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الطوائف الم�سيحية الغربية احتفلت بالف�صح
والعظات دعت �إلى �إحالل ال�سالم وانتخاب رئي�س للجمهورية
ِ

 ...والراعي في بكركي

لحام في قداس دمشق
ّ
احتفلت الطوائف المسيحية التى
تتبع التقويم الغربى بعيد الفصح
بإقامة الصلوات والقداديس في
الكنائس وأماكن العبادة ،وأُلقيت
عِ ظات ر ّكزت على معاني القيامة
ودع���ت إل���ى إع����ادة ال��س�لام إل��ى
س��وري��ة ومواجهة اإلره���اب ،كما
ح ّثت على انتخاب رئيس للبنان
وترسيخ لغة الحوار.

لحام
ّ

وف��ي كاتدرائية سيدة النياح
ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة ل��ل��روم الملكيين
ال��ك��اث��ول��ي��ك ف��ي ح���ارة ال��زي��ت��ون
بدمشق ،أُقيم ق�دّاس كبير ترأّسه
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق
ل��ل��روم الكاثوليك غريغوريوس
لحام ،الذي قال
الثالث ّ
في عظته« :اليوم ،وبعد خمس
سنوات من العنف والحرب والدمار
والدماء يكتشف العالم أنّ طرقات
دمشق والقدس وفلسطين جميعها
مترابطة ،إ ّنها طرق اإليمان والقِيم
اإليمانية والحضارة وال ّتراث».
وأض����اف« :أنّ ط��ري��ق السالم
أجمل من طريق اإلرهاب والدمار...
ه��ل�� ّم��وا ج��م��ي��ع��ن��ا ل��ن��س��ي��ر على
طريق السالم والحياة واإلعمار
وال��م��ص��ال��ح��ة وال��م��ح��ب��ة ،طريق
السيد المسيح الذي يمنح الحياة
للجميع».
وتابع« :كم نحتاج إلى السير
م��ع�ا ً على ه��ذا ال��ط��ري��ق م��ن أجل
بناء عالم أفضل يسود فيه العدل
وال��م��ح��ب��ة وال���س�ل�ام واالح���ت���رام
المتبادل ،والتضامن والتعاضد
والتآخي والتواصل لكي نبني معا ً
عالم المحبة وحضارة المحبة».
لحام إلى «أن يح ّل السالم
ودعا ّ
على كل بيت وكل قلب متأ ّلم ،وأن
يحفظ ويحمي سورية وجيشها
وق��ائ��ده��ا ال��س��ي��د ال��رئ��ي��س بشار
األس��د ،وأن ينصرها على أعدائها
أعداء المحبة والسالم».

الراعي

وفي بكركي ،ت��رأّس البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي
ق���دّاس عيد الفصح ف��ي «كنيسة
القيامة» ،وألقى عِ ظة رأى فيها
أنّ «اإلحجام عن انتخاب رئيس
للجمهورية ،وق��د م��� ّرت سنتان
كاملتان على وجوب انتخابه منذ
 25آذار  ،2014يهدم شيئا ً فشيئا ً
ال��وح��دة الداخلية وموقع لبنان
القانوني على المستوى الدولي».
وقال« :إنّ غياب الرئيس ،وهو
وح���ده ح��ام��ي ال��دس��ت��ور ووح��دة
ال��دول��ة وس��ي��ادت��ه��ا ،يجعل من
لبنان أرضا ً سائبة ،سهلة لتوطين
ال��ن��ازح��ي��ن وال�لاج��ئ��ي��ن .ه���ذا ما
أعربنا عنه للسيّد ب��ان كي مون
في لقائنا (الجمعة) ،وطالبنا من
خالله األسرة الدولية بح ّل القضية
الفلسطينية وع���ودة الالجئين
الفلسطينيين إل���ى أراض��ي��ه��م
األص��ل��ي��ة ،وب��إي��ق��اف ال��ح��رب في
سورية والعراق وإعادة النازحين
منهما إلى بيوتهم وممتلكاتهم»،
مؤ ّكدا ً رفض «لبنان الرسمي» أن
تكون عودتهم طوعيّة كما جاء في
قرار مجلس األمن  .2254وهذا ما
قلناه أيضا ً للسيد بان كي مون».
وت���رأّس ال��راع��ي أم��س القدّاس
السنوي على نيّة فرنسا ،وتم ّنى
في عِ َظته «أن تبقى فرنسا دائما ً
داعي ًة للسالم القائم على العدل،
وحقوق اإلنسان وكرامته ،وال ِقيَم
الديمقراطية والتعدّدية الثقافية».
واحتفل رئيس أساقفة بيروت
للموارنة ال��م��ط��ران بولس مطر،
بأحد القيامة في كاتدرائية مار
ج��رج��س ال��م��ارون��ي��ة ف��ي وس��ط
بيروت ،وبعد اإلنجيل ،ألقى عِ ظة
ق��ال فيها« :أوق��ف��وا الحروب أيّها
المتحاربون ،ولتكن الكلمة لكم

