حمليات �سيا�سية

السنة الثامنة  /االثنني  8 /آب  / 2016العــدد 2147
Eighth year / Monday / 8 August 2016 / Issue No. 2147

3

الـدر في المختارة
احتفال بتد�شين كني�سة
ّ

رعى تخريج طالب في الجنوب

ن�صب تذكاري وج ّناز �أربعين ل�شهداء القاع

الراعي :انتخاب رئي�س الجمهوريّة
هو الباب �إلى الدولة

مراد :لتهيئة جو �سيا�سي ي�ساعد الأمن

لحّ ام� :سنبقى �إلى جانب البلدة وندعم �صمودها

مراد متحدثا ً في صيدا

جنبالط متحدثا ً في المختارة
أحيا ال��ح��زب التقدّمي االش��ت��راك��ي «ال��ذك��رى الـ15
لمصالحة الجبل» بتدشين كنيسة «سيدة ال��د ّر» بعد
انتهاء أعمال ترميمها ،وذلك برعاية البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي الذي استه ّل زيارته للشوف
بالتو ّقف في بلدة دير القمر ،حيث زار كنيسة سيدة التلّة
برفقة وفد حيث رفعوا الصالة في داخلها.
وعند وصول الراعي والوفد المرافق إلى المختارة،
كان في استقباله مم ّثل رئيس مجلس الن ّواب نبيه ب ّري
وزير الزراعة أكرم شهيّب ،مم ّثل رئيس الحكومة تمام
سالم الوزير ميشال فرعون ،رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب
طالل أرسالن ،الرئيسان أمين الجميّل وميشال سليمان،
ال��وزي��ر السابق وليد ال��داع��وق مم ّثالً الرئيس نجيب
والمهجرين
ميقاتي ،وزي��ري الصحة وائ��ل أب��و فاعور
ّ
أليس شبطيني ،الن ّواب :فريد الياس الخازن ،علي فياض
وناجي غاريوس مم ّثالً رئيس تك ّتل «التغيير واإلصالح»
النائب ميشال عون ،السفير البابوي غابريال كاتشيا،
قائد الجيش العماد جان قهوجي ،وفد من مشايخ طائفة
الموحدين ،لفيف من األساقفة والكهنة وشخص ّيات
ّ
وفاعليّات سياسيّة ورسميّة وعسكريّة ودبلوماسيّة.
وفي المناسبة ،ترأّس الراعي القدّاس االحتفالي وألقى
عِ ظة ،انتقل بعدها الجميع إل��ى قصر المختارة الذي
المرحبة واألعالم
ُزيّنت الشوارع المؤدّية إليه بالالفتات
ّ
البطريركيّة واللبنانيّة وصور الراعي عند مداخل البلدات،
وغصت ساحة القصر بالمستقبلين.
ّ
وفي المناسبة ،ألقى النائب جنبالط كلمة قال فيها:
«م��ع تدشين كنيسة السيدة ،سيدة ال��در ،نتطلّع إلى
أن ت��د ّر علينا األي��ام اآلتية المزيد من الحكمة والوعي
والمسؤوليّة لمواجهة الصعاب المتنامية من كل حدب
وصوب» ،متم ّنيا ً مع تدشين الكنيسة «انتخاب رئيس

