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«المعركة الوطنية اليوم من �أجل ال�سيادة والدولة والتعاي�ش»

زار مطرانية الأرثوذك�س في بينو

حزب اهلل :حققنا �إنجازات و�أبعدنا خطر
المجموعات التكفيرية عن لبنان

مكاري :نتمنى �أن تعي�ش �شعوبنا بمحبة

أوضح حزب الله أنّ البعض في
لبنان يكنّ للمقاومة الكراهية ألنها
منذ انطالقتها أطاحت ك� ّل آماله
ورهانه على المشروع الصهيوني،
الفتا ً إلى «أنّ «واجبنا في مقاومة
اإلرهابيين ،كواجبنا في مقاومة
الصهاينة» .وأشار إلى أنّ المعركة
الوطنية اليوم هي من أجل السيادة
والشعب واألرض والدولة والوطن
والتعايش بين الطوائف وبنية
لبنان ومؤسساته».
وأكد «أننا سنستمر في تح ّمل
مسؤولياتنا كما تح ّملناها في
السابق ،حيث حققنا إن��ج��ازات
وأب���ع���دن���ا خ��ط��ر ال��م��ج��م��وع��ات
التكفيرية عن لبنان».

قاووق

ورأى ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس
التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل
ق��اووق «أنّ ك ّل من يراهن في لبنان
على داع��ش والنصرة والتكفيريين
إنما يفضح نفسه ويدينها ،وال داعي
ب��أن نفضح أو ندين ،فالتكفيريون
يمثلون ع��دوان�ا ً وجريمة متواصلة
على لبنان السيادة والكرامة ،ومن ال
يرى جرائم اإلرهاب التكفيري في ّ
حق
العسكريين المختطفين والمذبوحين،
فهو ال يؤتمن على البالد والعباد،
وم��ن ال ي��رى اإلره���اب التكفيري في
السيارات المفخخة ،فهو ال يؤتمن
على الدماء والكرامات».
وت��س��اءل ق���اووق خ�لال احتفال
تكريمي أقامه الحزب لمناسبة ذكرى
أس��ب��وع شهيد «ال��دف��اع المقدس»
ع��ل��ي أح��م��د ع����واض ف��ي حسينية
ب��ل��دة ال��ري��ح��ان ،ف��ي ح��ض��ور عضو
تكتل التغيير واإلصالح النائب زياد
أس���ود« :ل��م��اذا يص ّر فريق  14آذار
على أن يعتبر أنّ هزيمة التكفيريين
هي هزيمته؟ نحن ال نرغب أن تكون
هزيمة التكفيريين هزيمة لهم ،ألننا ال
نريد أن نهزم أحدا ً في الداخل».
وع��ن ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي على
اليمن ،قال« :بدأوا بالمعركة دفاعا ً عن
العروبة ،باألمس كان عنوان المعركة
دف��اع �ا ً ع��ن النفس ،وه��ذا كله دليل
اإلف�لاس والعجز» ،معتبرا ً «أنّ أكبر
دليل على فشل العدوان السعودي
على اليمن ،هو أنّ السعودية اضطرت
أن تستأجر الجيوش لتحارب ولتقاتل
عنها في اليمن ،وإنّ ما حصل وضع
ح ّدا ً للنفاق والدجل السياسي الذي
استمر لعشرات السنين».

فنيش

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس
النواب محمد فنيش ،من جهته« ،أننا
سنستمر في تح ّمل مسؤولياتنا كما
تح ّملناها في السابق ،حيث حققنا
إنجازات وأبعدنا خطر المجموعات
التكفيرية عن لبنان ،وب��ات دوره��ا
العسكري ضعيفا ً مقارنة بما كانت
عليه في السابق ،وحتى شبكاتها
األمنية باتت مالحقة واحتمال خطرها
أصبح أق��� ّل» ،م��ش �دّدا ً على أنّ «هذا
ما ك��ان ليحصل ل��وال دور المقاومة
وتصديها لهذا المشروع بعد مرور
سنتين على األح��داث في سورية»،
ومؤكدا ً «أننا لم نطلب يوما ً من أحد
في لبنان إقرارا ً أو اعترافا ً بفضل ،ولم
نسأل في تأديتنا لواجبنا الرسالي
واألخالقي والوطني واإلنساني ،ولم
يكن همنا أن نحصل على إشادة من
أية جهة أو أي فريق سياسي».
وش�����دّد ف��ن��ي��ش خ��ل�ال اح��ت��ف��ال
تكريمي أقامه ح��زب الله في ذكرى
أسبوع الشهيد علي خليل عليان،
في حسينية بلدة قالويه على أنّ «ك ّل

قاووق في احتفال الريحان
همنا هو حماية هذا الوطن ،ولذلك
نحن بذلنا دماءنا من أجل استرداد
سيادته وأرض��ه وحريته وكرامته،
ولن نقصر في متابعة هذا الطريق».
واعتبر أنّ «البعض ف��ي لبنان
يكنُّ للمقاومة ك ّل كراهية ،ألنها منذ
انطالقتها أطاحت ك ّل آماله ورهانه
على المشروع الصهيوني».

