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قدادي�س وزياحات
في �أحد ال�شعانين ال�شرقي

يدربون �سعوديين»
«�ض ّباط �صهاينة ّ

حزب اهلل� :سنبني الدولة
ونحمي الحدود ونواجه الف�ساد
أ ّكد نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم أنّ «االستقرار في
لبنان هو مصلحة للجميع ومصلحة
للحزب ،ألنّ االن��ج��رار إل��ى االقتتال
ال��داخ��ل��ي ال يفيد أح����داً ،وال��ح��زب
عامل رئيسي فيه ،فالحزب حمى
لبنان جنوبا ً وشرقاً ،ما ساعد على
االستقرار في الداخل اللبناني وعمل
على تنشيط ال��دول��ة وك��ش��ف بؤر
الفساد».
وخالل إطالق الماكينة االنتخابية
ال��ب��ل��دي��ة ل��ل��ح��زب ف��ي ال��ب��ق��اع في
حسينيّة اإلمام الخميني في بعلبك،
ش �دّد على «متابعة الحزب مل ّفات
الفساد ،س��واء في شبكة اإلنترنت
أو شبكة اإلتجار بالبشر وغيرهما
من الملفات ،لعلّه يمكن أن يح ّقق
شيئا ً في مواجهة الفساد» .وقال« :
سنبني الدولة وكل ما يحتاجه هذا
البناء ،وأ ّما الحدود فسنحميها بكل
متطلّبات الحماية .ولن نكون أتباعا ً
أليّة سياسات وأيّة دولة مهما بلغت
التضحيات».
واع��ت��ب��ر «ت��وص��ي��ف ح���زب الله
باإلرهاب بأ ّنه توصيف «إسرائيلي»،
وم��ن يتب ّنى ه��ذا التوصيف يعلن
صهيونية مشروعه ،والسعودية
ال��ي��وم تستكمل حلقات المشروع
«اإلسرائيلي» باللقاءات العلنيّة
والسريّة التي حصلت بين مسؤولين
س��ع��ودي��ي��ن و«إس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» في
السنوات الماضية التي ب��رز منها
الكثير عبر وسائل اإلعالم ،وتدريب
عشرات الضبّاط السعوديين على يد
ضبّاط صهاينة وقد ُنشرت أسماؤهم
وأرق���ام مل ّفاتهم وتوصيفاتهم في
الجيش السعودي في وسائل اإلعالم،
وإعالن السعودية على لسان وزير
خارجيّتها ع��ادل الجبير التزامها
االتفاقات الدولية المتعلّقة ،ومنها
كامب ديفيد ولو بطريقة المواربة،
من خالل الجسر مع مصر ،وتو ّقفت
السعودية منذ سنوات عن تقديم
أي ن��وع من أن��واع الدعم للمقاومة
الفلسطينية والشعب الفلسطيني،
وترفض السعودية إقامة أي تعاون
مع إي��ران من أجل مصالح المنطقة
واستقرارها ،أل ّنها تريد أن ُتبقي
األزمة قائمة».
أضاف« :وحرب السعودية على

احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بأحد الشعانين
وأُقيمت القداديس والزياحات في مختلف المناطق
حيث ارتفعت الصلوات من أجل السالم في لبنان والعالم.
وترأّس متروبوليت مرجعيون للروم األورثوذكس المطران الياس الكفوري
غصت بجموع
قدّاس أحد الشعانين في كنيسة القديس جاورجيوس التي ّ
األطفال وذويهم ،وعاونه فيه كهنة الرعايا ،وخدمته جوقة الرعيّة بمشاركة
غصت بهم الكنيسة .وألقى الكفوري عِ ظة من وحي
جمهور من المؤمنين ّ
المناسبة.
وفي إبل السقي ،ترأّس كاهن الرعيّة األب غريغوريوس سلوم قدّاس أحد
الشعانين في كنيسة مار جاورجيوس ،بمشاركة جمهور من المؤمنين.
وألقى عِ ظة ،استذكر فيها دخول السيد المسيح إلى أورشليم بفرح .وتم ّنى
أن «ينعم الشعب اللبناني بالسالم والطمأنينة ،وأن تح ّل عليهم نِعَم الرب
وحب التسلط» ،مشدّدا ً على أهمية الشراكة
لكي يبتعدوا عن الطمع واألنانية
ّ
والوحدة والعيش الواحد في هذه الظروف الصعبة ،ونبذ الحقد والتفرقة
واألنانية.
كذلك ،احتفلت كنائس ديرميماس وبرج الملوك وراشيا الفخار ،حاصبيا
وميمس والكفير ،بأحد الشعانين بمشاركة حشود المؤمنين في هذه القرى
والبلدات ،وأُلقيت عِ ظات من وحي المناسبة أ ّكدت معاني السالم والمحبة
والتسامح ،وأُقيمت الزياحات في باحات الكنائس.

