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�شهر�ستان� :سورية �ستنت�صر على الإرهاب والتطرف

ال�سفارة الإيرانية تحيي ذكرى انت�صار الثورة الإ�سالمية

ً
ً
ومقاومة
وحكومة وجي�ش ًا
فتحعلي يجدد الوقوف �إلى جانب لبنان �شعب ًا

الوفد القومي مع فتحعلي والحاج حسن

قطع قالب الحلوى بالمناسبة
أكد السفير اإليراني محمد فتحعلي «أن الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية وانسجاما ً مع مبادئها ستبقى دائما ً داعية حق وعدالة
وح��وار ووح��دة إلى جانب المظلومين وستبقى الداعم الحقيقي
والعمق اإلستراتيجي للشعوب األبية ال سيما لبنان وسورية
وفلسطين في وجه اإلحتالل الصهيوني واإلرهاب التكفيري ،وتعمل
على إرساء عالم مفعم بالسالم واإلستقرار يقوم على أساس الكرامة
اإلنسانية واإلعتدال وتجنب التطرف».
وجدد وقوف إيران إلى جانب لبنان الشقيق شعبا ً وحكوم ًة
وجيشا ً ومقاوم ًة ،مؤكدا ً أن وحدته الوطنية هي السالح األمضى في
مواجهة العدو الصهيوني وكافة األخطار التي تحيق به ،ومرحبا ً
بكل ح��وار يجمع بين أبناء الوطن الواحد ،آم�لاً بأن نشهد في
القريب العاجل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بتوافق جميع
اللبنانيين ال سيما القيادات المسيحية.
كالم فتحعلي جاء خالل إحياء سفارة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في لبنان الذكرى الـ 36إلنتصار الثورة اإلسالمية في
إيران باحتفال حاشد في قاعة البيال .من أبرز الحضور رئيس
مجلس النواب نبيه بري ممثالً بالنائب علي بزي ،رئيس الحكومة

تمام سالم ممثالً بوزير األشغال العامة غازي زعيتر ،األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ممثالً بنائبه الشيخ نعيم قاسم،
وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ضم رئيس المجلس
األعلى الوزير السابق محمود عبدالخالق ،رئيس المكتب السياسي
المركزي الوزير السابق علي قانصو ،عضو الكتلة القومية النائب
مروان فارس ،عميد الخارجية حسان صقر ،عميد االذاعة واالعالم
وائل الحسنية ،عميد االقتصاد فارس سعد ،مدير الدائرة اإلعالمية
العميد معن حمية ،عضو المجلس األعلى قاسم صالح ،وزير
الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ممثالً رئيس الجمهورية
السابق ميشال سليمان ،السفراء :السوري علي عبد الكريم علي،
السعودي علي عواض عسيري ،البريطاني طوم فليتشر ،ووزراء
ون��واب حاليون وسابقون وممثلون عن قوى وفصائل وأحزاب
لبنانية وفلسطينية وحشد من رجال الدين من مختلف الطوائف
وشخصيات وفعاليات سياسية وإجتماعية وثقافية وهيئات
مدنية وعسكرية.
وقال فتحعلي« :إن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وفي عيدها
السادس والثالثين وفي ظل القيادة الحكيمة للسيد علي الخامنئي

وفد من «القومي» في �أ�ستراليا ي�شارك في احتفال بذكرى انت�صار الثورة

الأيوبي يث ّمن دعم �إيران للمقاومة
في فل�سطين ولبنان وال�شام والعراق
ش��ارك وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي في أستراليا
ف��ي االح��ت��ف��ال ال��ذي أقامته هيئة
الصداقة األسترالية ـ اإليرانية،
بمناسبة الذكرى الـ 36النتصار
الثورة اإلسالمية في إي��ران .وض ّم
الوفد القومي المندوب السياسي

في استراليا ع��ادل موسى ومنفذ
عام سدني أحمد األيوبي وعددا ً من
المسؤولين.
وأل���ق���ى األي���وب���ي ك��ل��م��ة ب��اس��م
ال��ح��زب ت��ح �دّث فيها ع��ن أهمية
انتصار الثورة اإلسالمية في إيران،
وتأثيره اإليجابي على المسألة

