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با�سيل :ال يحق لأحد �إق�صاء �شريك
أقام «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» احتفاال ً
لمناسبة «االنتصار في االنتخابات البلدية واالختيارية
في قضاء البترون» ،في بترونيات ،في حضور رئيس
التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،النائب
إبراهيم كنعان ،مم ّثل رئيس حزب «القوات» ملحم رياشي
ورؤس��اء البلديات واألعضاء والمخاتير وعدد كبير من
المحازبين والمناصرين ،وأهالي منطقة البترون.
وألقى باسيل كلمة ،قال فيها« :من الممكن أن نربح في
السياسة ونستطيع أن نربح مثلما ربحنا اليوم ،نربح
بلديات لوحدنا أم لوحدهم أم نحن سوياً ،ولكن في النهاية
إذا فكرنا أ ّننا سو ّيا ً نرى المجموع ونقارن أين ك ّنا وأين
أصبحنا ،وإذا كان هذا الفوز حقيق ّيا ً لنا وألهلنا ومنطقتنا
وبلدنا ،ونفكر بهذا المقياس ألنّ السياسي يحق له أن
يربح إذا كان وحده ولكن ليس له الحق أن يُقصي شريكا ً
إذا كانت هناك رغبة ،وهذه هي المشكلة التي نعانيها في
البلد».
وأ ّكد أنّ «البترون منطقة تجمعنا سويا ً بقوتنا وبوجود
غيرنا ال��ذي لم نرفض وج���وده ،ول��م نقل ال ألح��د .على
العكس ،قلنا باالتفاق الذي دعينا الجميع إلى أن ينض ّموا
موجه ضدّهم ،وخصوصا ً أ ّننا
إليه ،فاعتبره البعض أ ّنه
ّ
توجهاتنا ونيّتنا في جمع شمل كل الناس ،وهذا
نعرف
ّ

هو الذي حاولنا أن نطبّقه في مدينتنا وق ّررنا أن نطبّقه
في تنورين وفي كل مكان .استطعنا أن نرى تجاوبا ً معنا،
ّ
المؤشرات والنتائج التي نستطيع أن نقول إ ّننا
والمهم
ً
ّ
نلتقي اليوم لنحتفل بالنصر الذي حققناه سو ّيا ،كل واحد
على طريقته ،لنك ِّرس فكرة وثقافة جديدتين وهما أ ّننا
نستطيع أن ننجز ونح ّقق سوياً».
م��ن جهته ،أ ّك���د ري��اش��ي أنّ «ك��ل رؤس���اء البلديات
والمخاتير هم م ّنا ولنا وهم أهلنا ،وال يستطيع أحد أن
ُخسرنا إيّاهم».
ي ِّ

ندوات في ذكرى رحيل الخميني

فتحعلي :ال ّ
نتدخل في االنتخابات الرئا�سية بلبنان
أق��ام��ت المستشارية الثقافية
للجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
ف��ي لبنان وم��رك��ز اإلم���ام الخميني
ال��ث��ق��اف��ي ف��ي م��دي��ن��ة ص����ور ،ن��دوة
فكريّة تحت عنوان «اإلم��ام الخميني
باعث نهضة المستضعفين ورائ��د
الوحدة اإلسالمية» ،لمناسبة الذكرى
السنوية السابعة والعشرين لرحيله،
في قاعة مركز اإلم��ام الخميني في
ص��ور ،بمشاركة سفير الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية في لبنان الدكتور
محمد فتحعلي ،عضو كتلة «الوفاء
ل��ل��م��ق��اوم��ة» ال��ن��ائ��ب ع��ل��ي ف��ي��اض،
وف��ي حضور عضو كتلة «التنمية
والتحرير» النائب عبد المجيد صالح،
رئ��ي��س ات��ح��اد ب��ل��دي��ات ص���ور عبد
المحسن الحسيني ،مم ّثل مطران صيدا
ومرجعيون للروم األرثوذكس الياس
كفوري األب نقوال باسيل ،مم ّثل مفتي
صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال
الشيخ عصام كساب ومم ّثلي األحزاب
اللبنانية والفصائل الفلسطينية،
وحشد من مم ّثلي الجمعيات الثقافية
واألهلية والمنتديات الفكرية واألندية
الرياضية ،باإلضافة إل��ى فاعليات
وشخصيات ،ومم ّثلين عن المجالس
البلدية واالختيارية ومهت ّمين.
اف ُتتحت الندوة بالنشيدين الوطني
واإلي��ران��ي ،وم��ن ث � ّم كانت مداخلة
لفيّاض ،أ ّكد فيها أنّ «إيران التي دعمت
لبنان على ال���دوام وانفتحت على
مختلف طوائفه ،والتي ش ّكلت ظهير
المقاومة لتحرير األرض ،وأسهمت
في تأسيس مراكز تربوية وصحية
وإن��م��ائ��ي��ة ،وال��ت��ي عملت ع��ل��ى أن
يتش ّكل االستقرار اللبناني ،ثابتة في
سياساتها الخارجية ،والتي احترمت
على الدوام استقالل لبنان وسيادته،
لم ُتم ِل عليه سياساتها في أيّ وقت من
األوقات».
وتابع« :اآلن ورغ��م كل محاوالت
زجّ إيران في معمعة الشغور الرئاسي
اللبناني ،إلاّ أ ّن��ه��ا تركت ه��ذا األم��ر
للبنانيين ،وهي حاضرة للمساعدة في
هذا المجال ،ولكن المسؤولية تقع على
عاتق اللبنانيين وخيارهم وقرارهم»،

