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ندّ دت باغتيال عميد الأ�سرى ومجزرة نيجيريا وقرار الكونغر�س

زج لبنان
«الوفاء للمقاومة» :نرف�ض ّ
في تحالفات ُمريبة
رأت «كتلة الوفاء للمقاومة» أنّ «دعوة النظام السعودي
إلى تشكيل تحالف بزعم مكافحة اإلره��اب ،فولكلورية
وملتبسة» معلن ًة رفضها القاطع «زجّ لبنان في تحالفات
ُمريبة» واعتبرت أنّ قرار الكونغرس فرض عقوبات على
ِّ
المضي في تصدّيه
«سيحفزه على
حزب الله ومؤيّديه
ّ
لمشروع التسلّط األميركي ،وفي مقاومة أذرعه اإلرهابية
التي يم ِّثلها الصهاينة والتكفيريون في لبنان ،والمنطقة».
جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها ال��دوري أمس
برئاسة النائب محمد رعد ،واستهلّت البيان بتهنئة كل
المسلمين والمسيحيين في لبنان والعالم ،بالمولد النبوي
وعيد الميالد ،آمل ًة أن «تستلهم البشرية من رساالت الله
قِيم الحق والخير والعدالة لينعم العالم باألمن واالستقرار
والتنمية والرفاه ،وأن تعود الذكرى على الجميع وقد
انطفأت نيران الحروب وهدأت النزاعات ،وأُخمدت الفتن
في مجتمعاتهم وبلدانهم».
واعتبرت الكتلة أنّ عميد األسرى سمير القنطار «قضى
وضحى بدمه الزكي
شهيدا ً على طريق استعادة فلسطين،
ّ
ليستنهض ال ّنهج الصحيح للتحرر والتحرير ،وليقول
بأصدق وأبلغ بيان ،إنّ «إسرائيل» هي العدو الوجودي
الذي يقف خلف كل الفتن والنزاعات ونزعات التقسيم
والتفتيت والتكفير في بالد العرب والمسلمين».
ودانت الكتلة جريمة اإلغتيال «اإلسرائيلي» ،واعتبرتها
«شاهدا ً إضافيا ً يع ّزز ضرورة وأحقية استمرار المقاومة
في التصدّي لخطر «إسرائيل» واع��ت��داءات��ه��ا» ،مؤ ّكدة
«أهمية تكريس إنجازات المقاومين وتحصين وتعزيز
قدرات شعبنا على الصمود والمواجهة».
وندّدت الكتلة بقرار الكونغرس األميركي األخير الذي
استهدف ح��زب الله ومؤيّديه من خ�لال عقوبات على
المؤسسات والجهات االفتراضية التي تتعامل معه،
معتبرة أنّ «الخلفية التي حكمت إص��داره هي خلفية
االستعالء واإلره���اب االستكباري التي تؤ ّكد صدقية
توصيف السلطة األميركية بأ ّنها «الشيطان األكبر» ،كما

