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«م�ؤتمر العائلة وتحديات الع�صر» اختتم �أعماله ب�إ�صدار وثيقة «لقاء الربوة» :حزب اهلل :تدخلنا في �سورية
للتن ّبه �إلى خطورة �سقوط الدولة في ّ
ع ّزز قوة لبنان في مواجهة التكفيريين
ظل االنهيارات في النظام الإقليمي
اختتم «مؤتمر العائلة وتحديات العصر
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط» ال��ذي عقد ف��ي المركز
البطريركي العالمي لحوار الحضارات -الربوة،
أعماله بعد ظهر يوم السبت ،بالتشديد على
«أنّ لالستحقاقات الدستورية أولوية حيوية
في مجال حماية السلم األهلي ،والتأكيد على
االعتبارات الميثاقية ،والحرص على تماسك
بنية الدولة» ،والتأكيد على «أنّ للمؤسسات
الدينية المتعدّدة ،اإلسالمية والمسيحية،
دورا ً أساسيا ً في إيجاد المناخات التواصلية
وتحفيز العمل التعاوني في مختلف مجاالت
التفاوض السياسي واالجتماعي والحؤول
دون مصادرة الخطاب الديني من جماعات
تسعى إلى تحويله أداة نزاعية».
وقد شارك في اليوم الثاني من فعاليات
المؤتمر البطريرك الماروني بشارة الراعي
ال��ذي توجه ف��ور ع��ودت��ه م��ن أستراليا إلى
الربوة.
وص���در ع��ن المؤتمرين «وث��ي��ق��ة البيان
الختامي للقاء الربوة» التي وقع عليها األمين
العام لمجمع أساقفة العالم في الفاتيكان
ل���وران���زو ب��ال��دي��س��اري ورؤس����اء ال��ط��وائ��ف
المسيحية واإلسالمية كافة.
وتال الوثيقة المستشار البطريركي للشؤون
العامة والمنسق العام للمؤتمر المونسنيور
الدكتور شربل حكيم.
وأكدت الوثيقة «أنّ النموذج الذي أرساه
لبنان في مجاالت الحوار الحضاري في كل
مندرجاته ،هو الر ّد العملي على التطرف في كل
أشكاله السياسية والدينية وما تستحثه من
خروج على مبادئ حقوق اإلنسان ،واعتبارات
دول���ة ال��ق��ان��ون ،وم��ا تفترضه م��ن خ��ي��ارات
قيمية ودس��ت��وري��ة ضامنة للسلم األهلي
واإلقليمي» .ورأت «أنّ الظروف البالغة الدقة،
التي تعيشها العائلة في المنطقة وطبيعة
األزمات الوجودية والسياسية واألمنية وما
يتأتى منها من آثار مدمرة على المستويات
اإلن��س��ان��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة،
تتطلب بناء مبادرات خالقة في مجال تفعيل
منطق التواصل على حساب منطق العنف
المستشري ،والعقالنية على حساب سياسات
السيطرة والسيطرة ال��م��ض��ادة .ف�لا ب � ّد من
ايجاد أطر تواصلية وتضامنية بين مختلف
المؤسسات الدينية والسياسية لتفعيل العمل
الحواري ،كأفضل سبيل لوضع ح ّد للتفاعالت
ال��ن��زاع��ي��ة على ت��ن��وع م��دارات��ه��ا ،والتمهيد
لصياغة حركة سلمية تدرجية تنقلنا من واقع
المواجهات المفتوحة إلى حالة الحوار البناء
غير المشروط ،لوضع األسس الفعلية لعملية
مساع
العبور إلى السالم الناجز ،الذي يتطلب
ٍ
حثيثة في مجال إعادة بناء الثقة بين األطراف
المتخاصمة ،ومكافحة االستبداد ،واحترام
ح��ق��وق اإلن��س��ان وك��رام��ت��ه ،وإرس���اء قواعد
العدالة اإلنتقالية والترميمية ،والسياسات
اإلنمائية واإلع��م��اري��ة ،كأطر عملية ناظمة
لمرحلة السلم».
واعتبرت الوثيقة «أنّ الفراغات الدستورية
المتنامية ال��ت��ي يعيشها وطننا تستدعي
مواقف وإعالنات مبدئية حازمة لجهة التنبه
إلى خطورة سقوط الدولة في ظل االنهيارات
ال��ج��ارف��ة ال��ت��ي أط��اح��ت بالنظام اإلقليمي،
وفتحت المجال أمام تمدّد مساحات الفوضى
وما أدت إليه من تحول المدى اإلقليمي إلى
ساحة مواجهات بين سياسات نفوذ إقليمية
متصادمة ،وتيارات راديكالية أطاحت بكل
اإلعتبارات التي تنتظم على أساسها العالقات
الدولية» ،م��ش�دّدة على «أنّ لالستحقاقات
الدستورية أولوية حيوية في مجال حماية
السلم األه��ل��ي ،والتشديد على االعتبارات
الميثاقية ،والحرص على تماسك بنية الدولة،
والمساهمة في إعادة صياغة النظام اإلقليمي
على أسس أكثر ثباتاً».
كما أش��ارت إلى «أنّ للمؤسسات الدينية
المتعدّدة ،اإلسالمية والمسيحية ،دورا ً أساسيا ً
في إيجاد المناخات التواصلية وتحفيز العمل
التعاوني ف��ي مختلف م��ج��االت التفاوض
السياسي واالجتماعي والحؤول دون مصادرة
الخطاب الديني م��ن جماعات تسعى إلى
تحويله أداة نزاعية وتشريعية لممارسات
خارجة عن المنطلقات الروحية القائمة على
الرحمة والعدالة والسالم والتخاطب الح ّر بين
كل المجموعات الدينية» ،مؤكدة «أنّ الكنائس
اإلقليمية المجتمعة ،وبالتعاون مع الكرسي
الرسولي والدبلوماسية الفاتيكانية ،لن تألو
ج��ه��دا ً ف��ي مجال تفعيل عمل دول��ي يساعد
ف��ي شكل فعلي ومباشر ف��ي م��ج��ال تطوير
الوساطات واآلليات التفاوضية ،التي تتوخى
الخروج من واقع االنهيارات المتنامي».

