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حمليات �سيا�سية

تظاهرتان في البداوي وعين الحلوة دعم ًا لغ ّزة ...ومواقف ّ
ت�شدد على تجريم العد ّو
دع���ت ال��ف��ص��ائ��ل وال��ل��ج��ان الشعبية
الفلسطينية في الشمال ،في بيان بعد اجتماع
طارئ ،عقدته في مقر حركة الجهاد اإلسالمي
في البداوي ،إلى تنظيم تظاهرة غضب تنديدا
باإلعتداءات «اإلسرائيلية» على قطاع غزة،
ونصرة لدماء الشهداء وع��ذاب��ات األس��رى،
ورفضا ً لالحتالل الهمجي ولكل اتفاق أوسلو
ومفاعيله ،ودعما ً النتفاضة شعبنا في الضفة
الغربية وق��ط��اع غ��زة ،وان��ت��ص��ارا ً للمسجد
األقصى والخليل .وانطلقت التظاهرة من أمام
محطة سرحان عند التاسعة مساءً ،وألقيت
خاللها كلمات شجبت االعتداءات الصهيونية
المتكررة ،ودعت إلى قيام انتفاضة شاملة في
وجه العدو المتغطرس.
وات��خ��ذت الفصائل واللجان سلسلة من
التحضيرات لمواكبة ال��ت��ط � ّورات وسبل
دعم الشعب المنتفض في فلسطين ،وأبقت
اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة أي ط��ارئ
لمواكبة التط ّورات الميدانية لهذا العدوان
وسبل التح ّرك والدعم.
ون�� ّف��ذت ال��ق��وى الفلسطينية الوطنية
واإلسالمية في مخيم عين الحلوة اعتصاما ً
حاشدا ً عند مدخل مسجد خالد بن الوليد
داخ���ل المخيم ،اس��ت��ن��ك��ارا ً لما ي��ج��ري من
اع��ت��داءات «إسرائيلية» ف��ي غ��زة والقدس
والضفة ،ال سيما الجريمة الصهيونية البشعة
بقتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير وحرقه،
ودعما ً لصمود الشعب الفلسطيني .ورفع
المعتصمون االع�لام الفلسطينية والفتات
استنكار لما يجري.
تحدث خ�لال االعتصام كل من أمين سر
حركة فتح في منطقة صيدا ماهر شبايطة
رص الصفوف وحماية المخيمات،
فأكد أهمية ّ
ال سيما مخيم عين الحلوة ،وقال« :ستنتشر
القوة االمنية الموحدة الشرعية في المخيم
فلندعمها ون��ق��ف إل���ى ج��ان��ب ضباطها
وعناصرها ليكون األم��ن واألم��ان ألهلنا في

من االجتماع في مقر «الجهاد اإلسالمي» ـ البداوي
المخيم ونمنع كل من تس ّول له نفسه بالخطأ
وت��روي��ع أهلنا ،ولتكن القوة االمنية التي
حرصت عليها منظمة التحرير ومولتها بـ70
في المئة من تكلفتها صمام األم��ان للمخيم
والجوار ،خصوصا ً أنّ منطقتنا تعيش بين
تجاذبات سياسية وأمنية كبيرة.
ولفت المسؤول ع��ن حركة حماس في
منطقة صيدا أبو أحمد فضل إلى أن انتفاضة
الشعب الفلسطيني في القدس والضفة في
وجه االحتالل الصهيوني دليل على حيوية
هذا الشعب وتمسكه بالمقاومة واالنتفاضة،
وأن جريمة قتل الفتى محمد خضير وحرقه
تمثل نقطة تحول في المواجهة مع االحتالل
الصهيوني .م��ش��دّدا ً على ض���رورة إتمام