بديالً من السالح والحياة ،بديالً
م��ن ال��م��وت والمحبة ،ب��دي�لاً من
العداوة والبغضاء» ،مؤ ّكدا ً أ ّننا
«في لبنانُ ،مل َزمون باسم الضمير
الوطني واإلنساني فينا أن ُنفعِّ ل
خدمتنا للمنطقة عبر تحصين
حياتنا المشتركة ليبقى وطننا
م��ث��اال ً واض��ح��ا ً ُي��ح��ت��ذى ب��ه لدى
شعوبها».
وت����رأّس متروبوليت بيروت
وجبيل وتوابعهما لطائفة الروم
الملكيين ال��ك��اث��ول��ي��ك ال��م��ط��ران
ك��ي��رل��س ب��س��ت��رس ،ق����دّاس عيد
الفصح في كنيسة القدّيس يوحنا
ال��ذه��ب��ي ال��ف��م – ط��ري��ق ال��ش��ام.
وبعد رتبة الهجمة في الخارج،
وال��ق�دّاس اإللهي واإلنجيل ،ألقى
بسترس عِ ظة أش��ار فيها إل��ى أنّ
«عيدنا اليوم هو عيد االنتقال من
العبودية إلى الحريّة» ،معتبرا ً أنّ
«رجال السياسة عندنا مشتاقون
للعودة إلى العبودية للخارج».
وسأل« :ماذا ينتظر ن ّوابنا الكرام
لينتخبوا رئيسا ً للجمهورية؟»،
آسفا ً أل ّن��ه «ش��اع القول إنّ رئيس
الجمهورية اللبنانية يأتي دوما ً
تعيينه من الخارج» ،معتبرا ً أنّ
«هذا يعني أ ّننا ال نزال تحت نير
العبودية».
وت��رأّس بسترس ق �دّاس اثنين
ال��ب��اع��وث ف��ي كنيسة المخلص
السوديكو.
ّ
من جهته ،ترأّس رئيس الطائفة
الكلدانية ف��ي ل��ب��ن��ان ،المطران
ميشال قصارجي ،الذبيحة اإللهية
في كنيسة المطران رافائيل في
م��ط��ران��ي��ة ال��ك��ل��دان ف��ي ب��ع��ب��دا -
برازيليا.
وبعد اإلنجيل ،ألقى قصارجي
عِ ظة جاء فيها « :دعوة المسيح لنا
في يوم القيامة أن نحمل رحمته
ل��ل��ق��ل��وب ال��ك��س��ي��رة ،أن نصفح
لنعيش س ّر الفصح الحقيقي».

الشمال

وت��رأّس راعي أبرشية البترون
المارونية المطران منير خيرالله
قدّاس منتصف الليل في كاتدرائية
مار اسطفان في مدينة البترون،
وق���دّاس أح��د القيامة في كنيسة
ال��ك��رس��ي األس��ق��ف��ي ف��ي دي���ر م��ار
يوحنا م��ارون في كفرحي ،وألقى
عِ ظة ج��اء فيها« :وفيما نحتفل
اليوم بالقيامة ،نتساءل أين نحن
من إيمان آبائنا ومن إعالن بشارة
ال��خ�لاص؟ أي��ن نحن من الخوف
الذي يسكن قلوبنا ج ّراء الحروب
التي تدور حولنا ،وتنتهك حقوق
اإلنسان ،و ُتد ّمر الحجر والبشر،
وت��دف��ع ال��م�لاي��ي��ن إل���ى ال��ه��ج��رة
والنزوح عن أرضهم؟ أين نحن من
خوفنا على مصيرنا ومستقبلنا
في هذا الشرق؟ وكأ ّننا نسينا أنّ
ال ّرسل كانوا اثني عشر ،والتالميذ
اثنين وسبعين عندما أرسلهم
الرب!»
من جهته ،ترأّس راعي أبرشية
طرابلس المارونية المطران جورج
بو ج��وده ،ق�دّاس عيد الفصح في
كنيسة م��ار م��ارون في طرابلس،

وقال في عظته« :إ ّننا نعيش في
هذه البالد ،كما تعيش بالد أخرى
كثيرة في هذا العالم وفي عالمنا
العربي والشرق أوسطي منذ زمن
ط��وي��ل مرحلة ال��م��وت ،تتساقط
ويتساقط فيها األم��وات باألُلوف،
وكأ ّننا مع المسؤولين ع ّنا ،ح ّكامنا
وقادتنا السياسيين نبني حضارة
الموت ال حضارة الحياة».
وت���وج���ه «ب���اس���م ال��ش��ع��ب»،
ّ
إل��ى ال��م��س��ؤول��ي��ن «ل��ل��ع��ودة إل��ى
ضمائرهم ،وأن يفهموا أنّ الشعب
اخ��ت��اره��م ل��ي��ق��ودوه إل��ى المرعى
الخصيب ،وليؤ ّمنوا له مق ّومات
ال��ح��ي��اة ،ال ل��ي��ب� ّ
�ش��روا بالمظالم
وعظائم األمور».

