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عر�ض مع بري و«الديمقراطية» الأو�ضاع الفل�سطينية

�أ�شاد بحفاوة ا�ستقبال «القومي» له في البقاع الغربي

الأحمد� :سنمنع ا�ستغالل المخيمات
ل�ضرب ال�سلم في لبنان

الراعي وا�صل جولته البقاعية :لنبذ الإرهاب والتطرف
وانتخاب رئي�س للجمهورية يرعى الم�ؤ�س�سات

بري مع الوفد الفلسطيني

القومي
روحانا ومنعم يقدمان للراعي درعا ً تقديرية باسم الحزب
ّ

اعتبر عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» المشرف
على الساحة الفلسطينية عزام األحمد أن أمن المخيمات
ج��زء من األم��ن الوطني اللبناني م��ؤك��دا ً منع استغالل
المخيمات لضرب السلم األهلي في لبنان.
ك�لام األح��م��د ج��اء بعد زي��ارت��ه أول م��ن أم��س رئيس
مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ،يرافقه السفير
الفلسطيني في لبنان أش��رف دب��ور ،وأمين سر حركة
«فتح» ومنظمة التحرير فتحي أبو العردات ،وحضر اللقاء
عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» بالل شرارة .وجرى
عرض التطورات الراهنة ،وأوضاع المخيمات الفلسطينية
في لبنان.
وقال األحمد بعد اللقاء« :تشرفنا بلقاء الرئيس بري،
ونحن حريصون على اللقاء معه باستمرار ،وهناك
تواصل في إطار التنسيق اللبناني  -الفلسطيني» ،مضيفاً:
«أطلعنا الرئيس على آخر األوضاع في فلسطين ،خصوصا ً
في ظل تصاعد األعمال اإلرهابية التي تقوم بها المنظمات
اإلرهابية الصهيونية ،وتحديدا ً ما يسمى بتنظيم «دفع
الثمن».
وتابع« :ناقشنا موضوع «أون���روا» ،والتهديد الذي
أصدرته بوقف التدريس وتأجيل الدراسة بسبب العجز
المالي ،في ال��م��دارس التابعة لها في ال��دول المضيفة
لالجئين الفلسطينيين ،س��واء في لبنان او االردن او
سورية او في غزة والضفة الغربية .ونحن بتقديرنا نرى
تبريرات «أونروا» غير مقبولة إطالقاً ،واتفقنا على التحرك
والتشاور فلسطينيا ً ولبنانيا ً وأيضا ً مع أشقائنا الدول
العربية المضيفة األخرى ،إليجاد حل عاجل وسريع ومنع
تأجيل العام الدراسي».
وأضاف« :كما ناقشنا األوضاع األمنية في المخيمات
الفلسطينية ،باعتبارها جزءا ً من األمن الوطني اللبناني،

ألن ما يهدّد لبنان يهدّد المخيم ،وما يهدد المخيم يهدّد
لبنان» .وت��اب��ع« :ك��ذل��ك بحثنا ف��ي شكل تفصيلي في
األوضاع المتوترة األخيرة في مخيم عين الحلوة واإلغتيال
اآلثم الذي تم بحق الشهيد العميد طالل بالونة ،ومنع هذا
التدهور األمني والسيطرة عليه ومنع تكراره .واتفقنا
على استمرار التواصل مع المؤسسات اللبنانية المعنية
السياسية واألمنية مع الجهات الفلسطينية المعنية،
من أجل المحافظة على أمن المخيمات ،ومنع استغالل
المخيمات لضرب السلم االهلي في لبنان .وكانت وجهات
النظر متطابقة حول كيفية معالجة هذه األمور».
وقال« :وتداولنا في أوضاع المنطقة العربية وضرورة
المحافظة على األمن القومي العربي ومنع تدهور األوضاع
األمنية في المنطقة العربية ،ووقف مؤامرة تقسيم هذا
البلد أو ذاك ،حتى تتمكن امتنا العربية من الخروج من
المأزق التي وضعت فيه ،والتصدي لعمليات االره��اب
الممنهج والمنظم في تلك البلدان».
وتابعت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» وحركة
«فتح» في لقاء قيادي موسع عقد في السفارة الفلسطينية،
مختلف جوانب القضية الفلسطينية ،بحضور نائب األمين
العام للجبهة فهد سليمان وأعضاء المكتب السياسي
صالح زيدان ،علي فيصل ،وإبراهيم النمر ،واألحمد ومدبور
وأبو العردات.
وناقش الطرفان األوضاع الفلسطينية العامة ،في ظل
التصعيد «اإلسرائيلي» الخطير .كما تناول المجتمعون
أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ،فأكدوا «الموقف
الفلسطيني بالنأي خ��ارج إط��ار ال��ص��راع��ات المحلية
واإلقليمية ،ودعوة الدولة اللبنانية الى دعم هذا الموقف
بإجراءات تساهم اقتصاديا ً واجتماعياً ،بتحصينه وتحمي
خيارات الشعب الفلسطيني الوطنية».

