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كنعان يجول على بن�شعي وال�صيفي ومعراب لح�شد دعم لال�ستطالع الرئا�سي

حل � َ
فرنجية :عون مر�شحنا الأول والأخير ولن �أنتخب جعجع ولو ّ
أول
أك��د رئيس تيار «ال��م��رده» النائب سليمان
فرنجية انه «يوافق على االستطالع الرئاسي
المسيحي ش��رط أن يكون شفافا ً وأن يكون
وطنيا ً وليس فقط مسيحياً» وش��دد على ان
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال
عون هو مرشحنا األول واألخير للرئاسة ،مشيرا ً
إلى أنه لن ينتخب رئيس حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع.
كالم فرنجيه جاء بعد لقائه أمين سر تكتل
التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان الذي
زاره في بنشعي موفدا ً من عون ،بحضور الوزير
السابق يوسف سعادة وم��س��ؤول العالقات
اإلع�لام��ي��ة ف��ي «ال��م��رده» المحامي سليمان
فرنجية.
وق��ال النائب فرنجية إثر اللقاء« :نحن في
المبدأ لسنا ضد أي استطالع ،ولكن نريد أن
يكون شفافا ً وأن يكون هناك أكثر من شركة
تجري هذا االستطالع ،وأن تتم الموافقة عليه
من قبل كل المرجعيات المسيحية ،وأن يكون
كل الذين يريدون المشاركة في هذا االستطالع
من المسيحيين موافقين على كل األسئلة ،وعلى
الطريقة التي سيجري فيها االستطالع ،حتى
يكون الكل مشاركا ً فيه ،وأن يكون االستطالع
مسيحيا ً ووط��ن��ي �اً ،ألن رئ��اس��ة الجمهورية
مسيحية ووطنية ،يعني ال يستطيع الشخص
أن يكون األول عند المسيحيين وصفرا ً عند
اآلخرين ،والعكس صحيح».
وأضاف« :هذه األمور لدينا مالحظات عليها،
ولكن النائب كنعان شدد على أن هذا االستطالع
يجريه التيار الوطني ال��ح � ّر ،ونحن ك��ل ما
سنتفق عليه سيلزمنا أخالقيا ً قبل أن يلزمنا
دستورياً ،علما ً أننا ملتزمون بأن الجنرال عون
هو مرشحنا األول واألخير للرئاسة ،مهما كانت
نتائج االستطالع ،ولكن ما نشدد عليه هو الخط
السياسي الذي ننتمي اليه ،وليس كما يطرح
البعض هذه األمور ببساطة ،نحن اليوم لدينا
خطنا السياسي ،مشروعنا السياسي ،وننتخب
هذا المشروع وهذا الخط أي شيء ضدهما وحتى
لو جاء األول في االستطالع ،نحن لن ننتخبه،
هذا موقفنا ،ولن نحيد عنه ،وألن الجنرال عون
نعتبره أساسيا ً في مشروعنا السياسي نحن
معه وننتخبه أوالً ،أما غير ذلك فال يلزمنا».
وأوض��ح فرنجية ردا ً على س��ؤال «إذا مثالً

فرنجية مجتمعا ً مع كنعان
فاز الدكتور سمير جعجع ،ووصل الى رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،أذه���ب م��ن أول ي��وم لتهنئته،
واعتبره رئيسا ً للجمهورية ،ولكني لن أنتخبه».
وقال« :نحن لسنا في شركتين وسنختار من أي
شركة سيكون رئيس الجمهورية ،نحن ضمن
مشروعين سياسيين مختلفين في البلد ،وأنا
أتصور أن كل انسان يأتي ويقول أنا أنتخب
المشروع اآلخر إذا أخذ أكثر مني أرقاماً ،هنا أو
هناك ،فإما هو يكذب على الناس ،وإما هو جاهل
في السياسة ،وأن��ا أعتبرها خيانة ،ألنني لن
أذهب ألنتخب عكس قناعاتي فيما منذ  30سنة
أخبر حلفائي الخبرية نفسها ،ثم آتي ألقول لهم
«ما تواخذوني رحت انتخبت عكس قناعاتي
( )...إنني أواف���ق على مضمون االستطالع
ولكنني لن التزم بانتخاب خصمي».
وقال فرنجيه ردا ً على سؤال« :هناك فريق
داخل البلد ،هو ضد الجنرال عون ألنه مسيحي
قوي ،وهناك فريق آخر ضده ،ألنه يتخذ خطا ً
سياسيا ً ال يناسبه ،ونحن نعتبر أننا ضد
الدكتور جعجع ألن��ه يتخذ خطا ً سياسيا ً ال
يناسبنا ،نحن ليست لدينا مشكلة مع أي أحد
ض��د الجنرال ع��ون أو الدكتور جعجع على
موقفهما بالسياسة ،ألنهما المرشحان حتى اآلن
المعلن الدكتور جعجع ،وغير المعلن الجنرال

