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لحود :ربحنا المعركة والدولة في �سورية لن ت�سقط ولكن الحرب لم تنته
مراد :الم�شروع الأميركي  -ال�صهيوني لن ي�ستهدف �إال الدول التي ت�أثرت بعبد النا�صر

لحود محاطا ً بالوفد

من حضور مأدبة مراد للوفد

لمى ن ّوام
جولة أفق سياسية وعسكرية أجراها الرئيس إميل لحود مع وفد ال ّنشطاء
األوروبيين ،الذي التقاه أمس ضمن جولته على عدد من القيادات اللبنانية.
«الرئيس العماد المقاوم» استه ّل حديثه بعرض تجربته في قيادة الجيش
الستخالص العِ بَر في كيفيّة تعاطي بعض المسؤولين اللبنانيين ال ُمر َتهنين
للخارج مع القضايا الوطنية .وبخبرته العسكرية المتراكمة في الجيش ضابطا ً
وقائداً ،تناول الوضع وتطوراته في سورية ،جازما ً بأ ّننا ربحنا المعركة لكن
الحرب لم تنته بعد ،الفتا ً إلى دعم أميركا والخليج لإلرهابيّين للنيل من سورية
األسد المقاومة .وأ ّكد لحود أنّ النظام في سورية لن يسقط ،علما ً بأنّ الغرب
وبعض العرب راهنوا على سقوطه سريعاً.
وكان استهل اللقاء في دارة الرئيس لحود في اليرزة بحضور النائب السابق
ناصر قنديل ،رئيس «تج ّمع المغتربين من أجل سورية» ،عمران الخطيب بكلمة
جاء فيها« :أُه ّنئ نفسي وجميع أعضاء الوفد ،لوجودنا في حضرة الرئيس
المقاوم الصديق لسورية األسد  ،في حضرة القامة الشامخة ،وأُبدي امتناني
الستقباله لنا ،نحن فريق من جنسيات ومجاالت مختلفة ،جئنا لنقول لكل رموز
المقاومة إ ّننا معها و ُنؤيّدها ،ونفخر بأننا من هذا النهج».

الرئيس لحود

مرحبا ً بالوفد وقال« :في الحقيقة ،اليوم أصبح جل ّيا ً
ور ّد الرئيس لحود
ّ
للعالم كلّه ما يجري في الشرق األوسط ،خصوصا ً أنّ في الماضي ،كان العالم
كلّه مغشوشا ً بالمال الذي يُص َرف من الخليج».
وعرض لحود لتجربته في قيادة الجيش وعملية دمج األولوية وعالقته
بالمقاومة ،قائالً« :في اليوم األ ّول من تعييني قائدا ً للجيش ،كان هناك عملية
على الحدود .اتصل بي السفير األميركي حينذاك وطلب مني أن يُسلِّم المقاومون
سالحهم ،فكان جوابي هم يُدافعون عن أرضهم».
وتابع« :لألسف في لبنان منذ االستقالل ،يعتبر المسؤولون السياسيون أنّ
لبنان دولة صغيرة ،والجيش ال يُمكنه أن يُحا ِرب «إسرائيل» وأ ّنها ُمحيّدة عن
فلسطين ،وأنّ والءنا هو للغرب فقط .عندما عُ ِّينتُ قائدا ً للجيش لم أ ُكن أعرف
قائدا ً سورياً ،وعندما تسلّمت القيادة غ ّيرتُ فكرة التسييس الطائفي».
وأضاف« :ما جرى ،ال أحدا ً من المسؤولين السياسيين آنذاك كان يريده ،ولم
ي ُكن حزب الله موجوداً ،فقمتُ بالدمج وتوحيد الجيش ،ألنني أردت أن يكون
جيشا ً للوطن أجمع».
وتابع« :عندما ُطلِب م ّنا أن ندخل الجنوب ،بعد تراجع السلطة السياسية عن
رأيها ،فمنذ  28سنة ،لم ي ُكن الجيش موجودا ً أو دخل أرض الجنوب ،فأعطيت
حينها دعما ً ُمطلقا ً للمقاومة ،وعندها بدأت معادلة الشعب والمقاومة والجيش،
التي أنقذت لبنان من الطائفيّة المذهبيّة».
و َل َفتَ إلى أنّ «ال��دول الغربية لم ت ُكن راضية عن هذا األم��ر؛ فأميركا من

