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ميقاتي ّ
حذر من الإنهيار ال�شامل:
�أمامنا فر�صة لإدارة �ش�ؤوننا ب�أنف�سنا

افتتاح م�ؤتمر «متحدون من �أجل فل�سطين» لـ «علماء المقاومة»

ن�صراهلل :الأمة �ستخرج من المحنة �أ�صلب عود ًا
و�سيكون ح�سابها لـ «�إ�سرائيل» ع�سير ًا

جانب من الحضور
اعتبر األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه «على
رغم كل المآسي الحاصلة ستتمكن األمة من الخروج من المحنة
أصلب عودا ً وسيكون الحساب مع إسرائيل عسيراً» ،مؤكدا ً أن
«إسرائيل» إلى زوال وأن اليوم الذي سنصلي فيه بالقدس آتٍ ال
محالة.
كالم السيد نصر الله جاء خالل جلسة افتتاح مؤتمر «متحدون
من أجل فلسطين« ،إسرائيل» الى زوال» الذي ينظمه «االتحاد
العالمي لعلماء المقاومة» في قصر األونيسكو في بيروت،
وحضره الشيخ أحمد الكردي ممثالً مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان ،المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبالن
ممثالً نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد
األمير قبالن ،وفد يمثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ
نعيم حسن ،رفعت ب��دوي ممثالً الرئيس سليم الحص ،سفير
الجمهورية االسالمية االيرانية محمد فتحلي ،سفير سورية علي
عبد الكريم علي ،نائب االمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم،
العالمة السيد علي فضل الله ،إضافة إلى  300عالم دين مثلوا ما
يقارب  60دولة عربية وإسالمية وشخصيات سياسية وحزبية
وإعالمية ومهتمين.
وقال السيد نصر الله خالل كلمة له عبر الشاشة« :ال توجد
قضية أو معركة تتمتع بالصدقية والشرعية كقضية القدس
ومواجهة العدو الصهيوني ،وهي معركة ال غبار عليها ،واليوم
توجد الكثير من المواجهات والصراعات والمشاريع المتضاربة
ونختلف أين الحق وأين الباطل وقد يختلط الحق والباطل لكن
هنا نحن أمام حق كامل».
وشدد على «أن الموقف أيضا ً من هذه القضية يجب أن يكون
من أهم معايير التقييم عندما نريد أن نقيّم دوال ً أو حكومات أو
شعوبا ً أو أحزابا ً أو تيارات أو اشخاصاً».
ولفت السيد نصر الله إلى «أننا نواجه مشروعا ً صهيونيا ً
يعمل على امتداد العالم ،وأصبح له في العام  1948كيان إسمه
«إسرائيل» قائم على أرض فلسطين» ،مشيرا ً إلى «أن المشروع
الصهيوني أوسع من احتالل فلسطين ،والواجب الملقى على
عاتق الجميع هو مواجهة المشروع الصهيوني بكل امتداداته».
وشدد «على مواجهة المشروع الصهيوني إلسقاطه وإنهائه،
وإبعاده عن منطقتنا» ،موضحا ً أننا «أم��ام مشروعين :األول،
الصهيوني الغازي والمحتل ،والثاني مشروع المقاومة والمواجهة
لهذا المشروع والذي يستند إلى الحق».
وأشار السيد نصر الله إلى «أن مشروع المقاومة راكم انجازات
كبيرة على عقود من الزمن منذ الطلقات األول��ى عند احتالل
فلسطين ،والمشروع الصهيوني سقط في لبنان».
وأض��اف« :من االنجازات المتراكمة للمقاومة إعادة القضية
الفسلطينية إلى مقدم االهتمام الدولي والفلسطيني ،وفرضه على
القوى العظمى والعالم ،ونشر ثقافة المقاومة ،وأوضح االنجازات
ف��ي فلسطين تحرير قطاع غ��زة م��ن دون قيد أو ش��رط ،ومن
االنجازات المتراكمة صمود المقاومة في لبنان وغزة األسطوري
في وجه أقوى الجيوش ،من حرب تموز وحرب غزة األولى وحرب
الـ 51يوماً».
وأردف« :وم��ن اإلن��ج��ازات أيضا ً أن «إسرائيل» تتحدث عن
مخاوف وجود».
لكنه أش��ار إل��ى أن «ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة لحقت أض��رار
حقيقية بمشروع المقاومة جراء أحداث المنطقة ،وعاد المشروع
الصهيوني يحقق إن��ج��ازات بعد مرحلة تراجع وه��زائ��م ،وما
نحتاجه على مستوى الدراسة أن يجلس أهل هذه القضية ويتم
إحصاء الخسائر واألضرار ج ّراء تطورات المنطقة ،وثانيا ً إقامة
دراسة لمعرفة إنجازات «اإلسرائيلي» أو ما تحقق له من إنجازات
من دون عناء منه».
واعتبر السيد نصر الله «أن أخطر الخسائر ه��ي خ��روج
فلسطين من دائرة االهتمام الدولي واإلسالمي ،والعالم مشغول
في مكان مختلف عن فلسطين ،والمحزن في هذا األمر خروجها

