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«ال�ستمرار الجهود لإنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي»

«حزب اهلل» :خيارنا المقاومة حتى تحرير �أر�ضنا
أك��د ح��زب ال��ل��ه أن «خ��ي��ارن��ا هو
أن نحمل سالحنا ون��ق��اوم من أجل
تحرير أرض��ن��ا» معلنا ً أن��ه ال يأبه
بالتصريحات التي يعتقد مطلقوها
أنها تسيء إليه ،ودعا إلى استمرار
الجهود إلنجاز االستحقاق الرئاسي
بما يكفل توفير المناخات الصحيحة
لتحريك عجلة الحياة الطبيعية في
البالد.
وف��ي السياق ،ق��ال نائب األمين
العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إن
«والية الفقيه علّمتنا كيف نسعى إلى
الوحدة اإلسالمية ،وأن تكون القضية
الفلسطينية هي القضية المركزية،
وأن نجاهد في سبيلها وفي سبيل
الله ،وأن نتحمل الجراحات واآلالم
والصبر».
وخ�لال احتفال أقامته الهيئات
النسائية ف��ي م��درس��ة المصطفى
في النبطية لمناسبة رحيل النبي
مح ّمد وإصدار وقراءة كتاب «الولي
المجدِّد» للشيخ قاسم ،أضاف األخير
أنَّ «رؤيتنا لنصرة الحق تبقى كما
هي حتى ولو اجتمعت الدنيا فنحن
ض��د «إس��رائ��ي��ل» ول��و ك� ّن��ا لوحدنا
حتى لو ك��ان العالم بأسره يسير
معها» ،م��ؤك��دا ً أن «خيارنا ه��و أن
نحمل سالحنا ونقاوم من أجل تحرير
أرضنا».
وشدّد على أن «حزب الله ال يأبه
بالتصريحات التي يعتقد مطلقوها
أنها تسيء إلينا ،عندما تقول لنا
إننا أتباع الولي الفقيه ،فنحن نقول
إننا أتباع الولي الفقيه» ،مشيرا ً إلى
«أننا وم��ن خ�لال ه��ذا المنهج الذي
سرنا عليه استطعنا في لبنان أن
نعقد تحالفات إسالمية مسيحية،
وإسالمية قومية ووطنية ،واستطعنا
م��ن خ�لال ه��ذا االل��ت��ف��اف أن نش ِّكل
رصيدا ً مهما ً لدعم مشروع المقاومة،
من دون أن نتعاطى مع الخالفات
الفكرية والثقافية التي يؤمن بها كل
طرف من األطراف».

كتلة الوفاء

من جهتها ،ج��دّدت كتلة الوفاء
للمقاومة في بيان ترحيبها بنتيجة
الجهود التي أسفرت عن استعادة
ع��دد م��ن العسكريين اللبنانيين
المختطفين من قبل «جبهة النصرة»

قاسم متحدثا ً في النبطية
اإلرهابية في جرود عرسال ،وتم ّنت
أن «تتواصل المساعي إلقفال ملف كل
المختطفين العسكريين عبر استعادة
ك��ل م��ن تبقى منهم ل���دى فصائل
اإلره��اب التكفيري التي تحتل جزءا ً
من أرضنا وتهدد أمننا وسيادتنا».
وتقدمت الكتلة «من الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية قيادة وشعبا ً
وك��ذل��ك م��ن عائلة الشهيد السفير
السابق غضنفر رك��ن أب��ادي ،بأحر
التعازي والتبريكات».
وفي الموضوع الرئاسي ،اعتبرت
الكتلة أن «الجهود ينبغي أن تستمر
إلن��ج��از ه��ذا االستحقاق بما يكفل
توفير المناخات الصحيحة لتحريك
عجلة الحياة الطبيعية في البالد».
وف��ي سياق آخ��ر ،أش��ارت الكتلة
إل��ى أن «المواقف المراوغة التي ال
تزال تلتزمها بعض أنظمة موتورة
في المنطقة إلخفاء تورطها في دعم
االره��اب وتوفير المالذات اآلمنة له
وتحريضه وتوظيف جرائمه لفرض
سياساتها وإرادت��ه��ا على اآلخرين،
ه��ي دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ط��ي��ش واخ��ت�لال
ال��ت��وازن اللذين يتحكمان بمراكز
ال��ق��رار عندها» ،الفتة إل��ى أن «تلك
األن��ظ��م��ة ل��م تعد تستطيع تمويه
دورها التخريبي في لبنان وسورية
والعراق واليمن وغيرها من بلدان
المنطقة ،وال التنكر لكونها المنبع
والحاضن لنزعة اإلرهاب التكفيري
الذي يشكل تهديدا ً وجوديا ً للبشرية
كلها تماما ً كما هي نزعة اإلره��اب
الصهيوني العنصري».