لنحفظ جميعا ً لبنان من الرياح العاتية» ،راجيا ً «أن
تد ّرعلينا األي��ام المقبلة حلوال ً لمشكالتنا ،فتستعيد
ّ
المعطلة دوره��ا وتعود عجَ لة الدولة إلى
المؤسسات
ّ
الدوران بانتظام».
وأمل جنبالط «في أن تد ّر علينا األيام تثبيتا ً لمناخ
المصالحات بين اللبنانيّين ،والح ّد من االنقسامات
القاتلة» ،وقال« :قد نختلف في مقاربة المل ّفات ،لك ّننا
نتمسك بثوابت المصالحة والوحدة الوطنية والعيش
ّ
المشترك والسلم األهلي ،والحوار».
بدوره ،ألقى البطريرك كلمة ،شدّد فيها على «ضرورة
استكمال المصالحة لتعود الحياة إلى الجبل ،ألنّ حرب
الجبل و ّلت إلى غير رجعة».
وق��ال« :إ ّننا كلّنا نتطلّع إلى المصالحة بين  8و14
آذار والوسطيّين ،فكما أع��ادت مصالحة الجبل الحياة
إلى المجتمع ،ففي المصالحة السياسيّة إحياء للدولة
ومؤسساتها بدءا ً من انتخاب رئيس للجمهوريّة وهذا
ّ
الباب إلى الدولة ،فعبثا ً نحاول التسلّق إلى الدولة من
مكان آخر» ،متسائالً« :ما الجدوى من طرح المواضيع
قبل انتخاب رئيس ،وهو وحده الكفيل بطرحها والنظر
فيها عبر البرلمان وبسلطة للتشاور والتداول؟ وبأيّ حق
ّ
ّ
النيابي وتعثر
ويعطل المجلس
يعطل انتخاب رئيس
ّ
ّ
الحكومة ،وتتوقف التعيينات وتستسهل عادة التمديد
وينطبق خناق الفقر على المواطنين وتتناقص فرص
العمل ونخسر المئات من قوانا الحيّة بسبب الهجرة،
ويغرق البلد بالنازحين الذين أصبحوا نصف س ّكانه؟».
وبعد مأدبة الغداء التي أقامها جنبالط في دارت��ه،
غادر الراعي المختارة عائدا ً والوفد المرافق إلى بكركي.
فيما قال العماد قهوجي ر ّدا ً على سؤال عن حضوره إلى
خص هَ ي
المختارة فيما جنبالط ض ّد التمديد له« :شو
ّ
ِبهَي؟ ومن قال إنّ جنبالط رافض للتمديد! الله كبير».

ك�شف عن اعتداء على �شاحنات ل�شقيقه بيار

ف ّتو�ش :يعمل وفق تراخي�ص �شرع ّية
وتحت القانون
أ ّكد النائب نقوال فتوش أنّ شقيقه
بيار يعمل وف��ق تراخيص شرعيّة
وتحت سقف القانون.
جاء ذلك في بيان للمكتب اإلعالمي
للنائب فتوش ،واستهلّه بالقول:
«بتاريخ  2016/8/6جرت غزوة
مسلّحة مبرمجة وعن سابق تصور
وتصميم وع��م��د ،فأقدمت عصابة
مسلّحة ومن الخارجين على القانون
يقودها ضابط متقاعد ،شاءت صدف
الزمن الرديء أن يكون رئيسا ً للبلديّة،
�ي على الشاحنات
بهجوم وح��ش� ّ
واآلل��ي��ات ال��ت��ي تعمل ل��دى السيد
بيار فتوش ،وأقدمت على تكسيرها
وعلى ضرب السائقين بآالت حادّة
وف � ّراع��ات ،وعلى إط�لاق الرصاص
على إحدى السيارات لقتل من فيها،
وكان نتيجة الحادث خمسة جرحى،
إثنان منهم بحالة حرجة في غرف
العناية الفائقة وثالثة أشخاص في
المستشفيات.
وكان قد سبق هذه الغزوة دعوات
وت��ح��ري��ض عبر وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي للجمع واالع��ت��داء .وقد
ا ّت��ص��ل شقيقي السيد بيار ف ّتوش
بالمدير العام لقوى األم��ن الداخلي
ال��ل��واء إب��راه��ي��م ب��ص��ب��وص طالبا ً
الحماية ،ف��أف��اده ب��أنّ لديه أوام��ر
ّ
التدخل
م��ن ال��ق��ي��ادة العليا ب��ع��دم
ب��ال��م��وض��وع ،م� ّم��ا يثبت التصميم
ال��ج��رم��ي .ف��ال��دس��ت��ور وال��ق��ان��ون
وحماية أصحاب الحقوق يخضع
لها هو ،اللواء بصبوص ،ومن س ّماهم
مراجع عليا.
نسجل غياب وتغاضي قائد
كما
ّ

