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حمليات �سيا�سية

التم�سك بالمقاومة
االحتفاالت بذكرى يوم الأر�ض ت� ّؤكد
ّ

الح�ص :لرف�ض كل المبادرات الهادفة �إلى �إقامة دولتين
ح ّنا :الوحدة قوة للعرب والق�ضية الفل�سطينية
تواصلت فعاليّات إحياء الذكرى
األرب��ع��ي��ن ل��ي��وم األرض فأُقيمت
اح��ت��ف��االت ف��ي ع���دد م��ن المناطق
أ ّك���د المتحدّثون فيها أنّ الشعب
الفلسطيني يرفض ال� ّ
��ذل وال��ه��وان
ويتمسك بالمقاومة داعية إلى وحدة
ّ
الصف لتعزيز خندق المواجهة بوجه
العدو «اإلسرائيلي».

معرض التراث

وف��ي السياق ،افتتحت «جمعية
التراث الوطني الفلسطيني» معرض
التراث الوطني الفلسطيني ،في قصر
األونيسكو برعاية الرئيس سليم
الحص م َم ّثالً بالدكتور رفعت بدوي،
بمشاركة حوالى أربعين جمعية من
مختلف المخيمات الفلسطينية في
لبنان.
ح��ض��ر االف��ت��ت��اح ك��ل م���ن :مم ّثل
الرئيس الحص الدكتور رفعت بدوي،
سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف
دب��ور ،مسؤول الملف الفلسطيني
في حزب الله النائب السابق حسن
حب الله ،ومسؤولون عن القيادات
الفلسطينية ،محمد ق��ل��ي�لات عن
«ال��م��راب��ط��ون» ،معن ب� ّ
�ش��ور رئيس
المنسقة
�ي،
مركز التواصل ال��دول�
ّ
العامة للمرأة في تيار «المستقبل»
عفيفة السيد ون��وال مدللي ،خالد
زهران ومنى عيتاني عن رابطة أبناء
بيروت ،المؤ ّرخة الدكتورة فيحاء عبد
الهادي وحشد من أبناء المخيمات في
لبنان.
بداي ًة ق��راءة س��ورة الفاتحة عن
أرواح الشهداء في لبنان وفلسطين
ث ّم النشيدان اللبناني والفلسطيني،
ث ّم ألقى الدكتور بدوي كلمة الرئيس
سليم الحص ،جاء فيها« :اعتقد بعض
العرب ،م ّمن تحالفوا مع قوى الغرب
مسهمين بإنشاء كيان صهيوني على
أرض فلسطين العربية أنّ تحرير
فلسطين باتَ أمرا ً مستعصياً ،ال بل
أ ّنه مستحيل معتبرين مقاومة العدو
«اإلسرائيلي» ال��ذي يملك جيشا ً ال
يُقهر ضربا ً من المغامرة ونظرية
فاشلة ال طائل منها».
أض���اف« :نحن ف��ي لبنان وبكل
اعتزاز وافتخار نجحنا في كسر حاجز
الخوف من العدو «اإلسرائيلي» في
العام  2006في حرب دامية قادتها
المقاومة اللبنانية الباسلة معتمدة
على الله أوالً ،وعلى إيمانها بالنصر
وت��ح��ري��ر األرض ،م��ح� ّق��ق� ًة م��ا ك ّنا
نصبو إليه ونؤمن به بفضل رجال
المقاومة األشاوس ،وألحقنا بالعدو
«اإلسرائيلي» هزيمة نكراء أصبحت
مادة ُتد ّرس في استراتجيات المدارس
العسكرية العالمية لنثبت للعالم
المتآمر عقم نظريّته الفاشلة القائمة
ع��ل��ى م��ب��دأ ال��خ��ن��وع واالس��ت��س�لام،
ولنثبت للعالم أ ّنه بوجود العزيمة
واإلي��م��ان والتصميم يصبح العدو
أوه���ن م��ن ب��ي��ت ال��ع��ن��ك��ب��وت ،وه��ذا
األم��ر يجب أن ينسحب إلى الدّاخل
الفلسطيني بكل مك ّوناته مهما كانت
ال��ص��ع��وب��ات والتضحيات مرفقة
بالعزيمة والتصميم».
وختم مشيرا ً إلى أ ّنه «يجب على
ك��ل فلسطيني وك��ل ع��رب��ي شريف
رفض كل المبادرات العربية وغير
العربية الهادفة إلى إقامة دولتين ،أو
إلى ما يُس ّمى بمبادرة األرض مقابل
السالم».
أ ّم���ا السفير دب���ور ف��أ ّك��د أ ّن���ه «لم
توهن عزيمتنا ولم يضعف انتماؤنا
لوطننا وألرضنا ،ولم ينطفئ األمل في
نفوسنا ولم تتغير إرادتنا ،وحافظنا
على هويّتنا الوطنية بكل حكاياتها،
بتقاليدها ،بتراثها ،بأسماء بلداتها.
وسنبقى على ثوابتنا ،ول��ن يتو ّقف
نضالنا حتى تحقيق أهدافنا الوطنية».
ورأى حب الله أنّ مناسبة يوم
األرض وم��ع��رض ال��ت��راث الوطني
الفلسطيني ،رسالة إلى االحتالل بأنّ
متمسك بأرضه،
الشعب الفلسطيني
ّ
وقال« :بعد كل هذه السنوات يخرج
الشعب الفلسطيني منتفضا ً رافضا ً
االحتالل .إ ّنها رسالة إلى االحتالل

