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الراعي والحريري ت�شاورا في اال�ستحقاق الرئا�سي:
لبذل �أق�صى الجهود لت�سهيل االنتخاب

«�أمة المليار م�سلم تتعاطى بطريقة �سلبية وفا�شلة» مع الق�ضية

ن�صراهلل :لو �أُر�سل االنتحاريون �إلى فل�سطين لزالت «�إ�سرائيل»
أ ّك��د األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ،أنّ «إسرائيل» ليست نتاج مشروع
صهيوني فقط ،وإ ّن��م��ا نتاج إرادة دولية وما
زالت تحظى بدعم أميركي ودول��ي ،معتبرا ً أنّ
هذا الكيان يم ّثل الخط األمامي لقوى االستكبار
واالستعمار العالميّين التي تستهدف منطقتنا.
وإذ أشار إلى أنّ «أ ّمة المليار مسلم تتعاطى
بطريقة سلبية وفاشلة مع القضية الفلسطينية»
أ ّكد أ ّنه «لو أُرسل الشباب الذين ين ّفذون عمليات
انتحارية في العراق وأفغانستان وباكستان
وسورية ونيجيريا ولبنان واليمن ،إلى فلسطين
لكانت تح ّررت».
ك�لام السيد نصر الله ج��اء خ�لال كلمة له
خالل الملتقى العلمائي الدولي لدعم فلسطين
 ،واستهلّها بشكر «االت��ح��اد العالمي لعلماء
المقاومة على عقد هذا اللقاء ،وفي هذا الوقت
بالذات ،للتعبير عن الدعم والمساندة والتأييد
لالنتفاضة الشريفة المتجدّدة في فلسطين»،
الفتا ً إلى أنّ «عناصر المقاومة الذين يتواجدون
في الميدان يحتاجون إلى ك ّل شك ٍل من أشكال
التعبير ال��داع��م ،وال��ذي يُش ّكل عامل مساندة
وتقوية ألول��ئ��ك ال��ذي��ن ف��ي الميادين ،والذين
يواجهون خطر الشهادة».

روح جهادية عالية

ورأى نصرالله أ ّننا «أم��ام مرحلة تاريخية
من مصير الشعب الفلسطيني ،فما يجري اليوم
يعبّر عن روح جهادية عالية وراقية» ،الفتا ً إلى
«أ ّننا أمام عمليات استشهادية يومية أو شبه
يومية ،فعمليات الطعن أو الدهس غالبا ً ما
تنتهي بالشهادة ،وعندما نجد ع��ددا ً كبيرا ً من
العمليات فإنّ هذا يُعبِّر عن اليقين واإليمان الذي
يمكن أن يدهش العالم» ،مشيرا ً إلى أنّ «السالح
المستخدم السكين أو السيارة ،ال يحتاج إلى دعم
لوجيستي وتعقيدات أو تمويل كبير ،وال تستطيع
أي سلطة احتالل أو حكومة جمع هذا النوع من
السالح من أيدي الناس ،وال يمكن منع الناس من
الحصول عليه .وهذا ّ
يدل على أ ّنه عندما تتوفر
األداة يحضر اإلبداع».
وأ ّكد أنّ «االنتفاضة الجديدة فاجأت الصهاينة
والعالم أيضاً ،ونجد الصهاينة يتالومون ،ألنّ
هذا األمر لم يكن في صلب تو ّقعاتهم» ،مشدّدا ً
على أنّ «هذه االنتفاضة أدخلت الرعب والخوف
إلى كيان الصهاينة على أوضاعهم االقتصادية
المهمة جدا ً جدا ً لهم ،وأنتم تتابعون انعكاسات
هذه العمليات على كيان العدو وعلى الشعب
المستوطن والمحت ّل لفلسطين ،أم��ا بالنسبة
للفلسطينيّين ،فال شيء يتغيّر ،وهم ال يح ّملون
أنفسهم أعبا َء إضافية فوق ما يتح ّملونه منذ
سنين».
وأوض��ح أنّ «ما يجري ال يُعبّر عن إحباط،
كما يحاول العدو والبعض في العالم العربي
التسويق له ،فما يجري اليوم على أرض فلسطين
من هذا الجيل الشاب يُعبّر عن وعي كبير في خيار
المواجهة» ،معتبرا ًأنّ «هذه االنتفاضة تضع األمة
جميعا ً من جديد أمام مسؤولياتها تجاه فلسطين
واألقصى» .ورأى أ ّنه «يجب أن ننظر إلى الشعب
الفلسطيني نظرة مختلفة وصحيحة بأ ّنه يجاهد
ويقاتل كمم ّثل عن هذه األمة وكحاضر في الخط
األمامي في الدفاع عن حاضر األمة ومستقبلها».
وأش���ار إل��ى أنّ «المقاربة الخاطئة تقول إنّ
المشكلة إسرائيلية – فلسطينية ،وعلى من
يقاتل «إسرائيل» أن يُسأل لماذا تقاتل نيابة عن
الفلسطينيين؟ هل المطلوب أن تظهر فلسطينيا ً
أكثر من الفلسطينيين؟» ،وقال« :األمة ال تقاتل
نيابة عن الفلسطييين إ ّنما عن نفسها وعن
المقدّسات فيها ،كذلك المقدّسات المسيحية»،
مشدّدا ً على أنّ «الفلسطينيّين يدافعون عن هذه
األمة منذ عشرات السنين».