الجيش ال��ذي ير ِّكز جهوده لتمديد
بقائه بشكل غير قانوني ،وسيكون
لنا م��وق��ف م��ن التمديد المخالف
للقانون».
أضاف« :أنّ شقيقي مالك للعقارات،
والملكيّة محميّة بالدستور والقانون،
ولديه تراخيص قانونيّة أصبحت
محصنة م��ن ك��ل ط��ع��ن ،ون��اف��ذة،
ّ
وصادرة عن الوزارات المعنيّة وهي
مسندة ومثبتة بأحكام قضائيّة
نهائيّة و ُم��ب � َرم��ة .إ ّن��ه يعمل تحت
سقف القانون وعلى الجميع حمايته،
ورئ��ي��س البلديّة الموظف يخالف
أحكام المادة  350عقوبات ،وعليه
أن يلتزم بالقانون وإلاّ مالحقته
وإسقاطه من الحقوق المدنية عمالً
بالمادة  378عقوبات ،ورغم جرائم
رئيس البلدية المتمادية ،يمتنع وزير
الداخلية عن إعطاء اإلذن بالمالحقة.
إنّ شقيقي يعمل وفق التراخيص
الشرعيّة ،ووفق القانون ،وتحت سقف
القانون ،ويقتضي ردع الميليشيا
المعتدية على القانون .وعلى كل من
يدّعي حقا ً عليه أن يراجع القضاء
وبالطرق السلميّة والحضاريّة ،ال أن
تت ّم حماية المليشيات ،وهذه أفظع
جرائم القانون».
وت��اب��ع »:أنّ ال��ح��ك��وم��ة أعطت
ال��ت��راخ��ي��ص ال��ق��ان��ون � ّي��ة و ُم��ل � َزم��ة
بحمايتها وحماية أصحابها ،ال ّ
غض
النظر عن التص ّرفات المليشياوية
وت���رك أص��ح��اب ال��ح��ق��وق فريسة
للمبت ّزين والخارجين على القانون.
من المستهجن أن ترتكب العصابة
المسلّحة جرائمها على بُعد 200

متر من مخفر الدرك وال يح ّرك ساكناً.
وال��ق��وى األمنيّة م��وج��ودة بالقرب
منهم ،وبعيدة عن مواقع المقالع
والكسارات العائدة لشقيقي أكثر من
ّ
ثالثة كيلومترات.
إنّ استمرار التغاضي عن الجرائم
واالف��ت��راءات سيجعلنا نعتقد يقينا ً
أنّ هناك من يتواطأ مع المجرمين
لضرب السلم األهلي .كما ت ّم ال ّتهجم
على م��راس��ل الـ» ،»OTVوسحب
آلة التصوير منه لمنعه من تصوير
الحقيقة.
من هذا المنطلق ،ندعو دولة رئيس
مجلس الوزراء إلى التح ّرك السريع
لوقف االع��ت��داءات المشبوهة ،كما
نعتبر ه��ذا الكتاب بمثابة إخبار
للنيابة العا ّمة التمييزية لمالحقة
م��رت��ك��ب��ي ال��ج��رائ��م وال��م��ح� ّرض��ي��ن
ّ
والمتدخلين ،وعلى رأسهم رئيس
البلدية فؤاد هيدموس ،مارون بدر،
سليمان يمين ،زي���اد ش��ي��ا ،خضر
غضبان وعبادي سليط ومن يظهره
التحقيق ،والمعتدين على الملكيّة
وأص��ح��اب الحقوق والعاملين في
المشروع ،وحمايتهم من حَ مَلة السالح
والعصي والسكاكين وال��ف� ّراع��ات،
ّ
والمثيرين للفتن وأفعالهم تقع تحت
أحكام المادة  317عقوبات وغيرها
من أحكام قانون العقوبات.
إنّ شقيقي يعمل بملكه ،ووف��ق
تراخيص قانونية ،وتحت سقف
القانون ،فلتعمل الدولة وموظفوها
وأمنها والمعتدون بأحكام القانون
وتحت سقف القانون ،وإلاّ بردا ً على
الحق وسالما ً على القانون».

الخير ح ّيا ب ّري على حر�صه الوطني:
لتثبيت موعد االنتخابات النياب ّية
حيّا رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير
رئيس طاولة ال��ح��وار الرئيس نبيه ب � ّري على حرصه
الوطني مطالبا ً باإلسراع في االتفاق على انتخاب رئيس
للجمهورية كما في تثبيت موعد االنتخابات النيابيّة
المقبلة على مبدأ احترام المهل الدستوريّة.
ون ّوه الخير لدى استقباله وفودا ً شعبية أ ّمت دارته في
المنية ،بـ«إنجازات الجيش االستباقيّة النوعيّة في مالحقة
«التمسك
المجموعات اإلرهابيّة التكفيريّة» ،داعيا ً إلى
ّ
بالمعادلة الذهب ّية المؤ ّلفة من الجيش والمقاومة والشعب،
مؤسسة الجيش الوطني كص ّمام أمان أخير
والرهان على
ّ
المؤسسة العسكريّة».
للّبنانيّين عبر االلتفاف حول
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان من
من جه ٍة أخرى ،ح ّذر الخير
ّ
مغبّة التمادي في قطع التيار عن المنية ،معتبرا ً «أ ّنه
من حق أه��ل المنية وج��واره��ا الحصول على الكهرباء