دون «األواكس» تسقط ،وهي تدفع مع السعودية لألصوليّين ،فالتاريخ هو
المستقبل ،ويمكن أن يُعاد ،لذلك أُخبركم تجربتي».
وعن الوضع في سورية قال لحود« :الحل آتٍ في سورية ،والشعب هو
الذي يُق ّرر ،بعيدا ً عن ُّ
تدخالت السعودية التي تصرف أمواال ً باهظة على الكذب
والتضليل اإلعالمي وتشويه الحقائق ،فهم يتع ّمدون العمل على الفتنة الطائفية
والمذهبيّة ،ولكن ما حصل في سورية لم يتو ّقعوه ،ألنّ قائد سورية الرئيس
حي ،ولديه شعب آمن حتى خالل األزمة المستمرة ،منذ
بشار األسد ،لديه ضمير ّ
خمس سنوات ،بالعلمانيّة والوطنيّة التي علّمه إياهما الرئيس الراحل حافظ
األسد ،ولديه أيضا ً جيش عقائديّ بناه األب وأكمل نهجه اإلبن».
باق ،وال أحد في العالم يستطيع إسقاطه،
وأ ّكد لحود أن «النظام السوري ٍ
وأصبح هذا األمر واضحا ً أمام العالم» ،وقال« :في السابق كانوا يقولون إنّ
النظام لن يصمد وسيسقط ،لكن اآلن أصبحوا يتحدّثون عن إمكانية إيجاد
حلول ،أو إيجاد ح ّل مؤ ّقت ،ويص ّرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند آنذاك ،أنّ
يتنحى .وهذا أمر مخالف
على الرئيس األسد أن يكمل مدّته في الرئاسة ،وبعدها
ّ
للديمقراطية االنتخابية ،فالشعب هو الذي ينتخب و يُق ّرر .ويقول مساعد األمين
العام لألمم المتحدة جيفري فيلتمان أيضاً ،لنترك األحداث تجري لوحدها في
رئيس في لبنان ،وبعدها كل شيء يتغيّر».
سورية ،ونهت ّم سريعا ً بانتخاب
ٍ
ّ
ٍ
ٍ
وقال« :أنا وطني لبنان ،لم آتِ من بيئة سورية وال إيرانية ،أنا متعلم في
بريطانيا ،لكني وطني لبناني ،أؤمن بالتعدديّة ،وأن لبنان وطننا ،وحين أتيتُ
جيش اكتشفتُ  ،بحمايتي وبمسؤوليتي عن حماية بلدي ،أمرين :أوالً ،أنّ
قائ َد
ٍ
تدخالت في عملية توحيد األلوية ،وثانيا ً
الوحدة الوطنية ممنوعة حين حصلت ُّ
أنّ «إسرائيل» محميّة حين ّ
تدخلت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت
العام  ،2000لحماية المطالب «اإلسرائيلية» ،وعندما ال يستطيع األميركان أن
ّ
يتدخلوا مباشرة ،يُدخلون السعودي .والدليل المبادرة العربية للسالم وما
حصل فيها ،فعندما تفشل السعودية تستخدم الرشوة».
وأضاف لحود« :هذا هو المجتمع الدولي ،يتكيّف حسب مصالحه اآلنيّة،
ومنها لألسف مصالح شخصيّة ،ولكن نحن لن نربح إالّ إذا ربحنا الحرب .ما
حصل في سورية هو معركة« ،إسرائيل» و أميركا تعلّمان الفساد ألن مبادئهما
ُتبنى على الرشوة والقوة والمصالح« .إسرائيل» تحكم بأموال الخليج لتشتري
ضمائر المسؤولين الذين يرون أنهم قادرون على التأثير في العالم العربي،
وفي الوقت نفسه ،تفتعل الفتنة والمذهبية .فهي تح ُكم بهذه الطريقة ،لتستطيع
أن تلغي هذا األمر ،لذلك قلت لكم لم تنت ِه الحرب بعد على الرغم من أ ّننا ر ِبحنا
المعركة».
و أ ّكد لحود «أنّ الحرب ستبدأ من لبنان ألنه النقطة األضعف في محور
الممانعة ،ستبدأ من حزب الله لبنان إلى سوريا األس��د إلى روسيا بوتين
إلى الصين .رأسها في لبنان ،ألنّ «إسرائيل» افتعلت ربيعا ً عربيا ً في الشرق
األوسط ،ووصلت أخيرا ً إلى أنها ستخسر في سورية ،فماذا ستفعل؟ لو انتخبنا
أصلح رئيس جمهورية في لبنان ،وأنا كنت رئيسا ً للجمهورية ،ولكن مع مجلس

ت�شييع ال�شهيدين خوري ورحباوي في عكار

ممثال مقبل وقهوجي :دما�ؤهما لن تذهب هدر ًا
ودّعت بلدة بقرزال الشهيد المعاون أول مارون خوري ،وكذلك بلدة الشيخ
محمد ودّعت الشهيد ميشال رحباوي بموكبين مهيبين ،وحضور رسمي وشعبي
وحشود كبيرة من مختلف القرى والبلدات العكارية ،وسط الزغاريد ونثر الورود
واألر ّز وقرع األجراس والز ّفة ،والدموع.

