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�سيل من التهاني بانت�صار غزة ودعوات لتح�صين الوحدة الفل�سطينية

دعوا �إلى ف�صل اال�ستحقاق الرئا�سي عن التطورات الإقليمية والدولية

«القومي» :وقف العدوان ال�صهيوني ب�شروط المقاومة
انت�صار لفل�سطين وي� ّؤ�س�س لمعادالت جديدة

بطاركة ال�شرق :ال�ستئ�صال التنظيمات الإرهابية
وتجريم االعتداء على الم�سيحيين

توالت أمس ردود الفعل المهنئة بانتصار غزة على العدو
«اإلسرائيلي» التي اعتبرت أنّ هذا االنتصار الذي أثبت أنّ خيار
المقاومة هو الوحيد ال��ق��ادر على صنع المتغيّرات ،يؤسس
لمعادالت ج��دي��دة .وأش���ادت المواقف بالوحدة الفلسطينية
خالل المفاوضات داعية إلى «تحصين هذه الوحدة لمواجهة
كل التحديات التي يمكن أن تقدم عليها «اسرائيل» في المرحلة
المقبلة».

«القومي»

وفي المناسبة أصدر الحزب السوري القومي االجتماعي بيانا ً
اعتبر فيه «أنّ وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة بعد 51
يوما ً من بدئه ،شكل انتصارا ً للمقاومة في فلسطين وللمسألة
الفلسطينية بر ّمتها ،خصوصا ً أنّ أهداف العدوان كانت واضحة
وهي ش ّل قدرات المقاومة وتصفية المسألة الفلسطينية ،وهذه
ُتح للعدو تحقيقها ،إذ إنّ المقاومة أثبتت قدرتها على
أهداف لم ي ْ
الصمود في مواجهة العدو ،إنْ من خالل المواجهات المباشرة،
أو من خالل الحفاظ على وتيرة عالية باستهداف المستعمرات

انت�صار المقاومة في فل�سطين
هو انت�صار للمقاومة في لبنان
وانت�صار ل�سورية التي لها الباع
الطويل في دعم المقاومة
واحت�ضانها على امتداد الأمة
الصهيونية بالصواريخ المختلفة .وعلى هذا االنتصار يجب أن
تتأسس معادالت جديدة تضع المسألة الفلسطينية في مربّع
ّ
والتمسك بالحق ،ورف��ض مسارات
خيار المقاومة والثوابت
ّ
التفريط وصكوك اإلذعان».
تجسدت
ورأى «القومي»« :أنّ الوحدة الفلسطينية التي
ّ
في الميدان في مواجهة ال��ع��دوان على مساحة ك� ّل فلسطين،
ساهمت في إعطاء دفع للموقف الفلسطيني ال��ذي استند إلى
تضحيات المقاومة ودم��اء الشهداء وما قاساه الفلسطينيون
�آس ومعاناة خ�لال فترة ال��ع��دوان .وه��ذا يؤكد أن��ه حين
من م� ٍ
ويوحدون جهودهم وقواهم يستطيعون
يتعاضد الفلسطينيون
ّ
إلحاق الهزيمة بالعدو وإفشال مخططاته ومشاريعه وأهدافه،
وهذا ما حصل فعالً على أرض الواقع بعد واحد وخمسين يوما ً
من الصمود» ،م��ش �دّداً« :على ض��رورة تثبيت دعائم الوحدة
الفلسطينية على أساس برنامج نضالي ينطلق من ثابت الحق
في المقاومة والتحرير».
ورأى الحزب «أنّ انكشاف مواقف معظم العرب أمام الحقيقة
الواضحة التي تعكسها مرآة فلسطين الناصعة ،وتواطؤ بعضهم
مع المسار الصهيوني لتصفية المسألة الفلسطينية ،يجب أن
يش ّكالن حافزا ً للفلسطينيين بك ّل فصائلهم المقاومة لالنخراط
بقوة في المحور الذي وقف دائما ً الى جانب المقاومة والمقاومين،
والمسؤولية تقتضي التمسك بالموقف الوطني والقومي الصلب
والجذري ،سواء بالكلمة أو في مواجهة العدوان اإلرهابي الذي
تتع ّرض له سورية التي شكلت على الدوام حاضنة المقاومة في
األمة ،وحامالً أساسيا ً لراية فلسطين».
وأض��اف البيان« :إنّ ما قدمته سورية من دعم واحتضان
للمسألة الفلسطينية ومقاومتها ،لم يتوقف برغم ما تم ّر به
سورية من أوض��اع ،ولذلك نعتبر أنّ انتصار غزة هو انتصار
لمحور المقاومة ،ولسورية التي لها باع طويل في دعم المقاومة
واحتضانها».
ورأى القومي« :أنّ المسؤولية تقتضي أن يدرك الجميع أنّ
ما ُس ّم َي بالربيع العربي ،شكل البوابة العريضة لإلرهاب الذي