رأى الرئيس نجيب ميقاتي «أن
أخطر ما كشفته األزم��ة الناتجة من
ملف النفايات هو بلوغ الضعف في
بنية الدولة مستويات لم تشهدها
خ�لال ال��ح��رب ،إض��اف��ة ال��ى انعدام
الرؤية الوطنية الم ّوحدة حيال مقاربة
الملفات االساسية والبديهية».
وق��ال ميقاتي في تصريح أمس:
«هل من الصدفة أن عشرات اللجان
ال��وزاري��ة تم تشكيلها منذ سنوات
وحتى اليوم لحل أزم��ات الكهرباء
والنفايات والكسارات ،بقيت أعمالها
ح��ب��را ً ع��ل��ى ورق وال ي���زال ال��ن��زف
حاصالً؟ وحتى لو تم التوصل إلى
حل موقت لألزمة الراهنة ،فإن جوهر
األزمة الوطنية سيزداد تعقيداً ،ما لم

دعوات لتحرك �شعبي عربي ودولي
دعم ًا للمرابطين المدافعين عن «الأق�صى»
نددت جمعيات لبنانية أمس باإلعتداءات «اإلسرائيلية» على
المسجد األقصى ودعت إلى أوسع تحرك لنصرة المرابطين المدافعين
عن المسجد في وجه تلك اإلعتداءات.
ودعت «الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة» في بيان
أمس ،بعد اجتماعها األسبوعي في «دار الندوة» بحضور المنسق
العام معن بشور واألعضاء وممثلين عن أحزاب واتحادات ولجان إلى
«أوسع تحرك شعبي عربي ورسمي ودولي انتصارا ً للمرابطين في
المسجد األقصى والمدافعين عن القدس أمام االعتداءات واالغتياالت
واالعتقاالت وعمليات الهدم التي تقوم بها قوات االحتالل وعصابات
المستوطنين».
كما دعت «السلطة الفلسطينية وقيادات الفصائل إلى توفير كل
الظروف من أجل تطوير أشكال المجابهة الحالية إلى انتفاضة
ومقاومة قادرتين على زلزلة العدو الصهيوني وإج��ب��اره على
االنسحاب من االرض المحتلة».
وحيّت الحملة األهلية األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين احمد سعادات ورفاقه األسرى في سجن نفحة الصهيوني،
داعية «كل القوى العربية والدولية والمنظمات المعنية بحقوق
اإلنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية األسرى».
وندّدت الحملة بإجراءات وكالة غوث الالجئين «أونروا» الرامية
إلى تقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين ال سيما في المجاالت
الصحية والتعليمية ورأت فيها «وجها ً من أوجه المخطط الرامي إلى
تفجيرات أمنية في مخيمات الشتات».
وإذ دانت «الجرائم التي تقدم عليها عناصر مشبوهة في مخيم عين
الحلوة» ،اعتبرت انها «تمهيد إلدراج هذا المخيم على الئحة التصفيات
كما رأينا في مخيمات أخرى في لبنان وسورية تنفيذا ً لخطة تعتبر،
انه «ال الجئين من دون مخيمات ،وال حق عودة من دون الجئين».
ودعت القوى الفلسطينية إلى «معالجة حازمة وحاسمة لهذه
األعمال الشاذة وتطهير المخيمات من كل المتسببين بأي خلل أمني،
ألن هذا الخلل يبدأ باغتيال قادة أو مواطنين ليصل إلى اغتيال المخيم

