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حمليات �سيا�سية

لحام يطلب من �سالم �إيقاف تهمي�ش الم�ؤ�س�سة
ّ

ق�ضية «�أمن الدولة» تتفاعل وحكيم
ّ
يهدد باالن�سحاب من مجل�س الوزراء

رحمة :با�ستقاللية ال�سلطة الق�ضائية
ُن�صلح الأو�ضاع البالية والفا�سدة

تفاعلت أم��س قضية مؤسسة
أم���ن ال��دول��ة وس���ط ت��ه��دي��د وزي��ر
االقتصاد والتجارة الدكتور آالن
ح��ك��ي��م ب��االن��س��ح��اب م���ن جلسة
مجلس الوزراء المق ّررة اليوم إذا لم
ُتح ّل المشكلة سريعاًُ ،معلنا ً دعمه
الكامل للمؤسسة ومديرها العام
اللواء جورج قرعة «نظرا ً للجهود
التي تقوم بها هذه المؤسسة».
من جهته ،أجرى بطريرك الروم
الملكيين الكاثوليك غوريغوريوس
الثالث لحام أثناء تر ّؤسه اجتماع
الهيئة التنفيذية للمجلس األعلى
ل��ل��روم ال��ك��اث��ول��ي��ك أم���س ات��ص��اال ً
ه��ات��ف��ي�ا ً ب��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س�لام ،ع��رض معه ،بحسب بيان
للبطريركية ،مشكلة ج��ه��از أمن
ال��دول��ة «ومظاهرالتهميش ال��ذي
يطال اللواء قرعة والمديرية بشكل
عام ،باإلضافة إلى عدم دعوة مدير
ه��ذا الجهاز لالجتماعات األمنية
في وقت تح ّقق فيه نجاحات الفتة
ّ
وأدق الظروف التي يمر
في أصعب
بها الوطن» ،مشدّدا ً على «ضرورة
ح ّل هذا الملف بالسرعة القصوى
بالحفاظ على كرامة المدير العام
وعلى هذه المؤسسة األمنية».
وكان هذا الموضوع حاضرا ً في

االجتماع الشهري للهيئة التنفيذية
للمجلس األعلى للكاثوليك برئاسة
��ح���ام ،ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س
ل� ّ
العلماني الوزير ميشال فرعون،
ونائب الرئيس اإلكليريكي المطران
إدوار ضاهر ،والوزير السابق سليم
جريصاتي ،واألمين العام العميد
شارل عطا ،وأمين الصندوق الياس
أبو حال واألعضاء.
وتو ّقف المجلس في بيان «عند
االه��ت��راء المتمادي في مؤسسات
ال��دول��ة ،والشلل ال��زاح��ف إل��ى كل
ال��م��راف��ق ال��ع��ام��ة ،واإلخ���ف���اق في
لحة،
إيجاد الحلول للمسائل ال ُم ّ
وع��ل��ى رأس��ه��ا معالجة النفايات
المتراكمة في الشوارع والساحات
واألح����راج ،وال��ت��ي ت��ه�دّد المواطن
صحته وبيئته ،كما تو ّقف عند
في
ّ
اإلمعان في الفراغ في سدّة الرئاسة
التي هي األس��اس وحجر الزاوية
ف��ي ق��ي��ام ال��دول��ة وم��ؤس��س��ات��ه��ا،
وت��ع��ط��ي��ل ع��م��ل م��ج��ل��س ال��ن��واب
التشريعي وال � ّرق��اب��ي ،خصوصا ً
لجهة إق���رار ق��ان��ون لالنتخابات
النيابية يعطي بارقة أمل في إجراء
االنتخابات وتصحيح التمثيل،
كذلك الشلل والمناكفات في مجلس
ِّ
تعطل
ال����وزراء وال��خ�لاف��ات ال��ت��ي

تسيير عجلة الدولة».
وأسف المجلس «لوقف المملكة
العربية السعودية العمل بالهِبة
ال��ت��ي ك��ان��ت مخصصة لتسليح
الجيش اللبناني ،في الوقت الذي
يواجه فيه الجيش تحدّيات ج ّمة،
وعلى رأسها التصدّي للمجموعات
اإلرهابية المنتشرة على الحدود
م��ع س��وري��ة ،وه��و يقوم بمحاربة
اإلره����اب ال���ذي ي��ه �دِّد ال��ع��دي��د من
ال��دول ،كما يعمل على حفظ األمن
واالستقرار في ال��داخ��ل ،وأم��ل من
المملكة أن ُتعيد النظر بقرارها».
وأ ّك����د «ض����رورة ال��ح��ف��اظ على
ع�لاق��ة لبنان م��ع ال���دول العربية
والخليجية» ،مشدّدا ً على «وجوب
اح���ت���رام اإلج���م���اع ال��ع��رب��ي ،مع
األخ����ذ ف��ي االع��ت��ب��ار خصوصية
لبنان ،وتحييده ع��ن الصراعات
الخارجية».
السجاالت في
ورأى أنّ «مشهد ّ
التفتيش المركزي وخروج مف ّتشين
عامين عن موجب التح ّفظ وهرمية
الهيئة ي� ّ
�دل على الوضع المتردّي
الذي وصلت إليه أجهزة الرقابة»،
وطالب مجلس ال��وزراء بتصحيح
أوض��اع هذه األجهزة لتمكينها من
القيام بالمهام الموكلة إليها.