كذلك جدّدت الكتلة اعتزازها بجهاد
الشعب الفلسطيني وانتفاضته
ال��م��ب��ارك��ة ف��ي م��واج��ه��ة االح��ت�لال
الصهيوني.

تج ُمع المحامين

إلى ذلك ،أعلن تجمع المحامين في
حزب الله ،في بيان أمس لمناسبة
ال��ي��وم العالمي لمكافحة الفساد
«استفحال ظاهرة الفساد في لبنان
وصوال ً الى احتالل لبنان أدنى َد َرك
الفساد وف��ق ال��م��ؤش��رات العالمية
( 136من أصل  175دولة)».
ون���اش���د ال��ت��ج��م��ع «ال��س��ل��ط��ات
المختلفة اتخاذ التدابير المناسبة
لمكافحته وض��رورة إق��رار مجموعة
القوانين المتعلقة بالفساد (قانون
اإلثراء غير المشروع ،قانون حماية
ال��ش��ه��ود ك��اش��ف��ي ال��ف��س��اد ،ق��ان��ون
ت��ع��ارض ال��م��ص��ال��ح وق��ان��ون حق
االطالع على المعلومات)» ،الفتا ً الى
«ض��رورة اعتماد النزاهة والكفاءة
والشفافية في التوظيف والمعامالت
واإلجراءات»».
وح��ث «السلطة القضائية على
تطبيق القوانين النافذة م��ن دون
الخضوع للتدخالت السياسية»،
مؤكدا ً أنه «لن يألو جهدا ً في سبيل
مكافحة الفساد واتخاذ اإلج��راءات
المناسبة في حق مرتكبي الفساد
والمنتفعين منه ،بما فيها مالحقتهم
أمام الجهات القضائية المختصة».

وزير االت�صاالت ي�شيد بم�سلكية يو�سف في «�أوجيرو»

نبي االت�صاالت
�أبو فاعور لحرب� :إذا كنت تعلم خفايا ِّ
فهذه م�صيبة و�إن كنت ال تعلم فالم�صيبة �أكبر
دافع وزير االتصاالت بطرس حرب عن رئيس ومدير
عام «أوجيرو» الدكتور عبد المنعم يوسف مشيدا ً بكفاءته
ومسلكيته ،وذل��ك ردا ً على الحملة التي شنها الحزب
التقدمي االشتراكي على األخير ،ما استدعى ردا ً ساخرا ً
على حرب من الحزب.
وق��ال ح��رب ف��ي بيان ردا ً على م��ا وصفه ب��ـ «حملة
التشهير التي تعرضت لها بعض إدارات وزارة االتصاالت
والمؤسسات الخاضعة لوصايتها في الفترة األخيرة
بشكل عشوائي ال يأتلف مع اإلرادة الصحيحة لمعالجة
الثغرات في ح��ال وج��وده��ا ،يهمني كوزير لالتصاالت
أن أؤكد أن هذه ال��وزارة سوف تبقى طيلة وجودي على
رأسها ،وزارة شفافة تحترم في عملها األصول واألنظمة
المرعية اإلجراء».
وأضاف« :إن هيئة أوجيرو تعمل ضمن أصول وقوانين
وأنظمة حددها لها المشترع اللبناني ،بالمهام الموكلة
إليها لصالح وزارة االتصاالت بناء على عقود وافق عليها
مسبقا ً دي��وان المحاسبة ،وتحدد موازنتها من ضمن
مشاريع الموازنات الملحقة ل��وزارة االتصاالت وترسل
إلى وزارة المالية .إن هذه الهيئة تعمل تحت وصاية
وزير االتصاالت ،وعليها واجب إعداد تقارير مالية دورية
ترسلها إلى عدد من المراجع لدى أجهزة الرقابة باإلضافة
إلى وزيري االتصاالت والمالية والتي يعود لها أن تدقق
وتراقب وتحاسب ،وفي حال حصول أي مخالفة تتخذ
التدابير المالئمة ،وهو ما لم يحصل ألنه يتعارض مع
المسلكية والكفاءة واالستقامة التي نشهدها لدى رئيس
ومدير عام أوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف .وهي تفعل
ذلك».
واستغرب ح��رب« :ط��رح موضوع مخالفات مزعوم
ارتكابها أمام الرأي العام من دون إبالغي كمسؤول عن
عمل هيئة أوجيرو كسلطة وصاية بمضمون الشكاوى»،
مؤكدا ً حرصه «على الحفاظ على سمعة وكرامة وهيبة
الموظفين العاملين في الوحدات واإلدارات التي أترأسها
أو التي لي عليها سلطة الوصاية ،وذلك من خالل اعتماد
الوسائل القانونية الصحيحة في المحاسبة والمساءلة

