد االوروب����ي رام��ي مرتضى،
النائبة في البرلمان األوروب���ي عن
ال��ح��زب الشعبي االوروب���ي رامونا
ن��ي��ك��ول م��ان��ي��س��ك��و ورئ���ي���س قسم
ال��س��ي��اس��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة لجنوبي
المتوسط في هيئة العمل الخارجي
االوروبية باتريس برغميني وكبيرة
المحللين في معهد اإلتحاد االوروبي
للدراسات األمنية فلورانس غوب
وم��ف��وض ح���زب «ال��دي��م��ق��راط��ي��ون

شمعون خالل الندوة

األح������رار» ف���ي بلجيكا واالت���ح���اد
االوروب��ي أنطوان عقيقي ،باإلضافة
إل��ى حشد كبير م��ن أه��ل السياسة
واإلعالم ومهتمين.
وتطرقت شمعون خالل مداخلتها
إلى المرأة من منظار فقرة العائلة في
الدستور اللبناني إضافة إلى الفقرة
السابعة التي تتكلم عن المساواة في
الحقوق والواجبات لكل المواطنين من
دون تفرقة ،وعن عدم إمكان التشريع
إلنتظام كل النساء والمواضيع التي
تتعلق بهن التي يتم التعامل بها في
المحاكم الروحية.
وت��ح��دث��ت ش��م��ع��ون ع��ن منطق
الزعامة في المفهوم اللبناني داعي ًة
إل��ى التوصل إل��ى ق��ان��ون إنتخابي

ع��ص��ري يضمن ال��م��س��اواة وتكافؤ
الفرص بين الرجل والمرأة والقادمين
الجدد ألن الوضع الحالي ال يسمح
لهؤالء بدخول المعترك السياسي
اللبناني.
وأخ���ي���را ً ت��ح��دث��ت ش��م��ع��ون عن
التوصيات التي من شأنها إستعادة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وب��ال��ت��ال��ي حقوق
المرأة ،ومنها ض��رورة الحفاظ على
ال��ح��ق��وق ب��ال��ت��س��اوي ب��ي��ن ال��رج��ل
والمرأة وإستعادة صالحيات رئيس
الجمهورية بحل المجلس النيابي في
حالة كسر القوانين والتمديد لنفسه
وقانون انتخابي جديد يضمن في
البداية كوتا نسائية لوالية واحدة
على ما جاء في المشروع السياسي
ال��خ��اص ب��ح��زب «ال��دي��م��ق��راط��ي��ون
األحرار».
م��ن جهة أخ���رى ،عقدت شمعون
سلسلة ل��ق��اءات م��ع مسؤولين في
اإلتحاد االوروب��ي منهم األمين العام
المساعد «للديمقراطيين واألح��رار
ألوروبا» فرانسوا باولي والعضو في
البرلمان االوروب��ي عن الحزب نفسه
ايفو فجغال ،وت��ط��رق المجتمعون
إل��ى كيفية التنسيق بينهم وبين
حزب الديمقراطيين األحرار اللبناني،
باإلضافة إلى إجتماع مع رئيسة لجنة
المشرق في االتحاد االوروب��ي ماريزا
ماتياس حيث تداولوا موضوع اللجوء
السوري في لبنان وكيفية معالجته،
كما التقت أبناء الجالية اللبنانية.