ور�ش ترميم في التبانة وبعل مح�سن

انطلقت أمس ورش الترميم التابعة لتج ّمع «الحمالت المدنية ضد
العنف» في طرابلس ،في موقعين جديدين هما منطقة الملولة في باب
التبانة ،ومنطقة جلول في بعل محسن ،ضمن حملة «ع ّمرها» ،وذلك بعد
االنتهاء من األعمال في منطقة العمري ،والتي شملت كل من درج العمري،
ودرج المطرجي عند ثانوية القبة المختلطة ،ودرج عقبة القطان.
وتشمل هذه األعمال ترميم الجدران وتنظيفها وتقشيرها ،وإع��ادة
ّ
الحف والتكحيل والدهن على طول الجدران
تلييسها وطالئها ،إلى أعمال
الممتدة في هذين الموقعين ،بالتعاون مع بلدية طرابلس .كما تشمل
إعادة تسوية األرض في الممرات بين المباني السكنية وتأهيلها ،وإزالة
الشوائب على جوانبها ،وإعادة صبّها بعد تمديد شبكة جديدة ألنابيب
الصرف الصحي.
والق��ت ه��ذه ال��ورش استحسانا ً من قبل األهالي وأصحاب المحال
التجارية ،كونها تعمل على استنهاض المنطقة بعد ح��وادث دامية
استمرت ألشهر عدّة.

المصالحة بكل أشكالها.
وندّد أمين سر القوى االسالمية في مخيم
عين الحلوة الشيخ جمال خطاب باالعتداءات
«االس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وق���ال« :ال يتحمل اليهود
رش��ق��ات قليلة م��ن ال��ص��واري��خ تسقط فوق
رؤوسهم ،لذلك على رغم الحصار والتهديدات
نحن سننتصر وسنطلق أسرانا من سجون
االحتالل ،ولكن هذا يتطلب الوحدة والتعاون
بين الجميع».

مواقف

حيّا حزب التوحيد العربي ،في بيان صدر
أمس ،المقدسيين الذين ينتفضون في وجه
االحتالل«اإلسرائيلي»الذييستمرفيممارسة

سياسته الممنهجة في القتل والتدمير والقمع
واالعتقال بحق الشعب الفلسطيني المتمسك
بخيار المقاومة والنضال .ودعا البيان إلى
أوسع تضامن مع أهلنا في فلسطين المحتلة
وتأمين الدعم ال�لازم النتفاضتهم في وجه
آلة القتل «االسرائيلية» التي تمارس بحقهم
أبشع ص��ور التعذيب والتنكيل واقتحام
البلدات والقرى الفلسطينية والقيام بتدمير
المنازل واالسواق التجارية ونسفها وإحراقها،
وتدنيس دور العبادة وتهويد القدس.
وشدّد البيان على أنّ مطالب الفلسطينيين
حق تاريخي ،مهما حاول أعداء األمة تغييب
القضية الفلسطينية ع��ن ال��ع��رب ،م��ؤك��دا ً
أنّ الشعب الفلسطيني ق��ادر على تجاوز

أزمته ومحنته الراهنتين بفضل تماسكه
ووح��دت��ه الوطنية ،والحفاظ على مكانته
العروبية والقومية في مواجهة كل المشاريع
االستيطانية واالنتهاكات «اإلسرائيلية»
المستمرة ضده.
وت��وج��ه أم��ي��ن ع���ام التنظيم الشعبي
ّ
ال��ن��اص��ري أس��ام��ة سعد ف��ي ب��ي��ان أص��دره
أمس بالتحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني
المنتفضين في القدس والضفة الغربية ضد
المحتل الصهيوني ،والذين يواجهون بكل
جرأة بطش الجنود والمستعمرين الصهاينة.
كما توجه بالتحية إلى أبناء غزة الصامدين
تحت القصف الوحشي ،وإلى المقاومين الذين
يتصدون للعدو بكل شجاعة وتصميم.
ودان س��ع��د ال��ص��م��ت ال��رس��م��ي العربي
المشبوه إزاء تصعيد ال��ع��دو الصهيوني
لحربه على الشعب الفلسطيني ،وإزاء
تسريعه لوتيرة االستيطان والتهويد في
القدس والضفة الغربية.
ك��م��ا دان س��ك��وت م��ا يسمى بالمجتمع
ال��دول��ي ع��ن ج��رائ��م ال��ع��دو الوحشية بحق
الفلسطينيين ،وانحيازه األعمى للصهاينة،
معتبرا ً أنّ العدو الصهيوني يستفيد من حالة
التمزق التي تسيطر على الوضع العربي،
ومن انفالت الجماعات الظالمية التي تنشر
اإلره��اب والفوضى في األقطار العربية ،من
أجل تصعيد حربه على الشعب الفلسطيني
بهدف تصفية القضية الفلسطينية .وهو
ما يؤكد أن الصراعات الطائفية والمذهبية
والممارسات اإلرهابية إنما تشكل أكبر خدمة
للعدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية.
وأكد سعد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية
الفلسطينية تحت راي��ة المقاومة والكفاح
الشعبي بمختلف أشكاله ،داعيا ً إلى إطالق
م���ب���ادرات شعبية ع��رب��ي��ة ل��دع��م النضال
الفلسطيني تتجاوز الموقف الرسمي العربي
الصامت.