العام لشركة «ألفا» مروان حايك عرضا ً مصورا ً
ع��ن وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل ،وت��ح��دث ع��ن وسائل
التواصل االجتماعي ودور التقنيات الحديثة
في الحفاظ على المجتمع والعائلة ،شارحا ً
التأثيرات اإليجابية للتكنولوجيا ووسائل
التواصل االجتماعي والتهديدات على اإلنترنت،
مستندا ً إل��ى حقائق وأرق���ام ،ومقدما ً سلسلة
إرشادات لحماية األطفال على اإلنترنت.
وتحدثت المستشارة في المجلس الحبري
في الفاتيكان للعلمانيين واألدي��ان مارغريت
بيترز عن «تصويب المفاهيم األساسية الجديدة
للزواج والعائلة».

المحور الرابع

لحام يرفع الوثيقة الصادرة عن المؤتمر

المحور األول

وت��ن��اول المحور األول م��وض��وع «العائلة
وواقع األوض��اع في الشرق األوس��ط» وترأسه
النائب البطريرك العام على أبرشية الجبة
المارونية المطران مارون عمار الذي أشار إلى
أنّ هناك «مصائب كثيرة وأم��راض �ا ً متنوعة
تفتك في العالقات بين أفراد العائلة الواحدة،
فتحول العالقات الشخصانية السلمية التي
تنمي العائلة إلى عالقات سيئة تهدم بنيتها
عبر انقطاع التواصل ،واختالف اللغات ،وتعدّد
األه��واء الفردية التي تصطدم بأهواء اآلخرين
بعيدا ً من روح التعاون والتعاضد من أجل
عائلة ثابتة ،ومجتمع متضامن ض ّد قوى الشر
التي تهدّده».
وق��دم األمين العام لمجمع أساقفة العالم
في الفاتيكان الكاردينال لورانزو بالديساري
المداخلة األول��ى بعنوان «أص��داء سينودس
العائلة في الفاتيكان تشرين األول ،2014
فقال« :لقد شارك آباء السينودس في مناقشات
حيوية ،بعيدة كل البعد من الهدوء الزائف،
وبالتأكيد حاملة بصمات اإليمان والحماسة
العقائدية والرعوية ،والصدق والشجاعة من
أجل خير الكنيسة وخالص النفوس .وعلى ح ّد
تعبير البابا« ،من دون إعادة إحياء النقاش حول
الحقائق األساسية لسر الزواج :عدم االنحالل
والوحدة والوالء واالنفتاح على الحياة».
ثم حاضر النائب فريد الياس الخازن عن
«تأثير الوضع اإلقليمي وتحدياته وسبل حماية
العائلة بين رجال الدين وأهل السياسة» ،وقال:
«إنّ التحديات التي تواجه دول الشرق األوسط
يخص العائلة ،واستطرادا ً
ومجتمعاتها في ما
ّ
في الشأن التربوي والثقافي واالجتماعي غير
مسبوقة في حجمها ومضمونها وتداعياتها،
وه��ي تختلف عن تلك التي تواجهها العائلة
والمجتمعات في مناطق أخرى من العالم».
وأشار إلى «أنّ الشرق األوسط تميز عن سواه
من األنظمة اإلقليمية األخرى في مسألتين ،أوال ً
االنتقال من ال��دول��ة األمبراطورية والخالفة
اإلس�لام��ي��ة إل��ى دول ج��دي��دة ط��رح إشكالية
دور الدين وموقعه في إطار الدولة الوطنية،
وثانيا ً نشوء دول��ة «إسرائيل» في  1948ما
أدى إلى نزاع مسلح هو األطول واألكثر تعقيدا ً
بين ال��ن��زاع��ات اإلقليمية المعاصرة ،وك��ان
لهذين الحدثين أثر مباشر في أوضاع المنطقة
ومسارها االجتماعي والسياسي».
وقدم النائب جورج عدوان المداخلة الثالثة
بعنوان «مكان العيش المشترك ومكانته في
خريطة الشرق األوس��ط الجديد» ،مؤكدا ً «أنّ
العيش المشترك يقوم على ال��ح��وار الدائم
واالحترام المتبادل وعلى قبول اآلخر المختلف
دينيا ً أو مذهبيا ً أو ثقافياً ،وعلى العيش معا ً
وعلى اح��ت��رام قناعات وخصوصية شعائر
وشرائع كل طرف وعلى ممارسة الحوار كأداة
لبناء الثقة وإلقامة عالقات الصداقة واالحترام
مع احترام حدود المغايرة واالختالف».