�صمود �سورية كان له الأثر الكبير
في ترجمة �صمود فل�سطين
تحول هذا
ب�شعبها ومقاومتها وفي ّ
مدو
ال�صمود الرائع �إلى انت�صار ّ
عتو الإرهاب ال�صهيوني
على ّ
يرتكب أفظع الجرائم والمجازر في سورية والعراق ولبنان ،وأنّ
هذا الربيع العربي هو لتصفية المسألة الفلسطينية ،ولذلك فإنّ
صمود سورية في مواجهة اإلرهاب والتطرف ،كان له األثر الكبير
في ترجمة صمود فلسطين بشعبها ومقاومتها ،وفي تح ّول هذا
الصمود الرائع إلى انتصار مد ٍّو على عت ّو اإلرهاب الصهيوني،
وهو انتصار ال شك في أ ّنه ستليه انتصارات كبيرة في المقبل
من األي��ام» .وتابع« :إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي إذ
يحيّي المقاومة بك ّل فصائلها ،فإنه يحيّي أرواح مئات الشهداء
الذين قضوا في العدوان ،ويحيّي آالف الجرحى وعموم أبناء
شعبنا في غزة وفي ك ّل فلسطين الذين تح ّملوا وصبروا طيلة
أيام العدوان الصهيوني الذي لم يوفر وسيلة من وسائل اإلرهاب
والوحشية والبربرية إال واستخدمها ض� ّد األطفال والنساء
والشيوخ والمواطنين ال��ع��زل ،وذل��ك على م��رأى ومسمع ما
يُس ّمى المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية ترفع
شعارات حقوق اإلنسان» .وسأل« :أين هو هذا المجتمع الدولي
وتلك المنظمات والمؤسسات الدولية مما حصل في فلسطين من
ارتكابات ومجازر ،أق ّل ما يُقال فيها أنها جرائم حرب وجرائم ض ّد
اإلنسانية»؟

