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الراعي َ
جال في بلدات �أبر�شيّات مار اليا�س:
االنتخابات البلد ّية دليل على �إمكان �إجراء النيابيّة حزب اهلل :لإدانة النظام ال�سعودي في الق ّمة
لتطبيعه مع العدو «الإ�سرائيلي»
ا�ستنكر مجزرة كابول الإرهاب ّية

دعا حزب الله الق ّمة العربية إلى إدانة نظام آل سعود المطبِّع
مع «إسرائيل» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «ما دمنا نهزم اإلدارة األميركيّة
والعدو الصهيوني والنظام السعودي في سورية ،فإ ّننا نكتب كل
يوم انتصار عام  2006من جديد».

قاووق

الراعي مع مستقبليه في العبادية
أ ّك��د البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أنّ
االنتخابات البلديّة دليل على إمكان إجراء النيابيّة ،وذلك
خالل زيارته بلدة العباديّة في إطار زياراته بلدات أبرشيّة
مار الياس المارونيّة.
ورحب راعي أبرشيّة بيروت المارونية المطران بولس مطر
ّ
الحي في العباديّة،
بالبطريرك الراعي في كنيسة مار الياس
ّ
وق��ال« :أه��ل البلدة كلّهم ،الموارنة واألرث��وذك��س وال��دروز
يرحبون بغبطتكم ،فهذه البلدة لها مركز خاص في األبرشيّة
ّ
أل ّنها عامرة بأهلها ،وهي تعمل من أجل الوحدة والسالم.
نشكركم على هذه االلتفاته األبويّة ،وندعو لكم أن يرعاكم
الله لتقودوا سفينة الوطن إلى شاطئ األمان في ما نتطلّع إليه
جميعنا».
وكانت كلمة للراعي ،شكر فيها لراعي األبرشيّة ترتيب
الزيارة ،الفتا ً إلى أ ّنها المرة األولى التي يزور فيها البلدة« ،وال
سيّما أنّ الزيارة جاءت لمناسبة عيد مار الياس ،الذي نلتمس
منه الحماية وفيض النعم اإللهية وقول الحق والدفاع عنه».
وه ّنأ المجلس البلدي الجديد في البلدة ،وقال« :باستطاعتنا
إجراء االنتخابات النيابيّة وممارسة الديمقراطية والحفاظ
عليها ،وما هي االنتخابات البلديّة سوى الدليل على ذلك».
قانوني ،على
وت��اب��ع« :ه��ذه ال��زي��ارة ال��راع��و ّي��ة واج��ب
ّ
البطريرك أن يقوم بزيارة األبرشيّات كل خمس سنوات،
بمحبة كبيرة وفرح نقوم بهذه الزيارات في الداخل والخارج،
لنتع ّرف إلى أبنائنا المؤمنين ونؤ ّكد لهم أ ّنهم في قلبنا وفي
صالتنا .همومكم يحملها المطران إلينا كداللة على أ ّننا جسم
واحد متكامل رأسه يسوع المسيح ،والرباط الذي يجمعنا هو
الروح القدس».
أض���اف« :أزورك���م ال��ي��وم تحت شعار خدمتي «شركة
ومحبة» ،شركة في الله واالتحاد معه بصالتنا ومن خالل
األسرار ،ولكن المالحظ أنّ هذه العالقة مع الله تشهد تغييرا ً
لألسف ،لذلك كان عزيزا ً على قلبي القيام بهذا العمل الراعوي
التشديد على أهميّة االرتباط بالله .لبنان بحاجة إلى هذا
الرباط ،الخالفات والنزاعات فيه أدّت إلى الفراغ الرئاسي،
ألنّ ال وحدة ،ونحن يجب ألاّ نعيش في الخالفات بل بالوحدة
والتكامل والتضامن ،وما من وحدة نبنيها مع بعضنا من دون
المحبة».
وفي الختام ،قدّمت الرعيّة هدية تذكاريّة لصاحب الغبطة،
وتوجه وسط الزغاريد والترانيم إلى قاعة الكنيسة حيث
ّ
التقى األهالي.
المحطة الثانية كانت زي��ارة قاعة البلدة ل��ل��دروز في
العباديّة ،حيث ُرفعت في األحياء الصور العمالقة للبطريرك
شعبي الفت،
واألع�لام البطريركيّة واللبنانيّة وسط حشد
ّ
وكان في استقباله مم ّثل شيخ عقل الطائفة الدرزيّة الشيخ
نعيم حسن الشيخ غاندي مكاري ،مم ّثل رئيس الحزب
التقدّمي اإلشتراكي النائب وليد جنبالط هادي أبو الحسن،
النائبان حكمت ديب وآالن عون ،مم ّثل النائب طالل أرسالن
نجله مجيد أرسالن ،رئيس البلدية عادل نجد ،عضو المجلس
المذهبي الدرزيّ الشيخ عماد فرج ،رئيس اتحاد بلديات المتن
ّ
األعلى مروان صالحة ،وفاعليّات سياسيّة وعسكريّة ودينيّة،
إضافة إلى عدد من مشايخ البلدة والمنطقة واألهالي.
وأمس ،زار الراعي بلدة عاريا يرافقه راعي األبرشيّة المطران
كميل زيدان وأمين سر البطريرك الخوري إيلي الخوري ،وكان
في استقباله النائبان حكمت ديب وناجي غاريوس وفاعليات
البلدة.
و ُرف��ع قوس النصر على مدخل البلدة ،و ُزينت الشوارع
باألعالم البطريركيّة واللبنانيّة ،و ُرفعت الالفتات والصور
المرحبة به.
ّ