ومجاناً ،أل ّنهم يدفعون ثمن تل ّوث معمل دير
24/24
ّ
عمار الكهربائي من صحتهم وصحة أطفالهم ،وسيكون لنا
مواقف تصعيديّة تحت سقف القانون اذا استمر هذا الظلم
المجحف بحق أبناء المنية».
وانتقد «نهج مجلس بلديّة المنية المتلهّي بالمهرجانات
مقابل إهمال البنية التحتيّة ،في حين أنّ أبناء المنية
بحاجة إلى مشاريع تؤ ّمن لهم الكهرباء والماء والطرقات
وفرص العمل».
وختم بالقول« :نحيّي رئيس طاولة الحوار دولة الرئيس
نبيه ب� ّري على حرصه الوطني ،ونطالب هيئة الحوار
باإلسراع في االتفاق على انتخاب رئيس للجمهوريّة ،كما
في تثبيت موعد االنتخابات النيابيّة المقبلة على مبدأ
احترام المهل الدستوريّة ،وعلى أساس النسبيّة واعتماد
لبنان دائرة واحدة ،منعا ً للفتن المذهبيّة والطائفيّة».

رأى رئيس الجامعة اللبنانية  -الدولية النائب السابق عبدالرحيم مراد،
في كلمة ألقاها خالل رعايته حفل تخريج دفعة من طالب الجامعة لهذا
العام لفرع صيدا وصور والنبطية ،أنّ «األوضاع المحليّة الراهنة تتطلّب
تحريك العجَ لة السياسيّة» ،أل ّنه «ال يجوز أن يستمر الوضع على ما هو
عليه من هذا الجمود ،خصوصا ً في المؤسسات التي تنهار إضافة إلى األزمة
االقتصاديّة التي تتفاقم ،وعلى الصعيد األمني ،االنفجارات التي حصلت في
سياسي ليساعد
القاع ،ولذلك علينا تحريك العجلة السياسية لتهيئة جو
ّ
األمن ،ألنّ الوضع السياسي الحالي غير مساعد لألمن».
ودعا إلى «حوار س ّني س ّني ،ال طائف ّيا ً أو مذهبياًّ ،لنعيد إلى الشارع الس ّني
دوره الوطني الجامع والعروبي أيضاً ،الذي هو دائما ً حامل لواء العروبة
على الساحة اللبنانيّة وناشرها ،أو يؤ ّثر على الساحات العربيّة األخرى»،
آمالً أن «تلتقي القوى السنيّة ويت ّم االتفاق والتعاون لما فيه المصلحة
العامة والمصلحة الوطنيّة ،ومصلحة الشارع الس ّني الذي يحتاج إلينا
جميعا ً».
وتط ّرق إلى األوض��اع في المنطقة ،معتبرا ً أ ّنه «يجب أن يكون للدول
العربيّة مجتمعة وقفة مع النفس ،وعمل ج��اد ونشيط لوحدة الصف
العربي ،حماية لما تب ّقى ،وحرصا ً على وحدة المصلحة العربيّة وعلى
قضاياها العادلة التي ما زالت فلسطين على رأسها ،والتي ستبقى مهما طال
االستيطان ،عربيّة عربيّة ،لن يت ّم التخلّي عنها ،ولن تت ّم مصادرة حقوق
الشعب الفلسطيني والشعب العربي باسترجاعها وعودة الالجئين إليها».
وقد حضر حفل التخريج النائبان عبد اللطيف الزين وميشال موسى،
النائب السابق أسامة سعد ،مم ّثل األمين العام لتيار «المستقبل» أحمد
الحريري الدكتور رمزي مرجان ،رئيس بلديّة صيدا محمد السعودي ،مم ّثل
ُمفتي صيدا الشيخ سليم سوسان الشيخ محمد سوسان ،رؤساء بلديّات
وشخصيّات سياسيّة وعسكريّة وحشد من الفاعليّات.

