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ق ّلد فار�س و�سام ًا بابوي ًا تقديراً «ل�شخ�صه ولمبادراته الإن�سانية والإنمائية»

«ما الجريمة في تلقي الدعم من �إيران؟»

الراعي :ن�سعى مع الدول ال�صديقة
لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي قبل انهيار الهيكل على الجميع

حزب اهلل :لترفع ال�سعودية يدها
عن ا�سم الرئي�س لت�سير عجلة البلد

رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي «أن من المعيب ج��دا ً أن ال تقوم الكتل
السياسية والنيابية بأي مبادرة فعلية مسؤولة
تخرج س��دة الرئاسة من أزم��ة فراغها القاتل
للجمهورية» ،مشيرا ً إلى «أننا نسعى مع القريب
والبعيد ومع الدول الصديقة وفي مقدمها فرنسا،
إلنجاز هذا االستحقاق قبل أن ينهار الهيكل على
رأس الجميع».
وص��ل ال��راع��ي أول م��ن أم��س إل��ى مطار لو
بورجيه العسكري في فرنسا آتيا ً من أرمينيا
على متن طائرة خاصة وضعها بتصرفه النائب
السابق لرئيس مجلس ال��وزراء عصام فارس
بعد أن شارك في مئوية المجازر األرمنية.
ومن المق ّرر أن يلتقي الراعي الرئيس الفرنسي
فراسوا هولند وعددا ً من المسؤولين الفرنسيين
تتناول األوض��اع في لبنان والمنطقة وال سيما
الوجدود المسيحي في الشرق.

في لبنان والمنطقة ،وازاء الصفات المميزة
التي أنعم الله عليكم بها ،نقول لكم إن وطنكم
لبنان بحاجة اليكم فال تتركوه أو تنسوه في
معاناته».
من جهة أخرى ،ترأس الراعي قداسا ً احتفاليا ً
في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس ،بمناسبة
المؤية األولى لوجود الموارنة في الكاتدرائية
ولمناسبة تدشين مقر أبرشية فرنسا المارونية
(مبنى المطرانية الجديد) في م��ودون ،عاونه
فيه السفير ال��ب��اب��وي ف��ي ب��اري��س المطران
لويجينو فانتورا ،ولفيف من المطارنة ،وحضره
وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل،
وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب،
النائب الفرنسي فيليب كوجون ،سفير الجامعة
العربية في فرنسا بطرس عساكر ،سفير لبنان
لدى االونيسكو الدكتور خليل كرم ،القائم بأعمال
السفارة اللبنانية في فرنسا غدي الخوري ،نائب
رئيس مجلس ال���وزراء السابق عصام فارس
ونجله نجاد ،رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن ،ووزراء سابقون
وحشد من الفاعليات وابناء الجالية.

وسام بابوي لفارس

وكان الراعي قلّد فارس وساما ً بابويا ً رفيعا ً
من رتبة قائد منحه إياه البابا فرنسيس تقديرا ً
«لشخصه ولمبادراته اإلنسانية واإلنمائية دعما ً
للكنيسة الساعية إلى نشر ثقافة المصالحة
والسالم في لبنان والشرق األوس��ط ،وتعزيز
الوجود المسيحي فيهما للمحافظة على تقاليد
الشرق المتنوع دينيا ً وثقافياً» ،وفق ما جاء في
البراءة البابوية الخاصة بالوسام ،التي تالها
القيم البطريركي في روما المونسنيور طوني
جبران ،في خالل اللقاء التكريمي الذي أقامه
فارس للبطريرك الراعي في دارته في باريس.
وحضر المطارنة :بولس الصياح ،فرانسوا
عيد وناصر الجميل ،سفير لبنان لدى األونيسكو
ال��دك��ت��ور خليل ك���رم ،سفير ج��ام��ع��ة ال���دول
العربية بطرس عساكر ،القائم بأعمال السفارة
اللبنانية في فرنسا غدي خوري ،المونسنيوران
أمين شاهين وج��وزف ال��ب��واري ،مدير المركز
الكاثوليكي لإلعالم الخوري عبدوأبو كسم ،مدير
اإلعالم والبروتوكول في البطريركية المحامي
وليد غياض ،وأصدقاء إضافة إلى عقيلة فارس
السيدة هال ونجله نجاد وابنته نور.
افتتح اللقاء بكلمة للزميل جورج عرب حيا
فيها الراعي وفارس «اللذين يمثالن نموذجين
رائدين في خدمة المحبة وتعميم قيم الحوار
والسالم» .ثم تال المطران عيد البراءة البابوية
باللغة الالتينية وت��رج��م��ه��ا إل���ى العربية
المونسنيور طوني جبران شارحا ً رموز الوسام
المنشأ في األول من أيلول .1831
بعد ذلك قلد الراعي فارس إش��ارات الوسام
الرسمية وسلمه ال��ب��راءة البابوية ،كما قدّم
الراعي لفارس ولعائلته أيقونة السيد المسيح
والميدالية البطريركية العليا.