البقاع

كما ع ّمت االحتفاالت والقداديس
مناطق ال��ب��ق��اع ،وت����رأّس رئيس
أساقفة ال��ف��رزل وزح��ل��ة والبقاع
للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا دروي��ش ،الذي قال
ف��ي عظته ،إنّ «لبنان الرسالة،
العيش المشترك ،العيش الواحد،
إذا ما أحسن حماية هذه الصيغة
وح��اف��ظ عليها ي��ب��ق��ى ن��م��وذج �ا ً
حضاريا ً للمجتمعات التي تعاني
من النزاعات الطائفية أو المذهبية
أو اإلثنية .وال ننسى أ ّننا في زحلة
نحتضن إرثا ً وتراثا من المسكونيّة
والعمل المشترك ،وال سيّما بين
كنائسها وم��ط��ران� ّي��ات��ه��ا .ورغ��م
األزمات التي نمر بها ،والتح ّوالت
التي تعصف في المنطقة ،علينا
موحدين ومتكاتفين
أن نعمل معاً،
ّ
�ؤس��س لشراكة بين مك ّونات
ون� ّ
ال��م��ج��ت��م��ع ال��زح��ل��ي ل�� ُت��ج��اري
مدينتنا كبرى المدن العالمية،
ونحن على ذلك ق��ادرون .وقريباً،
عندما يحين موعد االستحقاق
البلدي ،فلنتضامن لما فيه خير
مدينة زحلة وقضائها .وليعمل
ال��م��س��ؤول��ون وال��م��ع��ن � ّي��ون بهذا
االستحقاق على تحصين المدينة
وتنشيطها ،واالرت��ق��اء بها لتعود
مدينة السالم واالنفتاح».
وفي كنيسة مار الياس للموارنة
في صيدا ،ت��رأّس راع��ي أبرشية
صيدا ودير القمر المطران الياس
نصار قدّاس الفصح ،وألقى عِ ظة
ّ
ال��ف��ص��ح م��ت��ن��اوال ً م��ع��ان��ي العيد
ومتو ّقفا ً عند األوضاع الراهنة في
البالد ،وق��ال« :أب��ارك المصالحة
والتفاهم اللذين حصال بين فريقين
كبيرين من المسيحيين ،وأرجو أن
يتوسع هذا التفاهم ليشمل سائر
ّ
األح���زاب وال��ق��وى المسيحية من
أج��ل ش��ه��ادة أق���وى وأف��ع��ل لقِيم
اإلن��ج��ي��ل ،وع��ل��ى رأس��ه��ا المحبة
والعدالة والسالم».
أضاف« :وما أتم ّناه من وحدة
بين المسيحيين أرج���وه أيضا ً
أن يحصل بين المسلمين ،ومن
ث� ّم بين اللبنانيين على اختالف
انتماءاتهم ،ففي وحدتهم حول
ثوابت المواطنة والعدالة ،يمكننا
أن نقطع ال��ط��ري��ق على األي���ادي
الغريبة العابثة بنا ،ويمكننا أن
نعبر بوطننا الحبيب لبنان إلى

مفاقسة بين حوراني وعقيلته بحضور هاشم

(رانيا ّ
العشي)

شاطئ األم���ان ،ويمكننا أن نمأل
فراغ سدّة رئاسة الجمهورية ونمأل
الفراغ الواسع في وظائف الدولة،
فيحيا الشعب اللبناني بأكمله
ويهنأ».

يونان

ال��س��ري��ان
وأع�����رب ب��ط��ري��رك ّ
الكاثوليك األنطاكي مار أغناطيوس
يوسف الثالث يونان ،في احتفاالت
عيد القيامة التي أقامها مشارك ًة
مع معاناة المؤمنين من لبنانيين
ونازحين سوريّين وعراقيّين ،عن
فرحه وافتخاره «بتحرير تدمر على
يد الجيشين السوري والروسي»،
ووج���ه كلمات تشجيع واع��ت��زاز
ّ
«ل ُمحبّي الحضارة اآلرامية العريقة،
ألنّ تحرير ه��ذه المدينة األثرية
الشهيرة من أيادي برابرة العصر
و«دواعشه» ،هو بالتأكيد دفاع عن
الحضارة اإلنسانية جمعاء».