وليس من خالل توجيه االتهامات بحق الموظفين».
وأك��د أن «وزارة االت��ص��االت وهيئة أوج��ي��رو سوف
تستمران في العمل ال��دؤوب والمستمر ،لرفع مستوى
خدمات الهاتف الثابت واإلنترنت وإيصالها إلى مختلف
القرى والمدن والمحافظات اللبنانية .ولن تتوانى هذه
الوحدات والعاملون فيها عن بذل الجهد لتحسين الخدمات
للمواطنين .والكل يعرف أن خدمات الهاتف واإلنترنت
تقدمت في لبنان منذ عام  ،2014إن لجهة توسع رقعة
الخدمات ،أو لجهة نوعية الخدمات ،أو لجهة أسعار هذه
الخدمات».

تعليق أبوفاعور

وعلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على بيان
حرب قائالً« :لقد غالبتني دموعي فغلبتني ،وأن��ا أقرأ
عبارات اإلشادة التي سيقت في بيانه ،فاختلط األمر علي،
هل كان يتحدث عن عبد المنعم يوسف أم عن يوسف
الصديق؟ وبكل األحوال ،إذا كان الوزير حرب يعلم خبايا
وخفايا نبي االتصاالت الحديث ،فهذه مصيبة ،وإن كان ال
يعلم فالمصيبة أكبر ،وللحديث صلة».
بدورها سألت «منظمة الشباب التقدمي» في بيان
حرب حول ردّه على مؤتمرها الصحافي بأنه «لن يتوانى
عن معالجة الثغرات بحال وجودها في إدارات الوزارة
والهيئات الخاضعة لوصايتها» ،إذا «كانت الشفافية
تقتضي بقاء شبكة األلياف الضوئية التي تم تمديدها
في كل األراضي اللبنانية خارج العمل من دون أي سبب
رغم أنها كلفت ماليين ال���دوالرات؟ وإذا كان استعداده
الدائم لتزويد األجهزة الرقابية والقضائية بالمعطيات
والمستندات يشمل التعاون مع التفتيش المركزي؟ وإذا
كان عمل أوجيرو ضمن ما حدده المشترع يشمل إعطاء
بعض الموظفين راتبين وثالثة؟».
وأكدت أنها «من أجل الشفافية والمحاسبة التي يتمسك
بها معاليه ،مضيِّها في حملتها لكشف كل مكامن الفساد
في أي إدارة من إدارات الدولة ومؤسساتها ،ومن بينها
أوجيرو».

ور�شة لـ«حما�س» حول تقلي�صات «�أونروا»:
لمنح الفل�سطينيين حقوقهم المدنية والإن�سانية
دعا أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير
الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات الدولة اللبنانية
إلى «منح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية واالجتماعية
واإلنسانية في لبنان من أجل مساعدته في التصدي لمحاوالت
ج ّر المخيمات إلى أتون الخالفات اللبنانية والجارية في
المنطقة».
وق��ال في كلمة خ�لال ورش��ة عمل نظمها مكتب شؤون
الالجئين في حركة «حماس» في قاعة بلدية صيدا بعنوان
«تقليصات أونروا وتأثيراتها على واقع الالجئين الفلسطينيين
في لبنان» بحضور ممثلين عن القوى الفلسطينية واللجان
الشعبية والمؤسسات األهلية الفلسطينية ،إضافة إلى مدير
«أونروا» في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب« :إننا كل
يوم نواجه تحديا ً أمنيا ً جديدا ً وما زلنا في دائرة الخطر رغم
كل الجهود الفلسطينية لتحصين األمن واالستقرار ،وكل يوم
هناك محاولة الستهداف المخيمات وإيقاع الفتنة مع الجوار
اللبناني وخير شاهد على ذلك تفجير برج البراجنة اإلرهابي
الذي كان عنوانه إره��اب الفتنة ،والمراد منه كان االقتتال