بلدية ال�شويفات تنفي طلب ا�ستثمار �أر�ض الكو�ستابرافا

«بدنا نحا�سب» �ستفاجئ ال�سلطة
أ ّك��د وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية
رشيد درب��اس ،أن «ال عراقيل أمام
إزالة النفايات من الشوارع» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ «ه��ن��اك بعض التفاصيل
التي يجب إنجازها» ،وم��ؤ ّك��دا ً أنّ
«االت��ف��اق ت � ّم ب��ص��ورة واض��ح��ة في
م��ج��ل��س ال������وزراء ،وك��ان��ت هناك
بعض اإلشكاالت ت ّم حلّها مع حزب
الطاشناق عن طريق إعطاء حوافز
مالية».
ونفى ّ
اط�لاع��ه على المعلومات
التي تحدّثت عن أنّ «النائب آغوب
بقرادونيان تل ّقى وع��دا ً من رئيس
الحكومة بإقامة مرفأ سياحي عند
األم�ل�اك العامة البحرية» .ولفتَ
إلى أ ّنه «ت ّم امتصاص التح ّرك في
الشويفات والناعمة ألنّ الطمر ليس
ك��ارث��ة ،إ ّن��م��ا الكارثة ف��ي المكبّات
�ب
ال��ع��ش��وائ��ي��ة» ،م���ؤ ّك���دا ً أنّ «م��ك� ّ
الناعمة من أرق��ى المكبّات ويحوز
على المواصفات الدولية».
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،أص�����درت ب��ل��دي��ة
الشويفات بيانا ً أعلنت فيه ،أ ّن��ه
«عطفا ً على ق��رار مجلس ال���وزراء
ال��ص��ادر بتاريخ ،2016/3/12
وال��ذي يتض ّمن الموافقة على طلب
بلدية مدينة الشويفات بإعطائها
حق استثمار األرض الناجمة عن
ردم البحر وعن مطمر الكوستابرافا،
يه ّم البلدية أن توضح بأ ّنها لم تتقدّم
ب��أي طلب م��ن ه��ذا ال��ن��وع لمجلس
الوزراء ،كونها أساسا ً ض ّد إقامة أي
مطمر للنفايات ضمن نطاقها البلدي
وخ��اص��ة الكوستابرافا ،وه��ي لم
ُتستشر ،حتى ولم يُؤخذ رأيها بهذا
الموضوع.
وي��ؤ ّك��د رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ملحم
السوقي وأعضاء المجلس البلدي،
ال��ت��ض��ام��ن ال��ت��ام وال��ت��ن��س��ي��ق مع
فعاليات المدينة لمواجهة هذا القرار
بالطرق القانونية والسلمية».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،س��أل��ت حملة
«بدنا نحاسب» في مؤتمر صحافي
ع��ق��دت��ه أم���س ف��ي م��ق � ّر الجامعة
اللبنانية  -الفرنسية في بيروت،
ال��ح��ك��وم��ة ع��ن «ع���دم ا ّت��خ��اذ ق��رار
بالتحويل الفوري ألموال البلديات
في الصندوق البلدي المستقل ،وهي
أمانة مودعة ل��دى مصرف لبنان،
وذلك من أجل إنتاج حلول المركزية
على غرار ما فعلته بلدية بكفيّا».
وس���أل ال��ن��اش��ط ج���ورج ع���ازار:
«ل��م��اذا ال تت ّم المراقبة عبر هيئة
إدارة المناقصات وهيئة التفتيش
المركزي و ُتفعّ ل آليات الرقابة حسب
األص���ول القانونية والدستورية،
ل��م��اذا تص ّم السلطة أذن��ه��ا ع��ن كل
م��ا يت ّم اقتراحه م��ن قِبل أصحاب
االختصاص وال��خ��ب��راء البيئيين،
وه��ل ستسمح الحكومة للبلديات

