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�إفتتاح م�ؤتمر �إبادة ال�سريان «�شهادة و�إيمان»
وكلمات للبطاركة دعت �إلى التم�سك بال�شرق ونبذ الهجرة
ش���ارك ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي ال��ك��اردي��ن��ال
بشارة الراعي مساء أول من أمس بدعوة من
البطريركية السريانية اإلنطاكية األورثوذكسية
والكاثوليكية في الحفل اإلفتتاحي لمؤتمر إبادة
السريان «شهادة وايمان» ،مع بطريرك أنطاكيا
وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي ،بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية
اغناطيوس يوسف الثالث ي��ون��ان ،بطريرك
الكنيسة السريانية األورثوذكسية اغناطيوس
اف���رام ال��ث��ان��ي ،ب��ط��ري��رك األق��ب��اط الكاثوليك
إبراهيم اسحق ،وبحضور كاثوليكوس األرمن
األرثوذكس لبيت كيليكيا آرام األول كيشيشيان،
السفير البابوي غابرييلي كاتشا ،المطارنة
كيرلس بسترس ممثالً بطريرك انطاكيا وسائر
المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام والمطران ميشال قصارجي ممثالً بطريرك
بابل للكلدان لويس روفائيل األول ساكو ،الوزير
نبيل دو فريج ممثالً رئيسي مجلس النواب
ومجلس الوزراء ،إضافة إلى لفيف من األساقفة
والرؤساء العامين والرئيسات العامات والكهنة
واإلكليريكيين والراهبات وفعاليات سياسية
واجتماعية وثقافية ،في قاعة البابا القديس
يوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس –
الكسليك.
افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني
وقدمت للحفل اإلعالمية كلود ابو ناضر الهندي.
وبعد إنشاد جوقة أبرشية زحلة والبقاع
الصالة الربانية باللغة السريانية ،وقف الحضور
دقيقة صمت لراحة نفوس الشهداء.
ث��م ك��ان ع��رض لوثائقي ألقى ال��ض��وء على
مجزرة سيفو التي ذهب ضحيتها نحو  500ألف
سرياني وكلداني وآشوري في العام  1915قتلوا
وهجروا من أرضهم على يد السلطات
ون ّكل بهم
ّ
العثمانية.
وتخللت ال��وث��ائ��ق��ي م��داخ�لات للبطريرك
يونان والبطريرك اف���رام الثاني أك��دا خاللها
وجوب االعتراف بهذه اإلب��ادة ،الفتين إلى «أن
هذه المئوية ستكون انطالقة جديدة لمراجعة
التاريخ من دون أن يكون هناك مكان للفشل ألن
وجهة المسيحي هي السماء وليس المدن القائمة
على األرض».
واستذكر الحضور المثلث الرحمة الراحل
البطريرك نرسيس بدروس ملتمسين من الله ان
ينعم عليه بالرحمة اإللهية.

افرام الثاني

وكانت كلمة افرام الثاني الذي أكد فيها أن «ما
حدث في العام  1915لم يكن مجرد اضطهاد بل
هو إبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى».
وأض���اف« :نحن نؤمن أن المسامحة هي
طريقنا إلى السالم ،نغفر ولكن هذا ال يعني أن
ننسى .ومن هنا نحن ندعو اخوتنا في تركيا إلى
االعتراف بهذه الجريمة النكراء لكي نقيم معهم
عالقات محبة ومودة .ونطالب الدول التي نعيش
فيها من لبنان إلى سورية والعراق باإلعتراف
بهذه اإلبادة ألنه لو تنبه العالم لما كان يحدث
من مجازر في بالدنا لما كنا نسمع اليوم بإبادات
جديدة».

