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«�أمل» �أحيــت ذكرى انت�صار الثــورة الإ�ســالمية في �إيــران

فتحعلي :ندعم كل الجهود الخيِّرة لت�سهيل اال�ستحقاقات الد�ستورية
حمدان :من ي�صوِّب على المقاومة والجي�ش ي�ستهدف وحدة اللبنانيين
أ ّكد السفير اإليراني في لبنان محمد
فتحعلي ،أنّ «الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية بقيادة الولي القائد السيد
علي الخامنئي وحكومة الرئيس
ال��دك��ت��ور حسن روح��ان��ي ،ستبقى
إل��ى جانب لبنان حكومة وشعبا ً
ومقاومة ،مؤيّدين ح ّقه في الحرية
والسيادة ،داعمين كل الجهود الخيرة
والطيّبة من أجل تسهيل االستحقاقات
الدستورية لحماية مقاومة الشعب
اللبناني وازدهاره وتط ّوره» ،مشدّدا ً
على أنّ «الوحدة الوطنية للبنانيين
أف��ض��ل س�ل�اح ف��ي م��واج��ه��ة ال��ع��دو
الصهيوني ،وأنّ الوحدة الوطنية
واإلس�لام��ي��ة والتعايش اإلس�لام��ي
التمسك بها
المسيحي ث��روة يجب
ّ
أل ّنها من أغلى ما ف��ي ،لبنان وهذه
تجربة غنية لإلنسانية».
موقف السفير اإليراني جاء خالل
مشاركته في احتفال أقامته حركة
«أمل» في الذكرى  37النتصار الثورة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي����ران ،ف��ي ثانوية
الشهيد حسن قصير ،حضره إلى
جانب فتحعلي ال ُمفتي الجعفري
الممتاز الشيخ أحمد قبالن ،والن ّواب:
علي بزي ،عبد المجيد صالح ،ياسين
جابر وقاسم هاشم ،المدير العام
للمغتربين هيثم جمعةُ ،مفتي صور
وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله،
وفد تج ّمع العلماء المسلمين برئاسة
الشيخ حسين غبريس ،وفد من قيادة
«حزب الله» برئاسة عضو المجلس
السياسي محمود قماطي ،مم ّثلو
األحزاب الوطنية واإلسالمية ومم ّثلو
السفارات والبعثات الدبلوماسية،
وف��اع��ل��ي��ات ب��ل��دي��ة وإخ��ت��ي��اري��ة
واقتصادية واجتماعية ونقابية
وع ّمالية وتربوية وإعالمية.
ق���دّم الحفل عضو ق��ي��ادة إقليم
بيروت في حركة «أمل» زياد الزين،
وألقى السفير فتحعلي كلمة شكر
فيها ل��ـ«ق��ي��ادة ح��رك��ة أم���ل ،وف��ي
طليعتها األستاذ نبيه ب ّري ،إضاف ًة
إلى هؤالء األخ��وة واألصدقاء الذين
نعت ّز بهم وبصداقتهم أل ّنهم من هذا
الوطن الصديق والشقيق لبنان ،ومن
المضحي
صلب ونسيج هذا الشعب
ّ
ال��ذي أثبت على ال���دوام أ ّن��ه شعب
عصي على القهر والظلم ،شعب
أبي
ّ
ّ
االنتصارات العظيمة منذ السيد عبد
الحسين ش��رف الدين ،وص��وال ً إلى
مسجلة
الخميرة الطيبة المجاهدة
ّ
التأسيس لمقاومة م��ا عرفت ولن
تعرف الهزيمة».
وأش���اد ب��اإلم��ام المغيّب السيد
موسى الصدر ،مشيرا ً إلى أ ّنه «كان
بلسما ً للجراحات وأمالً للمحرومين
وق��دوة لألحرار والمجاهدين ،فسار

النابل�سي :لبنان
�أول الم�ستفيدين
من انت�صار الثورة
اعتبر الشيخ عفيف النابلسي
ف��ي تصريح أم���س« ،أنّ انتصار
ال��ث��ورة ف��ي إي����ران ه��و م��ن أعظم
االنتصارات في التاريخ المعاصر،
فهي جعلت من إي��ران بلد السالم
واألم�����ان وال��ح��ري��ة واالس��ت��ق�لال
والوحدة والعلم والثقافة واإليمان
والقوة والمنعة ،بعدما كان بلدا ً
م��ه�دّدا ً بوباء التفلّت واالستغالل
والتبعية واالستبداد والفظاعات،
والتم ّزقات».
ورأى «أ ّن��ن��ا في لبنان أول من
استفاد من هذا النصر ،فمواجهة
ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال���ذي كان
يستبيح أرضنا ويسجن شبابنا
ويعتدي على أمالكنا ك��ان��ت من
أعظم اللحظات».
وأ ّك�����د «ن��ه��ج ال��م��ق��اوم��ة ض � ّد
المجازر «اإلسرائيلية» ،وسياسة
التقسيم وع��ل��ى م��ن أراد لبنان
مقيَّداً ،فنحن بين انتصار الثورة
اإلسالمية وذك��رى القادة الشهداء
وعلى رأسهم الشيخ راغب والسيد
عباس وعماد مغنية نصنع حياة
جديدة لألمة».
وختم« :ستبقى المقاومة صوت
األمة األصيل الذي سيبقى يصدح
بالكرامة والعنفوان ،ولن يخنقه
ال التهويل األميركي وال التهديدات
«اإلسرائيلية» .لو أردنا أن نختار
اسما ً لهذا العصر سنقول إ ّنه عصر
المقاومة».