أو ات��ح��ادات البلدية أو المناطق
الخدماتية باستخدام المحارق في
إدارة معالجة النفايات ف��ي حال
ق � ّررت ذل��ك ،وما هي آليات الرقابة
على عمل المحارق؟».
أضاف« :أنّ اإلصرار على تكليف
شركة سوكلين هو فضيحة قانونية
وأخالقية بعد صدور ادّعاء النيابة
العامة المالية ،والتي ادّعت فيه على
الشركتين بالمادتين  363و 359من
المادة  219من قانون العقوبات».
وأشار إلى أنّ «السلطة ُتمعن في
ه��در الشاطئ اللبناني وتعريض
ب��ح��ره وس��واح��ل��ه ألك��ب��ر مخاطر
ال��ت��ل��وث وال��ت��ش��وي��ه وال��م��ص��ادرة،
وهي اليوم تق ّرر إنشاء ثالثة مطامر
للنفايات على الشاطئ مترافقة مع
مشاريع لردم البحر وتسميم الثروة
البحرية».
ورأى أنّ «ال��ح��ك��وم��ة تجاهلت
التزامات اتفاقية برشلونة للمحافظة
على البحر المتوسط وبروتوكوالتها
وتعديالتها ،وهذا ما حصل بمكبّات
النورماندي ،برج حمود ،طرابلس
وصيدا».
وأعلن أنّ الحملة بصدد التنسيق
م��ع المجموعات وال��ق��وى الفاعلة
م��ن ال��ن��ق��اب��ات والمجتمع المدني
والمجتمع األه��ل��ي ال��م��ت��ض� ّرر من
الفساد المتراكم على مدار سنوات
ك��ث��ر ،وأ ّن���ه���ا س��ت��ف��اج��ئ السلطة
«غير اآلبهة بمصالح المواطنين،
بتح ّركات مختلفة ومتصاعدة من
أجل ردع الفساد والدفاع عن صحة
المواطنين».
من جهتها ،أ ّكدت الحركة البيئية
اللبنانية في بيان ،أنّ «بعد ثمانية
أشهر من إنهاك الشعب اللبناني
ب��أزم��ة ال��ن��ف��اي��ات ،وم��ا نتج عنها
من أم��راض وتل ّوث الهواء والمياه
والتربة ،هدفه الضغط على الشعب
لحمله على قبول الحلول غير البيئية
والتي تفوح منها رائحة الفساد وهدر

استكمل رئيس ح��زب الحوار الوطني المهندس ف��ؤاد مخزومي زيارته
إلى سلطنة عُ مان ،والتقى كلاّ ً من وزراء التجارة والصناعة الدكتور علي بن
مسعود السنيدي ،والقوى العاملة الشيخ عبد الله بن ناصر البكري ،واألوقاف
والشؤون الدينية الشيخ عبد الله بن محمد السالمي ،والسياحة أحمد بن ناصر
المحرزي ،والبيئة والشؤون المناخيّة محمد بن سالم التوبي ،ورئيس هيئة
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم يحيى بن سعيد الجابري ،وأمين عام
اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني الشيخ سباع بن حمدان السعدي.
وشكر خالل لقاءاته «االهتمام والترحيب اللاّ فت الذي القاه وفد االقتصاديين
ورج��ال األعمال اللبنانيين في سلطنة عُ مان» ،مؤ ّكدا ً عمق عالقات لبنان
ّ
لتخطي
بالسلطنة ،الفتا ً إلى أنّ «البلد يُعوِّل على دور عُ مان في مساندة لبنان
األزمة ،بل وفي استقطاب الدعم لبلدنا وال سيّما على المستوى االقتصادي».
وقال« :إنّ الرهان هو على دور السلطنة في رأب الصدوع بين دول المنطقة
ونزع فتيل التو ّترات الناتجة من بعض الملفات الساخنة العربية واإلقليمية،
خصوصا ً أنّ لسلطنة عُ مان عالقات متينة مع كل الدول المحيطة والمؤ ّثرة
ّ
بالملف اللبناني».
وتم ّنى أن «تنجح المساعي التي نقوم بها لتحسين صورة لبنان في الخارج
وفي دول الخليج العربي خصوصاً ،واستقطاب االستثمارات إلى البلد لتحريك
عجَ لة االقتصاد ،وتأمين فرص عمل للشباب» ،داعيا ً المسؤولين في لبنان «إلى
تفعيل مقدراته االقتصادية ،والنأي بالمغتربين وبالعاملين في الخليج تحديدا ً
عن الصراعات السياسية».