فارس

وبعد الصورة التذكارية ،ألقى فارس كلمة
شكر فيها البابا فرنسيس لقيادته الكنيسة
الجامعة ب��روح العدل وال��وداع��ة اإلنجيلية،
وخ��اط��ب البطريرك ال��راع��ي ق��ائ�لاً« :خطابكم
ص��وت لبناني ص��ادق ،أثبت للعالم أن ليس
من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القلب ،حملتم
لبنان في ضميركم وبكل الحرص واإلخالص،
ناديتم بصوت عا ٍل ليسمع أنين الوطن من له
أذنان سامعتان ،والمؤلم أنه عاد يُسمع اليوم
خطاب لبناني غير جامع وتدخالت خارجية
مؤثرة ،حالت كلها ،دون انتخاب رئيس للبنان
رمز وحدته».
وسأل« :على من تقع المسؤولية؟ أهي على
النظام اللبناني أم على األفرقاء ككل أو على
بعضهم؟ ومن هو المستفيد من إنهيار لبنان؟
اننا يا صاحب الغبطة ،ال نزال نع ّول على هذا
الجهد الذي تبذلونه على مذبح الوطن ،نعاهدكم

وبعد كلمة

الراعي يقلد فارس الوسام

فار�س :نراهن على اللبنانيين المخل�صين لنعمل
�سوي ًا على �إنقاذ لبنان
أن نبقى دوما ً إلى جانبكم يدا ً بيد ،ونراهن على
همة اللبنانيين المخلصين ،لنعمل سويا ً على
إنقاذ لبنان ،ليبقى لؤلؤة هذا الشرق ومنارته».
ورد الراعي بكلمة هنأ فيها فارس «الشخصية
المطبوعة ب��روح الخدمة واالن��ف��ت��اح وتب ّني
هموم اآلخر وقضايا العدالة والتنمية» .وقال:
«يسعدني أن أعلق على صدركم الكبير الوسام
الرفيع الذي يمنحكم إياه قداسة البابا فرنسيس،
وس��ام القديس غريغوريوس الكبير من رتبة
كومندور ،يضاف إلى الذي قلدكم إياه قداسة
البابا بندكتوس السادس عشر .إنه وسام تقدير
لكم ولعائلتكم التي تحيط بكم ولمعاونيكم في
مؤسساتكم ،ويعتبره جميع أصدقائكم وساما ً
لهم».
وتابع« :هذا الوسام وجميع األوسمة الرفيعة
والمتنوعة التي منحتم إياها ،أكانت من الكنيسة
أو من الدولة ،وهي لبنانية وفرنسية وأميركية
وروسية ويونانية وقبرصية وبلغارية ،إضافة
إلى دكتوراه شرف من روسيا ومن الواليات
المتحدة ،كلها منحت لكم عن استحقاق كبير
لما انجزتم من أعمال ،وأنشأتم من مؤسسات،
وما سخيتم به من مال من أجل تعزيز التعليم
الجامعي والثقافة واألبحاث العلمية وتزويد
المكتبات الجامعية والمختبرات في لبنان
والخارج ،وفوق ذلك ،واإلستحقاق االكبر بما
أعطيتم لبنان على المستوى السياسي ،سواء
في الندوة البرلمانية لعهدين ،أم في الحكومة
ك��وزي��ر ون��ائ��ب لرئيس مجلس ال���وزراء ف��ي 3
حكومات ،فكنتم المثال في ممارسة السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،بعطائكم وتفانيكم
وتجردكم وكبر نفسكم .وإننا نخالكم تتألمون
ج��دا ً للحالة التي وصلنا إليها من ج��راء سوء
ممارسة هاتين السلطتين».