«الأحزاب العربية» :المقاومة خيارنا الوحيد
لمواجهة العدو ال�صهيوني
أص��در أمين ع��ام المؤتمر العام
لألحزاب العربية قاسم صالح بيانا ً
سياسيا ً ح��ول ال��ت��ط� ّورات األخيرة
على الساحة الفلسطينية ،جاء فيه:
بينما كانت الساحة الفلسطينية
ت��خ��رج م��ن ح��ال��ة االن��ق��س��ام ،التي
استمرت نحو سبع سنوات ،تتوحد
خلف إض���راب األس���رى اإلداري��ي��ن
الذين يخوضون معركة «األمعاء
الخاوية» ،مضيئين شمعة كفاحية
ج���ه���ادي���ة ت��وح��ي��دي��ة ف���ي عتمة
االضطرابات واالنقسامات والفوضى
ال��ه��دام��ة ال��ت��ي ت��ع� ّم منطقتنا ،في
م��ح��اول��ة ج���ادة إلع���ادة البوصلة
التائهة إل��ى وجهتها الصحيحة،
نحو الكيان الصهيوني ع��دو األمة
ال��م��رك��زي ال���ذي ينعشه االقتتال
الداخلي في أي بلد عربي ،ويحميه
ك��ل تقسيم وتفتيت يصيب جسد
األمة أينما وقع وحل ...في هذا الوقت
شن العدو الصهيوني عدوانا ً شامالً
وممنهجا ً طاول كل مناحي الحياة
في األراض��ي الفلسطينية المحتلة
عام  ،67اتخذ شكل إع��ادة احتالل
المدن والقرى ونشر موجات الموت
وال��دم��ار واالع��ت��ق��ال ف��ي ك��ل مكان،
بحجة البحث عن ثالثة مستوطنين
استهدفوا في منطقة الخليل الواقعة

تحت السلطة المباشرة ألجهزة األمن
الصهيونية.
إن العدوان الصهيوني الغاشم
وال��م��رش��ح ل��ل��ت��وس��ع واالس��ت��م��رار
ف��ي ال��ض��ف��ة وال��ق��ط��اع ك��م��ا ي��ص� ّرح
ق��ادة العدو األمنيين والعسكريين
والسياسيين ،على رغ��م اكتشاف
جثث المستوطنين الثالثة ،يؤكد
أن العدو يحاول استثمار الظروف
ال��دول��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��م��ع��ق��دة،
والعربية المضطربة والمأزومة في
أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد،
لتوجيه ض��رب��ات متتالية لقوى
المقاومة ،من جهة أول��ى ،وإبعاد
إضراب األسرى عن الواجهة بعدما
نجح ف��ي اخ��ت��راق الصمت ،وكسر
الحصار اإلعالمي ونقل القضية من
داخل األسوار الحديدية إلى معظم
المنابر والمنتديات الدولية ،من جهة
ثانية ،ولجم أيّ خطوات توحيدية
في الساحة الفلسطينية ،بما يعني
وقف مسار «المصالحة» عند خطوة
تشكيل حكومة «التوافق» ،من جهة
ثالثة ،وإبقاء الساحة الفلسطينية
في حالة اضطراب دائ��م بما ينهك
الفلسطينيين ،وي��زي��د ف��ي تأزيم
أوضاعهم.
إن ه���ذا ال���ع���دوان الصهيوني
الغاشم وغ��ن نجح ف��ي ج��ر بعض
اإلع�لام وال��رأي العام إل��ى الوجهة
ال��ت��ي ي��ري��ده��ا ،ف��إن��ه ال ي��م��ك��ن أن
يخفي استمرار مخططات التوسع
االس��ت��ي��ط��ان��ي ف���ي ط����ول ال��ض��ف��ة
وع��رض��ه��ا وم���ش���اري���ع ال��ت��ه��وي��د
والصهينة التي تستهدف القدس
وم��ق��دس��ات��ه��ا وف���ي ال��م��ق��دم��ة منها
المسجد األقصى المبارك ال��ذي ال
ي��زال عرضة لعمليات الحفر تحت
أساساته ،ومحاصرته بمنتجعات
سياحية وكنس ،ناهيك عن محاوالت
تقاسم ال��وج��ود ف��ي ساحاته بين
الفلسطينيين والصهاينة.

