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احتفالية حا�شدة في معلوال تزامن ًا مع ا�ستعادة �أجرا�سها و�أيقوناتها ...و�إعادة تمثال ال�سيدة العذراء �إلى مكانه
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ّ
�ستظل ت�صدح بالدعوة �إلى الحياة الجديدة ل�سورية
لحام� :أجرا�س الكنائ�س والم�آذن
حردان :معلوال ت�ستعيد روحها وهويتها و�أ�صالتها لتعزيز ال�صمود والمقاومة حتى �إ�سقاط الم�ؤامرة والق�ضاء على الإرهاب

 ...ويلقي كلمته

حردان وسفير سورية ونواب وشخصيات وجانب من الحضور في الكنيسة
استعادت مدينة معلوال التاريخية ،تمثال
السيدة العذراء ،وبتوجيه من الرئيس بشار األسد
ت ّمت إعادة التمثال إلى مكانه األصلي في المدينة،
كما استعادت معلوال البلدة قطعا ً أثرية وأجراسا ً
تاريخية كانت التنظيمات اإلرهابية المسلحة قد
استولت عليها.
وفي مق ّر وزارة الدفاع في لبنان ،ت ّمت إعادة
أجراس وأيقونات كان ه ّربها اإلرهابيون إلى لبنان،
وذل��ك بحضور رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ،النائب الدكتور
علي المقداد ،النائب أميل رحمة ،السفير السوري
علي عبدالكريم علي ،المطران عصام يوحنا درويش
ممثالً البطريرك غريغوريوس الثالث لحام ،قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي ،مدير المخابرات
العميد إدمون فاضل ،المطران الياس كفوري ووفود
من بلدتي معلوال ورأس بعلبك.
وألقى عبده الحداد كلمة جاء فيها «باسم أبناء
معلوال والسوريين كافة ،نتوجه بالشكر إلى الجيش
اللبناني ،قيادة وضباطا ً وأف��راداً ،على ك ّل ما فعلوه
من أج��ل اإلن��س��ان واإلنسانية ،وليس تجاه بلدة
معلوال فقط .برهنت المؤسسة العسكرية اللبنانية
مرة أخرى ،أنها مع الحق وأصحابه ،بمعزل عن أي
تجاذبات سياسية أو طائفية ،كما أثبتت حرصها
على األرض والشعب والتاريخ والحاضر والمستقبل.
أصبح اليوم للجيش اللبناني شذرات روح في معلوال،
وما فعله دين في أعناقنا لن ننساه ما دمنا أحياء».
واختتم« :اليوم ،يعود التاريخ وتعود الحضارة
وتعود الروح ،وباختصار تعود معلوال».
وشكر العماد قهوجي من جهته ،للوفد زيارته،

مؤكدا ً أن «ال دين وال عقيدة لإلرهاب ،سوى القتل
والسلب وانتهاك حرمات الشعوب ومقدساتها ،وأن
الجيش اللبناني يضع في سلم أولوياته الحفاظ
على التراث الديني والثقافي لجميع أتباع األديان
السماوية ،والذي يشكل جزءا ً ثمينا ً من الحضارة
المشرقية واإلنسانية الشاملة».

قدّاس إحتفالي

وت ّم نقل األيقونات واألجراس إلى معلوال ،وهناك
أقيم ق��داس احتفالي ف��ي كنيسة جوارجيوس
حضره إلى جانب بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام ،رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان وعميد الدفاع في الحزب زياد
معلوف ،العميد بشار اليازجي ،ووفد ض ّم منفذ
عام القلمون زينون األحمر وأعضاء هيئة المنفذية،
منفذ عام الحرمون أسعد البحري ،منفذ عام طلبة
جامعة دمشق حسن زعيتر ،وم���دراء مدريات:
البطيحة المستقلة ،صيدنايا ،مع ّرة صيدنايا،
مفوض مفوضية الزبداني المستقلة ،ومفوض
مفوضية القطيفة ،وجمع من القوميين واألهالي.
كما حضر ال��ن��واب ال��م��ق��داد ورح��م��ة والسفير
علي عبدالكريم وعدد من أعضاء مجلس الشعب
السوري ،ممثل البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي المونسنيور ميشال فريفر ،المعاون
البطريركي لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق
ل��ل��روم األرث���وذك���س ف��ي دم��ش��ق ال��م��ط��ران لوقا
الخوري ،المطران موسى الخوري ،محافظ ريف
دمشق حسين مخلوف ،رئيس اتحاد الصحافيين