كاتشا

وألقى السفير كاتشا بدوره ،كلمة لفت فيها إلى
أن «اإلضطهادات الوحشية والالإنسانية وغير
المب ّررة ال ت��زال مستمرة في أكثر من مكان في

ادوفريج مع البطاركة المشاركين في المؤتمر

يازجي :حماية ال�شرق ونا�سه تكون
ب�إ�سكات نار الحروب ولي�س ب�إر�سال
بوارج لل�سفر �أو القتال
العالم ،وغالبا ً ما تتم وسط سكوت تام وعلى
مرأى من الجميع».

يازجي

وقال البطريرك يازجي في كلمته «إن أبخس
األثمان في لعبة األمم هي الدماء البريئة وحقوق
اإلنسان» ،موضحا ً «نحن هنا لنقول للدنيا إن
المسيحيين معجونون بتراب هذا المشرق»،
وقال« :األقمار االصطناعية بإمكانها سبر أعماق
المريخ ولكنها تطبق بأصريها عندما يتعلق األمر
بمطراني حلب» .مؤكدا ً «أن حماية المسيحيين
تكون بإحالل السالم في ربوعهم وليس بإرسال
األسلحة او الطائرات .حماية الشرق وناسه
تكون بإسكات نار الحروب وليس بإرسال بوارج
للسفر أو القتال».

بسترس

وألقى المطران بسترس كلمة البطريرك لحام،
فأشار إل��ى «أن سياسة اإلقصاء واإلستبعاد
هجرت المسيحيين اليوم من أرضهم في العراق
وسورية فطردوا من هذه األرض التي عاشوا
عليها منذ  2000س��ن��ة» .وأض����اف« :اللقاء
اليوم هو للتنديد بما ج��رى في الماضي وما
يجري اليوم .قيل أن ما يجري اليوم هو صراع
الحضارات ولكننا نقول إنه صراع بين الحضارة
وال��ب��راب��رة .الله ال يمكن ان يكون إل��ه الحرب
والقتل وانما هو جوهر السالم ،ومن يعيرون
أنفسهم بالمؤمنين هم مشركون يستغلون الدين
للسيطرة على الناس وهم كفار ال عالقة لهم ال
بالدين وال باإليمان».

كيشيشيان

وندد الكاثوليكوس كيشيشيان بـ«ما يحدث
اليوم من مجازر ترتكب بحق االبرياء» ،مؤكدا ً
أن «ما تعرض له المسيحيون في العام 1915
م��ن م��ج��ازر ليس س��وى إب���ادات بحق األرم��ن
واآلش��وري��ي��ن وال��ك��ل��دان وال��س��ري��ان واألقليات
المسيحية».

وتابع« :بعض الدول لم يعترف بهذه اإلبادة
وألسباب جيو -سياسية ولكننا نقول انها كانت
ابادة منظمة وممنهجة وهدفها القضاء على هذه
األقلية المسيحية .نحن أبناء هذا الشرق ونحن
متجذرون فيه ولن نتركه مهما كانت التضحيات
ألن شهداءنا هم من يطالبنا بالبقاء في شرقنا
هذا كي ال تذهب شهادتهم سدى».

قصارجي

واعتبر المطران قصارجي الكلمة التي ألقاها
باسم البطريرك ساكو أن «قافلة الذين يبذلون
دماءهم في سبيل إيمانهم طويلة ومستمرة»،
مشيرا ً الى ان «الكنيسة الكلدانية قدمت 160
ألف شهيد على مذبح الصليبيين من رجال دين
وعلمانيين».
وطالب «المجتمع الدولي واصحاب النفوذ
السياسي واإلجتماعي اإلعتراف بهذه اإلبادة»،
مشيدا ً بالموقف الذي أطلقه البابا فرنسيس
وال����ذي وص���ف ف��ي��ه ال��م��ج��ازر ال��ت��ي ارتكبت
بحق األرم��ن والكلدان واآلشوريين والسريان
باإلبادة.