المحور الثاني

أما المحور الثاني فكان بعنوان «المجتمع
بين التعصب واالعتدال» ،وترأسه عضو الهيئة
االداري��ة في اللجنة األسقفية للعائلة والحياة
جورج عزو الذي رأى «أنّ التهديد األكبر يأتي
عندما تتشكل مجموعات متطرفة تحت أسماء
مختلفة تأتي لتسيء إلى كرامة اإلنسان في
كل أبعادها .وكل يوم نتباهى بمستوى التقدم
العلمي في كل الميادين ،بينما نشهد تقهقرا ً

وخواء على مستوى الروح اإلنسانية».
وكانت مداخلة لألمين العام للجنة الحوار
اإلس�لام��ي  -المسيحي محمد ال��س � ّم��اك عن
«سبل مواجهة التطرف الديني وال��ح � ّد من
خطر االره��اب» .ورأى الس ّماك «أنّ ما يقوم به
اإلرهابيون ليس تطرفا ً إسالمياً ،إن��ه منطق
مختلف وهو منطق ال يمت الى أي دين في شيء».
وأض���اف« :إنّ الثقافة اإللغائية لآلخر على
أساس ديني ليست المصدر الوحيد لإلرهاب،
فاإلرهاب له من يرعاه ومن يموله .لذلك فإنه
يقوم على مثلث متساوي األضالع فكرا ً وتمويالً
ورعاية» ،الفتا ً إلى «أنّ تجفيف مصادراإلرهاب
ماليا ً ورعائيا ً يتالزم بالضرورة مع تجفيف
مصادره الثقافية والتربوية وتحديدا ً من خالل
التربية على صحيح الدين والعقيدة».
وق��دم رئيس أساقفة الالذقية المارونية
المطران الياس سليمان مداخلة بعنوان «الحراك
الفاتيكاني لدعم الوجود المسيحي والحوار».
ودان «االنتهاكات الخطيرة التي قامت بها
الدولة اإلسالمية المعلنة في العراق وسورية»،
داعيا ً «كل رجال الدين في كل أنحاء العالم ،إلى
لعب دور حاسم في التشجيع على الحوار بين
األدي��ان والثقافات ،وإلى استنكار سريع لكل
تشريع العنف من قبل الدين ،وإلى تنشئة كل
إنسان على الفهم والحوار المتبادل».
وحاضر النائب غسان مخيبر عن «العائلة
بين القوانين الكنسية والمدنية واحترام شرعة
حقوق العائلة ،وق��ال« :في مواجهة التعصب
واإلره��اب يفترض أن يسود القانون المرتكز
إلى حقوق اإلنسان وإلى ذراع الدولة المدنية
الديمقراطية القادرة والفاعلة في إطار تعاون
دولي جاد وفاعل».
واستعرض موضوع العائلة بين القوانين
الدينية وال��م��دن��ي��ة واح��ت��رام ش��رع��ة حقوق
اإلنسان مبرزا ً خصوصية النظام الدستوري
والقانوني اللبناني كصيغة فريدة في المنطقة
يحمي المجتمع والطوائف والعائلة واألفراد في
إطار الدولة المدنية.
وال��ق��ى رئ��ي��س ق��س��م ال��ت��رش��ي��د والتوعية
األسرية في دائرة التبليغ الديني في المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ الدكتور محمد
حجازي مداخلة أشار فيها إلى «أن لبنان يمثل
بجغرافيته وديمغرافيته وتاريخه نموذجا ً
استثنائيا ً في التراث اإلنساني».

المحور الثالث

وظهراً ،ترأست مديرة الوكالة الوطنية لإلعالم
ل��ور سليمان صعب المحور الثالث بعنوان
«ثورة التكنولوجيا وانعكاساتها على العائلة»،
فرأت أنّ التحوالت التكنولوجية أفرزت تفاعالت
جديدة للعالقات على الصعيد العائلي أدت إلى
زيادة العزلة والتنافر بين أفرادها» ،مشيرة إلى
«أنّ تأثير التطور التكنولوجي كبير جدا ً على
المجتمع عموما ً وعلى العائلة خصوصاً».
وق��دم المطران م��ارون لحام ممثالً بطريرك
الالتين ف��ي ال��ق��دس ف���ؤاد ال��ط��وال المداخلة
األول��ى عن «أص��داء تأثير وسائل اإلع�لام على
أفراد العائلة وتعزيز الحوار» ،مؤكدا ً أنّ «من
المستحيل العودة إلى ال��وراء وتجاهل سلطة
وسائل االتصال الحديثة» .وقال« :إنّ وسائل
االتصال االجتماعي سيف ذو حدين .ح ّد إيجابي
وحد سلبي ،والحل يكون عبر التركيز على الح ّد
اإليجابي».
وتناولت المداخلة الثانية «وسائل التواصل
االجتماعية ودور التقنيات الحديثة في الحفاظ
على المجتمع والعائلة» ،قدم خاللها المدير