اللبناني الفلسطيني لوال حكمة قيادة الفريقين».
وأض��اف« :أون��روا مسؤولة عن الالجئين وعليها توفير
الخدمات الضرورية وال نقبل بأن نعيش تحت حد السيف
بالتقليص واإلنهاء تحت ذريعة العجز المالي الذي يتوقع ان
يصل في عام  2016إلى  135مليون دوالر».
وكشف عن «تعميم من وكالة أون��روا بتقليص العالج
الطبي أو تعديل حاالت المساعدة في العمليات الكبيرة ،علما ً
أن المبلغ المتراكم زهيد قياسا ً على األموال التي تنفق على
الحرب في المنطقة» ،مطالبا ً بأن تكون «موازنة أونروا جزءا ً
من موازنة األمم المتحدة أو صندوق النقد الدولي وليست
متوقفة على تبرعات الدول المانحة فقط».
من جهته ،أكد ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة
أن «القوى الفلسطينية حريصة على لبنان وأمنه واستقراره
وعلى السلم األهلي ولم يثبت الى اآلن ،أن أي فلسطيني خرج
من المخيمات الستهداف لبنان ولذلك نطالب الدولة اللبنانية
بمكافأة المجتمع الفلسطيني ومنحه الحقوق المدنية
واالجتماعية واإلنسانية».

الم�شنوق من روما :للبنان تجربة
في مكافحة الإرهاب والتطرف
استهل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته إلى روما بالمشاركة
في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر «حوارات المتوسط حول سبل مواجهة التطرف
والتصدي لإلرهاب وقيام تعاون متوسطي وشراكة بين دول الحوض» ،الذي
ينظمه المعهد اإليطالي للدراسات السياسية الدولية ،برعاية رئيس الجمهورية
اإليطالية سيرجيو ماتاريال.
وكان أبرز المتحدثين في الجلسة األول��ى العاهل األردن��ي الملك عبدالله
الثاني ورئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رنزي ووزير خارجيته باولو جانتيلو.
وحضرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في االتحاد األوروب��ي فيديريكا
موغيريني واألمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيسة لجنة
الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيت غيغو ،إضافة إلى
عدد كبير من الوزراء والشخصيات السياسية والدبلوماسية واالقتصادية من
دول المتوسط ،من بينهم النائب آالن عون ورئيس حزب الحوار الوطني فؤاد
مخزومي من لبنان.
والتقى المشنوق وزير الخارجية اإليطالي باولو جانتيلوني ،وأجرى معه
جولة أفق واسعة في مستجدات الوضعين اللبناني والشرق أوسطي.
ونقل المشنوق إلى جانتيلوني شكر الحكومة اللبنانية على «دعم إيطاليا
المستمر للبنان في مختلف المجاالت ،خصوصا ً على صعيد تعزيز أمنه
واستقراره من خالل المشاركة اإليطالية في قوات األمم المتحدة العاملة في
الجنوب اللبناني».
كذلك ت��ط� ّرق البحث ال��ى ال��وض��ع ف��ي ك � ٍّل م��ن س��وري��ة وليبيا والجهود
الدبلوماسية القائمة إليجاد حلول سياسية لهاتين األزمتين.
وع��رض ال��وزي��ران اللبناني واإليطالي سبل تعزيز التعاون األمني بين
دول حوض البحر المتوسط في مجال مكافحة اإلرهاب والتصدي للمنظمات
المتطرفة.
وعلى هامش المؤتمر ،قال المشنوق ردا ً على سؤال« :إن لبنان صاحب حاجة
إلى الخبرات والتنسيق األمني وصاحب تجربة في مجال مكافحة اإلرهاب
والتطرف ،خصوصا ً أنه استطاع الحفاظ على استقراره سنوات ،رغم وجوده
على حدود الحريق السوري».
ويلقي المشنوق اليوم الجمعة كلمة في المؤتمر ،ضمن إطار ندوة تخصص
لمعالجة سبل مكافحة اإلرهاب ووضع تصورات شاملة لمواجهة التطرف ،كما
يجري عددا ً من االجتماعات الثنائية.