الراعي

وق��ال البطريرك الراعي ب��دوره« ،إن إب��ادة
ال��س��ري��ان حقيقة تاريخية مو َّثقة ف��ي كتب
ومخطوطات وتقارير بالعربية والسريانية
وبلغات أجنبية .نحيي ذك��راه��ا ال م��ن أجل
الحقد والثأر اللَّذين ينافيان تعليم اإلنجيل
والكنيسة ،وال من أج��ل المطالبة بتعويض
مالي ،فالذين استشهدوا ال يثمنون بمال .لكننا
نحيي ذكراهم وف��اء لهم ،ألنهم رووا بدمائهم
كنائسنا ،فعلى رغم اإلبادة تق ّوى المسيحيون
ّ
وتنشطت الكنائس .ألم يكن يردد آباء الكنيسة:
«دم الشهداء بذار المسيحيين؟ ،وأيضا ً دعوة
لألسرة الدولية لالعتراف الرسمي باإلبادة،
لكي ال تسمح بعد اليوم بارتكاب مثيالت لها،
وتحفيزا ً لنا وتشجيعا للمثابرة على الشهادة

وفد من قيادة حزب اهلل زار «المرابطون»

واإليمان في بلدان هذا المشرق ،من أجل كل
شعوبها ،فحاجتهم الكبرى اليوم هي إلى إنجيل
المسيح ،إنجيل المحبة والعدالة والسالم،
إنجيل قدسية الحياة وكرامة الشخص البشري،
إنجيل الحقيقة والحرية واألخوة».
وتابع« :طالما لم يتم اإلقرار الرسمي باإلبادة
التي شملت األرم���ن وال��س��ري��ان واآلشوريين
والكلدان واليونانيين في عام  ،1915يضاف
اليها الذين استشهدوا في لبنان في المجاعة
الكبرى والذين علقوا على المشانق والذين قتلوا
بحد السيف والخنجر ،أو بالجوع وهم مشردون
في األودية والجبال من دون طعام وماء ،طالما
لم يتوافر اإلقرار الرسمي باإلبادة يبقى الباب
مش ّرعا ً أمام المجازر واإلب��ادات المماثلة ،كما
نشهد اليوم في بلدان َّ
الشرق األوس��ط ،حيث
التنظيمات األصولية – اإلرهابية تقتل وتهدم
وتهجر ،وكأنها وسيلة في يد ال��دول الكبرى،
ّ
مدعومة منها بالمال والسالح ،من أجل مآرب
سياسية واقتصادية واستراتيجية».
وأضاف« :كل هذه المجازر وهذه اإلبادة هي
جريمة ضد اإلنسانية ،ووصمة عار في تاريخها،
وعلى جبين القرن الحادي والعشرين».
ورأى أنه «ينبغي على الكنيسة ،برعاتها
وأبنائها وبناتها ومؤسساتها أن تواصل هذه
الشهادة بشجاعة من أجل حياة العالم بعامة،
وبلدان الشرق األوس��ط بخاصة ،التي ننتمي
إليها» .وقال« :ال يمكن أن نضحي باأللفي سنة
من حياة المسيحية في هذا المشرق ،وانطالقتها
منه إل��ى العالم كله .وال يمكننا التخلي عن
رسالتنا مع مواطنينا المسلمين التي تتواصل
منذ ألف وأربعمئة عام ،وقد تخللتها سلبيات
وإي��ج��اب��ي��ات ،أي��ام ف��رح وأي���ام ح��زن .ولكننا
خلقنا معاً ،عبر اختبارات هذه السنوات ،ثقافة
االعتدال واالنفتاح والتنوع والعيش معاً ،وبنينا
تاريخا ً وحضارة».
واختتم« :ينبغي أن نعمل ،بيد واحدة وقلب
واحد ،على شد أواصر الوحدة والتضامن بين
كنائسنا ،وبين المسيحيين ،من أج��ل خدمة
أوطاننا وتقدمها وازدهارها ،بحكم المواطنة
األصلية واألصيلة .إن أول اهتماماتنا ينصب
على مساعدة شعبنا على البقاء في أرضهم،
والمحافظة عليها .فاألنظمة تتغير ،وال��دول
تتبدل ،لكن األرض تبقى ،والملكية تنادي
صاحبها .واألمل كبير في أن نواصل الرسالة
المسيحية على هذه االرض المشرقية ،ونبني
عليها سالم المسيح الذي يشمل جميع الناس
والشعوب .كل هذا االلتزام تدعونا إليه دماء
شهدائنا الذين نحيي ذكراهم اليوم ،وأولئك
الذين تبعوهم على طريق «الشهادة واإليمان»
حتى يومنا».