قاسم والحاج حسن خالل االحتفال في بعلبك
اليمن تدمير للبشر والحجر ،وليست
حربا ً أخالقية وال سياسيّة وليس
فيها أي مشروعية ،ب��ل ه��ي حرب
اليمني ،والحرب في
إب��ادة الشعب
ّ
سورية ال تزال منذ  5سنوات بسبب
تع ّنت السعودية أل ّنها لم تنجح في
تحقيق أي هدف ،ولذا فهي تنتقم من
دون أن تخسر فتد ّمر البُنى وتقتل
ال��ن��اس ف��ي س��وري��ة ،وال ه � ّم لديها
فاألموال كافية لتدمير اآلخرين ،ومن
يقف ض ّد الحزب أعلن أم لم يُعلن هو
في صف إسرائيل».

ف ّياض

من جهته ،رأى عضو كتلة الوفاء
ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور علي
فياض ،أنّ «التصريحات العدائية
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وع��ل��ى ال��رغ��م من
احترام لبنان للقرارُ ،1701تظهر مدى
العدوانية «اإلسرائيلية» وتفكيرها
المستمر بالحروب والدمار» ،مشيرا ً
إل��ى «أنّ ال��ك�لام «اإلس��رائ��ي��ل��ي» عن
ح��روب مقبلة وتدمير لبنان ،إ ّنما
يسقط بالدرجة األولى منطق البعض
في الداخل اللبناني الذي يستند دائما ً
إلى تهميش التهديد «اإلسرائيلي»
وعدم أخذه في االعتبار».
وخالل احتفال تأبيني في حسينية
بلدة الخيام ،أ ّكد فيّاض أنّ «المقاومة
في ح��ال تموضع دف��اع��ي ،وه��ي لن
تتساهل ف��ي مواجهة أيّ ع��دوان،
وستمارس حقها المشروع في ر ّد أي

اعتداء من اإلسرائيلي».

لقاء مع حماس

على صعي ٍد آخ��ر ،استقبل عضو
القيادة السياسيّة لحركة «حماس»
جهاد طه في مكتب الحركة في مخيّم
البص وف��دا ً من ح��زب الله برئاسة
مسؤول ملف المخيمات في صور
وجيه زل��زل��ي ،وبحث الطرفان في
المستجدّات السياسيّة واألمنيّة على
الساحتين الفلسطينيّة واللبنانيّة.
وأ ّكدا أنّ «االنتفاضة الفلسطينية
أثبتت أكثر م��ن أي وق��ت مضى أنّ
المقاومة هي فعل متج ِّذر في وجدان
الفلسطيني ،وأنّ العمل ّية
الشعب
ّ
االستشهادية األخيرة فتحت الطريق
أم���ام م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن م��راح��ل
االنتفاضة ،وأنّ المقاومة ستستمر
ولن تضعف أمام أيّة مواجهة».
وش������دّدا ع��ل��ى أنّ «ال��ش��ع��ب��ي��ن
�ي ه��م��ا في
الفلسطيني وال��ل��ب��ن��ان� ّ
ّ
طليعة المدافعين عن حقوق وكرامة
األ ّمتين العربية واإلسالمية بوجه
ال��م��ش��روع الصهيوني  -األميركي
ال��ذي يستهدف وح��دة األم��ة ،وعلى
أنّ ال��ح��رص ع��ل��ى أم���ن واس��ت��ق��رار
وطني على
المخيّمات والجوار واجب
ّ
جميع القوى الفلسطينيّة واللبنانيّة،
وع���ل���ى ض�����رورة إق�����رار ال��ج��ه��ات
الرسميّة اللبنانيّة للحقوق المدنيّة
واالجتماعيّة واإلنسانية للشعب
الفلسطيني في لبنان».

