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حفل ا�ستقبال حا�شد في بيروت لل�سفارة الإيرانية في الذكرى الـ 37للثورة

وعظات في عيد مار مارون
قدادي�س ِ

3

فتحعلي :الأزمات في المنطقة حلولها لي�ست ع�سكرية بل �سيا�سية تق ّررها ال�شعوب الراعي :على الموارنة �أن يكونوا
و�إيران �ستبقى داعية حق وعدالة ووحدة ...ويدنا ممدودة ً
دائما للحوار والتفاهم قادة الوحدة في لبنان ال ُممعنين في تفتيتهـا
أحيت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان الذكرى
الـ 37النتصار الثورة اإلسالمية في إيران في حفل استقبال أقامته
لهذه المناسبة في قاعة البيال في بيروت.
وحضر االحتفال رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً بالنائب
أيوب حميد ،ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم ممثالً بوزير الدفاع
سمير مقبل ،الرئيس إميل لحود ممثالً بالنائب السابق إميل إميل
لحود ،الرئيس ميشال سليمان ممثالً بوزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي ،الرئيس حسين الحسيني،
رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
على رأس وفد ض ّم رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود
عبد الخالق ورئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي قانصو
وعضو الكتلة القومية االجتماعية النائب د .مروان فارس وعضو
المجلس األعلى قاسم صالح ،ال��وزراء :محمد فنيش ،سجعان
قزي ،غازي زعيتر ،إلياس بو صعب ،حسين الحاج حسن ،رمزي
جريج ،رشيد درباس ،أالن حكيم ،ريمون عريجي ،ووزراء ونواب
حاليون وسابقون ،وأمين عام المجلس األعلى للدفاع اللواء الركن
محمد خير ممثالً قائد الجيش العماد جان قهوجي يرافقه وفد من
قيادة الجيش والمجلس األعلى للدفاع.
وفي كلمة له خالل االحتفال قال سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في لبنان محمد فتحعلي إنّ «الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية وفي عيدها السابع والثالثين وفي ظ ّل القيادة الحكيمة
للولي القائد آية الله اإلمام السيد علي الخامنئي وحكومة فخامة
الرئيس الدكتور حسن روحاني قد أثبتت صوابية نهجها ،وأثمرت
جهودها بعد عقود من الصبر والتضحيات ...وهي اليوم تسير
بخطى ثابتة وعزيمة راسخة متزيّنة باإلخالص واإليثار والفداء،
ومحرزة تقدّما ً كبيرا ً على مختلف الصعد السياسية واالقتصادية
والثقافية والعسكرية والعلمية وتحقيق االكتفاء الذاتي في شتى
الصناعات ،واليوم بعد أن اعترف العالم بأسره بحقها الكامل
في االستفادة من التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية تبيّن
أنّ سياسات فرض القيود والحصار لم تجد نفعاً ،بل زادتنا قوة
وعزما ً على مواصلة مسيرتنا نحو التقدّم ،ومنحتنا مزيدا ً من
الثقة بأنفسنا وقدراتنا...
أضاف السفير فتحعلي :إنّ المفاوضات النووية التي أجرتها
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مع مجموعة الـ ،1+5واالتفاق
الذي حصل بين الجانبين ،إنما ّ
يدل على النيات السلمية إليران
تجاه تطوير تكنولوجياها النووية وتصميمها على إزالة الشكوك
وبناء الثقة .وإنّ يدنا ممدودة دائما ً للحوار والتفاهم لكن على

فتحعلي يلقي كلمته في االحتفال
أساس حقنا المشروع كأمة من حقها تطوير قدراتها العلمية
والصناعية بما يؤ ّمن ازدهارها وتقدّمها ورفاهية شعبها.
وتابع قائالً :إنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وانسجاما ً
مع مبادئها ستبقى دائما ً داعية حق وعدالة وحوار ووحدة إلى
جانب المظلومين وستبقى الداعم الحقيقي والعمق االستراتيجي
للشعوب األبية في وجه االحتالل الصهيوني واإلرهاب التكفيري،
وتعمل على إرس��اء عالم مفعَ م بالسالم واالستقرار يقوم على
أساس الكرامة اإلنسانية واالعتدال وتج ّنب التطرف.
وقال :إنّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تجدّد دعوتها لألطراف
كافة في منطقتنا إلى الحوار وعدم التدخل الخارجي ،فالح ّل أوال ً
وأخيرا ً هو ح ّل سياسي تق ّرره الشعوب من خالل إرادتها الح ّرة،
وليس حالً عسكرياً ،وقد أثبتت التجارب صحة ما دعونا إليه ،ألنّ