فتحعلي محاضرا ً في صور
مشدّدا ً على «أ ّننا نرفض أن يُستباح
القرار السيادي اللبناني في الرئاسة
وغيرها من المواضيع الحيوية».
ب������دوره ،ق����ال ف��ت��ح��ع��ل��ي خ�لال
مداخلته« :إ ّننا بكل فخر واعتزاز،
واستنادا ً إلى الخطاب الذي أطلقته
الثورة اإلسالمية المباركة في إيران،
أال وهو خطاب والية الفقيه ،استطعنا
أن نح ّقق مرتبة متط ّورة في مجال
العلوم المع ّقدة ،ومن أهمها الخاليا
الجذعية ،واليوم وبحمد الله تعالى
نستطيع أن نقول إنّ الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية من خالل نظرية
والي��ة الفقيه استطاعت أن تتب ّنى
وت���روِّج لسياسة خارجية حكيمة
تركت صداها لدى الكثير من شعوب
هذا العالم ،وأيضا باستطاعتنا أن
نقول في هذا المجال ،إن هذا النموذج
الذي قدّمته إي��ران ،أال وهو «نظرية
والي��ة الفقيه» ،بإمكانه أن يكون
نموذجا ً يقتدى م��ن قِبل الشعوب
المستضعفة كافة والمقهورة التي
تتوق إلى العدالة والحرية».
واعتبر أنّ «الخطاب األميركي لم
يستطع أن يلقى ص��دى لحاجات
وتطلّعات شعوب هذه المنطقة ،ومن
نتائجه المشؤومة ك��ان ظهور هذه
التنظيمات اإلرهابية المتط ّرفة التي
نشرتها أميركا من حولنا» ،الفتا ًإلى أ ّنه

وعلى الرغم من الحصار الظالم الذي
ُفرض لعقود طويلة على الجمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة« ،استطاعت
إيران أن ترتقي إلى المجاالت العلمية
والتقنية المتطورة».
وختم فتحعلي« :أنّ الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية تعتقد أنّ الرأي
ال��ذي يخرج م��ن صناديق االق��ت��راع
واالنتخاب في أي بلد من البلدان ،وفي
أي مجتمع من المجتمعات ،ينبغي أن
يراعى ويُحترم ،ومن هنا ،فإنّ إيران ال
ّ
تتدخل في الشؤون
تسمح لنفسها أن
الداخلية للبلدان وال���دول األخ��رى،
وب��األخ��ص ف��ي م��ا يتعلّق بمسألة
االنتخابات الرئاسية في لبنان».
وك��ان��ت ق��د أُق��ي��م��ت م��أدب��ة غ��داء
تكريمية على شرف فتحعلي.
كما ن� ّ
�ظ��م م��رك��ز اإلم���ام الخميني
الثقافي في مدينة بعلبك ن��دوة في
ذكرى رحيل اإلم��ام الخميني ،شارك
فيها النائب كامل الرفاعي ،مسؤول
منطقة البقاع في حزب الله النائب
السابق محمد ياغي ،القائم بأعمال
السفارة اإليرانية في لبنان محمد
صادق فضلي ،وحضرها راعي أبرشية
بعلبك للروم الكاثوليك المطران الياس
رح��ال ،رئيس بلدية بعلبك العميد
حسين اللقيس ،وفعاليات دينية
وبلدية واجتماعية وحزبية.