«�أزمة ال�شراكة ت�ؤدي �إلى حرب �أهلية»

حزب اهلل :ما يع ّبر عنه عون م�شروع
عن حقه المنتزع منه
أعرب حزب الله عن قلقه من تفاقم
األزمة السياسية في لبنان التي تتجه
إل��ى المزيد من التفاقم ،منبها ً إلى
أن أخطر األزمات التي كان يشهدها
لبنان هي التي تأخذ طابع األزم��ة
في الشراكة ألنها تهدد السلم األهلي،
وأكد أن من يراهن على هزيمة حلفاء
المقاومة في لبنان هو واهم ،معتبرا ً
أن ما يعبّر عنه رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال ع��ون ،هو
تعبير مشروع عن حقه المنتزع منه.

رعد

وف��ي ال��س��ي��اق ،دع��ا رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،
خ�لال احتفال تكريمي للمتفوقين
نظمته بلدية النبطية ،في حضور
ع��ض��وي كتلة التنمية والتحرير
النائبين هاني قبيسي ،عبد اللطيف
ال��زي��ن ،ممثل النائب ياسين جابر
المحامي ج��ه��اد ج��اب��ر ،إل��ى الثقة
بالجيش اللبناني «ال��ذي يشكل مع
المقاومة خط الدفاع االساسي عن
لبنان وعن وجودكم وعن كرامتكم
وعن أمنكم وعزتكم ،ويوفر الضمانة
لتطلعاتكم وتحقيقها في المستقبل».
وك�����ان رع����د اس���ت���غ���رب ،خ�لال
احتفال تأبيني أقامه حزب الله في
ذكرى أسبوع الشهيد محمد صادق
قانصوه في النادي الحسيني لبلدة
الدوير -النبطية« ،فشل الحكومات
اللبنانية المتعاقبة في حل أزمة
الكهرباء» ،وقال« :إننا ال نفهم كيف
أن ال��ح��ك��وم��ات ف��ي ب��ل��د مساحته
بقدر مساحة لبنان ال تستطيع أن
تؤمن الكهرباء للمواطنين» .واعتبر
أن «المانع الحقيقي لعدم تأمين
التيار الكهربائي هو الخالف على
المحاصصات».
وأبدى أسفه لكون النظام السياسي
في لبنان ال يتيح محاسبة أحد.

فنيش

م��ن ج��ه��ت��ه ،رأى وزي����ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس النواب خالل افتتاح
م��رك��ز صحي ف��ي بنت جبيل ،أنه
وعلى رغم تخطي لبنان اليوم للكثير
من المشكالت األمنية فهو في حاجة
الى احتواء أزمته السياسية وإيجاد
الحلول والمخارج لما يواجهه من
أزمات سياسية هي السبب في مفاقمة
العديد من المشكالت ،س��واء كانت
خدماتية أو حياتية أو إنمائية أو
م��ال��ي��ة ،أو تلك ال��ت��ي تعطل موقع
رئاسة الجمهورية بشغوره ،وتمنع
المجلس النيابي من استكمال دوره
في التشريع والرقابة والمحاسبة ،أو
التي ّ
تعطل الحكومة وتسبب لها عدم
الفعالية.