مخزومي مع مستقبليه في ُعمان

«�أمل» و«فتح»:
رف�ض كل �أ�شكال الفتنة

نفايات في نهر حبالين
المال العام».
ورأت أنّ «ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��وم
ت��ح��اول ف���رض خطتها األخ��ي��رة،
ت��ارة بالترغيب وط��ورا ً بالترهيب،
باإلضافة إلى اللجوء إلى عسكرة
فرض تطبيقها ،ويمكن اعتبار ّ
خطتها
بأ ّنها خطة طمر البحر اللبناني
ووضع اليد على تلك المساحات من
الشاطئ بطريقة غير شرعية مخالفة
التفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
بانتظار إنشاء المحارق التي تش ّكل
أكبر دليل على الفساد والصفقات
ومخالفة المبادئ العالمية لمعالجة
النفايات والحفاظ على البيئة».
وأ ّك����دت أنّ «الكلفة المقترحة
لتطبيق الخطة تبلغ  100مليون
ّ
تغطي)
دوالر أميركي ،وتشمل (أو
نفايات بيروت وجبل لبنان ،فضالً
عن أ ّنها ال تقدّم حلاّ ً كامالً وسليما ً
لمجمل النفايات».
وأشارت الحركة إلى أ ّنها «قدّمت
ف��ي م��ؤت��م��ره��ا األخ��ي��ر ح�ّل�اّ ً بيئيا ً
متكامالً وسهل التطبيق بكلفة ال
تتعدّى الـ 100مليون دوالر ،ويقوم
ه��ذا الحل على خطة ط��وارئ على
مدى ستة أشهر لمعالجة النفايات
المتراكمة والنفايات الجديدة التي
ُتنتج ي��وم��ي�ا ً ب��إن��ش��اء م��راك��ز فرز
ومعالجة (متن ّقلة) .وقد و ّقعت أكثر
من  225جمعية أهلية على خارطة
طريق لحل أزمة النفايات في لبنان،
ُ
وط���رح���ت ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة وع��ل��ى
البلديات ولم َ
تلق آذانا ً صاغية».
وأ ّك��دت الحركة دعمها «الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي وق����وى األم����ن ض��ب��اط�ا ً
وأفراداً» ،متم ّني ًة على «المسؤولين
عدم إساءة استعمال المصطلحات
الخاصة بدور القوى األمنية».
إل��ى ذل��ك استم ّر رم��ي النفايات
عشوائيا ً في عدد من المناطق ،ومنها
منطقة حبالين التي ف��اض مجرى
يصب عند جسر دجاج
النهر الذي
ّ
القديم بأكياس النفايات.

الراعي :كفى هدم الم�ؤ�س�سات بدء ًا برئا�سة الجمهورية

أول َم رئيس حزب «التضامن» النائب إميل رحمة على شرف وزراء ون ّواب
و ُقضاة ومحامين ،بحضور وزراء اإلعالم رمزي جريج ،األشغال العامة والنقل
غازي زعيتر ،والثقافة روني عريجي ،الن ّواب :عبد اللطيف الزين ،روبير غانم،
إبراهيم كنعان ،غسان مخيبر ،سيرج طورسركيان ،زياد أسود ،هادي حبيش
وإيلي ع��ون ،النائب السابق لرئيس مجلس الن ّواب إيلي الفرزلي ،ال��وزراء
السابقين :بهيج طبارة ،ناجي بستاني ،سليم جريصاتي ،شكيب قرطباوي،
وعدنان عضوم ،نقيب المحامين السابق عصام ك��رم ،مدّعي عام التمييز
القاضي سمير حمود ،القاضيين صقر صقر وهنري خوري ،المحامي سليمان
فرنجية ومحامين.
رحب رحمة بضيوفه ،معتبرا ً حضورهم «التفات ًة كريم ًة جدا ً
وفي المناسبةّ ،
منهم» ،وقال« :إ ّننا هنا معشر القانونيين من وزراء محامين ون ّواب محامين
وقضاة نستوي تحت قاعدة العدل أساس الملك .ولكي يكون لدولتنا أساس،
يجب أن تتم ّتع السلطة القضائية باالستقاللية التا ّمة ،وأن يحتوي الجسم
القضائي على ُقضاة يتم ّتعون بالنزاهة والشجاعة والمعرفة ،وبقضاء بهذا
المستوى ُنصلح كل األوض��اع البالية والفاسدة ،وعندها تستعيد الدولة
حضورها ورونقها».