الوفد القومي في مقدم الحضور

الفلسطينية ،القضية المركزية
لألمة ،ورأى أنّ انتصار الثورة في
إي��ران هو انتصار إلرادة الشعب
اإليراني.
وأك���د األي��وب��ي أنّ إرادة أبناء
أمتنا السورية ستحقق االنتصار
ال م��ح��ال ،وس��ي��ش��عّ ض��ي��اء األم��ة
ال��س��وري��ة ب��دم��اء ش��ه��داء الجيش
ال��س��وري ون��س��ور ال��زوب��ع��ة وكل
المقاومين.
واختتم األيوبي كلمته مشيدا ً
بدعم إيران للمقاومة في فلسطين
ولبنان والشام والعراق ،ثم قطع
قالب الحلوى ال��ى جانب السفير
اإليراني وعدد من المسؤولين.
ب��دوره ،عبّر سفير الجمهورية
اإلسالمية االيرانية في استراليا
عن شكره للحزب السوري القومي
االجتماعي على المشاركة المميّزة،
وتقديره للدور الذي يؤدّيه الحزب
في ك ّل الميادين .ووجه دعوة إلى
األيوبي لزيارة السفارة اإليرانية
في العاصمة األسترالية كانبيرا.

«القومي» ي�ش ّيع في دم�شق �أنطون معراوي
ورئي�س مجل�س ال�شعب ال�سوري ُيعزي الحزب والعائلة

(أكرم عبد الخالق)

وحكومة الرئيس حسن روحاني تسير بخطى ثابتة وعزيمة
راسخة متزينة باإلخالص واإليثار والفداء ومحرز ًة تقدما ً كبيرا ً
على مختلف الصعد السياسية واإلقتصادية والثقافية والعسكرية
والعلمية وصوال ً إلى الفضاء ودخول نادي الدول النووية وامتالك
تكنولوجيا إطالق الصواريخ وتحقيق اإلكتفاء الذاتي في شتى
الصناعات العلمية والزراعية وغيرها ...وما القمر االصطناعي
«فجر» الذي أطلق قبل أيام إال خير دليل على الطاقات البشرية
والعلمية في إي��ران ...مؤكدة على حقها الكامل في اإلستفادة من
التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية وإن سياسات فرض
القيود والحصار على إيران لم تج ِد نفعا ً بل إنها زادتنا قو ًة وعزما ً
على مواصلة مسيرتنا نحو التقدم ومنحتنا مزيدا ً من الثقة بأنفسنا
وقدراتنا ،كما أن المفاوضات النووية التي تجريها الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ومجموعة الدول ( )1+5إنما تدل على النوايا
السلمية إليران تجاه تطوير تكنولوجيتها النووية وتصميمها على
إزالة الشكوك وبناء الثقة ...وإن يدنا ممدودة للحوار والتفاهم لكن
على أساس حقنا المشروع كأمة من حقها تطوير قدراتها العلمية
والصناعية بما يؤمن ازدهارها وتقدمها ورفاهية شعبها».