حزب اهلل :تعليمات خارجية للتوقف
عن �إيجاد الحا�ضنة للإرهابيين
أكد حزب الله أن «الحوار مستمر مع تيار المستقبل ،ألن االستقرار في لبنان هو
المطلب» ،منددا ً في الوقت نفسه بالعدوان السعودي على اليمن واعتبر أن «مشاهد
المجازر بحق األطفال والنساء والشيوخ كانت أقوى من كل طائراتهم وأموالهم
وإعالمهم ،ألنها جرفت األقنعة عن وجوه القتلة» ،مشيرا ً إلى ان تعليمات من دول
خارجية أعطيت لبعض السياسيين اللبنانيين في بعض المناطق للتوقف عن
إيجاد البيئة الحاضنة للجماعات اإلرهابية.
وشدّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على
أنّ «دماء األطفال التي سفكت ظلما ً في اليمن ُت ّ
لطخ اليوم صورة ومكانة ووجوه
القتلة» ،مشيرا ً إلى «أن موقف حزب الله الرافض للعدوان السعودي  -األميركي
التكفيري على اليمن ،والداعم لنصرة شعبه العربي المسلم ،هو موقف تاريخي أكد
فيه حزب الله براءة العروبة واإلسالم والس ّنة من المجازر والعدوان بحق الشعب
اليمني».
وقال قاووق خالل رعايته الحفل التكريمي السنوي التاسع «بشائر النصر»
للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف ،الذي أقامته التعبئة التربوية في حزب الله
في منطقة الجنوب األولى« :كما عبّرنا من خالل موقفنا عن مسؤولياتنا اإلنسانية
واألخالقية والدينية ،وعن المواقف التي تعبّر عن شرفاء وأحرار العرب ،فهذا هو
موقفنا ونحن مستعدّون لنتح ّمل كل الضرائب واألثمان ،ولن نبدّل تبديالً».
وسأل قاووق «بأي ذنب سفكت دماء األطفال والنساء واألبرياء في اليمن؟ وبأي
ذنب يحاصر ويج ّوع الشعب العربي اليمني ،ويقصف ويد ّمر اليمن؟» ،مشددا ً على
أن «مشاهد المجازر بحق األطفال والنساء والشيوخ كانت أقوى من كل طائراتهم
وأموالهم وإعالمهم ،ألنها جرفت األقنعة عن وجوه القتلة ،وكشفت حقيقة النظام
السعودي ،وأسقطت كل ادع��اءات العدل والعدالة واالعتدال ،فهذه المجازر هي
فضيحة بحق كل الذين يدّعون العروبة والحرص عليها».
من جهة أخرى ،أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي ،إلى أن
«الحوار مستمر مع تيار المستقبل ،ألن االستقرار في لبنان هو المطلب ،وألن الخالف
الحاد بين الفريقين سيعطي للتكفيريين فرصة ،ستكون على حساب الجميع».
وخالل لقاء سياسي في بلدة بدنايل ،لفت الموسوي إلى أن «تعليمات من دول
خارجية أعطيت لبعض السياسيين اللبنانيين في بعض المناطق للتوقف عن
إيجاد البيئة الحاضنة للجماعات اإلرهابية ،على رغم خالفاتهم مع حزب الله ،ألن
تلك الدول ترى مصلحتها أن يبقى لبنان هادئا ً في الوقت الحاضر على األقل ،ليس
حرصا ً على لبنان ،وإنما خوفا ً على فشل مشروعهم».

«التغيير والإ�صالح»
يقاطع الجل�سة الت�شريعية
أعلن تكتل التغيير واإلصالح بعد اجتماعه أمس برئاسة رئيسه النائب
ميشال عون في الرابية ،مقاطعة الجلسة التشريعية «لعدم توافر مقومات
تشريع الضرورة في جدول أعمالها».
وأوضح أمين سر تكتل التغيير واالصالح النائب ابراهيم كنعان إلى أن
«التكتل توقف عند الوضع الحكومي بعامة ووضع المسيحيين بخاصة
في هذا المجال وتبين اإلمعان في عملية رفض تعيين أصحاب الكفاءات في
هيكلية الدولة والخروج عن األعراف المعمول بها .ورأى أن «هذا الخروج
عن الدستور والقوانين خصوصا ً أن قانون الدفاع وتمديد خدمة الضباط
تجاوز للصالحيات الدستورية للحكومة معتمدين على اعذار مصطنعة
للخروج عن هذه القوانين» ،مشددا ً على انه «من واجب الحكومة عدم
تمرير التمديد بحجة الفراغ» .وقال« :نعتبر ان اإلمعان واالستمرار في هذا
المسار هو عن سابق تصور وتصميم ويساهم في فرض قرارات خارجة
عن إطار المعايير والقوانين الدستورية».
ورأى ان «معارضة التعيين متعمدة من قبل بعض األح��زاب لتبرير
التمديد للمحسوبين عليهم وبذلك يشجعون الفئوية الطائفية وذلك يؤدي
إلى تضاعف الفئويات وآثارها السلبية على جميع مكونات المجتمع
اللبناني».
ونبه التكتل السلطة التنفيذية والسلطات األخرى «أنه في حال استمرار
هذا الوضع وفي حال اإلمعان في اتخاذ هذه االجراءات ،سيدعو التكتل
إلى اجتماع استثنائي لدرس اإلجراءات التي يسعى إليها البعض ،التخاذ
اإلجراءات المناسبة».
ولفت إل��ى ان «التكتل راج��ع بعض ما يصدر في االع�لام اللبناني
والذي ينسب لبعض المسؤولين والنواب في التكتل من مواقف وآراء
وبعض األحاديث التي لم تحصل» ،محذرا ً من االستمرار من هذه األمور،
وقال« :كان الفتا ً اليوم (أمس) المقال الذي نشر في صحيفة «األخبار»
للصحافي نقوال ناصيف والذي تضمن مواقف نسبت إلى رئيس التكتل
العماد ميشال عون وهذه المواقف ال تمت إلى الحقيقية بصلة».