المشنوق في مؤتر روما

الخازن :مخطئ من يراهن
على خالف عون وفرنجية
شدّد عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب فريد الخازن على إيجابية اللقاء
الذي حصل أول من أمس بين رئيس التكتل النائب ميشال عون ورئيس «تيار
المرده» النائب سليمان فرنجية ،وقال« :مخطئ من يراهن على خالف بين
الرجلين ألن الرهان ليس في محله والتواصل مستمر وهناك إرادة باإلبقاء على
العالقة التحالفية بينهما».
ورأى أن «الخارج اإلقليمي والدولي منشغل بمسائل أخرى تفوق أهميتها
الوضع اللبناني ومسألة الرئاسة وأن مسار باريس األمس قابله مسار الرابية
اليوم» ،مؤكدا ً «أن الجميع يريد الوصول إلى شاطئ ،األمان لكن األمر مرتبط
بسلة تفاهمات تعتبر أساسية».
من جهته ،لفت عضو التكتل الوزير السابق سليم جريصاتي إلى أن اللقاء
أمس بين عون وفرنجية «كان يمكن أن يحصل في أي حين كما كان يجب أن
يحصل قبل اآلن لكي يوفر الكثير من المغالطات واالصطياد بالماء العكر من
الذين ال يريدون الوئام والتماسك في صفوف هذا الفريق السياسي الذي ننتمي
إليه والذي يدعو الى بناء الدولة على أسس صحيحة».
وأوضح جريصاتي أن «اللقاء كان هادئا ً صريحا ً وإيجابياً ،حيث حصلت
قراءة موحدة للمرحلة وألهمية االستحقاق الرئاسي ومحوريته في الظروف
الراهنة ،وما حصل هو اتفاق على التشاور الدائم بشأن هذا االستحقاق»،
مؤكدا ً أن «فرنجية شدد على التزامه أن عون هو على رأس الخط في موضوع
الرئاسة».
وأشار الى أن «الجانبين تصارحا وعرفا مفاصل هذا الترشيح» ،موضحا ً
أن «فريق  14آذار يعاني من اضطراب شديد جراء هذا الترشيح في حين أن
فريقنا الزم الصمت البناء إلى حين اتضاح الصورة أي األسباب التي أدت إلى
هذا الترشيح» ،مشددا ً على أنه «سيجري تقييم دقيق وجدي لكل المعطيات
التي تم تبادلها في اللقاء وسيبنى على الشيء مقتضاه وستتخذ المواقف على
ضوئها» ،مؤكدا ً أن «فرنجية ال يزال يتمسك بالعماد عون كرئيس للجمهورية
في لبنان».
إلى ذلك ،أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن المبادرة الرئاسية
المطروحة قائمة طالما أنها محتملة ،وأشار إلى أنه لم يقدم أحد البديل من
هذه المبادرة ،الفتا ً إلى أن قرار إعالنها يعود الى رئيس «تيار المسقبل» سعد
الحريري.

ح�سن التقى دالي ووفد ًا من «�أمل»:
للخروج بالبالد من الأزمات
عرض شيخ عقل طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ نعيم حسن» في دار
الطائفة الدرزية في بيروت ،مع السفير التونسي كريم بو دالي التطورات في
لبنان والمنطقة.
وجدد حسن تمنياته بنجاح توطيد المسيرة الدستورية ،مقدرا ً أصحاب
المبادرة فيها على رؤيتهم التي استحقوا عليها جائزة السالم .وتمنى «أن تنعم
تونس باالستقرار واألمن للتمكن من مواجهة التحديات السياسية ومخاطر
التطرف» ،مؤكدا ً «ض��رورة التكاتف لمواجهة كل أشكال اإلره��اب والتمييز
والظلم».
ثم استقبل حسن المسؤول الثقافي إلقليم بيروت في حركة «أمل» الشيخ
حسن شريف على رأس وفد .قدم له دعوة للمشاركة في لقاء روحي.
وشدد حسن على «أهمية العمل الجامع بين اللبنانيين بكل أطيافهم للخروج
بالبالد من األزمات المتراكمة» ،داعيا ً إلى «مقاربة إيجابية من قبل كل القوى
السياسية إلنجاح االستحقاق الرئاسي» .وحيا «الدور الوطني لرئيس مجلس
النواب نبيه بري» ،متمنيا ً له التوفيق.