«الديمقراطيون
الأحرار» ّ
حذر من
زيادة ال�ضرائب
ح��� ّذر ح���زب «ال��دي��م��ق��راط��ي��ون
األح�����رار» ف��ي ب��ي��ان��ه األس��ب��وع��ي
م��ن «خ���ط���ورة ال��ل��ع��ب بمعيشة
اللبنانيين م��رة جديدة من خالل
زيادة الضرائب على مادة البنزين
التي هي مادة ملتهبة ،ومن شأنها
إشعال باقي األسعار».
وأس��ف «إلص��رار الحكومة على
ترحيل النفايات وزي���ادة الكلفة
على البلديات ،فيما كان المطلوب
إيجاد ح � ّل ج��ذري لهذه المشكلة
البيئية الخطيرة» ،مناشدا ً «جميع
المسؤولين كبارا ً وصغارا ً اعتماد
حلول ناجعة ودائمة».

جانب من اإلحتفال
بهم إل��ى ن��ور ال��ج��ه��اد والمقاومة
واالس��ت��ش��ه��اد واالن���ت���ص���ار ،وس��نّ
بنعمته المباركة وجهاده الحسيني
س َّنة المقاومة الحسنة التي له أجرها
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة،
وان��ط��ل��ق��ت ال��م��ق��اوم��ة ع��ي��ن موسى
ترعاها التي وإن غيّبوها فالشمس
ال تغيب ،ألن نورها ازداد توهّ جا ً
وتعلّقا ً بانتصار الثورة اإلسالمية
في إيران على يد العبد الصالح اإلمام
الموسوي الخميني».
ولفتَ إلى أنّ انتصار تموز 2006
«أده��ش العالم وأثبت له أنّ شعب
لبنان شعب جدير بالحرية والع ّزة
والكرامة ،والذي استطاع بوحدته أن
يحمي لبنان من كافة األخطار التي
تحيط به ال سيّما الخطر التكفيري».
وأضاف «أنّ الشعب اإليراني م ّتكالً
على الله وعلى قدراته الذاتية ّ
شق
طريقه رغم الحصار الدولي وكافة
المؤامرات ،مح ّققا ً اإلنجازات العظيمة
ع��ل��ى مختلف ال��ص��ع��د السياسية
واالقتصادية والثقافية والعلمية ،بما
فيها الطاقة النووية السلمية وإرسال
األقمار الصناعية إلى الفضاء ،مح ّققا ً
إنجازات علمية إلى جانب إنجازاته
األخرىُ ،تعتبر مكسبا ً ها ّما ً لشعوب
أمتنا اإلسالمية ،كما أ ّكد أنّ الشعب
اإليراني عاقدا ً عزيمته على المثابرة
من دون كلل أو ملل من أجل تحسين
إنجازاته في الحرية واالستقالل من
خالل االعتماد على طاقات الشباب
المبدعة ،وتطوير قدراتهم لخدمة
اإلنسان ورقيِّه وسعادته».
وأ ّك��د أنّ «الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية بقيادة الولي القائد السيد

علي الخامنئي وحكومة الرئيس
ال��دك��ت��ور حسن روح��ان��ي ،ستبقى
إل��ى جانب لبنان حكومة وشعبا ً
ومقاومة ،مؤيّدين حقه في الحرية
وال��س��ي��ادة ،داع��م��ي��ن ك��ل الجهود
ال��خ� ّي��رة والطيبة م��ن أج��ل تسهيل
االستحقاقات الدستورية لحماية
مقاومة الشعب اللبناني وازده��اره
وت���ط��� ّوره ،وأنّ ال��وح��دة الوطنية
للّبنانيين أفضل سالح في مواجهة
العدو الصهيوني وكا ّفة المتآمرين
على لبنان ،وأنّ ال��وح��دة الوطنية
واإلس�لام��ي��ة والتعايش اإلس�لام��ي
التمسك بها
المسيحي ث��روة يجب
ّ
أل ّنها من أغلى ما في لبنان ،وهذه
تجربة غنيّة لإلنسانية كلّها كما عبّر
عنها اإلمام الصدر».