المتخرجون ومقدم الحضور

الموسوي

ب���دوره ،رأى عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب ن�� ّواف الموسوي
خالل احتفال تأبيني في بلدة عيناثا
ال��ج��ن��وب��ي��ة ،أن «م���ن ي��راه��ن على
هزيمة حلفاء المقاومة في لبنان هو
واهم ،وكما سنحقق انتصاراتنا في
المنطقة ،سنحقق انتصاراتنا في
لبنان ،التي ال تعني إلغاء اآلخر ،إنما
تؤدي إلى تكريس الشراكة الحقيقية
بين الممثلين الحقيقيين للمكونات
السياسية االجتماعية» ،معلالً «ألن
ما يحصل على األقل من عام 2005
حتى اآلن ،هو محاوالت لم تتوقف
من جانب تيار المستقبل ،وتستهدف
إسقاط الشراكة الحقيقية من أجل
شراكة صورية إسمية».
وقال« :بين عامي  2006و،2008
قام تيار المستقبل بتغييب مكون
أساسي ،ممثالً بحركة أمل وحزب
ال��ل��ه ووزراء يمثلون ق��ط��اع�ا ً من
الرأي العام المسيحي .واليوم ومنذ
تشكيل هذه الحكومة ،ثمة من يعمل
على تهميش التيار الوطني الحر
وإقصائه ،وإسقاط حقه في الشراكة
ف��ي صناعة ال��ق��رار الوطني ،أك��ان
إداريا ً أم سياسياً ،وكان هناك قرار
حرص على تنفيذه تيار المستقبل
بأدنى التفاصيل ،وهو أن ال يسمح
للتيار الوطني الحر بأن يحقق أي
إن��ج��از حتى ل��و ك��ان على مستوى
موظف بسيط ف��ي اإلدارة ،فكيف
باإلعتراف بحقه في أن يكون صاحب
التسوية في المواقع األساسية ،على
م��ا يجري م��ع المك ّونات األخ��رى،
س��واء حركة أم��ل أو ح��زب الله أو
تيار المستقبل أو ما يمثله رئيس
ال��ح��زب ال��ت��ق��دم��ي األس���ت���اذ وليد
جنبالط» ،سائالً «لماذا هذه الحملة
على التيار الوطني الحر؟ ولماذا

هذه الحملة إلخراجه من الشراكة
الحقيقية؟».
واعتبر أن «ما يعبر عنه الجنرال
ميشال عون ،هو تعبير مشروع عن
حقه المنتزع منه» ،معربا ً عن اعتقاده
«أن ثمة جهات وأنظمة عربية تحاول
االبتزاز في الملف اللبناني للمقايضة
عليه ف��ي ملفات أخ���رى ،س��واء في
سورية أو في اليمن ،ونحن ال نقبل
أي اب��ت��زاز ،وسنبقى نصر على أن
تكون المعادلة اللبنانية قائمة على
الشراكة والتوازن».

فياض

وأش��ار عضو الكتلة النائب علي
ف��ي��اض ،خ�لال احتفال تأبيني في
بلدة العديسة ،إلى أن «ما يدعونا
ال��ى م��زي��د م��ن القلق ه��و أن األزم��ة
السياسية في لبنان تتجه إلى المزيد
من التفاقم ،بحيث لم تعد تقتصر على
الخالف على ملفات وقضايا سياسية
محددة ،بل باتت شاملة وبات فريق
من اللبنانيين يشعر بأن الشراكة
م��ه��ددة ،فأخطر األزم���ات التي كان
يشهدها لبنان في تاريخه هي تلك
التي تأخذ طابع األزمة في الشراكة
ألنها تهدد السلم األهلي».

يزبك

ورأى الوكيل الشرعي العام للسيد
علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد
يزبك ،خالل احتفال لمديرية العمل
البلدي في حزب الله ،في بلدة علي
النهري ،للتدريب على المعلوماتية،
أن «الحل في البلد بالتفاهم والحوار،
ال برمي المسؤوليات على اآلخرين».
وط��ال��ب الجيش اللبناني واألم��ن
الداخلي وك��ل القوى األمنية «بأن
ت�لاح��ق ك��ل م��ش��ب��وه ،وخ��ص��وص �ا ً
الذين يخطفون ويحتجزون حريات
الناس».