اللقاء الوطني يطالب الحكومة
ب�إ�صدار مرا�سيم النفط
طالبت أمانة سر اللقاء الوطني الحكومة بـ»وضع حد لقضية سلسلة الرتب
والرواتب ،عبر إدراجها في الموازنة العامة ليجري المصادقة عليها في مجلس
النواب» .كما طالبتها «بالتوقف عن المماطلة والتسويف في إصدار المراسيم
التنفيذية للنفط والغاز ،لما لذلك من أهمية كبيرة تساهم في تمكين لبنان من تجاوز
أزماته المالية واالقتصادية واالجتماعية المتفاقمة».
ودعت األمانة مجلس النواب إلى «تجميد العمل بقانون اإليجارات الذي فاقم
المشكلة بدال ً من حلها ،والعمل على إحياء قانون اإليجار التملكي الذي يشكل
المخرج الواقعي والفعلي ألزمة المالكين والمستأجرين على حد سواء».
وطالبت األمانة في بيان صدر بعد اجتماعها برئاسة األمين لعام لرابطة
الشغيلة زاهر الخطيب ،بـ»وقف الحرب التدميرية على اليمن ،ووقف المجازر التي
ترتكب من جراء غارات الطائرات السعودية التي تستهدف المدنيين اآلمنين ودعم
الحوار السياسي بين اليمنيين ،كما دانت األمانة المجزرة الرهيبة التي اقترفها
تنظيم «داعش» اإلرهابي بحق العشرات من اإلثيوبيين في ليبيا».
وأعربت «عن التضامن مع الشعب األرمني في الذكرى المئوية للمجازر التي
ارتكبها النظام العثماني وذهب ضحيتها نحو مليون ونصف مليون مواطن أرمني».
وأكدت دعمها «مطالب القوى األرمنية باعتراف العالم بحرب اإلبادة التي تعرض
لها األرمن وتلبية مطالبهم المحقة والعادلة التي يصر ويمعن حكم الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان في رفض االستجابة لها ويواصل سياسات أسالفه عبر ارتكاب
المجازر الوحشية ضد الشعب العربي في سورية بواسطة أدواته اإلرهابية».

دروي�ش عر�ض مع �سفير �أ�ستراليا
الأو�ضاع في لبنان والمنطقة

درويش متوسطا ً الدبس وسفير أستراليا والقائمة باألعمال
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش ،في مطرانية سيدة النجاة ،بحضور الدكتور
ربيع الدبس ،سفير استراليا غلين مايلز ترافقه القائمة بأعمال السفارة لو
هيلين مارتن ،وعرض معهما األوضاع في المنطقة في شكل عام وفي لبنان في
شكل خاص.
وأشاد مايلز بـ«الدور الذي يلعبه المطران درويش على الصعيد الوطني
وعلى صعيد مساعدة النازحين السوريين».
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ندوات واحتفاالت في ذكرى الإبادة الأرمنية:
مطالبة تركيا باالعتذار والتعوي�ض