الموسوي

وعلق عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حسين الموسوي ،على ما
يجري في القلمون ،بالقول»:نحن
معنيون ب��م��واج��ه��ة م��ن أع��ل��ن أن��ه
يستهدف لبنان بأكمله ،وصوال ً إلى
بيروت والناقورة».
وخالل لقاء سياسي أقيم في مركز
اإلم��ام الخميني الثقافي في مدينة
بعلبك ،ف��ي أج���واء عيد المقاومة
والتحرير ،ق��ال الموسوي»:عندما
تصدينا لإلرهابيين لم نكن ندافع
ك��ط��ائ��ف��ة أو ك��ح��زب أو ك��ج��ه��ة أو
كمنطقة ،نحن في ما نحن فيه مع ك ّل
الذين يقاومون ،مع الجيش اللبناني
وأهلنا الصامدين ،في مواجهة هؤالء
التكفيريين ال��ذي��ن يحملون ش��را ً
للجيش والشعب وك ّل لبنان».
وتساءل الموسوي« :لماذا ترفض
الهبة اإلي��ران��ي��ة لتسليح الجيش
اللبناني بالسالح ال��ذي يحتاجه،
وتقبل هبة أخ��رى لم يصل للجيش
منها حتى اآلن إال النذر القليل الذي
ت��م��ل��ك م��ث��ل��ه ب��ع��ض ال��م��ج��م��وع��ات
التكفيرية؟» ،داعيا ً إلى «التعاطي
ب��م��س��ؤول��ي��ة م��ع م��وض��وع تمكين
الجيش القادر المخلص ،للقيام بدوره
األساسي في الدفاع عن الوطن».
وق���ال»:م���ن ينتقد ال��ح��رب على
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ي��ن ف��ي ال��ق��ل��م��ون ،يظن
بكالمه أننا سنتخلى عن دورن��ا»،
م��ض��ي��ف��اً»:واج��ب��ن��ا ف���ي م��ق��اوم��ة
اإلره��اب��ي��ي��ن ،كواجبنا ف��ي مقاومة
الصهاينة».

فضل الله

ولفت عضو الكتلة النائب حسن
فضل ال��ل��ه ،ب���دوره ،خ�لال احتفال
تأبيني بمناسبة ذكرى أسبوع األسير
المح ّرر إبراهيم خليل كرنيب في بلدة
مارون الراس ،إلى أنّ «تخلي الكثيرين
سابقا ً عن مسؤولياتهم تجاه القرى
في الجنوب ،دفع القوى الحية إلى
تشكيل مقاومة شعبية ب��دأت في
أوائل الستينات والسبعينيات ،ومن
ثم ركزها اإلم��ام ال��ص��در ،وانطلقت
في العام  1982ثم نشأت المقاومة
اإلسالمية التي تحملت مسؤولياتها
يوم كان الكثيرون يعتبرونها فعالً
جنونياً ،تماما ً كما يحاول البعض أن
يعتبر مواجهتنا لهؤالء التكفيريين
سواء في سورية أو في لبنان فعالً

جنونياً ،ول��ك��نّ الجنون ه��و بترك
هؤالء يتحكمون بحدودنا ومناطقنا،
وبالتخلي عن المسؤولية الوطنية».
وأك����د أنّ «ال��م��ع��رك��ة الوطنية
ال���ي���وم ،ه���ي م���ن أج����ل ال��س��ي��ادة
والشعب واألرض والدولة والوطن
وال��ت��ع��اي��ش بين ال��ط��وائ��ف وبنية
لبنان ومؤسساته ،ونحن سنكمل
من أجل أن ن��درأ هذا الخطر بمعزل
عن محاوالت البعض في لبنان من
إعطاء تبريرات وذرائ���ع ومحاولة
تشكيل بيئة متآلفة مع هذا النوع من
العدوان على بلدنا ،لذلك ومهما كانت
التحديات في مواجهة هذا الخطر،
وأيا ً تكن التضحيات ،فإننا مستمرون
في تح ّمل مسؤولياتنا الوطنية ،وها
نحن ن��رى ما تحققه ه��ذه المقاومة
لمصلحة البلد كله».