صالح

وفي المناسبة أيضاً ،أصدر األمين العام لمؤتمر األحزاب
العربية قاسم صالح بيانا ً توجه فيه «بالتهنئة والتبريك ألهلنا
في غزة وألبطال المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها التي
توحدت على أرض المعركة ،وخاضت مواجهة بطولية ض ّد
ّ
العدو الصهيوني فهزمته وأسقطت جميع أهدافه وفرضت هي
شروطها ،بوقف العمليات العدوانية ورفع الحصار واإلبقاء
على سالح المقاومة».
وأكد صالح «أنه ما كان لهذا النصر المبين أن يتحقق لوال
توافر العوامل اآلتية:
أوالً :اإلرادة الفوالذية والصبر الذي تمتع به الفلسطينيون في
غزة الذين وقفوا إلى جانب المقاومة ،بك ّل صالبة ،وكلما سقط
منهم الشهداء تعملقوا وقدّموا المزيد من التضحيات الجسام
دفاعا ً عن األرض والكرامة.
ثانياً :الوحدة الميدانية لجميع فصائل المقاومة الفلسطينية،
والتي شكلت نموذجا ً يُحتذى به وحصنا ً منيعا ً هزم ترسانة
الحرب الصهيونية ،وه ّز معنويات جيش العدو وجبروته ،وهذا
إنجاز يُستفاد منه في تحويل الوحدة الميدانية الفلسطينية الى
وحدة سياسية شاملة.
ثالثاً :شكلت وح��دة الموقف الفلسطيني ف��ي مفاوضات
القاهرة ،واإلجماع الوطني الفلسطيني ،عامالن مساعدان على
وقف العدوان بشروط المقاومة.
رابعاً :إنّ هذا االنتصار أثبت أنّ خيار المقاومة هو الوحيد
القادر على صنع المتغيّرات ،وتحقيق المطالب ،وإنّ الرهان
على المفاوضات والتسويات واالتفاقات هو رهان خاسر ،لذا
فإننا ندعو جميع القوى إلى التمسك بخيار المقاومة.
خامساً :إننا إذ نحيّي قوى المواجهة والمقاومة في المنطقة
التي كانت شريكة في هذا االنتصار بفضل الدعم الذي قدّمته
للمقاومة في فلسطين ،نحيّي ال��دول التي دعمت أه��ل غزة
ومجاهديها لتمكينهم من صنع هذا اإلنجاز ،وفي الوقت عينه
ندين جميع الدول ،خصوصا ً العربية منها ،التي تآمرت وتواطأت
مع العدو إلسقاط المقاومة ولتصفية قضية فلسطين.
س��ادس �اً :إنّ معركتنا م��ع ال��ع��دو الصهيوني ه��ي معركة
مستمرة ،والمقاومة ربحت هذه الجولة ،لكنّ الحرب لم تنت ِه
بعد ،لذا فإنّ المطلوب هو إبقاء اليد على الزناد ،وأن تقوم القوى
الشعبية العربية بتحركات وسعي دؤوب لتوفير الدعم لشعبنا
في فلسطين ،وإرسال القوافل الغذائية والطبية ومواد البناء
إلعادة إعمار غزة من جديد ،،فغزة التي قدّمت آالف الشهداء
والجرحى ،والتي تع ّرضت بفعل همجية العدوان ووحشيته
إلى الكثير من الدمار والخراب والخسائر ،تستحق ك ّل الدعم
والمؤازرة والمساندة.
سابعاً :إننا نتوجه إلى جميع القوى واألحزاب العربية للبدء
بحملة على األنظمة العربية التي تقيم معاهدات واتفاقات مع
العدو وال تزال تتبادل معه الممثليات والسفارات والقنصليات،
والضغط في اتجاه إلغاء هذه االتفاقات وإغ�لاق السفارات
والممثليات ...وهذا أضعف األيمان.
ثامناً :إنّ مقاطعة العدو الصهيوني اقتصاديا ً هو أمر مطلوب
لح ،وقد كبّدت المقاطعة االقتصادية للبضائع الصهيونية
و ُم ّ
في األراض��ي الفلسطينية المح ّررة خسائر جسيمة أضيفت
إل��ى الخسائر التي أوقعتها ص��واري��خ المقاومة التي شلّت
الحركة االقتصادية في الكيان الغاصب ،لذا ف��إنّ المطلوب
تفعيل المقاطعة في جميع الدول العربية ،وندعو األحزاب إلى
االنخراط في اللجان القائمة وإنشاء لجان جديدة في دولها».
وختم البيان« :إنّ األمانة العامة لألحزاب العربية تعلن
اعتزازها بالنصر المؤ ّزر الذي حققته المقاومة في فلسطين،
وتدعو األح��زاب المنضوية في المؤتمر الى القيام بما يمليه
عليها ال��واج��ب الوطني والقومي للحفاظ على ه��ذا اإلنجاز
والبناء عليه الستكمال مسيرة تحرير جميع األراضي المحتلة،
ولمواجهة مشاريع اإلرهاب والتطرف واإللغاء التي تتع ّرض لها
البالد العربية».

فارس

وأشار مروان فارس إلى «حدث كبير يحصل اآلن في غزة،
حيث تنتصر المقاومة في مشروعها األساسي لتحرير فلسطين
من براثن الهيمنة الصهيونية ،ما يؤكد أنّ الطريق الوحيد
لتثبيت ّ
حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو
طريق المقاومة في الوقت الذي تنهار التسويات منذ توقيع
اتفاقية أوسلو».

كرامي

ورأى الوزير السابق فيصل كرامي «أنّ انتصار غزة ومقاومتها
الباسلة وشعبها الصامد ،على غطرسة آلة القتل واإلج��رام
الصهيونية ،هو مفترق تاريخي جديد في مسار الصراع العربي
– «اإلسرائيلي» ،ستكون له تداعيات وسيرسم متغيرات على
كل المستويات السياسية والعسكرية واالستراتيجية».