إن العدوانية الصهيونية التي
تستظل الصمت ال��دول��ي والعربي
ال��رس��م��ي ،ل��م تستثن األط��ف��ال من
إره��اب��ه��ا وفاشيتها ،ال��ت��ي تركت
بصماتها الدموية فوق جسد الطفل
الفلسطيني ،ابن قرية شعفاط محمد
أب���و خ��ض��ي��ر ،ال���ذي وج���دت جثته
محروقة في أحراج دير ياسين بعد
اختطافه من عصابات المستوطنين
الصهاينة ،لتؤكد من جديد سمة هذا
العدو العنصري الدموية من مجزرة
دير ياسين إلى المجازر اليومية التي
ينفذها بدم بارد في الضفة والقطاع،
وفي غير مكان من العالم العربي.
إن أط��ف��ال فلسطين وفتيانها
وش��ب��اب��ه��ا وش��اب��ات��ه��ا ينتفضون
اليوم عن األمة جمعاء ،ويواجهون
ال����ع����دوان ب���ص���دوره���م ال��ع��ام��رة
باإليمان ،ويرسمون معالم انتفاضة
فلسطينية ج��دي��دة ،ت��ذك��ر العالم
أجمع بانتفاضتي :الحجارة عام
 1967واألق��ص��ى ع��ام  ،2000ما
يستدعي احتضانا ً شعبيا ً عربياً،
وصحوة عربية تعيد البوصلة إلى
اتجاهها الصحيح!
ف��أي��ن ه��و «المجتمع ال��دول��ي»
ال���ذي اس��ت��ن��ف��ر ق���واه للبحث عن
المستوطنين؟ أي��ن ه��و م��ن ك��ل ما
ي��ج��ري ف��ي األراض���ي الفلسطينية
المحتلة عام 67؟ وأين هو الضمير
العربي؟ أما آن األوان إلخراجه من
ثالجة التيه والنسيان؟ وأي��ن هي
المؤسسات اإلنسانية والتراثية
الدولية التي ترى وتسمع بالمجازر
الصهيونية البشرية والعمرانية
والبيئية والتراثية؟
إن ه��ذا ال��ع��دوان الغاشم يشكل
اليوم جرس إنذار لكل الفلسطينيين
وال���ع���رب وال��م��س��ل��م��ي��ن ،ل��ل��خ��روج
من ال��دوام��ة التي تحاول ابتالعنا
الواحد تلو اآلخ��ر ،واالنتفاض على
حالة الفوضى الهدامة التي تعم

منطقتنا ،وت���زرع ال��م��وت وال��دم��ار
وال���خ���راب ف���ي غ��ي��ر ب��ل��د ع��رب��ي،
وتوجيه طاقاتنا وقدراتنا وقوانا
المهدورة ،في الجبهات الخلفية وفي
غرف المفاوضات المظلمة ،لمواجهة
العدو الصهيوني الذي ال تنفع معه
سوى لغة المقاومة والجهاد.
فالمقاومة التي حققت التحرير
في لبنان العام  ،2000واالنتصار
ف��ي ال��ع��ام  ،2006وك��س��ر الصمت
والحصار والسماء الزرقاء في العام
 2009و 2013ف��ي غ��زة الصمود
وعلى مدى كل فلسطين ،والمقاومة
ال��ت��ي أج��ب��رت ال��ع��دو الصهيوني
على إط�لاق س��راح م��ئ��ات األس��رى
والمعتقلين ،ه��ي الخيار الوحيد
الذي يجب أن تتوحد خلفه كل القوى
والحركات الحية والجهادية التي
تريد الخير ألمتها والنصر والحياة
لشعوبها والعزة والكرامة ألجيالها
ال��ص��اع��دة .إن��ه��ا ل��غ��ة التخاطب
الوحيدة التي يجب أن نخاطب بها
عدو فلسطين والعرب وكل األحرار
في العالم.
إن مؤتمر العام لألحزاب العربية
إذ يدين ه��ذا ال��ع��دوان الصهيوني
الهمجي على الشعب الفلسطيني
وف��ي ظ��ل غ��ي��اب المجتمع ال��دول��ي
وجامعة ال���دول العربية ومؤتمر
التعاون اإلس�لام��ي ع��ن االضطالع
بواجبها لحماية الشعب الفلسطيني.
فإنه يدعو األح��زاب المنضوية في
المؤتمر وسائر القوى والنقابات
وهيأت المجتمع المدني إلى التحرك
السريع للبدء بفعاليات وتظاهرات
واعتصامات دعما ً لنضال الشعب
الفلسطيني ف��ي م��واج��ه��ة الحرب
المسعورة التي تشن عليه.
كما تطالب بمحاكمة المجرمين
الصهاينة ام��ام المحاكم الدولية
لردعهم ع��ن مواصلة سياساتهم
العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