في سورية الياس م��راد ،أمين فرع حزب البعث
العربي االشتراكي في ريف دمشق وأعضاء المكتب
التنفيذي في المحافظة ،عدد من ضباط الجيش
السوري ،رئيس وأعضاء مجلس بلدية معلوال،
أعضاء مجلس بلدية صيدنايا ،مختار صيدنايا،
وف��د من بلدة رأس بعلبك ،رج��ل األعمال حسان
بشراوي ،المختار سهيل نعوم ،الخوري ابراهيم
نعمو ،وفاعليات اجتماعية وأهلية.

لحام

وفي كلمة له شدّد البطريرك لحام على ضرورة
المحافظة على رواب��ط المحبة بين السوريين
طالبا ً الرحمة للشهداء الذين سقطوا في معلوال من
المدنيين والعسكريين واإلعالميين.
وأك���د البطريرك ل��ح��ام أنّ أج���راس الكنائس
والمآذن في سورية «ستظ ّل تصدح بالدعوة إلى
الحياة الجديدة لسورية وإيصال صوتها وإيمان
شعبها وص��م��وده إل��ى العالم وستبقى صوتا ً
لكرامة اإلنسان واحترامه وقيمه وفكره النيّر في
مواجهة من ليس لديهم أيّ معنى للكرامة والقيم»،
مشيرا ً إلى «أنّ أجراس معلوال عادت لتقرع وتدعو
الناس إلى الصالة والضمير اإلنساني والتضامن
والمصالحة واإليمان والرجاء والصبر».
ورأى النائب حردان «أنّ ما ت ّمت استعادته يعيد
إلى معلوال روحها وهويتها وأصالتها» ،الفتا ً إلى
«أنّ معظم القطع واألجراس واأليقونات استعادها

حردان متوسطا ً المحافظ مخلوف والسفير علي عبد الكريم

الجيش السوري من براثن الظالميين اإلرهابيين
الذين امتهنوا القتل والتدمير باسم الدين ،والدين
منهم براء».
وأك���د ح����ردان «أنّ ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري
والقوى المقاومة المؤازرة له يقدّمون التضحيات
ويفتدون بدمائهم األرض والعرض .وأنّ الجيش
السوري يخوض حرب تشرين ثانية في مواجهة
ّ
ويسطر بطوالت في هذه المعركة
اإلرهاب والتطرف،
المصيرية ،كما سطر وقفات مش ّرفة في حرب تشرين
التحريرية ،وأيضا ً في الدفاع عن لبنان ووحدة لبنان
حيث ق�دّم الشهداء إلحباط مشاريع التقسيم وفي
المواجهات ض ّد العدو الصهيوني».
وش�دّد ح��ردان «على ض��رورة تآزر ك ّل القوى في
المعركة المصيرية ض ّد االره��اب وداعميه» ،مشيرا ً
إلى «أنّ الحزب القومي وحزب البعث يقفان بقوة إلى
جانب الجيش السوري ،والمطلوب أن تنخرط ك ّل
القوى في المعركة الى جانب الجيش».
وحيا حردان شهداء الجيش وقوى المقاومة وك ّل
الشهداء ،معتبرا ً«أنّ المؤامرة على سورية تكشفت بك ّل
فصولها ،وفشلت في العديد من حلقاتها ،والمطلوب
تعزيز الصمود والمقاومة والوحدة والتماسك حتى
إسقاط المؤامرة بك ّل فصولها ،والقضاء على اإلرهاب
والتطرف وإسقاط المشاريع المعادية».
وأش��اد ح��ردان في كلمته «ب��دور الدولة السورية
التي تتح ّمل مسؤولياتها كاملة تجاه الناس على
رغم المصاعب والتحديات اإلرهابية» ،الفتا ً إلى «أنّ
هذا الدور ،هو نتيجة اإلرادة السياسية الصلبة التي
جسدها الرئيس الدكتور ّ
بشار األس��د في قيادته
ّ
وإدارته ومواقفه الشجاعة».