مخزومي :رهان على دور عُ مان
ال�صدوع بين دول المنطقة
لر�أب ّ
جانب من اجتماع مجلس الكاثوليك

في لقاء «ر�سالة حياة» مع عائالت لبنانية و�سورية وعراقية
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زار وفد من حركة «فتح» في لبنان برئاسة أمين سر الحركة فتحي أبو العردات،
المكتب السياسي لحركة «أمل» ،حيث التقى رئيسه جميل حايك بحضور عدد من
األعضاء ،وبحث المجتمعون في ما يجري على الساحتين العربية والوطنية.
وأص��در المجتمعون في نهاية اللقاء بيانا ً حيّوا فيه «الشعب الفلسطيني
الصامد في كل األراضي الفلسطينية التاريخية ،وانخراطهم في الهبّة الجماهيرية
ومقاومتها الشعبية ،ودفاعهم عن المقدّسات اإلسالمية والمسيحية في وجه
الغطرسة الصهيونية» ،مر ّكزين على «إبقاء القضية الفلسطينية قضية األ ّمتين
العربية واإلسالمية المركزية».
وأ ّك��دوا «العالقات األخوية اللبنانية  -الفلسطينية بوجه عام ،والعالقة بين
حركتي «فتح» و «أمل» بوجه خاص ،لما فيه مصلحة الشعبين ،وعلى دعم األمن
واالستقرار على الساحة اللبنانية والتأكيد على السلم األهلي ورفض الخطابات
الطائفية والمذهبية ،وبالتالي رفض كل أشكال الفتنة المذهبية والطائفية».
ولفتوا إلى «تقدير القيادة الفلسطينية موقف رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري
وحركة «أمل» لدعمهم ومساندتهم للحوار اللبناني اللبناني والحوار الفلسطيني -
الفلسطيني ،وكذلك لمطالبتهم بالحقوق الفلسطينية اإلنسانية وحاجات اللاّ جئين
الفلسطينيين على ش ّتى الصعد».
وش �دّدوا على «مسؤولية وكالة «أون��روا» في إغاثة الالجئين الفلسطينيين
والنازحين الفلسطينيين في لبنان ،وتشغيلهم ضمن مق ّررات األم��م المتحدة،
ومطالبتها باستمرار تقديم خدماتها حتى عودة اللاّ جئين إلى ديارهم».

الداود �شكر رو�سيا:
معركة �سورية انتهت ل�صالح وحدتها
شك َر األمين العام لـ»حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل
ال��داود ،في بيان «لالتحاد ال ّروسي وقوفه إلى جانب الشعب السوري ،مع قرار
رئيسه فالديمير بوتين االنسحاب الجزئي من سورية ،بعد نجاح ق ّواته في مواجهة
الجماعات اإلرهابية التكفيرية».
ُّ
التدخل واإلخ�لاء الجزئي في الوقت المناسب ،للحفاظ على
واعتبر أنّ «قرار
الدولة السورية الصديقة» ،الفتا ً إلى «أنّ مشاركة الطيران الروسي كانت حاسمة
في الحرب ض ّد أعداء سورية الذين جاؤوا من كل أصقاع األرض ،مستقدمين معهم
المجموعات اإلرهابية إلسقاط النظام الذي تم ّكن من الصمود بوجهها ،ع ّززه دعم
حلفائه له من إيران إلى روسيا وحزب الله في المعركة الوجودية التي انتهت لصالح
وحدة سورية وشعبها ،مع تبدّل المعادلة العسكرية على األرض ،واستثمارها في
طرح الحل السياسي الذي كانت وراءه روسيا ،فأثبتت دورها المحوري األساسي
ّ
تستحق الشكر
في المنطقة ،ووفاءها ألصدقائها ،وصدق ّية محاربتها لإلرهاب ،وهي
واالمتنان».

«منبر الوحدة» :لإجراء
االنتخابات البلدية والنيابية
طالب «منبر الوحدة الوطنية» في بيان ،بعد اجتماعه في منزل األمين العام خالد
الداعوق ،بـ»إجراء االنتخابات البلدية والنيابية في مواعيدها ،وانتخاب رئيس
للجمهورية».
أضاف البيان« :أ ّما بالنسبة للنفاياتّ ،
يشك المنبر بهذا الحل حيث أ ّنه ح ّل مؤ ّقت
كما قال المسؤولون ،وهناك شكوك من أنّ المحاصصة ما زالت سيدة الموقف في
هذه القضية ،فالمنبر يُص ّر على إعادة ل ّم ومعالجة النفايات للبلديات ،ويُدين اعتماد
الكوستابرافا مك ّبا ً بدال ً من اعتماده شاطئا ً سياحياً».
وأعلن المنبر تأييده «قيادة الجيش في موقفها برفض التنازل عن القاعدة
البحرية في مرفأ بيروت ،ورف��ض محاولة الشركة االحتكارية لوسط بيروت
االستيالء على هذه القاعدة وعلى الحوضين األول والثاني في المرفأ».