حمدان

م��ن ج��ه��ت��ه ،أل��ق��ى ع��ض��و هيئة
ال��رئ��اس��ة ف��ي ح��رك��ة «أم���ل» خليل
رحب في
حمدان كلمة الحركة التي ّ
مستهلّها بالحضور ،ن��اق�لاً إليهم
تحيات الرئيس ب � ّري «ال��ذي يؤ ّكد
دائما ً
المضي في خط الثورة من أجل
ّ
التحرير والعدالة في لبنان ،وعلى
مساحة العالم».
واعتبر حمدان ،أنّ «لبنان ضحية
اإلره���اب ال��ذي يأخذ في حساباته
الكثير من الخطط الرامية لتدمير
المنطقة بكاملها ،وسلب ثرواتها
وخيراتها» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك من
يبسط ال��م��وض��وع وي��ق��ول إنّ هذا
ِّ
اإلره���اب ن��اج��م ع��ن بعض الجهلة
والمتشدّدين ،متناسين ومتجاهلين
الخطط السوداء التي أُعدَّت في مكاتب

دراسات في هذه الحرب الباردة من
أجل أن تبقى «إسرائيل» آمنة» ،وأ ّكد
أنّ «هذا اإلره��اب صناعة إسرائيلية
صهيونية لمصلحة «إس��رائ��ي��ل» ال
أكثر وال أقل».
وح��� ّذر م��ن أنّ «ل��ب��ن��ان ف��ي عين
العاصفة وليس بمنأى عن الخطر،
وال ي��م��ك��ن ال��ت��ص��دي ل��ذل��ك إلاّ من
خالل معاينة المشكلة بشكل دقيق
وصحيح والعمل بقناعات راسخة،
إذ ال يستقيم أن ي ّتفق إث��ن��ان على
العداء لـ«إسرائيل» ث ّم يدعو إلى نزع
سالح المقاومة» ،مؤ ّكدا ً أنّ «المقاومة
أساس في عملية الصراع مع العدو
الصهيوني ،وهي ج َّنبت لبنان كوارث
كثيرة بدءا ً من االعتداءات الصيونية
ودح��ره��ا» .وأ ّك��د «ض��رورة الوقوف
إل��ى جانب الجيش اللبناني الذي
أثبت أ ّنه جيش وطني بامتياز ،وأ ّنه
ال يحق ألح��د أن يعترض على هذا
الجيش ،وأنّ من يص ّوب على المقاومة
والجيش يستهدف وح��دة الشعب
اللبناني ويح ّرض طائفيا ً ومذهبيا ً
لكي يبني أمجاده على ذلك» ،داعيا ً
«التمسك بالحوار واستمراره
إل��ى
ّ
ونبذ العصبية والطائفية والمذهبية،
وال سيّما الحوار القائم بين األخوة
في حزب الله وتيار المستقبل الذي
يجري برعاية الرئيس نبيه ب� ّري،
إذ إنّ الحوار يج ّنب لبنان الكثير من
الويالت».
وختم داعيا ً إل��ى «ال��وق��وف ص ّفا ً
واحدا ً في مواجهة المشروع اإلرهابي
التكفيري ال���ذي ي��ب��دأ م��ن ال��ش��رق
وي��ن��ت��ه��ي ف��ي ال��ج��ن��وب بمواجهة
«إسرائيل» التي ترعى هذا اإلرهاب».

رف�ض وجود �أ�ساتذة مط ِّبعين مع العدو في «الأميركية»

رئي�سا ِّ
ً
ي�شكل حماية للبنان
«حزب اهلل» :نريد
ّ
وم�ستعدون ل ّأي حرب �ضد «�إ�سرائيل»
والمقاومة

أ ّكد «حزب الله» «أ ّننا نريد رئيسا ً
للجمهورية ل��دي��ه رؤي���ة سياسية
واض��ح��ة وي��ش � ِّك��ل ح��م��اي��ة للبنان
وال��م��ق��اوم��ة ،م��ذ ِّك��را ً ب���أنّ الدستور
وال��ق��ان��ون يسمحان بعدم حضور
جلسات مجلس النواب ،وه��ذا حق
مارسه ويمارسه الجميع ،وطمأن إلى
أ ّنه مستع ّد ألي حرب وأي سيناريو
ضد العدو «اإلسرائيلي»