حسن مستقبالً «وفد أمل»

�سافر �إلى م�صر في زيارة ر�سمية ورعوية
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الراعي :المبادرة الرئا�سية ّ
جدية
وعلى اللبنانيين اال�ستفادة منها
أعلن البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي أن المبادرة الرئاسية
جدية وليست صادرة عن فرد ويجب
ع��ل��ى اللبنانيين اإلس��ت��ف��ادة منها
والتعامل معها بجدية.
ك�لام ال��راع��ي ج��اء قبيل مغادرته
بيروت أمس متوجها ً إلى القاهرة في
زيارة رسمية ورعوية تستمر أياما ً عدة،
يلتقي في خاللها الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي وب��اب��ا اإلسكندرية
تواضروس وبطريرك الكرازة المرقسية
لألقباط األرثوذكس البابا تواخروس
الثاني وشيخ األزهر أحمد الطيب وعددا ً
من الشخصيات السياسية والروحية
وأبناء األبرشية المارونية في مصر،
ِّ
يدشن المقر الجديد للمطرانية
كما
المارونية وتكريس كنيسة مار مارون
في مصر الجديدة بعد ترميمها.
وك��ان في وداع الراعي في المطار
المعاون البطريركي المطران بولس
صياح ،قائد جهاز أمن المطار العميد
ج��ورج ضومط ،رئيس كنيسة لبنان
ل�لأق��ب��اط األرث���وذك���س األب روي��س
األورشليمي ،مدير المركز الكاثوليكي
لإلعالم األب عبدو ابو كسم والدكتور
الياس صفير.
وسئل البطريرك الراعي في المطار:
«هل حان موعد القطاف لالستحقاق
الرئاسي في لبنان أم هناك عراقيل ال
يزال العمل جاريا ً على حلحلتها وتطبخ
على نار هادئة؟» ،فقال« :عندما تنضج
المواسم يجب قطافها وإال تسقط على
األرض .نحن نعتقد أن المبادرة جدية
وليست ص���ادرة ع��ن ف��رد ،كما أعلم،
ولذلك يجب على كل اللبنانيين أن
يتطلعوا إليها وأن يلتقوا ويقرروا معا ً
ويصبح القرار وطنيا ً بكل ما للكلمة من
معنى ،وأن يكون القرار وطنيا ً وشامالً،
وهذا ما دعونا ،وندعو إليه باستمرار،
ولكن المهم ه��و أن ال��م��ب��ادرة جدية
ويجب على اللبنانيين االستفادة منها

الراعي في احتفال إكليركية «أم الفادي»
والتعامل معها بجدية».
وعن لقائه القائم باألعمال األميركي
ري��ت��ش��ارد ج��ون��ز وال��ن��ائ��ب ابراهيم
كنعان موفدا ً من رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال عون ،قال:
«ك��ل ش��يء يصب في ض��رورة اتخاذ
المبادرة بجديتها والتشاور بين الكتل
النيابية والسياسية لكي يكون القرار
شامالً ،ألن أي رئيس يأتي من دون أن
يكون مدعوما ً من الجميع ال يستطيع أن
يحكم».
وعن العوائق التي تحول من دون
لقاء األقطاب الموارنة األربعة تحت
سقف بكركي حتى اآلن ألخ��ذ البركة
«وجهت
لالستحقاق الرئاسي؟ ق��ال:
ّ
الدعوة ،ولكن لم يكن هناك متسع من
الوقت للقادة ،وأعتقد أننا نستطيع أن
نلتقي األسبوع المقبل بعد عودتي من
مصر».
وكان الراعي قد اعتبر خالل احتفال
بوضع الحجر األس��اس للمقر الجديد
إلكليريكية «أم ال��ف��ادي» إل��ى جانب
كنيسة م���ار ميخائيل  -ال��ش��ي��اح،
بمشاركة السفير البابوي غبريللي
كاتشا ،وعدد من المطارنة وشخصيات
سياسية ودينية وحزبية ورؤس��اء