قص شريط افتتاح المعرض في األونيسكو
وإلى من يقف معه ،وهي رسالة تقول
بأ ّننا لن نتخلّى عن فلسطين وال عن
تراثها» ،مؤ ّكدا ً «أنّ التراث مرتبط
بالماضي والحاضر» ،ومعلنا ً «من
بيروت عاصمة ال��ت��راث والعروبة
والهويّة والمقاومة أ ّننا ماضون في
طريق المقاومة واالنتفاضة».
أ ّم��ا كلمة الجمعيات المشاركة
بالمعرض فألقتها اإلعالمية آمنة
القرى التي أ ّكدت أنّ شرائع األرض
وهيئة األمم والعالم كلّه يتوافقون
على رفض االحتالل ومقارعته.
وتناولت المؤ ّرخة عبد الهادي في
كلمتها دور المرأة الفلسطينية تاريخيا ً
ومساهمتها بالعمل السياسي بشكل
رئيس في المدينة والريف .وتط ّورت
مشاركتها ف��ي ال��ع��م��ل العسكري
وانتمائها إل��ى منظمات المقاومة
الفلسطينية المسلحة ،معاهد ًة
«شهيداتنا العربيات أن نستكمل
المسيرة» كما عاهدت المعتقالت «أن
نواصل نضالنا إلطالق سراحهنّ ».
من جهتها ،شكرت رئيسة جمعية
ال��ت��راث الوطني الفلسطيني منى
سكرية راعي الحفل الدكتور الحص
والحضور والمشاركين.

المطران ح ّنا

من جهة أخ��رىّ ،
نظم «دار العلم
والعلماء» ،بالتعاون مع «الشبكة
الدولية ألجل فلسطين وقطاع المرأة»
في «تيار ال��ع��زم» ،ح���وارا ً مفتوحا ً
مع رئيس أساقفة سبسطية للروم
األرثوذكس المطران عطا الله حنا،
عبر أثير تلفزيون «القدس» ،بعنوان
«مستقبل المسيحيين والمقدّسات
في ال��ق��دس» ،في قاعة الفيحاء في
طرابلس وفي حضور مم ّثل الرئيس
نجيب ميقاتي ال��دك��ت��ور عبد اإلل��ه
ميقاتي ،وحشد من الفاعليات الدينيّة
و الثقافيّة واالجتماعيّة ومم ّثلين عن
الفصائل الفلسطينية.
النشيد الوطني افتتاحاً ،فكلمة
ت��رح��ي��ب م��ن رئ��ي��س مجلس إدارة
الدار عبد ال��ر ّزاق القرحاني ،ث ّم قدّم
موجها ً تحية
المطران ح ّنا مداخلته
ّ
من القدس إلى المشاركين في هذا
ال��ل��ق��اء ،وق���ال« :ل��ن تكتمل ص��ورة
القدس إلاّ من خ�لال ه��ذا التعايش
وه��ذا التالقي اإلسالمي المسيحي،
في أقدس بقعة من العالم» .وأشاد
بمحبة طرابلس وأبنائها لفلسطين
ووقوفهم إل��ى جانب قضيّتها ،ث ّم
تط ّرق إلى الوضع الفلسطيني قائالً:
«عندما نتحدّث ع��ن أوضاعنا في
فلسطين وع��ن مقاومتنا لالحتالل
من أج��ل تحرير أرضنا واستعادة
قدسنا ،إ ّنما نتحدث كأسرة واحدة
وعائلة واحدة اسمها الشعب العربي
الفلسطيني .نحن شعب يناضل من
أجل الحرية والكرامة واالستقالل،
نحن شعب نسعى إل��ى أن تعود
السليبة إلى أصحابها،
المقدّسات ّ
وأن تعود القدس إلى أصحابها لكي
تكون عاصمة للدولة الفلسطينية

المستقلة».
وأشار إلى «أنّ الحضور المسيحي
في فلسطين تراجع بشكل ملحوظ
منذ النكبة والنكسة» ،معلنا ً أنّ
«ه��ن��اك هجرة مسيحية متواصلة
من األراض��ي المقدّسة في فلسطين
المحتلة بسبب سياسات االحتالل
وعنصريته» .وش���دّد على «وح��دة
ال���ع���رب ف���ي م��واج��ه��ة ال��م��ش��روع
الصهيوني ،واالبتعاد عن االقتتال
في ما بينهم ،ألنّ الوحدة العربية قوة
للعرب وللقضية الفلسطينية».