الراعي متحدثا ً في اللقاء
أق��ام��ت «ال��ج��م��اع��ة ال� ّره��ب��ان��ي��ة
المارونية رسالة حياة» لقا ًء ألكثر من
 150عائلة فقيرة لبنانية وسورية
وع��راق��ي��ة ،و ّزع���ت خالله الحصص
ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ث��ي��اب وال��ح��رام��ات
واأللعاب جريا ً على عادتها سنويا ً في
الصوم ،بمبادرة من البطريرك
زمن ّ
الماروني الكاردينال بشارة الراعي
وبرعايته ،في المق ّر العام لـ»دير
الحياة الجديدة» في أنطلياس.
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء السفير ال��ب��اب��وي
غبريللي كاتشيا ،وعدد من المطارنة
ورؤس���اء ع��ام��ون وأم��ه��ات عامات،
وعائالت لبنانية وسورية وعراقية
وحشد من المؤمنين.
بعد كلمة ترحيبية ل�لأب العام
وس��ام معلوف ،ألقى راع��ي أبرشية
أنطلياس المارونية المطران كميل
زيدان كلمة ،قال فيها« :اليوم تمتزج
دموعنا بدموع الالجئين الذين أتوا
إلينا من العراق الحبيب ومن سورية
المتألمة ،وصرنا وإيّاهم أبناء رعيّة
واحدة».
وتابع« :لقد تملّك الفساد بمجتمعنا
واستفحل الجشع فقهر الضعيف
وسحقه ،والسلطات السياسية ص ّمت
آذانها عن أنين الفقراء ،وهم يعلمون
أن ال حل لمشكلة الفقر والحرمان اّإل
بنظام سياسي واق��ت��ص��ادي يرعى
العدالة والمساواة ،والويل لمن يعلم
وال يُبادر».
وختم« :نحن نعلم أن ال قدرة لنا
على حل معضلة الفقر والحرمان،

ولكن بمقدورنا أن نخ ّفف الدمعة
السعي يكلِّل
ونزيد البسمة .وه��ذا ّ
رأس أعضاء جماعة رسالة حياة،
زارعين الخير والبسمة واألمل حيثما
ح �لّ��وا ،فلهم م� ّن��ا ك��ل تقدير وشكر
ودُع���اء ،طالبين أن نبقى دوم��ا ً في
شركة الصالة والمحبة».
وأل��ق��ى ال��راع��ي كلمة ح � ّي��ا فيها
«الجماعة والكنيسة وكل اإلرادات
الطيبة للمجتمع األهلي والمجتمع
ال��م��دن��ي م���ن ب��ل��دي��ات وم��خ��ات��ي��ر
ومؤسسات أهلية ،التي تضع يدها
لمواجهة ال��ك��ارث��ة الداخلية التي
أشار إليها سيادة راعي األبرشية في
كلمته» ،وقال« :ما وصلنا إليه بسبب
ن��وع م��ن السياسة نرفضه ،أل ّنها
سياسة الهدم وتفكيك البلد وإفقار
المواطنين وتهجيرهم من دون اهتمام
أو عناية ،وكأنّ العمل السياسي باتَ
عندنا استبدادا ً بالشعب».
وتابع الراعي« :نحن نقول شكرا ً
�رب على وج��ود ك��ل المؤسسات
ل��ل� ّ
التي تحتضن شعباً ،ولكننا ال نقبل
باستمرارية هذه السياسة الهدّامة
للوطن ولشعبه».
ون ّوه بالمؤسسات «التي ُوجدت
للملمة ضحايا الحروب واإلهمال»،
موجها ً كلمة إل��ى الضمير العالمي
ّ
ّ
يحق ألح ٍ��د ف��رض حروب
قائالً« :ال
على بلدان وتهجير شعوب من أرضها
وقهرها وتشتيتها».
أضاف« :نحن اليوم نلتقي حفنة
صغيرة من إخواننا المش ّردين من