مراد :لتج ّنب ما يع ّكر �صفو الوحدة الوطنية
رأى رئيس حزب «االتحاد» الوزير
السابق عبد الرحيم م��راد ،في كلمة
ألقاها خالل غداء تكريمي أُقيم على
شرفه في قاعة مدرسة القيروان في
جديدة الفاكهة ،في حضور النائبين
كامل الرفاعي والوليد سكرية وحشد
من الفاعليات وأبناء المنطقة ،أنّ
«منطقة ال��ب��ق��اع الشمالي ه��ي في
م��ق �دّم المناطق ال��ت��ي تحتاج إلى
تطبيق أحد نصوص ا ّتفاق الطائف
القائل بوجوب اإلنماء المتوازن على
مستوى الوطن».
بعدما شدّد على «ضرورة إرساء
العيش ال��وط��ن��ي وتجنيب ك��ل ما
يع ّكر صفو الوحدة الوطنية» ،قال:

مراد متوسطا ً عددا ً من الحاضرين

زعيتر �شدّ د على تحالف «�أمل» و«حزب اهلل»

وأهلي،
وطني
«إ ّننا أمام استحقاق
ّ
ّ
هو االنتخابات البلدية االختيارية
ال��ت��ي ن��أم��ل أن ت��س��وده��ا ل��وائ��ح
ائتالفية ،ف��ي جميع ال��ب��ل��دات ،وأن
ت��راع��ي فيها الخصائص المحليّة
المم ّثلة بالعائالت وبالجمعيات
وبالقوى السياسية ،وبالشخصيات
المستقلة ،وبالفاعليات على تن ّوعها
وتعدّدها ،وإذا كان ال ب ّد من تنافس،
فليكن على قاعدة المصلحة العامة
وتفعيل حقول التنمية واإلنماء».
وت���ط��� ّرق إل���ى م��وض��وع ق��ان��ون
االنتخابات النيابية ،متسائالً «أما آن
األوان ألن يُنجزه المجلس النيابي،
وه��ل السنوات العشر السابقة لم

(أحمد موسى)

ِ
تكف لالتفاق على قانون انتخاب
عادل و ُمنصف يرتكز على النسبية،
وعلى لبنان دائرة واحدة ،مع خفض
س��نّ االق��ت��راع إل��ى الثامنة عشرة،
لتكون فرص حق التمثيل ،متوافرة
لجميع أصحاب الحيثيّات السياسية
حسب أحجامها الحقيقية بعيدا ً عن
المغريات المالية والتحريضات
الطائفية والمذهبية ،ولكي ُتتاح
الفرصة لتجديد الدورة البرلمانية،
وإط��ل��اق ورش����ة ع��م��ل تشريعية
منتجة تجدّد قوانين اإلدارة وتسمح
لمك ّونات الدولة بحل جميع المشاكل
القائمة ،م��ن مشكلة النفايات إلى
مشكلة البطالة إل��ى مشكلة الرتب
والرواتب إلى المراوحة في استثمار
ثروتنا الطبيعية في النفط والغاز،
وإل��ى بقيّة الفضائح التي لها أول
وليس لها آخر؟».
وت��وج��ه إل���ى ال��ح��ض��ور« :نقف
ّ
في ه��ذه اللحظة على أرض البقاع
الشمالي الصلبة المعطاء ،والتي
ك��ان��ت وم���ا ت���زال خ���� ّزان المقاومة
اإلس�لام��ي��ة ال��ت��ي ه��زم��ت ال��ك��ي��ان
الصهيوني ،وأذ ّلت جيشه ،ووضعت
ح ّدا ً لعدوانه ،وح ّررت القسم األكبر
من أرضنا المحتلة ،فلها م ّنا كل محبة
وتقدير ،ولشهدائها ج ّنات النعيم،
ولذويهم وأهلهم الفخر والصبر».
وشكر «األخ���وة واألص��دق��اء على
ه��ذه المبادرة وه��ذا اللقاء» ،واع��دا ً
بـ«البقاء على العهد والوعد نحو غد
أفضل».