ميقاتي

توجه عبد اإلل��ه ميقاتي إلى
ث� ّم
ّ
المطران ح ّنا بكلمة باسم الرئيس
ميقاتي ،ناقالً تحيّاته واعتذاره عن
عدم المشاركة شخص ّيا ً بداعي السفر
وتكليفه بتمثيله ،وق��ال« :ال ّ
شك أنّ
لبيت المقدس خصوصا ً ولفلسطين
عموما ً مكانة عظمى عند المسلمين
والمسيحيين» ،معتبرا ً أنّ «القدس
تم ّثل فعالً مدينة الشراكة المصيرية
والتالحم المستمر بين المسلمين
والمسيحيين .ه��ذه الشراكة التي
�س��ك�ا ً
ي��ج��ب ت��رج��م��ت��ه��ا ف��ع��ل��ي �ا ً ت��م� ّ
بالوجود وباألرض وبالهُويَّة ،و في
تمسكنا بالقدس مسيحيين
مقدّمها
ّ
ومسلمين».
وش��دّد على أنّ «وح��دة المصير
نتمسك ب��ه ،مهما
هي واقعنا ال��ذي
ّ
ح��اول المفسدون العمل على نفخ
نار الفتنة والفرقة» ،مؤ ّكدا ً
«تمسكنا
ّ
بكل مسيحي في بالد الشرق ،وندعم
ص��م��وده وب��ق��اءه ف��ي ه���ذه البقاع
غنى نفخر
المباركة ،ففي تعدّديّتنا
ً
به».
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول« :م��ن طرابلس،
مدينة العلم والعلماء ،ومدينة العيش
ال��واح��د ،ف��ي تاريخها وحاضرها
ومستقبلها ،بمسلميها ومسيحييها
ُنحيّي صمودكم ومقاومتكم في وجه
االحتالل الغاشم ،رغم كل التعدّيات
ّ
المنظم الذي يقوم به هذا
والتهجير
العدو المحتل لتهويد مدينة القدس.
ولنا الشرف أن نكون معكم في كل
يصب ف��ي حماية المقدّسات
عمل
ّ
والمقدسيّين».
وبعد م��داخ�لات للحضور ،ق�دّم
ال��دك��ت��ور ميقاتي درع����ا ً تكريميّة
للمطران ح ّنا تسلّمها عماد عيسى
م��م � ّث��ل «ال��ش��ب��ك��ة ال��دول��ي��ة ألج��ل
فلسطين».

«فتح»

واحتفلت حركة التحرير الوطني
الفلسطيني «ف���ت���ح» ،بمناسبة
ذكرى «معركة الكرامة وعملية دالل
المغربي وي��وم األرض» في مخيّم
ال��ب��ص ف��ي ص���ور ،ب��ح��ض��ور مم ّثل
المطران ميخائيل أبرص األب وليم
نخلة ،ومم ّثلين عن األحزاب والقوى
اللبنانية والفلسطينية ،واللجان
الشعبية واأله��ل��ي��ة الفلسطينية،
وحشد من مخيمات المنطقة.

ب���ع���د ال��ن��ش��ي��دي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي
والفلسطيني ،ألقى كلمة حزب الله
الشيخ عطا لله حمود فاعتبر «أنّ
يوم األرض هو اليوم الذي ُدحِ َ
ضت
فيه افتراءات القائلين أنّ فلسطين هي
أرض بال شعب ،ليُثبَت أنّ فلسطين
هي أرض الكرامة من خ�لال شعب
يقدّم كل ما يملك في سبيل كرامته
وحريّته واستعادة أرضه».
وق���ال« :ف��ي ي��وم األرض نتذ ّكر
الشهداء والمناضلين ،ولنقول لكل
العرب والمسلمين أنّ هناك أرض�ا ً
عربية ومقدّسة قد اغ ُتصبت ،وأنّ
هناك شعبا ً يرفض ّ
الذل والهوان».
وأض����اف« :ن��ح��ن إره��اب��ي��ون مع
القضية الفلسطينية وم��ع الشعب
الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية،
إره��اب��ي��ون بحق م��ع ك��ل الشرفاء
واألح��رار» ،داعيا ً إلى «وحدة الصف
الفلسطيني لتعزيز خندق المواجهة
بوجه العدو «اإلسرائيلي» في سبيل
تحرير األرض».
ث ّم تحدّث عضو قيادة إقليم لبنان
ف��ي ح��رك��ة «ف��ت��ح» محمد زي��دان��ي،
فأ ّكد «أنّ الشعب الفلسطيني كلّه في
خندق المقاومة دفاعا ً عن كل حبّة
تراب مغتصبة ،وتحرير األرض كل
األرض».
وق��ال« :إ ّن��ه يوم مجيد في تاريخ
الشعب الفلسطيني الذي وقف لصون
وحماية األرض ،ووق��ف بصدوره
العارية وجها ً لوجه ض ّد آلة القتل
والتدمير ،وإنّ دماء الشهداء عربون
النتصار الحق المطلق على الشر
المطلق ،وم��ا يتع ّرض ل��ه الشعب
الفلسطيني م��ن غطرسة وتهويد
لألرض يدعونا للتفتيش عن سالح
يؤلم هذا االحتالل ،فليس من سالح
أنجع أكثر من سالح الوحدة».