والقضية نفسها».
وج��ه تجمع العلماء المسلمين «أسمى آي��ات التبجيل
ب��دورهّ ،
واالحترام للمقاومين في فلسطين خصوصا ً أولئك المرابطين في
المسجد األقصى» ،ودعا في بيان «األمة ألن تناصرهم بكل عوامل
الصمود ألنهم بأجسادهم العارية يدافعون اليوم عن المسجد
األقصى».
وإذ اعتبر أن «قضية المسلمين واألح���رار األول��ى هي القضية
الفلسطينية التي أصبحت في طيات النسيان» ،قال« :ب��دال ً من أن
تتوحد قوى األمة للتوجه نحو تحرير فلسطين بات االقتتال الداخلي
هو الطابع العام للمعارك التي تجري على ساحة العالم العربي».
وأكد «أن خطر هدم المسجد األقصى بات خطرا ً حقيقيا ً وهناك
دعوات من حاخامات وتحريض على القيام بذلك ،ما يفرض خطة
واضحة للتنبه من هذا الخطر ومنع حدوثه ألن هذا العدو يريد
استغالل االنشغال الحاصل في الوطن العربي والحروب العبثية
لتحرير مخططاته الخبيثة».
ودع��ا «العلماء المجتمعين في المؤتمر ال��ذي دعا إليه االتحاد
العالمي لعلماء المقاومة ،الى ان يضعوا نصب أعينهم ويركزوا
اهتمامهم على الحلول العملية والخروج من الخطابات الحماسية
والمحسنات اللفظية ،إلى قرارات واضحة تعيد إحياء هذه القضية
وإعطاءها حجمها الطبيعي لتكون األولى في سلم اهتمامات األمة».
واستنكر لقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية في لبنان بعد
اجتماعه األسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور عبد الناصر جبري،
االع��ت��داءات الصهيونية على المسجد االق��ص��ى ،معتبرا ً «أن
عمليات اإلقتحام التي قامت بها شرطة االحتالل بصحبة العشرات
من المستوطنين اليهود للمسجد األقصى المبارك ،هدفها طرد
الفلسطينيين من أبناء القدس وتعبّر عن الطبيعة العدوانية لهذا
العدو» ،محييا «أبناء القدس الشريف الذين وقفوا وتصدوا لقطعان
المستوطنين» ،داعيا الشعوب العربية واإلسالمية إلى وقف اإلقتتال
الداخلي وإعادة توجية البوصلة نحو فلسطين والقدس الشريف».

األح���ادي واالل��غ��ائ��ي فإنني أخشى
حصول المزيد من التعقيدات التي
تستنزف لبنان واللبنانيين أكثر
فأكثر ،فيما الحل من الخارج الذي
يراهن عليه البعض من هنا وهناك
ويبني حساباته السياسية على
أساسه ال يزال بعيداً».
وجدد ميقاتي تأكيد ما يقوله دائما ً
«ب��أن أمامنا فرصة إلدارة شؤوننا
بأنفسنا ف��ي ظ��ل ح��رص خارجي
غير مسبوق على حماية لبنان من
تأثيرات النيران المشتعلة حوله،
فلنستفد م��ن ه��ذه ال��ف��رص��ة منعا ً
لإلنهيار الشامل وصونا ً لما تبقى من
مقومات داخلية يمكننا معها ترميم
بنياننا الوطني».