أولم لكات�شيا في ر�أ�س بعلبك:
رحمة � َ
تاريخ جديد ُيكتب للبنان بحبر ال�شهادة
زار السفير البابوي المطران غابريل كاتشيا بلدة رأس بعلبك ،تلبية لدعوة
النائب إميل رحمة حيث اس ُتقبل في ساحة البلدة ،وأُقيم قدّاس احتفالي في
كنيسة مار الياس ترأّسه راعي أبرشية بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك
المطران الياس رحال ،وعاونه لفيف من الكهنة.
وحضر القدّاس مم ّثل رئيسي مجلسي الن ّواب وال��وزراء وزير النقل غازي
زعيتر ،الوزير السابق سليم جريصاتي مم ّثالً رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون ،الشيخ عباس شريف مم ّثالً المجلس الشيعي األعلى،
والنواب :مروان فارس ،الوليد سكرية ،علي المقداد ون ّوار الساحلي ،مم ّثل عن
قائد الجيش العماد جان قهوجي وقائد الدرك والقوى األمنية ،مم ّثل «الكتلة
الشعبية» الدكتور روجيه سكاف ،رئيس المجلس البلدي العميد المتقاعد دريد
رحال ،مخاتير وفاعليات سياسية واجتماعية.
ّ
رحب فيها بالسفير الضيف والوفد المرافق ،وقال« :نحن
رحال كلمةّ ،
وألقى ّ
مع المقاومة أل ّنها تعمل إلى جانب الجيش وتقدِّم الشهداء دفاعا ً ع ّنا ،وسنبقى
صامدين على أرضنا مهما غلت التضحيات».
واعتبر األب إبراهيم نعمو في كلمة له ،أنّ «زي��ارة السفير البابوي لرأس
بعلبك هي دعم ألهالي المنطقة ،ودعوة للتشبّث بأرضهم .ورغم وجود هذه
البلدة على أطراف الوطن ،إلاّ أ ّنها نموذج حقيقي للوجود المسيحي في الشرق،
وكما قيل عن لبنان بأ ّنه ليس وطنا ً بل رسالة».
وألقى السفير كاتشيا كلمة ،عبّر فيها عن شكره وامتنانه لهذا االستقبال
ولوجوده في هذه المنطقة ،ناقالً صلوات ودعوات البابا ومحبّته للبنان وشعبه
ولمنطقة الشرق األوسط ،خاصة في ظ ّل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة،
كما ن ّوه «بالتعدّدية التي تعيش بلبنان فهي نموذج للعيش المشترك» .وقدّم
التحية لشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا على هذه األرض.
وفي نهاية القدّاسُ ،و ّزعت صور البابا على الحضور وانتقلوا بعدها لتناول
طعام الغداء في مطعم رأس بعلبك ،حيث ألقى رحمة كلمة ،جاء فيها« :هنا على
تخوم الفداء يُكتب للبنان تاريخ جديد ،حبره من مداد الشهادة ،يستسقي تربة
هذه األرض ،فتينع ثمار الكرامة وتمت ّد أفياء السيادة ،تظلّل أبناءها».
وأضاف« :كلّنا مقاومون على ميمنة الجيش وميسرته وخلفه ال نضنّ عليه
بتضحية ،وال نسمح برشقه إلاّ بالورد والياسمين وكل عطور األرض ،فهو عندنا
األغلى واألشرف واألكثر ضياء ومضاء .شهداؤنا هم شهود المرحلة ،وجسر
العبور إلى الوطن الذي به نحلم».
وتابع« :أجل يا صاحب السعادة ،السفير البابوي في لبنان ،المونسنيور
كابرييللي كاتشيا :هنا على تخوم الفداء يُكتب للبنان تاريخ جديد سيكون إيذانا ً
بفجر جديد ،هنا ُتنسج ثقافة الحياة والعيش الواحد ،هنا تقاسم المسيحي
والمسلم حلو الحياة وم ّرها ،من هنا م ّرت الفتوحات والغزوات وعبرت وبقي
بقاعنا األبي المثقل بقمح الكرامة التي أغرق بها بيادر الوجود».
وتابع« :هنا نقف اليوم صفا ً واح��دا ً وإرادة واحدة ورأي�ا ً
موحدا ً في وجه
ّ
اإلرهاب أ ّيا ً تكن مس ّمياته ،قليل عليه أن يوسم بالتكفيري».