الحضور في ندوة جامعة الروح القدس
ت��واص��ل ف��ي لبنان إح��ي��اء ال��ذك��رى المئوية لإلبادة
األرمنية ،فيما توجهت وفود دينية ونيابية إلى أرمينيا
للمشاركة في االحتفال الرسمي الذي سيقام بالمناسبة.
وأوضح بطريرك السريان األرثوذكس مار يوحنا افرام
الثاني خالل مغادرته ال��ى أرمينيا ان��ه «نحن ذاهبون
لالشتراك في حدث كبير يتمثل بإعالن قداسة وتقديس
الشهداء الذين سقطوا اثناء االبادة الجماعية التي حلت
باألرمن والسريان واآلشوريين وغيرهم من الشعوب».
وقال« :تأتي مشاركتنا ألمرين ،اوال ً لنقف مع اخواننا
األرمن في هذه المناسبة ،وثانيا ً لكي نذكر الضمير والرأي
العام العالمي بأنه إذا لم نعر انتباها ً لهذه المذابح
واإلبادات التي حصلت ،يمكن أن تحصل من جديد ،ونحن
اآلن متخوفون من إبادة جديدة تحدث أمام أعيننا» .وسأل
«فمنذ مئة عام كان العالم بعيدا ً من بعضه بعضاً ،أما
اليوم فما هي الحجة التي يمكن قولها عندما نرى الناس
تقتل من مسيحيين ومسلمين أيضاً ،يقتلون بسبب خالف
فكري او عقائدي ،لذلك نحن نتساءل ما هو التبرير لكي
يصمت العالم وال يقوم بأي عمل تجاه االحداث والمجازر
التي تحصل في بعض الدول؟».
وطالب أف��رام الثاني «مرتكبي الجريمة باالعتراف،
رحمة بهم وبأحفاد الذين ارتكبوا هذه المجازر .فنحن نكن
للشعب التركي كل احترام وصداقة ،انما اليوم الحكومة
التركية عليها واجب بأن تعترف وتتصالح مع تاريخها،
ومن المهم جدا ً ان تكون هناك مصالحة مع التاريخ لكي
يستطيعوا العيش بأمن وسالم مع هذه الشعوب».
وبالمناسبة ،أكد عضو تكتل التغيير واالصالح األمين
العام لحزب الطاشناق النائب أغ��وب بقرادونيان أن
«جريمة ابادة الشعب االرمني جريمة مستمرة الى يومنا
هذا فتداعيات المذابح والترحيل واإلرغام على تغيير الدين
ونتائج التشريد وتغيير هوية االراضي المحتلة وإنشاء
الشتات االرمني عناصر تؤكد ان الجريمة ال تزال مستمرة
وستستمر حتى اعتراف الدولة التركية الحديثة بالجريمة
واالع��ت��ذار عنها ودف��ع التعويضات المادية والمعنوية
وإعادة االراضي المحتلة الى الشعب االرمني».
كما أحيت جامعة ال��روح القدس  -الكسليك الذكرى
في مؤتمر نظمته كلية الفلسفة والعلوم اإلنسانية ،فيها
بعنوان «اإلب���ادة األرمنية :مئة ع��ام وم��اذا بعد؟» ،في
حضور ممثل بطريرك األرمن الكاثوليك نرسيس بدروس
التاسع عشر رفائي أوموديان ،وزير الطاقة والمياه أرثيور
نظريان والنائب بقرادونيان.
وك��ان أقيم اول من أمس حفل تدشين نصب تذكاري
لالبادة األرمنية في مدرسة هريبسيميانتس في جديدة
المتن ،حضره البطريرك ب��ادروس التاسع عشر ،وزير
التربية ال��ي��اس ب��و صعب ،السفير البابوي غابريال
كاتشيا ،سفير ارمينيا اشود كوتشاريان ،األمين العام
للمدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار ،وعدد كبير من
النواب الحاليين والسابقين ،رئيسة وإدارة المدرسة.
وألقت رئيسة المدرسة األخت ارمنيه مكاروسيان كلمة