ق��د ّم وف��د قيادة الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي للبطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي
درع��ا ً تقديرية باسم ال��ح��زب ،فيما
أش��اد الراعي بما وج��ده من ترحيب
وحفاوة من الحزب «القومي» خالل
جولته البقاعية معتبرا ً أن «هذا األمر
الفت ومهم ويأخذني على اإلعجاب
بهذا الترحيب».
ه��ذا م��ا نقله أح��د المقربين من
البطريرك الراعي الذي كانت له في
نهاية األس��ب��وع محطات ع��دة في
مدن وبلدات البقاع الغربي بدأت في
عيتنيت م��رورا ً بمشغرة ودي��ر عين
الجوزة وصغبين وعين زبدة وكفريا
والمنصورة وتل الذنوب وصوال ً حتى
ع ّميق وزحلة وراشيا.
وف��ي ك��ل محطاته ش��دد ال��راع��ي
على ثالثة أمور« :دعوة المسؤولين
السياسيين إل��ى ض���رورة انتخاب
رئيس للجمهورية ،والوحدة والمحبة
والشركة بين المسلمينوالمسيحيين،
ونبذ اإلرهاب والتطرف».
وكان الراعي استهل يومه الثالث
م��ن الجولة بلقاء م��ع أب��ن��اء رعية
ال��س��ري��ان األرث��وذك��س ف��ي كنيسة
السيدة في المدينة الصناعية في
زح��ل��ة ،ف��ي ح��ض��ور راع���ي أبرشية
زحلة للموارنة المطران جوزيف
معوض ولفيف من الكهنة وفاعليات
الطائفة.
بعد انتهاء ص�لاة التبريك ألقى
راع����ي اب��رش��ي��ة زح��ل��ة ل��ل��س��ري��ان
االرث��وذك��س المطران يوستينيوس
ب��ول��س سفر كلمة للمناسبة قال
فيها« :انها لفرحة كبيرة تغمر قلوبنا
ونحن نستقبلكم في أبرشيتنا في
هذه الكنيسة ( )...إن السريان عموما ً
وسريان زحلة خصوصا ً يشعرون
بالقرابة الروحية واي��ض �ا ً بقرابة
ال��ع��رق وال��ت��اري��خ واإلرث المدني
والكنسي ال��ذي يربطهم بإخوتهم
السريان الموارنة وإن كانوا يتبعون
كنيستين وبطريركيتين مختلفتين».
وأض���اف« :زي��ارت��ك��م ال��ى البقاع
الغربي وزحلة تأتي في زمن يحتاج
فيه المسيحيون كافة وفي البلدات
والقرى البقاعية بخاصة ،إلى دعم
روحي وإنمائي ليثبتوا في مناطقهم
وسط التحديات التي يواجهونها،
وهم يحتاجون إلى من يسلط الضوء
على معاناتهم في اإلنماء واالقتصاد
وال��ن��زوح وغير ذل��ك ،ل��ذا ف��إن زي��ارة
قامة روحية مثلكم تعطيهم زخما ً
وق���درة على االس��ت��م��رار وث��ق��ة أكبر
بالكنيسة ورجاالتها واهتمامها بكل
أبنائها أينما كانوا».
وقال« :صاحب الغبطة ،ندعوكم
لمشاركتنا في الصالة والعمل على
إطالق أبنائنا السريان المخطوفين
والمحجوزين ف��ي ب��ل��دة القريتين
التابعة لحمص ،ويبلغ عددهم 227
شخصا ً من رج��ال ونساء وأطفال،
وك��ذل��ك م��ن أج��ل ع���ودة المهجرين
المسيحيين م��ن سهل نينوى بعد
م��رور ع��ام كامل على تهجيرهم من
الموصل وقرى وبلدات سهل نينوى،
وكذلك ألجل المطرانين المخطوفين