عون ،نحن لدينا مشكلة مع من هو ضد عون
ألنه يمتلك حيثية مسيحية».
وأض�����اف« :ب��ت��ن��ا ن��س��م��ع أك��ث��ر وأك��ث��ر أن
المسيحيين لن يكون لهم رئيس مسيحي قوي
بعد اليوم ،ويقولون أيضا ً بطريقة أخرى ،رئيس
الحكومة من  14آذار ،ورئيس المجلس من 8
آذار ،فليكن رئيس الجمهورية وسطياً ،أو حكماً،
ك��ل ه��ذه الصفات تصب ف��ي أن يكون رئيس
للجمهورية ال يمثل في بيئته».
ولفت إلى «أننا في ظرف استثنائي تاريخي
ودقيق تمر به المنطقة حيث يخاف المسيحيون
على كيانهم» ،مشيرا ً إلى «أننا لسنا خائفين
اليوم ال على مركز إداري من هنا ،وال على مركز
رئاسي من هناك ،إننا خائفون على كياننا
نحن المسيحيين ،ورئ��اس��ة الجمهورية في
لبنان هي مؤشر ي� ّ
�دل ،عما اذا كانوا يريدونك
ً
انت كمسيحي ،موجودا في هذا البلد أم ال ،فإذا
أت��وا برئيس جمهورية ضعيف ،بغض النظر
عن سياسته ،فهم يقولون لك أنت كمسيحي ال
وجود وال دور لك في هذه المنطقة ،كل ما نقوله
نحن ،هو انه إذا فاز مشروع  14آذار فسيكون
الرئيس من  14آذار ،وإذا ربح مشروع  8آذار
فسيكون الرئيس من  8آذار ،وأنا أعرف تماما ً
أن��ه إذا رب��ح مشروع  8آذار فسيكون ميشال