سالح أميركي جديد
إلى «إسرائيل»

وأض���اف « :ن��رى ال��ي��وم ف��ي ه��ذه المعركة
أنّ ال��ف��ري��ق المقابل ح��اض��ر ب��ق��وة ،فالعدو
«اإلسرائيلي» يحظى بك ّل أشكال الدعم ،وإذا
كان من صوت ما يجد مساحة واسعة ،يسعى
إلسقاطه كما الحال مع قناة الميادين» ،الفتا ً
إلى أنّ «إسرائيل تعتبر أنّ من واجب العالم
أن يدعمها ألنها تدافع عن مصلحتها في هذه
المنطقة» ،مشيرا ً إلى «حديث عن مساعدات
عسكري من أميركا قيمتها  5مليارات دوالر بدال ً
عن االتفاق النووي (مع إي��ران)» ،معتبرا ً أنّ
«التقييم بشك ٍل عام لمعسكر األمة تقييم سلبي،
ولستُ بصدد جلد الذات ،إنما بصدد البحث عن
األسباب ،ألنّ المعركة باقية ومستمرة وال تقف
عند قيادات ُمعيّنة أو جيل معين» ،مشدّدا ً على
أنّ «أمة المليار مسلم تتعاطى بطريقة سلبية
وفاشلة مع هذه القضية».
و َل َفتَ السيد نصر الله إلى أ ّنه «قبل خمس
أو ست سنوات لم يكن هناك أحداث في بلدان
المنطقة ،ولم تكن هناك تهديدات جديدة وال
طائفي ومذهبي حادٌ ،وال
حروب جديدة وال جو
ٌ
اتهام المقاومة بالتواطؤ في بعض األحداث،
وكانت «إسرائيل» موجودة وهم يقاتلونها،
م��اذا رأينا من العالم العربي في االجتياح
«اإلسرائيلي» الواسع للبنان في العام ،1996
وفي حرب تموز  ،2006ماذا رأينا؟ تعاطفاً؟
العدوان على غزة في العام  ،2008وصوال ً إلى
الحرب األخيرة ،لم يكن هناك مشكلة ،أين كان
العالم العربي واإلسالمي؟ ما عدا بعض البلدان
والجهات التي كانت داعمة» ،مشدّدا ً على أنّ
«ه��ذا األم��ر يتطلّب وقفة ،وال ّ
شك أنّ األح��داث
الجديدة زادت الخسائر ألنّ كثيرين م ّمن كان
يمكنهم أن يبذلوا جهدا ً أو دعما ً لوجيستيا ً
للفلسطينيين شغلتهم معارك أخرى للحفاظ
على الكيانات» ،متسائالً« :أين ك ّنا نجد ،أحياناً،
أمام أي حادث ،من يقف ويهدّد بالمليار مسلم؟
فلسطين محتلة لماذا لم تهدّدوا بالمليار مسلم،
ما هي األسباب؟» ،مشيرا ً إلى «وجود اقتناع
في العالم العربي واإلسالمي امت ّد إلى متديّنين
وإسالميين يقول إنّ المسؤولية هي مسؤولية
الشعب الفلسطيني ،ال مسؤوليّتنا ،ووصل األمر
إلى تنظير فقهي ال يستند إلى أي دليل شرعي
ّ
ينظر على ه��ذه الفكرة،
حقيقي ،يحاول أن