وتوجه الراعي سيرا ً على األقدام إلى كنيسة سيدة النجاة
ّ
في البلدة ،حيث استقبله كاهن الرعيّة موريس شمعون
وحشد من المؤمنين ،تقدّمهم فرقة موسيقية عزفت األناشيد
وحملة الرايات من أخويّة وحركات كشفيّة ورسميّة وفرسان
وطالئع ،وسط حضور أمني كثيف.
وبعد كلمات ترحيبيّة ،ألقى الراعي كلمة ،شكر فيها ألبناء
البلدة حفاوة االستقبال وترتيب الزيارة التي اهت ّم فيها راعي
األبرشيّة كميل زي��دان ،شاكرا ً له «إتاحة المجال للقاء هذا
الشعب الطيّب».
وق��ال »:نشكر لكم مفتاح البلدة ،ونعتبر أ ّننا تسلمناه
البارحة ،إذ من دونه لما كان بإمكاننا دخول البلدات التي
زرناها ،فعاريا بوابة الدخول من أبرشيّة بيروت إلى أبرشيّة
أنطلياس.
أضاف« :لنتكاتف اليوم من مجتمع سياسي وجماعة أهليّة
واجتماعيّة وكنسيّة للحفاظ على هذا البلد ،هذا هو التحدّي،
ومن جديد نطالب الجماعة السياسيّة المم ّثلة معنا اليوم
بحضور النائبين ومم ّثلين عن األحزاب والتيارات السياسيّة،
بأن يكون للدولة رئيس للجمهوريّة».
وقال« :هناك فساد كبير وجمود كبير ن ّوابنا األحبة ،بلدنا لم
يع ْد يحتمل ،ومهما كلّف األمر يجب على المجتمع السياسي أن
يجد التسوية الالزمة إليجاد مدخل النتخاب الرئيس ،ونحن
نساندكم بصلواتنا .كذلك يجب أن نضع س ّدا ً بوجه الهجرة،
وهذا ما نطالب به المجتمع الدولي بأن يفصل مشكلة الرئاسة
ع ّما يدور في المنطقة .ولكن في المقابل ،علينا نحن كلبنانيّين
أن ن ّتخذ قرارا ً شجاعا ً حازما ً وطن ّيا ً داخل ّيا ً لحل مشكلتنا».
وزار الراعي بلدة شويت ،حيث استقبله األهالي في كنيسة
األم الحزينة ،وألقى كلمة قال فيها« :نحن مقيمون في هذه
البلدة األخ��وة ال��دروز واألخ��وة المسيحيّون ،الشعار الذي
يجسد اليدين الدرزيّة والمسيحيّة
قدّمتموه لي معبّر جداً ،أل ّنه ّ
المرفوعتين فوق األرزة».
وجدّد دعوته إلى «تكاتف اللبنانيّين بمختلف مك ّوناتهم،
والتمسك بكيان لبنان» ،داعيا ً إلى الجهوزيّة التا ّمة للقوى
ّ
السياسيّة «ال ّتخاذ مبادرات وق��رارات جديدة تكون لخير
الوطن واألمة».
توجه الراعي والوفد المرافق إلى قاعة «آل أبو
بعدهاّ ،
سعيد الخيريّة» في شويت ،حيث كان في استقباله مشايخ
البلدة والمنطقة ،ورئيس البلدية وسيم أبو سعيد ،وأعضاء
المجلس البلدي والمختار جوزف النوار ،وجمعية سيدات «آل
أبو سعيد» وأبناء البلدة.
مرحبا ً بالحضور،
و بعد كلمات ترحيبيّة ر ّد الراعي بكلمة ّ
الموحدين والمسيحيّين نزورها في
وقال« :إنّ شويت بأهلها
ّ
إطار االحتفال بذكرى مرور  15عاما ً على مصالحة الجبل ،من
الجميل أ ّننا أتينا من الكنيسة إلى دار األخوة لنقول إ ّننا أخوة
منذ زمن بعيد ،لذلك نحن نشدّد على مسؤوليّتنا المشتركة من
خالل جهودنا مع بعضنا البعض ،وتاريخنا يشهد على ذلك.
العودة إلى الجبل لم تكتمل بوجود الصعوبات االقتصاديّة
واإلنمائيّة ،لذلك يجب أن نعمل معا ً إلكمال هذه العودة».
وفي طريقه إلى بلدة عين موفق ،كانت محطة من خارج
برنامج الزيارة ّ
نظمها فرع الحزب التقدمي االشتراكي عند
مداخل رويسات  -البلوط بالتعاون مع المجلس البلدي،
حيث تو ّقف موكب البطريرك ،وكانت وقفة للراعي مع أهالي
البلدة.
توجه الراعي مجتازا ً أق��واس النصر
و في بلدة موفقّ ،
التي ُرفعت بالمناسبة إلى كنيسة مار شربل الجديدة ،حيث
باركها وك ّرسها ليترأّس بعدها الذبيحة اإللهيّة ،وألقى عِ ظة
بالمناسبة.