احتفل بعيد بطر�س وبول�س في الكاتدرائية المريمية بدم�شق

يازجي� :أبواب الجحيم لن تقوى على كني�سة الم�سيح
مهما ا�شتدت ال�صعاب على �أر�ضها الأولى
أك���د ب��ط��ري��رك ان��ط��اك��ي��ا وس��ائ��ر
المشرق للروم األرث��وذك��س يوحنا
العاشر يازجي «أن أبواب الجحيم
ل��ن ت��ق��وى ع��ل��ى كنيسة المسيح
مهما اشتدت الصعاب على أرضها
األول����ى» ،ورف���ع ال��ص�لاة م��ن أج��ل
ال��س�لام ف��ي س��وري��ة واالس��ت��ق��رار
ف��ي ل��ب��ن��ان وع����ودة المخطوفين
والمهجرين.
جاء ذلك خالل احتفال للكاتدرائية
المريمية في دمشق بعيد الرسولين
بطرس وبولس مؤسسي الكرسي
األن��ط��اك��ي وذل����ك ب��ق��داس ت��رأس��ه
البطريرك يوحنا العاشر الذي تطرق
في عظته إلى «معنى العيد مذكرا ً
بهامتي ال��رس��ل ب��ط��رس وب��ول��س
والذي يرتبط اسماهما باسم الكرسي
األنطاكي وبكنيسة أنطاكيا».
وتوجه بالمعايدة القلبية لكل
«أب��ن��اء ال��ك��رس��ي األن��ط��اك��ي وط��ن�ا ً
وان���ت���ش���ارا ً وخ����ص ب��ال��م��ع��اي��دة
والصالة مطران حلب بولس يازجي
المخطوف منذ أكثر من عامين وسط
صمت دولي معيب ومطران استراليا
بولس صليبا وكل من يدعون باسم
هامتي الرسل بطرس وبولس».
وشدد على «أهمية الوقوف صفا ً
كنسيا ً واح���دا ً وخصوصا ً في هذه
األيام الصعبة» ،مؤكدأ أن «الجميع
مدعو ليتمثل بمقولة بولس الرسول
من يضعف وال أضعف أنا» .وأوضح
ان «ال���وح���دة ت��ع��اش ع��ل��ى كافة
المستويات ،أنطاكيا ً وأرثوذكسيا ً
ومسيحياً .وه��ذه الوحدة ال تعني
مجرد االنغالق على الذات بل اتحادا ً
بين أب��ن��اء اإلي��م��ان وانفتاحا ً على
اآلخرين في آن».
وأكد يازجي «أن كنيسة أنطاكيا
بكل أبنائها مدعوة أن تشهد للحق
كبطرس وه��ي مدعوة أن تضع كل
رجائها الوثيق أن أب��واب الجحيم
ل��ن ت��ق��وى ع��ل��ى كنيسة المسيح
مهما اشتدت الصعاب على أرضها
األولى».
وش����رح «ح��ي��ث��ي��ات وت��داع��ي��ات
الخالف مع البطريركية المقدسية»،
معتبرا ً أن «البطريركية األنطاكية

البطريرك يازجي يلقي عظته
اضطرت مرغمة على قطع الشركة
الكنسية بعد انتهاجها واستنفادها
لكل ال��ح��ل��ول ال��س�لام��ي��ة» .وش��رح
مفاعيل ال��ق��رار ال��ذي يشمل حصرا ً
االك��ل��ي��ري��ك��ي��ي��ن ب��ح��ي��ث ال يمكنهم
االش��ت��راك ف��ي أي خ��دم��ة يترأسها
أو ي��ش��ارك فيها إكليريكيون من
البطريركية المقدسية ،وهو ال يتناول
أبدا ً العلمانيين األنطاكيين والذين
يمكنهم المشاركة ف��ي القداديس
والمناولة واألسرار المقدسة.
وختم بـ«الصالة من أجل السالم
في سورية واالستقرار في لبنان ومن
أجل عودة المخطوفين والمهجرين
وتعزية كل من هم في ضيق وشدة».
وفي نهاية القداس خرج البطريرك
والمطارنة في موكب وراء كشاف
المريمية إل��ى ال���دار البطريركية
واستقبل المؤمنين.
وك��ان البطريرك ي��ازج��ي ت��رأس
اجتماع مجلس أمناء جامعة البلمند
في دورته العادية في حرم الجامعة
(ال��ك��ورة) ق��اع��ة اجتماعات مبنى
الزاخم ،وحضره معظم األمناء من
لبنان وخارجه.
وتضمن جدول األعمال مواضيع
وش��ؤون �ا ً إنمائية وإداري���ة طرحها
ت���وس���ع ال��ج��ام��ع��ة وان��ت��ش��اره��ا
وازدهارها على الصعيدين العمراني
واألك��ادي��م��ي .كما حضر الجلسة،
إضافة إل��ى أعضاء مجلس األمناء