بلديات ،الكتل السياسية والنيابية أننا
«اليوم نعيش مأساة في لبنان ،ألن
الكلمة ال تطبق أي الدستور والقوانين
والشرائع ،فال يكفي أن أعرف الدستور
ألن ال��ب��ط��ول��ة ليست بالمعرفة بل
بتطبيق المعرفة».
وأض��اف »:إذا لم يكن في حياتنا
صخرة إيمانية ثابتة يسقط البيت.
وكذلك ال��دول��ة تسقط من دون حجر
أساس أي من دون رئيس الجمهورية،
وال���ب���ره���ان ش��ل��ل م��ج��ل��س ال��ن��واب
والحكومة .أعتقد أن المسؤولين في
لبنان فهموا أال مجال للدولة من دون
أساس وأنهم إذا لم يمتثلوا للدستور
يتهاوى البلد».
وتابع« :نحن لسنا فريقين بل نعمل
معاً ،وما يجمعنا هو االلتزام باتخاذ
قرار واحد شامل ينهض بالبلد ليصمد
الصرح اللبناني في أعاصير الشرق
األوس��ط ويستعيد الوطن مكانته في
األسرة الدولية والعربية».
وف��ي الختام ،ق��رأ السفير البابوي
البركة الرسولية التي أرسلها البابا
فرنسيس وتخلل الحفل وثائقي عن
إكليريكية «أم الفادي».

التقى عون في الرابية

زا�سيبكين :زيادة مخاطر الإرهاب
َ
رفع درجة التعاون الرو�سي ـ ال�سوري
التقى رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال ع��ون أم��س في دارت��ه
في الرابية ،السفير الروسي في لبنان
الكسندر زاسيبكين ،بحضور المسؤول
عن العالقات الدبلوماسية في التيار
الوطني الحر ميشال دوش��ادارف��ي��ان
وأمل أبو زيد.

تج ّمع دعم المقاومة

من جهة أخرى ،استضاف «التجمع
العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة»
السفير زاسيبكين في لقاء حول «الوجود
الروسي في سورية وتداعياته على
النظام العالمي الجديد» ،وذلك في فندق
«الغولدن توليب»  -بيروت ،بحضور
شخصيات وفاعليات سياسية وثقافية
لبنانية وعربية ودولية.
استهل اللقاء األمين العام للتجمع
��رح���ب���ا ً بالضيف
ي��ح��ي��ى غ�����دار ،م� ّ
وب��ال��ح��ض��ور ،متوقفا ً عند ال��وج��ود
ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة «ال����ذي يؤكد
استراتيجيا سياسة تعددية األقطاب
وم��دى التماسك والتالحم بين قوى
الممانعة وال��م��ق��اوم��ة ف��ي مواجهة
المشروع األح��ادي العالمي ومقاوليه
اإلق��ل��ي��م��ي��ي��ن واألدوات التكفيرية
المستهدفة أمن المجتمعات وتقويض
حوار الحضارات».
وقال« :يبدو الصراع واضحا ً وعلى
أشده بين المشروع االستكباري الذي
يجد في المقاومة ضربا ً من ضروب
اإلرهاب ،والمشروع التحرري المقاوم
الذي تدعمه روسيا الستئصال اإلرهاب
التكفيري دفاعا ً عن أمن واستقرار الدول
وحرية الشعوب وتقرير مصيرها».
واختتم غ���دار« :إذا ك��ان الوجود

عون مستقبالً زاسيبكين
ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة يشكل ضمانة
لألمن القومي الروسي ،فهو ضرورة
للسالم العالمي من أجل مالحقة البؤر
اإلرهابية واستئصالها والعمل على
تجفيف منابع دعمها بعد أن أصبح
خطرها يشكل تهديدا ً للعالم بأسره».
ب����دوره ،انطلق السفير ال��روس��ي
«م��ن نهج الرئيس فالديمير بوتين،
وال��ت��زام��ه المبدئي بتنفيذ التوجه
السياسي الروسي داخليا ً وخارجياً،
حفاظا ً على االستقالل واألمن القومي
وانطالقا ً من تطبيق الشرعية الدولية
بإقامة عالقة الشراكة مع دول العالم
من ضمن حوار الحضارات في مواجهة
الواقع الدراماتيكي والعمل بجدية على
استئصال اإلرهاب».
وقال« :إن انتشار اإلره��اب وزيادة
مخاطره في سورية والمنطقة والعالم
ش� ّك��ل ال��داف��ع ل��رف��ع درج���ة التعاون
ال���روس���ي -ال���س���وري إل���ى مستوى
المشاركة الجوية ،وهذا ال يعد تدخالً