«حماس»

ك��ذل��ك أح��ي��ت ح��رك��ة «ح��م��اس»
الذكرى الـثانية عشرة للشهيدين
أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي
وذكرى»يوم األرض» ،خالل احتفال
في منطقة وادي الزينة  -سبلين،
بحضور مم ّثل حركة «حماس» في
لبنان علي بركة ،وفاعليّات ومم ّثلين
عن الفصائل الفلسطينية واللجان
الشعبية واألهلية.
وألقى بركة كلمة ،شدّد فيها على
أنّ «الشعب الفلسطيني يؤ ّكد بإرادته
وثباته وصموده أنّ سياسة االغتيال
التي ينتهجها االحتالل الصهيوني
عبر تاريخه األسود ض ّد رموز وكوادر
المقاومة الفلسطينية ،لم ولن ُتفلح
في إيقاف مسيرتها».
وأشار إلى أنّ «انتفاضة القدس،
وعمليات ّ
الطعن والدّهس وإطالق
النار التي ين ّفذها شباب االنتفاضة،
كسرت منظومة األمن الصهيوني»،
م����ؤ ّك����دا ً «اس���ت���م���رار ال��ت��ح � ّرك��ات
واالحتجاجات السلميّة بمواجهة
ق���رارات أون���روا حتى تحقيق كافة
المطالب».

ا�ستمرار االعت�صام المفتوح في البداوي
رف�ض ًا لتقلي�ص خدمات «�أونروا»
تتواصل االحتجاجات الفلسطينية
على تقليص وكالة «أونروا» خدماتها
للاّ جئين .فلليوم الرابع على التوالي
توافد أبناء مخيمات الشمال إلى خيمة
االعتصام المفتوح التي ُنصبت في
الشارع الرئيسي في مخيّم البداوي،
للتعبير ع��ن رف��ض��ه��م ال���ق���رار عبر
تح ّركات ضاغطة أق ّرتها خليّة األزمة
المركزية.
وأ ّك������د ال���ق���ي���ادي ف���ي ال��ج��ب��ه��ة
الديمقراطية وعضو خلية األزم��ة في
الشمال عاطف خليل ،أن «التح ّركات
ال��ش��ع��ب��ي��ة س��ت��س��ت��م��ر وت��ت��ص��اع��د
حتى تستجيب أون����روا ،ومديرها
ال��ع��ام ،لمطالب الالجئين المتم ّثلة
باالستشفاء الكامل والشامل والتعليم
الجيد واإلغ��اث��ة للجميع ،وتوفير
األموال الالزمة الستكمال إعمار مخيم
نهر ال��ب��ارد وع���ودة خطة ال��ط��وارئ
وت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دات ال��ض��روري��ة
للمهجرين من مخيمات سورية ،بما
فيها عودة مساعدة بدل اإلي��واء التي
أوقفتها أونروا منذ عدّة شهور» ،مؤ ّكدا ً
«مواصلة التح ّركات السلمية الهادفة

لتحقيق مطالب شعبنا».
وأشار إلى أنّ «سياسة التقليص
في الخدمات تستهدف إنهاء خدمات
أون��روا ،وبالتالي استهداف قضية
الالجئين وحقهم في العوده ،تطبيقا ً
للقرار الدولي .»194

لجنة األسير سكاف

م��ن ج��ه��ت��ه ،دع���ا رئ��ي��س «لجنة
أصدقاء األسير يحيى سكاف» جمال

مشاركون في االعتصام

سكاف في بيان« ،كل القوى الوطنية
واإلس�لام��ي��ة إل��ى مساندة إخواننا
الفلسطينيين من أجل نيلهم حقوقهم
المشروعة الكاملة ،من خ�لال رفع
الصوت عاليا ً والضغط على منظمة
أونروا وسائر منظمات األمم المتحدة
العاملة في حقوق اإلنسان لمعاملة
األخ��وة الفلسطينيين معاملة الئقة
بدل أن يت ّم قطع المساعدات المالية
والصحيّة عنهم في ه��ذه الظروف