ورئيس الجامعة ،عمداء الكليات
والمدراء.
ب��ع��د ال��ص�لاة وال���دع���اء ،افتتح
البطريرك االجتماع بكلمة نوه فيها
بجهود كل العاملين من أج��ل هذه
الجامعة ،أمناء ،ورئيساً ،وعمداء،
ومدراء ،وأساتذة ،وموظفين ،وعماالً،
فر ّكز «على أهمية الوحدة المسيحية
واألرثوذكسية وأولوياتها في هذه
ال��ظ��روف الصعبة ال��ت��ي ت��م��ر بها
بالدنا» ،مشيرا ً إلى «أن الوحدة في
ه��ك��ذا ظ���روف ض��روري��ة لصمودنا
واس��ت��م��رارن��ا حيث كنا منذ القدم
لكي نبقى ونؤدي دورنا وشهادتنا
الروحية واإلنسانية .أما الجامعة
ال��ت��ي بلغت م��رح��ل��ة م��ت��ق��دم��ة من
ت��ط��وره��ا ،فمن واجبنا المحافظة
عليها ودعم وتيرة نموها لكي تؤدي
بأمانة وظيفتها التربوية واإلنسانية
والروحية».
ورح���ب رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة إيلي
سالم بالبطريرك واألمناء ،ثم انتقل
للحديث عن التحديات التي تواجه
الجامعة ،وعن إصرارها على التقدم
مهما بلغت ال��ص��ع��وب��ات ،ومهما
تأزمت األوض��اع المحيطة بلبنان
والمنطقة.
وان��ت��ق��ل المجلس إل��ى مناقشة
جدول األعمال ،فصدق على محضر
اج��ت��م��اع مجلس األم��ن��اء السابق
المنعقد في  19كانون األول .2014

عون رئيسا ً للجمهورية ،أما إذا ربح مشروع
 14آذار فأشك أن يكون الدكتور جعجع رئيسا ً
للجمهورية ،وأخاف عندها أن يأتي رئيس من
الدرجة الثانية أو الثالثة ،لذلك نحن نعتبر ان
الرئيس المقبل سيكون مؤشرا ً للمسيحيين في
كل الشرق».
وردا ً على س��ؤال ق��ال« :في هذا البلد ،وفي
كل التواريخ التي مر بها وصل في النهاية إلى
تسويات ،ولكن المشكلة اليوم كيف ستكون
ه���ذه ال��ت��س��وي��ة ،ه��ل س��ت��ك��ون ع��ل��ى حساب
المسيحيين أم لمصلحتهم ،ونحن نقول إذا
كانت على حسابنا ،فلن تكون أس��وأ مما هو
مطروح علينا اليوم ،فدعونا نؤخر األمر ربما
سيكون لمصلحتنا».
واختتم ردا ً على سؤال حول ما اذا كان حل أو َل
في االستطالع قال« :األولوية للجنرال عون».
من جهته قال كنعان« :إننا ال نجري انتخابا ً
ان��م��ا اس��ت��ط�لاع�ا ً ل��ل��رأي ،ك��ي ن��ح��دد خ��ي��ارات
المسيحيين التي من الممكن أن تفضي إلى
شخصين أو اكثر ،وبصراحة نقول إن االقوياء
مرفوضين ،وإذا قرر المسيحيون بأية طريقة
كانت أن هناك أقوياء آخرين ،تدعو المبادرة الى
وجوب انتخاب األق��وى ،وبمعنى أوضح فهي
لتثبيت خيارات المسيحيين».

إلى الصيفي ومعراب

ثم زار كنعان رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميل في الصيفي .وقال كنعان بعد
اللقاء« :اللقاء يهدف الى الوصول إلى قواسم
مشتركة بين ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر وح��زب
الكتائب».
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ك��ن��ع��ان رئ��ي��س ح���زب ال��ق��وات
اللبنانية سمير جعجع في معراب على مدار
ساعتين من الوقت ،في حضور رئيس جهاز
االعالم والتواصل في الحزب ملحم الرياشي.
وق��ال كنعان بعد اللقاء عن تقويم جولته
على ال��ق��ي��ادات المسيحية« ،ه��ذا االستطالع
الذي نطالب به ال سبب لفشله ولكننا نحاول
أن نؤمن له أكبر قدر ممكن من الدعم والموافقة
ألننا لسنا وحدنا بل نمد يدنا للجميع ،وقد أكدنا
خالل الجولة أن المطلوب هو التوصل الى قاسم
مشترك بين االح��زاب المسيحية حول مسألة
الرئاسة واالستطالع وما بعدهما.»...