تنامي اإلرهاب بات يهدّد بلدان المنطقة كلّها ،كما تعرب عن بالغ
أسفها للدعم الخارجي الذي ما زالت تتلقاه المجموعات التكفيرية
رغم الظروف الالإنسانية والقاسية التي سبّبتها تلك المجموعات،
وتؤكد ضرورة إنجاح ك ّل الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى
الح ّل السياسي المنشود على صعيد ملفات المنطقة».
وأردف فتحعلي« :أما لبنان الشقيق الذي تربطنا به عالقات
تاريخية جمعت بين الشعبين اإليراني واللبناني من خالل أواصر
األخ��وة والصداقة والمحبة والتعاون ،فعالقاتنا معه ممتازة
وآخ��ذة بالتط ّور والنم ّو ،ونحن نؤكد تعزيز مسيرة التضامن
والوفاق الوطني في لبنان الذي نعتبره عنصرا ً حاسما ً في تدعيم
األمن واالستقرار والتقارب البناء في مواجهة تحدّيات المستقبل
األساسية».

...ووفد كبير من الأحزاب ّ
هن�أه بانت�صار الثورة
وبرقيات �إلى القيادة �أ�شادت بدعم طهران �سورية وقوى المقاومة في لبنان وفل�سطين
ّ
نظم «تج ّمع المعلمين في التعبئة
التربوية» لحزب الله زيارة لوفد من
المكاتب التربوية لألحزاب والقوى
إل��ى السفارة اإليرانية في بيروت
لتهنئة سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في لبنان محمد فتحعلي،
بمناسبة ذك���رى ان��ت��ص��ار ال��ث��ورة
اإلسالمية في إيران.
ش����ارك ف��ي ال���وف���د ،إل���ى جانب
عميد التربية والشباب في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي عبد
الباسط عباس وبعض المسؤولين،
م���س���ؤول���ون وم��م�� ّث��ل��ون لمكاتب
المعلمين ف��ي ح��زب ال��ل��ه ،التيار
الوطني الحر ،تيار ال��م��ردة ،حركة
أمل ،الحزب الديمقراطي اللبناني،
المؤتمر الشعبي ،ح��زب االت��ح��اد،
جمعية المشاريع ،التنظيم الشعبي
ال��ن��اص��ري ،ح��زب ال��ح��وار ،رابطة
الشغيلة ،حزب الطاشناق ،وحزب
التحرر العربي.

برقيات

وللمناسبة أب���رق ن��ائ��ب رئيس
المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
الشيخ عبد األمير قبالن إلى المرشد
األعلى للثورة اإلسالمية في إيران
السيد علي خامنئي ،مه ّنئاً ،وجاء
ف��ي ال��ب��رق��ي��ة ...»:ونحن إذ نتطلّع
بفخر واعتزاز إلى اإلنجازات العلمية
والعسكرية والتنموية التي تح ّققها
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة،
وال��ت��ي ت ّوجتها ب��االت��ف��اق النووي
ال��ذي مهّد لرفع العقوبات عنها ما
أدخلها عهدا ً جديدا ً من اإلنجازات
ال��ت��ي جعلتها ف��ي م��ص��اف ال���دول