الصعبة ،والتي هي حاجة أساسيّة
لتمكينهم من البقاء على قيد الحياة».
وحيّا «الشعب الفلسطيني المقاوم،
الذي أحيا باألمس ذكرى يوم األرض
في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي
ال��خ��ارج بعزيمته الصلبة و إرادت��ه
القوية التي تعودنا عليها».
م���ن ج��ه�� ٍة أخ�����رى ،أ ّك����د س��ك��اف
«ت��ض��ام��ن ع��ائ��ل��ة ول��ج��ن��ة أص��دق��اء
األس��ي��ر يحيى س��ك��اف م��ع جريدة
السفير اللبنانية وناشرها طالل
سلمان ،ألنّ السفير تم ّثل صوتا ً من
أصوات المقاومة في مواجهة العدو
الصهيوني في مجتمعنا ،وهي من
أوائ��ل وسائل اإلع�لام التي ناصرت
القض ّية الفلسطين ّية وفضحت جرائم
ّ
بحق أبناء وطننا وأمتنا».
الصهاينة
أنّ
وأش���ار إل��ى «لجنة أص��دق��اء
األسير سكاف بالتعاون مع الجمعية
اللبنانية لألسرى والمحررين ،بدأت
التحضير لنشاطات بمناسبة الذكرى
السنوية الـ 38العتقال األسير يحيى
سكاف في عدد من المناطق ،دعما ً
لقض ّيته وللقض ّية الفلسطين ّية».

�إرجاء االنتخابات
البلدية
�إلى � 15أيار
أع��ل��ن ال��م��ك��ت��ب اإلع�لام��ي
ل��وزي��ر ال��داخ��ل��ي��ة والبلديات
نهاد المشنوق عن إرجاء موعد
االنتخابات البلدية إلى األحد
في  15أيار المقبل.
وك����ان ال��م��ك��ت��ب اإلع�لام��ي
أدل���ى بتوضيحات ر ّدا ً على
التساؤالت حول دعوة الهيئات
الناخبة للمختارين والمجالس
االختيارية في محافظة جبل
لبنان ،وتأثيرها على ممارسة
مهام المختارين.
وجاء في التوضيحات« :عند
اإلعداد لتوجيه الدعوات للهيئات
الناخبة وتحديد مواعيد إجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية
تغب عن بال ال��وزارة المدّة
لم
ْ
القانونية ل��والي��ة المختارين
وأعضاء المجالس االختيارية
ف��ي محافظة جبل ل��ب��ن��ان ،إلاّ
أ ّنها كانت أمام خيار إجراء هذه
االن��ت��خ��اب��ات ي��وم األح���د األول
م��ن أي��ار  2016م��ع مصادفته
م��ع عيدين :عيد العمل وعيد
الفصح لدى الطوائف المسيحية
األرثوذكسية .وحرصا ً من الوزير
على مراعاة مشاعر المواطنين
ورغبتهم في االحتفال بهذين
العيدين ،فقد ارت���أت ال���وزارة
إرجاء موعد االنتخاب إلى األحد
في  15أيار ،مع اإلشارة إلى أنّ
الوزير ،ووعيا ً منه لعدم تعطيل
شؤون المواطنين واالستمرار في
تسهيل معامالتهم ،فإ ّنه سي ّتخذ
في حينه التدابير اإلدارية الالزمة
لمعالجة هذاالموضوع».

لجنة فن ّية
لمتابعة
التحقيقات
في الإنترنت
أص����در وزي����ر االت���ص���االت
ب��ط��رس ح���رب ق�����رارا ً أم���س،
ش ّكل بموجبه لجنة فنيّة عليا
لمتابعة ومساندة التحقيقات
في موضوع شبكات اإلنترنت
غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ة وم��واك��ب��ة
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي ُت��ج��ري��ه��ا
المراجع القضائيّة العدليّة
واألمنيّة والعسكريّة ،وتقديم
التوضيحات واإلجابات.
وأبلغ ح��رب ال��ق��رار إل��ى كل
من النيابة العا ّمة التمييزيّة،
النيابة العامة المالية وإلى
مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر.
وت��ش� ّك��ل��ت اللجنة الفنية
م��ن ال��دك��ت��ور ت��وف��ي��ق ش��ب��ارو
(رئيساً) ،المهندسين :طوني
ح�� ّن��ا ،ح��س��ام س��ع��د ،طوني
ع��ون ،بيار ساسين ،عبدالله
قصير ،الدكتور خالد م��واس،
غريس حداد ومصطفى األمين
(أعضاء).

قبالن :لتفعيل
الم�ؤ�س�سات
طلب نائب رئيس المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ
ع��ب��د األم��ي��ر ق��ب�لان ف��ي خطبة
الجمعة ،من السياسيين «أن
يفعلوا عمل مؤسسات الدولة،
وخصوصا ً األج��ه��زة الرقابية
لتقوم بدورها بكل شفافية بعيدا ً
ع��ن التسييس ،فيطلقوا عمل
المجلس النيابي للقيام بواجبه
التشريعي ،وعليهم أن يك ّثفوا
لقاءاتهم وحواراتهم في ّتفقوا على
اسم الرئيس الجديد الذي نريده
جامعا ً لكل اللبنانيين».