تمنى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري «أن تعيش شعوبنا في لبنان
وفي سورية بمحبة ما بين ك ّل األطراف وأن نعمل من أجل إنماء شعبنا وبلدنا
من دون أن نعيش في حروب من أجل أسباب ال قيمة لها».
كالم مكاري جاء خالل زيارته أمس مطرانية الروم األرثوذكس في بينو،
حيث كان في استقباله النائبان رياض رحال ونضال طعمة ،راعي أبرشية
عكار وتوابعها المتروبوليت باسيليوس منصور ،مسؤول معلومات األمن العام
في الشمال المقدم خطار ناصر الدين ،المطرانان ديمتري شربك وإيليا طعمة
وحشد من كهنة األبرشية.
و بعد كلمة ترحيبية قدم منصور درع�ا ً تكريمية لمكاري الذي ر ّد بكلمة
شكر فيها منصور والحاضرين على حفاوة االستقبال ،وقال« :حضرت إلى
األبرشية ألخذ بركتها ،ونعرف أنّ عكار هي منطقة التعايش المثلى وأنّ الطائفة
األرثوذكسية تجمع في لبنان وتجمع في سورية ،وك ّل ما نتمناه هو أن تعيش
شعوبنا في لبنان وفي سورية بمحبة ما بين ك ّل األطراف ،ك ّل اللبنانيين وك ّل
السوريين ،وأن نعمل من أجل إنماء شعبنا وبلدنا ،من دون أن نعيش في حروب
ونقاتل بعضنا بعضا ً من أجل أسباب ال قيمة لها ،قيمة اإلنسان بتعايشه مع
مجتمعه ،ببنائه لمجتمعه ،وهذا أهم من أي شيء آخر».
وح ّل مكاري ،ضيفا على دارة النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس
وعقيلته هال .وقد أقيم بالمناسبة احتفال رسمي وشعبي حاشد ،بدأ من ساحة
البلدة حيث استقبل مكاري ،مدير أعمال عصام فارس في لبنان سجيع عطية،
وسار الموكب باتجاه دارة فارس.
وبعد كلمة ترحيب من العريف جورج رزق ،ألقى ممثل فارس ،كلمة استهلها
بالقول« :عندما تبلغ الرئيس عصام فارس زيارتكم الكريمة إلى بينو ،قال لي
بتواضعه المعروف وبمحبته المعهودة :سجيع ،أريد استقباال ً يليق بالمرجع
الرسمي األرثوذكسي األول في لبنان ،وهو أيضا ً صديق عزيز وأخ حبيب يجب
علينا تكريمه».
وقال»:كلنا ثقة بنوابنا الحاليين والسابقين ،وبك ّل فاعاليات عكار السياسية
والدينية والرسمية ،وخصوصا ً المحافظ ،لنسعى دوما ً إلى تحقيق اإلنماء
فيها ولتحسين المستوى الخدماتي لمستقبل أفضل .فال خوف على لبنان
طالما ،عكار هي خزان الجيش ومهد الشهادة ،وطالما أجراس الكنائس تعانق
مدائح المآذن ،وال خوف على لبنان طالما شعارنا هو باسم اآلب واالبن الرحمن
الرحيم».
وبعد كلمة لمكاري قدمت اتحادات بلديات عكار درعا ً تقديرية له.

فياض

ورأى عضو الكتلة النائب علي
ف��ي��اض أنّ «م��ا ي��ج��ري ال��ي��وم على
مستوى المنطقة يضعها برمتها
على عتبة مخاطر كبيرة ،من العراق
إلى اليمن إلى سورية ،بما فيها من
كيانات أخ��رى تبدو لغاية اللحظة
مستقرة ،في حين أنّ االستقرار على
مدى المنطقة بأكملها هو ّ
هش وغير
مضمون» ،الفتا ً إلى أنّ «المخاطر ال
تقتصر على االضطراب األمني ،إنما
أيضا ً على تركيبة الدول والكيانات
والمجتمعات ،ومهما تكن الحقيقة
ون��ي��ات ال���دول م��ن أم��ي��رك��ا وال���دول
الغربية ،فإنّ أداء اإلرهاب التكفيري
يصب في سياسة
ورعاته اإلقليميين
ّ
التجزئة والتفتيت ،ويخدم المصالح
الغربية واإلسرائيلية في التقسيم».
ودع�����ا ف���ي���اض خ��ل�ال اح��ت��ف��ال
تكريمي أقامه حزب الله في ذكرى
أسبوع الشهيد حسن جمال طاهر
ف��ي حسينية ب��ل��دة ح���وال «أول��ئ��ك
الذين يمضون في سياسة التصعيد
والتدمير ،ويستندون إل��ى خطاب
الكراهية المذهبي والطائفي ،إلى أن
يوسعوا مجال الرؤية ،وينظروا إلى
المستقبل ،ويفكروا قليالً بمصالحهم،
ألنّ ه��ذه التداعيات ال توفر أح��داً،
والنيران ستمتد إلى ك ّل مكان بحيث
تصعب السيطرة عليها».
وخالل تكريم بلدية الخيام رئيس
دائرة كهرباء منطقة مرجعيون زهير
مهدي ال��ذي أحيل على التقاعد في
احتفال ف��ي الفيال ف��ي الخيام ،أكد
فياض «أنّ الخلل في اإلدارات ليس
ف��ي ال��ك��ف��اءات ال��م��وج��ودة وإن��م��ا في
النظام السياسي وغياب القانون
والمساواة والمحاسبة» ،وقال»:يجب
أن ن��ت��ع��اون جميعا ً على اختالف
اتجاهاتنا السياسية كي تبقى الدولة
والمؤسسات وال��وزارات بمنأى عن
خالفاتنا السياسية».