خوري

وكان جثمان الشهيد خوري قد وصل ظهرا ً إلى مسقط رأسه بقرزال بموكب
كبير ،وكانت له وقفات ع�دّة على الطريق الممتد من مفرق بلدة برقايل إلى
الحصنية وصوال ً إلى مدخل بلدته ،حيث احتشد األهالي في استقباله يحضنون
والديه وأشقاءه الذين كانوا يستعدّون ليز ّفوه عريساً .وأُنزل النعش مرارا ً ليُحمل
ّ
األكف من مدخل بلدته بقرزال ،التي ُزيِّنت شوارعها بالشرائط البيض وصوال ً
على
إلى كنيسة القديسة مورا وسط البلدة.
وتقدّم الموكب حمَلة األكاليل واألوسمة .فقدّمت له ثلّة من رفاق السالح التحية
العسكرية ،ث ّم كانت الصالة لراحة نفسه ،بحضور العقيد وليد السيّد مم ِّثالً وزير
الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،وقيادات عسكرية وأمنية
وفاعليات ورؤساء بلديات.
وترأّس الصالة راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة،
يعاونه لفيف من الكهنة .وبعد اإلنجيل ألقى المطران بو جودة عِ ظة قدّم فيها
التعازي لذوي الشهيد خوري وشهداء الجيش والقوى األمنية .وأبدى أسفه
«لواقع الحال السياسي ال��ذي وصل إليه لبنان» ،مح ّمالً «القوى السياسية
المسؤولية».
وقال« :حتى مشكلة النفايات لم يتمكنوا من التوصل إلى حلّها».
ثم ألقى العقيد السيّد كلمة قدّم فيها التعازي باسم وزير الدفاع وقائد الجيش،
وأ ّكد أنّ «الجيش سيبقى بالمرصاد ،وسيتصدى لإلرهابيين والمجرمين في
أيّ مكان ،وأنّ دم الشهداء لن يذهب هدراً» .وقدّم نبذة عن حياة الشهيد خوري
الذي ووريَ جثمانه الثرى في مدافن العائلة بعد أن قدّمت له ثلّة من العسكريين
التحية العسكرية.

نعش الشهيد خوري محموالً على األكف

رحباوي

ّ
مغطى بالعلم
أ ّما جثمان الشهيد رحباوي فكان وصل إلى بلدة الشيخ محمد،
اللبناني .وكان له استقبال حاشد عند مدخل البلدة التي ُزيِّنت شوارعها بالشرائط
البيض وبصو ٍر له ولوالده الشهيد زاكي رحباوي ،الذي استشهد إبّان مواجهات
وحمل نعش الشهيد على األكف وسط الزغاريد ونثر الورود.
نهر الباردُ .
وأمام باب كنيسة القديس جوارجيوس للروم األرثوذكس ،قدّمت ثلّة من رفاق
السالح التحية العسكرية ل ُتقام الصالة لراحة نفسه بحضور العقيد توفيق
يزبك مم ّثالً وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،وقيادات
عسكرية وأمنية وحزبية وفاعليات المنطقة.
وترأّس الصالة األسقف ديمتريوس شربك ممثالً مطران عكار وتوابعها للروم
ٌ
لفيف من الكهنة.
األرثوذكس باسيليوس منصور ،يعاونه
وبعد اإلنجيل ،ألقى ديمتريوس عِ ظة أ ّكد فيها عظمة االستشهاد مقدّما ً التعازي
لعائلة الشهيد ،وللمؤسسة العسكرية.
ثم ألقى العقيد يزبك كلمة نقل في مستهلّها تعازي ك ٍّل من وزير الدفاع وقائد
الجيش لعائلة الشهيد ،وقال« :إنّ دماء الشهداء أمانة في أعناقنا جميعاً ،وهي
دماء عزيزة طاهرة».
ثم قدّم نبذة عن حياة الشهيد رحباوي واألوسمة التي تقلّدها ،وبعد ذلك ووريَ
جثمان الشهيد الثرى.