صيدا ومرجعيون

وف��ي كنيسة م��ار نقوال للروم
الكاثوليك في صيدا ،ترأّس راعي
أبرشية صيدا ودير القمر المطران
إيلي حداد قدّاس الفصح ،واعتبر
في عِ َظته أنّ «مأساة لبنان بغياب
مؤسساته».
وقال« :كدنا نغرق في نفاياتنا
التي لم نجد لها ح� ًّل�اّ إلاّ مؤقتاً،
فكيف بنا نجد حلوال ً لما هو أكبر
م��ن ال��ن��ف��اي��ات ،ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية وع��ودة المؤسسات.
نكاد نفقد األمل بلبنان الذي نحبّه
ونفتخر به».
وفي مرجعيون (رانيا العشي)،
ت����رأّس راع���ي أب��رش��ي��ة بانياس
وقيصرية فيلبس ومرجعيون
ل���ل���روم ال��م��ل��ك��ي��ي��ن ال��ك��اث��ول��ي��ك
المتروبوليت جاورجيوس حداد،
في كاتدرائية القديس بطرس في
جديدة مرجعيون ق�دّاس القيامة
واث��ن��ي��ن ال��ب��اع��وث ،ح��ي��ث ت ّمت
ق���راءة اإلنجيل بلغات متعدّدة،
العربية ،الفرنسية ،اإلنكليزية،
اليونانية ،اإلسبانية واإليطالية،
بحضور جمهور من المؤمنين من
أبناء أبرشيّة مرجعيون والجوار،
وم��ش��ارك��ة ض��ب��اط م��ن ال��ق��وات
الدولية ،وخدمت القدّاس جوقة
الرعيّة بقيادة الشماس فؤاد .
و ألقى حداد عِ ظة في المناسبة،
ت���ن���اول ف��ي��ه��ا م��ع��ان��ي «ال��ف��ص��ح
والقيامة» ،وتط ّرق إلى المصالحة
المسيحية بين «القوات اللبنانية»
و«ال��ت��ي��ار الوطني ال��ح��ر» ،فقال:
«نحن مع كل مصالحة ،ومع كل
تقارب يصبّان في مصلحة الوطن،
ال بل إ ّننا نبارك هذه الخطوات التي
صلّينا من أجلها طويالً ،لكن من
ح ّقنا أن نسأل وبشي ٍء من المرارة،
أوَل���� ْم يكن ممكنا ً اخ��ت��ص��ار هذه
السنوات الطويلة الضائعة علينا
وعلى اللبنانيين في خصومات
كانت عبثيّة؟»
وأم��ل ح��داد «أن يسمع حكام
هذا البلد صوت الله في ضميرهم
إذا كان لهم من ضمير ،وأن يعوا
بأنّ األكثرية الصامتة من الناس
ل��م ي��ع��ودوا يأبهون لمنازعاتهم
الباطلة ،وخالفاتهم المزيّفة التي
ال تخلو من المصلحة الشخصية
الضيّقة».
وأحيت بلدة جديدة مرجعيون
التقليد الشعبي الذي كان سائدا ً
في ما مضى ،فدعا رئيس البلدية
أمل الحوراني وعقيلته ريما إلى
المفاقسة بالبيض المل ّون بمشاركة
النائب قاسم هاشم ،وحضور حشد
م��ن أه��ال��ي البلدة وق��رى الجوار
الذين تجمهروا لالحتفال في قاعة
مركز ريما الرياضي ،التي ازدانت
بالبالونات المل ّونة ،وركن خاص
للصيصان واألرانب.

ب ّري و�سالم هن�آ بالعيد
ه ّنأ رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري اللبنانيين
بالفصح ،في بيان ص��ادر عن مكتبه اإلعالمي،
جاء فيه« :بمناسبة عيد الفصح المجيد والجمعة
الحزينة والقيامة ،يتقدّم دولة الرئيس نبيه ب ّري
من اللبنانيين عموما ً والمسيحيين خصوصا ً بأحر
التهانئ والتبريكات ،سائالً الله سبحانه أن يكون
العيد مناسبة لقيامة لبنان وإنجاز استحقاقاته،
وفي مقدّمها االستحقاق الرئاسي واالنتخابات
يؤسس
ال��ب��ل��دي��ة ،وإق����رار ق��ان��ون لالنتخابات
ّ
للمستقبل وينقل لبنان من الماضي إلى المستقبل،
ويمنع عودته سبعة عقود إلى الوراء».
وتوجه دولته بالمناسبة بأح ّر التعازي إلى
ّ
عائلة شهيد لبنان الرقيب األول عامر يوسف ابن
برج الملوك في جنوب لبنان ،الذي قدّم روحه فدا ًء
للوطن بمواجهة اإلرهاب التكفيري الغادر.
توجه رئيس مجلس ال���وزراء تمام سالم
كما
ّ

من اللبنانيين عموما ً ومن المسيحيين خصوصا ً
بالتهانئ بمناسبة عيد الفصح المجيد ،متمنيا ً «أن
يُعيده الله على الجميع في ظروف أفضل ،يخرج
فيها لبنان من ضائقته ،وينعم فيها اللبنانيون
بمزيد من السالم واالستقرار والرخاء».
واتصل سالم بالبطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام مه ّنئا ً بالعيد.
وزار األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري
أسامة سعد يرافقه وفد من قيادة التنظيم ،مطرانيّة
صيدا للموارنة ،حيث التقى والوفد المرافق راعي
نصار،
أبرشية صيدا ودير القمر المطران الياس ّ
وقدّموا له التهنئة بالعيد.
وه ّنأ رئيس لقاء علماء صور العالمة الشيخ
علي ياسين المسيحيين بالفصح ،يوم قيامة السيد
المسيح وارتقائه إلى السماء.