حمدان :النظام الطائفي والمذهبي يتفكّك
وقانون ال�ستين انتهى �إلى غير رجعة
استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة «الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان ،رئيس حزب «شبيبة لبنان العربي» نديم الشمالي على
رأس وفد.
وأشار حمدان إلى أنّ «االنتخابات البلدية انتهت ،وكل ما يثار حولها أصبح
ماضياً ،ومن يريد أن يدرس أو يحلّل النتائج فليفعل» ،مؤ ّكدا ً أنّ «هناك حالة تف ّكك
أصبحت واضحة المعالم على صعيد هذا النظام الطائفي والمذهبي ،وأصبحت
قدرة أهلنا اللبنانيّين على مواجهة هذا النظام الطائفي والمذهبي أكبر وأكثر قوة
من السابق».
وتناول االنتخابات النيابية ،فأ ّكد انتهاء «قانون الستين إلى غير رجعة»،
مشدّدا ً على أنّ «محاولة تمريره ستنتج حراكا ً شعبيا ً أكثر فعالية وأكبر من
ذاك الذي نتج عقب أزمة النفايات ،وبالتالي ،يكون سقوط هذا النظام الطائفي
والمذهبي مدو ّيا ً بسبب إقرار قانون الـ.»60
واعتبر أنّ «هناك تراجعا ً تا ّما ً من قِبل من حاول طرح القانون المختلط من كافة
األطراف السياسية والمذهبية ،واليوم دخلنا في طرح مشروع جديد لهذا النظام
الرسمي الطائفي والمذهبي ،هو قانون االنتخاب على الفرز النسبي وفق (زعبرة)
الدوائر» ،مؤ ّكدا ً أنّ «األنسب للّبنانيين إلنتاج نظام جديد متط ّور وعصري قادر
على أن يحمل آالم وآمال أهلنا وشبابنا الذين غ��ادروا الوطن هو قانون الفرز
النسبي ،حسب المحافظات الـ 7المنصوص عليها في اتفاق الطائف ،بينما
القانون األمثل واألكثر د ّقة في تمثيل جميع األطياف السياسية واالجتماعية ،فهو
قانون الفرز النسبي الكامل على أساس الدائرة الوطنية الواحدة ،والحفاظ على
حقوق كل مق ّومات أهلنا سواء أكانت طائفيّة أو مذهبيّة ضمن هذا الفرز».
من جه ٍة أخرى ،زار وفد من «المرابطون» برئاسة أمين مجلس محافظة الشمال
عبد الله الشمالي ،النائب السابق جهاد الصمد في بلدته بخعون ،ناقالً إليه
تحيات العميد حمدان ،ومه ّنئا ً بفوز اللوائح التي دعمها في بخعون ومعظم بلدات
الضنية.
تخص
وبحسب بيان للحركة ،ت ّم خالل اللقاء «ت��داول بعض األم��ور التي
ّ
الساحة اللبنانية والمشاكل المحيطة في لبنان» ،وتأكيد «أهمية االلتزام بالقانون
النسبي لالنتخابات النيابية».
ّ

طوني فرنجية التقاه و�سكاف

3

دروي�ش :زحلة و�إهدن تت�شابهان
في المواقف ال�صعبة

(أحمد موسى)

درويش بين فرنجية ويمين
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا دروي��ش ،في
مطرانية سيدة النجاة طوني فرنجية نجل رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية ،ترافقه عضو المكتب السياسي في
ومنسق التيار في البقاع طارق هرموش.
«المردة» فيرا ي ّمين
ّ
ورح��ب دروي��ش بفرنجية في زيارته األول��ى إلى سيدة
ّ
النجاة في زحلة ،معتبرا ً بحسب بيان من المطرانية ،أنّ
«زحلة وإهدن تتشابهان من حيث طيبة الناس والمواقف
التي ُت ّتخذ في المواقف الصعبة».
ووجه درويش تحية إلى النائب سليمان فرنجية وإلى
ّ
تيار المردة في زحلة والبقاع« ،الذين أثبتوا في وقت قصير
انتشارهم الحبِّي في المجتمع الزحلي ،ومحبّتهم لخدمة
زحلة والبقاع».
وشكر فرنجية لدرويش حفاوة االستقبال ،ونقل إليه تحية
ومحبة النائب فرنجيةّ ،
واطلع منه على األوضاع العامة في
البقاع بشكل عام وفي مدينة زحلة بشكل خاص ،متم ّنيا ً أن
يشهد لبنان أيّاما ً أفضل في المستقبل القريب.
وأقام درويش فطورا ً على شرف فرنجية والوفد المرافق.
وكان فرنجية زار والوفد المرافق رئيسة «الكتلة الشعبية»
ميريام سكاف في دارة الكتلة ،في حضور نجلها جوزف
الياس سكاف.