ب��ول��س وي��وح��ن��ا .إن��ن��ا مصدومون
بالصمت العالمي الذي يلف قضايا
مسيحيي الشرق األوسط في العراق
وسورية ،فحادث سير في مكان آخر
يستحوذ على إدانة حكومات وأخبار
ف��ي ال��ص��ف��ح��ات األول����ى للصحف
ووسائل االعالم ،بينما تهجير وقتل
آالف المسيحيين ال يستحق أكثر من
خبر عابر على الشريط االخباري».
ب����دوره ،شكر ال��راع��ي للحضور
الحفاوة في االستقبال ،موجها ً التحية
للمجلس االب��رش��ي والمؤسسات
الكنسية واالج��ت��م��اع��ي��ة ووج��ه��اء
الكنيسة السريانية االرثوذكسية
في البقاع والحركات والمنظمات
وال��ك��ش��اف والموسيقى واالع�ل�ام،
وق���ال« :تحية ال��ى الصديق واألخ
العزيز قداسة البطريرك مار افرام
الثاني».
وق���ال« :المحبة كبيرة تجمعنا
وصداقتنا متينة .نشكر ال��رب مع
جميع بطاركة الكنائس الشرقية
الكاثوليكية واألرث��وذك��س��ي��ة على
وحدتنا ،ولنكن عالمة رج��اء ألبناء
رع��ي��ت��ن��ا ون��ح��م��ل م��ع��ه��م همومهم
ومشاكلهم ونضم صوتنا وصالتنا
ال��ي��وم ون��رج��و ال��ل��ه ان يفك اس��رى
ال��س��ري��ان ال��م��خ��ط��وف��ي��ن ف��ي بلدة
القريتين التابعة لحمص».
واختتم« :ما يسمى اليوم مشروع
الشرق األوس��ط الجديد ،نحن نراه
يومياً ،وأصبحت معالمه واضحة،
لكن عندما يواجه االنسان أي مشكلة،
عليه ان يتشبث وان يتكل على
مشيئة الرب ،وأال يتزعزع في ايمانه،
فعندما تأتي العاصفة ال يجوز ان
نقف في وجهها بل علينا ان نلتوي
معها لئال ننكسر ،لذلك أقول إن العالم
العربي اليوم في حاجة الى وجود
المسيحيين أكثر من أي وقت وهو في
حاجة الى انجيل المحبة والسالم».
ثم قدم سفر للراعي درعا ً تذكارية
وان��ت��ق��ل ال��ح��اض��رون ال���ى ص��ال��ون
الكنيسة ع��ل��ى وق���ع ع���زف الفرقة
الموسيقية للكشاف السرياني.

دير طحنيش

وف���ي كنيسة ال��س��ي��دة ف��ي دي��ر
طحنيش ،أل��ق��ى ال��راع��ي كلمة قال
فيها« :لبنان يمر ب��أوض��اع أمنية
واقتصادية صعبة ،سببها النزوح
إلى لبنان ،فنتمنى لكم أياما ً حلوة
هنيئة ،وزيارتي تأتي الى المنطقة في

(أحمد موسى)

3

الراعي والدبس ودرويش

سياق «الشركة والمحبة» ،والعالقة
الجيدة التي تجمع بيننا ،ليس بين
البطريرك والشعب الماروني ،وإنما
مع كل المسلمين والمسيحيين ،وهذه
العالقة بيننا نحن بحاجة لها على
كل المستويات».
وتابع« :نحن ليس لدينا نفط ،لكن
لدينا مناجم أعطانا إياها الله ،هي
قيمة االنسان وشعب محب ،بمقدار
تنوعه ،نحن مع التنوع واختالف
ال��رأي وال��رؤي��ا والنظرة ،لكن ليس
ب��ال��خ�لاف .زي���ارة البطريرك تأتي
لتعزيز التنوع والوحدة».

كفريا

ثم انتقل إلى مركز فرسان مالطا في
كفريا ،بعدها إلى كنيسة باب مارع
حيث جرى له استقبال شعبي ،ثم
الى كنيسة عيتنيت حيث ألقى رئيس
بلديتها أسعد نجم كلمة ترحيبية
بالراعي.