ٌ
زاحف
ظالم
«داع�ش»...
ٌ
�إلى ن�ساء العراق
ميرنا قرعوني
بعد اختراع ما يس ّمى بـ«جهاد النكاح» في سورية ،واستباحة
النساء واستغاللهن ِباسم الدين ،برزت مآثر «داع��ش» في العراق
ع��ق��ب سيطرتها ع��ل��ى ب��ع��ض ال��م��ن��اط��ق ض��م��ن م��ا ع���رف ب��ـ«غ��زوة
الموصل» ،فك ّفرت من ك ّفرت وقطعت رؤوس األط��ف��ال وأحرقت
الكنائس واعتدت على ك ّل من يحمل اعتقادا ً مغايراً ،ولم تستثن من
أعمالها اإلجرامية أحداً .إذ أعدمت رجال دين من الطائفة السنّية فقط
ألنهم رفضوا المبايعة ،أ ّما النساء العراقيات فلم يسلمن من التنكيل
به ّن وبأسوأ األساليب.
من المتعارف عليه ع��ادة ،أنّ النساء واألطفال يشكلون الحلقة
األض��ع��ف ف��ي ال��ح��روب ،و ُت��ب��ذل جهود كبيرة ع��ادة لحمايتهم من
االعتداءات ،كما تتفق معتقدات كثيرة في طليعتها الدين االسالمي
على وجوب احترام كرامة األطفال والنساء وحياتهم ،بينما ك ّرست
األم��م المتحدة وجمعية الصليب األح��م��ر ال��دول��ي ج��ه��ودا ً ال تزال
مستمرة منذ الحرب العالمية األولى ،لتعميم مواثيق تقضي بتحييد
المدنيين ،خصوصا ً النساء واألطفال عن العمليات الحربية وآثارها
في مناطق القتال .لكن لجماعات التكفير واإلرهاب تقاليدها البربرية
التي ال تقيم وزن��ا ً أو اعتبارا ً لكل ذل��ك .وتركت خلفها في مسرح
غزواتها العسكرية ضحايا للقتل واالغتصاب واإلجرام بكل أنواعه.
األشد وحشية واألنكى ،أنّ تلك الجرائم ُترتكب ِباسم الدين ،ومعها
سرقات وعمليات سطو موصوفة قام بها البرابرة الجدد بأبشع
الطرق .
منذ تو ّغل هذه العصابات في العراق ونحن نتابع يوميا ًعبر وسائل
اإلعالم قصصا ً مأساوية لنساء وفتيات تع ّرضن لالغتصاب .فقد
ذكرت قناة العراقية أنّ «خمس فتيات في مدينة الموصل ،اغتُ ِ
صبن
من قبل عناصر داعش بعد رفضهن ما يعرف بجهاد النكاح ،كما قام
عدد من عناصر عصابات داعش باغتصاب طفلة ال يتجاوز عمرها
 10سنوات في مدينة الموصل».
كما عرضت تلك القناة تقريرا ً عن شقيقتين تع ّرضتا لالغتصاب.
إذ قالتا إن ع��دد المغتصبين ك��ان كبيراً ،وق��ام��وا بقتل ال��رج��ال في
المنزل ثم تناوبوا على اغتصابهما مع امرأة أخرى .وكانت مفوضية
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أعلنت أنّ أربع نساء من أهل السنّة
أقدمن على االنتحار بعد تع ّرضهن لالغتصاب مع دخول عناصر
«داعش» إلى مدينة الموصل.
وأظهرت العصابات الداعشية عداءها لجميع الديانات السماوية.
أمني في محافظة نينوى ،أن «داعش» أمرت بهدم
فبحسب مصدر
ّ
جميع الكنائس في مدينة الموصل التي نزح عدد من سكانها وبينهم
مواطنون ورجال دين مسيحيون ومسلمون على السواء.
العنف التكفيري الذي يجتاح المنطقة في السنوات األخيرة يقوم
على مبدأ اإللغاء الجسدي لكل مختل ِف ،ولو كان من الطينة واالتجاه
ذاتهما .وفي قلب المشهد العراقي والسوري الدامي ،تظهر حروب
الجماعات التكفيرية في ما بينها شاهدا ً على هذه الحقيقة.
إن التخلّص م��ن ه��ذه اآلف��ة ال يمكن أن يأتي بغير ثبات الدول
الوطنية بهياكلها ومؤسساتها ،وعبر نشوء قوى تلتزم ثقافة التن ّوع
وقبول االختالف في قلب الشراكة الوطنية .وعلى هذا الخيار تنعقد
آم��ال المنطقة للخروج من ليل طويل تعدنا به الحركات الظالمية
االستبدادية واإللغائية ،التي تعتنق عقائد التكفير بكل صنوفها،
وتضع الشعوب في خطر وجودي مستمر ،ينطلق من خطر القتل
العشوائي ،وال يقف عند حدود انتهاك المح ّرمات .