الكفوري مترئسا قداس الشعانين في مرجعيون

(رانيا العشي)

مرجع ّيات و�شخ�صيات �شاركت
في �أعمال منتدى فل�سطين
انطلقت أعمال المنتدى الدولي من أجل العدالة لفلسطين في العاصمة
التونسية ،بحضور شخصيات من دول عربية وإسالميّة ومراقبين دوليين.
للمنسق العام لـ«تج ّمع اللجان والروابط الشعبية» معن بشور،
وكانت كلمة
ّ
الذي ن ّوه بحضور «مرجعيّات دينيّة إسالميّة ومسيحيّة إلى جانب مرجعيّات
قومية ووطنية» ،مؤ ّكدا ً «وحدة المشروع والقضية ووحدة الغاية والهدف».
ث ّم سلّم بشور رئاسة الجلسة لمم ّثل «حماس» في لبنان علي بركة ،الذي ألقى
كلمة أ ّكد فيها «أن ّالعدالة لفلسطين ال تكون بأوسلو وال مدريد ،بل بالمقاومة
واستعادة القدس وفلسطين».
ث ّم أُلقيت كلمات لكل من رئيس اتحاد المعلمين العرب هشام محكل ولمم ّثلين
عن ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك غريغوريوس لحام،
والبروفسور األب انطوان ضو واألمين العام لحركة التوحيد االسالمي الشيخ
بالل سعيد شعبان.
ورأى شعبان ،أنّ «معيار صدق صاحب كل فكر سواء كان إسالميا ً أو مسيحياً،
وطنيا ً أو قومياً ،عربيا ً أو عجمياً ،معيار صدقه وقوفه إلى جانب قضيّة فلسطين
وشعبها ،فمسؤوليتنا اليوم إن أردنا أن نح ّرر فلسطين أن ُنعيد اللحمة بين كل
مك ّونات أ ّمتنا ،عرقيّة وقوميّة ومذهبيّة».
أض��اف« :نعم لمشروع إسالمي إنساني عالمي عابر للحدود واألع��راق
والمذاهب واأللوان ،سنم ّد جسور التواصل بين كل األديان والمذاهب والقوميّات
ل ُنقيم مشروع العدل لإلنسان أ ّيا ً كان لونه ،شكله ودينه ومذهبه».
وختم« :فلسطين قِبلة جهادنا وكفاحنا ونضالنا ،هي للمسلمين مسرى
رسولنا محمد ،وهي للمسيحيّين مهد نبيّنا عيسى ،وهي لإلنسانية مهد
الرساالت وأرض التين والزيتون ،فليكن شعارنا جميعاً ،لن نهدأ ولن نستكين
حتى نرفع راية النصر في فلسطين».

اجتمعت لجنة أصدقاء األسير
يحيى سكاف في منزل األسير في
بحنين المنية شمال لبنان ،برئاسة
أمين سر اللجنة جمال سكاف الذي
توجه بالتحية والشكر ،بحسب
ّ
بيان للجنة« ،إل��ى أمين الهيئة
القياديّة ل��ـ«ح��رك��ة الناصريّين
المستقلين – المرابطون» العميد
المقاوم مصطفى حمدان واألخوة
في حركة الناصريين المستقلين
 المرابطون على اللقاء التضامنيم���ع األس���ي���ر ي��ح��ي��ى س��ك��اف في
األونيسكو ،ال��ذي ّ
نظمته أمانة
اإلع�لام في المرابطون بمناسبة
الذكرى السنوية الـ  38العتقاله،
وح��� ّي���ا س��ك��اف م���واق���ف العميد
حمدان الوطنيّة المساندة للقضيّة
الفلسطينيّة والمقاومة ،ولقضية
األسير يحيى سكاف ،وكا ّفة قضايا
أمتنا المحقة».