أق��ام��ت ال��س��ف��ارة ال��روس��ي��ة في
الباحة الخارجية لكنيسة السيدة
األرث���وذك���س���ي���ة ف���ي ال��ش��وي��ف��ات،
احتفاال ً بمناسبة يوم العاملين في
الدبلوماسية ال��روس��ي��ة وتكريما ً
للقنصل الكسي ك��روغ��ل��وف ،آخر
قنصل لروسيا في فلسطين قبل الثورة
البولشفية ،حيث ضريحه في مدافن
الكنيسة.
حضر االحتفال السفير الروسي
الكسندر زاسيبكين ،رئيس الحزب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل
ارس�لان ممثالً بسليم حماده ،رئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
ممثالً بناصر زي���دان ،رئيس بلدية
الشويفات ملحم السوقي ممثالً بنائبه
ج��ورج شقير وأعضاء من المجلس
البلدي ،رئيس الدائرة الثانية ألمن عام
جبل لبنان العقيد كمال صفا ،رئيس
مركز أمن عام الشويفات النقيب طارق
الشوفي ،أحفاد القنصل كروغلوف من
آل جريديني ،وهيئات وشخصيات.
بعد النشيدين اللبناني والروسي،
رحب المسؤول اإلعالمي في البلدية
جاد حيدر بالحضور ،ثم كانت كلمة
لكاهن رعية الشويفات األب الياس
كرم ،نقل فيها تحيات المطران جورج
خضر ،وق��ال« :أحملكم صرخة من
القلب يا سعادة السفير وأناشد من
خاللكم ال��دول��ة ال��روس��ي��ة العريقة
بالسعي إلى وقف مسلسل العنف في
منطقة الشرق األوسط».
وألقى كلمة العائلة وديع جريديني،
فشكر ال��س��ف��ارة ال��روس��ي��ة ورع��ي��ة
الشويفات إلق��ام��ة ه��ذه المناسبة
التقليدية سنوياً.
ثم ألقى السفير زاسيبكين كلمة لفت
فيها إلى أن المجتمع الدولي اليوم
بالمرحلة الخطيرة ،مؤكدا ً أنه «رغم
كل الصعوبات ،تعمل الدبلوماسية

خالل االحتفال في الشويفات
الروسية بقيادة الرئيس بوتين بهدف
تغيير التوجه السلبي الذي نشهده
أخيرا ً على الصعيد ال��دول��ي .وبهذا
الصدد نعتبر من األولوية عدم قبول
الخطوات األحادية الجانب والمعايير
المزدوجة ومحاوالت إسقاط األنظمة
الشرعية وفرض إرادة وقيم غريبة»،
الفتا ً إلى أن «كل ما يحصل نتيجة لذلك
هو الفوضى والفتنة والتطرف وحالة
التدمير المتواصل ألسس الحضارة.
ويجب القول بمنتهي الصراحة إنه
ال يجوز أن يستمر هذا االنهيار الذي
يهدد بكوارث للدول الكبيرة والصغيرة
والمنطقة والعالم ككل».
وأض����اف« :ع��ل�اوة ع��ل��ى مطالب
معالجةقضايااالستقراراالستراتيجي
والنزاعات اإلقليمية عبر التفاوض
بين األط����راف المعنية ن��ص� ّر على
ضرورة إطالق الحوارات الوطنية في
مناطق النزاعات من اجل التوصل الى
التسوية السياسية لمصلحة جميع
مكونات المجتمع».
وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى س���وري���ة أك��د
زاسيبكين «أننا على يقين أنه يمكن

إنقاذ البالد فقط من خالل التسوية
السياسية .والتطلع نحو الحوار
البناء والتمهيد للتفاوض الرسمي
بين الحكومة والمعارضة كان هدفا ً
للمشاورات ال��س��وري��ة ف��ي موسكو
التي نأمل بأن تتواصل لتساهم في
استئناف عملية جينيف وتوحيد
الجهود في مكافحة اإلره��اب وإعادة
الوفاق الوطني ومواصلة اإلصالحات
لمصلحة الشعب».
وش��دد زاسيبكين على أن ب�لاده
تدعو «ال��ى تعزيز األم��ن واالستقرار
في لبنان وحلحلة القضايا الداخلية
من خالل الحوار والتوافق .وفي ظل
التصاعد األخير في مثلث لبنان -
سورية – «إسرائيل» نؤكد مرة أخرى
أنه من الضروري تأمين تنفيذ قرار
مجلس األمن الرقم  1701الذي تخرقه
«إسرائيل» وعلى المجتمع الدولي أن
يقف الموقف المتوازن ال��ذي يحول
دون تصعيد التوتر».
ب��ع��د ذل���ك أق��ي��م��ت ال��ص�لاة على
ضريح القنصل كروغلوف بعد وضع
األكاليل.