وأوض��ح بيان «للكتلة» ،أنّ فرنجية نقل إلى سكاف
تحيات النائب فرنجية ،مشدّدا ً على «العالقات التاريخية
التي تجمع آل فرنجية بآل سكاف ،البيت السياسي العريق
الذي قدّم الكثير لزحلة والبقاع ولبنان ،والذي ال نستطيع
دخول زحلة إلاّ من خالله» ،وأشار البيان إلى أنّ «فرنجية
توجه بالتهنئة والتقدير من رئيسة الكتلة الشعبية لما
ّ
أظهرته من مواقف شجاعة ومبدئية ،وللنتائج المش ِّرفة
التي ح ّققتها الكتلة الشعبية خالل االنتخابات البلدية
الماضية ،رغم كل التك ّتالت الحزبية الكبرى التي واجهتها.
وق��ال« :نشهد اليوم تبلورا ً لجبهة سياسية مسيحية
جديدة ،قائمة بوجه محاوالت التهميش واالستئثار ،وهو
ما تجلّى في مختلف المناطق اللبنانية التي رفضت إلغاء
وجودها و خصوصياتها».
ولفت البيان إلى أنّ «سكاف شكرت لفرنجية والوفد
المرافق زيارتهم ،مؤ ّكدة الصداقة واالحترام الكبير الذي
يجمع الطرفين ،مشيدة بصدقية رئيس تيار المردة
سليمان فرنجية ،والتي كانت محط تقدير كبير من
الراحل الياس سكاف» .وقالت« :إنّ هذه الصدقية نفسها
التمسك بمبادئنا وقناعاتنا ،بعيدا ً
هي التي تدفعنا إلى
ّ
عن أي صفقات أو اصطفافات ال تراعي مصلحة أهلنا
ومنطقتنا».

الف�صائل في ذكرى النك�سة:
لرفع الظلم والمعاناة عن الفل�سطنيين
اس��ت��ذك��رت ق��ي��ادة ح��رك��ة «فتح»
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية
ف��ي لبنان ،ف��ي ب��ي��ان ب��ال��ذك��رى 49
للنكسة في  5حزيران  ،1967حين
«أق���دم ال��ع��دو الصهيوني على شنّ
ع����دوان غ��اش��م ع��ل��ى ك��� ّل م��ن مصر
وسورية واألردن ،واستطاع بنتيجته
اح��ت�لال ك��ل م��ن سيناء وق��ط��اع غزة
والضفة الغربية بما فيها مدينة
ال��ق��دس الشرقية وهضبة الجوالن
ومزارع شبعا في جنوب لبنان».
وق��ال��ت« :إنّ شعبنا الفلسطيني
ما زال إلى اليوم يعيش هذه الذكرى
األليمة ،يوم استكمل الكيان الصهيوني
احتاللها وسيطرتها بالكامل على ما
تب ّقى من أرض فلسطين التاريخيّة
وأجزاء من األراضي العربية األخرى،
الوحشي
التاريخي
وأطبقت بظلمها
ّ
ّ
على أبناء شعبنا في ديارهم وأرضهم
ووط��ن��ه��م ومقدّساتهم المسيحيّة