وعلى الشعب الفلسطيني ح ّل األمر بنفسه»،
موضحا ً أنّ «هناك الكثير من الناس والشعوب
باتَ لديها قناعة بأن ال تكليف شرعيا ً أو واجبَ
دينيا ً من جانبها إزاء فلسطين ،وهذا نتيجة
التضليل خالل العقود من الزمن ،ما يستلزم
جهدا ً علمائيا ً مع الناس» ،ذاك��را ًَ أنّ «السبب
الثاني هو اقتناع الناس بأنّ «إسرائيل» لم تع ْد
تم ّثل خطرا ً على الحكومات في لبنان وسورية،
وهذه القناعة موجودة عند الكثير من العامة
والشعوب .و«إسرائيل» ال تستطيع أن تبقى
في جنوب لبنان وفي غ��زة« ،إسرائيل» هذه
سقطت ،إنما «إسرائيل» التي تحاصر فلسطين
ما تزال موجودة وتش ّكل خطراً .و«إسرائيل» لها
أطماع وأهداف خطرة».
وتط ّرق إل��ى مسألة «االشتباه في معرفة
العدو والصديق ،وهنا موضوع «إسرائيل»
وإيران ،وقال« :اإلنسان يتأ ّلم عندما ينظر من
حوله فيرى كيف أنّ األمة ُت ِ
رسل المجاهدين إلى
أفغانستان و ُتنفق أمواال ً طائلة من الحكومات
واألشخاص وتقوم بدعوات تعبئة ،ولم يحصل
هذا من أجل فلسطين ،لماذا؟ هل أفغانستان
مقدّسة أكثر من فلسطين؟ قضية أفغانستان
قضية حق إنما في فلسطين قضية مقدّسة»،
الف��ت�ا ً إل��ى أنّ «ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق واليمن
وليبيا حيث الحروب الواسعة ،أسلحة وأمواال ً
طائلة ُت َ
نفق وفتاوى ُتصدَر ،لماذا ال يحصل هذا
لفلسطين؟ إذا أحصينا العمليات االنتحارية
منذ العام  ،2003ض ّد الشعب العراقي ،وفي
أفغانستان وباكستان وس��وري��ة ونيجيريا
ولبنان واليمن ،وأتينا بهؤالء الشباب وبهذا
ال��ع��دد م��ن العمليات ،لكانوا كافين إلزال��ة
إسرائيل من الوجود ،إالّ أ ّنها اس ُتخدمت لتدمير
بلداننا ومواقفنا تجاه القضية المركزية ،أي
قضية فلسطين» ،وس���أل« :أال يستحق هذا
الواقع الوقوف من أجل البحث عن العالج؟».
و َل َفتَ السيد نصر الله إلى أ ّنه «بدل أن يتر ّكز
الجهد العربي واإلعالم العربي حالة تعبوية
ُتنتج عدا ًء «إلسرائيل» ،قام بتحويل الشعب
الفلسطيني إلى عدو ،أو أنّ هذا الشعب ال يعنينا
بشيء ،وأن تصل الشعوب العربية واإلسالمية
إل��ى نقطة تشعر أن��ه��ا غير مبالية بمصير
شعب» ،مشيرا ً إلى أنّ «في السنوات الماضية
كانت بيوت هذا الشعب ُتهدَم ،ونجد ش ّتامين
وشامتين به في العالم العربي واإلسالمي.
وت ّم استغالل أحداث» ،مؤ ّكدا ً «أنا ال أحاكِم إ ّنما

ّ
التدخل الرو�سي
ثمنوا �إنجازات الجي�ش ال�سوري و�أ َّيدوا
َّ

�أحزاب البقاع :االنتخابات على قاعدة الن�سبية
ُتخرج البالد من �أزمتها
البقاع ـ أحمد موسى
عقدت األح��زاب الوطنية والقومية
في البقاع اجتماعها ال��دوري في مق ّر
ح���زب ال��ط��اش��ن��اق ف��ي ب��ل��دة عنجر،
وتناول المجتمعون األوضاع الداخلية
واإلقليمية الطارئة عليها ،خصوصا ً ما
يجري على الساحة السورية وتقهقر
اإلره��اب��ي��ي��ن أم���ام ض��رب��ات الجيش
ّ
بـ«التدخل الروسي
السوري ،من ّوهين
لصالح خ��ط الممانعة والمقاومة»،
ومباركين «االنتفاضة الفلسطينية»،
وش �دّدوا على ض��رورة استمرار طاولة
ال��ح��وار وإش����راك جميع ال��م��ك� ّون��ات
السياسية فيها ،مؤ ّكدين أنّ إج��راء
االنتخابات على قاعدة النسبية هو الذي
يُخرج البالد من أزمتها.
وتوجه المجتمعون في بداية اللقاء
ّ
برسالة تعزية إل��ى الشعب اللبناني
ع��م��وم�اً ،والبقاعي خصوصا ً بوفاة
النائب السابق إلياس سكاف .ث ّم تط ّرقوا
إلى الشأن الداخلي ،وأ ّكدوا في بيان بعد
االجتماع «أنّ أساس المشكلة في لبنان
هو أزم��ة نظام أنتجت أزم��ة النفايات،
والتي تتخبّط فيها الحكومة» ،رافضين
«إق��ام��ة مطامر أو مكبّات ف��ي منطقة
البقاع ،وضرورة ح ّل المشكلة ّ
بالط ُرق
البيئية ،وإع���ادة األم���وال المحجوزة
للبلديات».
وأشاروا إلى «أنّ أزمة النظام نفسها
ومؤسسات
أنتجت الشلل في قطاعات
ّ
ال��دول��ة اللبنانية ك��اف��ة» .ورأوا «أنّ
السبيل الوحيد للخروج من هذه األزمة
هو إجراء انتخابات نيابية على أساس
النسبية وفق قانون عصري وحديث
يُعطي كل فئة حجمها الحقيقي ،ويُنتج
منها التمثيل الشعبي السليم وانتخاب
رئيس للجمهورية يمثل الشعب اللبناني
كلّه».
ون � ّوه المجتمعون بـ«استمرار عقد
ط��اول��ة ال��ح��وار» ،مطالبين بوجوب