قاسم

وف��ي ذك��رى الشهداء ال��ق��ادة ،قال
نائب األم��ي��ن ال��ع��ام للحزب الشيخ
نعيم قاسم خالل مقابلة مع «إذاعة
رسخوا
النور» ،إنّ «القادة الشهداء ّ
مفهوم الروح التعبوية في مجتمعنا،
وأسسوا النتصارات المقاومة بعلمهم
ّ
مفصالً
وج��ه��اده��م وتضحياتهم»،
ّ
في هذا المجال بالقول :إنّ «مرحلة
الشهيد الشيخ راغ��ب ح��رب كانت
مرحلة األ ُ ُسس التربوية والعقائدية
فيما شهدت مرحلة الشهيد السيد
عباس الموسوي مرحلة التأسيس
لالنفتاح ال��واس��ع لحزب الله على
المكوِّنات اللبنانية ،حيث قدّم نموذجا ً
جديدا ً للحركات اإلسالمية من خالل
المشاركة في السلطة ،أ ّم��ا مرحلة
الشهيد القائد ال��ح��اج عماد مغنية
فكانت مرحلة استثمار القوة».
ورأى الشيخ قاسم ،أنّ «إسرائيل
ِّ
تحضر بيئتها الداخلية أليّ حرب
ُمقبلة من خالل تهديداتها المستمرة،
وأنّ ح��زب الله مستع ّد أليّ حرب
وأي سيناريو ،وأع ّد وجهّز لمواجهة
كل االحتماالت» ،معتبرا ً أنّ «تحالف
كيان العدو مع دول عربية هو نقطة
ضعف له».
«ل��ي��س ه��ن��اك م��ش��روع سعودي
ّ
للتدخل ف��ي س��وري��ة ،ب��ل مشروع
أميركي تم ِّثل السعودية أحد أدواته في
المنطقة» ،الفتا ً إلى أنّ «التصريحات
األميركية هي تصريحات عنترية
فال خطة ألف وال باء لدى واشنطن،
إ ّنما الخطة الوحيدة أمام أميركا هي
الحل السياسي في سورية» ،وأ ّكد
الشيخ قاسم في المقابل أنّ «التط ّور
العسكري يسير بوتيرة متوازنة
لمصلحة الجيش العربي السوري»،
مشدّدا ً على أنّ «داعش نمر من ورق،
ألنّ قوته ليست ذاتية ،إ ّنما تعتمد
على دعم دول عدّة» .وقال «إ ّننا في

يزبك متحدثا ً في بعلبك
مرحلة االنتهاء النسبي من وظائف
«داعش» في المنطقة».
وطمأن الشيخ قاسم إلى أنّ «حزب
تخطى الفتنة المذهبية» ،مشيرا ً
ّ
الله
إلى أنّ «الحوار مع تيار المستقبل
ض���روري رغ��م ال��ح � ّد األدن���ى ال��ذي
ي��ح� ّق��ق��ه ،وه���و تخفيف االح��ت��ق��ان
المذهبي».
وفي الشأن الرئاسي قال الشيخ
قاسم« ،نحن نريد رئيسا ً للجمهورية
أل ّنه يساهم في انتظام البلد ،لكن ال
نريده كيفما كان ،إ ّنما نريده رئيسا ً
لديه رؤية سياسية واضحة ،ويش ِّكل
حماية للبنان والمقاومة» ،مذ ِّكرا ً بأنّ
«الدستور والقانون يسمحان لحزب
الله بعدم حضور جلسات مجلس
الن ّواب ،وهذا حق مارسه ويمارسه
الجميع».

يزبك

من جهته ،لفتَ الوكيل الشرعي
العام لمرشد الثورة اإلسالمية في
إيران السيد علي الخامنئي في لبنان
الشيخ محمد يزبك من مقام السيدة
خولة في بعلبك ،إلى أنّ «شهر شباط
تميّز بأعراس االنتصار والشهداء
القادة ،واالنتصار بش ّقيه هو انتصار
لخط الوالية».
وتابع« :ما يُسمع عن أنّ «داعش»
يسعى في الشمال إل��ى فتح طريق
إل��ى طرطوس معبّدة بالدماء ،وما
يُشاهد من مخابئ ومخازن اكتشفتها
القوى األمنية هو مدعاة للقلق ،وأنّ

الساحة اللبنانية ليست بمنأى عن
وحشية هذا اإلرهاب ،ودعوة بعض
السياسيين إل���ى ال��ن��أي بالنفس
استسالم للوحش ليفتك بشعبنا».
وأ ّك��د أنّ «على الجميع أن يتح ّملوا
مسؤولياتهم ،والثالثية الذهبية
وحدها هي التي تحافظ على السيادة
واالستقالل».
وقال« :لو قطعت أيدي المتآمرين
ع��ل��ى رغ��ي��ف خ��ب��ز ال��ف��ق��راء بوقف
الهدر وبعدم التحايل على القانون
ب��ت��ش��ري��ع��ات تحمي األغ��ن��ي��اء من
ال��ض��رائ��ب تحت عناوين مختلفة،
لت َو َّفر على الخزينة ما يمك ُنها من
اإلن��ف��اق وإع��ط��اء ك��ل ص��اح��ب حق
حقه».