ونوه الراعي بـ«مؤسسة فارس في لبنان»
لدعم االعمال االجتماعية والثقافية ،وتقديم
منح لعشرة آالف طالب وطالبة ،ولبناء أبنية
جامعية وأجنحة متخصصة ومكتبات.
وشكر الراعي لفارس وضعه طائرة خاصة
بتصرفه لنقله من أرمينيا الى باريس ،والحقا ً
إلى بيروت ،كاشفا ً أن فارس قدّم مبلغا ً مرموقا ً
من المال مساهمة لشراء كرسي المطرانية في
. Meudon
وتابع« :نقيم هذا االحتفال بفرح كبير ،ولكن
بغصة خانقة بسبب الفراغ الرئاسي في لبنان،
الذي يطوي اليوم بالذات شهره الحادي عشر،
وبسبب ما آل��ت إليه البالد من شلل وفوضى
وفساد بنتيجته ،كما وبسبب الحروب الدائرة
في منطقة الشرق األوسط وال سيما في العراق
وسورية واليمن ،ودائما ً في فلسطين واألراضي
المقدسة .وما نأسف له باألكثر عدم اكتراث
األس��رة الدولية وع��دم الجدية وفقدان اإلرادة
الطيبة ،إليجاد حلول سليمة وإيقاف دوام��ة
ال��ح��روب ،والعمل المخلص إلح�ل�ال السالم
العادل والشامل».
وق���ال« :أم��ا نحن ف��ي لبنان ،فمن المعيب
جدا ً أن ال تقوم الكتل السياسية والنيابية بأي
مبادرة فعلية مسؤولة تخرج س��دة الرئاسة
من أزمة فراغها القاتل للجمهورية ،وللدستور
والميثاق الوطني ،ولكرامة وط��ن وشعب»،
مطالبا ً «من هذه الدار الوطنية الكتل السياسية
والنيابية بأن تكون على مستوى المسؤولية
الحقة ،وتقوم بمبادرة شجاعة متجردة عن
أي حسابات شخصية أو فئوية تعلو على
المصلحة الوطنية العليا ،بالشكل الذي يليق
بالوطن المفدى لبنان».
وختم الراعي مخاطبا ً فارس« :ازاء ما نشهده

وبعد كلمة لراعي أبرشية فرنسا المارونية
والزائر الرسولي على أوروبا الغربية المطران
مارون ناصر الجميّل ،ألقى الراعي عظة أشار
فيها إل��ى «أننا نصلي لكي يخشى الله ام��راء
الحروب والمتقاتلون والمحرضون على الحرب
بمد السالح والمال والدعم السياسي ،وأن يوقفوا
بموآزرة األس��رة الدولية الحرب في فلسطين
وال��ع��راق وسورية واليمن ( ،)...وأن يعملوا
جاهدين على إح�لال السالم العادل والشامل
والدائم بالطرق السلمية».
وأض���اف« :ونصلي م��ن أج��ل المسؤولين
السياسيين في لبنان ،كتالً سياسية ونيابية،
لكي تتحمل مسؤولياتها التاريخية ،واإلسراع
إلى انتخاب رئيس للجمهورية .فمن المعيب
والمخجل حقا ً أن يبدأ الفراغ الرئاسي شهره
الثاني عشر ف��ي ه��ذا ال��ي��وم ب��ال��ذات» ،معلنا ً
«أننا نسعى مع القريب والبعيد وم��ع ال��دول
الصديقة وفي مقدمها فرنسا النبيلة ،إلنجاز هذا
االستحقاق الرئاسي ،قبل أن ينهار الهيكل على
رأس الجميع».
والتقى الراعي رئيس أساقفة باريس اندريه
 23وت��م ع��رض األوض���اع ف��ي منطقة الشرق
االوسط ،إضافة إلى أوضاع النازحين السوريين
والعراقيين وتداعياتهم على لبنان.
وش���دد ال��راع��ي على ال���وزر ال���ذي ي��ن��وء به
لبنان ج��راء استضافة مليوني الج��ئ سوري
وفلسطيني ،محذرا ً من استغاللهم السياسي
واألمني وتغلغل إرهابيين في أوساطهم .فيما
قال الكاردينال أندريه « 23إن رئيس الحكومة
مانويل فالس ووزير الخارجية لوران فابيوس
«حدثاني ع��ن م��ؤام��رة الستئصال مسيحيي
الشرق» .فيما أشار األخير «إلى مؤامرة إبادة
ضد مسيحيي الشرق».

محاضرة في األونيسكو

وكان الراعي ألقى محاضرة في مقر منظمة
األون��ي��س��ك��و ف��ي ب���اري���س ،ب��ع��ن��وان «وض��ع
المسيحيين في الشرق األوس��ط ودوره��م في
ثقافة ال��س�لام» ،ش��دد فيها على «على ال��دور
الرئيسي واألساسي لمسيحيي الشرق في دعم
ثقافة السالم» ،معتبرا ً ان «وجودهم التاريخي
والمتجذر في الشرق منذ ما يزيد على ألفي سنة،
وج��ود جوهري في إح�لال السلم ونشر ثقافة
السالم» .وأطلق نداء دعا فيه «المجتمع الدولي
إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية هذا الشرق
وهذا الوجود».