�إيخهور�ست� :س�أ�ستمر في العمل
من �أجل ال�سالم والأمن في لبنان
أقامت رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة
أنجلينا أيخهورست وزوجها وفائي منصور ،بمناسبة يوم
أوروب��ا ،حفل استقبال في بافيون روي��ال -بيال ،شارك
فيه ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال
موسى ،ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سالم وزير البيئة
محمد المشنوق ،وشخصيات سياسية وديبلوماسية
ودي��ن��ي��ة وعسكرية وأم��ن��ي��ة واق��ت��ص��ادي��ة واجتماعية
وأكاديمية وإعالمية ومن المجتمع المدني.
وألقت إيخهورست كلمة استهلتها بالترحيب بالحضور،
وقالت« :إنها السنة الخامسة واألخيرة التي أتحدث فيها
باسم االتحاد األوروب��ي في  9أيار في لبنان .ولن يكون
هناك هذا المساء خطابات سياسية ،إذ يمكنكم قراءتها
على موقعنا اإللكتروني وحسابينا على فيسبوك وتويتر.
لكن أو ّد عوضا ً عن ذلك أن أحيي النساء والرجال ،والفتيات
والفتيان ،الذين يعيشون في لبنان ،والذين يعملون معا ً
يوميا ً لبناء دولة مدنية عاملة وشاملة وآمنة وعصرية.
أرحب بك ّل من يشعر بانتماء قوي إلى القيم التي قام عليها
االتحاد األوروبي أي احترام الكرامة اإلنسانية ،والحرية،
والديمقراطية ،والمساواة ،وحكم القانون واحترام حقوق
اإلن��س��ان ،بما في ذل��ك حقوق األشخاص المنتمين إلى
األقليات .وما زال��ت هذه القيم مشتركة بين مجتمعات
ال��دول األعضاء في االتحاد األوروب��ي حيث تسود ،رغم
العديد من التحديات غير المسبوقة ،التعدّدية وعدم
التمييز والتسامح والعدالة والتضامن».
وعرضت مساعدات االتحاد للبنان وقالت« :منذ أن
التقى رؤس��اء دول وحكومات بلدان الجوار الجنوبي
واالتحاد األوروب��ي في برشلونة في العام  ،1995قدم
االتحاد األوروب��ي دعما ً اقتصاديا ً وفنيا ً واس��ع النطاق
للمنطقة كك ّل ،وقد قدم االتحاد األوروبي والدول األعضاء
والبنك األوروب��ي لالستثمار ووك��االت التنمية التابعة
للدول األعضاء للبنان هبات وقروض قيد التنفيذ بحوالي
 2.2مليار يورو».
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وأضافت« :لقد قادت عملية برشلونة إلى السياسة
األوروبية للجوار التي يعمل بموجبها االتحاد األوروبي
مع ك ّل بلد في المنطقة على أس��اس خطط عمل محدّدة
متفق عليها بصورة مشتركة ،واعتمدت خطة عمل االتحاد
األوروب��ي ولبنان في العام  2007وت ّمت مراجعتها في
العام  .2013وهذه السنة نراجع من جديد طريقة تحسين
شراكتنا بهدف تحقيق نتائج ت��دوم لوقت طويل .وقد
اضطلع لبنان بدور بارز في المنطقة وهو يبادر إلى البحث
عن أفضل السبل مع االتحاد األوروبي للعمل معا ً من أجل
السالم .وتعلم شعوبنا في االتحاد األوروبي ولبنان على
السواء كيف أنّ البيئة السياسية واألمنية ،خالل األعوام
العشرين الماضية ،قد تغيرت في شكل كبير ،وت��درك
وقعها البالغ على حياة ماليين األشخاص .ونحن نرى
هذا ك ّل يوم في لبنان».
وأعربت عن اعتقادها «بأن ال سياسة أو استراتيجية
أو خطة عمل أو خارطة طريق يمكنها أن تنجح ما لم
ينخرط فيها المواطنون واألشخاص الذين يعيشون في
البالد والمستفيدون المباشرون ،ويشاركوا ويشعروا بأنّ
صوتهم مسموع».
وإذ رأت «أنّ على ال��ن��واب المحافظة على الدستور
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،حيت «رجل سالم
بامتياز ،عنيت به دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سالم
الذي يدعو بال كلل في مستهل ك ّل جلسة لمجلس الوزراء
إل��ى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،فقد مضى على
فراغ هذا المنصب نحو سنة ،وأعتقد أنّ الكثير منكم قد
يوافقونني ال��رأي عندما أق��ول إنّ لبنان في حاجة إلى
رئيس وإلى مؤسسات دولة عاملة يشعر فيها المواطنون
ويعرفون أنّ أصواتهم مسموعة ومحمية».
وأعلنت أنها ستعود إلى بروكسل هذا الصيف واعدة
«بأنني لن أنسى أيا ً من األشخاص الرائعين الذين أتيحت
لي فرصة اللقاء بهم والعمل معهم .وسوف أستمر في العمل
من أجل السالم واألمن في لبنان ،فسالمكم هو سالمنا».