الراعي :ال يمكن �أن ن�ستمر في الت�شرذم
ب�سبب لعبة النافذين ال�سيا�سيين
أك��د البطريرك الماروني بشارة
الراعي أنه «ال يمكن أن يستمر لبنان
في هذه الحالة من التشرذم بسبب
لعبة النافذين السياسيين ،والكل
على حساب ال��دول��ة والمؤسسات
والشعب».
وقال خالل ترؤسه قداس األحد في
كنيسة السيدة في الصرح البطريركي
في بكركي« :من المؤسف حقا ً أال تكون
الجماعة السياسية والسلطة العامة

الراعي مترئسا ً القداس في بكركي

في لبنان قد بنت شعبا ً موحدا ً بوالئه
للبنان ولمؤسساته الدستورية،
بل شرذمته وقسمته وجعلت والءه
ألشخاص ال للوطن .فال ب ّ��د من أن
يعمل المجتمع المدني على تكوين
هذا الشعب ،بالتعاون مع المدارس
والجامعات ،بعيدا ً من االنقسامات
واألل��وان السياسية» .وأض��اف« :ال
يمكن أن يستمر لبنان في هذه الحالة
من التشرذم بسبب لعبة النافذين

السياسيين ،وال��ك��ل على حساب
الدولة والمؤسسات والشعب .وبات
من الواجب أن يأخذ المجتمع المدني
بزمام األم��ور في ما يختص بوحدة
الشعب ،وترقي المجتمع ،وحماية
مكونات الوطن ،من طريق الثقافة
واألخالقية وااللتزام بتكوين شعب
توحده الحقيقة والحرية وال��والء
للوطن ،وي��ف��رز ق���ادة ج���ددا ً للبالد
يكونون حسب قلب الله ،ويحكمون
بالخير والعدل لجميع الناس».
والتقى الراعي بعد القداس ،رئيس
المجلس ال��ع��ام ال��م��ارون��ي ال��وزي��ر
السابق ودي��ع ال��خ��ازن ال��ذي هنأه
بسالمة العودة من أستراليا ،ودعا
إلى «االلتفاف حول طروحات غبطة
البطريرك الوطنية التي تجمع جميع
اللبنانيين مسيحيين ومسلمين،
ألنّ لبنان يم ّر اليوم بأزمة خطيرة
وإن لم يكن هناك إجماع بالكلمة من
جميع الفئات ،وال��ذه��اب ف��ورا ً إلى
انتخاب رئيس جديد للبالد ،ضاع
لبنان وذهب في مهب الريح .فلنكن
متنبهين وحذرين قبل فوات األوان».
كما التقى البطريرك الماروني وفد
حركة األرض برئاسة رئيس الحركة
طالل الدويهي.

ترأس المدير العام لتلفزيون لبنان رئيس
مجلس اإلدارة ط�لال مقدسي المحور الرابع
بعنوان «العائلة وثقافة الحياة» .ورأى «أنّ
التطور العلمي وتقنيات وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي وانفتاح المجتمعات واألفراد أرخى
ظالال ً قوية على المجتمعات ،وهو بمقدار ما حمل
من آفاق علمية وثقافية فإنه حمل أيضا ً أخطارا ً
وتحديات تستوجب من كل فرد منا في محيطه
الضيق ،ومنها إلى المدى األوس��ع واألرح��ب،
التنبه إلى انعكاساتها وآثارها السلبية وأحيانا ً
المدمرة».
وقدم الوزير السابق م��روان شربل مداخلة
بعنوان «ديموقراطية العنف وضياع الفضائل
في مسارب السياسات الضيقة» ،وسأل« :ل َم
لم نعلن حالة طوارئ اجتماعية أمنية سياسية
اقتصادية؟ لماذا نحن بعيدون من طاولة حوار
نطرح عليها هموم البلد والناس ،نتصارح من
دون خلفيات ومتاريس ومحاور»؟ ورأى «أنّ
مواجهة التحديات الراهنة تكمن في التمسك
بقيم العائلة حتى تعيش سالمها ويجد المجتمع
طريقه إلى الطمأنينة ،ووجوب بذل الجهود على
المستويات كافة حتى ال تبقى العائلة اللبنانية
الكبيرة يتيمة األب ،ويتمكن النواب من انتخاب
رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت لتبديد
القلق والهواجس الوطنية ،وحتى يجد هذا البلد
طريقه إلى االستقرار».
أما المداخلة الثانية فكانت بعنوان «مسيرة
الكنائس في الشرق االوسط نحو السينودس
في الفاتيكان» ،وحاضر فيها مطران لودي
واألمين العام لمجمع الكنائس الشرقية في
الفاتيكان المطران ماوريزيو.
وقدم رئيس اللجنة األسقفية للعائلة والحياة
ف��ي مجلس البطاركة واألس��اق��ف��ة الكاثوليك
ومنسق لجان العائلة ف��ي ال��ش��رق األوس��ط
المطران أنطوان نبيل العنداري مداخلة عن
«العائلة وأخالقيات الحياة».