قباني

وفي ردود الفعل على الحرب في غزة وانتصار المقاومة ،لفت
مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني خالل استقباله وفدا ً
من مؤسسة القدس الدولية ،إلى أنّ «أخطار الدولة اليهودية
المحتلة لفلسطين العربية هي على اإلنسانية جمعاء» ،سائالً:
«لماذا يعيب العالم على الفلسطينيين والعرب إذا رفضوا
السالم مع محتل يهودي أجنبي لفلسطين ودعوا إلى استئصال
هذا العدو المحتل من أرض فلسطين العربية؟».

الداوود

واعتبر األمين العام لـ«حركة النضال اللبناني العربي»
النائب السابق فيصل الداوود «أنّ االنتصار العسكري يجب أن
يستثمر في السياسة ،وأن يتم التخلي عن المفاوضات وقطعها

مع العدو «اإلسرائيلي» ،ألنّ األرض ال تتحرر بالمساومة بل
بالمقاومة».

الصمد

وسأل النائب السابق جهاد الصمد« :هل يتعظ الحكام العرب
من المقاومة التي أثبتت أنها السبيل الوحيد لتحرير األرض
واستعادة الكرامة؟» ،معتبراً« :أنّ المقاومة أكدت أنها الطريق
الوحيد لتصحيح البوصلة وإصالح مكامن الخلل التي تعانيها
مجتمعاتنا ودولنا ،وعلى رأسها ظاهرة اإلرهاب ومحاربتها».

سكرية

وأك��د النائب السابق اسماعيل سكرية« :أنّ اإلرادة هي
الكلمة السحرية ومفتاح النجاح وبلوغ الهدف» ،معتبرا ً أنّ
«غزة انتصرت بإرادة وصمود أهلها ومقاوميها ،وجاء اآلن دور
امتحان اإلرادة الفلسطينية في تعزيز المصالحة الوطنية لقطع
الطريق على كل أشكال التآمر الدولي «اإلسرائيلي» وبعض
العربي».

حقيقة مواقف معظم العرب
وتواط�ؤ بع�ضهم مع الم�سار
ال�صهيوني انك�شفت وا�ضحة
�أمام مر�آة فل�سطين النا�صعة
أحزاب ولجان

وثمن حزب االتحاد «عاليا ً هذا االنتصار الكبير للمقاومة
الفلسطينية» ،معتبراً« :أنه البدايات للتصحيح في المسار
العربي نحو استعادة وحدة األهداف ،انطالقا ً من وحدة المصير
واالنتماء القومي» ،داعيا ً إلى «تصحيح ما اعترى العالقة بين
أح��د فصائل المقاومة ومصر من خلل ألنّ ذل��ك لن يكون في
مصلحة فلسطين واألمة» ،مقدراً« :الجهود المصرية في اإلسهام
في تحقيق هذا االتفاق الذي لبى المطالب الفلسطينية وكان
منحازا ً إليها».
وأشارت «لجنة عائلة وأصدقاء عميد األسرى في السجون
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف» إلى أنّ هذا االنتصار جاء «بعد
سلسلة من االنتصارات التي حققتها المقاومة في لبنان»،
مؤكدة أنّ المقاومة «ستستمر في النضال لتحرير كامل فلسطين
من بحرها إلى نهرها وتحرير مقدساتنا وأسرانا المعتقلين
وفي مقدمهم عميد األس��رى اللبنانيين والعرب يحيى سكاف
ال��ذي ينتظر بأمل كبير رج��ال المقاومة في لبنان وفلسطين
لتحريره».
وأكد المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في الجنوب
بسام حمود «أنّ هذا النصر االستراتيجي تمثل بالقضاء التام
والنهائي على أس��ط��ورة الجيش ال��ذي ال يقهر وقضى على
منظومة األمن القومي الصهيوني وأعاد للشرفاء من أبناء األمة
الشعور بالكرامة والعزة واألمل باالنتصار الكبير على العدو
بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر» .ورأى «تجمع العلماء
في جبل عامل»« :أنّ االنتصار في غزة ،يشابه صداه انتصار آب
عام  2006الذي حققه الشعب اللبناني ومقاومة حزب الله
الباسلة» .وهنأ التجمع أهالي الشهداء والجرحى واألسرى بهذا
النصر.
ورأى اللقاء اإلسالمي ال��وح��دوي بعد اجتماعه األسبوعي
برئاسة عمر غندور في بيان« :أنّ ما آلت اليه الحرب الصهيونية
ال��ش��رس��ة ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة ك�� ّرس��ت م��ع��ادل��ة األم���ن ب��األم��ن،
بحيث أصبحت كل فلسطين المحتلة في متناول المقاومة».