خليل :نريد حوار ًا مفتوح ًا
ي�صل �إلى ت�سوية ال ُتلغي �أحد ًا
النبطيّة – مصطفى الحمود
أ ّك��د وزي��ر المال علي حسن خليل
أ ّننا نريد حوارا ً مفتوحا ً يصل إلى آفاق
تسوية سياسيّة في هذا البلد وال تكسر
وال ُتلغي أحداً.
رعى الوزير خليل احتفال تخريج
ال��ط�لاب الناجحين ف��ي الشهادات
الرسميّة ف��ي ثانوية الشهيد بالل
فحص في ت��ول  -النبطيّة التابعة
لمؤسسات «أم���ل» ال��ت��رب��و ّي��ة ،في
ّ
حضور النائب عبد اللطيف الزين،
المحامي جهاد جابر مم ّثالً النائب
ياسين جابر ،رئيس مجلس اإلدارة
لمؤسسات «أمل» التربويّة الدكتور
ّ
رض��ا سعادة ،مدير ثانوية الشهيد
عساف ،ووف��د من
ب�لال فحص علي ّ
ق��ي��ادة إقليم ال��ج��ن��وب ف��ي الحركة
ورؤساء بلديّات ومخاتير وحشد من
الشخصيات التربويّة واألكاديميّة،
وذوي الطالب الناجحين.
اس ُته ّل االحتفال بالنشيد الوطني
المؤسسات ،وكانت كلمات
ونشيد
ّ
للطالب المتفوق باسل شعيب باسم
الطالب.
عساف
ث ّم ألقى مدير الثانوية علي ّ
كلمة ،ه ّنأ فيها الطالب على نجاحهم.
ث ّم ألقى الدكتور سعادة كلمة ،أشاد
فيها بنجاحات ال��ط�لاب وتف ّوقهم،
وإع�ل�ان إط�لاق اس��م الطالب باسل
شعيب على قاعة الثانويّة.
وأل��ق��ى ال��وزي��ر خليل كلمة ،ه ّنأ
ف��ي بدايتها باسم رئيس المجلس
النيابي نبيه ب ّري الطالب الناجحين،
وقال« :نلتقي اليوم وهناك الكثير من
التحدّيات تفرض نفسها على وطننا
وعلى مستوى العالم ،اسمحوا لي

وفي السياق ،دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله
الشيخ نبيل قاووق الق ّمة العربية إلى «إدانة النظام السعودي
بعد قيامه بأعمال التطبيع مع العدو الصهيوني» ،الفتا ً إلى أنّ
«هذا النظام وعبر سياسة التقارب والزيارات واللقاءات مع العدو
«اإلسرائيلي» ،إ ّنما يش ِّكل عدوانا ً على فلسطين والقدس ،ويطعن
قلب العروبة ،ويُسيء إلى الحرمين الشريفين ،وبالتالي فإنّ
تقارب النظام السعودي مع «إسرائيل» أوجب المذ ّلة للعروبة،
بينما في المقابل ،فإنّ انتصارات المقاومة في تموز عام ،2006
زيّنت العروبة بالكرامة واالنتصار والمجد ،على ح ّد قوله».
وخ�ل�ال اح��ت��ف��ال تأبيني أُق��ي��م ف��ي حسينيّة ب��ل��دة كونين
الجنوبية ،أشار الشيخ قاووق إلى أنّ «قائد ورئيس االستخبارات
«اإلسرائيليّة» كشف قبل أيام عبر وثائق أنّ النظام السعودي كان
شريكا ً في العدوان على لبنان في تموز عام  ،2006وأ ّنه ز ّود
«إسرائيل» بمعلومات استخباراتيّة في ذلك العدوان» ،ولفتَ
قاووق إلى أنّ «هذا يؤ ّكد تو ّرط النظام السعودي في عدوان تموز
على لبنان عام  ،2006ويؤ ّكد مسؤوليّته في سفك دماء أهلنا في
تلك الحرب».