واإلسالميّة ،وسلبت شعبنا حريّته،
وح ّولت حياته إلى جحيم ال يطاق،
ووط��ن��ه إل��ى سجن كبير ،ومنعته
من حرية الحركة والتن ّقل ،وحرية
ال��وص��ول إل���ى األم��اك��ن ال��م��ق�دّس��ة،
وص���ادرت أراض��ي��ه وسيطرت على
كافة موارد عيشه وحياته الطبيعية
واالقتصادية ،منذ ما يزيد على نصف
قرن».
وأشارت إلى أنّ الكيان الصهيوني
م���ازال ي��م��ارس أب��ش��ع أن���واع الظلم
ض� ّد شعبنا كق ّوة احتالل ،ويستمر
التوسعيّة
ف��ي تنفيذ مخططاته
ّ
واالستيطانيّة ،وعمليات البطش
وال��ت��ن��ك��ي��ل ال��ت��ي ي��م��ارس��ه��ا جيش
االحتالل ،واالستيالء على األراض��ي
وتهويدها واالستيطان فيها ،وما زالت
سلطات االحتالل تمارس أبشع أنواع
عمليات القتل واإلج��رام ،واإلعدامات
الميدانية ،والحصار واالعتقاالت

ال��ع��ش��وائ� ّي��ة بالجملة ،وعمليّات
ط��رد وإب��ع��اد وتهجير للمواطنين
الفلسطينيّين ،وتضييق الخناق على
المقدسيّين ،واستهداف المقدّسات
المسيحية واإلسالمية ،واالعتداء على
الممتلكات ،وحرق الفلسطينيّين وهم
أحياء ،وفرض نظام تمييز عنصري
بغيض على شعبنا في كل مناحي
حياته ،وبناء وتشييد جدران الفصل
والتوسع العنصري لتهويد
والض ّم
ّ
األرض الفلسطينيّة وطمس معالمها
التاريخيّة والدينيّة واألثريّة.
وبهذه المناسبة ،دعت الفصائل
«األمم المتحدة ،وعلى رأسها مجلس
األمن الدولي والمجتمع الدولي وكل
المؤسسات والهيئات الدولية ،إلى
إنهاء االحتالل ورفع الظلم والمعاناة
ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي ل��ح��ق��ت بشعبنا
الفلسطيني ،وتحديد ج��دول زمني
واضح إلنهاء االحتالل ».

اليوم �أول �شهر رم�ضان

دريان :الوطن في خطر ب�سبب غياب رئي�س للجمهورية
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أعلن ُمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ اليوم
االثنين هو أول أيام شهر رمضان ،وذلك استنادا ً إلى رؤية الهالل
في أقطار عربية وإسالمية عدّة.
ووجه دريان رسالة بالمناسبة ،أ ّكد فيها أنّ «الوطن في خطر
ّ
ّ
وتعطل المؤسسات الدستورية.
بسبب غياب رئيس للجمهورية،
ودار الفتوى ستبقى أمينة ومؤتمنة على وحدة الصف اإلسالمي
والوطني» ،مشدّدا ً على أ ّنه «ليس من حق أحد أ ّيا ً كان ،أن يلغ
في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم ،بدافع الهوى واالستيالء»،
ومناشدا ً «المجتمع العربي والدولي ،وضع ح ّد نهائي لمأساة
الشعبين السوري والعراقي ،وإنهاء هذه الحروب العبثية».

القرية الرمضانية

واف��ت��ت��ح دري���ان ال��ق��ري��ة الرمضانية ،ب��دع��وة م��ن جمعية
«بيروتيات» ،وبالتعاون مع مؤسسة «مخزومي» على أرض
دار الفتوى في فردان ،بحضور النائب عمار حوري مم ّثالً الرئيس
سعد الحريري ،محافظ بيروت زياد شبيب ،الشيخ سامي عبد
الخالق مم ّثالً شيخ عقل الموحدين ال��دروز نعيم حسن ،مم ّثل
للمطران دانيال كورية ،رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ،وعدد من السفراء العرب،
أعضاء المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى ،وأعضاء من مجلس
بلدية بيروت ،ومخاتير وشخصيات سياسيّة وفاعليات.
وألقت رئيسة جمعية «بيروتيات» ،عضو مجلس بلدية
بيروت هدى األسطة قصقص ،كلمة ترحيبية ،وتحدّث رئيس
منتدى «ال��ح��وار اإلس�لام��ي» ،رئيس ح��زب «ال��ح��وار الوطني»
ال��م��ؤس��س وال��رئ��ي��س ال��ف��خ��ري لمؤسسة «م��خ��زوم��ي» ف��ؤاد
مخزومي ،فقال« :إنّ هذه القرية التي تستقطب عشرات اآلالف من
المسلمين يتشاركون اإلفطارات واألمسيات الدينية والتراثية،
ك ّرست معاني سامية للتواصل والتكافل والعطاء االجتماعي
والتآخي والتعاون ،وأحيت قِيما ً نعتز بها ،خصوصا ً في بيروت
الحبيبة».
وأض��اف« :نحن في مؤسسة مخزومي وف��ي ح��زب الحوار
ومنتدى الحوار اإلسالمي وفي مختلف مؤسساتنا ،إذ نقدّر
الجمع والوحدة ،عملنا دوم �ا ً من أجل وح��دة الصف اللبناني
عموما ً وداخل الطائفة السنيّة الكريمة خصوصاً ،وتشهد علينا
الجهود التي بذلناها لتخفيف االحتقانات وتوحيد الوجهات
حتى تبقى دار الفتوى البيت الجامع».
ورأى أنّ «هناك ه ّوة واسعة بين المواطن والمسؤول ،ال يمكن
أن ُتردم إلاّ بإعادة النظر في أسلوب التعاطي مع قضايا الناس
وهمومهم بشفافية ووضوح ،بعيدا ً من المصالح الشخصية».
ب��دوره ،ألقى دري��ان كلمة ،ج��اء فيها« :كنا نتم ّنى أن يت ّم
انتخاب رئيس للجمهورية قبل االنتخابات البلدية واالختيارية،
لك ّنه ت ّم التوافق على أن نبدأ باالنتخابات البلدية ،فال وطن بدون