خالل االجتماع في مقر «الطاشناق» ـ عنجر
«إش��راك كافة المك ّونات الوطنية على
مستوى الوطن ليشمل شرائح الشعب
اللبناني كلّها» .وطالبوا «بعدم تكرار
سابقة ع��دم دف��ع روات��ب العسكريين
بأيِّ شك ٍل من األشكال» ،ورأوا في هذه
الخطوة محاولة «بائسة لكسر هيبة
المؤسسة العسكرية الوحيدة التي ال
تزال تعمل ،ومحاولة ضرب عنصر القوة
في وجه أعداء الوطن».
وه ّنؤوا «مؤسسة الجيش اللبناني
على تضحياتهم وإنجازاتهم ،وبعض
القوى األمنية في الدفاع عن الحدود
اللبنانية ومكافحة المخدرات ،وال ُمخلِّين
باألمن» .كما أدان المجتمعون «محاولة
االغ��ت��ي��ال ال��ت��ي ك��ان��ت ُم��ع �دّة لرئيس
التنظيم الشعبي الناصري الدكتور
أسامة سعد» .وأ ّي��دوا المطالب ال ُمح ّقة
للحراك الشعبي على «أالّ يت ّم استغالله
لمشاريع وأطراف ،وأجندات مشبوهة».
وب����ارك المجتمعون «ان��ت��ف��اض��ة
السكاكين في فلسطين المحتلة وحالة
ال ّرعب «اإلسرائيلية» ،وإعادة الهيبة إلى
القضية الفلسطينية المركزية للعرب

كا ّفة» ،مستغربين «موقف إحدى الدول
العربية التي أبدت اهتماما ً بالمجريات
السورية واليمنية فقط ،من دون أيّ
اهتمام بالقضية الفلسطينية وما يجري
في األراضي المحتلة».
وأث��ن��وا ع��ل��ى «إن���ج���ازات الجيش
السوري وتقدّمه على األرض في حربه
على التكفيريين وع��ل��ى ال��ت��ط��ورات
اإليجابية التي تحدث في المنطقة ،و
خصوصا ً ف��ي س��وري��ة وال سيّما بعد
ُّ
التدخل العسكري الروسي الصارم»
مؤيّدين هذا التدخل «الذي أتى لمصلحة
خط الممانعة ،ومكافحة اإلرهاب».
وت��و ّق��ف��وا عند «ال��ف��وز المشبوه»
لـ«حزب العدالة والتنمية» في تركيا
«بتوافق إقليمي ـ دولي من أجل تعويمه
ووضعه على س ّكة الحل السياسي في
سورية» .
وختم المجتمعون ُمثنين على تبدّل
المواقف الدولية تجاه إي��ران ما يؤ ّثر
«إي��ج��اب�ا ً على ح � ّل مشاكل المنطقة،
وي���ك��� ّرس دور إي����ران ع��ل��ى الصعيد
الدولي».
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أسرد نتائج ،وفي بداية السبعينات ُقدّم الشعب
الفلسطيني على أنه عدو لألردن» ،مشيرا ً إلى
أنّ «ف��ي لبنان حدثت ح��رب أهلية وتح ّولت
المخيمات الفلسطينية إلى عدو في مرحلة من
المراحل ونتيجة أخطاء ،وفي الحرب العراقية
 اإليرانية هناك من عمل على تحويل موقفإيران إلى عدائي ض ّد فلسطين».
من جه ٍة أخ��رى ،ذك��ر السيد نصر الله أنّ
«ف��ي الكويتُ ،د ّف��ع الشعب الفلسطيني ثمن
«عاصفة الصحراء» .أي شيء سواء خطأ أم
ال ك��ان يُستغل لتحويل الشعب الفلسطيني
إل��ى ع��دو إلخراجه من عاطفة الشعوب ومن
دائ��رة المسؤولية» ،م��ؤ ّك��دا ً حرصه على «ألاّ
أُثير حساسية أح��د إ ّنما إث��ارة االنتباه لمن
تب ّقى مع الشعب الفلسطيني .أنّ هذا الموضوع
أنتم مشتبهون فيه» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه «ك ّنا
في الحروب السابقة التي ُتشنّ على غزة أو
فلسطين ،نالقي دموعا ً ودعا ًء إال أ ّنه في الحرب
األخيرة وجدنا في الوسائل اإلعالمية الش ّماتة
إلى ح ّد من يخاطب رئيس الوزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتانياهو بالقول «اسحقهم» ،هذا عامل
كبير من الحقد» ،معتبرا ً أ ّنه «على الشعوب
العربية واإلسالمية ألاّ ُتجامل في هذا األمر ،وأن
ترفضه .وأن نقدّم حقيقة الشعب الفلسطيني
الذي تح ّمل آالم األ ّمة ،والذي يعيش في العراء.
هذه هي الصورة التي يجب أن نقدّمها .وفي
المقابل األخوة الفلسطينيون معنيون باالنتباه
واإلحاطة بالمعطيات والعمل على الح ّد من
الخسائر».