التعبئة التربوية

ف��ي م��ج��ال آخ���ر ،ح� ّي��ت التعبئة
التربوية في «حزب الله» في بيان،
«الموقف الوطني المسؤول لطالب
الجامعة األميركية الذين وقفوا دوما ً
بوجه األساتذة المتسلّلين المطبِّعين
مع العدو الصهيوني ،وال��ذي كان
آخرهم وليد صالح».
ودع��ت إل��ى «وقفة جدّية حازمة
من كل الفاعليات األكاديمية الوطنية
الشريفة ومن كل الفاعليات المناهضة
للتطبيع مع العدو من قوى المقاومة،
إلدان���ة ه��ذه ال��م��ح��اوالت المتك ّررة
ومحاصرتها وإسقاطها ،فبيروت
كانت عاصمة المقاومة وستبقى
كذلك».

الخطيب
ّ
يعزي الأ�سد
أب�����رق أم���ي���ن ع����ام «راب���ط���ة
الشغيلة» الوزير والنائب السابق
زاه����ر ال��خ��ط��ي��ب إل���ى ال��رئ��ي��س
ّ
بشار األسد مع ّزيا ً بوفاة والدته
السيدة أنيسة مخلوف «التي
راف��ق��ت الرئيس ال��راح��ل حافظ
األسد ،وعاشت معه حياة حافلة
بالعطاء والتضحية في مسيرة
بناء سورية العربية المستقلة
والصمود في مواجهة التحديات،
وت��ع��زي��ز خ��ط ال��م��ق��اوم��ة ض � ّد
االحتالل الصهيوني ،كما وقفت
إلى جانبكم في التصدّي للحرب
اإلرهابية التكفيرية التي تقودها
القوى االستعمارية والرجعية
في المنطقة ض ّد سورية ،فكانت
مثاال ً لألم العربية السورية في
التضحية وال��ع��ط��اء ف��ي سبيل
حماية عروبة سورية ووحدتها،
أرض���ا ً وش��ع��ب�اً ،وال��ح��ف��اظ على
ّ
وخطها
استقاللها وس��ي��ادت��ه��ا
العروبي المقاوم».
وأضاف الخطيب« :أ ّننا نع ِّزي
أنفسنا ونع ّزيكم برحيل أ ّمكم
الفاضلة ،متم ّنين لكم الصبر
والسلوان وطول العمر لمواصلة
ق��ي��ادة س��وري��ة واالن��ت��ص��ار على
أعدائها اإلرهابيين التكفيريين
وأس���ي���اده���م االس��ت��ع��م��اري��ي��ن
وأت��ب��اع��ه��م وداع��م��ي��ه��م لتبقى
س��وري��ة عرين العروبة وقلعة
المقاومة الشامخة أبداً».

زا�سيبكين التقى
وفد «الإ�سالمي
للإعالم»
زار وفد من «المركز اإلسالمي
ل�لإع�لام وال��ت��وج��ي��ه» برئاسة
رئ��ي��س مجلس األم��ن��اء الشيخ
ال��دك��ت��ور م��ح��م��ود ال��ل��ب��اب��ي��دي،
السفارة الروسية ،والتقى السفير
أل��ك��س��ن��در زاس��ي��ب��ك��ي��ن ،وج��رى
عرض للمستجدّات في المنطقة،
بحسب بيان للمركز.
وأطلع الوفد زاسيبكين على
«ت��ف��اص��ي��ل وت��وص��ي��ات مؤتمر
«األدي���ان واإلع�ل�ام ف��ي مواجهة
اإلرهاب» الذي أقامه المركز.
ون ّوه زاسيبكين بـ«دور رجال
الدين الحقيقي في مواجهة هذه
الهجمة البربرية على اإلسالم».
وث ّمن الوفد «دور ومساندة
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
لحقيقة وجوهر الدين اإلسالمي»،
وسلّم السفير الروسي ملفا ً عن
المركز وتقريرا ً عن المؤتمر.
وت � ّم تأكيد «أهمية التواصل
ال��دائ��م لما فيه خدمة محاربة
اإلرهاب الفكري والعملي ،وتعميم
فكرة السالم والمحبة».