توقفت فيها عند «معاني الذكرى وضرورة استذكارها في
كل سنة كي ال تنسى األجيال الجديدة ما حصل».
ثم تحدثت وزيرة الجاليات األرمينية في دول اإلنتشار
هرانوش هاكوبيان في شريط مصور سابقا ً عن الذكرى
وضرورة الحصول على اعتراف دولي بها كي يعود الحق
الى أصحابه ولو بعد مئة سنة ،داعية كل األرمن في دول
اإلنتشار لالحتفال.
بعد ذلك ،أزاح كل من وزير التربية ،السفير األرميني،
البطريرك بدروس ورئيسة المدرسة الستار عن النصب
التذكاري وعزف هاكوب كيلوغيان معزوفة أرمنية على
الدودوك أوالمزمار تخليدا ً للذكرى.
وكانت كلمة للبطريرك ب��دروس قال فيها« :النصب
التذكاري الذي تمت مباركته وتدشينه هو رمز للمعاناة
التي عاشها الشعب األرمني ،منذ مئة ع��ام ،كما يمثل
بالنسبة إلينا كشعب مسيحي القيامة والمحبة
واإلنسانية التي عملت جمعية راهبات الحبل بال دنس
على نشرها».
وأوض��ح أن «ه��ذه االحتفاالت ال تقام فقط للذكرى،
وإنما تهدف الى تذكير العالم بهذه اإلبادة منعا ً لحدوث
مثلها مجدداً ،وألن من حق الشعب األرمني أن يطالب
بالحق والعدالة ،وه��ذا ما ذك��ره البابا فرنسيس األول
خالل القداس اإللهي الذي أقيم في حاضرة الفاتيكان في
 12نيسان من العام الحالي ،حيث دعا جميع الدول الى
االعتراف باإلبادة ،وهز الرأي العام العالمي إذ اعتبر ان كل
من ال يعترف بها يكون مذنبا ً وشريكا ً في الجرم».
ثم أضاء مئة تلميذ من المدرسة مئة شمعة على صوت
ترتيلة «يا رب إرحم» باللغة األرمنية وعُ رض بعد ذلك
فيلم وثائقي من وحي المناسبة.
وكانت كلمة للوزير بو صعب قال فيها :اننا نقف صفا ً
واحدا ً مع اللبنانيين األرمن ،ومع األرمن في العالم ،ليس
من أجل مبادلة الدم بالدم ،بل من أجل االعتراف بحق
الشهداء األرمن الذين ذبحوا في ليلة ظلماء وعلى أيدي
سفاحين لن ينساهم التاريخ ،وندعو إلى إنصافهم وإعادة
الحق إلى أصحابه».
وأعلن «أن ذكرى اإلب��ادة األرمنية في يوم  24نيسان
هو يوم عطلة ،لكي نرفع الصوت عالياً ،ونوجه رسالة
واحدة للعالم أجمع وللمرتكبين باألمس واليوم بأن ذاكرة
الشعوب ال تنسى ،وبأن التاريخ ال يرحم».
ودعا تكتل التغيير واالصالح إلى «المشاركة الكثيفة
في المسيرة التي تنظمها االحزاب االرمنية غدا ً الخميس
من مقر البطريركية األرمنية في انطلياس إلى برج حمود.
وطالب نقيب معلمي صناعات الذهب والمجوهرات
يوغوص كورديان «الدولة التركية باالعتراف باإلبادة
األليمة التي ارتكبتها في حق الشعب األرمني واغتصاب
اراضيه وتهجيره منها».
وقال كورديان« :نحن كشعب أرمني ،لن ننسى قضيتنا،
ألنها قضية حق وع��دال��ة ،ومهما ط��ال الزمن سنواصل
النضال من أجل إعادة الحق إلى أصحابه األصلييين».

توجه �إلى �أرمينيا ومنها �إلى فرن�سا

الراعي :ن�صلي لكي ت�صل كلمة ال�سر
وانتخاب رئي�س للجمهورية
أك��د البطريرك الماروني بشارة
الراعي «أن الحضور المسيحي مع
إخواتنا المسلمين هو حاجة حياتية
ملحة» وإذ رأى أن المجلس النيابي
ال يستطيع التشريع ،اعتبر «أن
التشريع الضرورة يتلخص بانتخاب
رئيس جمهورية» وقال« :نصلي لكي
تصل كلمة السر» من الخارج.
كالم الراعي جاء قبيل مغادرته
أمس مطار بيروت متوجها ً إلى أرمينيا
في زيارة لبضعة أيام ،يشارك خاللها
في الحفل الذي يقام في يريفان في
الذكرى المئوية لالبادة األرمنية،
على أن ينتقل من هناك إلى فرنسا
في زيارة تستمر حتى  28الجاري،
يلتقي في خاللها الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند ويلقي محاضرة في
األونيسكو ،كما يشارك في حفل تكريم
نائب رئيس الحكومة السابق عصام
فارس ويقلده وساما ً فاتيكانياً.
ويرافق الراعي في ه��ذه الزيارة
النائب البطريركي العام المطران
بولس صياح ومسؤول االع�لام في
الصرح البطريركي وليد غياض.
وكان في وداع الراعي في المطار
رئ��ي��س أس��اق��ف��ة ب��ي��روت للموارنة
المطران بولس مطر ،وفد من المجلس
العام الماروني ضم ميشال متى،
انطوان رميا وروالن غسطين ،وحضر
ايضا ً الدكتور الياس صفير.
وتحدث الراعي في المطار فقال:
«إن االحتفال الذي سيقام في أرمينيا
ه��و لتقديس ال��ش��ه��داء وق��د دعينا
للمشاركة في حفل تقديسهم وسيكون
هناك برنامج محدد للمناسبة .ونحن
نصلي على نية كل الشهداء الذين
سقطوا أكانوا من األرمن أو السريان
أو اآلشوريين الذين كانوا موجودين
في هذه الكارثة الكبيرة ،هم شهداء
يشفعون لنا من السماء».
وأكد أنه يجب على الذين ارتكبوا
هذه المجازر ان يعتذروا من الشعب
األرمني واآلشوري والسرياني.