«الأحزاب» :مواجهة الإرهاب
ت�ستدعي توقف دعمه
حيّت هيئة التنسيق للقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في
بيان إثر اجتماعها الدوري« ،األسير العربي الفلسطيني الشيخ خضر عدنان الذي
أكد مجددا ً انتصار إرادة المقاومة والصمود في وجه الجالّد الصهيوني» ،داعية إلى
«انتفاضة شعبية فلسطينية تحت عنوان تحرير األسرى من سجون اإلحتالل».
ودانت هيئة التنسيق «بشدة الهجمات اإلرهابية التكفيرية التي استهدفت
مسجد الصادق في الكويت ،وفندقا ً في تونس ،ومعمالً في فرنسا» ،محملة
«مسؤولية الجرائم المتمادية التي ترتكبها الجماعات اإلرهابية واتساع نطاقها
وازدياد خطرها للدول الداعمة والراعية لكل من «داعش» و«النصرة» وغيرهما من
القوى اإلرهابية المسلحة ،وهو ما يؤكد أن الخطر اإلرهابي ال يستثني أحدا ً حتى
من يم ّوله ويسلّحه ويدفعه لإلستمرار في الحرب على سورية والعراق».
وأكدت أن «مواجهة هذا الخطر والقضاء عليه ومنع تمدده تستدعي بالدرجة
األولى أن يتوقف الحلف التركي-السعودي -القطري -األميركي عن اإلستمرار في
دعم داعش والنصرة المصنفتين دوليا ً كمنظمتين إرهابيتين».
وأش��ادت بـ«الصمود البطولي للجيش العربي السوري وحلفائه من قوى
المقاومة في وجه الحرب اإلرهابية المستمرة».
وتوقفت الهيئة أمام «عودة العدو الصهيوني لتكرار محاوالته لسرقة الثروة
النفطية والغازية اللبنانية في المياه اإلقليمية ،مستغالً حالة الفراغ في البالد
وتلكؤ الحكومة اللبنانية في إق��رار مراسيم تلزيم الشركات األجنبية عمليات
استخراج النفط» ،محملة الحكومة «مسؤولية التأخر في استغالل هذه الثروة»،
مؤكدة الدعوة إلى «اإلقرار الفوري للمراسيم لما لها من أهمية في معالجة األزمات
اإلقتصادية واإلجتماعية التي يرزح تحت وطأتها اللبنانيون».

�صالح :اقتحام �أ�سطول الحرية
ي�ؤكد ال�سيا�سة العدوانية ال�صهيونية
لفت األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح أن
اقتحام أسطول الحرية من قبل البحرية الصهيونية ،يأتي «ليؤكد
السياسة العدوانية المستمرة للعدو الصهيوني الذي ينتهك كل يوم
األعراف والمواثيق الدولية ويص ّر على محاصرة أبناء الشعب الفلسطيني
المجاهد والصامد بمواجهة هذا العدو الغاشم».
وقال صالح في بيان أمس «إن األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية إذ تدين هذا االعتداء الوحشي فإنها تطالب هيئات حقوق اإلنسان
ومجلس األمن الدولي باتخاذ االج��راءات العاجلة إلنهاء هذه القرصنة
والسماح ألسطول الحرية بمواصلة سيره إليصال المساعدات والسماح
للناشطين الذين نتوجه إليهم بالتحية ،بالتوجه إلى قطاع غزة للتضامن
مع أطفالها ونسائها وشيوخها الذين يعانون األم ّرين ج� ّراء الحصار
الصهيوني الظالم .كما ندعو جميع القوى واألح��زاب إلى التضامن مع
أبطال أسطول الحرية وإصدار المواقف الداعمة لمبادرتهم الشجاعة».
وأضاف البيان« :وفي هذا السياق فإننا نحيي األخ المجاهد األسير
خضر عدنان ونتقدم منه ومن الشعب الفلسطيني بالتهاني القلبية
لتمكنه من تحقيق االنتصار على جالديه عبر معركة األمعاء الخاوية التي
خاضها طيلة خمسة وخمسين يوماً ،وأجبر العدو على اإلذعان لطلبه
واإلقرار بحقه في الحرية واتخاذ قرار إطالق سراحه من زنزانات العدو
في الثاني عشر من شهر تموز المقبل ،إن هذه المعركة غير المتكافئة
أثبتت أن إرادة الصمود والمواجهة والمقاومة هي الكفيلة بتحقيق
االنتصارات فهنيئا ً للشيخ خضر عدنان هذا اإلنجاز البطولي وتحية إلى
أبطال أسطول الحرية».