مشغرة

بعدها ،انتقل الراعي إلى كنيسة
سيدة النياح في مشغرة ،حيث كان
في استقباله رئيس مجلس الجنوب
ق��ب�لان ق��ب�لان ممثالً رئ��ي��س مجلس
النواب نبيه بري ،النائب روبير غانم،
الوزير السابق سليمان طرابلسي،
ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ف��ي��ص��ل ال����داود،
مستشار الرئيس سعد الحريري
داوود الصايغ ،مسؤول حزب الله في
البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي،
عضو المجلس اإلس�لام��ي الشيعي
األعلى الشيخ أس��د الله الحرشي،
إم��ام مشغرة الشيخ عباس ديبي،
وممثلون عن حركة أم��ل واألح��زاب
وحشد من الفاعليات واألهالي.
وألقى مدير تحرير جريدة «النهار»
الزميل غسان حجار كلمة ترحيبية،
ت�لاه المدبر البطريركي باسيلوس
منصور.
ث���م ت���ح���دث ال���راع���ي م��خ��اط��ب �ا ً
المستقبلين ،فقال« :أنتم في قلبي
وصالتي .أفتخر بزيارتي الى مشغرة
كما الى غيرها من قرى البقاع الغربي،
وهذه مناسبة حتى نلتقي بشعبنا،
مسلمين ومسيحيين ،ه��ذا الشعب
على تنوعه في هذا المكان من لبنان
حيث تتالقى كل الطيبة اللبنانية وكل
العيش المشترك ،وهذا يشكل جمال
لبنان».
وأض��اف« :من خالل هذه الزيارة

اكتسبت ق��ن��اع��ة وإي��م��ان �ا ً بلبنان
وب��ص�لاب��ت��ه ،وش���ع���رت ب��ع��واط��ف
ومشاعر إزاء أب��ن��اء ه��ذه المنطقة
مسلمين ومسيحيين .وما سمعناه
ورأي��ن��اه ف��ي عيونهم وف��ي قلوبهم
يجب أن نحافظ عليه ،والصعوبات
التي نمر بها هي صعوبات ضرورية
حتى تزيدنا قناعة بلبنان ،وبخاصة
إننا نرى ان العالم في حاجة الينا،
ال��ى عيشنا م��ع بعضنا بعضا ً في
ظل النزاعات والحروب والخالفات
المنتشرة من حولنا ،نستطيع أن
نعيش مع بعضنا بعضا ً وال نشعل
الحروب ،فنحن أخطأنا مرة ودخلنا
في الحروب ولكننا ندمنا».
وتابع« :نموذج العيش المشترك
في لبنان وتنوع الوحدة الوطنية،
حاجة للوطن العربي والعالم الغربي.
وإنما ما يجري من حولنا من أحداث
في الوطن العربي ،يزيدنا قناعة بأن
للبنان دورا ً ورسالة وقناعة ،فليؤدها
على مستوى الغرب والشرق».

صغبين

وم��ن مشغرة انتقل ال��راع��ي إلى
بلدة صغبين ،حيث استقبله ،في
كنيسة مار جرجس النواب :روبير
غانم ،أنطوان سعد ،جمال الجراح،
أمين وهبي وإيلي ماروني ،وفد قيادة
الحزب السوري القومي االجتماعي
يتقدمه عميد العمل نزيه روحانا
والمنفذ العام الدكتور نضال منعم
اللذان قدّما له درع �ا ً تقديرية باسم
الحزب.
وألقى النائب روبير غانم كلمة رأى
في زي��ارة البطريرك «رج��ا ًء جديدا ً
ورسالة اطمئنان وتمسكا ً باألرض
والجذور ،التي ربطت أجدادنا نحن
المسيحيين ف��ي لبنان ،كما سائر
الشرائح اللبنانية ،فأرست قواعد
االنفتاح على اآلخر والعيش معه».
وان��ت��ق��ل ال��ب��ط��ري��رك ،بعدها إلى
منتجع «وست بقاع» في بلدة خربة
قنافار ،حيث أق��ام النائب السابق
هنري شديد مأدبة غداء ،على شرفه.

عيتنيت

وفي عيتنيت أستقبل الراعي بنحر
الخراف ،ورفع المشاعل ،وشق طريقه
بين مستقبليه على وق��ع موسيقى
الكشافة ،وفي الكنيسة كانت كلمة
ترحيبية من رئيس البلدية أسعد
نجم.