س��وري��ة وال��ع��راق ،ف��ي وق���تٍ هناك
الماليين من المش ّتتين على دروب
العالم وتحت الخيم وكأ ّنه ال قيمة
ل��ه��م ،فالكبار م��ن أج��ل مصالحهم
ال��س��ي��اس��ي��ة واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
واالق��ت��ص��ادي��ة ي��ف��رض��ون ال��ح��روب
واألس��ل��ح��ة وي��ه � ّي��ئ��ون ال��م��رت��زق��ة
ويعملون على هدم الشعوب».
ووجه ندا ًء إلى «الضمير العالمي»
ّ
قائالً« :كفى حروبا ً وهدما ً وتهجيرا ً
للمواطنين اآلمنين م��ن منازلهم.
كفى حرمانهم م��ن جنى عمرهم.
وكفى لح ّكامنا في لبنان مواصلة
لمؤسساتنا
ما يمارسونه من هدم
ّ
بدءا ً من رئاسة الجمهورية ،والفراغ
بلغ نحو سنتين ،وصوال ً إلى تعطيل
المجلس النيابي كل ّياً ،وإلى تعطيل
ّ
وتفشي الفساد ،وه��ذا ما
الحكومة
نرفضه كل ّياً».
بعد ذلك ،احتفل الراعي بالقداس
ال����ذي خ��دم��ت��ه ج��وق��ة ال��ج��م��اع��ة
واس ُته ّل بكلمة لألب معلوف ،تلتها
عِ ��ظ��ة ل��ل��راع��ي .وب��ع��د ال��ق��دّاس ،ت ّم
توزيع الحصص الغذائية والثياب
وال���ح���رام���ات واألل���ع���اب وال����ورود
البيضاء للعائالت .وق�دّم��ت عائلة
لبنانية هديّة رمزية للبطريرك الراعي
باسم العائالت اللبنانية ،وعائلة
عراقية قدّمت هدية باسم العراقيين،
وعائلة سورية قدّمت هدية باسم
السوريين ،في حين قدّم لهم الراعي
وردا ً أبيض وهدايا.

المجل�س الماروني ن ّبه �إلى خطورة ا�ستمرار ال�شغور
اعتبر المجلس العام الماروني أنّ االنتخابات الرئاسية
في واقع تع ّثرها ،تعكس طبيعة األزم��ات العاصفة في
المنطقة ،والتي أصابت برذاذها الوحدة الداخلية ،منبّها ً
إلى خطورة استمرار ّ
الشغور الرئاسي.
جاء ذلك في بيان للمجلس بعد اجتماع هيئته التنفيذية
في مق ّره المركزي في المدور ،برئاسة رئيس المجلس وديع
الخازن ،وحضور نائب الرئيس المحامي إميل مخلوف
واألعضاء .وجرى التداول في األوضاع المتأ ّزمة في البالد
واستمرار الفراغ الرئاسي.
واعتبر المجلس «أنّ االنتخابات الرئاسية في واقع
تع ّثرها ،تعكس طبيعة األزم��ات العاصفة في المنطقة،
والتي أصابت برذاذها الوحدة الداخلية وأخلّت بالتوازنات
التي تو ّفر ضمانة البقاء في وطن ال أوطان»،
وناشد «جميع القيادات المسيحية واإلسالمية التنبّه
إلى «خطورة إبقاء الشغور الرئاسي على حاله ،ألنّ ما
يجري من اجتماعات وبحث في التسويات على مستوى
الدول الكبرى في جنيف حول سورية ،واستطرادا ً العراق
توجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية
واليمن ولبنانّ ،
ملحة ،ب��غ� ّ
�ض النظر ع��ن أهمية إن��ج��از هذا
ك��ض��رورة ّ
االستحقاق كحق دستوري وميثاقي».
وحيّا المجلس «قائد الجيش العماد جان قهوجي ،الذي
أخذ المبادرة والمفاجأة على التنظيم اإلرهابي «داعش»
في جرود بعلبك قبل أن يغدر األخير بمواقعه الدفاعية
على الحدود».

ون��اش��د «األش��ق��اء ال��ع��رب تقدير ال��ظ��روف اإلقليمية
وحساسية اإلجراءات التي ا ُّتخذت بحق لبنان على صعيد
حجب المساعدات العسكرية المق ّررة للجيش الذي يأخذ
بصدره ودمه الزحف اإلرهابي على حدود لبنان الشرقية
والشمالية ،حيث كشفت المخابرات األميركية للمراجع
يؤسس إلم��ارة في
المختصة خطورة ما ك��ان يمكن أن
ّ
عكار» ،مطالبا ً بـ»إنصاف اللبنانيين الذين كانت لهم أيا ٍد
بيضاء في عمران دولهم».
ورح���ب ب��ـ»اإلع�لان ع��ن إج���راء االنتخابات البلدية
ّ
واالختيارية في موعدها المق ّرر في شهر أيار المقبل ،أل ّنها
تم ّثل حافزا ً لتعزيز الحياة الديمقراطية واحترام المواعيد
الدستورية ،علّها بذلك تنقل ه��ذه التجربة والعدوى
ل��ل��ع��ودة واالح��ت��ك��ام إل��ى ال��ش��ع��ب ،ال��م��ص��در األس��اس��ي
للسلطات وال��م��ؤس��س��ات ،ف��ي االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية
والنيابية لتجديد الحياة في لبنان ديمقراطي ال ُتخيفه
مثل هذه االستحقاقات».
وه ّنأ «نقل األمانة الرئاسية في المؤسسة المارونية
المؤسس الوزير ميشال إده إلى وجه لبناني
لالنتشار من
ّ
قدير هو نعمت أفرام ،حامل اإلرث الوطني الذي تركه والده
الوزير الراحل جورج أفرام».
وت��داول المجلس في شؤون م ّتصلة بأعمال المجلس
الصعُ د كافة ،مدرس ّيا ً وصح ّيا ً ومساعدات عينيّة،
على ُّ
واعتبر ذلك «واجبا ً إنسانيا ً في لحظات ّ
الضيق التي يم ّر
بها المواطن اللبناني».