عالج للفتنة

وش �دّد السيد نصر الله على أنّ «المسألة
األخيرة هي العمل الدؤوب على الفتنة الطائفية
والمذهبية .فهناك م��زاج ع��ام عند مسيحيّي
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي وال���ش���رق ،م��ؤي��د للقضية
الفلسطينية ويقف إلى جانب فلسطين ويعتبر
«إسرائيل» عدواً ،إال أنّ ما جرى هو أنه باتَ من
يُم ّثل تهديدا ً للمسيحيّين هم الفلسطينيون».
واقترح السيد نصر الله «في البعد المذهبي
وم��ح��اوالت تحويل م��ا ي��ج��ري ف��ي المنطقة
إلى ص��راع سني  -شيعي ،تشكيل إط��ار ما،
ونتحدّث عن األسباب ونضع وسائل للعالج،
ق��د ال نستطيع أن نستقطب األم��ة إل��ى هذه
المعركة إلاّ أ ّننا نقبل بالخمس ،أفضل من الواقع
الم ّر واألليم والقاسي ونعمل معاً» ،مؤ ّكدا ً «كلّنا
محصلة
في قلب المعركة ،ويمكن أن نصل إلى
ّ
ونو ّزع المسؤوليات على الحكومات والحركات
والشعوب وال ُّن َخب ووسائل اإلع�لام ،وإذا لم
نربح أحدا ً فلنح ّد من الخسائر».

ح ّمود

وكان رئيس االتحاد الشيخ ماهر حمود أشار
في كلم ٍة له إلى أنّ «األمة ت ّم تضليلها بالفتن
والحروب والصراعات» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك من
باع فلسطين وارتضى لنفسه أن يكون خادما ً
أمام «اإلسرائيلي» واألميركي».
وأ ّك��د ح ّمود أنّ «شعب فلسطين هو شعب
الجبّارين بقوة الصمود والتماسك والرؤيا
التي ال تتأ ّثر بالخيانات العربية والمؤامرات
والتم ّزق العربي ،ونملك قوة الحق» ،مشدّدا ً
على أنّ «لدينا قوة االنتصار ،فأين سيذهب
أبناء «إسرائيل» وهم يعلمون في كتبهم أ ّنه
ينتظرهم الموت والزوال رغم كل الدعم والقوة
التي يمتلكوها».
وأضاف« :نلتمس من الله أن يصل نداؤنا إلى
األحرار» ،كاشفا ً أنّ «هناك من يتآمر على صوت
االنتفاضة اليوم ،والذي هو قناة «الميادين»،
متذ ّرعين بحجج واهية».