الموسوي

من جهته ،أ ّك��د عضو كتلة ال��وف��اء للمقاومة النائب نواف
الموسوي ،أ ّن��ه «عندما ه��زم ح��زب الله العدو «اإلسرائيلي»
في العام  ، 2006ومن ورائ��ه اإلدارة األميركيّة ومعها النظام
السعودي ،ق ّرروا أن يضربوا سورية بوصفها الرابط بين القلب
النابض في جمهورية إي��ران اإلسالمية ،وبين ال��ذراع القويّة
المتم ّثلة بالمقاومة في لبنان» ،الفتا ً إلى أ ّنه «ما دمنا نهزم اإلدارة
األميركيّة والعدو الصهيوني والنظام السعودي في سورية ،فإ ّننا
نكتب كل يوم انتصار عام  2006من جديد».
وخ�لال االحتفال ال��ذي أقامه ح��زب الله لمناسبة الذكرى
السنوية العاشرة النتصار تموز عام  ،2006وذكرى شهداء بلدة

صريفا الجنوبية ،أشار النائب الموسوي إلى أ ّنه «فيما النظام
السعودي يبذل الغالي والنفيس ويح ّرض «إسرائيل» مجدّدا ً
على االنقضاض على لبنان للقضاء على مقاومته ،إلاّ أنّ تحريضه
ال يلقى آذانا ً صاغية ،ألنّ من في قيادة الكيان الصهيوني ليس
مستع ّدا ً لتقديم قطرة من دماء صهيونيّة من أجل تحقيق أهداف
النظام السعودي ،وهذا تح ّقق بفعل قدرات المقاومة».
وفي الشان الرئاسي ،شدّد الموسوي على مسؤوليّة الرياض
توجه إلى
في عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية .وفي هذا ّ
الصددّ ،
السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري قائالً« :نعم،
إنّ الشمس طالعة والناس شايفة ،ونحن اللبنانيّين ،نعرف أ ّنه
إذا رفعت السعودية يدها عن احتجاز تيار المستقبل وكتلته
ّ
محط اإلجماع
النيابيّة ،ألمكن انتخاب الجنرال ميشال عون
اللبناني رئيسا ً للجمهورية ،ونحن اليوم نقول م��رة جديدة
آلل سعود ،ارفعوا أيديكم عن لبنان وعن قرار كتلة المستقبل،
مؤسساته
ودعوا لبنان يهنأ بطمأنينته واستقراره واستعادة
ّ
الدستوريّة ،وال تبقونه رهينة لمشاريعكم التي ال تنطلق إلاّ من
الحقد ،وليس من المصالح السياسيّة».

فياض

على صعيد آخر ،رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي
فياض ،أنّ «قضيّة تل ّوث نهر الليطاني باتت قضيّة وطنيّة كبرى،
وأنّ السبب األساسي وراء هذا التل ّوث هو المرامل التي لم تلتزم
أيّ منها بالشروط البيئية ،وال بالتشجير وإعادة ترتيب المنطقة
بيئ ّيا ً كما هو مفترض بالقوانين المرعيّة ،سيّما وأنّ قسم كبير
منها يعمل في منطقة غير مص ّنفه بأنها منطقة مرامل» ،مطالبا ً كل
الوزارات المعنيّة بهذا الموضوع «أن تقوم بدورها ،وإلاّ فإنّ هذه
المأساة الوطنيّة والصحيّة والبيئيّة واالجتماعيّة واإلنمائيّة التي
اسمها بحيرة القرعون ونهر الليطانيّ ،
مرشحة للتفاقم ،وقد نصل
إلى مرحلة ال يمكن فيها أن نعود إلى الوراء».
وخالل حضوره تسليم ا ّتحاد بلد ّيات جبل عامل لمركز الدفاع
المدني في الهيئة الصحيّة اإلسالميّة في بلدة الطيبة للبلديّة،
أجهزة للتنفس االصطناعي وأخ��رى لإلطفاء السريع ،تساءل
فياض عن كيف «تسمح البلديّات لنفسها وللمنتزهات بأن تفتح
المجارير وشبكات الصرف الصحي للتد ُّفق إلى مجرى النهر من
ّ
محطات تكرير».
دون أن يكون هناك
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وأض��اف« :بنا ًء على ذلك ،سندعو البلديّات المعنيّة كافة،
قضائي حاصبيّا ومرجعيون ،إضافة إلى األقضية
وتحديدا ً في
ّ
األخرى في بنت جبيل والنبط ّية ،حتى نتدارس جميعا ً كيف نضع
اللبناني».
ح ّدا ً لهذا التمادي في قتل البيئة في الجنوب
ّ
من جه ٍة أخ��رى ،شارك فياض في اليوم البيئي الذي ّ
نظمه
اتحاد بلديّات جبل عامل في محميّة وادي الحجير ،وشمل تنظيف
المحميّة من النفايات المنزليّة والحشائش واألوساخ.
ودعا رئيس االتحاد علي الزين ،إلى «ض��رورة الحفاظ على
بيئة نظيفة في هذه المحميّة ،وإبعاد التل ّوث عنها وعن مجرى
نهر الليطاني».
وش���دّد فياض على «ض���روة التصدّي لكل م��ن يعمل على
تل ّوث نهر الليطاني» ،ودعا «الجهات المعنيّة إلى الوقوف على
التوجه من أجل بيئة نظيفة».
مسؤوليّاتها في هذا
ّ