بطريركية الأرمن الكاثوليك تحيي ذكرى المجازر

خزوميان :لإكمال الم�سيرة من خالل الن�ضال
لحام� :إنكم قدوة لنا �أيها ال�شعب العظيم
أح���ي���ت ب��ط��ري��رك��ي��ة األرم�����ن
الكاثوليك ،الذكرى المئوية لإلبادة
األرمنية بقداس في باحة مدرسة
القديس غريغوريوس (الجمهور)،
الجعيتاوي  -بيروت ،ترأسه المطران
الفخري ألبرشية إسطنبول لألرمن
الكاثوليك األرش��م��ن��دري��ت ج��ورج
خزوميان ،بحضور سفير جمهورية
أرمينيا في لبنان أشود كوتشاريان،
إل���ى ج��ان��ب ح��ض��ور شخصيات
سياسية وحزبية لبنانية وإجتماعية
أرمنية.
وف��ي اختتام الذبيحة اإللهية،
أل��ق��ى ال��م��ط��ران خ��زوم��ي��ان كلمة
ب��ال��م��ن��اس��ب��ة .ث��م بحسب ال��ع��ادة
المتبعة ،توجه الحضور يتقدمهم
المطران والشخصيات الروحية ،على
وقع األنغام الوطنية لجوقة عزف
الشبيبة األرمنية بالتطواف سيرا ً
إلى باحة البطريركية ،حيث وضعت
أكاليل الزهر على النصب التذكاري
لشهداء اإلب��ادة األرمنية .واختتمت
المناسبة برفع الصالة على راحة
أنفس الشهداء.
وأشار المطران خزوميان في كلمة
له إلى أن «كل الذين ماتوا من رجال
ونساء وأطفال استشهدوا في سبيل
اإلي��م��ان وال��وط��ن ،لينالوا الخلود
والمجد في الحياة األبدية .ويشهد
التاريخ األرمني على اإلضطهادات
والقتل ال��ت��ي ت��ع��رض لها الشعب
األرمني بسبب إيمانه بالمسيح الذي
توقع كل ه��ذه المشقات ألتباعه»،
الفتا ً الى ان «استذكار شهداء اإلبادة
األرمنية يحمل اليوم معنى الرسالة
ووصية الشهداء لألجيال الصاعدة
ف��ي السير على خطاهم ف��ي سبيل
تثبيت القيم الوطنية والمسيحية».

وت��اب��ع« :علينا إك��م��ال المسيرة
بعد المئوية األولى لالبادة األرمنية
من خالل النضال المستمر والعيش
كأرمن مؤمنين أصيلين كما عاش
أجدادنا».
وف���ي ال��خ��ت��ام ،ع���رض ال��م��ط��ران
خزوميان «بعض ما اقترفته األيادي
التركية الظالمة ،والتي حتى يومنا
هذا تعمل جاهدة للتهرب من الحقيقة
وت��ح��رف وت��ح��ور ت��اري��خ األح���داث
األليمة التي وقعت خ�لال اإلب���ادة
األرمنية».

أمسية تذكارية

وذك��رت البطريركية أن جمعية
الجامعيين األرمن الكاثوليك ،كانت قد
نظمت أمسية تذكارية إلحياء الذكرى
ح��ول النصب ال��ت��ذك��اري للشهداء
ف��ي ب��اح��ة ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة ،برئاسة
كاثوليكوس بطريرك كيليكيا لألرمن
الكاثوليك البطريرك نرسيس بدروس
التاسع عشر وحضوره ومشاركة
األساقفة واآلباء الروحيين ،باإلضافة
الى الشخصيات الرسمية السياسية
والفكرية واإلجتماعية.
بعد النشيدين اللبناني واألرمني،
ألقيت كلمات االفتتاح باسم جمعية
الجامعيين األرم���ن الكاثوليك .ثم
تحدث بالمناسبة وزي��ر السياحة
م��ي��ش��ال ف��رع��ون ال���ذي ش���دد على
«ض����رورة إدان���ة المظالم ليعيش
اإلنسان بهناء وس�لام» ،مثنيا ً على
«ال���دور الفاعل للكنيسة األرمنية
الكاثوليكية في لبنان».
وأكد دعم لبنان الرسمي لنصرة
القضية األرمنية المحقة.
واعتبر وزير الثقافة روني عريجة
أن «اإلب���ادة االرمنية هي من أفظع

االرت��ك��اب��ات ب��ح��ق اإلن��س��ان��ي��ة في
التاريخ الحديث .وبعد مئة عام على
اإلبادة األليمة ،القضية األرمنية ترمي
الى اإلعتراف بالحقيقة والمطالبة
بالحقوق المشروعة».
وتخلل األمسية برنامج فني من
وحي المناسبة.
وفي الختام ،ألقى الكاثوليكوس
ب����دروس ال��ت��اس��ع عشر كلمة قال
فيها« :إن��ي متأثر بالحماسة التي
أبديتموها تجاه الكنيسة والوطن،
ومن أهم تجلياتها كانت هذه األمسية
التذكارية ،أوجه كالمي بشكل خاص
إليكم ،أبناء الجيل الجديد .التسبيح
والمجد للرب ،بأن لدينا جيالً حاضرا ً
حاليا ً يتذكر ويطالب ،وذلك بعد مئة
عام من المخطط الوحشي الذي نفذته
تركيا العثمانية لتحويل وجود األرمن
الى مجرد تاريخ من الماضي».
وأض���اف« :نحن مقتنعون عبر
دعم الدولة األرمنية وبمعلوماتكم
المعاصرة بأنكم ستستمرون ليس
فقط ل��ت��ت��ذك��روا ،ب��ل أي��ض �ا ً لتذكير
العالم بجلجلة األرم���ن ،كما فعل
قداسة البابا فرنسيس ال��ذي دعا
المجتمع الدولي إلى هذا األمر ،والذي
تشاركناه القداس األح��د الماضي،
في  12الجاري ،في بازيليك القديس
بطرس في الفاتيكان ،بحضور رئيس
جمهورية أرمينيا سيرج سركيسيان
والكاثوليكوسان كاريكين الثاني
وآرام األول .وك��ان��ت العظة التي
ألقاها الحبر األعظم خالل إحتفال
اإلفخارستية المقامة بمناسبة مئوية
اإلب��ادة األرمنية ،دعوة موجهة إلى
المجتمع الدولي للتذكير واإلدانة».
وأردف« :تذكير العالم باإلبادة
األرمنية يعني المطالبة بإدانتها