وك���ان وف��د م��ن لجنة أص��دق��اء
األسير يحيى سكاف سلّم العميد
ح��م��دان درع����ا ً ت��ك��ري��م � ّي��ة خ�لال
اللقاء في األونيسكو عربون وفاء
واحترام و تقدير للعميد المقاوم
ب��اس��م ع��ائ��ل��ة وأص���دق���اء يحيى
سكاف.
كما استقبل سكاف ف��ي منزل
األسير يحيى سكاف في المنية
وفدا ً من «منظمة الشباب القومي
ال��ع��رب��ي» ف��ي ال��ش��م��ال لمناسبة
يوم األسير ،وأ ّكد الوفد التضامن
الكامل مع قضيّة المناضل يحيى
سكاف وكا ّفة األسرى في سجون
العدو الصهيوني.
وتوجهت لجنة أصدقاء األسير
ّ
س��ك��اف ف��ي ب��ي��ان بمناسبة يوم
األس��ي��ر الفلسطيني وال��ع��رب��ي
بـ«التحية إل��ى آالف األس��رى في
س��ج��ون ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي من

خليل� :أهم نقطة في الميثاقية
هي م�صلحة النا�س وا�ستمرار عمل الم�ؤ�س�سات
رعى وزير المالية علي حسن خليل،
حفل تدشين البئر األرت��وازي لبلدة
بالط في قضاء مرجعيون ،بحضور
رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان مم ّثالً
برئيس هيئة منح رتبة األمانة في
الحزب كمال الجمل على رأس وفد
ضم المن ّفذين العامين في مرجعيون
وحاصبيا سامر نقفور ولبيب سليقا،
النائب قاسم هاشم وعدد من رؤساء
بلديّات ومخاتير منطقتي مرجعيون
وحاصبيا وفاعليات وشخصيات
سياسية وعسكرية.
وبعد كلمة لرئيس بلدية البلدة
تحدّث الوزير خليل ،الذي
ش���دّد فيها على «أ ّن��ن��ا نتعاطى
مع استحقاق االنتخابات البلدية
بأعلى درجات المسؤولية بعيدا ً عن
كل الحسابات ،أل ّننا أوال ً نريد لهذا
االستحقاق أن يتح ّقق ويُنجَ ز بأفضل
ص��ورة ،والتي ال نريدها إلاّ مناسبة
لتأكيد وحدتنا المجتمعيّة».
ورأى« :أنّ القلق على مستقبل البلد
يزداد نتيجة تراخي وتراجع القوى
السياسية عن تح ّمل مسؤوليّاتها،
أوال ً في إنجاز االستحقاقات الكبرى،
وال س � ّي��م��ا ان��ت��خ��اب رئ��ي��س جديد
للجمهورية ،وثانيا ً عبر التقاعس
عن تح ّمل المسؤولية في التجاوب
مع دع��وة الرئيس نبيه ب � ّري لعقد
ال��ج��ل��س��ات التشريعيّة للمجلس
ال��ن��ي��اب��ي م��ن أج���ل إع����ادة ال���روح
للمؤسسات ،ومن أجل إقرار القوانين
التي ته ّم الناس ومستقبلهم».
واعتبر أنّ «ع���دم ال��ت��ج��اوب مع
دع���وات انعقاد جلسات المجلس
ِّ
نعطل مصالح
النيابي معناها أ ّننا
الناس من خالل عدم إقرار القوانين،
وأ ّننا ُنسقط جدوى استمرار العمل
الحكومي ال���ذي ال يستقيم إلاّ مع
�ي ي��راق��ب ويحاسب
مجلس ن��ي��اب� ّ
ويح ّول االقتراحات إلى قوانين ،وال
نريد أن نقف أم��ام مشهد التعطيل
الشامل ،وزيادة األعباء على الناس
ونعمِّق المشاكل».
وأ ّك��د أنّ أهم نقطة في الميثاقيّة
هي مصلحة الناس والمواطنين ،وفي
استمرار عمل المؤسسات».
توجه الجميع
وفي ختام االحتفالّ ،
قص خليل
إلى مكان بئر المياه ،حيث ّ
والمشاركون شريط االفتتاح ،ث ّم

خليل متحدثا ً في بالط
ق��ام بتدشين محطة المياه لتندفع
في األرض وتروي سكان بلدة بالط
بمياه الشفة.