مجزرة كابول

في مجال آخر ،استنكر «حزب الله» المجزرة التي ارتكبها
«داعش» في كابول ،وأصدر بيانا ً قال فيه« :يعبّر حزب الله عن
إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للمجزرة البشعة التي ارتكبتها
عصابات «داع��ش» اإلرهابيّة المجرمة في كابول ،وأدّت إلى
استشهاد عشرات األبرياء ومئات الجرحى والمصابين ،ويعبّر
عن تضامنه الشديد مع الشعب األفغاني العزيز ،ويسأل الله أن
يتغ ّمد الشهداء بواسع رحمته ،وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء
العاجل وعلى عائالتهم الشريفة بالصبر والسلوان».
أض���اف« :ه��ذه الجريمة الموصوفة ه��ي استمرار للحلقة
الشيطانيّة من القتل واإلجرام التي تضرب في كل مكان بال تمييز،
وتهدف إلى االنتقام وسفك الدماء البريئة ،وتشويه صورة اإلسالم
والمسلمين ،وتحقيق الغايات الخبيثة في تمزيق األ ّمة وخدمة
السياسات المرفوضة التي تستخدم اإلرهاب كأداة سياسيّة».
الدولي
وختم« :أنّ حزب الله يعبّر عن أسفه الشديد للصمت
ّ
اإلعالمي الواسع لهذه المجزرة ،ويعتبر
واإلقليمي ،والتجاهل
ّ
ّ
ذلك تشجيعا ً لإلرهاب ،ويدعو علماء المسلمين والهيئات الدوليّة
واإلقليميّة وكل ذي ضمير حر إلى إدان��ة هذه الجريمة وعدم
السكوت عنها ،والتخلّي عن سياسة تقديم الذرائع والمب ّررات
لإلرهابيّين وجرائمهم البشعة التي يندى لها ضمير اإلنسان
واإلنسانيّة».

�صالح :ما �أحوجنا �إلى تعاليم عبد النا�صر لالنت�صار على ال�صهاينة والتكفيريّين
رأى األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم
صالح« ،أ ّننا في هذه الظروف العصيبة والمصيريّة التي
تواجه أ ّمتنا وقواها الحيّة ومحور المقاومة وقلبه النابض
سورية ،ما أحوجنا إلى تعاليم جمال عبد الناصر إلسقاط
المؤامرات وتحقيق النصر على الصهاينة والتكفيريّين».
وق��ال صالح في بيان« :في الذكرى الرابعة والستين
ل��ث��ورة  23يوليو التي ق��اده��ا الزعيم ال��راح��ل جمال عبد
الناصر ،وأرسى مبادئ ومفاهيم الوحدة والحرية والعدالة
والديمقراطيّة واالستقالل الوطني ورفض التبعيّة ،وأ ّكد
أن المشروع النهضوي العربي هو الكفيل بوضع األ ّمة في
مصاف األم��م الكبرى ويؤهّ لها لتلعب دو َره��ا الرياديّ في
العالم.
كما واج��ه بشدّة التكفير والمنظمات اإلرهابيّة ،ورفع
شعار «ما أُخِ ذ بالق ّوة ال يُستر ّد إلاّ بالقوة» ،واعتبر أنّ أولويّة

األمة هي احتضان المقاومة الفلسطينيّة ،ودعم قوى التح ّرر
القوميّة لمواجهة الصهيونيّة واإلمبرياليّة والرجعيّة،
وحشد كل طاقات األ ّمة لتحرير فلسطين ،وقد أفنى حياته
حتى الشهادة لحماية هذه القضيّة المركزيّة لأل ّمة.
إنّ األم��ان��ة العامة للمؤتمر العام لألحزاب العربية إذ
تتوجه لأل ّمة بالتحية وبعرفان الجميل لهذا القائد الف ّذ،
ّ
تتوجه إلى القوى واألحزاب الناصريّة بالتهنئة بهذه
فإ ّنها
ّ
المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن عربي ،و ُتعلن أ ّننا في
هذه الظروف العصيبة والمصيريّة التي تواجه أ ّمتنا وقواها
الح ّية ومحور المقاومة وقلبه النابض سورية ،ما أحوجنا إلى
تعاليم جمال عبد الناصر ،التي تش ِّكل مخزونا فكر ّيا ً وعمل ّيا ً
إلسقاط المؤامرات ومواجهة التحدّيات وتحقيق النصر على
الصهاينة والتكفيريّين ،وعلى القوى االستعماريّة والرجعيّة
العربيّة التي تسعى إلى إسقاط أ ّمتنا و تقسيمها وتدمير