لحام
ّ

وفي الختام كانت كلمة لبطريرك أنطاكيا
وسائر المشرق واإلسكندرية وأورشليم للروم
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام،
شكر فيها الذين عملوا على تهيئة المؤتمر
والمشاركين ،وقال:
«ن��أم��ل ب���أن ت��ك��ون أع��م��ال ه���ذا المؤتمر
والتوصيات الصادرة عنه ،أداة عمل لتهيئة
سينودس روم��ا للعام ال��ق��ادم  ،2015الذي
س��ي��ع��ال��ج م��ع ال��ت��ح��دي��ات دور األس����رة في
الكنيسة والمجتمع .وأملنا كبير بأنّ أبرشياتنا
ستعالج موضوع األسرة في الرعايا ،بحيث
نساهم ف��ي تهيئة تقارير ت��رف��ع أي��ض �ا ً إلى
سينودس روم���ا .كما أننا م��ن ه��ذا المؤتمر
نشكر جميع المؤسسات العالمية والمحلية
التي تساند عائالت النازحين والمهجرين من
ديارهم من سورية والعراق ،ومنهم عدد كبير
في لبنان المضياف الحبيب» .وأضاف« :كلنا
مدركون كم من الويالت ستجر هذه الحروب
على األس���رة العربية المشرقية .م��ن ذلك
أخطار الترهيب والتعذيب والقتل واإلع��دام
واالغ��ت��ص��اب وال��ص��ل��ب وال���ن���زوح القسري
ال��م��ف��اج��ئ ،ومنظر المهجرين والجائعين
والمشردين والعراة ،والذين هم بال مأوى وال
مدرسة وال جار وال صديق وال لغة تفاهم .هذه
األمور تؤثر سلبيا ً نفسيا ً وعاطفيا ً على نفوس
ومشاعر األطفال واألسر والمجموعات ،وتنشر
في ما بينهم عواطف العنف واإلرهاب واألخذ
بالثأر والبغض والكراهية ،وتجعلهم خطرا ً
على مجتمعهم .ولذلك ال ب ّد من التفكير حول
قيام مشاريع صغيرة وسواها متنوعة بروح
خ�لاق��ة ،لكي نستجيب للحاجات الجديدة
التي تواجه األس��رة بجميع أفرادها ،ال سيما
األطفال».
واختتم« :نرفع الصالة واالبتهال إلى الله
لكي يحفظ المخلص عائالتنا وجميع أعضائها،
وتبقى األسرة المدرسة الدائمة لكل األجيال».
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أكد حزب الله أنّ تدخله في سورية «هو مصلحة لبنانية
مئة في المئة ،وبقرار لبناني مئة في المئة» ،الفتا ً إلى أنّ
هذا التدخل استطاع «أن يعزز من قوة لبنان في مواجهة
التكفيريين».
ورأى «أنّ المكاسب التي حققها الجيش اللبناني وما
حققته المقاومة ،جعلت من لبنان بالنسبة إل��ى ال��دول
المحيطة به يعيش حالة من األمان النسبي» ،مطالبا ً الجميع
بالعودة إلى البيان الوزاري الذي أق ّر حق المقاومة.

صفي الدين

وفي هذا السياق ،ح ّذر رئيس المجلس التنفيذي في حزب
الله السيد هاشم صفي الدين «مما آلت إليه المنطقة بعد
ثالث سنوات من حالة هيجان وتوتر وتغيير أنظمة» ،مشيرا ً
حروب مذهبية وعرقية ومناطقية
إلى «أنّ المنطقة دخلت في
ٍ
وباتت في حالة انعدام وزن ،وبات فيه كل شيء متوقع حيث
قال بعضهم أنّ هناك تفكيرا ً جديا ً لتغيير خريطة سايكس
بيكو وتقسيم جديد وحتى إيجاد أوطان جديدة».
ورأى صفي الدين خالل احتفال تأبيني في بلدة شمسطار،
«أنّ المكاسب التي حققها الجيش اللبناني وم��ا حققته
المقاومة ،جعلت من لبنان بالنسبة إلى ال��دول المحيطة
به يعيش حالة من األم��ان النسبي وحالة من االطمئنان
المستقبلي ،وأثبتت أنّ لبنان قوي على رغم اختراق بعض
المجموعات التي يتم تزويدها بالسالح والتجهيز ،وما
يرافقه من صياح وم��ن إع�لام يصنع األوه���ام واإلحباط
ليصبح الناس في عالم آخر».
وش�دّد صفي الدين على «أنّ دع��وات حزب الله للحوار
ليست ليتخلى كل طرف عن قناعاته ،بل هي من أجل حفظ
البلد ووحدته والعبور إلى شاطئ األمان».