يونان

واعتبر البطريرك يونان بدوره ،أنه «لو كانت
لدينا الشجاعة والرؤية للمستقبل ألن نطالب
بنظام إذا لم يكن فيديرالي أقله ال مركزي في
لبنان» ،ودعا «إخوتنا الذين هجروا من ارضهم
في العراق وسورية وأتوا إلى لبنان أن يبقوا
في هذه األرض المشرقية وأن ال يهاجروا عبر
البحار».
وف��ي ال��خ��ت��ام ،ق��دم��ت ال����دروع التذكارية
إلى البطاركة بعد عرض وثائقي عن تهجير
المسيحيين من أرض الموصل وسهل نينوى
في العراق.

وحمود جولتهما على الفاعليات ال�صيداوية
تابع
ّ

النابل�سي :الحاجة تتزايد لدعم الجي�ش
�شحرور :م�ستعد لإعادة التطوع �إذا دعاني الواجب
أكد الرئيس السابق لفرع مخابرات
الجيش اللبناني في الجنوب العميد
الركن علي شحرور أن صيدا أضحت
مدينة دولية ،الفتا ً إلى انها «بوابة
القرار  1701والقضية الفلسطينية
والعيش المشترك والجنوب ،وأكد
أنه «على استعداد إلعادة التطوع اذا
دعاني الواجب».
وت��اب��ع العميد ال��رك��ن ش��ح��رور
والرئيس الجديد للفرع العميد خضر
ح��م��ود جوالتهما على الفاعليات
الصيداوية في إط��ار زي��ارات ال��وداع
ل�لأول والتعارف للثاني .وف��ي هذا
السياق زار شحرور وحمود يرافقهما
رئيس مكتب مخابرات الجيش في
صيدا العميد ممدوح صعب الشيخ
عفيف النابلسي ،حيث أثنى األخير
على «دور مخابرات الجيش ورئيسه
العميد ش��ح��رور ف��ي تعزيز األم��ن
واالستقرار في الجنوب ال سيما في
مدينة ص��ي��دا وضواحيها وكشفه
للعديد من الخاليا التكفيرية التي
تريد اإلضرار بالواقع األمني والنسيج
االجتماعي».

واعتبر أن «هناك حاجة متزايدة
لدعم الجيش ومدّه بالسالح والعتاد
ليكون أق��وى في مواجهة التحديات
«اإلسرائيلية» والتكفيرية ولتأمين
االستقرار في الوطن».
ولفت إل��ى أن «هبة الجمهورية
اإلسالمية االيرانية ما زال��ت قائمة،
وإي���ران ه��ي ال��دول��ة ال��وح��ي��دة التي
أب��دت استعدادها لتزويد الجيش
بالسالح من دون مقابل وبال شروط
ولكن المطلوب هو القرار السياسي».
ودعا «السياسيين إلى عدم المتاجرة
باألمن واالس��ت��ق��رار» ،م��ح��ذرا ً من أن
«هذه اللعبة تضر الجميع ولذلك على
كل القيادات والزعامات أن تصطف
إلى جانب الجيش وتدعمه باألفعال
واألق��وال وكل وسيلة يمكن أن تحفظ
الوطن في ظل المخاطر التي تحيط
ببلدنا».
وأش��اد النابلسي «بالجهود التي
بذلها العميد شحرور والعقيد صعب».
وق��ال :كانت سبع سنين سمان من
والية العميد شحرور ونأمل بأن تكون
والية العميد حمود هي األخرى حافلة