كسارة

وترأس الراعي قداسا ً احتفاليا ً في
كاتدرائية مار مارون -كسارة ،عاونه
فيه راع��ي ابرشية زحلة المارونية
المطران ج��وزف معوض والمطران
طانيوس الخوري ،وخدمته جوقة
نسروتو.
وحضر ال��ق��داس النائب األسبق
لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي،
كتلة نواب زحلة ،بيار فتوش ممثالً
النائب نقوال فتوش ،الدكتور ربيع
ال��دب��س ،ووزراء ون���واب سابقون
وشخصيات سياسية وعسكرية
وفاعليات.
وأل��ق��ى ال��راع��ي عظة ق��ال فيها:
«نحن في لبنان ومسيحيو الشرق
األوس����ط ن��ع��ي��ش م��ح��ن��ة االي��م��ان،
ن��زاع��ات انقسامات ،ح���روب ،قتل،
تهجير ،اعاقات ،تشريد ،فقر وفقدان
جنى العمر ،ه��ذه كلها كلها ،الى
محن سياسية واقتصادية ومعيشية
وأمنية تهز ايماننا ،تصدعه ،ايماننا
ب��ال��ل��ه وبالكنيسة وب��وط��ن��ن��ا ،إذا
صمدنا في إيماننا ولجأنا الى الصالة
من كل القلب وبالحاح ،مثل المرأة
الكنعانية ،حصلنا من عناية الله
على ما نحن بحاجة اليه».
واختتم ال��راع��ي« :مطلب واح��د
سمعناه في كل رعية ولقاء واجتماع
م���ن مسيحيين وم��س��ل��م��ي��ن سنة
وشيعة وموحدين دروز ،انتخاب
رئيس للجمهورية لكي تعود الحياة
وشرعية الممارسة للمجلس النيابي
والحكومة والمؤسسات العامة.
فانتخاب الرئيس هو بمثابة السقف
للبيت الذي يوحد جدرانه ويحميه
م��ن االم��ط��ار وال��ري��اح والعواصف،
فمهما ك��ان��ت االع���ت���ب���ارات ،يقول
شعبنا ان انتخاب رئيس للبالد هو
فوق اي اعتبار ألنه الضمانة للوطن
والمؤسسات والشعب ،وبالطبع
مطلب الجميع هو انتخاب الرئيس
الجدير والكفوء بأخالقيته وحبه
لشعبه لقيادة سفينة البالد وسط
االم����واج وع��واص��ف بحر المنطقة
الهائج .ه��ذا المطلب سمعناه من
المسؤولين ف��ي العالمين العربي
وال���دول���ي .وه���م يستحلفوننا أن
ننتخب رئيسا ً للبالد ،وعلى القيادات
ان تتحمل مسؤولياتها الخطيرة
الوطنية ف��ي ه��ذا ال��ظ��رف الوطني
الخطير والدقيق».

راشيا

وانتقل ال��راع��ي إل��ى راشيا حيث
زار دار اإلفتاء في بلدة خربة روحا،
والتقى مفتي راشيا الدكتور أحمد
ال��ل��دن ،في حضور قاضي المذهب
الدرزي الشيخ خير رزق.
بعدها ،توجه إلى قلعة االستقالل
في راشيا ،وجال في ارجائها.
وم��ن راش��ي��ا ت��وج��ه ال��راع��ي إلى
بلدة بيت لهيا ،فالتقى فيها كاهن
الرعية األب جورج مفلح وحشدا ً من
المؤمنين ،بعدها زار بلدة حوش
القنعبة.

إحدى الالفتات القوميّة المرحبة بالراعي

رئي�س مجل�س نواب الباراغوي
في بيروت بدعوة من بري

«�أمل» :لإبعاد الم�ؤ�س�سة الع�سكرية
عن التجاذبات والخالفات ال�ضيقة

وصل رئيس مجلس النواب في الباراغواي أوبو ديالسكس إلى بيروت أمس،
على رأس وفد برلماني مؤلف من  6نواب وعدد من أبناء الجالية اللبنانية في
البراغواي ،بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكان في استقبال الوفد في مطار بيروت الدولي ممثل الرئيس بري ورئيس
لجنة الصداقة البرلمانية بين لبنان والباراغواي النائب الدكتور أيوب حميد
وعضو اللجنة النائب رياض رحال والسفير اللبناني في الباراغواي حسن ضيا
وعدد من اعضاء الجالية اللبنانية في الباراغواي.