السفير اإليراني مستقبالً وفد األحزاب
العظمى فأصبحت دول��ة محورية
ال يمكن التغافل عن دورها اإلقليمي
والدولي ،كما نرى أنّ إي��ران قدّمت
من خالل ثورتها المباركة نموذجا ً
للحكم اإلسالمي ا ّتسم بالشفافية
والديمقراطية وال��ش��ورى يستحق
التنويه واالقتداء به ،وال سيّما أ ّنها
أجرت عشرات االنتخابات البرلمانية
والرئاسية والبلدية التي عبّرت عن
آمال وتطلّعات الشعب اإليراني من
اختيار مم ّثليه في العمل السياسي».
�وج��ه�ا ً إل��ى السيد
وأض����اف ،م��ت� ّ
خامنئي« :ونحن إذ نه ّنئكم ،فإ ّننا
نه ّنئ من خاللكم القيادة اإليرانية
الشجاعة والشعب اإليراني العظيم

مزيد من برق ّيات التعزية
للأ�سد بوفاة والدته
وجه العديد من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية برقيات تعزية
ّ
إلى الرئيس ّ
بشار األسد بوفاة والدته السيدة أنيسة مخلوف.
وجاء في برقية النائب مروان فارس إلى الرئيس األسد« :نشارككم باألسى
الكبير الذي شعرتم به بوفاة السيدة الوالدة أنيسة مخلوف.
لقد عانت المرأة الفاضلة الكثير من العذابات في مرافقة الرئيس حافظ األسد
باعث النهضة الكبيرة في سورية .وأش��ادت بصبرها حياة الع ّزة والكرامة
الجديدة لكم ولعائلتكم ولسورية الجديدة.
نتقدم من سيادتكم بالتعزية الحارة ونتم ّنى لكم ولسورية فجرا ً جديدا ً مليئا ً
بالع ّز والفخار».
وجه األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية قاسم صالح إلى
كما ّ
الرئيس األسد البرقية اآلتية« :سيادة الرئيس ّ
بشار األسد ،رئيس الجمهورية
العربية السورية.
تحية العروبة وبعد.
تل ّقينا بمزيد من األسى و الحزن العميق نبأ انتقال والدتكم السيدة أنيسة
مخلوف األسد إلى الملكوت األعلى ،وبهذه المناسبة األليمة فإ ّنني أتقدّم منكم
ومن عائلتكم الكريمة باسمي وباسم األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية بأح ّر التعازي القلبية راجيا ً من المولى أن يلهمكم الصبر والسلوان،
وأن يتغ ّمد فقيدتنا الغالية بواسع رحمته ،وأن يُسكنها فسيح ج ّناته وأن يمدّكم
بطول العمر ويحفظ سورية و يكلّلها بالعزة و النصر ،ورحم الله الرئيس القائد
حافظ األسد .مع خالص محبتي و احترامي».
وأعلن تج ّمع العلماء المسلمين ،في بيان ،أ ّنه أبرق إلى الرئيس األسد مع ّزيا ً
بوفاة والدته ،سائالً المولى أن «يتغ ّمدها بواسع رحمته ،ويُسكنها فسيح
جناته».
كما أبرق الشيخ عفيف النابلسي إلى الرئيس األسد مع ّزيا ً بوفاة والدته
أثنى خاللها على ثبات الرئيس األسد ومواجهته للتحديات بروح صلبة،
وعزيمة راسخة.