اجتماع تح�ضيري
النتخابات
«المارونية»
موسع في دارة
عُ قد اجتماع
ّ
نقيب المحامين السابق ميشال
ّ
خ��ط��ار ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب رئيس
المجلس األلماني للشرق األوسط
جورج دحدح ،وبول كرم ،وروجيه
شدياق من «الرابطة المارونية»،
وعدد من أعضاء الرابطة ،حيث
ت ّم التداول في األجواء المارونية
كافة وكيفية التحضير النتخاب
الرابطة المارونية.
وبحث المجتمعون بحسب
ب��ي��ان ،ف��ي األس��م��اء المطروحة
للمجلس ال��ت��ن��ف��ي��ذي للرابطة
وكيفية عملها ودوره��ا الوطني
ف��ي لبنان ،كما ت � ّم ال��ت��داول في
تنسيق األدوار بين المؤسسات
المارونية.
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بو�صعب� :آمل �أن يكون خطاب الحريري جامع ًا
اس��ت��ق��ب��ل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي في بكركي
أمس
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال��دف��اع الوطني سمير مقبل ،ال��ذي
أش���ار بعد اللقاء إل��ى أنّ «ال��زي��ارة
إلطالع غبطته على األج��واء السائدة
في لبنان وإقليمياً ،وتداولنا موضوع
انتخاب رئيس للجمهورية واألوضاع
المتشنجة سياسيا ً في البلد .وأطلعته
على أج���واء المؤسسة العسكرية
وهي بألف الخير ،والجيش موجود
ومتماسك ويدافع عن الحدود وعن
كل المواطنين اللبنانيين ،وهو مجهّز
جيدا ً وال خوف عليه».
وأض��اف« :البلد ال يمكن أن يبقى
من دون رأس الدولة ،وإذا استمرينا
على هذا المنوال فال أحد يعلم إلى أين
مؤسستين في
سنصل .األهم أنّ هناك ّ
الدولةيجبالحفاظعليهما:المؤسسة
العسكرية والقطاع المصرفي ،وهذا
ما قلته لسيدنا البطريرك ،ونأمل أن
نحافظ على هاتين المؤسستين كي
يستطيع لبنان ال��وق��وف ف��ي وجه
أيّ اعتداءات سواء أكانت داخلية ام
خارجية».
وال��ت��ق��ى ال���راع���ي وزي���ر الثقافة
رون��ي عريجي ،ال��ذي أش��ار إل��ى أنّ
اللقاء «تخلّله نقاش في المواضيع
السياسية ال��راه��ن��ة وم��ن��ه��ا ع��ودة
الحكومة إلى العمل ،إضاف ًة إلى ما
أُثير في مسألة الموظفين المسيحيين
في اإلدارات العامة ،مؤ ّكدا ً أنّ «هذا
الموضوع تقتضي مقاربته بكثير من
الحكمة والروح الوطنية ،مع المحافظة
على المشاركة الفعلية لجميع مكوِّنات
الوطن في هيكلية الدولة».
ولفتَ إلى أ ّنه «ت ّم البحث أيضا ً في
موضوع وادي قاديشا والخطوات
التنفيذية المرتقبة بعد المؤتمر الذي

الراعي مجتمعا ً إلى عريجي
عُ قد في بكركي ،والذي أرسى مبادئ
إدارة الوادي».
ثم استقبل النائب إبراهيم كنعان
ورئيس جهاز التواصل واإلع�لام في
«القوات اللبنانية» ملحم الرياشي،
وجرى عرض التطورات الراهنة.
وقال كنعان بعد اللقاء« :الزيارة
ال��ي��وم ل��وض��ع غبطته ف��ي أج���واء
االت���ص���االت وخ��ص��وص �ا ً ب��ع��د لقاء
م��ع��راب ،وبعدما سمعنا المواقف
ورأينا بوضوح جدا ً اإليجابيات على
المستوى المسيحي والوطني التي
تركها ه��ذا اللقاء واالت��ف��اق ،واليوم
أ ّك��دن��ا ،م��رة أخ���رى ،نحن وسيدنا
ض��رورة االحتكام إل��ى رأي الناس،
والديمقراطية لها أصول تبدأ من داخل
البيت».
كما استقبل الراعي وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
ال��ذي ق��ال بعد اللقاء« :تكلّمنا في
موضوع الساعة والوضع المسيحي،
وخصوصا ً شغور موقع الرئاسة،
وك��ان كالمي مع سيدنا يرتكز على
الحل للوضع المسيحي ال��ذي يبدأ
بالتوافق على الرئيس القوي الذي