الموسوي

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي
خالل احتفال تأبيني أقيم في بلدة شحور الجنوبية« :إنّ
لبنان ال يحتاج اليوم إلى تذاكٍ سياسي من قبيل الدعوة
إلى تحالف المعتدلين ،بل يحتاج إلى أن تتحمل قواه
السياسية مسؤوليتها الوطنية في اتخاذ قرار حاسم يكمن
في استئصال المجموعات التخريبية اإلرهابية التكفيرية،
وبالخالص من الفكر التكفيري عبر فسح المجال أمام فكر
يؤمن بالصيغة اللبنانية التعدّدية القائمة على القبول
باآلخر ،واحترام دينه وشعائره ،ال شن الحمالت التي تؤدي
إلى تجريمه» .وأضاف« :إنّ ما دعونا إليه على الدوام ،هو
تحالف بين اللبنانيين جميعاً ،بين قواهم السياسية
على اختالفها ،القتالع الخطر التكفيري والخالص من
المجموعات التكفيرية لجعل لبنان آمنا ً من خطر يتهدّده،
ولكن رأينا توانيا ً في مواجهة الخطر التكفيري بل على
مدى ثالث سنوات من األزمة في سورية ،كان في لبنان
من يغذي المجموعات التكفيرية إلى سورية عبر لبنان،
وبالتالي كانت لهذه المجموعات قواعد في لبنان ،ونحن
وجدنا أنفسنا مضطرين ألن نواجه الخطر التكفيري ،ألننا
أدركنا أنه إن تمكن من السيطرة على سورية ،فحينها
سنقرأ الفاتحة ،ونقيم القداس على لبنان».
وتابع الموسوي« :لو أنّ التكفيرية انتصرت في سورية،
لكان لبنان عرضة لهجمات تكفير وتدمير واجتياح وتهجير

صفي الدين متحدثا ً في شمسطار
وسبي وذبح ،ولكنا رأينا أعراض اللبنانيين معروضة للبيع
في سوق النخاسة التكفيرية ،وهذا ما حصل وال يزال يحصل
في ال��ع��راق ،لكننا آلينا على أنفسنا تقديم التضحيات،
ووضعنا من حول لبنان س��دا ً منيعا ً يحاول التكفيريون
اختراقه ،ولكنهم يعجزون عن ذلك بعد تكبيدهم خسارات
فادحة».
ودعا الجميع في لبنان إلى «التخلي عن إطالق شعارات
ال معنى لها ،من قبيل تحالف األقليات ،الذي كان لنا وما زال
شرف إسقاطه ،وإلى التخلي عن عبارة االعتدال في مواجهة
التطرف» ،طالبا ً منهم «العودة إلى البيان الوزاري الذي شكل
وثيقة تفاهم سياسي في الح ّد األدنى بين القوى السياسية
األساسية» ،ومعتبرا ً أنه «ينبغي أن يكون التحالف الجامع
نص عليه هذا البيان في فقراته جميعاً،
للبنانيين ،هو ما ّ
من مواجهة اإلرهاب ،وفي طليعته اإلرهاب التكفيري ،إلى
ّ
بحق المقاومة .ألنه ليس من المقبول أن يقف وزير
اإلقرار
ويطعن المقاومة في حقها ،وهو إنما كان وزيرا ً على أساس
ّ
بحق المقاومة في مواجهة المحتل
هذا البيان ،الذي أقر
اإلسرائيلي».

قاووق

ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في ح��زب الله
الشيخ نبيل ق��اووق «أنّ تدخل حزب الله في سورية هو
خدمة للبنانيين وشعوب المنطقة واألمة جمعاء ،ألنّ خطر
التكفيريين هو خطر على جميع اللبنانيين وشعوب المنطقة
واألمة».
وأكد خالل احتفال تأبيني في بلدة الخيام «أنّ اإلرهاب
التكفيري هو شر مطلق ،ال خير فيه ألي طائفة ،أو مذهب ،أو
أي فئة ،وهو تهديد للسنة والشيعة والدروز والمسيحيين
على ح ّد سواء».
وأش��ار ق��اووق إلى «أنّ هدف المشروع التكفيري  ،كان
إشعال الفتنة من خالل اعتداءاتهم في المناطق اللبنانية،
ولكن تبين أنّ لبنان أقوى من الفتنة ،ومن داعش والنصرة
وكل التيارات التكفيرية».
وشدّد على «أنّ تدخل حزب الله في سورية هو مصلحة
لبنانية مئة في المئة ،وبقرار لبناني مئة في المئة ،وقد
استطاع هذا التدخل أن يعزز من قوة لبنان في مواجهة
التكفيريين».

التحرير والتنمية :التمديد خيار �سليم
رأت كتلة التحرير والتنمية «أنّ
الضغوط المختلفة التي نعيشها في
لبنان نظرا ً إلى المعطيات اإلقليمية
والدولية والداخلية تؤكد أنّ التمديد
خيار سليم».
ودع��ت الكتلة إلى «دع��م الجيش
بالسالح والعتاد كما في العديد»،
م��ؤك��دة «أنّ إس��رائ��ي��ل ليست على
ح��دود الشيعة ،وإن��م��ا على ح��دود
لبنان ومواجهتها واج���ب لبناني
شعبي على كل المستويات».