باإلنتاج والعمل االيجابي لتحقيق
االستقرار واألمن في الجنوب».
كما التقى الدكتور عبد الرحمن
البزري في منزله في مدينة صيدا،
ش��ح��رور وح��م��ود وص��ع��ب .وشكر
ال��ب��زري للعميد ش��ح��رور «ج��ه��وده
الطويلة والخيرة في معالجة القضايا
األمنية والمشكالت التي عصفت في
مدينة صيدا في مرحلة دقيقة من
تاريخها» ،كما أثنى على «تعاونه
مع القوى السياسية كافة في المدينة
وجوارها وحسن العالقة مع ممثلي
الفصائل والقوى اإلسالمية والوطنية
الفلسطينية».
وتمنىالبزريللعميدحمودالتوفيق
في مهمته ،مؤكدا ً أن «صيدا مدينة
تدعم الدولة ومؤسساتها وتحافظ
على نهج الوحدة الوطنية والتعايش
بين جميع أبنائها ومكوناتها وحسن
الجوار مع محيطها».
كما هنأ البزري صعب على ترقيته،
شاكرا ً له «جهوده الدائمة في خدمة
ال��م��دي��ن��ة وح��ف��ظ أم��ن��ه��ا وم��س��اع��دة
أبنائها».

النابلسي مستقبال شحرور وحمود
وك��رم��ت النائبة بهية الحريري
العميد شحرور لمناسبة بلوغه سن
التقاعد ،بحفل افطار في مجدليون،
حضره عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب ميشال موسى ،المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم،
م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب م��ن��ص��ور ض��و،
وشخصيات سياسية دينية وضباط
في األسالك العسكرية.
وألقت الحريري كلمة قالت فيها:
«نكرم اليوم العميد الركن علي شحرور
على المسؤولية التي تحملها في صيدا
والجنوب ،وهذا التكريم ليس وداعا ً بل
ترحيبا ً به صديقا ً دائما ً لصيدا وأهلها
األوفياء ،وأيضا ً نكرم المؤسسة التي
ينتمي إليها وهي عماد الوطن».
من جهته ،قال شحرور« :خمسة
وثالثون عاما ً من عمري قضيتها في

المؤسسة العسكرية ،هذه المؤسسة
هي هويتي وبصمة ق��دري ،وبصمة
وجودي وسجل قيدي العابر للطوائف
والمذاهب واالعتبارات الصغيرة .لم
أبخل ول��ن أبخل يوما ً في زرع دمي
بالقرب من شجرة العديسة وشتلة
التبغ ،وكل شجرة في حقل وبجانب
�ج��د .اليوم أحزم
أرزة ال��رب التي أم� ّ
حقائبي وأغادر الجيش ولكنني على
استعداد إلع��ادة التطوع اذا دعاني
الواجب».
وأشار إلى أن «صيدا لم تكن مدينة
عادية ،صيدا أضحت مدينة دولية،
هي بوابة القرار  ،1701وهي بوابة
القضية الفلسطينية ،وه��ي بوابة
العيش المشترك وهي بوابة الجنوب
ومفتاح البوابة كانت السيدة بهية
الحريري».

ت�شييع العميد ر ّمال في الدوير
الدوير – مصطفى الحمود
شيّعت المديرية العامة ل�لأم��ن العام
وأهالي بلدة الدوير العميد مح ّمد علي ر ّمال
ف��ي م��أت��م مهيب إنطلق م��ن م��ن��زل ال��راح��ل
تقدمته فرقة من عناصر األمن العام حاملة
األوسمة واألكاليل .وحضر التشييع ممثل
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ،رئيس
المكتب السياسي لحركة أمل الحاج جميل،
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ،رئيس المكتب السياسي المركزي في
الحزب السوري القومي االجتماعي الوزير
السابق علي قانصو ،وال��ن��واب علي بزي،
هاني قبيسي ،أيوب حميّد والوليد سكرية،
ممثل وزير الداخلية محافظ النبطية القاضي
محمود المولى ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم ،ممثل قائد الجيش
العماد ج��ان قهوجي العميد الركن غسان
سعد ،ممثل مدير قوى االمن الداخلي اللواء