خال القداس بذكرى االبادة
وال��ت��ع��وي��ض ال��واج��ب للضحايا،
باإلضافة ال��ى إسترجاع الحقوق
األرمنية المنزوعة.
أن��ت��م ،أي��ه��ا ال��ش��ب��اب األح��ب��اء،
ب��إي��م��ان��ك��م وأم��ل��ك��م ال���م���وروث من
شهدائنا ،س��ت��رون ع��اج�لاً أم آج�لاً
مستقبلكم المكلل بالنصر ،ال��ذي
سيكون نصر العدالة اإللهية .أنا
مقتنع أن مئوية اإلب���ادة األرمنية
ستشكل نقطة اإلن��ط�لاق للنضال
ف��ي سبيل القضية األرم��ن��ي��ة التي
ستأخذونها على عاتقكم وتستمرون
في مالحقتها بخطى ثابتة».

لحام

وج����ه بطريرك
وب��ال��م��ن��اس��ب��ةّ ،
انطاكيا وسائر المشرق واالسكندرية
وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام رسالة
تعزية إل���ى الشعب األرم��ن��ي في
الذكرى المئوية للمجازر األرمنية
ج��اء فيها« :ه��ذه صرخة القيامة
والحياة وبها نحيي الشعب األرمني
العظيم ونحيي ذك��رى استشهاد
أبنائه وبناته الذين حصدتهم يد
الحقد والغدر والكراهية قبل مئة سنة
في مجازر طاولت الكثير أيضا ً من
أبناء الكنائس اآلشورية والسريانية
والكلدانية».
وتابع« :باسمي وباسم كنيسة

الروم الملكيين الكاثوليك وبصفتي
رئيس مجلس الكنائس الكاثوليكية
في سورية ،أوجه إليكم هذه التعزية
القلبية مقرونة بمشاعر العز والفخار
واإلكبار لهذا الشعب األبي األمين على
إيمانه وعقيدته وأرضه وقيمه .ليبقى
على مر التاريخ وأمام شعوب األرض
قاطبة رمز الصمود واإلباء والنموذج
األعلى لألمانة لهويته األرمنية ولغته
وطقسه وإيمانه».
وأض����اف« :إن��ك��م أي��ه��ا الشعب
األرمني قدوة لنا جميعاً ،وال سيما في
تعلقكم بإيمان اآلباء واألجداد وأينما
كنتم تحملون معكم تراثكم وتخلدونه
بشتى الطرق بالتاريخ والكنائس
واألعمال الخيرية واالجتماعية .هذه
عالمة فخاركم فأنتم المثال األعلى
ونتمنى أن تكون كنائسنا في خط
هذه األمانة .إعجابنا بكم هو نفسه
تهانينا لكم وع��رب��ون تعاضدنا
ومحبتنا لكم .ونقول ال��ي��وم :كلنا
أرمن .ولينتعش اإليمان المقدّس في
قلوب جميع أبناء وبنات كنائسنا
لتعم المحبة والقيامة والحياة».
وختم بالقول« :الخلود لشهدائنا
ول��ت��ك��ن دم���اؤه���م ال��ذك��ي��ة ع��رب��ون
سالم لكل البلدان التي استقبلتهم
وحضنتهم وأحبتهم وه��م أحبوها
وانتموا إليها .يا إل��ه السالم امنح
شعوبنا وأرضنا السالم».

تساءل حزب الله ما الجريمة إذا
تلقى دعما ً من إيران «ولماذا تدعم
أميركا «إسرائيل» بالسالح وتقيم
جسرا ً جويا ً وتقدم ثالثة مليارات
دوالر موازنة سنوية» ،وإذ أكد أن
تعطيل رئاسة الجمهورية هو أمر
خارجي ،دعا السعودية إلى رفع
يدها عن اس��م الرئيس كي تسير
عجلة ال��ب��ل��د ف��ي ش��ك��ل طبيعي،
معتبرا ً أن أي ك�لام على مخالفة
دستورية فيما لو التأم المجلس
النيابي في ظل الشغور الرئاسي
ه��و ه��رط��ق��ة ل��ي��س ل��ه��ا م��ح��ل في
الدستور مؤكدا ً حرصه على بقاء
الحكومة.