على وع��ي��ه وص��م��وده وث��ب��ات��ه في
وجه المؤامرات .نسأل الله تعالى أن
يحفظ إيران وشعبها ،ويسدِّد خطاكم
ويديمكم ذخ���را ً ل�لأم��ة اإلسالمية،
تدافعون عن قضاياها وتنصرون
الشعوب وال��دول المستضعفة في
مواجهة االستكبار العالمي الذي
ي��ت��ه��دد وح��دت��ن��ا وق��وت��ن��ا وب�لادن��ا
وشعوبنا».
كما ه� ّن��أت راب��ط��ة الشغيلة في
بيان ،الجمهورية اإلسالمية بذكرى
انتصار الثورة»ُ ،مشيدة بدور إيران
«في دعم سورية وقوى المقاومة في
لبنان وفلسطين».
ورأت «أنّ ح��ل��ول ه��ذه ال��ذك��رى
الجليلة يكتسب أهمية استثنائية
ل��ت��زام��ن��ه��ا م��ع االن��ت��ص��ار الجديد
الذي ح ّققته الجمهورية اإلسالمية
بمقاومتها وصمودها وتصدّيها الذي
أوصلها إلى انتزاع االعتراف الدولي
بح ّقها في امتالك البرنامج النووي
لألغراض السلمية ،وبرفع العقوبات
والتعسفية التي ُفرضت
الجائرة
ّ
عليها على مدى  12عاماً ،كما تتزامن
الذكرى مع االنتصارات التي يح ّققها
حلف المقاومة ض � ّد ق��وى اإلره��اب
التكفيري في سورية ،واقترابه من
تحقيق النصر».
وجه األمين العام لحركة النضال
ّ
اللبناني العربي النائب السابق
فيصل ال�����داوود ،ب��رق� ّي��ت��ي تهنئة
إل��ى خامنئي ورئ��ي��س الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية الشيخ حسن
روح��ان��ي ،اعتبر فيهما «أنّ الثورة
اإليرانية أصبحت سندا ً للمقاومة
ف��ي لبنان وفلسطين التي ربحت
دولة صديقة لها ،بعد أن كانت إيران
الشاه دولة داعمة إلسرائيل».
ورأى «أنّ الثورة اإليرانية أصبحت
عصيّة على أعدائها ،وأنّ الجمهورية
اإلسالمية في طليعة الدول المتقدمة
في العلوم والتكنولوجيا وإنتاج
الطاقة وال��ك��ه��رب��اء ،وح��اض��رة في
القرار اإلقليمي والسياسة الدولية».
وتقدّم بأحر التهاني «في ذكرى
تغلّبها على االس��ت��ب��داد الداخلي
واالستكبار العالمي ال��ذي تم ّثله
أميركا» ،مؤ ّكدا ً «السير مع الشعب
اإلي����ران����ي ع��ل��ى دروب ال��ح��ري��ة
واالستقالل والتقدّم ،وانتصار قضايا
الشعوب المظلومة».

احتفال في أستراليا

وف��ي أس��ت��رال��ي��ا أح��ي��ت الجالية
اإلسالمية والعربية ذك��رى انتصار
الثورة باحتفال في مدينة سيدني
حضره سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في أستراليا الدكتور عبد
الحسين وه��اج��ي يرافقه الملحق
الثقافي الدكتور محسن أبو طالبي،
قنصل سورية ماهر الدباغ ،الشيخ
نامي فرحات العاملي ،الشيخ جعفر
فتح ال��ل��ه ،الشيخ ميكائيل غانم
الخطيب ،األب داي���ف سميث عن
الكنيسة المسيحية ،عضو المجلس
التشريعي النائب شوكت مسلماني،
رئ��ي��س ب��ل��دي��ة م��ارك��ف��ي��ل سليمان
إسكندر ،غسان بلوط ،مم ّثلون عن
الحزب السوري القومي االجتماعي،
ح��زب البعث العربي االش��ت��راك��ي،
التيار الوطني الحر ،تيار المردة،
ال��دي��م��ق��راط��ي��ون األح�����رار« ،ح��رك��ة
إرفعوا أيديكم عن سورية» ،اتحاد
الطلبة السوريين ،جمعية المشاريع
ال��خ��ي��ري��ة ،ال��راب��ط��ة ال��ك��ل��دان��ي��ة،
ال��ج��م��ع��ي��ات ال��خ��ي��ري��ة اإلس�لام��ي��ة
والعربية ،وحشد كبير م��ن أبناء
الجاليتين اإلسالمية والعربية في
مدينة سيدني.
ع��� ّرف االح��ت��ف��ال ال��ن��اش��ط ط�لال
توبي ،وألقى ّ
منظم االحتفال وعضو
«ال��م��ج��م��ع ال��ع��ال��م��ي أله���ل البيت»
حسين ال��دي��ران��ي كلمة ترحيبية
بالضيوف ،وه ّنأ السيد علي خامنئي
والشعب اإليراني في هذه الذكرى.
وق���ال« :سبعة وث�لاث��ون عاما ً
مضت على هذه الثورة ورغم الحصار
والعقوبات والمؤامرات تحتفل اليوم
ونحتفل معها بانتصار جديد ال يقل
أهمية عن االنتصار األول .الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية اليوم دولة نووية
سلمية تقف إلى جانب المستضعفين
في العالم ،تقف إلى جانب الحقوق
المشروعة للشعب الفلسطيني ،تدعم
سورية والعراق واليمن والمقاومة
لص ّد هجمات الجماعات التكفيرية
اإلرهابية المدعومة من دول محور
الشر األميريكي العربي الصهيوني.
ه��ذا االنتصار تح ّقق بقيادة ُملهِم
الثورة وقائدها خليفة اإلمام الراحل
اإلمام السيد علي الخامنئي المفدّى،
والتفاف الشعب اإلي��ران��ي العظيم