 ....والشهيد رحباوي

 ...ويلقي كلمته
نواب كهذا الموجود حاليا ً في لبنان و الذي لم يستطِ ع أن يُزيل النفايات عن
الطرقات ،وأنا قلتها منذ زمنٍ  ،وليس اآلن ،أنهم سيصلون إلى وقت يصبحون
فيه عاجزين ،ألنهم مدّدوا ألنفسهم».
و تابع لحود« :ألنّ لبنان انتصر على «إسرائيل» ،افتعلت وأميركا نزاعاتٍ
مذهبي ًة إلنشاء دويالت تتحكم فيها ألنها دولة عنصريّة دينها اليهودية».
وشكر لحود للوفد زيارته ومساندته المقاومة وسورية ،في ختام اللقاء.
الصيداوي
وع ّقب مدير «المركز العربي للدراسات السياسية واالجتماعية» في جنيف
رياض الصيداوي« :أتينا كوف ٍد من أوروب��ا إلى لبنان وسورية لدعم صمود
سورية والمقاومة .لقد التقينا عددا ً من الشخصيات ،واليوم الرئيس لحود الذي
تحدّث بك ِّل عفوية ع ّما حدث خالل فترة حكمه».
وأضاف« :أنّ مشروع المؤامرة على سورية ليس وليد اليوم ،بل منذ سنواتٍ
وقبل األزمة ،وقد أ ّكد الرئيس لحود أنّ ما يحدث في سورية هو مؤامرة كبيرة
ُمحاكة منذ سنوات وسنوات بسبب نصرتها للمقاومة ،والمستفيد األول من كل
ذلك هو العدو «اإلسرائيلي» .نحن نستغرب كيف أنّ هذه المليارات التي ُتصرف
من السعودية وقطر وغيرهما ،لم ُتدفع لتحسين األحوال المعيشية في البلدان
العربية وبناء مجتمع عربي واحد موحد ،إ ّنما ُتدفع لتدمير الوطنية والقومية
التي تركها جمال عبد الناصر».

لويس

وقال النائب السابق في البرلمان البلجيكي لوران لويس ،بدوره« :لقد التقينا
اليوم برجل دولة كبير ،رجل دولة يحافظ على الوطنية واألخالق الوطنية،
رجل يرفض الرشوة والفساد ويحافظ على المبادئ .إ ّنه رج ٌل ناد ٌر في زمننا
هذا ،حيث يسشتري الفساد في كل شيء».
وأضاف« :الرئيس لحود رجل شجاع .فبمج ّرد إعالنه لهذه المواقف يخاطر
بحياته ،فالكثير اس ُتهدف لوقوفه إلى جانب المقاومة والحق ،وهو وقف في
وجه اللوبي الصهيوني الذي يح ّرك المنطقة عبر العمالء».
وأشار لويس إلى أنه التقى «بالكثير من الشخصيات ،لكن نادرا ً ما ألتقي
بشخصية نادرة وقوية وشجاعة ،خصوصا ً بالصدق الذي تكلّم به لحود».
وختم« :بالنسبة لسورية ،اكتشفنا أنّ المؤامرة كانت قديمة وتمت ّد إلى
التعبئة الكونية الشاملة على سورية ،لكن المقاومة واجهت ذلك .اليوم نرى
سورية والمقاومة تنتصران ،ولكن لألسف العدو الصهيوني يستغل ال ّنعرات
الطائفية التي سيت ّم االنتصار عليها بالوطنية».