شددت حركة أمل على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية
عن كل التجاذبات السياسية والخالفات الضيقة ،مشيرة إلى
أن الوطن مهدّد على حدوده الجنوبية من قبل العدو الصهيوني
والشرقية من قبل اإلرهاب.
وفي هذا السياق ،دعا النائب علي خريس ممثالً رئيس
المجلس النيابي نبيه بري خالل احتفال تأبيني أقامته حركة
أمل في حسينية بلدة قانا ،بذكرى أسبوع المغترب محمود
عاطف غ��زال ،الذي قضى على أيدي لصوص في أبيدجان،
بحضور ممثل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
مسؤول العالقات الخارجية في الحزب الشيخ علي دعموش،
الجميع إلى «إبعاد المؤسسة العسكرية الوحيدة المتبقية بين
كافة المؤسسات ،عن كل التجاذبات السياسية والخالفات
الضيقة ،وعدم زجها في مهاترات ما يجري».
وقال« :ستبقى مؤسسة الجيش ،وعلى رغم كل ما يجري،
الحاضن والجامع لجميع ابناء هذا الوطن ،لم تدنسها اللغة
الطائفية والمذهبية .ستبقى الحصن الحصين في الدفاع
عن الوطن من أي مخاطر صهيونية ،أو أي أعمال من قبل
التكفيريين».
وش��دّد على «ض���رورة التعقل ل��دى الساسة ،وع��دم زج
الوطن بمتاهات ال يمكن ان تعود بالنفع على وطن ،تشرذمت
مؤسساته ،وب��ات في مراحل خطيرة تستوجب من الكل
ال��ح��وار» ،داعيا ً إل��ى «ال��وص��ول ال��ى قواسم مشتركة ،سلم
أولوياتها النهوض بالوطن وبمؤسساته».

دربا�س :عون لن ي�ضع التيار
في مواجهة الجي�ش
اعتبر وزير الشؤون اإلجتماعية رشيد درباس أنّ «موقف النائب العماد
ميشال عون ليس كما يتوقعه الناس ألنّ لديه مسؤولية وطنية كبرى ،وهو
كان قائدا ً للجيش ولن يضع التيار الوطني الحر في مواجهة المؤسسة
العسكرية».
وقال في حديث إذاعي« :نأسف لما سمعناه عن أنّ األكثرية الطائفية هي
التي يجب أن تعيّن قائد الجيش .هذا القرار يؤثر على المؤسسة العسكرية
ألنّ هناك عناصر من جميع الطوائف ،ونرفض أن تكون المؤسسات ،ال سيما
األمنية تابعة لطائفة أو فئة .ووزير الدفاع هو الذي يتح ّمل مسؤولية القرار
الذي اتخذه ،وكان هناك شلل سيصيب الجيش».

قبالن متحدثا ً في بني حيان

(رانيا العشي)

ولفت عضو كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي من
جهته ،خالل االحتفال التكريمي الذي أقامته بلدية النبطية
للطالب المتفوقين في المدينة إلى أن «شبابنا يعون تماما ً
أين هو الخطر وما هي القضية األس��اس فهم يدركون تماما ً
أن «إسرائيل» هي الخطر ،فأنتم تذكرتم مقاومتكم وهم نسوا
فلسطين ويجتمع القادة العرب السقاط بعضهم بعضاً».
من جهته ،تساءل رئيس مجلس الجنوب عضو هيئة
الرئاسة في حركة أمل الدكتور قبالن قبالن ،خالل احتفال
تأبيني في بلدة بني حيان  -قضاء مرجعيون «ال ندري
لمصلحة من االستمرار بتعطيل البلد ومؤسساته وأجهزته
الكبرى والصغرى .ال ندري لماذا هذا العجز؟» .وقال« :لقد
وصل العجز إلى درجة بات الواقع اللبناني أننا عاجزون عن
القيام بأمورنا لوحدنا بعيدا ً من الوصاية .وأثبتت التجارب
أننا شعب أعجز من أن يأخذ مصيره بيديه ،أعجز من أن نلتقي
على حل معضلة من المعضالت».