الأ�سعد :لم�سح
جديد لعدد
اللبنانيين
طالب األمين العام لـ»التيار
االس���ع���دي» ال��م��ح��ام��ي معن
األسعد ،في تصريح ،السلطة
«باإلسراع في إجراء مسح شامل
لعدد سكان لبنان الفعلي ،كما
أعداد السوريين والفلسطينيين
ومكتومي القيد من جنسيّات
عربية وأجنبية لمعرفة العدد
الفعلي للّبنانيين» ،معتبرا ً «أنّ
العودة الدائمة إلى إحصاءات
 1932تش ّكل مهزلة ومسخرة،
بل وفضيحة».
ولفتَ األسعد إلى «فضائح
الفساد ونهب المال العام التي
أصبحت مكشوفة» ،داعيا ً إلى
«كشف المتو ّرطين والفاسدين
منذ أكثر من عقدين» ،وح ّذر «من
المس بالمؤسسة العسكرية في
ّ
هذه المرحلة الصعبة» ،معتبرا ً
«أنّ التصويب على الجيش
وع��ل��ى ق��ائ��ده ي��أت��ي ف��ي إط��ار
التوظيف الشخصي» ،وطالب
النائب وليد جنبالط «بكشف
األس��م��اء وتقديم المستندات
التي في حوزته إلى القضاء،
ب��دال ً من توجيه اإلس��اءات إلى
آخ��ر مؤسسة وطنية بامتياز
تش ِّكل ص ّمام األمان ألمن لبنان
واستقراره ووحدته».

الراعي تر�أّ�س اجتماع ًا اقت�صادي ًا
و�ضع تو�صيات لتح�سين القطاع ال�صحي
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االجتماع االقتصادي في بكركي
ترأّس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
أمس في الصرح البطريركي في بكركي ،اجتماع الهيئات
االقتصادية في لبنان ،في حضور رؤساء و ُنقباء الجمعيات
نحاس،
المهنية والوزيرين السابقين عادل قرطاس ونقوال ّ
وت ّم البحث في الملفات االجتماعيّة واالقتصاديّة والطبيّة
والزراعيّة ،وإعداد التوصيات المناسبة لكل قطاع.
منسق اجتماعات الهيئات االقتصادية الدكتور
وأعلن ّ
إيلي يشوعي في ختام االجتماع ،أنّ «هذه هي المرة األولى
التي يهتم فيها الصرح البطريركي ،وتحديدا ً البطريرك
مباشرة بالملفات االجتماعية واالقتصادية التي تعني
الناس» ،الفتا ً إلى أ ّنه «لما كان هذا االهتمام لو أنّ الدولة
والحكومات المتتالية والمتعاقبة قامت بواجبها لتسهيل
الحياة اليومية للمواطنين ،وبناء االقتصاد القوي والمتين
وال ّراعي لكل هذه القطاعات اإلنتاجية».
ورأى «أنّ الدور االجتماعي والوطني الذي تضطلع به
الكنيسة المارونية إضاف ًة إلى دورها الروحي ،وانطالقا ً
من مبادئها المرتكزة على محبّة اآلخر ،تمارس هذه المحبة
من خالل االستماع إلى هموم الناس الحياتية والعمل على
إيجاد حلول لها .ودور بكركي الوطني وموقع شخص
يجسدانه من ق��وة معنويّة اضطرهما،
البطريرك وم��ا
ّ
ّ
بالتدخل والرعاية،
وبسبب إلحاح الناس ومطالبتهم
القيام بهذه المهمة التي هي من مسؤولية الدولة ،فلبّى
البطريرك الراعي هذا النداء باسم المحبة ،للتم ّكن من
خالل التفاهم مع أصحاب القرار السياسي والقرار الرسمي
تحسن بعضا ً
التوصل معهم إلى نتائج ب ّناءة إيجابية
من
ّ
ّ
من أوضاع هذه القطاعات المتهاوية».

أض��اف« :لقد انتهينا اليوم من بحث ملف القطاع
الصحي واالستشفائي ،وأص��درن��ا التوصيات الالزمة
وتتعلّق بعمل صندوق الضمان االجتماعي وبعض القطاع
االستشفائي في لبنان ،وتوسيع التغطية االجتماعية
للّبنانيين وتصويب أه���داف وزارة الصحة وتفعيل
خدماتها الصحية ،ولقد وضعناها بين يدي غبطته لما
له من دور وطني ،وهو أبدى كل استعداد للتعاون مع من
يجب لمتابعة التوصيات بش ّقيها التنفيذي والتشريعي،
وأب��رز المعنيّين في هذا الملف هم :وزير العمل ،رئيس
مجلس إدارة الضمان االجتماعي ،ووزير الصحة ونقيب
المستشفيات».
وأشار إلى أ ّنه «ت ّم أيضا ً عرض ملف القطاع الزراعي
بكل جوانبه وتفاصيله ،والمعضالت التي تعترضه
والصعوبات التي تواجه المزارع اللبناني .واستعرض
موضوع االتفاقات بين لبنان وال��دول العربية في إطار
اتفاقات تيسير التجارة ،وف��ي إط��ار السوق العربية
المشتركة .وكانت هناك مذكرة زراعية قدّمها الوزير
قرطاس ورئيس نقابة مستوردي األدوي��ة الزراعية في
لبنان ميشال عقل ،وت ّم االتفاق في نهاية االجتماع على
تحضير ورقة توصيات القطاع الزراعي ل ُتنا َقش و ُت َ
رفع
في االجتماع المقبل للهيئات في شهر أيار المقبل».
بعدها التقى الراعي النائب غسان مخيبر وعقيلته في
زيارة تهنئة بعيد الفصح المجيد ،كما استقبل الراعي سفير
جنوب أفريقيا في لبنان شون إدوارد بينيفيلت ،الذي عبّر
عن أهمية هذا اللقاء «الذي يسبق زيارة البطريرك الراعي
إلى جنوب أفريقيا».