وعن لقائه األخير مع سفراء الدول
الخمس الكبرى المعتمدين في لبنان،
أك��د ال��راع��ي« :ك��ل ال��س��ف��راء الذين
التقينا بهم ،أجمعوا على انه ال يمكن
أن يستمر الوضع في لبنان من دون
رئيس للجمهورية وكلهم مدركون
أن العمل يجب أن يتم من الداخل
م��ع األف��رق��اء المعنيين ف��ي الداخل
والعمل مع الخارج أيضا ً وتحديدا ً مع
السعودية وإيران».
وردا ً على سؤال أوضح الراعي «أن
الزيارة الى فرنسا هي في األساس
لتدشين كرسي المطرانية المارونية
في م��ودون قرب باريس ألبرشيتنا
في فرنسا ،والمطران هناك هو زائر
رسولي على موارنة أوروبا الشمالية
وأوروب���ا الغربية .وف��ي المناسبة
أتت دعوة لكي يتم لقاء مع الرئيس
ه��والن��د ،كما سألقي محاضرة في
األونيسكو».
وتابع« :الموضوع األساسي مع
الرئيس هوالند هو موضوع الساعة
وموضوع ما نعيشه من مأساة في
ه��ذا الشرق .وموضوع محاضرتي
ف��ي األونيسكو يتمحور ح��ول دور
المسيحيين في الشرق األوس��ط في
نشر ثقافة السالم».
وعن اللقاء مع الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال ساركوزي قال الراعي:
«سوف نلتقي إذا كان من مجال للقاء،
ونبحث في المواضيع نفسها ،في
القلق حول الشرق ،وانه ال يمكن ان
تستمر الحروب الحاصلة اليوم .هي
أصبحت حروبا ً داخلية في العائلة
الواحدة ،وال يمكن ان نقبل وال العالم
المتحضر يمكن ان يقبل ،بأن تنظيمات
مثل داعش وغيرها هي على الساحة
اليوم تقتل وتهدم وتهجر واألس��رة
الدولية تتفرج ومن ثم تقع ضحايا
بريئة من مسلمين ومسيحيين .ولكن
ما يعنينا نحن كمسيحيين انهم وهم
موجودون في هذا الشرق منذ ألفي
عام ولعبوا دورا ً أساسيا ً في تكوين

هذا الشرق وثقافته ،لذلك نحن نقول
اليوم أكثر من أي يوم آخر أن الحضور
المسيحي مع إخوتنا المسلمين هو
حاجة حياتية ملحة».
وردا ً على سؤال شدد الراعي على
ان المطلوب« :ه��و االهتمام ببيتنا
الداخلي أوالً ،ونبني هذا البيت».
وإذ رأى أن المجلس النيابي
ال يستطيع ال��ت��ش��ري��ع ،اع��ت��ب��ر»أن
ال��ت��ش��ري��ع ال���ض���رورة األس��اس��ي
واألول��ي يتلخص بانتخاب رئيس
جمهورية في البالد وهذا هو موقفي
منذ األس���اس .وليس هناك م��ا هو
ض���روري أكثر م��ن انتخاب رئيس
للجمهورية ،وعندما يتم ذلك فإن كل
األمور تحل في لبنان» ،وقال« :نحن
نصلي لكي تصل كلمة السر هذه»
من الخارج.
ورف���ض ال��دخ��ول ف��ي م��وض��وع
التعيينات األمنية لكنه أش��ار إلى
أنه
«إذا ل����م ي���ك���ن ه���ن���اك رئ��ي��س
للجمهورية وهو ما حصل اآلن ،فإن
هناك فوضى والكل يريد أن يكون
هو الرئيس ،والكل يريد أن يبني البلد
وفق آرائه» ،ورأى أن «الحل الوحيد
للتخلص من كل ه��ذه المشاكل هو
انتخاب رئيس للجمهورية .وهو
وح���ده يعطي شرعية لكل ش��يء،
شرعية للمجلس النيابي وللحكومة
ولكل المؤسسات».
وجدد تأكيده أن «ليس لدينا أي
مرشح وال فيتو على أي مرشح وال
نفضل اي م��رش��ح على اي مرشح
آخر».

اتصال من الخازن

وك����ان رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن ،اتصل بالراعي قبيل سفره
داعيا ً له بـ«التوفيق» ،ومتمنيا ً «أن
تتكلل ج��ه��وده بالنتائج المرجوة
منها».