ِّ
سيحفز حزب الله على
اعتبرت أنّ «هذا القرار وأمثاله
المضي في تصدّيه لمشروع التسلّط األميركي ،وفي مقاومة
ّ
أذرعه اإلرهابية التي يم ِّثلها الصهاينة والتكفيريون في
لبنان ،والمنطقة».
ودان��ت الكتلة «ارت��ك��اب مجزرة اإلب���ادة ض� ّد جمهور
الحركة االسالمية في نيجيريا ،ودعت إلى وجوب التحقيق
والمحاكمة للمسؤولين المتو ّرطين ،كما دعت لإلفراج
الفوري عن قائد الحركة سماحة الشيخ ابراهيم الزكزكي
وعائلته ،وكل إخوانه المعتقلين معه».
ورأت أنّ «إنشاء التحالفات اإلقليمية ال يت ّم بشكل
استعراضي مُرتجَ ل ،ألنّ ذلك يد ّلل تلقائيا ً على الخ ّفة
وعدم الجديّة» ،مشير ًة إلى أنّ «دعوة النظام السعودي
إلى تشكيل تحالف بين دول جرت تسميتها عشوائيا ً
وبزعم مكافحة اإلرهاب ،هي دعوة فولكلورية وملتبسة،
غايتها تضليل الرأي العام وإزالة ال ّتهم المب ّررة عن النظام
السعودي المتو ّرط في دعم اإلره��اب التكفيري ورعاية
مجموعاته في مختلف أنحاء العالم ،وكذلك التغطية على
فشل هذا النظام في تحقيق أي من أهدافه السياسية عبر
عدوانه اإلرهابي على اليمن وشعبه».
وأ ّكدت الكتلة رفضها القاطع «زجّ لبنان في مثل هكذا
تحالفات ُمريبة» معتبر ًة أنّ «مكافحة اإلرهاب مه ّمة نبيلة
وإنسانية ال تمتلك الدول الضالعة بدعم اإلرهاب جدارة
التصدّي لها».
ومحلياً ،أشارت الكتلة أ ّنها أبدت عبر وزرائها في الحكومة
«مالحظات جديّة وموضوعية خالل مناقشة االقتراح
الحكومي المتعلّق بصيغة وآلية ترحيل النفايات» ،مؤ ّكدة
«وجوب مراعاة تلك المالحظات وضرورة اعتماد الجد ّية
لمعالجة مستدامة ألزمة النفايات وفق خطة استراتيجية
علمية وعملية يجب أن يبدأ تنفيذها في القريب العاجل،
حتى ال تتحول اإلج��راءات المؤقتة إلى صيغة استنزاف
دائمة وباهظة الكلفة على اللبنانيين».

«قولنا والعمل» :لإعادة النظر
في منهجية تعليم الإ�سالم
أحيت جمعية «قولنا والعمل» مناسبتي المولد النبوي وأسبوع الوحدة
اإلسالمية ،باحتفال حاشد في مركز الجميعة في برالياس ،بحضور شخصيات
سياسية وعلمائية وبلدية ومخاتير ومم ّثلين عن األح��زاب والقوى الوطنية
اللبنانية والفصائل الفلسطينية ،وحشد من األهالي.
واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،أنّ «األهداف الحقيقية للمشروع
التكفيري المأجور للمشروع األميركي  -اإلسرائيلي هي تشويه صورة اإلسالم
ونبي اإلسالم ،وثانيا ً تفتيت المنطقة إلى دويالت ومذاهب وطوائف وتيارات
وقبائل وعشائر ،من خالل زرع الفتن على أشكالها وأنواعها».
وتابع الحاج حسن« :أنّ أبشع ما في هذا المشروع التكفيري هو أن تصبح
الفتنة مطلبا ً للبعض ،وتصبح فلسطين ُتص ّوب إليها سهام التشكيك في
مشروعية القضية الفلسطينية ،بل لعلّه الهدف األساس».
وق��ال رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان ،إنّ « :التكفيريين يحاربون
المسلمون الس ّنة قبل أن يحاربوا غيرهم» ،داعيا ً «إلعادة النظر في منهجية
تعليم اإلسالم ،وفي منهجية طرح هذا الدين أمام كل العالم».
ودعا القطان «الستمرار الحوار بين األطياف اللبنانية ،ألنّ الحوار يُنتج
حلوالً» ،مطالبا ً «الطبقة السياسية بانتخاب رئيس للجمهورية ،وأن تنظر إلى
مشاكل الشعب اللبناني».

جانب من الحضور في احتفال «قولنا والعمل»

زا�سيبكين :دعمنا ثابت
للجي�ش ال�سوري

السفير الروسي مستقبالً وفد «التجمع الوطني»