دريان :لتغليب م�صالح لبنان
في �إنجاز اال�ستحقاق الرئا�سي
رعى ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان الحفل التكريمي الذي
أقامه رئيس جمعية رج��ال األعمال
اللبنانية  -الهولندية محمد خالد
سنو ف��ي دارت���ه على ش��رف رئيس
المحاكم الشرعية السنيّة في لبنان
الشيخ محمد ع��س��اف ،ف��ي حضور
وزراء ون � ّواب وسفراء وشخصيات
سياسية وق��ض��ائ��ي��ة واجتماعية
واقتصادية وعسكرية.
اس ُته ّل االحتفال بكلمة لسنو ن ّوه
فيها بالشيخ عساف «القامة الدينية
واألخالقية والقضائية» ،ث ّم قدّم له
درعا ً تكريميّة عربون محبة وتقدير.
ث ّم ألقى عساف كلمة ،جاء فيها« :ال
أقول إ ّنني أريد أن أُصلح في المحاكم
الشرعية ،بل أقول إ ّنني قدمت ألتابع
مسيرة سماحة الشيخ عبد اللطيف
دري���ان ف��ي اإلص�ل�اح ف��ي المحاكم
الشرعية ،وق��د تعلّمت منه الكثير،
فشكرا ً ل��ك صاحب السماحة ،كما
أشكركم على الثقة التي منحتموها

لي باختياركم لي ألكون خلفا ً لكم».
ت��وج��ه دري����ان إل��ى
م��ن ج��ه��ت��ه،
ّ
«ال��ذي��ن م��ا زال���وا يلعبون م��ن أجل
التشويش على مسيرتنا .إنّ الشيخ
محمد عساف هو من العلماء األخيار،
وت��� ّم اخ��ت��ي��اره ألنّ منصب رئاسة
المحاكم الشرعية الس ّنية يحتاج
إليه ،ونحترم جميع ُقضاتنا ،وهم
من ال ُقضاة النزيهين واألكفياء ،لكن
المنصب القضائي األول ينادي من
هو يستحقه».
أضاف« :نحن في لبنان ما تخلّينا
يوما ً عن عروبتنا ،وق��د ع ّبرنا في
مواقف كثيرة عن أ ّننا مع اإلجماع
ال��ع��رب��ي ،ول��ب��ن��ان ع��رب��ي ال��ه��و ّي��ة
واالنتماء ،وال يمكن أن يكون إلاّ مع
إخوانه العرب».
وتابع« :أ ّما ما نعانيه من أزمات
ف��ي لبنان ،ف��أق��ول بكل ص��راح��ة ،ال
الفلسطيني ال��م��وج��ود ف��ي لبنان،
وال ال��س��وري ال��ن��ازح ال��م��وج��ود في
لبنان يُريد توطينا ً في ه��ذا البلد.

الفلسطينيون دائما ً يعبّرون عن أ ّنهم
سيعودون إل��ى فلسطين الحبيبة،
وال ُي���ري���دون ت��وط��ي��ن�ا ً ف��ي لبنان،
وال��س��وري��ون أي��ض �ا ً ال��م��وج��ودون
اليوم قسرا ً في لبنان هم ضيوفنا،
وهم يرغبون في العودة سريعا ً إلى
بالدهم عندما ينتهي التدمير والقتل
والذبح بحق الشعب السوري».
وت�����ط����� ّرق إل�����ى االس���ت���ح���ق���اق
�وج��ه�ا ً إل��ى األف��رق��اء
ال��رئ��اس��ي ،م��ت� ّ
السياسيين بالقول «غلِّبوا مصالح
لبنان واللبنانيين ف��ي إن��ج��از هذا
االستحقاق .عليكم أن تتحاوروا من
أج��ل إنهاء ه��ذا الملف ،لبنان ليس
فيه غالب وال مغلوب ،وال فئة تريد
إلغاء الفئة األخرى ،ال أحد يستطيع
إلغاء أحد ،كل األزمات الماضية كانت
ُتحل على طاولة الحوار ،وهذا البلد
ال ُتحل أزماته ومشاكله إلاّ بالتوازن
وبالتوافق ،فو ّفروا على لبنان وو ّفروا
على اللبنانيين المزيد من األزمات،
وا ّتفقوا على حل هذه المسألة».