ح��ول ق��ي��ادت��ه الحكيمة ال��رش��ي��دة،
وصبره وتح ّمله أه��وال العقوبات
الدولية الظالمة الجائرة».
ث � ّم ألقى رئيس بلدية ماركفيل
سليمان إسكندر كلمة ،تحدّث فيها
ع��ن ال��ث��ورة اإلسالمية ومواجهتها
للتكفيريين ووق��وف��ه��ا إل��ى جانب
سورية وفلسطين والعراق ولبنان،
وكل الشعوب الحرة.
ت�لاه عضو المجلس التشريعي
المحامي شوكت مسلماني ،ال��ذي
دعا إلى ضرورة التعاون بين إيران
والدول العربية المجاورة.
كلمة األب داي���ف سميث بدأها
بـ«السالم عليكم» ،ث � ّم تحدّث عن
إنجازات الثورة اإلسالمية الكبيرة
وحمايتها لألقليات الدينية.
وتحدّث سكرتير جمعية الطلبة
اإليرانيين في أستراليا ونيوزيلندا
محمدود كاردال ،عن إنجازات الثورة
اإلس�لام��ي��ة العلمية وت��ف� ّوق��ه��ا في
المجاالت كافة.
ث�� ّم ت�� ّم ع��رض فيلم وثائقي عن
الثورة اإلسالمية وحياة قائدها اإلمام
الخميني.
كلمة القوى الوطنية والقومية
ألقاها منفذ ع��ام ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي المهندس أحمد
األيوبي ،شكر فيها إلي��ران وروسيا
دورهما الصادق في مساعدة سورية
والمقاومة.
ث � ّم كانت كلمة للشيخ ميكائيل
غانم ،مم ّثل رئيس المجلس اإلسالمي
العلوي الدكتور الشيخ أسد عاصي،
ه � ّن��أ فيها الشعب اإلي��ران��ي بهذه
المناسبة ق��ي��اد ًة وشعباً ،كما ه ّنأ
القيادة باالنتصارات الجديدة برفع
العقوبات عنها.
وقال الشيخ نامي فرحات العاملي
في كلمته« :منذ فجر الثورة اإلسالمية
أط��ل��ق اإلم����ام الخميني شعارين
أساسيين كانا االستراتجية لكل
الحكومات المتعاقبة في إيران ،وهما
«ال شرقية ال غربية ،بل جمهورية
إسالمية» ،و «فلسطين للفلسطينيين،
وال ب ّد للجميع العمل على إزالة الكيان
الصهيوني».
الدكتورة أتوسا مؤمنة تحدّثت عن
اهتمام قائد الثورة اإلسالمية اإلمام
الخامنئي بتقديم كل الدعم للمرأة في
إيران لتكون رائدة في جميع الحقول
العلمية.
كلمة الجمهورية العربية السورية
ألقاها القنصل دبّاغ ،ه ّنأ فيها إيران
قيادة وشعباً ،وشكر لها تقديمها
الدعم للدولة السورية.
واخ ُتتم االحتفال بكلمة السفير
وهّ اجي التي تزامنت مع وقت صالة
المغرب ،فقال« :أ ُ ِّ
فضل أداء الصالة
في وقتها على إلقاء كلمتي» .وبعد
أداء فريضة ال��ص�لاة أك��م��ل كلمته
التي أوضح فيها سياسة إي��ران في
المنطقة ،وه��ي م � ّد يد التعاون مع
دول الجوار إلحالل األمن واالستقرار
والسالم في المنطقة .وأبدى استعداد
إيران لتقديم ما وصلت إليه من تقدّم
علمي للدول المجاورة وللشعوب
العربية واإلسالمية.
وأخ��ي��را ً ت � ّم قطع قالب الحلوى
احتفا ًء بالذكرى.