وق�دّم أمين مجلس محافظة الشمال في حركة
الناصريين المستقلّين  -المرابطون عبدالله
الشمالي على رأس وفد من الحركة ،التهنئة بعيد
الفصح باسم أمين الهيئة القيادية للحركة العميد
مصطفى ح��م��دان ل��م��ط��ران ط��راب��ل��س وتوابعها
للطائفة المارونية المطران جورج بو جودة في دار
المطرانية في طرابلس.
وأ ّكد المجتمعون تمتين صيغة العيش المشترك
بين الطوائف كافة ،لتحصين السلم األهلي وتمكين
اللبنانيين من انتخاب رئيس للجمهورية.
ب��دوره ،ه ّنأ أمين مجلس محافظة البقاع في
«المرابطون» بسام عراجي على رأس وفد راعي
أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين
الكاثوليك المطران عصام درويش ،وراعي أبرشية
الموارنة في زحلة المطران جوزف مع ّوض بعيد
الفصح المجيد.

وزير الإعالم:
�س�أبذل كل جهدي
لدعم «ال�سفير»
أعرب وزير اإلعالم رمزي جريج،
تعليقا ً ع��ل��ى م��ا ن��ش��رت��ه صحيفة
«السفير» من أنّ عددها األخير لن
يكون في  31من الجاري ،عن سروره
بالخبر ،وذلك في تصريح جاء فيه:
«تل ّقيت بسرور كبير خبر استمرار
ص���دور صحيفة السفير م��ن قلب
الصعوبات ،وإ ّني آمل أن تتم ّكن هذه
الصحيفة العريقة من التغلّب على
العقبات والصعوبات المالية التي
واجهتها كا ّفة ،وسأبذل كل جهدي من
يسجل
أجل دعم صمودها ألنّ غيابها
ّ
إنقاصا ً لحرية التعبير في لبنان».
وت��م�� ّن��ى ج��ري��ج «أن تستعيد
ّ
وتتخطى
الصحافة الورقيّة رونقها،
كل الصحف أزماتها المالية».

�أبوفاعور:
ال �أب وال �أم
لف�ضيحة الإنترنت؟
ح ّذر وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور م ّما س ّماه بـ«ف ّزاعة التوطين»،
داعيا ً إلى «ضرورة ّ
الكف عن استدعاء
الهواجس التاريخية غير ال ُمح ّقة،
وإث����ارة ع��ن��اوي��ن خالفية ال لشيء
إلاّ للرغبة ف��ي التحشيد الشعبي
والسياسي داخ��ل بعض األوس��اط
السياسية».
وقال خالل لقاء سياسي في كروم
كفريا« :يبدو أنّ فضيحة اإلنترنت ال أب
لها وال أم ،وأنّ الحديث حتى اللحظة،
ال يزال عن أشباح وشركات» ،معتبرا ً
أنّ هذه «الفضيحة ال ب ّد من أن يكون
خلفها أشخاص ،وغياب القضاء عن
المحاسبة ،جعل المواطن يقول في
ق��رارة نفسه إنّ ه��ذا األم��ر سيُطوى
بعد فترة ،تماما ً كما ُطويت العديد من
القضايا غير الشرعية».

وهّ اب :للتوافق
في االنتخابات
البلدية
دع���ا رئ��ي��س «ح����زب ال��ت��وح��ي��د
العربي» الوزير السابق وئام وهّ اب،
خالل استقباله وف��ودا ً شعبية أ ّمت
دارته في الجاهلية ،إلى «الذهاب في
ا ّتجاه التزكيات في لوائح االنتخابات
البلدية واالختيارية وليس با ّتجاه
المعارك االنتخابية ،وليكن التوافق
بين ال��ع��ائ�لات ك��اف � ًة ،ألنّ التوافق
وح���ده ي��ؤ ّم��ن اإلن��م��اء الصحيح»،
متم ّنيا ً «ع���دم ع���ودة االنقسامات
وال��ع��داوات في القرى كما كانت في
ف��ت��رات سابقة خ�لال االنتخابات
البلدية واالختيارية» ،ومطالبا ً «أن
تت ّم االنتخابات وفق مصلحة كل بلدة
وقرية في ظل التوافق بين العائالت
والجباب ،وليس وفق التوافق الفوقي
ب��أن ي��أت��ي السياسيّون ويقولون
بضرورة التوافق».