الراعي :علينا ال�صبر والعمل
مع �سفراء الدول العظمى النتخاب رئي�س

السيد نصرالله
من اهتمامات الشعوب وهذا الموضوع أدى الى عزلة الشعب
الفلسطيني أو شبه عزلة ،وأعطى فرصة تاريخية للعدو أن ين ّفذ
مخططاته بغفلة من العالم ،وتجويع وترهيب الفلسطينيين،
وصوال ً إلى ما يتعرض له األقصى في هذه األيام» ،مشيرا ً إلى «أن
ما يجري في األقصى مخيف ،وبعض الحاخامات يقول اليوم إن
«المسيح لن يأتي من السماء بل من األرض ،ومن يهدم المسجد
االقصى هو المسيح واذا هدم (رئيس وزراء العدو بنيامين)
نتانياهو األقصى فهو المسيح!».
وتابع من «إنجازات «اإلسرائيلي» الوصول الى الشعوب
عبر مشاريع التطبيع  ،مؤكدا ً في المقابل« ،أن عناصر القوة
حاضرة في مشروع المقاومة» وقال سماحته« :يجب استعمال
مشروع المقاومة ليكون أوسع من محور المقاومة ،والمشروع
لديه عناصر قوة كثيرة ،ويجب ان نبحث عن عناصر قوة جديدة
في العالم ،في أميركا الالتينية وأفريقيا وحتى في أوروبا على
المستوى السياسي واإلعالمي ،ويجب أن ندرس ونقيّم بدقة من
يدعم مشروع المقاومة ومن يبيعنا في أسواق النخاسة عند أول
الطريق».
ودعا إلى العمل على «تأكيد عقائدية هذه المعركة والصراع،
يعني ه��ذه القضية م��ا ف��وق السياسي والوطني والمذاهب
والعرقيات ،وهذه القضية من الثوابت الكبرى لألمة ،وتبقى قضية
فلسطين مركز الجمع المتين الذي يجمعنا» ،مشيرا ً إلى «أن على
رغم كل المصائب خرجت الكثير من التظاهرات في يوم القدس
العالمي الذي دعا له اإلمام الخميني ،وقد خرجت التظاهرات نظرا ً
لإلرتباط العقائدي بالقدس».
كما دعا السيد نصر الله إلى «إحياء وتفعيل كل مقاومة للتطبيع
مع العدو «اإلسرائيلي» ،ويجب البحث إلطالق مقاومة التطبيع
من جديد ،ويجب القيام بحملة إعالمية وسياسية واسعة لتذكير
شعوب المنطقة بحقيقة العدو «اإلسرائيلي» وهمجيته وما
يضرب منطقتنا من إرهاب تكفيري خطير جداً».
وأش��ار إلى «أن هذه المواجهة مع «إسرائيل» بحاجة إلى
إخ�لاص ش��دي��د ،وت��رف��ع استثنائي ع��ن المصالح والحزبية
والمذهبية والشخصية .ومن يحمل الراية ويتقدم الصفوف
ّ
ونلتف
األمامية الستعادة فلسطين والقدس يجب أن نسانده
حوله ،ونسقط كل الحسابات واالعتبارات األخ��رى ،وهذا من
مفاعيل اإلخالص ،وإذا تقدمت إيران أو مصر أو سورية يجب أن
نكون معهم» ،مؤكدا ً «أننا مع أي دولة عربية أو إسالمية تتقدم
لتحرير القدس وحتى لو كانت أندونيسيا قد تقدمت لذلك».
واعتبر السيد نصر الله «أن معركة التكفير ال تخاض تحت
عنوان سياسي بل تحت عنوان ديني ،وما يجري اآلن ال صلة
له باإلسالم ،وعندها تخرج «إسرائيل» من الئحة العدو ،وتخرج
فلسطين من الئحة االهتمام ،وقد ترى بعض الجماعات الدينية أن
«إسرائيل» هي الحامي والضامن ،هذا الموضوع أخطر ما يواجهه
مشروع المقاومة».
واعتبر «أن «إسرائيل» هي أكبر عدو لنا في هذا الوجود وهناك
جهد غربي وعالمي من الخارج والداخل إلبعاد الطائفة الشيعية
عن المعركة ضد «إسرائيل» ،وما يجري منذ سنوات في أكثر من
بلد هو مخطط متع ّمد ،وهناك حديث عن أن القواسم المشتركة مع
«إسرائيل» أكبر ،هناك خيانة فكرية في العالم».
وشدد على أنه «رغم األحداث واآلالم التي تحصل نحن شيعة
علي بن أبي طالب لن نتخلى عن فلسطين وال عن المقدسات»،
الفتا ً إلى أنه «تأثرت كثيرا ً بإحياء يوم القدس في بلدتي النبل
والزهراء المحاصرتين منذ سنوات في حلب».
واختتم «أهل السنة هم الغالبية القصوى في هذه األمة وهم
المعنيون بأن يتحملوا أكثر وهم معنيون أن يطمئنوا أتباع
المذاهب اإلسالمية واالتحاد العالمي لعلماء المقاومة وبرئاسة
العالم الجليل والشجاع الشيخ ماهر حمود وإخوانه العلماء
األفاضل وكإطار علمائي واس��ع ،يستطيع أن ي ّفعل ويص ّوب
ليتقدم مشروع المقاومة نحو النصر اآلتي ونحن على يقين أن