�صدور العدد العا�شر من «الأمن العام»
صدر اليوم العدد العاشر من مجلة «األمن العام» ،ويتحدّث فيه
مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم عن «االنقالب الذي لم
يحصل في  20حزيران الماضي ،وعن الهجمات اإلرهابية» ،كما
ي��روي وقائع الساعات األخيرة وال��دور ال��ذي تضطلع به األجهزة
األمنية ،ال سيما األمن العام في مواجهة اإلرهاب .مؤ ّكدا ً القيام بهذا
الدور على أكمل وجه ،سواء أقر البعض أم ال.
كما تض ّمن ال��ع��دد مقابل ًة م��ع وزي���ر الداخلية وال��ب��ل��دي��ات نهاد
المشنوق حول أهم التطورات الراهنة .وتحقيقات عن «اليوم األخير
في والي��ة رئيس»« ،دروس حرب تموز  2006و ِعبَرها»« ،العراق
يخطف األح��داث وداع��ش تخلط األوراق» ،وتحقيقات ومواضيع
أخرى.

ا�شتباه بمتفجّ رات في طريق الجديدة
قطعت ال��ق��وى األمنية أم��س ع���ددا ً م��ن ال��ط��رق ف��ي محلة طريق
الجديدة  ،مسيّر ًة الكالب البوليسية عند مستديرة الملعب البلدي
باتجاه مطعم الصوصة ـ جامع عبد العزيز (محلة أبو شاكر) بعد
متفجرات .وشهدت المنطقة أزمة سير بعدما ُح ّول
االشتباه بوجود
ّ
السير في اتجاهات مختلفة.

اختتام �أعمال المجْ مع الأنطاكي :لتجاوز الخالفات الفئوية
المجمع األنطاكي لبطريركية أنطاكية
اختتم
ْ
وسائر المشرق للروم األرثوذكس ،أعماله في
المقر البطريركي في البلمند ،بمشاركة مطران
الكنيسة المارونية السابق في البرازيل كالفيو
المجمع
لويس .وصدر عنه بيان تاله أمين س ّر
ْ
الوكيل البطريركي األسقف افرام معلولي ،ومما
جاء في نصه:
«انعقد المجمع األنطاكي المقدس في دورته
العادية الثالثة ما بين األول والرابع من تموز
 2014برئاسة صاحب الغبطة البطريرك
يوحنا العاشر اليازجي ،وبحضور عدد كبير
من المطارنة واألساقفة واآلب��اء .كما استقبل
المجمع ،أص��ح��اب الغبطة البطاركة
آب���اء
ْ
األنطاكيين بشارة بطرس الراعي وأغناطيوس
أفرام الثاني كريم وغريغوريوس الثالث لحام
وأغناطيوس يوسف الثالث يونان ،والمطارنة
المرافقين لهم ،الذين شاركوا في افتتاح أعمال
جلسة المجمع األنطاكي المقدس.
وق�� ّرر المجتمعون تشكيل لجنة مشتركة
لتفعيل التشاور والتعاون في ما بين الكنائس
األنطاكية والتخطيط لعمل مشترك يُعرض على
الكنائس بغية تنفيذه في المدى األنطاكي.
المجمع التوصيات التي
واستعرض آب��اء
ْ
رفعها إليهم المؤتمر األنطاكي العام الذي انعقد
في البلمند ما بين  25و 29حزيران .2014
وأثنوا على يقظة أبنائهم الروحية والتزامهم
قضايا كنيستهم.
وق ّرر المجمع إعادة تكوين األبرشية بالشكل
التالي:
 1ـ أبرشية ب��غ��داد وال��ك��وي��ت وتوابعها