«التحرير الفل�سطينية» �أحيت ذكرى «�أبو الع ّبا�س»
أحيت جبهة التحرير الفلسطينية،
الذكرى السنوية  12الستشهاد أمينها
العام «أبو العبّاس» ،بمهرجان في
قاعة «المركز الثقافي الفلسطيني»
في مخيّم «البص»  -صور ،بحضور
نائب األم��ي��ن ال��ع��ام للجبهة ناظم
اليوسف وق��وى وأح���زاب لبنانية
وفصائل فلسطينية.
�س��ق تج ّمع
ب���داي���ة ت���ح���دّث م��ن� ّ
اللجان وال��رواب��ط الشعبية معن
ب���ش���ور ،ال����ذي دع���ا إل���ى «وح���دة
وطنية فلسطينية حقيقية ُتخرجنا
م��ن م��ت��اه��ات االن��ق��س��ام وتحتضن
انتفاضة التحرير المتو ّثبة ،وإلى
حلول سياسية لألزمات المتفجرة
في أقطارنا العربية».
وأل��ق��ى كلمة األح����زاب وال��ق��وى
الوطنية اللبنانية ،عضو المكتب
السياسي لحركة «أمل» محمد غزال،
ال���ذي ش���دّد على ض���رورة «ال��ب��ذل
والعطاء في سبيل قضية و ال أشرف
م��ن��ه��ا ،أال وه���ي قضية فلسطين،
ه��ذه القضية التي يجب أن تبقى
قضية العرب األول��ى للمسيحيين
والمسلمين».
أض��اف« :إذا م��ا تطلّعنا إل��ى ما
يجري ف��ي األرض المحتلة ،نرى
الفلسطيني وح��ي��داً ،وم��ا يحدث
م���ن ح�����روب ط��ائ��ف��ي��ة وم��ذه��ب��ي��ة
ه��ي لتضييع ال��ب��وص��ل��ة» ،واص��ف�ا ً
االنتفاضة «بانتفاضة المقاومة...
انتفاضة الحجر والسكين»  ،داعيا ً
إلى «حمايتها ودعمها حتى ال ُندير
الظهر إليها ،و يجب أن نكون أُمَناء
على الدماء من أجل تحقيق الدولة

جانب من الحضور
وعاصمتها

القدس

الفلسطينية
الشريف».
وأل��ق��ى كلمة منظمة التحرير
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،ع��ض��و ال��م��ج��ل��س
الثوري لحركة «فتح» جمال قشمر،
معتبرا ً «أنّ حزب الله خاض تجربة
نضالية ،فإذا بالعدو يندحر م ّرتين».
وأ ّكد رفض وصم الحزب باإلرهاب،
مشيرا ً إلى أ ّنه حزب المقاومة.
بدوره ألقى الجمعة كلمة دعا فيها
إلى «استمرار صرخاتنا بوجه وكالة
أون����روا بسبب تقليص خدماتها
ال� ُم��ق�دّم��ة للاّ جئين الفلسطينيين
في لبنان على المستوى التعليمي
والصحي واإلغاثي ،ونعلن رفضنا
لقرارها المتعلّق بتخفيض نسبة
تغطيتها لتكاليف عالج المرضى»،

مؤ ّكدا ً أنّ «شعبنا لن يتراجع عن
تح ّركاته حتى تستجيب الوكالة
إل��ى مطالبه ،وكذلك التعاطي مع
قضية النازحين من أبناء شعبنا من
مخيمات سورية»،
ون��� ّوه «ب��م��واق��ف ل��ب��ن��ان وق��واه
وأح���زاب���ه وم��ق��اوم��ت��ه ال��م��ج��اه��دة
ب��ق��ي��ادة ح��زب ال��ل��ه ب��ال��وق��وف إلى
جانب شعبنا» .وحيّا «الدور الكبير
للرئيس نبيه ب ّري ،هذا الدور الذي
تجلّى أم��ام البرلمانات األوروبية
واإلسالمية» .كما ث ّمن عاليا ً «دور
مدير عام األمن العام اللواء عباس
إبراهيم وحرصه على دعم حقوق
الشعب الفلسطيني ،ومطالبته
أونروا بالتراجع عن قراراتها».