جانب من التعازي في عبيه
ت��اب��ع��ت ع��ائ��ل��ة ال��ش��ه��ي��د سمير
القنطار تقبّل التعازي باستشهاده
في بلدته عبيه .وأقيمت أول من أمس
ص�لاة عن روح��ه ،في قاعة الشيخ
أحمد أم��ان الدين في بلدته عبيه،
شارك فيها حشد من مشايخ طائفة
الموحدين ال��دروز ،رئيس المجلس
األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي الوزير السابق محمود
عبد الخالق وعميد اإلذاع��ة واإلعالم
وائل الحسنية ،النائب طالل أرسالن
على رأس وفد كبير من قيادة الحزب
ال��دي��م��ق��راط��ي اللبناني ،النائبان
فادي األعور وبالل فرحات ،الوزراء
السابقون الفضل شلق وفايز شكر
ورئيس حزب التوحيد العربي وئام
وهاب ،النائب السابق محمد برجاوي،
وف��د من ح��زب الله برئاسة محمود
قماطي ،وفد علمائي من حزب الله،
وفد من الحزب الشيوعي ،فاعليات
ووفود شعبية وحزبية ،وفد كبير من
المندوبية السياسية للحزب السوري
القومي االجتماعي في جبل لبنان
الجنوبي ض ّم إلى المندوب السياسي
حسام العسرواى أعضاء المندوبية
والمن ّفذون العامون لمنفذيات الغرب
والمتن األعلى ب��دري شهيّب وعادل
حاطوم وأعضاء في المجلس القومي
ومسؤولي الوحدات الحزبية.
وق��د أش���اد ال��ع��س��راوي بالشهيد
جسد خالل مسيرته
القنطار ،ال��ذي ّ
النضالية إي��م��ان��ه ال��راس��خ بخيار
المقاومة سبيالً لتحرير فلسطين.
معتبرا ً أنّ اس��ت��ش��ه��اده على هذه
الطريقّ ،
يزخم من وتيرة النضال ض ّد
العدو الصهيوني.
توجهت عائلة الشهيد
بعد الصالةّ ،
إلى منزل ذويه في عبيه حيث تقبّلوا
التعزية.
وتحدّث شقيق الشهيد الزميل بسام

لإلنسان المناضل المؤمن بقضايا
شعبه وأمته .فامتشق السالح منذ
نعومة أظفاره واقتحم البحر عاشقا ً
لفلسطين ،فقاتل وأُص��ي��ب وأُس��ر،
وش � ّك��ل خ�لال اعتقاله م��درس��ة في
اإلي��ث��ار والبطولة وال��ت��ح�دّي حتى
سقط شهيدا ً من أجل فلسطين».
ج���اء ذل���ك ع��ل��ى ل��س��ان م��س��ؤول
العالقات السياسية للجبهة في لبنان
سمير لوباني ،خالل الحفل التأبيني
الذي أقامته الجبهة في مخيم برج
الشمالي  -ص���ور ،وف���ا ًء وتكريما ً
للشهيد القنطار ،وتأكيدا ً لوحدة قوى
المقاومة بحضور رفيق درب الشهيد
ورفيقه في عملية نهاريا البطولية
األس��ي��ر ال��م��ح � ّرر م��ح� ّم��د األب���رص،
ومم ّثلين ع��ن األح���زاب والفصائل
واللجان واالت��ح��ادات والمؤسسات
وفاعليات دينية وإعالمية واجتماعية
لبنانية وفلسطينية.
وألقى األسير المح ّرر أنور ياسين
كلمة األسرى والمح ّررين من سجون
االحتالل ،وألقى كلمة المقاومة عضو
قيادة الجنوب في حزب الله حسين
خليل ،الذي شدّد على أنّ ال��ر ّد على
بالتمسك بنهج
جرائم العدو يكون
ّ
المقاومة وتصعيدها وتعزيز الوحدة
متوجها ً بالتحية إلى
الفلسطينية،
ّ
«ش��ب��اب فلسطين ال��ذي��ن يرسمون
ط��ري��ق ال��م��ج��د وال��ح��ري��ة بدمائهم
الطاهرة».
كلمة فصائل الثورة الفلسطينية
ألقاها عضو قيادة حركة فتح في
لبنان يوسف زمزم ،معتبرا ً «جريمة
االغ��ت��ي��ال ال��ت��ي أق���دم عليها العدو
الصهيوني بحق القائد سمير القنطار
دليالً إضافيا ً لكل الواهمين بإمكان
التعايش مع هذا االحتالل ،وهو رأس
اإلرهاب في العالم».

�أر�سالن يع ّزي ميقاتي وع�شائر العرب
قدم رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طالل
أرس�لان ،على رأس وفد حزبي كبير ،التعازي بشقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي في مجمع «بيال».
وزار أرس�لان عشائر العرب في خلدة مع ّزيا ً برامح
الضاهر شقيق الشيخ أبو ديب كامل الضاهر ،حيث كان
في استقباله حشد من مشايخ وفعاليات العشائر ،وأُلقيت
كلمات أبرزها للشيخ كامل الضاهر ،أ ّك��د فيها «وح��دة
العالقة مع دارة خلدة مم ّثلة باألمير طالل أرسالن اليوم»،
مذ ّكرا ً بـ«محطات كثيرة وقف فيها أبناء عشائر العرب في
خلدة إلى جانب هذه الدار التاريخية وما تم ّثل ،خصوصا ً
في وجه العدو اإلسرائيلي».