قاسم

وعلق نائب األمين العام لحزب
ال��ل��ه ال��ش��ي��خ ن��ع��ي��م ق��اس��م على
تعطيل المجلس النيابي بحجة
الرئاسة فقال« :أل��م يثبت لكم أن
التعطيل ف��ي م��وق��ع ال��رئ��اس��ة له
مسار وفي المجلس له مسار آخر،
ولو كان تعطيل المجلس النيابي
يأتي برئيس لكنا أول المشاركين،
لكن أن يحرم ال��ن��اس المشاريع
والتشريع والقوانين بما يؤدي الى
خلل إضافي في المؤسسات فهذا
غير مقبول ،وقد رأينا منذ شهرين
كيف اهتزت الحكومة تحت حجة
الرئاسة ،وال قائد جيش وكل شيء
معطل فهذا يمكن ان ي��ؤدي الى
مشكلة في البلد ،مع حرصنا على
بقاء الحكومة لنساعد المجلس
النيابي ونسهل انتخابات رئاسة
الجمهورية».
وأضاف« :كفى تباكيا ً على رئيس
الجمهورية ،ولترفع السعودية
يدها عن اس��م الرئيس كي تسير
عجلة البلد في شكل طبيعي ،فاألمر
خارجي وهم يعطلون أمر الرئاسة
وه��ذه مشكلتهم في انهم يؤثرون
على الواقع اللبناني».
وح��� ّي���ا ق��اس��م خ�ل�ال اح��ت��ف��ال
تأبيني في حسينية بلدة طاريا
الجيش اللبناني «ال��ذي دفع ثمن
السياسات الخاطئة ول��و كانت
النية سليمة لكنا وفرنا الدماء ،وقد
ثبت بالدليل القاطع ان االره��اب
م��وج��ود ف��ي ل��ب��ن��ان وم���ن رف��ع��وا
أيديهم عن تغطية االره��اب قدموا
للجيش م��س��أل��ة م��ه��م��ة ،وال��ي��وم
يعودون للتغطية تحت حجة انهم
مظلومون فأين المظلومية حيال
من فجر نفسه بالعزل والجيش
الذي دفع أثمان هذه السياسات».
وأض����اف« :ال��م��ه��م أن نقيم ما
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السيد مستقبال عطالله
ي��ج��ري حولنا بمواجهة مسيرة
الحق لمسيرة ال��ب��اط��ل ،البعض
يقول ايران دعمت حزب الله ،فما
هذه الجريمة ولماذا تدعم أميركا
«إسرائيل» بالسالح وتقيم جسرا ً
جويا ً وتقدم ثالثة مليارات دوالر
م��وازن��ة س��ن��وي��ة» ،مضيفاً« :ما
المشكلة اذا حصل حزب الله على
مئة مليون دوالر أو خمسمئة مليون
فهذا طريق حق وذاك طريق باطل،
ول��م��اذا يمنع ان يتسلح الشعب
اليمني فيما المسموح االعتداء عليه
بالطائرات وبقذائف تفوق عشرات
المليارات من الدوالرات؟ وهل هي
جريمة عندما يؤيد البعض الشعب
اليمني المظلوم؟».
وخ��ت��م ق��اس��م« :ن��ق��ول ل��ه��ؤالء
م���وت���وا ب��غ��ي��ظ��ك��م وع���ل���ى األق���ل
سننتصر إذا كنا مع إي��ران ،فهذا
فخر ،أم��ا أن يكونوا مع العدوان
السعودي فهذا تدمير للبيوت وقتل
للشعوب واألطفال والنساء بوجه
من يحاولون تحرير بلدهم وبناء
مستقبلهم».

فنيش

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش «أن موقفنا من
انتخاب رئيس للجمهورية واضح
ومنسجم مع خياراتنا السياسية
وت���ق���دي���رن���ا ل��م��ص��ل��ح��ة ل��ب��ن��ان
واستقاللية ال��ق��رار فيه وطبيعة
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تنتظر لبنان
وتجعله ف��ي حاجة ال��ى شخص
يمتلك قدرات وكفاءة ومستوى من
التمثيل ،وهذا برأينا متاح لشخص
(رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح)
العماد ميشال عون ،وهذا ال نعبّر
عنه س��را ً بل نقوله في الحوارات
وف���ي أي م��ك��ان» .ول��ف��ت إل���ى أن
«المشكلة هي في حسابات الفريق

اآلخر الذي يحاول من جديد إنتاج
رئيس للجمهورية تحت عنوان
م��رش��ح ت��س��وي��ة ث���م ض��م��ه إل��ى
مشروعه السياسي كما حصل في
التجربة السابقة ،وه��ذا ما بات
متعذراً».
واعتبرفنيش أن «أي كالم عن
مخالفة دستورية فيما لو التأم
المجلس النيابي في ظل الشغور
ال��رئ��اس��ي ه��و ه��رط��ق��ة ل��ي��س لها
محل في الدستور ،أما إذا كان هذا
الكالم في السياسة ،فالمفهوم في
السياسة أن نذهب إل��ى تشريع
الضرورة».