استقبال مكاري في بينو

جريج ّ
يمثل �سالم
في منتدى الدوحة
وصل وزير اإلعالم رمزي جريج والوفد المرافق إلى الدوحة أمس ،لتمثيل
رئيس الحكومة تمام سالم في منتدى الدوحة الخامس عشر..
وكان في استقباله في المطار ،مدير المراسم في وزارة الخارجية القطرية
ابراهيم فخرو ،ممثالً الدولة القطرية ،وسفير لبنان في قطر حسن نجم.
وكان جريج قال قبيل مغادرته بيروت« :كلفني دولة رئيس الحكومة تمثيله
في منتدى الدوحة الخامس عشر ،الذي يشارك فيه نحو  500شخصية ،ومن
بينهم رؤساء حكومات في عدد من الدول ،نظرا ً إلى أهميته االستراتيجية ،حيث
ستطرح فيه قضايا عدة ،منها موضوع اإلرهاب وسبل مواجهته ،وآفاق الربيع
العربي وما بعده من تداعيات ،والتحول الديمقراطي ،وقضايا األمن الجماعي،
واالستقرار اإلقليمي وال��دول��ي ،وقضايا التنمية اإلنسانية وأم��ن اإلنسان،
واالقتصاد واألعمال والطاقة ،ومجاالت التعاون الدولي ،والمسائل المصيرية
وحقوق اإلنسان واإلعالم المعاصر والتواصل».
وأض���اف« :ستكون ل��ي على هامش أع��م��ال المنتدى ل��ق��اءات م��ع بعض
المسؤولين القطريين للبحث في العالقات الثنائية بين البلدين ،وفي سبل
تطوير هذا التعاون من خالل الوحدات التابعة لوزارة اإلعالم ،سواء في الوكالة
الوطنية لالعالم وإذاعة لبنان وتلفزيون لبنان ،بما يع ّزز هذه العالقات لما فيه
مصلحة اإلعالم في كال البلدين .وستكون لنا لقاءات مع عدد من أبناء الجالية
اللبنانية في قطر لالطالع منهم على أحوالهم وعلى ما يواجهونه من مشاكل».

تجربة و�ضع ن�صب
لل�شهداء الأرمن في خليج جونية
أقامت السفارة األرمينية في بيروت ،بالتنسيق مع اللجنة المركزية في
لبنان لمئوية اإلبادة األرمنية ،وبالتعاون مع رئيس النادي البحري للغطس
أنترانيك حداد وأعضاء النادي ،احتفاال ً في مئوية اإلبادة ،جرى خالله وضع
مجسم تجريبي لصليب يرمز إلى الشهداء الذين قضوا في اإلبادة ،على عمق 35
ّ
مترا ً تحت سطح البحر ،في منطقة الغريق في خليج جونية ،سوف يتم نصبه
الحقاً.
وحضر االحتفال ،كاثوليكوس األرمن الكاثوليك لبيت كيليكيا البطريرك
نرسيس بيدروس التاسع عشر ،مدير المركز الكاثوليكي لإلعالم ممثالً البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي األب عبدو أبو كسم ،النائب شانت جنجيان
ممثالً رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ،سفير أرمينيا في
بيروت آشوت كوتشاريان.
وألقى كوتشاريان كلمة أكد فيها أنّ «الشعب األرميني هو شعب مميز
وخالق» ،الفتا ً إلى «أنها المرة األولى التي يركز فيها صليب لألرمن تحت المياه
في الذكرى المئوية لإلبادة» ،مستذكرا ً «المجازر التي تعرض لها الشعب
األرميني ،خالل اإلبادة في العام  ،1915والتي أدت إلى انتشار األرمن في العالم
وفي لبنان» ،شاكرا ً الدولة اللبنانية ألنها «كانت األولى في االعتراف باإلبادة،
والشعب اللبناني الحتضانه الشعب األرميني لسنوات عديدة».
وبعد صالة تبريك الصليب المزمع نصبه في عمق البحر ،ألقى بيدروس
التاسع عشر كلمة ،قال فيها« :خالل اإلبادة األرمنية ،استشهد الكثير من األرمن
بعد رميهم في الماء للتخلص منهم ،وقد قامت األمهات من أجل إنقاذ بناتهن من
اإلساءة لكرامتهن ،برميهن في الماء لئال يقعن في أيدي األتراك ،وهنّ أخوات
لنا .وبدءا ً من اليوم أصبحت لهم ذكرى ،ومن يتذكرهم بفضل مبادرة إنسانية
مميزة من رئيس وأعضاء النادي» ،مؤكدا ً أنّ «للبنان وأرمينيا دورا ً رياديا ً في
الحضارة واألخالق والعلم ،واألرمن واللبنانيون يعملون في بالد االغتراب من
أجل البالد ،التي يقيمون فيها ،ويرفعون صورة لبنان وأرمينيا البيضاء».
وأشار إلى «أنّ الصليب يرمز إلى انتصار يسوع على الموت ،ومحبته لنا،
بعد تحمله خطايانا وموته ألجلنا ،لذلك نفتخر بالصليب».
وشكر «ك ّل من ساهم في اإلعداد لهذا الحفل ،للمباركة ألول مرة ،لصليب يركز
في المياه.