«الإ�صالح والوحدة» :قانون الن�سب ّية
يُخرج لبنان من �أزماته
عقدت حركة «اإلصالح والوحدة»
ن��دوة بمناسبة ذك��رى االنتصار في
ح���رب ت��م��وز ،ت��ح �دّث فيها رئيس
الحركة الشيخ ماهر عبد الر ّزاق ،فقال:
«قبل  10سنوات ،كان اللبنانيّون
يعيشون حربا ً مصيريّة دام��ت 33
ي��وم �اً ،اس ُتخدمت فيها ك � ّل أدوات
القتل والتدمير ،هذه الحرب كانت
صهيونيّة أميركيّة ومدعومة من كل
العالمي ،والمؤيّدة من
قوى االستكبار
ّ
بعض الدول العربيّة الرجعيّة التي
رضيت أن تكون شريكة في العدوان،
هذه الحرب واجهها لبنان بسواعد
المقاومة وبالجيش المقاوم والمساند
للمقاومة».
وتابع« :عدوان  33يوما ً واجهته

المقاومة بـ 33ي��وم�ا ً م��ن النصر،
في كل يوم من العدوان كان رجال
المقاومة يصنعون نصرا ً للبنان
ول�ل�أ ّم���ة ال��ع��رب � ّي��ة واإلس�لام��يّ��ة،
فالمقاومة انتصرت  33انتصارا ً
والعدو وأعوانه ومؤيّدوه انهزموا
 33هزيمة ،يومها انتصر لبنان
بجيشه وشعبه ومقاومته».
وه ّنأ عبد ال���ر ّزاق السيد حسن
نصرالله لهذا اإلنجاز الكبير الذي
ش � ّرف لبنان ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ «الواجب
�ي يح ِّتم علينا
�ي وال��وط��ن� ّ
ال��ش��رع� ّ
التمسك بالمقاومة ،وأنّ أيّ تع ّرض
ّ
لها ولسالحها هو خيانة وخدمة
الصهيوني والتكفيريّ ».
للعدو
ّ
اللبناني إلى
الشعب
كل
�ا
�
ودع
ّ

حضارتها وتشويه التعاليم الدينيّة فيها.
لقد ش ّكلت ثورة القائد الخالد جمال عبد الناصر حقبة
ثوريّة قوميّة نهضويّة مضيئة في تاريخ أ ّمتنا المعاصر ،لذا
فإنّ علينا أن نحفظها في قلوبنا وعقولنا ونورثها لألجيال
القادمة ،لتكون منارة نهتدي بها في ظل هذه األعاصير
المتالطمة التي تحيق بأمتنا .وإنّ أمة تحفظ ذكرى عظمائِها
ال ُب ّد ستنتصر».
من جهته ،زار وفد من فرع شرق صيدا في التنظيم الشعبي
الناصري ال ّنصب التذكاري لعبد الناصر في عين المريسة
في بيروت بذكرى ثورة  23يوليو ،ووضع إكليالً من الزهر
التمسك بنهج عبد الناصر.
عند النصب تعبيرا ً عن
ّ
وض ّم الوفد كالً من :أمين سر الفرع مطيع غبورة ،وأعضاء
قيادة الفرع :عبد الحليم عنتر ،بالل زيتوني ،محمد كرجيه
وزكريا الدنب.

الخازن :الإمعان في تغييب الدور الرئا�سي
�ضعف لرمزيّة الوحدة الوطن ّية

«االلتفاف حول الجيش والمقاومة،
أل ّنهما يش ّكالن خط الدفاع عن لبنان
ويقدّمان التضحيات في سبيل أمنه
واستقراره ،وألنّ لبنان بجناحيه
ال��ج��ي��ش وال��م��ق��اوم��ة اس��ت��ط��اع أن
الصهيوني
ينتصر ع��ل��ى ال��ع��دو
ّ
والتكفيريّ  ،والمطلوب م��زي��دا ً من
االلتفاف حولهما ليبقى لبنان آمنا
ومنتصراً».
ودع������ا إل�����ى «وض������ع ق���ان���ون
لالنتخابات على أس��اس النسبيّة
ال��ك��ام��ل��ة ،وإل��غ��اء ق��ان��ون احتكار
الطوائف والمناطق ،وأنّ خ��روج
لبنان من أزماته يكمن بإقرار قانون
انتخابات على أس��اس النسبيّة،
وطني بامتياز».
وهي مطلب
ّ