زعيتر

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،دع���ا وزي��ر
األش��غ��ال العامة غ��ازي زعيتر إلى
«الوحدة الوطنية والوقوف إلى جانب
المؤسسة العسكرية ال��ت��ي قدمت
الشهداء في ه��ذه المرحلة الصعبة
من عمر الوطن» مؤكدا ً «دعم الجيش
بالسالح والعتاد كما في العديد».
ورأى خ�لال احتفال تأبيني في
بعلبك «أنّ األمن يرتكز على اإلنماء»،
م���ؤك���دا ً «أنّ اإلره�����اب التكفيري
وإسرائيل وجهان لعملة واح��دة وال
ب ّد من مواجهة اإلرهاب» .وقال« :إنّ
«إسرائيل» ليست على حدود الشيعة
وإنما على حدود لبنان ومواجهتها
واج����ب ل��ب��ن��ان��ي ش��ع��ب��ي ع��ل��ى كل
المستويات».
وعن التمديد قال« :رفضنا منذ مدة
التمديد وسعينا من أجل التحضير
لالنتخابات التي هي ح� ّ
�ق للشعب
وعنوان للديمقراطية ،إال أنّ األحداث
المستجدة جعلت من االنتخابات
غير ممكنة كما رئاسة الجمهورية،
وأمام هذا الواقع كان ال ب ّد من تجنب
الفراغ والخطر المحدق ،ال سيما أننا

مقبلون على مرحلة خطيرة ج��داً،
لكننا نعاهدكم التمسك بالوحدة
الوطنية ألن ال نصر من دونها».

جابر

وت��ح��دث ال��ن��ائ��ب ياسين جابر،
ب���دوره ،ف��ي تصريح ع��ن المواقف
اإليجابية لتيار المستقبل ،واصفا ً
إياها بـ «الوطنية حيث يقوم بتأمين
الغطاء للجيش ف��ي معركته ض ّد
اإلرهاب والتكفير في مناطق أساسية
تابعة للمستقبل» ،الفتا ً إلى «أنّ درء
الفتنة واجتياز المحنة والسعي إلى
الوحدة الوطنية في ه��ذه المرحلة
أهم من تسجيل النقاط على بعضنا،
والمطلوب اليوم وضع يدنا في يد
رجل االعتدال الس ّني في ظ ّل التطرف
الذي نعيشه».
ور ّدا ً ع��ل��ى س���ؤال ح���ول خ�لاف
الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن
خليل ،أوضح «أنّ التحالف القائم في
 8آذار استراتيجي وأكبر من خالفات
داخلية تتعلق بمشاريع حكومية
ونيابية».
وعن التعاطي مع المزاج الشعبي
ح��ول التمديد ،ق��ال جابر« :الناس
ت��درك أنّ هناك خطرا ً جديا ً محدقا ً
بنا» ،مضيفاً« :ال أظن أنّ من يستطيع
أن يحشد ح��وال��ى مليون شخص
ف��ي ع���اش���وراء ي��خ��اف م��ن خ��وض
االنتخابات ،لكن عندما نرى أنّ هناك
موقفا ً أساسيا ً يحتاج إلى م ّد اليد ال
نزايد عليه».

عسيران

واع��ت��ب��ر ال��ن��ائ��ب علي عسيران،
من جهته« ،أنّ الظروف في لبنان

ت��س��ت��دع��ي م��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن حفظ
وحدتهم الوطنية وتسيير أمورهم
بالتي هي أحسن» ،مؤكدا ً أنه «وفي
الظروف الحاضرة يبقى ما حصل
من تمديد لوالية المجلس النيابي
األفضل لمصلحة لبنان العليا».
ول��ف��ت ف���ي ت��ص��ري��ح إل����ى «أنّ
الضغوط المختلفة التي نعيشها في
لبنان نظرا ً الى المعطيات اإلقليمية
والدولية والداخلية تؤكد أنّ التمديد
خيار سليم» ،داعيا ً الجميع إلى «طي
هذه الصفحة والتوجه إلى مجلس
النواب النتخاب رئيس للجمهورية
وإع��ادة الزخم إلى حياتنا الوطنية
المهدّدة تارة في طرابلس وطورا ً في
عرسال وطورا ً آخر في العرقوب».

هاشم

وأم��ل النائب قاسم هاشم خالل
ل��ق��اءات ل��ه ف��ي ال��ع��رق��وب «توخي
الدقة والحقيقة في ما يتم تداوله
من بعض أه��ل السياسة واإلع�لام
من أخبار حول ما يحصل في منطقة
شبعا وال��ع��رق��وب وق��رى حاصبيا
وعالقة ذلك بما يحدث في قرى جبل
الشيخ ال��س��وري��ة ،خصوصا ً بعد
أن ت ّم تضخيم األم��ور على أكثر من
مستوى خالل اليومين الماضيين
ف��ي ظ��ل اإلج����راءات ال��ت��ي يتخذها
الجيش الوطني وال��ق��وى األمنية
لمنع الدخول إلى شبعا والعرقوب
عبر ال��م��م� ّرات الجبلية وتحت أي
ذريعة أو مب ّرر ،وهذا ما أكدنا عليه
مرارا ً وما كانت تفاهمت عليه القوى
والفاعليات والعائالت في شبعا
والعرقوب درءا ً ألي فتنة أو محاولة
من هذا النوع».