لقاء ت�ضامني
لبناني فل�سطيني
ش����ه����دت خ���ي���م���ة االع���ت���ص���ام
الفلسطينية ف��ي موقف السيارات
التابع لوكالة «أون����روا» ف��ي سهل
الصباغ في صيدا ،لقا ًء تضامنيا ً
لبنانيا ً  -فلسطينيا ً في إطار برنامج
التح ّركات الذي أق ّرته خليّة األزمة
اح��ت��ج��اج �ا ً ع��ل��ى س��ي��اس��ة أون����روا
التقليصيّة ،وفي رسالة فلسطينية
لبنانية مشتركة للضغط على الوكالة
من أجل التراجع عن قراراتها األخيرة
في الملف االستشفائي ،والعودة إلى
تح ّمل مسؤولياتها تجاه الالجئين
«كونها الشاهد الحي على قضيّتهم،
ومن أجل ضمان حق العودة».

لقاء الأحزاب بد�أ زيارة �إلى ال�صين:
لتعزيز ح�ضورها في منطقتنا
أعلنت هيئة التنسيق ل��ـ«ل��ق��اء األح���زاب وال��ق��وى
والشخصيات الوطنية اللبنانية» ،في بيان ،أنّ وفدا ً
منسق اللقاء الدكتور بسام الهاشم ،بدأ
منها برئاسة
ّ
زيارة للصين ،استهلّها في مدينة شنغهاي بجولة على
أبرز معالمها االقتصادية واألثرية والحضارية والدينية،
حيث زار المنطقة الحرة للتبادل التجاري ومعرض
بودونغ «الذي يعرض أهم مراحل التط ّور في المدينة
والقفزات النوعية في نهضتها من مدينة عادية إلى
مدينة عالمية» ،كما زار برج اللؤلؤ في بودونغ ومسجد
شياوتاويوان.
وقد اجتمع الوفد مع مدير المنطقة الحرة وانغ يانغ،
رحب بالوفد ،وعرض بشكل موجز ما تقوم به
«ال��ذي ّ
المنطقة الحرة من تسهيل تسجيل الشركات األجنبية
والحصول على إذن بالعمل في مدّة أيام معدودة ،ث ّم
وتوسعها،
استعرض مراحل افتتاح المنطقة الحرة
ّ
وكذلك اإلبداع في اإلدارة المالية واإلدارية والمراقبة على
المؤسسات ،وعمليات اإلصالح وفتح الحسابات التي
شملت االستثمارات األجنبية وإصالح أسعار الصرف».
ث ّم دار نقاش بين أعضاء الوفد ووان��غ «ح��ول طرق
العمل في المنطقة الحرة ومستوى النمو أو التراجع في
أنشطتها ،على ضوء األزمة االقتصادية العالمية التي
من المؤ ّكد أ ّنها أ ّثرت على النشاط االقتصادي وإن بشكل
محدود ،حيث بقيت معدّالت النمو في الحركة تتراوح
حسب ما قاله السيد وانغ بين الـ  5والـ  10في المئة».
كذلك زار الوفد معرض التخطيط اإلنمائي في مدينة
شنغهاي ،واختتم زيارته المدينة باجتماع مع نائب
رئيس مكتب الشؤون الخارجية لشنغهاي تشو ياجيون،
ن ّوه خالله رئيس الوفد بـ«المكانة التاريخية والحضارية
للصين ،والموقع الذي تحتلّه على الصعيد العالمي في
مختلف المجاالت» .وشدّد على ضرورة تفعيل التعاون
بين لبنان والصين« ،وأهميّة أن تلعب الصين ،كدولة
عظمى ،دورا ً مه ّما ً في منطقة الشرق األوس��ط» ،مث ّمنا ً
«الدور الذي لعبته إلى جانب القضايا العربية المح ّقة،
وال سيّما دع��م صمود س��وري��ة ف��ي السنوات الخمس
األخيرة».
وأشار الهاشم إلى أنّ لبنان «ما زال يواجه «إسرائيل»
التي تحتل ج��زءا ً من أراضيه ،وكذلك تحتل فلسطين
وتش ّرد شعبها» ،الفتا ً إلى أنّ «لقاء األح��زاب والقوى
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الوطنية يقف إلى جانب المقاومة التي تم ّثل فخرا ً لكل
األح��رار في لبنان بمواجهة االحتالل الصهيوني .كما
أنّ لبنان ال يزال يواجه أيضا ً الخطر اإلرهابي التكفيري
والهجمة الغربية التي تسعى إلى تفتيت المنطقة إلى
كيانات متناحرة».
وطالب وفد األحزاب المسؤول الصيني بأن تقف بالده
«ض ّد مشروع القرار الذي يجري التحضير لطرحه أمام
مجلس األمن الدولي بهدف تصنيف حزب الله إرهابياً»،
داعيا ً الصين إل��ى «لعب دور مهم ،وتعزيز حضورها
في منطقة الشرق األوس��ط لوضع ح ّد نهائي للهيمنة
اإلرهابية األميركية».
ب��دوره شكر تشو ياجيون للوفد «زي��ارت��ه الصين
وتقديره العالي لالنفتاح والتقدّم في شنغهاي»ُ ،معربا ً
عن س��روره للّقاء مع الوفد .وق �دّم عرضا ً عن «التط ّور
الحاصل في شنغهاي ،واهتمام الصين بتطوير العالقات
التجارية مع لبنان ،واالستفادة من دوره في مجال
الخدمات والمصارف الذي يتميّز به اللبنانيون» .وأ ّكد
«تمسك الصين بسياسة التعايش السلمي والصداقة
ّ
واألخ��وة في مجال العالقات الخارجية» ،مشدّدا ً على
«رف��ض الصين الهيمنة اإلمبريالية» .وأش��ار إل��ى أنّ
«الخبراء و المسؤولين الصينيين يبذلون أقصى الجهود
لتعزيز العالقات مع دول الشرق األوس��ط» ،وإل��ى أنّ
شنغهاي أقامت توأمة مع  75مدينة عالمية.
وه��ن��ا ط��ال��ب الهاشم ب��أن ت��ك��ون ه��ن��اك ت��وأم��ة بين
شنغهاي وبيروت ،وأن يكون هذا اللقاء مدخالً إلطالق
مبادرات لتعزيز التعاون.
وقد ض ّم الوفد إلى الهاشم عن (التيار الوطني الحر)،
النائب السابق كريم الراسي (تيار المردة) ،قاسم صالح
(الحزب السوري القومي االجتماعي) ،محمود قماطي
والدكتور علي ضاهر (حزب الله) ،حسين عطوي (رابطة
الشغيلة) ،فؤاد حسن (حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون) ،علي عبدالله (حركة أمل) ،خليل الخليل
(التنظيم الشعبي ال��ن��اص��ري) ،أحمد مرعي (ح��زب
االتحاد) ،سمير شركس (التنظيم القومي الناصري)،
محمد المهتار (الحزب الديمقراطي اللبناني) ،مهدي
مصطفى (الحزب العربي الديمقراطي) ،سليم ثابت
(حركة النضال اللبناني العربي) ،والشيخ غازي حنينة
(جبهة العمل اإلسالمي).