زعيتر

م��ن جهته ،أ ّك���د وزي���ر األش��غ��ال
العامة والنقل غ��ازي زعيتر خالل
لقاء المصالحة بين عشيرتي زعيتر
ومشيك ،ف��ي بلدة جبعا البقاعية
برعاية رئيس الهيئة الشرعيّة في
حزب الله الشيخ محمد يزبك« ،أنّ
التحالف بين ح��رك��ة أم��ل وح��زب
الله في االنتخابات البلدية هو على
أساس الخدمة ومساعدة العائالت
ف��ي ال���وص���ول إل���ى أف��ض��ل تمثيل
انتخابي ،وليس القتسام المغانم».
ودع���ا إل���ى «ال���وح���دة وال��وق��وف
ص ّفا ً واح��داً ،لكونها ق ّوتنا األمضى
في مواجهة العدو الصهيوني وفي
مواجهة التكفير لنهزمهم ،ولينتصر
لبنان المحبة والتسامح».

بزي

من جهته ،أ ّكد عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب علي ب�� ِّزي خالل
تمثيله رئيس مجلس الن ّواب نبيه
ب � ّري في االحتفال التكريمي الذي
أقامه المكتب التربوي لحركة «أمل»
في إقليم الجنوب لألساتذة الذين
بلغوا السن القانونية ،في مجمع
نبيه ب � ّري الثقافي في ال���رادار ،أنّ
الطبقة السياسية الفاسدة «ما دخلت

(رانيا العشي)
مدرسة على اإلطالق ،أل ّنها لو دخلت
م��درس��ة لتعلّمت معنى التنشئة
الوطنية والتربية الوطنية واألخالق،
وال��ح��ف��اظ على ال��م��واط��ن وك��رام��ة
الوطن».
أض���اف« :ت��س� ّن��ى ل��ي أن أحضر
باستمرار اجتماعات لجنة اإلعالم
واالت��ص��االت وال��ت��ي ،حسب تقرير
ال���وزراء المعنيّين ،أنّ هناك ه��درا ً
سنويا ً يبلغ  600مليون دوالر ج ّراء
الشرعي،
استعمال اإلنترنت غير
ّ
ونحن ك ّنا نفتش عن مصادر تمويل
إلق��رار سلسلة الرتب وال��روات��ب في
لبنان ،كيف هذا؟ هذا ملف واحد من
الملفات ،أعتذر لكوني نائبا ً وأتكلم
بهذا ال��ك�لام ،ولكن صدّقوني أيّها
األهل ،نحن ننتمي إلى حركة نيابية
وسياسية وكتلة ك��ان��ت وال ت��زال
وستبقى دائ��م�ا ً وإل��ى األب��د منحازة
إل��ى ج��ان��ب ال��ف��ق��راء والمحرومين
وال��م��ه� ّم��ش��ي��ن وأص��ح��اب الحقوق
المكتسبة في هذا البلد ،والتي تأتي
في طليعتها الطبقة التعليميّة».
كما كانت كلمات لمسؤول المكتب
التربوي في إقليم الجنوب محمد
ت��وب��ي ورئ��ي��س المنطقة التربوية
في الجنوب باسم عباس واألستاذ
المتقاعد جورج حايك ،وقدّم للحفل
اإلعالمي علي عطوي.
وف��ي الختام ،و ّزع ب��زي وتوبي
ال���دّروع التكريميّة على األس��ات��ذة
المتقاعدين المحتفى بهم.