نتعاون جميعا ً لتقوية بنية الدولة
ونهضتها من خالل تفعيل مؤسساتها
الدستورية وتعزيز التعاون في ما
بينها ،وتطوير الالمركزية االداري��ة
وتطبيق االنماء المتوازن ،ليشعر
ك��ل م��واط��ن ب��ان��ت��م��اء حقيقي ال��ى
الدولة الجامعة التي تؤمن حقوقه
بالتساوي مع اآلخرين».
وق��ال ميقاتي« :ال يمكن أن تبقى
القضايا الوطنية رهينة أمزجة
شخصية ومصالح ومناكفات خاصة
تتوسل الشأن العام لتحقق غايتها
ول��و على ح��س��اب مصالح الناس
وتشويه ص��ورة ال��وط��ن .طالما أن
المنطق السائد في مقاربة القضايا
الوطنية وشؤون الناس ،هو المنطق
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«إسرائيل» إلى زوال وأن أرض فلسطين عائدة الى أهلها».

المصري

وكان قدم للجلسة رئيس المجلس السياسي في حركة أمل
الشيخ حسن المصري الذي رحب بالحضور ،مشددا ً على «دور
المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وضرورة توحيد الجهود
لتصحيح البوصلة لتكون نحو فلسطين».

ح ّمود

وألقى األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ
ماهر حمود كلمة استهلها بتحية «المرابطين في المسجد األقصى
الذين يمنعون بصدورهم وصرخاتهم إعتداء قطعان المستوطنين
على المسجد» ،مشيرا ً إلى أنها «كادت أن تكون ملحمة».
وحيا علماء فلسطين على بيانهم ،ومن بينهم ممثل المفتي
دريان الذي يدعو إلى استنفار األمة في وجه اإلستيطان وتهويد
القدس.
ولفت ح ّمود إلى «اننا على درب األنبياء ندعو للخير مهما كثر
تخويننا» ،مؤكدا ً «أننا في مواجهة الوباء والتخلف المذهبي
والجاهلية الجديدة التي يحاربون فيها المقاومة وإي��ران وكل
حر».
وسأل« :لماذا تركتم فلسطين وأضعتم القيم اإلسالمية ،ألم
يحن الوقت لننتفض من أجل فلسطين واألقصى ،متى يحين
الوقت لنرفع الصوت الواحد لإلسالم الحقيقي ضد التطرف
والوحدة».
وختم بالقول« :كان من المفترض أن يكون إسم المؤتمر «زوال
إسرائيل» ،الصهاينة اليوم يعيشون مرحلة النهاية وهم على علم
بذلك ،و«اإلسرائيليون» يتحدثون عن حتمية زوال «اسرائيل»
وكتبوا قبل أن نكتب نحن».

آراكي

من جهته ،أكد نائب األمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب
اإلسالمية الشيخ محسن اآلراك��ي «أن االتحاد هو ال��ذي يخلق
الهوية ،والعزم ،واإلنتصارات ،ومن دونه ال هوية ،وال عزيمة ،وال
إنتصار».
ودع��ا «اتحاد علماء المقاومة إلى ان يتحدوا على الميثاق
ويثبتوا على المقاومة في سبيل الدفاع عن العدل وقيم القرآن»،
مجددا ً العهد والمبايعة على طاعة الله وبذل الدماء واالنفس في
سبيل الدفاع عن المظلومين واألقصى وفلسطين وهويتنا وبالدنا
المشتتة التي أهينت».