ُ�سمى المجتمع الدولي
�أين ما ي ّ
ومنظمات حقوق الإن�سان
من ارتكابات العدو ال�صهيوني
ومجازره وجرائم حربه
وعدوانه على الفل�سطين ّيين؟
وأعتبر األمين العام لحركة الناصريين الديمقراطيين خالد الرواس
أنّ «نجاح المقاومة في استدراج العدو إلى حرب استنزاف ،كشف
على مدى األسابيع الماضية مكامن ضعفه» ،ودعا إلى «تحصين
الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة كل التحديات التي يمكن
أن تقدم عليها «إسرائيل» في المرحلة المقبلة».
وح��ي��ا رئ��ي��س «ح��رك��ة اإلص�ل�اح وال��وح��دة» الشيخ ماهر
عبدالرزاق« :كل من ساهم في صناعة هذا النصر وعلى رأسهم
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية والمقاومة اللبنانية» ،الفتا ً إلى
أنّ هذا النصر هو «امتداد لنصر المقاومة اللبنانية في عدوان
تموز .»2006
ووج��ه رئيس «تجمع اإلص�لاح والتقدم « خالد الداعوق:
«التحية إل��ى سكان القطاع ف��ي شكل خ��اص وال��ى الشعب
الفلسطيني في شكل عام على هذا االنتصار».
وه��ن��أت «لجنة دع��م ال��م��ق��اوم��ة ف��ي فلسطين» ،الشعب
الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية على «تحقيق النصر المؤزر
والمخضب بالدم» ،معتبرة« :أنه نصر الصمود على االحتالل
الصهيوني وإسقاط أهدافه في كسر إرادة شعبنا ومقاومتنا
الباسلة».

لقاء بين «القومي» و«القيادة العامة» يُح ّيي انت�صار المقاومة
والأداء الأ�سطوري لأبناء �شعبنا في مواجهة العدوان
التقى عميد ش��ؤون فلسطين ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي هملقارت عطايا
مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ
القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز مصطفى
في مق ّر الجبهة ،حيث ت ّم التداول في موضوع
وقف العدوان الصهيوني بشروط المقاومة.
وإذ ح� ّي��ا ال��ط��رف��ان انتصار أب��ن��اء شعبنا
ف��ي فلسطين وأدائ��ه��م البطولي وصمودهم
األسطوري على مدى واحد وخمسين يوما ً في
مواجهة العدوان الوحشي الصهيوني ،شدّدا
على أنّ «االنتصار تحقق بفضل أمور عدة أه ّمها
احتضان المقاومة شعبيا ً ورسميا ً من قبل
جسد إنجازا ً على
كل قوى شعبنا ،األمر الذي ّ
المستوى الوطني ،خصوصا ً في ظروف عربية
فائقة التعقيد ،وهذا هو جوهر الوحدة الوطنية
المنشودة».
واعتبر الطرفان أنّ «قدرات المقاومة وتف ّوقها
في التكتيك العسكري والسياسي على أحد أكبر
جيوش العالم وأكثرها همجية ،تؤكد أنّ شعبنا
يمتلك إرادة الحياة رغم الحصار ،وأنّ تبادل
خبرات المقاومة في لبنان وفلسطين وسورية
وإي��ران كسر منطق االستفراد مرة وإلى األبد».

عطايا ومصطفى
ولفتا إلى «أنّ المقاومة اليوم تدرك أنّ استهداف
منظومة أمن االستيطان يضع العدو فورا ً أمام
مأزق وجودي ،وأنّ الضربات التي وجهها أبطال
المقاومة إل��ى التج ّمعات الحربية في مراكز
االستيطان في غالف غزة ومنشآت الغاز على

ساحل القطاع الشمالي ،أدّت سريعا ً إلى انكسار
ما يُس ّمى الجبهة الداخلية للعدو ،واليوم أكثر
من أي وقت مضى الوكالة اليهودية رأس الحركة
الصهيونية ستكون عاجزة عن استكمال مشاريع
االستيطان ...وستبقى كذلك».