كما ن ّوه بـ«مواقف أرسالن الهادفة إلى الوحدة الوطنية
ووحدة الجبل» ،الفتا ً إلى أ ّنه «مهما حصل من مستجدات
سياسية أو غير سياسية تبقى دار خلدة غالية على قلوب
العرب وأه��ل ال��ع��رب» ،شاكرا ً باسمه وباسم فعاليات
عشائر العرب الحاضرة ألرس�لان حضوره ومواساته
بوفاة شقيقه.
ب��دوره ر ّد أرس�لان على الكلمات التي أُلقيت ،قائالً:
«سأختصر اإلجابة بما كان يردّده باستمرار المغفور له
األمير مجيد أرسالن ،إذ كان يقول «مفتاح دار خلدة عند
العرب» وهذا يكفي للتعبير عن العالقة التي تربطنا بكم».

دريان :للعمل لأجل �سالم وا�ستقرار لبنان
الم�شنوق :التوافق على انتخاب رئي�س خالل �أ�شهر

دريان متحدثا ً في مسجد األمين

وفود �سيا�سية وحزبية وروحية
ع ّزت بالقنطار في عبيه

القنطار ،فقال« :العزاء الذي أُقيم اليوم
للشهيد سمير القنطار ،والذي أُقيم في
مسقط رأسه ،هو تأكيد وتكريس أنّ
ه��ذه البلدة وه��ذا الجبل ال��ذي قاوم
االحتالل «اإلسرائيلي» ،وال��ذي قدّم
الشهداء ،ومن ضمنهم شهيدة جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية إنعام
حمزة ،والعشرات من الذين سقطوا
في مواجهة االحتالل «اإلسرائيلي»،
ه��ي بلدة ال��وف��اء لمن ق��دّم أغلى ما
يملك ،قدّم دماءه في سبيل قضيته،
وفي استمرار النهج المقاوم ،وغمرنا
آالف األشخاص بمحبّتهم وتضامنهم
وتعبيرهم عن أبلغ مشاعر التضامن
معنا ،وع��ن التبريك بهذه الشهادة
المباركة .وهذا األمر هو موضع اعتزاز
وفخر لعائلة سمير الصغيرة وعائلته
الكبيرة في الجبل ،ولكل قرى الجبل
التي شاركتنا اليوم ألف تحية».
كما تقبّلت عائلة الشهيد القنطار
التعزية في المنزل بعد الظهر ،حيث
ق�دّم واج��ب العزاء محافظ الجنوب
منصور ضو ،ثم الوزير أكرم شهيّب
ع��ل��ى رأس وف���د كبير ض��� ّم وكيل
داخلية الشحار في الحزب التقدمي
االشتراكي مف ّوض الخ ّريجين في
الحزب ياسر مالعب ،ورؤساء بلديات
وفاعليات.
وكذلك زار مع ّزيا ً ع��دد كبير من
أبناء قرى الجبل والساحل ،إضافة
إلى عمداء جامعات ورؤساء بلديات
من مختلف المناطق.
ويستمر تقبّل التعازي والتبريكات
بالشهيد القنطار اليوم الجمعة في
قاعة الشيخ أحمد أم��ان الدين في
عبيه ،من الساعة الثانية بعد الظهر
وحتى الساعة السادسة مساءً.
إلى ذلك أ ّكدت «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين» أنّ الشهيد القنطار
ش ّكل خالل مسيرة حياته نموذجا ً ف ّذا ً