علّق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ،أمام وفد
من رؤساء الجمعيّات التابعة للمجلس زاره اليوم في دارته في بعبدات ،على
«األجواء المحيطة بتع ّذر الوصول إلى تفاهم النتخاب رئيس جديد للجمهورية
المؤسسات والبالد يمكن أن
حتى اليوم ،وما يعتري ذلك من أخطار على وحدة
ّ
ُتدخل لبنان في د ّوامة تو ّتر وصدامات قد ُتطيح الصيغة التي عرفها لبنان».
وقال« :ما دام الجميع يدرك حجم األخطار من أيّ انزالق قد يُطيح الصيغة التي
عرفها لبنان طوال تاريخه الحديث ،فال يجوز أن تبقى الرئاسة األولى خالية من
الشريك الماروني األساسي في تركيبة الحكم ،إذ يستحيل أن تبقى أزمة الفراغ
في هذه الد ّوامة من ّ
الشذوذ عن قاعدة المشاركة ،وكأنّ لبنان يستطيع الصمود
بهذه الوتيرة من االختالل واالهتزاز في ظل التط ّورات الخطيرة ال ُمحدقة بنا».
واعتبر أنّ «أخطر ما يواجهنا اليوم هذا الفراغ القاتل الناتج من خل ّو الرئاسة
يجسد رغبات أكثريّة اللبنانيّين الساحقة ،الطامحين إلى
األولى من رئيس
ّ
االطمئنان على مصيرهم وتوفير لقمة عيشهم».
ّ
مؤشر ضعف لرمزيّة
وتابع« :أنّ اإلمعان في تغييب الدور الرئاسي إ ّنما هو
الوحدة الوطنيّة وهو أمر ال نقبل به ،ليس للموارنة فحسب ،بل وللبنان الذي
تم ّثل المارونية قلبه النابض .وإذا ما سلمت النيّات ،ففي مقدورنا أن ننتخب
رئيسا ً جديدا ً إلنقاذ موقع الرئاسة من الدّخول في غيبوبة يسهل معها إمرار
المشاريع التي لن تكون في مصلحة بقاء لبنان صيغة فريدة في هذا الشرق».

«الأعلى للكاثوليك» :لإحالة جريمة القاع �إلى «العدلي»
وت�أمين م�ستلزمات �صمود البلدة

جانب من االحتفال
بداي ًة أنّ أعبّر عن إدانتنا واستنكارنا
المبدئي لكل عمليّات اإلرهاب
ورفضنا
ّ
التي تطال أيّ مكان في هذا العالم ،من
أوروبا إلى ألمانيا وقبلها في فرنسا،
وأي��ض �ا ً ف��ي ال��ع��راق وعلى مستوى
الشقيقة سورية ،وفي كل األماكن».
أض���اف« :ن��ؤ ّك��د إدانتنا ورفضنا
األكيد لك ّل أعمال اإلرهاب الذي يطاول
كل الناس من كل الديانات والطوائف،
ويستهدف ثقافة هذه المنطقة وتميّزها
الحضاري وال ِّرسالي ،هذه المنطقة
التي ا ّتسمت على الدوام بالقدرة على
إدارة اختالفاتها بالحوار وال ّتالقي».
وختم« :على مستوى وطننا لبنان،
نحن نعيش واحدة من أعمق األزمات
التي م ّرت على مستوى الوطن ،وهي
أزم��ة تتطلّب من القوى السياسيّة
وعيا ً استثنائ ّيا ً وتعاطيا ً استثنائ ّيا ً
مع الملفات ،مع ملفات مستقبل إدارة

ومؤسساتها ،وعلى رأسها
ال��دول��ة
ّ
انتخاب رئيس جديد للجمهوية .دعا
الرئيس ب ّري إلى حوار مفتوح مطلع
الشهر المقبل ،وهو حوار نريد له أن
يصل إل��ى نتائج تنفتح معه آف��اق
تسوية سياسيّة في هذا البلد ،تسوية
ال تكسر أحدا ً وال ُتلغي أحداً ،بل تحاول
الجمع بين االختالفات والتناقضات
للخروج بتسويات أوالها على صعيد
ق��ان��ون ج��دي��د ل�لان��ت��خ��اب��ات وعلى
صعيد رسم صورة المرحلة المقبلة
ومستقبلها ،والتي لم يعُ ْد فيها مساحة
السياسي ولتضييع
أو مجال لل ّترف
ّ
مؤسساتنا ويهدمها،
الوقت الذي يقتل ّ
وي��ؤدّي إلى شلل يطال حياة الناس
ومستقبلهم».
واخ ُتتم االحتفال بتوزيع الشهادات
على الخ ّريجين.