الراعي محاطا بالوفد العراقي
جرى أمس اتصال بين البطريرك الماروني بشارة
الراعي والرئيس سعد الحريري تط ّرقا خالله إلى األوضاع
العامة في لبنان ،والمنطقة و«كان تأكيد على ضرورة بذل
أقصى الجهود لتسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية»،
بحسب ما أوردت «الوطنية لإلعالم».
وكان الراعي تداول موضوع الفراغ الرئاسي مع رئيس
المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن،
الذي نقل عن الراعي أ ّنه «بذل وما زال ،أقصى المحاوالت
لدفع األفرقاء إلى إنجاز االستحقاق باعتباره الركن األول
للحفاظ على الدستور والمؤسسات ،وح ّذر مرارا ً وتكرارا ً
من أنّ التهرب من هذه المسؤولية سوف يؤدّي إلى ش ّل
الدولة وتعطيل مؤسساتها ،وهو ما وصلنا إليه اليوم
بشكل مأساوي و ُمعيب ،و ُمهين».
وأضاف الخازن« :كان الرأي م ّتفقا ً على أن ال سبيل إلى
تفعيل األوضاع الحكومية وتنشيط الحركة التشريعية
إال بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بل إنّ الدولة
بأجمعها في خطر إذا ما استم ّر هذا االستهتار باالستحقاق
الرئاسي الذي يؤ ّمن ،وحده ،رمزية الوحدة وبعث الحياة
في المؤسسات الدستورية التي يمثل الرئيس عنوانا ً
لحرمتها وهيبتها وحضورها الفاعل في المجتمع الدولي،
بعدما أصبحنا في نظر هذا المجتمع عاطلين عن العمل
وخارجين عن االلتزامات واالستحقاقات».
ث ّم استقبل الراعي سفير المكسيك جايمي غارسيا
امارال وعرضا التحضيرات لزيارة البطريرك إلى المكسيك
منتصف الشهر الحالي ،وكانت مناسبة لعرض األوضاع
والعالقات الثنائية.
والتقى الراعي أيضا ً رئيس جمعية المصارف جوزف
ّ
«دق ناقوس الخطر االقتصادي بفعل
طربيه ،ال��ذي
استمرار شلل المؤسسات الدستورية».

وقال« :لقد أطلعت غبطته على بعض االستحقاقات
المتوجبة على لبنان ،والتي تتناول
المالية الدولية
ّ
بصورة خاصة إصدار تشريعات جوهرية مطلوبة من
ّ
وتأخر صدورها حتى اليوم ،وإنما
المجتمع الدولي،
يقتضي إنجازها قبل نهاية هذا العام ،ألنّ عدم إنجازها
يؤدّي إلى إدراج لبنان على الئحة الدول غير المتعاونة
في موضوع مكافحة تبييض األم��وال وتمويل اإلرهاب،
وهذا أمر يؤدي إلى منع التحويالت المالية من وإلى لبنان،
ويقضي على شرايين حياة اللبنانيين واالقتصاد اللبناني،
والمجتمع اللبناني».
وأضاف« :أمام هذا النوع من األخطار ،ال ب ّد من تج ّنب
االنقسام السياسي الذي سيؤدّي حتما ً إلى انتحار مالي
يكون صاعقاً» ،آم�لاً «من المرجعيات السياسية التي
أعلنت مقاطعتها للجلسة التي سيعقدها مجلس النواب
نهار الخميس المقبل كلّها ،المشاركة وبالتالي المساهمة
في عملية اإلنقاذ المطلوبة» ،وأعلن طربيه أ ّنه ومجلس
إدارة جمعية مصارف لبنان ،سيزوران كل المرجعيات
المقاطعة ،لنضعها في حقيقة الصورة الدقيقة.
واستقبل بعد ذلك الشيخ علي بحسون ،وكيل المرجع
الشيعي في العراق الشيخ بشير النجفي ،على رأس وفد،
حيث جرى عرض األوضاع محليا ً وإقليمياً.
وت���رأّس البطريرك الجمعية العومية للمؤسسة
المارونية لالنتشار ،وأع��رب عن حرصه على «ارتباط
اللبنانيين المنتشرين في العالم ،سياسيا ً واقتصاديا ً
بوطنهم».
ثم التقى مف ّوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر ،ثم القاضي رشيد مزهر ،كما ترأّس
اجتماعا ً إداري��ا ً للمؤسسة المارونية العالمية لإلنماء
الشامل.