3

حمليات �سيا�سية

أعلن «التج ّمع الوطني الديموقراطي في لبنان» ،في بيان ،أنّ وفدا ً من قيادة
التج ّمع برئاسة رئيس التج ّمع الدكتور غسان جعفر ،زار السفير الروسي في
لبنان ألكسندر زاسيبكين في مق ّر السفارة.
ونقل التجمع عن زاسيبكين أ ّن��ه بدأ اللقاء بالترحيب بالوفد ،وشكر له
«زيارته األولى للسفارة» ،مؤ ّكدا ً «أهمية توطيد العالقات بين الشعبين اللبناني
والروسي».
ث ّم ق�دّم جعفر ،باسم التج ّمع ،التعازي لزاسيبكين بـ«استشهاد الطيار
الروسي ،الذي أ ًُسقطت طائرته في سورية ،من قِبل الجيش التركي وحلفائه
اإلرهابيين في الشمال السوري» .وأشاد بـ«المواقف الشجاعة للقيادة الروسية،
الداعمة لشعوبنا في لبنان وفلسطين والعراق ،في مواجهة االحتالل الصهيوني
واإلرهاب التكفيري».
ور ّد السفير الروسي ،مؤ ّكدا ً «الدعم الثابت لروسيا االتحادية ،للجيش
العربي السوري وجيوش الدول العربية التي تواجه اإلرهاب القاعدي» ،مشدّدا ً
على «أهمية قيام أوسع تحالف دولي ،في مواجهة القوى التكفيرية في سورية
والعراق والمنطقة ،مع الحفاظ على سيادة الدول واستقاللها».
وفي ختام اللقاء ،قدّم جعفر لزاسيبكين ،برنامج التج ّمع المق ّرر في مؤتمره
التأسيسي األول ،مؤ ّكدا ً «ضرورة التواصل مع السفارة الروسية في بيروت،
وتعزيز العالقات الثقافية واالجتماعية والصحية وفي المجاالت كافة ،مع
المنظمات والقوى واألحزاب والجمعيات الروسية».

أقامت المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية احتفاال ً
بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في «مسجد محمد
األمين» وسط بيروت ،برعاية ُمفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،وحضور مم ّثل رئيس الحكومة تمام
سالم ،األمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ،ومم ّثلين
عن المرجعيات الروحية ،والعديد من الشخصيات.
اس ُته ّل الحفل بكلمة للمدير العام لألوقاف اإلسالمية
في لبنان الشيخ محمد أنيس األروادي ،الذي تحدّث عن
«معاني الذكرى والدور الذي تقوم به األوقاف اإلسالمية
في تنمية الوقف والتوعية الدينية التي ترتكز على
االعتدال والمحبة بين اللبنانيين».
ث��م أل��ق��ى دري���ان كلمة ،ق��ال فيها« :ن��ري��د م��ن وراء
احتفاالت المولد ،أن يكون لدى أوالدن��ا وشبابنا نموذج
سا ٍم لإلنسانية الصالحة ،والقوية بصالحها وبحريّتها،
وبعملها من أجل الخير والسماحة والبطولة».
أض��اف« :فالدين داعية ف��رح ،وداعية راح��ة ،وداعية
تحرير وحرية .وهي كلّها معانٍ تغ ّذي في نفوس األطفال
والفتيات والشبّان ،دواع��ي ودواف��ع حب الحياة ،وحب
اآلخر ،واالنفتاح على أفراح الدنيا ،وإنسانية اإلنسان .في
ذكرى المولد ،ند ّرب أنفسنا وأبناءنا وبناتنا على معاني
وحدة الدين ،بقِيمه الكبرى ،ووحدة اإلنسانية ،ووحدة
المصير».
وتابع« :إنّ التعامل مع البشر جميعاً ،تحكمه قاعدتا
الب ّر والقسط من جانب المسلمين ،إلاّ إذا حاول أحد أن يقاتل
المسلمين في دينهم ،أو يهجِّ رهم من ديارهم ليستولي
عليها ،فعندها يحق للمسلمين الدفاع عن أنفسهم وعن
رسل رحمة
دينهم .وكل ذلك ش ّرعه خاتم النبيين ،ال ُم َ
للناس أجمعين .وقد س ّمى اللبنانيون عيشهم بأنه عيش
مشترك ،بمعنى أ ّنهم يتشاركون فيه على قدم المساواة،