االتحاد اإلسالمي في ماليزيا

وألقى نائب رئيس ح��زب «االت��ح��اد االس�لام��ي» في ماليزيا
عبد الغني شمس الدين اعتبر فيها «ان االتحاد العالمي لعلماء
المقاومة ه��و مدخل لتوحيد األم��ة وتجميع الهمة لتحرير
فلسطين» ،داعيا ً الى «توحيد الجهود والكلمة ودعم المقاومة
ووضع استراتيجية نجاح يلتزم فيها أبناء األمة كافة ووضع
خطة لتفتيت األمور الخالفية وتعزيز الوحدة اإلسالمية لتتكون
القوة في الحرب الفكرية الصهاينة».
وقال« :اليوم صادروا األراضي في القدس القديمة وحاصروا
المسجد األقصى في وقت يخططون لبناء الهيكل المزعوم ،وكل
ذلك من دون تدخل جدي من األمة العربية واإلسالمية.
واليوم علينا أن نبني جسورا ً للتعاون في ما بين أبناء األمة».

مفتي روسيا

أما مفتي روسيا الشيخ نفيع الله عشيروف ،فقد ذكر بمقولة
اإلمام الخميني حين قال« :ال شرقية وال غربية ،إسالمية اسالمية».
وقال« :اليوم علينا أن نقول ال سنيّة وال شيعيّة ،بل شعار إسالمية
وحدة إسالمية لتحرير فلسطين والقدس الشريف».

كنعان :الدولة �ساقطة
�إلى حين معاقبة يتيم
اعتبر النائب ابراهيم كنعان بعد اإلجتماع األسبوعي لتكتل
التغيير واإلص�لاح برئاسة العماد ميشال عون في الرابية أمس
«أن الحيادية اليوم تغطي ال��ج��رائ��م» ،وق��ال« :ل��ذل��ك ،للتكتل
موقف من الجرائم ،والمطلوب إجراءات واضحة وصارمة للمن ّفذ
والمح ّرض».
وأشار إلى «أن جريمة جورج الريف هي جزء من مسلسل جرائم
ٍ
تعاط جدي مع هذه الجرائم
يتكرر من دون محاسبة ومن دون
التي تحصل ال من قبل القوى األمنية وال من قبل القضاء» ،وقال:
«إن الدولة ساقطة إلى حين اتخاذ قرار واضح بمعاقبة طارق يتيم
ومن يغطيه ويغطي غيره في ارتكاب الجرائم».

الأ�سعد :لحكم ع�سكري
موقت في لبنان
رأى األمين العام لـ«التيار االسعدي» معن األسعد في تصريح
«أن ال بديل من حكم عسكري موقت للبنان ينتزع السلطة من أيدي
الفاسدين والمفسدين ويستعيد المال العام المنهوب والمستولى
عليه ويؤ ّمم الممتلكات والمؤسسات واألراضي التي اغتصبوها
ويعيد األمن واالستقرار وهيبة الدولة».
ودعا األسعد إلى «فرض األحكام العرفية والقوانين العسكرية
المشددة على كل من تس ّول له نفسه العبث باألمن أو إثارة الغرائز
والنعرات وتأجيج الصراعات ،بانتظار التوافق االقليمي والدولي
على حل سياسي شامل في لبنان».
واعتبر أن «ليس من حق أحد أن يهين المواطن الشريك أو يذ ّله
ويقطع عليه الطرق ،ومن له حقوق فمن حقه أن يطالب بها ،ولكن
من مغتصبيها ،أيا ً كانوا .كفى انحرافا ً عن مسار الحق وكفى إذالال ً
للبنانيين».