ورأى الطرفان «أنّ رفع الحصار عن غزة
وإدخ��ال المساعدات والمواد األولية إلعادة
اإلعمار أساس أي عمل سياسي في المرحلة
المقبلة ،وقد أسقط انتصار المقاومة المب ّررات
العربية كافة الستمرار هذا الحصار الجائر».
وت� ّم التأكيد خالل اللقاء على أنّ «تجربة
المقاومة وأداءه��ا اإلقليمي هو إنجاز وطني
وقومي أعاد تثبيت وجهة الصراع الوجودي
مع العدو ال��ذي يعبث بأمن المنطقة كلها،
كما أنّ أداء المقاومة الفلسطينية في الميدان
شكل األساس الذي م ّكن الوفد الفلسطيني في
القاهرة من إفشال ك ّل الضغوط التي كانت
تبتغي إيقاف العدوان بشروط العدو».
وش��دّد الطرفان على «أنّ االنتصار يمثل
أفضل رس��ال��ة إل��ى ك��ل األس���رى األب��ط��ال ب��أنّ
موعد الحرية قريب جداً ،ألنّ المقاومة اليوم
هي التي تستطيع وضع الشروط وإلزام العدو
تطبيقها».
كما توجها بـ«التحية النضالية إل��ى ك ّل
فصائل المقاومة بما فيها سرايا الشهيد جهاد
جبريل ومجموعات الفداء القومي وكل الفصائل
المنضوية في إطار المقاومة الفلسطينية».

البطاركة خالل اجتماعهم في بكركي
دعا بطاركة الشرق إلى استئصال
التنظيمات اإلره��اب��ي��ة ،وتجريم
االعتداء على المسحيين وممتلكاتهم.
واعتبروا أنّ على دول الشرق األوسط
أن تعمل على فصل الدين عن الدولة
وق��ي��ام ال��دول��ة المدنية ،لكي تنعم
بسالم عادل وشامل ودائ��م .وناشد
البطاركة «الكتل السياسية اللبنانية
فصل انتخاب رئيس الجمهورية عن
مسار الصراعات اإلقليمية والدولية،
واإلس��راع في التفاهم على انتخاب
رئيس جديد».
ورأى ال��ب��ط��ارك��ة ف��ي ب��ي��ان بعد
اجتماعهم في بكركي أمس ،للبحث
في أوضاع المسيحيين في المنطقة
إضافة إل��ى االستحقاق الرئاسي،
أنّ «االع��ت��داء على المسيحيين في
العالم ال��ي��وم يأخذ منحى خطيرا ً
يهدد الوجود المسيحي في الكثير
من الدول ال سيما في العالم العربي،
أخص في مصر وسورية
وفي شكل
ّ
والعراق .حيث يتعرض المسيحيون
في هذه البلدان إلى اعتداءات وجرائم
بشعة تحملهم على الهجرة القسرية
من أوطانهم».
وأكد أنّ «الكارثة اإلنسانية التي
حلت بمسيحيي العراق واإليزيديين
وسواهم من الذين هجروا من بيوتهم
وممتلكاتهم ،تقتضي من المجتمع
الدولي واالتحاد األوروبي ،بالتعاون
مع حكومة العراق المركزية وحكومة
إقليم ك��ردس��ت��ان ،العمل العاجل
والفعال لتحرير بلدات سهل نينوى،
وتسهيل عودة النازحين إلى بلداتهم
وتوفير أمن هذه البلدات مع ضمانات
دولية ومحلية من حكومتي بغداد
وإق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان ،ل��ل��ح��ؤول دون
تهجيرهم».
وأض����اف ال��ب��ي��ان« :ال يمكن أن
تستمر ال���دول وبخاصة العربية
واإلسالمية صامتة ومن دون حراك
بوجه «الدولة اإلسالمية  -داعش»
ومثيالتها من التنظيمات اإلرهابية
التكفيرية ال��ت��ي تتسبب ب��إس��اءة
كبيرة لصورة اإلس�لام في العالم»،
داعيا ً إياها «إلى إصدار فتوى دينية
جامعة تحرم تكفير اآلخر إلى أي دين
أو مذهب أو معتقد انتمى ،وإلى تجريم
االعتداء على المسيحيين وممتلكاتهم
وكنائسهم في تشريعاتها الوطنية