الراعي التقى وفداً من �شبيبة �أبر�شيات الإنت�شار

وفد حلب �أكد تعلقه ب�أر�ضه وعدم تركها
التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أمس
في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي ،وف��دا ً من الشبيبة
من مختلف األبرشيات المارونية في بالد اإلنتشار في زيارة
إللتماس البركة ونقل تحيات وأمنيات الشبيبة في هذه البلدان
الى الراعي ،في حضور النائب البطريركي العام المطران بولس
صياح ،األمين العام للدائرة البطريركية المونسنيور انطوان
خليفة ،منسق مكتب الشبيبة في ال��دائ��رة البطريركية األب
توفيق بو هدير ومنسق مكتب اإلنتشار في الدائرة البطريركية
األب لويس الفرخ.
بعد رفع الصالة أعلن ممثلون عن الشبيبة في نحو  15ابرشية
مارونية خارج لبنان وهي :استراليا ،كندا ،الواليات المتحدة
األميركية  -بروكلين وس��ان لويس  -المكسيك ،االرجنتين،
البرازيل ،اوروب��ا ،قبرص ،األراضي المقدسة واألردن ،سورية،
مصر ،أفريقيا وقطر ،عن ثقتهم الكبيرة وإيمانهم القوي بكنيستهم
األم».

وفي الوقت الذي أكد البعض منهم أهمية الزيارات الراعوية
التي قام بها الراعي إلى بلدانهم ،تمنى البعض اآلخر عليه «زيارة
البلدان التي لم يزرها».
وفي هذا السياق ،وجهت شبيبة أبرشيات سورية شكرها
العميق للراعي لزيارته أبرشية الشام مؤكدة «انها تركت أثرا ً
كبيرا ً في نفوس الشبيبة هناك لما حملته من معنى خالصي
جديد وحب مجبول باأللم والدم».
وشدد وفد أبرشية حلب على «تعلقه بأرضه وعدم تركه لها
ألنه متجذر فيها وألنه يريد أن يكون عالمة إيمان ورجاء» ،ووجه
دعوة الى الراعي لزيارة حلب «لمدهم بالمزيد من الدعم الروحي
وسط األيام السوداء التي تمر بها البالد».
بدوره قال« :ال نقول إننا أقلية فهذه التسمية ال تنطبق علينا.
عمرنا  2000سنة ونحن أصليون من الناحية التاريخية وكذلك
الهوتيا ً فكنيسة المسيح موجودة في كل مكان .نحن جسم واحد
اينما وجدنا بالمعمودية والميرون ،لذلك نحن بحاجة للتضامن

والتكاتف وتح ّمل مسؤولية بعضنا بعضاً».
وتابع« :لقد أتيتم من بالد اإلنتشار ال لتطلبوا من الشبيبة هنا
ان تترك أرضها وتهاجر وانما جئتم لتدعوهم إلى البقاء متمسكين
بأرضهم وجذورهم .انتم هنا لتقولوا لهم أصمدوا هنا ،نحن معكم
انتم في صلواتنا وقلوبنا ،يدنا ممدودة إليكم اثبتوا هنا حتى
يبقى انجيل يسوع انجيل السالم واألخوة مستمرا ً في هذا الشرق
ألنه من هنا انطلق اإلنجيل الى العالم وال يمكنه أن ينطفئ هنا
لذلك أشكركم ألنكم اتيتم لتشجعوا شبيبتنا على البقاء هنا».
واختتم« :نحن نمر بصعوبات كبيرة وكثيرة ولكن وجودنا
في هذا الشرق أساسي .وكل هذه التنظيمات اإلرهابية التي
تهدم وتقتل ليست من هنا لقد اتت من خارج الشرق األوسط انها
غريبة ودخيلة ،وعلى رغم ذلك نحن نستمر وسنبقى هنا حتى
نكمل رسالتنا مع المسلمين .فنحن ننقل اإلعتدال وبدورنا نغتني
من قيم المسلمين األخالقية والروحية والثقافية ،لنحافظ على
اإلعتدال ألنه اذا انتشر اإلرهاب في العالم فال حدود له».