افتتاح القرية الرمضانية في فردان
رئيس ،وال لبنان وجودا ً واستقرارا ً وأمنا ً إلاّ بوجود هذا الرئيس.
أ ّما وقد انتهت االنتخابات البلدية ،نقول للفائزين جميعا ً ألف
مبروك على هذا النجاح ،وفي الوقت عينه نقول لهم لقد انتهى
التنافس السياسي واإلنمائي والعائلي والحزبي ،فتعالوا جميعا ً
إلى العمل اإلنمائي لتنمية مدننا وبلداتنا وقرانا».

قبالن

من جهته ،جدّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن
في رسالة رمضان موقفه الداعم «أليّ ح��وار وأل ّي��ة مصالحة
وأليّ تقارب يؤدّي إلى تالقي اللبنانيين وتوافقهم على قانون
انتخابي جديد يعتمد النسبية ،األمر الذي يسمح بإعادة إنتاج
سلطة سياسيّة جديرة بتح ّمل المسؤولية وبانتخاب رئيس
للجمهورية».

مراد

إلى ذلك ،تقدّم رئيس «اللقاء الوطني» ورئيس حزب «االتحاد»
الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،في بيان «من الشعب العربي
عموما ً ومن اللبنانيين والمغتربين منهم خصوصاً ،بأحر التهاني
بحلول شهر رمضان المبارك ،متم ّنيا ً «أن يعيده الله على الجميع

بالخير والبركة والسعادة وهدوء البال».
ورأى أنّ «الفرحة ال تكتمل طالما هناك عدو يحتل أراضينا التي
باركها الله في القدس وحولها ،وفي كل شبر من فلسطين».
وختم« :نتض ّرع إلى المولى أن يهدينا لكي نغيِّر ما بأنفسنا
حتى يغيِّر ما بنا ،عمالً باآلية الكريمة :إنّ الله ال يغيِّر ما بقوم
حتى يغيِّروا ما بأنفسهم».
بدوره ،ه ّنأ األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب
السابق أسامة سعد ،اللبنانيين والعرب والمسلمين عموما ً
بقدوم شهر رمضان المبارك.
وأعرب عن الثقة بقدرة اللبنانيين على النجاح في مواجهة
التحدّيات الداخلية والخارجية التي تحيط بهم ،آمالً «بتغيير
األوض���اع السيّئة المفروضة عليهم من قِبل تحالف القوى
الطائفية وحيتان المال والمافيات السلطوية التي تفرض
هيمنتها على الدولة والوطن ،كما تمارس ش ّتى أن��واع ال ّنهب
والسلب واالستغالل بحق المواطنين».
وأمل «بقرب انتصار الشعب اللبناني وسائر شعوب األمة
العربية على أعداء الخارج المستعمرين والصهاينة وأذنابهم
من اإلرهابيين والرجعيين ،وعلى أعداء الداخل الذين يمارسون
أبشع أشكال االستبداد واالستغالل ض ّد هذه الشعوب».