إبراهيم بصبوص العميد حسين صالح،
العميد سمير سنان ممثالً المدير العام ألمن
الدولة ،رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن،
عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل خليل حمدان
وممثل ن��ائ��ب رئ��ي��س المجلس االس�لام��ي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن مدير
المجلس نزيه جمول ،رئيس المجلس األعلى
للجمارك العميد نزار خليل ،رئيس المحكمة
العسكرية العميد خليل اب��راه��ي��م ،مدعي
عام الجنوب القاضي رهيف رمضان ،مدير
المخابرات في الجنوب العميد خضر حمود،
مدير ف��رع المخابرات في النبطية العميد
محمد شعبان وقائد سرية درك النبطية
المقدم يوسف نصر الله ووفد كبير من ضباط
األمن العام والجيش اللبناني ،وقيادات من
حركة أمل وحزب الله وحزب البعث العربي
االش��ت��راك��ي ،وفعاليات ورؤس���اء بلديات
ومخاتير وحشد من األهالي.
وم��ن��ح ممثل وزي���ر الداخلية المحافظ

خالل التشييع في الدوير
المولى الراحل ميدالية وزراة الداخلية ،كما
منح المديـر العام لألمن العام ممثالً بالعميد
الركن جهاد المصري ميدالية األمن العام،
والقى النبـذة الذاتيـة للعميـد ر ّمـال وألقـى
الزميـل دواد رمـال كلمـة رثى فيهـا الراحـل.

بعد ذل��ك أ ّم إم��ام البلدة السيد كاظم آل
ابراهيم الصالة على الجثمان ليوارى الثرى
في جبانة البلدة ثم تقبّل ممثل الرئيس بري
واللواء ابراهيم وقبالن والعائلة وضباط
األمن العام التعازي.
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ال�سيد :انقلب ال�سحر على ال�ساحر وغدا الجميع مهدد ًا
حمدان :من يُحدث �أي خلل �أمني هو «داع�شي» �أو «ن�صرة»
استقبل مساء أمس أمين الهيئة
ال��ق��ي��ادي��ة ف��ي ح��رك��ة الناصريين
المستقلين «ال��م��راب��ط��ون» العميد
مصطفى ح��م��دان وأع��ض��اء الهيئة
رئيس المجلس السياسي في حزب
ال��ل��ه السيد اب��راه��ي��م أم��ي��ن السيد
يرافقه نائبه الحاج محمود قماطي
وعضو المجلس الدكتورعلي ضاهر،
وجرى عرض آلخر المستجدات على
الساحتين المحلية واإلقليمية .وأُقيم
على شرفهم إفطار رمضاني.
وأك����د ال��س��ي��د «أن ال��ت��ط��ورات
المتسارعة ف��ي لبنان والمنطقة
فرضت هذه الزيارة الرمضانية إلى
سيادة العميد األخ الصديق العزيز
وال��ح��ب��ي��ب» ،الف��ت �ا ً إل��ى «أن وح��دة
الموقف تجمع حزب الله والمرابطون
حول معظم القضايا إلى ح ّد التفاهم
شبه التام».
ورأى السيّد «أن الغيوم السوداء
المتلبّدة في سماء المنطقة ناتجة
م���ن ح�����روب وص����راع����ات سببها
اج��ت��ي��اح ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ي��ة
للمنطقة وال��ع��ال��م اإلس�لام��ي ال بل
العالم بر ّمته» ،آمالً «بأن يكون هذا
األم��ر مدعاة لخروج المترددين من
غرفهم المظلمة الذين أخ��ط��أوا في
فهم وتقدير األولويات وارتضوا أن
يكونوا جزءا ً من مؤامرة ومن مشروع
كبير يستهدف األم��ت��ي��ن العربية
واالسالمية».
وأش���ار ال��ى «أن م��ا ج��رى اليوم
وصل إلى مرحلة انقالب السحر على
الساحر ،بحيث غدا الجميع مهددا ً
بمن فيهم المسلحون الذين يقتلون
بعضهم بعضاً ،وه��ذا ما ظهر جليا ً
خ�لال األي��ام القليلة الماضية عبر
اقتتال داعش والنصرة».
وتمنى السيد «أن تكون األحداث
الدامية التي تجري في سورية ومصر