�أكدا ا�ستمرار نهج التعاون والتكامل بينهما
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«حزب اهلل» و«�أمل» :للحوار بين جميع اللبنانيين
ث � ّم��ن ح���زب ال��ل��ه وح��رك��ة أم��ل
التعاون والتكامل بينهما في كل
المجاالت ،وأكدا االستمرار في هذا
النهج ودعوا إلى الحوار بين جميع
اللبنانيين لحفظ مؤسساتهم
الدستورية ودفع الفتنة.
جاء ذلك خالل إفطار رمضاني
أقامه رئيس المجلس التنفيذي في
الحزب السيد هاشم صفي الدين،
حضره رئيس الهيئة التنفيذية
ف��ي ح��رك��ة أم��ل محمد نصر الله
على رأس وفد ضم مسؤول اإلعداد
وال��ت��وج��ي��ه ف��ي ال��ح��رك��ة محمد
بعلبكي ومسؤولي األقاليم في
الحركة ،إضافة إلى رئيس لجنة
االرت��ب��اط والتنسيق وفيق صفا
ومسؤولي المناطق في حزب الله.
وث � ّم��ن المجتمعون ف��ي بيان
التعاون والتكامل بين األقاليم
والمناطق في كل المجاالت ،وأكدوا
االستمرار في هذا النهج «الذي قدم
للوطن إنجازات وانتصارات في
ظل المقاومة التي كانت وستبقى
ع��ن��وان ال��ع��زة وال��ك��رام��ة ،جنبا ً
إل��ى جنب م��ع الجيش والشعب
المضحي والكريم».
وتوقفوا عند «المخاطر المحدقة
بالوطن والمنطقة عموما ً وضرورة
ال��ت��ك��ات��ف وال���ح���وار ب��ي��ن جميع
اللبنانيين لحفظ مؤسساتهم
ال��دس��ت��وري��ة وللقيام بالواجب
ال��وط��ن��ي ف��ي دف���ع ال��ف��ت��ن��ة التي
تستهدف الجميع».
وهنأوا جميع اللبنانيين بشهر
رمضان «على أمل أن يكون فرصة
لمزيد من الوحدة والتوفيق».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أك���د عضو
كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار
الساحلي ،في احتفال تأبيني بحي

قيادتا المجلس التنفيذي في الحزب والحركة
السلم ،أن «ه��ذه المقاومة التي
قطعت عهدا ً على نفسها أن تدافع
عن أهلها ضد أي ع��دو أو محتل
ومعت ٍد ها هي اليوم تقاتل مشروعا ً
إرهابيا ً دوليا ً ظالميا ً تكفيرياً».
وأكد أن «هذه المقاومة ليست
في حاجة ال��ى شهادة من أناس
ي��ع��رف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ماضيهم
المملوء بالخيبات والتعامل مع
هذا العدو ،هي ماضية بواجبها.
إن ه��ذه المقاومة ستبقى رافعة
راية النصر وتبقى تدافع عن لبنان
ووحدة لبنان وتقاتل لمنع إدخال
الفتنة إليه».
وع���ن م��وض��وع س��ج��ن روم��ي��ة
ق��ال الساحلي« :نحن استنكرنا
ونستنكر بشدة موضوع تعنيف
وتعذيب المساجين ،ه��ذا األم��ر
ال��م��رف��وض وال���م���دان ،وطالبنا
بمعاقبة المرتكبين ،وق��د تحرك
القضاء ،وأوقف المتهمين ،والقضاء
ي��ق��وم ب��واج��ب��ه ول��ك��ن وزي��ره��م ال