أُقيم ظهر أمس في كنيسة مار الياس
في القاع ،قدّاس وج ّناز لمناسبة ذكرى
أربعين شهداء التفجيرات اإلرهابيّة
التي استهدفت البلدة ،ترأّسه بطريرك
أنطاكية وسائر المشرق واإلسكندريّة
وأورشليم للروم الملكيّين الكاثوليك
ل��ح��ام ،في
غ��ري��غ��وري��وس ال��ث��ال��ث ّ
مجلسي الن ّواب
رئيسي
حضور مم ّثل
ّ
ّ
نبيه ب ّري والوزراء تمام سالم النائب
م��روان ف��ارس ،مم ّثل وزي��ر السياحة
ميشال فرعون العميد المتقاعد شارل
عطا ،النائب إميل رح��م��ة ،مم ّثلين
عن قيادة الجيش واألجهزة األمنيّة،
فاعليّات اجتماعية ،سياسية ،دينيّة
وبلديّة وحشد من أهالي القاع وقرى
وبلدات البقاع الشمالي.
ب���ع���د اس���ت���ق���ب���ال ح���اف���ل أم����ام
الكنيسة بمشاركة فرق من الكشاف
والموسيقى ،أُقيم القدّاس بمشاركة
مم ّثل بطريرك السريان الكاثوليك
األنطاكي اغناطيوس يوسف الثالث
يونان المطران يوحنا بطاع ،راعي
أبرشيّة طرابلس وتوابعها للروم
الملكيّين الكاثوليك المطران إدوار
ض��اه��ر ،وح��ش��د م��ن رج����ال ال��دي��ن
والكهنة.
توجه فيها إلى
وألقى لحام عِ ظةّ ،
الحضور بالقول« :إنّ ما ح��دث في
القاع صبيحة يوم السابع والعشرين
م��ن ح��زي��ران ال��م��اض��ي  2016ه� ّز
مشاعرنا جميعا ً وشعرنا أ ّننا كلّنا
أبناء القاع ،والسلطات اللبنانيّة على
اختالف درجاتها ومقاماتها تسابقت
لتعبِّر عن تضامنها مع مأساة أبناء

جانب من القداس
هذه البلدة الحبيبة .فأشكركم جميعا
أنتم الذين تم ّثلون لبنان بسلطاته
المختلفة ،ب��اس��م كنيسة ال���روم
الكاثوليك والشهداء والجرحى كلّهم
من أبنائها ،وباسم أبناء وبنات القاع
وباسم لبنان ،ألنّ مأساة ومجزرة
القاع أظهرت عمق محبّة اللبنانيّين
ولهفتهم وصدق مشاعرهم».
وت��اب��ع« :أنّ م��ا ح��دث ف��ي القاع،
وما حدث ويحدث في عواصم ومدن
العالم ،وما يحدث وحدث في سورية
والعراق وسواهما من البلدان العربية،
وما حدث ويحدث في فلسطين على
م��دى  68ع��ام �اً ،يعبِّر عنه بولس
الرسول قائالً« :إنّ سر اإلثم يعمل في
العالم» .إنّ هذه الجرائم التي تغمر
البشرية كسيل عارم سببها الخطيئة،

كرامي تابع �أو�ضاع المغتربين
استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في دارته في طرابلس ،وفدا ً من حركة
«تج ّمع أمان والهيئة اإلسالميّة العليا لشؤون االغتراب» ،تقدّمه رئيسها الدكتور
محمد ح��زوري ،وض ّم الدكتور محمد خير الله ،مسؤولة الشؤون الخارجيّة
عائشة بحوش ،مدير مكتب العالقات العامة فادي الخير ،مسؤول الشؤون
القانونيّة فراس شريتح ،مسؤول اإلعالم يقظان قاوقجي وسالمة طرابلسي.
ّ
تصب في مصلحة الجالية
وخطتها التي
وشرح الوفد «أهداف الهيئة وعملها،
ّ
ّ
لحض
اإلسالميّة بخاصة واللبنانية بعامة» ،وعرضت عملها «الذي تقوم به
الجالية على تسجيل أوالدهم في السجلاّ ت اللبنانيّة والحصول على األوراق
الثبوتيّة ،وتشجيع رجال األعمال اللبنانيّين لالستثمار في الشمال بخاصة
ولبنان بعامة».
وأ ّكدت «أهميّة إرشاد الجاليات اإلسالمية وتوعيتها كي تكون مثاال ً حسنا ً في
البالد التي تعيش فيها».
وأشارت إلى أنّ «العديد من القيادات السياسيّة س ّمت مم ّثلين لها في هذه
الهيئة التي تحرص على أن تكون مظلّة جامعة للمسلمين في بالد االغتراب،
وبالتعاون مع دار الفتوى في بيروت وكافة القيادات».
من جهته ،أ ّكد كرامي «دعمه للهيئة واستعداده لمواكبتها ووقوفه إلى جانبها
ودعم نشاطاتها» ،وأبدى «سروره لهذا النشاط االغترابي المميّز».
كذلك ،استقبل كرامي مستشار محافظ عكار خالد المرعبي ورجل األعمال
محمد فارس.