 ...وخالل جولته

تتن�صلوا
دريان� :آن الأوان �أن ّ
من �أنانيتكم وتنتخبوا رئي�س ًا

دريان ومخزومي وشبيب خالل افتتاح القرية الرمضانية في فردان
افتتح مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «القرية
الرمضانية» التي أقامتها مؤسسة مخزومي في أرض دار
الفتوى في منطقة فردان بيروت ،في حضور محافظ بيروت
القاضي زياد شبيب ،ممثل بطريرك األرمن الكاثوليك آرام
األول كيشيشيان عبّود باغوس ،رئيس مؤسسة مخزومي
فؤاد مخزومي ،وحشد من الشخصيات السياسية ،الدينية،
القضائية ،األمنية ،التربوية ،االجتماعية وفاعليات.
وألقى دريان كلمة قال فيها« :يأتي علينا رمضان ونحن
في لبنان في قمة االنقسام العمودي الداخلي ،ال يفكر أحد
في مصلحة الوطن والمواطنين ،هم الجميع المصالح
الشخصية واآلنية واألنانية ،شهور طويلة من فراغ سدة
الرئاسة األولى مع جحيم الغليان الدائر في الجوار ،ومع
تراجع الحركة االقتصادية واالجتماعية في لبنان ،ال نرى
بصيص أم��ل في أن يتم التوافق على م��لء ه��ذا الشغور

حردان

 ...ومع نواب وقائد الجيش في وزارة الدفاع في لبنان

برئيس للجمهورية يتوافق عليه الجميع ليكون حاميا
للدستور ،حاميا ً للطائف ،حاميا ً لوحدة اللبنانيين ،حاميا ً
ل��وح��دة المؤسسات ال��دس��ت��وري��ة ،ولمؤسسات الدولة
تتنصلوا من
جميعاً ،آن األوان أيها الفرقاء السياسيون أن
َّ
شخصياتكم ومن مصالحكم ومن أنانياتكم ،انظروا إلى
مصلحة لبنان وإلى مصلحة اللبنانيين».
وأض��اف« :يأتي علينا شهر رمضان هذا العام في ظ ّل
جحيم من الغلو والتطرف واإلره���اب ،في ظ ّل صراعات
أهدافها التمسك بالسلطة وأهدافها الطغيان وذل الشعوب،
يأتي رمضان وجحيم يضرب بلداننا العربية يدمر البلدات
والمدن والقرى ،يدمر اإلنسان العربي الطيب الذي ال هم له
إال العيش بكرامة ،وأي كرامة بقيت لهذا اإلنسان العربي
في ظ ّل التهجير والذبح والقتل واإلحراق وانتهاك األعراض
واالغتصاب وانتهاك الكرامات اإلنسانية»؟

�سينودو�س
الكني�سة
الكاثوليكية اليوم
أع��ل��ن ال��م��ك��ت��ب اإلع�لام��ي
لبطريركية الروم الكاثوليك في
بيان ب��دء سينودوس كنيسة
ال����روم ال��ك��اث��ول��ي��ك ال��ع��اش��رة
صباح اليوم االثنين ،في المقر
ال��ب��ط��ري��رك��ي  -ع��ي��ن ت����راز -
عاليه.
ويستقبل آب��اء السينودس
شخص ع��ذراء السيدة فاطيما
ال��س��اع��ة ال���ح���ادي���ة ع��ش��رة،
بمشاركة المؤمنين من أبناء
الطائفة وأهالي المنطقة.
وي���ف���ت���ت���ح ال���ب���ط���ري���رك
غ��ري��غ��وري��وس ال��ث��ال��ث لحام
اجتماعات السينودس بكلمة
ومؤتمر صحافي يتناول فيه
قضايا روح��ي��ة ،اجتماعية،
وطنية وتطورات األوض��اع في
المنطقة وانعكاساتها على
الوجود المسيحي في منطقة
ال��ش��رق األوس���ط ،إض��اف��ة الى
مواضيع اإلره���اب والتكفير،
وقضية ال��س�لام ف��ي األراض��ي
المقدسة.
وأشار البيان إلى «أن أعمال
السينودس ال��ذي يشارك في
جلساته أكثر من ثالثين مطرانا ً
ورئ��ي��س�ا ً ع��ام �اً ،تستمر طيلة
أيام األسبوع ،ويختتم بجلسة
إلعالن المقررات والتوصيات،
وق������داس اح��ت��ف��ال��ي وص�ل�اة
شكر ،برئاسة البطريرك لحام
وم��ش��ارك��ة األس��اق��ف��ة ،أعضاء
المجمع المقدس».