الكاثوليكوس بيدروس يلقي كلمته

خليل :نحتاج ر�ؤية �إ�صالحية
زعيتر :جرودنا لن ت�صبح ج�سر ًا لال�ستعمار
أعلن وزير المالية علي حسن خليل
أنه «أصبح من الخطر على استقرارنا
المالي والسياسي ،أن نبقى من دون
موازنة منذ عشر سنوات» ،مؤكدا ً أننا
«في حاجة إلى رؤية إصالحية تنقل
البلد من الواقع المأزوم».
ودعا خليل خالل لقاء حواري في
نادي بلدة الخيام الثقافي االجتماعي
«ك � ّل الكتل إل��ى نقاش ج��اد ومنفتح
للوصول إلى إقرار الموازنة».
وأضاف« :أما بالنسبة إلى سلسلة
الرتب والرواتب فهي ّ
حق للموظفين
واألس���ات���ذة واألج���ه���زة األم��ن��ي��ة»،
مشدّدا ً على «أنّ إقرار السلسلة ،وفقا ً
للمعايير التي وضعناها والواردات،
ل���ه ان���ع���ك���اس���ات إي��ج��اب��ي��ة على
االقتصاد والمالية ،بعكس ما يصور
البعض ،ألنّ التصحيح الضريبي
ليس بالضرائب التي تفرض على
الشعب».
ودعا خليل اللبنانيين إلى «الوقوف
خلف الجيش والقوى التي تعمل على
حماية حدودنا في السلسلة الشرقية،
وص��وال ً إل��ى الجنوب» ،مشيرا ً إلى
أنّ «م���ا يحصل ال يعني ف��ئ��ة من
اللبنانيين ،إنما ك ّل لبنان ،ألنّ هناك
عصابات إجرامية وإرهابية وتكفيرية
تهدف إلى ضربنا».
وش �دّد على «ض��رورة أن يستفيد
لبنان من الثروة النفطية» ،داعيا ً
إلى «البدء فورا ً بالتنقيب ألنّ في ذلك
فائدة لالقتصاد اللبناني».
من جهة أخ��رى ،لفت خليل إلى
«أن��ن��ا نعيش أع��ل��ى مستوى توتر
تشهده المنطقة في الشرق األوسط»،
مشيرا ً إلى أننا «أم��ام واق��ع ميداني
على األرض ق��د ي��ف��رض تغييرات
جيوسياسية حقيقية إلع��ادة رسم
خ��ري��ط��ة المنطقة ال��س��ي��اس��ي��ة ،لم
تحدث منذ أكثر من خمسين عاماً».
وق���ال« :ل���ذا فنحن ف��ي لبنان أم��ام
تحديات كبيرة ،وهناك نتيجة واحدة
لهذه التوترات واالنقسامات بين
الدول وبين مكونات الدول وتحريك
العصبيات المذهبية وه��ي تغيير
البوصلة عن قضية فلسطين لصالح
إسرائيل التي بنت نحو ألف وحدة

خالل اللقاء في الخيام
سكنية داخل القدس ،والسؤال الذي
يطرح نفسه :م��اذا سنفعل إلع��ادة
تصويب البوصلة؟ المسؤولية كبيرة
على ك ّل القادرين في المنطقة من أجل
االنتباه إل��ى م��ا يخطط م��ن اقتتال
مذهبي وتفكيك الوجود المسيحي
الذي أغنى المشرق العربي برسالته
الحضارية».