احتفلت ال��ط��ائ��ف��ة ال��م��ارون��ي��ة
أول م��ن أم���س بعيد م���ار م���ارون
بقداديس في الكنائس واألدي��رة،
تخلّلتها عِ ظات ر ّك��زت على وحدة
الطائفة وض��رورة انتخاب رئيس
للجمهورية في أسرع وقت.
وللمناسبة ت���رأّس البطريرك
بشارة الراعي ق�دّاس�ا ً في كنيسة
السيدة ف��ي ال��ص��رح البطريركي
ببكركي ،ع��اون��ه فيه المطارنة
بحضور النائبين جيلبيرت زوين
وأن��ط��وان زه���را ،ال��وزي��ر السابق
ي���وس���ف س����ع����اده ،وح���ش���د من
الفاعليات والمؤمنين.
بعد اإلنجيل ،ألقى الراعي عِ ظة
قال فيها« :في عيد القديس مارون،
ال��م��وارن��ة م���دع��� ّوون ،ألن يبنوا
جسورا ً بين جميع مكوِّنات الوطن،
ال جدراناً؛ ألن يكونوا ِ
صلة وصل ال
قطع».
وأضاف« :أ ّننا نبارك كل خطوة
تجمع بين البعيدين والمتنازعين،
وك����ل ف��ع��ل ت��ح��ري��ر م���ن ال����ذات
والمصلحة الشخصية ،وكل تقارب
بين األضداد .نبارك كل خطوة ُتعيد
الثقة بين اللبنانيين ،وال سيّما بين
الكتل السياسية والنيابية ،وبين
أهل الحكم في البرلمان والحكومة.
نبارك كل مبادرة شجاعة إلزال��ة
تعطيل الجلسات االنتخابية في
المجلس النيابي .فمن أجل الوصول
إل��ى انتخاب رئيس للجمهورية،
لبنان بحاجة إل��ى رج��االت دولة
حقيقيين ،ي��ق��وم��ون ب��م��ث��ل ه��ذه
الخطوات واألفعال والمبادرات».
وختم «ف��ي عيد أبينا القدّيس
م��ارون ال��ذي ينادينا للعودة إلى
الجذور والتقاليد ،نلتمس من الله أن
يمنّ على لبنان بزمن جديد يخرجه
م��ن أزم��ات��ه ،وعلى ب��ل��دان الشرق
األوس��ط ،وال سيّما على فلسطين
والعراق وسورية وسواها ،بالسالم
العادل والشامل والدائم ،ونهاية
الحروب والنزاعات ،وعودة جميع
والمهجرين والمخطوفين
النازحين
ّ
إلى ديارهم وممتلكاتهم».
ب����دوره ت����رأّس راع���ي أبرشية
بيروت للموارنة المطران بولس
مطر قدّاسا ً في كنيسة مار مارون
الجميزة ،وش��ارك فيه النائب عبد
اللطيف الزين مم ّثالً رئيس مجلس
الن ّواب نبيه ب ّري ،رئيس الحكومة