مراد

واختتم الوفد زيارته لبنان ِبغدا ٍء أقامه رئيس حزب االتحاد ،الوزير السابق
عبد الرحيم مراد على شرفهم في حَ َرم الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت.
وتحدث في البداية عمران الخطيب الذي قال« :نقدّم الشكر واالمتنان للوزير
مراد على استقبالنا وإعطائنا من وقته الثمين هذا الحيّز ،وهو قامة من قامات
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اإلرهابية المسلحة.
كما دهم الجيش أماكن مشبوهة
ف��ي ع��رس��ال ،وأوق���ف اث��ن��ي��ن من
ق��ي��ادات «داع���ش» ،في حين ف ّكك
الخبير العسكري قنبلة أُلقيت أمام
منزل اللبناني ضاهر الفليطي في
بلدة عرسال محلّة وادي الحصن،
ولم تنفجر.
ودهمت مخابرات الجيش ملجأ
في أحد المباني بباب التبانة في
ط��راب��ل��س ،وص���ادرت منه بعض
األسلحة والذخائر.
وف��ي إط���ار متابعة نشاطات
المجموعات اإلرهابية والخاليا
ال��ن��ائ��م��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ،أوق��ف��ت
المديرية العامة لألمن العام بنا ًء
إلش��ارة النيابة العامة المختصة
اللبناني (ع.أ) لتورطه بأعمال
إرهابية.
وأوض���ح ب��ي��ان للمديرية أنه
بالتحقيق مع الموقوف اعترف
بانتمائه إل��ى تنظيم «داع���ش»
ش � ّب��ان �ا ً
اإلره���اب���ي ،وب��ت��ج��ن��ي��ده ُ
لبنانيين ب��ه��دف إرس��ال��ه��م إل��ى
العراق وسورية للقتال في صفوف
التنظيم المذكور ،وأ ّنه كان بصدد
السفر إلى العراق للغاية نفسها.
كما اعترف أ ّنه أقدم على تحضير
وتجهيز ستة عشر حزاما ً ناسفا ً
بمواد شديدة االنفجار لمصلحة
مجموعة اإلرهابي أسامة منصور،
إضافة إلى مشاركته في معارك
ط��راب��ل��س األخ��ي��رة ض�� ّد الجيش
اللبناني.
بعد انتهاء التحقيق معه أُحيل
إلى القضاء المختص.

األمة العربية ،وهو رمز من رموز المقاومة».
وأض��اف « :نحن مجموعة من ُنشطاء أوروبيين جئنا إلى هنا ،إلى بلد
المقاومة ،إلى أطهر أرض .األرض التي أعادت لنا ع ّزنا وكرامتنا ،وقهرت العدو
«اإلسرائيلي» الغاصب ،جئنا لنتبارك أ ّوالً ،ول ُنعبّر عن تأييدنا الكامل لهذه
المقاومة ،إن كانت في لبنان ،أو في سورية ،أو في العراق ،أو في اليمن ،أو في
جميع أنحاء األ ّمة العربيّة .وجئنا أيضا ً لنكون شهود حقيقيّين على ما يحصل
من أحداث لنعبّر عن هذه األح��داث بمنتهى الصدق والشفافية أمام دولنا و
حكوماتنا الغربيّة».
رحب مراد بالوفد وقال« :نحن نعلم أنّ الدول األوروبية والغربية تأتي إلى
و ّ
بالدنا لتفتح الجامعات منذ زمن طويل ،هنا في لبنان تحديداً ،هناك الجامعة
األميركية واأللمانية والفرنسية ،ليس في لبنان فقط ،ولكن في معظم الدول
العربية».
وأش��ار إلى أنّ «المشروع األميركي  -الصهيوني لن يستهدف إال الدول
التي كان لجمال عبد الناصر وثورة  23يوليو تأثير فيها ،سواء في الجزائر
أو في تونس أو ليبيا أو السودان أو اليمن أو سورية أو العراق .وهذه الدول
التي تأ ّثرت بثورة  23يوليو ،وصنعت الثورات ،وجاء المشروع األميركي -
الصهيوني ليثأر من كل هذه الثورات والتغ ّيرات».
وتابع« :العام  ،1967كان هناك هزيمة عربية لألسف الشديد ،عندما قام
العدو الصهيوني بالحرب الشهيرة آنذاك ،وهذا ما أدى إلى انعقاد ق ّمة عربية
في الخرطوم التي أصدرت ثالثة مبادئ وهي :ال صلح ،ال اعتراف ،وال تفاوض
مع العدو الصهيوني .ولكن بعد النصر الذي ح ّققه الجيشان المصري والسوري
على «إسرائيل» العام ُ ،1973رفعت شعارات جديدة تصالحت مع العدو
الصهيوني في كامب ديفيد ،وفي وادي عربة ،وفي أوسلو .وسقطت شعارات
ق ّمة الخرطوم نتيجة تأثير المشروع األميركي  -الصهيوني».
وأشار مراد إلى أنّ الدول العربية التي عقدت اتفاقيات مع «إسرائيل» هي
فلسطين ومصر واألردن ،وأكثرية الدول العربية األخرى أقامت تحالفات مع
العدو الصهيوني تحت الطاولة وليس مباشر ًة.
ُ
وأض��اف م��راد« :بقيت سورية هي الدولة العنيدة التي رفضت أن تقيم،
بأيّ شك ٍل من األشكال ،ال مباشر ًة وال مداور ًة ،أيّة عالقة مع العدو الصهيوني،
وكان شعارها الوحيد دائما ً أنّ القضيّة الفلسطينيّة هي قضية العروبة األولى،
والقضية الوطنية األولى .ونحن نعتقد أنّ من ال يعتبر أنّ فلسطين هي قضية
العرب األولى ،ال يكون عرب ّيا ً أصيالً وال إسالم ّيا ً أصيالً ،وال مسيح ّيا ً أصيالً».
وأ ّكد مراد أنّ «الهجمة البربرية التي استهدفت بهذا الحجم والحشد اإلرهابي
الذي ُحشد من كافة دول العالم ،أصبحت حربا ً دولية على سورية ،ألنها ُتم ّثل
قلب العروبة واإلسالم المعتدل الذي يُش ّكل نموذجا ً ناجحا ً يُحتذى به في الدول
العربية كلّها».
وبعد اللقاء غادر الوفد بيروت إلى دمشق ،على أن يعود إلى لبنان بعد
عشرة أيام لمتابعة لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.