كلمة الحزب

ثم ألقى عضو المجلس القومي الدكتور فايز شهرستان
كلمة رأى فيها أنّ الحزب يفقد بغياب األمين معراوي واحدا ً
من مناضليه الكبار ،فهو من طليعة القوميين الذين عملوا
بصمت وثبات إلحقاق الحق وفالح نهضة األمة ،ورفع لواء
عزتها وكرامتها.
وقال شهرستان في كلمته أنّ سورية التي عشقها األمين
الراحل وأفنى عمره في سبيلها وناضل في صفوف حزبها
ذاهب ٌة إلى النصر الموعود على االرهاب والتطرف.
واختتم شهرستان كلمته مقدما ً التعازي باسم رئيس
الحزب النائب أسعد حردان وأعضاء القيادة الحزبية.
وباسم العائلة تحدث الصحافي ثابت السالم ،فأشار
إلى مناقب الراحل وشكر المشاركين في التشييع.
هذا وقد أدّت ثلة من القوميين تحية الوداع للراحل ،وقد
ّ
لف النعش بعلم الزوبعة ،وتقدم موكب التشييع حملة
األكاليل بينها أكليل باسم رئيس الحزب.
إلى ذلك تقبّلت العائلة التعازي بحضور مسؤولين
حزبيين ،وحضر معزيا ً رئيس مجلس الشعب السوري
محمد جهاد اللحام ،ورئيس مجلس إدارة فرع دمشق
لنقابة المحامين عبدالحكيم السعدي على رأس وفد
وشخصيات وفاعليات.

معزو ها�شم بوفاة والده
تقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم وأفراد العائلة التعازي
بوفاة والده عمر هاشم .وقد أمت قاعة الجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه
العلمي ،شخصيات رسمية وسياسية وقضائية وعسكرية واعالمية ونقابية
واجتماعية من أبرزهم :النائب علي بزي ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري،
رئيس الحكومة تمام سالم ،وفد من حزب الله ضم حسين الخليل ووفيق صفا
ممثالً األمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ،الرئيس ميشال سليمان،
الرئيس حسين الحسيني ،الرئيس نجيب ميقاتي ،رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب اسعد حردان ،ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان.
كما حضر عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين.

دريان التقى م�ؤ�س�سة «�أديان»

مراد :لتعزيز الوحدة
بين �أبناء الوطن الواحد

تكرم كروغلوف في ال�شويفات
ال�سفارة الرو�سية ّ

زا�سيبكين :لحلحلة الق�ضايا اللبنانية
من خالل الحوار والتوافق

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي في دمشق
األم��ي��ن أن��ط��ون خليل م��ع��راوي ،وذل��ك ف��ي مأتم حزبي
وشعبي مهيب شارك فيه إلى جانب عائلة الراحل ،نائب
رئيس الحزب ـ رئيس المكتب السياسي في الشام د .نذير
العظمة ونائبه العميد بشار يازجي ،منفذ عام دمشق
العميد عبدالله الراشد ،عضو المجلس األعلى ميشيل
معطي ،وكالء العمد :إسبر حالق ،خليل الخضري ،د .سمير
حاماتي ،بسام نجيب ،فداء سعيد ،د .سمير حجار ،رئيس
المحكمة الحزبية صبحي فريح ،منفذ عام حرمون أسعد
البحري ،منفذ عام طلبة جامعة دمشق حسن زعيتر ،وعدد
من أعضاء هيئات منفذيات دمشق وريف دمشق وحرمون
وطلبة جامعة دمشق ،وهيئات المديريات وحشد من
القوميين والمواطنين.
كما حضر الجنازة وقدم التعازي السفير البابوي في
سورية المطران ماريو زيناري يرافقه مستشار سفارة
دول��ة الفاتيكان بدمشق المونسنيور توماس حبيب.
وحضر أيضا ً رئيس مجلس إدارة جمعية مار منصور
الخيرية الدكتور ميشيل بني وأعضاء المجلس اإلداري
وفاعليات ومحامون.
ترأس الصالة في كنيسة القديس كيرلس المقدسة في
القصاع النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك
المطران ج��وزي��ف العبسي بحضور م��ط��ران السريان
الكاثوليك في دمشق وتوابعها الياس طبِّي ،والنائب
القضائي االرشمندريت أنطون ابراهيم مصلح ،يعاونهم
لفيف من الكهنة والرهبان.
وق��د أل��ق��ى ال��م��ط��ران ج��وزي��ف العبسي كلمة باسم

بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك
غريغوريوس الثالث لحام ،مقدما ً التعازي للعائلة
ورفقائه ،وأشاد بالراحل واصفا ً إياه بالمعطاء والوطني
الصادق.