باعتبارهم شركاء في األوطان».
أض��اف« :علينا أن نحفظ هذه األمانة ،التي ائتمننا
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فنحتكم إلى نهج
المواطنة ،ونهج البر والقسط ،فنحفظ الوطن واإلنسان،
ونعيش معا ً كما عشنا عبر مئات السنين .وسنظل على
ذلك في المس ّرات والمب ّرات ،والشدائد وسائر األحوال».
وس��أل الله «أن يُضيء قلوبنا جميعا ً بنور المحبة
والسكن والتسامح والسكينة ،وأن يو ّفقنا جميعا ً للعمل
الخالص والمخلص من أج��ل س�لام وسالمة واستقرار
واطمئنان وطننا لبنان».
وتخلّل الحفل تواشيح دينية.
من جه ٍة أخرى ،استقبل دريان وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ،ال��ذي أ ّك��د أنّ «ترشيح النائب سليمان
فرنجية ليس مبادرة بقدر ما هو حركة تواصل مع األطراف
السياسية اللبنانية كلها ،لملء الشغور الرئاسي ،وهي ال
تزال موجودة وحية ،ومستمرة».
وتو ّقع «خالل أشهر قليلة أن تصل إلى نتائج إيجابية
للتوافق على انتخاب رئيس ،ألن ال أحد يمكن أن يدّعي أنّ
الشغور الرئاسي يح ّقق أي استقرار جدّي».
وأشار إلى أنّ دريان أثبت «أ ّنه ُمفتي االعتدال والوفاق،
ومشجع على الحوار بين األط��راف للوصول إلى نتائج
ّ
تؤ ّمن المزيد من االستقرار».
وتابع« :بحثنا خالل الحوار األخير في تفعيل الحكومة
وعمل مجلس الن ّواب لنع ّوض القليل من الفراغ الرئاسي
الحاصل».
ور ّدا ً على سؤال عن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء
قريباً ،قال« :أنا متفائل في هذا األمر بعد األعياد إن شاء
الله».

لقاء جامع لكهنة وراهبات �أبر�ش ّيات زحلة والبقاع

دروي�ش :اهلل �سمح باالختالف في الأديان
فكيف يجر�ؤ البع�ض على تكفير الآخر؟

الأحزاب جنوب ًا:
هزيمة «�إ�سرائيل» حتم ّية
ه ّنأ «لقاء األحزاب اللبنانية» في الجنوب ،في بيان إثر اجتماعه الدوري في مكتب
التنظيم الشعبي الناصري في صيدا ،اللبنانيين بالمولد النبوي الشريف والميالد
ّ
تخطي
المجيد ،آمالً «بنجاح الشعب اللبناني وسائر شعوب األمة العربية في
التحديات والصعاب التي تواجهها».
واستنكر المجتمعون «جريمة اغتيال الشهيد سمير القنطار من قِبل العدو
الصهيوني ،مؤ ّكدين «حتمية هزيمة هذا العدو واندحاره عن أرض فلسطين على
أيدي المقاومين الشرفاء من أبناء هذه األمة أمثال سمير القنطار» ،وتقدّموا «بالتعزية
من عائلة الشهيد البطل وقيادة المقاومة اإلسالمية».
التعسفية التي ت ّتخذها الواليات المتحدة
واستنكر المجتمعون «اإلج��راءات
ّ
األميركية والحلف الرجعي العربي الصهيوني ض ّد حزب الله والمقاومة ،وآخرها
القرار األميركي بالتأكيد مجدّدا ً أنّ حزب الله منظمة إرهابية وإجرامية» ،معتبرين
«أنّ هذا اال ّتهام هو ا ّتهام سياسي هدفه تشويه صورة الحزب أمام شعوب العالم
والمنطقة وهدفه النيل من المقاومة».
كما استنكروا «قرار وقف ّ
بث «المنار» وقبلها قناة «الميادين» عن القمر الفضائي
عربسات» ،معتبرين «أنّ هذه القرارات تأتي ضمن الحملة الشرسة من قِبل الحلف
الصهيوأميركي وأتباعه من الرجعية العربية ض ّد المقاومة وض ّد اإلعالم المقاوم».