دعا المجلس األعلى لطائفة الروم الكاثوليك
مؤسسات الدولة «للوقوف إلى جانب
جميع
ّ
بلدة ال��ق��اع ،وص��رف المساعدات العاجلة
ألهالي الشهداء والجرحى» ،كما دعا مجلس
الوزراء إلى إحالة جريمة القاع إلى المجلس
العدلي».
عقدت الهيئة التنفيذيّة للمجلس األعلى
لطائفة الروم الكاثوليك اجتماعا ً استثنائيا ً في
أبرشيّة بعلبك برئاسة نائب الرئيس الوزير
ميشال فرعون وحضور األمين العام العميد
ش��ارل عطا ،النائب م���روان ف���ارس ،الوزير
السابق سليم جريصاتي والمطران الياس
رحال واألعضاء.
واستمعت الهيئة إل��ى ش��رح ُمسهَب من
رئيس بلديّة القاع بشير مطر حول الحوادث
األليمة التي شهدتها البلدة وما أسفر عنها من
سقوط شهداء وجرحى ،كما استفسرت عن
األوض��اع حال ّيا ً وحاجات األهالي ومطالبهم
التي تساعدهم على البقاء في أرضهم وتأمين
حياة كريمة وآمنة لهم.
وبعد المناقشة ،أصدر المجتمعون بيانا ً
حيّوا فيه الوقفة البطوليّة المش ّرفة التي
وقفها أهالي القاع في التصدّي لإلرهابيّين»،
واعتبروا أنّ «بلدة القاع من بلدات المواجهة،
وهي بحكم موقعها ُتعتبر ّ
خط الدفاع األول عن
لبنان ض ّد اإلرهاب ،وهذا ما برهنته الحوادث
األخيرة ،وسقوط الشهداء والجرحى دفاعا ً عن
كل الشعب اللبناني».

جانب من االجتماع
وش���دّد المجلس على أنّ «قضيّة القاع
ليست كاثوليكيّة وال مذهبيّة ،ب��ل قضيّة
وطنيّة بامتياز ،وتعني جميع اللبنانيّين
وتقع على مسؤولية الدولة بأجهزتها كافة،
بدءا ً من الحكومة المطالبة بالقيام بواجبها
اتجاه هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها
والقريبة من الحدود السوريّة ،والتي تدفع
ثمنا ً باهظا ً بالنيابة عن لبنان كلّه» ،الفتا ً إلى
أنّ «التعاطف الواسع الذي ت ّم مع أهالي القاع
يجب أن يُترجم على أرض الواقع من خالل

معالجة ما يعانيه األهالي منذ سنوات».
وعدّد المجلس المطالب كاآلتي:
 اإلس��راع في إتمام عملية فرز األراض��ي،ووض��ع حد للتعدّيات الحاصلة على أمالك
أهالي القاع بخاصة في منطقة المشاريع.
 تأمين إيصال مياه ال ّري ،وهي من الحقوقالتاريخيّة ألهالي القاع عبر قساطل منعا ً
للتعدّيات الحاصلة عليها على طول مجراها.
 تجهيز آبار خاصة بمياه الشفة ،وتأمينّ
ضخ مياهه.
استمراريّة

 دف��ع مستحقات ال��ق��اع م��ن الصندوقللمهجرين ،والتي ما زالت تقبع في
المركزي
ّ
أروقة الوزارة منذ سنوات وسنوات.
 تنظيم وج��ود وضبط حركة النازحينالسوريّين المتواجدين في مشاريع القاع.
 إقامة ثكنة للجيش اللبناني في مشاريعالقاع ،إذ في ذلك طمأنة للجميع».
وط��ال��ب المجلس ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية
«ب��إح��داث مجلس خ��اص بمنطقة البقاع
الشمالي شبيه بمجلس الجنوب ،يعمل على
تأمين المستلزمات األساسيّة لتمكين أهالي
المنطقة من الصمود في بلداتهم ،ومواجهة
المتاعب والمصاعب التي يعانون منها على
صعيد تجهيز البنى التحتيّة والخدمات
الصحيّة وغ��ي��ره��ا ،وت��وف��ي��ر بيئة مؤاتية
لالستثمار ،بخاصة في مجال تصنيع اإلنتاج
الزراعي وتأمين تصريفه في األسواق المحليّة
والخارجيّة».
وفي الختام ،أ ّكد المجلس «تصميمه على
متابعة المطالب المذكورة أعاله وصوال ً إلى
السبُل المتاحة ،بدءا ً في دعم
تأمينها بكافة ُّ
بلدية القاع المنتخبة حديثا ً بشر ّيا ً وتجهيز ّيا ً
للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها قانون ّياً،
والتعاون مع بلديات القرى المجاورة» ،شاكرا ً
جميع اللبنان ّيين الذين تعاطفوا مع األهالي
ماد ّيا ً ومعنو ّياً.