السيد يستقبل عطالله

على صعيد آخر ،استقبل رئيس
المجلس السياسي في حزب الله
السيد ابراهيم أمين السيد في منزله
في مدينة بعلبك راعي أبرشية دير
االحمر والبقاع الشمالي المارونية
المطران سمعان عطالله .وش�دّد
ال��ج��ان��ب��ان خ�ل�ال ع��ل��ى ال��ث��واب��ت
ال��وط��ن��ي��ة وم��ح��ارب��ة اإلره����اب،
والتمسك بمفاهيم وقيم العيش
المشترك التي تتمتع بها المنطقة.

زعيتر

إلى ذل��ك ،أش��ار مسؤول منطقة
جبل لبنان وال��ش��م��ال ف��ي حزب
الله الشيخ حسين زعيتر إلى أن
«السعودية نزعت قفازاتها وأعطت
صك براءة للعدو الصهيوني».
ول��ف��ت خ�ل�ال اح��ت��ف��ال تأبيني
ف��ي عين الغويبة الجبيلية في
حضور النائب عباس هاشم إلى أن
«العناوين اإلسالمية التي تطرحها
المجموعات التكفيرية تهدف إلى
تشويه اإلسالم والمفاهيم الحقيقية
لالسالم».

«التحرير والتنمية» :لبنان على حافة الهاوية
وعلى الجميع مراجعة ح�ساباتهم
تمنت كتلة التحرير والتنمية على الجميع مراجعة
حساباتهم ألن لبنان على حافة الهاوية مشددة على
ض��رورة استمرار الحوار بين كل األط��راف وانصراف
الكتل النيابية إلى التشريع.
وقال النائب علي بزي ممثالً رئيس مجلس النواب
نبيه بري خالل إحياء بلدة البابلية ذكرى مرور اسبوع
على وفاة المغترب اللبناني غالب شاهين الذي اغتيل
في ساحل العاج« ،في الوقت الذي يتفنن البعض في
صناعة األزم��ات نحن في حاجة ال��ى صناعة الخير
لهذا الوطن» مضيفاً« :لمصلحة من فش الخلق دائما ً
بالمؤسسة األم المجلس النيابي والتي تستمد سلطاتها
من الشعب اللبناني» ،سائالً «لماذا حين يكون هناك
ّ
تعطل مؤسسة المجلس
فراغ على المستوى الحكومي
النيابي وحين يكون هناك فراغ في رئاسة الجمهورية
ّ
يعطل المجلس النيابي وك��أن المجلس النيابي هو
لطائفة أو لفئة او لجهة سياسية؟» ،وشدد على «أن
المجلس النيابي هو ملك لكل اللبنانيين وعلى كل الكتل
البرلمانية أن تنصرف إلى داخل الهيئة العامة لمعالجة
القضايا التي تهم اللبنانيين ف��ي الصحة وال���دواء
والمعيشة وفي كل شيء».
وت��اب��ع« :على رغ��م ك��ل ه��ذا لقد التزمنا بما سمي
بتشريع الضرورة بينما في الواقع ولكل من يتعاطى
الشأن السياسي نقول ال يوجد ش��يء أسمه تشريع
الضرورة ،إنما هناك ضرورة للتشريع» ،سائالً «لماذا
ليس لدينا أجوبة على االطالق لهذه الفوضى والهرطقة
في المقاربة الدستورية لملفاتنا ولقضايانا الحياتية
واالستراتيجية في البلد؟».
واختتم بزي مؤكدا ً «مواصلة حركة أمل ورئيسها
ترسيخ قواعد الحوار بين اللبنانيين في سبيل مقاربة
كل القضايا ومنها القضايا الدستورية».
وألقى رئيس الجالية اللبنانية في ساحل العاج
نجيب زهر كلمة نوه فيها بالراحل.
وأشارالنائب ياسين جابر أمام زواره في النبطية،
إلى أن الرئيس بري «ال يطالب بالتشريع وبجلسات
تشريعية لمصلحة ذاتية ،انما يطالب بالتشريع ألنه
القيّم على الحياة البرلمانية ،ويريد أن تنتظم هذه
الحياة في شكل يجعل البلد قادرا ً على اتخاذ القرارات
وإصدار القوانين».
وتمنى جابر على الجميع «مراجعة حساباتهم ألن
لبنان على حافة الهاوية ،وهو يواجه مخاطر كبيرة،
وأن ال يسهموا في إغراق الوطن في هذه المخاطر».
ودعا النائب علي خريس خالل تمثيله الرئيس بري
في حفل توقيع دي��وان رئيس المنطقة التربوية في
الجنوب الشاعر باسم عباس بعنوان «عندما يعطش
الماء» ،في قاعة مركز باسل االسد الثقافي في صور،
إلى «انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تعطيل المجلس
النيابي والتشريع وإق��رار الموازنة وسلسلة الرتب
والرواتب».
وأعلن تأييده «للحوار بين كل االطراف ،الذي اشار
اليه الرئيس بري».
ثم ألقى الشاعر جورج غنيمة كلمة باسم بلدية صور
واتحاد بلديات صور مشيدا ً فيها بالشاعر عباس ولغته
وتعابيره ومقدرته الفنية واالبداعية في كتابة الشعر.
كما القى الشاعر بالل شرارة كلمة قال فيها« :ان باسم