( )...وت��ح��ري��ك المجتمع ال��دول��ي
والهيئات الستئصال هذه الحركات
اإلره��اب��ي��ة بجميع ال��وس��ائ��ل التي
يتيحها القانون الدولي».
وإذ ش����دّد ال��ب��ط��ارك��ة ع��ل��ى أن��ه
«رغ��م كل ش��يء ،يبقى المسيحيون
متمسكين ب��أرض��ه��م ،بوطنيتهم،
بحريتهم كمواطنين أصليين في
بلدانهم» ،رأوا أنّ الحلول «تقتضي
معالجة األسباب التي أنتجت مآسي
بلدان الشرق األوسط».
وتابع البيان« :لكي تتمكن دول
الشرق األوس��ط من أن تنعم بسالم
عادل وشامل ودائ��م ،ينبغي عليها،
بموآزرة األس��رة الدولية ،إذا شاءت
هذا السالم ،أن تعمل على فصل الدين
عن ال��دول��ة وقيام ال��دول��ة المدنية.
وعندئذ فقط ال يعود الدين يستولي
على السياسة ،وال السلطة السياسية
ت��وظ��ف ال��دي��ن وتضعه ف��ي خدمة
مصالحها ،وال المنظومة الفقهية
ال��دي��ن��ي��ة تسيطر ع��ل��ى مقتضيات
الحداثة».

سورية

وف����ي ال���ش���أن ال����س����وري ،أك��د
المجتمعون «أنّ النزيف السوري
منذ ثالث سنوات ونصف السنة لهو
جدير أن يعالج بروح الحوار والحل
السياسي السلمي ،وهذا ما ُنودِي به
منذ بدء األزم��ة في سورية» ،داعيا ً
المجتمع الدولي إلى النظر «بعين
الحق إل��ى م��ا يجري ف��ي ه��ذا البلد
من إره��اب وتكفير وتمدّد لتياراتٍ
أصولية».
واعتبر البطاركة أنّ ملف مطراني
حلب المخطوفين يوحنا ابراهيم
وبولس يازجي يبقى «صورة قاتمة
لما يجري ،وص��ورة عن عدم مباالة
ال��ع��ال��م والمجتمع ال��دول��ي ال��ذي
يتناسى بصمت مريب خطفهما».
ووجه المجتمعون نداء إلى الكتل
السياسية ون��واب األم��ة في لبنان
«لفصل انتخاب رئيس للجمهورية
ع��ن م��س��ار األوض����اع وال��ص��راع��ات
اإلقليمية والدولية التي لم ترتسم
أفقها بعد ،واإلس���راع إل��ى التشاور
ال��ج��دي والتفاهم النتخاب رئيس
للجمهورية ف��ي أس��رع م��ا يمكن».
وأك��دوا أنّ «انتخاب الرئيس واجب

قبل اتخاذ أي قرار بشأن استحقاق
المجلس النيابي».
وش���ارك ف��ي االج��ت��م��اع ،إضافة
الى البطريرك الماروني الكاردينال
ب��ش��اره ال��راع��ي ب��ط��ارك��ة :األرم���ن
ال��ك��اث��ول��ي��ك ف��رن��س��ي��س ب��ي��دروس
التاسع عشر ،السريان الكاثوليك مار
اغناطيوس يوسف الثالث يونان،
الكلدان روفائيل س��اك��و ،السريان
األرثوذكس مار افرام الثاني ،األرمن
األرثوذكس آرام األول كيشيشيان،
الروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام ورئيس الطائفة اإلنجيلية القس
سليم صهيوني وممثل عن كنيسة
الروم األرثوذكس.
والح��ق��اً ،ان��ض��م إل��ى االج��ت��م��اع:
ال��س��ف��ي��ر ال��ب��اب��وي ال��م��ون��س��ن��ي��ور
غابرييلي كاتشا ،س��ف��راء روسيا
ال��ك��س��ن��در زاس��ب��ي��ك��ي��ن ،ال��والي��ات
المتحدة ديفيد هِ � ْل ،بريطانيا توم
فليتشر ،الممثل الشخصي لألمين
العام لالمم المتحدة في لبنان ديريك
بالمبلي والقائمان بأعمال سفارتي
فرنسا جيروم كوشار والصين هان
جينغ.