الراعي خالل القداس في بكركي
ت��م��ام س�ل�ام ،النائب البطريركي
المطران بولس عبد الساتر مم ّثالً
الراعي ،وعدد من الوزراء والن ّواب،
وحشد من الشخصيات السياسية
واالجتماعية ومؤمنون.
وألقى المطران مطر عِ ظة ،جاء
فيها «نرحِّ ب مع جميع اللبنانيين
ب���ال���م���ب���ادرات ال���ج���دي���دة ال��ت��ي
ك��س��رت ج��م��ود الحقبة السابقة،
وبالمصالحات والتقاربات التي
ّ
تبشر بحلحلة ناجعة،
ت ّمت والتي
إلاّ أنّ ما يجب تالفيه في هذه الحقبة
الجديدة هو ما وقعنا فيه من خطأ
خ�لال ال��م��رح��ل��ة ال��س��اب��ق��ة عندما
فصلنا بين الحفاظ على الدستور
م��ن جهة ،وبين اح��ت��رام الميثاق
الوطني من جهة أخ��رى .فاحترام
الدستور ال يعني بالضرورة إدارة
الظهر للحياة الميثاقية في البالد،
وهذا صحيح .لكن احترام القواعد
الميثاقية ال يستقيم بمعزل عن
الدستور الذي يبقى الضامن األول
للدولة والستمرارها .وه��ذا أيضا ً
صحيح .ف��إذا أردن��ا اليوم أن يت ّم
االستحقاق الرئاسي على خير ،وإذا
عقدنا العزم على أن يكون للبالد

رئيس وأن يكون أي��ض�ا ً للرئيس
ب�ل�اد ،فل ُتحترم ق��واع��د الدستور
والميثاق في آن معاً .وليستكمل
التشاور القائم ليشمل الجميع وفي
كل اتجاه ،على أن ُنعطي للقيام بهذا
الواجب فسحة زمنية ال تقاس بعد
اليوم باألشهر بل باألسابيع ،وألاّ
تتعدى هذه أصابع اليد الواحدة،
ال أكثر».

سالم

ولدى مغادرته ر ّد الرئيس سالم
على أسئلة الصحافيين عن مجيء
عيد مار مارون والفراغ في الكرسي
الماروني األول ،فقال «لبنان مليء
بأبنائه وبرسالته الطيبة التي عبّر
عنها اليوم المطران مطر ،ونأمل من
والتوحد
الجميع االقتداء بكالمه
ّ
توحدوا اليوم».
مثلما ّ
ور ّدا ً على س��ؤال ،ق��ال« :اليوم
توحد
ي��وم الكلمة الطيبة والتي
ّ
وت��ج��م��ع ال��ش��م��ل ،وإن ش���اء الله
نتم ّكن بمساعدة الجميع أن نضع
األمور في نصابها وننتخب رئيسا ً
للجمهورية في أقرب وقت».

ّ
حذرت من فر�ض �ضرائب جديدة

�أحزاب الإقليم :لإقرار الموازنة
وتر�شيد الإنفاق وتفعيل الرقابة
أ ّك��دت األح��زاب والقوى الوطنية
واإلسالمية في بيان بعد اجتماعها
في مكتب الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي ف���ي م���زب���ود بإقليم
ال���خ���روب« ،ض�����رورة أن تعالج
الحكومة المشاكل العالقة ،وتنتج
حلوال ً مجدية لألزمات االجتماعية
واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي
تهدّد اللبنانيين في لقمة عيشهم
وصحتهم وحياتهم ،وأن يُصار
إلى إقرار الموازنة العامة والتغلّب
على العجز بترشيد اإلنفاق وتفعيل
أجهزة الرقابة».
ورأى المجتمعون «أنّ ال��ق��رار

المبدئي ال��ذي ا ّت��خ��ذت��ه الحكومة
لجهة تثبيت عناصر الدفاع المدني
وإجراء مباراة التثبيت ،يُعّ د خطوة
ج��ي��دة ،ك��ان يجدر القيام بها قبل
سنوات ،ألنّ مطالب هؤالء العناصر
مح ّقة .وهم يمارسون دورا ً ومها ّما ً
إنسانية ،ويستحقون اإلنصاف».
وشدّد المجتمعون على «أنّ صرف
مليار ليرة لصالح الجيش اللبناني،
ليس كافياً ،إذ إ ّنه في ظل التحديات
اإلرهابية التي تواجه لبنان ،ال ب ّد من
توفير كل المتطلبات المالية لتعزيز
ق��درات الجيش في مواجهة العدو
الصهيوني وقوى اإلرهاب».