النصب التذكاري للشهداء

سببها البعاد ع��ن الله ال��ذي خلق
اإلنسان على صورته ومثاله .ونسي
وتناسى اإلنسان أنّ أخاه اإلنسان هو
صورة الله تعالى».
وخاطب أبناء القاع ،مؤ ّكدا ً لهم «أنّ
الكنيسة إلى جانبكم معنو ّيا ً وروح ّياً،
سيادة أخينا المطران الياس رحال
راعيكم ،راعينا المو ّقر ،وأخي وابني
الحبيب الغيور األب إليان نصر الله،
وأن��ا سأبقى إل��ى جانبكم لكي أدعم
صمودكم وأق��ول لكم :إ ّنني أحبكم،
والمحبة ال تسقط أبداً».
وألقى رئيس بلديّة القاع بشير
مطر ،كلمة قال فيها« :حماية أرضنا
واج��ب علينا كبقاعيّين وكبلديّة،
وسنقوم بهذا الواجب مهما كلّف األمر
ومهما كبرت التضحيات ،ومن يعتدي
على حقوقنا ليس صديقنا ،والنازح
السوري أو غيره ال��ذي يعتدي على
أمننا وي��ه �دّد وج��ودن��ا ويقتلنا هو
ع��دون��ا ،وباقي السوريّين نحن مع
الدولة ندافع عنهم ونحميهم ونرعاهم
إلى حين عودتهم إلى بالدهم».
أضاف« :ح ّقنا أن نعرف أين أصبح
التحقيق وما هي هويّة االنتحاريّين
وم��ن أي��ن أت���وا ،وم��ن أرس��ل��ه��م ومن
ساعدهم ،وهل هناك لبنانيّون بينهم؟
وحقنا أن نطلب من الدولة ونعتب
عليها :لماذا حتى اآلن لم تح ّول هذه
الجريمة على المجلس العدلي ،أأل ّنه
ليس هناك سياسيّون مستهدفون؟
وحقنا أن نطلب وأن تن َّفذ مطالبنا،
وف���ي أس���رع وق���ت :تحويل منطقة
المشاريع إلى منطقة عسكريّة وتعزيز
انتشار الجيش وإنشاء ثكنة عسكريّة
فيها ،وإع���ادة النظر بكل وضعها،
ووضع ّ
خطة محكمة لعودتها تحت
سلطة القانون والنظام والدولة ،ومنع
تحويلها إل��ى ب��ؤر مصدّرة لإلرهاب
واالرهابيّين».
وشكر «ك��ل من واسانا وساعدنا
معنو ّيا ً وم���اد ّي���اً» ،متم ّنيا ً الشفاء
العاجل للجرحى.
وك���ان أُق��ي��م م��س��اء أول م��ن أمس
اح��ت��ف��ال إزاح���ة ال��س��ت��ار ع��ن نصب
تذكاري لشهداء القاع ،في ساحة مار
الياس وسط البلدة ،عبارة عن نصب
تخليدي عليه صور الشهداء الخمسة.

�شخ�ص ّيات �سيا�س ّية وريا�ض ّية ن ّوهت
ّ
بت�صدي بعثة لبنان في الأولمبياد للفريق «الإ�سرائيلي»
كرامي مستقبال الهيئة اإلسالمية لشؤون اإلغتراب