الأ�سعد� :أي اقتراح النتخاب
رئي�س غير ّ
جدي
اعتبر األمين العام للتيار األسعدي المحامي معن األسعد أنّ «أي اقتراح
النتخاب رئيس جديد للجمهورية غير جديّ  ،وأنّ ما يت ّم تداوله عن انتخاب
الرئيس لمرحلة انتقالية ولمدة ُتحدَّد بسنتين مج ّرد اقتراحات ال تقدّم وال
ِّ
تؤخر ،وال قيمة سياسية لها» .وأ ّكد أنّ «قرار االنتخاب ليس بأيدي القوى
السياسية في لبنان».
مؤجل حتى إشعار آخر،
ورأى في تصريح ،أنّ «االستحقاق الرئاسي
ّ
وبانتظار القرار اإلقليمي والدولي وتقاطع المصالح».
واعتبر أنّ «إج���راء االنتخابات البلدية واالختيارية في ظل غياب
ّ
والشلل الحكومي وسيطرة الطبقة السياسية
التشريعات والفراغ الرئاسي
على مقدرات الدولة واألجهزة األمنية والقضائية غير ذات قيمة ،وسلب ّياتها
كثيرة ،وبدأت تباشيرها في الصراعات بين أبناء البلد الواحد».
واعتبر أنّ «سقوط شعار أنّ «إسرائيل» هي العدو الرئيسي للعرب
والمسلمين وللسالم العالمي من ِقبَل جامعة الدول العربية وبعض العرب
واستبداله «بالعدو اإليراني» بشكل سافر ووقح ،وإقامة مناورة عسكرية
شجع هذا العدو الغادر على
مشتركة لهؤالء العرب مع الكيان الصهيوني ّ
تجديد تهديداته بتدمير لبنان».
وختم داع��ي�ا ً ق��وى العروبة والمقاومة إل��ى «االس��ت��ع��داد والتحضير
للمواجهة المقبلة ،وإفشال المخطط «اإلسرائيلي» العربي الذي يستهدف
لبنان».

لجنة الأ�سير �سكاف ك ّرمت حمدان:
حرية الأ�سرى �آتية بالمقاومة والكفاح الم�سلح
الفلسطينيّين وال���ع���رب ،وف��ي
مقدّمهم عميد األس��رى المناضل
يحيى سكاف ال��ذي أمضى حتى
ي��وم��ن��ا أك��ث��ر م���ن  38ع���ام���ا ً في
ال��س��ج��ون المظلمة م��ح��روم�ا ً من
أبسط حقوق اإلنسان».
ون���اش���دت ال��ل��ج��ن��ة ف���ي ه��ذه
المناسبة «ضرورة مساندة قضيّة
األس��رى ،ورفع الصوت عاليا ً من
ِقبَل الشعوب العربية وكافة أحرار
العالم ،ألنّ ما يتع ّرض له أسرانا
ف��ي س��ج��ون ال��ك��ي��ان الصهيوني
ال��غ��اص��ب ال����ذي ح���� ّول أج��س��اد
األس��رى إل��ى حقول تجارب أمام
مجتمع دول��ي صامت هو وصمة
ع��ا ٍر على جبين المجتمع الدولي
والمنظمات التي تدّعي الدفاع عن
حقوق اإلنسان».
وأ ّكدت أنّ «حرية األسرى آتية
ال م��ح��ال بفضل خ��ي��ار المقاومة
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جانب من تكريم حمدان
والكفاح المسلح ،الذي أثبت أ ّنه
الخيار الصحيح والوحيد القادر

على استعادة كا ّفة حقوقنا التي
يغتصبها العدو».

(مصطفى الحمود)