لقاء الأحزاب يدعو ال�صين
لرف�ض ت�صنيف حزب اهلل �إرهابي ًا
التقى وف��د هيئة التنسيق للقاء
األحزاب والقوى الوطنية في العاصمة
ب ّكين ُقبيل اختتام زيارته الرسمية
إلى جمهورية الصين الشعبية ،عضو
جمعية دعم التفاهم الدولي شاو وي
دونغ والمستشار الكبير للجمعية ليو
هنغ ت��س��اي ،وج��رى ت��ب��ادل وجهات
النظر ح��ول التط ّورات الحاصلة في
الصين ف��ي المجاالت ك��اف��ة ،وكذلك
ال��وض��ع ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط
والعالقات اللبنانية الصينية وضرورة
تطويرها وتعزيزها بما يعود بالنفع
على مصالح البلدين.
وت��ط � ّرق دون��غ إل��ى «اإليجابيّات
الكبيرة التي ح ّققتها سياسة اإلصالح
واالن��ف��ت��اح ال��ت��ي انتهجتها الصين
ل��ل��وص��ول إل���ى مجتمع أك��ث��ر ع��دال��ة
وشفافية ،ولتأمين حياة أفضل لكل
فرد في المجتمع».
من جهته أ ّك��د المستشار ليو هنغ
تساي ،أنّ «الصين ،وبخالف القوى
اإلمبريالية ،ستبقى داع��م��ة للسلم
العالمي حتى لو أصبحت أقوى دولة
في العالم ،كما أ ّك��د التمسذك بمبدأ
المساواة والمصالح المشتركة في
التعامل مع ال��دول بما فيها لبنان،
وعلى استعداد الصين لتعزيز التبادل
التجاري واالقتصادي والثقافي ،وفي
مختلف المجاالت األخرى مع لبنان».
أض����اف« :ن��ح��ن ن��ق �دِّر ع��ال��ي�ا ً جهود
األح��زاب والقوى الوطنية اللبنانية
في سبيل الدفاع عن سيادة وطنهم
والحفاظ على استقراره ،وأتم ّنى من
لبنان مواصلة دعم مصالح الصين بما
فيها قضيّتي تايوان والتيبت ،والصين
ستستمر بدعم لبنان ،وأتم ّنى أن تكون

جانب من اللقاء في طرابلس
زيارة وفد األح��زاب والقوى اللبنانية
فرصة سانحة لتعزيز التواصل بين
البلدين».

الهاشم

منسق لقاء األحزاب
من جهته ،أثنى ّ
وال��ق��وى الوطنية اللبنانية بسام
الهاشم على «السياسة التي اعتمدتها
الصين اتجاه قضايا المنطقة ،وال سيّما
دعم القضية الفلسطينية التي ُتعتبر
بوصلة الشرفاء واألحرار في المنطقة
والعالم» ،كما ث ّمن «دور الصين في
دع��م س��وري��ة ف��ي م��واج��ه��ة الهجمة
اإلرهابية».
ودعا «الصين إلى االنخراط بشكل
أكبر لدفع عملية ال ّتسوية في سورية
إل���ى األم����ام ب��ال��ت��ع��اون م��ع روس��ي��ا
وإي��ران ،مع التشديد على أنّ األحرار
في المنطقة والعالم يجب أن يكونوا
حريصين على وح��دة س��وري��ة وكل
الكيانات العربية ،وأنّ هذا الموقف

هو من المسلّمات األساسية بالنسبة
إلى األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية
في مواجهة مساعي التفتيت من ِقبَل
أميركا وإسرائيل».
وطلب الهاشم من الصين «الوقوف
إلى جانب لبنان ومقاومته ،ورفض
مشروع القرار الذي ي ّ
ُحضر في مجلس
األمن الدولي من ِقبَل المجموعة العربية
لتصنيف ح��زب الله المقاوم منظمة
إرهابية ،كما أ ّكد أنّ من يُسوِّق لمثل
هذا القرار إ ّنما ألحق العار بنفسه ،ألنّ
المقاومة هي التي قدّمت التضحيات
في سبيل الدفاع عن لبنان وتحريره
من االحتالل والحفاظ على سيادته».
وفي الختام ،ر ّد هنغ تساي بتأكيد
ّ
التدخل الخارجي في شؤون
«رفض
المنطقة العربية ،كون الفوضى في
هذه المنطقة تعود إلى ح ّد كبير لهذا
ّ
التدخل» ،كما دعا «دولها إلى الوحدة
والتعاون فيما بينها ،وإعطاء األولوية
للسلم واالستقرار».
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