معارك عنيفة في ال�سل�سلة ال�شرقية
توقع قتلى وجرحى
بين «الن�صرة» و«داع�ش» ِ
اندلعت في اليومين الماضيين
معارك عنيفة بين «جبهة النصرة»
وتنظيم «داعش» اإلرهابيين ،على
طول خطوط ال ّتماس على السلسلة
الشرقية في جرود عرسال ورأس
بعلبك ،وف��ي وادي م��ي��را ومعبر
ال���زم���ران���ي ،وص����وال ً إل���ى ج��رود
الجراجير على الحدود اللبنانية
 السورية والعمق السوري فيالقلمون الغربي.

وكانت «النصرة» قد استعادت
ف��ي م��ع��ارك أول م��ن أم��س ع��ددا ً
من المواقع في القلمون الغربي،
كانت قد خسرتها سابقا ً لصالح
تنظيم «داع���ش» .و ُقتل في هذه
ال��م��ع��ارك ع��ش��رة مسلّحين من
«النصرة» منهم أبو ّ
خطاب التلّي
وأب���و نصير حذيفة التلي «أب��و
إس��ح��ق» ولبناني يُل ّقب ب��ـ«أب��و
عائشة العرسالي» ،وثمانية قتلى

من «داعش» عُ رف منهم :أبو عبد
الباري وأبو الفاروق.
وأف����ادت م��ع��ل��وم��ات ع��ن مقتل
المساعد األول لمصطفى الحجيري
«أبو طاقية» اللبناني مجد محمد
عبد المجيد الحجيري الملقب
بـ«أبو البراء» ،وال تزال ج ّثته على
أرض المعركة في الجرود ،بينما
تتقبّل عائلته التعازي في منزله
في البلدة.

قتيالن وجريحان في ا�شتباك
بين «فتح» وجماعة بدر بعين الحلوة
سيطر الهدوء الحذر ليل أمس على الشارع الفوقاني في
مخيّم عين الحلوة ،الذي شهد تو ّترا ً أمن ّيا ً أسفر عن سقوط
قتيلين وجريحين.
وكان التوتر قد بدأ عصرا ً إثر مقتل العنصر في حركة
«فتح» عبدالله قبالوي برصاص عمر الناطور من مجموعة
المتشدّد بالل ب��در ،إضاف ًة إلى إصابة إبراهيم موسى
وجميل ظاظا ،اللذين ُنقال إلى مستشفى «النداء اإلنساني»
داخل المخيّم .وأعقب ذلك استنفار متبادل وانتشار مسلّح
ّ
المحال وحركة
في الشارع الفوقاني ،ما أدّى إلى إقفال
نزوح من قبل األهالي تخ ّوفا ً من تط ّور الوضع وانفالت
األمور.
والحقا أقدم مجهولون على قتل محمود الناطور شقيق

عمر الناطور ،في ر ّد فعل انتقامي على مقتل قبالوي ،وذلك
أثناء عودته من عمله.
وقد تسارعت االتصاالت الفلسطينية واللبنانية من أجل
العمل على ضبط النفس وإعادة الهدوء إلى المخيم ،ومنع
انجراره إلى اشتباكات واقتتال داخلي.
واستنكر إمام «مسجد الغفران» في صيدا الشيخ حسام
العيالني ،في بيان« ،أعمال القتل التي يشهدها مخيم عين
الحلوة» ،مؤكدا ً أن «هذا العمل ال يخدم القضية الفلسطينية
بل يضرها» .ودعا «العقالء داخل المخيم من قوى وفصائل
فلسطينية ،إلى االس��راع في إيجاد حل لما حصل اليوم
ومحاصرته ،وعدم السماح بزعزعة األمن واإلستقرار في
مخيم عين الحلوة».