الراعي مع وفد الشبيبة
أع���ل���ن ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي «أن لبنان
ال��ي��وم ف��ي أزم���ة سياسية كبيرة
مرتبطة ب��أزم��ات الشرق األوس��ط،
وهذه األزمة السياسية أوصلتنا إلى
عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ
سنة وأرب��ع��ة أش��ه��ر ،وو ّل���دت أزم��ة
اقتصادية» ،وقال« :علينا أن نصبر
ونعمل م��ع س��ف��راء دول المنطقة
وسفراء الدول العظمى كي نصل الى
إنتخاب رئيس».
وقال الراعي خالل استقباله في
الديمان أمس وف��دا ً من الشبيبة في
ب�لاد اإلنتشار من أص��ل لبناني من
حوالى  22بلداً« :أنتم تعرفون قيمة
لبنان ف��ي ه��ذه المنطقة العربية،
لبنان هو قطعة جبلت بالعديد من
الثقافات».
وأضاف« :إن اللبنانيين مسلمين
ومسيحيين استطاعوا أن يبنوا دولة
مختلفة عن كل دول العالم .لبنان
هو البلد الوحيد ال��ذي ليس فيه ال
اإلنجيل وال القرآن مصدرا ً للتشريع.
فالسلطة العليا في لبنان يشارك فيها
المسيحيون والمسلمون بينما في كل
العالم العربي النظام هو ديني .في

لبنان هناك فصل بين الدين والدولة
ل��ذل��ك ي��س��م��ى أرض ال���ح���وار بين
الديانات والثقافات ،والنتيجة هناك
احترام كل الحريات العامة وحريات
اإلنسان وهذا هو لبنان».
وت��اب��ع« :لبنان ال��ي��وم ف��ي أزم��ة
سياسية كبيرة مرتبطة بأزمات
الشرق األوسط .لألسف هناك نزاع
دموي بين البلدان السنية والشيعية،
وب��ي��ن المعتدلين والمتشددين،
وه��ذا يؤثر علينا ألننا ف��ي لبنان
لدينا سنة وش��ي��ع��ة .ه��ذه األزم��ة
السياسية أوصلتنا الى عدم انتخاب
رئيس للجمهورية منذ سنة وأربعة
أشهر .وعلينا أن نصبر ونعمل مع
سفراء دول المنطقة وخصوصا ً مع
سفيري السعودية وإي��ران وسفراء
ال��دول العظمى :أميركا وبريطانيا
وف��رن��س��ا وروس��ي��ا وال��ص��ي��ن ،هذه
ال��دول الداعمة للبنان ،ونعمل مع
األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون كي نصل الى إنتخاب رئيس
للجمهورية ألن األزم��ة السياسية
ولدت أزمة اقتصادية ،فالفقر يزيد
هنا في لبنان وهناك هجرة كبيرة،
فسنويا ً يتخرج مئات الطالب وليس

هناك فرص للعمل .فاللبنانيون في
عالم اإلنتشار يستطيعون مساعدة
لبنان كي ال يهاجر منه أبناؤه .يجب
أن يقولوا للبنانيين أن يبقوا في
أرضهم».
كما التقى ال��راع��ي األمين العام
التحاد المدن الفرنكوفونية بيار بايي
يرافقه رئيس اتحاد بلديات كسروان
القنصل إبراهيم حداد اللذين أعلما
الراعي عن انتساب غزير الى اتحاد
المدن الفرنكوفونية.
ومن زوار الديمان السفير خليل كرم
مندوب لبنان الدائم في األونيسكو
ال���ذي بحث م��ع ال��راع��ي العالقات
مع المنظمة الدولية «التي يجلها
ويحترمها البطريرك الراعي» .وحمل
السفير ك��رم للبطريرك الماروني
تحيات المديرة العامة للمنظمة
الدولية إيرينا بوكوفا التي شكرت
الراعي على «الكلمة التاريخية القيمة
التي ألقاها أمام المجلس التنفيذي
في آذار الماضي».
وك��ان ال��راع��ي زار مساء أول من
أمس م��زار مار الياس الحي األثري
في أعالي بلدة حدشيت برفقة عدد
من المطارنة.