زعيتر

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع��ت��ب��ر وزي��ر
األش���غ���ال ال��ع��ام��ة وال��ن��ق��ل غ��ازي
زع��ي��ت��ر «أنّ ال��م��ق��اوم��ة ه��ي س�لاح
ال��ردع الوطني ،إلى جانب الجيش
والشعب».
وخ�لال احتفال تأبيني في بلدة
شعث ،حضره رئيس الهيئة الشرعية
في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك،
النائب إميل رحمة ،قال زعيتر« :من
تراب هذه األرض الباسلة ،ال يمكن
للبنان إال أن ينتصر ،فليس بإمكان
أحد أن يقيم إمارة على بره ،وال على
بحره ،وال على جبهاته .والجيش
الذي انتصر على شيوخ الفوضى في
شرق صيدا ،وانتصر على مشروع
استثمار الالجئين من أبناء الشعب
الفلسطيني ،سوف ينتصر على ك ّل
البؤر اإلرهابية» .وأكد أنّ «جرودنا لن
تصبح رأس جسر إلعادة االستعمار،

(رانيا العشي)
وال قواعد ارتكاز للرماية بالصواريخ
على بعلبك وبلداتها وقراها ،والهرمل
وقضائها».
وتابع« :نقول للجيش ،ونحن من
خلفه وحوله وأمامه ،احسم وال تدع
تجربة لبنان الفريدة ف��ي العيش
المشترك تسقط في يد قلة ،هي نفسها
التي تقاتلها سورية والعراق».
ودع��ا الشيخ يزبك ،ب��دوره ،إلى
«رفع الغربة عن المواطن اللبناني
عبر إنصافه ،وإحياء المؤسسات،
وال���ع���م���ل ع��ل��ى ان���ت���خ���اب رئ��ي��س
للجمهورية ق��ادر على حفظ الوطن
وكف األذى عنه».

قبيسي

وف��ي س��ي��اق متصل ،رأى عضو
كتلة التحرير والتنمية النائب هاني
قبيسي ،في كلمة ألقاها باسم حركة
«أم��ل» في احتفال تأبيني في بلدة
ميفدون ،أنّ «هناك سياسة تدمير
للمنطقة ،وه��ذه السياسة تنطلق
من اإلره���اب ال��ذي يضرب المنطقة
العربية ،فيما العرب تركوا ونسوا
القضية األس��اس فلسطين ،ونسوا
األقصى وكنيسة القيامة» ،مشيرا ً
إلى أنّ اإلمام المغيب السيد موسى
الصدر «حذرنا منذ أربعة عقود من
اإلسرائيليات العربية».

ندوة حزبية لـ 8و� 14آذار في الرابطة المارونية وتوقيع وثيقة م�شتركة

التم�سّ ك بالطائف وقانون انتخاب يعك�س �صحة التمثيل
ّ
وحق الدولة بتحرير الأر�ض بجميع الو�سائل