الراعي

وكان الراعي أكد أمام سفراء الدول
الكبرى خ�لال االج��ت��م��اع إليهم في
بكركي ،أن ليس لديه أي مرشح معين
لرئاسة الجمهورية وهو ال يزكي أحدا ً
وال يقصي أح��داً« ،وه��ذا من منطلق
احترامي للديموقراطية وللمجلس
النيابي والنواب» .وأوضح أنّ «كل
ما يقال من كالم عن أسماء تطرحها
بكركي ،وما يشاع في هذا الموضوع
هو غير صحيح» .ودع��ا« :النواب
إل��ى الدخول إل��ى المجلس النيابي
وان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ان��ط�لاق �ا ً ممن
يعتبرونه األقوى».
على صعيد آخ��ر ،يغادر الراعي
صباح اليوم إلى الفاتيكان إلطالع
كبار المسؤولين على نتائج جولته
برفقة البطاركة على المسيحيين
النازحين في العراق.
ون��ق��ل رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س ال��ع��ام
ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ودي��ع
الخازن عن الراعي «ضرورة انتخاب
رئيس جديد إلنقاذ الوطن» ،مؤكدا ً
قلق الراعي على مسيحيي لبنان.

دربا�س يدعو العرب �إلى تح ّمل م�س�ؤولياتهم
اعتبر وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس أنّ موضوع
النازحين السوريين نكبة عربية أهم من نكبة فلسطين عام
 ،1948وعلى الدول العربية تحمل مسؤولياتها.
وقال درباس في حديث إلى «الوكالة الوطنية لإلعالم»
أمس« :صحيح أنّ نكبة فلسطين شملت أرضا ً جغرافية
كبيرة ،ولكن جراء نكبة فلسطين وصل إلى لبنان حوالى
 400ألف أو نصف مليون نازح ،أما ما وصلنا من سورية
وخالل سنتين ،فهو مليون ونصف المليون نازح تقريباً،
وص��ل��وا إل��ى مجتمع بحد ذات��ه غير متماسك سياسيا ً
واجتماعياً».
ولفت إلى أنّ الخسائر االقتصادية «تجاوزت خالل سنة
ونصف السنة ما قيمته  7مليارات و 500مليون دوالر ()...
والبطالة وصلت إلى 14في المئة في لبنان ،ألنّ عمل اإلخوة
السوريين تسبب بخلل اجتماعي» .وأوضح« :أنّ المخيمات
العشوائية في ح ّد ذاتها ال تشكل سوى  17إلى  18في المئة
من النازحين ،في حين أنّ العدد الباقي منتشر على األراضي
اللبنانية في الشقق أو في عمارات غير مكتملة البناء ،وهؤالء
يعيشون في حال دون مستوى العيش اإلنساني».

وعلى صعيد الوضع االجتماعي ،سأل درباس« :عندما
ترتفع البطالة ،وتعرض اليد العاملة السورية بأسعار
أرخ��ص ،وعندما يكون هناك فوضى في السكن وأزم��ة
كهرباء وشح في المياه ،ومشاكل في الصرف الصحي وهو
من أخطر األمور ،فكيف يمكننا توقع ما سيحصل عند ذلك»؟
وأعلن أنّ المدارس الرسمية «تستقبل  100ألف تلميذ سوري
زيادة عن قدرتها على االستيعاب ،إضافة إلى أنّ المدارس ال
تتوافر فيها الصيانة الالزمة» .وقال« :على رغم وجود 100
ألف تلميذ سوري ،هناك في المقابل 250 ،ألف تلميذ سوري
خارج التعليم ومن دون مدارس ،وهذا يزيد قلق الجانب
األمني ،وما شاهدناه في عرسال هو عينة».
وأعرب عن تخوفه من تخفيف األمم المتحدة المساعدات،
مشيرا ً إلى أنها «كانت  53في المئة ووصلت إلى  30في
المئة هذا الشهر».
وكشف درباس عن خطة لتخفيف عدد النازحين ،الفتا ً
إلى أنه أعد ورقة ووافق عليها مجلس الوزراء ،وقال« :من
اآلن فصاعدا ً نحن من سيقوم بتسجيل النازحين وليس
المفوضية العليا للالجئين».