وح������� ّذروا «م����ن م��غ��بّ��ة ف��رض
ضرائب جديدة على المحروقات،
ألنّ مثل هذه الضرائب ُتثقل كاهل
ال��م��واط��ن��ي��ن ،وت��ن��د ّرج ف��ي سياق
السياسات اإلفقارية التي تهدِّد األمن
االجتماعي».
واعتبروا «أنّ اإلف��راج عن أموال
البلديات يجب أن يُستكمل بإجراء
االنتخابات البلدية واإلختيارية،
من أج��ل تمكين الناس من اختيار
العناصر الكفوءة بما يفعِّ ل دور
البلديات وتصدّيها لمسؤولياتها
ال��ت��ن��م��وي��ة ف���ي س��ائ��ر ال��م��ن��اط��ق
اللبنانية».

دائرة المحامين في «القومي»
ُتدين االعتداء على المحامين
دان��ت دائ��رة المحامين في الحزب السوري القومي
االجتماعي ف��ي ب��ي��ان ،االع��ت��داء على أرب��ع��ة محامين
أثناء ممارستهم المهنة ودع��ت إل��ى معاقبة الفاعلين
ّ
والمتدخلين والمح ّرضين بـ«العقوبة ذاتها،
والمشتركين
العقوبة المفروضة عند وقوع الجرم ذاته على قاض».
وج��اء في البيانّ :
«أن دائ��رة المحامين في الحزب
السوري القومي االجتماعي ُتدين بشدّة االعتداء الذي
تع ّرض له الزمالء المحامون زينب دحبول ،زينب الحاج،
رائد حمدان وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت
زاهر عازوري.
وتؤ ّكد الدائرة ّ
أن االعتداء تنطبق عليه أحكام المادة

 76من قانون تنظيم مهنة المحاماة كونه ار ُتكب بحق
محامين أثناء ممارستهم المهنة ،األم��ر ال��ذي يوجب
ّ
والمتدخلين والمح ّرضين
معاقبة الفاعلين والمشتركين
بالعقوبة ذاتها المفروضة عند وقوع الجرم ذاته على
قاض.
ٍ
وإذ تدعم الدائرة موقف نقيب المحامين في بيروت
أنطونيو الهاشم ومجلس النقابة الداعي إلى معاقبة
ّ
ّ
الملف
تدخل في
المعتدين ،فإ ّنها تح ّذر من مغبّة أيّ
القضائي لحماية المعتدين ،وتبرير أفعالهم .فاالعتداء
على المحامين ال يمكن أن يم ّر من دون عقاب رادع أيا ً كان
المعتدي».

عائلة الأ�سير يحيى �سكاف:
ثقتنا بال�سيد ن�صر اهلل مطلقة
أ ّك��دت عائلة عميد األس��رى في السجون اإلسرائلية
يحيى سكاف في بيان ،أنّ ثقتها تامة ومطلقة بـ«األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في قضية األسير
يحيى سكاف ،وبالمقاومين الذين ح ّرروا معظم األرض
اللبنانية ،واألسرى من سجون العدو بفضل تضحياتهم
الجسام و دمائهم الطاهرة التي أنبتت نصرا ً على العدو
الصهيوني ستتذكره األجيال بكل فخر واعتزاز».
و طالبت عائلة األسير سكاف «اإلع�ل�ام المغرض
ّ
يخص م��وض��وع األس��ي��ر يحيى
بتوخي ال��د ّق��ة ف��ي م��ا
ّ

سكاف ،ألنّ هذه القضية وطنية ويجب عدم المساس
بقدسيّتها ،وهي بيد قيادة المقاومة األمينة والصادقة
ال��ت��ي تضع قضية األس��ي��ر يحيى س��ك��اف ف��ي صلب
اهتماماتها» .كما دعت إلى «مساندة قضية األسير يحيى
سكاف الذي يدخل عامه الـ 38في السجون المظلمة،
بدال ً من التشويش عليها ،ألنّ التاريخ سيُنصف األوفياء
المناضلين الذين يدافعون عن شرف وع ّزة وكرامة األمة
بأكملها ،وإنّ المسيئين للمقاومة ونهجها إلى مزابل
التاريخ».