في شأن سورية ،وإنما نوع من التنسيق
والتحالف مع القيادة السورية لما فيه
خير شعبها وحقه في تقرير مصيره.
وعليه ،فلن تقف القرصنة التركية
وال سواها حائالً دون إنجاح المبادرة
ال��روس��ي��ة ،كما تزيدنا إص����رارا ً على
الصعيد االستراتيجي حتى لو كان
التعديل ممكنا ً على مستوى التكتيك».
واختتم بالقول« :سنبذل الجهود
كافة ،سياسيا ً وأمنيا ً وإعالميا ً وعلى
كل المستويات ،مع التزامنا الشجاع
ب��ق��رارات مجلس األم��ن والعمل على
تفعيلها ،تحقيقا ً الستراتيجيتنا في
بناء النظام العالمي الجديد وتجاوز
الخطوط الحمراء لوجهة النظر الغربي
السلبية والحد من سياسة الهيمنة
والتسلط التي تستهدف تطويق روسيا
منعا ً لتحقيق التعددية القطبية وتدعيم
الحقوق المشروعة للدول والشعوب
والسالم في العالم».

دروي�ش ر ّد على الإ�شاعات:
ٌ
ٌ
ومبرمجة لبلبلة زحلة
مغر�ضة
اعتبر رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش أن «حملة اإلشاعات
التي تطاله هي مغرضة ومبرمجة لخلق بلبلة في زحلة».
وقال« :أنا لست أفضل من معلمي يسوع المسيح ،قالوا
عنه ش��ارد العقل واب��ن الشيطان ،ويسوع ك��ان ي��ردّد من
ثمارهم تعرفونهم .أنا إذا تعرضت لإلشاعات أكون أشارك
الرب يسوع بجزء بسيط مما طاله من إهانات من الشعب
اليهودي ومن الشعب الروماني ،وما يطاله حاليا ً من الشعب
المسيحي ،ففي كل مرة نتوجه بإهانات لبعضنا بعضا ً يكون
المسيح هو المجروح».
وعن صحة استدعائه إلى الفاتيكان أشار درويش إلى أن
«هذه اإلشاعة تدعو إلى السخرية ،ألنها غير صحيحة وغير
واقعية» ،وقال« :أنا لدي عالقات رائعة جدا ً ومقدّرة جدا ً من
الفاتيكان ،بدءا ً بقداسة البابا وصوال ً إلى أصغر دائرة في
الفاتيكان ومن السفير البابوي في لبنان ومن السينودس
المقدس لكنيستنا ،والجميع يعرف أن عملي هو عمل جدي
ونشاطي يثمر يوما ً بعد يوم من أجل خير الكنيسة .أطلب
من الجميع عدم األخذ بهذه اإلشاعات فهي مغرضة وربما
مبرمجة لخلق بلبلة في زحلة».
وعن سفره الى أستراليا أوضح أن «موضوع السفر كان
محضرا ً له منذ سنة» ،قائالً« :لدي هناك أصدقاء كثيرون

ورعية عملت معها لسنين طويلة وأنجزت معها مشاريع
كثيرة ،وحان الوقت أن أزور أبنائي وبناتي في أستراليا
وأصدقائي لتمضية فترة شهر معهم .ولمناسبة غياب
المطران روبير رباط راعي األبرشية هناك لمدة شهر ،طلب
مني أن أقيم االحتفاالت ب��دال ً منه في أربعة قداديس في
بريسبن وملبورن وسيدني ،وهذه مناسبة أللتقي بأفراد
الجالية العربية هناك ،وفي الوقت نفسه هي فرصة للراحة،
وسأعود إن شاء الله في أوائل شباط إلى زحلة لكي نتابع
البرامج التي وضعناها لمناسبة سنة الرحمة اإللهية ونكمل
المشوار مع أبناء األبرشية».
وأضاف« :أنا أصلي من أجل مطلقي اإلشاعات وأطلب من
الرب أن يرحمهم ويرحمنا وأن يعطينا الوعي الكامل حتى ال
نقسم ثوب الرب ،وال نقسم الكنيسة وال نقسم زحلة ،ونحن
نعرف جيدا ً من يطلق اإلشاعات ويسوق لها».
وفي ر ّد على سؤال عما إذا كانت هناك إجراءات قضائية
في حق مطلقي اإلشاعات ،قال درويش« :الكنيسة هي أم وأنا
أب روحي للجميع ،للذين يحبون وللذين يطلقون الشائعات
بحقي ،ولن أتخلى أبدا ً عن أبوتي .الكنيسة مدعوة ألن ترحم
أوالدها الخطأة وغير الخطأة ،والمغرضين وغير المغرضين،
وأنا لن أتنازل عن حبي الكبير لكل واحد منهم ولن أتنازل عن
أن أكون على مسافة واحدة من الجميع».