يم ّثل المسيحيين ،وإذا لم نستطع
ال��وص��ول لالتفاق على رئيس قوي
وص��اح��ب تمثيل فسنبقى نعاني
المشاكل التي نعانيها».
وق��ال ر ّدا ً على س��ؤال« :صراحة
ال جدل بيننا وبين الرئيس ب� ّري ،ما
حصل خ�لاف بين وزارت���ي التربية
والمال ،وهو شأن تقني بين الوزارتين
وال ع�لاق��ة ل��ه ب��خ�لاف م��ع الرئيس
ب ّري».
وقال ر ّدا ً على سؤال آخر « :أتذ ّكر
آخر كالم لسليمان بك فرنجيه ،وهو
أ ّن��ه إذا هناك فرصة ل��دى الجنرال
ميشال عون للوصول إلى الرئاسة فهو
ال يمانع ،وهو معه في هذا الموضوع.
آمل في األي��ام المقبلة تأكيد أنّ هذه
الفرصة حقيقية وكبيرة ،ومن الصعب
أن يقف أحد في وجه الشعب واإلجماع
المسيحي ،على أم��ل أن يصبح هذا
اإلجماع كامالً».
وأم���ل «أن ي��ك��ون ف��ي ذك���رى 14
شباط ،خطاب لدولة الرئيس سعد
الحريري يكون جامعا ً ويعطي األمل
للّبناني أل ّن��ه فعالً يجب عزل األزمة
اللبنانية عن أزمة المنطقة».

المطارنة الكاثوليك طالبوا الراعي
ب�إنهاء االنق�سام الم�سيحي
دعا المطارنة الكاثوليك البطريرك الماروني الكاردينال
بشارة الراعي إلى التح ّرك إلنهاء االنقسام المسيحي ،كما
طالبوا با ّتباع األصول العادلة في توزيع الوظائف.
عقد مطارنة لبنان للروم الملكيين الكاثوليك والرؤساء
العا ّمون والرئيسات العامات اجتماعهم الشهري في المق ّر
البطريركي في الربوة ،برئاسة البطريرك غريغوريوس
الثالث ،وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.
وتو ّقف المجتمعون في بيان عند «مسألة ملء الشواغر
ف��ي ال�����وزارات» ،والح��ظ��وا «اإلج��ح��اف غير ال ُم ّ
حق في
الوظائف التي يشغلها مسيحيون» .وأوص��وا بـ«ا ّتباع
األصول العادلة في توزيع الوظائف على الطوائف كا ّفة،
وال سيّما المسيحية منها»ُ ،مبدين استياءهم «إزاء مسألة
النفايات التي لم ُتح ّل بعد» ،داعين «الحكومة والفاعليات
إلى التحلّي بالحكمة والتعالي عن المصالح الخاصة
في معالجة ه��ذا الموضوع الشائك» ،مشيرين إل��ى أنّ
«مسألة النفايات أساءت إلى سمعة لبنان في المحافل
الدولية ،وعكست عمق الفوضى واألنانية التي يعالج بها
المسؤولون قضية ها ّمة كهذه ،وأساءت إلى سمعة الشعب

اللبناني بر ّمته ،البريء من كل مطبّات هذا الملف».
وه ّنأ المجتمعون الجيش اللبناني على «ما قام به
من تح ّرك استباقي في بلدة عرسال ،قاطعا ً الطريق على
انتشار أوس��ع لداعش»ُ ،مثنين على «القيادة الحكيمة
للمؤسسة العسكرية واألم��ن��ي��ة» .كما ه � ّن��أوا أعضاء
المجلس العسكري المعيّنين حديثاً ،وتم ّنوا لهم «النجاح
والتوفيق».
وعبّروا عن استيائهم لما «آل��ت إليه قضية انتخاب
رئيس للجمهورية» ،الفتين إلى أنّ «هذه المسألة أصبحت
أكثر من أي وقت مضى عُ رضة لتجاذبات إقليمية ودولية.
وهذه المرة أتى التعطيل من المسيحيين أنفسهم بانقسام
البيت الداخلي على بعضه» ،داعين البطريرك الماروني
رحبوا
إلى «تح ّرك يُنهي هذه الحالة المسيحية» .لك ّنهم ّ
بـ«مصالحة «القوات» والتيار الوطني الحر على أمل أن
ُتستكمل».
وتم ّنوا «عدم تناول أمور الكنيسة في اإلعالم إلاّ بعد
استقاء المعلومات من مصادرها ،وذلك للد ّقة وعدم إثارة
اإلشاعات المغرضة وغير الدقيقة».

ميقاتي :لإجراء االنتخابات البلدية في مواعيدها
أ ّكد الرئيس نجيب ميقاتي أهمية
إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية
في مواعيدها «من أجل تفعيل الحياة
الديمقراطية داخل المدن والبلدات
والقرى ،واإلتيان بمجالس متجانسة
تقوم بعملية التنمية المطلوبة».
وق��ال ر ّدا ً على أسئلة ز ّواره في
دارت��ه في طرابلس أم��س« :لقد بدأ
البحث ف��ي م��وض��وع االنتخابات
ال��ب��ل��دي��ة ف��ي ط��راب��ل��س وال��م��ي��ن��اء
بهدف تمكين أبناء المدينتين من
اختيار مجلسين بلديين فاعلين
ومتجانسين ،لما للبلديّتين من
دور أس��اس��ي ف��ي اإلن��م��اء وتحقيق