كلمات وتصريحات

وفي تصريح للصحافيين أشار محافظ ريف دمشق
حسين مخلوف إلى «أنّ المحافظة دأبت على تأمين
وإع��ادة ك ّل ما يلزم إلى بلدة معلوال التاريخية في
وقت قياسي من تأهيل بنى تحتية وخدمات الكهرباء
والمياه واالت��ص��االت وال��ص��رف الصحي والصحة
والتربية ،ليتسنى ألهلها العودة إليها مجددا ً مبيّنا ً أنّ
المحافظة تعكف حاليا ً على ترميم منازل المتض ّررين
في المدينة والتعويض عليهم بمبالغ مالية بعد أن ت ّم
الحسي عليها».
الكشف
ّ
ون� ّوه مخلوف «بالجهود الكبيرة التي قدّمتها
األمانة السورية للتنمية بدعم من السيدة أسماء
األس��د إلع��ادة تمثال السيدة ال��ع��ذراء إل��ى مكانه
الطبيعي».
وأكد السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم
«أنّ صمود سورية عزز مواقف األصدقاء والحلفاء
ألنها داف��ع��ت ع��ن السيادة وال��ك��رام��ة ،وتشبّثت
بالوحدة الوطنية ،ورفضت ك ّل معاني الهيمنة
واإلرهاب الذي قادته قوى إقليمية ودولية وأثبتت
أنها منتصرة».
وأشار علي عبدالكريم إلى «أنّ إعادة المسروقات
ت ّمت بفعل تمسك أبناء معلوال بأرضهم ووطنهم،
وبفعل صمود محور المقاومة الذي هزم المحور
اآلخر الذي أراد تفتيت المنطقة على أسس مذهبية
نصرة للكيان الصهيوني».
ووصف ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي المونسينيور ميشال فريفر
االحتفال بالعرس «بعد ان ت ّمت إعادة موجودات

معلوال إليها والمتمثلة بتمثال السيدة العذراء
ال��ذي حطمته أي��ادي الش ّر إضافة إلى أجراسها»
مؤكدا ً أنهم أتوا من لبنان ليشاركوا معلوال التاريخ
فرحتها.
ورأى المطران لوقا الخوري بدوره« ،أنّ إعادة
المسروقات إلى مدينة القداسة والقديسين يعطيها
األم��ل وال��رس��وخ في أرض��ه��ا» ،م��ؤك��دا ً «أن ال أحد
يستطيع أن يقتلعنا من أرضنا».
وتوجه النائب إميل رحمة من جهته ،بالشكر
إل��ى «أه��ال��ي معلوال لصمودهم ...وتحية إكبار
إلى شهداء معلوال من الجيش العربي السوري
واأله��ال��ي والمقاومة والصحافيين الذين قدّموا
دماءهم رخيصة في سبيل إعادة األمن واألمان إلى
هذه المدينة» ،مؤكدا ً أنّ سورية ستنتصر بصمود
شعبها وبسالة جيشها.
وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور
علي المقداد «ضرورة المحافظة على ك ّل حبة تراب
من سورية ،وهي البلد الذي قاوم «اإلسرائيلي»
واألميركي ،والذي سيبقى يقاوم على مدى الدهر
ألنّ الشعب السوري يرفض االحتالل والرضوخ
والهيمنة والتكفير» ،مشدّدا ً على «أنّ هذه المدينة
ستبقى أرض القداسة مهما ح��اول البعض أن
يد ّنسها».
وق��ال رج��ل األعمال اللبناني حسان بشراوي
ال��ذي ك��ان له دور في استعادة المسروقات في
تصريحلـ«سانا» إنّ «وجودنا في معلوال اليوم
ه��و م��ن أج��ل أن نعيد إليها بعضا ً م��ن تراثها
التاريخي العظيم الذي د ّمرته التنظيمات اإلرهابية
المسلحة».