المشاركون في الندوة
نظمت اللجنة السياسية في الرابطة المارونية ندوة
بعنوان «الشراكة الوطنية سبيل إلى تحصين الدولة ونبذ
التطرف» ،في فندق متروبوليتان في سن الفيل ،شارك
فيها وزير الثقافة ريمون عريجي ممثالً تيار «المردة»،
النائب أنطوان زه��را ممثالً ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية»،
النائب ابراهيم كنعان ممثالً «التيار الوطني الحر» ،النائب
جمال الجراح ممثالً تيار «المستقبل» ،النائب إيلي ماروني
ممثالً حزب «الكتائب» ،محمود قماطي ممثالً «حزب الله»،
المستشار علي حمدان ممثالً حركة «أمل» ورامي الريس
ممثالً الحزب التقدمي االشتراكي.
وحضر الندوة ممثل البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي المطران سمير مظلوم ،ممثل وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل سيزار أبو خليل ،ممثل وزير
العمل سجعان قزي منير الديك ،ونواب حاليون وسابقون،
رئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع وأعضاء
المجلس التنفيذي ،الرئيس السابق للرابطة جوزف
طربيه ،رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام وشخصيات
سياسية ونقابية وإعالمية.
وبعد كلمات ألبي اللمع والمشاركين في الندوة عرضوا
فيها رؤيتهم لألسس التي يجب أن تقوم عليها الدولة
وسبل تحقيق المشاركة الوطنية ،وقع ممثلو األحزاب على
نصها مق ّرر اللجنة السياسية
الوثيقة المشتركة التي تال ّ
وليد خ��وري ،وه��ي بعنوان «الشراكة الوطنية سبيل
لتحصين الدولة والتصدي للتطرف» ،وجاء فيها»:نحن
ممثلو األحزاب السياسية اللبنانية المشاركين في مؤتمر
«الشراكة الوطنية ونبذ التطرف» نعلن التزامنا بمبادئ
الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان
تنص عليها الشرائع المدنية ،وفي مقدمها
والمواطن التي
ّ
شرعة األمم المتحدة والشرائع الدينية ،وال سيما منها
المسيحية واإلسالمية.
الموحد والمتنوع ،نؤكد
إننا إذ نعلن انتماءنا إلى لبنان
ّ
تمسكنا بالشراكة التي عبرت عنها وثيقة الوفاق الوطني
وبدولة سيدة حرة مستقلة وبجمهورية أساسها الدستور،
ترعاها القوانين وينهض مجتمعها ومؤسساتها على
ركائز الشراكة الوطنية المتوازنة وعلى االعتدال واالنفتاح
واالعتراف واالحترام المتبادل بين المواطنين ،على تنوع
انتماءاتهم الدينية والثقافية والسياسية.
ّ
الحق
إنّ تجديد االلتزام بشرعة حقوق اإلنسان وبدولة
والمؤسسات وبالشراكة واالعتدال هو المدخل الصحيح
لحماية لبنان مما تتعرض له بعض الدول والمجتمعات
تعصب وتطرف
ومنها المجتمعات العربية من موجة
ّ
تبلغ ح ّد العنف الدموي ،وذلك عن طريق تحريف الدين
وتشويه جوهره واستغالله لغير غاياته النبيلة.
بناء على ما تقدم نؤكد اآلتي:
-إدان��ة جميع أنواع اإلره��اب الفكري والدموي في أي

(تموز)
مكان في العالم ورفض التعصب الديني الذي يؤدي إليه.
 التمسك بجوهر الديانتين المسيحية واإلسالميةاللتين تقومان على الدعوة إلى السالم وإقامة العدل بين
البشر.
 احترام ّحق االختالف في الرأي والمعتقد والدين.
 تحريم اللجوء إلى العنف واعتبار الحوار أداة وحيدةلح ّل المشاكل بين األفراد واألحزاب السياسية والجماعات
التي تتشكل منها المجتمعات واألوطان.
 ص��ون العالقات المسيحية -االسالمية في دولالمشرق التي قامت مجتمعاتها على التنوع الديني
والثقافي منذ أكثر من ألفي سنة ،وهذا يعني بك ّل وضوح
التصدي ألعمال العنف واالضطهاد أو التخويف التي
تتعرض لها جميع شعوب المنطقة وتؤدي إلى هجرتهم
وإل��ى انحسار التنوع ال��ذي ميز دول المشرق العربي
عموماً.
خص لبنان ،نعلن التأكيد على اآلتي:
وفي ما ّ
 التمسك باتفاق الطائف الوثيقة الدستورية التيحسمت الكثير من القضايا الخالفية السابقة والتي أكدت
عروبة لبنان ونهائيته ككيان مستقل والتي أكدت على
ممارسة الشراكة المتوازنة والحقيقية بين جميع الطوائف
في صناعة القرار الوطني وتصحيح الخلل الحاصل
على مستوى الحكم واإلدارة وإعادة التوازن في الشراكة
السياسية.
 انتظام العمل بين المؤسسات الدستورية ومعالجةأي خلل ي��ؤدي إلى تعطيل إحداها وفي مقدمها رئاسة
الجمهورية.
 إعادة تكوين السلطة وبنائها على أساس الشراكةوالعدالة من خ�لال إص��دار قانون عصري لالنتخابات
النيابية يعكس صحة التمثيل وعدالته.
�ص عليها الدستور ك ّما ً
 تفعيل المناصفة التي ن� ّونوعاً.
 االت��ف��اق على ض��رورة صياغة ال��ق��رارات الوطنيةالمتعلقة بانتظام العمل في المؤسسات الدستورية،
بمعزل عن التأثيرات واإلمالءات الخارجية.
 تأكيد ّحق الدولة اللبنانية صاحبة السيادة على
جميع األراضي اللبنانية بمؤسساتها الدستورية ،اللجوء
إلى جميع الوسائل المعترف بها دوليا ً لتحرير األراضي
اللبنانية المحتلة من قبل العدو «اإلسرائيلي».
إنّ التزامنا بهذه المبادئ ،الثوابت ،يؤكد تضامننا في
وجه ك ّل من يهدّد مصيرنا ويش ّوه أدياننا ،ولن نألو جهدا ً
ّ
والحق في االختالف والتمسك باالعتدال،
في حماية التنوع
ألنّ قوتنا في اعتدالنا وضمانتنا في شراكتنا».