�أفرام الثاني ّ
حذر من خطر
تع ّر�ض الم�سيحيين للإبادة
أعلنت بطريركية أنطاكيا وسائر
المشرق للسريان األرث��وذك��س «أن
هناك من يسعى إل��ى إشعال حرب
طائفية في سورية وال��ع��راق األمر
الذي سيؤدي إلى تهجير المسيحيين
وتقليص ال��وج��ود المسيحي في
الشرق األوسط».
وأصدرت بطريركية أنطاكيا وسائر
المشرق للسريان األرثوذكس برئاسة
البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني
البيان اآلتي «نظرا ً للحرب اإلرهابية
التي تتعرض لها العديد من دول
المنطقة ،ال سيما سورية والعراق،
وب��ال��ت��زام��ن م��ع المؤتمر اإلع�لام��ي
الدولي لمكافحة اإلره��اب الذي عقد
ف��ي س��وري��ة بمشاركة شخصيات
سياسية وإعالمية عربية وأجنبية
وتحت رعاية الرئيس السوري بشار
األس��د ،تستنكر بطريركية السريان

األرثوذكس األعمال اإلجرامية التي
يتعرض لها مسيحيو الشرق األوسط،
وال سيما في سورية والعراق من قبل
مجرمي «داعش» و«جبهة النصرة»،
معتبرة أن هذا اإلج��رام يشكل خرقا ً
واضحا ً للحق اإلنساني األساسي
في الحرية الدينية ،فهذا اإلره��اب ال
يشكل تهديدا ً فقط للمسيحيين وإنما
يشكل خطرا ً على اإلنسانية جمعاء
في الوطن العربي».
وأشار البيان إلى تحذير البطريرك
م��ار اغناطيوس أف��رام الثاني «من
خطر تعرض المسيحيين إلى إبادة
جماعية من قبل أع��داء اإلنسانية،
فهناك من يسعى إلى إشعال حرب
طائفية في سورية وال��ع��راق األمر
الذي سيؤدي إلى تهجير المسيحيين
وتقليص ال��وج��ود المسيحي في
الشرق األوسط».

وأض���اف« :اس��ت��م��رارا ً لما يجري
في سورية من هجمة عالمية شرسة
ت��ق��وده��ا ق���وى ال��ظ�لام وال���ع���دوان،
يستنكر البطريرك مار إغناطيوس
أف��رام الثاني االع��ت��داءات اإلرهابية
م��ن ق��ت��ل وذب����ح خ��ص��وص �ا ً خطف
المطرانين بولس يازجي ويوحنا
ابراهيم وسط صمت دولي فاضح.
دعا البطريرك مار إغناطيوس أفرام
الثاني المسيحيين أال يغادروا أرض
اآلب���اء واألج���داد ألنهم األس���اس في
مواجهة ما يجري من فتن وتوجه
إليهم قائالً« :يحق لنا أن نعيش في
أرضنا بسالم».
وختمت البطريركية بيانها بتأكيد
«أن م��ن يقف وراء الفتن وزعزعة
األمن واالستقرار لن ينجح بالعبث
بأمن وطننا ووجودنا المسيحي ،وأن
سورية ستبقى منبع الحضارات».

فرعية اللجان تتابع در�س حماية البيانات ال�شخ�صية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة
عن اللجان النيابية المشتركة جلسة
أمس في المجلس النيابي ،برئاسة
ال��ن��ائ��ب س��ام��ر س��ع��ادة وح��ض��ور
النواب :سمير الجسر ،بالل فرحات
ووليد خوري.
كما حضر الجلسة ممثل وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة العقيد يحيى شاتيال،
م��م��ث�لاً وزارة االت���ص���االت ان��ط��وان
عون وجبران خ��وري ،ممثلة وزارة
االقتصاد دكتورة ليندا قاسم ،ممثالً
وزارة المالية جورج ساعود ولؤي
الحاج شحادة ،ممثل مصرف لبنان
ال��دك��ت��ور علي نحلة وممثالن عن
نقابة المحامين هما المحاميان لين
نصار وشربل شبير.
وت����اب����ع����ت ال���ل���ج���ن���ة درس

وم���ن���اق���ش���ة م����ش����روع ال���ق���ان���ون
ال���وارد ف��ي المرسوم ال��رق��م 9341
المتعلق بالمعامالت االلكترونية
والبيانات ذات الطابع الشخصي،

وأق����رت ال��ب��اب ال��خ��ام��س (حماية
البيانات ذات الطابع الشخصي).
وستكمل مناقشة ما تبقى من مواد
مشروع القانون يوم الثالثاء المقبل.