أخي ورب أخ لي لم تلده امي
ان��ه شاعر المقاومة» ،شاكرا ً له صداقته واخوته
وإخالصه للتربية والثقافة والفكر واالدب».
بدوره شكر الشاعر عباس الحضور ،منوها ً بالرئيس
بري راعي االحتفال والنائب خريس والحركة الثقافية
وبلدية صور واتحاد بلديات صور واللجنة المنظمة
لالحتفال وكل من شارك فيه .والقى قصيدة وجدانية
من وحي المناسبة.
و دد النائب قاسم هاشم على «ض���رورة العودة
للنشاط التشريعي للمجلس النيابي التزاما ً بالموجبات
الدستورية والوطنية» ،الفتا ً إلى ان «سياسة التعطيل
والشلل التي ينتهجها البعض منذ فترة غير مبررة
لكنها تأتي في سياق باب المزايدات السياسية خدمة
لمصالح ضيقة ،بعيدا ً من المصلحة الوطنية والتي هي
ترجمة لمصلحة اللبنانيين في إقرار القوانين التي لها
آثار إيجابية في ما لو أقرت بأسرع وقت وهذا ما يجب
ان يتحمله الجميع بخاصة الفريق الذي أصيب بداء
التعطيل المزمن».
وأحيت حركة «أم��ل» وأه��ال��ي بلدة جباع الذكرى
السنوية لشهداء اف��واج المقاومة اللبنانية «أم��ل»
باحتفال جماهيري حاشد أقيم في النادي الحسيني
للبلدة ،في حضور عضو المكتب السياسي عاطف عون
الذي ألقى كلمة حذر فيها من «إمعان اإلرهاب التكفيري
في استهداف الوجود المسيحي في المشرق العربي» ،
سائالً« :لمصلحة من استهداف المسيحيين ولمصلحة
من تهجيرهم وتدمير الكنائس؟ هل هو من أجل تكريس
مفهوم ما يسمى اليهودية المشرقية؟» ،داعيا ً الجميع
الى «ضرورة وعي مخاطر هذا المشروع الخطير والذي
يهدف أول ما يهدف ال��ى اجهاض وتصفية القضية
الفلسطينية» .وأكد «أن فلسطين كانت ويجب أن تبقى
قضية كل العرب وكل األحرار في العالم ومن الجريمة
تحويل القضية الى قضية تهم الفلسطينيين وحدهم».
وحذر من «تحويل المنطقة جراء ما يجري من احتراب
طائفي ومذهبي الى «إسرائيليات» صغيرة على قاعدة
تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ».
كما أحيت حركة «أمل» وأهالي بلدة معركة أسبوع
علي معنى وال��د الزميل حسين معنى ،خالل احتفال
حضره وزي��ر المال علي حسن خليل ،النائبان علي
خريس وعبدالمجيد صالح ،رئيس المكتب السياسي
للحركة جميل حايك ،المسؤول االع�لام��ي المركزي
للحركة الدكتور ط�لال حاطوم وأع��ض��اء من المكتب
السياسي والهيئة التنفيذية.
وألقى حاطوم كلمة لفت فيها إلى «أننا نعيش مرحلة
صعبة في لبنان وفي منطقتنا العربية حيث االرهاب
يضرب من كل جانب ويستهدف كل االن��ج��ازات التي
تحققت لمصلحة العدو الصهيوني .ولكن نقول من هنا
من معركة ،سنواجه كل المشاريع والمخططات التي
تحاك ضدنا ،وكما انتصرنا على «اسرائيل» سننتصر
على كل أعداء األمة».
وعن المستوى الداخلي وما يجرى في لبنان ،أكد
حاطوم «أن لغة الحوار واالنفتاح بين جميع االفرقاء
هي األج��دى ،وهذا ما فعله اإلمام الصدر في البدايات
ويسير على النهج نفسه الرئيس نبيه بري ،النه هو
صمام األمان».