دريان مع الرفاعي وسكرية ومراد
شدد رئيس اللقاء الوطني النائب السابق عبدالرحيم م��راد على تعزيز
الوحدة بين أبناء الوطن الواحد مؤكدا ً تفعيل الحوار بين األطراف السياسية
كافة للوصول الى حل لألزمة في لبنان.
كالم مراد جاء بعد لقائه النائبين الوليد سكرية وكامل الرفاعي ،مفتي
الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى.
وقال مراد« :تناولنا مع سماحته آخر المستجدات على الساحة اللبنانية،
وأكدنا تفعيل الحوار بين األطراف السياسية كافة للوصول الى حل لألزمة في
لبنان ،كما اطلعنا سماحته على أوضاع منطقة البقاع عموما ً وبخاصة الشؤون
اإلسالمية فيها ،وشددنا على تعزيز الوحدة بين أبناء الوطن الواحد».
ونوه مراد «بزيارة المفتي جمهورية مصر العربية ،ونتائج هذه الزيارة التي
تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين ،والتي توجت بلقاء الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي وشيخ األزهر االمام األكبر احمد الطيب» ،متمنيا ً له «مزيدا ً
من التوفيق والنجاح في مهماته ،لما فيه مصلحة اللبنانيين عموما ً ومصلحة
المسلمين خصوصاً».
والتقى دريان وفد مؤسسة «أديان» برئاسة األب فادي ضو الذي قال بعد
اللقاء« :زرن��ا سماحته في هذه ال��دار الوطنية المباركة مع وفد من الخبراء
يمثلون كل المرجعيات الروحية في لبنان ،المسيحية واإلسالمية ،نعمل معا ً
على تطوير مفاهيم المواطنة والعيش معا ً في التربية الدينية والتربية على
المستوى الوطني».

�شرك�س يه ّنئ بذكرى
انت�صار الثورة الإيرانية
أبرق رئيس التنظيم القومي الناصري سمير شركس إلى السفير االيراني في
لبنان محمد فتحعلي مهنئا ً«اإلمام علي الخامنئي والرئيس الشيخ حسن روحاني
وعموم الشعب االيراني ،بالذكرى السادسة والثالثين النتصار الثورة اإلسالمية
التي نقلت إيران من الشرطي األميركي للمنطقة إلى إيران راعي وداعم الشعوب
المستضعفة في المنطقة والمقاومة األولى لالستكبار العالمي المتمثل بالشيطان
األكبر أميركا وتصدرت فلسطين وقدسها الشريف أولى اهتمامات القيادة اإليرانية
التي عمدت الى طرد عدوة العرب «إسرائيل» وجعلت من مقر سفارتها في طهران
مقرا ً لفلسطين وتم دعم مناضليها الشرفاء».
وأض���اف« :لقد شكل انتصار الثورة اإلسالمية في إي��ران حدثا ً تاريخيا ً
على الصعيد االستراتيجي العام باسقاط الشاه الذي كان من أهم مرتكزات
الهيمنة االستعمارية في المنطقة والظهير العسكري السياسي واألمني للكيان
الصهيوني».
واختتم« :المعادلة أمامنا واضحة .المسماة «إسرائيل» خسرت حليفا ً قويا ً
وربحت فلسطين حليفا ً قويا ً وتبنت إيران أعمال المقاومة العربية واإلسالمية
لإلحتالل الصهيو  -أميركي لبالدنا العربية وقدمت كل الدعم المادي والمعنوي
لها وتحقق لها االنتصار في لبنان وفلسطين وسورية .وبفضل هذه الثورة
وببركات قائدها اإلمام الخميني أصبحت إيران اإلسالم من أكبر الدول قوة ومنعة
ورفعة وبسبب مواصلة القادة االيرانيين السير على هدي ونهج الراحل الكبير
وارتفعت فيها الصروح العلمية واالقتصادية والعسكرية إلى أعلى مستوى».