كل ما يساهم في النهضة والتنمية،
وعلينا في هذا المجال أن نستخلص
العبرة من ع��دم نجاح التجربتين
االنتخابيتين السابقتين ،إذ كانت
األولى عبارة عن خروج البلديتين من
كنف فريق من السياسيين والثانية
ع��ب��ارة ع��ن محاصصة سياسية،
وبالتالي ينبغي م��ن أج��ل تحقيق
إنماء المدينتين من دون محاصصة
ّ
وتدخالت سياسية ،التفاف الجميع
حول الشخصيتين القادرتين على
إدارة المجلسين البلديين في طرابلس
والميناء ،وإطالق يدهما في اختيار
مجلسين بلديين متجانسين يض ّمان

مختلف االختصاصات والخبرات».
وكان ميقاتي استقبل وفودا ًتربوية
ورياضية ومهنية ورؤساء جمعيات،
وال��ت��ق��ى ال��م��دي��ر ال��ع��ام لمؤسسات
الرعاية االجتماعية في لبنان الوزير
السابق خالد قباني ،الذي قال بعد
جولة ف��ي مؤسسات «ال��ع��زم» في
الشمال« :إنّ مدينة طرابلس تفخر
بوجود شخص مثل الرئيس ميقاتي
الذي يبني هذه الصروح االجتماعية
والتربوية والدينية والخيرية ،لتكون
نموذجا ً يُحتذى في خدمة اإلنسان
دون أي تفريق بين مذهب أو فئة أو
منطقة».

جال في الأ�سواق القديمة لطرابل�س

كرامي :متحالف مع ميقاتي وال�صفدي بلدي ًا
جال الوزير السابق فيصل كرامي في األسواق
القديمة لمدينة طرابلس ،والتقى أصحاب المحال
التجارية وأهالي األس��واق الداخلية ،مستمعا ً
لمطالبهم وهمومهم ومعاناتهم ،وأدّى صالة
ّ
«العطار» في حي التربيعة.
الجمعة في مسجد
ً
وأوضح كرامي أنّ حلفا يجمعه مع «الرئيس
نجيب ميقاتي وال��وزي��ر السابق النائب محمد
ال��ص��ف��دي ،تحضيرا ً لالنتخابات البلدية في
طرابلس».
وأش��ار إل��ى أنّ «واق��ع المجالس البلدية في
الميناء وطرابلس دف��ع بقيادات المدينة إلى
إجراء تقييم ،ووضع خطة ُتبعد المجلس البلدي
عن السياسة» ،الفتا ً إلى أنّ اللقاء ال��ذي جمعه
بميقاتي «حدّد مالمح المعركة االنتخابية ،وانبثق
عن هذا اللقاء تشكيل لجنة تض ّم ميقاتي وكرامي
والصفدي ،مه ّمتها األساسية تسمية أعضاء جدد
من ذوي االختصاصات الذين سيت ّم ترشيحهم
للمجلس البلدي المقبل في حال جرت االنتخابات
في موعدها».
وتم ّنى «أن تجري االنتخابات في موعدها،
ّ
ش��ك أنّ ثالثية ميقاتي ال��ص��ف��دي وك��رام��ي
وال
سيكون لها األثر اإليجابي على مجمل التطورات،
خصوصا ً ملف االستحقاق البلدي ،وتعمل اللجنة
على دراسة اختيار األسماء النخبوية في طرابلس
واختيار ّ
مرشحين جدد».
أض���اف« :ينبغي االس��ت��ف��ادة م��ن ك��ل أخطاء
الماضي ،وعلينا أن نختار مجلسا ً بلديا ً يعمل
لمصلحة المدينة ،واللقاءات مع ميقاتي والصفدي

يزبك متحدثا ً في بعلبك
مستمرة ،وت ّم تشكيل لجان بدأت العمل الجدّي
ومه ّمتها بالدرجة األول���ى القيام بجولة على
مهندسين وذوي االخ��ت��ص��اص��ات الختيارهم
للمجالس المقبلة».
وتابع« :ميقاتي منفتح على كل الطروحات التي
قدّمناها ،ويدنا ممدودة للجميع لما فيه مصلحة
البلد ،ولن نسمح أليّ كان أن يُملي علينا الشروط
بعد اآلن .لقد بدأنا مشاوراتنا مع جميع المكوِّنات

وهيئات المجتمع المدني على أن تشمل المرحلة
الثانية قوى إسالمية لها حضورها في طرابلس
ومناطق الشمال لوضعها في أجواء المشاورات
التي حصلت».
وختم« :أنّ حلفا ً يض ّمنا مع ميقاتي والصفدي
وق��وى لها حضورها في المدينة ،وسيكون له
م��ردود إيجابي على صعيد النهوض بطرابلس
والميناء والبداوي ووادي النحلة ،والقلمون».