�سليمان يجول في طرابل�س
ويلتقي قياداتها ال�سيا�سية والروحية
عبدالله الثاني مرحبا ً بالحريري

(داالتي ونهرا)

زار رئيس مجلس الوزراء تمام سالم وعقيلته السيدة لمى معرض
الكتاب الفرنكوفوني في البيال ،حيث كان في استقبالهم وزير الثقافة
ريمون عريجي ،ووزير اإلعالم رمزي جريج وعقيلته وسفير فرنسا باتريس
باولي وعقيلته.
استقبل العاهل األردن���ي الملك عبدالله الثاني أم��س ف��ي قصر
الحسينية ،الرئيس سعد الحريري ،وذكرت وكالة األنباء األردنية بترا «أنّ
اللقاء تخلّله استعراض التطورات السائدة في المنطقة ،والعالقات بين
البلدين وسبل تعزيزها ،وعدد من القضايا ذات االهتمام المشترك».
اتصل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن
بوزير خارجية الفاتيكان السابق المونسنيور دومينيك مامبرتي ،مهنئا ً
إياه بترقيته لمنصب محافظ للمحكمة العليا لالمضاء الرسولي ،بقرار من
البابا فرنسيس .واتصل الخازن للغاية نفسها بالمونسنيور بول ريتشارد
غاالغر الذي عينه البابا فرنسيس وزيرا ً جديدا ً لخارجية دولة الفاتيكان.

جال الرئيس ميشال سليمان في طرابلس أمس ،يرافقه
نائب رئيس الحكومة وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل،
والتقى قياداتها السياسية والروحية .وكانت المحطة األولى
من جولة سليمان منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ
مالك الشعار ،حيث أمل سليمان «بأن يأتي عيد االستقالل
قريبا ً ونكون قد قمنا بواجبنا الدستوري وانتخبنا رئيسا ً
للجمهورية».
ورأى سليمان «أنّ أح��داث طرابلس يجب أن تفتح
الطريق ال��ى انتخاب الرئيس» ،ق��ائ�لاًَ« :يجب أن ينظر
الجميع إلى ما حصل في طرابلس ويدرك أنّ الدولة هي
األساس وأنه ال يمكن أحدا ً أن يحمي لبنان من الظالمية
أو من اإلرهاب أو حتى من «إسرائيل» إال الدولة اللبنانية
والجيش اللبناني».
ومن دارة الشعار توجه سليمان إلى كنيسة مار ميخائيل
في منطقة الزاهرية ،حيث ترأس راعي أبرشية طرابلس
المارونية المطران جورج بو جودة قداسا ً احتفالياً.
وبعد القداس جال سليمان في أسواق طرابلس ،حيث أكد
أنّ أهل المدينة «لم يكونوا مرة موضع شبهات ،ولكن هناك
جهات استغلتهم وجذبتهم بشعارات دينية ،وكانت هناك
جهات أخرى تخون أهالي طرابلس وتتهمهم بأنهم ليسوا

وطنيين ،ولكن أهل طرابلس أثبتوا بأنهم لبنانيون أصيلون
ال بل من أكثر المواطنين حرصا ً على لبنان».
بعد ذلك انتقل إلى مطرانية الروم األورثوذكس في شارع
عشير الداية ،حيث ألقى متروبوليت طرابلس والشمال
ّ
يحق
للروم األرثوذكس افرام كرياكوس كلمة أكد فيها أ ّنه
ألهل طرابلس «أن ينعموا بالعيش الكريم كبقية المناطق
وبخاصة العاصمة األولى بيروت».
ور ّد سليمان بكلمة دعا خاللها الجميع إلى دعم الجيش
«وأن يقفوا مع هذه الصيغة التي عشنا عليها والتي هي
مفخرة في تاريخ البشرية ،هي صيغة لبنان الواحد الموحد،
صيغة المشاركة التي نص عليها اتفاق الطائف».
بعدها انتقل إلى منطقة ضهر العين حيث زار مطرانية
الروم الملكيين الكاثوليك ،ليزور بعدها مسجد السالم حيث
كان في استقباله إمام المسجد بالل بارودي والشيخ زكريا
المصري.
واختتمت جولة سليمان في طرابلس بغداء تكريمي
على شرفه في قاعة الشاطئ الفضي ،حضره ممثل الرئيس
نجيب ميقاتي النائب أحمد كرامي ،النائبان محمد الصفدي
وهادي حبيش ،محافظ الشمال رمزي نهرا وشخصيات
وفاعليات طرابلسية وشمالية.