جانب من الحضور في الكنيسة

لحام في ر�سالة ال�صوم :ن�سعى
ّ
ليكون رئي�س للبنان في �أقرب وقت
أس��ف بطريرك ال���روم الكاثوليك
غريغريوس الثالث لحام «أن أمراضا ً
تتفشى في مجتمعنا بسبب فوضى
ال��ح��رب ووي�لات��ه��ا وت��زي��د معاناة
المواطنين وفقرهم وجوعهم ومرضهم
وهذا ما تنهى عنه الكنيسة وتنبهنا
عليه في مطلع الصوم المبارك».
وأضاف في رسالة الصوم للعام
 2015ب��ع��ن��وان« :اللهم إغ��ف��ر لي
ان��ا الخاطئ وارح��م��ن��ي» ،في المقر
البطريركي ف��ي ال��رب��وة« :ف��ي هذه
المناسبة أح��ب أن أض���يء أيضا ً
إض���اءة محلية بمناسبة الصوم
على أوضاعنا خصوصا ً في لبنان

ون��س��ع��ى م��ع أخ��وان��ن��ا ال��ب��ط��ارك��ة
وال��رؤس��اء الروحيين المسيحيين
والمسلمين لكي يكون في أقرب وقت
للبنان رئيس».
وش��ك��ر ل��ح��ام «ك��ل م��ن يتعاطف
مع لبنان خصوصا ً الفاتيكان ودوال ً
أخرى أوروبية وعربية كذلك علينا
ال��ي��وم ف��ي ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة
س��ي��اس��ي �ا ً واج��ت��م��اع��ي �ا ً وأخ�لاق��ي �ا ً
أن ن��ك��ون ص��ف�ا ً واح����دا ً مسيحيين
ومسلمين نخاطب العالم معا ً في جو
من االيمان والقناعات التي عشناها
في مجتمعنا».
وحيا «الجيش ال��ذي هو دعامة

ل��ب��ن��ان ووح����دة ل��ب��ن��ان ومستقبله
باإلضافة إلى القوى االمنية ونشكر
لهم تضحياتهم ونصلي ألجلهم كما
نصلي لكل م��ن يسقط على أرض
لبنان».
ورأى أن المحادثات التشاورية
التي جرت أخيرا ً في موسكو بين الوفد
الحكومي السوري وبعض فئات من
المعارضة ،في كانون الثاني ،2015
أعطت المزيد من األم��ل ،آم�لاً «بأن
ت��ش��ارك ك��ل أط��ي��اف المعارضة من
دون وجل وال تردد ،وبانفتاح ورغبة
حقيقية ف��ي العمل م��ع�ا ً ألج��ل حل
سلمي لألزمة في سورية.

�أحزاب الإقليم تدعم الحوار
وترف�ض �إقامة مطمر للنفايات في المنطقة
أكدت األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية في إقليم
الخروب وساحل الشوف دعم الحوار الجاري حاليا ً بين
القوى السياسية مشيرة إلى انه ال بد أن ينتج استقرارا ً
أمنيا ً وسياسياً ،مجددة رفضها إقامة مطمر للنفايات في
اإلقليم.
جاء ذلك في بيان لألحزاب بعد اجتماعها الدوري في
مركز «جبهة العمل المقاوم» في برجا ،بحضور منسق
عام «جبهة العمل اإلسالمي» الشيخ زهير الجعيد.
وناقش المجتمعون« :األوضاع السياسية في المنطقة
ولبنان وما يتواكب مع ذلك من مواقف تدعم القضايا
الوطنية والعربية واإلسالمية» ،مشيرين إلى «المؤامرات
التي ال تزال تحاك ضد أمتنا بدءا ً بضرب الجيش العراقي

والجيش السوري وما يجري اليوم من محاوالت لضرب
الجيش المصري».
وأك��د المجتمعون «دع��م الحوار الجاري حاليا ً بين
القوى السياسية ،وإن��ه ال بد أن ينتج استقرارا ً أمنيا ً
وسياسياً» ،واستغربوا «أص��وات النشاز التي تخرج
بين الحين واآلخ���ر المتضررة م��ن أج���واء ال��ح��وار»،
مطالبين «قياداتهم بأخذ موقف واضح وصريح من هذه
التصريحات».
كما ناقش الحضور «الموضوع البيئي الذي يتعرض
له إقليم الخروب ،فكان الرفض المطلق لكل من تس ّول
له نفسه جعل إقليم الخروب مطمرا ً للنفايات» ،مؤكدين
«استمرار التحرك لرفض أي مطمر على أرض اإلقليم».