«تج ّمع العلماء» :الكيان ال�صهيوني
وراء ّ
المد التكفيري
وجه «تج ّمع العلماء المسلمين» ،لمناسبة ذكرى المولد النبوي وعيد الميالد
ّ
الشريف ومولد النبي عيسى بن مريم ،رسالة إل��ى المسلمين في العالم وإلى
اللبنانيين ،جاء فيها« :أيّها المسلمون ،أيّها المسيحيون :يجب علينا أن ندرك أن
ال خالف بين أتباع الديانات ،فضالً عن أ ّنه ال خالف بين أتباع المذاهب ،فكلّنا نؤمن
بإله واحد .وإنّ اإلسالم لم يدعُ للقتل وال لفرض الدين ،بل إنّ الله ع ّز وجل خاطب نبيه
محمد (ص)( :وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين) .وقال أيضاً( :ال إكراه في الدين قد
الغي ،فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى،
تبيّن ال ُّرشد من ّ
ال انفصام لها والله سميع عليم) ،وقال أيضاً( :من قتل نفسا ً بغير نفس أو فساد في
األرض فكأ ّنما قتل الناس جميعاً ،ومن أحياها فكأ ّنما أحيا الناس جميعاً)».
وإذ ه ّنأ التج ّمع المسلمين والمسيحيين باألعياد ،دعا إلى «التضامن والتآلف
ومواجهة الم ّد التكفيري الذي نعتقد اعتقادا ً جازما ً أنّ الكيان الصهيوني يقف وراءه،
فالصهاينة هم أعداء المسلمين ،كما هم أعداء المسيحيين ،وهم يحتلّون المسجد
األقصى ،كما يحتلّون كنيسة القيامة ،وساعة ي ّتحد المسلمون والمسيحيون في
وجه الصهاينة تعود لنا فلسطين وينتهي االحتالل .لذا نرى أنّ الصهاينة يعملون
كل جهدهم ويبذلون كل طاقاتهم إليقاع الفتنة بيننا كي نتلهّى عن قتاله في حين أ ّنه
العدو الحقيقي أل ّمتنا ،بل هو العدو الحقيقي لإلنسانية جمعاء».
وأمل التج ّمع أن «تأتي علينا المناسبة في العام المقبل وتكون أمتنا قد ارتاحت
من العد ّوين اللدودين لها ،اإلرهاب الصهيوني والتكفيري ،وساعتئذ تكون الفرحة
بمولدهما فرحة كاملة».

كاتشيا مستقبالً درويش ووفد أبرشية زحلة الكاثوليكية
عقد كهنة وراه��ب��ات أبرشيات
زحلة والبقاع اجتماعا ً في كنيسة
السيدة للسريان األرثوذكس  -حي
السيدة ،لمناسبة عيد الميالد المجيد،
بحضور رئيس أساقفة الفرزل وزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش ،راعي
أبرشية زحلة المارونية المطران
جوزف مع ّوض ،راعي أبرشية زحلة
وبعلبك وتوابعهما للروم األرثوذكس
المتروبوليت انطونيوس الصوري،
راع����ي أب��رش��ي��ة زح��ل��ة ل��ل��س��ري��ان
األرثوذكس المطران بولس سفر.
اس ُته ّل اللقاء بتراتيل ميالدية
باللغتين العربية والسريانية قدّمها
أطفال مدرسة القديس جاورجيوس
للسريان األرثوذكس في زحلة.
ورح���ب سفر بالحضور ،وق��ال:
ّ
«فرحة كبيرة جدا ً أن نلتقي كل سنة
إك��ل��ي��روس زح��ل��ة وال��ب��ق��اع لنعايد
بعضنا ونفرح سويا ً
ولنمجد ربنا
ّ
طفل ال��م��غ��ارة ،وه��ذه عالمة محبة
وعالمة روح مسكونية تجمعنا».
وش��ك��ر ال��ص��وري الجميع على
االستقبال ،فيما ش�دّد مع ّوض على
أهمية الشركة في الميالد حيث نتذ ّكر
المعنى الحقيقي للعيد ،ال��ذي هو
معنى الشركة.
وت���ح���دّث دروي����ش ع��ن معاني
الرحمة في عيد الميالد.
وك��ان المطران دروي���ش ،ت��رأّس
ق��دّاس��ا ً لمناسبة عيد ال��م��ي�لاد في
مستشفى تلشيحا ،وأل��ق��ى عظة
تحدث فيها عن رحلته إلى أستراليا،
وقال« :أعددت لها منذ أكثر من سنة،
سأغادر نهاية الشهر الحالي وأعود
إلى زحلة في  2شباط  ،2016وفي
 13شباط سيكون هناك احتفال