ع�ساف
حمدان التقى �سيوفي و�أبو ّ

ن ّوهت شخصيّات سياسيّة ورياضيّة بتصدّي بعثة
لبنان المشاركة في أولمبياد البرازيل ألعضاء بعثة العدو
«اإلسرائيلي» ومنعهم من الصعود معهم في الباص
نفسه.
ووص��ف النائب السابق إميل لحود موقف البعثة
اللبنانيّة بأ ّنه «مش ّرف يستأهل اإلش��ادة من الحكومة
اللبنانيّة المتلهيّة بأمور أخرى كما يبدو».
الموحد من أعضاء البعثة يش ِّكل
وقال« :إنّ هذا الموقف
ّ
عبرة لجميع اللبنانيّين بأنّ في اتحادهم قوة ،خصوصا ً
في وجه العدو «اإلسرائيلي» الذي يجب أن تسقط أمامه
مختلف االنقسامات الداخلية».
أض���اف« :م��ع تم ّنياتنا ب��أن تحصد البعثة نتائج
مش ّرفة ،فإنّ هذا الموقف هو ميداليّة ذهبية تزيِّن صدور
جميع أعضائها ،فهنيئا ً لهم ،على أمل أن تع ّمم شجاعتهم
ووحدتهم على البعض داخل الوطن ،م ّمن يشاركون في
سباق األولمبياد السياسي».
ب��دوره ،رأى إمام «مسجد الغفران» في صيدا الشيخ
حسام العيالني ،في بيان ،أنّ موقف أعضاء بعثة لبنان

«جريء ،بل هو عمل بطولي شجاع مقاوم ،يعبِّر عن ثقافة
المقاومة لدى الشعب اللبناني» ،داعيا ً إلى «تنظيم حفل
استقبال في المطار ألعضاء البعثة عند عودتهم وتهنئتهم
على هذا الموقف».
ووجهت إدارة الشباب والرياضة في «حركة الناصريين
المستقلين -ال��م��راب��ط��ون» ،تعليقا ً على ق��رار البعثة
الرياضية اللبنانية في األولمبياد ورئيسها سليم الحاج
نقوال «الحفاظ على الكرامة الوطنية للبنانيين بمنع وفد
العدو اإلسرائيلي من الصعود إلى الحافلة التي يتواجد
فيها الوفد الرياضي اللبناني» ،التحية التالية« :شكرا
لكم أيها الشباب اللبناني ،لقد رفعتم رأسنا عاليا في كل
المنافسات القادمة ،في زمن تتح ّول فيه بعض الرؤوس
اللبنانية والعربية إلى رؤوس نعامة تختبئ في وحول
التطبيع والزحف اليهودي اإلسرائيلي».
كما اعتبر رئيس النادي الرياضي هشام ج��ارودي
بموقف البعثة اللبنان ّية ،معتبرا ً أنّ هذا الموقف «وطني
ومش ِّرف للبنان والرياضة في لبنان ،وهو ليس غريبا ً عن
أبطال لبنان الوطنيّين ،بل هو موقف مش ّرف وجريء».

قبالن :ل�سنا مع الجامع والكني�سة
�إن تح ّوال �إلى منبر يفتك بالوطن
أعلنت «حركة الناصريّين المستقلين  -المرابطون» ،أنّ أمين الهيئة القياديّة
في الحركة العميد مصطفى حمدان استقبل «النائب الشرعي ليون سيوفي
يرافقه إدوار أبو عساف» .
وأ ّكد المجتمعون أنّ «القانون النسبي الكامل هو الحل الوحيد إلنتاج نظام
عصري جديد يُح ِّقق آمال شبابنا في لبنان» .
وأشاروا إلى أنّ «السالل المتكاملة والتوافقيّة التي يتكلّمون عنها بين الحين
بحجة الحفاظ على الواقع اللبناني ،هي سالل مثقوبة اس ُتخدمت في
واآلخر
ّ
السابق ونجم عنها الكثير من المشاكل».
وختموا بالقول« :اتركوا هذا الشعب يمارس حريّته وينتخب من يريد ،كي ال
والمذهبي».
الطائفي
تمسكتم بهذا النظام
تصل األمور إلى ما ال ُتحمد عقباه إذا ّ
ّ
ّ

غريب ح ّيا جبهة المقاومة
منطقتي
حيّا األمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب ،خالل جولة له في
ّ
حاصبيا والعرقوب ،جبهة المقاومة الوطنيّة «التي قدّمت الشهداء في سبيل
تحرير األرض واإلنسان» ،وقال« :من هنا ،من بوابة مزارع شبعا عند الخط
نوجه التحية لشهداء المقاومة الذين
الحدودي مع دولة العدوان الصهيونيّ ،
وسجلوا االنتصارات».
قارعوا العدو
ّ
ورأى أنّ «النظام الطائفي هو الذي ّ
يؤخر الحلول السياسيّة واالقتصادية،
وزعماء الطوائف هم يتح ّملون المسؤوليّة ،ويبقى الحل الوحيد للخروج من
النسبي».
االنتخابي
هذه األزمات هو النظام
ّ
ّ