رف�ض «م�ستقبلي» لمواقف ال�ضاهر
ومطالبة بطرده من الكتلة والحجر عليه
كالعادة هب تيار المستقبل للتنصل
من مواقف عضو كتلته خالد الضاهر
التي طالب فيها بإزالة تمثال يسوع
الملك في جونية ووصفوها بالطائفية
والمسيئة للعيش المشترك ،فيما
طالبت ردود أخرى برفع الحصانة عنه
ووضعه في الحجر الصحي.
وقال عضو «كتلة المستقبل» النائب
جان أوغاسابيان «إن في تصريحات
الضاهر إس��اءة غير مبررة ،ف��إذا كان
يخوض معركة مع طرف سياسي في
الوطن ال يشاركه خياراته السياسية
والعسكرية ،فما ال��ه��دف م��ن إقحام
المسيحيينفيهذهالمعركة،خصوصا ً
أن رموزهم الدينية الموجودة في أكثر
من منطقة لبنانية تعكس معتقدات
دينية وال تتصل بأي شكل من األشكال
بالخيارات السياسية» ،مستغربا ً كالم
الضاهر الذي «يأتي في مرحلة يشهد
فيها ال��وج��ود المسيحي في الشرق
تراجعا ًمقلقاً».

واعتبر النائب عاطف مجدالني ان
الكالم الذي صدر عن الضاهر مرفوض
وفق كل المعايير ،وهو ال يعبر بطبيعة
الحال سوى عن أفكار من أطلقه.
وعلق الوزير السابق وئام وهاب،
عبر «تويتر» ،على كالم ضاهر قائالً:
«وضع هذا النائب في الحجر الصحي
العقلي أصبح ضرورة وطنية».
وق��ال النائب السابق اميل لحود:
«ينتمي الضاهر ال��ى كتلة نيابية،
فهل توافق األخيرة على كالمه ،وإن
ل��م تكن تفعل ف��ل��م��اذا ال تعمل على
فصله؟ وإذا كانت قيادات طرابلس
ترفض تصريحات الضاهر فلماذا
ال تبادر ال��ى إيقافه عند ح��ده؟ وهل
يجوز أن تبقى السلطة التشريعية
صامتة تجاه السلوك المتمادي لهذا
النائب الذي يتطاول على المقدسات
الدينية والمؤسسة العسكرية ،مخالفا ً
الدستور ،من دون أن يجد من يردعه أو
يحاسبه؟».

وأض����اف« :ب��ع��د ال��م��ج��ازر التي
ارت��ك��ب��ه��ا ح��ل��ف��اء ال��ض��اه��ر بحق
المسيحيين وبعض األقليات في
هذا الشرق ،من معلوال الى الموصل،
من دون أن ننسى غ��زوة األشرفية
الشهيرة ،نظن أن ال��ح��ري بخالد
الضاهر وأمثاله أن يدركوا أن الدين
ال تحميه مسرحية هزلية أمام الفتة،
بل القيم التي ينادي بها والتي يعتبر
الضاهر أبعد ما يكون عنها».
وط��ال��ب األم��ي��ن ال��ع��ام للتيار
األسعدي معن االسعد في تصريح،
رفع الحصانة النيابية عن الضاهر»،
داعيا ً تيار المستقبل ال��ذي ينتمي
اليه إلى إصدار بيان صريح وواضح
يحدد موقفه من الضاهر ويتبرأ منه
ويخرجه من كتلته النيابية.
وك����ان ال��ض��اه��ر ،ع��ق��د م��ؤت��م��را ً
صحافيا ً في منزله في طرابلس،
اعتبـر ف��ي��ه ان م��ا ن��ق��ل ع��ن��ه ك��ان
مجتزأ.