لقاء حزب الله ـ المرابطون
وتونس والعراق والكويت وفرنسا
عبرة إلعادة النظر والمبادرة السريعة
والشجاعة من أجل إيجاد المخارج
السياسية التي تحفظ وتصون كل
األم��ة ب��دءا ً من سورية» ،مؤكدا ً «أن
استمرار المشروع اإلرهابي والتآمر
يقضي على آمال كل األمة».
رح��ب العميد حمدان
من جهتهّ ،
بالسيد والوفد المرافق ،وقال« :إننا
نعتبر أنفسنا ج���زءا ً ال يتجزأ من
المقاومة الثائرة من أجل تحرير كل
فلسطين والقدس الشريف ،رغم كل
المؤمرات التي تحاك إلبعادها عن
مسارها الحقيقي ،لذلك يجب أن يفهم
المشككون بالمقاومة الذين يحاولون
زجها تحت مسميات طائفية ومذهبية
ّ
أنها أكبر منهم جميعاً ،وأن هدفها
تحرير فلسطين ،وق��د أثبتت قيادة
حزب الله والمقاومون أنهم ال يرون
إال الجليل وقباب القدس وما بعدها».
ودعا المحرضين ضد المقاومة «إلى
ك� ّ
�ف ش ّرهم عنها ألنها ش��رف األمة
والوطن اللبناني».
وأك����د ال��ع��م��ي��د ح��م��دان «أن من

يستخدم ويدعم اإلرهاب سيكون أول
ضحاياه».
وح��ول سورية أش��ار حمدان إلى
«أن��ه منذ أرب��ع سنوات وحتى اليوم
ما زال البعض يحاول الترويج لنهاية
الحكم في سورية خالل األيام المقبلة،
ويدّعون أنه مع نهاية شهر رمضان
سيزول الرئيس بشار األسد ،وبرأيي
فبعد حوالى  20سنة من صيام أشهر
رمضان المباركة ،سنرى ان كانت
ستتحقق هلوساتهم».
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��داخ��ل��ي ،دع��ا
العميد حمدان الجميع «إلى التحلي
بالحكمة وتحمل المسؤولية الوطنية
وال سيما بعد االعتداءات على األبرياء
في المساجد وإح��راق الدواليب في
بيروت» .واعتبر «أن من يُحدث أي
خلل أمني في الساحة اللبنانية هو
داعشي أو «نصرة» أو «قاعدة» ،ونكاد
نقول «إسرائيلي» وأميركي».
وأك��د العميد حمدان أن االستقرار
ال��ذي نعيشه خ�لال ه��ذه الفترة هو
بفضل وعي قيادة حزب الله والقيادات
الحريصة على عدم تفجير األوضاع.