يستوعب حتى ه��ذه الساعة أن
القضاء ليس ج��ه��ازا ً أمنيا ً وأن
القضاء سلطة مستقلة هو مسؤول
عن حماية القضاة وصون القضاء
وتمثيله سياسياً .ولكن لالسف
على من تقرأ مزاميرك؟ فهو يلقي
التهم جزافا ً من دون أي دليل وهذا
يدل على التخبط واإلرب��اك لذلك،
نحن نطالب م��ن ي�دّع��ي أن لديه
أجهزة حديثة وانه الجهاز السوبر
م��ت��ط��ور أن ي��ح��ق��ق :ب��م��ن س��رب
األش��رط��ة التي اوق��ف المرتكبون
فيها ،ألن تسريب تلك األشرطة
ل��م يكن بريئا ً البتة وم��ن سرب
أراد أن يحقق اهدافا ً عدة بشريط
أو شريطين! وال��ه��دف االج��رام��ي
األساسي هو الفتنة البغيضة».
واخ��ت��ت��م« :ن��ح��ن ن��ص��ر على
معرفة المسربين وإحالتهم إلى
القضاء ومحاكمتهم .ونستغرب
عدم الوصول إلى نتائج حتى هذه
الساعة».

لجنة ال�صداقة اللبنانية ــ الأوروبية
ك ّرمت ايخهور�ست النتهاء مهماتها
بتكليف من رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،ك ّرمت «لجنة الصداقة
اللبنانية  -األوروب��ي��ة» برئاسة
رئيس اللجنة النائب ياسين جابر،
سفيرة االتحاد االوروب��ي انجيلينا
ايخهورست لمناسبة انتهاء مهماتها
في لبنان.
وقد حضر االحتفال الذي أقيم في
صالون السفراء في المجلس النيابي
أعضاء لجنة الصداقة النواب :علي
بزي ،محمد قباني ومحمد الحجار
والمدير العام للعالقات الخارجية
في المجلس بالل شرارة.
ونوه جابر بـ«النشاط والجهود
التي قامت بها ايخهورست طيلة
مهماتها ف��ي لبنان وال��ت��ي تركت
ب��ص��م��ات ج��ي��دة ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��ر من
األعمال والمشاريع والنشاطات في
مختلف المناطق اللبنانية».
وق��دّم جابر اليخهورست درع �ا ً
تقديرية ،متمنيا ً لها «النجاح في
مهماتها الجديدة في بروكسيل».
وردت السفيرة ايخهورست بكلمة
شكر وامتنان على هذا «التقدير».

خالل تكريم ايخهورست في المجلس النيابي
وأك��دت «المحافظة على العالقات
ال��ت��ي اثمرتها طيلة مهماتها في
لبنان .واستمرار التواصل وتدعيم
ال��ع�لاق��ات بين االت��ح��اد االوروب���ي
وبين لبنان على مختلف الصعد».
وك��ان��ت ايخهورست زارت كالً
م��ن ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي بشارة
الراعي ،مفتي الجمهورية الشيخ

عبد اللطيف دري��ان والمدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
مودعة.
كما التقت المدير العام لقوى األمن
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص
في مكتبه بثكنة المقر العام .وقدّم
لها بصبوص درعا ً تذكارية عربون
شكر وتقدير.

حركة الن�ضال :الأزمات وليدة النظام الطائفي
أسف المكتب السياسي لحركة النضال اللبناني العربي،
بعد اجتماعه ،برئاسة األمين العام النائب السابق فيصل
الداوود «الستمرار تعطيل المؤسسات الدستورية ،وش ّل
الدولة ،بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ،وفرض شروط
على تشريع القوانين في مجلس النواب ،وعدم انعقاد
مجلس الوزراء ،حيث أظهر هذا السلوك من قبل أصحاب

القرار سيرهم نحو التعطيل» ،مشيرا ً الى ان «المصلحة
الوطنية هي في آخر اهتماماتهم ،وهو ما يؤكد أن العلة
هي في النظام السياسي الطائفي المولد لألزمات».
وحيا المكتب «تصدي وصمود أهالي جبل العرب في
محافظة السويداء ،وإقليم العرب في ريف القنيطرة،
للجماعات اإلرهابية التكفيرية».