رأى ال ُمفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أح��م��د ق��ب�لان ،أنّ «التعدّد
الديني يعني تعدّد المنتمين إلى
الله سبحانه وتعالى وإن اختلفت
ع��ق��ول��ه��م ال��دي��ن � ّي��ة وان��ت��م��اءات��ه��م
المذهبيّة ،وال��دي��ن بما ه��و محبة
وصفح وع��دل وإح��س��ان ومشروع
إن��س��ان ودع���وة ل�لأخ�لاق والخير،
هو عكس مباشر للعدوان والفساد
والظلم واالس��ت��ب��داد ،بما ف��ي ذلك
ّ
والتلطي وراء
الفساد السياسي،
الهويّة الدينيّة واالنتماء الطائفي.
ألنّ الدين عندئذ يتح ّول إلى متراس
والطائفيّة إلى خنجر ،وليس في دين
الله رغم اختالف األديان والطوائف،
أنّ الدين خصم لإلنسان مهما كان
دينه أو مهما كان تن ّوع انتمائه في
عالم الدول واألوطان».
وق��ال ف��ي تصريح أم��س« :نحن
مع اإلنسان كقيمة مقدّسة للوطن،
ولسنا مع السياسة كخندق يج ّزىء
اإلن���س���ان ،ون��ح��ن م���ع الكنيسة
كمشروع إلفة ،ومع المسجد كميدان

رحمة ،ولسنا مع الجامع والكنيسة
إن ت��ح� ّول الجامع والكنيسة إلى
سياسي يفتك بالوطن .وإ ّننا
منبر
ّ
مع ك ّل صلح يكون فوق السياسة،
وض ّد كل صلح يكون جزءا ً من أرباح
السياسة ،أل ّنه يحوِّل اإلنسان سلعة
تافهة في عالم الصفقات السياسيّة،
ويسلب م��ن اإلن��س��ان حقيقة أ ّن��ه
أس����اس م��ش��روع ال��ل��ه ف��ي ال���دول
واألوطان».
أضاف« :إ ّننا ض ّد العنف وتفجير
الدول من الداخل ،بل نحن مع الربيع
المثمر ولسنا مع ربيع الدم وخراب
األوط�����ان ،ن��ح��ن م��ع ال��ع��رب ض � ّد
الصهيونية ،ولسنا مع العرب الذين
يلتحفون بلحاف «إسرائيل» .إ ّننا
مع سورية عادلة مقاومة مستقرة،
إ ّننا مع يمن سعيد ومع عراق يعكس
هويّة األديان والمذاهب ،إ ّننا مع مصر
الرائدة في قضايا القدس وفلسطين،
ولسنا مع حروب ت ّم تلزيمها ،ولسنا
م��ع م��ع��ارك ُت��ب��اع وتشترى بدماء
المظلومين والبائسين والمش ّردين،

إ ّننا مع العرب إذا عادوا للعرب ،ومع
إي��ران إذا انتصرت لقضايا العرب،
إ ّننا مع السعودية ض ّد «تل أبيب»
وليس ض ّد صنعاء ،مع لبنان المقاوم
في وجه التكفير والصهيونية ،مع
الجيش ال��ذي ص��ان وح��دة لبنان،
وبدّد كل شكوك حول لعبة األوطان.
إ ّننا مع الكنيسة حين تكون محبة،
ومع الجامع حين يكون رحمة ،مع
كل صلح يبني وطنا ً ويحول دون
خ��راب ال��وط��ن ،إ ّن��ن��ا م��ع المسيحي
حين يتأ ّلم لوجع المسلم ،مع خلوة
القوى السياسيّة حين تف ّتش عن
وطن ،وليس عن قوى تنهش وحدة
لبنان ،مع رئاسة الجمهوريّة حين
تكون ضمانة شعب ،وليست صفقة
لتقاسم السلطة والسلطان».
وختم« :إ ّننا مع الدرزيّ والس ّن ّي
والشيعي والعلويّ حين
والمسيحي
ّ
ّ
يص ّرون على الشراكة المصيريّة لهذا
اللبنان ،إ ّننا مع لبنان حين يكون
وطن المحبة وجامع اإللفة في عالم
الدين واإلنسان».