شاحنة لـ«القومي» تنقل األجراس المستعادة

الراعي :ال ّ
يحق لأ�صحاب النفوذ
الت�صرف بالوطن وفق �أهوائهم
أكد البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي أنه «ال ّ
يحق ألحد حرمان
البالد من رئيس لها منذ ما يزيد على
السنة ،األم��ر ال��ذي يتسبب بتعطيل
سلطة المجلس النيابي التشريعية،
وي��ع��ث��ر ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة ،وي��وق��ف
التعيينات في المؤسسات العامة».
وقال« :ال ّ
يحق ألحد رمي البلد والشعب
في حالة من الفوضى والفقر والعوز.
ّ
يحق ألصحاب النفوذ التصرف
وال
بالوطن ومصيره ومؤسساته وفق
أهوائهم ومصالحهم».
ك�لام ال��راع��ي ج��اء خ�لال ترؤسه
ب��م��ش��ارك��ة ب��ط��ري��رك ط��ائ��ف��ة ال���روم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
ال��ث��ال��ث ل��ح��ام ق��داس �ا ً احتفاليا ً في
بازيليك س��ي��دة لبنان ـ حاريصا،
لمناسبة الذكرى السنوية لتكريس
لبنان لقلب مريم الطاهر وزيارة تمثال
سيدة فاطيما إلى لبنان ،عاونه فيه
السفير البابوي في لبنان المونسنيور
غابريال كاتشيا ،ولفيف من المطارنة.
بعد تالوة اإلنجيل المقدس ،ألقى
الراعي عظة جاء فيها« :نحن اليوم
من جديد نكرس أرضنا المشرقية
ال��م��ق��دس��ة ال��ت��ي تجلى عليها سر
الله ،واعتلن تصميمه الخالصي:
على أرض العراق مع إبراهيم أبي
اآلب��اء ،وفي مصر مع موسى محرر
شعب الله ،وفي فلسطين واألراضي
المقدسة حيث صار ابن الله إنسانا ً
م��ن م��ري��م اب��ن��ة ال��ن��اص��رة ب��ال��روح
ال��ق��دس ،وف��ي أورشليم حيث رفع
الفادي اإللهي على صليب الجلجلة
وقام من بين األم��وات ،وح ّل الروح

الراعي ولحام خالل القداس في حريصا
القدس في علية الرسل».
وأض����اف ال���راع���ي« :ل��ذل��ك نعيد
تكريس هذه األرض المشرقية ،وهي
مسيحية في األس���اس ،وقبل ظهور
اإلسالم بستماية وست وثالثين سنة،
وأُرسيت عليها ثقاف ٌة مسيحي ٌة ما زالت
تتفاعل إيجابيا ً مع الثقافة اإلسالمية
منذ ٍ
ألف وأربعماية سنة .إننا نكرسها
لكي تندمج الثقافتان ف��ي حضارة
واح���دة مشتركة ،وت��ك��ون نموذجا ً
لعيش األديان والثقافات معاً ،بوجه
المحاوالت الدولية المعاكسة القائمة
والمفتعلة في منطقتنا».
وتابع« :إننا ،في المناسبة ،نستنكر

ونأسف لهذا التقاتل الهدام الجاري
بين األخوة من أبناء الدين الواحد في
منطقتنا .وآلمنا جدا ً باألمس االعتداء
على األخوة الموحدين الدروز في قرية
قلب لوزه بريف أدلب في سورية ،وقد
وقع ضحية المجزرة عشرات القتلى.
إننا نعزي عائالتهم وسماحة شيخ
العقل وك ّل األحباء من طائفة الموحدين
أينما وجدوا .ونعرب لهم عن تضامننا
معهم وقربنا منهم .وندعو إلى الله
أن تتم تسوية هذه الكارثة الكبيرة
والبغيضة بكثير من الحكمة والروية،
تجنبا ً لما هو أسوأ».
وتوجه ال��راع��ي إل��ى «ن��واب األمة

وال��ك��ت��ل السياسية والعاملين في
ال��ش��أن ال��ع��ام» ق��ائ�لاً« :الشعب هو
مصدر السلطات ،كما نقرأ في مقدمة
ّ
يحق ألحد حرمان البالد
الدستور .فال
من رئيس لها منذ ما يزيد على السنة،
األم��ر ال��ذي يتسبب بتعطيل سلطة
المجلس النيابي التشريعية ،ويعثر
عمل الحكومة ،وي��وق��ف التعيينات
ّ
يحق
ف��ي ال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة .وال
ألح��د رم��ي البلد والشعب ف��ي حالة
ّ
يحق
من الفوضى والفقر والعوز .وال
ألص��ح��اب النفوذ التصرف بالوطن
ومصيره ومؤسساته بحسب أهوائهم
ومصالحهم».