وهّ اب :الم�س�ؤول عما يجري في �سورية
من قرّر الحرب عليها ولي�س بوتين
عما يجري في سورية بل المسؤول هو الذي اتخذ القرار
بالحرب على سورية والذي فتح الحدود لقتل السوريين
والذي دفع األموال ثمنا ً إلراقة الدماء والذي كان بجانب
اإلرهابيين لتدمير كل مؤسسة من مؤسسات الشعب
السوري».
ورد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في بيان
على تحميل الرئيس الروسي فالديمير بوتين مسؤولية
م��ا يجري ف��ي س��وري��ة ،س��ائ�لاً« :ل��م��اذا إت��ه��ام الرئيس
بوتين بالمسؤولية عن زيادة التطرف في سورية؟ هل
المطلوب أن يدعم بوتين أبو بكر البغدادي وأبو محمد

الجوالني ليرضى البعض؟ هل بوتين هو ال��ذي يدفع
األموال لإلرهاب؟ هل هو الذي أدخل اإلرهابيين والقتلة
ال��ى س��وري��ة؟ هل هو ال��ذي يهجر األقليات من العراق
والعلمانيين والمعتدلين والس ّنة؟ ألم نكتف بعد من ذر
الرماد في العيون؟».
واختتم« :ال ليس صحيحا ً أن بوتين مسؤول عما يجري
في سورية ،ال بل المسؤول هو الذي اتخذ القرار بالحرب
على سورية والذي فتح الحدود لقتل السوريين والذي دفع
األموال ثمنا ً إلراقة الدماء والذي كان بجانب اإلرهابيين
لتدمير كل مؤسسة من مؤسسات الشعب السوري».

حم ّيد :ما �أحوجنا �إلى تح�صين بيتنا الداخلي
أشار عضو المكتب السياسي في
حركة «أمل» النائب أيوب حميّد إلى
«أننا نرى شعارات تهدف إلى التغيير
واإلصالح والكرامة والحرية وغيرها،
ولكنها لألسف غطاء للفتنة الكبرى
التي تضرب «الوطن العربي».
وق���ال ح��م � ّي��د خ�ل�ال استضافة
جمعية «كشافة الرسالة اإلسالمية»
رؤساء وقيادات الجمعيات الكشفية
إلى مائدة إفطار ،في مطعم الفندقية
 بئر حسن ،في حضور النائبينعلي بزي ،وقاسم هاشم« :كبيرة هي
معاناتنا من الفراغ الحاصل على
مستوى رئاسة الجمهورية والشلل
المقصود ال��ذي أص��اب المؤسسة
التشريعية ونحن اليوم نشهد تحلالً

وتفتتا ً على مستوى األوطان وعلى
مستوى األخ��ط��ار «اإلسرائيلية»
وما تضمره فهي الشر المطلق كما
وصفها اإلمام القائد موسى الصدر».
وت��اب��ع« :ن���رى ش��ع��ارات تهدف
إل��ى التغيير واإلص��ل�اح وال��ك��رام��ة
وال��ح��ري��ة وغ��ي��ره��ا ،ربما تعبر عن
حاجة حقيقية لشعوبنا ،ولكنها
لألسف غطاء للفتنة الكبرى التي
تضرب الوطن العربي ،وبعد الكثير
من الشعارات التي تهدف إلى بقاء
«إسرائيل» العدوة قوة مهيمنة (،)...
هكذا تضيع التضحيات المقاومة
والتحرير والشعارات النبيلة وجميع
الشهداء الذين استشهدوا إليمانهم
بمعتقدات حقة».

واخ���ت���ت���م« :م����ا أح��وج��ن��ا إل��ى
تحصين بيتنا الداخلي ،والذي يريد
بقاء لبنان عليه أن يضحي ،دعوتنا
الدائمة إل��ى الحوار والتالقي ،هذا
نهجنا ونهج ديانات السماء».
وكان نائب القائد العام لكشافة
الرسالة حسين عجمي ق��ال فيها:
«واجبنا كجمعيات كشفية تسريع
خطوات العمل المشترك والتالقي
ال��دائ��م وتنفيذ البرامج واألنشطة
ال��م��ش��ت��رك��ة وال���ت���ي ت��ع��ب��ر ح���دود
المناطق إلى الوطنية العامة وهذا
ما نشهده اليوم في زمن تزداد فيه
لغة المحاور المناطقية والطائفية
الضيقة والتي ال تجلب الخير للعباد
والبالد».