الحضور في حفل تكريم األساتذة المتقاعدين

لحام :وظائف الكاثوليك
ّ
لي�ست طائفية بل حق في الم�شاركة
أ ّكد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
واإلس��ك��ن��دري��ة وأورش��ل��ي��م ل��ل��روم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس
لحام أنّ االهتمام بوظائف
الثالث ّ
ليس م��ردّه الطائفية بل الحق في
المشاركة.
�ح��ام ف��ي كلمة ل��ه خالل
وق���ال ل� ّ
العشاء السنوي للمجلس األعلى
لطائفة ال��روم الملكيين الكاثوليك
متوجها ً إلى
مساء أول م��ن أم��س،
ّ
الحضور« :إ ّن��ك��م اليوم مجتمعون
معاً ،أحب أن أراكم أكثر تضامنا ً في
المجتمع .إنّ وزراءنا ون ّوابنا ينتمون
الى أحزاب لبنانية مختلفة ،لكن في
المجلس األعلى وداخ��ل��ه أنتم روم
كاثوليك ،وفي المجلس األعلى أحب
أن أراكم معاً ،وهكذا نجمع بين كوننا
لبنانيين وروم كاثوليك».
وت��اب��ع« :أنّ اهتمامكم ال��دائ��م
بحقوق وحضور كنيستنا وطائفتنا
في الحياة السياسية ،والخدمة في
ال��وزارات وقطاعات العمل الحكومة
المتنوعة ،يجب ألاّ يكون تحت دافع
طائفي ،ولكن انطالقا ً م��ن الرغبة
والتصميم بأن نقوم بدورنا وواجبتنا
والتزامنا بخدمة لبنان العزيز وجميع
مواطنيه ،فال يجوز أن يُعتبر االهتمام
بوظائف الروم الكاثوليك ومواقعهم
ب��أنّ م���ردّه الطائفية ،ب��ل بالحريّ
الحق ف��ي المشاركة وال��واج��ب في
المشاركة».
وخ��ت��م« :م��ن وح��ي رسالتي في
عيد الفصح والقيامة لهذا العام،
أطلب منكم أن تكونوا على طريق
الناس ودروبهم ،لنتعاون معا ً في
بناء مجتمعنا اللبناني وكنيستنا
ورعيّتنا ،فنصبح هكذا كنيسة على
الطريق ،خادمة وشاهدة وفاعلة في
المجتمع وفي الكنيسة».

وأل��ق��ى األم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس
العميد ش��ارل عطا كلمة ،تاله وزير
السياحة ميشال فرعون ،الذي قال:
«ال��ي��وم أم��ام الهواجس والمخاطر
الخارجيّة والداخليّة ،ال ش� ّ
�ك أ ّننا
بحاجة إلى تكاتف المعتدلين من كل
الطوائف والمؤمنين ،ألنّ ما يجمعنا
أكثر م ّما يف ّرقنا .أ ّما الهاجس األكبر
الداخلي فيبقى في الشغور في موقع
ّ
رئاسة الجمهورية ،رمز تاريخ لبنان
والحضور المسيحي فيه وفي الشرق،
إلاّ أ ّننا لن ننسى أنّ الدفاع عن كل
الحقوق يعني أي��ض�ا ً رف��ض الظلم
أينما ك��ان .لذلك ،عند شعورنا بأنّ
بعض المواقع تتع ّرض الستهداف
يتجاوز المناكفات السياسية ،ال
ب � ّد أن نرفع ال��ص��وت ،وه��ذا واج��ب
المجلس األعلى الذي يعمل من أجل
يخص دور
الوطن أوالً ،ومراقبة ما
ّ
الطائفة في الوطن ثانياً».
وأ ّك��د «أ ّننا لن نتأخر عن الدفاع
ع��ن الكثير م��ن الملفات العابرة

وطني
للطوائف ،التي لها طابع
ّ
مسيحي ع��ام،
ع��ام ،أو لها طابع
ّ
أو تلك التي لها طابع كاثوليكي.
ورغ��م خصوصية المرحلة وع��دم
وج��ود رئيس مؤتمن على كثير من
الخصوصيات والتوازنات ،سنؤ ّكد
أهمية تفعيل قضايا ع��ام��ة مثل
المجلس االق��ت��ص��ادي االجتماعي
ب��رئ��اس��ة روج��ي��ه ن��س��ن��اس»« ،أنّ
م��ن الطبيعي أن نعمل م��ع الكثير
من القوى واألح���زاب لوقف الشلل
الزاحف على مؤسسة أمن الدولة،
التي تكتسب أهميّة أمنيّة وسياسيّة
ووطنيّة أكثر م ّما هي كاثوليكية،
ولن نقبل بأي ا ّتهام بأنّ هذه قضية
طائفية ،ألنّ هذا التهويل يرت ّد على
أصحاب االتهام ،وجميع من درس
تفاصيل هذا الملف يعرف أنّ طلبنا
وطلب القوى التي تدافع عن هذا
الملف ،هو أبسط ما يكون وهو طلب
حق ،وال ينتظر أحد وقف اهتمامنا
بهذا الملف قبل تصحيح الخلل».