وتشمل :العراق ،الكويت ،السعودية ،اليمن
وعمان.
 2ـ مملكة البحرين :معتمدية بطريركية.
 3ـ إمارة قطر :معتمدية بطريركية.
 4ـ دول���ة اإلم����ارات العربية المتحدة:
معتمدية بطريركية.
كما توقف آب��اء المجمع عند آالم الشعب
ال��س��وري وأح���زان���ه ،وأخ����ذوا ع��ل��م�ا ً ب��زي��ارة
البطريرك ال��ي��ازج��ي إل��ى بلدة معلوال وإل��ى
أبرشية حمص المنكوبة ،وبالعمل اإلغاثي
ال��ذي تقوم به الكنيسة في سورية .وإذ هال

أباء المجمع ما أصاب شعبهم وكنيستهم من
مآس وأضرار طاولت البشر والحجر ولم توفر
األديرة ودور العبادة .دعوا أبناءهم أن يالزموا
أرضهم ويتشبثوا بها.
واستنكر آباء المجمع صمت العالم المطبق
على الجرائم اإلرهابية التي تطاول الشعب
السوري وكرامة إنسانه ،من تهجير وتنكيل
وخطف .وناشدوا المجتمع الدولي والضمير
اإلنساني الحي ،أن يكف عن التفرج على هذه
اآلالم وأن يبادر إل��ى العمل ال��ج�دّي من أجل
إيقاف األزم��ة الحاصلة ،وإع��ادة المهجرين،

وع��ودة المخطوفين ،وعلى رأسهم الراهبات
والكهنة ،والمطرانان يوحنا (إبراهيم) وبولس
(يازجي) ،اللذان مضى على اختطافهما أكثر من
 14شهراً ،في سابقة ال مثيل لها في تاريخ هذا
الشرق ،استباحت حقوق اإلنسان والجماعات،
وسط المباالة عالمية وإقليمية.
وحضر لبنان في مداوالت آباء المجمع الذين
طالبوا جميع المعنيين بالمسارعة إلى سد
الفراغ الحاصل في سدة رئاسة الجمهورية من
خالل انتخاب رئيس للجمهورية يجنب لبنان
األخطار المحدقة به وسط التقلبات اإلقليمية
الحاصلة في الشرق األوسط والتي قد ال يسلم
لبنان من تداعياتها .كذلك ناشدوا المسؤولين
أن يتجاوزوا خالفاتهم الفئوية وأن يخرجوا من
أزقة السياسة الضيقة ويعملوا بإخالص لنمو
شعبهم وازدهاره .وأكدوا على محاربة األعمال
اإلجرامية واإلرهابية.
وصلّى آب��اء المجمع من أج��ل ال��ع��راق في
محنته .وطالبوا العالم أن يلتفت إل��ى آالم
هذا الشعب الذي يعاني منذ عقود من ويالت
الحروب .وناشدوا جميع الخيرين بأن يعملوا
على وح���دة ه��ذا البلد ورق���ي إن��س��ان��ه وب��أن
يحافظوا على الوجود المسيحي فيه.
والتفت آباء المجمع إلى فلسطين الصامدة،
التي ما زال أبناؤها يساقون يوميا ً إلى الذبح،
فيما العالم ال يرى مأساة هذا الشعب الذي
يُقتل ويقتلع م��ن بيوته وي��ش��رد م��ن أرض��ه
وتدنس مقدّساته .وطالبوا العالم بالعمل
الجدّي والسريع إليجاد حل سريع وعادل لهذه
القضية التي تبقى جرح البشرية النازف».