كبير في تلشيحا ،والمناسبة هي
افتتاح قسم ال��ط��وارئ بعد تأهيله
وتجديده ،وهذا القسم سيكون فخرا ً
للمستشفى».
وزار دروي��ش ،على رأس وفد من
الكهنة والمجلس األب��رش��ي العام،
البطريرك غريغوريوس الثالث لحام
في الربوة ،وق��دم له التهاني باسم
كل أبناء وبنات األبرشية ،بمناسبة
عيدي الميالد ورأس السنة ،مث ّمنا ً
«الجهود التي يبذلها لحام إلحالل
السالم في المنطقة».
وشكر لحام زيارة وفد األبرشية،
وقال« :نقدّر عاليا ً الدور الكبير الذي
يقوم به المطران عصام درويش على
الصعد ،ونفخر بنشاطه الدائم
كل ّ
في كل المشاريع التي ين ّفذها في
األبرشية ،ونطلب من الله أن يمدّه
بالصحة والعافية».
وللمناسبة أي��ض �ا ً زار دروي��ش
والوفد السفير البابوي المونسنيور
غابريال كاتشيا ،متم ّنيا ً له الصحة
والعافية.
وطلب دروي��ش من كاتشيا نقل
ت��ح��ي��ات وص���ل���وات أب��ن��اء وب��ن��ات
األبرشية لقداسة البابا فرنسيس،
وشكرهم العميق «لتخصيصه هذه
السنة للرحمة اإللهية» ،سائلين الله
«أن يفيض عليه النعم والخيرات
السماويّة».
من جه ٍة أخرى ،قال درويش خالل
حفل العشاء ال��م��ي�لادي السنوي،
لجمعية «نلتقي ألج��ل اإلن��س��ان»
واللجنة األسقفية للحوار اإلسالمي
– المسيحي التي يرأسها درويش،
برعاية رئيس مجلس الن ّواب نبيه
ب ّري ممثال برئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن ،في فندق «كورال بيتش:

(أحمد موسى)
« إنّ ه��دف األدي��ان هو نشر رسالة
المحبة والسالم في العالم ،ولقد جاء
السيد المسيح لينشر هذه الرسالة،
وه��و برنامج عمل لكل المؤمنين
بالله من مختلف األديان والمذاهب،
وهذا ما تسعى إليه اللجنة األسقفية
المسيحية – اإلسالمية ،وجمعية
نلتقي ألجل اإلنسان».
وأض���اف« :فبدل أن يك ّفر أحدنا
اآلخر ،تعالوا نحترم بعضنا بعضا ً
م ّتحدين ف��ي جوهر إيماننا بالله
الواحد ونقبل بعضنا مختلفين في
تفاصيل التعبير عن هذا اإليمان بالله
الواحد».
أضاف« :إذا كان الله قد سمح بهذا
االختالف في األدي��ان ،فكيف يجرؤ
البعض على أن يك ّفر البعض اآلخر ،ال
لسبب إلاّ ألنّ هذا اآلخر مختلف عنه»،
مؤ ّكدا ً أ ّنه «ال ينبغي أن ينظر بعضنا
إلى بعض من وجهة نظر اختالفنا
الديني ،وال من وجهة نظر األكثرية
واألقلية ،بل من حيث أ ّننا جميعا ً
مؤمنون بالله الواحد ومواطنون في
الوطن الواحد ،متساوون في الحقوق
وال��واج��ب��ات مهما ك��ان ع��دد أبناء
طوائفنا».
ثم ألقى رئيس جمعية «نلتقي»
الشيخ حسن شريفة كلمة ،قال
فيها« :ال يسعنا إلاّ أن نش ّد على أيدي
راع���ي الحفل دول���ة رئ��ي��س مجلس
ال��ن� ّواب األس��ت��اذ نبيه ب�� ّري ،ص ّمام
أم��ان ال��وط��ن ،الساعي إل��ى الحوار
والتواصل من دون ملل وال كلل ،وهو
ال يترك فرصة إال ويستغلّها إلبعاد
الظالم عن بلدنا لبنان ،متجاوزا ً بذلك
العقبات وسهام التشكيك ألنّ دينه
الوحدة الوطنية وبقاء لبنان وطنا ً
نهائيا ً لكل أبنائه».