ا�ستقبال ر�سمي وروحي و�شعبي حا�شد في الم�صيطبة

بطريرك ال�سريان الأورثوذك�س يبد�أ
زيارته ال ّر�سولية الأولى �إلى �أبر�شية بيروت

�أبر�شية زحلة للكاثوليك:
دروي�ش على م�سافة واحدة من الجميع
ردّت أمانة سر أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك على
ما تردّد خالل األيام الماضية في بعض الصحف ،وعلى بعض وسائل االتصال
االجتماعي من « تحليالت حول األوضاع في زحلة بعد وفاة النائب والوزير السابق
تخص المطرانية» ،فأوضحت اآلتي:
الياس سكاف ،تط ّرقت إلى مواضيع
ّ
 - 1إنّ سيادة المطران عصام يوحنا درويش ال يعرف سياسة التهديد وال
يملك وسائلها ،وال يؤمن إلاّ بلغة التفاهم والمحبة ،وال يعرف إالّ االنفتاح والحوار.
واالتصال الذي أجراه بالسيدة ميرام سكاف حول إجراء قامت به بلدية زحلة ،كان
لالستفسار.
 - 2لقد ص ّرح سيادته في أكثر من مناسبة ،قبل وبعد وفاة الزعيم الياس سكاف،
أ ّنه حريص على هذا البيت السياسي وعلى دوره الوطني ،وأبلغ ذلك مباشرة إلى
السيدة سكاف.
 - 3إنّ سياسة االنفتاح التي اعتمدها سيادة المطران منذ تاريخ تسلّمه مها ّمه
كانت ناجحة على كافة المستويات ،وشملت كبار المسؤولين األوروبيين والعرب،
إضافة إلى سفراء الدول الكبرى الذين زاروا مق ّر مطرانية سيدة النجاة في زحلة،
وكان سيادته يهدف من خاللها إلى إعادة وضع زحلة على الخارطة الدولية
والمحلية ،والمطالبة بحقوق أهالي هذه المنطقة العزيزة.
 - 4إنّ الغداء الذي أُقيم في السفارة السورية بحضور عدد من المدعوين ،كان
مناسبة اجتماعية ليس لها أيّ بُعد أو هدف سياسي ،وهي تدخل ضمن سياسة
االنفتاح التي ينتهجها سيادته .والجميع يعرف أنّ مناقشة األمور الزحلية تت ّم في
زحلة ،ومع القيادات الزحلية فقط.
 - 5إنّ سيادة المطران عصام يوحنا درويش ،ومن منطلق الحرص على الدور
التاريخي الوطني للمطرانية ،يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء ،ويأمل
عدم زجّ اسمه في مشاريع ونزاعات سياسية غير موجودة ،وغير محتمَلة أو
متو ّقعة».
على صعي ٍد آخر ،استقبل المطران درويش في مطرانية سيدة النجاة ،مديرة
مكتب منظمة اليونسف في زحلة بيرتا ترافييزو ،في زيارة تعارف ،وع َرض معها
النشاطات التي تقوم بها المنظمة في منطقة البقاع لمساعدة النازحين السوريين.
وتط ّرق الحديث إلى «إمكان توحيد الجهود بين المطرانية والمنظمة العالمية،
إليصال المساعدات إلى أكبر عد ٍد ممكن من المحتاجين».
وأ ْبدَتْ ترافييزو إعجابها بالنشاطات اإلنسانية التي تقوم بها المطرانية.

افرام الثاني بين حشود المستقبلين
استقبلت أبرشية بيروت للسريان األرثوذكس أمس
الرئيس األعلى للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم
أغناطيوس أفرام الثاني ،في أول زيارة رسولية رسمية
له بعد انتخابه في العام  ،2014وذلك في إطار جولته
العالمية على أبرشيات الكنيسة السريانية األرثوذكسية
حسب التقليد الم ّتبع الذي يح ّتم على البطريرك الجديد أن
يقوم بزيارات ألبرشياته حول العالم.
وحظي البطريرك باستقبال رسمي وشعبي أم��ام
كاتدرائية مار بطرس وبولس في المصيطبة.
ويلتقي البطريرك اليوم وغ��دا ً القيادات السياسية
وال ّروحية في بيروت ،مترئسا ً وفدا ً من طائفة السريان
األرثوذكس .وسيقيم صالة الغروب في كنيسة مار بطرس
وبولس ،تليها لقاءات مع مؤسسات وجمعيات األبرشية
عصر اليوم ،فمأدبة عشاء ألبناء الرعيّة.
ويختتم زيارته األحد في كنيسة مار أفرام السرياني في
األشرفية ،حيث سيترأّس قدّاسا ً احتفاليا ً يت ّم خالله إزاحة
الستار عن النصب التذكاري لشهداء اإلبادة السريانية
«السيفو».
وكان البطريرك أفرام الثاني أعلن أخيراً ،إطالق سنة
اليوبيل المئوي ف��ي ال��ذك��رى المئوية لمذابح اإلب��ادة
السريان ،وهو من أش � ّد المستنكرين،
العثمانية بحق ّ
بحسب ب��ي��ان ،لـ«قضايا ال��ش��ه��ادة ال��ت��ي ت��ع � ّرض لها
المسيحيون في مذابح اإلبادة ،حامالً في وجدانه قضية
مسيحيّي هذا الشرق المتأ ِّلم المع َّذب .ويدأب قداسته على
تدشين ال ُّنصب التذكارية التي تخلّد هذه الوقائع ال ُم ّرة
لتبقى حيّة في ذاكرة األجيال المقبلة ،مؤ ّكدا ً أنّ الحق ال
يموت والتاريخ ،وإن سامح ،فلن ينسى».