ف�ضل اهلل يتابع تح�ضيرات
�إحياء «يوم الأر�ض»

«التجمع الديمقراطي»
ّ
ه ّن�أ �سورية والمقاومة
ه ّنأ «التج ّمع الوطني الديمقراطي»
في لبنان ،سورية «بتحرير مدينة
تدمر األثرية العريقة ،والحلفاء في
المقاومة والقوى الوطنية األخرى
والصديقة المؤازرة» .وجدّد دعوته
«ل��ت��ش��ك��ي��ل أوس����ع ج��ب��ه��ة عالمية
لمواجهة اإلرهاب التكفيري».
َ
وأدان التج ّمع في بيان« ،الخروق
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��س��ي��ادة
اللبنانية» ،ودعا إلى «التصدّي لها
بكل الوسائل الممكنة».
وأ ّك�����د ف���ي ذك����رى ي���وم األرض
«دع��م��ه ال��دائ��م النتفاضة الشعب
الفلسطيني».

«الم�ؤتمر ال�شعبي»
تطرق
ا�ستغرب عدم
ّ
بان لـ 1701
اس��ت��غ��رب «ال��م��ؤت��م��ر الشعبي
اللبناني» ف��ي ب��ي��ان ،ع��دم تط ّرق
األمين العام لألمم المتحدة بان كي
م��ون خ�لال زي��ارت��ه لبنان إل��ى قرار
مجلس األمن رقم  1701عن االحتالل
«اإلسرائيلي» لمزارع شبعا وتالل
كفرشوبا ،مشيرا ً إلى أ ّنه «ا ّتضح من
تصريحات السيد بان ووفده أ ّنه ر ّكز
في الزيارة على موضوع النازحين
السوريين».

فضل الله مستقبالً الوفد اللبناني الفلسطيني
اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س «ل��ق��اء الفكر
العاملي» وإمام بلدة عيناثا السيد
علي عبد اللطيف فضل ال��ل��ه في
دارت���ه ف��ي عيناثا وف���دا ً برئاسة
م��س��ؤول ال��م��ل��ف الفلسطيني في
ح��زب الله لمنطقة ص��ور أب��و وائل
زل���زل���ي ،ي��راف��ق��ه رئ��ي��س الهيئة
اإلس�لام��ي��ة الفلسطينية الشيخ
سعيد قاسم وآخرون .وت ّم التباحث
في المستجدّات اإلسالمية والقض ّية
الفلسطينية ،والتحضيرات الجارية
إلحياء يوم األرض.

لجنة األسير سكاف

وفي هذا السياق ،أقامت «لجنة

أص���دق���اء األس���ي���ر ف���ي ال��س��ج��ون
اإلسرائيلية يحيى سكاف» ،لقا ًء
رم��زي��ا ً ف��ي غ��رف��ة األس��ي��ر سكاف
بمنزله في المنية ،أض��اءت خالله
الشموع بمناسبة «ي��وم األرض»،
وتضامنا ً مع المقاومة في لبنان
وفلسطين ،ورف��ع��ت خالله أع�لام
لبنان وفلسطين وصور سكاف.
وأل���ق���ى رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ج��م��ال
سكاف ،كلمة وج��ه فيها «التحية
إل��ى ق��ائ��د المقاومة األم��ي��ن العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله،
وإلى المقاومين في فلسطين ولبنان
ال��ذي��ن ي��داف��ع��ون ع��ن ش��رف وع��زة
وكرامة األم��ة» ،مؤكدا ً «البقاء مع

خيار المقاومة ألنه الطريق الصحيح
لمواجهة العدو الصهيوني ،والسبيل
الوحيد لتحرير أراضينا المحتلة
وأسرانا ومقدساتنا».
وح����� ّي�����ا س����ك����اف «ال���ش���ع���ب
الفلسطيني المقاوم بمناسبة يوم
األرض الذي يتزامن هذا العام مع
اإلنتفاضة الفلسطينية المباركة
في مواجهة المحتل ،والتي يسطر
من خاللها الشعب الفلسطيني أروع
أن���واع مالحم البطولة وال��ف��داء»،
داع��ي�ا ً جميع «األح���رار في العالم
إل��ى ال��وق��وف بكل اإلمكانيات إلى
جانب الشعب الفلسطيني وقضيته
العادلة».