الراعي عر�ض مع زواره الأو�ضاع
وع ّزى قيادة الجي�ش
أعرب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي عن «حزنه العميق
لسقوط المزيد من شهداء الجيش خالل قيامهم بواجبهم الوطني الشريف»،
متوجها ً بالتعزية إلى «قيادة الجيش وإلى أهالي ك ٍّل من الشهيدين الرقيب أول
ّ
مارون طانيوس الخوري ،والعريف ميشال زكي رحباوي» ،كما دعا إلى الصالة
لراحة أنفس الشهداء الذين «هم ضمانة بقاء هذا الوطن».
وكان الراعي استقبل أمس السفير اإليطالي في لبنان ماسيمو ماروتي،
وجرى البحث في المستجدّات في منطقة الشرق األوسط ودور الدول الصديقة
في الخروج من األزمات المحيطة بلبنان ،وموضوع الالجئين السوريين في
لبنان.
وعرض الراعي مع وزير الثقافة روني عريجي للمراحل المرافقة لمشروع
تأهيل طريق ال��وادي المقدس وادي قنوبين ،كما بحث األوض��اع مع السفير
األلماني مارتن هوت.
واستقبل الراعي متروبوليت ص��ور وصيدا ومرجعيون وراشيا للروم
األرثوذكس المطران الياس كفوري ،الذي شكر للراعي زيارته األخيرة إلى قرى
وبلدات صور والبقاع الغربي وراشيا ،ول ْفتته «األبوية إلى أبناء هذه المناطق
في جنوب لبنان وبقاعه الغربي ،وقضاء راشيا الوادي».
ورأى كفوري أنّ «بكركي هي صرح وطني كبير ومسيحي رائد ،والزيارة هي
للقاء غبطته واالسترشاد بحكمته وآرائه السديدة» ،من ّوها ً «بمواقف غبطته
الوطنية وبُعد نظره وقيادته الحكيمة للكنيسة المارونية ،وللمسيحيين
بصور ٍة عامة في لبنان والمنطقة».
وق��ال« :لقد كانت ردود الفعل بعد زي��ارة غبطته للمنطقة إيجابية جداً،
ّ
متعطشة لهكذا زيارات ،وهم اعتبروها َب َركة من غبطته .أقول هذا باسم
فالناس
كل الطوائف ،وليس فقط المسيحيين .لقد ُس ِررنا في راشيا الوادي وحاصبيا
بشك ٍل خاص ألنها المرة األولى التي يزورنا فيها بطريرك .لقد اعتبرها الناس
نعمة من الله .وهذه الزيارة تق ّوي المسيحيين معنويا ً وروحيا ً في المناطق،
وكم نحن بحاجة إلى هذا األمر .وهي تذ ّكر الجميع بأنّ لدينا مرجعية ولسنا
متروكين لقدرنا ،أو لوحدنا».
ومن زوار بكركي أيضاً ،رئيس بلدية جونية أنطوان أفرام.
من جهة أخ��رى ،يترأّس الراعي صباح اليوم االجتماع ال��دوري الشهري
لمجلس المطارنة الموارنة ،وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.
توجه الراعي بعد ظهر أمس إلى بلدة حماليا ،يرافقه
وعلى صعي ٍد آخر،
ّ
المعاون والنائب البطريركي المطران بولس عبد الساتر ،إلعادة تكريس كنيسة
مار جرجس في عيد شفيعها بعد ترميمها.

الراعي مستقبال كفوري