نبذة

درويش مع منسقة يونيسيف في البقاع

ُول��د البطريرك أف���رام الثاني ف��ي مدينة القامشلي
(سورية) في العام  .1965بدأ دراسته الالهوتية في
العطشانة (لبنان) وتخ ّرج منها في العام  ،1982وتابع
تحصيله الالهوتي في مصر لينال شهادة الدكتوراه من
سم مطرانا ً
جامعات إيرلندا وإنكلترا .وفي العام ُ ،1996ر ِّ
ألبرشية شرقي الواليات المتحدة األميركية .وبتاريخ 31
آذار  ،2014انتخبه المجمع المقدّس بطريركا ً على أنطاكيا
ورئيسا ً للكنيسة السريانية األرثوذكسية في العالم أجمع
في دير مار يعقوب البرادعي  -العطشانة (لبنان) خلفا ً
للبطريرك إغناطيوس زكا األول عيواص .وت ّم تنصيبه
رسميا ً بتاريخ  29أيار  2014في دير مار أفرام السرياني.

وكان اح ُتفل بقدّاسه الحبري األول في كنيسة مار أفرام
السرياني في بيروت بتاريخ األول من حزيران ،2014
الستقبال الوفود المه ِّنئة من أنحاء العالم كلّها ،بسبب
صعوبة الوصول إلى سورية لحضور حفل التنصيب.
وبحسب بيان للبطريركية السريانية األرثوذكسية،
حمل البطريرك «منذ تسلّمه زمام رئاسة الكنيسة ،هموم
مسيحيّي الشرق الجريح المتأ ِّلم ال��ذي عانى ويعاني
الكثير من الويالت والحروب والتهجير والتطهير العرقي
واإلنساني .ويعمل قداسته جاهدا ً ليل نهار ليتف ّقد أبناء
رعيته في هذا الشرق .فهو قطع أخيراً ،زيارته إلى الواليات
المتحدة األميركية التي ك��ان من المعتزم إكمالها إلى
ألبانيا ليعود إلى سورية بسبب قلقه على مدينة «صدد»
التاريخية السريانية العريقة .كما أن��ه زار في إربيل
هجر في الموصل وسهل نينوى في العراق بعد
الشعب ال ُم ّ
سقوطهما بيد «تنظيم الدولة اإلسالمية» ،متف ّقدا ً أحوالهم
التمسك بأرض اآلباء واألجداد في بالد
ومشجعا ً إياهم على
ّ
ّ
ما بين النهرين ،مهد الحضارات التاريخية واإلنسانية.
كما قام بزيارات هامة للمناطق الساخنة في سورية،
منها حلب وحمص وصدد والقامشلي .وهو يعمل جاهدا ً
على تثبيت الوجود المسيحي في هذا الشرق ويؤ ّكد في
خطاباته كلّها ضرورة الوحدة الوطنية والعيش المشترك
والمساواة بين أبناء هذا الشرق الغني بأطيافه وتن ّوعه
الديني وتراثه ،كلّهم».

«المرابطون»

رحبت الهيئة القيادية في «حركة الناصريّين
إلى ذلكّ ،
المستقلّين  -المرابطون» بـ«الزيارة المباركة» للبطريرك
ّ
لحق
أفرام الثاني مث ّمنة «أقواله وأفعاله القيّمة الداعمة
اإلنسان في العيش الكريم والح ّر أينما ُوجد في أنحاء
العالم» .
كما أثنت الهيئة على الخطاب «الجامع والشامل
ألبناء المشرق العربي كلّهم ،من أجل مكافحة اإلرهابيين
والمخ ّربين في سورية ولبنان والعراق ومصر ،وأنحاء
المشرق العربي كا ّفة.
وح � ّي��ت ال��م��راب��ط��ون «أه��ل��ن��ا ال��س��ري��ان الصامدين
والمتمسكين بوجودهم في مدنهم وقراهم ،والذين قدّموا
ّ
خيرة الشهداء في وجه اإلرهاب الذي يستهدفنا جميعاً».
ورفعت الحركة صور البطريرك في ش��وارع بيروت،
مرحبة بزيارته.
ويافطات ّ

